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Türk. Yugoslav 
dostluğunun kuvveti 

• • 
"ismet lnönü Yugoslav milletine 

bir kahraman ve 
bir asker gibi ./ıitap 

mert 
etmiştir,, 

Belgrad gazeteleri, iki milletin bütün tarihlerinde bu kadar açık şartlar içinde 
bu kadar sıkı münasebetlere asli malik olmadıklarını tebarüz ettirmektedirler 

... 
'\ 

Batvelcil Hemeg vaJialnin nutlrnnn dlnlerkeıı 

Belgrad, 16 (Husust) - Yugoslav - Riijtü Aras her uğradıklan yerlerd~ · t: da~ilüı~e se!.ah~te ~evam eden dost fevkalAde tezaliüratla karşılanmakta -
~utt.efik Türkiyenın Başvekili İs- dırlar . 

bıet Inönü ve Hariciye Vekili Tevfik (Devamı 11 inci sayfada) 

·. Suriye Parlamentosunda 
Hatay· hakkında 

ınüzakereler ceryan etti 
Türkiyeyi protesto eden ' hatipler 
Fransaya teşekkürü unutmadılar 

Eksperler komitesi Perşembe günü toplanıyor 
22 Nisanda Cenevrede toplanacak Numan Menemencioğlu ile müşavir

~lan Hatay ana yasasını tanzim ede- ler dün akşamki trenle Cenevreye ha
cıelc olan eksperler komitesine iştirak reket etmişlerdir. 
~ecele murahhas hey' etimizin reisi (Devamı 11 inci sayfada) 

Galatasarayla Fener dün 
berabere kaldılar 

Ankarada Beşiktaş Gençlerbirliğine 2 - 1, lzmirde de 
Güneş Doğanspora 3 - 5 mağlup oldular 

---·-----.ww .. ---.e••-• 

Yeni Yedek 
Yarsübaylar 

23 Nisanda diplomal~r 
tevzi ~dilecek 

Bu sene yedek subay okulunu biti· 
reıı mulıtelü sınıflara mensub yarsu , 
baylann orduya idhali 23 n isanda bil • 
yük merasimle yapılacaktır. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Meyhane Dönüşü 
Bir macera .• 
"Nüfus t~zkeremi nerede 

yeniletebilirim? ,, 

Zorlu bir kadın da 
mahkemeye sevkedildi 

Hüseyin ve arkadaşı Beyoğlu mey -
hanelerinden b irine girerek içmeğe 
başlamışlar ve sabaha karşı yola dü -
zülmüşlerdir. 
Beyoğlu caddesinden sallana sallana 

geçen itki ah.bap çavuştan bir! nüfus 
tezkeresinin üzerinde olmadıi{ını his -

(Devamı 11 inci sayfada) 
---········-········································--

23 
NİSAN 
ÇOCUK 

BAVRAMI 

150 
Mektepliye Bayram 

günü hediye vereceğiz 
«Son Posta 'ı 23 Nisan çocuk bayramı 

için küçük okuyucularına bir çok sürpriz
ler hazırladı. Bunlardan bir taneşini ıim· 
diden haber veriyoruz: 

Gazetemizin fotoğrafcılan bugünden 
itibaren İstanbul mekteplerini dolaıacak, 
ilk ve orta mekteplerden bir çok resimler 
alacaklardır. Bu resimleri altıncı noter Ga
lip Bingöl" e göstererek her resimden bir 
veya bir kaç simayı •cçmesini isteyeceğiz. 
Noterin seçti~i bütün çocuklara lnzırladı
ğımız kıymetli hediyeleri dağıtacağız. He
diye alacak küçük okuyucuların rniktan 
150 yi bulacaktır, Noterih gördüğü ve seç
tiği resimler gazetemizde 23 Niaan günü 
intişar edecektir. 

idare ifleri telefonu : 20203 Fiatı 5 Kur:.tf -
Berlinde siyasi toplantılar 

Almanlar İspanya ile 
alakanın sür'atle 

kesilmesini istiyorlar 
Berline çağrılan Alman müşahitleri Frankonun şimdiki 

halde muvaffak olamıyacatı kanaatini izhar etmişler 

fapanyol hükiimetçilerino yardım içia Amerikadan gelen Kızuııaç huta balcıcıları Parlateıı ıeçerıerıccıa 

Baris, 18 (Hususi) - Matbuat, son İspanyada asi cephelerinde bulunan 
günlerde, Berlinde siyasi faaliyetin Alman müşahidlerinin vaziyet bak -
yen1den 1lrıtı.ğmı ehemmiyetle tebarüz 'kında izahat vermek üzere ansızın 

ettirmektedir. Bazı gazeteler, tekz.hb - Berline çağırıldıklarını yazmaktadtr. 
lere rağmen Alman siyasetinde mühim Bu müşahidler, Franko'nun şimdiki 
değişiklikler olacağını yazmaktadır • halde muvaffak olamıyacağı kanaatini 
lar. izhar etmişlerdir. 

Bayan Tabouis, Eouvre gazP.tesinde, (Devanu 3 üncü sayfada) 

Memlekette muhtelif su 
barajları yapılıyor 

Büyük su projesinin tatbihı etrafında 
faaliyet arttı. Avrupa dan yeniden 
baraj mütehassısları getirilecek 

Ankara, 16 (Hususi) - Nafia VekA- geçmesini muvafık ibulmuş ve bu mlll4 

leti Kamutayca kabul olunan 31 mil- taka etüt teşkilatını tamamlamıştır. Dl 
yon lira ile başarılacak büyük su pro- ğer mıntakaların teşkilatları önümüz· 
jesinin tatbik.mı temin edecek olan su deki aylarda tamamlanacaktır. 
etüt işlerlne faaliyetle devam etmek- D. w t ft B k lık uht lif 
teıdir. Her mıntakada muhtelü şubeler, ıger ara an a an m e 
kısımlar ve postalar bulunmaktadır. barajlarda çalışmak üzere A vrupadaıı 
Bakanlık ilk olarak 22 postayı ve 12 ecnebi mütehassıslar getirmeğe karar 
şubeyi üıtiva etmek üzere merkezi A- vermiştir. 
dana olan 2 inci mıntakanın faaliyete (Devamı 3 üncü sayfada) 

"Son Posta ,, nm müsabakası : 8 
- Bu resim parçaları kimlere ait? 

numaralı resimleri nejr.ediyoruz: 
Model: 8 - Franaız ıi .. ema artiatti Harri Bor Müsabakamız 40 gün sürecektir. 

Son Posta okuyuculan arasında eğ- Şimdi müsabakıanın esasını anlata • 
Fener • Calatasaray maçından heyecanlı bir görilııüş 

'"'iter apor laareketleri iJo maçların taf•ilitı apor aayfamııdadır) • 
·------------- lenceli ve zengin hediyeli bir müsaba- lım, 40 tane tanınmış simanın fotoğ-

lka açtı. Bugün bu müsabakaya ait 8 , (Devamı 6 ncı sayfada) 
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İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Bir arkadaşımız anlattı: J eli~de şişeyle ~ekrar dükkana gel~i, rakıyı geri ~erd~ 
B kk ld b. şişe rakı alınıştım Eve getirip açtıın. yerme başka bır marka rakı istedi. Ben de bu şışeyı 

c a a an ır · 1 d' w . • d' k d' · d · ı 
· . tekr b kk ı "f' el"' R kı ıbiraz evvc ver ıgım şışe ıye en ısın en gerıye a • İçinden su çıkt~. Şış~!1 • ar a a a .go ur ~~: .. ~ dım. Sonra siz geldtniz, slze verdim. Anlaşılan şişeyi 

yerine su çıktıgını soyledım. Bakkal bır an duşund~. değiştirmiş olacak.> 

_ Anladım, dedi. Sizden on dakika evvel dükkana bir Zev.k ehlinin açıkgözü bir şişe rakı parasile iki şişe 
müşteri gelmiş, bir şişe rakı almıştı. Bir iki dakıka sonra rakı elde etmek usulünü de keşfetmiş. 

iSTER iNAN İSTER iNANMA! 

K1sası 

Biliyor musunuz ? 
1 - Çincle Kin=Altın sülalesi hanıe 

gi tarihte, kimin tesirile sönmüştür? 
2 - Elizabet dö Valua kimdir? 
3 - Meşhur İtalyan alimi Markonte 

nin bulduğu telsiz, ilk defa hangi ta • 
rihte, nereye gönderilmiştir? 

(Ccvabları yarın) 

* (Dünkü suallerin cevablan) 
1 - Meşhur Alman fizisyeni Ayn.ti' 

tayn Ulın şehrinde doğmuştur. Bugüıl 
5 8 yaşındadır. 

2 - Atatürk İstiklal mücadelesindf 
başkumandanlığa 5 8ğustos 1921 d( 
seçilmiştir. 

3 - Elam'lar eski Türk devletlerin
den biridir, Güldanilerin komşuları • 
dır, merkezi hükfunetleri Suse, şehri ' 

" dir. :ı ........................................................... 

) 
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İspanyanın karadan, denizden 
kontrolü bu gece başlıyor 
M adridin ağır 

şiddetle başlandı. 
toplarla 
Halktan 

bombardımanına tekrar 
ölen ve yaralananlar var 

iahlondra 18 (A.A.) - Ademi mü • j külün azasını tevkif etmiştir. Bu te-\ gemisi liman açıklarında demirlemiş· 
l ale komitesi bugün neşrettiği bir şekkül, asi saflarına geçmek isteyen tir. 
kbliğde ispanya müstemlekatından bir kaç kişinin tevkifi neticesinde mey Bu gazete müteakıben Fransa ve 

anarya adaları hariç olmak üzere 1- dana çıkmıştır. Sovyetler Birliğinden mütemadiyen 
lin, Riod.eoro, Riomuni ve Fernando- Madrid, 18 (A.A.) - Asilerin o· hükumetçi ispanyaya gönüllü ve harp 
to, Pazartesi gece yarısı meriyete gire- büs topları ile yaptığı bombardıman, levazımı gönderildiğini yazmakta ve 
~tlt olan kontrol planından muvakka- Madridin şimdiye kadar gördüğü bom· bilhassa mufassal malumat ita etmek
~~n istisna edildiği tasrih olunmakta- bardımanların en dehşetlisi olmuştur. tedir. 
'lif, HükUmetçiler ilerliyor Roma 18 - Meşhur İspanyol mali-
~ Madridin bombardımanı Madrid 18 (A.A.) - Escurial cep- yecilerinden Juan March, refakatinde 
l Madrid, 18 - Havas ajansının mu· hesinde, Cumhuriyetçiler ileri hare· İspanya Kraliyet taraftarlarından dört 
~birinden: ketlerine devam etmiş ve Atalaya da- kişi olduğu halde ayın 10 uncu günü 
. Madridin bombardımanı devam et- ğı civarında düşmanın muhtelif mev- Napoliye çıkmııotır. Burada bir kaç ay 
hıcktedir. Şimdiye kadar bombardı- zilerini ele geçirmiştir. kalacaktır. 
;:ndan 15 kişi ölmüş ve 40 kişi ka- Framızlarla Sovyederin yardımı Tavassut tCfd>büslerinden haber yok 

da yaralanmıştır. Büyük çapta 3 Roma 18 (A.A.) - Cadik.s'de on Londra 18 ~A.A.) - Salahiyettar 
obüs ayni zamanda Cortes meclisi bi· bin kişilik bir ltalyan gönüllü kafilesi· mahfeller, İspanyadaki dahili harbi 
basının yanına düşerek 9 kişi öldür nin çıktığına dair İngiliz Avam Kama· durdurmak üzere Latin Amerika hü • 
lnüş ve 31 kişi yaralamıştır. Diğer mer tasında yapılan istizahı mevzuu bahse- kumetlerinin yardımım temin etmek 
~er şehrin merkez mahallelerine den J ournal d'ltalia gazetesi diyor ki: üzere, bu memleketlerin üzerindeki 
lişınüştür. Şunu kat'iyen beyan ederiz ki, 22, nüfuzunu kullanmağa davet eyliyecek 

· Polis, Franko madride girdiği za- 23, 24 mart tarihlerinde mezkur lima· leri hakkındaki şayialardan Paris ve 
!bıan neşredilmek üzere bir beyanna- na hiç bir İtalyan gemisi girmemiş ve Londranın haberleri olmadığını bildir
ı.ıe hazırlıyan 55 kişilik gizli bir teşek- 25 martta da ancak bir İtalyan hastane mektedirler. 

Dün Londrada taç giyme 
merasiminin provası yapıldı 

Alay V estminister kilisesinden hareket etti, halk 
gösterilen hu~usi mahalleri işgal etti 

londra 18 (A.A.) - Bu sabah başvekillerini taşıyan 11 tane lando, 
~kenden Londranın tenha sokakla- daha sonra Prens ve Prenseslerle Kra· 
rında taç giyme merasiminin provası liçeye tahsis edilen arabalar bulunu· 
~apılmıştır. Tertip edilen bir alay, 12 yordu. Arabaların etrafında sırasile, 
lnayısta takip edilecek yolu hemen ta· duran, sonra hareket eden veya selam 
~~tnen katetmiştir. Süvari polislerle duran maiyet kıt'aları bulunmakta idi. 
~çük üniformalı süvari müfrezeleri· Alay, Westend mahallelerine vasıl :n refakatinde giden arabalar, önde olduğu zaman halk, hu merasim pro

tr &tnpet ve boru çalan asker ve orkes- vasına mümkün olduğu kadar bir ha
a olduğu halde tribün sıralarının ara- kikat rengi vermeğe çalışan tertip hey· 

'1ndan geçmişlerdir. etinin daveti üzerine hususi mahaller 
'd Westminister kilisesinden hareket işgal etmiştir. Satıcılar, «taç giyme 

en alayın önünde Kralın arabası, merasimi provalarının programı» nı 

ltkasında lngiltere İmparatorluğunun yüksek flatla satmışlardır. 
···--------~--~~-

Yeni pasaport 
Kanunu 

it Ankara, 18 {Hususi) - Pasaport 
~nununda yapılacak tadilata dair la
~ha Başvekalete verilmiştir. Layiha-
tıın l ·· h ·ı · · ba esas arına gore ta sı ıçın ya n-
Cı. memleketlere gönderilecek resmi 
\>c gayri resmi mektep talebeleri ve il· 
ini tn" 1 ·ı 1 :t uessese mensup arı ı e sporcu a· 
~b tetkik seyahatlerine gönderilecek 
~ it ve memurlara hükumetin müsa
~ kesile bir lira harç mukabilinde (j ny
l Pasaport verilecektir. 

Bükreşte 
Neler oluyor? 

Pnris 18 (A.A.) - Bugünkü ta
rihle Londradan gelen bir telgraf, Bük· 
re~" vaziyetin vahim olduğunu bildir
me.idedir. Bir yandan Prens Nicolas ile 
Kral Carol arasındaki ihtilaf devam e
derken bir yandan da Demirmuhafız· 
!arın taraftarları geçen temmuzda öl· 
dürülen Stelesco'nun katli hadisesinde 
methaldar olan Demir muhafızlara 
mensup 1 O talebe aleyhindeki davaya 
mani olmağa çalışmaktadırlar. 

Silahsızlanma 
Konferansı 
Geri kalıyor 

Paris 18 (A.A.) - Petit Parisien 
gazetesi şu haberi vermektedir: 

«6 haziranda Cenevrede toplanma
sı mukarrer bulunan silahsızlanma kon 
feransının bürosu ağlebiihtimal bu iç
timaını başka bir tarihe bırakacaktır. 

Çünkü Milletler Cemiyetinin fev
kalade içtimaı mayıs sonunda yapıla
caktır. 

Mısırda nıuhtelit 
mahkemeler 

Montrö konferansında 
bugün karar verilecek 

Montrö 18 (A.A.) - Kapitü
lasyonlar konferansının ilk haftası zar 
fında esen samimiyet havası, ihtilaflı 
noktaların halledileceği hakkındaki ü
mi!leri kuvvetlendirmektedir. Encü -
mderin, pazartesi günü toplandıkla
rı zaman, Fransız murahh.:.sı Makshy
mans tarafından muhtelit mahkeme
lerdeki ecnebi hakimlerin Mısırlı ha
kimler tnrafından istihJaf edilmesi hak 
kındaki teklifini kolayca kabul edecek
leri zannedilmektedir. 

Alman - Sovyet 
Yakınlığı _ 
Doğru değilmiş 

Muşta kar 
Yağıyor 
Muş, 18 (Hususi) - Dört, beş 

gündenberi bu mevsimde görülmemiş 
bir derecede soğuk giden havalar bu· 
gün daha ziyade şiddetlendi. Şehre sa· 
bahtanberi lapa, lapa kar yağmakta
dır. 

Pariste tiyatro 
Ve sinemacılar 
Grev yaptılar 
Paris, 18 (A.A.) - Bu ı::ahah, tiyat

ro ve sinemalar federasyonu, Paris 
mınt.akasındaki tiyatro ve sinemada ve 
daha diğer eğlence yerlerınde grev 
ilanına karar vermiştir. Öğle üzeri, 
grev daha tamamen ilerlememişti Bir 
çok sinema ve tiyatro oyunlarına de -
vam ediyorlardı. Öğleden sonra grev 
komitesi kendi arasından, oahiliye na
zırı B. Dormeo ile görüşmek üzere bir 
heyet seçmiştir. Sendikalar arası ko -
mile, bu akşamdan itibaren bütün Pa
ris e[.tlence mahallerinde grev ilam 
hakkında bir karar vermi~ ve bu kara
rı her tarafa bildirmiştir. 

Memlekette 
Muhtelif su 
Barajları yapılıyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Adana ikinci rnıntaka müfettişliği -

ne mühendis Nadir, Susığırlık birinci 
şube mühendisliğine mühendis Şuayp, 
Bakırçayı ikinci şube mühendisliğine 
mühendis Cevat, Gediz onuncu şube 
mühecydiSliğine mühendis Kadri, Bü
yükmenderes dördüncü şube mühendis 
liğine mühen<!is Asaf, Malatya Beşin
ci şube mühendi~liğine Azmi, Adana 
altıncı şube mühendisliğine Hikmet, 
Pınarbaşı yedinci şube mühendisliğine 
Sadık, Samsun sekizinci şube mühen· 
disliğine Sabri, Eskişehir dokuzuncu 
şube mühendisliğine Nedim, Van on bi 
rinci şube mühendisliğine Halil, Erzin 
can on ikinci şube mühendisliğine 
Memduh tayin edilmişlerdır. 

Berfin de 
Siyasi toplantılar 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Bayan Tabouis'ye göre, hükume~ 

mümessillerile ağır ve küçük sanayi 
mümessilleri son zarnanlardr. sık sık 
Berlinde toplanmaktadırlar. Bunlar, 
Almanyanın siyasi bir teşevvüşten ic
tinab etmesi ve İspanya ile sür'atle ala
kasını kesmesi liızımgeldiğine ve va -
sati Avrupa'da lbir sergüzeşte atılma -
masına karar vermişlerdir. 

fzmirin Hal binası 
İzmir, 18 (A.A.) - Belediye, yeni 

yapılacak hal inasının projes! için bir 
müsabaka açmıştır. Birmcıye 1000 
ikinciye 500 lira mükafat Ye:ilecek -
tir. 

ıı-[Şabahtan S;baha j 

Yeni bir abide kuruluyor. 

bir prensip meselesi 
e İki telakki hakkında 

Yazan: Selim Ragıp ErrNt; 

E ranko kuvvetleri, hükıimetçi b 
U- panyol kıt'alarınm elinde bulu· 
nan· BHbao şehrini denizden abluka ~
miş bulunuyorlar. Her iki taraf, bu li· 
man civarına torpil döktükleri için Bil· 
baoya .girip, çıkmak çok tehlikeli ol • 
muştur. 

Franko kuvvetlerinin maksadı, şehri 
açlığa mahkum edip teslun olmıya 
mecbur etmektir. Bu yüzden İngiltere 
ile çok garip bir ihtilaf çıkmıştır. İn • 
giltere, ötedenberi müdafaa edegeldiği 
denizlerin serbestisini ele alarak Bil • 
baoya girip çıkacak İngiliz gemilE:rinin 
yollarından alakonulmamalarını Fran
kodan istiyor. İngiltere büyük bir dev• 
let olduğu için Franko bu isteğe hayır 
diyemiyor. Fakat döktürdtiğü torpil • 
lerle Bilbao sularını tehlikeli bir hale 
koyuyor. Bu vaziyet karşısında İngil· 
tere, şöyle bir anlaşma teklif etmiştir: 

Elyevm Bilbaoya gitmekte olan İn '" 
giliz gemilerine ilişilmiyecek, buna mu 
kabil İngiltere de, bundan böyle, Bil· 
baoya İngiliz gemisi yollanmamasını 
İngiliz gemi armatörlerine tavsiye ede
cek. 

İngi:rterenin ~u kararı ve bu tarzı 
hareketi, Sovyet Rusya matbuatını son 
~erece asabileştirmiştir. Bu vesile ile 
Ingiltereye çatıyor, onu, idare! masla• 
hatçılık ve hu suretle Franko kuvvet· 
!erinin emellerini terviç eder olmakla 
itham ediyorlar. Şimdilik bir tahmin· 
den başka bir şey olmamakla beraber, 
bu halin, ademi müdahale komitesinin 
vaziyetini ıbozması ve pişmiş aşa soğuk 
su katarak zaten karışık bulunan İs • 
panya ademi müdahale işlerini arap sa· 
çına çevirmesi çok muhtemeldir. 

* 
Şimali Afrikadaki Fransız müstem • 

lekelerinin mukadderatı etrafında 

1 1 

Fransız efkarı u-
lkl teli kkl mumiyesi iki kıs· 

farkı ma ayrılmış gibi· 
dir. Resmi Fran • 

sa, bu müstemlekeler halkının haklan· 
nı vermek hususunda bazı tedbirler a· 
lıyor. Buna mukabil, muhafazakarlar, 
bu tarzı harekete muarızdırlar. Alelı'.i • 
mum Arap ve müslüman memleketle· 
rinin yumuşak idare ile değil, yumruk 
ve sert1ikle idare edilmelerinin muva -
fık olacağı fikrindedirler. Kanaatleri • 
ne göre, bugünkü mutedil zihniyet, 
Fransız müstemlekelerinin birer birer 
Fransadan iftirakmı mucip olacaktır. 

