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Kral Boris ile ismet lnönü arasında 
sarayda mühim görüşmeler oldu 

lGaı. i,ı.i telefona : 20203 Fiab 1 Kv~ 

·Eski bir maceraya dair ifşaat 
Enver Paşanın ölümü 

herkesin bildiği 
şekilde olmadı mı? Başvekil İstanbulda 

• • Bir Avusturya gazetesi, Enveri, şimdi Sovyet Rusyada 

l t ~ •• •• B 1 ~ l J • J G. P. U. ya şef tayin edilen Ejofun, bir ıece 1an• sme .ı.nonu uıgar LJ..TQ l nezuınue çadırında hançerle katlettiğini iddia ediyor s 2 J • k l Viyana.da çıkan cNeuu Wienw J'Ul'" 

saat 3 uakika aldı, Ba. kanları nal•:.;'.'':.".:;~ tayin edilen tefi 

l ""k J J J J •• •• ••l' J •• Nikola Ejof, Stalin ve Voroplordan a a auar euen meseıeıer goruşu uu ~:ı:::.1;~f~~nı;e:o~=UJ,ı: 
aynı zamanda dahiliye naz~ rlı.jmı da 

Bqvekil yollarda ve Sirkeci ıtannda tezahftrat ve alkıılarla karşılandı yapmaktadır. 
İlk tahsilini bir papas mektebinde 

.. 1 g6ren Ejof, henüz talebe iken bolfe -
1 viı.ırne temayül göstermif, dahilf harp 
1 baflayınca derhal ihtilalciierle birleş
~ miştir. 

Bqvek ilin Suaybosna11 ziyaretlerinden ild intiba 

lon~.~:0;:;.~azi~;~ ·::~at~~:~ 1 Başvekı·ıı·n --H-·a-k--A-f·-·,;-·d---8-h .. A™I A ·--Ç .. -1 fi 
.. vakkuf eden Başvekilimiz tımet in- a a a y 
"1ü ve refikaları ile Hariciye Vekili Beyanatı f 

1 1 1 rtcıvfik Rüştü Aras ve diğer zevat bu a c a arı o uyor 
-.hahki Semplon ekspresine baalı hu- Edirne, l I - Bat"kilimiat ve 

• yanlarındaki zevatı taşıyan mpres 
•uıi vagonla şehrimize gelmişlerdir. tbu gece saat 12.1 O da Karaal'aç ı. - 12 Ki • l d k }d 

Seyahatleii büyük intıbalar bırakan tasyonuna gelmif ve 1' dakika kal- Şl çığ a bn a a 1
t 

Başvekilimiz ismet lnönü huduttan iti- dıktan sonra tstanbuta hareket et- ikisi kurtuldu, onu öldü 
~r7~ tezahüratla karşılandığı gibi Sir miştir. 
"ccı ıstasyonundaki büyük merasim ve Ba.şvcltilimiz istasyonda Gcıeral 
Oo\tkun alkışlarla karşılanmışlardır. Klzun Dirik. refikası, 'Oçüncd U-

Askeri bando selam havasını çal- mum! Müfett4ş Tahsin Uı.er, Kol • 
lbıı1 k • k • l' ordu Kumandanı Korgeneral Sa -"' as erı ıt a ve po 11 müfrezesi res-
lbi selamı .ifa etmiştir. lilı, General Kemal, havanm yatış.lı 

(Devamı Sinci sayfada) 
(Devamı Sinci sayfada) 

Haydarpaşa hattında da 
tren Ocretleri indirilecek 

. Ankara, 20 (Hususi) - Devlet Demiryolları Avrupa hattında tatbilc. e· 
dec~ği ucuz tarifeyi Haydarpaşa ve Ankara Banliyö hatlarına da teşmil için 
ıe~Juklere başlamıştır. Bu suretle Banliyö hatları arasında tarife vahdeti te
inin edilmiş olacaktır. 

"Son Posta,, nm müsabakası : 10 
-- Bu resim parçaları kimlere ait? -

t 

i?~ 

Bakiri 3 •1 evvel böyleydi, hali 
böyle dunıyor .. 

Şark vilayetlerind~ henüz kış 
bitmİf değildir. Rasat bültenleri Kars 
vo havalisinde hala bir çok kar facia· 

(Devaml 3 üncti sayfada) 

Yenicamiin 
perdesini kesen 
bir adam tutuldu 

" Taş üstünde yahyorum, 
altıma sermek 

istedim 1 ,. diyor 
Yenica.miin Ayetli kapı perdelerin -

den birinin bir parçası kesilmek sure -
tile çaJ.ı.nını.ftır. 

68 yaşında Halil isminde biriBi, ya
;kalarunıı ve kesilen parça, meydana 
çıkarılmıştır. Halil, zaruret çektiğini, 
,tq üstünde yatitığını, bu perdenin bir 
kısmından, taş üstünde yatarken sıh
,hatini korumak maksadile istüade et-
1meği düşündüğünü söylemiştir. 

Kendisi meşhud suç kanununa gö - , 
. !'e, adliyeye götürfilmüş, hakkında 

tevkif müzekkeresi kesilmiftit'. 

(Devamı 2 inci sayfada) Enver Paıa 

fsPanyadaki tebaamızı 
memlekete aldırıyoruz 

(Karadeniz) vapuru dün boş olarak lstanbuldan 
Valansiyaya hareket ~tti 

Karadenh vapuru (Yamı 2 lnel •)'fHa) 

23 Nisanda 
,SonPosıa 
Sütunlarında okuyunuz 

" 

Yeni bir tefrika 
Endülüs Şövalyesi Abdurrahman 

ispanyanın muhteşem, fakat kanlı mazisi, 
hem tarih, hem macera 

Yeni röportajlar 
Büyükler küçükler için , küçükler 

büyükler için ne diyorlar? -
Büyüklerin çocukluk hatıraları 

Güzel bir anket ve guzel yazı serileri 

Çocuklara hediyeler 
150 Mektepliye 150 ıeçme hediye vereceğiz. Fotoğrafçdarmm 

ılmdiden mektepleri dolaşarak resimler alıyorlar. Kltipaclll 
bu resimlere bakarak hediye alacak çocukları tayin edecektir. 

23 Nisanda bir " Son Posta ,, ahmz 



? Sa. fa SON POSTA 

r- "'\---------------------------------------------------------Her gün 

Yugoslav harici 
Siyasetinin 
D.ıgandıgı esaslar 

Yazan: Muhittin Birgen 
Belgrad, 16 Nisan 

ra elgrada geldiğimiz gündenberi 
l!d> yaptığımız temaslar esnasında 
gözüme çarpan şeylerden biri de bu • 
rada bir memleketi idare etmek için 
lazım olan münevver bir sınıf unsu • 
runun mükemmel surette yeEşmiş ve 
işleri ele almış bulunduf,rudur. Hangi 
tarafa bakarsanız, hangi sahaya göz a· 
tarsanız orada bu unsurun bir veya bir 
çok mümessiline tesadüi ediyorsunuz. 
Çok fazla ve ince ihtisasa muhtaç olan 
yerlere, <bizde olduğu g:bi, bir takım 
ecnebi ve ekseriya A1man mütehassıs· 
lar getirilmiştir. Bir devleti idare et • 
meğe yarar kadro için bir kaç takım 
insan bulmak kabildir. 

İşte, son zamanlarda Yugcsl&vyanın 
harici ~asetiruicki tekareülii anla • 
mak için evvela bu had:seye dikkat et
mek lazımdır. 

Resimli Makale: 

Ümit insan hayatının güneşidir, çocukluğumuzda he· 
nüz doğmak üzeredir, ufukta belli belirsiz görünür, genç· 
liğimizde başımJzın üzerine gelmiştir, btltün şaşaası .ile 
parlar, ihtiyarlığımız da rse aritaınıza g€Çmiştir, bize an· 
cak solgun ışıkları ielir. 

Gün uzundur, demeyiniz, vakit denilen şeyin önüne 

il Sona kalan dona halır il 
• 

geçilmez bir yürüme kuvveti vardır, ve güneşin ufukta 

görünmesile başımızın üzerine gelmesi bir olur, başımı· 

zın üzerine geldiğ: zaman ise fUlUP yolundadır: Hayatı

nızı güneşin öğieden evvelki lfliında tanzim ediniz. So
na kalan dona kalır. 

Küçük Sırbista! istiklal hayaıtı ( le O ~ A fEb A S U N IQ' A ) 
ancak bir asırlık •bir maziye sahiptir. e;;;;J) ~ ~ 16::11 
Bir asır evvel, Belgrat küçük bir şehir ~':-:"~:---:---=-------~----------------------------
ve Sırbistan da küçük bir köylüler Nikah olurken ı • • Sporcular 
memleketi idi. Bu memleket te, bütün Kilisede dlJğüşen HER GÜN BİR f IKRA lgı· koca 
Osmanlı imparatorluğundan kopup ay· G il Ü ı 
rıimış diğer memleketıer gibi, evvela, e n ve g veg . - Olamazlar mı ? 
harici nüfuzların çalkantısı içinde ha· l iki yumurta yüz liraya 
yat bulmıya başladı. Milliyet fikrini • İmparator İkinci Joze( bir gün Bu günlerde 
Sırbistana, Avusturya ile t!cari mü • çok sade ve biraz eski bir elbise giy- Nevyorkta iÖrül-
nasebctte bulunan insanlar sclktu; miş, ve tek başına bi! ar.abaya bi • mekte olan bir 
bun1ar, Avusturya • Macaristanın nü • nip kıra çılanıştı. Öğle zamanı ara· dava sporcuların 
tuzunu da Sırbistana idhal eden unsur- bayı bir köy lokantasının önünde iyi koca olup o -
]ardı. Bir müddet sonra pancerma - durdurdu. Lokantacı kadından iki Jamıyacakları me-
nist1ere karşı panislavistler de cephe yumurta pişirmesini istedi. selesini ileri at • 
aldılar. Kan birliği ve dil yakınlığı sa· İmparator kendisine getirilen yu- mış ve mesele A-
yesinde bunlar da bir nüfuz sahibi ol • murtaları yedikten sonra lokantacı merikan matbua· 
dular. Avusturya • Macaristanla Çarlık kadım çağırdı: · tında hayli mü. 
daimi bir nüfuz ve inkişaf rekabeti - Ba iki yumurta için kaç para nakaşa edilmiştir. 
içinde bulundukları için Sırbistan bu vereceğim? 
iki nüfuzun mücadele sahnelerinden , _ Yüz lira... Dava şudur: 
bili oldu. Sırbistan bu iki harici kuv • İmparator sordu: Bir golf tıampiyonunun karısı olan 
vet arasındaki rekabetten, kendi inki - Silczyanın bir köyünde bir düğün _ Burada yumurta nadir görü- madam Hayken mahkemeye müracaat 
şafı itibarile, istifade etmemiş değildir. C8nasında aelin ile a-üveyi dövüşmüş len bir şey midir? etmiş ve kocasının golf oyununu, ka· 
Fakat, bu iki nüfuzun çarp!Şinası - ki ve bütün kilise halla birbirine girmiş· Lokantacı kadm hiimıctkar bir rısından yani kendisinden fazla sevdiği 
Smbist~nı idare ed~k hanedan me • tir. Bu dövüşün ıebebi ,udur: vaziyet ahp ccvab verdi: için talak talebinde bulunmuştur. 
selelerıne kadar dahı sokul'Q\uştu · Sır· Nişanlı bundan ilci ay evvel bir gün - Hayır, yumurta nadir görül - Madam Hayken mahkeme reisine: 
bistanı daimf surette rahatsız etmiş ve kıza ~l ·,. mcz, fakat imparatorlar nadir görü· ((Bir şampiyon ile evlenmeğe kal· 
ona müstakil bir varlık sahibi olmak - Banmı ba. ı.. d . be . 1 Jür. kan bir kız çılgındır. Çünkü ~mpiyon 
tan ·· .. ~ u·t kit tt _,. - a ıt., emıf, n senm e ev· • r-

mUuı;;Ve l zev: a ırmfa·~ıı. 1 . w• G l . --------------· akıllı bir insan değildir.)) demi•. 
Bu mücadele, cihan harbtne kadar enmıyeceilffi. e nışanımızı boza- ''Bu oto b ·ı b . T lı mo l ır Mahkeme bunun üzerine çok ga-

devam ettL Cihan harbini de doğuran m. Ad • dl 
Ç- k- f"k . . d w• t" d" am çıg-ne ,, ıip bir karar vererek memleketteki bü 

bu iki nüfuz arasındaki mücadele, az un u ı mm egış Lr ım. 
kalsın Sırbistanın milli var.i:k hayatma Kız bu cevaba fevkalade içerlemiş. Bir kaç gün evvel Amerikada sey- tün şampiyonların karılarını mahkc-
ma1o1uyordu. Almanya ile Avusturya Fakat hiç belli etmemiş. rüsefer talimatnamelerine rıayet etme· meye celhetmiş ve onlara: 
galip gelselerdi, Sırbistan sözü, bir za· - Biz demiş biThirimizden bu tür· yen insanlar hakkında tatbik edilen ce- cı- Kocalarınızdan memnun mu· 
man için dahi olsa, yeniden idari bir lü ayrılırsak, rezalet çıkar, iyisi mi hıç zadan bahsetmiş ve bu adamların haf- e.unuzh> s~lini sormuş: 
ıstılah haline gelecekti. ses çıkarmayalım. Ben seni istememiş ta tatillerini muntazaman hapishanede Hepsi memnun oldukla~ını söyle-

Harp bittikten sonra, S·rbistan bü • olayım ki, başkasile evlenme imkanın· geçirdiklerini yazmıştık. dikleri için Madam Haykenin talebi 
yüdü, Yugoslavya oldu. Fakat, baştan dan mahrum olmayayım. Bu usulün de fayda vermediğini reddedilmiştir. 
başa harap olan bir memlekette, kül • 
tfrrce Sırplardan hiç olmazsa geri kal· Erkek de hunu tasdik eder ve şöy- gören Ncvyork belediye meclisi reisi 

le bir karar verirler: t I k b" f "kı" at mı Ot mıyan, iktisaden daha geniş ve zengin or aya par a ır ı r ş. omo· 
kuvvetlere ma1ik ;bulunan d.ğer mil· Nikah günü kiliseye gidecekler, pa· billeri damgala yalım demiş. 
!etlerle beraber müstakil bir devlet paz evvela erkeğe: Bu kızı istermisin Ve filhakika her kaza yapan otomo
hayatı kurmak hayli mühim bir işti. diye soracak, erkek: <cEvet)) cevabını bilin üzerine: «Bu otomobil bir adam 
Yugoslavya varlığı, etrafındaki tehli • verecek.. Sonrp kıza soracak, kız da: Çiğnedi, şu gördüğünüz arabanın fren
keler arasında tarihi iıık:şafını yap • «Hayım diyecek. leri tutmadığı için vitrinlere girdi» 
mak için, dayanacak kuvvetler hulmı· Bunun üzerine resmi davetliler mu· şeklinde levhalar konmuş. 

Sinek hakkında korkunç 
bir istatastik 

HavalaT ısınını:a Şişlide oturanları 

bir korkudur almış bulunuyor. Ya ge· 

çen seneki gibi sinekler ortaya çıkar 

da, hastalık tehlikesi meydan alırsa di· 
ye. 

ya muhtaçtı. ayyen nikah günü kiliseye varıyorla: Fakat ne dersiniz? Bütün hu ted· * ha J N"h b !' Biz Şişli karilerimizi korkutmak is-merasim ş ıyor. ı ayet papaz evve- birlere rağmen bu otomo i ıe:: miişte-
Bu kuvvet, o günkü A\Tuparia ye • la erkeğe soruyor: rilerinden bir tanesini bile kaybetme· temediğimiz halde sinekler hakkınd,1 

gane kuvvet olan Franı::a idi; Yugos • . - Bu kızı karılığa kabui eder mi· mişler, belediye reisi şimdi ne yapa· tutulmuş olan şu korkunç İstatistiği de 
lavyanın maliyesine ve iktısadiyatına cin? ~ b"I · sıhhati umumiye namına yazmaktan 
da çok fazla huli'ıl etmiş ohm Fransa, Erkek: cagını ı mı yormuş. 

