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llALKIN GÖZO~ 

ALMANYA, AKDENİZDE 1 1 Nihayet işi açığa vurdular! 
-
~spanyol Fası· sahilleri 

Suriyede, valiler, 
Türklere ~arşı şiddet 
tavsiye ediyorlar Alman toplarile dolmuş! 

Hükumetin para ile tuttuğu vaızlan halk sopalarla 
k ürsiden indiriyor, bu na rağmen işlenen 
ve işleniJmesi düşünlen cinayetler mabetlerden güzünden Almanların talıkimalı 

Cebelüttarık boğazı şimdiden 
serbestçe geçilmez hale gelmiş! 

[ Yazııı 1 O uncu aayfamızda ıon haberler kısmımızdadır ] 

idare edilmek isteniyor 
Şam 19 (Husu " «Türkler Amerika· 

si) - Suriye ve blarla ittifak yaptı• 
Ha tayda Tümleri lar!• 

1 takib işi şiddetlen • Haleb 19 (Husu • 
dirilmiştir. Türk ta· si) - Türkler aley· 
raftarlığının alameti hinde yapılan hare.o --=--===--=-=-=-==......,.=-===-=--------==-----:a::c::mc:c-=====-===--==- şapkadır. Şapka gi· ketler para ile tu .. 

I
• 1 d 1• ki d k yenlerin cinayet iş· tulmuş bir takım 

Smet ~o··nu·· u··n gece mza ta it e ere lemiş insanlar gibi yobazların telkinil• 

1 
takibi resmi ma • tahakkuk ettiril .. 

po is olan gencin kamlar tarafından mek istenilmekte. 

Belgra. dda·n ayrıldı da tasvib edilmek- dir. Şeyh Ahmed it .. muhakemesi bitti tedir. minde bir serseri 
Haleb vailisi E • Sancak mütasarrıfı 

Başvekilimiz bugün Bulgar Başvekili 
ile görüşecek ve Bulgar Kralı 

tarafından kabul edilecek • 

Müddeiumumi suçlunun mir Mustafa El-Sa- Hüsnü Barazı ve 
hap Azaz, Kurtda~ Antaky8 kaymaka .. 

beraetini istedi İskenderun mınta - mı Abdülkadir ta • 
· * * • ----- kalarında yaptığı bir rafından h im ay• 
Avukat "İnhisarlarda bugiin bir seyahatte bizzat §ap görmekte ve bu 
memur çalıııyor ki o da tanınmıı ka meselesile meş • mülkiye memurla .. 

gul olmuştur. Vali rından aldığı direk• 

1 1 bir saylavm imzuını taklit ederek bu mıntakada yap • · tif dairesinde Türk· 
smet no""nu""nu"n trenı· Belgraddan " Yaşas1n Türkiye, 

1 

b ....!t. girmi · ı d di u vauıeye ttir ,, e - tığı seyahatlerde ier aleyhine propa-
yaşasın Atatürk 1 ,, nidaları arasında hareket etti ,__-----~-------' muteadaia nutuklar ganda yapmakta .. 

söylemiştir. Bu nu- Halepte bir camı dır. Şeyh Ahmed 

"Son Posta,, nm müsabakası : 9 
-- Bu resim parçaları kimlere ait? -

tukların hemen hepsinde Türklere şid· aldığı direktifle halkın dini hlssiyatı
detle muamele edilmesini tavsiye et • nı tahrike çalışmaktadır. Eı.ciimle 
miştir. (Devamı S üncü sayfada) 

' Lord Loyd "Türk-İngiliz 
1 dostluğu daha fazla 

Yeni bir ticaret: 
evlerden hurda 
demir toplanıyor 

Vekiller Hey' etinin hurda 
demir ihracah 

hakkında yeni bir kararı 
Şehir içinde yeni bir ticaret mey· 

dan bulmuştur. Bir çok kimseler ma
halleler, sokaklar arasında dolaşarak 
evlerden kırık soba, teneke, terkedil· 
miş demir parmaklık vesaire satın al
maktadır. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Denizde yürüyerek 
Y alovaya gitmek 

istiyen adam 

inkişaf edecek,, diyor 
lstanbuldan dün gece ayrılan eski Mısır Fevkalade 
Komiseri Bulgaristanda ismet lnönü ile görüşecek 

(Yazısı 3 üncü sayfada) 

111/lllf ıı.: 
Bayram günü 

150 
mektepliye hediye 

verecek 

23 
~ . 
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--------------------------.. 
Her gün Resimli Makale: il Tanlfıla bilecelı insanlar ••• il 

Yugoslavya ve 'Pürkige 

Yazan: Muhittba Birıea v ugoslavyanın, bugünkü harici 

siyaseti, doğrudan doğruya 
Belgrad hükfunetinin serbest bir irade 
içinde idare ettiği birtakım dostluklar 
sistemi üzerine oturtubnuş bulunuyor. 

Bu dostlt.dclar sistemi şudur: En eski 
Yugoslav paktı olan Küçük Antant; 
ondan sonra, Yugoslavyanın iştirak et
tiği ikinci dostluk paktı ?lan Balkan 
Antantı; üçüncü derecede Italya ve Bul 
garistanla olan yeni dostluk paktları 
ve nihayet Macaristanla yavaş yavaş 
inkışaf etmekte olan iyi komşu müna
sebetleri. Yugoslavya, Fransa ile dar
gın değildir; ona karşı olan bütün dost
luk taahhütlerini muhafaza ediyor. Fa
kat, ortada yeni olan birşey var ki: is
tikbalde Yugoslav siyasetinin alacağı 
muıhtelif inkişaf istikametlerinde, bu 
memleket, kendi kendisine karar ver
mek hakkını, artık eline almış bir va-

-Yeni tanıştığınız bir adamın konuşulmıya değeri dlup 
olmadığını anlamak güç değildir: ÇalışıQ ;.ah.~adığını, 
kazanıp kazanmadığını, aile sahibi olup otınadığını öğ • 
reniniz, bir de kimlerle teması olduğunu tetkik ediniz. 
Hakkında tam bir fikir edinmiş olursunuz. 

Çalışan, kazanan, aile sahibi olan, temiz kimselerle 

temasta bulunan adam cemiyet hayatında bir varlıktır, 

tanıdıklarınızın Hstesine girdiği zaman bir kıymet ifade 
eder, muhitinde kökü, menfaati var demektir, kendisine 

itiınat edebilirsiniz, bunun abi vaziyette olanlara sır • 
tınızı dönünüz. 

---==----=-=----=-=._,,-======-==-----------===--------
ziyettedir. Yugoslavya, kendi etrafın- ( s o z A R A s 1 N D A ] da tedricen bu dostluk münasebetlerini 

bu suretle kurup kendis~ kuvvetli bir ~--~------------------------·---------------------~-------~----mevki yapmamış ve esaslı emniyet ter -~ .L IJ ll * 1 il bi i ti!batı almamış olsaydı, bugün böyle yBrııı 8 g gerek 1 HER G... HA Akı ı r :zeng n 
serbest ve müstakil bir ıharici siyaset Bir bardağı UN BiR FIK Tenbel evlatlarını 
tasavvur edemezdi. Fransız matbuatı- Ç il ı bili i i • '> l t 
nın cYugoslavyayı da elden kaçırdııld> a a a r m 8 nı:z. Nasıl ça lf ırır 
tarzında'ki neşriyatının manası, Yugos- '~ • Taklitli mi oynıyacağım? 
lavya Fransaya dost obnaktan çıkmış ........ ~"' l • Hüseyin Kazım bir piyes adapte 
demek değildir; demektir ki c Yug~lav ___::::::::::::ıç:;~ etmişti. Piyesteki rollerin tevziatı 
ya, artık, bizim her istediğimizi yapar yapddı. Ermeni mürettip Karabet 
bir devlet olmaktan çıkmıştır!• rolü de Çobanyana verildi. Çoban· 

* yan Karabet rolünü oynayacajuu 
Yugoslavyanın bu yeni vaziyeti duyunca sonlu: 

içinde en mühim unsur Türkiyedir. O- - Zo soronım, ben bu rolu tak· 
na bu, böyle müstakil bir siyaset sahi· litli oynacağım, yoksam da taktitsiz 
bi obnanın ve dostluklarını serbestçe Almanlar sesile bardak çatlatmağa oynacağmı? ... 
intihap ederek ve kimse lehinde, kim- mtJttedir olan bir bariton keşfetmiş- •--------------_. 
1eye karşı düşmanlık taahtıüdüne gi- )erdir. Bu adamın dünyada eşi ve cm- Siz böyle bir 
rişmiyerek kendi emniyetini kendi si- sali yokmuf. Hatta hazan perdeleri B b l 
yasetinde aramanın bütün imkanlarını yü.kselttiği zaman iki metre ötede bir er ere raş 
veren, Türkiyedir. Bu satırların neş- m~nın üzerinde duran bir bardağı Olur musunuz? 
rinden evvel, telgraf haberlerile gör- tl tı B h" _ı, · w da ·· ı - eçh"l B k'l' . 1 ça a yormu,. u aqıaeyı agzın n 
muş o acagınız v ı e, aşve ı ım z e k ha 1 · d · · 
H · · ,.Tek"l" · y g 1 - çı an va mevce en mey ana getırı-
arıcıye v · ı un z, u os avyanm mu 

hiın noktalarını dol~ırken halk tara • 
fından pek büyük hürmetlerle karşı -
landılar. Onlara gösterilen lbu hürmet, 

yormuş. 

Dilencilerin kongresi 

Kendisine hayatında muhabbet göa 
termiyen iki çocuğunu cezalandırmak 

isteyen Nevyorkun methur zenginle
rinden bir kundura fabrikntörü mira-

sım 'ocuklanna garip bir tarzda bırak-

Bu vasiyetname ile hem çocukları
nı mirasından mahrum etmcmİf, hem 

de onları çalıfmağa mecbur bırakmış
tll'. 

Pierre isminde olan bu kunduracı 
çocuklarına 100 bin çift kundura bı-

Nisan 20 

Sözün Kısası 
Hayır gizli olursa 
Makbuldür 

E. Talu ----ı 

la dareye vakit vakit fotoğrafiler ge 
lir. Bunlarla birlikte birer tane 

mektup: 
cKasabamız eşrafından limoncu Ba; 

Düldül, ilk mektep yoksul yavrular 
dan on tanesini }?irer kat önlük ve 
rer çift terlik giydirmek suretile, c 
huriyet ıbayramında sevındinniş 

Hamiyetli yurdd~ımızm, kay 
yavrularla ıberabtr çekilmış bir res 
mini muteber gazetenize basılmak ü 
zere gönderiyoruz.> 

Son Posta muhabirine, kim bilir 
türlü ısrarlar, niyazlar, iltimaslar 
yazdırılıp postaya verdirilen bu res· 
ler, gazetede ekseriyetle yer bulm 
ve o biçare yavrular teşhirden kurtu 
lur. 

Her halde bu, çok çirl<in bir şey · 
Din de, ahlak ta bu türlü öğünmele 
öteden!beri hoş görmemiştir. Merha 
met, sadaka, ibadetin teferrüatından 
dır. İslamiyet ise, ibadetin de, kaba 
hatin de gizli kalmasını amirdir. 

Bundan b~ka, fakir olmaktan ga 
hiç bir kusurları olmıyan, zavallı ma 
sum çocukları, bir önlük, bir çevre, b 
çift lastik ayakkabı mukabılinde te 
etmek, onların henüz inkişaf devresi 
de ıbulunan izzeti nefislerini, insan 
gururlarını kırmak hakkını bize aca 
kim veriyor? 

Sadak.anın beklenen tek karşılı 
vicdan hizzıdır. Bunun haricinde m 
k.Mat beklemek en hafif tabirile aıbeS 
tir, ayıptır. Reklam, yapılan iyili~· 
değerini arttırmaz, bilakis küçültür. 

Ben, o giydirilen miniminilerin ve 
leri yerinde olsam, reklam merak 
hayır sahibine minnet besliyecek ye 
de, ondan davacı olurum. 

İstikbalde en büyük adamlar sırası 
na geçmiyeceğini şimdiden kestirm 
mümkün olmıyan bir saıbinin aln 
lütüfdidelilk damgasını vurmak, on 
teşhir etmek sosyal bir suçtur. 

Bunu takdir eden ekserı gazete oku 
yucuları, sözde hayır sahibınin · 
gördükleri zaman: 

- Aferin şu adamcağıza! 
Demiyerek: 
- Hele şu hödüğe bak'. 
Da diyorlar. Bu da işin tuzu, biberi 

oluyor 

sebepsiz ve alelade resmi bir cemile- Lehistanın payitahtı olan Varfova 
k.arlık değildir. Bütün Yugoslavyanın civarında Otkov kasabası dilencileri 
münevver unsuru biliyor ki Türıkiye, bütüo o tarafların dilencilerinin iştira
Şarkt Avrupa ile Balkanların en mü- kile bir kongre akdetmişler ve meslek
him bir ~uvvetidir ve Yugoslavyanın ]erine ait meseleler için uzun ve gü
~ bir dostudur. Bu kuvvetin dost- rü,ltülü müzakerelerde bulunmuşlar
lugu olmaksızın Yugoslavya, harici si- dır. Bu kongre şundan ileri geliyoı
yasetinde ve beynelmilel münasebetle-
rinde yaptı.ğı bugünkü inkılab - evet, 
hadise bir inkılap mahiyetini haiz ola
eak: derecede mühimdir - tahakkuk et
tiremezdi. Her nedense, daha doğrusu, 
her nedense değil, muhtelif sebepler
den dolayı, Yugoslavya, Türkiyen·n 
dostlukta ve ittifak işler " nde sadık bir 
memleket olduğuna kan d r. Türkiye
nin kalb'ndeki kuvveti, kafasındaki se
lameti ve dostluğundaki sadakati bu
rada çok yüksek bir takdır ile zikredi
yorlar. B rçok ağızdan iş tt m: 

mu.ı;.: 

rakmıftır. Bu kunduraların ağlarını 

bü)(j.ik oğlu~ sollarını da küçük oğ- ---=======~~~~!!..-
}una vennit ve bu iki tenbel evlit kun Blligor musunuz ? 

- Tül"kıyenin nasıl sadık bir mütte
fik olduğunu cihan harbi gösterdi. 
Şu fikir de iburada münte irdir: 
- Cilian harbinden sonra Türk"ye

nin gösterdıği kalp kuvvet"ni ve kafa 
selametini hiç bir memleket göstere -
memiştir. 

Bir gazeteci daha ileriye gitti: 
- Cihan barbinin başlı başına yega

ne galibi varsa Türkiyedir. Ötekilerin 
galebeleri, hep kollektif b'r galibiyet
tir. 

İşte, bütün bu sebeplerden dolayı, 
ve bılhassa Atatürk rejiminin her şeyi 
güı.el ölçi.ıp biçen ve sağlam dü ünen 
siyaseti hasebile, Yugoslavya, en kuv
wtli ve en em'n do tluk bağ arının Tür 
kiye ile olan münasebet eri o duğu ka
naatine varmıştır. Hemen her ağızdan 
şu sozleri birçok defa isıtt"m: 
-Türkıye ile olan dost'uvumuza gü. 

ve~eseyd~ b·z bugün sağlam ve yüz 
d!: yu~ mıl~ olan b r harıci siyaset tec
ru_b~sıne bıle girişemezdik Siyaseti -
:nızın gelecekteki bütün ınkişaflan, di
?.er dostluklarımızla biri kte, bu temel 
uzerine kurulacaktır. 

B m"yorum, bu sözler·n içinde his 
ve he) canın da tesiri var mıdır? Fa
kat, bu memleket"n beynelmilel vazi
yetini tetk k ettikçe görüyorum ki bu 

(Devamı 6 ncı sayfada) 

Lehistan zabıtasının fevkalade ça- dur{l}an müttereken satabilmek için 1 - Paristeki Eyfel kulesini kini 
lışmasına rağmen kaplıcalardaki dilen- bu uakaplann çiftlerini bulmak mec- yapmıştır? Yüksekliği kaç metredir' 
ciler.irı vaziyetlerini tahammül edil· Londra hayvanat bahçesinde her- buriyetinde kalmıflardır. hangi tarihte yapılmıştır': 
mez kir hal almıf. Bunun üzerine otel kesin sevdiği Şempanzelerden bir ta- .. .. 2 - Meşhur Titanik transatlantiği 
sahipleri toplanarak bunlardan müşte- nesi gardiyan olan cesaretli bir deli- Musluman kanı, Hıristigan hangi yılda, nereye giderken batmış" 
rilt?.Jni muhafaza için kendilerine mak kanlıyı tıraş etmektedir. kanı tır? ._......ı 

3 - Hazer denizinin beynelm~ 
tu bir ş~y :erm~k _iste.mişlar ve bunu Maymun bu işi gayet mahirane bir 
da kendılerıne bıldırmışler. surette yapmaktadır. Fakat bu hadise-

İşte dilencilerin gürültülü münaka- yi seyredenler berberin meharetinden 
salarına sebebiyet veren otelcilerin bu ziyade, tıraş olanın cesaretine hayran 
ka~rının kendilerine tebliğ edilmesi olmaktadırlar. 
olmuştur. Kongrede söz alan dilenci Japonlar kağıt buhranına 
hatiplerin hemen kaffesi «dilencilik 
mesleğinin an'anelerine muhalif olan» çare buldular 

Geçenlerde «Son Posta» da kan ismi nedir? 
nakli hakkında çok alaka verici bir ya- (Cevaplan Yann) 

* zı çıkmıştı. O satırları okuyan kariler 
hatırlayacaklardır ki, hasta karısına 13 Dünkü Suallerin Cevaplan: 

defa kan veren, bu yüzden hayatı teh
likeye giren bir adam bir başkasının 

1 - Çiılde Kin = Altın sülfilesi ml~ 
!attan evvel 1218 yılında büyük Türli 
hükümdarı Cengizin tesirile sönmüş • 

kan vermesine tahammül edememiş: tür. 
bu teklifin reddini istemişler ve kon
grede müttefikan red kararı verilmiş· 

2 - Elizabet Valua İspanya kraU 
Ortalıkta kağıt buhranı var; fahri- - Kan kam çeker, karım belki ona ikinci Filibin karısıdır. Fontenblöd4 

kalar harp malzemesi yapmak için k.a· meyleder, istemem demiştir. doğmuştur. 2 nci Hanri ile Katerin :Me-tir. 

Kongre bundan sonra riyasete Ça
ine Arbus isminde birisini seçmiştir. 
Bu adam babadan ecdattan intikal et-

ğıt fabrikalarının en mühim iptidai 1 dicinin ıkızıdır. 
k. 1 Buna yakın bir hadise de ahiren s- 3 _Meşhur İtalyan a"lı"'""; Marko-'• maddeleri olan sellülozu çe ıyor ar. ..... w 

panyada cereyan etmittir. nin bulduğu telsiz, ilk defa 1901 d' 
Japonlar bu işin kolayını bulur gi- A h . d v Amerikaya gönderil"'ı"tir. · . 1 d k · l ragon cep esm e agır surette ya- _ , .. - .•.uü.j """"' 

miş olan mesleğine devam etmeğe mağ bı olmuşlardır. Denız er e l yosun ar ı k Sa ' kl d"l K Beşı"zlerbu senede 1 milyon 
rurmuş filhakia Çaine'nin babası, bü- dan Cellubose, barut ve kağıt yapmak- ra ~na~a ragossc ye na e ı en. a-

""k bab bab h . d"l . tadırlar Bunun için Schiozama'da bir tolık hır lspany .. ola_kan nakletmek ıca .. p daha kazanıııor/ar yu ası onun ası epsı ı encı · d B f clak 1 - f el 'J 

irr..: ... Jer. Kendisinin de sekiz oğlu olup fabrika inşa etmişlerdir. Bu fabrikada ~-· e!. j u de b~r ıgı ~atan g aks ~us Amerikadaki beşizlerin servetinid 
bt•.....!arın hepsi şimdiye kadar meslek- yosı,ınlardan CeJlulose istihsal etmekte- ~J;\an aKr anl'L ır ktanesı yapm ıste· her gün bir miktar arttığını bu aütuıı• 

1 1 h l d d C 11 l b k ,. v t k yır,ee, ato ı& as er: la d k 1 · b" · 1 ten ayrı mamış ar atta geçen er e o· an e u ose, arut ve agı y.ıpma - r a yazmıştı . şte yenı ır mısa : 
ğuJlarından birisinin mesleği bırakma- çok yosun olduğu gibi, yosunlar da - Olmaz der ... &nim kanıma rnüs- Bu yavruların resimlerini çıkarın~ 
ğa teşebbüs etmesi üzerine Çoine bu CeUulose için fevkalade müsait bir ip· lüman kanı karışmasın, yarın ahrette hakkı Newspaper Ertreprisc tirketine 
oğhınu evlatlıktan tardetmİftİr. tidai madde imişler. Allaha hesap veremem. verilmişti. Bu mukavelename nihayet 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Hususi şirket ve şahıslara ait olan Türk şileplerinden ve dolu olu§larıdır. İkinci sebebi ise Pire limanında ta

bazıları senei.k mutat tamirlerini yaptırtmak üzere Pire mir ücretlerinin gidip gelme, kömür masrafı göz önüne 
limanına gitmışlerdir. Bunun iki sebebi vardır. Birinc"si alındıktan sonra dahi gene İstanbuldaki ücretlere naza
Kasımpaşa havuzlarının yaz münasebetile fazla meşgul ran ucuz oluşudur. 

iSTER İNAN iSTER iNANMA! 

te ermiş ve yeniden tecdit edilmiştir• 
Yeni mukavele hükümlerine göre bd 
beş yavru resimlerini ancak bu tirke~ 
çektirebilecekler, faka~ buna mukabd 
de bir sene için bir milyon dolar alır' 
caklardır. Herkes resmini çıkartmak i" 
çin para verdiği bir zamanda bunlarııl 
resimlerini çıkartmaları için para, helll 
de milyon almaları talihlerinin sii .._, _____________________________________________________ __, bir h'.itfudur. 



.... · IO• POITA 

Nafia Vekilinin Beyanab 
Ali Çetinkaya dün Mecliste Şark Şimendifer Şirketinden 

ne müşkil müzakerelerle kurtulduğumuzu anlath 
Ankara 19 (Hususi) - Büyük Millet letin büyük bir zaranna müntebi olacaiı· ı-·-

"2.eclisinin bugünkü jçtimaında prk de- nı izah ve teklifte bulunduk. Çünkü firket J k H • • 
bıtryollan imtiyazı ile ıirkete ait malların ilk iki aeneden aonra açık vermeye baıla- ra ancıye 
•tı~ ~hnmasına ~air olan A ~ukavelenin mıttı. ve bu açılr. bizim iti aörmeye baı • V iri 
laadıkı hakkındaki kanun layihasının mü- ladıiımız sıralarda mühim bir yekuna ba- ez 

-

Jrake · ·· eb til N fi V '-!'' Ali Ç . resı munas e e a a eJUU e- lii olmuı bulunuyordu. 
tinkaya hülisaten ıu beyanatta bulunmuı- 1929 dan 1958 aeneaine kadar intizar 
tur: hesabı namı altında ve hükumetin ödeme

- «Şark Derniıyollannın imparator- ye mecbur olduğu bir borç olarak belki 
~~k tarihinde ve zamanımızda mühimce 1 O • 1 S milyona balii olacak bi rpara ola-

Pazartesi günü Ankaraya 
gelecek 

ır macerası vardır: caktı. Yani firket istediii kadar iıletecek. 
Bir takım siyasi aehepler ve mali zaru- istediği kadar kazanacak. yahut memleke

tetler altında 1872 de Şark Derniıyollan- tin menfaati aleyhinde bulunacak. netice· 
ilin imtiyazı verildi. de de böyle bir para almak vaziyetinde ve 

1908 senesi iptidasında bir iradci devlet te bunu ödemek mecburiyetinde ka· 
leniyye ile 1958 senesine kadar Şark de· lacaktı. 

Ankar 19 (A.A.) - Haber aldığı -
mıza göre, Irak Hariciye Veziri dok -
tor Naci Afil hükfunetimize resmi bir 
ziyarette bulunmak üzere 26 nisan pa
zartesi günü Ankaraya gelecek ve 29 
nisana kadar şehrimizde kaldıktan son
ra Bağdada dönecektir. 

ıniryollannın iıletme imtiyazının devamı Bunu biz devletin menfaatile kabili te· Jzmirde 
kabul edildi. · lif göremediğimiz için firkete intizar he- Af L0.4tUla•ı 

~ette sabmı kabul etmiyoruz. icap ederae muka· H Y' • ' 
Meırutiyetin ilanı üzerine Şark Demir- veleyi yeniden tetkik ederiz, declik. İzmir· J 9 - ilkbahar at yarışları· 

tollarının bir kısmının Bulgarlar tarafın- Şirketle mm.kere nın üçüncü koşusu Buca alanında ya-
~an İşgal edilmeainden sonra l '>09 da meı Hatların prketlerin elinde kalmasının pılmıştır. 
rutiyet hükUnıetile akdettikleri bir muka- eauen doğru bir vaziyet olmadıiı k.anaa· Mesafesi 2000 metre olan bırinci 
~le ile 1894 de akdedilen mukavelenin tinde bulunduk. koşuya üç hayvan iştirak etmiştir. 
ahkamı değifiyor. Ve tirket kilometre ba- Diier hatlarda yaptıjımız cibi bu hat• İsmail efenin zeybeği birinci, Kara 
tına 10.3.33 frank .tlıyor. Ayni ram.anda tı da almak lüzumu kat'isi vardı. Onun j. Osman oğlunun Galibi ikinci gelmif· 
artanın yüzde yetmiıi f>·ketin ve yüzde çin pkete açık olarak söylemeie baıla-,0 u hükUnıetin oluyor. dık: tir. 

Cumhu.n.et d-=-de Mesafesi 1000 metre olan ikinci 
-·ı ......... -cTrakyarun ehemmiyeti siyasiye ve 

Cumhuriyet hükUmeti ai-rketle adaptas- k . . . . d ··..:~- z. Burası bi koşuya dört tay iştirak etmiştir. Tar ,... u enyesıru aız e go • ...,. oraunu .. • . . . O 
J<on mukavelesi yapmak üzere bir anlaı- zim için hayati bir meaeledir. Buna da ai- han oglunun Uysalı bırıncı, Kara ı· 
lha yapıyor. Şirk.etin murahhası olarak zin böyle yarım yamalak alet ve edevat man oğlunun Dicle'si ikinci gelmiştir. 
Mr, Veyi! iaminde biriai Cumhuriyet hü- ile çalıfIDanıza zamanının tahammülü yok- Mesafesi 1600 metre olan üçüncü 
~etile t~ ediyor ve firket namına tur. Biz. k•di batlanmızı sizden daha iyr koşuya dört tay ittirak etmiştir. Sali· 
923 de bır mukavele imza ediliyor. i,Jetiyoruz. Hattı iıletemiyoraunuz. Eski hin Gergin'i birinci ve gene bu zatın 
ı Bıı mukaveleye söre paranın düımÜf ıerait buaün zail olmuttur. Bunun için hat- Taşpınar·ı ikinci gelmittir. 

b ınaaındaa dola .. ta "f 1 be :_1: L!ı: "d . ed"Im • 1
• ne ere f m-.ıı zam tı namuaunuzla bize bırakır çeııuur gı eraı- Mesafesi 2000 metre olan dördün· 

1 
e11 Ta alacak •erecek heaaplarının · dedik. .. k g h · · L ' • tetkiki · in bi k . . . ruz• cu o~uya ayvan ıftıra~ etmıştır. 

ıç r omıayon teıkilı kararlaıı- Şirket ıarar etti. Çok dayattılar. nihayet Sal"h" AJe d • b" • · Ati' • An >or. Bu ko-i- d 192 . . . ı ın m ar ı ırmcı, mın ---,,.on aynı zaman a 9 ıtı· miizakreeye gelmek eaaaını kabul ettıler . •. . . . • • 
llflanrun ifasını da hazırlıyor . L b 1 d k. H • 1 . . .. dran Budın ı ikıncı gelmıttır. • ve müza .. ere aı a ı ey et ennı gon· . 1 b · • 

Daha aonra 1927 aenesinde Behiç L- d dil ş· d" .. '- d la •ey Mesafesı 1600 metre o an eşmcı 
uÇ~ er er. un ı muza .. ere e esas o n .,. . . . . 

2a~~nlannda o tarihe k~dar Nafia VeU- mevcut ve onlara ait olan etyayı. makineA koşuya bet hayvan ıştırak etmıştır. 
1~1:"1ın müstepn Bürhanettin isminde bi- leri, vagonları. neleri nna satın almak. Mükerrem in Reıtooka' sı birinci, Mem 
~sı tarafınd~n haz~.rl~nmıı ol~n bu layi~a Bunun için, ıirket toptaa takdiri kıymet duh Alan'ın Selm'i ikinci gelmiftir. 