Bu telakki, resmi Fransa üzeı·inde tesir 
elmiş olmalı ki parlamentonun muhte-

(Devaını 9 uncu sayfada) 

Bana kalırsa 
Bu abide inkılabın ifadesi olacaktır. 

~ Abide Ayasofya meydanının Ma ıı:ınnraya bakan köşesinde yapılacaktır. 
Abidenin dört c.ephesi inkılabın ana hatlarının timsali olacaktır. Müstak
lbel abide hakkındaki haberler bu kadardır. 

inkılabın başındanbcri muhtelif şehirlerimizde bir çok abideler ku .. 
rulmuştur. Yerli ve ecnebi san'at ehlinin hayalinden doğan bu abidele
ırin hemen hiç biri inkılabın tam ifadesi olamamışlardır. Bunu itiraf e
delim. Daimi surette pasaport taşımasını 

~ecbur kılan yabancı memleketlerde 
~ arnet eden Türk talebeye o memle-

etlerden çıkış halinde umum{ pasa-
~rt v ' h"k.. l · b'k 1 )' e vıze u um erı tat ı o unmı-
;cak, meşruhat suretile bir lira harç. 
d ukabilinde tahsillerinin devamı miid· 
•tince pasaport verilecektir. 

ftalyada deniz inşaatı 
tezgahları hükumetin 
kontrolü altına alınıyor 

Bir Sovyet zırhlısının 
inşası için Amerikadan 
malzeme sevkedilmiş 
Vaşington 18 - Bir Sovyet zırhlı

sının inşası için icap eden malzemenin 
sev..{edilmiş olması hakkında hariciye 
nezareti, hükumet sırları hakkındaki 
kanuna mugayir olmadıkça, sevk mü
saadenameler ini reddetmek hakkına 
malik olmadığını bildirmiştir. 

Berlin 18 (A.A.) - Matbuat, Al
man - Sovyet yakınlığı hakkındaki şa
yiaları tekzip ederek Nazi ve Bolşevik· 
ler arasındaki kanaat ayrılığını hatır
latmakta ve Führer'in :m ilkkanunda 
Reichstag'da ve son Nürenberg kon
gresindeki nutuklarını zikretmektedir. 

Dört yüz bin liraya çıkan Taltsim abidesi inkılabın hedefi olan Garblı· 
laşmanın tamamile aksine Şark sis temi bir çadır timsalidir. Şekli, rengi, 
ifadesi ile inkılabın abidesi olmak tan uzaktır. 

Biz öyle bir abide isteriz ki gelecek nesiller ona baktıkca tarihin o çe
tin dönüm hamlesini hayallerinde yaşatsınlar. Fransızların Paristeki 
Arc de Triomphe'ları gibi milli bayramlar ve geçid resimleri bu abidenin 
haşmetli çatısı altında yapılabilsin. Ve şehrin en şerefli bir merkezinde 
yükselmiş olsun. 

Bu itibarla yerini, şeklini ve ifadesini tayin için çok cfüşünmeliyiz. 

)' l R~ına 18 (A.A.) - itibari serma
}'::rı .. 1 ~? mily~n liretten a!ağı olmı· 
lttı buyuk Denız inşaat tezgahları, hü
.Q fl'letin kontrolü altına konacaktır. 
il u husustaki kararnameler yakında 
C~tedilecektir. 

Za ğ··ep .'iergisi 
" •lgrad 18 (A.A.) - Bugün bir 

B. Musolininin oğlu 
Film çeviriyor 

Roma 18 (A.A.) - Roma şehri
nin tesisinin yıldönümü münasebetile 
inşa edilen stüdyolarda 21 nisandan i
tibaren Duçenin oğlu Vittorio Muso
lini tarafından İtalyan havacılığının 
şerefine bir film çevrilecektir. 
Ç~k ·~;v~t ·h~z~;u·~da· 'ii in-;;i·-Zagr;p 

sergisi merasimle açılmıştır. 

Führer, bu nutuklarında Nazizm i
le komünizm hiç bir zaman birleşmi
yecek olan iki alem olduğunu kaydet
mişti. 

Yugoslavya 
Kralının seyahati 

Belgrad 18 (A.A.) - Bu sabah 
saat 8 de Kral ikinci Pier, refakatinde 
Prens Aleksandr olduğu halde Splif e 
gelf!lişlerdir. Buradan Yugosla.vyanın 
cenup sahillerinde klin Miloçer'c gide
ce~rdir. 

Bana öyle geliyor ki Ayasofya ve Sultanahmet gibi iki dini ve tarihi 
abidenin irtifaları arasına böyle milli bir timsali sıkıştırmak doğru de· 
ğildir. Bu abide ne kadar yüksek olursa olsun, o minare kalabalığı ara
sında hendesi şeklini tebarüz ettiremez. Bunun için şehrin düz ve de
nize yakın bir parçasını intihap etmeliyiz. Sonra abiden:n milli toplantı· 
lnra müsait olacak şekilde etrafı açık olmasına dikkat etmelıyız. icabında 
yüz binlerce insan bu milli mabedin altında toplanabilmelidir. 

Daha sonra abidenin cephe ve cenah bedenlerini süsleyecek timsalle • 
rin inkılap safhalarını \fade edecek zafer gibi, cumhuriyet gibi ana vak· 
aları anlatmasını temin etmeliyiz. Bunun iç:n «nutuk> bir hazinedir. 

Ve nihayet bu esere ecnebi eli ve hayali karıştırmadan her parçasını 
inkılabın yetiştirdiği san'atkarlara bırakmalıyız. Muhakkak k! inkıiap ço
cuklarının aşkı ecnebi san'atkarlarının çadırlı ve şadırvanlı hayalinden 
çok samimidir, çok kuvvetlidir. Bürhan Cahit ' 

• 



Evkaf Çenherlitaşta 
bir park yaptırıyor 

Orman Fakültesi 
Talebeleri 
Tetki.iata çıkıyor 

Kambiyo ve Zahire 
borsalarında vaziyet 

Buğday fiatları düşüyor. Piyasa umumiyet 
itibari e durgun . geçmiştir Orman Fakültesi talebeleri bundan 

sonra her sene memleket ormanların· 
da gezintiler yapacaklardır. ilk seya· 
hate bir iki gün .sonra haş1anacaktrr. 

İstanbul Orman Fakültesi son sı
nıf talebeleri profesörlerden Tevfik 
Ali ve Rektör Mazhar Diker, Profe -
sör Peffer Kom, Sehimitsehek ile be· 
raher Sinop civarındaki Zingal ve 
Çangal ormanlarına gideceklerdir. 

Geçen hafta içinde kambiyo borsa -ı dikten so?ra satış_I.ar dum.lUştur. E\1 : 
smda ehemmiyete değer i~ler olma • velce rakıp .~evkıınde b~ıun~n So\1 I• 
mış durum wnumiyet itibarile durgun yetler de mubayaatı kestıklerınden P 
geçmiştir. yasada ufak tef~k mü'bayaatta hulu ' 

ÇeDberlitafta parkın yapılacaiJ aalaa 
~ Vakıflar Umum Müdürlüiüne ait ti. Burası halen metruk bir vaziyette 
bihlmum cami, meecid ve akarların durmaktadır. Çenbcrlitaşın kaidesi l>u 
yapılmakta olan tamirleri hazJ-ana ka- arsa üzerindedir. Yakında burası bir 
dar Mtiriknit olacaktır. park haline k~nacaktır. .. 

Önümüzdeki hazirandan sonra ta- Arsanın cıvarında ufak tefek kulu· 
mir işlerine daha geniş vüs'at verile· ~ler ~ulunmaktadır .. Bu~lar d~ istim· 
ccktir. Va~fiar idaresi hazirana kadar lak cdılerek saha genışletılccektır. Par· 
kanuniyet kesbcdecek projeye göre ö· ka ince ağaçlar dikilecek, ortasına ha
nümüzdeki yıllar içinde varidatını art- vuz yapı1acaktır. Her taraftan görüle· 
tıracak tedbirler alacaktır. Bu suretle bilecek bir yerine de Atatürk'ün gayet 
imar işleri daha mükemmel cereyan san'atkarane yapılacak bir büstü konu-
euirilecektir. lacaktır. 

Çenberlitaştaki Atik Ali pa~a· ca- Evkaf, bu hususta1ci hazırlıklarını 
mii yanında bu\ıınan arsaya evvelce ikmal etmiştir. Park yapıldıktan sonra 
be~ci vakıf han emri altında bir bi· bu civar şenlenecek, seyyahların gez· 
na inşa olunacaktı. Temelleri atılmış- me yerlerinden biri olan bu saha güzel 
ken bilahare bu inşaattan vazgeçilmiş· bir manzara arzcdec:cktir. 

Üçüncü sınıf talebeleri de yanların· 
da profesör Tsehermak, profesör Fri
ze, profesör Muhlis Oksal oıduğu hal
de T oros ormanlarında tetkikat ve tat 
bikatta bulunmak üzere seyahate çı
kacaklardır. 

Her iki seyahat üç hafta devam e
decektir. 

Belgrad onnanlarında Amenejman 
Ziraat Vekaleti Belgrad ormanla

rının yeniden haritasını Amenejman 
planını yaptırmak üzere !birinci orman 
Amenejman grupunu memur etmiştir. 
Grup Ankaradan gelerek Belgrad or· 
manlarına geçmiştir. 

Şehir işleri: 

Gazi köprüsü inpah 
Almanyada beynelmilel köprücü

lük mütehassısı Pijo ile temasta bulu
nan belediye yollar ve köprüler Müdü
rü Galip bugünlerde şehrimize avdet 
edecektir. 

Gazi köprüsünün tecrübe kazıkla· 
rı çakılmış ve bunlardan alınan netice
lere ait rakamlar Almanyada bulunan 

Polisi e: 1 Mütef errilı : mütehassıs Pijoya gönderilmiştir. Mü-
Alacağmı alamayınca İfİ Şark Demiryollan banliyö tarifesi tehassısın cevabına intizar edilmekte-

zorbalığa dökmüş ! Devlet Demiryolları idaresi Şark dir. Pijo'nun direktiflerini getirecek o-
Tahtakalede balıltçılık yapan Meh- Demiryolları banliyö tarifesini dün lan Galibin avdetinden sonra temel 

medin Bahçekapıda berber dükkanı bu An karadan göndermiştir. Yeni tarife· inşasına başlanacaktır. Şimdiki halde 
lunan Kirkordan 28 lira alacağı bulun· de Sirkeci - Küçükçekmece banliyö duba inşaatına ait tesisatla meşgul o· 

maktadır. hattı, fstanbul • Yedikule, Y edikule • Iunmaktadır. 
Mehmet, bu alacağını istemek üze· Bakırköy ve Bakırköy - Küçükçekme- Keçi eti satan kasaplar belli olacak 

re Kirkorun dükkanına girmiştir. Fa· ce olmak üzere üç mıntakaya ayrılmış- Mezbahada kesilen keçi etlerine 
kat 28 lirayı alamayınca Kirkoru döv· tır. damga vurulduğu malumdur. Bundan 
meğe başlamıştır. Bu ,ekilde de hırsını Birinci mıntaka yalnız gidiş bilet· başka keçi etinin koyun eti diye satıl-
alamıyan Mehmet, bir müşteriye ait leri 7, 10, 14 kuruş, gidip gelme bilet· masma mani olmak için kasap dük
hulunan ve dükkanda muvakkaten du- leri 1 O, 14, 20 kuru'; üçüncü mm taka kanlarında parça etlerin üzerine küçük 
ran üç kat elbiseyi aldıktan sonra çı· yalnız gidiş 1 O, 14. 20 ve gidip gelme teneke levhalar asılmuı mecburidir. 
kıp gitmiştir. 14, 20, 30 kuruştur. Gene keçi etinin koyun eti diye sürül-

Kirkorun tikayeti üzerine Mehmet Bundan başka 15, 30 ve HO günlük mesine mani olmak için verilen bir ka-
yakalanmıt. üç kat elbise kendisinden abonmanlar kabul edilmiftİr. rara göre az veya çok keçi eti satan ka-
a1ınarak sahibine iade edilmiştir. --·~· · · ~-·- • • - saplar bu etin dükkanlarda satıldığını 

Takaim ibidesi parmaklıklarına mobil tekerlekleri ve çamurlukları ha- göstermek üzere belediyece yaptırılan 
çarpan otomobil sara uğramıştır . . Şoföre bir fey olma· levhayı halkın kolaylıkla görebileceği 

Ferik.öyde Karabiber sokağında o· mıştır. bir yere asacak, bu levhanın etrafında 
turan şoför lsmail bir meyhanede içip Eminönündeki yangın veya üzerinde görünmesine mani ola-
aarhoş olduktan sonra otomobiline bi· Eminönünde Tahmis caddesinde cak hiç bir şey bulundurmıyacaktır. 
nerck son ıür'atle Harbiyeden Calata· Hasan Seyfiye ait bakkaliye dükkanın- -Çimento fiatları ucuz;uyor 
saraya gitmeğe başlamıştır. Fakat sar- dan evvelki gece yangın çıkmıştır. Bi· Çimento idhaline müsaade edilece· 
hoşluk saikasile Taksimden geçerken raz sonra büyüyen yangın dükkanın ği haberi üzerine çimento fabrikaları
direksiyonu iyi idare edemediğinden eşyalarile bir kısmı yandıktan sonra nın fiatları indirerek idhal edilecek çi· 
otomobil abideye doğru fırlamış, ahi· vak'a mahalline gelen itfaiye tarafın- mentolara rekabet etmek tasavvurun
denin etrafındaki parmaklıklara çarp· dan söndürülmüştür. Yangının kahve da oldukları anlaşılmıştır. 
tıktan sonra durmuştur. Bu sırada oto· motöründen çıktığı anlaşılmıştır. Fiatların indirilmesi inşaatı arttıra-

cağı cihetle memnuniyetle karşılan· Amerikan kız Kolejinin müsameresi mıştır. 

Ünitürklerin birinci tertıpleri Paris· nan Fransız ve Ingiliz alıcıları kalrnlf 
te 274,50 franktan şehrimiz bor~ın • tır. 

da da 20,75 liradan kapan~ıştır. Ikin · Bir hafta içinde Fransa ve İngilte' 
ciler d~.2ot:5 ~iradan az miktarda mua- reye 450 balye kadar tiftik satılmış : 
mele gormuştur. . A tır. Deri malları 107, Beypazarı, Ank8 

Anadolu grupu tahvılatı~da ~a ge • ra ayarı mallar 133 kuruştan muamel• 
çen hafta içinde kayde .~eger. bır de • görmüştür. Bundan maada bir miktal 
ği.şliklik olmamıştır. Mumcssıller 451 orrlak 133 k.urwıtan ve 200 balye ka ' 
hisseler 23,70, obligasyonlar 39,9o li · d~r ekstra sarı cinslerden 11 O kuruŞ' 
radan ve Merkez Bankasi eshamı da tan satılmıştır. 
94 liradan kapanmıştır. 

Zahire borsasında 
Zahire borsasında bir haftalık du -

rum sakin geçmiştir. İhracat emtiamız 
vaziyetinde durgunluk devam etmek
tedir. 

BUGDAY: Hafta iptidalarında fazla 
miktarda buğday gelmesine rağmen 
fiatlar sabit kalmışsa da son günlerde 
Anadoludan fazla miktarda un gelme • 
ğe başladığından fiatlar üç, dört para 
kadar düşmüştür. 

Evvelce civar limanlarla Anadolu -
nun muhtelli yerlerine şehrimiz.den un 
sevkedilirken Anadoludan un gelmesi 
değirmencileri telişa dü~ürmüş ve bin
netice buğday mübayaası da sekteye 
uğramıştır. Haftanın son günü 45 va· 
gon kadar buğday gelişi, zaten gevşek 
olan piyasayı bir kat daha sarsmış ve 
fiatlar tekrar sekiz on para kadar düş· 
müştür. 

YAPAGI: Fransa ve Suriyeye Ak' 
saray ve Şark vilayeti maliarından 600 
balye kadar 5 3-5 4 kuruştan satılınıŞ ' 
tır. Hali hazırda fiatlar tevakkuf de\'' 
resindedir. Az çok muamele oluşu pi' 
yasayı sabit tutmakta olduğundan fe'I" 
kalade ·bir hal zuhur etmediği takdir 
de yerli kırkım zamanına kadar bu ...,.,. 
ziyetin devam edeceği tahmin olun -
ma.ktadır. 

KömUr sergisi konkur 
talimatnamesi 

23 Nisanda Ankarada açılacak. olan beynel• 
mllel kömür sergisine ait kon.1...-ur talimat.na' 
mesl hazırlarunıştır. Kömür serglslne i§tıral 
eden flr:ınalara serginin gaycslnc h!zmetıed 
nlsbetinde ve teşhir ettikleri ı;şyanın bu g~ 
yeye uygunluğu ile mütenasip surette rntl• 
k.Atatlandınlacaktır. 

sergide teşhir edilen eksponanlar muhte" 
ill kategorilere ayrılnuştır. Her kategori iç!JJ 
büyük blr mükifat verilecektir. Her kat~~ 
r1 - yar içln blr ikinci clns mükltat ve jüı• 
heyetince kararl~ırılacak sayıda güınilf 
madalyalar verilecektir. Bundan başka tet
hlr edilen ve serginin gayesine yardıntlı gô
rülen objelerin hepsine blrer tunç madalY• 
verllecektJr. 

Anadolunun muhtelif yerlerine ya • 
ğan bereketli yağmurlardan sonra müs· 
tahsilin ellerindeki rnahsuJatı piyasaya 
dökecekleriooen fiatların bir miktar 
daha düşeceği zannedilmektedir. Haf· 
tanın son günü borsada ekstra beyaz • 
lar 6,35, alh yedi çavdarlılar 6,20, -· ........ -. -
mahlüt buğdaylar 6, sertler 6, 17 para- Her akşam 

dan satılmıştır. p A R K 
ARPA : Holandaya bir miktar takas 

suretile gönderilmiş, İtalya ve sair OTELı•NDE 
memleketlere de az miktarda ihracat 
yapılmıştır. 

İhracata elverişli arpalar 4,25, Trak
ya çuvallı mallar da 4,20 paradan sa -
hlmıştır. 

ÇA VDAB : Az miktarda ihracat ya· 
pılrnasına ve Hoiandaya da takas su -
retile gönderilmesine rağmen fiatları 
dört, beş para kadar düşmüştür. Mısır 
piyasasında durgunluk devam etmek • 
tedir. Adapazarı ve Düzce cinsleri .f,35 
paradan satılm~tır. 

Meıhur k jantinli muganni 

Tango krah 

lUiS SCAlON'u 
Dinleyiniz. Pek yakında 

SARi BARABAS!!! 
TiFTİK : Almanlar piyasada~n~çe~k~il~-~~~~~~~~~~~~~~~ 

LEO SLEZAK - HANS MOSER - ADELE SANDROCK ve 
canciğer arkadaşlar PAT ve PAT AŞON GiBi 5 büyilk ve 

mükemmel komiğin çevirdikleri 

PAT ve PATAŞON SiRKTE 
filmini gördOğllnnzde neşelenecek ve bUtnn kederlerinizi unutacaksınız. 

Musikisi : ROBERT STOLZ 
•• 

Pek yakında s u M E R sinemasında 

Blt\1.EHCH PiL - AHSLAN - KAPLAN - TlMSAH vesaır vahşi hayvanlarile 
HARİKALI SERGÜZEŞTLER, AŞKi ve HEYECANIJ NEFiS MACERALAR1LE 

Dün saat 3 de Arnavut köyündeki vaffakiyetle temsil edilmiş ve müsa· 
Amerikan kız kolejinde kolej talebe· merede talebe velilerile güzide bazı da-" 
JeriJe beraber, tıb talebe birliği gençle- vetliler hazır bulunmuşlardır. 
ri tarafından bir müsamere verilmiştir. Resim dünkü müsamerede oynanan 

Müsamerede Gran Dot piyesi mu- piyesten bir sahneyi göstermektedir. 

Balta gör -
• 

memış or -
mantarın 
hakimi 

HAK/Ki JOHNNY WEfSSMULLER 
MAUREEN o·sın.LlVAN 

~~ıE TARZAN KAÇIYOR ş~'.!::~~~R 
Bugün matinelerden başlıyarak 1 P E K sinemasının zafer rekorunu kıracaktır. '-~ ----~ 

6----- Bu akşam S A K A R V A sineması 
SCHNEIDER - VOLF ALBACH RETTY - GEORG ALEXANDER ve LEO SLEZAK MAGDA 

gibi sevdiğiniz bllyUk artistleri, neşeli, sevimli ve çok güzel 

v iYANA SEVDALARI 
bllyOk Viyana operetinde takdim edecektir. Teıeton; 41341 

~--,. Bugün son matinesine kadar Z E H i R L 1 S E V D A zengin film. • 



19 .... 

İstanbul - Edirne asfalt 
yolu bitirilmek •• uz ere 

Hergün 1500 amele çalıştırılıyor. Şimdiye kadar 
lstanbuldan Lüleburgaza kadar sekiz beton köprü 

yeniden yapıldı ve 6 köprüde tamir edildi 

1ıtanbul • Edirne asfalt yolu üaerinde bulunua ve tamiri yapılan Koca Sinanm 

Üç agdanberi 
Doktorsuz 
Kalan kasaba 

Soma (Hususi) - Kazamız üç aya 
yakın bir zamandır cloktorsuz bulun· 
maktadır. Hastalar, yaralılar kendile -
rini baktıramamaktadırlar. Civar kaza 
" vilayetlere gitmeğe vakti ve paıası 

olmayan zavallılar şifalarını tesadüfe 
terketmektedirler. Evlenenler de mua
yene için dört beş lira vererek civar 
ka~lara muayeneye gitmektedirler. 