J.k · / / kendimizi menedemiyecegw iz. 
Yugoslavyayı tutabilecf'k ye!•ant: mem- l asır evve ev enrn.e 
leket olarak görüldü ve 0 zaman mem- - «Evet» diyor. ilanı veren kadın Bir tek sinek bir yaz mevsimi için· 
leketin harici s:yaseti Fransaya bağ • Ayni sual kıza da tekrar edilince, de ürüyor, ve bir sinek ailesi torunla· 
landı. kız da: lngiherede British Museum "un eli- rı, ahfad ve ayalile ~u rakamı tutuyor· 
Fransanın harp sonu sıyaseti ise ar- - <ıEvet» diyor. ne çok nadir bir şey geçmiştir. Bu na- mu~: 18.000.000.000.000 

tık dünyaca malfımdur: Hudutı::uz bir Erkek fena halde kızıyor. dir şey I 7'27 tarihinde intişar eden ve Biz bu rakamın azameti karşısında 
egoizm. Fransa, her tarafta yalnız ken- - Yahu diyor, böylt- mi konuş· içinde ilk defa evlenme :ilanı göriilen donakaldık. 
disinin hakim olmasını isted!. Her şeyi mus. tuk? Kız gayet tabı··, olar, .. k ·. '1 h ı w1 ti · <:mı"nd" bı"r gaz t " a anc es er \' ee y ı~ ı.; • e c- ---·--·--·----·-·--·-....... 
yalnız kendi gözile gördü Ye kendi he· -. Fikrimi değiştirdim, diye cevap dir. Bu ilanı vererek koca isteyen kın nefretini uyandırmış, kendisi der-
sabı1na uydurmak istedi. Ya:nız Yu · vcrıyor. Helen Morrisson isminde bir ka·dın .... hal tev'kif edilmiş, müşahede altına a-
gos avyada değil, bütün merkezi Av • Ve neticed ·ıı t k b" b" 1 • d b .. t". k. A Fr e sı e o at ır ır erme mış. ı lmmış, deli olmadığı anlaşıhnca, eline 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduğu için 

Bagibr Konamrulı j 
_.___..... ............... ...._ ....... ____ ._~ 
Eski bir maceraya 
Dair ifşaat 

(Başta.rafı 1 inci sayfada) 

Muhtelif hizmetlerile komünist şef· 
lerinin itimadını kazanını~ olan Ejof 
ihtilalin ilk zamanlarında 'l'ürkistan' 
gönderilmiş ve oradakı faaliyet ile dt 
temayüz etmştir. 

1920 senesinde Lenin, Enver paşa)11 
Moskovaya çağırmış ve ona çok mühirtl 
bir vazife tevdi etmişti: Efganistan ve 
İran yolu ile Hindistana girmek üzere, 
Türkistanda 100.000 islamdan mürek ' 
keb bir ordu teşkil etmek. 

Bu vazifeyi memnuniyetle kabul e' 

den Enver paşa, Moskova hükumeti ' 
nin yıardımı ile az zamanda istenneıı 
yüz bin kişilik orduyu meydana getir 
meğe muvaffak olmuştu. 

Moskova ıricali, Enver paşayı kontrol 
etmek üzere Ejof u Türkıstana gön def" 
m~lerdi. Bolşeviklerin mutemedi olall 
bu zat, Moskovaya verdiği ilk rapor ' 
da, Enver paşanın istenilen şekilde bit 
ordu teşkil ettiğini, fakat bu orduY'1 
Hindistana hücum etmek maksadı ile 
değil, ancak kendi şahsi gayelerinin 
tahakkuku için kullanmak niyetinde 
bulunduğunu bildirmişti. 

Enver paşaya karşı büyük bir itimat 
besliyen Lenin, verilen bu habere i -
nanrnak istememişse de. bilahara vukı.1 
bulan hadisat Ejofun ihbarını teyid et
miştir. 

Filhakika, 100.000 kişilik ordu ta -
mamen hazır olduğu zaman, Enver 
paşa Sovyetlerin camileri kapadıkları
nı ve ibadeti yasak ettiklerini ileri sil· 
rerek, ordunun kırmızı bayrağını bir 
tarafa aıtmış ve yerine yeşil bayrak çe 
kerek cihat ilan etmişti. 

Enver paşanın, pek ciddi ve naZi]{ 
bir vaziyet ihdas eden bu hareketi, 
Moskovada büyük bir endi~e uyandır
mış ve memleket dahUınde böyle bit 
ordunun mevcudiyetinden doğabile " 
cek muhtemel tehlikeleri önlemek üze
re tedbirler düşünülmüştür. 

Enver paşanın öldürülmesinin erı 

zecri tedbir olacağına kanaat getiren 
Moskova hükfuneti, bu ağır vaziyeti 
Ejofa -tevdi etmiştir. 

Tatar kıyafetine giren ve çehresi.nill 
ifadesini dahi mahirane bir surette de· 
ğiştiren Ejof, itimad ettiği br kaç ar " 
kadaşını da beraber alarak, Enver pa
şanın teşkil ettiği orduya girmeğe mu
vaffak olmuş ve bir gece ele paşanın 
uykuya dalmış olduğu sırada, çadırınil 
sokularak hançerile onu ölciürmüştür. 
Diğer taraftan Ejof'un arkadaşlan da 
ayni suret1e ordunun diğer reislerini 
katkı!mişler ve başsız kalan yüz bi1' 
kişilik kütleyi dağıtmışlardır.• 

* Son Posta - Viyana gn.zetesinin an· 
!attığı bu hikaye doğrusunu söylemek 
lfızım gelirse bize tamamen hayal mab 
sulü gibi gelmektedir. 

Zira hatırlarda olduğu üzere Enve
rin Kafkasya ve Türkisla?ı sergüzeşt
leri esnasında yanındn. bulunmuş olnJl 
bir !kaç kişi bilahara mem?ekete dön " 
tnüşler ve döndükleri zaınan Enver.iJ'l 
ölüm hB!berini verirken, bir çete müsa
demesi esnasında yaralanmak suretile 
hayatını ikmal ettiğim söylemişlerdi... 
Hatta eğer yanılmıyorsak ölümü es -
nasında arkasında bulunan elbiseyi dC 
bunlardan biri İstanbula getirerek ıı: 
ilesine teslim etmişti. 

rupa a, u un şar ı vrup:tda, ansa nj iyo lar i ilk defa go""ru""Ien bu küstahlık h l b' f h k ·ı 
bir takım milletlerin bu ~sı a göre za • ı r r r · a • ır u uş vesi ası verı mi~. 
ruri olan bir takım temayiıileri bulu- ,------------------.;;;, ___________ _;_ _____ .:_ ____ ı ispanyadaki tebaamızt 
nabileceğini ve bunlara hürmet edil .1 l S T E R İ N A N İ S T E R İ N A N M A ! 
mek ıazım geleceğini bir türlü zihnine Memlekete aldırıgor11ı 
sığdıramadL Bu hal, Yngo~lavyayı, ı Dün iki yaşında bir çocuğu ibüyük doktor;ardan bir:ne ccğ:m, ~·anm ciak!kalık bir iş .. Müsaade ederseniz gire- Denizyolları İdaresinm Karadenıı 
Yugoslavya gençliğini, daha doğrusu göstemıiye götürmüşlerdi. Yavru ağlıyara~, sızlanarak yiın, dedi. Ve çocuğun ba!basının müvafakatile muayene vapuru dün boş olarak İspanyaya hıı-
bu memleketin artık yetişmjş olan mü- uzun müddet ~ıra bekledi. Fakat tam sırası geidiği za - odasına g;rdi. HC'!buki bu adam da hastayd; ve muayene reket etmiştir. Karadeniz vapuru bU ." 
nevver ve milli unsurunu pek çok gü- man da ıumdh.mden pek çok sonra ge'mi~ 0lan bir odam odasında yanm dakika yerine tamam -45 oakıka kaldı. .radan do~ruca VaHinsıya iimanına gı· 
cendirrniştir. Onun için. bu unsur: çok- ayağa kalkarak çocuğun babosına ye klaştı: Dı~an çıktığı zaman 2 yaşında bir çocuğun aleyh!nde bu decektir. Ispanyada bu1unan Türk te" 
tanberi, Fransanın kuyruğuna yapış • - Ben hasta değilim, doktora tek b:r kc!ııne söyliye • kurnazlığı yaptırına menınun gülüyordu baası Valansiyada toplanacak, Kara -
mış bir peyk rolü oynama!tt<.n şikayet- J S TER 1 NA N 1 S TER 1 N AN M A 1 1 de~iz vap~ru bunları alıp limanı~ı~ 
ç; bulunuyordu. 

1 
getırecektır. Vapurun bu seyahnl ırı. J1 

(Devamı ıo uncu uyfacla} L------------------------------------------...ı 20-25 gün devam etmeSl muhtemeldi!· 



.Sayfa 3 

Hakaride hala 'C', 
Çığ faciaları oluyor 'l.JbJıLL.ıGll~lıı" 

Cumhuriyetçi İspanya 1 

kontrola itiraz ediyor 

İspanyol milli 
bayramı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) A-;~;,. 
lan cereyan ettiğini bildirm~kt~dir." ~~ ı.: E 
mektup Hakariden martın 28 mcı gu· 
nü postaya verilmiş ve tam 22 gtin· 
lük bir yolculuktan sonra elimize vasıl 

8 
olmuştur. Mektup şudur: 

Atatürk ile Ctimhurreisi Hakari 28 Mart Bura-
da her yer tamamen karla örtülü• 

arasında telgraflar dür. Mevsim oldukça de~ifmiş, bahar 

• Asya ile Avrupa arasında 
sulh köprürü: Türkiye 

~tşredilen tebliğle ispanyanın 
kontrolunu kabul etmiyeceği 

Alman ve ltalyan 
bildirilmektedir 

teati edildi başlamış sayılabilir. Fakat sıcaklar he-
Ankara, 20 (A.A.> - İspanyol mmi nüz karları tamamen ortadan kaldıra· 

bayramı münasebetile, Reisicwnhur cak kadar fazla değildir. B uhavalide 
Kamal Atatürk ile İspany~ Reisicum - kar ancak ağustosta tamamen ortadan 
huru B. Azana arasında aşağıdaki tel- kalkmış olur. Dağlardan geçen yollar 

(f=\\ linyanın siyasi manzarasına bak· 
l!:::::P tığımız zaman, orada, en çok ha· 

reketli ve en çok ihtilaçlı olarak gör • 
düğümüz kıt'a Avrupadır. Bunun se • 
bebi, öyle zannolunduğu gib~,_ dünya • 
nm en emperyalist milletleriıe mes • 
kfuı olan kıt'anın Avrupa denilen mın· 
taka olması değildir. Avrupanın en ya
ratıcı ırklarla meskfuı bir mıntaka ol •. 
masıdır ki oranın, dinamizmini vücu·· 
da getiriy~r. Bugünkü Amerika, dünkü 
Avrupa muhacirlerinin yarattıkları 
bir alemdir. Avustraiya, bir İngiliz 
müstemlekesidir. Fakat esas sekenesi 
İngilizdir. Bu bakımdan, Avrupa de -
nilen kıt'anın bu derece hareketl1 va 
dünya medeniyetine veçhe veren mü· 
cadele ve müsaraalara sahne olmasın • 
dan daha tabii ne olabilir! 

Valensia 20 (A.A.) - Bahriye ne- •

1 

ya giden ~ir iemi bir müşahit tarafın· 
ttrctj tebli~ ediyor: dan muayene edilecektir. 

Ademi. müdahale komitesi, İspan· Madridin bombardımam 
h ;-a harp malzemesi gelmesine mani Madrid 20 - Madridin gece yarı· 
~hnak iddiasile bahri bir kontrol ihda- sı yeniden bombardıman edilmesi ne· 
tına, beynelmilel hukuka muhalif ola- ticcsinde iki yangın çıkmış ve bir kaç 

graflar tea'ti olunmuştur: da sık sık çığ faciaları olmaktadır. Son 
Ekselans Reisicwrlhur B. Azana ı d 

d.r'd kaydedilen çığ vak'aları şun ar rı: 
. . ~a 1 

. 1 - Muhtelif köylerden 8 kişilik 
ht1c k k' . ··ı .. t•• • arar vermiştir. ışı o muş ur. 

Ispanyol mılli bayramı ınunasebetıle . k f'l H-l-" . 1. 1 
k T 

ekselansınızdan en hararetli tebrikle - hır a ı e ~arıye ge ır er en ıyar 
rirnle gerek kendi şahsi saadetleri ge· deresinde ve Piri Zekran mevkünde 
rek İspanyanın refahı hakkındaki sa - büyük bir çığ altında kalmışlardır. 
mimi temenntlerimi kabul buyurmala· Bunlardan ikisi hüsnü talih eseri ola-

.Bu karar, beynelmilel hukuka mu· Franko partileri d~ıttı. 
halıftir. Çünkü meşru hükumetle asi- Salamanka 20 - Radıo • Nationa~, 
~rin hüktlmetini müsavi addetm.ekte· General Frankonun bir kararnamesı· 
~r. Kontrol yalnız ademi müdahale ni neşretmiştir. Bu kararname mucibin 

tla~ına im~alarını koymuş olan mil- ::· ~<N~syonal ~os~alist amele .. genç~: 
1 lerın gemilerine şamildir. ispanya, gm ısmıle tek bır sıyast teşekkul bul 
lalyan ve Alman bayrağını taşıyan nacaktır. 

rını rica ederim. rak sürüklenerek çığın önünden teıir 

K. Atatürk yapamıyacak bir sahaya kadar kaçma-
Eksel8.ruı Reisicumhut' Atatürk ğa muvaffak olmuşlar, altısı çığ altın-

Ankara da kalarak ölmüşlerdir. 
İspanyol milli bayramı münasebetile Ölenlerin akrabaları 50 amele tcda-

re~ilerin kontrolünü kabul etmemek- Diğer bütün partiler fes}ıedilmiştir. 
odir. Elli pilot. 

ekselansınızın tebriklerinden dolayı rik ederek üç gün mütemadiyen karla
çok samimi surette teşekkür eder ve rı kazdırmışlar, fakat cesetleri bulama· 

Avrupa gibi ve ondan daha evvel 
büyük bir medeniyet yaratmış olan 
bir diğer kıt'a da Asyadlr. Fakat muh· 
telif amrnerin tesirile ana yurdlarmı 
bırakan Asyanın ilk kavimleri, geniş 
ve muazzam bir muhaceret hareketlle 
garba doğru akmışlar ve arkalannda· 
ki büyük alemi bomboş bir halde bı • 
rakmışlardır. Bu boşluk içinde ka1aıı 
Çin, kendisine lüzumundan fazla ge .. 
len topraklar içinde, kendine mahsus 
yumuşak ibir medeniyet vücuda aetir .. 
miş. Varlığın fazlası, onda, başkasının 
malına göz dikmek hevesini hiç uyan· 
dırmamış. Ancak garp medeniyetinin 

Gemiler muayene ediliyor Paris 20 (A.A.) - İspanyol hüku-
ttı . Cebelüttarık 20 (A.A.) - Ademi metçilerinden 50 pilot Bourges'de ted· 
l~ Udahale kontrolü bu gece başlamış- risatı ikmal ederek lspanyaya dönmüş

• Cebelüttarıktan geçen ve İspanya· lerdir. 

ekselansınızdan şahsi saadetleri ile va- k f 
tanınızın refahı hakkında'ki temennile· mışlardır. Dereye yığılan kar pe az-
rimi kabul buyurmalarını rica ederim. la olduğu için ceselter ancak ağustoı· 