92 7 aeneaınde Buyuk Meclıse aevkedıli- teklif etti. 
,~r. o layihaya söre. ıirketin borcu 5,s Şirketin nizamnameaine söre aermayeai Ka1 makamlar arasında 
bıilyon hank olarak kabul ediliyor. Ayni aekiz milyon liradır. Fakat 11 milyon Türk değişiklik 
;:manda kilometre baıına ı 3,000 altın lira• ntiyorlardı. imtiyaz müddetinin tan- Ankara 19 (Hususi) - Dahiliye 
.~nk ve ~ılatt~ da yü~de 7S i tirkete, zimini de aynca iatiyorlardı. Vekaleti memurin intihap encümeni 

rlizde 2S 1 de hak6mete aıt olmak Gzere Kabul etmedik. Şidtetin esaslı malı ma· b .. l L _ k 1 • 
~ klif edili Fak.a ugun top anmıf, ~yma am ar ara 
L ı te yor. t bu, kilometre lcineler vagonlar, mevadı muharrike ve ak _L"ll · k 
uaıına 13,000 frank ve yüzde 7S haaalab "t h • ·Lec1· iki k"ap" onlardan .iki k.iıi sında yapılac Da&I ere aıt aram~-

mu e arn.. ır. . · · h J t B 
.. yri aafi.Fenin firkete yüzde 2S in bik.6- bizden olmak üzere dört kitilik bir hey' et me pro1esını azır am~f ... ır. . u .proJ~ 
illetin olmuı huaaundan ayn bir de tirke· .. d "idi. Bir çok ince, zor ve ka- ile bilhassa cenup vilayetlenmızdekı 
:n hiaaelerinin itletme maaraflan çıktıktan =: ~:..plar çık.ardılar, bizi borçlu aöa- kaymakamlar ara11nda deiifiklikler ya 
onra 1,227, 1 S.3 altın franklık bir meğla- terdiler alacaklannuza yanaımadılar, bi- pılmaktadır. 

la temin etmesi prt kotuluyor. si bir hayli zahmete eok.tular. Fakat neti-
lier delifit hüldimetin aleyhine oluyor eede uyuıtuk. 

Görülüyor ki, ti 1872 de batlayan it- Alb milyon lira ile bak ve adalet nok-
lstanbul Yillyet Ye belediye 

bütçeleri 
letrne imtiyazı cittikçe tirketin lehine, hi- taaından Türkiye Cumhuriyeti tamamen 
l:Gınetin aleyhine dönüyor. vazifesini yapmıt bir vaziyette mukaveleyi Ankara 19 ~Hu~~si) - latanbul 
. Bu liyilıa bütçe ve maliye encümenle- imza etti. Bu altı milyon liranın sureti te- Vilayet ve BeJedıyesanın 1937 bütçesi 
~de iki aene kadar kalmqtır. 1929 eene- diyesini yüzde S faizle 20 senede ödemek Dahiliye Vckiletine gelmiftir. Beledi· 
tuıde Recep Pekerin Nafia Vekilliği za- üzere yaptılar, bu auretle mukavelenin bil- ye bütçesi 6,337,335, Vilayet bütçesi 
~nınd~. yeniden tahrik edilerek fil esu- tün eaaalan tamamen bitmit oldu. Bina- de 4,622,586 liradır. 

Lord Loyd ~·' 
•Türk-lngiJiz dostluğu daha A' ~ 
fazla inkifaf edecek n diyor L: E 

Lord Loyd 
Geçen cuma günü Atinadan şehri -

mize gelen ingilterenin aiti ~U' Fev
kalade Komiseri Lord Loyd, dun, İn -
giliz büyük elçisi Sir Percy Loraine'le 
birlikte İstanbul tarafında gezintiler 
yapmış ve akşam Semplon ekspresile 
Londraya hareket etmiştir. 

Hareketinden evvel, bir arkadaşımı
zı kabul eden Lord Loyd şu beyanatta 
bulunmuştur; . 

_ Şarki Erdün, Filistin, Surıye, 
K.ı'brıs ve Atinayı dolaştıktan sonra 
1stanbula geldim. Ankaraya gidemedi· 
ğimden çok miiteessirim. Maahaza, ya
zın, zevcemle birlikte tekrar lstanbula 
gelmek v~ bir müddet Adalarda kal -
mak niyetindeyim. 

Seyahatimde hiçbir siya.q gaye yok
tur. Dolaştığım yerlerde İngiliz mek -
teblerinin vaziyetini tet1tik ettim. Tür
kiyede kültür işlerine verilen ehem -
miyet takdire IJByandır· 

Türkiyede, göze çarpan başka bir 
hususiyet te, P* az memlekette tesa
düf edilen bütçe muvazenesidir. 

e /spangdaa çarpışan 
kardeşler 
barıştırılacak/ar mı? 

Y caaıu Selim Ra .. p Emet; 

1 trraf etmek lizundır ki, dahili harp, 

İspanyayı bir harabeye çevirmek ü
zeredir. Milyonlarca can ve mal ziyaile 
beraber ancak asırlar zarfında meyda· 
na getirilebilecek bir çok mamureler 
ve pek çok üstad san'atkarların eSer -
leri mahv ve harap olmaktadır. Bu ha· 
zin halin devamı elbette ki, caiz değil
dir. Bunu nazan dikkate alan bazı kim· 
seler, dahili harbe bir nihayet verdir
mek maksadile, daha şimdiden, bazı 

~lifi beyn teşebbüslerine girişmişler• 

ait& 
Fakat, öyle görünüyor ki, vaziyet, 

böyle bir şeye teşebbüs etmeye pek 
müsait değildir. Diğer taraftan bazı 
komünist gueteler, bu tasavvura kar
şı şiddetli neşriyat yapmaya başlamış
lardır. Bunlann kanaatine göre İspan
yol davası; iki taraftan birinin inhida· 
mile neticelenmek gerektir. Bu neşri· 
yat, bittabi, muvaffakiyetin Kızıllara 
tebessüm etmekıte olduğu kanaatile ya• 
pılmaktadır. 

Ve bu meselede, İngilterenin faal 
bir rol oynayabileceği düşünülerek, 
bu gazetelerin hücumları, bilhassa İn· 
giltereye tevcih edilmektedir. Fakat, 
yukarıda da kaydettiğim gibi, zaman, 
böyle bir teşebbüsün müsbet bir neti· 
ce vermesine müsait değildir. Bu iti
bar ile, İspanyadaki kardeş boğazlaf· 
masının daha bir müddet devam etme
si zaruri oluyor. Maamafih, dava o de
rece çaprapklaşmq ve dövüşenlerin 
gözleri o derece kararmıştır ki, tel.ifl 
beyin teşebbüsünün hangi esaslara ~ 
tinat edebileceği cidden merak uyandı· 
ran bir mevzudur. 

İngiltere ile Türkiye arasındaki dost.. 
ıuk ve ticari münasebat, memnuniyet- Yeni bir ticaret: 
bahş bir surette inkişaf ediyor ve da- Evlerden hurda 
ha da inkişaf edeceğini ümid ediyo -
rum. Demir toplanıyor 

Beynelmilel vaziyete gelince mü - (&§tarafı 1 inci sayfada) 
kemmeldir diyemeyiz. Maamafi Akde- Avrupa piyasasında demir fiatlan 
niz vaziyeti, bir,müddet evvelkine na- alabildiğine yükselmektedir. Fiat farkı 
zaran daha salAh bulmuş ve nisbi bir yüzünden Türkiye ithalatçıya siparit 
istikrar kesbetmiştir. verip demir getirtememektedir. Avru· 

rı:n~:r~=i: ·~~ıam::;;; pada demirin tonu sekiz buçuk lngiliz 
sarfettik. Fakat ne yazık ki, bu emeli· lirasına kadar yükaelmiftir. Memleket 
miz tahakkuk edemedi ve biz, umumi dahilinde iıs,e kilosu 13,5 kurufa satıl
sulıhu korumak için sililılaruna mec - maktadır • 
buriyetinde kaldık. Bu yüzden demirden mamul eşya 

İngiltere şimdi kuvvetlidir ve daha fiatlan hiaaolunacak derecede bir yük 
fazla kuvvetlenmektedir. Ancak, bizim aelme göstermektedir • 
bu kuvvetlenmemiz umumi sulhun Hüldimet bir kanunla hurda dem~ 
garantisidir.• ihr.ac:ını menedccektir. Fakat buna mu· 

Lord Loyd, ekspresle Bulgaristan .. kabil memleket dahilindeki bu gibi de
dan geçtiği sırada,. ~~graddan dön • mirler Karabükte inta olunmakta alal\ 
mekte olan Başvekılımı2 raslamak ve d · l!L f b ·ı_ d · · 1 
bu fırsattan istifade ederek İsmet İn- e~ır v~ çeU& 8 n~asın a ıstıma 
önüne saygianm sunmak arz~unda cdılecektır. 
bulunduğunu da söylemiştir. Demir fiatlarının yükseldiğini gö-

ren ve hurda demirlerin bir 'PJlüddet 

r dahılinde bu mukavele yapılmı§tır. enaleyh memleketin üzerinde bir bar gibi 
29 senesinde müzakereai yapılmıı ve olan en eon Şark Demiıyolları ifletme im· 

tarnanımızda imza edilmiı olan bu muka- tlyazını kaldırmlf olmakla Nafia Vekaleti 
\'elenin teyid ettiii hat bizimdir. Yani, aa- vazifesini yapmııtır. zannediyorum • bra

Denizde gllriJgerelı sonra dahilde kullanılacağını anlayan 

iki orman. ~.ütehassı•ı Yalovaga nltmelı bazı kimseler timdiden faaliyete geç-
etinl ,,, mit ve hurda demir toplatmağa ba,-

g ıyor /stlyen adam lamıştır. Demirin toptan fiatı kilo ba· 
l~ri 20 ile 25 milyon paramıza, aermaye- vo aeal~ıi pddetli alkıtlar -
lnizi ihtiva eden bir hattır. Buna mukabil 
Iİrltetin 8 milyon aermayesi vardır. Akde
dilen itillfname mucibince kilometre ba
lina 12.000 altın frank verilecek. Ondan 
lonra haaılatı aayr9afiyenin yüzde yetmif 
beti tirketin ve yüzde yirmi beti de dev

Ankara 19 (Hususi) - Ziraat Ve· (Bqtarafı t ind f da) şına 13,5 kuruf olduğu halde sokak· 
kal.ti Bernhard ve Hake adlı iki orman ay .. • . 

letin olacak. 
Devlete ait olan yüzde yirmi bet de 

iılevıete Yerilmiyecek o da mabpaa kala
Ca.k ve intizar laeeabına kuplık tutulacak
lar. Yani .. halde 20 .. 25 milyon lira kıy
'-etindeki bat dnletin eline on para ıeç
.._eden itlemek&e devam edecektir. 

~L .Rata İçİD de mukavelenin hiç bir mad· 
~nde taiait edilmiı bir wey yoktur, 
Ilı Devlet banari tarihte Lunu ;aatın alabi-

• Buna dair bit bir kayıt yoktur. 
&is tlrketten bu intizar hesabının ne 

Mclaiunu eorclak. 
\or 1929 da yazılan mukavelede bUJdbnet 

CU olarak bir fıkranın oraya ceçmif ol· 
~na Mz bot görmedik. Dikkatimizi cel
h ttL Bunun üzer.ine. firkete bir hareket 
-._ Pıııan mecbur olduk Şirket, mukaveJe
kııu 0lclııia sibidir. V niyeti bqkaca izaha 

111 aönnüyonız. cenbuu ftrdi. 
Biz bu nziyeti ukadqlarunıza tetkik 

~lrdlllr_ lapekllete buma binnetioe dn-

Nihayet tıl açıiJa 
Vurdular/ 

•• ...ı. ~rtm '-ted" O U cagı sıkılınıf, ıam 9 saat mutemadiyen larda hurda demirlerin kilosu 60 para· 
mutenUllll gıı:.u e-. ır. rman • . . . B dan aklı 

U"d"" Jüaü Vekil t' de b l rakı ıçmiftır. un sonra na es· ya toplanılmaktadır. Halk ise bodru· 
mum ,.u ur o . em u UnaQ. . ıh l' ben Yal .. b "b" k 11 1 
F h 

. ___ , ten Umum M""d"" 1.... ta- mış, r tıma ge ıp, « gene ova· muna attıgı u gı ı u anı maz eşya· 
~-1. 1 1- • ---6--'-) a rı IUNllC \1 ur... "d . 1 d' d . d .. .. .. L d B "a.l (..-..,....... ıua -P- . edUm" t" ya ıı,ı erım » ıye enıze ogru yuru- yı teve seve aatma~ta ır. u ı""e ser• 

Türkler aleyıhinde fU gülü~ sözleri yın lf ır. müştür. Velinin bu hareketini gören· maye sahibi kimselerin istifade edip 

söylemektedir: Türkofisin AJman~adaki ler cm-aftan kotup, kendilini tubnur bilahare hurda demir aatıfı bqladıit 
- Artık Türkler Amerika ile ittifak killb le . !ardır. zaman elindekileri müaait fiatla sata· 

etti. Protestanllğı kabul ve müslüman- 9' nı Ş Sarhotluktan hakkında takibata ıi- rak para kazanacaklan anlatılmaku.-
~ıjı !mahv~ ~an t~ olundu! Ankara 19 (Hususi) - Türkofi· rişilmiftir. dl1'. 

Mahalli bükfunet tarafından azami ıin Almanyadaki tetkilitını teftiş için 
himayeyi gören Şeyh Ahmed Mımbic- mürabp komieerlerden Nabi Alman· * 
de bir vaiz verm~ir. Bu vaizde Türk- a a önderilecektir. 
lerin karılannın boş olduğunu söyle - Y Y 1 

Son Posla Ankara 19 (Husust) - Bazı mü-

150 Melılepllge eaaeae ve tirketlerin ellerbde bulunan 

mek suretile halkı kandırmak istemiş- Eski bir Alman Generah 
tir. Fakat halk softayı kürsüden sopa- öldü 

hurda demir gibi malzemeyi dıt ülke-
He dl g e verecek 1ere satmak istedikleri anlatılmıştır. 

larla koğrnuştur. 
Tüıtiyeye taraftar olanlan kesmek 

heWmat. 
Hama 19 (Husust) - Halebde Ba -

bülıAdi, Bivabza, Osmanıye camile • 
rinde medrese talebesi tarafından va
izler verilmektedir. Bu vaizlere mu -
kabil softalara hükıimet tarafından ik
ramiyeler dağıt::lmakıadır. Camilerde 
verilen bu vaizlerin hedefi Türkiye a
leyhine telkinler yapmaktır. Softalar 
camilerde alenen~ cümleyi kullan • 

(Bqtarafı 1 bad •yfada) Bakanlar hey' eti verdiği kararla mec-
N apoli 19 - Alınan generallerinden itibaren l.tanbul mektepleriai dolapcak, liateki layiha kanuniyet kesbedinceye 

Fon Gallwitz dün bir sanatoryomda 85 ilk ve orta mekteplerden bir çok resimler kad,r müstacel tedbir olarak hurda de-
yaşında olduğu halde ölmüştür. alacaklardır. Ba resimleri altanca noter Ga- · be · dd 1 · d d 

Fon Gallwitz, Umumi Harbde Sır • lip Bingöl' e söatererek her reaimden bir mı~- vel nzen ma e. ~ yur •tına 
· t·ıA eden ı ı · · rd ~. b' k . . . . çı&arı masını menetmıştır. bistanı JS 1 a mcı o uyu ... - veya ır aç 11may1 seçmeeını ıateyeceiiz, 

~ ~y~~~İ!':. -- Noterin seçtiği bütün çocuklara hazırladı- Yeni vatandaşlarımız 
maktadırlar: ğımız kıymetli hediyeleri daiıtacaiız. He--

cTürkiyeye taraftar olan islimlarm diye alacak küçük oku;yuculann miktara Ankara 19 (Hususi) Hicret ve iltl 
kaW helildır.• 150 yi bulacakbr. Noterin sördüğü ve aeç- ca auretile vatanımıza gelen 175!! 

Cinayetler bu suretle mabedlerden tiii resimler pzetemızde 23 Nisan aüuü Türk vatandatlıitmıza kabul edilmir 
idare edilmek istenilmektedir. intiur edecektir. lerdir. 



Eski ve kıymetli eserlere 8~~ ~~cuk b~bas~m 
? oldurmek ıstedı 

nasıl bakıyoruz• Yardımcısı yakalandı, fakat 

Hüsnü mu haf azası kararlaşan hamamın üstiinde 5 
senelik ağaçlardan mürekkep bir orman 

6 

Der~ttiğimiz resim Koskadaki Ha·ı dır. Ve şehrin göbeğinde bir hamamın 
sanpaşa hamamıdır. Mimari kıymeti ol üzerinde hüdai nabi't ıbir orman yetiş· 
duğu için yıktırılmıyarak hüsnü rnu'ha· mektedir. Ağaçlar, resim aşağıdan yu· 
fazasına {!) karar verilen bu h~am~n karıya doğru alındığı için küçük g~ 
kutb'besi Aylandos ormanı halindedır. zükmektedir. Hüsnü muhafazası (!) ka 
Resmin üzerinde görülen ağaçların u- rargir olan eski bir eseri bu halde gör-
zunluğu iki iki buçuk metre, kalınlı· . 
w d 7 8 ' t" t k t ·undadır Ya· dükten sonra verilen kararın tatbık e
gı a - san ıme re u ı · . . w. • • • • ' ? 
ni bunlar en az 5 • 6 senelik ağaçlar· dıldıgıne ibılmeyız ınanmak kabıl mı. 

Üniversitede: Kültür işleri: 

Kendisi kaçtı 

J 
Evvelki gece Bakırköye tabi Mah

mut bey nahiyesi hudutları dahilindeki 
Küçük Halkalı çiftliğinde bir genç 
babasını öldürmeğe teşebbiis etmiştir. 
Yapılan tahkikata nazaran çiftliğın 
müsteciri Mehmet 1000 kadar koyunu 
olan zengince bir adamdır. Kayın bi· 
raderi Mehmet ile arası açıktır. Kayın 
biraderi Mehmet yeğeni 1 X yaşında 
Hasan ile anlaşarak onu babası Meh
medi öldürmeğe teşvik etmiş ve bu sa
yede babasının mirasına çabucak ko
nabileceğine kandırmıştır. 

Bundan 20 gün evvel Mehmedin 
Çorluya yaptığı bir seyahat esnasında 
onu takip etmişler ve Çorluda öldür
mek istemişlerse de muvaffak olama· 
mışlardır. 

Askerlik imtihanlan 

Evvelki gece Mehmet çiftlikte ku
cağında üç yaşında çocuğu Ali ile u
yurken oğlu Hasan ve yanaşma İbra
him ellerinde balta ve bıçaklar oda
dan içeri girmişler. Fakat küçük Ali i· 
le koyun koyuna uyuyan rvlehmedi öl
dürmek için vuracakları bir balta dar
besinin küçük Aliyi de öldü,.cceğini 
düşünerek baltayı kuvvetle vurama
mışlardır. İlk darbe ile biraz yaralanan 
Mehmet derhal uyanmış ve bağırarak 

Şehremini Halkevinde biçki dersleri kaçmağa başlamıştır. Katiller Mehme-
Şehremini Halkevinden: Evimiz·! di kaçarken de takip etmişler ve bıçak· 

de şapka, çiçek, nakış dik1ş dcrslerile ia da yaralamışlardır. 
Üniversite askerlik imtihanlarının 

günü tayin edilmiştir. İmtihanlar l 7 
mayısta başlayacak 25 mayısta bite
cektir. Askerlik dersine tabi olan fa· 
kültelerin ve yüksek okulların İmti
han günleri ayrı ayrı tayin ve te,bit e· 
dilmiştir. İmtihanlar tahriri olacaktır. 
Bu imtihanlara mazeretsiz olarak gir
meyen fakülte imtihanlarına da gire· 
miyecekler ve sınıfta kalacaklardır. 

stenografi dersleri açılmıştır. Derslere Çiftlik halkı gürültüye ayaklanmıs 
hergün saat 14 den itibaren yazılır. ve Mehmedin hayatını kurtarmıslardır

0

• 
Arzu edenlerin bir an evvel yazılma- Mehmet hafif yaralıdır, Cerr~hpaşa 
lan • hastanesine sevkedilmiştir. Yan aşma 

Zehirli gaz kursları lbrahim yakalanmış, fakat Hasan Çor-
Haseki hastanesindeki zehirli gaz luya kaçmıştır. 

kursu ikmal edilmiş, kursa ~~tirak e- Jandarma Hasanın dayısı Mchme-
den ;30 muallimin imtihanları y.1pıl- di de müşevvik olarak yakalRmıştır. 

Askerlik kampları bu sene temmuz
da başlayacaktır. Kamplar 15 günlük 
devreler halinde olacak ve eyliil bida· 
yetine kadar devam edecektir. Geçen 
sene mazereti dolayısile kampa iştirak 
edemiyen talebenin bu yıl iki kampa 
iştirak etmesi kabul edilmiştir. Knmp
lar gene Pendikte kurulacaktır. 

Üniversite talebesinin bir isteği 

rnıstır. 

' İmtihan sonunda 30 muallim de 
muvaffak olmuştur. Bunlar, İstanbul. 
Beyoğlu, Kadıköy ve Üsküdar mm· 
taka!arında kültür direktörlerinin se
çecekleri mekteplerde zehirli gaz hak· 
kında muallimlere ders vereceklerdir. 
Ayrıca her evden seçilecek aile efra
dından biri de bu mektepleı P giderek 
bu kurslardan istifade edeceklerdir. 
lıkokuJlarda yoksul çocukları himaye 

Üniversite İnkılap Enstitüsünde o· İstanbul ilk okulları yok .. ul çocuk· 
kutulmakta olan inkılap tarihi dersle· lan koruma birliği mekteplerdeki 1 :> 
rinin imtihan günlerinde tadilat yapıl- bin fakir çocuğa muavenet için faa~i 
mıştır. Yapılan tadilata göre imtihan· yete geçmiştir. Teşkilat kollara :ıyrıl
lar 24 mayısta başlayacak ve 27 ma- mıştır. Bu kollar pazar gününden iti
yısta bitecektir. inkılap imtihanlarının baren mıntakalara taksim edilerek ça
bu tarzda yapılması talebeye haziran lışmağa ba~lamışlardır. Mahalleler do· 
imtihanları için verilen 5 günlük tatili !aşılacak ailderden be~er, onar kuruş
tamamile doldurduğundan bu vaziyet luk makbuzlar mukabilinde para top· 
talebenin aleyhinedir. Talebe, imtihan· ]anacaktır. 
Iarın eskisi gibi temmuzun ilk günle- Hukuk talebesinin eleme imtihanları 
rinde yapılmasını istemiştir. Talebenin Üniversitede Rektörün riyetsetı al-
bu isteği tetkik edilmektedir. tında Hukuk Fakültesi Dekan V';!kili 

Toplantılar : 
Ömer Celal ile Tahir Taner, Ebiilula 
Mardin, Samim toplanmışlar, ve son 
sınıfın eleme imtihanları üzerinde gö· Halkevle in le Hamid gecesi 

Beşiktaş Halkevinden: Çarşamba akşamı rüsmüslerdir. Yapılan görüşmeler ne-
saat 20,30 da evlmizde Hümld töreni yapılaw tic~sinde son sınıfın eleme imtihanla
caktır. o gece Muzaffer German tnrafındnn rmın birisinin medeni hukuktan ,·apıi-
blr söylev verilecek ve Hil.midln hayatına a- k .. . . n·w . . 'h 
it resim ve totogratlar projeksiyonla cnn _ ması te arrur etmıştır. ıger ımtı an 
Jandırılacaktır. Hfı.mldin şllrıerinden inşat- da bugünlerde belli olacak ve ilan edi· 
ıar yapılnc:ıktır. Tiyatro mevzulan üzerin- lccektir. 
deki eserlerinden bnzı parçalar temsll edllew . • • . . . . . . • . . . . . . . ..... 
cektlr. Törenin sonunda bir dakika süküt 
ile ayakta durulmak suretlle Hamldln ruhu 
taziz edllecektlr. 

Şehremini H:ılkevlnden: 21 Nisan çar
ş::ı.mb::ı. günü saat 20/30 da evimizde Büyük 
Şairimiz Hfımıt için bir gece hazırlanmıştır., 
Bu gecede Ht'unldln hayatı, eserleri ayrı ay
rı konuşulacak şlirlert okunacaktır. Herkes ı 
ccleblllr. 

UYGUN 
Taşlı tarakları 1936 Ankara el iş
leri sergislnrle birinci mUklHntı 

kazanmıştır. 

Fabrika ı Fatih Akdeniz çifte 
ayak medresesi B. Afşar 

Deposu : Marpuççuhır Şişeci han 
altında No. .lnk Masa 

.... ı:ıımı .... 111-r .. ~'~5!~&~'ilbil ..... '!:tW~ 

Poli . .,t e: 
1 O kuruşluk definenm sahibi 

bulunamadı 
15 yaşında Fahri isminde bir ço· 

cuk, Y edikule surları kenarında oynar 
ken, toprağı biraz kazınca, bir 1 O ku
ruşluk para bulmuş. Kazmıya devam 
ed ince, bir, iki derken, daha fazlasını 
bulunca, eve koşmuş. Ka2ma, kür~k 
getirmiş. Arkadaşlarının da yaıdımile, 
kaza kaza 450 kuruş çıkarmışlar. Bi
raz öteden de o:m kuruş cıkarılarak, 

hep 1 O kuruşluk olan bu paraların pay· 
1aşılmasına sıra gelmiş. Fakat, arada 
kavga baş göstermiş. İş, polise akset
mış. 

Şimdi tdavülde bulunan 1 O kuruş
luklar definelerinin çalınmı ş ve oraya 
saklanılmış paralar olabileceğini göz 

önünde tutan polis, işi adliyeye haber 
vermiştir. Müddeiumumi muavinlerin
den Hikmet Sonel, tahkikatlrı meşgul
dür. Paraların sahibi henüz buluııama· 
mıştır. 

Bir kadının müracaatı 
Galatada Karabaş mahallesinde De· 

re içinde oturan Ferhunde isminde bir 
kadın, polise müracaatla, Sabri ve Ze
ki adlarında iki kişinin, kendisinin 8 
aylık çocuğunun düşmesine ı:ıebep ol
duklarını iddia etmiştir. Müddeiuınu
milik, bu hususta tahkikata ~ı koymuş
tur. 

Bir eroinci yakalandı 
Akif paşa sokağında oturan eroin

ci Safer ağa kapıda dolaşırken polis ta
rafından halinden şüphe edilmiş ve 
üstü aranarak 1 O. gram eroin bulun
muştur. Safer evrakile beraber ihtisas 
mahkemesine sevkedilmiştir. 

Bir hamal iki kişinin bileklerini 
kırmıştır 

Kadıköy Hnlkevlnden: Büyük Türk Şairi 
Abdulhak Hiı.mldln ölümü dolayıslle 21/ Nl
s:ın/ çarşamba akş::ı.mı saat 20,30 dn evimiz 
salonunda hayatı ve eserleri hakkında M. 
Turhan Tan ve Behçet Yazar taratındnn 
ko,!l.feranslar verilecek ve büyuk •bir tören 
yapılacaktır. Biıtün yurddıışl:ı.r geleblllr. 

Kadıköy Halkevinde konferans 
Kadıköy Halke\1nden: Cuma akşamı snat 

21 de evimiz salonunda B::ı.y M. Turhan Tan 
tarafından <Cinci hoca) ndlı bir konferans 

Fatihte Şekerci hanında oturan 
Hasan Hüseyin ve kardeşi Cemal be

Osmanlı Ban.kasından: raber rakı içerlerken alt krıtta oturan 
Osmanlı Bankasının Galata, Yenica· hamal Mehmet ile aralarında kavga 

mli ve Beyoğlu dairekı , H~kim.yeti 
Milliye Bayramı münasebetile 22 Ni- çıkmış, hamal Mehmet Hasan Hüscyi-

1 LA 

san (öğleden sonra) ve 23 Nisan 1937 ,,in ve kardeşi Cemalin bileklerini kır-
verllecektir. Herkes geleblllr. tarihlerinde blpalı bulunacaktır. L mıştır. Tahkikat yapılmaktadır. 

Nisan ~O 

Devlet Demiryolları Avrupa Hattı 
İşletme Müdürlüğünden: 

23 Nisan 1937 tarihinden itibaren Sirkeci • Küçükçekmece Banliyösünde ten· 
zilli D. D./131 No. lı yolcu tarifesinin tatbikine baılanacaktır. Bu tarifeye göre 
Banliyö hattı (İstanbul • Y cdikule), ( Yedikule - Bakırköy), (Bakırköy • Küçük
çekmece) olmak üzere 3 mıntakaya ayrılmıştır. Bu 3 mıntakayn göre fU ücretler 
alınacaktır: (2214) 

Y almz bir mıntaka içindeki İstasyonlar 
arasında 

İki bititik mıntaka iı~asyonları arasında 

Birinci ve üÇjncü mıntaka istasyonları 

1 

12 
16 

Gidiş 

il lll 

9 7 
12 9 

Gidiş -DörıDş 

1 il lil 

17 
23 

13 
17 

10 
13 

arasında 22 16 12 34 23 17 
(Kumkapı - Zeytinburnu) ve (Yenimahalle • Küçükçekmece) kısımları bir mın

taka addedilecektir. 

Bu ücretlerde köprUler resmi ve nakliye vergisi dahildir. 
ÇOCUKLAR - 5 yaıına (be1 dahil) kadar olan çocuklar ebeveynlerinin ya· 

nında parasız tafınır. 5 yatına geçmİ§ olanJar yukarıdaki ücretler tam alınır. 