Biz kazaya doktor gelmesini bek • 
lerken bu kere ebemiz de Acıpayam 
kazasına tayin edilmiştir. 

Bundan sonra koca bir kazada ne 
bir doktor ve ne de bir kabile olacak, 
doğacaklar ve öleceklere sıhhi bir yar
dım yapılamıya.caktır. Kıymetli vali • 

Kanttıran köprüsü miz Lütfu Kırdar bizi daha ziyade 

Lüleburgaz, (Hususi) - Eclir • J mjioasebctle istimlak için tahsisat gel· doktor.5uz ve ebesiz bırakmamnsını 
lıe - lstanbul asfalt yolunun son baha- mi' .ye yolun ıen~letilmcsi için Çorlu istiyoruz. 

Kızılcahamamdan bir görüniif 

Kızılcahamamda yeniden 
pirinç ekimi başlıyor 

Eski kanun yüzünden sönen pirinççilik yeni kanunla 
inkişaf imkanını buluyor 

~a kadar bitirilmesi için çalışılmakta- ve Lüleburgazda istimlake başlanıl-
C!ır. Yalnız Si~vri ile ~üleburgaza ka- mıştır. Eski bir hürriyet Kızılc~hama~, -~H~s~sl) - Kaza- nın tamamen çalındığını görmüşler· 
dar olan 84., kilometrelık kısımda ka· Yolun belediyeler hududu dahilin- Mı.. h "di . k .ki . mız ve cıvarı koylulerının kazançları- dir. 
Üın erkek 1500 amele çalışmaktadır. de kalan kısımları ağaçlanacak, lstan· uca 1 nın emı erı nın en başında. pirinç ekimi gelmekte- Hadise derhal nahiye müdürüne 
Havalarin "müsaadesinde bu mik.tar bulçlan Lüleburgaz köprüsüne kadar Adana (Hususi) _ İzmir saylaYı ~ir . . ~azamızın ~irinci ~o.k ~ef.is ol~u- Ve zabıtaya haber verilmiştir. Hmıızla-
0000 e çıkarılacaktır. olan kısımları da asfalt olacaktır. E- Benal Anmanın ve Ziraat Mektebi gu ıçın <("(abanabad>ı pırıncı dıye şoh- rın bir kaç güne kadar yakalanmaları 

Asfaltın kasabalardan geçen kı· dirneyc kadar olan kısımlarda da bir "du"ru·· . Ba M . . baba 1 ret almıştır. Her yıl memlekete ehem- beklenmektedir. • mu eşı yan enıyenm sı 1 • • • • 

!:.,~~~:.~~-~~: ..... ?.?.!:~ .. ~:~~:?~~: ... ~! kaç sene evvel yapılan şosenin esaslı hmir avukatlarından ve hürriyet mü- mıyetlı .~ıkta.rda. s.erve~ te.~ın eden bu Kızılc:ahamamın meşhur Acıau memba 
~eJCijde tamiri yapılmaktadır. cahidJ.crinden avukat Tevfik Nevzad mahsulun ekım ışı eskı pırınç kanunu J'Olu yapıldı 

Bahriyeli/erimiz lstanbul hududundan asfaltın niha- Abdülhamid zamanında büyük işken- ile bir çok tahditler altı~a sokulmuş- Kazamıza sekiz kilometre mesafede 

Gemll.~•·te · I L"l-L k d k'z be- l w dk B h · tu. Bu yüzden gün geçtıkQC pirinç e- Acısu namile maruf bir memba var· H yeti o an u courgaza a ar se 1 ce ere ugra ı tan sonra a rı pa~anın 

S t k.. ·· ı · Sinanın ı· ı·. · d h · h ' · kilen saha azalmakta köylüler müşkül dır. Buradan midevi ve karbonat ko-e vin"-l e karşılandılar on opru yapı mış ve mımar . va ı ıgı sırasında A ana apıs anesı· . . . : 
Y yapmış 0 ldugvu 6 köprü tamir edılerek ·· d ·1 · h t .. d "' "l _ vazıyete gırmekte ıdı. kusu hissedilen bir su nşkmr. Sahah-

ç l'k (H .. ) G l'y ~ ne gon erı mış ve aya ı son uru 
8 yıem 1 

' ususı - em ıge ge- yola mal edilmiştir. Bundan başka bü· müstü. O zaman hastahane civarın - Fakat yeni yapılan pirinç kanu- ları ve yemekler üzerine içilirse haz-
ıen avuz, Adatepe Tınaztepe ve Za- "k k"' "k 'k' ·· f ı · h ını' derhal tesı.ı·l etmekle be be 'nsa f h .

1 
. .' .. .. yu uçu ı ı yuz met1 ez yapı mış· daki kabre defnedilmiş olan mer um nunda her türlü takayyüda~ kaldın!- n ra r 1 

-
er arp gemı erımız burada uç gun t N d k 'ki . . L k k ' t k .. I .. .. . _ _ı•w. "b" b' na bir hafiflik vererek midede rahatlık 

ın· f kal 1 d B d l ır. evza ın emı erı ıuu ere es ı me - mış ve am oy unun ısteoıgı gı ı ır 
ısa ır mış ar ır. u ara a mua - Lüleburgazda göçmen evleri l w lk ld l d l ·ı k b · f .. 1 b I husule getirir. Kızılcahamama gelen-

~imler tarafından belediye binasında zad r ıgınk al ırı ması 0 ~yılsı e .. a rm· ormBu u ~nkmuştulr. k" 
1
.. b' .. d ler yolun gayet arızalı olmasından d~ 

de 
. .

1 
. . f' b' .

1 
Burada iki senede, iskan edilen en çı arı mış ve merasım e asrı me • u yenı anun a oy u ır mu -

nızcı erımız şere ıne ır çay verı - .. l · · ı -oo k d ı w • • • M . d .. .. • . layı at ve eşeklerle yol almak mecburi· 
ın· t' r~ d A . l Ş"kr" Ok A goçmen er ıçın D a ar ev yapı· zarlıga defnedılmıştır. erasım e mer det evvel ıhalı bıraktıgı toprakları yenı-

tş tr. ~Y a mıra u u an, - mı t Yap lm sına başlanan r::lOO ev·ın h k d l ·ı b' k d k k . V k ·1 . . . . d yetinde kalıp zahmet ve müs, külat ile 
ın · l F h . E k" h R . l . Ş ır. 1 a • umu ya ın an tanıyan ar ı e ır ço en e ece tır. a tı e pınnç lfln e 

ıra a rı, r anı arp eıı en ve inşaatı bittikten sonra Lülebur5aza .. 'd 1 h b 1 b .. r b' k' 1 K l h k.ar~ılaşıyorlardı. Bu hali nazarı dikka· 
tnaiyetindeki denizci zabitleri hazır bu- guzdı e er kalzır ··uıunm.uşt: mezar a· on~kı ır lmev ı 8 ank' hızı~ c~ al makm te alan kazamız '-aymakamı \fasıf Kol· 

iskan edilen göçmenlerin hepsi ev bark t y x 
lunmuşlar, Yavuzun bandosunun te- 1 şın a nu u ar soy enmış ır. t enıH al~un ak~en1 .: es 1

• ka ını da aca: --ı.., belediyeden bir miktar tahıiaat a• 
. . •. b' . sahibi olmuş bulunacaklardır. nşa o- ır. a & ve oyu yenı anun an zı- ~ 

nun ettıgı ır caz takımı ıle geç vakte lunmakta olan evlerin gayet aıhhl ve B d d 1 • d ·ı d yırttırmıs, civar köylerden de yardımtJ 
!tadar eğlenilerek dans edilmiştir. sağlam olarak yapılmaınna dikkat edil- artında omuz müca Pt8SI ya esı e me~nun ur. amele b~Jmak suretile bu yolu yaptır 
• Bu arada muallimlerimizden biri mektedir. Bartından yazılıyor; Bu seneki do- Kızllcah&mamda bir hırsızlık mı; ve genişletmiştir. Şimdi buraya 0 -

denizcilere «hoş geldiniz!» demiş, bu- Göçmen kardeşlerimiz her hususta muz mücadelesi sona ermiştir. Ziraat Kazamızın Çeltikçi nahiyesine bağ- tobüsler, arabalar arızasız olarak işle· 
lla Amiral Şükrü Okan cevap vererek hükumetimizin yardımına şükran duy· idaresince tertip edilen sürek avların- lı Bağlıca :köyünde bir hıraızult v.ak'a- mektedir. 
Cemliklilerden gördükleri hüsnü ka- maktadırlar. Kendileri hiç bir şekilde da 700 domuz, 4 kurt, 7 ayı, ;~ porsuk sı olmuştur. Güdüllü Kara Mehmet is- Asılsız bir ,ayia odun fiatlannı 
bulden dolayı teşekkür etmiştir. müşkül vaziyette bırakılmamaktadır • öldürülmüstür. Bu i~ için köylülere 40 ınind~ bir tüccar lstanbuldan getirttiği yüksehti 

lar. liralık bar~t ve kurşun dağıtılmıştır. bin lirayı mütecaviz eşyasını Bağlıca Zengin bir çok ormanların göbe· 
Gaziantepte mezbaha ve buz 

fabrikası 
· Gaziantep (Hususi) - 932 de 19 
• bin lira sarfile inşa edilen mezbaha be

lediyeye her yıJ yirmi bin Jira temin e
diyor. Kışın günde elli koyun, beş keçi 

lzmitte Necati Bey mektebinde 
köyünde kiraladığı bir odaya koymuş, ğinde bulunan kazamızda hazirandan 
Güdül nahiyesine gitmiştir. Ertesi sa- itibaren kasabaya odun idhali mene
bah evin içindeki diğer odalarda ya- dileceği hakkında çıkarılan yalan şayi
tanlar kalktıkları zaman bu odanın du- alar halkı endişeye düşürmüş, herkes 
varının hariçten delindiğini ve eşya.- şimdiden ahırını~ avlusunu odunla dol· 
- · ·-- ·- , ,,.._ , ·---- ·-- __ durmağa başlamıştır. Bu sebeple ev • 

Ve yaz mevsiminde ise yetmiş koyun Adana Türkluı~u 
teksen keçi kesilmektedir. Koyun ''e Y 

kuzudan kilo başına dört, keçi ve oğ- Şubesi açıldı 
laktan üç kuruş, sığırdan iki kuruş Adanadan yazılıyor: Şehrimiz Türk 
llıezbaha reınni alınmaktadır. Mczba- kuşu şubesi tayyare meydanında me-
hada paça ve temizleme tesisatı da ya- rasimle açılmıştır. Merasimde hüku -
Pılrnaktadır. met erkanı, C. H. P. ve Halkevine 

35 bin lira sarfile 93:1 de yapılan mensup zevat, mektepliler, kurumlar 
hu;z: fabrikası günde üç buçuk ton buz hazır bulunmuştur. 
çıkarabilece'k kudrettedir. Senede beş Türk.kuşu talebeleri üniformaları i· 
bin liradan fazla varidat bırakan fab- lzmit (Husuıi) - lzmitte Necati bey mektebi yavrulan bir kaç gün le :ve bayrakları ile 6aat 13 de Namık 
tika soğuk hava depolarını da muhte- evvel çok güzel ve muvaffak bir mfü!amere vermifler ve çok alkışlanmış- Kemal okulunda toplanarak önlerinde 
Vidir. Depoda etlerin kilosundan bir lardır. Müsamerede tchrimizin tanın,mış aileleri ve talebe velileri hazır bu· askeri bando olduğu !halde Abidin pa
~~ruş, yağ ve peynir tenekelerinin ay- lunmuşlardır. şa, Hükume.t önü, Saat kulesi, be1cdi
.!,!!!dan otuz kuruş alınmaktadır. Resim müsamereyi veren yavruları muallimlerile bir arada göstermektedir ye önünü takiben Atatürk heykeline 
-=======~===============~=~~~==========:::::ıı:=~~======- giderek çelenk koymuşlar, buradan 

ı.::- Şu bizim komşuları 
~ ~nna Hasan Bey .. 

. . . Kışıtı sinemadan çık -
mazlar.. Yaz gel:r sinema 
kapanır •• 

... O zaman da plajlardan 
eksik olmazlar. 

Tayyare meydanına. gelmişlerdir. 
Tam -saat 15 ele istiklal marşından 

sonra Hava Kurumu adına Başkan 
Sabri Gül, bilahare, C. H. P. ve Hal
lcevi adına birer zat nutuk söylemiş· 
lerdir. Türkkuşu marşı söylendikten 
60nra talebeler planörlerle uçuş y~p

mış1ardır. 

Safrada kostUmlu balo 
Bafra (Hususi) - Kaymakam Ne· 

dim Aker ve refikasının himayesinde 
Hasan Bey - Desene kış, çocuk haftası münasebetilc ayın 24 ün

yaz hep tuzlu yerlerden cü Cumartesi günü akf8Jlll şehrimizde 
hoşlanıyorlar... bir koatümlü balo verilecektir. 

velce on kuruşa satılan bir eşek yükü 
odun şimdi y,\rmi, otuz kuruşa kadar 
çılc,,oııştır. 

----·- ... ~~---

Gazeteleri 
Okurken 

TAN - İngiltereden Amerikay 
altın akını. 

- Bu kadar bolsa, yolunu değiş -
tirseler de biraz da başka taraflara 
aksa . 

KURUN - 936 senesinde ne ka 
dar kitap basıldı. 

- Ne kadarının henüz yaprakları 
bile kesilmedi? .. Onu da biliyor mu~ 
sun? 

AÇIK SÖZ - Radyo ve gramofo 
- Ne o, komşun gene dün gece sa 

baha kadar çalıp seni uvkusuz m 
bıraktı? 

AKŞAM - Yavaş yürüyoruz. 
- A'heste grdenin menzili maksu 

da erişemiyeceğini b ir kere de se 
söyle. 
CUMHURİYET - Çöpler mülc 

ahhide veriliyor. 
- Bu çöp işi de, çerden çöpten biı 

iş amma; nedense her gün gazete 
lerde kendinden bahsettirir. 



--
'f) TİYATRO f/LAç MESELESi 1 

Doktor - Eczacı ihtilifı 
yeniden ortaya çıktı Sekizinci Bo • 

Yazan: lsnıel Hulusi 
İbnirrefik Ahmet Nurinin çok 

sene evvel adapte etmiş olduğu cıSekizin

cİ« komedisini ilk defa oynayan Şadi idi. 
lstanbul halkı son defa gene ayni eseri o, 
oynarken seyretti. Uzun seneler sonra ye
niden sahneye çıkan Şadinin sahneye çık
ması bir tiyatro hadisesi olmuştu. 

Tiyatro hıncahınç dolu idi. Sekizincide 
rol tevziatı şöyle yapılmıştı: 

Habib Neccar ..... Şadi 
Naime..... Ayten Kadırgan 
Mükerrem paşa ..... Fehmi Atanf 
Nebile ..... Nezahat Dilligil 
Garson ..... Sami Yücel 
Cerrad ..... Reşad 
Mihalaki .... Hidayet Gülen 
Yusuf ..... Cemal Işın 
Tahsin ..... Kenan Çakır 
Firdevt ... .. 

Şadi ve Nezahat müeteena diğerleri hep 
amatörlerdi. Nebile rolünü yapan Nezahat 
de esasen çok yeni bir artisttir. Henüz 
sahnede birinci derecede roller alacak bir 
olgunluğa varmamııtır. 

Şadi bunların arasında Sekizincinin Ha
bib Neccar rolünü yapacaktı. 

Ne kadar uğraıılmıt olsa, gençler ne 
kadar iatidatlı olurlarsa olııunlar.. temsil
de bir kudret vahdeti tesis etmek imkan
aızdı. Onun için seyredilecek şey Sekizinci 
piyesi deiil, Sekizincide Habib Neccar ro
lünü yapacak olan Şadi idi. Dığerlerinin 
rolleri eseri prezante etmekten ibaret ka
lacaktı. 

Bu tarzda bir temsili hakiki bir tiyatro 
temsili addetmelc doğru olamaz. Bir tek 
aktörün bile rolünde ufalc bir acemilik 
yapması bir piyesi rnahvetmeie kafiyken, 
bir kişi müstesna diğerlerinin hep acemi 
olmaları nazarı dikkate alınınca Şadi ve 
arkadaşlarının oynadıkları «Sekizinciı> nfo 
dört baıı mamur bir temsil addedilemiye
ceği a~U.rdır. 

Bu nokta nazarı dikkate alınmazsa Se
li.zinci temsili için fena da denilebilir. 

Sekizinci temsilini beğenmiyenler var
aa, bu cihetten beienmemiı olabilirler. 

Yukarda da söylediğim gibi, aeyredilecek 
«Sekizinci» değildi. Sekizincidek.i Habib 
Neccar rolünü yapan Şai:ii idi. 

Şadi, Sekizinciyi yüz defaclan fazla oy
namıı olan bir aan'atkirdır. Bu rolü o ka
c:lar benimaemiı ve benimsediğini o kadar 
belli etm.İftir ki .. Şadi denilince Sekizinciyi 
ıeyretmiı olanların alullanna hemen Şa
dinin orada aöyledikleri eözlerin bir çoju 
aeür. 

Ş.di aon temsilde de, kendi ibda etmiı 
olduğu Habib Neccar tipini bütün varlığile 
yapttı. Habib Neccann jestleri, Habib Nec
carın karakteri tebarüz etti. 

Fakat, gene ayni Şadi, ayni Habib Nec
car rolünü daha iyi de yapabilirdi. 

Tek başına idi. Arkadaşlarına yardım 
ediyor, fakat onlardan yardım göremiyor
du. Şadinin rolünü daha güzel yapabilme
si için diğerlerinin de rollerini yapmaları 

lazımdı. Çünkü en sonunda bu bir mono - , 
loğ değil bir piyesti. Söze cevap verilecek; 

hastalara Eczacılar, 
verilmesinden şikô.yet 

hazır ilô.ç 
ediyorlar 

jeste mukabil jest yaplıacaktı. Bu tarafları 

aksayınca tabii ki Şadi de tam benliğini bu 
lamıyordu. 

- Ben mi kaldırayım?. Bu pis bezi 
mi? 
, - Bunun neresi pis bay1m. 

Bezi eline alıyor. Belli kı bez aslında 
beyazmış .. Sonradan bir çok renklerle görebildik ve bir kere daha onun kudretli 
re~ renk olmuş. 

Yalnız şu var ki Şadiyi bir kere daha 

bir san°atkiir olduğunu teslim ettik. 

Şadi ile birlikte oynayan gençler fena 
- Bunun neresi pis ki bayım? 
Bezin bir kenarını gösteriyor: 

idiler demiyorum. Böyle bir şey demek - Şurada biraz sarı boya var. Dik -
hata olur. Şadi ile oynayanlar arasında kat edin .. Güzel bir sarı .. Kanarya sa -
Nezahat, Fehmi, Hidayet, Firdevs rolünü rısı dedikleri. 
yapan bayan ve diğerleri de muvaffak ol- . Bezin bir başka tarafını gösteriyor: 
dular. , - Bu da kırmızı. Hem ne parlak, ne 

Amma ne de olsa onlar, bugün yeti§- göz alıcı bir kırmızı. • 
mit sayılamazlar. Yarın için yeti~ecek o- Bezi evirip çeviriyor: 

- Şuraya ibakın turuncu ile pembe 
,arasında tatlı bir renk .. 

!anlardır. 

lamet Huluai 

"Son Posta,, nın 
Müsabakası : 

. Bezi bir kere daha evirip çeviriyor: 
, -Şurada da biraz siyahl!k var. Si -
,yah boyadan sürülmüş. 
, - Anladık ne olacak? 

- Bütün bu boyalar bir kadın yü -
zünde bir kadın saçında o?an boyalar -

(Baştarafı 1 inci sayfada) dan b~ka bir şey mi? 
rafını aldık. Her fotoğrafı üçer parça- _ !!!!!! 
ya böldük. Bunları birbirlerile karış- ' K d ··zu··n...ı ld · ·· .. • , - a ın yu ue o ugu zaman go-tırdık. Bu parçalardan her gun laalet-

zünüzü boyuyor. Ve siz b;r kere eli -
mi sürebilsem diye can atıyorsunuz da .. 
Neden bir beyaz bezin üzer~nde olduğu 
zaman el sürmekten değil.. Bakmaktan 
bile çekiniyorsunuz. 

Eczacılarla doktorlar arasındaki eze- ,cı bor görür. Ve kendisine bu i!icı yaı 
li ihtilaf, yeniden alevlenmiş bulunu • ,zan hekim için: . . . 

- Bırak canım! .. Onun bı1gıs1 de be' 
yor. l d ··lm· 1 d 

Eczacılar, doktorların hastalara ~ha- nlıhki~den fa~ a. egı . :ş. e~~ . ; 
·1· zmalarından şik.avctcidır • \ Yanı halk ındinde, ılacın ısmı, he 

zır ı aç• ya J ··ı .. ··d·· 
ler: " ,kimin v~~fun~n o çusu ur. . . 

c- Doktorlar, diyorlar, chazır ilaç• , Dar ~ihnıy~tlı ~as~l~r! kendılerın; 
n müesseselerin mallarını satma - adını ·bılmedıklerı bır ılaç VE:ren he 

·iaa;~a, yardım ediyorlar. F'akat bunun kimlerin vukufuna hü~e~er~er. . 
h h lk çekmekte hem de Doktorlar da, çok ıyı bıldıklerı btı 

:.rarı~ı ~:y.: ' 
0

zihniyetin zararını çekmemek için, ha' 
' ızç~e k~e dbk~o.rlar hastalarına hazır 'talarına, isimleri duyulmamtş olan Aıfl 

un u, " 1 · l 
·1.. nca valnız hazır ilac yapan ,rupa ilaç arını verır er. 
ı aç yazı , J ~ • A ·· t h f.ile.ı 
f ala kazanıyorlar. Bu suretle de, Halbukı, vrupa mus a zara 
~~ e~acılara iş kalmıyor, hem ilaç- yerli müstahzarat arasında bir tek farl4 
lar halka pahalıya mal oluyvr!• vardır: . 

tayin üç tanesini neşredeceğiz. 40 gün 
bitince elimizdeki resim parçaları da 
bitmiş olacaktır. Sizlerden bu resim 
parçalarının her üç tanesini bir araya 
yapıştırarak bir fotoğraf vücude getir
menizi istiyoruz. Bu iş sizin için hiç te 
zor olmıyacaktır. Çünkü gördüğünüz 
gibi bu üç resim parçası ile beraber 
ayrıca parçaladığımız resimlerin asılla-

- Kafi; lafı kes te; 
boya 

Doktorlar da. eczacıların Lu itham - Ayni. ilacın .A:vrupadan gelenı .~oq 
aycıkkabılarımı 1 a şu sözlerle mukabele ediyorlar: kuruş ıse, yerlısı 20 kuruştur. Boylf 

ann . .. ld • . . 
_ Bizim hastalarımız:ı hazır ılaç ,o ugu ıçın: 

- Peki bayım. 