Manuel Azaıın ta çıkarılabilecektir. 
---------- 2 - Livin nahiyesinin Bite kö -

~~~-----------..-.------------~~-
t ür kiye - Mısır 

Ankara ve yünden bir erkek. bir kadın. bir ço-

Dostluk 
Muahedesi 

Ekonomi 
Konferansı 

• Ve Almanya 

A Janada cuk, diğer köydeki akrabalarını ziya-
uj rete giderlerken çığ altında kalmışlar, 

l.Ia,,..mı·d gecesı· ölmüşlerdir. aunların da cesetleri çı-
n~ karılamamıştır' 

Ankara, 20 (Hususi) - Yarın gece 3 - Gene Livin nahiyesinin İde 
Halkevinde Ham'id ihtifali yapılacak - köyünden 17 yaşında Selman da çığ 
tır. Fuad Köprülü ve İsmaıl tarafından altında kalmış, cesedi köylüler tara.Ankara, 20 - Türkiye iie Mısır ara

!tnda -~ktedilen dostluk muahedesi şu 
~ı ihtiva etmektedir: 
... !üı'kiye ile Mısır arasında bozulmaz 
;;:ı ve samimi ve daimi dostluk cari 

caktır. 
°l'Ukseıc dkidlerin her birinin, diplo· 

t:\U: mümessilleri ve kezalik heyet -
hun kor diplomatiğe dahil bilcümle 
~nıurları diğer tarafın ülkesinde, mü 
~biliyet şartile, sair devletlerin dip· 
l!i atik memurlarına tanınan aynı mu 
>' Yetlerden, hürmetlerden ve iınti • 
tııardan müstefid olacaklardır. 

. .. ~Uahede tasdiknameler·in teatisini 
~beden 1 S inci günü mer'iyet mev· 

e girecekı'tir. 

Cenup hududunda 
bir kaçakçı 

daha yakalandı 
il Adana, 20 (Hususi) - Suriyeden 
1. lhçe civarına geçen iki kaçakçı ile 
~darınalarımız arasında müsademe 
iti uş, kaçakçılardan Mustafa yaralı 
~tak yakalanmış ve F evzipaşaya ge· 
ltı imiştir. Diğer kaçakçı da takip edil· 

e:ktedir. 

Balıkesirde bir 
marifeti sarhoşun 

1 h ~alıkesir, 20 (Hususi) - Bugün 
d~i~ı~izde bir sarhoşun sebebiyet ver
tı 1 bır hadise olmuş, epeyce telaş u· 
lndırmıştır: 

ltl ~inkciler mahallesinde oturan Ha -
~ 18minde bir sarhoş eline geçirdiği 
t, bombayı sigara ile ateşledikten son· 
~ ~80kağa atmıştır. Nüfusca zayiat 
k:/ur. Sarhoş derhal mahkemeye sev· 
•l~ılrniş, 5 lira para cezasına mahkum 

Uştur. 

~hir Tiyatrosu artistleri 
~~dana, 20 (Hususi) - İstanbul 
fl. t tiyatrosu artistleri şehrimize gel

ik temsilini bu gece verdi. 

Saydiye resmi 

tayi"~ara, ~O (Hususi) - Rüsumu 
bıiş 1

Ye rnültezimlerinin müddeti geç· 
llı!y taksit bedellerinin tahsiline ehem
rlJn-ı ~t Verilmesi defterdarlıklara bildi-

1Ştir. 

c 
/ eyhanın suları 
llıneğe başladı 

iarı A.~awna, 20 (Hususi) - Fazla ya
Yagınurlardan Ceyhan nehri bir 

Berlin, 20 (A.A.) - B. Lan.c;i)ury, B. 
Ritler'le yaptığı uzun görüşmeden son
ra, Reuter ajansının Berlin mümessili· 
ne beyanatta bulunarak Almanyanın 

bütün milletler arasında ekonomik teş
riki mesai ve anlaşma ıçin toplanacak 
bir konferansa işiiTake amade bulun -
duğunu bildirmiftir. Cumhur Başkanı 
RuzveL't veyahut diğer bir devJetin re
isi böyle bir konferansı içtimae. davet 
ettiği takdirde, Almanya bu konferan
sa i§tirak edecektir. 

Bütçe üzerinde 
Tetkikler 
Ankara, 20 (Hususi) - Bütce En • 

cümeni 937 büke projesi üzerindeki 
tetkiklerini tamamlamış, masraf büt • 
cesine geçmiştir. -----
Hicaz Hariciye Nazırı 
Beyr uta gitti 
Şam 20 (A.A.) - Hicaz hariciye na

zırı Fuad Hamza, Beyrut'a gitmiştir. 

Irakın Paris ve Berlin 
müsteşarlarına işten 

el çektiriJdi 
Londra, 20 (Hususi> - İrak'ın, Pa • 

ris ve Berlin elçilik müsteşarlarına iş
den el çektirilmiştir. 

Müsteşarlar temsil ettikleri hüku -
metin ismini suiistimal ederek, maddi 
menfaat mukabilinde, gerek İspanya 
hü.klımetine, gerekse asilere silah te -
darik etmişlerdir. İrak Başvekili, müs· 
teşarların bu hareketlerini talklbih et • 
miş ve cezalandırılacaklarını bildirmiş
tir. 

Büyük Şairin hayatı ve hatıraları an - fından çıkarılmıştır. 
!atılacak, gençler tarafından şiirleri o· 4 _ iki ay evvel Yüksek Ova poı
kunacaktır. Ayrıca Eşber'dcn, Maklber- tasını sırtında taşırken çıa altında kal
den parçalar temsil edilecektir. dıgw mı bildirdiğim postacı Gafurun ce-

Adanada 
Adana, 20 (Hususi) _ Yarın Halke· sedi vahşi hayvanlar tarafından mey-

vinde yapılacak Hamid gece~i için zen· dana çıkarılmıştır. Ceset kasabaya 
gin bir program hazırlanmıştır. 15 - 20 adım mesafede ve tam evinin 

Sovyetler Birliği Bilği bulunduğu mahalde meydana çıkmıt· 
,., tır. Adamcağızın evine, çoluk çocuğu· 
Akdemisinde na kavuşacağı sırada öldüğü anlatıl-

Leningrad, 20 (A.A.) - Sovyetler 
Birliği akademisinin doğu enstirnsün -
de, enstitünün Türk cemiyeti dün bir 
toplantı yapmıştır. Akademisyon Sa -
moiloviç, lstanbulda ölen Türk şairi 
Abdülhak H8.mid için söy!ed1ği nutuk
ta, Hfunidi Türkiyenin en iieri müte • 
fekkirleriıılden biri olarak tavstf ve 
Türk edebiyatı tarihindeki mümtaz ro
lünü kaydeylemiştir. 

mıştır. 

Ceset iki köylü tarafından görül • 
müş, postacı Gafur olduğu teşhis edil
miştir. Cesedin sağ tarafı hayvanlar 
tarafından yenilmiştir. G etirmekte ol· 
duğu 500 liralık posta paketi namus
lu postacının kuşaiı içinde bulunmut· 
tur. 

Livin nahiyesi civarında bir do
muz surusu de kara sap1anmıttır. 

"t)on Posta,, nın Yüzden fazla domuzu ihtiva eden bu 
M Ü sa bakası : sürü köylüler tarafından görül mu,, 

köylüler balta ve sopalarla domuzla(Baştarafı ı inci sayfada) 
l . rın üzerine hücum etmiş ve bir kısmı-Şimdi müsabakanın esasını an ata 

tesir ve terbiyesile son zamanlarda ge
lişen Japonyadadır ki, Asyanın liya • 
set tahtasında ağır basan bir emper " 
yalizm doğurmuştur. Zaman zaman 
şiddetli muharebelere vesile veren AB· 
yai mücadelelerin sebebi işte budur. Bu 
iki cihanın ımültekasında bulunan Türk 
vatanı, bugün, bu iki dünya için nü • 
mune olacak bir müsalemet manzarası 
arzediyor. Komşuları Sovyet Rusya, I· 
rak ve İran ile tam lbir dostluk ve ahenk 
halindedir. Bir zamanlar, bu :nevi mU. 
cadelelerin kaynak noktası olarak gö-
ze çarpan bu mıntakanın, bugün oldu· 
ğu kadar yarın da, bu iki ayrı Alemi 
birbirlerine birleştiren bir sulh köprü· 
sü hal ve vaziyetinde kalacağı emni • 
yeti mutlaktır. Türkün ko~u Irakla, 
dost İranla ve siyaset arkadaşı Sov ·• 

yet Rusya ile hiç bir davası yoktur w 
bunun böyle olması kadar memnuni • 
yeti ve emniyeti mucip bir hal tasav " 
vur edilemez. Selim Ragıp Emeç 

Balkanlar arası posta ve 
lım, 40 tane tanınınış simanın fotoğ- nı öldürmüşlerdir. 30 domuz da kara 
rafını aldık. Her fotoğrafı üçer parça- saplanarak ölmüştür. Atina, 20 (Hususi) - Resmi gazete-

ya böldük. Bunları birbirlerile karış- Hazine avukatlan de neşredilen bir emirnamP. ile Bel .. 

telgraf işleri 

tırdık. Bu parçalardan her gün Iaalet- . gradda Türkiye, Yugoslavya, Roman· 
tayin üç tanesini neşr~eceğiz. 40 gün Ankara, 20 (ıHusust) - F1nans ya ve Yunanistan Posta Telgraf ve Te-
bitince elimizdeh"i resım parçaları da · Bakanlığı hazine avukatlannın mer • lefon meselelerinde sıkı bir işbirliği 
bitmiş olacaktır. Sizlerden bu resım kezde birer sicilini tutmağa karar ver- yapılması hakkındaki ksrar tasdik e ~ 
parçalarının her üç ~nesi~.i bir araya miştir. dilmiştir. 
yç~ırarakbirfu~~~~~~~e~ti~ ~========~~~=~=============~~
menizi istıiyoruz. Bu ış sızın ıçın hıç te it 
zor olmıyacaktır. Çünkü gördüğünüz SA BAHT AN SABAHA: 
gibi bu üç resim parçası ile beraber 

ayrıca parçaladığımız resimlerin asına- Ertug~ ruf Muhsin 
rını da neşrediyoruz. 

Parçaların yanında hergün tanınmış 
bir simanın fotoğrafını bulacaksınız. 

Bursa rr.Uddeiumumisi Ankarada Parçalardan biri bu resim, diğerleııi 
Bursa (Hususi) - Cumhuriyet daha evvel çıkmış veyıa daha sonra çı· 

Türk sahnesi her sınıf halkın temaşa ihtiyacına cevap verecek bir se • 
viyeyi !bulmuştur. Bunu inkar etmek nankörlük olur. Gösterilen rağbet 

bu muvaffakiyetin ifadesidi.T. 
müddeiumumisi Cemil Ayata Veka · kacak resimlere ait olabilir. 
letle temas etmek üzere Ankaraya git- Yapılacak iş şu: Bu resim parçalarını 
miştir. Müddeiumumi oradan Zongul- kesip saklamak, yanlarındaki modelle· 
dağa gidecek, yeni ~apishane ve inşa· ri de kesip ayrıca hıfzetmekı resim neş
atını gözden geçirecektir. İstanbul ha· ri bittikten sonra modellere bakarak 
pishanesindcn şehrimiz hapishanesine her üç resim parçasından bir fotoğraf 
200 mahbus gelecektir. meydana getirmek. 

Bu sureeıe elinizde 60 resim olacak, 
Averof lngiltere yolund~ bunları sarih isim ve adresinizle bize 

Atina, 20 (Hususi> - İngiltere kra - yollıyacaksınız. İşte müsabakamızın e· 
lının taç giyme merasiminde Yunan sası bundan ibarettir. 
donanmasını temsil edecek olan Ave - Resimlerin gönder~ müddeti gaze
rof zırhlısı bugün hareket elmi~ir. Yu- tede resim neşri müdkieti bittikten son
nan donanması kumandal"1 ve eriranı- .ra üç haftadır. Bunu müteakıp netice 
harbiyesi de geminin içindedir. ilAn edilecektir. 
--· · · ·----·· · · · ---·- Birinciye bir beşibiryerde altın, ikin-
metreden fazla yükselmi,, bir kısım ciye 2,5 liralık bir altın, 3 kiriye birer 
köylerde mezruat su altında. kalmış- altın, 1 O kişiye ya~r altın, 20 ki· 
tır. Alınan tertibat sayesinde insan veı fiye çeyrek altı~ ve diğer 165 okuyu· 
hayvanca zayiat o1mamı~tır. Nehir ak- cuya hoşlarına gıdecek h~iyeler vere-
şama doğru inmeğe baflamı,tır. ceğtz 

Açılan her perdenin bir san'at sahnesi göstereceğini zannetmek hata 
dır. Fakat her san'at eserinin tarihi, eşhas ve havası ile sahnede can -
lanmasını !beklemek yanlış değildir. 

Türk sahnesi yakın vakitlere kadar konuştuğu. dilden, kullandı~. de · , 
kora kadar san'atle ve zevkle alakası olmıyan bır panayır salaşı ıdı. 
Manakyanı ve Antuvanı ile tarihe intikal eden bu çadır tiyatrosu yeri

ne şivesi ve kültüril ile millt, tekniği ile de Avrupai bir Türk sahnesJ 
geldL 

Buna muvaffak olan Ertuğrul M uhsindir. 
Onun daha küçük yaşlarda sahneye olan meylini yakından bilirim. 

Muhsin ruhundaki temayülleri inkişaf ettirm.ek için şahsi fedakarlıklarla 
önce kendi kendini yetiştirmiş, sonra hak ettiği bir tekaddümle Türk 
sahnesinin içine girip bugünkü san'atkarlarını yetiştirmiştir. 

Yalnız şu var ki İstanbul belediyesi de onun san'atine inanarak Şehir 
sahnesini tam bir salAhiyetle onun ihtisasına tevdi etmiştir. Her işimizde 
n. tisasa ve san' ate bu kadar olsun kıymet vermiş olsak muhakkak ki bir 
çok milli müesseselerimiz vaktinden evvel isbatı rüşt edebileceklerd~.r. 

Erh.J1rul Muhsin çok sevdiği bu san'at yuvasının içinde ka~dıkça Turk 
sahnes{ umumi seviyenin yükseliş ibresi olmakta cievam edecektir. 

8 ürhan Cahit 



Kültür Direktörlüğünün teşekkürü 

Mektepten kaçan çocukların ciddi 
ve devamlı surette takibinde gösterilen 
faaliyetten dolayı Kültür Direktörlüqü 
Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etmiş· 
tir. 

Talebelerin tramvay pasolan 

Basın Birliği haziranın yirminci 
gün Ü jçin fevkalade bir gard en parti dokumacılar cem1yeU reisi ve kooperatifin 
hazırlamaktadır. Bu garden partının miidürü arasında ihtilat çıkmı5 ve doku • 

mncılar resmen müdürü şikayet etmişler -
Beylerbeyi sarayında tertip edliınesi i- dlr. i~e müfett~ el koymuştur. Dokumacı -

Belediye tarafından teşkil edilen çin Atati.irk'ün yüksek müsaadeleri is- ların iddiası şudur: 
muvakkat bir idare ile işletilen Haliç tihsal edilmiştir. •- İktısat Vekaleti, ipllk buhranının ve 
vapurlarının zarar etmedig· ini, bilakis A . .. d A k I . d d dolnyısile ihtlkArın önüne geçıııek için cld-

ynı gun e n ara ve zmır e e di kararlar almıştır. Esnafın iHUyaCJ ka -
(:) vapurun da tamir edilmiş olması Ha- tertip edilecek olan mümasil kır eğlen- dar iplik Afyon İnhl.sarlar i:darcsl tararm-
liç şirketinin nazarı dikkatini celbet- celerile Ankara, lzmir ve f stanbul hal- dan hariçten getirilmekte ve aahlldehi fa'b
miş, eski şirket müdürlerı· ve nleclı" k T k b rlkalardan da temin olunmaktadır. Bunla-

" ı, ür mat uatının davetlileri ola- rı kooperatif alarak esnafa mallyet tiatı ü-
idaresi lktısat Vekaletine müracaat e· rak müstesna bir gün ve g<:ce geçire- zerinden ve ihtiyaçlarını temin edecek mlk-
derek şirketin kendilerine iadesini is- ceklerdir. Hazırlanmakta olan prog _ darda vermeğe mecburdur. 

· ) d · Aynı zamanda cemiyetimizin reısı olan ko-
tem ış er ır. ram son derece zengindir. Ankara Ba- opcratlf müdürü ıse bunun aks!nl yapmak • 

Vekalet henüz bir cevap vermemiş-, sm Birliği müsameresinin yüksek hi- tadır .Mesela kooperatife iplığin maliyet rıa