15 gÜnlük kartlar için 15 gİdİJ - dönüt ücretlerinden yüzde 20 

Aylık kar:lar için 30 gidiş • dönüş Ücretinden yüzde 20 
Üç aylık kartlar için 90 gidiı - dönüt ücretinden yüzde 40 
Halen satın alınmıt bulunan abonıman kartları müddetlerinin nihayetine kadar 

muteberdir. 

BİLETSİZ YOLCULAR - Banliyö katarlarında biletsiz yolculardan sınıf ve 

mesafe gözetilmeksizin köprüler resmi ve nakliye vergisi ile 
kurut alınacaktır. 

beraber maktuan 26 

SINIF FARKLARI - Biletinin gösterdiği sınıftan yüksek bir aınıfta seyahat e• 

denler ayrıca 16 kurut mukabilinde yeni bir bilet alacaklardır. 

Anahat yolcu tarifesinde tenzilat 
kanbul • Edirne, Alpullu - Kırklareli hatlarında 23 Nisan 1937 tarihinden İli· 

baren D. D/130 No. Jı tenzilli yolcu tarifesinin tatbikine baılanacaktır. 
Mezkılr tarife 106/107, 322/323 No. 1ı muhtelit kajarlarla seyahat edecek yol· 

culara umumi tarife üzerine gidq~e yüzde 50, gidit - dönüıtl yüzde 60 tenzilat• 
lıdır. Yalnız 8/9 No. lı D. O. katarları ve 308/309 No. h otoray için gidiş - dö· 
nÜf bileti almak tartile yüzde 60 tenzilattan iı~ifade etmek istiyenler birer fotoğ • 

ra'"i'erini biletler üzerine yapıftırmak üzere sitelere vereceklerdir. 
Gidiş - dönüt biletlerinin dönüş kısımlan 15 gün muteberdir. 
Yalnız cidiş bileti alan yolcular tam tarife ücreti vereceklerdir. 

Mektep talebesine mahsus ayhk Abomman kartı 
~--.....:~----~----------------------------------Urrum i tahsil dere-eleri liahilinde tedrisaaa bulunan resmi ve müsaddak hususi, 

ilk, orta, lise mekteplerine, Üniversitelere devam eden ve 25 yqını geçmiyen ve 

kazanç getirir bir işle mefgul olmıyan talebelere 1 Mayıs 1937 tarihinden itibaren 
D.D/119 No. Jı hususi tenziJli abonıman tarifesi tatbik edjJecektir. Bu larifeye gÖ· 
re alınacak ücretler tonlardır: 

il ııı 

1 • 8 Kilome:reye kadar olan mesafeler için 150 100 
9 - 14 )) )) )) )) 

ı 5 - 25 )) )) )) • 
26 - 45 
46 - 70 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

Mufassal tarife İstasyonlar• asılmIJlır. 

» 200 125 

» 250 175 
)) 450 300 
)) 750 500 

T. C. D. D. AVRUPA HAITI 
9. fŞLETME MUDURLOGO 

KENDİR Ve KETEN SANAYİİ 
TÜRK ANONİM ŞİRKETi iDARE MECLİSİNDEN : 

Şirketimiz idare Mef'ii<;inin l'i Nisan 937 tarihinde vuku hulnıı içtimaınd~ 
şirkf!lıınız hi sedıırlar umu ııi hey'etinin sureli fevkaH\dede toplantıya davetı 
knrur ıltına ııl ıınıı-; old11öu 1Hlan 2 l\Jayıs 937 tarihine mUsttdil' Çarşanbn gO
nU suat 15 de ı;;ırketh Cl<~lutach KnrekçHer Manhnym hanının nçuncl\ katında 
klli ıı ınerkoz irı:l.:ı ' 'ukuhııl.ıc.1!( lopJııııtıya gelmeleri ve nıflznkero ruznmnesin· 
de ~irket serınavcsiııin tezyuli ve nizamnamenin tadili nıncldelni de mevcut 
old~ğlllHhll\ esas ıntılHİveJenamonin 37 ve 57 İilCi ve ticaret kanununun 
385 inci maddeleri mucibince snbip oldukları hisse .n ikları . ne olursa 
olsun bilumum hissedarların toı)lruıbya işlirak edehileceklerı ve. toplantı 
gOn.ınden bır hafla evvel lıısse senetlerini şir~et merkezine tovdı He mu· 
knbilinde duhuliye vımıkııl~rı dımıları lüzumu ıHln olunur. 

MÜZAKERE RUZNAMESi 
1 - Şirket sermayesini Lezyidi ve esas mukavelenamenio 7 inci maddesinin 

tadili 
2 - Jdare mee.lisi aznlarının 937 senesi için hakkı lıuzurlnrıııın tayin ve 

tesbitl 
3 - Fevkalllde ihlivat akçnsırıın serma~ eye kalbi 

ADI GEÇEN 7 İNCİ MADDENİN 
ŞiMDiKi fEKLI . . TADiL Ş~KLI . 

Şirketin sermayesi boheri (1000) Şır~etın serınıt.Y<'SI hehe.r~ (1000) 
Türk lirası kırnıetirnle hamiline mu- Türk lırnsı kıynıetınclo h ıınıhııe mu-
ham:r ( 400) hisseye münkasem hnrrer ( liOO) . hi ı::seye . mllnkasem 
(400.000) 'l'Ork lirasından ibarettir. (600,000) Ti\rk lırnsından ıbaretlir. 

TAk<ViM 

NİSAN 
. 

Rumt sene 
20 

Arnbl sene 
löGH 13'>6 - -Nisan Resmi sene Kusun 

7 111.J7 164 

SALI 

""ABAll 1 1 İ:\I::>AK 

1.::>. .u. Safer ~. l>. 

10 22 8 8 33 
1) lfi 3 25 
-ô ıe lkinrli Akşam Yııt.ı 

-
. \ u. ~- i). .:ı. l>. .J • u 

ı; ~o 9 06 u - 1 39 E. 
15 59 18 5H 20 31 z. 1:'. 12 

Mareşal izzet ailesinin teşekl<ürU 
Rahmetli eıim Marepl (İzzet Furgaç) ı 

eskidenberi tedavi eden muhterem profe· 
sör Akil Muhtar ile doktor Necmettin 

• 

Müteferrik : 
Şehremini Haikevi bandosu 

Şehremini Halkevinden : Evimizde 
yeni teşkil edilen bando için kayıtlı 
gençlerin muayeneleri Gureba hasta" 
nesinde yapılmak üzere bu hastaneye 
bir an evvel müracaatları ilan olunur. 

Koro ve ağız armonikalaıını çal· 
mak üzere kayıt devam etmektedir. 
14 yaşından ~tibaren herkes yazılabi· 
lir. 
Sebze halinde hamallık kaldırıldı 

Meyva ve sebze halindeki nakliya· 
tın 100 kiloya kadar olan kısmınd;:ı 
yaptırılacak hamallığın el arabaları ile 
yaptırılması kararlaştırılmıştır. 

••••••••• 1 •••• 1 • ' 1 • t ··~ • • ,. 

Rif at ve tabibi husus isi dok·;or i· azıl Şera· 
fet~in'e karşı duyduğum minnet hisleıiıni 1 

tekrarını vazife bildiğimin muhterem cn1 

zetenizle ne~rini rica ederim. 
Nesime İzzet Furgııç 



Trakyada devamlı ve faydalı 
bir çalışma göze çarpıyor 

'\' ollar yapılıyor, fi~anlıklar, döllükler tesis ediliyor ve 
kurslar açhrılıyor, inanlı aygır deposu bir misli büyütüldü 
~irne, (Hususi) - Bu sene kışlık ve yazlık çok çetit Tekirdaiının Köprüce tay ve boia çiftliiinde 125 hayvan 
kittir. Bilhassa pancar ve kuşyemi çok ekilmiştir. büyütülmüttür. L ___ L-l!weti" • 

.. ı~ Yaya yeni giren Soya fasulyesi bu yıl bir milyon kilo 1111111' nuı,, 
~ak istihsal edilecektir. Soya, Trakyada ve hele aöç • Trakyada yeni ve planlı köyler hemen göze çarpıyol. 
~ler arasında pek tutulmuştur; alıcısı şeker fabrikala· Eski köylerde de aözü çeken devamlı ve planlı bir kalkm-

r. ma vardır. Yol ve köprülerde de hummalı bir hareket de-

Sivas çimento fabrikası 
yakında kurulacak 

Cünebakan ay çiçeği de çok ekilmiştir, ve göçmenlerin vam ediyor. Kırkiarelinin inece, Edirnenin Sazlıdere bü· 
~sevdiği bir ekimdir. Üç küçük fabrika bu mahsul için yük betonarme köprüleri bitmif ve Geliboludaki Kavaklı Çimento fabrikuınm kuralacap Sivu tehrl 

1tacaktır. köprüsü de Nafia Vekaleti tarahndan eksiltmeye konmuş· Ba L "- 1 d k' 1 Sivas (Hususi) - Sümer n~ çl- yant ve daha batka maddeler t-kil .-
ı_ )rahakkalede çamlarda başlıyan tırtıl savaşı «10(),, bin tur. Lüleburpz ve Çoru a es ı eser erden olan köprüler d Hilmi ~ 
~ . k l k l k d mento endüstrisi tefi müben iı . • den bir takım nim mamtll ctfyanın yr 
;ı_ •• Yı aeçmiştir. Fare savaşı da fare teıbit edilen yerler - de es i mimarisine uyaun o ara yaptırıma ta ır. 
"'.. d be · d ed' ş· d' kad ç 1 l D'"' f 1 b J Ed' b f l ı Celil buraya aelmi•, kurulacak çimen· pılmaıına yarıy.acak endüıtrı· --L-la .... lıl.. ~ç ay an rı evam ıyor. ım ıye ar or u içe- ıser tara tan atan u - ırne, eton - as at yo unun D "T HDa .. ,..... 

~~ teıbit edilen 92 bin dekarlık bulaşık arazinin 45,900 yeni yapılan kısımları meyvalı meyvaaız ağaçlarla ağaç· to fabrikası için aon tetkiklerini yap • nın da vücuda getirilmesine kapı aça • 
qrltk yerinde, ve Tekirdağı1'n 95,000 karelik bulaşık lanclırılmıştır. Yolun yaptırılmasına devam ediliyor. Çor- mıştır. Fabrika civarında mebzul kal- caktır. Kurulacak fabrikada yevmiye 

:t!erin hepsinde savaş yapılmış ve kesafet yüzde 75-80 lu ile Lüleburaazın içinden aeçen k111mları parke yaptm· ker ve killi markel ve alçı tabakaları 200-250 arasında amele İf bulacak • 
uetinde azalmıştır. Savaş devam ediyor. lıyor. bulunan ve şehre 8 kilometre mesafe- tır, her amelenin dört, bet nüfuı ber 
Ceçen sene batlıyan tarbon aavqı bu yıl daha genif öl· . . A • • K~ . . . . . de olan Meregüm dağı civarında ku - liyeceii hesaplanırsa apğı yukarı 1000 

Ve Ziraat Vekaletinin planı içinde devam ediyor. Kırklarelı vılayetının ~~narhıaar ılçesınde ıkı ıenelık rulacaktır. kişi serbeıtce hayatlarını temin etmek 
L..~ savafı ise sona ermif ve Trakyada rüamdan eser proaramla löy gençleri ıç.~n açtırılan atıcılık, arıcılık, fi- Bugün lıtonbul ve civarında bulu - hususunda bu tekilde bir yol bulacak-
~amıttır Edirne i i d n' ik t k dan ve tav-ncılık kurau torenle açılmıştır · f b "k 1 ·· h la d A . . '- · ç n e ge ış m yaa a arga ve yu - U t ~M 

1
. . k" 1.. .. d .. ·b k l k"' nan çımento a rı a arı mun aııran r ır. ynı zamanda fabnka yevmı-

1lrtalarının k>rdırma ve toplama ıavatı başlamıştır. mum ec ısın ve oy unun açtır ıgı b urı a: oy· k d" 1 · d .. · · ı..... 250 · 
Ba ...... •-•- ... leri 1·· t h d k tutulmuştur. 100 d k l k l fid l • en ı çevre erın e muhım lfler UG0\'8 • ye ton çımento çıkaracak kuvvet 

, .... 11& u ara n an ço e arı o an anı bT I Lak' . A d 1 k b"li 1 k 
L~irne (Huıuat) - Vilayetlerde köyler birleşerek ilk- ğın bütün hizmetlerini köy aençleri görmektedir. ~a ı~yor l~r. k m ~~ v~ ~:ta 

1 
na ~ u ve B a .~ yett~ 0 aca hr. 

~rda aatın aldıkları damızlık bozkır boğaların, damızlık Babaeski (Hususi) - Trakya Umumi Müfettişliği köy un an ayı ı vec ı e ıstı ade enemı - . U1Un Sıvaı orta Anadolunun ta
~rın ve Kıbnı aygırlarının tutarı 225 dir. Bunların bir muhtar ve kltiblerinin bilgilerini arttırmak kaıdi!e 15 gün yor. Buna ıebeb de nakliye masrafla· rıhi ve nüfusu günden ıüne artan 
~ ıelmif, bir kısmının da paraları ödenerek ıonbahara devam edecek olan bir kura açtırmıttır. Kurs nisanın 15 in- rının artan yekunudur. ilk ihzari • - aliyelik bir şehridir. 
"'Clar tavlanmak üzere haralarda kalacaktır. den itibaren Halkevi ıalonunda devam etmektedir. Bu tüdler hitama ermit olduğundan, fab- Bu fabrika sayeıinde Sivu, orta 

itleri ıımııkı bağlı olan örnek köylerinde teksif edile • kursta hüktlmet doktoru Zeki B4tur, Halkevi batkanı rika tesisatının bu sene zarfında iha· Anadolunun bir endüıtri merkezi ola• 
\re bu köyler 2·3 yıl sonra döl merkezi olacaktır. 20 Naci Saygı, Malmüdürü Ali Günaylı, Ziraat memuru AH lesi yapılıp sür•atle intasına baflana • caktır. Çünkü bayındırlık idareainin 

lr!t -r hAiia kanlı Arah ve yarım kanlı satın alınmıştır. Karama~ dersler ve k~~fer~~ılar vermektedirl.~r... ...... caktır. Kurulacak fabrika adi ve süper Sivas istasyon düzlüklerinde yaptırdr 
~lerle hususi idareler başbaşa vererek çalışırken d'!vlet Karaa~aç~a açıla~ ~0?.' egıtmenl~r k~rs~ ~udurlugune çimento yapacaktır. Bu fabrikanın Si- iı cer atölyeaj ve kurulacak çimento 
~. inanlı ay01• deposunu b' . l' b .. "t"l . k Kırklarelı Zıraat muduru Fuad tayın edılmıştır. vasta kurulması toprakları keremı·L fab 'k s· belit ::ıc.: Ia--L .... _ •- n ır mıı ı uyu u meııne a - K ha fi""'' I . 'Ik ed . ••f . I , ~ rı aıı ıvaıın em~a o Çil& • ,.. lOO b l ursun arup ffe ıgıne zmır ı t rııat mu ettış c- A • • k' f .. aid l b 
&.._-. \Permif, in ira sarfederek ayaır ve inek ahırı ve . d F "d 0 .. fl'"'" Ed' "lk d . .. sanaının ın ışa ına muı o an am - r. 
~larını yaptırmıf ve yeniden inanlı inekhaneıine da • rın en erı guz, grup şe tgıne ıme 1 te rısat mu· 
~ fettişlerinden Mustafa ilhan, muallimliklere T ekirdağdan 
~- ık inek almak için Balkanlara ve lrak·a bir heyet rit· Nureddin, Kırk.larelinden Hüsnü tayin edihnişler ve şeh· Turhala 
"-t ve damızlıkları getirmiştir. 21 yerde aşım durakları a· · · 1 · 1 d' CILn rımıze ae mıt er ır. S (H A) 
'-J· !• ve devlet deposunun aygırları, damızlıkları bütün Biga (Huıust) - Trakya Genel Müfettişliğinin emrile S oma ~ıusı -

ilık ve merkezlere gönderilmiştir. burada bütün köy muhtarlarile katibleri onar gün müd -
1
omayTa peiı: yakı~ 

...., 8e, yerde de ıun·i tohumlama iıtaıyonlan açılmıttır. detle kursa devam edeceklerdir. 0 an urhala köyu 
maariften yardım 

411tep umumi meclisi 41 senelik Sivas Hallıe11lnde aörmeden güzel bir 

lcttmalarını bitirdi Kon"eranslar mekteb yapmışlar· 
.,.l.Uallı•m 1 ' dır. Bu mekteb a~ 

la Caziantep (H\&ıuıi) - Umumi lYı ı Sivas (Husuıi) - Dil, Tarih, Ede- zaman içinde gös • 

~lis ıon top • Balıkesir muallimlerinin t~tkik p - hiyat kolu tara • terdiği yeniliklerle 
t11ını yapa - zileri esnaaında fından Halkevi herkesin dikkat na-

köyü nıektebi 

: 938 fubatın· Havranda 41 yıl· aalonunda hafta· zarını celbetmek -
Yeniden içti • lık bir mualHm • lık konferanı • tedir. Turhala k6ytl mektep talebeleri ve mu•lllmleri 

"- etrnek kara • le tanıttıklannı. 1ar batlamıfbr. Öğrencilerin yeknaaak kıyafetlerle kazaya gelmeleri ıık ıık vald 
l'IJe dağılmıttır. Balıkuir Kül • ilk konferan • olmaktadır. Bu defa da üçüncü sınıf öğrencileri hükumet tetkilitını tet • 
""'' Yi.llyette bir tür Direktör« - ıı Kültür Direk • kik etmek üzere gelmitler, devlet dairelerini dolaşmıtlardır. 
"' ıçınde muh • nün bu mdalli • törü Cemal G ül· Öğretmen l\vni Altıner talebeleri ile pek fazla mefgul olmaktadır. Tur-
~ foıe ve men min reamini Hav tekin « Günef, hala köyü mektebindeki nizam tehir mekteblerine örnek olacak kadar 
~- İnfaıına ve ran mektebinin Dil Teorisi » Ü - ileridedir. 

l ırata devam salonuna ve ih • zerinde, ikinci -========================================-
o~n r 
•~ • lllUf, Nar • tiram mevkiine konferanıı da or- ~ ~ 1 
" ı. k 1 i Koıa1e KU~·U·ıa~n mtüecaemriıaenkneı&ıt ıoha ... b0eır .. l1erı '1t:•aaraş arasın- Antep h-m muhuebe k o y d u r d u - ta o u Ö ret • r•Uea Slileymaa _ 

ttle·~ Aksu köp - müdürü Yılmas ğunu yazmıştık. Bay Abdullala menlerinden ve adliye stajyerlerinden 
l_, ll taınir edilmif, umumi meclis için Muhabirimiz bu emektar ve memleke- Süleyman Yöneten «Kooperatif ve Ko· İzmit <Hususl> - Tütün tüccarları vall 
~ J h · . ve parti başkanı HAmlt Oskayın rtyaaetınde, 
~la on yapılmış, resmi binalardan te bir çok faydalı unsurlar yetiftirmit operatifciliiin . e . emmıyetrn mevzuu ticaret ve sanayi odasında bir toplantı yap-
t, onarılmıf, Gaziantep - Narlı, olan meı·ud muallimin resmini aön • üzerinde vermıttır. mışlardır. Bu toplantıda inhisarlar idare-
'-~ı· iPafa ve Nizib yolları kışın da dermittir. Bu zat elyevm Havranda o- Konferanslar muhitte alaka ile takib 8ln1n tütün tüccarlanna ve zürraa kolaylıt 
~q ılt · Halk · k · ıöstermeal etrafında konuşulmuştur. 

>,ı eaız bir duruma ıokulmuftur. turan Bay Abdullahtır. Dercettiğimiz edilmektedir. evı ya ında halk Bir köy mektebine hmn ıtrdJ 
~erkez ve mülhakattaki mekteb en ıon reıimlerinden biridir. aeceleri de tertip etmek için hazırlık - Biga <Hususil - Gerlengeç töyil mette

llıı.! L~nndan çoğu tamir olunmuf, y.e· kilo üzüm fenni ıurettekurutulmuf vel -~-a;;;.r;;.a..;ba;;;;?t;;:lam;:;;.ı;:.f.;.tı.;.r._~------- bine geçen akşam camlan kll'Dlak suretne 
~"O)' L il ih - l blr bır8ız ııtrm14 ve talebenin blr kumbara 
~ 0~u an kurulmuf, okulların • piyaaada diğerlerinden on kurut fazla- rarair olmuftur. A ınan tahsisatla fi • içinde tayyare için topladıtı 700 kurufU ça-
t.~ ~lanmıtlardır. ya aatılma gjbi iyi netice verdiğinden 'danlık islih edilmit ve yirmi bin fidan ıarat taomlftır. Zabıtaca bll'SIS aranmat-
;:,_'GZlnahur köyünde yirmi dört bin önümüzdeki yıl tecrübenin tevıiı ka- satılığa çıkanlmıttır. tadır. Gemlikte Zeytin mahnli 'bol 

lttt~ Adalarda adaları gü:?P.l 
1llrıe cem >eti var. 

Pazar 01• H•••n Bey Diyor Ki : 

- Çamlıcada, Çamlıcayı 

güzelleştirme cemiyeti.. 
- Boğazda, Boğazı güzel 

leştirme cemiyeti .•• 
Hasan Bey - Desene bu 

1stanbulun he:& yanı çirkin
mit te sonradan liizelleştir 
llleye kalkmışlar 

Gemllt (Hususi) - Soluklar bir taç dn 
içinde ballara ve yemlşlere çot zarar .,.._ 
mlftlr. Zeytinler lyldlr. Bu yıl alınacak mah
sul geçen yılın mabsulsüzUlkten mütevelllt 
r.ararlannı da tellft edecek kadar boldur. 

Kitahyada yatlb okallann faydalan 
Kütahya <Hususi) - Geçen )'11 b~

de açılan altı yatılı llk okul köylüye vertmll 
bir bale ıemııtur. Bilhassa Emet, Demlrcl, 
Şaphane yatılı okullan bina ve teşklllt ba
tımından köylüye fevtaılde LlMlt olmak -
tadır. 

8 yatılı okulda 250 yatılı ÇO\."'llk tendi ev
lerinden ıetlrdlkleri yiyeceklerlle beslenmet
tedlr. 

Blpda zeytln1alı unutuldu 
Biga (Hususll - Burada zeyttnyatımn 

ldlôsu 75 kuruşa tadar yütseldllt için halt 
zeytlnyatmı unutmuş, tllosu Irat kuruta 

1 satılan susamyatı lle 60 tunqa alınabilen 
tere,ralı yemete bqlamJ,ftır. 

Gazeteleri ~ 
Okurken 

SON TELGRAF - Fransa dünya• 
nın gidişini nasıl görüyor ? 

- İş Fransanın görüşüne kaldıysa 
tamamdır. Görüşünün nasıl olduğu· 
nu Hatay işinde meydane koydu. 
AKŞAM - Fraırk düştü, fakat ec

za fiatı ucuzlamadı. 
- Elilem gönül rızasile kirından 

vazgeçer mi? 
CUMHURiYET- Mısırla yaptı .. 

ğıınız dostluk mukavelesi 
- Eski dost düşman olmaz. 
AÇIKSÖZ - 160 mektep İstanbu· 

la az geliyor. 
- Herşeyin azına kanaat edilir a

ma mektebin azına hayır! 
KURUN - Günde bin lira harca• 

maya mecbur olan adam; bedbaht mı 
mes'ut mu? 

- Bedbaht olsa bile bir lira harca
maya mecbur olan adam kadar da 
bedba!ht değildir ya! 

TAN - Pariste eğlence grevi. 
- Bizde o grev yok ama; . eğlence 

de yok. 



Ziraat Bahisleri: 

Baoe1ıanmız Filokseraya karşı 
ciddi mücadele açmalldular 

H k ,.. * .. . .. 
il 6met bu bei lıutalıimm memlekette intipr etmemem IÇUI 

mlbim tedbirler almq olm•mna rajmea Mlkın, menfubnı IAyıla 
Yeçhile korum•111ı1m, çubuk ve fidanluı kaçırmuı yüzünden mtı-

cadeleclea tam aetice .aı••m•yor 

·---

SOK POS7A 

ildise(ef ..... na 
Araba çamura batbktan 

sonra 
Hatırlarsınız değil mi? 
Günün birinde İstanbui Adliyesi ne-

reden geldiği belli olmıyan bir kıvıl
,cımla cayır cayır yanmıştı. Adliyenin 
yandığı günün akabinde her kafadan 
ayni ses çıktı: 

- Yanacağı belli idi. Bu tarzda ya
pılmış ahşap binalar her zaman için 
yanmağa maruzdurlar. 

• Araba çamura batmıştı. Yol göste-
,renler ~ğalmıştı. 

• Hatırlarsınız değil mi? 
Bir tramvay Şişhane !karakolu yo

kuşundan aşağı inerken frenleri tutma
vııştı. Birdenbire sür'atlenmişti. Sür'a· 
ti artmıştı. Artık onu durdurmak im· 
kanı kalmamıştı. Bu sür'atle kavisi dö
.nemedi. Yoldan çıktı ve devrildi. 
, - Burada bir tramvayın devrileceği 
pelli idi, dediler; çünkü tramvayların 
,frenleri iyi muayene edilmiyor. 

* • Araba çamura batmıştı. Yol göste-
,renler çoğalmıştı. 

* lzmlr haprat mücadeleai F.mtitGaünc:le Wr m&c.dele baiı , İki otobüsten lbiri Şile, öteki Malte-
Her yıl fidan ve bağ çubuğu dikim yollardan ise bu gi'bi şeyler kolaylıkla pe otobüsü idi. Her ikisi de pespeşe ko· 

mevsiminde, memleket bağıcılı.ğtrun geçtiğinden filoksera da başka yerllere şuyorlardı. Çok sür'atli koşuyorlardı. 
hayatı bir meselesile karşılaşıyoruz. geçip tElhlikesini doğuruyor. Türkiye - ı.KoşaTken birbirlerinin önüne geçmek 
HilkQmetin bu mesele üzerindeki dik- nin filoberalı yerlerini bütün bağ ve istediler. Biri ötEtkine çarptı. Çarpan 
kat ve gayretine Jıalkın da alaka gös - bahçe ile alakadar vatandaşlann, ida· kaçtı. Çarpılan bir hendeğin içine düş
tennesi gerekli olduğundan bugün o - re amirlerinin, nakliyat vasıtalannın, tü. Çarpılan otobüs parça parça oldu. 
nu biraz eşelemek istiyorum: fidancıların bilip buna riayet etmeleri İçindekilerin hepsi yaralandılar. 
Artık herkesçe öğrenilmiştir ki Fi - lazımdır. Aşağıda Türkiyenin filokse - - Otobüsler o kadar hızlı g· diyorlar-

loksera bağcılığın müthiş bir düşma - ralı yerlerini göderir bir cetvel neş - dı ki, dediler, 'böyle bir kaza olacağı 
nıdır. Ve onun her sokulduğu yerdeki rediyoruz. Bu listede isimleri olan yer- evvelden belli idi. 
bağlar muhakkak kurumııa maıhkiım· lerin birinden diğerine bağ çubuğu ve * 
dur. İlk defa 186.S de Amenkadan Av· fidan nakli - başka bir hastalık oima· Araba çamura batmıştı. Yol gfüte-
rupaya geçen bu haşere önce Fransa mak şartile - serbesttir. Bu listede renler çoğalmıştı. 
bağlarının kökünü kurutmuş ve sonra ~ * 
koşar adımla ilerliyerek memleketi - Alfabe sırasile Türkiyenin filokse-1 Bu hep böyle mi devam edip gide-
mize de gehnişti. Filoksera yurdu • ralı 1 • • ka7.a .. • .. t . cek, yol göstermek için neden daima 

yer erını uzcrıne gos erır arabanın çamura batmasını bekliyo -
muzun en gu-zel bagw lannı kısa bir za - ı 936 t ı· ce ve ı ruz? 
manda harabeye çevirdi. Gerçi ilim ve Acıpayam, Adalar, Adapuan, Afyon, 
fen Amerika asmalarının anaç olarak Akhisar, Alaşehir, Ankara, Antalya, Ay-
kullanılması gıbi pratik bir çare ile bu dm, AynJık, Ayncık - Babau;ltl, Bakır-

bağların yenilenmesine ımkin bahşet- köy, Balıkesir, Balya, Bandınüa, Bayın-
b 1 dır, Bayramiç, Berpma, Beşiktaş, Bey-

miş u unuyorsa da bir defa kurumıya toz, Beyotıu, Biga, Bilecik, Boldan, Bol-
başlıyan ve bir gün yok olup giden vadin, Besdotan, Boaçaada, BozUyiik 
bağların yerine yenisini yetiştirmek o Bursa, Burhaniye, Burdur - Çankaya, 
kadar kolay bir mesele değildir. Bi. - Qataıca, Çal, Ça0 •"a1e, Çefme, Çine, 
naenaleyh memlekette b!r taraftan Çivril, Qorlu - Demlrkoy, Demirel De -
..3-'-- A--s.- nlzll, Dilclll, Dlnar, Dursunbey - Edirne, 
W1UU11 .naucı-.-.n çubukları 1e bağ te - F.dremtt, Eceabat, Emet, Emlnoııil, Emir-
sisini esas tutarken bir tarr ... ftan da he- .t .. ı. Erdek Esı..1 ...:bir p. Eyü -· , .....yv , ~me, p, Ezl -
DÜZ Flloksera girmedik yerlerimizi bu- ne - PaWı, Foça - Garblknraıı.gaç, Geb-
laştırmaktan korumak ıazun geliyor. ze Oed1z. Gelibolu, Gemllk, Geyve, Göl-
B-tün d- w pazan, Gölcük, Gönen, ,Pördes, Goy _ 

u unyanın tuttugu bu yolu biz de nü.t -. Bayrabol.u, Ben~et _ İnegöl, İp _ 
bir kanunla tutmrnı bulunuyoruz. Ka- -• T.d-nb ı Izm1r Izm1 iz ..,. ... a, ..._. u • • t, rı.llt - Ka-
nun filokseralı yerlerden fHokserasız dıköy, Karacabey, Karaburun, Karaca -
yerlere çubuk ve fidan naklini menet- .su, KaramUrseı, Karuu, Kartal, Kasaba, 
miştir. Fakat halkın buna kili derece- Kavaklı. Kemalpa.p, Ke.ısan, Kırpta.ç, 
de -'L-- Kırklareli, Kula, Kutadaaı - LApsekl, 

~mıiyet vermemesi ve gerek çu· ı.erte, Lllleburgaz - Malkara, Manisa, 
buk ve gerek fıdanları kaçırması işi MUAa, Mudanya, Mudurnu-, Muğla, MU. 
berbat etmektedir. Demiryollarmda, Kemalpqa, Menemen - Nazım - Orhan-
gilmrüklerde, elinde menşe şahadet _ gazi - Orhaneli, Omıanell - Ödemlf - aa-
namesi olmıyan yani geldiğı ve gide _ llhll, Sandıklı. saıver, Saraykoy, saray, 

Sındırgı, 8Ulvrl, Simav, Soma, Sötilt, Bö
ceği yerin filokseralı olduğunu bildi - te, Susurluk, -seıertıııaar - Şarköy, Şile _ 
.rir kağıt bulunmıyan çubuk ve fidan - ı Tavaa, Tavp.nlı, Tekirdağ, Tire, Torbalı, 
lan da geçirmiyorlar. Turgutlu - Urla, Ufak, Uzunköprü - üs-

Devletin zirai teşkilitı da bu işi ko- küdar - Vbe - Yalova, Yenl-=e, Yenlşe _ 
vahyor. Fakat resmi yollardan gayri ı ·-ht_r_. ___________ _ 

Olıugucularıma 
Ce11aplarım 
Manisada Ba)pazannda Ba,. (Ha .. 