* ' Bu sırada boyacının dükl<anma saçrını da n~rediyoruz. 
,1arı kanarya sarısı, dudaklnrı kızıl, ya-

Parçaların yanında hergün tanınmış .nakları turuncu ve göz altları gölgeli 
bir simanın fotoğrafını bulacaksınız. bir kadın girmişti. Gözlerim gayri ih • 
Parçalardan biri bu resim, diğerleri tiyan kadının bulunduğu tarafa çev -

yazışımızın' sebebleri büsbiitün başka- - Ucuzdur vardır bir illeti, pahal:• 
dır. Evvela, eczacıların, i15çları, yaz - dır vardır 'bir hikmeti!» darbı meseh• 
dığımız reçetelerdeki formü~l<>re ta • nin tesiri altında kalmaktadı::-lar. _ 
mamen uygun olarak yapmanıalarm - Bu yüzden de, Türk müstehzarcılıgı 
dan korkuyoruz. yıkılmak tehlikesile kar~ılaşmakta ' 

Sonra hazır ilaç yazmak bize daha dır. . 
k 1 'ı· Yan·ı hazır ilac yazmak- Hele şimdi, bütün Türk ınustahzar< o ay ge ıyor. , . . 

daha evvel çılanış veya daha sonra çı- rildi. 
kacak resimlere ait olabilir. 

la sade bu korkumuzdan değil, daha cıları, ne yapacaklarını ş~şırmış va~ı .. " 
İMSET f : 1 zaman ve emek harcamaktan da. yettedi:rler. Eskiden mustahzar ıla_q 

-· ·- kaz a 1 yapmak için ruhsatiye almak mecburv ----, ......... _, 
Yapılacak iş şu: Bu resim parçalarını 

kesip saklamak, yanlarındaki modelle
ri de kesip ayrıca hıfzetmek1 resim neş
ri bittikten sonra modellere bakarak 
her üç resim parçasından bir fotoğraf 
meydana getirmek. 

. Bu ~uretle eliniı.de 80 resim olacak, 
bun lan sarih isim ve adresinizle bize 
yollıyacaksınız. İşte müsabakam12ı.n e
sası bundan ibarettir. 

Resimlerin gönderme müddeti gaze
tede resim neşri müddeti bittikten son
ra üç haftadır. Bunu müteakıp netice 
ilan edilecektir. 

Birinciye bir beşibiryerde altın, ikin· 
ciye 2,5 liralık bir altın, 3 kişiye \>irer 
altın, 1 O kişiye yarımşar altın, 20 ki· 
şiye ~yrek altın ve diğer 165 okuyu
cuya hoşlarına gidecek hediyeler vere· 
ceğiz. 

'I I urtu uyoruz. .. k 1 ·· t h • 
ıı eti, Daha sonra, vitamin mürekkeba - yeti yoktu. Vakıa ç~ arı a~ı .m:ıska ~ar" 

Yünlü takım 

t d apılan üstelin, Adokselin, De- lar, Sıhhat Bakanlıgmın aımı on ro 
t:i:,n ~gantol ve emsali gibi. bir çok lüne tabidi. Fakat eczacı.:arımız, dok " 

h :ıı .. 1 dır ki eczanelerimiz - torlarımızın Avrupa mustahzarlarına azır .PJaç ar var , .. .. .. .. a .. 
de yapılabilmelerine imkan yoktur. rağbetıe:i yuzunden zaten ~11.r~sı.u 

Bu satırlar, doktorlarla eczacılar a- kalan mustahzarlar~ı yapın~ ıçın ~'J'& 
' d k. ilhtil~"ın esaslarını tec:kil et- rıca ıbir de ruhsatıye bedeh yermıyc 
rasın a ı cu.. " 1 d ,.... d' b' de ' kt eli Be dün bu ihtilaf etrafında mecbur tutulmuyor ar ı. ~ım ı ır me e r. n , . . kl 

lar da doktorları da dinlemek ruhsatıye ıbedelı verece er. 
eczacı ı , . -..J\.. • t · t ·1 ....., · t d · Bu yem mt:\:'uurıye , ve ı~ enı en ruu. 
.ıs e un. k ı· .. .. .. satiye bedelinin ağırlığı, müstahzarcı" 

Hadisenin neza e ı en so?.unu sa - d . lk 1 d • 'h t 1 b·ı larımızın sırtlarına altın an ı<..a ı maı 
kinmaz tanı ıgım mu a ap o.nmın ı e b' "k .b. b" . bulunuyor 
isimlerini .gizlemekliğimi israrla iste- ırByu .. gıdı ınmış .. k .. 

1 
. ' t d .. • 

· · h b' d k uyuz en, ne muş u vaz!ye e u 
yişlerinden lbellıydı. Meş ur ır o - şeceklerini yakında maalesef görece • 
tor: •· ı • .

1
• gız. 

- Biz, diyor, halkın ı acın ucuzun • 

* dan evvel iyisini almasını dü§ünmek 
Bir diğer eczacımız da: ıneoburiyetinıdeyiz. Bu itibarla, bizi ha. 
- Bugün, diyor, faraza ııeosaıvar .. 

zır il!ç yazmıya sevkeden cihet, bazı san gibi A vrupadan getirtmiye mecbUJ 
eczacılarımızın, yaptıkları bizim reçe-
telerimizden evvel kendi bütçelerine olduğumuz (bazı ilaçlar var. 

Bu iiaçların, eczanelerde yapılmalaıo 
uydurmayı düşünmelerinden korkuşu- rile, müstaıhzar haline sokulmaları ara; 
muzdur. sında bir miligram fark yoktur. 
Maamafiıh Türkiyede, ilaç fiatları, Ve bu yüzden, hem eczacılara iş kalt 

Avrupa memleketlerine nisbeten çok ,mıyor, hem halk, aynı ilacı daha paha• 
daha ucuzdur. lıya almak meburiyetine katlanıyor. 

Bir genç kız tipi 

* .Vilstalıbel bir 

ter dersiniz? İşte size son tarafın • 
dan da lbir kaç satır: 

Oralarda daha pahalı oluşunun se • Maalesef, .bu cihetleri doktorlarım~ 
bet>i de eczacılara buradakinden fazla da düşünmüyorlar, ve müstahzar ilA~ 
ciş hakkı• verilmesidir. yazmayı tercih ediyorlar. 

Koca nümunesl 
Kadıköyünde oturan Bayan M. M. 

den bir mektup aldım, bana öyle 
geldi ki gönül işleri ile doğrudan 
doğruya alakası yoktur. İsterseniz 
birlikte okuyalım. Diyor ki: 

- cBoyum 1,66, zayıf denemiye • 
cek .kadar etim var. Kumral dalgalı 
saçlarım, muntazam kalçaiarım, ela
ya meyyal menevişli gözlerim, orta 
büyüklükte mütEfuessim ağzını, yu -
varlak yalnız çeneme doğru sivrilen 
süzgün r.enkte bir çehrem, oldukça 
biçimli, ince belli vücudum var. Bil
mem, beni her gören beğeniyor. Gü
ler yüz1ü, tatlı dilli, uysal bir kı -
zım .. • 

Böyle b~lıyan mektup, :nasıl bi -

•Aradığım erkekte güzelliğe, çir
kinliğe fazla balanam, yalnız sarhoş 
olmasın, aksi olmasın, güler yüzlü, 
tatlı dilli, sıhhatli, zeki, biraz müte
hakkim, doğru sözlü, eşine yuvası • 
na, yavrularına sadık olsun. İlk a • 
dımda seksen lira kazanç yetişir, fa
kat istikbdi açık bir mevkide bulun
malı.» 

* İçinde bir resim, bir de adres ol -
saydı mükemmel bir evlenme ilam 
olabilirdi, diye d~ündüm. Sonra 
cankete• yollanmış bir cevap olına -
sın diye zarfına baktım, hayır: Bu 
sütuna tahsis edilmiştir. Fakat bu 
sütunla alakası yok, diyeceksiniz, o· 
labilir. Yalnız bir genç kızın koca
sından ne aradığını ı!Österiyor. O, 
noktadan okuyunuz. TEYZE 

Eczacı, emeğinin mukabilini ki.fi de· Onların böyle davranmakla muhter 
recede aldığı içindir ki, yapacağı illç- lif menfaatleri vardır: · 
ları ucuza mal etmek gayretini göster- Evvela kolaylarına geliyor. Bu saye~ 

,mek mecburiyetinde kalmaz. de, formül düşünmek mecburıyetinde~ 
Biı.de vaziyet ayni olmadığından, kurtuluyorlar. •Filan ilaçtan kaç mi o1 

, doktorlar, hesapladıkları 'bütün aksi ligram, falan ilaçtan kaç santigram koy 
ihtimallerin tahakkukundan kurtulma- sam?• diye kafalarını yo!·acakların9ı 
nın yolunu, hazır ilaçlara rağbette bu- hatta kodeks karıştırmıya m~cbur ks.· 
luyorlar!. lacaklarına, !bir (müstahzar ismi yazıp 
Eczacı Hasan, ismini yazdırmak i5 - kurtuluyorlar. 

, temiyen bu doktorun fikirleı·ine bit • * 
tabi muteriz. Kendisine anlattığım Bu birbirine zıd sözler, ilaç hikaye "' 
bu sözlere şu cümlelerle cevab veri • sini 0 kadar karışık bir hale Bakmakta· 
yor: dır ki, insan, bu çok hayati meselede 

- Bugünkü halde, doktorlarımız, hangi tarafın haklı olduğunu anlıya "' 
Koyu Iadvert yünlü tak1m. Etek altı ,Türk müstahzarlarına maalesef kıy - bilmek için Sıhhat Bakaıılığının yardı· 

parçadan yapılmıştır. Ceketi kısa btt- met vermemektedirler. Bunun rnuhte- mını dilemekten başka çare göremi "' 
(borero> şeklindedir. Bu boleronun lif se!bebleri vardır. Bu ~ebeblerden yor. 
kollan dirseklerin üzerinde kabarıktır. :bilhassa bir tanesi, halkın ve doktor - Bu satırlar, 0 yardımı tem:n edebi • 
Bluz ç.~li tafta~an yapılmıştır. Yaka· ,ların acafu bir zihniyetler;nden doğar. lirse, müsekkin bir ilaç almış gibi fe "' 
sına buyük bir fiyonga konulmuttur. Ha-lk, ismini duyduğu, bildiği bir ila- ,rahlıyacağım! Selim Tevfik 



a a ray 
F enerle d··n 
berabere kaldı 

• 

Oyun baştan başa heyecanlı ve 
sert oldu. Galat asar ay iki 

gol fırsatını kaçırdı 
.. Dün KadıköY. stadında heyecandan [ 
titreyen 8000 kişi önünde Galatasaray 
ile F enerbahçe tam doksan dakika pen· 
çeleşe pençeleşe oynayarak berabere 
kaldılar. 

1 Avninin bir kurtarışı f Galataıaray - F enerbalıçenin l J 
dünkü oyunundan güzel Anlıara ve zmirdeki maçlar 

Oyunun baflangıcında pek ani olarak 
Fene:ka~~~

00

1~rikik G. Birliği Beşiktaşı 2 • 1, 
çekilirken • hücuma uğrayan Galatasaraylılar git

tikçe açılarak büyük bir gayretle çok 
a üzel bir oyun ıöstermeie başladılar. •• 

.. - D. Spor Güneşi 5-3 yendi 
8 Klup arasmda Beşiktaş dün Ankarada çok sert ve fena oynadı • 
--

• Son haftalar içinde takımında bü· 
Yük değişiklik yapacağı söylenen F e· 
ncrbahçe bu lJlaça hem de söylendiği 
gibi alışık olmadığımız bir 'ekilde çık
nuş değildir. 

turnuva maçla fi fzmirde de Doğanspor enerjik bir oyun çıkardı 

Eskidenberi azami derecede asabı 
geren Fener - Galatasaray maçı dün de 
tahmin edildiğinden fazla sinirli bir 
hava içinde cereyan etti. 

Her geçen dakika biraz daha hızla
nan oyun bir zaman geldi ki futbol sa· 1 
halarımızda görmediğimiz bir sertlik 
Ve şiddet içinde devama başladı. 

Hasım kim olursa olsun, rakip ne 
fekilde oynarsa oynasın iyi ve bilerek 
taktik yapabilmek için nefislerinde bu 
kadar mücadele kuvveti toplayan bir 
takım yenilemezdi. Nitekim de öyle ol
du. 

Diğer taraftan maçta Fener bahçe 
ınuavin hatı başlı batına bir alemdi. 
Kusursuz oynayan bu hattı herhangi 
l>ir takımın ha dediği zaman delebil
ıncsi zan ve tahmin edildiği kadar ko
lay bir iş olmadığı görülüyordu. 

Fakat iki takım içinde en çok par
layan ve sahanın en göze batan ve 
takdire şayan oyuncusu Galatasarayın 
ıarı~nn müdafii Reşad idi. 

hücumu böylece devam ederken oyun 
sıfıra sıfır sona ermiş, milli küme maç
larının bu en mühim maçı da böylece 
bitmiştir. 

Galatasaray sahaya şu ~ekilde çık
mıştır: 

Avni - Reşad, Lutfü - Ekrem, Sa 
lim, Suavi - Necdet, Eşfak, Süleyman, 
Haşim, Bülend -

F enerbahçe ise: 
Hüsamettin - Yaşar, Lebib - Cevat 

Angelidis, Mehmet Reşad - Niyazi: 
Naci, Esat, Şaban, Fikret şeklinde idi. 

Hakem: Adnan (İstanbulspor) du. 
Ömer Besim ------

Güreş teşvik 
Miisabakaları 

Devre iki tarafın pek kale içlerine 
kadar sokulmıyan hücumlarile geçti. 
Süleymanın tek başına Fener müda· 
fa . . d k 1 d v f b. Güre} federasyonu tarafından tertı'p e-

ası ıçın e ya a a ıgı üç ırsattan ı- d 1 ri hile en müsait vaziyette yuvarlak i en te~vik müsabakaları dün Galatasa
ray klübü salonunda yapılmıştır. 

ıneşin topu bekleyen sol tarafa geçe- M b . üsa akalara, Galatasaray, Güne~. Be 
lllediği içindir ki bu devrenin bütün şıktaş, Beykoz, Ka!!ımpaşa, Anadolu klüp
heyecanını söndürecek golü görmek !eri girmişlerdir. 
nasip olmadı. 56 kilo: Kasımpnşalı Fethi Güneşli Ha-

f enerbahçe ikinci devrede takımın- sana tuşla mağlup. 
da tadilat yaptı. Galatasaraylılar, so· Güneşli Çarlis, Güneşli Faike tuşla 

Süleymaniye, Beykoz, HiJal, 
Vefa galip geldiler 

Birinci maç : 
Süleymaniye 2 • İstanbulSpor 1 

lstanbulsporlular Samih ve Fahriden 
mahrum olarak sahaya çıktı. Süleymaniye 
tam kadrosile idi. Hakem Bürhan Ataktı. 

Süleymaniyeliler iyi bir oyunla rakiple
rini mağlup ettiler. lstanbulsporlular da ek
sik olmalarına rağmen çok çalıştılar. 

ikinci maç: 
Beykoz 2 • Eyüp O 

Eyüplüler en iyi oyuncuları Zekaiden 
mahrum olarak sahaya çıktılar. Beykoz 
mutad kadrosile, hakem İzzetti. 

Eyüplüler çok çalışmalarına rağmen 
Beykozluların karşısında ancak iki gol yi
yerek mağlup oldular. Kalecileri gol ade
dinin daha fazlaya çıkmasına mani oldu. 

Oçuncü maç: 
Hilal 4 • T opkapı 1 

Her iki takım mutad kadrolarile saha
ya çıktılar. Hakem Ahmet Ademdi. Top· 
kapılılar enerjik oynamalarına rağmen Hi
lale karşı müessir bir oyun çıkaramadılar. 
Hilalliler bilgili bir oyunla ve fırsatlardan 
i~tifade ederek gol adedinin fazlalaşmasını 
temin ettiler. 

Hilal kalecisi Murad çok fedakar bir o
yun oynad ı. Ve bir aralık muhakkak bir Yunma odasında ayni feyleri görüş- galip. 

ınüş olacaklar ki onlar da ayni çareye K~~ımp.aşalı Jener Güneşli İsmaile galip golü kurtarırken gözüne gelen bir tekme· 
baş vurmuşlardı. Gun~şlı C~~al,. Güneşli Rcfiğe galip. den yaraland ı ve bayılarak oyundan çıktı. 

ikinci haftaym Fenerbahçe oyuna 61 ~lo: Guneşlı Abdullah Güneşli Ha-
oldukça hızlı başladı. Arka ar kava sana ~.~lıp.ı- ı ·1 K Dördüncü maç: 
Ya t ki k 1 l )' . . k . . uneş ı smaı asımpaşalı Hüseyine 

P ı arı a ın ar a ga ıbıyetı endı tu,Ja galip. Vefa 1 • Anadolu O 

• 

tarafına çevirebilmek için çok çalıştı Galatasaraylı Mu··mta G·· ı · E · . z uneş ı mıne 

ıae de ilk devrede olduğu gibi Galata- tuşla galip. 
saray güzel bir müdafaa yaptı. 66 kilo: Kasımpaşalı Hikmet Güneşli 

. Bir aralık Galatasaraylılar kale ö- Dürota ~alip. . 
nunde ayaklanmış bir ölüm gibi dola· 72 k~lo : Güneşli Güral Güneşli Zekiye 
fan t _ Ll k . . tuşla galıp. 

opu uzcur. aştırma ıçın canlarını .. . . 
dişlerine tak k b . . d k l Guneşlı Alı Ahmet Kasımpaşalı Kan-
dılar B ma mec urıyetın .. e .. a. - demire mağlup. 

O 
• u heyecanı sert ve favullu hır Güneşli İsmail Güne11li Ahm t Ib h' 

Yun t k · · • :r e ra ı-
a ıp ettı. me mağlup. 

1.. Galatasaray müdafaasının bir tür- 79 kilo: Kasımpaşalı Razzak Beykozlu 
u Yarılamaması üzerine oyun yavaş Özteke galip. 

Günün son ve en heyecanlı maçı Vefa 
ile Anadolu arasında idi. Vefalılar takım
larına tamamile gençleri almışlar ve yalnız 
eski kadrolarından Muhteşem ile Saimi bı
rakmışlardı. 

Anadolulular geçen maçlardaki kadro
sile sahaya çıktılar Hakem Feridun Kılıçtı. 

Anadolulular iyi oynayamadılar. Vefa
lıların genç takımı güzel bir oyun gösterdi 
ve az bir farkla galip geldi. 

Ankarada bisiklet yarışı 
~avaş ~eklini değiştirmiş, hakimiyet Güneşli Habib Kasımpa~alı Apostola 

alatasaray takımına geçnişti. galip. . , Ankara, 18 (Hususi) - B:s:klet Fe-
F enerbahçe müdafaasınd • 87 kilo: Kasımpaşalı İsmail Güneşli derasyo~u. ta:a.fından tertib edilen ya-

luk alametleri ha .. ·~. a yorgun Danyala galip. rışların ı~ıncısı b~ ~ab~h yapıldı. Me-
lat ş gosterdıgı sırada Ga M.. b k 1 .. 'd" f ki d h safe 40 kılometre ıdı. Bır saat 13 daki· 

asara b' · N d b. . . usa a a ar umı ın ev n e eyecan· . 
taraf dy, . •r.ı ec et, ırı de Haşım lı olmuştur. Şimdiye kadar milli maç ya - ka 40 saniyede birinciliği Ghvençspor-

ın an ıkı muhakkak 1 f t k P d N · ·k· ·1·W· M h f ·· ··oo Çırrnıştır go ırsa ı a· mamış güreşçiler arasında yapılctn müsa- . an . u:!ı .. ı ı~c.~ !?.1 u a ızg'.~c~ en 
B· · bakalar yeni bir çok kabiliyetleri meydana Ismaı.l, uçunculugu Ankaragucunden 

ır fı!tına halini alan Galatasaray çıkarttı. Erdoğan kazaruruşlardır. 

Ankaradaki Beşiktaş - Ankaragücü maçmaan heyecanlı bır satha 

AN KARADA /ZMIRDE 
An.kara t 8 (Hususi) - Beşiktaş bugün 

ikinci maçını Gençlerbirliğile yaptı. 
.Hava rüıgarlı idi. Buna r:tğrnen tri • 
bünler dolmu~u. Beşiktaşlı1arın bir 
hafta evvelki 3- 1 lik, dün de 1-0 Jık 
galibiyetleri dolayısile bugiinkü ma.; 
hakkındaki tahminler Gençlerbirliği -
nin aleyh~nde idi. Fakat vaziyet öyle 
olmadı. Gençlerbirliği Beşik.taştan cid
den çok yüksek bir oyun oynıyaraK 
stadı dolduran 15 bin kişinm sempati -
sini cel:bet'ti. Ve oyunu 2-1 kazandı. 