tir. Şirketin belediyeye :30 - .:f() bin lira 

1
1 mayesini Dahiliye Vekili sayın Şükrü tı 464 kuruşa gelmektedir. Kooperatif blze 

b \ f ihtiyacımız kadar vermiyor. İldncl ~Bere sa -
orcu vardır. 'e bırakılan malzeme Kaya, stanbul ve İzmir Garden par- tıyor. Blz de ikinci ellerden 50 hattA 100 ku-

ancak bu bnrcu kapatacak vaziyette - tilerinin himayelerini de İstanbul Vali- ruş zam ile 530 kuruşa kadar a1mak mecbu -
dir. Binaenaleyh şirketin belediyeden si Muhittin Üstündağ ve fzmir Valisi rJyetinde kalıyoruz. Bizce, bu bir yolsuzluk
bir metalibede bulunması imkansız Fazlı Güleç' in deruhte edecekleri haber tur. Şikl'ıyetlmiz budur. Hakkımızı arıyaca -

ğız. Bu yüzden zararlarımız pel: çoktur.» görülmektedir. alınmıştır. Beynelmilel Ticaret Odası Reisi 

Bl•f • • hudut Üniversif ede: Beynelmllel Ticaret Odası rel.slle hnların-ero1ncJ dan bazılarının memleketimizi ziyaretleri ta-
l.ki ecnebi p.ofesö;-Üniversitede rlhl kat'.i olarak tesbit edllmlştır. Reis bu 

h • • k } nyın 26 sında gelecektir. 27 sinde Ticaret o-
Tramvay şirketi talebe pasolarının aflCllle ÇI arı ıyor konferans verecek dasında ııctısat proresör1erı, oda erklinı ve 

yaz ayları zarfında muteber olması E o· k l Üniversite Rekto··rıu··g· u·· . tarafından mali müesreseıerın tştır~kııe içtima yapı -
Bak 1 mniyet ıre tör üğü eroin satan, lacaktır. 

esasını kabul etmemiş ve an ığa kullanan veya hazırlayan kimse!ere lstanbulda konferans vermek üzere Ticaret Odası Müdürleri 
müracaat etmistir. Şirket pasoların ta· •- 1 d b k b d t d"I P · h k k f k··ı · 

• T ı<arşı son gün er e üyü ir hassasi- a~~ e. ı en arıs u u a u tes~ p:o· arasında değişiklik 
til ayları urfında muteber olmamasını yet gösterme.ktedir lstanbulun muht··- fesorlerınden Lamber yarın sehrımıze 

1
· •~ b 

1 
Ti t 

8 
i Od d " 

· k d" B k J k h ·· b h . .. · .... , - , . . .. • . .. . sı.un u care ve :ınay asın a mu-
19teme te ır. a an ı enuz u usus hf koşelerinde, bilhassa eski hanlarda gelecek ve 2.> • 26 nısan gun1crı um- dür ve şeflerin her kısımda ihtisas sahibi o-
ta bir karar vermemiştir. 1 eroinci şebekeleri keşfedilmiş ve yapı-ı versite konferans salonunda iki on- labllmelerinl istihdaf eden yeni ~lr pre~ib 
Ç k le ı · · ••t h 1 l k fe erec kt" kabul olunmuştur. Bu prensibe gore müdur-

OCU amp an ıçın mu e assıs an araştırma arda bir çok sabı alı e- rans v e ır. ıer arasında nakil muameleleri yapılmıştır. 
yetiştirilecek roinciler yakalanmıştır. Şimdiye kadar Holandalı profesörlerden Beyo da Neşriyat ,.e tetkikat müdlinı Gnllb Bahtı -

Çocuk bahçeleri ve kampları hak· şehrin muhtelif yerlerinde yakayı ele konferans vermek üzere şehrimize ge- 1 yar, tetkikat 1.şleri üzerinde kalmak üzere 
'-- d h "eren beyaz zehır' esnafı 9_Q ye yaklac:- lecektir mu· melat mlidürlüğüne ve müamelAt mü-JıUn a müte assıs muallim yetiştirmek • l' • diırü Tiilb Servet de neşriyat müdürlüğüne 
üzere bir kurs açılmıştır. Bu kurs bu- mıştır. ljeJıir i.~lcrl: getırllmiştir. Bu usul tedricen diğer müdür 
günden itibaren lstanbul kız lisesinde Eroinci Hüseyinin sorgusu esna - ve şefliklere de teşmil edllece4'tlr. 

b d Fı hnalı havdnrda çöpler Fener Ticaret kanununda yapılacak faaliyete geçirilmiş olacaktır. Kursa sında u a amm daha bazı eroinciler- k ..J-ı ül k 
oyuna ,,o < ece • degı-"şiklik muhtelif mekteplerden muallimler de· le alakası olduğu tesbit edilmiş ve bu D . d k" I k I 

1 d V ld h d k enıze Ö lİ ece· o an çöp erin A· Ticaret kanununda ''apılacak tadiH\tı d ekt. Ç k k 1 meyan a a e anın a ahvecilık e- J 

vam e ec ır. ocu amp arına ve hırkapıdan mavnalara yüklenmesi te· te!fult eden proresör ve mfıtehassıslnrdnn 
bah 1 · ·· ·· ·· d k" d · "b den Zülfeli isminde bir adamdan Hü-çe erme onumuz e ı sene en ıtı a- karrür etmişti. Lodos havalarda çöp- murekkep komisyon diln de toplanmıştır. 
ren vüs'at verilecektir. Bu yaz lstan- seyinin eroin alarak şehrin muhtelif Tetkikler, memleket ihtiyaçlarım pratik ha-

k l ler ne kadar uzağa dökülürse di:>ki.il· yattnki tecrübelere lstınad ettirerek yapıl-bulda üç çocuk kampı açılacaktır. Bir mınta a arında satış yaptığı anlaşıl -
mıRttr. Zülfeli derhal vakalanmlf si.iıı dalgalarla tekrar sahile geldiğin-• maktadır. 

kamp da Uludağda bulunacaktır. Ulu- l' 1 t hk"k t t" - . d b . h ve den belediye yaptırdığı tetkikat netice- Son karar:ar piyasada 
dağdaki kampa Marmara rnıntakasın - yapı an a ı a ne ıcesın I! u şa sın . d d .. 

T .. k t b.. . d l d _ b" d"l sın e lo os havalarda çoplnın Fener memnunı'yet uyandırdı dan he Vl'la" tt 'l kl ur a ııyetm e o ma ıgı tes ıt e ı - . .. .. . 
r Y~ en seçı en çocu ar . . B . . koyundan denıze dokulmesı kararlaş- - ~ 

gönderilecektir . mıştır. u adam hır kac senedenberı • 15 şubat tarihine kadar guınruklere gel -
h · · d l · 1 ~ · · "k 'ı tmlmıştır. miş olan bütün malların t>Ilnkaydüşart 31 P d "'k . şe rımız e yer eşmış o up ısım ve ı a- . . . 

C aJOJl neşrıyat "h _. . . . . Keyfıyet Emnıyet Dırektörlüğüne m:ıyıs akşamına kadar memlekete 1dhnl e-
metga ını degıştırerek polısın elırıden b"ld" ·ı . n· k .. ı··k k 1 k .................................................. _ ........ .. 

lstanbul Kültür Direktörlüğü ço- kaçmağa muvaffak olmuş ve eroin ti- f"ı ı~ı mış: ırde tokr uF merkı"z ere :Y Polisle: 
cukları koruma klavuzu isimli bir kita- t" t ıvctı tamım e ere ener ·cyuna çop care ı yapmış ır. :. . 
hın dördüncü numarasını hazırlamıc:tır. H··k" t" · b d y·· k" dokecek olan tanzıfat memur)a,.ına Halkı heyecana veımişler 
ı , u ume ımız u a amın ur ·ıye .. . . . . . 
1k. okul çağında bulunan rocuklarm C h · · h d ti h · · k 1 mumanaat edılmemesını emretm:ştır. iç Ercnköyde Kışla öniindc oturan ~ um urıyetı u u arı arıcıne çı a- • 

bedii ve terbiyevi bakımdan korun- rılmasını kararlaştırmış ve fstanbul Gümriill İŞ/erı: Ahmet ileOhannes Erenköy civarında 
maları için icap eden pedagojik esasları Vilayetı" vasıtasile Emniyet Dı"rekto··r- M G k B d l bir miktar dinamit patlatmı~Iar ve ha-
h ersin ümrü aşmü ür üğü ı 

i tiva eden bu klavuz altı kı~ma ayrıl· lüğüne emir vermi~tir. kc.l.:Iırıldı sıl olan gürültü üzerine halk telaş ve 

mıştır. Mu··ıe·'"-erri/ı • Gümrüklerde yeni bazı i.eşkilat ya- heyecana düşmüştür. Derhal hadise 
19 Mayıs 'tıenlı'klerı'ne hazırlık P • 1 h 11" • ı· l Ah ·ı 
19 Mayıs spor şenlikleri programı

nı hazırlamak üzere C. H. P. de Vali 
muavini Hüdai Karatabanın riya~etin
de Jise müdürleri ve jimnastik mual
]imlerinin iştiraki ile bir toplantı ya· 
pılmıştır. 

Y pılmaktadır. Mersin Başmiidi.irlüğü ma a ıne yetışen po ıs er met ı e 
lağvedilmis, yerine müstakil müdürlük Ohannes1 yakalamı\!lardır .• B~lediye 300 çocuğa ziyafet verecek 

Bu komite 1 9mayıs şenliklerinin 
mükemmel bir şekilde olması 1çın 
çalışmaktadır. 

İzmitte hazırlık 
fzmit (Hususi) - 1 !) mayıs genç

lik bayramı hazırlıkları baslamıstı. 
İzci teşkilatı harekete ~ecmiş, her 

hafta yakın ve uzak mesafedeki nok· 
talara seyahatler tertip etmiştir. 

Deniz işleri : 

Denizbank Meclisi İdare Reisliği 

Denizyolları idaresinde bazı deği
fİklikler yapılacağı, Müdür S:ıdettinin 
Yeni teşkil olunacak Deniz Bank ida
re meclisi riyasetine tayin olunacağı 
söylenmektedir. 

23 Nisan çocuk bayramında bele
diyeye gönderilecek çocukları izaz et
mek için belediyece şeker, pasta ve 
hediyeler mübayaa edilmiştir. Çocuk 
bayramı münasebetile belediyede :300 
kadar çocuk izaz edilecektir. 

Bursa belediye reisi şehrimizde 

Bursa belediye reisi Cemil Öz :!O 
gün mezuniyetle fstanbub. gelmiştir. 

Turing kH. bün ikinci umumi 
rrüf::ttife teşekkürü 

Türkiye T uring ve otomobil klübü u 
mumi hey'ctiııce general Kazım Diriğe 
«müessis aza» sıfatı tevcih edilmiştir. 

Klüp Ba kanlııtt tarafından kendi
sine şu telgraf gönderilmiştir. 

General Kazım Dirik 

kurulmuşt~r. Mersinin eski Ba\imÜ- İki kişi birbirlerini yaraladılar 
dürü Ali Kemal açıkta kalmıştır. Mer· Tahtakalede Küçük handa oturan 
sin müstakil müdürlüğü doğrudan cazozcu Hüseyin ile Ali bir alacak me
doğruya vekalete merbut oldrak çalı- ı:elcsinden dolayı kavga etmişler ve 
{lacaktır. Bu müstakil müdi.ıriüğe ter- Hüseyin başından Ali elinden yara
fien İstanbul idhalfü müdür muavinle- lanmıştır. Tahkikat yapılmaktadır. 
rinden Adil tayin edilmiştir. Kuryun hırsızları vapurlara da 

musallat oldular 
Toplantılar : 

dileceği hakkında hükum~tce verilen ıcıı d 
piyasada büyük bir sevinçle karşılanınışt 
Bu mallar ihracı. bazı eşyc. fintlarının uc~ 
lamasını temin edecektir. Oiğt'r taraftıı11 
nisan tarihinden itibaren Alınanyadan !:. 
lecek kredili müvarldattan lstlhlAk ve ı;•v. 

maddelerinin üç ay vade He ı;ıkanımnsı ıs 
ran da çok müsaid karşılanmı§t.ır. 

Onitürk düşü~or sı 
Dün Kambiyo Borsasında Unttürk pe1' , 

ve çok düşük tiatla muamele eörınüştlli 
Bı•nun sebebi piyasada. bir tek alıcı ol~ 
h.una mukabll de satıcının çokluğudur.. iJt. 
Unitürk 20.35 liradan muamele ıörmUşt 
Halbuki Pa~!s Borsasında fiat yükse~ 
Dün Pariste Unitürk 276 trnnktan muıııtıt 
görmüştür. ...,. 

i stanbul Borsası kapanıŞ 
fiatları 20 - 4 .. 1937 

~ 

ÇEKLER 
./ 

Açılış Kaparııi 
Londra 622,SO 622.75 
Nev-Yorlc 0.7907 0,7905 

Parls 17.6775 17.67 
Mllano lS,0216 ıs,1111s 

Brüksel 4.68!15 4.6881 
At1na 87.9710 87. 7560 

Cenevre 3,4630 S,4614 

Bot ya 63.9357 63.91 
Amsterdam 1.4440 1.443-4 

Prag 22.67 22,6615 
Viyana 4.2265 4.225 
l\Iadrld 13.1725 13.lo75 
Berlln 1.9650 1.9662 
Varşova 4.16 4.1590 
Buda peşte S.984ı) S.9825 
Bl\kreş 107.63 107.S875 
Belgrad 34.4575 34.4440 
Yokohama 2.7S40 2.7530 
Moskova ,4.0625 ~.0725 
Stokholm S.1160 S.J 1S4 ...... 

ESHAM 
...... 

AçılıJ Kapanı2 
Anadolu §ID. 3 60 
peşin 00.00 00.00 
A. Şm. % 60 va.del! 00.00 00.00 
Bomontı - Nektar 00,00 ıa.oo 

Aslan çimento 14.05 H,10 
Merkez b:ınkası 00.00 Q0.00 
İş Bankası 9,8J -
Telefon 8.00 -
İttihat ve Değir. 10.60 -
Ş:ırk Değirmeni ı.ıs -
Terkos 11.0.ı - ..... 

İSTİKRAZLAR --
Türk borcu I peşln 00.00 00.00 

1 

A\'ıl•7 Kapaıııı 

• .. I vadell 20.so 2C•.35 
., .. n vadeli 20.00 19. 775 

,---=------- ·ı 
TAHVİLAT --------.---------

Anadolu I pe. 
., I vadell 
• n pe. 
» II va. 

Anadolu mü. peşin 
ı_.-

Açııı, KapaıııJ 
00.ı)() oo.oo 
39. 9J 39,9) 

. oo.oo oo.ııa 

39 90 39,90 

O'J.00 00 OJ f/1/1!. 
:;:;;..-

İST&'lBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

bt\tnn kib.:r, şık ve sinema Deniz Ticaret Müdürü 

Ankaraya gitti 

Salonu dolduracak şehrimizin 

meraklıları huzurunda 

Fenerler idaresinin hiikumetçe sa
tın alınması mukavelenamesi bugün· 
]erde Ankarada imzalanacaktır Bu ida 
renin devir ve teslim işleri hakındn di
rektif almak üzere Deniz Ticaret Mü 
dürü Miifid Necdet Deniz, Anknraya 
gitmiştir. Gemi muayene talimatname
sinde esaslı değişiklikler d\! yapılaca· 
ğından Müfid Necdet, Bu işlerle de 
meşgul olacaktır. 

SENENiN 3 MÜKEMMEL FiLMiN N -MOSABAl~ASINJ 
1936- 1937 ınamuıntımn en gnzel filmi olarak tanınmış ve altın 

nıadalye kazanmış 

BAKiR DELiKANLI 
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• • 
Kral Boris ile ismet lnönü 

(Baştarafı ı inci sayfada) katinde kralın maiyeti erkanından bir Palu imar ediliyor 
aras nda görüşmeler oldu 

Baş\•elcilimizi. şehrimizde bulunan .za1 olduğu halde saraya gitmiş ve Ma-
Bir köprü, bir belediye binası, 42 mektep ve Milli Müdafaa Vekili General Kazım jeste Kral Boris tarafından kabul cdil-

Özalp, meb·uslnr, Va1i ve Belediye miştir. Majeste, yarım saat sonra da 
bı·r spor sahası yaptınlıyor h · · ..ıı.~li Te fik R" t" /\ - k Reisi Muhittin O~tünclağ. istanbul ko- arıcıye vo~ v uş u ru ası a • 

Soma (Husu - bul eylemiştir. 
Palu'dan yazılıyor: 200 kişi istiab tulacaktır. Kırk iki köyde okul açıla - si» _ 193.3 se _ mutan1• Genereller. "\>Üayet, parti erka- Bu esnada Bayan İsmet İnönü, refa-

edebilecek bir salonu da ihtiva eden cak, tahsilsiz çocuk bırakılmıyacaktır. nesinde teşekkül nı ve bir ıçok :zevat kar.şılaml~iardır. katinde Bayan Köseivanot 2ıariciye 
belediye binasının mşaabna başlanmış- Her tarafta hummalı ziraat laaliye· eden kcoperatif Seyahe.tlerinden büyük ve ıiyi intı- nezareti yüksek memm·lan ve Ti.ırk 