-> a: 
&ki zamanlarda evlenmek iste • 

yen genç annesini veya babasım al· 
mak istediği kızın ailesine gönderir: 

- cAllahın emrile, peygamberin 
kavlile>, diye söze başlanırdı .. 

Zaman değişti, evlenmek isteyen 
gençler zeminin müsaid olup olma • 
dığını kendileri tet1dk ed yorlar, es· 
ki cümleleri yenileştirerek söyleme
yi de kendi Üzerlerine Jıyorlar. Bu-
nu yapamıyan eski zaman kaidele· 
rinden ayrılmış, yeni zaman kaide
lerine de henüz girememiş demektir. 
Çekinilecek ne var, anhyamadım. 

* Adapazarda Bayan Sevgiye: 
Çok fena hareket etmişsinm. 

Şimdi yapacağınız şey kocanızın 
yanlış zehaba düştüğü.nü kendisine 
an!atmaktır. Sonra yapacağınız ha
reket te onu dışarıya bakmıya im -
kin bulmıyacak bir hr.le getirmek -
tir. Daha açık anlatmak mümkün 
değil, bu sütunu takip ediniz, bir 
başka münasebetle işin.ze yarıya -
cak. Daha mufassal tavs.yelere rast
lıyacaksınız. 

* 
Samsunda Bayan cK. B.> ye: 
Bana tevdi edilen sırı ın bende 

kalacağına emin olabilirsiniz. Sütu-
na giren mektubun imzası sahiıbinin 
isteğ ne tibi olarak yaz lır, yahut 
yazılmaz. Hıfzedıldiği taktirde bu-
nu hiç kimse öğrenemez. Bu nokta-=: mutlak surette emm o:: · ı 

İM SET 

isimleri yazılı yerlerden, yazılı olmı

yan yerlere ise kat'iyyen bağ çubuğu, 
fidan ve topraklı şeyler geçemez ve gi -
demez. 

Çok lüzumlu vaziyetlerde çubuk ve 
f"danların kiyanos gazile tütsülenerek 
gönderılmesine müsaade edilebilir. Ki
~anos gazı Siyanür dö pot&syümün A
sit Sülfürik içine atılmasile istihsal e
dilır. Ve fidanlar kapalı bir kap için
de boğaz müvacehesinde buJuııduru· 
lur. İnsanlar için çok tehlikelidir. Hu -
sus1 vesaitle yapılır) 

Tanmman 

-------------------~--------

K4c1Mı~ 

Kalın i~kliden sade bir rob. LAci -
vertle mavi karıştırılarak yapıimıŞtıır. 
Yakası !büz.gülü, etekleri fısto şeklinde 
dilimli, kollan dar, düğmelidir. Ve bü· 
tün bunlar açık renktendir. Belindeki 
(sentür) kendindendir. Garnitürile 1;ıir 
renkte tokası var. 

Meydan muharebesi şeklin 
alan kahve kavgası 

15 - 20 Kişi birbirlerile boğazlaşmışlar, bir kı 
yaralanmış, ıimrli bu kavganın muhakemesi yapılı 
Beyoğlunda, Hava sokağında bir 

kahvede, bundan bir müddet önce bir 
akşam ı .s - 20 kişi biribirlerine gir
miş; tabaklar, fincanlar, şişeler, iskem· 
leler v. s. havada kavisler çizerek ora
da hazır bulunanların başlarına ve yer
lere düşmüş; bu arada üst üste silihlar 
atılmış ve neticede yaralananlar olmuş 
tur. Polis, kahvede bulunanları yaka
lamış, merkeze götürmüş, oradan Ad
liyeye getirilenler hakkındaki tahki -
kat, birçok şahit dinlenilmesi, muhtelif 
muayene raporları alınması, keşifler 

yapılması suretlerile uzun uzadıya ya· 
pıldıktan sonra, Feyzi Kaninin Niyazi
yi, İmdatla Alinin de Hüseyini yarala
dıkları neticeaine varılmış, bu üçü mev 
kufen, Ağır cezaya verilmislerdi. 

Bu kahve içerisindeki boğuşma sıra
sında ·bir~k kişinin ağırca yaralanmak 
la kalmayıp ölmelerini de mucip olma
sı - o zaman - ihtimal dahilinde bulu 
nan bu gürültülü, patırdılı gece vaka
sının duruşmasına, İstanbul Ağır Ceza 
Hakyerinde, dün akşam üstü, geç vakit 
başlandı. . 
Davacı yer.ille kimse gelmemifti. 

Sorgu lb.akimli.ğin·n duruşma kararna
mesıni, ağadan Cihad, yüksek sesle o
kudu. 

Kararname, ~k mufassaldı. Kalaba
lık bir yerde geçen vak'a, inceden ince 
ye araştırmalarla anlatılıyordu. Vak'a
nın nasıl başlayıp nasıl bıttiğinin, ki
min kime silah attığının ve kımin kimi 
ne şekilde yaraladığının · türlü ihtimal 
ler ve tahminler de hesaba katılarak • 
tesbitine uğraşılmış ve net cede, üç ki
s·nin, ıki kişiyi yaralamaktan suçlu ol 
dukları neticesine vanlmıştı: Feyzi Ki 
nınin Nıyazı., İmdatla Alinin de Hü
seyini yaralamaktan suçlu olduklan 
neticesine! 

Mufassal kararnamenin okunması ol 
dukça uzun sürdü. Sonra, esastan sorgu 
ya girişildi. Feyzi Kini, şunlan söyledi: 

- Ben, kahvenin sahibiyim. Süley
man, bu kahveyi benim kar ortağım sı 
fatile idare eder. Niyazi de orada çı
raktır. Gerek dükkan, gerek üstündeki 
ev, valdemin malıdır. 

O akşam, ben kahveye şöyle bir uğ
ramıştım. Bir köşede oturmuş, cigara 
içiyordwn. Derken bu Ali, kapıyı bir 
tekme vurarak, içeriye girdi. cBana 
okkalı bir kahve yap!> diye seslendi. 
Süleyman, kahveyi yaptı, Niyazi gö -
türdü. Ali, içti ve kalkıp dışarıya çık
tı. 

ljemen çıkar çıkmaz, tekrar içeriye 
giren Ali, peşine 1 S kişi kadar takmış
tı. Bunlar, onun arkasında sıralandılar 
ve Ali, bana doğru, cakalı bir tavırla 
yürüyerek, yanıma gelince ·bir tekme 
indirdi bana ... 

Ortada hiç bir sebep yokken, durup 
dururken, böyle bir taarruzla karşıla -
şınca, şaşırdım ve ayağa kalktım. Ali
nin arkasına sıralananlardan ikisi, be
ni dışarı çıkmasın, diye kapıyı kesmiş· 
lerdi. Hepsi birden, ulu orta küfürler 
yağdırıyorlardı. Ben, iki adım atınca, 
Ali üzerime atıldı, belime el atarak, sa
nldı. Ortağım Süleyman müdahaleye 
kalkınca da, tabak, fincan, şişe, ia)tem 
Je v. s. hülisa kahvede elle kaldırılıp 
fırlatıla'bilecek ne var, ne yoksa, dört 
bir tarafa fırlatıldı. 

Ben, polis çağırmak maksadile, gene 
dışarıya çıkmağa davrandım. Hüseyin, 
Enbiya ve İmdat ta, Alinin imdadına 
gelerek, beni köşeye sıkıştırdılar. Bu 
aralık silahtar patlamağa başladı. Çı
rak Niyazinin cah, wruldum!• diye 
sesini işittim. Nefsimi müıiafaa halinde, 
naçar bir halde, duvara el kaldırıp, pe
derimin tabancasını kavrayarak, hava 
ya kurşun 81ktım. Polis gelsin, imdat 
gelsin, diye! 

Reis Refık, sordu: 
- Fakat, Hüseyinin arkadan yaralan 

dığına, dolayısile o kaçarken arkasın
dan kurşun sıkılmış olması lhımgel -
diğine dair rapor var? 

- Olamaz. O halde, Hüseyin, benim 
kurşunuınla deği'l, kendi arkad&şları-

.nın kurşuniyle yaralanmıştır! 
- Kurşun, senin tabancanın 

nu imiş? 
- Kabul etmem, kurşun, k 

benzer! Hem şahitler, onlardan 
kurşun attığını gördüklerini söyl 
lar. Silahlar atılırken, ben boğuş 
dwn. Kimin kime silfilı attığını 
medim! 

Bundan sonra İmdatla Alinin 
!arına geçildi. Onlar da inkAr et 
Duruşmanın devamı, şahitlerin 

rılması için baş'ka güne bırakrldı. 

Bir karar nakzedildi 
Geçenlerde Harbiyede olan ve 

çu eınirl>eri Hasanın tramvay al 
ölmesile neticelenen tramvay ka 
İı.ın duruşması, meşhut suç kan 
uygun olarak, Dördüncü cezada ya 
mış, suçlu vatman Hüseyin, bu fed 
kanın ertesi akşamı bir sene 
mahkfun ve tevkif edilmişti. 

Temyiz, bu karan bozmuştur. 
da, vaka yerinde keşif yapıllma 
ve şahit dinlenilmediğine dokunu 
tadır. Pek yakında tekrar celse 
caktır. 

Hasta bakıcı Fatma daya 
ölmüş 

Haıstabakıcı Fatmanın, dövmek 
tile ölümüne sebep olduğu nokt 
dan hakkında tahkikat yapılan 
hakkındaki tahkikata Adlıyece de 
edıliyor. 

Kadının cesedi Morga kaldın 
Morg, verdiğı otopsi raporunda, 
mün, da) ak net· cesi de vaki olab · 
ği> ni kaydetmıştir. 

Bunun üzerine, Morgdan bazı 
ler daha sorulmuştur. 

Kaynanasını öldüren damat 
tevkif edildi 

Küçükçekmeceye tabi Firuzköy .. 
kaynanası Ayşeyi döverek öldümıeı 
ten suçlu Ramazan, Adliyeye getir 
tevkü edilmiştir. Tahkikata devaııı 
lunmaktadır. 

Yugoslavya ve Tilrlıl 
(Baştarab 2 ind sayfada) 

sözlerin büyük bir samimiyete te 
man olduğuna inanmak zaruridir. 

* Dünkü ve bugünkü makalelerim 
sonra Yugoslavya siyasetini oku 
lanm iyıce anlamış olacaklardır. O 
la beraber bu defaki sevahatin 
ve ehemmiyetini de anlamışlar de 
tir. Yugoslavya ne7.dind~ kıymetı 
kadar yüksek olan Türk.ye için, 
ba, Yugoslavyanın kıymeti nedir? 

Bence, bu memleketin biziın 
kıymeti, fena zamanlar ıçin bir 
ve müttefik olmak bakımından d 
dir. Bazı fena ihtimaller olabilir 
zaman Yugoslavya bizim için çok 
dalı bir müttefik rolü oynayabilir· 
kat, onun kıymeti asıl başka taraftB 
Yugoslavya ile Türkiye arasındaki 
luk, fena zamanların gelmemesine, 
hün devamına ve Balkan milletlen 
sındaki dostluğun sulh ve mederı 
dostluğu olmasına en büyük y 
yapacak bir kuvvet olmak bakımı 
mUhimdir. Yugoslavya ile TürkiY 
ele verdikçe, biri Avrupanm kap 
nı, öteki boğazlan tutan iki kU 
müttehit kaldığı müddetçe Balka 
da umumi ve müşterek dostluk, 
cin yapabileceği her nevi eski usul 
rikata rağmen, yekpare bir kitle 
linde devam edecek bir sistem o 
tır. 

İyi anlatıyorum, zannederim: BU 
memleket arasındaki dostluk, ne 
dt bir kuvvet, ne de fena gün1 
kullanılması matlup bir silihhr. 
cu, yıkıcı fenalığa karşı kullanılıt 
kuvvet değıl, yapıcı, Balkanlard 
dostluk dünyası kurucu, bir keliıll' 
yapıcı bir ittifaktır! 

llahlttin 
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.şaır 
Yazan : Halit Fahri Ozansoy 

~Bira~ evver, kaç gündür hasta yat -, 
lığını yatağımtl1a kabuslu bir uykudın • 
bul:anıUc lbi.r sa baha gözlerimi açtım. 
İçirn!de, dün n'kşam a-ldığım acı habe - · 
tin açtığı yar~ bir<lenı, daha genişıliye - · 
tek, daha fazla sı1ilıyarak kanamağa · 
baş ladı. Benim için inamhr şey mi bu 
feri.ket? .. bu hiç be'klemediğim göçüş? 
bu matem? .. Amcam (*> ö1rn~ ha! .. 
On uç yı'llilr Adanaya gitti gideli yü -
Zünu görrnedığhn, göremediğim am • 
~am. böyle, ansLZlll, bir kalp sekte.sile, 
oMG.p gıtmi.ş ha!. Daha dün, yiırmi gün 
~V\•eı yollad'ığı son mektubunu garip 
!bir hisle daha o..l{umu~um. Zavalll.ı 
J"ii'k..,. 'k ruhlu ihtiyar!.. ha'la aHesüınden, 
ailem iz.den, çocufkflarınid'an., ikendiSln -
~en ve benden bahsediyordu ve üstelik 

tikbal'den.. Hey gidi.. hangi iıstik'bal? .. 
llangi? .. İçine düşt:üğ.ü 1X>prağıın mı·? 

ı 

Galatasaray 
atletleri Bursaya 

gidiyorlar 
Bursada atletizmin yayılmasında 

,bellibaşlı rol oynıyan Galatasaray at -
)etleri .bu hafta Atatürk stadında Bur-
salı atletlerle büyük bir müsabaka ya· 
pacaklardır. 

Her vesile ile Bursa stadında müsa -
)laka yapan Galatasaray atletleri ora
da yapacakları karşılaşma :le İstanbul· 
la Bursa arasında an'ane halini alan bir 
işi bu defa da bir vazife gıbi yapmış 

olacaklardır. 
Atletizm Federasyonunun şehirler 

arasında yapılan temaslara verdiği e -
hemmiyetle yakinen alakadar olan bu 
temas en yakın bir zamanda bütün şe
hirlerimiz arasında başladığı zaman 
,atletizmin inkişafı gayesine daha ko
lay yaklaşılmış olacaktır. 

Galatasaray, Acar Spor kulübü ara -
sındaki müsabakalarının dördüncüsü 
plan bu karşılaşma iki kulübün gene 
ptletlerini ya~yana dizecek ve yarışın 

Tevfik Fikret ~on hattına kadar mücadele eden iki 

Ah, niçinı, ıniçiln cevabımı geciktir • 
illı~m? Kim billir belki ona son daki • 
kaıarında ta-t.'h bir. batını daha yolll:arnış 
olurdum. Çünk-ü o da beni çok sever • 
di. Bu günahı keıdime bir türlü affe • 
deın:ıyeceğim. 

* 
den de katruı - eğer kallı.rsa - sadece biI' taraf atletleri belki de Bursanın şim _ 
hatıradır! ,diye kadar görmediği bir heyecanı ya-

El'im titıni!Yerek !'~le kitabın baş- şa~acaktır. Bugüne kadar yapılan bu 
N"e ha2fin! .. Bu ya-zıında bir mezara 

ıe.ğı]iyor, çocu1kh.ıığumdanberi en çok 
BeV"diğiım., en çok saytlı.ğım, en çok iyi -
liğinıi gfudüığüm iöir büyüğümün ölü • 
lnüne ağhyarum. Ha]buki dün kendi 
kıeııldJme: - Bu haftaki makalemi yarın 
~a7J:lr.ım, demişılim, bahardan, bahar 
Şai~e.rincfen, Adadan ve denizden bah
sederek. .. 

Hangi bahar? Hangi deniz? O baha·r 
Şiındi içimde zakkum kesildi ve deniz 
aankj içimde çallkanan ve b ir 'tlürlü sel 
halinde göıjlerimrlen boşanamıyan bir 
Sôzyaşı gölü ordu. 
· I<'akat ben gene kabiılSe bahardan ve 
~irden bahsıedeyıiml! .. 

* Rallkıyorum. Etajerden rastgele bir 
kaç ki:tap, !bir dmç Divan alıyorum. Şu 
~eye sıkışmış ohm kı:rmızı ci1't ne · 
diı? Ha .. Rebab-ı Şilkeste imiş! .. Bir an 
RÖZ1eıiirn'in önünden Tevfik Fikretin 
hayaH geçiyon .. Bir de bir resim .. Şai
l'.in ö1lmeden evvcl!ki t>ir resmi .. Al<tın • 
da da şu mısra: 

Gülerim ağll'anacak halimize! 

k lbir f 
' ' K"tanlların musabakalarda Semihi Enveri Naili-a say asını açıy<lll"um. ı ır• . p 1 .. • 1 

da ilnsanlar gibi eneı-1 panna'klan yı ve 0 atı goren Bursalı atletler bu 
kaİb1eri ve istekl~i mi ~ar, nedir? Şu defa kendileri gibi gene atletleri kar
çıkan şiire bakıın hele: cBüyük ikramlı- ,şılarında bulacaklardır. G~.Iatasarayın 
ye ıkazanan bir gazete muharriııi li.sa • bu gene kadrosu onlara musavi şart -
nından!• Bu serlrevha bile, bu and'aki Jarla yarış yapmak imkanını da vermiş 

bir . l"h 1 ş·. . olacaktır. 
duyıguIDarıml'a ne acı ıs ı za... nrın a l . . . . . . 
iil'k mısramı hatı:ıilamıyorsanız yaza - . G atasa: ay atletlen on ikı ıkışiili.ık 

işte· bır kadro ıle 23 nisan günü Buısaya 
yun, · hareket edecekler, iki kulübün atlet -

Şimdi artık hayatı anlıyorum. 

Ya ö1ümü? .. 

Jeri 24 nic;an cumartesi günü müsaba
k a yapacaklardır. Tesbit ediilen prog • 
rama göre: 100, 200 400 800 1500 

1 ' ' 
metro koşularla uzun, yüksek atlama, 

G.iı'tltlikçe bwıalidıan. Öyle ki bir çocuk gülle, d isk, ci~id atma ile 400 x 800, 
gibi l}urçınım. Biraz da bir çocuik saf- · 1 OO x ıoo şeklınde Balkan bayrak ya -
~!Jğı vaır içimde .. Fala !bakar gibı kil.tabı ,rışı yapı1acaktır. • • . 
bir başka yerinden ayırııyorum. Bu son .. Galatasaray klUbU lzmıre gıdıyor 
fakat ne hazin tesadüf!.. İlk gözii~nc ill· Milli ~üm~ maçları için biri Doğan
şen mısralar cKocaman saate• run son spor, diğeri Uçokla iki maç yapacak 0 • 

mısraları: .lan Galatasaray birinci futbol takımı 
bugünkü posta ile İzmire hareket e • 

Hel' çııniayışm bilr acı, bir sadlme·i decekt~r. Galatasaray takımı çarşamba 
meş'um; günü Izmirde bulunacak, bu suretle 

Ya1nı.z biri, son daıt>e tese~. o da maçtan evvel orada bir de antrenman 
madıUm; yapmak fırsatı bulacaktır. 

Onu da sevıniştiim.. Galatasaray hse- Bin: mateme bir sfır, o da peyveste GBJlatasaray takımına futbol şubesi 
Sinde taiabe iken miirlürümüzdü o bi!- memata. kaptanı Muslihiddin riyaset edecek, 
~im ... Bir gece koğu.şta uyandığım za - Peşteden gelen antrenör Zabo da ta -
inan, :koridorun caımrıd·an akseden sol- Bu cevap yeter. Rebabın telleri a~tıık kımla beraber gidecektir. 
€Un hav.a.gazı ışığında ooun çehresini titremesin. Onu gene kırmızı marokeni Galatasarny takımı Avni, Sacid, Re· 
8orı defa görmüştüm. Hafif aydınlık.ta iÇinde seSt>iz köşesine b'rakrnalı~ım. I sad, Lütfi, Ref_~· Metin, ~ecdet, Eş • 
~ofiU!den seçtig,im .bu sevimli yüz, ya- F.ikretlc az Jronuşttıık, fakat sonunda öz fak, Şevket, Suleyman, Bulend, Ha -
nnncta yatan aıik.adaşımın yatağına u· konuştuk ve iyi an1aştıık. Zaten saa-tiın ş ·m, Danyal, Hayrullah, Ekrem, Salim-
~anm~ Bnkltım, lblr baba şeflkatile, 0 mütlhiş son çınlayışı anılmken sus ~ den rnürekkebdir. . 

Jzce, anıun omuzundan sarianış o· mak ibille bir ibadet sayılmaz mı·? Amerikada müvaffakiyet gösteren 
~an yorganını yukarıya çeki~·ordu. Ne * bir atletimiz 
!~-ce itina! .. Sonra, bir gölge gibi, ayak- . Mişigan Üniversitesinde tahsilde bu-
11.ö.tının ucuna basarak uzaklaşmıştı. Bu Sıra şu bir tkaç Divana geldi. lunan sporcularımızdan Melek S iret 
lıatıa·a bu anda amcamın ölüm acısı ile YunUıS Emre'den şu beyti okudum: üniversiteler arasında yapılan eskrim 
itarışıyor ve kallbimde iki hayal bir sev- şampiyonasında büyük bir muvaffaki-
m bağının çözülmez düğümünde bi:r - Yunuıs Emre de bu hasretle zari, yet gös termek suretile en kuvvetli ra· 
~iyor, sikış.zyor ve boğaıınna, ben~ kaç Acap mihman oluptur aşk e"i.lnd~n. kiblc finale kalmıştır. 
eni ür_ ha!rap eden anji?~n daha di - Sporc~muz~ te~rik ederiz. 

n bir pençe 'batar gıbı oluyor... K'Oca fı:şı'k! bol'ki, çok ağlamışsın .. Ha:ke\fl yem ş1ld ve lilc maçrarı * A$ eli!nden kallbiıne ~ ateş11 okl.ar tertip edi\!cr 
ltcbabm sayfal:arını karıştırııyarum. saplanmış! .. Fakat sel1i.İ.n de hasret ni 1 

e, bir tezat acılığile il'k. okuduğum d'iındirdiğin diyar, en sonunda o tkor -
tnısratar: kwıç, o siyaıh uçrınn olmad~ mı? Ara· 

Eminönü Halkevinden: Evimiz ta • 
rafından yeni tcrtib ed.lecek lik ve şild 
maçlar.le yen i faaliyet pıogramı hak
kında görüşmek üzere SIY.Jr kulübleri
nin 20/4/937 tarihine tesadüf eden sa· 
lı günü saat 16 de behemehal murah _ 
haslarını göndermeleri rica olunur. 

budaklarında ye;ftJı~ taze: namı bir 
yaprak 

Gelir sükunla lroruırsm yavaşça pen· 

dığıın, yandlığın, tult'lJŞİuğun tatlı, yu -
nnışak aydı.nlıığı orada olsun buldun 
mu? Buldunsa ne mufilu sana!.. Biz, 
çok fazla et1ten, çok fazla kenri'k ve si • 
:nirdenı yaratılmış bas1t faniler, mad -cereme; 

bUdak?armıla o berlc-i iimidi ben ka- denin esaretirnCioo ıkx>~ayca kurtulamı -
parak, yoroz ki seniln erdiğin mertebeye ere- rnak ta, aghyabimıek te az çok bir sır· 

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

Samim-i ruhuma saklar, derim ki: Tun, y.aşarken göz yaşlarımı-zı ruhumu- ra erunek anidi11? 
«İncinme!• zuın yarasına rnerthem, ötdilkten son - * 

y budakrarıntl'a yeş)]l, taze, nazlı bir 
c~Pral{]a gekn ümit ve saadeti bile in-
ıtln€.1%ı lkoıatan şatr!.. Bu mısraları 

ıa~l'1~cn o1Uınü hiç dii.şündün müydü? 
a ~ahar hediyesiniı smıra nerede sak -
~cıın? Hangi sonsuz karatl'lıkia? .. Bak 
d:' {' bahar hatrraları da baharın ken -

1 gibL geçiyor. Biz de geçiyoruz. Biz· -----( .. ) 
rtıı 

0 
Adana Ticaret Odnsı başkfıtlbl All Hil-

l:aıttızansoy erkanıharp llvalığındnn müte -
b:lfki Vnktlle Balkan harbine kadar Fllibe 
lkın 

1
tnbctlnde Büyük Darp esnasında da 

eon c 
1 

Kolordu nhzı nsker rei~liğinde ve en 
ttıllit: arnk ~rdu dnlrcsi relsll1İinde bulun -
Clib ,, · Teknut odlldlltten sonra Adanara gi-

• erl!!§mlştl 

ra da Öir ;nUT dalıgasıı küalun... Fakat Ar.tık öteki Divanları okumak iste • 
amcam beiki sana çok ya1kındır, Yu - mem. Okuyaımyacağını. Ya:tıız bir lfıh· 
nus! Çünlkü o da o'lllisinden sonra ta - ze içiın baharı anan V€ bana biır damla 
savvufta süklın arııyanlarda.ndı. Babam teselli sunacak olan bir mı~ra. bir beyit 
gibi, o da sen.in egillliğin mihraba e - okuyabflscm ... Onu da ancak. ilk elimi 
ği:llmiş, oradan ebedi ve mutfak güzel- atışta, Nai'M'nin Diıvanında buı1a!bi1tiim. 
liği~ .Ryıitiği seçmeğe çalış~rordu. İkisi * 
de senin gifbi, senin duygunfa şiirler ya· Ve i'şte NaHi'nin Divanını şöyle bir 
zarllar<lı. Ben onların yaptığını yapa - hamlede açıyorum. Hayret! .. C'TÖz"':eri • 
mıyor, onların yazdığımı yazamı\Yarom. min önünde, il'k nazarda, en derin his 
Sadece ağlıyorum. Bu göz ya~1arı da ve düşünce.den işl'enmiş bir san'at inci
şimdil şu daki'kada boşandı gözlerim • si gibi şu beyit parıldıyor: 
eren.. Evet, demek lkıi yalmz ağ'lıyabili· 
y-orum. Fakat düşünü~m ki hiç ağlı· 
yamıyanlar da var. Kalbleri taş kesil • 
miş, ızhrıap1'an taş kesilmi~ olanlar da 
var. O hallde, söyıie lbana Yunus, ağta -

Arayışı bahar iledir gü!seni.n dahi . ' 
Ey gonca in'bisatm. o demdfu- scn.tn 

dahi. 
Halid Fahri Ozansoy 

Sayfa 1 

Dört muharrir iş arıyor : 4 

ARTİST OLSAYDIM 
Yazan 

~SruM!alı_ 
' Eğer bugün maazallah «artist» ol-

saydım, utancımdan insan içine çıka· 
mazdım. Ar\ist sıfatı bana, iftiraya uğ
ramış bir namuskar insan bileğindeki 
kelepçe kadar giran gelirdi. 