Oyun lbaştan sona kadar çr.k defa ha
vadan oynandı. Zaman zaman hızlana.1 
oyun bugüne kadar seyrettiğimiz Milli 
küme karşılaşmalarına giire o kadar 
heyecanlı olmadı. Çünkü Beşiktaşın 
mütemadiyen favullü oyunu halkı si -
nirlendirmişti. Hakemin de oyunu iyi 
idare edememesi maçın tadını büsbü · 
,tün kaçırdı . 

Oyuna saat 15,30 da başlandı. Genç
lerbirliği tam kadrosile. &ş!ktaşta,1 
yalnız Şeref eksik. Topa BB~;ktaş vur
du. Fevzinin bir iskası Gençierbirliği 
muhacimlerinin Beşiktaş kales:ne in -
mesine sebeb oldu. Lakin bundan ne . 
tice çıkmadı. Altıncı dakikada Beşik -
taş sağlı sollu iki korner tch1ikesi ge -
çirdi. Beşiktaş kalecisi bu:J!a!"ı yum -
rukla defedebildi. Feyzi ve Hüsnü mü
temadiyen ıskaya başlad1jar. Bundan 
istifade eden Gençler'birliği daima s0l 
taraftan akın ediyordu. 
. On beşinci dakikada Genç1er tazyi -
kı arttırdılar. Beşiktaş o k~dar sıkıstı 
ki sol iç oynıyan Hakkı, Hi.bnünün ·:/a
nından topu çıkarmak için g:!ri gelmek 
mecburiyetinde kaldı. 

Beşiktaşlılar akınlarını daıma şahsi 
yapıyorlar, onun için bir netice alam~
yorlardı. Maçın ilk devresi hu suretle 
bitti. İkinci devreye Gençlerbi-:-liği rüz-

(Devamı 8 inci sayfada) 

İzmir, 18 (Hususi> - Güneş, Doğan· 
spor takımları taşkın bir kalabalık ö
nünde büyük bir heyecanla takip edi
lerek üçe karşı ıbeşle Doğansporun ga
lebesiyle neticelendi. İlk gölü İzmir 
ağlarına altıncı dakikada Necdetin a
yağile yapılmıştır. Bundan sonra haf
tayrnın sonuna kadar hakim ve yırtıcı 
bir oyun çıJfaran Doğanspor 13 ve 15-
inci dakikalarda Hakkının ayağile pe
naltı~an o'lınak üzere iki gol yapmış -
tır. Izmir takımı Güneş ::nüdafaasını 
hırpaladığı için hakiın oyununa devam 
ederek 18 inci dakikada tel~"ar Hak • 
kının, 39 uncu dakikada da .ruadın a -
,yağile dört gol yaparak haftavmı bir 
dört galip lbitirmiştir. İkinci devrede 
vaziyetin vahametini kavrıyan Güneş· 
liler daha çok çalışarak günün şansını 
lehlerine çevirmek için tehlikeli akın
lara başladılar. İkinci devrenin 1 9 un
. cu dakikasında Necdet penaltıdan, ı l-
inci dakikasında Selahaddin korner -
den Güneşin ikinci ve üçüncü gollerini 
çıkarmışlardır. Bundan sonra Izmir ço 
cuk.ları cansiperane çalışarak Hakkı • 
nın ayağile 40 yardadan beşine! ve son 
golü de çıkarmışlardır. Güneş kalecisi 
Cihat müteaddit göllere güzel kurta -
rışlarile mani olmuştu~. Gün~~ bugün 
de iyi oynamış, fakat Izmir takımının 
enerjik oyunu önünde yorgunluk ala . 
imi göstermiştir. .............................................................. 
garı arkasına alarak başladı. Üçüncü 
dakikada Hakkı Rıd\·ana der:n b !r pas 
verdi. Bundan istifade eden Rıdva!l 

Bcşiktaşın ilk \'e son goliiniı attı. 
Onuncu dakikada Keşfi ile Feyzi a -

rasında bir kavga çıktı. Hakem Keşfiyi 
pek haksız olarah sahadan cıkardı. Bu 
suretle Gençlerbirliği oyunun sonuna 
kadar on kişi oynamak mecotıı ivetin -
de kaldL " 
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Son Posta 'nm Tefrik ası : 8 

Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

Buradakilerin bir 
çoğu bizim davet -
}ilerimiz, hepsi bi • 
zi seven insanlar ..• 
Onlara kartı bir re
zalet çıkarmak pek 
ayıp olur. Herkesin 
nCf esın1 kırmaya 

ne lüzum var. Ya -
rın yuzugu ~riye 

göndeririz, olur bi -

- 172 -

Erkekte güzellik 
aramam 1 

Erkekte güzellik 
aramam. Elverir ki 
dürüst ahltık sahi -
bi ve ailesıni mes' · 
ud geçind!rebile -
cek kadar tahsil ve 
zekası olsun. Rakı, 

Her cevap gollıgan 
okuyucuya hediye 
verilecek, neticede 

en güzel cevap 
sahibi 50, ikinci 25, 

üçüncü 10 lira 
mükô.f at alacaklar 
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erkekte güzelliğin 
manası yoktur 
Teyzem, 

Bence erkekt\? 
güzelliğin hiç bir 

kt Y ter. 
manası yu ur. e- 0 aralık 
ter ki kendini sev-
direbilsin; aile yuva 
sına bağl·~ şen, ali 

Sadri 

tahsil görmüş ve her şeyden evvel ze -

tekrar göründü. An 
laşılan deminki ka· 
d.ını ba~nndan sav -
manın bir çaresini 

CiTLENGi ............. ~ 
Y uaıı : Kemal R.,-., 

kınnar ve kadınlarla düşüp kalkmasın. 
Mühendis veya subayları tercih ede -
r ·m. Ankara: N. Mayda bulmuf olacaktı. Ce 

(Sarih adres ve Lmılnln nepinl lstememlştl.r.) ne arkadaşlarının 

.ki olsun. 

- 178 - yanına gitti. Kade· 
Ankara: Şahin 

(Sarih adres ve Lsınlnln neşrlnl tstememlfUr.) 

- 173 - Az konuşan fakat söylediklerini lhin~eki . ~~n~a-
, yı hır dıkışte ıçtı. 

Yolunmamış kaş, boyasız 
yüz ıe tırnak 

dinleten kadm Arası on, on bet 

Kadınlarımızın :bir çoklar:. sinema 
artistlerine benzemek :için nşlarını 
yolup yüzlerini boyuyorlar. Böyle yap
tıkları zaman kendilerini giizel görü· 
yorlarsa aldanıyorlar. Bir gü1ün yap
rakları sby\.:iup çeşid çe.ş~d boyalar 
sürülse o gül koklanır mt?. Eski bir 
darbımese~e cKaşla göz, ger:Si söz!• 
derler. Yolunmamış kaş, ooyasıı yüz 
ve tırnak bence hoştur. Kumralı da
ha ziyade tercih ederim. 

, Benimle yuva kuraca·k k'.Jdının şu dakika kadar geç • 
tiple olmasını isterim: mişti. Arif paşa ai

Taıbia ti: Ev işlerini kendisi. başar - lesi: 
malı, az konuşmalı, fakat s(iy:edikleri- _ Bakalım. ıJim· 

pi dinletmelidir. di ne yapacağız}.. ~ "l çok bilmit insanlar 11'hi başını ıalladı: 
Tahsil: Ortamektep mezunu olmak- Di d 

'ye oğunup uruyorlardı. Bülend, B- "k - Bana kalırsa, Sadriden zaten pek • 
la beraber dikiş ve biçkiden anlamalı. uyu 

birdenbire, kendini tutamamıt gibi ba- hoıtlanmıyordu. Belki de bu bahane Tip: Gözler siyah, kaşları siyah ve ., 
ince, lboyu orta, balık etinde, oldukca ğırdı: E' -'ebıA ile ondan kurtulduğu .için ıeviniyorf .. 
da lbeyaz olmalı. - işte o kadın!.. U~ Genç kız bir aralık davetlilerin ara· 

Salihli: Mehmet ÖZCeylan Salonun kapısında siyah lütr man· R smdan bir gençle dansa kalktı. Bitinco 
(Adresinin neşrlnl ıstememı,tır.> tolu, iağınık aaçları, fÖyle yalan yan- oman herkesten evvel o, ellerini çırptı. Bir 

Tabiati: Kocasının gelirnie kanaat 
etmeli, ~uklanna ve evine bağlı ol- Hediyelerim:z 
malı. Dünkü 165-171 numaralı cevap-

Taiısili: Orta veya ilk tahsil. Iarın hediyeleıii, cigara tabakası, 

Pangaltı H. T. kol düğmesi, dolma kurşun kalem, 
(Sarih adres ve lsmlnln nefrlni istememlfUr.> mürekkepli dolma kalem, kemer, tu 

- 174 - valet malzemesi seçilmiştir. 

B 1 b. k Bunlardan İstanbul dışın -
öy 8 ır genç IZIO mevcut da bulunan okuyucuların hediyele· 

olduğunu hiç sanmıyorum ri posta ile adreslerine derhal gön-
Kadınlardan nefret ettiğ!m halde, derilm~tir. 1stanbulda bulunan o-

kaJ.bime yakın olabilecek kimsenin na- kuyucuların da idarehanemize ge-
ııl bir tiple olduğunu size anlatayım: lip hediye~rini alınalan lazımdır. 

18-22 yaşlarında, doğru, dürilst, iyi Hediyeleri ayrılmıştır. Kendilerini 
ahlaklı ve temiz kabli, mazis: kar gi- bekliyoruz. Pazardan başka hergün 
bi bembeyaz.. namusu uğrunda haya- müracaat edilebilir. 
tını feda edebilecek meziyette, tecrü - Hediyelerini idarehanemizden ala 
hesiz, hassas, fakir ve kiınsesız. ev ida- cak okuyucularımızın yaniarında 
resini bilir, daima şen, neş'ej~ ve bil- hüviyetlerini isbat edecek bir vesika 
hassa güler yüzlü, musikiye ve spora bulundurmalarını rica ederiz. 
hevesli, or.ta derece tahsill~ füzuli sü- --·--·--
se, sefil ve sefih eğlenceiere düşkün Ankaradaki maç 
olmıyan, kocasına sadık, itaat ve saygı · f d 
gibi meziyetlere sahih, t&miissıhha, (Baftarah 7 iDCI say a a) 

Oyunun 15 inci dakikasında Rasim 
orta 'boylu, mutedil vücudlu, ir!. par - c· 
lak keskin bakışlı ela gözlü, koyu kum bir gol atarak beraber ıgı t~min etti, 
ral hafif dalgalı saçlı, kavisli çatık kaş· Gençler tamamen hakim oynuyorlar. 

.Beşiktaşlılar mütemadiyen !avül yapı-
lı, uzun kirpikli, beyaz ve güzel dişli 

0 
k d ki Gençlerbirliği 0 • 

bir genç kız.. yorlardı. a ar 
.. , • ..yunculan her topa çıkışta tekme ye -

Bo~ le bır genç kızın mevcud oldu· . . 1 ~ çrıyorl:.ır ondan 
ğunu ben hiç tahmin etmivorwn. memck ıçın evve a 51 

' 
seşİırtaş : R. u ,sonra topa atlıyorlardı: • . . 

(Barlh ndres ve isminin neşrini ıste.neml§tir.> Oyunun 36 ncı dakikasmcıa Nıyazı 
Gençlerbirliği!nin ikinci ve galibiyet 
golünü atmağa muvaffak o!ciu. - 115 -

idareli olmah t 
Kadınlar arasında beğend•ğ!m 

!er sarışın ve kumrallardır. 

Bu devrede Gençlpr tamamen ~a. · 
<fttp- kim oynadı. Beşiktaş muhar.mılerını~ı 

Gençlerbirliği kalesine ancak be~ der.ı 
indiklerini söylersem GençlerLirliğinı:ı 
ka:zandığı gıalibiy.ın kzymctini ancak 
anlatmış olurum. 

Maçta hakemin idaresi çok bozuk · 

Vücud: Uzun boy, balık etinde bir 
vücud, ondülasyonsuz, kenciı~iğinden 
dalgalı saçlar, menevişli ve cazib göz
ler. 

Bilgi derecesi: Ortamekt.ep rnezu -
nu lbulunması şarttır. 

Tabiati: Uysal ve bir ev kadmı ol -
malı. Asil b ir aileye mensub bulun -
malı. Bir Biçki Yurdund:ın mezun 
değilse bile kendisinin beğenebilece -
ği ve giyeceği şeyleri kendi dikmeli, 
müsrif 'Olmayıp vaziyete göre idareli 
olmah ve yurtla gürbüz ev lad yetiş -
tirmeli. 

Konya: Şükrü Canboy 
(Sarih adresinin neşrini Istenıcmlştlr) 
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Az çok zengin bir genç kız 
Ben :ôzunca 'boylu, ince bel!i, esmer 

tenli kadınları daima tercih ederim. 
Böyle bir kadının gözleri v~ kaşlan 
siyah, ta'biati şen, gürbüz olına;ı ve -şık 
giyinmesini 'bilmelidir. Ayrıc-a sıhhatli 
çocuk yetiştiren, az çok zeng:n olan bir 
genç kız olmalıdır. 

Hayreboluda Kimseye Danlmu 
<İsim ve adresinin neşrini isLenıem.lf*ir) 

tu. 
Beşiktaş akşam trenile istanbula ha-

reket etmiştir. 

13 Yaşında bir köylü boğuldu 
Şarki Karabisar, 18 (A.A ) - Yağ -

murlardan Alucra ile Karahis.ır ara -
sındaki ırmak taşmıştı. Demir yüklü 
iki hayvanla Karahisardan Alucraya 
gitmekte olan 1 3 yaşlarında Dursun 
ırmağa düşerek boğu'lmuş cesedi bir 
gün sonra Karahisara .bağlı Mihara kö· 
yü altındaki bir değirmen bendinde 
bulunmuştur. 

Pencereden düşen çocuk 
Calatada Emek sokağında 13 nu· 

maralı evde oturan Alber"in iki yaşın
dak,i oğlu Moiz üç metre yüksekliğin
deld pencereden düıterek ba,ından ve 
muhtelif yerlerinden yaralanmıştır:. 
Yaralı çocuk haataneye kaldırıl mıftır. 

lış kulağının arkasına atılmı~ bir genç ... .... daha dansettiler. Bundan sonra da ya· 
kadtn duruyordu. Sanki ne yapacağını yum '\ o "fL ı . 

1 
ı V3Ş yaVaf herkes gene kendi alemine 

b. d b' k . . ib' b' ar mır.. na o ""e enmlf oma ı ... d ld b" 1 d . k. .. h b .. ır en ıre estırenuyormuf g ı ır 0 . d K' . . b. d h .
1 

. a ı; oy ece emın ı agır ava us-
kaç saniye, olduğu yerde etrafına ba- "d' ıyor ul · bı~'llsı,l .rraz aka 1

1erıye bütün dağıldı. 
k d h . ld gı ıyor, o up ıten erı az ço an amış y l . k .. 
ın ı; sonra er şeyı göze a ığını gös- .b. Sad .. b. b' I . .. . l anız annesı, onun adar kendını 

teren bir eda ile Sadrinin masasına ~:: ı, rıyı ır tr erme gostenyor ar- tutamıyordu. Kadıncağız hala içerild 
doğru yürüdü. Bir iskemle çekti, yan- salonda kıvranıp duruyordu. Bir ara · 

- Baksanıza, yanındaki kadına ... 
larına oturdu. lık gene Bülendi çağırdı; dedi ki: 

Mutlaka onun için olacak ... 
Arif paşanın karısı: - Ne yapmalı, bilmem ... Bana ka 

- Canım, bundan ne çıkar? .. Böy-
- Artık dayanamıyacağım, bana lırsa mantomu giydiğim gibi doğru e· 

le bir gecede insan misafirlerinin ya -
bir fenalık geliyor... d t ? ve giderim. Burada durdukça sıldıra 

Dı'ye -ndcledı'. nın a o urmaz mı .. k 'b' l s· d d Le "'" A b l . . . ca gı ı o uyorum. ır yan an a 
Bir iki kişi koluna girdi. Salondan - ma un a~ bırbırile tuhaf ko- hibe büsbütün kırılacak diye korkı.ı • 

çıktılar. Dans edenlerin arasından bir nuşuyorlar:. sankı aralarında bir fey yorum. Onun üzülmiyeceğini bilsem 
genç kız fırladı. Lebibeye: varmı~ gibı .. kadına hakaanıza •.. Ağ- b" d k.k b'l d ... · N 

lıyor mu, yoksa sarhoş mu nedir}.. ır a ı a kı e uŞr~ıy~l~agn:". .e yap· 
- Abla, ne var, anneme ne oldu}. Ç'tl b.... . d ._. ,__ 1.L_ sın yavruca ?.. ımdı ık hıç kımaeye 
Dl.ye sordu. ı en ıgın yerın e ~ım oıaa, e1DCt bu b" b 11. t k . . H '-k d 

k d 
ır şey e ı e me ıatemıyor. aK. ı a 

H . h' d ··ı N" S a arını çekemez... k " T d le dk b - ıç rr fCY egı, uveyre... ı- Be . b'Id··· bö I 
1 

yo mu yar. anı ı , tanıma ı u 
'- b' ba d" d" d . 'k' - nım ı ıgım o ye şey ere k J_~ k I b 1 • da le cadan ıraz şı on u e .. ıçerı ı sa- k l . awu a a a ıgın ortasın reza t çı· 

l "d' B' h 1 b" pe a dırmaz. Zaten babasının zorıle k k h 'd '- '-. d .. ·ı k' ona gı ıyoruz. ıraz ava asın, ıraz d .. .. . . . ' arma oııa gı eceK. oır şey egı 1 •• 

uzansın, dinlensin... s~ eci:.r, onun sozu yerıne gelsın dıye Yarın, nasıl olsa, bütün lstanbul du · 
- Sende tuhaf bir hal var: Rengin nışan ıyor. yacak amma, olsun ... Bu gece herke· 

uçmuş ... Ne oluyor, Allahaşluna}.. - ~~ d~. ~~:ıinsanın kibrine doku· se karşı küçük düşmek büsbütün acı o· 
- Yok bir fey, dedim ya .•. Sonra kn~r. . oz onu e böyle maskaralığı lacak ... Zavallı yavrum da onun için 

h . . l t Ha d' ıen a't . ım ıster} •. Her halde ortada bir tat - . r· I . k N l epıını an a ınm. Y ı, eı ; mı- ... mısa ır enn yanına oştu. işan ısı • 
f . l . l b k Ayıp l sızlık var; elbet ne oldugu da anlMı - N' I d d d l sa ır en yanız ıra ma .. · o a - l ~ nın... ışan ı emeğe e i im var · 

cak ... Ben de anneme bir bardak su ve- ır. · · mı yor ya, işte o uğursuz herifin bu 
Fısıltılar pek uzun sürmedi. Z-aten 

reyim, şimdi gelirim.. bayağılığına karşı oturup ta ağlıyacak 
gece yarısı olmuştu; herkesin kendine 

- 4 - değil ya ... Sanki hiç aldırmıyormuş gi 
Ortalığa. çöken ağır bir hava davet- göre bir işi, bir düşüncesi vardı. Kimi- bi gülüp oynaması, elbet, daha doğ · 

lilerin arasına kadar yayılmış, nişanlı- si bir genç kızı gözüne kestirmiş, ta- ru ... Fakat ne de olsa, bu herifin böy· 
ların arasında bir tatsızlık çıktığını he- nışmak için fırsat k?lluyor; kimisi bir le herkese karşı bir şırfıntı ile haşhaşa 

A d w kere daha dansedehılmek için bir ka -
men herkes anlamıştı. ğız an agıza oturup şampanya içmesine de daya · 
bir fısıltı dolaştı: dının etrafında dolaşıyor. bazıları şöy- nılır mı?.. Mademki, biz misafirleri 

le bir ıırasını getirip, danı ettikleri ka-
- Ne oluyor, ne var?.. bırakıp gidemiyoruz; bari bu herifi bu· 
Diye birbirine soruşturanlar bu tat- dınlardan ertesi günü buluşmak için radan uzaklaştırmanın bir çaresini bul 

sızlığa bin türlü mana veriyorlardı. Fa- söz almıya çalı~ıyor; bunlarda gözü sak ... Kuzum Bülent, bu işi, olsa ol • 
kat işin içyüzünü hilen yoktu. Kimi - olmıyanlar da büfenin önünde yiyip sa, gene sen becerirsin. Haydi git, bir 
. içmeye, gülüp eğlenmeğe bakıyorlar-

sı: d kolayını bul; tatlılıkla mı olur, zorla 
- Damad, şampanyayı biraz faz- ı. . . mı olur, nasıl olursa şu herifi salondan 

laca kaçırdı, galiba ... Çitlenbiğin an - l Çok gld~çmCe~ı; L] ebıbe de tekrar sa- çıkarsın!~. Böyle herkesin önünde e· 
· h' 00· le luklara go"z ona ge ı. ören er durup bakmak -nesı ıç y uygunsuz . . . . lin aşiftesi ile karşı karşıya oturacağr 

NiJbetçl 
Eczaneler 
Bu gere nöbetçi olan eczaneler şunlardır: 
lstanbul cihetindekiler: 
.Aksarayda: (Şeref). Beyazıtta: (Cemil) . 
Fenerde: (Vitam. Şehrenılnlnde: (N:\ -
zım>. Karagümrükte: <Suatı. Sama~tya -
da~ (Erofllos). Şehzadebaşında; <Un! -
verslte). Eyüpte: (Hikmet atlamaz). E
minönunde: (Mehmet Kazım,. Küçük -
pazarda: (Hikmet CemllL Alemdarda: 
!Efref Neşet). Bakırköyünde : <Merkez). 
Beyoğlu eihetindekJler: 
Tüne>bquıda: (Matkoviç) . Yüksek.kal -
dırmıda: CVlngopulo). Gala tada: (Mer-
kez). Taksimde: <Kemal - Rebul). Şiş
lide: (Pertev). Beşlktaşta : (Nail Halid). 