lır. Bina içinde bir temsil salonu dn bu- ti göze çarpmaktadır. Göçmenlere to - bu sene olanca ba\aria avdet eden Ba-ş,~kilimiz aske- heyeti azaları olduğu halde. şehrin ba-
lunacaktır. Hükiimetin önüne bir park hum ve arazi tevzi ve ağaç yetiştir - viis'allle ç.alışa • ri kıt'aya teftiş etmiş ve istikba1e ge- zı görülecek yerlerini geY.mişlerdir. 
)apılmalctadır. IE!aziz. Palu arasındaki mek için kaymakamın yardımilc mey· rak iyıl çalışan len zevatın eU..erini sıkarak seyahatleri- Sarayda ziya{et 
fOse tamir edilmekte ve taşlar döşen- valı ve meyvasız ağaç :fidanları veril • te~ek~üllcrin en nin çok iyi geçtiğini memnuniyetle Saat 13 de muhterem misafirler ,.e 

-'- d l önimde .gitmek • izhar etmi~ler.J:__ B. ve Bn. Köseıvanof otomolbillerle ln~tedir. Havik köyü önün en geçen miştir. Kaza merkezinin Ko'\-ancı ar ~ ~ 
il• _L d tedir. Dôrt sene Jstasy:onun iç.ini ve dı~ını dolduran Vrania sarayına,gideı:.ek öğle yemeğıni ıvıurad nehri üzerinde inşa olunacak köyüne nakledileoeği söylenmede r. , <-O) .. "' kı lı · f" ı k 

ev\ eı l u • aza hnlk tarafından bü3' ük tezahüratla -01· ·a n ırusa ıri 0 ara · buı ada yemiş · 
.a~ri köprünün temeli ablmışbr. Şirn - Köylüye bir örnek çiftliği yapılacuk ile kurulan bu lerdir. 
Cli k d hallt b d k ki ı K .f h kışlanan B şvekilimiz ıistir<lhAt için o· Ye · ar ura an ayı ara ve fenni usuli ziraat ,..e mey\~ücılık ktt'1.lm bu sene oopu:rati mu a • bil .

1 
P 

1 
. . 

1 
d' Saat 14.45 de Başvekil İsmet İnönü 

f:eçttıekte. kış günlerinde bu şekildeki gösterilecektir. (200) fızaya ba - sebccisi N('cati tomo ı e erapa asa gıtmış er ır. ile Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü 
ııak}· t d d Lta 'd" v- - · 1_ l lk l k liğ olmuş ve ya....:ııın m·ıkt...,n -la (60) Sofya 20 (HususO - D_ün . gece Aras refakatlerinde bulunan zevat, ıya a urmaK ı ı . . n..:opru ınşaa- Burada bir KOÇ ay evve uru an ·a- ıu "' ·u B 1 1 b 
tı halkı ısevindirmiştir. Şehir dışında da ~ dispaı'lserinin t~kilatım tevsi et . bin liraya çıkmıştır. 19J6 se.ncsi zar - yarısında, e grattan emsa s.z ır te- Vrania'dan Sofyaya dönmüşlerdir. B. 
1>· -T fında zürrada hiç alacağl kaimnmış, ve zahürat arasında aynlmış o\an Tüı\i- İsmet İnönü ve Rüştü Ar'l-; ile B. Kö-
ır spor sahası yapılmaktadır. Sporcu- mek üzere vilayetten k.Anro1alar ve ec· b B k'i" J 1 - .. H · · V lan -~ u sene dahi çalışkan çiftçi!erimize ye aşve ·ı ı smet ınonu, :nıetye e· scivanof ise sarayda kalmışlardır. 

yetiştirmek üzere hfr muallim tu- !:' alınmıştır. tam \'aktinde el umtmıŞ't~r. kili Rüştü Aras ve maiyetleri, Sarih- Saat 16.34 de Türkiye Başvekili ve 

K k B Bir ~aç ;gün evvel yeni .beye! inti • rod hududuna kadar Türkiye elçisi H3riciye Vekilinın. maiyetlerindeki 
lf ağaçta çam J Ursa belediye reİS h~.bı yapılmış, başkanııg:ı ~~leyman Ali Haydar Ak.bay ve Yugoslav Hari- zevat Sofyadan Semplon trt-nine bin • 
•• •• • • Tü~kmen, asba~kanlı.ğa Aziz Ozsoy, ü-

1 
d} prot<:>kol ~fi Kosta Suviç tarafın- ~ler, B. İsmet İnönü ve Rüştü Aras 

gunU yapılacak mUaVIDI zehirlendi yelikk le~e de Sabri Balcı, Fahri Y. - dan teşyi ed;lmişlerdir. ~setaaynı trene saat 16.55 de Kaziçene 
ma ' Rıfat Karaca seçilmişlerdir. Dört 'V ~ L d dunda r-ribroda ıs S}'Onundan rmô olmu~lardır . 

. 'Kırkagaw Ç (Hususi) - Havaların iyi Bursa (Hususi) - Beiediye Reis. d' k . . w. . ı ugosıavya nu u ~ l\"··ı~•-- el . sene ı.r ooperatif mundsıplıg•m Bay h ,. .ı.... .. d ·ım· Jaha ıu ilh.Utın ıemnuyeti 
gıdişi çiftçiyi sevindirmeklertir. Her - muavini Bayan Zehra Budunç .ile kar- Necati yapmaktadır. ususı uır iten gon cnd ı~ .vef I . Sofya, 20 (Hususi) - Gazefe!er kral 
k~ tarlasında çalışmaktadır. Kırkağaç deşi yedikleri balıklardan dolayı zehir- Yugoslav topraklann a mı ır erı, ~oris ile İsmet İnönü aras;nda cereyan 
;~~lığı bu hava~i~~- en _güzel mesire - lenme alaimi göstermişlerdir. Derha~ Kızılcahamam kereste T"urkiyenin Sofya elçisi Şe' ki Berker c.den ve beş saat l3 dakika süren mü . 
ıdır. Kasabaya ıki uç kılomctre kadar l t d ·ı . d 'ki .ı_ rd f ~b ·k k • ile Bulgar Dcmiryolları idaresi Direk- ltkata fevkalade ehcmmivet atret ~ 

bır• m f'-0: } ı.. lk k yapı an e avı Crl Sonun a 1 Aa eş Q fi ası apanf'iJ . 1' 
esa ~e o UŞU na ı sık s1 oraya ··ı·· . u töru B. Kolçef karşılamıştır. Başvekil mektedir1er. 

cel:bctmektedir. 
0 umd~~ .~~~ı~~:.!~.:..... ~zı1~ahamam (Hususı) - Burada ismet 1nö'nü ve Harıciye Vekil: Dok- Mülakat esnasında Balkanları alaka· 

~e~~~ m;:::!~ır~;:~a1: 1 Küçük memleke! habe~eri 1 ~~ıs ı:!~e:n ~~:~~~n;:ı~;il~~ir~ tor T evfık Rüştü Ar<V>, Bul.gar toprak- da.: ~en mühim mesell'ler görüşü! 
belediye tarafından tertip edilen bu Oöyııfilrteki muhakeme Bu fabrikadan istifade edıierek Kızıl- Jannda Dragoman hudut ıstasyonun- :muş ur. A . ~ 
Çanı gününe Egeliler hususi tenezzüh Göynük <Husus1) - Geyve ceza hft'klıni cahamumın elektrikle !.enviri de düşü- -da. Bulgar hükumeti namına protokol Sof 2~ sanıımt _?Id~. 
trenleri ile .aelerek iştirak etmekte • lle belediye reısı arn.sınd:ıkl hakaret dava- nülüyordu. Fabrikanın Geredeye nakli ~fi B. Belinof ile Polis Direktörü B. 11_, 1 • isya,et 

1
. ~~:~-) - HTürki~e BVaekşv:: 

~· 0 o- -k hk 1 d ..r.. etine ba" G 1 k f kil l 1 ·· .. 'Alil m nonu ve arıcıve ıli "ırler. O gu-n bu mesire m"'lı.'"erİ bir sının oynu ma emes ne .... ._v .,- burada teessür u~randırnnsi..lr o u o ve Başve smet nonune n·· , .. A . l . k: 
k <U'j lanılmı,ştır. Geyve ceza h!klnıl Fikretten " '• ' . • . l 'l'k. .. ...~uş~u ras ve maıyct erı er anı, prog-
alabalığa sahne olmal..1:ad1r. Yalnız başka diğerleri de gelmişlerdi. Muhakeme mıhmandar tayın edılen e Çt ı muste· ,am mucı'bince saat t3 30 da V . _ 

belediye bu çamlığa vesaiti nakliye salonu hıncahınç dolu ıru. Belediye Telsi Gazianlepte barsakhane ~arı B. Valçe~ ve Harici!c Veki!i do~- rayına giderek kral v~ kraiiçe~ı~~ae 
1ahsis etmemiştir. Bu yüzden gidip Mehmet, vekilleri ve şUhud istıcvııb edildik- Gaziantep (Hususi) - Belediye, tor Arasın mıhmandarlıgına tayın cdı- .)emeğinde misafir olnıu<:1ardır. Ye -
gelme pahal d H 1k b .. • d ten qra gelmlyen şa.hld Geyve Jandarma. B R d f f -.: 
• 

1 ır. a ' u g'lzeı yer en kumandanının tekrar celbine ve belecUyc reisi mezbaha ittisalinde her türlü tesisatı len elçilik başkatibi · a e tara ın- mekte Başbak~ ve Hariciye Bakanı 
ls'.tifade edebilmesi için işe belediye • vekilinin İzmit vallllğtnden bazı hl'ıdlsclerin cami bir barsak evi kurmuştur. Burar dan selamlanmıştır. Köseivanof ile Bayanı ve Türkiyenm 
nın müdahale etmesi lazım geimekte • sorulması hakkındaki tnlebl:ı bllô.hara naza- d ld b b' b ak · l kt d' Trende, Dragoman ile Sofya ara- Sofya elçisi ve Bayan Berker de hazır 
dir. n dikkate alınmasına ve muhakemenin 24 a yı. a eş ın ars ış enme e u. lb 

lzmitte tamire 
'IJ!uhtaç camiler 
hm.it (Hususi> - Burada Sinanın en 

güzel eserlerinden biri olan Yenicuma 
~~ tamire muht~.ç bir h~ı~~d~r. Vali 

aınıt Oskay caınıın tamın &çın icap 
~en teşebbüslerde bulunmuştur. Ye • 
ıucumanın tamiri için 4 bin, Orhan ca
llliinin tamiri :için 2 bin, Akçakoca ca • 
tniinin tamiri için de 700 lira sarfı icap 
etnıektcdir. Evkafın bu kadar az bir 
Parayı İzmitten esirgemiyeceği ve bu 
tarnı hatıralarını harap olmaktan kur
taracağı umulmaktadır. 
ı.~~kafın İzmitte bir asri otel ile bir 
~ yaptırmak istediği. fakat beledi -
Yenin Yansen p1ftııını ileri sürerek in -
~ata müsaade etmediğı söylenmekte· 
dir. 

kızılcahamamda halledilen bir 
arazi ihtilafı 

nısan:ı tfillk!ne kruu verildl. Antep ve mülhakatından gelen her sında misafirlere kahvaltı jkram olun- ulumnuştur. 
Trakya Emniyet l\tü~virine mezuniyet b k b k · ı kt d' muştur Öğle yemeğinden sonra İsmet İnönü ..- arsa eş uruşa ış enme e ır. · Ar K- · f ·ı b' lik . 

verildi B kh . fı d .. l b' Bu münasebetle donatılını(' olıın Sof- ve as oseıvano ı e ır te Vranıa . ~ arsa · anemn etra n a guze l1' ,. d k l c_ - •• el · 
Anknra CHusust> - Istanbul Gülhane has .. . . . . ya istas onunda kralın mümessilleri o- sarayın n a ara.l'i. go!'~('}ll erme ta 

tanesinde apandlsltten anıeliyat. olan Tr:ık- park da vucuda getırılmıştır. 1 k 'l...y .J'! ~ t"b B p f .
1 

. ekspres treninin geçeceğ1 zamana ı._ • 
• .. H.-11ııo.c mnı t - • • • • .. • • · ·~-- - • -- ara lJa~Ka ı ane ı e va ver mı - · .r.u ya Umumı Müfet"°" ıP E ye Muşa..,lrl cek Türk Kuşu heyet.1 tayyareci VecUılnln ' . . . · •. • dar devam etmişlerdir 

Hulflsl Dcvrimer'e Da.hlllye VeJı:fı.leUnce blr riyaseti altında Arikaradan İstnnbula gel _ ralay Sıepçef, Başvekil Koseıvanof Sa t 
16 

SO . · " . 
ay mezuniyet verll~tir. mış, akşam treni ile Edlrneye hareket et - ile refikası,, bütün hükumet Iizaları, ı a .. '. Ye ~ı:az kall .. Türkı~ 

Edimede Türk Ka..vu bayramı miftlr. Anknrad.an giden plmörcüler !:d1r - Yugoslavya, Romanya, Yunanistan ve Başvekılı ıle Hancıye Vekılı Vrnnıa 
23 nisan günü Edlrnede 'l'lirk Kuşu bay- nede muhtelif uçuşlar ve p:ıraşiitJe atlama Çekaslovakyanın Soiya elçileri, hari • sarayınd~ ayrılarak Kazitcheoo istas-

ramı yapılacaktır. Bu bayrama iştirik ede - gösterişleri yapacaklardır. ciye nezareti yüksek memurları. Tür • yonuna gıtmişle~<l~r. Güzide rnisafirle-
kiye elçiliği erkiını, Türk-Bulgar mu - re S. A ~s ~ırıl,. Başb~kan ile Ba • 
h.adenet cemiyeti riyaseti ölvanı aza - yanı \e mısafırlenn mıhmandarlan 
ları, Türk kolonisi ve bir çok Bulgar ,Y3:lçef ve Radef refakat etmişlerdir. 
ve ecnebi gazetecileri, muh!erem mi - 1813;S)·<>~~a saray m~ha1~zla:ına me:ı
safirleri beklemekte idi. Ist~onda, ~~p hır mufrez.e ~ı se.a~ı ,.ifa etmış· 
aynı zamanda., muzika ve sancağı ile 1ıi • Ayrılış fevkalade samımı olmuş • 
bir de ihtiram kıt'ası yer almış bulu • tu~ .. 

şubesi açıldı 

nuyordu. umtaz misafirleri götüren tren tam 
Hususi trenin istasyona giri~, İstik- ~t. 16·53 ,de aynlmıştır. Kendilerine 

ıaı ve Bulgar milli ınar.şı nağmcleri ile ,Sı~rlingrad a .kada.~ !rotokol. Ş~ ne. 
karşılanmış ve Başvekil B. Köseivanof ~-olları Dırektoru ~e Polis Dırek • 
ile muhterem misafirler arnsındaki bu- töru refakat etmektedir. 

~uşma çok s~ o~~tur. Bn: Köse- Başvekilin 
ıvanof, :Bn, Ismet inonune ve dıger Ba-
yanlara ~k ~el ıbüketier vermiştir. Beyanatı 
Başvekil iismet Inöııü kendislııe takdim 
edilen hükumet azasının ellerini sık • (Baştarafı 1 inci sayfnda) 
mış ve müteakiben yanında Başvekil olmasına rağmen kalabalık bir halk 
Köseivanoi ve hMbi~ nazırı gcnral kütlesi tarafından çok candan bır su
Lukof olduğu halde, ihtiram kıt'asını retle karşılanmıştır. 

Kızılcahamam (Hususi) - Kazamı
Zl_~ ~eherözü ile Çangmnın Dudurga 
ltoyJul~ri arasında bir sınır ihtilafı var
~r. ~er iki köy bu ihtillifm naili için 
~ıındıye kadar binlerce iira sar!etmiş -
~r ve senelerce mahkemelerde uğraş
~rı~lardır: ~esele a!fıkadarların nazan 
"-1.i(~atlermı celbetmiş ve ış :!dart bir Ad:ına Tiirk 'K'Ul'l ~ talebeleri 
:ııld~ !halledilmiş, her iki köylü bir- Adana (Husust) - Türk kuşu .ehrimiz fUbcsi açıldı. Havanın rüz· 

~ftiş etmiştir. Bundan so:r.ra, ihtiram Başvekil çok memnun görünüyol"' 
kıt'ası, misafirler önünde bir geçid res- du. Nitekim bu memnuni.yetinıi ~'U 
mi yapmıştır. sözlerle iihar etti: 

'ifle e.r~~ !barışarak bir .ara.da ve ekim glrlı ve kapalı bulunmasına rağmen yüzlerce halk, daire reis ve memur
dır.rı uzerinde çalışnuya baş1.amışlar- lan, teşekküller, okul talebeleri törende hazır bu1unmuf, uçuşlar yapılmıt· 
---- tır. Türklcu .. una kayıtlı talebenin miktarı 18 i kız olmak Üzere 70 tir. 
---=====================~~~~y~~~~~~;;;;~~~====-==~~=====ıı 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 

..;- Bu sene Pııriste açıla
sergıye.. 

... Almanlar, bütün azası 
tamam insan şeklinde ccam
dan adam» yollamışlar Ha • 
san Bey •• 

Hasan Bey - Allaha çok 
şükür ki, bizi etten kemik
ten yarattı azizim. 

- Neden Hasan Bey? 
Hasan Bey - Öyle ya, 

camdan olsaydık. fasulye 
piyazı yediğimiz zaman baır· 
bunya balığı yi?!di.k diye ö -
jünenwdi~ 

İstasyondaki merasimin hitamını «Seyahatimden çok memnunum. Yu· 
müteakih, ilk otomobilde B. İsmet 1nö- goslavya seyahatim münasebetile ade
nü ve Köseivanof, ikinci otomobilde ta bayram yaptı. Belgrad ve Yugoslav