Çünkü bugün artist sıfatı, ağır, pa· 
halı bir taç gibi «deha» nın irtifaına 
yaklaşan başlara geçirilmiyor. Kaldırım 
yosmaları arasında, çok kullanılmış sah j 
te kolyeler gibi elden ele dolaşıp duru· 
yor: 

«Ar» ın «san' at» manasına geldiğini 
öğrendik ya? Barlarda, hovarda avla· 
mayı san'at haline getiren hatuna <Car· 
tist 11 diyoruz. 

Çiftetelli ile sarhoş avutmayı san'at 
edinen yosmaya «artist» vesikası veri
yoruz. 

Kadife hir kumaş parçası üstüne gül 
resmi yapmak, «artist)) sıfatını kazan
mıya kafi. 

Pantolona ütü, surata ustura, saça 
tarak, pabuca boya vurdurmamak, ve 
ipe sapa gelmez kelamları, vecize yu· 
murtlayan bir filozof edasile sıralamak 
artistliktir. 

Hem, cılız bir hatta gibi ilaçla yaşı· 
yan kısır ,<ııretten göreceğin hayıı 
ne) 

Eline yayı alan çocuk, mızrabı alan 
kadın, kıraat kitabını atıp, kaleme sarı 
lan hayalperest kız veya aşık delikan
lı, ve zili kapan pullu köçek artist'tir. 

Gene tiyatroya desturla, rejisör hu· 
zuruna abdestle, ve sahneye besmcley 
le girecek değil misin? 

Y ok1ama sırası bekliyen eytam v& 

eramil gibi belediye bütçesi gözetlemi• 

Ve biz, «artist» e karşılık kullandı -
ğımız «san'atkan> sıfatının, her «san'· 
at>> i «kam vesilesi edinen açık gözlere 
verildiğini sanırız. 

yecek msn> 

Bundandır ki bugün ben, bu bakım
dan bedbaht olan hakiki san'atkarlar 

Ah dilediğim gibi bir artist olabil • 
seydim} Sahnede .dilenci rolüne çı · 
kacağıma, dilenci makyajı yapar, mer 
hamet şakilerine bir kuruş kaptırmaz· 
dım. Tiyatroda dolandırıcı rolüne çı .. 
kacağıma hayatta çıkar, borçtan kurtu 

arasına karışsaydım, utancımdan insan lurdum. 
içine çıkamazdım. p . . . d . d · v • . . . .. ro1e çızıp aıre aıre gezecegıme. 

Kend~mı. tat~ı bır hulyaya ~aptıra • banknot çizip diyar diyar dolaşırdım 
rak, sahıbsız i>ır orta malı balmde ka- c·· ı· . ı f k' h 1 . uze ım sesım e, a ır sar oş arı 
panın üstünde :kalan artıst sıfatının, . .1 . t d . . _ zengın enayı en ayar ır ım. 
ıptızalden kurtarıldıgmı ve sade ona . . .. . 
lA k l la · h" k ld w Hülasa, .!hünerlerımı, nankor bıı 
ayı o an rın ın ısarma so u ugu - . f d - · ..__ ah 

f ed
. sahnede ısra e ecegıme, ımyat s ne· 

nu arz ıyorum. . 

F k b 
_ k'" l . . d b sinde istismar ederdım. 

a at ugun u 'art ar ıçın e u . . -· 
h 1 f · t h kk k tt'w · t kd' Yani, sahne artıstı degil, hayat ar mu a arazıye a a L u e ıgı a ır· 

de bile, artist olmaktan haz duyamaz· tisti olurduml 
dım. Çünkü bugün, hakiki bir san'at· Fakat olamıyorum. Çünkü bu hu 
kar olmanın bana kazandırabileceği susta ben de, bizim hakiki san'atkar 
mazhariyetleri hesaplamak, içimde hiç larımızdan daha kabiliyetli değilim. 
bir imreniş uyandırmıyor. Maamafih siz, tasavvura çalıştı 

En az dokuz on defa ölüp dirilecek· ğım bahtiyar artist tipinin yalnız gent' 
sin. Fakat uğraşa didise çıkaracağın bu hiç bir gün tahakkuk edemiyccek O' 

şayialar sana Atina'd~n uzağa gitmi _ lan rüyamda yaşadığını sanmayın 1 

yen bir şöhret kazandıracak. Ve eğer bu artistlerin bir çok nevi· 

Ve bu basit şöhreti devam ettirmek lerini görmek istiyorsanız, gözleriniz1 

için bile ,iki haftada bir ortadan kay· tiyatro sahnesinden hayat sahnesine 
bolacaksın, hizmetcilerine pırlantala - çevirin 1 
rını çaldırıp gazetelere ve çalgılı otel· Hayatta her rolün maddi manevt 
lerde ayna, kadeh, tabak, bardak kırıp makyajını, sırlarını kavranılmaz biı 
dillere düşeceksin! meharetle beceren bu artistlerin ya· 

Şöhretin böylesi, insanın ağzından nında, en usta sahne artistleri, biçan 
hased suyu değil, gözünden merhamet birer çırak gibi kalıyorlar. 

yaşı akıtıyor l Naci Sadullah 
= 

Ankara Belediyesinin 
Alıarlarında 

icar müddeti .•• 
Anknru belediyesi yenl hfı.ldı! malik ol -

duğu dükkfinlan icara vermişti. İcar 
miıddeLl önümüzdeki hazlranıu başında 

bitecek ve ta.bil yenllcnmcleı·i için usulü 
dairesinde arttırma açılacaktır. Bu mü -
nasebetle a.Ul.kadarlanndan nldığımız bir 
mektupta denlllyor ki: 

- ııBu dükktmlardn otur:ınl.ır ornlnr -
da yerleşmiş, müşteri edinmiş, belediye
nin de memnuniyetini kaı:ınmış ins:ı.n

lnrdır. Şimdi yeni nrttırmn nıtinnsebetlle 

1 
zarar verıcı bir reknbet kar~ıs1nda kala -
blllrlcr. Muktesep haklarmırı korunması 

l l!i ımdır. Fazla bir şey istemiyoruz. Ev -
kof idaresinde ötedenberi mute;,ıınll olan 
usulün t:.\Lbik edilınesl küfidir.ı> 

* Bu adam benim alacağımı neden 
vermiyor? 

Ankarada Kurşunıucaml civarında otu-

ran Bay Mehmet bize bir me!ı:tup yolla -
mış, kenarına da resmini Ulştlrmlş, dl -
yor ki: 

- Benim İstanbulda, Cerrahpaşada, 
fllnn mahallenin tillı.n soknğındll oturan 
filan ndamda yedi senedenberi üç yüz 11-
llra param yatıyor. Bu müddet zarfında 
kendisinden metallpte bulunmadım, pa
ra lst.lyerek kencllslnl sıkınndım. Blr 1y1-
llktlr, yabana ntılınış sayılmaz dedim. Fa-
kat onun da bende küçük bir nesnesi var 
Onu alabllmek lçln yapnındı~ı yok. ~u 
doğru mu? 

* Doi;"I"U değil amma, bu borçlunun adım 
ve nihı:ı.yet iki arkadaş arasındaki bu hu· 
susl vazlfetl biz gazetede nasıl yazarız? 

* Taro;usta askeri mutekaiUerden (Ali • 
şah Klper) e: 

- Kanunen ve nezaketen mümkün de
ğildir. Mektubunuzu aynen basamayız. Fa-
kat hakkımızda gösterdiğiniz teveccüh .. 
ten dolayı size teşekkür ederiz. 
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a Yarım Kalan Bir Öğle 
Uykusunun Hikayesi 

ONANDLMOVACA K 

Yazan: Osman Cemal Kaygılı 
Ge<:eler, bir hay

li kısalıp gündüzler, 
bir hayli uzadığı i 
çin şimdi gündüz 
uykuları o kadar 
tatlılaştı ki! 

İş olmadığı gün -
ler, öğle yemeğin • 
den sonra karyola __ _ 
mı olur, kanape mi 
olur, sedir mi olur, 
hattfı güneşli oda • 
nın orta yerine se -
rili kilim, keçe, halı 
mı olur; bunlardan 
birinin tizerine sırt, 
yahud yanüstü u -
zandınız mıydı, ar · 
tık gel keyfim gel! 

Hele yorgunlar, 
hele yıllardanberi 
lbir teviye çalışmaktan vücutları ha • Herif suları boşalttı, biraz sonra tekrar 
m ura, kafalan kazana dönenler için yukarıya çıkıp deminki yerime uzan · 
fU dünya evinde bu öğle uykusundan dım. Bu sefer nazeninim uyku, ilk se • 
daha şifalı ne vardır ki? fenki gibi hemencecik gelmedi, bir hay· 

Fransada Midi adını 

taşıyan kanal Akdenizi 

O kyanusa bağlar. 

Eski Roma konsülü A TiLi 
Bizzat kendisi hakkınd 

idam hükmü vermiş ve b 
hükmün tatbik edilmes 
için Romadan KartPcay 
kadar yaya olarak 

Bunu b1r kaç yıldır, işim, gücüm ol· li nazlandıktan sonra, gözlerim biraz 
madlıiı ıttzıler kaç defa denemişimdiır: zorlukla kapandı. Bixaz zoraki gelen 
Bana hiç bir ilacın, hiç bir doktorun, bu ikinci uykuya varırken kendimden 
hiç b1r tavsiyenin vermediği rahatlığı, geçiş te öyle birincisi gibi1 pek süzgün, 
neşeyi, fe~, iştahı yalnız fU bir iki, pek telli pullu, karakulak suyu gibi 
saatlik öğle uykuları vermiştiır. öyle pek hafif obnadı. Ne olacak, kapı· 

P. P. Riquet 1604 - 1680 
gitmiıtir. 

Yeter ki, bu mevsimde ve bütün ba· nın durmıyan çığırtısı, eşeğin dehşetli 
ha.r, yaz boyunca içinde uykuya yatı • anırtısı, bir kere sinirlerimi altüst et • 
lacak oda sokak üsUinde olmıya! mi.Şti. 

Bizim ev, 1stanbulun en tenha, en İkinci dalışımda gördüğüm rüya şu 

Fransanın meşhur Midi kanalının yapıııcıdır. 
158 mil uzunluğunda olan bu kanal 340 milyon 
Fransız frangına mal olmuştur ve bütü cihanın en 
büyük eserlerinden biridir. 

• sessiz ll1ir yerinde olduğu halde dün, jdi: 
ben lblz1m sokak üstündeki güneşli o· Benim sarı kız, (Sarman adlı dişi ke 
dada bir öğle uykusuna yatmanın ne dian) küçük Iastik topunu alınış, aşağı 
yaman fbir cezasını çektim bils€niz! odaların birinde onu, oradan oraya yu· 

Kanalın fenni ve mali bütün yükünü üzerinde 
taşımış olan Riquet kanalın küşat resminden 4 hafta 

Aman Allahım, bizim dünkü öğle varlayıp duruyordu; kendisini, pek kil· 
uykusu, ne ıtatlı, ne şekerli, ne kaymak· çükken, bu topu bir sandalyenin ayak· 
lı, ne yağlı., ballı bir uyum olacaktı. U· larıt1ın artından geçirerek gol! yaptır· 
zandığım yerde, bir iki dakika sonra, mıya alıştırmış olduğum için şimdi ge
içimin, öyıle SÜıloıYÜn, öyle tellf, pullu, ne o, küçük lastik topu ile sandalye · 
~yle karakulak suyu gibi hafif bir ge· nin altında gol yapmıya uğraşıyordu. 
ı · rdı k. Fakat onun, minimini ayaklarile kü-ç şı va ı. .. 
Henüz daTırnı.j, dalmaınıştım; yarı rü- çücük lastik topa vurdukça topun çı -

yaya benziyen bir şeyler duyar gibi 0 • kardığı ses, İstanbulun gol şampiyon
luyordum: Bol kavun, karpuz mevsi • larının koskoca meşin topa çektikleri 
minin demz kenarlarından gelen kum· şütlerin sesinden pek te aşağı ka1m1 • 
.sal kbkulu meltemleriı, yattığım yer· yordu. Uyku içinde: 
de yüzümü, gözümü okşuyordu. - Bu sefer de bu kedi uyandıracak 

Bu ~ek geli · 
yor mu, gidiyor 
mu? 

evvel ölmüştür. 

Bu yüzen kilise Arjantinde Parana nehri için 
yapılmıştır. 

Bu gördOğünilz 
murabbaın hatla
rı muntazamdır, 
,ılab rü) ete uğ
ra yorsun uz. Sözde ben, şimdi, bir ağustos ikin • beni, hay Allah müstahakını versin! di· 

disinde, d'enizlerQ yakın bir yerde ve ye söylenirken bi.r de ne bakayım, çok 
başımın üzerinde deni2lerden gelen şiddetli bir (paaaat!) sesi ile yattığım 
kumsal kokulu mettemlerin yavaş ya· yerden sıçramıyayırn mı? 
vq hışırdattığı ağaçların altında u . Meğerse, karşımızdaki futbol alanı· 
yuk1uyordum. nın küçük çocuklara mahsus bir kıyı -

Dünya boşanma rekoru 
Zevkine, keyfine, hülyasına doyum 

olmıyan dtinkü bu yan rüya hali, di • 
lerim bu mevsimde öğle uykusuna ya· 
tan bütün dostların başına! 

Yahu, daha demin, daha beş on da -
kika önce mevsim k~ sonları idi, daha 
t]M)aharın ilk günü lbile girmemişti. 
Şimdi yaz ne çabuk geldi; kavun, kar· 
puz ne çabuk çıktı, ağustos ikindilerin· 
de deniz ikenarlarından gelen kumsal 
kokulu meltemler ne çabuk esıneğe 
başladı. Gezme, tozma yerlerinde su · 
cular, şerbetçiler ne de çabuk şıngırtı· 
1ı&rına, çıngı.rtılarına başladılar. 

- Çmgır, çıngır, çıngır, çıngır! 

O ne ya? Etrafta sucuya, şerbetçiye 
b enzer bir şeyler yak ... Galiba, uyu · 
makta olduğwn ağaçlıkların altında 
boynu çıngıraklı yaramaz bir keçi yav· 
rusu dolaŞJyor! ... 

cığında top oynıyan çocuklardan biri • 
niın çektiği sıkı 'bir şiltle üç numara bir 
top, gelip benim yattığım oda pence · 
resinin pervazına inmemiş mi? 

Söylenerek tekrar uzandım. Şimdi, 1 

o bizim, nazenin öğ1e uykusu acayip ve 
çabuk çabuk sönüp yanan bir ağırlık 

Karı, koca yalnız iki saat on 
dakika evli kaldıla-r 

şeklini almıştı. Dakikada bfr dalar gibi Herkes evlenir, boşanir, hepimiz bu· 
oluyor, dakikada bir zıplar gibi gene nu tabii görür ve: 
uyanıyordum. Bu hal eskilerin tam: - Ne yapmalı, yıldızları barışma -

Beynennevm vel'yakazal dedikleri mış der, geçeriz. Fakat evlenmelerile 
haldi. Uyku ile uyanıklık, adeta, bir· boşanmaları göz yumup açacak kadar 
birlerile köşekapmaca oynuyorlardı. kısa bir zamana inhisar eden çift şiın-

Böyle hallerde gerçekle rüya, göz - diye kadar görülmemiştir. 
ler bir kapanıp bir açılan adama, bir · Hadise Ameriikada' cereyan etmiştir. 
biri ardınca hiç durmadan sık sık ça - Zaten bize garib gelen herşey Ame-
kan şimşekli bir ıge<:e manzarası gibi rikada cereyan eder. Anlatalım: 
gelir. Böyle hallerde, koskoca odanın Holivudda yeni bir sinema yıl • 
içinde ufacık bir karasinek uçsa, uyku dızı belirmiş. Adı Elen Reyis. A
ile uyanıklık arasında bocalıyan adam merlkanın bir de şöhretli piyanis· 
ondan bile ürker, rahatsız olur. ti var: Herbert Raderferd. Bu de-

Kimbilir -ne diller döktü, biçareyi kitn" 
bfilr nasıl kandırdı? Ne bilsin yavru .-

1cak, tecrübesi yok. Kanmış, bu adamla 
,evlenmeğe razı olmuş. Benim burada 
bulwımama gelince bu evleniş nasıl 
benim kıskançlık damarlarımı tahril« 
için yapılmıŞsa, benim burada bulunu· 
fUII1 da gene böyle bir plan neticesidir· 
Ben buraya nisbet olsun diye davet e" 
dilmiş bulunuyorum. Herbert Radcr • 
ferd beni, benden intikam alınış oıınal' 
,için l'ouraya davet etmiş bulunuyor ... 

Bu sözler tabii salonun altını üsti\ " 
p e getirmiş. Dansöz Lu Brayan'ın sö .. " 
zünü bitirmesile yeni gelinin ayağıl 
kalkması bir olmuş: 

Şeytan hayvan yanıma çok yaklaş . 
mış olmalı ki çıngırak sesleri daha ya
kından, daha sürekliı geliyor ... Derken, 
birden manzara değişiyor. Ben, uyku
da başımı çıngırak sesinin geldiği tara· 
fa dönerken gözlerimin öni.inde kosko
ca bir marsıvan eşeği beliriyor, eşek, 
kulaklarım havaya, kuyruğunu geri 
dikmiş, üzerime doğru dörtnala koşu· 
yar. Gözlerim kendisine ilişir, ilişmez, 
o da koşmasını bir kat daha arttırarak 
dehşetli bir anırtı koparıyor: 

Fakat, üçüncü defa uykuya yattık • likanlı yeni yıldıza abayı yakmış. Yıl· 
tan sonra başlıyan bu kapanıp açılma dız da delikanlıya bigane kalmamış, 
hali de çok sürmedi. Aşağıdaki saatin nihayet evlenmeğe karar vermişler ve 
ikiyi çaldığını beş on saniyelik bir u - ~oluğu nikah memurunun karşısında 
yanıklık halimde ayan beyan duyduk· almışlar. Nikah memuru ikisini de 
tan sonra uyku, uyanıklığa galebe çal· paşgöz etmiş, yeni evlilere yıldız ba _ mura: 
mış, gene enginlere dalmıştım. Hem de .rışıklığı dilemiş, ve kolkula verip ni • r ket 

- Ne oldun, nereye derneğe ka1J'll3 .. 

,dan soluğu nüfus dairesinde almış, ı:ne" 

Sılk~erek uyanıyorum ve bakıyo • 
rum kı bu dehşetli anırtı bizim evin 
kap;~ında... Ben, pencereye koşarken 
eşegın anırtısı kesilip biz.im kapının 
eski usul çıngırağı başlıyor: 

Pencereyi açıyorum: 
-Kim o? 
- Saka! 
Şimdi, benim yerimde siz olsaydınız 

buna ne derdiniz? 
Evde, benden başka kimse olmadığı 

için söylene söylene inip kapıyı açtım. 

ne enginlere! L B , - Aman demiş, başıma bir f e a • 
ı-ah dairesinden salıvermiş. u rayan k le!l 

Bundan otuz, otuz beş yıl evvel ön· i" geldi, alçağın birile bilmiyere ev 
ce bütün dünyayı, bütün kainatı toz Yeni evliler bu mes'ud hadiseyi eş, beklemeğe başlamışlar. Fakat dansöz mişim. Daha iki saat evvel nikahırtl1~ 
pembesi gördüğüm ılk delikanlılık ve postlarile bir arada, güle eğlene kutlu- ağzını açar açmaz ortalığı birbirine kıyılmıştı. Kocamın ne mal olduğu? . 
sağlık çağlarımı, şimdi uykuda, ikinci Jarnağa :karar vermişler, uzak, yakın, ~atmış: anladım. Evlenmekten vazgeçtim, nı 
defa olarak capcanlı, lakin biraz karı· ,eski, yeni nekadar bildikleri, tanıdık· - Bu piyanist, demiş, Herbert Ra' - ,kamızı feshedin. 
şık olarak tekrar yaşıyordum. Nerede )arı, sevdikleri varsa çağırmışlar, mü • derferd alçağın biridir. , Nüfus memuru Herbert Raderfer~ 
ise, bu sıcak yaz gecesinde, içimin yan .. ~ellef bir düğün sofrası kurmuşlar. . Herkes hayretle birbirinin yüzüne ,çağırmış, iki saat on dakika evvel e.fl 
masına karşı, çok sevilen bir insanın Davetliler arasında bir de dansöz var- bakarken o sözlerine devam etmiş: lendiği karısının naklettiği hikayen1• 

bana uzatmış olduğu buz gibi limonata .mış: Lu Brayan. - Evet, dediğim gibidir. Bu adam .doğru olup olmadığını sormuş, o dO· 
bardağını elime alıp dudaklarıma gö • Ziyafetin en neşeli, yeni evlilerin de benimle evlenecekti. Bunun için bana · nceı 
türecektim. Ben bardağa el:imi uzatır · ,hemen ıhemen en mes'ud dakikalarında çok yalvardı. Fakat ben onu hercai - Evet doğrudur, fakat ... Deyı ğe 
k 'ba dak b. :d b. k"•tı d. memur fakattan sonrasını dinleJ'lle en r ır. en ıre u . ıye yere J:>u dansöz yerinden kalkmış, herkes te meşreb bir adam olduğunu çabuk an- · 
d ••şt•• n·· ·1 :ı.· l kt lüzum görmeden nikahı feshetınıŞ· 
~ .u. ..uşrnesı e •uır i e yerden ikin· pnu yeni bir numara yapacak, mes'ud ladığım için sözlerine iltifat etmedim atı' 

cı .. hır ku: daha koptu. Arkasından bu çiftin neşelerini bir kat daha artıracak, .ve kendisini koğdum. Şimdi bana nis· , Bu evlenme dünya yaratıldı yar bit 
kutler ~galdı: davetlilere unutulmıyacak eğlenceli ,bet olsun d iye Holivudun bu en gene )alı en kısa evlilik . hayatı olarak tes 

( Devamı 12 inci sayfada ) dakikalar yaşatacak sanarak merakla ve en tecrübesiz yıldızile evleniyor. edilmiş bulunuyor. 
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Büttln la~ taç fiyme mcruimi hazırlıklarile mcnuldür. Rcaim· 
lerlmh bu lauırlıklardaa mulltelif latıbalan ıôateriyor. l Yukarıda ) taç 
ri.Jme t<lreni eouında, Kralıa YCI Kraliçenin kiliacyc ırelip ritmcferini 
f6rebllmdari i9lu talili davııtlilere Parllimcııto caddesinde hususi tribünler 
yaptırılmU..dır. !Su cadde timclidcll bir çelik atı ile örtülmüt gibidir. 

(Satda) bk defa olarak iitOncü Corc tarafıadan Parllmcatoaun açılma _ l 
töreninde bUanılmıf, ondan ııoua dördllncü Corctan itibaren her taç 
fİymo t6reallldo meydaa.a tJkarılmıı olan İngilterenin 4 toa •tırlıtınclaki mcthur aaltanat arabuı bu defa da taç fİyme meruimiade eakidell oldatu ıibi 
lı:ullauılacaldır. Araba bir fabrika tarafından temizlenerelc eilllanmıı va üıtü örtülü bir halde Londra aarayıu yollt.nmııtır. 

V!ndsor J)flkilnlln bundan sonra ikamet edeceği Avusturyada kain Appesbach köşıdl tamir, telvJn ve tefriş edllmlştır. llurada 
sadellii Ye ;UzeWttıe göze çarpan bir yatak oda.sı ıörüyorsunuz. Dük ıeç!?n hatta Halstatıt ıkasabasına gitml§ ve kasabanın 99k 
eski k111aei!ni zifaret etın11t1r. Kendisi re&lmde pa.pazın ;w"-llında morıUveblerden inerken ıörülmektedlr. 

l 

Çin orduau şimali p.rtı hududunda büyük bir askeri manevra yapmış ve bu manevrada bu hududun baskın şeklinde bir taarruza 
uğraması 1httmall halinde nasıl müdafaa edllecetinl tetkik etmiştir. Manevranın sonunda yapılan ıeçid resıninde asker Chlalli 
Ka.l-8het; portreleı11e ailllü bir takızaferln altından geçmlştlr. Manevralarda bir süvari kıt'a.sına beygir yerine midilll verilmiştir. 
Resimlerde bu kıt'anm yaptıtı bir geçld resmini görüyorsunuz. 

Bcılçilı:ada. geçenlerde yapılan nlsbl seçlm Bclçlknlılarm faşizmi mı, domokrnsıyı mı seçccet--tnı gösterece~ı için btitün dünyada 
alll.ka ne karşılanmıştı. Bu seçim için .Brükselde yapılan mücadele esnasında muhtelif prqpaganda vasrtnl:ırı kullanılmıştır. İşte 
size iki fllozof hayvan ld Briıkselde bir caddeden nheste'bcste ı;eçmcktedtrler. Uzerlerlnde: - Reyinizl (Dogrelle) e veriniz cümlesJ 
Yazılıdır. Fakat mücadeleyi demokrasinin münıessllı, Başvekil Van Zee1and kazanmıştır. Gene yukarıda gördüğünüz zat Van zee
lnndın taraftarlarından biridir. Onun re61'?11.r.I şuptasım;o üzeı·iuo lliştirme!c ~uretlle sukaJı: sokak dola§arak propaganda ynpmıştır. 

Sayfa 9 

- ~f 
! ... 

lııriltereain yni yaptırtmakta oldutu Ark Royal umiodeki tayyare ıeııı.i•I ayıa olliiv&ııdc meruimle 
deaiı:e iadirllmiıtır. Bu remi 5 milyH laıUis liruıoa malolacalrtır. Blyüldltl 22,000 \ondur. 

Hindi.taııı11 Şimalinde iay&ll vardır. Rcalm İııfiliuerfo iıyauı butımıak üzere yaptıt:lım asken 
hareka&ıa bir iatlbaı te.lplt ediyor. Motörlcştirllmi' kıt'alar muTuala b.atlannTn muhafnz.ıı.sı 

baltımıadu tolı: faydalı olmuşlardır. 

Papa tarahodaıı ltaJyan Krali9eaine Altıaıi&J aişaoıaın büyük rütbeai tevcih edilmiş ve Krnlıçc 
bu 11ip.ıaın telür meruimi lçla :r:evoi Kral !muoclin kolunda oldutu lıaldc Kirinal sıırnyınıu 
ltiliııeıine gelmiı, moruimlo kartılanmı,tır. P~-.ın bıı niıauı tevcill etmcıi İtalyan Krııl vo 
Knıliçeainia Ha~şiırtan imparator ı<c lnıparatoriço•i 11fatıle tanıomalarıuın ilk rcami ndımını 
teşkil etmektedir. 

Kanadnda bir batında doğan beş kız kurdeş adamakıllı bl\yUmUşlerrlir. 
Resimde oıılnrı yeni bahar ell>iselerj ve bah:ır çiçelderile görüyorsunuz. 
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imza tahlil ederek 
Polis oiaıı gencin 
Muhakemesi bitti 

Almanya, Akdenizde ! 
Belgr":. 

(Ba~tarafı 1 inci sayfada) 
batıra ve derin bir muhabbet hissi bı
rakan Türk ricali, gelişlerinde olduğu 
gibi, gidişlerinde de candan tezahü -
ratla selfınılarunışlar, tren cy~sın 

Türkiye, yaşasın Atatürk. var ol Inö
nÜ» nidalan arasında hareket etmiş 
tir. 

an ayrıl 1 
yade kuvveUenmesi.ne dııha kuvvetii 
olarak tezahür etmesine hluiim oldu -
ğunu gördüğümden dolayı bilhassa 
mes'tt:ium. Yaşasın Türk p Yugoslav 
dostluğu, yaşasın Yugoslavya.» 

(Başlı.rah 1 inci sayfada) 
lid ederek kendisini V'1Zifeye tayın et
mi..'i, fakat ayni gün yakalanarak, sah· 
tekiırlıktan dolayı tevkü edilmişti. 

Almanların tahkimah yüzünden Cebelüttank Boğazı 
şimdiden serbestçe gt>çilemez h:ıle gelmiş! 

Londra 19 (A.A.) - News Chro • ı ne göre, memnu mıntaka olan Alhu " 
nicJe gazetesi Tancadaki hususi muha· cemasda Alınan denizaltı gemilerı i " 
birinm Almanya tarafından İspanyol deal bir melce bulmaktadır. Buraya da 
Fası sahillerinde yapılan tahkimata birçok 7,5 luk bataryalar konulmuş -

Müteaktben misafirler, Başvekil B. 
Stoyadınoviçe mülaki olmak üzere 

Alinin davası Ağırceza mahkeme -
sin.de mevkufen cereyan ediyordu. Ge
çen celselerin birinde reis ~k on~: 

- Bu işi niye yaptın? dıye sordugu 
dair bazı ü.şaatını neşretmektedir. tur. 