Boğaziçi ft Adalarda: 
Üsküdarda: (Sellmiye). Kadıkôyde: <Sıh
hat), CRlfat> . Sarıyerde: (Asaf). Büyük
adada: (Halk). Heybelide: tTana§). 

tan kendılerını alamadılar. Bır kaçı da 
na defolup gitmesi daha iyi ... Bir so • 

koştu, etrafını aardı: 
ran olursa: «Hastalandı da gitti)> de • 

- Ne var}. riz; ne yapalım, bir yalan uydururuz. 
Diye açıktan açığa sormıya hiç kim- Bülent için bu da bir fırsattı. Belkı 

, senin yüzü tutmadı. Yalnız h~pıi de, bu bahane ile Kumbaracı Arif Paşa 
genç kızı baştan aşağıya süzüyor, de- ailesinin içinde sözünü yürütmeğe ye· 
mindenberi ne olup bittiğini onun ha- ni baştan .bir yol açılmış olacaktı: 
!inden anlamıya çalışıyordu. Kendisi, - Siz, hiç merak buyurmayınız, de· 
hiç oralarda değildi. Misafirlerin böy- di; ben işi idare ederim. Hiç kimseye 
le merakla ışıldıyan bakışlarına da al-. bir şey sezdirmem. Davetlilerin de ne· 
dırmadı. Yanındakilerle konuşurken o şesi kırılmaz, dedikodunun da arkas• 
kadar güler yüzlü, o kadar tabii görü- kesilir. 
nüyordu ki hemen hiç kimsenin şüp- - Ani'an kuzum, göreyim seni .. Nt 
hesi kalmadı; herkes: olursa senden olacak 1.. 

- Baksana, neşesi pek yerinde... Bülent, büyük salona girerken bü 
Nişanlııı ile aralarında bir gürültü çık- fen in önünden geçiyordu. Turhan hep 
sa artık bu kadar da gülüp söyliyemez orada, elinde de viski bardağı, danae · 
ya... denlere bakıyordu. Bülendi görünce: 

Diye fuıldafıyorda. Yalnız birisi (Arkası var) 



~rz -------.[ittihat ve Terakkide on •~n,]1-------~ 
Poılo. nın -

RESSAMIN SEVGİLisl iTTiHAT VE.o TERAKKriiN SONU 
Tail~ Envar ve Cimaı nasal kaçtılar, nasıl DldUler? 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen -- Çe11lren: Fallı Bercmen 

Emriv8kİİ kabul ve hazmedemiyenlerin 
şuurlarının altında yaşıyan 

tek bir his vardı: Mücadele 

- Evet dostum, 
gözlerimizm karşı • 
laştığı bütün çehre
ler, manzaralar ha· 
.fJz.amızın derinliğiro 
ne gömülür.. Son • 
ra... Bir gün hir 
müzik parçası bir 
koku veyahut bir 
tedai onh~rı bulun • 8i:r müddet ıonra cemiyetin peri· • mifti. O, her girittiği muharebeyi na· dukları yerden, tam 

tan olup gitmit bulunduğunu söyle • sıl kazandıyaa, nasıl en ümitsiz dakika· bir wzuhla ve bü • 
ınek fazladır. Bu miaali, o günlerde hi· da, kumandaaındaki askerin kaybol • tün renklerile önü-
lerck, bilmiyerek, ihtirasın her türlüsü· mut talihini geri çcvirmipe hu yeni 
nün gözleri nekadar bürüm üt old\ığu· ı mücadelede de ayni ,eyi yapacaktı. 

Nasın Onu anlamak kabil değildi. nu ıöstermek için zikrediyorum. 
Fakat, hissediyorduk: O muvaffak Mustafa Kemalin ismi duyuluyor olacaktıı 

O ıünlerde Türkiyenin istikbali Muvaffak olması için kuvveti eline 
heraün biraz daha artan bir ·karanlık ıeçirmeai l&zımdı. Onu elin~ geçirdiği 
içine p6lür ve milli unsur parça par aün her ,eyi yapacak, milletin mu • 
Ça aynhrken Muıtafa Kemal Pe,a iı • kadderab üzerinde hakim olan tea • 
illi tekrar aiızlarda dolapııya batla • met ,eytanını yenecekti. Onun 6mit 
Dllfb. N .. l oldu) Bu isim meydana ve teselli veren sözlerinin tesiri altın· 

müze serer. Binler -
ce hayal, binlerce 
intiba, hayatımızı 
doldurmakta· 
dır; daima bunları 
arar, hatırlarız, bi • 
lir misin dostum, 
ben hali otuz yıl ön· 
ceki bir simayi, b'"ır 
hatırayı, hafı.zam " 
dan bir türlü sile " nuıl çıkb) Bunu ne hatırlıyorum, ne da, içimizde kuvvet ve cesaret bQla • 

de an1ayabiliyorum. O günlerde yalnız rak kendisinden ayrıldığımız zaman miyorum. 
fU, intibaı muhafaza edebiliyorum ki, Nadi ile birlikte karar vermittik: T ev· Ressam biraz sus· 
b L_ 1 b L]ı .. tu. İnce, uzun par • ir &ııım inan ar için u acıA mag- fik pafB, kabinesinin programını mec· 
l6biyeti, o zamanki hükumet rezaletini Tenik Pqa liste okuduğu enin, ona mecliste itimat maklarını önünde 

T L ha T k •- foran iki büyük cil· v~ ÜrAÜn, ttl ür ismi~i. tqıy~ pansiyonun küçük ulonunda ikinci de reyi verilmemesini temin etmek. Bu 
bir takım bedbahtlar da dahil oldugu fa gördüöiim aiinü hiç unutmam: aayede, belki de Mustafa Kemal pap· :iin üzerinde gezdir· 
1..-•~- ._ __ L f d b de •- •- dikten sanra: 
•HUGe, uc:11&ea tara ın an u rece Nazik, mültefit, mütevazı, kumandan· nın yeni kabine kombinezonunda ha· 
tahkir ve tezli) edilifini hazmetmek dan zivade eivil bir mönör haliJe, bizi kim bir rol oynaması imkanı olacaktı. - Otu:& yıl oldu, 
kabil d ~u: " diye devam etti.. A· .. 

· eK~· kabul etti. Şakayı aevmiyen bir ku • Tevfik pafa aibi adamların o dakika ğır bir surette hastalanmıştım. Gun • 
Bunlar, tutunacak küçük bir nokta mandan gibi sert, hakiki bir fikir ve da hiç bir fey yapmalenna imkan yok· }erce, ölüm başımın ucunda dolaştı dur

anyorlardı. Bunu buldukları gün, her cemiyet adamı gibi tatlı ve yumuşak tu. itler, hiç olmazsa kısmen, Muıtafa du. İşte 
0 

zamanlarda, bütün hatırala· 
ne bahasına oluraa olsun mücadeleye bir dtlle, bizimle bir saat kadar konuş· Kemal paşanın eline seçtiği takdirde rım ()nümde canlanıyor ve gözlerime 
devam edeceklerdi. Nasıl mücadele ) tu. ise onun pek çok şeyler yapacağı mu· birer elveda busesi ,kOnduruyorlardı. 
Bunu bilmeğe, tahmin etmeğe, derece· K t . dolu bir kafa hakkaktı. Tehlikeyi atlattım. Fakat nekahat sı· 
ıini ve geni91iğini ölçmeğe akıl ki.fi uvve ve ıman (Arkası var) rasmda kafamı, bir ~k h~yaller allak 
gelm. od O l << y pacaksı k l bullak etmişti. Mütemadi.ven bunlarla ıy r u. n ara ne a • Bütün sözlerinde hare et erinde .............................................. - .......... -
nız) » diye aorulduiu zaman verilecek kuvvet ve ümit ifadesi vardı. Sade Belgrad kalesinde meşgul oluyordum .. Bu vaziyetten kur· 
ınüabet bir cavap bulamazlardı. Fakat, '- t .. "t dewil kuvvet ve iman tulmak için hafızamdaki bütün tablo • 

• _L!! ld b. . . .. 1 kah 1 Jı;UVVC ve umı g • Tilrklln ,,,, ruhunun ları kağıt üstünde tes:bit ctmeğe karar emıı VilAll, 
0 u ıttıyı, oy ece u sanki hep onda toplanmıf · gibiydi. verdim. 

ve hazmedemiyenlcr i~in, •.uurlarının Öyle söylüyor, öyle anlatıyordu ki, Ebedi bir abidesi İşe çocukluğumdan başlıyarak o gü· 
~t.~n~ rqayan tek hır huıı vardı: sanki memlekette hiç bir şey olmamış, (Baştarafı 2 inci sayfada) ne kadar geldim. Aşağı yukarı, günde 

uca e e. . . . . hiç bir fey yokmuf gibi, kuvveti bir 
1 
askeı'lerinin Türklere karşı çok iyt otuz resim yapıyordum. Garibi şu ki en 

((Mustafa Kemal Paf8» ısınının hır kere eline aldığı gün davayı halledip muamele etmekle şöhret bulmuş ol · vazih ıhatıralar en uzak olanlardı .. Ni· 
takım inanların ağızlarında d?la.tmıya bitireceğini zannederdiniz. Bir yandan duklannı, o zam~n.ları bilenlerle bera· ye sekiz bin resim yapmıştım azizim .. 
ba,lamaaını ben ancak, bu hıaaın do· d hl bir hükümdarla dig .. er ber, ben de ~k ıyı hatırıanm. Belgra· Bu biraz da delilik değil mi? .. 
.. d b L~-'! la '- h ed b. mur ar ru u • d üh. • b . t ... , hasb..&.ai b. t Be b .. aur uğu ir nGaiae o rall iza e ı· fı dak · k · · ın m un ır gaze ecısı 1.~ .111 Ressam gene ıraz sus u. n u su· 
1i orum taraftan onun etra 

8 1 
.Y8f8ma .. 

1
ç

1? ederken bir aralık bundan bahsettim. kfıtundan istifade ederek sordum: 
Y • . •• •• •• le~ arayan kargalar ve nıhayet T urkı· B b Mustafa Paşa hikayesini de _ Bu resım· Ierı· hıç· kimse.ve göster • Tıpkı Tevfik Riiftunun bana hah • I k k . ana u 
tti-· ib. b. .. Y Nad. d yeyi parça parça o ma yapma ıste • işte bu zat o zaman anlattı ve sonra mediniz mi? 

le il g~ ı, ır ~n, unus . . ı e yen galiplerle yapılacak bu mücadele, deal ki: Gülümsedi ve: 
bu bahsı açtı. Bız onunla Tq~ıkıyede onun gözünde hiç bir fey değildi. _ Biz hakikaten, Türkleri severiz. - Yalnız bir kişiye gösterdim, dedi. 
kartı brtıya oturur ve ekaerıya ek • Dört senelik harp içinde, her feye rağ· cBizı. dediğimiz zaman bütür. Yugos • - Bir kadına mı? 

resimlere bakıyordu.. 
Bir başka göz geçirdiğim hayatın tilı 

rer itiraf halindeki tablolarını görü • 
yordu. Şüıfıesiz ki çocukluğuma ait o
lanlarınkini bir zevk ve alAka duyma
"dan seyrediyordu. Sahifeleri sür'atli 
çeviriyordu. Kollejdeki yılları da çabul 
geçti ve aşk çağıma geldi.. Şu arU. 
dönük kadına kızıyordu .. Ah onun yifıa 
zünü görmeliydi .. Kabil olsa parmak• 
larile onu döndürecektL 

Son taraflara yaklaşmıştL Son hat. 
ralar .. Burada parmakları sahüeleri a
ğır ağır çeviriyordu. 

İşte onun ilk resmi .. Bir bahar günll 
Tuilerieste buluşmuştuk. Çiçekli bil! 
şapkanın altında yüzü gülümsüyor.,. 
Hafif yana dönmüş, benim geleceğim 
sokağa bakıyor .. 

Bu güzel hatıranın, bu en itinalı res-
min neyle karşılaştığını tasavwr ede
mezsin dostum? r \ 

Sevgilim bu resmi görünce birdell 
elindeki cildi hızla ve kızgın bir ta~ 
la kapadı .. Yanına sokuldum. 

- Nen var, ne oldu yavrucağım, dt!4 
dim. Canın mı sıkıldı. Otursana ney• 
gidiyorsun? 

O zaman yüzüme sert bir bakış fır • 
latarak cevap verdi: 

- Niye ıbeni bu çirkin ve modaa 
~~lar00ı .. da

1 
b~ulukf8rak konlaufudrdu

1
k. men, kendi kendiaini cihan harbinin lavyayı kasdetmek manas-:z olur. Fa · - Evet bir kadına .. O çağda çok sev· 

'-IClle ye ıra f8m, onun erte· b"" .. k kumandanı olmak üzere kat, Be]grad ve Belgrada yakın olan diğim bir kadına .. Hastalandığım sıra· ..--------------.... 
tir ve muhtelif ,eyler üzerinde hasbı· en ;yu karmıf ve kafalarla kalb - mu!hitte Mustafa Paşayı tanımıyan, da sevişiyorduk. Hastalanır hastalan • Yarınki nushamızda: 

geçmiş şapkayla yaptm? 

b.ı ederken bana dedi ki: )mey anal ç~ • ı bu k d t ·· "t onu Sırp anası. ünvanile b!lmiyen hiç maz taşradaki annemin babamın yanma ere yer ettırmlf o an u re , umı kt d . d" has 
1 

-
- Bu derde kartı devayı ne bizim . d h. b. k bet bir münevver yo ur, esem caız ır. gittiğim için onu ne ta ıgım esna • ADRES ••• bu Teceddüt fırkası bulabilir ne de ve ımanın an ıç ır fCY ay me • Tarihlerimize girmiş olan bu paşa, biz· smda ve ne de nekahat devrımde göre-

ha,ka bir suretle toplanmamW: imkan de Türklüğün, .ri~lrnt ve şefkatinin, o- memiştim. Parise döndüğüm gün beni Yazan: Kadlrcan Ka/lı 
~ardır. Derdin devaaını bulsa bulaa ı R An D y o ı nun kal'bindekt 1 ınsanlık duygusunun aradı .. Uzun bir hasretin verdiği hara· -------·----- -----
M l P b labili. timsali olmuş ur. retle birbirimizi kucakladık.. L'ki I l' A ._ L/ ı .L usta~a Ke~~ aşa u. r. R • \ Bu satırları yazarken, ote!deki oda· Yaptığım bütün resimler şu gördü • e GHH ,arar 

~adı, Sel~~kte, ha!Jı ~m~: ... u Bu günkü Program mın penceresinden, kale ınEydanmın ğünüz iki büyük ve kalın kırmızı cilt· <Battarafı 3 üncü sayfada) 
ineli gazeteaının yazı ışlerı mudurlu • 19 • Nisan _ 937 _ Pıuartesi parkını görüyorum. Ta uzaktan Bel • tedir. Sevgilim, şapkasını çıkardı ve 
iilnde bulunduğu sırada onu tanımış, lSTANBUL grad kalesinin üzerinde Türk bayrağı kanapeye yanyana oturduk.. Küçük 
onun kuvvetlerine hayıan kalmıştı. ötıe nefri1atı: dalga1anıp duruyor. Şimdi, bir kaç gün· masanın üstündeki bu ciltleri görünce: 
((Gidip kendisini bir görelim!» dedi. 12,30: Pllkla Türk mu.slk1a1. ıı.ı;o: HaY&· denberi tekrar bu bayrağın gölgesi al· - Bana bunları göstersene, diye tut-
Veya ertesi, yahut daha ertesi gün dls. 13.o5: Muhtellf pllk neşriyatı. tında uyuyan ve, eğer öte~i dünyada turdu. 
L Alı:şam neşriyatı: k .. 
qndiaini gidip görmeğe karar verdik. ıuo: PlA:kla dana musiklsl. 19.30: Afrika riiya görme varsa, ruyasında geçmi • - Olmaz! dedim. 

O zsımana kadar kendisini yalnız bir avı hatıraları: s . Belahaddin Clhanotıu ta- şin şanlı günlerini bugünün dostluk Bir çocuk gibi yanıma sokularak yal· 
defa. bir kaç dakika görmüş ve gözle· rafından. 20: Rıfat ve arkadqlan tarafın - hadiselerine karıştıran Mustafa paşayı, varmağa başladı. Böyle küçük bir şey 
· . . . l "' b dan Türk mu.s1lds1 ve halle şarkılan. 20: ö- ıç· imde rikkate gelen bir hisle selimla • yüzünden bana kırılacağını söyledi. l'lnın tesırı altında kalmış o dugum u mer Rıza tarafından arabca söylev. 20.45: Tu bu meşh d. k kta 

lu d Be w] d t d w u bir Safiye ve arkadaşları tarafından Türk mu· dun. nanın w: !~se no • Keşki g&termeseydim dostum.. En 
ınan anı, yog un a 

0 
ur ug sildsl ve halk şarkıları. saat ayan. 2ı.ı5 : Or- sınıda tarih yaşayıp gittikce ve Yugos- güzel hislerimi, en güzel sevgimi bir • 

• ,_... kMtra. 22.15: Ajans ..e borı;a haberleri. 22. lav münevverleri tarihin sayfalarını ka den kaybettim. Her vakit aldanıyoruz 
TAK V 1 M 30: PlWa sololar, opera ve operet parçalan. rıştırıp durdukca onu hiç unutmıya • biz ... Gördüklerimiz, muhayyelemizde 

Yannki Proaram caklardır. İsmi, Belgrad kalesinin burç· başka şekiller alıyor; sevdiklerimizi ol· 

Rumt sene 
t86a -Nisan 

6 

NiSAN 

19 
Res nI sene 

lVJ7 

Arabi 8808 
131>6 -Ka.uın 
ı~ 

zo Nisan 
937 

: Sah ları arasında her gün yad edilen Mus- dukları gibi değil, bizim istedığimiz gi· tSTANBUL 
tafa paşa, - Türkün iyi ruhunun ebedi bi görüyor. Ve onlara bir sürü mezi • ötle neşriyatı: 

12.30: PlWa Ttirk musikisi, 12,&0: 
vad!s, 13.05: Muhtelif pllk ne~ı1yatı. 

Alqam neşriyatı: 

Ha • bir M>idesidir. Harb tarihini Belgrad yetler, güzellikler taıkıyoruz .. 
kalesinin duvarları arasında tetkik Gene göstermemekte ısrar ettim .. 
etmek üzere her gün bu!·&ya gelen Benim bu ısrarım karşısında göz yaş • 
Sırb ve Hırvat gençleri bu ismi hür • !arını tutamadı .. Hem ağlıyor, hem de 
metle anmadan ve tür'be ile evi ziya· bana: 

lif azası, hariciye ve dahiliye müste-ı 
şarları Fas, Cezayir ve Tunusta ay11 
ayrı tetkiıkler yapmışlardL Milli müda"' 
faa nazırı Daladienin de bu maksatla 
ilk fırsatta ayni mıntakayı gözden g94 
çireceği haıber veriliyor. 

Müstemlekeci Fransanın Suriyelilere 
yarım bir istiklal verirken öbür taraf• 
ta Fas, Cezayir ve Tunuslulara en basit 
medeni bir hak tanımakta bu dereot 
kılı kırk yarması, Hatay davasında su .. 
riyenin şampiyonu kesilmek istiyenle.. 
r in samimiyetlerine (!) güzel bir de • 
lildir. - Sellin Ragıp Emeç 

Umur yeri antrepoluı 

J:Joğaziçinde Umuryerindeki petrol 
antrepolarına gümrüklenmemit petrol 
ve emsali maddelerin konması hakkın• PAZARTESi 

17: İnldla&> dersleri: Ünlversit.eden na.t -
ıen Yusuf Kemal Tenttrşenlı:: tarafından, 
18,30: PlWa dans muslk1sl, 19: Ço
cuk Esirgeme kurmnu namına konferans, 
operatör Ballt Ziya, 19,30 Eminönü 
Baltevi sosyal yardım tubesl namına kon -

ret etmeden geçmiyorlar. Bu isim, o· - Nankör, nankör, diyordu.. da evvelce verilen müsaade, gümrülı? 
rada, her gün, kalenin bir bürcünden Sonra birden ayağa kalktı, şapkasını ve iıı'hisarlar vekaletince geri alınmır bAHAH 

ıb. 

10 
t) 

o. 
25 
16 

Safer 
7 

btSAK 
o. u. ferans: Operatör Sım <Evliliğin muhtelif 
8 36 cepheden tetkiki), 20: Belma ve arkadqlan 

tarafından Türk mualldsl ve ballı: prJolan, 
3 27 20,30: Ömer Rıza tarafından arapça söylev, 

. v. :::;. • '· .J. ıJ. '· 

lkıPdı Akşamı \' ttdJ 20,45: Cemal Klmll ve arkada§lan taratın-
. 1 ı 0 dan Tllrk musiklsl ve halk şarkıları: Saa.t l· 

() ;.!t 9 07 ,... _ ı 38 yan, 21,15: Ş. tJyatroau dram tısmı (Ant.ar>, 
E. 22,15 Ajana Te borsa baberlerl, 22,SO: Plllda _z . ..._ı~ .... ı_s..._ı_o ..... 59 ..... _ıs_5_:2.._20....,29_ı.....1ı 101oıar. opera .. operet parça1an. 

diğerine aksedip giderken, ötede gü - giydi ve kapıya doğru yürüdü .. Tabia· tır. Bu antrepolara konacak madde
zel Tunanın mavi dalgalan da başları· tile ısrarımdaiı vaz geçmek mecburi • ler vvela gümrük muayene ve resmi· 
nı lhümıetle eğerek, Mustafa paşanın yetinl~e ktekraldım. . t d h ne ~ahi tutulacaktır. Buna sebep, an-
ayaklarının dibinde, Türkün şanlı <fe ıp ar yerme o ur u; ve e · 

1
... . . h . ol 

günlerinin büyüklük kasidelerini oku· men masanın üstündeki kocaman cilt· trepoların mat up. şera~tı .~ız mama-
yorlar... Ieri kaparak sahifeleri çevinneğe baş· sıdır. Herhangi hır giımru.k kc;çakçı-

Türk olmak güzel şey! ladı. Ben onun arkasında durmuş ve lığının önüne geçilmesi içın bu yolda 
Muhittin B1rpa biraz eğiJmiştim .. Bir çocuk tecessüsile hareket etmek icap etmittir. 
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151 numaralı şehit 
(Ertugrul faciasına karışan aşk macerası) 

Yazan ı A. R. 