Bn. İ. İnönü ve Bn. Köseivanof olduğu yanın her tarafında içten gelen sevgi 
bald~. alay halinde hareket edilmiş _ tezahürlerile karşılaştım. O deııecede 
tir. ki, uzun müddet köyünden ç.ıkmıyan 

Bay ve Bayan İsmet tnürıü ile Bay ihtiyar köylüler bHe, geçtiğim ve zi · 
Rüştü Aras Türkiye elç:Uğine inmiş _ yaret ettiğim şehir ve kasabalara gel -
1er, diğer heyet azası ise. emirlerine mek suretile büyük zahmetlere katlan
hususi daireler ayrılmış olan c:Bulga • mışlardır. Çok memnunum. Bulgaris -
ıria> oteline gitmişlerdir. tnnda da öyle, Majeste Kral da çok 

Kralın saray,ında yüksek bir alaka ve samımiyet göster-

Saat 10.45 de Başvektl İsmet İnönü di.> . 
\"C Hariciye Vekili Dr. Rüştü Aras, re- . B~şvek~l, bundan son~~ yağmur va
:faka~lerinde mihmandar12rı okluğu zıyetıle alakadar oldu. Kazım Dirik.
halde, saraya giderek h:.ısusi deftere ten Trakya hakkında izahat aldı ve 
isimlerini kaydetmişlerdir. çok memnun oldu. °Hele Anadoluda 

Saat 10.50 de muhterem misafirler, bereketli yağmurların düştüğüne pek 
hariciye nezaretine giderek Başvekil sevindi. 
B: Köse1vanofu .~iy~ret ebnişlerdi:r. Başvekil, bundan sonra Korgene
Bıraz sonTa B. Koseıvanof, muhterem ral Salih ıve Tahsin Uzer refakatinde 
misafirlere bu ziyaretlerini Türkiye el ldu ~ u hald h lk k d ..... ,.w. d . .J- 1 . t' o g e ve a ın ço can an 
ırıuıgın c ıa~ ey ernış ı.r. · ._ ·· 1 · da l b 1 

Saat 11,30 da B. ismet lnönü, Nil • seYllgı dıtezanur erı arasın atan u a 
yo an • 



SON POSTA 

Hadiseler 
Rarşısıoda~_ 

Papazın kerameti 

Niun Zl 

Yedek sübay okulunda bir saat 
----------------------------~----~ 

23Nisandaordu 17 O gen 
Afişaj davası bitiyor 

Müddeiumumi Cumhuriyet neşriyat müdürü için ceza, 
Abidin Daverle Yusuf Ziya için de beraet kararı istedi 
Afişaj meselesi etrafındaki bazı neş- bile, bu hakareti ihtiva eden gazete 

riyattan çıkan bir dava, birinci ceza • nüshalarında neşriyat müdürü olarak 
da, dün son safhasına yaklaştı. Hikmet Münifin gösterilmesine bina -

Köy papazı bilgisizıniş ama biraz 
kurnazmış. Köylüler hem bilgisizmiş· 
ier, hem de kurnaz değillermiş. Papaz 
bir gün kilisede kürsüye çıkmış .. şu va
azı vermiş: 

zabit daha kazanıyor 
ğerli Komutan Behzat anlabyor : " 23 Nisanda ihtiyat sübay 
ulunun dokuzuncu devresi mezunları diplomalarını alacaklar, 
vaffak olamayıp ta alaya çıkanlar yüzde yanm bile Jeğil.. ,, 

cVa'kit» matbaası sahibleri Çoruh en ıberaatini ve bir gfma cfiili cünnish 
saylavı Asım Usla Giresun saylavı tesbit o!unamıyan gazetenin belediye 
Hakkı Tarık Us taraflarından cCum - muhabiri Yusuf Ziyanın da kezalik 
huriyeb gazetesindeki bazı yazıların, ,beraatini isterim! 

- Ey ümmeti İsa, bilm:ş olun ki 
bir dağdan bir taş yuvarlruıır.sa ya su
ya düşer, ya toprağa! 

Y•z•n ı N•cl 8adull•h 

Köylüler şaşırmışlar: 
- Nasıı da bildi? .. 

yakışık almaz neşriyat olduğu kaydile Davacıların vekili eski adliye müs -
aç.ı.lan bu davanın dünkü duruşma cel· teşarlarından Kenan Ömer, cınaznun
sesinde, müddeiumumiHğin esas hak - )arın müdafaası yapıldıktan sonra, ge
kındaki mütaleası alındr. .rek müddeıumuminin mütaleası ve 

Demişler ... Papaz devam etmiş: 
- Ey ünuneti İsa, gene biılmiş olun 

ki bir kadın bir çocuk doğurursa; bu 
çocuk ya erkektir, ya da kız. 

Müddeiumumi muavini FC"rhad Dö· gerek maznunların müdafaası hakkın· 
Köylüler gene şaşırmtşlar: 
- Nasıl da bildi? .. 

mcke, şu mütaleayı ileri süidü: daki noktainazarını bildireceğiz!• de • 
- cCumhuriyeb gazetesinin neşri - di. 

yatında mevcud ve sab:t oian hakaret «Cumhuriyet» in vekili Semih Sab
dolayısile, neşriyat müdürü Hiıkmet .ri, müdafaaya hazırlanmak üzere müh
Münifin, ceza kanununun 480 inci let isteğinde bulundu. Reis Saadettin, 
maddesi mucibince tecziyesini; dava cduruşmayı, müdafaa yapılmak üzere 
edilenlerden Abidin Daver.in, gazete- 27 nisan salı saat 14 de bırakıyoruz!• 
nin neşriyatını .idaresi tahakkuk etse dedi. 

Demişler, papas gene devam et • 
miş: 

- Ey ümmeti İsa, biJmjş olun ki 
gece olmadığı zaman gündüz, gündüz 
olmadığı zaman gecedir. 

Köylüler gene şaşırmı.şlar: 
- Nasıl da bildi?.. '( 

İmza taklit eden 
polis beraet etti 

Kartal tahsildarı 
mahkum oldu 

Papazın keramet sahıbi olduğuna 
inanmışlar: Yeni zabitlerimizden bir k11mı muallimlerile bir a rada 

- Biz, bunları olduktan sonra görür 
öğr.enföz, demişler, o olnuıdan g6rü • 
yor ve biliyor. 

Yedek subay okulu komutanını; <fes./ Ben, bütün bu sözlere, komuta~ 
tesinin kalınlığı bir karışı bulan mat - başından aşkın işleri arasında b!~ 
bu davetiyeleri birer birer imzalamak-/ evvel rahat bırakmaktan daha muna 1 

Polislikten ayrılan dördiincü şube Bir müddettenberi ağır c:ezada ihti-
memurlarından Mehmet Alinin, polis la' ve .zimmetten duruşması yapllan 
şube müdürlerinden Ncratinin imza - ,Kartal mahnüdürlüğü tahsildarı Veysi 
sını taklid ederek kendisini iadeten bir ,ile vazifede ihmal göstermekten duruş 
vazifeye tayin ettirmeğe teşebbüsten maya dahil bulunan malmüclürü Şev -
duruşması, son safhasına geldiğini, da· Jtet, muhasebe katibi Ulvı, tahsil mü
vanın karara kaldığım dün tafsHen fettişi Ulvi haklarındaki karar, dün 

* la meşgul bulduk. sip bir cevap düşünemiyorum. 
Bizi - yani Son Posta muhabirini, Fakat tam o sıra~a odaya giren etli 

yazmıştık. p.kşam geç vakit bildirildi. 

Verilen her müsamereden, tertib e
dhlen her merasimden sonra aynı şika· 
yeti duyarız: 

- Büyük bir intizamsızlık göze çar· 
pıyordu. 

fotoğrafçısını ve beni - görünce, met - kanıharplerle komutan Behzat arası.nf 
galesini yarıda bırakacak kadar nazile da başlıyan bir konuşma, benim teşe1" 
davrandı. kür ve veda fırsatı bulabilmekliğiınl 

cSon Posta• muhabiri, hazırladığı geciktiriyor. Evvela gönderilecek da 1 

suaHerin cevaplarını, ve Son Posta vetiyelerden bahsediyorlar. 
fotoğrafçısı, mektepte çekmek istediği - İsmet İnönü o güne kadar burada 

Bu suretle sahtekariıktan mevkufen Karara göre, ihtilas ve zimmete uğ-
duru.şması yapılan Mehmet Ali hak _ ,rıyan paranın mikdarı, 6,000 küsur li· 
kında müddeiumumi muavini Sadun, radır. Bu mikdar para çifte makbuz 
b t k 'st . t• D.. k .. ;kullanılmak ve dip koçanlarında tah-

Hikaye bir hakikat olsaydı, ve bu 
papaz elan yaşasaydı, bu basit hakika
ti de bir keramet gibi savururdu: 

- Her hangi bir müsamere, her han
gi bir merasim için bir program ya • 
pılmaz, ve bu program tatbik edilmez
se müsamerede ve merasimde büyük 
bir intizamsızlık göze çarpar. 

resimlerin müsaadesini alırlarken, lben buluna.bilir mi acaba? 
komutanlık odasının duvarlarında, - General Fahreddinin davetiyesinJ 
gözlerimi oyalıyabilecek bir çok şey • ben götüreyim! 
ler buluyorum: - Mareşal için hafifçe rahatsız de ' eraa ararı ı emış ı. un a şam us- . .

1 
. 

tü · R fik .. Ah t M··'Lı· Tü. _ ,rüat yapılmak suretı e, muhtelıf za -reıs e , aza me U"JJ ıs ih il" . -
Abd·· ahm ş f u 1 t ,rnanlarda t as ve zınunete ugramış· may ve urr an ere za a - t 

ır. 

raflarından verilip bildirilen karar da, Reis Refik aza Cihad ve Abdürrah· 
bu isteğe uygun _çıkmıştır. Heyet, Be:- ,man Şeref, ;abit gördükler~ bu suçtan 
koz kaymakamlıgına sahte tezkere go- dolayı tahsildar Veysiyi 5 sene, 1 O ay 
türüldüğünü sabit görmekle beraber, ağır hap.se, ihtilas ve zimmete uğrıyan 
tayin ~i için başka bir takım muame· parayı cezasile beraber 7, 32.2 lira ola
lelerin de lazım gelmesi icab ettiği, ta- rak ödemeğe, c1mme hizmetlerinden 
yinin imkan sahasına gırmediği, sahte ,müebbeden, memuriyetten de üç sene 
tezkereden bir gUn.a kar ve zarar hastl müddetle mahrum kalmağa rnahkfun 
olmadığı kaydile, Mehmet Alinin be - etmişle~dir... . . . . .. 
raatine karar vermiştir. Kendi.!i, biraz Tah~il ~ufet~ışı Ulv~ın de, muraka· 
sonra salıverilmiştir. be vazıfesınde ihmal gostermekten 100 

· k . . . lira ağır para cezası ödemesini ve mü-Bır umaş hırsızı tevkıf edlldı rakabede ihmalden husuıe geıen mad-
Moris isminde bir komisyoncu, Mah

mutpaşada Topbaşzade Nurinin ve 
Serkisin dükkanlarından muhtelif ta
rihlerde 112 lira değerinde kumaş a • 
şırdığı iddiasile yakalanmıştır. Bu ku· 
maşları Vahram isminde birisine sat -
tığı da iddia cümlesindendir. 

di zarardan hissesine düşen 1250 li -
;radan mes'ul tutulmasını, karar altına 
a lp11.şJa rdır. 

Malmüdürü Şevketle mut,asebe ka
tibi Ulvinin beraatleri kararlaştırıl -
mıştır. 

BUyUkadah hırsız mahkom oldu 
Sultanahmet ikinci sulh ceza hfilci -

mi Salahaddin Demirelli, dfm akşam 
üstü getirilen Morisi sorguya çekerek, 
tevkif e~tir. Vahrama~ davacılara 
ve şahidlere tebligat yap1Jmak üzere 
duruşma başka güne bırakılmıştır. 

Büyükadada Mehmedin evinden eş· 
ya çaldığı iddiasile yakalanan ve İs -
tanbula getirilen Harun isminde bir~ 
pördüncü cezada dört aydan indiril -
,rnek suretile bir ay hapse mahkıim ol· 
muş ve tevıkü edilm~tir. 

Erkek ilzerinde 
15/bisenin tesiri 

tiyor değilim, aklıma ge!di, derdimi 
döktüm. İşte o kadarı .. 

* Yukarıda okuduğunuz satırları 
yazan genç ikıza, istemeyjşine rağ · 
men nasihatımı gene vereceğim: 

Evet, elbisenin erkek üzerinde bü
yük tesir yaptığına inanırım, çirkin 
bir kadın yakışan bir ~ibise altında 
güzelleşmese bıle sempatileşir, güzel 
bir kadın ise melekleşir.. Muhak -
kak, yalnız güzel, şık giyinmek için 
fazla zengin olmıya ihtiyaç yoktur. 
Derin gtirüşe malik, zevki selim sa
hibi 1bir genç kız metresi 2 liralık 
bir kuına§tan, nihayet on liraya öyle 
bir kostüm çıkarabilir ki arkasında 
büyük bir terzinin atelyesinde ya · 
pılmıŞa benzer. Bu her şeyden evvel 
bir istidat, bir görgil, bir bilgi işi -
dir. 

İM SET 

niliyordu. Teşrif edebilecekler mi der ; 
siniz? 

- Müdafaai Milliye Bakanı eski e ' 
vindemi oturuyor? 

---· .. ·····································-····-·----

Mesela, duvara çakılı bir seccade Ü· 
zerindeki Türkiye haritası, ustaca iş· 
lenmi~ Tenkleri, isimieri ve en ince 
çizgilerile dikkatimi dakikalarQJ zap -
tedebiliyor. Sonra mev.zu, üç mühim merasimin 

bir arada yapılacağı büyük güne, Ata~ 
türkün heykeline, ve onun, mektep ta~ 
}ebeleri -arasında bulunan heykeltraşı• 
na intikal ediyor. 

HSP.Oll-
Batıkesirde 
Maçlar 

, Balıkesir, 20 (Hususi) - Son kupa 
maçında Yurd üçe karşı sıfJI la Birliği 
yenmiştir. 

Halkevi brafından ilk okullarda 
pasketbol, hendbol ve voleybol müsa
bakaları tertib edilmiştir. 

Eskişehirde 

Demirspor - ldmanyurdu maçı 
Eskişehir (Hususi) - D€nıirspor ve 

İdmanyurdu A, B. takımlarının revanş 
maçları spor sahasında yapılmıştır. 
İlk önce B takımları klrşılaşmıştır. 
Yağmur alıtında yapılan bu maç çok 
samimi geçmiş ve neticede 2-1 gibi bir 
farkla İdmanyurdu B taknnı kaı.an .. 
mıştır. 

Bılahara birinci takım:ar 5'ıhaya 
çıktı. Demirsporlular kırmızı, mavi ve 
İdmanyurdlul-ar da· beyaz. mavi forma 
giymişlerdi. Maç başlayınca Demirspo
run daha ağır bastığı gö.::fümekte idi. 
Maç Demirsporluların 3-1 kazanması 
ile bitmiştir. 

İdmanyurdu tek golünü ~naltıdan 
atmıştır. Dernirspor tak1mı Eski§ehir
de hiç yenilmemektedir. Hava müsaid 
olursa 23 nisanda atletizm müsabaka
ları yapılacaktır. 

Nakzedilen kaza davasma 
başlandı 

Kahvelerimizi içerken, suallerime 
,evaıb 1Utfeden komutana soruyorum: 
- Bu sene, alaya çıkarılanların mikta
rı, umumi talebe yekununa nisbeten 
yüzde yarımı bile bulmaz! .. Talebele -
rimizin miktarı geçen seneden fazla. 
Geçen sene 1500 talebemiz vardı. Dar 
görülen kadro 1500 den iki b~e çıka
rıldığı için, talebe yekunu 1 702 yi bul
du. 

Geçen yılfarda görülmüş talebe mik
tarlarından yüksek olan bu yekfınun 
gelecek sene 2 bini bulacağı da mu -
hakkak. 

Fakat ta1ebeler çoğa!dığt halde, ala
ya çı'kanlanlar azalrlı! .. 

- İhtiyat zabitlerinden rnuvazzafa 
geçmek istiyenler çok mu? 

- Pek çok! Fakat, ordu kadrosu 
şimdilik ıbu arzuların is'afına imkan 
bırakmıyor! 

Değerli komutan Beh7.at, foruşum 
üzerine, nazarı dikkatimı celbeden faa
liyetin sebeplerini anlatıyor. 

Komutan Behzat soruyor: 
- Ne oldu onun rahatsızlığı? 
- Şu anda gayet iyi. Fakat bir milel 

det istirahate ihtiyacı var. 
- Ona on, on beş gün izin vermeli. 
- Buna mutlak ±htiyacı var! .. 
Bu son cümleyi başilP. tasdik ede:d 

komutan hana dönüyor: 