Buna nazaran, Alınanyanın Fasta Melillada ise şimdi 20 Italyan deni.Z 
yapmakta olduğu küçük miikyasta Ma- tayyaresi •bulunmaktadır. Tahk mat 
ginot hattı b•ttiği vakit Lean burnun- Ceuta'dakinden çok daha mühimdir. 
dan Şaffarin adalarında Benrou ve Ce- Arzilanın meUıalindeki tahkimat he ~ 
belüttarık karşısında bulınıan Kısar nüz bitmemiştir. Bütün bu inşaatı Al· 
şehre :kadar, ve garb sahillerinde de man mühendisleri ve ajanlan ıdare et
Tanca civarındaki Arziladan Laraşa mektedir. Bu ajanlar arasıra Fransız 
kadar imtidad edecektir. Fasına da giderek orada propaganda 

Evvelki günün inbbalan 
Dün Türkiye Başvekili ve maiyet -

teri. beraber nde Yugoslav Hart>iye 
Bakanı Mariç olduğu halde, Kataro 
tersanes.iıiln denizaltı üssünü ziyaret 
ettikten sonra Herseğe dönmüşler ve 
Vali tarafından şereflerine verilen zi
yafette bulunmuşlardır. 

v ,, ziya:btte soylediği nutukta, 
dost ve müttefik milletin güzide mü -
messillerini halk adına selamlamış ve 
iki kahraman milletin mesailerini yal
nız Balkanlarda değil, bütün Avrupa
da barışın muhafazası için samimi ve 
devamlı bir teşriki mesai teminine bağ 
lamakta ol'duklarını kaydetmiştir. 

Başvekil İsmet İnönü bu nutka ver
diği cevabda Yugoslavyadaki seyaba -
:tin.den silimnez hatıralarla dönmekte 
olduğunu bilhassa kaydetmiş ve her 
tarafta gördüğü hararetli kabulden 
dolayı demiştir ki: 

c- Aranızda geçirdiğim unutulmaz 
güzel günlerden dolayı sı:iıere bütün 
kalbimizle teşekkür ederiz. Götürdü -
ğümi.iz intıbaların bütün Türkiye için 
müşterek olacağına inanmanızı rica e
derim. 

Kattaro boğazının çok güzel olduğu
nu biliyorum. Fakat ancak bugün göz
lerimle gördükten sonradır ki, bunla -
rın hakikaten Adriyatik denizinin in -
cileri olduğunu anladım. Bütün mem
leketlerden turistlerin oraya gelmele -
rindeki tehalükü çok iyi anlıyorum. 
Burada her türlü eğlence kendilerini 
beklemektedir. Bununla beraber, gü -
zel ve zengin memleketinizde seyahat 
ve eşsiz tabi güzellikleri hayranlıkla 
temac;a ederken, Yugoslavyanın, bi -
rinci derecede ehemmiyeti haiz bir a
mil haline geldiğini Adriyatik ve Ak -
den izdeki mevkiinin ehemmiyetini de 
gördüm.» 

Başvekil nutkuna şu suretle devam 
etm:ştir: 

c- Menfaat ve mukadderatımız sı -
kı bir surette birbirine bağlıdır. Dost
luğumuz sarsılmaz bir dostluktur. B. 
vali, sizin ve Kattaro ahalisinin hak -
kımda ve arkadaşlarım hakkında gös -
terdiğiniz samimi kabulden dolayı te
§ekkür ederken geçtiğim her tarafta 
mil." .inizi hayranlıkla takdir ettiğimi 
kaydetmeliy.im. Aranızda, karşılıklı 
bağlarımızın nekadar samimi, dostlu· 
ğumuzun nekadar sarsılmaz ve sağlam 
temellere müstenid olduğunu hisset -
tim. Tüıık milletinin de ayni hissiyatı 
ve ka.şılıklı teşriki mesaımiz lüzumu· 
na o'an ayni imanla mtitehassis ve 
mutıasıf olduğuna inanınız. 

B 1 ~\'ekil nulkunu Sırpça ve Hırvatça 
olarak «Yaşasın Yugoslavya» söz.lerile 
biti miştir. 

llcrscktc 
Tiı k m·safir.er geceyi Hersekte ge· 

çirm:şler ve sabahleyin DubrovniV,e 
gitr. .er, orada da candan merasimle 
ka .. a::-ım:c. 'ardır. Mümtaz misafırler 

Bahnye mektebini ziyaret etmişler -
dir. Talebe misafirler üz~rınde en iyi 
tesir icra etmişt"r. Mektebin teftiş:n
den sonra kahvaltı edilmis ve misa -
firler saat onda Dubrovnikten Voste -
re hareket etmişlerdir. 

Hamijesaka hareket etmışlerdir. 
Beş bin islfun kadını yollan çiçeklerle 

kapladılar 

Belgrad 19 - Yugoslavyadaki se -
yahaUerinin sonunda Başvekil ismet 
İnönü ile Hariciye Vekili Dr. Aras, 
yanlarında Başvekil Stoyadinoviç, Har
b~·e Nazırı General Mariç ve dlğer 
bazı nazırlar olduğu halde, bugün Va
jovoya gelmişlerdir. Bayan İsmel İn
önü de refakatinde Bayan Stoyadino -
viç ve Bayan Mariç olduğu halde bu 
sabah Vajovaya gelmiştir. 

Vajovada beş bin islam kadını Ba -
yan İsmet İnönün ~eği yolları en 
güzel çiçeklerle kaplamış ve Bayan İn
önü bu çiçekler üzerinden yürümüş -
tür. 

Vajovo halkı, dost ve müttefik Tür
kiyenin devlet adamlarının muvasa -
Jatmı büyük 'bir sevinclc seı5mlanuş 
ve şiddetle alkışlamıştır. B. İsmet İn · 
önü, Aras ve Stoyadinoviç. sokakları 
dolduran halkın tezahüratı arasında 
Ordu Evine varmışlar ve oradaki ka
bul resminde bulunmuşlardır. 

Belediye ıreisi, hararetli bir nutuk 
söyliyerek Yugoslavy8 milletinin mi -
safirlerine samimi surette choş geldi -
niz» demiştir. 

Muhterem rr.asai'.ider. anüteakvben 
Belgrada hareket etmişlerdir. 

Veda ziyafeti 
Belgrad 19 (A.A.) - Bu akşam, 

Başvekil Stoyadmoviç, Türk misafir -
ler şerefine büyük bir veda ziyafeU 
vermiş ve müteakiben istasyona gi -
dilmiştir. 

Belgrad 19 Yv.goalavya uetderi. Tü1 
kiye Başvekili lıımet İnönü ile Hariciye 
Vekili Dr. Rü~tü Arasın, Ycgoslavya dalb
lindeki seyahatlerine ait geniı; neşriyatta 
bulunmakta devam etmektedirler. 

Vreme gazetesi ayn<:a «İsmet İnönüne 
veda ederken» bnşlıklı bir makale neşret· 
mektedir. Vreme bu makalesinde diyor ki: 

cılsmet lnönünün Yugoslavyada Başve· 
kil Stoyadinoviçin aynı zarmınd;ı bütün 
Yugoslav milletinin aziz misafiri olarak ge 
çirdiği bu on günü gerek Yugoslavyanm 
gerek Türkiyenin tarihlerine altın harflerle 
yazılacaktır. B. ismet lnönünün Yugoslav· 
yada muhtelif mıntakalardaki seyahati. 
bir. büyük zafer olmuştur. 

Yugoslav milletinin B. ismet İnönüne 
ve B. Benes' c karşı yaptığı heyecanlı teza· 
hünıt. bütün Yugoslnvyanın, Kuçük An
tant ve Balkan Antantı ittifakımızı tacvip 
eylediğini gösıermektedir. 

Bizim dostumuz. gerek iyi zamanlarda 
ve gerek fena zamanlarda bizimle beraber 
olanlardır. Gerek Çekoslovakya gerek Tür 
kiye, bizim için cidden müşkül anlarda bi
ze ellerini uzatmışlar ve dostumuz olduk
larını göstermişlerdir. 

B. Eden ve B. İsmet lnönü, Yugo 0 lav
yanın sulh ve iyi komşuluk siyasetindeki 
gnyretlerini takdir etmişlerdir. İngilter-: i
le ltal}'a arasındaki gerginliğin izalcsinden 
sonra, Yugoslavya, zamanında ftalya ile 
bir ııulh devresine başlamıştır. 

Almanya ile dostluk ve knrŞllıklı hür
met muııaaebetlr-ri de Be{gradda iki dost 
Başvekılın konuşmalarına mevzu teşkil ey. 
lemiş ve Türkiye hükumeti Reısi bu anla:ı
may~ kar,.ı tam bir anlayı:ı zi!ıniycti gös-
termiştir. 

Gt:zide misafirler saat 14 te Vos -
tere varmışlardır. Halk kendilerini u
nutu:maz lbir coşkunlukla selamla -
mıştır. Şehrin bütün sakinleri sokak -
lara dökülmi.işler, misafirieri sürekli 
ve d "anılı bir surette alkışlamıştır. 

B. Stoyadinoviç"in Ankaradan dönÜ· 
şünde yaptığı gibi, Bdgradda:t sonra Sof
yada duracağı ve orada Kral Boris ve 
Başvekil Köseivnnof ile gÖrÜ9mclerdc bu
lunacağı keyfiyeti Türkiycnin Balkanlardn 
tahk"rn Ye aklıselim siyasetine karşı gös· 
terdiği tasvibin bir nişanesidir. Esasen an· 
cak böyle bir tahkim ve aklıselim siyaseti 
iledir ki sulh temin olunabilir. 

zaman: 
- Açtım, demişti. Zaruret i~~na 

herşeyi yaptırır ve bu işe nasıl curet 
ettiğini de şöyle anlatmıştı: 

- İşlerimi takib etmek üzere ~ -
karaya gitmıştim- Avdette kompartı • 
manda Maliye memurları vardı. On
lardan bir tanesi diyordu ki: Birisi im
za taklid ederek kendisini bir memu -
riyete tayin etse, ve <> memuri -
yetten Maliyeye gönderilecek müzek
kereyi bir suretle elin geçirse, o va -
zifede kalır ve maaş ta alabilir. 

Da1ıa şimdiden Cebelüttank boğa - yapmaktadır. 
zından geçiş serbest değildir. Benzoua General Franconun nutku 
Almanlar 40,S Iik bir top yerleştirmiş- Salamanca 19 (A.A.) - Franco, bü· 
!erdir. Bu topun İspanya istikametin- tün ihtilalci İspanyol kuvvetlerine hi 
de yapılan tecrü-beleri iyi neticeler ver- taben radyoda söylediğı uzun bir nu -
mişlir. tukta, günden güne tarıhi bir ehi sa • 

Bu söz doğru mu, Maliye memuru 
hakikaten pöyle mi söyl~ern!ş. yoksa 
Ali mi öyle anlamış, bunu pek iyi bil
miyor. İstanbula gelir gelm€z, Dördün
cü şubede bulunduğu zaman na.sı'lsa 
kendisinde kalmış olan antetli kfığıd
lardan bir tanesini buluyor, ve Bey -
koz komiserliğine hitaben kendisiniın 
tayin emrini yazarak, altına bir de Ne
cati imzasını konduruyor. Ve o gün de 

Benzou civarında Punta Blanchaya lib mahiyetini almakta olan bu mi.ıca· 
Alman mühendisleri vaktile Vickers delede herkesin, kalbindeki sahsi ıhti· 
fabrikaları tarafından İspanyol bahri- lfıfları unutmasını tavsiye · etmiştir. 
yesi için yapılmış olan daha küçük Franco Bolşevizme karşı şiddetle hü · 
çapta bir .batarya yerleştirmişlerdir. cum ettikten sonra nutkuna şöyle de · 
Gene böyle bir batarya Punta Carnero vam etmiştir: 
ve Kısar Şehre konulmuştur. c- Biz halka iktisadi olduğu kadaı 

işe baş-1ıyor. . 
Ali Bulgaristanlı, Filibe Türklerın· 

den, davanın birinci celsesinden bu -
güne kadar, suçunu inkar etmek yo -
luna hiç bir zaman gitmedi. Maznun .~ 
ların yerinde boynu bükük cünnünu 

Ceuta hakiki bir Alman müstahkem manevi bir hürriyet te vermek istiyo
mevkii halini alrrlıştu. Şehrin içinde ruz. Bunlar mcvcud olmadıkça siyasi 
dört tane 1 S,S luk toptan mürek.keb hürriyet bir komediden ibaret kalır. 
bir batarya ve son sistem dört tayyare Tesis etmek istediğ!miz adalet ve hu · 
topu, şehrin şarkında kain Hachoya 1 1 kuku amme prensipleri ortaya kon • 
top, ve hapisane civarına da 1 S,5 luk madıkça insanlık haysiyeti mevcud o -
üç ve yedi buçukluk ta 8 top yerleş • lamaz.• 
tirilmiş bulunmaktadır. Bütün bunlar General Franco İspanyanın deniz • 
en son sistem Alman mamuUıtıdır. de, karada ve havada kuvvetli bir or> 

itiraf etti. Çak iyi bir membadan öğrenildiği - duya sahih olacağını ilave etmiştir. 
Dün de bu davanın son safhasına 

"8on Posta,, nın 
Müsabakası: 

bakıldı. Müddeiumumi muavinlerinden 
Sadün iddianamesini okudu, ve suçlu 
vekili Etem Ruhi de müdafaanamesini 
yaptı. .. (Baştnrafı 1 inci sayfada) 

İddia makamı iddianamesinde şoyle rafını aldık. Her fotoğrafı üçer parça-
söylüyordu: ya böldük. Bunları birbirlerile karış· 

_ .Minin yaptığı suç sabittir. Neca- tırdık. Bu parçalardan her gün Iaalet
tinin imzasını taklid etmiş ve kendisi· tayin üç tanesini neşredeceğiz. 40 gün 
ni Bey.koza tayin etmiştir. Fakat, tka - bitince elimizdeki resim parçaları da 
nun tarüatı dahilinde bu suçun tekev- bitmiş olacaktır. Sizlerden bu resim 
vün edebilmesi için bazı unsurların parçalarının her üç tanesini bir araya 
mevcudiyeti lazımdır. yapıştırarak bir fotoğraf vücude getir· 

Evvela sahtekarlık neticesinde umu- meniz.i istiyoruz. Bu iş sizin için hiç te 
mi veya hususi bir zararın doğması zor olmıyacaktır. Çünkü gördüğünüz 
lazımdır. Saniyen de sahte evrakı as· gibi bu üç resim parçası ile beraber 
lından ayırmak ta güç olmalıdır. Bu - ayrıca parçaladığımız resimlerin asılla
rada umumi veya hususi bir zarar vü- rını da neşrediyoruz. 
cude gelmemiştir, çünkü Ali daha ilk Parçaların yanında hergün tanınmış 
günü yakalanmıştır, bir zararın vü - bir simanın fotoğrafını bulacaksınız. 
cude gelebilmesi ihtimali de yoktu. Parçalardan biri bu resim, diğerleri 
Çünkü poliıS direktörlüğünde~ bize ge- daha evvel çılanış ve~ daha sonra çı
len bir müzekkere, trendP.kı meçhul kacak resimlere ait olabilir. 
M~liye memurlarının sözlerinin tam Yapılacak iş şu: Bu resim parçalarını 
ak..\:rti. anlatmaktadır. Ve demektedir kesip saklamak, yanlarındaki modelle
ki cmerkezden yapılan tayinlerde bir ri de kesip ayrıca hıfzetmek, resim neş
müzekkere de tabanca ve kasatura al- ri bittikten sonra modellere bakarak 
ması için depoya yazılır. -~li. oraya mü- her üç resim parçasından bir fotoğraf 
racaat ettiği zaman kendısı hakkında meydana getirmek.. 
depoya hiçbir şey yazılmadığı için, ha- Bu suretle elinizde 80 resim q_lacak, 
dise derhal meydana çıkacaktı. bunları sarih isim ve adresinizle bize 
Davanın en ince teferruatına kadar yollıyacaksınız. İşte müsabakamızın e· 

bu türlü ayııklanarak, suçlunun leh ve sası bundan ibarettir. 
aleyhinde delillerin ortaya atılmasına Resimlerin gönderme müddeti gaze
avukat Etem Ruhi fevkalade memnun tede resim neşri mücllieti bittikten son
olmuş alacak 4ki mutad uzun müdafaa- ra üç haftadLr. Bunu müteakıp netice 
!arının yerine kısa bir fıkra anlatmak· ilan edilecektir. 
la iktifa etti. Birinciye bir beşibiryerde altın, ikin· 

- Ben dedi, iddia makamının söz - ciye 2,S liralık bir altın, 3 kişiye birer 
le.rine başka birşey ilave etroiyeceğim. altın, ı O kişiye yarımşar altın, 20 ki
Yalnız iddia makamının sözlerini tak- şiye çeyrek altın ve diğer 165 okuyu
viye edecek bir had!se anlatacağım. . cuya hoşlarına gidecek hediyeler vere· 

Bir gene uzun müddet iş arıyor. Nı- •. 
. . .. h 1· b cegız. hayet Inhisarlarda bır mun a.ın u - , • . • • . - ... 

lunduğunu duyuyor. da bu işe ben ~ayin ~ildim. 
In. 1 · '"daresine müracaat edl:ıyor. Saylav çocugu çagırtmış ve ken-

ı.ısa r ı . d ek · · 
Tanınmış bir say1avdan bir tavsiye gö- kendi imzasını, açlıgını gı erm ıçm 

t
- .. tak1id eden genci affetmiş. Bu gence 
uruyor. . d" d rk 1 G ış· e alınıyor. Ve bir gün In - kanun da ceza verme ı ve e ı an ı 

ene . d" . . d k ı k f hisara mensub bir zat bu sayla va: şım ı ışın .e no sansız. ça ışara na a -
_ Emriniz mucibince tavsiye ederek kasını temın etmeıktedır. 

gönderdiğiniz genci işe aldık diyor. . Görülüy.or ki muhterem heyeti ha_-

s 1 h ret içinde. Çünkü hiç kıme, bu ışler kanunun cezalandırdıgı 
ay av ay · h 1 d ·ı · H" 

kimseye İnhisarlar idaresine girmek i- s~çlar mekyıka~ıbna hıt a ket ıd~.m.~ytord. - .ılç 
. · emış· tir suphe yo - ı u are -e urus egı • 

çın tavsıye ,·erm · · . · ki kl d 
N.h t d ı·knnlı yakalanıyor. O bi- dır. Fakat bu nevı çocu u ar a ce -

ı aye e ı • "b d ··1a· 

CEHALE1 
Kadınları 

• 
Ih iyarlatır. 

1
26 yaşında, 

fakat; 
"1dlıtl• ......... 

...Wlal kııntvJlr. 

Cildinizdeki Biocel cevherini 

uyandırınız ve her ne yaşda olsa· 

nız güzel ve genç bir ten temin 

ediniz. 
Cildinizi terütaze tutan bu kıy
metli Biocel cevheridir. Fakat, 

kederler ve düşünceler, Bioceri 
kuruttukları cihetle l O kadında 

7 si mevcut yaşlarından daha 

yaşlı görünürler. Cildinizi; geııç 
hayvanlarda gizlenmiş cild hü
ceyratı merkezinden istihsal edil· 
miş taze ve saf Biocel ile besleyi-

niz. Bu şayanı hayret cild unsu· 
ru tabii ihtiyat Biocelinizi uyandı
racak ve - buruşukluklar, çizgi-

ler, siyah benler - gibi yaşlılığın 
alametlerinden kendi kendine 

kurtaracak, hakiki ve devamlı 
bir gençlik temin edecektir. 

Biocel cevherini haiz yalnız bir 
cild unsuru vardır. O da, penbe 
rengindeki T okalon kremidir. He-

men bu akşam yatmazdan evvel 
tatbik ediniz, sabah da beyaz ren· 
gindeki T okalon kremini kullanı-

u:ı oş şehrinde öğle yemeği yenmiş 

ve o. ada Başvekil İsmet İnönü, Poli -
tika 1azetcsinin hususi muhabirine şu 
be)~ atta bu1unrnuştur. 

c-- Bu güzel ve romantik bölgeleri 
gör!""' 1<: için bana verilen fırsattan do
layı pek bahtiyarım. M;mleketinizde 
yap • -ım ziyaretten silinmez hatıralar 
götü "iyorum. 

Dost ve müttefikimiz Yugoslavyayı 

ziyaret eden Başvekilimiz ismet lnönü, 
Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü Aras, ya
nn sabah Scmplon ckııpresile şehrimize ge
leccklerd ir. 

perva yaptığını itiraf cdiy?r: zal\y~ .. mducf ı kegı ~:· - ı- R . B 
_ Ne yapayım diyor. işsizdim, aç ~u a aa ısa surmuş u. eıs ay 

kaldım. Bana İnhisarlara girmek ıçın Refık s~çl~~a: •. "? 

-f -" b" ahsiyetin tavsiyesini gö- - Bır soylıyecegın var mı dedı. 
nu U..t.ııU ır ş s 1 d"kd"ği .. 1 . . h t· hA 
tür dediler. Bu saylavı tanımıyor • ~ç u yere_ ı ı goz erım eye ı a· 
dum. İstesem de belki tavsiye etmiye· kımey~ dogr~. k~ldırd:: . 

nız. 72 yaşlarındaki kadınlarda 
bile buruşukluklar zail olmuş, 40 
yaşlarındaki kadınlar ancak 25 
yaşında görünmüş ve genç kızlar 
ise hiç bir vakit göremedikleri ca
zip bir güzellikte bir tene malik 

Bu ziyaret esnasında, biz Türkiye 
millp• ve Cumhuriyeti mümessillerine 
karşı bi.itün Yugoslav milletyinin bü -
yük ve samimi dostluğunu pek yakın· 
dan hisettiğimiz için bahtiyarlığım da· 
ha büyüktür Dostluğumuzun daha zi -

Seyahatleri, pek büyük, unutulmaz in
tıbalar bırakan Başveküimizc. halkımıL ta
hnssürlerini izhar için toprnklanmıza gır· 

mesindcn itibaren parlak istikbal merasi
mi ynpncnktır. 

ismet lnönü, Sirkeci ista-syonundn da 
büyük merasimle karşılanncakıu. Askeri 
bando selam marşını çalacak ve askeri kıta 

cekti. ()turdum imzasını taklid ettim - Bırşey soylıyecegıı:n _yok. ~edı. Ve 

b de de birçok talibin arasın· sonra da adalete ve talıhıne ıtımad ve 
ve u saye kk··rı . t d" -· .. ~. . . · · ~ · · • · · • · · · · · · • · ~- tevc ·u e yerıne o uru ver ı. 
selam resmini ifa edecekti~. Milli ~1üda~aa Vakit çok geçmişti. Hfikimlcr işi mil
Vekili. Vilayet, ve Beledıyc. partı erkunı zakere etmek ve karar vermek vaziyc
ve halk Başvekilimizi istikbal ~deceklerd'.t· tindeydiler. Fa!kat zaman ve imkan 

Başvekilimizin ayni gün Ankaraya gıt- yoktu. Karan başka güne bıraktılar. 
mesi muhtemeldir. 

olmuş olurlar, siz de Tokalan kre· 
mini kullanınız. Binlerce kadınlar 
gibi memnun kalacaksınız. 



Fransız tiyatro -
•'"Unun kapısındayım. 
Kapıda duran; ya -
kası, kolu yeşil aylı 
bir genç yalumu 
kesti. 

- Affedersiniz, 
bir kere Hoh deyin 
bakayım. 

Hah, dedim .. Genç 
düşündü: 

- Şüpheli! 

- O da ne de -
mek? 

Y:ızan: /MSET 
- Kız, erkek her 

ne ise; Sekizinci o -
farak onu gördüm. 
Bu dokuzuncu ola -
rak çıktı. 

- Yaşa Şadi. 
- Şarli bu imiş. 
-İnanmam. 
-Niye? 
- Demindenberi 

kim ortaya çıktıysa 
Şadi, dediler. Belki 
bu da Şadi değildir. 

Şadinin oğlu Ga· 
zanfer balkondan: 

- Baba, bay ba -
ba! Ben buradayım? 
Beni de görüyor 
musun? 

Yalnız lstanbul gümrüklerinde duran ithal edilecek 
malların kıymeti bir milyon liradan fazla tutuyor 

Berhangt ecnebi memleketinden olursa 
olaun 15 §libata kadar memleketimize gele

rek antrepolarda sıra beklfyen bütün eşya
nın !ı mayıs akşamına kadar 'Ve gümrükte 
hiç bir kontenjan kaydına tabi olmndan 
serbestçe ithall hakktndakl karar bugünler
de gümrüklere tebliğ olunacaktır. §lmdlye 
ka.dar ldhali memnu ve prenslp iUbarllc 1d
hal edilmemesi kararlaştırılan eşya dn bu 
kararla serbe,,tçe memlekete sokulacnktır. 

Bu malların bedelleri nihayet. üç ay içinde 
CUmhurlyet Merkez Banknsma yatırılacnk

tır. 

Beynelmilel ticari mübadelede yenl sis
temlerin tatıblkmdnn bert şimdiye kadar böy 

le vasi ithalata imkfin verllmemlştı. HükQ

metlmizin bu pek yerinde olan karan, tica
ri lnkişafunwn ve lktısadl mfıvazenemlzln 

nelmilel ticaret odası kongresine Türkiye. 
nln de iştirakldlr. 

Sterlin yükseliyor, çimento 
eshamı düşüyor 

Dün Merkez Bankası tarafından sterllnC 
619 kuruş açış fiatı tesblt edilmiş, 622 de kaıo 

panmıştır. Sterlin geçenhafta 618 - 621 dl 
Hafta sonuna doğru 619 - 622 ye çıkın~ 
Sterllnln yükselmesi dünya alt.ın flatlarınıa 
umumiyetle yükselmesinden lleri gelmlştlı; 

Bu meyanda Türk altını da kıymetıenm!f .. 
tir. Bu Pek az yükselişin anormal bir taratJ 
görülmemektedir. 

Frank 110,01 - 110,03 tür. Muhlm bir t;e. 
beddül yoktur. Diğer taraftan Anadolu ma.. 
messillerl kıymetlenmiştir. 44. 85 e çıkmıştır, 
Talip vardır. Fakat satıcı yoktur. 

- Yani sizin bu 
akşam alkollu bir 
içki içmiş olduğu -
nuz tamamile belli 
değilse de şüphelL 
İkinci bir kontrola 
daha tabi tutulacak-
limız. 

- Ya bu kontrol

Şadi - La va11a· 

l il il r=ı il ra- hi. 
Bir kadın - Ha -

!ılar gelmiş diye 
duymuştum, bu onlardan biri olacak. 

ıı.rttığını ispat etmekle beraber ticaret sa.ha
sında da büyüt. inşirah temin eylemektedir. 

Yalnız bu suretle İstanbul gümrüklerin
den idhal edilecek malın mlkt:ın bir milyon 
Ura.dan fnzladır. 

Çlmentonun serbest ithaline müsaade e
dilmesi dolayıslle Aslan çimento eshamı H,~ 
düşmüştür. Geçen hafta 19,40 ldl. 

lzmir Fuarımn buton pavyonları 
tutuldu da içki içmiş olduğum belli o1ursa? 

- O zaman tiyatroya giremiyecek • 
siniz. 

- İşte bu mühim. Fakat bu kontro· 
lu kim yapacak? 

- Pirimiz; rakılar, şaraplar, kon • 
yaklar, biralar düşmanı; deiiler dok • 
toru Mazhar Osman. 

Mazhar Osman derken hürmeten ye· 
re kadar eğilmiş'ti. Beni görebilmesine 
imkan yoktu. Ben de bu fırsattan isti· 
fade ettim. V.e onun ensesinden atla
yıp ikinci kontroldan kaçamak yap • 
mak suretile tiyatroya gırdim. 

* Saat dokuz olmuştu. Ziller çalındı. 
Gonklar vuruldu, perde açıldı.. Sah -
neye siyah elbiseli, siyah bıyıklı ufacık 
boylu ıbiıi. çıktı. Tiyatroyu dolduran 
halk avaz avaz bağırmıya başladılar: 

- Yaşa Şadi. 
- Bravo Şadi. 
- Varol Şadi. 
Sahnedeki alkışlara reveranslar ya· 

parak teşekkür ettikten sonra: 
- Affedersiniz, dedi, bir yanlışlık 

olacak, bendenizin adı; Şadi değil, 
'.Fahreddin Kerimdir. 

Gene bir gürültü koptu: 
- Biz buraya Şadiyi görmiye gel • 

dik. 
- Bizi aldattılar .. Şadi nerede? 
- Paraları da paraları, paralan da 

paraları isteriz. 
Adının Fahreddin Kerim olduğunu 

slSyliyen kimse ellerini oğuşturdu: 
- Arzedeyim.. Bendeniz ıburaya 

Y~ilay hakkında bir kaç söz söylemi
ye çıktım. Şadiyi göreceksiniz. 

- Şadiyi isteriz. 
Şehir tiyatrosundan Şevkiye, en ar· 

kadan seslendi: 
- Şadiye benim .. Lüküs Hayattaki 

Şadiye; beni istiyezeksiniz, gelezeğim 
sahnede. 

İbrohim Zati locasından sarktı: 
- Bu da kim ufacıcık bir şey .. Gö

remiyorum da .. 
- Ufazizık ama bir çıkarsam sah -

nede Posteleni kozaman görünürüm. 
Mazhar Osman locasından bağırdı: 
- Şadi dediğiniz bu mudur? 
İbrahim Zati - Hayır ccınım .. Be • 

ilim bildiğim Şadi yaşL başh bir erkek 
Şevkiye- O Şadi baska, ben Sadiye. 
Fahreddin Kerim sahn~den: 
- Ellerim; ah ellerim. 
- Ne oldu? 
- Oğuşturmaktan o kadar kızardı ki 

birdenbire tutuşuverecek sandım. 
Paradiden bir sarhoş bana bak ağa· 

bey, ben de tutuşacak gib;yim ha .. Öy
le fitilim ki hani bir kibrit çaksan par
larım! 