O korkunç denizin , insafsız dalğalarile tokatlana 
tokatlana dağılan cesetler çok güçlükle toplanıyordu 

Japon köylüler~ bir taraftan henüzımil kadar cenJ bu şark.isinde bulunan 
Kaşinozaki'de bulunan kazazedelerle bu aümdüz meydan, muhteşem bir ta
meşgul oluyorlar; diğer taraftan da, rasaya benziyordu. Her tarafından; 
denizdeki cesedleri çıkarıyorlardı. zümrüt gibi yemyeşil otlar arasından, 

Bu cesedi.erden bir kısmı, kam ilen binbir renkte çiçekler yükseliyordu ••• 
parçalanmıştı. Bir kısmı da, geminin Binlerce mil mesafeden kopup gelen 
i,istüste yığılan enkazı ile kayaların ya- büyük O kyanusun dalgaları, bu mey
rıkları arasında kalmıştı. danı teşkil eden kayalık burunun al -

Bunları çıkarmak kolay ol - tında ildye ayrılıyor; bir kısmı (Ko • 
muyordu. Kaza yerinde bu iş için ra), diğer kısmı da (Kushimata) 1i -
küçük kıt'ada on Japon gemisi çalışı • manlarına doiru akıp •idiyordu ..• (Ö
yordu. lüm yatağı) denilen o meş'um kaya -

O korkunç denizin, zalim ve insaf- lık ta • tabiatin bu enfes manzarasile 
aız dalgalarile tokatlana tokatlana da- istihza eden, korkunç bir canavarın 
iılan cesetler, çok güçlükle toplam - simsiyah dişleri gibi - o haşmetli tara
yordu. Yol, ve hatta en küçük bir pa· sanın önünde bir şeamet çemberi çe
tika bile olmadığı için, bu cesetleri sed- viriyordu. 
ye ve saire ile taşımak imkanı yoktu. Kaşinozaki, Oşima ve Soya köyle
Onun için bu fedakar köylület, aziz rinin halkı buraya akın etmişti. Hep .. 
ll'ürk şehitlerini omuzlarına alıyorlar; si de, canla başla çalışıyordu. Fırtına • 
C> çetin kayalara tırmanıyorlar. O su • nın henüz tamamile dinmemesine rağ- ı 
retle yukarıdaki düzlüğe çıkarıyorlar men, cesur Japon köylüleri küçük ge
aı. miler ve sandallarla (Ölüm yatağı) 

Bütün araştırmalara rağmen, Oa - nın fıkır fıkır kaynıyan dalgaları üze
man Paşanın cesedi bulunamıyordu. rinde dolaşıyorlar. Hayrete şayan fe • 
~obiden en mahir dalgıçlC\r getirtil - dakarlıklarla cesetleri tophyarak bu 
mişti. Bunlar, denize dalmışlar; derin· şehitliğe nakletmekte devam ediyor -
~eki kayaların altında taharriyat baş- lardı. 
lamışlardı. Bu çalışma da iki gün de • Kobide bulunan teşrifat nazırı M. 
~atn etmişti. Yalnız onun, (liva ami- Niva, cesetlerin muayenesi ve şehit -
ta\) lara mahsus olan üniformalı ce • !iğin tanzimi için kalabalık bir heyet 
~eti bulunabilmişti. göndermişti. (Y apayama) ismindeki * Japon vapurile (Oşima) ya gelen bu 

" Son Posta ,, nın büyilk deniz romanı : 8 

B,,ARBA ROS 
- l • 

...._ ..... -=-Korsan .Petind 
Yazan : Celal Cengiz 

Barbarosun sesini duyan Leventler, 
birdenbire düşman üzerine 

yağdırmağa ok v yagmuru başladılar 

Burada. bu cesetlerle uğraşıladur • heyet; o vapurun kaptanı (M. Mora), 
ıun; (imparator Motso·Hito) tarafın- Kobi hükumet katiplerinden (M. Ka
~n (Kobi) ye gönderilen teşrifat na- gas) , doktor M. Devi, doktor M. İşi 
;rm (M. Niva), kazazedelerin istira - Yare, doktor yüzbaşılarından M. Bo • Barbaros o gün Ayşeye: Bütün kaptanları başına topladı: daha· ömrü vefa etse de - do1apa. S. 
ti'atlerini temin edecek her şeyi hazır- şinvi, bahriye yüzbaşılarından M. So- - Donanmamızı kuvvetlendiriyo - - Arkadaşlar 1 Aylardanberi pe~in- lih Reis gihi merd, cesur ve tecrübe. 
Jamıştı. rokiden mürekkepti. Bu heyetin mai • ruz, Ayşe! demişti. lstanbuldan üç ge· de koştuğum Venedik korsanları Cer- bir arkadaş bulamazdı. 
• (Kobi) de bulunan (Volf) ismin • yetine, bir bölük te bahriye silahendaz mi Ve bir çok denizci geldi. Bunlar da be açıklarında dolaşıyormuf.. hemen Barbaros ateşten ve ölümden yılma. 
~eki Alman ganbotu (Oşima) ya iÖn· efradı verilmişti. bu sahillerde benimle birlikte çalışa - hazırlığınızı yapıp demirleri çekiniz. <lığı için, böyle bir arkadaşla birlctinc• 
~erilmiş .. kazazedeler kamilen aldı • Beş gün, be~ gece; mütemadiyen caklar .. ve korsanlarla bundan ~onra Ortalığı karanlık basınca limandan büsbütün coşmuştu. Birdenbire aemt 
rılmıştı. Kaşinozakide yalnız, (imam sarfedilen hümmalı bir mesaiden son- daha iyi çarpışmak imkanını bulaca • çıkalım. Korsanlar beş gemi ile dalaşı- nin güvertesine çıktı: 
~li Efendi) ile, (lnebolulu Hayri) is- ra, ancak (121) şehidin cesedi Lulu- ğız. yormuş. Biz onlardan üç misli fazla - - Haydi çocuklar, Soldan ilerliyeıı 
minde bir nefer kalmıştı. Bunlar; de· nabilmişti. Şehitlik, derhal tanzim e- Ayşe sevindi. yız. Her halde bu gemiler mal ve para fırkaya yetişelim .. düşmanı sağdan ç~ 
p1zden çıkarılacak efradı teşhis ede - dilmişti. Evin önündeki tarasadan yeni gelen yüklü olarak kim bilir nereye gidiyor- virip içimize alalım. 
rek b!r deftere kaydedecekler .. Ve şe· Ortada, kumandan Osman Paşa gemileri gördü. lar. Bunları çevirip esir alalım. Diye bağırdı. 
~itlen defnetmekle meşgul olacaklar- için bir kabir hazırlanmıştı. Ve sonra Barbaros Ayşeye Maryanadan hah- Gemiciler derhal hazırlandılar.. Barbarosun sesini duyan gemiciler, 
(lı. d'v k b' I b' sediyordu. Limanda bir faaliyet başlamıştı. birdenbire düşman üzerine ok yağmv 

ıger a ır er, muntazam ırer saf ha-
Mübarek Türk şehitlerini defnet -

1
. d b. b ' . . k l - Hamzanın sevgilisini Salih Reis Gemiler demirlerini çekiyordu.. m yağdırmağa başladılar. Zaten top .. 

. . ın e ır ırınm ar asına sıra anmıstı . 1 · . B k k ·1 k k b 1 d mek ıçın, kaza yerinin üst tarafındaki D . k • · yolda bulmuş .. gemıye a ıp getırdı. iraz sonra üre cı er üre aşı - . çu ar a gülle yağdırmaktan geri dur~ 
aüz arazi d h 1 b. ( h' l'k) h ı· enızden ve 0 sarp ayalıklardan Dedi. na geçtiler .. ve yelkenleri fliı::.irerek li - muyordu. _ , er a ır şe ıt ı a ıne b' .. k"lA .1 k l T T 

getirilmişti. (Oşima) fenerinin 200 ıı:ı muş u at 1 e çı ar~ an cesetler, O gün bir tesadüf eseri olarak Ham- mandan çıktılar. Bar.barosun maiyetindeki gemilerin 

r 
----~~·-- . ~------- meydana gelir gelmez, (ımam Ali E • za da limana gelmişti. * * • hepsinde top yoktu. Hatta kendi ku .. 

1 fendi) ye teslim ediliyor. Onun tara· Hamza limana çıkar çıkmaz Barba· Limandan epeyce açılmışlardı. manda ettiği 1geminin bile haf ve orta 
fından teşhis edilerek deftere kayde - rosu aradı .. eve koştu . Di.işman cephesinde ilk safta büyük güverteleri Üstündeki toplar düşmani 
dildikten sonra, gömülüyordu. Her Hamza çok heyecanlıydı.. bir yelkenli görünüyordu. Bu büyük yıldırtacak kadar mükemmel değildi.. 

Bir Dok torun 
Günlük 
Notlarından 

Pazartesi 

(*) mezarın başucuna küçük bir kazık di- Barbaros Hamzanın yüzüne dikkat- yelkenlinin arkasında yedi, sekiz ge- attıkları güllelerin çoğu denize düşü • 
kiliyor .. Bu kazığın üstüne de, orada le baktı : mi daha vardı . yor, hedefe varamıyordu. 

Vücutta duyulan 
Ağırlık ve 
Rahavet 

yatan şehidin isim ve hüviyetini bil- - Maryanayı mı arıyorsun .. bu ne Barbaros ve Salih Reis iki fırkaya Bereket versin ki, Salih Reisin ge .. 

diren tahta bir plaka asılıyordu. telaş? ayrıldılar. Sağ cenahta Barbaros, sol misinde hem uzun menzilli iki büyük: 
Japonlar, Türk şehitlerine karşı la· Diye sordu. cenahta da Salih Reis .. iki taraftan top top, hem de yangın çıkaran toplar var· 

yıkile hürmet gösterebilmek için, her Barbaros delikanlının telaşını gö - ateşi açarak düşmanı sarmağa çalışı • dı. Bu topların attığı gülleler yangın 
şeyi inceden inceye düşünmektelerdi. rünce Maryanayı evde görmeyip mü- yor1ardı. paçavralarını tutuşturarak düşman ge" 

Bazı zaman vücuLta bir ağırlık, bir re -
hnvet duyulur. Sağ tarafta şiddetli ağ _ Şehitliğin, her tarafa uzak ve yoldan teessir olduğunu sanmıştı. Barbaros : milerine düşüyor ve gemiler bir anda 
nlar hlssolunur. Bu ağrılarm omuz bnşı- mahrum olmasına rağmen köylülerin Hamza : - Venedik korsanları çok kurnaz· yanmağa başlıyordu. 
~a kadar yükseldikleri de vakidir. Dl - sırtlarında tahtalar, keresteler taı::ıt - - Maryan ayı sonra görürüz. Şimdi dırlar. Fakat, bu seferki kurnazlıkları İşte bir büyük gemi, birdenbire he,. 
t>er b:ızı hastalık başlnngıçla:·ına ben - ,. zcdlği için, ro.hatsızlığın teşhisinde güç- mışlar; marangozlar ve ustalar getirt - kadınlardan bahsedecek vaktimiz yok .. para etrniyecek. Çünkü onlar !beni şim- tarafından ateş almıştı .. 
lük çekllir. Bu nevi ahvalde eğer 1ştiha mişler .. imam Ali Efendinin tarifi mu- Cerbe açıklarında beş Venedik yelken- diye kadar toplu bir halde görmüş • Venedik korsanlarından · bir çogu 

ve diğer azalmışsa, lstifrağ etmek arzusu gell - cibince tabutlar yaptırarak, ı::ehitleri lisi dolaşıyor. Bunların limana bir bas- !erdi. Şimdi iki fırkaya ayrıldık .. hepsi- kend.ilerini denize atıyorlar 
yorsa ve cildin renginde sarılık varsa T 
tereddüt etmıye mahal yoktur. Karacı~ kamilen tabutla defnetmişlerdi. kın yapmaları muhtemeldir. ni çevirip esir alacağız. gemılere sokularak: 
ğerde 11tihap var demektir. Bu taktirde * Dedi. Diyordu.. - Bizi kurtarın .. Türklerin elin• 
idrarın rengi de bozulur. İshnl bnşlar. Kobiden gelen heyet; toplanan ce- Barbaros, Hamzanın sözlerini dik· Top muharebesi bütün şiddeti le baş· düşmiyelim ... 
Karaciğer bir nevi kanla dolu sünger ha- 1 d d ( 1 i.Q) b l k l d 1 d llnde olduğu için maruz kal~cağı harici set erin a e i ~ ye a iğ olunca, at e in iyor u. lamıştı. 
tesırıer, derhal, vücutta aksülamel ya _ şehitlikte ruhani bir ayin ve askeri bir - Koca aslan 1 Sevgilinden önce iş Salih Reis Akdenizde bir kaç kere 
par. merasim yapmıya karar vermişti. Fa· düşünüyorsun! Bana bu tehlikeyi vak- dü~manla çarpıştığı için, maiyetindeki 
Fazla tağaddi, içki, sıtma, Çl"ek hastaıııı.ı k t k d · b. t d"f t' d h b d'-· · · l · 1 bunu tevlit edebll1r. y "' a ' ne a ar garıp ır esa u eseri - ın e a er ver ıgın ıçın, ge ' senı a - gemicilere daima cesaret telkin ediyor 

A 
dir ki; ayın 24 üncü günü akşamına nından öpeyim 1 dedi. ve ateşten korkmuyordu. 

yyaşlar için derhal içkiye nihayet ver-
mek lllzınıdır. Çok gıda alanlaı için de kadar, ancak 14!) ceset bulunup def - Ayağa kalktı .. Hamzayı kucakla - Barbaros, sol cenahtan ateş ederek 
yemek meselesi intizama sokulmak ge - nedilebilmişti. dı.. ilerliyen Salih Reis fırkasını uzaktan 
rekUr. Fakat asıl mücadele s1lfıhı, müs- Heyet, verdiği kararı aynen tatbik Alnından öptü. 
hUdir. Rahatsızlığın devamı müddetin- k d görüyor ve: 
ce yalnız sütJü şeyler alınmalıdır. Binne- etme iste iği için mutlaka bir ceset Sonra birden Ane ile vedalaşarak _ İyi bir denizci, acemi on deniz • 
tice kaplıca tedavlsi bir zaruret olabl _ tlaha buldurarak ertesi gün merasim evden çıktılar. ciden daha faydalıdır . Salih Reis ya • 
lir. icrasını arzu etmekte idi. Fakat, bütün Ayşe bir lale gibi boynunu bükmüş, man bir deniz ku.rdu imiş. 

b
• c•>1b~u notları kesip saklayınız, yahut araştırmalar menfi netice vermiş; kapının önünde kendi kendine söyle - Diyerek gögv sünü kabartıyordu. 
ır a ume yapıştırıp koUeksiyon yapıntı ( 1-0) d d ' 'k 1 d'l · · niyordu ·. Sıkıntı zamanıııı d b 1 • ·> a e ı ı ma e ı ememıştı . Barbaros Cezayı'r kıyılarında bı'r asır 

z a u not ar bir doktor . ,.. B ba k b 

( Arkuı ftl') 

Operatör • Urolog 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yolları 

bastalıklım ınlltehl\ssısı. KöprQbaşı 

Eminönü han '!'el: 21916 

, Dr. SDPBI ŞENSEi 
idrar yolları hastahklan 

mUtehaasıgı 
Beyoğlu Yıldız ııinemnsı karşısı Leklwgo Apt. 
muayene 4 den ııonra . Cumartesi fakirlere 

~---. parMız. Tel, 43924 .,. __ ,, 
gibi lmdadını7.a yetişebilir. Halbukı heyet azalarından bazıları, - aş şa kalıp bir yeme ile yi-

ayın 25 inci günü ayin ve merasimin yemedik .. Allah yardımcın olsun ..• 

@
Dr • H O R H O R N İ yapılarak, işleri.nin .başına avdetini ar- * • • 

====;========:==============-
Üsküdar Mıntakası Tahsilat Müdürlüğünden: 

. .... E . :ı zu etmektelerdı. Nıtekim; ayni günü 
ınonu czanesı yanında her b h b' ı k b' .. k · 

k k 
sa a ı ır eşerc ır muna aşaya gı -

n a şama adar hastalarını rişmişlerdi 
kabul eder. Tel. 24131 ~-ı, (Arkası var) 

Venedik korsanlarile kanlı 
bir çarpışma 

Barbaros limana indi .. 

Cöztepe Cöztepe mahallesin.in eıki Çukurçeıme yeni Kadirağa sokağında kiin 
eıki 10 • 11 yeni 11 • 11 sayılı ve mütasarrıfı Binbaıı Tahsinin 608 lira 47 kurut 
borcundan dolayı mahalli mezkur mi!zayedeye vaz'ed ilmi,tir. lhalei en eliyesi 
30/4/1937 Cuma günü aut 14 d e icra kılınacağından talip olanların o/o 7,5 peJ 

akçeleri ile birlikte Kadıköy kuuı idare bey' etine müracaatlarL ( 1953) 
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Türk - Yugoslav 
dostluğunun kuvveti 

Suriye Parlamentosunda 
Hatag hakkında 
Müzakereler o/da 

l Geçen ~ilmecemizde kazananlar 
3 nisan tarihli bllmeceınizde kazananları 

(Baştanfı l ind sayfada) ll§atıya yazıyoru.z. İstanbulda bulunan ta -
İkinci murahhas Necmettin Sadık ıananlann pazarteısl, perşembe günleri ö~ -

(Baştarafı t inci sayfada) mının ve bu büyük vatanperverin da· da Bclgraddan hey'ete iltihak edecek- leden sonra bedlyelerlnl bizzat idarehane -
Misafirler yanlarında harbiye nazırı ha iyi tanınması neticesinden kuvvet tir. Ankara Vali muavini Salahattin, E- mJzden alınalan Hizımdır. Taşra okurları -

Olduğu halde dün Yugoslavyanın Ce- bulduğunu ilave eylemiştir. tem Meneccncioğlu. Hukuk profesör- mızın hediyeleri posta lle ıönde:-ıllr. 
hup sahilinde kain Hertzege vasıl ol - Başvekil İsmet İnönü sözlerini biti· 1 d A Bir fotog"raf makı'nesı· erin en li Fuat. hariciyeden Fatin. 
h'ıUŞla ve parlak bı'r sur0 ttc karc::ılan· rirken Türkiyenin Yugoshvyanın kuv -bıışlar~ır. ~ ~ vet ve terakkisinden derin bir sevinç Merkez Bankası müdür muavini Na- de~o!;.ü~:t ~~:~düncü sınıf talebesln-

Hertzeg şehri dost ve mü~tefik dev- duyduğunu çünkü Yugoslavya kuvve· fiz ve diğer bazı memurlar da bu hey- ALBÜM 
letin mümtaz mümessillerine layık ol· tinin Türkiyenin de kuvveti olduğunu ete refakat etmektedirler. ista~uı 59 uncu mektep 4 den 382 ElA u-
dukları parlak kabulü yapmak için iki söylemiştir. Suriye parlimmta.unda ludağ, Istanbul 1 inci mektep B I Mden 161 · · ı Şa 18 (A A Muammer özcan, İstanbul llscsl 1/E den 864 tnemleketı'n bayraklarile donatılmıştı. ismet Inönünün sırbca ~zeri m . .) - Havas bildiri-- Nejat, Muş askeri şube hasılat memuru kızı 
'l'renin muvasalatından lıir müddet İsmet İnönü sırbca olara~ şunları yor: Başvekil parlamentoda be - Yap.r Alp Aslan, Küçükpazar Foto M. cemil 
evvel bütün resmi şa~iye:ler istas - ilfrve etmiştir: yanatta bulunarak Milletler Cemiye - Taşan oğlu, Tulan Taşan, Çorlu Şecaaddln 
~onda toplanmış bulunuyordıı. Bun - «Sizlere Kemal Atatürk'ün selamı • ti müşahitlerinin İskenderun Sancag-1 ilk mektep 4 den Faruk, Ankara Bent.deresi 
ı k t . · y ıı..r • t ı'k·n Clcioğlu sokak No. A/6 da B. Öktem, Balı -
arın ar.asında vali, donanma uman • nı ge ırıyorum. aşasın .ın:ıJes e 1 • üzerindeki raporu neb'---lerı'nı' kabul d "" kesir Umurbey mahallesi. 67 numara Türk 
anı, belediye mümessilleri ve muhte- ci Pıyer, Yaı:;asın Naib Prens Faul, ya· etmek istemediğini, bu neticeyi Su· Yılmaz özel. 

lif teşekküllerin delegeleri göze çarpı· şasın niyabet meclisi azası, yaşasın MUHTIRA DEF1.'ERİ 
\7 d k k 'f miiııttefiklerım· ı'z Yugoslavlar.·~ riye için gayrikabili kabul telakki ey· i ,,or u. Tren istasyona girer en esı ... * l b l zmıt Ulugazi ilk mektebi 102 Mehmet EJ-
bir halk kütlesinin çılgınca aikış1arile Başvekil İsmet İnönünün bu nutku ediğini i dirmiş ve hükumetin kat'i dobn, Haydarpaşa lisesi 2083 Kemal, Ar _ 
karşılarunıştır. Evveıa, general Mariç sık sık şiddetli alkışlarla kesilmiş ve surette, Fransa, Suriye ve Türkiye a- ~avutköy Fırıncı caddesi 90 numarada Şake, 
trenden inmiş ve onu da :ni~afirler ta· son sözleri ise uzun ve hararetli al ~ rasında üç taraflı anlaşmaya ve Tür· Istanbul erkek lisesi F. Tanzer, Hadımköy 3 

k l d 
üncü piyade alayı kAtibi Zeki oğlu Muzat -

kib eyl"mı'ştı'r. kışlarla karşılanmc::ıtır. iye i e ostanc komsu münasebetleri " " , ter Ural, Galata Melek han l9/2C numarada 
Yollarda tezahürat C09kun tezahürat idame ettirmeye bağlı kaldığını ilave Muazzez, Ankara Cumhuriyet ilk mektebi 4 

ls 
Hertzeg valisi hararetli bir nutukla Ziyafetin bütün devamı müdde· <' ylemiştir. üncü sınıftan 52 İsmail Hakkı, Kırklareli 

İn .. - F · S devlet demiryolu Avrupa hattı fen memuru 
ınet önünü selamlamış ve Turkiye tince azim bir halk kitlesi mümtaz mi· ransa - uriye münasebetlerinden oğlu Ercüment Lebut. 