- Burası sade bir asker ocağı değili 

bir san'atkarlar rnecmaıdır. 
Türkiyenin en meşhur ressamlar~ 

en maruf heykeltraşları, en kıymetlf 
ziraatçileri, en değerli avukatları, mil• 
hendisleri, mimarları talebelerimiz ara• 
sındadır1ar. Şu karşıda gördüğünüC 
yağhboya tablo, geçen seneki ta•lebe • 
lerimiı.den Kernaı Sezenin eseridir. 

2 3 nisanda küşat merasimi yapaca • 
g.ımız abideyi hazırlıyan da talebeleri • 
miz arasında bulunan heykeltraş Ha ' 
didir. 
Şimdi ondan bahsediyorduk. Ben "" 

nun kadar çalışkan san'atkar görme 11 

dim diyebilirim. Bize hiç bir maddi 
menfaat beklemeden hediye ettiği fıbiW 
deyi, ücret mukabilinde yapsaydı, on 
bin liraya yakın para kazanabilirdi. . 

Halbuki, o eseri bize ka?andırmall 
için, ·bizden para değil, izin bile iste ' 
medi. 

- 23 nisanda, ihtiyat subay mekte
binin dokuzuncu devresi mezunları 
diplomalarını alacaklar! .. O gün, üç bü
yük merasimi bir arada yapacağız. 
Saat dokuzda mektepten hareket edi -
lecek. Mızıka çalınarak Taksim a·bide -
sine gidilip çelenk konulcıcak .. İstiklal 
caddesinde Ga1atasaraya kadar bir yü
rüyüş yapılacak ve Galatasaraydan 
Tarlarbaşına sapılıp, arka caddelerden 
mektebe dönülecek. O zamana kadar 
saatin on biri bulacağını tahmin edi -
yoruz. Saat on birde, burada, kapının 
önüne hazırlattığımız kaide iizerine, 
yaptırdığımız Atatürk heykeli konu -
lacak, ondan sonra, davetlilerimizle ta· 
lebclerimiz, lbir arada yemeklerini yi -
yece.kler. Yemeği müteak!p, mezunlara 
diplomaları dağıtılacak. Talebeler ye
min edecekler .. 

Gündüz askerliğini, gece heykeltr~ 
lığını yaptı. Ve böylece, yani geceli 
gündüzlü tam dört beş ay çalıştı ... A
tatürkün yalnız gözleri Ü!erinde 44 •. 4S 
gün çalıştı. Yapıyor, karşıc;ına geçip U" 
zun uzun bakıyor, gene bozuyor, ye • 
niden yapıyor, tekrar benz~tebildiğinf 
kani olamadıkça, oturup çocu!c gibi at 
lıyordu. 

Fakat bu göz yaşları onun cesaretinl 
enerjisini kırmıyor, bilakis adeta so -

Yani Taksi~. abi_d~sınc çelen~ koy- luyordu. Bunu işine daha hızla sarılı -

cElbisenin erkek üzerinde tesiri • 
ne inanır mısınız Teyze.ciğim? Be • 
nim bir nişanlım var. Kendisini sa -
mimiyetle severim. Onun da bana 
candan bağlı olduğunu bfürim. Pek 
ya'kmda evleneceğiz. Ümit ederim ki 
mes'ut ta olacağız. Zengin olmayı -
şımıza rağmen .. Yalnız bir nokta vaP 
ki beni .düşündürüyor. Bu nokta .. 
Nasıl anlatayım bilmem ki, nişanlı
mın çok .güzel, çok şık giy~nmiş kız· 
lara karşı... zaafıdır. Mese!a geçen· 
de kalabalık bir muhite gitmiştik 
Gözlerini bu şekilde giyinmiş bir kaç 
kızdan ayıramad'. Güze! de değiller; 
di. Fakat o elbiselerin altında pek 
cazip görünüyorlardı .. O zaman ben 
hiç bir zaman ·bu şekilde giyi~miye
ceğimi düşündüm, şimdi nişanlım, 
sonra kocam, ne zaman böyle giyin
miş bir kız görse dönüp bakacak.. 
Ben de hep müteessir olacağım .. 

Bir genç kız gözü cezbedecek de· 
rec«le güzel giyinemiyorsa kabahati 
parasızlığından ziyade blı.gisizliğine 
atfetmelidir, 

Geçenlerde Harbiye önünde topçu 
emirberi Hüseyinin, tramvay altında 
kalar.ak 40 metre sürüklenmek sureti
le ölmesile neticelenen feci tramvay 
kazasının duruşmasına, dördüncü ce -
zada dün akşam üstü bak:imıştır. Vat
Hüseyinin, bir sene hapse mahkıim ol
duğu, bu mef}ıud suç davasının tem .. 
yizce bozulması üzerine, yeniden açı
lan duruşmada, yeni keşif raporu o -
kurunu.ş, Şişli nahiye müdürü Hulılsi, 
yedek sübay Zeki, biletci Rü§tü, An -
tero, yedek sübay Nedim şahid olarak 
dinlenilrnifler, durutmanın devamı, 
bqka şah!dler de dinlenmek üzere, 2.f 
.nisan cwnar.tesi aahahına kabmftır, 

ma, me~tep abı~esını açma, . dıp~.oma şından anlıyordum. Eserini hazırladı, 
ve ye1:1ın .~.~rasımlerı hep bır gunde fakat kendisi rahatsızlandı Onun ra • 
olacak ... Butur_ı bun~ardan sonra 

1
da,, hatsızlığı hepimizi düşünclürüyor! 

mezunlar, tayın etmış buıunan kıt a • Büyüklerinden bahsederken fara:ıS 
l~nna s~vkolunacakları için, su içmiye İnönünün, Mareşalın, Gi!nera·İ Fah -
bıle va.kıt ayırmadan çalışıyoruz. 1702 reddinin isimlerini anarkerl adeta hU -
mezun bu! .. Her birinin sevk vesikaları zurlarına girmiş gibi «hazırob vazi -
haz~lanacak, paraları, komanyalan yeti alan değerli komutanlarm, tale. -
ve~ilecek, vapurlarda, trenl~rde yer - helerini anarken ne kldar müşfik bil 
len ayı:tılacak! .. . . . baba kesildiklerini görünce, ihtiyat ıs· 

-O:steli:~ te ~~r:-U, Hurrıyetı Ebedıyede bitlerinin orduya yerleşmek ;çin d~Y" 
Teyzeciğim, sizden bir nasihat .ia~ 

TEYZE 
teftış edilecegız. duklan kuvvetli arzunun hikmetııJ 

Dtifünün ki, on mayısta onuncu dev- kavr.anualrta aat!iknıedim! 
renin denlerine bqlanacak!.. Naci Sad_._ 



21 Nisan 

Yağmur cildi 
Güzelleştirir mi? 

Bir sevki tabi! He hemen her canlı 
Inahliık yağmurdan kaçınır. Halbuki, 
Yağmur olmasaydı ne ağaç, ne ç:çek, ne 
•ebze, ne de ot olurdu. 
Yağmur nebat için ne ise insan için 

de odur. Susuz yaşanır mı? Modern ha· 
Yat, medeni vasıtalar bizi günden güne 
ta'biatten uzaklaştırıyor. Onun değişik· 
likı~ine karşı gittikçe daha ziyade ya
bancılaşıyoruz. Yaıbancılaşttkça da ha
kikaten o değişikliklere karşı taham • 
tnüı edeme-L hale geliyoruz. 

Başaçık yağmurda yürüdüğü için en 
•iddetli nezleye, hastalı.ğa tutulup ö • 
lilın tehlikesi atlatanlar az mıdır? Bu, 
Yağmurun fenalığından değil, bizim o • 
na karşı mukavemetimizi kaybetmiş 
<>luşumuzdandır. İskandinavvalılara 
bakınız. Ne iri. ne sthba!li ve zlnde in
sanlardır. HaThuki senenin dokuz a -
Yını yağmur altında geçlrfrler. Bu -
nunla, yağmur altında yaşıyan irileşir, 
sağlamlaşır demek istemiyoruz tabii. 
Fakat yağmur, alışılınca ir.sana zarar 
Vermez. Üstelik güzelliğe de yardımı 
Çoktur. 

Rava kapalı diye evin kötü havası • 
na sığınmaktansa yağmurdan mütees • 
8İr olmıyacak şekilde giyinerek açık 
havaya çıkmak hem sağlık, ihem de gü· 
zeUik bakımından çok daha hayırlıdır. 

.. Bir kere açık havanın faydasını an
latnııya Jüzum yok. Sonra yağmur su
Yu en temiz ve en kireçsiz sudur. Tabii 
§ekilde taktir edilmiştir. İçinde, sü -
ZÜlrnüş hiç bir suda bulunmıyan elek
trik hamulesi vardır. 

İster geçici bir sağanak, isterse sakin 
ve mü temadi bir yağmur ne şekilde o • 
l~rsa olsun bırakınız yüzfinüzü döv • 
sun. Bu tabit cd~> un cilt üzerindeki 
faydası •büyüktür. Eğer deriniz bun • 
dan fazla müteessir oluyor~a sokağa 
Çıkmadan önce güneşten ve soğuktan 
korunmak içfn kullandığınız yağlı 
kremden yüzünüze biraz ıürünüz. Baş
ka hiç bir şey sürmeyiniz. B1rakınız bu 
faydalı duşun altında deriniz bol bol 
tıef es alsın. 

. :Hatta hava1ar ısınınca yalnız yüzü • 
lluzü değil, kollarınızı, boynunuzu da 
ey ~ agmur duş> una tutunuz. Artistler • 
den çoğu bu Adeti çoktan kabul etmiş· 

ıl~rdir. Bu, bir moda değil, faydalı ve 
(i?Uınlu bir şeydir. .. 

İlkbahar modeli 

s o nuzu 
Boş resim • 

çerçevesı 

lıonıılan 

Pek kolay. Modern veya eski biçim· 
de boş bir çerçeveli duvarınızın çıplak 
görünen yerine asınız. Duvnrlarınız 
düz ren'kte ise bu çerçevenin içerisine 
(fon) geçirmiye lilzum yoktur. Fakat 
eğer çiçekli kağıtlarla kaplı, yahut ta 
bu şekilde •boyalı ise o zaman çerçe • 
venin içine koyu ve mavimsi gri renk· 
te düz bir zemin geçirmelısiniz. 

Bu çerçevenin içerisine konu1abile • 
cek ufak, kısa ve yassı bir vazo bulu ~ 
nuz. Çerçevenin içinde duvara iki 
çengel çakınız. Bun1ara (resimdeki gi· 
bi) vazoyu koyacak küçük bir raf yer· 
leştiriniz. Vazonuzu bu rafın üstüne 
koyunuz. Ve içine sevdiğiniz çiçekleri 
diziniz. Mesela: Lale ile mor ve beyaz 
leylakları karıştırırsanız çok güzel g& 
rünür. Vazonuzun bu kadara taham • 
mülü yoksa bir kaç lale, üç dört uzun 
saplı çiçek te yetişir. Elverir ki en ta· 
bii şekillerde dizilmiş olsunlar. 

Bu canlı tabloyu iyice görebilmek 
için bir kaç adım gerileyiniz. Dikkatle 
bakınız. Her hangi güzel bir tablo ka • 
dar, belki ondan da çok hoşunuza gide· 

SO N PO ST~ 

süsleyiniz 
ve bunun ortasına 
çiçek 

ceıktir. Çünkü bu tablonun, elle çizil - tl vazonuza her gün ayrı çiçekler ko -
miş olanlara bir fai.kiyeti var. Resmini yarak ikeın~ze her sabah bir yeni 
mevsiniine göre değişiirebilirsiniz. Hat- talblo haza~lıyabilirsiniz. 
~----------------------~--~--------.::__ ___________ ~_ 

Bir manto modeli 

J 
.ı 

1 

İlkbahar için (tüvit) manto. (Roba) şeklindeki yakası vücuda çok gençlik 
vermektedir. Düğme1eri, cepleri göze çarpar şekildedir. 

Beraber giyilen (fötr) şapkanın kenarlarına (grogren) kordela geçirilmiştir. 

Sayfa 7 

Tarihtaıı Sayfalar: 

• Ca t r as • • 
.------------------* ~ ~----------------~ 

Ahmet Paşa cellada götürülürken yalvardı: "Padişahıma birkaç 
sözüm var. Esirgemesin! Bu benim son dileğimdir. " dedi. Padwah 
kabul etti ve Ahmet Paşa onun ayaklarına kapanarak yalvara 

yalvara bir kaside okumaya başladı. Bir ölüm emri Türk 
edebiyahna parlak bir eser kazandırmıştı --------- Yazan: Turan Can 

\ 
\ 

\ 
Fatih bir at gezisine çıkmıştı. num vuruısun. Bu kere de kerem edin? 
Yanında yalnız ilci k~l vardı: Diye yalvarmıştı. 
Bunlardan birisi yirmi yqlarında Fatih Sultan Mehmedir, son sözleri. 

bir gençti . . Uzun boylu, güzel vücud • ,şu olmuştu: 
ıu, yakı.şıklı ve sevimliydi. Bakışların- - Yıkıl karşımdan ... Bir dahi tek • 
,da gençliğin ve zekanın parıltıları bir- ıar edersen elbet başın keserim! 
•birini tamamlıyordu. Dudaklarının ÜS· * 
~ünde henüz terlemiş olan ince bıyık· Pad~ah rahvana kalktı. 
)arı vardı ve genç kızlarla kadınlar on~ Ahmet paşa ile delikanlı da onun 
,gördükleri zaman ister istemez kalble· gibi yaptılar. 
,rinin hayranlıkla çarptığını hissedi • Her taraf yeşildi ve bahar kokuyor· 
IY'Orlardı. ~u. O gece yağan yağmur bütün yol • 

:Bu, Fatihin nedimiydi. ları ve kırları yıkamış, şurada burada 
Padişahın zevkini, neleri sevdiğini_ bazı su birikintileri ve bataklar yap • 

,pek iyi biliyordu. mıştı. 
Sarayda mükemmel bir tahsil gör • Ahmet paşa yanı başında giden deli· 

;müştü, arabca ve farisice öğrenmiş, o · kanlıya ikide bir göz uc!le bakıyorj 
zaman sevilen bütün mevzuiar üzerin· ,susmaktan sı·kılmış olduğu için onun• 
de fikir söyliyecek derecede olgunlaş • ,la konuşmak istiyordu. 
mıştı. Fakat konuşmaktan da korkuyor • 

Diğerinin adı Ahmet paşa olup padi- du. Çünkü canın altında uyumuş o .. 
,şahın oğullarının hocasıydı. ,lan kötü huyunun uyanmak için en 
, Ahmet paşa kadıasker Velid.din e - küçük bir fırsatı bile kaçırmak iste • 
fendinin oğluydu. Dimetokada doğ - mediği muhakkaJdL 
,muştu ve o da mükemmel bir tahsil Yolun bir döneğinde Fatih birden .. 
,gömıüştü. Fazla olarak yanıbaşındaki bire durdu. Çünkü t!eçecekleri yere 
,deli.kanlıdan daha olgun, zeki, hazırce· bir servi yıkılmıştL 
va.b, ve şairdi. Zaten Bursada Muradi· , Padişah atının dizginlerini ansızın 
ye medresesinde hocalık ettikten sonra çekince dinç ve çevik hayvan kendisi· 
Edirneye kadı olmuş; bu sırada Fatihin ni tutamadı ve şahlandı. Bu s1rada yo· 
hoşuna giderek şehzadelerin hoccrlı - lun üstünde bir çamur birikintisine 
ğına tayin edilmiş; vezirliğe yükselmiş· )uzla basınca çamurlar etrafa sıçradı . 
, tL Ahmet paşa ile delikan'ıının atları da 

Ahmet paşanın ibüyük bir kusuru birdenbire durdurulmuştu. Fatihin a· 
,vardı. O da kadınlardan hnşJanmama- tının ayağından çıkan çamurlar bu a -
sı; san'at, şiir ve felsefenin yükselme • ;ralık nedimin yüzüne sıçramıştı. 
,sinde büyük bir rol oymyan kadın tay· Ahmet paşa kendini tutamadı. Deli· 
ıasına kıymet vermemesiydi. ,kanlının haline acıyacağı halde içini 
Pa~ah ona bir iki defa bu düşün - çekti, Kur'anı Kerimdeki ayetlerden 

pesinin doğru olmadığını hatırlatmış - birinin bir parçasını ona işittirecek şe· 
tı. Bu sözler Ahmet paşanın bir kula • kilde mırıldandı: 
ğından girmiş, diğerinden çıkmıştı. - Ya leyteni künt? türaha! ... 

Bir deta padişahın önünde ona hiz· Bunun manası aşagı yukarı ckeşki 
met eden genç uşaklardan birine laf at· toprak olaydım!> demektir. 
mıştı. Fatih atını uslandırmış ve devrilen 

Padişah fena halde kızmıştı. ağacın üstünden atlayıp geçmişti, di -
- Sen haydi benden utanmazsın, fa- ğerleri de öyle yaptılar. Fakat padi • 

kat Allahtan da korkmaz mısın be he· şah durmuştu. Nedimlne sordu: 