Fahreddin Kerim - Affedersiniz si· 
gara içmediğim için yanımda kibrit 
taşımam. 

- Yok estağfurullah amma bay bi -
rader sen de hiç bir şey de mi içmez -
sin .. 

Mazhar Osman - Suc;un da Bay 
Fahreddin Kerim konferansını versin. 

Fahreddin Kerim konfer..ınsma bas· 
ladı: ~ 

- Burada hep iÇki içmiyenler top -
landık öyle değil mi? 

- Evet öyle. 
SeslerL. 
Muharrir Naci Sadullah - Evet öy· 

le amma yemin düşerse.. Ben yokum 
ha! 

Bir yaşlı kadın yanındakine Fahred· 
din Kerimi göstererek: 

- Ayol bayan kızını .. Sekızinci de -
di!lderi adam bu mu?. 

- Değıl nine .. Sekizinci olduğunu 
nasıl anladın. 

- Ne bileyim, çok küçuk te, birinin 
sekizinci çocuğu olduğu için büyüye • 
memiştir diye düşündüm. 

Fahreddin Kerimin konferansı bit -
mişti. 

- Şimdi Şadi ve arkada'ilarının Se· 
kizincisini seyredeceksiniz. 

- Yahu birinci görülmeden sekizin· 
ci de görülür mü imiş? 

Perde açıldı .. Yaşlı kadın dürbünle 
etrafı seyrediyordu: 

- Ne yapıyor 'bu be? 

- Görmüyor musun ni:şan alıyor. 
- O tarafta kimse yok amma .. 
- Adama nişan alınmaz ya .. Havaya 

nişan alıyor. 

Dürbünlü kadın dilrbünü bıraktı. 
Bir kahve istedi. Garson kahveyi ge -
tirdi. 

- Bu nasıl kahve bu. İ~lecek şey 
değıl! 

Fahreddin Kerim - (Kulisten) sus, 
sus; ayıp ediyorsun, herkes sonra ne 
der?. 

Koskoca Yeşilay; müsameresinde bir 
kahve pişirtememiş, diye dillere des • 
tan oluruz. 

Yaşlı bir ~dam sahneye girdi; yaşlı 
kadın ayağa kalktı. 

- Anlaşıldı, talihimiz bu akşam mo· 
ruklarla açıldı. Tiyatro dediğin böyle 
mi olur? 

Arka sıralardan biri ayağa kal'kıp 
bağırdı: 

- Bana lbakın Yeşilaycılar, bize de 
mi lolo lolo. Haydi içkiye tövbe ede • 
lim amma. Böyle tiyatroya da bi7Jden 
paso .. Biz o kadar görgüsüz insanlar de
ğiliz. Tiyatroyu biz burada çok seyret· 
tik .. Güzel güzel kızlar çıkar .. Zıp zıp, 
zıp zıp sıçrarlardı. Bu nasıl tiyatro bu? 
Yanındaki dürttü: 
- İhtiyarlar komşnıya başladılar 

dinli yelim. 
- Kızları aa varmış be. 
- Hem de yirmi beş yaşında .imiş. 
- Hem de koca bulamamış. 
Sahneye döndü: 
- Hey babalık. Yani; müstakbel ka· 

yınıbabam demek istiyorum, hani şu kı· 
zmı bir göreyim de Allah kısmet et • 
mişse hani alırım. 
Şadi başında fes, arkasında ıbeyaz bir 

e1bise sahnede göründü: 
Seyirciler alkışladılar. 
Yaşlı bir kadın, yanındaki genç kıza: 
- Bunu niye alkışlıyorlar kızım? 
- Bilmem valide, gali-ha Sekizinci 

dedikleri bu olacak. 
- Bu değil, bundan evvelki idi. 
- Bundan evvelki bir kızdı. 

Şadi - Ben Habip Neccar. 
Yaşlı kadın - Demedim mi? Bu da 

Şadi değil, Habip Neccar. 
Şadi - Bu sizin karime. 
Seyirciler arasında konuşmalar: 
- Adam oyun oynamıya çıkmamış. 

Kızlara musallat olmıya çıkmış. 

Ankara 19 (AA.> - Cwnhuriyct 
Merkez Bankasının 12/4/ 93 7 tarihin -
den itibaren, Almanyadan gelecek k,re
dili müvaridatta: 
. 1 - istihlıik madde!leri için üç ay 
vade, 

2 __: Bunlar haricinde kalan mad -
deler için mukavelelerinde muhar rer 
vadeleri kabul etmekte olduğu b ildiril-

İzmlrden Ticaret Odasına gelen mnltima, 
ta göre 20 ağustosta açılacak oltın İzmb 
beynelmilel serglslndekl mevcut pavlyonıaı 
tn.ınamlle tutulmuştur. Rağbet çok olduğun
dan yen! paviyonlar yaptırılmaktadır. Ser
giye iştirakleri için tüccarlara beyannıımeo 
ler verilmiştir. Tüccarlarımız, ıııtırake hazıi 
old uklarmı blldirmi.şlerdlr. 

Diğer taraftan İstanbul Yerli Mallar sel' 
glsfnin hazırlıkları da ilerlemiştir. 

.. - Ayol hemşire, hali vakti yulunda 
bir adama benziyor. Keşki bizim kızı 
da buraya getirseydik. 

mektedir. ~ .. •--•mJ•-----~ 
1stanbul Borsası kapanış 

fiatlan 19 - 4 - 1937 
iktisat odaları - Kız bu ihtiyara varır mı da? 

- Niye varmıyacakmış.. Parası da 
var, pulu da .. Daha ne ister. Mıntaka Ticaret Odalanmn kaldırılması ı-~-_,----~s=~-=-=-----.. 

ve yerine iktısat odalarının ikamesi hak-
1 
_____ P_A_R--;-A_L_A_R ____ -I Fakat bütün bunlar konuşulurken 

Habip Neccar, Nebileyi babasından is· 
terniş evlenmişti. 

* Perde kapandı, açıldı, tekrar kapan· 
dı, tekrar açıldı. Nebile ile Yusuf yan· 
yana oturmuşlardı. Yusuf mütemadi • 
yen rakı içiyordu. 

- Bu nasıl Yeşilay müsamere.sL 
- Halka verir telkini, kendi yutar 

salkımı.. dedikleri işte bu. 
Paradiden - Nerede o demin b ize 

ağzınıza içki koymayın diyen. 
Fahreddin Kerim kulisten başını çı

kardı. 

kında.ki kanun layihasının bir müddet daha 
gecıteoeği anlaşılmaktadır. 

Bu lüyiha kanuniyet tesbettiği zaman 

mıntaka iktısat odalarına 1k.tısnd1, sınat sa
hada geniş salfthiyet ve saha verilecektir. 
Mıntaka iktısat odaları Ank:ırada · teşkil e
dilecek Merkez lktısat odasına bağlanacak
lardır. Bazı yerlerde de mahalll ticaret oda
lan kurulacaktır. Bunlar da mıntaka iktı
sa.t odalarına merbut olacaklardır. 

bca edllm1ş olan mıntaka ticaret müdür
lüklerinin vazifeleri şlmdl Türkofis tarafın
dan yapılmaktadır. Bu Tazlfe de Türkofis
ten alınacak, mıntaka J.ktısat odalarına ve
rlleoektir. 

Beynelmilel Ticaret Odası Reisini 
istikbal programı 

Nisanın 27 inde şehrtmlze tayyaresile ge

1 Sterlin 
1 Dolar 

20 Fraruız Fr. 
20 Lire~ 
20 Belçlka Fr. 
20 Drahmi 
20 İsviçre rr. 
20 Leva 
ı Fllortn 

20 Çek kuronu 
ı Avusturya Şl. 
1 Mark 
ı Zloti 
ı Pengtl 

20 Lev 
20 Dinar 

Ruble 
ı İsveç kuronu 
1 Türk altını 
ı Banknot Os. B. 

Alış 
617.0iJ 

Satış 
623.00 

123,00 126,00 
110.00 ııs,oo 
120, 125. 
80. 84. 
22. 22. 

S6S. 575. 
2i>. 23. 
63. 66, 
70. 75. 
2l.OO 23.00 
25. 28. 
20. 22.SO 
21, 24. 
12,00 14.00 
48. 52. 
00. 00, 
30. 32. 

1045 1046. 
252, 253. 

- Bayanlar bayanlar bilhassa şu 
noktayı izah etmek isterim ki. Yusu -
fun sahnede rakı niyetine içtiği halis lecek olnn beynelmilel Ticaret Odası Reisi •---'--------=~------.. 

Holandah Fon wan Vber lla diğer zevatın 
lstlkbnllerl için Ticaret Odası blı progrnm terkos suyudur. 

inanmazsanız buraya gelir, tadına 
bakarsınız: 

hazırlamaktadır. 

28 Nisanda bu zevatın !ştiraklle büyük 
bir içtima yapılacaktır. Bu içtimadan mak
a&t beynelmilel ticaret işlerlnın görüşülme-
81 ve haziranda Parlste toplauaeak olan bey-

- Sen kime yutturuyorsun? Herif 
içe içe bulut olmuş. Bir de terkos suyu 
diyorsun. Terkos suyunda bu hassa İSTANBUL 
olsa bizim meyhaneci Agop sıra sıra a· 
partıman1ar yaptıramazdı. Ticaret ve Zahire Borsası 

Mazhar Osman - Mademki müna • 19/4/937 
kaşa uzuyor; bir teklifim var. Bir he- FIATLAR 
yet seçilsin, rakı veya su o1dubrunu ta· •-----=--====='i'ı-=-====----==• 
yin etsinler. C 1 N S l Aşağı Yukarı 

- Kabul! .K. P. K. P. 
ı Butday yumuııat 5 30 6 25 

- Kabul. sert buğday 6 17 6 25 
İbrahim Zati - Ben heyete giremem. Arpa Anadolu 4 12 4 20 

_ Değil rakı.. Su olduğunu bildi • Çavdar ı 00 s 2 

ğim halde içemem. =ks~~ s! :~ s 2,5 

- Sebep? Yapağı Anadol 53 oo 
k d T1rtlk mal 129 00 

- Rakı a ehine .bir kere gireli mi, Tiftik derili 117 2.) 
ne olsa müskirattan addederim. Peynir beyaz 29 15 

Fahreddin Kerim - Ben de öyle. GELEN 

54 
00 00 
00 00 
3t 1 

Şadi - (Sahneye çıkar) lbu perdeyi 
burada bitmiş sayar; dördüncü perde· BU:day «>22 Ton 

ye geçer. 

Yusuf - Daha bir kadeh içecektim. 
Paradideki - Bir kere tadını aldı 

bak, bırakabiliyor mu? Ben bilirim, 
bunu cam kırığı gibi olsa da insan bir 
türlü bırakamaz. 

* 

Çavdar 75 • 
Arpa 255 • Kepek 105,0 • 
Un 84 • 
Ramıol 6,1,4 • 
Mısır 14 • 
Afyon 1-4 • 

GİDEN 

Yapağı 1·2 Toa 

Dördüncü perde oynanamadı. Çünlkü 1:,T1;,,._r_,,t.1k===-=-=--~=~ıs,,,.9=-=l.""'4 -·=== 
dördüncü perdenin oynanabılmesi için DIŞ F1ATLAR 
sahneden rakı takımının kaldırılması 
lazım geliyordu. Hiç bir Yeşilaycı rakı 
takımına el dokundurma~< cesaretini 
göstermediklerinden dördüncü perde • 
nin oynanması, rakı takımının ayakla· 
nıp kendi kendine sahneden çekileceği 
Yakte tehir edildi 

DISET 

Buğday : Llverpul 
Buğday : Şikago 

Buğday : Vlnlpek 
Arpa : Anvers 
Mı.sır : Londra 
Keten T. : Londra 
P'ındık o. : Ham bu 
Fındık L. : •Hambur 

K. s. 
6 13 
6 08 
6 18 
5 76 
3 75 
7 88 

84 00 
84 Oo 

ÇEKLER 

Açılış 

Londra 621,00 

Nev-York 0.7921 

Parls 17.7175 

Mtırmo 15,0466 

Brüksel 4.6992 

Atına SS.0032 
cenevre 3,47 

Sofya 64.09 

Amsterdam 1.4465 

Prat 22.7342 
Viyana 4.2270 
Maclrid 13.2045 
Beriln 1.97 
Varşova 4. 1610 
Budapeote S.9855 

Bükreo 107.89 
Belgrad S4.62 

Yok ohama 2.76 

Moskon 24. 

Stokholm S.1235 

ESHAM 

Anadolu fZll. ~ 60 
peşln 
A. Şm. ~ 60 vndell 
BomonU - Nektar 
Aslan çimento 
Merkez bankası 
iş Bankrun 
Telefon 
İttihat ve Değir. 
Şark Değirmeni 

Terkos 

Açılıı 

23.70 
00.00 
00,00 
14.4~ 

00.00 
10,2J 
8.00 

lJ.60 
1.15 

11.01 

Kapanış 
622.00 

0,79125 
17.69 
lS,0225 

4.6917 
87.8617 
3,4642 

63.9875 
1.4445 

22,6975 
4.22 

1S.18S2 
1.9668 
4.1543 
3.9790 

107.7170 
34.5660 
2.7562 

24.025 
3.1185 

Kapaoıı 

23.75 
00.1)() 
ı:.>.oa 

H,40 
00.00 

İSTİKRAZLAR 

Türk borcu I p~n 
• • I vadelJ 
:ıı :ıı II vadeli 

Atılı1 

00.00 
20.70 
oo.ou 

TAHVİLAT 
Açılıı 

Anadolu l pe. 00.•>J 

• I vadell OJ OJ 

• II pe. oo.oo 
• n va. 00 uo 

Anadolu mü. peşin OJ.:JJ 

Kapanı' 

00.00 
2C•.50 
oo.oo 

Kapaoıı 
oo.oo 
oo.ov 
oo.rJo 
00.0() 
00 OJ 
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ve Terakkide 
.~sta ,, nın Hikayeleri 

ADRES ... 
. Yazan: Kadircan Kaflı 

Babası Sille'de nalbantlık edermiş. J tın çok geçmeden yirmi dört çömleli 
Nalbantlık deyip de geçmiyelim: O olmuş; hatta onun yanında çalışan kl· 

zaman şimdi.ki gibi otomobii ve ka~ • tibler ve hamallar züğürtlükten kur.
yon sal!gını yok. Taşıma işleri hep o • tulımuşlardı. 
küz at, eşek ve arabayla yapılıyordu. Artık koca Konyada herkes onu 
B~n otomobil lastiği yapan ve sa - parmakJa gö.steriyordu. 
tanlar nasıl çok para kazanıyorlarsa o Yediden yetmişe kadar onu tanı .. 
zaman da nalbantlık edenler en ka - yorlardı. 
zançlı adamlardı. En ıssız mahallelerin en izbe oda 

Anadolu zenginleri arasında dünya- larına kadar her yerde onu konuşan• 
lığa kavuştukları zaman insanlığın üs - lar, onun yaptıklarını masallaştıran · 
tünde .bir varlık gibi (zade) olanlar pek lar vardı. 
çoktur ve bunların da çoğu (Nalbant- Yalnız Konyada değil, civar kaza · 
zade) dir. larla köylerde de tanınmıştı ve yaban• 

Nal'bant Mehmet ağa yüz kazanır, cılardan birisi: 
bir harcarmış. Eğer melekler gibi ye- - Nalbantzade nerededir? 
meden, içmeden yaşamak mümkün o - Diye sorduğu zaman ayak1arı Pa -
laymış yüzde biri de harcanuyacakmış. buçsu: çocu~ıa: bil~ on~n ev!nin bu· 

önce biraz mangır tutmuş, sonra bua lundugu yerı gosterırlerdı. 
lar gümüş olmuş; en sonra altın hali - * 
ne gelmiş . Bir sene !buğday çok oldu. Tüccar • 

Böyle olanlar her şeyden evvel kı • lar fiatı kırdılar. Köylü kıvranıyordu 
tıklarım düzeltir1er; başlarına abani Bazıları ona gittiler: 
sarık sararlar; şalvalarına püsküllü uç- - Aman ağa, halimiz nke olacak? 
kur takarladı. Fakat Mehmet ağa bun· Böyle giderse tohum parası bile ala · 
ları da yapmamış. . mıyacağız. 

Hatta .pek meŞhurdur: Sille'den Onların derdlerini sonuna kada 
Konyaya inmek lfızım gcld;ği zaman dinledi ve ibazı şeyler de sordu. Son 
kasabanın dışarısına varır varmaz a • ra yalnız iki kelime söyledi: 

k - Üzülmen, bakalım! 
yağındaki pabuçları çıkarır, uşağının 
arasına sokar ve yoluna öylece devam Katibini çağırdı ve sordu: 
edermiş. - Piyasada ne kadar buğday var? 

ı b - Yüz seksen bin okka . 
Sayısız hayvanlara na vuran u a -

dam kendi ayağındaki nalın aşınmasın- - Mahsul ne kadar? 
dan korkarmış. - Beş altı yüz bini ·oulur! 

Mehmet ağa öldü ve anlattıklarına - Ne veriyorlar? 
göre evinin bodrumunda ve toprağa - Kırk beş para!.·· 
gömülü olarak tamam on iki çömlek - Hepsini altmış paradan kapat! 
dolusu sarı sarı altınlar bulundu. G€lcn buğdaylar dosdoğru Hüse .. 

yin beyin depolarına gidiyordu Tüc · * carlar şaşırmışlardı. İstanbula olan te· 
Nalbantzade Hüseyin bey biraz 0 - ahhütlerini yapamıyorlardı. Bu yüz · 

kumtl.itu. Eğer çok okusayriı çok bü- den buğday iki kuruşa kadar yüksel· 
yük adaım olurdu. Fakat babası mek- di ve köylünün yüzü güldü. 
te'b parasına acımış, esirgemişti. İstanbul tüccarları iç:erinden Ali 

Bununla beraber Hüseyin bey ba · Remzi beyi Konyaya gö'nderdiler. 
hadan zengin olanlardan bir çoğu gibi Ali Remzi, Hüseyin beyle tanıştı ve 
paraları har vurup harman savur - onun iş adamlığına, hele zenginliğine 
madı. Gulk olmuş tavuk gıbi üstüne hayran oldu. Kendi kendine: 
de oturmadı. Çünkü ne kadar uzun - Eğer ibu adamla ortal: olursam 
zaman oturursa otursun p:ı.ranın ken- sırtım yere gelmez! 
di kendine piliç çıkarmıyar.ağını bili· Dedi. 
yordu. Hüseyin lbeye işi açh. Ona eğer İs· 
Buğday ticaretine başladı tanbulda lbir şubesi ve ortağı olursa 
Az zamanda iş adamı olduğunu buranın madrabaz · tüccarlarına daha 

gösterdi. Koca çınarın altında tavla çok meydan okuyacağını, pek çok ka • 
oynarken katiplerin<len bir! gelir: zanacağını anlatı!. 

- Ağa, altmış bin okka buğday Ve kandırdı. 
var. Altmış paradan alalım mı? Hüseyin bey: 

Derdi. - Olur! 
Hüseyin lbey oyuntıınu bir an lbi•le Dedi. 

k~meden !başını' yukarı veya aşağı Ali Remzi bey neredeyse sevincin .. 
doğru sallardı. Buğdaylar da ona gö- den çiftetelli oynıyacaktı. Hüseyin be· 
re alınmaz veya alınırdı. Biraz sonra yi İstanbula çağırdı. Onu gezdirecek, 
kfıtilb gene onun omuzu üstünden sa - eğlendirecek, daha çok kendisine bağ .. 
rardı: lıyacaktı. Ortaklık mukavelesmi de o 

- Deminki ·buğdaylara yetmiş beş aralık yaparlardı. 

paradan müşteri var. Verelim mi? * 
Hüseyin bey başını aşağı doğru e - Hüseyin bey İstanbula ilk defa ge· 

ğer ve kaHb hızlı hızlı uzaklaşırdı. liyordu. 
Henüz görülmemiş ve tartılmamış o· Burayı çok beğendi. 
lan buğdaylar için iki baş sallaması o- Ali Remzi bir gün bir mukavele 
na tamam iki yüz yirmi beş tane sap· müsveddesi hazırladı ve dostuna oku· 
sarı altın lira kazandırmıştır. du. 
Babasından kalan on iki çömlek al- (Devamı 15 inci sayfada) 

• 



'Son Poıt:ı 11 ""' tefrikaşı: 78 

151 numaralı şehit 
(Ertuğrul faciasına karışan aşk macerasıj 

Yazan : A. R. 

iki ceset ... Fakat iki ceset birbirine o kadar sarılmış, 
o kadar kaynamış ki, iki ceset tıpkı bir tek ceset 

olmuşlardı, bunlar Asaf ile Suat idiler 

Fikirler, ikiye ayrılmıştı. Doktorlar, j t~: l~i ölün~n. üzerine geril~iş olan ör· 
bir an evvel asli vazifelerinin başına tuyu çekmıştı ···Ve sonra, helecandan 
avdet etmek için, (149) cesed karşı ~ titriyen bir sesle: 
sında ayin ve merasimin yapılmasını - Oğlum, Hayri!.. Sen ~imdi, bir 
istiyorlardı. Halbuki askeri tıp ile kurnazlık edeceksin. 
bahriye yüzbaşısı (Sürüki) : - Emret, hoca efendi. 

- Verilen karar, hiç bir suretle de- - Baki.. Görüyorsun ya?.. Japon-
ğişmez. lcab ederse, bir ay bekleriz. lar, iki mezar kazıyorlar. 

Diyorlardı. - Evet. 
Onlar, tam bu münakaşadalarken, - Şimdi, bu iki cesedi birbirinden 

cesedlerin nakline nezaret eden kaLib ayırac?.klar. Ayrı ayrı gömecekler. 

içeri girmiş: 
- Yeni cesed bulundu. 
Demisti... Münakaşa, derhal hitam 

bulmuş.: başlar katibe çevrilmişti. 
- Yeni cesed mi, bulundu? •• 

- Evet. 
- Süphesiz, bir tane? .. 
- Hayır. İki cesed ... Fakat bu iki 

cesed birbirine o kadar sarılmış .. o ka
dar kaynamış ki.. tıpkı bir cesed gi • 

bi. 
Cesed, getirilmişti. imam Ali efen

diye haber verilmişti .. Ali efendi cesed· 
lerin üstündeki örtüyü kaldırır kaldır
maz ,derin derin içini çekmiş: 

- Aaaah, zavallı Asafcık.. seni, 
böyle mi görecektim. 

Diye mırıldanmıştı. 
Ali efendi, ihtimal ki daha başka 

~eyler de söyliyecekti. Fakat, birden· 
bire büyük bir heyecana kapılarak 
rengi kıpkırmızı kesilmişti. Göz ka -
paklan, titreye titreye açılmış; nazar -
ları, birbirine sımsıkı sarılmış olan bu 
§ki cesed üzerinde temerküz etmişti. 

Başını, yanında duran nefer Hayri-
ye çevirerek: 

- Tanıdın mı, Hayri? .• 
Demişti. 
Hayri; avuçlarının içi ile, gözlerin

Cleki yaşları silerek: 
- Tanımaz olµr muyum, hiç imam 

efendi? .. Şu, bizim sübyan .. mübarek 
çocuk, ele avuca sığar şey değildi. Tığ 
gibi delikanlı idi. Onun, serenler üze
tinde şöyle keklik gibi sektiği gözü -
mün önüne geliyor da ... 

-Oyle ya ... Fena mı yapacaklar?.. 
- Vakıa, öyle olmak lazım amma .. 

bizim şeriatimizde bir mesele vardır. 
Ölürken birbirine 3arılan iki şehidin 
cer1edlerini birbirinden ayırmak iÜ -

nahtır. 

- Yaaaa ..• 
- Evet. .. Bunu, her hoca bilmez. 

Amma, ben bilirim. Kitabta, yeri var· 
dır ... Onun için şimdi sen, mezarların 
kazılıp bitmesini bekliyeceksin. 

- Evet. 
- Sonra .. Japonları bir bahane ile 

savacaksın. Bu iki cesedi, bir mezara 
gömeceksin. 

-Ya, öteki bos mezar, ne olacak?.. 
' 

- Onun içine de, öteki mezardan 
çıkan taşları doldurup, derhal üstünü 
örteceksin. 

- Pekala, hocam. Hiç merak et -
me ... Rahmetlileri birbirinden ayır -
marn. 

Hayri, bu sözleri söyler söylemez, 
mezarlara doğru ilerlemişti. İmam Ali 
efendi, bir el işareti ile onu tevkif et
ti. Başını onun omuzlarına doğru e -
yerek: 

- Haa, aklımda iken onu da tenbih 
edeyim, Hayri ... Gene, kitabın kav -
lince, şehidlerin sırlarını saklamak 
lazımdır... Bu iki şehidi, bir mezara 
gömdüğünü; zinhaar, kimseye söyle
miyeceksin. Eğer söyliyecek · olursan, 
onların kemikleri mezarlarında titrer. 
Sen de, perişan olursun. 

Saf Türk köylüsünün vücudu. bir 
anda titremişti. İmam Ali efendinin 
bu tehdidi karşısında hissettiği ürkün
tü ile: 

- Bak, onu bilmiyordum; hoca e-

Sözler, Hayrinin boğazında düğüm
lenmişti. Hıçkıra hıçkıra ağlamlya baş
lıyarak: 

- Zavallı çocuk .. kız gibi delikanlı fendi. Eğer tenbih etmeseydin, mem
idi ... Asaf beyi de, çok severdi •.. De- lekete gittikten sonra, ben bunları eşe 
rnek ki, son nefeslerinde, birbirlerine dosta naklederdim. · · Mademki gi.inah
rastgelmişler ... Can havlile birbirlerine mış .. artık ağzımı bile açmam. 
öyle sarılmışlar ki... Diye, teminat vermişti. 
İmam Ali efendi, cevab vermemiş- * 

__ .•. . . .. , .•• __ -. ....... ·- Merasime iştirak edecek olan köy • 

r--------------,., lüler, şehidli~n önüne toplanıyorlar-

Bir Doktorun dı. Bahriye müfrezesi efradı, silah ça-
tılarının etrafında dolaşıyorlardı. 

Günlük Sah İmam Ali efendinin ikamet ettiği 
Notlarından (*) 1 kulübenin kapısı açıldt. Hayri, ses:siz

'ı ce içeri girerek k~nuşmıy~. ~aşladı. 
- Hoca efendı 1.. Verdıgın emri ay-
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BARBAROS 
..._ ...... Korsan Peşinde 

Yazan : Celil Cengiz 

Barbaros birdenbire bağırdı: 
" Dalgaların arasında çırpınan bir 

adam var •.• Tez inip kurtarın,, 

- Tefrikaınına roalmleri.de11 -

Diye bağrışıyorlardı. raktılar .. Kollarını oğuşturdular.. Yenedikli şövalyenin meşhur bir al-' 
İşte bir yangın daha.. Ağzına biraz su akıttılar. tın kaçakçısı olduğu, ve idaresind• 
Salih Reisin gemisinden atılan iki Civani kendisine geldi. Gözlerini a· bit: çok kaçakçı kernileri bulundui'J 

yangın humbarası, düşmanın amiral çarak şaşkın şaşkın etrafına bakındı. anlaşılıyordu. 
gemisini de ateşler içinde bırakmıştı. Korkunç bir rüya görüyor gibi es • ij.arharos bu adamla dört yıl öne• 

Bu sırada Barbaros düşman gemi • nedi .. Ve gözü Barbarosun gözüne bir akşamüstü Cezayir sahillerind• 
lerine o kadar sokulmuştu ki.. Artık ilişti. Yerinden kalktı.. karşılaşmış, fakat o zaman bir dost gi• 
gemiler top atamıyordu. İki taraftan Büyük Türk denizcisinin ayakları .. hi konuşarak ayrılmışlardı. Barbaro ' 
da ok yağmuru yağmağa başlamıştı. na kapanarak yalvardı: sun ilk işi şövalyeyi sorguya çekmeS 

Bu cephede yalnız ok muharebesi o- «- Ölünciye kadar ıize kölelik e- oldu: 
luyordu. Ve denize düşen Venedik deyim .• Beni öldürmeyin!» (1) - Nereden geliyordunuz, sinyor) 
korsanlarını Barbarosun adamları bi- Barbaros, şövalyenin kolundan tut- - Arşipelden.. . . . . 
rer birer denize kement atıp çekiyor - tu .. Ayağa kaldırdı: - Ne zamandanberı orada ıdınız1 
!ardı. - Mertçe dövüştün .. Karşına çı - - Korsikadan yeni gelmiştik .. 

Dört saat süren bu müthiş deniz 
harbinden sonra, ne yazık ki, dü~ma
nın amiral gemisi ele geçirilememiş .. 
Ateşler içinde yanıp batmıştı. 