Başvekili de çok samimi bir surette safirlerin indikleri Avrupa otelinin bu bahseden Başvekil bu meselede de DİŞ MACUNU 
teşekkürde bulunduktan sonra sırbca: lunduğu Kral Piyer sokağında misa- şunları söylemiştir: Ankara Devrim ilk mektebi 5 inci sınıftan 
•yaşasın Yugoslavya• diye bağırarak firleri alkı~lamak üzere birik.mi!: bek- Fransız devlet adamları nezdinde, 358 Ahmet, Eyüp 38 inci ilk mektep 305 Hü-
Sozlerini bitirmiştir. T ... 5~ r {} Kılıç, Kırklareli tapa fabrikası çark -

B 
liyordu. Ziyafetten sonra saat 1 :~.RO· bize karşı çok iyi hissiyat bulduk. hane cıubesinden tornacı 4195 Ali, Ankara 

undan sonra güzide Türk misafir· 1 'ki ı "' lerı bütün gu··zerga'ha birikıniş olan da güzide misafirler otelden çıkmışlar stı a imiz yolunda Fransız dev- Işıklar caddesi Necatibey ilk mektebi 5 inci 

h h ık k t h .. t'l k let adamları k ·· h 1 · sınıftan 1126 Eşref, Vefa erkek lisesi 3/C 
alkın mu··temadı .. alkışları ~-e yaşasın ve a ın coş un eza ura ı e arşı· nın açı muza eret erıne " · b' l'kl 278 Mustafa Tezcan, Cataloğlu Gözen apar-

avazeleri arasında kendilerine tahsis laşmışlardır. Misafirler şehirde bir ge· ve ış ır ı erine emin olabiliriz. Hey- tımanı u. Güray. 
edilen otele inmişlerdir. zinti yaptıktan sonra otele dönmüşler etimiz, bu kanaate Fransız devlet a- DİŞ FIRÇASI 
Akşam vali, misafirlerin şerefine bü ve saat 18 de General Mariçin ordu damları ile askeri meseleler ve harici Ankara İltekin ilk mektebi 3/B den 178 

bir ziyafet vermiştir. evinde verdiği büyük ziyafette hazır münasebetler üzerinde yaptıgwı konuA- Tfırlııhan DemJrtaş, Kurtuluş E;nJr.caml nu-
T mara 45 Gülsen, Üsküdar 43 üncü mektep 3 

Dostluğun sağlamlığı bulunmuşlardır. malar neticesinde varmıştır. üncü sınıftan ·Hamdi, Kütahya aauıy mahal-
L Bütü.n gazeteler, Türkiye Başvekili Gazetelerin mütalcalan Bundan sonra söz alan bir çok ha- lesi Gürnüşeşik sokağı No. 19 İEZeddln Gör-
.ı.sınet Inönü ile Rüc::tü Arasın her ta- Belgrad 18 (A.A.) - Soma Pra- tipler, Türkiyenin hattı hareketini pro- gün, Tokat Gazi Osma~aşa llk mektebi 

~ , 2 nc1 sınıftan 217 Oğuz Değer, Sehzadebaşı 
l'afta gördükleri hararetli kabulü bü - va gazetesi, bugünkü başmakalesini testo etmişler, Fransız dostluğunun imaret sokak No. 16 Sabahat. 

sokak No. 168 da Norayr. 
KİTAP 

Ankara Erzurum mahallesi Yazıcıoğlu ~ 
kak Asını ~onura]p, İst. 44 en mek. l /A <lQ 
43 Yaşar, L9t. Alemdar Salkımsiöüt sotal 
12 de Ka.tlna, Pertevnlyal Lis. 4/C den 1~ 
Sermed, Çankırı Gazi paşa mek. son sınlf 

187 T. Hayrün~isa, ~kişehlr Lise 4/ A d .. 
213 H. Eryüce, Iznılr Tepecik Emrazı Sar~ 
hastanesi Hamdi Bayn, Beyotlu Bulgar ok1lı! 

• 1 
ıu 37 Blagoy Lütlkoff, Ist. Erkek Lls. 1/D ~ 
den 1337 İbrahim Dökmeci, İst. 48 lncl mea 
4, de 179 Sıtkı Altındll , 

KART ~ 
DenlzH Sarayköy belediye ebesi kızı Nihal 

Güven, Sivas Emniyet Müdürlüğü polisle lif 

rlnden Edip Kırıcı oğlu Nazil Kıncı, Kayse., 
rl Lisesi ı den 856 Müzeyyen, Kocaeli p~ 
~aket memuru Basri oğ. Necdet Yazıcıoğlu• 
Izmlr Karşıyaka Şayeste sokak 21 de TeT!ıl 

fik, Afyon Lisesi orta kısım 3/A dan 733 NeC. 
det, Kocaeli Necati Bey mek. 76 ~eıruıat 
Yazıcıoğlu, Uşak ortaokul 2/B den 134 Şel'D.ol 

s1 Üncü, Kurtuluş Hacı Ahmet 44 de A. Gil~ 
ler, Bursa Kardeşler tarzJhanesi Hiisey1nı1 

İzmit ortamek. l / E den 655 Neziye, İzmlti 
Baytar Hf. Laboratuan süvari gardlya~ 
Hüseyin özen, ist. 49 uncu mek. 149 Fatma.. 
İst. Ticaret Lls. 1114 Cemaleddin. İst. Vef~ 
Lis. 364 Kemal Taf, Cağaloğltı Mollafenarl 
sokak 58 Ümld Cemil, İst. Ticaret mek. 1094i 
Müfid, İst. Er.kek Lls. 1/E den 50 Kadri a\l;._ 
lAy, İst. Erkek Lls. 3/A dan 62 Ahmet Gül • 
mez, Uşak ortamek. 2/ A dan 87 Reyhan, İsi. 
Dlvanyolu berber Said kızı Jülide Güçlü, i:st 
tf üncü mek. 181 Nevide, Veto. Kovacılar catt 
96 da M. AH, Adapazarı ortaınek. 1/A d~ 
552 Hayriye, Edirnekapı Atıkali paşa 20 ne( 
mek. 183 Doğan, İst. Erkek Lls. 3/A dan Abıl 
met Parlak, Mahmutp~a Mengene çıkmaı. 
zı 4 de Yüksel İpsker, İst. Veznecller Ki " 
razlırnesclt No. 17 de Pakize, tst. Topkapı l 
top alayı kararg~ eri Ali oğlu Ferid Edip. 
Mahmutp~a Bezciler sokak 27 de Esad Qıt 
şak Gül mek. 3 den 6 Sezai, Buru Kız Mu.. 
~lllın mek. 878 Melô.hat Görgün, Merzifon. 
Irfan mek. 5 den Yaşar Bingöl, Samsun V"ı 
!Ayet Dalın! Encümeni ikinci kltibi Nim~ 
ye~enl Altan Tan, Lüleburgaz manlfaturad 
İlya ~ıu İsak. 

Yük başlıklar altında yazıyorlar. gene Türkiye Baf'Vekili ile Hariciye hattı hareketinden dolayı teşekkür ey- MÜREKKEPLİ KALEM 
ismet İnönünün nufl..-u Vekilinin ziyaretlerine tahsis etmek- lemişlerdir. Sarıyer 14 üncü ilk mektep talebesinden Yedeh 

İsrtM?t İnönü, Sarayhosnada müna - d B T k S k Muzaffer, Vefa erkek lisesi ı31 All, Mersin 
k:Uat nazın Spaho ve harbiye ve hah- te ir. u ziyaretin modern Ür iye anca mebusları içtimada it.halft.t gümrüğü muhaaebe birinci kltibi E- Yarsübaylarımız 
rıye nazın Marı'ç de hazır olduguw hal- ta:afın. dan Yugoslavya ve .. Y.u. goslav bulunmadılar sat kızı Suna, Beyoğlu Sabuncokls No. 304 (B t f 1 . • f da 
d nlıllet k b 1 b k de Anna Conoonla, Ankara Cebeci Demir _ a~ ara ı mcı say a ) 
e şerefine verilen ziyafette Türk-Yu- ıne arşı es enen uyu sem- Şam 18 (A.A.) - Suriye parla· yolu bah"e No. 44 de Sühe.vrn. Sarp, Go··nen 

P t . 'n b' d ı·ı· ld - k d d .. 23 n isan günü vedek sübaylaJ 
goslav dostlugwunun sagwlanılıgwını kuv· a mı ır e ı ı 0 ugunu ay e en mento"una umum"ı bı'r af yapıldıg-ı Sarıköy nahiyesi llk okul 236 Dilaver Çakır. " 

S P d
. k' '" ·· .. geçid resmi yaptıktan sonra Culll', 

Vetle tebarüz ettirerek demic::tir ki·. oma rava, ıyor ı: ı _ ı BUYUK SULU BOYA :ı B k ui dirilmiştir. Bu afdan, geçen sene . huriyet abidesine çelenk klV\.l'acalo 
Yugoslav ordusu u i i millet bütün tarihlerinde bu Istanbul 8 inci mektep l/D den Bürhan -.; 

kadar açık şartlar içinde bu kildar sıkı Filistin ihtilal hareketlerinde mühim Eyüp 38 inci mektep 305 Hüseyin Kılıç, Per: lardır. Yedek yarsübaylar müteakibeıı 
Ordunuz kuvvetlidir. En modern rol oynayan Arap nasyonalist lideri tevnlynl Jlsesl 4JC den 127 Serrnet, Sultan _ mekteblerine gelerek mektebin ÖnÜl) 

t ve samimi münasebetlere asla malik edhizata ve fevkalade dikkate layık Fazlı Kavkatakçı ile daha bir aç kişi is· sellin Dönemeç sokak 2 de Hıkmet, İstanbul deki Atatürk heykelinin açtlına mera 
~· t olmamışlardı. 48 inci mektep 764 Zeki Altındll. · · d lb ı kl d ıur 

k 
ısa a maliktir. Gerek sizin milli tisna edilmiş bulunmaktadır. KÜ .. sımın e u unaca ar ır. merasim'df 

~vvetiniz, gerekse alelfımum sulh i· Kahraman ve merd bir uker Şurası şayanı dikkattir ki, Sancak Samatya ~!1!u~!!U !?::de Necla ordu erkiını hazır bulunacaktır. 
Çın kudretli bir vasıtadır. Yugoslav Mezkur gazete, B~ Stoyadinovi- meb'usları ile Cebelidürüz meb'usları, Yüzüşen, Cağaloğlu Nuruosmnniye caddesi Bundan sonra mektebte and içilecek 
~rdusunun dostu olmak bir bahtiyar - ç:in Ankarayı ziyareti esnasında kendi- parlamentonun bu toplantısına iş.tirak 4 de Nurten Tezel, Beyazıt camcıaıı sokak merasimle ıdip}omalar tevzi olunaca~ 
ıktı~.· Bu ordunun dostu olmıyanlar aine aösterilen hararetli kabulü kay· . l d' No. 13 de Emine Fevzi, Kumknpı Bezclyan ve yedek yarsübaylar kıt'alanna ilU 

gü ıı.. o etmemış er ır. mektebi l/B de Gazar, Kurtuluş Baysungur hak edeceklerdir. 
d nun ıuirinde bunu hisdeclecekler • dettikten sonra ismet lnönünün ziya- r=::=::::;:=::=:::=::=:==:::=:=:=:::;:::=:::::=::=:::=:~~~~§§~~~~~~~~;;;;;;:;;;:;;;;:;;;;;::;;::, 
; . . .. .. . retine avdet ederek, Türkiye Başveki-
~ekil ismet fnonu harbıye nazı· ı· · t kl d k' so"zlen'n' y 

rı ıta · · t b ile --+t'kt St ının nu u arın a ı ın ugos-
rıçı e r ç~ ı en sonra oya • . b d" l k . · dinovı· h"k" t' · b'lhas y lav .lc.alblerıne e e ı o ara nakşedıl· ç u ~ ının ve ı sa u· . ... . . 

Roslav Başvekilinin şahsen Türki ede rnış oldugunu yazarak dıyor kı: 
elde ~ttikl~ itimadı bildirmiş ve YSto- ismet İnönü b~tün hareketlerinde 
Yadinoviçin daha ilk anda itimad ka • bir kahraman ve bır merd askerdir. ve 
~ya muvaffak olduğunu ve bu Yugoslav milletine bir kahraman ve 
hissin sonraları bu büyük devlet ada- bir JJtCrd asker gibi hitap etmiştir. 

-----~--------~·-·-----------~~----Meyhane dönüşü bir macera .• 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

~lş ve Hüseyinden ayrJ larak ilk 
0~ilııe gelen PQlis komiserliğine gir -
llliştir. Nöbetci polisi bularak derdini. 
anıatrnağa, nüfus tezkeresinir. yenisini 
~~en çıkarabileceğini sormağa baş· 
a?nıştır. Bu konuşma üzamıştır. 
.. Bu sırada arkadaşının ge;nıediğini 

€oren Hüseyin, karakolun kapısına da
Yanarak: 

1 
•- Benim arkadaşı ne diye içeriye 

a_ dınız? O bir kabahat işlemedi ki.. ve
~ın lbenim aııkadaşı!.• diye bağırmağa 
~ i§lanıış, önüne çıknn polisi dinlemı • 
ti.erek odasında yatmakta cl:ın komise· 

n lbulundu&u ikinci kata çıkmağa te· 
:e~üs etmiştir. Arkadaşı ve polis, Hü· 
~y~ dcrd anlatmağa çahş.m•şiarsa da 
~ uvaffak olamamışlar, onu clb!rliği ile 
tnı zarethaneye koymağa mecbur kal • 

11 
şiardır. Sarhoşluğu ayılıncıya kadar 

ı-:zarethaneye sokulan Hüseyin, neza
l tıhane kapısını yumruklam:ığ?., cam-

darı kırmağa başlamıştır. Ve sabaha k.ı 
ar: 

'r~-: .Ikn. ortamekteb mf\zunuyum. 
hı ~un sızden fazladır. Ne <liye beni 
~· azsınız .. » deyip durnıu~tur. 

S. 0betci cürmü meşhud mahkeme • 
ınde d 

k . uruşmaları devam olunurken 
Ollııs l 'k , d' 

1 
er ı odacısının da şah!d olarak 

irl enmes· · · d 14 1 ıçın uruşma bugün saat 
e ibırakılmıştır. 

Zorlu bir kadın 
1st·kı • kad 1 al caddesinde saat 2:? den 2 y0. 
ar devam eden nöbetin; yapmakta 

olan polis, bir birahanenin kapanma sa 
atin.den sonra dışarıya çıkanlardan bi· 
rinin yüzünden kan aktığını görmüş • 
tür. Bilahara yaralı Beyoğlu polis mer 
kezine götürülünce: 

«- Beni, Necla yaraladı. Yüzüme 
bardak attı. Onu yakalayın, davacı -
yım .. > demiştir. 

Necla bulunarak merkeze gctirilm~5, 
her ikisinin ifadesini alma;.lı;: isteyen 
noöetci komiseri Selim, Nec!a ve İrfa· 
nın sarhoş olduğunu görmil~tiir. Bu -
nun üzerine Neclfıyı muayeneye sev -
ketmek istemiştir. Fakat Necla komi i 
serin sözlerine itaat etmem;ş, bağırıp 
çağırmağa, meydanda ne buldu ise yer 
lere atm3ğa b3şlamıştır. Bu arada ko -
miserin odasında bulunan bardak ve 
fincnlardan bir kaçı kırılmış, Neclanın 
indirdiği yumruklar yüzünden vazife 
masası parçalanmıştır. Necliı, bunun -
la da iktifa etmiyerek kom~ser Selime 
ağıza alınmıyacak küfürler savurmuş· 
tur. 

Komiser Selim, Necliıdan davacı oi· 
duğundan duruşmaları nöbet<'i cürmü 
meşhud mahkemesinde dün başlamış· 
tır. 

Şahid1er dinlenmiş, nokta polisinin 
ve vak'ada adı geçen meyhanedeki gar 
sonların şa'hid olarak dinler.mesi için 
duruşma bugüne bırakılmış~ır. 

Mısır Krah Londraya gidiyor 
Paris 18 (A.A.) - Mısır Kralı Fa· 

ruk buraya gelmiştir. iki gün sonra 
Londraya hareket edecektir. 

o 

KUMBARA BIRE, 
1000 

TARLADIR 

--- ·--
.. ~ l'I.. ·-

-. '-.. ~, WJ ,.,,..,. 
. ",. -
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MAZON 
ME VA TUZU 

MİDE ve BARSAKLARI 1• N K 1 B A Z 1 ve ondan mütevellid baş ağnlannı defeder. Son derece teksif edilmiş bir 

KA 

kolaylıkla boşalhr. tuz olup MÜ.MAS!L MÜSTAHZARLARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KOLAY 
ve DAHA KAT'İ tesir eder. Yemeklerden sonra alınırsst HAZIMSIZLIGI, MİDE EKŞiLİK ve YANMALARINI giderir. MİDE 
ve BARSAKLARı ALIŞTIRMAZ. Ağızdaki kokuyu ve tadsızlığı defeder. MAZON isim ve HOROS markasına di '.>kat. Koçnk 
şişe çıkmıştır, fakat büyük şişesi ekonomiktir. Deposu : Mazon ve Boton ecza deposu 1stantul Yenipostabane arkasında. No 47 

ZUK SAÇ EKSiRi 

Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesini keser. Kepekleri ta -
maınen giderir ve büyüme kabili
yetini artırarak saçlara } eniden 
bayat verir. Kokusu ıarn, kullanışı 
ko.ay bir saç eksiridir. 

lngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu • lstanbul 

NEDVitl 
1 

• 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA • 

Sermayesi Liret 700,000,000 

thtiyat akçesi Liret 145,769,0SC,50 

Merkezi İdare : MİLANO 

İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
lngUtere, İsviçre, Avusturya, Maca• 
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul

garistan, Mısır, Amerika Cemahlrl 
Müttehidesl, Brezilya, Şlli, Uruguay, 

Arjantin, Peru, Ekvatör ve 
Kolumbiyada 
Afilyasyonlar 

İSTANBuL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palas (Telef. 44841 / 2/ 3/ 4/ 5) 

Şehir dahilindeki acenteler : 

f.stanbulda : Alfilemclyan hanında 

Telef. 22900 / 3/ 11/ 12/ 15 Beyoğ -
lunda.: İstiklü caddesi Telef. 41046 

l İZMİRDE ŞUBE ---------

IHTİVARLIK 

Peşinizden Geliyor• 

ONA KARŞI 

Hazırlıkla Oavranınızl 

~..-=ıııımB11~m:zmıırm-.ııımmmaıımail:!l!l1mıım;: .. ~~m:ı:nmam5a1-=1 .. lllil 
Köylü, Şehirli, ~i Zabitan 

Herkes memnuniyetle 

braş bıçaklarını kullanıyor. 

Siz de POKER PLA Y 
markasını tercih ediniz 

Eksiltme Temdidi 

Türk Hava Kurumu Genel 
Merkezinden: 

1 - Evvelce eksiltmesi ilan edilip de talibi zühur etmiyen bir tayyare bangan 
ile bir yatakhane binasının Merzifonda inıası ketifleri ıon piyaıa vaziyetine göre 
değiı::irilerek yeniden kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmUJlur. 

2 - Bu ife ait proje, ketif ve f*rlnameler Ankarada Türk Hava Ku.rum. Genel 
Merkezinden ve İstanbulda Türk Hava Kurumu tubeainden on lira Yerilerek •· 
lınacaktır. 

3 - Evvelki ilanda bedeli mukabilinde proje, keıif ve f&l'lname alanlara re
ni muaddel evrak paruız olarak Ankarada Genel Merkezden verilir. 

4 - Eksiltmeye konulan Hangar ve yatakhane binaımın keıif bedeUeri b1tan 

(136239) liradır. 

S - Eksiltme 5/Mayıa/1937 günü ll~at 11 de Ankarada ~m Genel Mer
kezinde yapılacaktır, 

6 - İsleklinin diplomalı mimar veya Mühendis olması ve inp.at miiteahbidi 
olduğuna dair kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından ~f resmi vesika ııöster

mesi ve ·ıimdiye kadar bir defada en az yüz bin lira kıymetinde bir bina İnful 
iıini muvaffakiyetle baıannlJ olduğunu vesika ile isbat etmesi ıarlbr. 

7 - İstekliler (10217) lira (93) karuıluk muvakkat teminatlanm Karam 
Genel Merkez veznesine yatırarak alacakları makbuzu ve altıncı maddede talep 

edilen vesikaları kapalı zarfla birlikte 5/Mayıs/1937 günü saat ona kadar Türk 
Hava Kurumu Genel Merkez Ba,kanlığına teslim etmelidirler. (2115) 

....................... ~ 
OSMANLI BANKASI 

T'ORK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ : 1863 

Sermayesi: 10,000,000 İngillz lirası 

T ürkiyenin başlıca şehirlerile 

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

Her tUrlü banka muameleleri 
yapar. 

~--------------1-

Vİ Kİ NG 
SÜT MAKiNALARI 

Fiyatça ucuz bası· 
latça yüksek, sağ~ 
lamlıkça emsalsiz, 

üstelik de 
IKRAMIYELIDIR 

.JiirK .:lf orupa Ltd. $ti. 

tSTANBUL GALATlı . PERSEMBE PAZARI 8' 
T ela•llf Z IR A T lstanbul • T e lefon 41108 
~~~~~~~~~~~~____,. 
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Karaköy, Topçular 33 
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