Türk gemilerine alınan deniz üs -
tündeki esirler bu geminin altın yüklü 
olarak cezayire geldiğini söylüyorlar
dı. 

kan Türklerden kaçmadın l Ve nihayet - Buralarda ne işiniz vardı~ 
elimize esir düstün 1 Seni ne diye öl- - Beni serbest bırakmayı vadeder: 
dürelim.. ' seniz, size buralara niçin geldiğimi~ 

Dedi. V enedik şövalyesi Barbaros- ve neler yapmak istediğimizi birer bı• 
tan bu kadar iyi ve insanca karşılık rer anlatırım. 
göreceğini ummuyordu.. Barbarosun - Serbest bırakmazsam? .. 
sözlerini sevinçle dinledi.. - Söylemekte mazurum. O zaman 

Ve geniş bir nefes aldı. işkence yapar, beni öldürürsünüz 1 
Venedikliler bu altınları yerlilere Şövalyenin Türklere esir düşmesi- _ Demek ölümü göze alıyorsun? 

dağttıp isyan çıkaracaklar ve Cezayir le harp bitmiş sayılabilirdi. _ Ya hürriyet .. ya ölüm .. ikisinin 
kıyılarında yerleşen Türklerı bu suret- Şimdi Satih Rei~\n gemicileri, bir ortasında kalmak işime gelmez. 
le denize dökeceklerdi. Venedik kalyonu ile karşı karşıya gel-
Düşman gemilerinden ikisi nasılsa mişlerdi. 

geri hatta çekilerek, havasım bulup Biraz sonra bu iki gemi birbirine 
yelken şişirmiş ve kacmağa muvaffak yanaşmış bir halde deniz üstünde du-
olmuştu. ruyordu. 

- Pekala. Yanımızda bir 
gibi beş on gün kalacaksın! 

- Ondan sonra?.. 

misafir 

(Arkası var) 
Evlendihten sonra 
Nelere dikkat 

Geri kaJan gemilerden üçü tamami- Venedik kalyonuna dolan Türk de· _.....~. · · ' ' ' · · · ' · · · ' · · · ' ' · ·•· ,._.,,,, 
nen icra ettim. k T kl All h Bürhaniye icra Memurluğundan: 1 le ve denizcilerile birli te ür erin e- nizcileri palalarını çekmişler: cc a .. 

-Aferin Hayri. Gören olmadı ya~ .. line düşmüştü. Allah .. Sen bize yardım et!ı\ sadalarile Borç temini için alacaklısına birinci sı• Etnıelidir? 
Sağlam bir çıft bile evlet diklen sonra 
soylarını bozablllrler. Bu da tohumu bo
zan şeylerle olm. Bunların başında fren
gi, alkol; verem gellr. Bunların tohumu 
bo:ı;maları yüzünden soy fr~nrlsi, beden 
çarpıklıklar, anadan doğma akıl geri -
liği, sar'a gibi hastalıklar meydana çıkar. 

Ballet - Cilbert adındaki Fransız ruh 
hekııni alkol içln sefaletin mucldl, ha -
pishnne ve timarha~eleı·tn belli başlı 
sermayesidir diyor. Işte bu sebeple to -
humu bozan bu gibi şeylerden sakınmak 
lazımdır. Diınyaya bedbahtlar getlrmeğe 
hakkımız yoktur. Hele yavrularımızı böy

le sar'alı, aptal yapmak ulze büyük bir 
mc 'ullyct yuklcr. Frengi de böyledir. O 
da soyu bozar, aklı bozar, nesli kötüler. 
Bundan başka doğarken dlkkatslzllk et
mek, cahil ebelerin elinde kaimak ta ço
cuk dimağının ncşvünemasına mA.nl o -
lan sebeplerdendir. Hf!.mllcll'· esnasında 
kadınların sakin, heyecansız blr hayat 
geçirmeleri mümkün olduğu kadar ru
hi ve bedeni sarsıntılardan uzak bulun
maları ateşli hastalıklara yakalanma -
mağn dikkat etmeleri lazımdır. 

- Hayır. O zaman meydan tenha j Bu sırada bütün Türk denizcilerini düşman üzerine saldırıyorlardı. Ve - ra ve derecede ipotek tesis edilmiş ~e bu k~ 
idi. Şi~d.i, top.lan~uya başladılar. 'sevindiren bir sahneye şahit olan Bar- nedik kalyonunun güvertesi bir anda re dairemizce satılnıasma karcır verılnıiş bO 

.-k ~~a. · · Şımdı, yapılacak hır ışı - baros, gemisinin güvertesinden bı:lğır- kanlı bir mezbahaya dönmüstü. Ha _ I lunan Biirhaniyenin Kerem köyünde ıcaı-
mız a ı. dı · }atların arasında yuvarlanan i~san baş- malumülhudut ve evsafı ve müştemilatı .-

1 
- Onu da yapalım.. · D l I d b' l d l k 11 b t tt • ·ı: de ya• . ,.. ,. . . - a ga arın arasın a çırpınan ır ları, vücut arın an ayrı mış o ar, a- filet ve edeva ı ar ırma şar~names .... ı 

ı . -. Hadı .. evvela, Ja~on katıbıne adam var .. Tez sunu inip kurtarın! caklar, gemi güvertesinde çok kor - zılı (8600) lira muhammen l:ıymetli bir t>af 
gıdelım. Şu levhaların Japoncalarını 8 . k T" k• · · · de · t 1 k b' d' d d · · · P~ ır aç ur gemıcısı nıze a ı - unç Lr manzara arze ıyor u. zeytin yağı fabrikası aıremızce peşın 

1 y~dıralım.k s,onra da, mezarların baş 1 dılar.. Türkler bu kadar kan dökmek iste- ve açık arttırma ile satılacaktır. Bu nıalıD 
uç arına ta a ım. Simasında asalet beliren heybetli medikleri halde, bu gemideki Vene - ihalesi 31/51937 tarihinin pazartesi günü s•· 

imam Ali efendi, plakları; I layri bir adamı dalgaların arasından yakala- dikliler her nedense gemide bir tek de- at 15 de dairemizde yapılacak ve bu taribt' 
de kazıkları aldı. Katibin kulübesine ı yıp Barbarosun gemisine yaklaştırdı • nizci kalıncıya kadar kendiierini mü · teklif olunacak arttırma bedeli muhamnıe .. 
gittiler. Plakları gösterdiler... Artık !ar. dafaa etmişlerdi. kıymetinin yüzde yetmiş be~iııi bulınadıl' 
1şaretle anlaşmıya alıştıkları için, ka- ı Barbaros güverteden kendi elile de- Nihayet bu gemi de Türklerin eline ~urette arttırm:ı on beş gün daha. temdit o· 
tib derhal Ali efendinin maksadını an- 1 nize bir ip sarkıtmıştı.. Venedikliyi ipe düştü. ıunarak 15 6 937 tarihinin Sah günü aYııl 
!adı. Eline, fırça ile mürekkeb kutusu- bağlayıp yukarıya çektiler. Ve biraz sonra bu geminin neden saatte dairemizde icra kılı.~ı:ıc:ıktır. Bu ınııl 
nu aldı. imamın yüzüne baka~·ak: Barbaros bu adamı görünce ağzını bu kadar çetin gemicilerle muhafaza üzerinde hak iddiasında buluııanlann evr•' 

- Ne yazılacak .. söyle bakalım? ... bir karış açarak: altına alındığı anlaşıldı: Korsanlar kı müsbitelerile birlikte 31 im1i gün içincl' 

Manasını ifade eden bir tavırla başı- - Şövalye Civani.. (Korsika) dan altın getirmişle,, fakat memuriyetiınize müı·acaat etmeleri ıiizıl1>: 
nı iki tarafa salladı. Diye bağırdı. aralarında aylardanberi haklı bir tak- dır. Aksi halde hakları tapn ~ici!lile sabit ol• 

imam Ali efendi; kalbindeki acıyı Bütün gemiciler hayretle birbir le • sim yapamadıkları için, hisselerine dü- mıyanlarm satı" beclelinin paylaşmasınd•" 
hissettiren bir teessürle, teker teker rine bakışıyorlardı. şen altınları bu gemide torbalar için- hariç kalacakları ve bu fabrikanın arttırın' 

c•ı Bu notları kec;ip saklayınız, yahut B b b .. 1 · d d kl l d ihi d 'tibar"" so"'ylemiye başladı: ar aros u şova yeyı nere en ve e sa amış ar ı. şartnamesi 14 ,ı 937 taı· ıı en ı bir albüme yanı,tırıp kollek'Jiyon yapınız. btı' 
., b M 1 A f f d 1 t ımıstı) 936/ 19 No. ile daircmiz,le heı b.ese açık Slklnıı zamanını1ua u notlar bir doktor u·· az" ı·m sa e en ı' nası an · 1 d T'" ki 't I 

- .. · · •• .. .. • ' ( 1) «Roma kapı arın a ur er» ı a • 
g-ifl imdadınıza yetişebilir. s·· (Arkası var) Venedikli ~övalyeyi aüverteye bı _ 1 ıunduruıanıağı il:iıı oıunur. 1..----------------' ve ... u .. at... Y van.ca. 
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1 lstanhul Belediyesi llinları 1 
Ölçülerin muayenesi hakkında ilan 

Ölçüler nizamnamesinin 17 inci maddesi mucibince 937 ıenesi ikincikinun ayı 
içinde kaydedilmiı ve aahiblerine müracaat kağıdı verilmiı olan ölçülerin 937 ıe· 
belik muayeneleri 1 /5/937 ırününde baılıyacaktar. 

Muayeneye ıretirilecek ölçüler: 

1 - 1935 ilk veya senelik muayene damgasını taııyan bütün ölçüler. 
2 - Senelik muayene damgası ıilinmit veya okunamayacak kadar boıulmuı 

l>ilUınum ölçüler. 

3 - Sahıöleri taraEandan ayarından veya damgasından ıüphe edilen ölçüler. 
Ölçü sahihlerinin mütküla~ıı maruz kalmamalan ve itlerini çabuk yaptırmaları 

;çin ellerindeki müracaat kağıdmda yazıla olan üç maddeye çok dikkat etmeleri 
lizundır. 

.A§ağıda yazılı günlerde ayar memurları, mıntakalan içindeki semtlerde ölçüleri 
ınuayene edeceklerdir. 

Eminönü Gurub merkezi 

1/5/937 den 31/8/937 eününe kadar Beyazıd nahiyesinde 

Beyoğlu gurub merkezi 

1/5/937 den 22/5/937 ırününe kadar Beyoğlu kaymakamlıimda 
24/5/937 D . 1/6/937 )) )) Pangalhda 

2/6/937 D 9/6/937 » » Ha.köyde 
10/6/937 D 26/6/937 )) J> Beıiktaf D 

28/6/937 J) 7/7/937 » J) Amavutköy 
8/7/937 » 24/7/937 D D Sarıyer :D 

26/7/937 D 5/8/937 • D Yeniköyde 
6/8/937 » 31/8/937 D J) Beyoflu .. 

Fab"b gurub merkezi 

1/5/937 den 15/5/937 ıününe kadar Fatih ayar memurluğunda 
17/5/937 J) 31/5/937 J) D Eyüp kaymakamlığında 
1/6/937 D 19/6/937 J> :D Samatya nahiyesinde 

21/6/937 D 30/6/937 J) 1) Bakırköy kaymakamlığında 
1/7/937 J) 9/7/937 J) J) Y qilköy nahiyesinde 

12/7/937 )) 19/7/937 J) D Silivri kaymakamJığmda 
21/7/937 J) 30/7/937 J> J) Ça:alca )) 

2/8/937 J) 31/8/937 » D Fatih ayar memurluğunda 

KADIKÖY GURUB MERKEZİ 

1/8/937 den 22/5/937 ye 
24/5/937 J) 29/5/937 

1/8/937 den 15/6/937 ye 
16/8/937 J> 22/6/937 D 

23/6/937 • 30/6/937 J) 

J) 

kadar Kadıköy ayar memurluğunda 
D Erenköy nahiyesinde 

0SK00AR 

kadar Oaküdar kaymakamlıfmda 
:D Kısıklı nahiyesinde 
J> Beylerbeyi ~ 

BEYKOZ 

1/7 /937 den 18/7 /937 ye kadar Beykoz kaymakamlıimd• 

ADALAR 

16/7/937 den 21/7/937 ye kadar Büyükada 
22/7/937 » 26/7/937 J) » Heybeliada 
27/7/937 J) 29/7/937 D )) Burgaz ada 
80/7/937 J) 31/7/937 » J) Kanahada 
2/8/937 J) 4/8/937 1> D Maltepe belediyesinde 
8/8/937 D 9/8/937 )) J) Kartal )} 

10/8/937 D 12/8/937 llt » Pendik ~ 

YALOVA 

13/8/937 den 18/8/937 ye kadaı- Yalova belediyesinde 

ŞiLE 

19/8/937 den 21/8/937 ye 
23/8/937 » 24/8/937 )) 

kadar 
)) 

Şile belediyesinde 
Ağfa » 

26/8/937 den 31/8/937 ye kadar Kadıköy merkez (B.) '(2206) 

* * Beıiktaf belediyesinden: Ba§ı boJ olarak yakalanan kurt köpeğinin aalıibi üç 
l'Ün içinde daireye müracaat etmezse sahlacak~ar. B. (2209) -
kayıp - Edebiyat Fakül!esinden aldı-ı İstanbul ikinci İflas Memurluğundan: 
~ 632 Fakülte &ayılı hüviyetimi zayi el· Müflis Aleksandar Korpi ve ıürekisı 
liın Yenisini çıkaracağundan eskisinin hük- ş· k t" il Al ksa d • K • •· 
bıij yoktur. 

844 
ır e ı c e n ır orpı masasına mu-

Ed b• ro.caat eden Racivanoviçin istedi<n 400 
e ıyat Fakültesinden Meliha ...,. 

:lira ve Teodoridisin beş senetle istediği 
Baykara 

KULAKLAR 
Gnzeı sesleri işittiği 
gibi, btızan parazitleri 
do alır, Her ses sjzi 

oynlnmasm. 

KREM PERTEV 
Hakkında dinlediği. 

niz ve duyduklarını· 

zın en bnyok temına· 

b, onun kararmnynn 
parlaklığı ve .hadiseler 
karşısında unutulma
yan adıdır. 

.... ____ .._ _______________ _ 
'1 kayıp - Tıb Fakültwnden aldığım 
3~ Yllrt ve 940 Fakülte sayıla hüviyetimi 

~~~· ettim. Yen isini çıkaracağımdan eski-
•ının b"'I~•• , ..... _ 

U.K1TIU yoınur. 845 

Tıb Fakül~esinden Hakkı Danıpnan 

4500 Dörtbin beı yüz liranın ve F. Gilva· 

nin üç senetle istediği 3000 Oc; bin liranın 

Müflis Aleksandr Korpirain ıahsi masasına 

olmak üzere altıncı sıraya kayd ve kabul

lerine ve müflisin f8}ıai sıra defterinin bu 

suretle düzeltilmesine ve diğer alacaklı 

Zanetinin İstediji 600 liranııı (Zaneti Müf

lisin kainbiraderi olup muvazaa olması ih

timali nazara alınarak) davada muhtar ol

mak Üzere kayd talebinin reddine ve San 

Bekir zade fhsanın istediği 400 lirada 240 
lira 47 kuruşun kS:yd ve Şirketin borçlan 

meyanına kabulüne ve ıirket ırra defteri

rıin düzeltilmesine ve fazla 159 lira 53 Jru. 

ru,un reddine iflas idaresince karar veril

miı olduğu ilan olunur ( 31942) 

Zayi 
5958 Sicil numaralı amatör vesikamı 

zayi etôm. Yenisini alacağundn eskisinin . 
hükmü yoktur • 

Dr. H A F 1 Z CEM A l 
(Lokman Hekim) 

Dahiliye mütehass1S1: Pazardan maada 
hergün (2 - 6} Dlvanyolu numara ıo.. n te
lefonu 223118 - 21044 

ADRES 
(Baş tarafı 13 üncü sayfada) 

Hüseyin bey uygun gördü. 
- O halde noteregitsek de yapıp bi· 

tirsek! 
- Hay hay!... 
Gittiler. 
Ali Remzi bey noterle yakından ta· 

nışıyordu. Müsveddeyi verdL 
Noter ona sordu: 
- Adresinizi söyler misiniz? 
Ali Remzi söyledi: 
- Galatada, Voyvoda caddesinde, 

Balyemez sokağında, Evange~is banm· 
da üçüncü katta on dört numarada 
tüccar ve komisyoncu ... 

Adres uzadıkca Hüseyin bey Ali 
Remzi beye daha tepeden bakıyor; onu 
baştan ayağa kadar süzüyordu. 

Bittiği zaman doğruldu. 
Noter onun sabırsızlandığı için kalk· 

tığını sandı: 
- Bfüi efendim, Lfıtfen siz de ad· 

resinizi s(iyler misiniz? 
- Lüzum kalmadı. Ben bu iş<len 

vazgeçtim. 
Noter Ali Remzi beye baktı. 
Ali Remzi sapsarı kesilmişti : 
- Niçin! fakat sebeb ne? 
Hüseyin bey dudak büktü: 
- Tüccar dediğin adam, her tarafta 

tanınmış olur. Konyada yedi yaşıntlaki . 
çocuğa Nalbantzadeyi sorunca hem~n 
gösterir. Hafuuki seni aramak için ta· 
marn üç satır yazmak lazım. Ben böy· 
le şeylerle uğraşamam, hoşca kalın! 

Yarmki nushamızda: 

Yeter, anlatma! 
Yazan: Melahat Tezer 

---·------~-----
İatanbul İkinci lfli.s Memurluğundan: 
Mahkemece 29/3/937 tarihinde iflisı

na kadar verilen n Baku-köyde Yeni ma· 
haliede oturur ve Balıkpazarındıı Tatçı -
larda 17 No :da uncu Awam MacariclWn 
tasfiye edilecek bir mala olmadığından tas· 
fiyenin tatiline karar verildi. 

Müfliain alacaklılan tarafından otuz ıün 
içinde İflasa müteallik mııamelelerin tat • 
bikine devam edilmesi ;İstenilerek masrafı 
peıin verilmediji takdirde iflasın kapah • 
lacağı alakadaran tarahndan bilinmek 
üzere ilan olunur. (31943) 

-----------------------------
Beyoğlu Vakı~ Direktörlüğü ilanları 

Kiralık Emlftk 
1 

Cezayirli Gazi Hasan P•I• vakfından Büyükdere ve caddesinde 54 No. Ja 
dükkin. 

Cezayirli Gazi Hasan pa§a vakfından Kas1mpa1a Kayık iskeleli 41 No. Jı 

müfrez arsa. 

Taksimde Ayazpqa Selime Hatun sokak 1 No. lu ev. 

Yukarıda bulundukları yerlerle mevkileri yazıb vakıf ırıallar 31/Mayas/938 •<f. 

nuna kadar kiraya verilmek üze.re açık arttırmaya korunUJhır. fateklilerin 23/~ 
san/937 Cuma günü saat 14,30 da Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü Akarat kalemini 

gelmeleri. ( 2062) 
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Yağlı -ve yaasız acı badem, -yagsız kar ve yarım yağlı gece 
• 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder 
Dünyada mevcut kremlerin en nefisleri, en sıhhileridir. Nazik cildli kadınlarm hayat arkad~dır. ihtiyarlan gençleştirir ve gençleri cüzelleıtirir. İnsana ebedi 

bir taravet veren HASAN acıltadem yağile yağsız gündüz ve yarun yağlı gece kremlerini unutmayınız. Kutusu 50, tüp halinde 20. Türkiyede yapılıp ta Avrupa etiketi 
yaplfbnlan ve halkı aldatan kremlere ve sair ıtriyata aldanmayl111%. HASAN ismine ve markasına dikkat ediniz. 

HASAN DEPOSU: ISTANBUL, ANKARA, ESKİŞEHİR, BEYOÖLU, BEŞİKTAŞ. 

\ l 

Kumral ve siyah olarak 
iki cinsi vardır. Ter ve 
yıkanm~.kla kat'iyyen 
çıkmaz, tabii renk ve-
ren tanınmış yegane 
sıhhi saç boyalarıdır. 

iNGiliZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU - ısr ANBUL 

lstanbul Üniversitesi Arttırma ve Eksiltme 
Pazarhk Komisyonu ilanları 

Tıp Faktlltesi İkinci Hariciye kliniği f çin alınacak ve muhammen bedeli 
14000 lira tutan demir levazımı 26.4.937 Pazartesi günü saat 15de ihale edilmek 
üzere kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin 2490 sayılı kanuna uygun vesikaları ile 1050 liralık muvakkat 
teminat ve teklif mektuplarını ihaleden bir saat evveline kadar Rektörlüğe 
vermiş olmalıdırlar. 

Liste ve şartname herglln Rektörlükte görnıur. (1950) 

* * 
Az Çok Muhammen bedeli 

Ton - 500 Ton • 800 Lira• 15,5 Krible maden kömürü 
• • • Üniversiteye alınacak olan miktar n mullammen bedeli yukarıda yazılı krible 

maden kömürü 3/5/937 pazartesi &'Ünü saat 15 de Rektörlükte kapalı zarfla iha
le edilmek üzere ekıillmeye konulmuftur. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 930 liralık muvakkat teminat-

larile zarflarını ihaleden bir ıaat evvel Rektörlüğe vennİf olmalan lazımdır. Şart

name her gün Rektörlükte görülür. (2120) 
611 ............................................ 1 .. 

DAiMON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde: 

o200 A eio mM ··o···N 
fenerleri gelmiştir. 

iyi Pflk elmek için yelnıa 

1 

1 
SELANIK BANKASI 

Tesis tarihi 1 868 

• İdare merkezi: 
İstanbul (Galata) 

Türhiyedeki ıubeleri: 

İstanbul, (Galata, Yenıcami); 
İzmir, Mersin. 
Adana bürosu 
Yunani•tandaki ıubelni 

Selanik. Atina, Pire. 

• 
Her nevi banka muamelatı 

İstanbul ve Galata şubelerinde 
t<lralık kasalar 

• •• • 
SEKSULIN 
Ademi 

, J .~tidar; ~~ 
Bel . .. . 

· · F\ gevşekliğı,,: 

Dermansizıık, · 
vocut.,e oıma~ın 

v.orgu.nluQund~,, . 
peıemuesslr ve •!mın 
" ·bir . ilaçtır. . ... ·· ' . . . 
Kut:usu 200 . kurue 

BEŞiR, ~~~At. ~ MA~MlİT ceyn 
· Eczanesi • Sirkeci · 

Zonguldak Asliye Ho.ıkuk Hakimli -
ğinden: 

Zonguldnk l\ıitlıat paşa nıa. İsmet 
paşa sok. İsmail kızı Fatma Bancı tara
fından, kocası Mithat paşa rna. iken 
tegayyüp eden ÇcrkeşJi Hasan aleyhi
ne açhğt boşanma davasının muhake 
mesi için tayin olunan giinde ilanen 
tebligat ifasına rağmen gelmediğin
den, hakkmda gıyap karan verilerek 
ilanen tebliğine .ve muhakemenin 13/ 
mayıs/937 perşembe saat 10 a talikine 
karar verilmiş olduğundan, rnumailcy
hin mezkur günde Zonguldak hükiı-

: met konağında 65 No. dairede Zon
guldak Asliye Hukuk Mahekemesine 

' ~elmesi için işbu gıyap kararı yazıla-DAİMON Pilleri 
ile 

DA l M ON Ampullarını 1 

rak tebliğ makamına kaim olmak üze-
1 re ilaıı olunur. _ _ __ 

1 
Dr. IHSAN SAMI ._, 

kullanınız, ve her yerde O A 1 M O N 
markasına dikkat ediniz. 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Cadde veya Muhaın men Scmtime~lıur ve 
mahallesi sokeğı Nr: sı Cinsi kirası 

Bahçekapı'da 4 cü Vakıf Zemin ka-
hanııı. tında. 

• • • 
• • • • 

Bahçekapı'da Şeyhmeh-
med Geylllni. 
Sultanahmed, Üçler. 
Çarşı'da. 

Bahçeknpı'da Seyhmeh
mod Geylanı. 
'Balıkpazarı, Ahiçclebi. 

• 
4~cü katında 

Sebzehane. 

Fuad paşa. 
Uncuoğlu. 
Perdahçı hanı. 

Limon iskelesi 

----------------------------~ 

6 

8 

1-8 
4,6 

2 
44 
21 

Lira K. 

Mağaza. 43 

Depo Dipten ikinci di- 20 
reğe kadar. 
Penceresiz oda. 7 
Dllkknn ve iki oda. 20 

Mektep mahalli. 5 
DUkkan. 1 
DOkkllnın nısıf hissesi. 2 
Hidayet camii yeri. 25 

Ortttköy, Pazarkayığı. 47 
iskelesi. 

Yukarıda yazılı nıahııller 938 - senesi Mayıs nihayetine kadar kiraya verilmek 
üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. Jsteklller pey parnlarile beraber 26-Nisan-937 
Pazartesi gOnll saat onbcşe krıdar İstanbul Vakıflar BaşmUtlOrlOğü binasında 
Akarat kalemine gelmeleri. (2113) 

BAKTERiYOLOJİ 
LABORATUARI 

Umumi kan tahlılitı, rrcngi Mlctai 
nazarından ( Wnııserman ve Kahn teamül
leri ) kan lüreyvatı uyılrııMı, tifo ve 
sıtma hastalıkları teşhisi, idrar, balıram, 
cerahat, kazurat ve ıru tahlil&tı, ültra 
mikroakopi, huınıııi aşılar iııtih'Ean. Kanda 
üre, şeker, Klorür, Kollcııterio ınilctarları· 
nın tayiui. 

D ivanyolu: No. 311 Tel: 2098 l ~ 

DoVç-E -0-Rl-EN_T_B_A-NK .... , 

1 
Dresdncr Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedehı ıubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Her türlü banka iıi * 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGİL 
S. Ragıp EMEÇ 

Ol<sUrenlere: ATBAN HAKKI EKREM 

1 Eml6k ve Eytam Bankası lllnları J 

SATILIK APARTIMAN 
Esas No. Yeri No. su Nev'i 

C 10 Beyoğlun'da Bedreddiı. Ma· 5 - 7 Aparbman 
hallesinde Orta Şimal so-
kağında 

DepozİtOCIU 
T. L 

Tafsilatı yukarda yazılı apartıman pefİn para ile ve kapah zarf uıulile sa· 
tılmak üzere arttırmaya konulmutlur. İhale 3 • Mayıs • ·1937 tarihine mü • 
sadif pazartesi günü saat onda yapılacaktır. isteklilerin Şubemize mira • 
caatla taf silit ve bir lira mukabilinde birer fU{name alarak f8rlnamecle ya· 
zıh hükümler dairesinde teklif mektuplai-ını o gün &aat ona kadar fULemize 
vermeleri. (696) 

Esss No. 

222 

263 

* * 
Yeri 

Küçtıkçeknıeced • içinde muhtelif 
bhıaları havi 36 tapu -enedUe 
mutasarrıf olduğumuz Ali Bey 
çiftli~i ( tapu senetlerinde yazılı 
hudutlnr mucibi) 
KUçUkçckmecede Ispartakule ci
varında 31 adet tapu sene ı li ile 
mutasarrır olduğumuz Tabtakale 
çiftliği ( tapu senellcrinde yazılı 
hudutlar mucihi) 

No. su 

1, 2, 3, 16, 
4, 6, 5, 7, 
8, 9, tOJ 11, 
13, 14, 12, 
13, 13, 14, 
7, 8, 9. 

Nev'i 

ÇifWk: 

Çiftlik 

DepolltOIU 
T L. 

,.40, --
2700, •• 

TafsilAtı yukarıda yazılı ç:fUikler peşin para ile veya ilki peşin ye geri 
kalan yeni taksiti yedi senevi "Ve mosuvi taksitte ödenmek Uzere faizsiz sekiz 
taksitle ve paztırlık1a satılacaktır. 

lstcklilerin 26 Kisan 937 Pazartesi g1lnU saat onda Şubemize mnracaatlan. 
(•77) 

Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk Mahkemesinden: 
Küçük Mustafa pafa Acı çe§me sokak 2 numarada Nuri Mete tarafuıdan Kü

ç::ı: Mustafa raya Ayakaa">ı caddesind..., 2 numarada Hacer ve oğlu Mehmet a
leyhine ikame olunan tahta bed«:li 250 liranın tahsili davası üzerine gönderilen da-

va arzuhallerinin ikametgahlarının meçhııliyeti terh verilerek bili tebliğ iade kı· 
lınmıt bermucibi :alep müddeaaleyh Hacer ve Mehme~1 20 gün müddetle ili· 
nen tebligat icrasına karar verilerek muhakeme 10/5/937 tarihine müsadlf pazar

tesi günü saat 1 O a talik kılınmış olduğundan müddeaaleyh Hacer ve Mehmedin 
o &iin ve saatte gelmedikleri veyi\ taraflarından bir vekil göndennedikleri takdirde 
muhakemeye gıyaplarında bakılacağı tebliğ makamına kaim olmak Üzere ilin olu-

nur. «2213n 

Akay İşletmesi Direktörlüğünden: 
Adalar • Anadolu • Yalova hattı ilkbahar tarifesi 22/Nisan/937 tarihinden iti

baren tatbik olunacaktır. Yeni ~arife iskeolcJere asılınııtır. Kadıköyünden saat 
23,05 te kalkan vapur 22/Nisan/937 den itibaren Kad:J<öyünden 23,30 da, H. 
paıadan 23,38 de kaldırılacak ve Köprüye 23,55 te varacaktır. <12186» 