rif! - Demin sana ne dedi? 

ve: 
- Dilim kaydı padişahım: bir 

1 
Diye haykırmıştı. Delikanlı hem zeki, hem de okumuş 

. Ahmet paşanın akiı başına gelmiş olduğunu bir de.fa daha gösteren bir 
cevab verdi. Bu, Ahmet paşanın eksik 

dahi söylediği ayetin tamamıydı: 

yapmam! 

· YEMEK BAHSİ 1 
, Diye boynunu bükmüştü. 
, - Huy canın altındadır; can çıkar, 

_ ,huy çıkmaz .. > '--- - ---------------------------1 Derler. 

- Ve yekfrlül kafirü ya leyteni kün· 
,tü türaba ... 

Yani: cKafir der ki kt'~kl toprak <> 
,laydım.» 

Padişahın kaşları birdenbire çatıl • 
dı. Paadlıpaaya Pelıslmetll bUtek Ahmet paşa da ettiği töbeyi t>ir kaç 

(20) tane yumurta alınız. Bunun Dana, yahut sığırın belkem!ğinin al· ,zaman sonra unutmuş, bu ~efer padi · 
. ( 12) tanesinin beyazile sarısını, ( 6) tındaki lop etle yapılmalıdır. Bu eti ,şahın en çok sevdiği miisahiblerden 
tanesinin de yalnız sarJsını akıtınız. bir parmak kalınlığında parçalara a • birine laf atmıştı. 
Buna istediğiniz kadar şekeri katıp iyi· yırınız. Et tahtası üzerinde tokmakla İşte o zaman padişah köpürmüştü: 
ce çalkalayınız. Takriben yarım kilo, iyice dövüp yumuşatınız. Sinir ve de· - Nerede bostancıbaşı; şunun dilin 
yahut (600) gram şeker kafi gelir. En risi varsa ayıklayınız. Etrafa taşmış kessin! . . 
ince makine şekeri kullanmalıdır. . d" lt' . .. . . Ahmet paşanın ellerı ayakları tıtre· 

Fakat kendisini şimdilik tuttu Ye sa
raya dönünceye kadar sesini çıkarma· 
dı. 

, Saraya gelince bostancıbaşıya Ah • 
met paşayı göstererek emir verdi: 

- Götürün, hapsedin! ... 
Aynı zamanda onun yüzüne öldürür 

gibi sordu: Çalkalanan yumurta ve şekere (50) yerlerı varsa uze ınız. Uzerıne tuz, miye başlamıştı. 
gram nişasta, ( 400> gram ince un ka • b1ber dökünüz. Bir veya iki (pe'ksi • ' Pa~ahın ayaklarına kapanarak 

l'irıll.engi pembedir. Göğsüne düğme ye· tınız. İyice karıştırınız. Hangi kapta ,met) i havanda dövüp un haline geti • yalvarmış, göz yaşları dökmüş: 
not: ~elebek konulmuştur. Şapka (ka· pişirecekseniz yağlayınız. Hazn1adığı- riniz. Bu unu biraz soğan suyu, tuz ve - Dilim yalnız terbiyesizlik yapını· 
ga.r:.t .. şeklindedir. Ayni kelebekten nız sulu hamuru bu kaplara döküp, fı· ,biraz su ile yuğurup bulamaç yapınız. ,yor. Bunca kişilere İlim de öğretiyor. 
rlir kur konulmuştur. Ceket kemerli:. .rına koyunuz. Pişmesi için 35-40 da • Etleri buna batırıp kızgın yağda iki ta· Zaten suçu dil yapıyorsa aklımın zori· 

, - Şimdi boynun vurdumrsam hak 
değil midir? 

Ahmet paşa sapsarı olmuştu . Ba:',iılll 
~ğdi ve sustu. 

· ollar kı~, (rever~ ler dilim1idir. kika kafidir. raflarını kızartınız. ~edir. Hak olan üçtür. Üçüncüde boy -
. " 

Fatih onu idam ettirecekti~ 
_(Devamı 8 inci sayfada) 
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"Kadm ata ve Her cevap gollıyan "Kadmm tahsil- Ne yapbn, anlat, ba 
ava merakh siz olmasa mah- kalım. 
olmalı ,, okuyucuya hediye zur değildir 1,, Bülend. övün -

Be:.encl.iC.•m ka "' verilecek, neticede ~endimm ka - mek için artık iyi -
~ b""'"" ·~ -o- den iyiye yüz bıal· 

dm giızel, sıhhatli en güzel cevap dın tipi: 
muştu: 

ve neşf'li olmalı. salıibi 50, ikinci 25, V-w:udu: Beyaz, H · ld 
Saçlan kumral, çehresi yuvcı:lak, L::; ı_ _ epsı ho u, 
gözlerı siyah ve üçüncü 10 lira saçian uzun ve uiui; nem de iç bir 
parlak, dudakları müka~at alacaklar kumral, boyu orta sızıltı çıkmadan ... 
ince ve ağzı ufak !!' balık etinde olma: Sadri de. o kadın 
olmalı. J.ı. da. arbdaf lan da 

Boyu posu yerinde, taVJr ve hareke-( Tab atı: Ciddi. evıitlann:ı ve eş::ne hepsi çıkıp gittiler. 
ti tabii olmalı. Ata, avı. D!'!raklı olup sadık. Benım u ~ getireceğim şeye Şimdi bir bahane 
hemen hastalığa kapılır .kapılmaz has- kanaat etmeli bulalım; soranlara 
ta olur cinsinden olmamalı. Tahsiti li - Tahsili: Tahsili olma.sa aJe bu ben- Annesi zaten basta 
seye muadil alınalı. Zekismı, şefkatini, ce mahzur teşkil etme'L. Yeter ki evini idi. birc:lenbire ağır_ 
vaktini çocuklarına b:ısretmeli. Ço • idare etmesini bilsin.. 
cuklannı bedenen, fikren. b·.kıp usan - İzmir BaJk o&olııi hebııde %Qa Kumral ~f. onun ~ 
madan yüksek derecede yetiştirmeli. l çagırdılar. eve IPtti. 

Ancak aziz vatana h~ini feda et - H•diyelen·m·z diyelim. Olmaz mı) 
tikten sonra vazifesinin bitmiş oldu - • '" ' Ba da böylece kapa-
ğunu anlıyacak tabiatte bu!unmalı. Dünkü 179 - tas numaralı ce me gitsin I_ 

Ankara Yenlşehlr Dem1rtepe Meneqe vaplann bediyel~ tuvalet ma.lze- - Aman, eksik 
sokak No. 12 de Ulvban mesi. çay fincaI14 kemer, dolma kur- olma Bülencl f. Sen 

- 187 - şun kalem,mürekkebli öolma ka -
ofmasaydm bunu 

K t • \" 1 !ıl lem, resım1il: seçitmlŞtir. aCHn lnC8 S8S & O mam.,-1, Bunlardan İstanbul d ~ . biz bir türlü hece • 
S8Sİm var diye kafada da bulunan okuyucuların hediyele· remiyecektik. Ak -

ŞİŞİrmemeli l ri posta ile adreslerine derhal gön- şamdan beri ne kadar üzuldüğü - r ~ di .ekiz viski içince ne olursa, ifte or 
Beğendiğim kadın tipi: den~tir. 1stanbulda bulunan o- mü bilmezsin! Şimdi, yüreğime Bu••yu••k dan ... Peki amma, •imdi ne halt ed .. 
Vücudu: Bacakları uzun, bilekleri kuyucuların da idarehanemİZe ge.. biraz su serpildi. Yalnız, zavallı ceğiın ~ .. Fena halde başım dönilyor. 

ince, beli ince, boynu orta, yüzü ba - lip hediyelerini aJmalan lazımdır. l..ebibeyi düfünüyorum. Nasıl etsek de E' -'ebı"' Y oo ... Başım neye dönsün} .. O, ye • 
kılacak kadar olsun yeter. Hediyeleri ayı:ıimıştır. Kendilerini yavrucağın gönlünü alsak ... Zaten bu U~ rinde ..• Etrafımdakiler dönüyor; in • 

Tabiati: Az kıskanç oL"llalı, ata bin- bekliyoruz. Pazardan başka bergün herifle nişanlanmayı, hiç istemiyordu. Roman sanlar, masalar, tavan, dönen hep on• 
mekten, briç oynamaktan ve ecnebi di- müracaat edilebilir. Bizim hatırımız için, daha doğrusu, lar ... Ben ki artık hayatta muvaffak 
li konuşmaktan nefret etmelL Hediyelerini idarebanemizdcn ala paşanın sözü yerine gelsin. diye razı .. .ı olm~ya karar verdim. Öyle ya. demin 

Tahsili: İlk tahsilinden yüksek olma- c~. oku~c:ı:arımızın ya:ııarır;ıa oldu. Bu kepazeliğin üstüne kalkıp da . . . w · w Bülentle konufmamı• mıydık?. Yerine 
malı. Ukala kadınlara tıohaınmülüm huvıyetlerını ısbat edecek bır ve ua bize· Bulduguw nuz niı=nlı"'l hegw eneli· mıyorum. Ş mdı degil, ayıldıgımda ela 1 .. . .. kt"k h b' 1-AM · d · · .-· J • • gore 1ş gorec;e ı ; er fCYe ır ~· 
yoktur. bulundurmalannı rıca e erız. j niz mi? .. l> dese hakkı yok mu? .. Be - bılm1yorum. Sade, iş yapacaktık da, bulacaktık. Şimdi de vaziyeti ona gört 

Teyzeciğim. Mühim bir nokta daha -·-··-···-· .... --·-·········--······-·······-···· · k tek ib'd. k.s para kazanacaktık Olma& He "f 
var: Böyle bir .kadın ince sesli olmasın Tarihten SHIJ"'alar n m ızım, me gı ır, yo a.. o - lmecli baha... ··:· rı idare etmek lazım ... Salon, ne yan• 

Jt nun yerinde başkası olsaydı kim bilir g~ l.. Ka t bende mı}. Yap· dogrw u dönüyorL Sagwa mı, sola mı? .• 
ve «sesim varlı. diye saböthlan akşama (R .. a+..-'- 7 ind -facla) t lıta l On 
kadar kafa şişirme.sin! ~~.... "':"' · nder yapardı!.. ıgı saygı.sız n °• utansın ·· u Bak işte, onu birdenbire pek kestire-

İstanbul: Emr& Hem de bunu herkese ibret 01.sun dı- _ Menk etmeyiniz. her fCY geçer. bulamadım, diye kendimi kaldmp miyeceğim. Neme lazımı. later sağa 
(Sarih lslm ve adresinin n~rlnl latemem1ştlr) ye çarşının ortasında yapacaktı. Erte- h tul O da k - -ı.e Saraybumundan denize atamazdım d"" .• · lal Be d ..ı ____ _ı~ 

si .. n . in haurlanmak. üzere cellada er fCY unu ur. az ço uzu - - . . . oldWl, uter ıo .. n e Wlll8 ~· 
- 188 - h8':::r !rildi· tellillar da bağırdı. b~ madem ki Sadride gönlü yok, hiç ya ... ?~ oela tecuurumden bır YJakı ken onun tersine doğru dönerim; olm 

,, Erkek şen elmah 1,, Ahmet pa; o gece bost&ncıbaşının aldırış etmez. Belki de için için sevi -~ ~·· ~90D, doldur fUJU~... biterl.. Müvazeneyi herhalde bulu • 
Beğendiğim erkek tipi fUdur; 

1

attıtı izbede ölüm saatleri yaşıyordu. nir bile ... Olsa olsa biraz 8İzc nazla - ya. direktor c:_enap~ ~ka~e ruzf... 
Vücudu: Uzun boylu, geniş omuzlu, Aynı zamanda karanlıkta durmadan nacak, ıiteın edecek. o kadar... d:-y~amıyarak dötek~ mı dtlfeYDD, Yanından, beyazlar giymif, yeti\ 

hafif dalgalı saçlı, ela gözlü, siyah kaş- bir feyler rnırıldanı,,ar; tekrarlıyor; -O kadarla kalsa. canıma minneti. fim<li)._. H~le mada~ki ~ ~ !~ · gözlü, eamer güzeli bir genç kız geçi-
lı, mütenasip bir burun, muntazam a - yeni kelimeler arıyordu. . .. Nipnhsmda ne kadar gönlü olmasa. ~· bir.~ yer~~; ~P yordu. Turban, başını çevirir çevir • 
ğız. Ertesi sabah boynu vana.mak. uzere herke.in yanında küçük diiftiik. diye eglenmeli. • · Bii1ent oyle , 90ylemıyor mez onunla aöz göze seldi. Hiç dü · 

Taıbiati: Şen ve şuh, yuvasma sadık. götüriileceği zaman ya!vard!: zavallı rocuk ne kadar üzülmiiftürl. muydu) .. Ne diyordu, bakayım: Bü- .. mec1·· ı__cif _::.:i.Jj. 
bir ı.._ •• •• Y ' -k_-...1-...I __ _1__ fUD 1, DIU Çe ~ • 

ıeciye ve karakter sahibi, güler yüzlü -:- Pad~ımaBu 'L-.--v &azumd·ı-:n:ar. -Siz hiç merak buyurmayınız. De- yu ....... ~ !_>u~unmaz ya. diyor- _Müsaade buyurulur mu). 
olmalı ve musikiden hoşlan."'na1J. F.aiıganesın! ut:Ulm. son h""6"u - nn. alondan geçerken gördüm: Dam du. Haltetmıfl.. Büyukadada bu·madc- D d' 

ıi!a:~~~ !u::::~ z::e!r ~~~: clirAra a ·rdiler ve bu arzusunu ka - ediyor, gülüyor, eğleniyordu. nin ilk harfi büyük ~rfle yazı~~· c:n~ kız şöyle duraladı. Tarhan• 
sil ve gelir sahibi ol malt. bul et~irdfıer. - O kadarı amk, ~rk~ ~ ~ö.- Maden. yo~. m~ aan~ı} · Ama. komur baştan aşağıya süzdü. Birdenbire n• 

Balıkesir· H. Tllrttn Ahmet paşa padişahın önünde diz tcriftir. Zaten ben .oylec_lım, aıt mısa- madenı değilmlfl. Kune ne}.: Maden diyeceğini kestiremiyormuş &ibiydi. 
<Sarih isim ve aclreshıln neşrlnl SaıememlfUr) ,çökerek, ağlıyarak~ yalvuaı:ak meş _ fi..leri yalnız bırakma. dıye. •. y~., sen ona hak 1.. ~ madenı acaba)· Tur han: 

- 189 - hur (Kerem> kasidesini okudu: - Ne olursa olsun. Yavq YBYaf her BIJ' ~~r. laf filin çıkarıyorlar • - Anladım, dedi; tereddüt ediyor 

"Ne zengin, ne fakir ne çirkin ············································· acı unutulur. mışr. ~· tat da 1ok... aafalt y~Dar- sunuz. Hakkınız var. Beni tanımazsı· 
ÜZ 

1 ' de ' Kili günah etse nola afva fdUn.şah -4- da gclmı: Mehtap sefua ..• Keffiyat, nız· Tanımadığınız bir adamla da danı 
A8 ~ ~, ne genç, 08 kaai? Yalnız otura otura Turhanın canı hafriyat da yalnız sinelerde yapılıyor .. ede~iniz ••. Öyleya. ıizin gH>i ince, 

ihtiyar kadın 1 " T1ltahm ild elinı km:H!• imiıt, kani sıln1rnıstı. Kendi k:endıne: ne ise. ifte ..• Bülendin dedigine bakı· kibar bir genç kız için bu, pek tabii.. 
Bir aile yuvasına layık olan kız ben- _ A knen? _ E. artık buraya sade viski içme- lnsa. insan -nerede ise, oradan istifade Oo ... inanınız, adet yerini bumm diy~ 

~ n~zık, mült~t ve zeki olmalıdır. Ne Ne kerem ola ld .-ğliib ed\~ ğe ~e gclm~ ya. diye s~yk~iyordu. etmen~~ yolu~u bulmalı imiş.. yalan söylemiyorum. Sizin pek ince yaratıl • 
çır kın, ne de guzel olmalı. Son derece •1•1 d il ' Peki ama ne diye geldımdı ben).. da dcgıl, hanıya... Burada da: puta •t çok Libar büyütülmü• olduannuza 

· k. d - • Ne giinah ola ki mag u, e emez anı ' d . ,_ l . m • JL T e-
çır ı~ vey~ so? ere~e. g~el oldu~u kerem? Sahi, neye geldimdi, acaba? .. Ha ... ~~r.'. san ovıç var; ~JL~ ~~m tür- isteneniz bir de yemin edeyim ... Her 
takdırde ?ıttabı _ben .Kıncı vasfı haız n-: L~- 1 ~ . --'" ·- Direktör ... Direktör ... Ne idi 0 he- lusu var ... Allah ckaıklıgını gösterme- h 1. . d belli Nuıl olur da benirıı 
olanı tercıh ederım. ..-- w ey~ aau .1.1.Zs;•ı -... ver- . _ .. L--· . . a_ını7_en •·· 

. . mi. ictia rifin adı} .• Nohman ... Ha. dıre'lttör •ın. ıac;ywınden ycdık ..• Sigaraları da ~__!!_...1_ 1.--r} 
Ne zeng~ ne de fakır olmasını iste- --r ' . . bol da · ~L Hele ......!_L! diy gCJZU111Ut:11 a-.,a •• · ç·· k.. ı..- Lfıtfuna olma peşiman budur timi Noltman cenaplanna hoş geldın, diye- ·· onu içtlL ~ıye e-

rım. un u ne ıut:D onu satın a~ak is- k k u.-:-- Genç kız dayanamadı: 
terim. Ne de onun beni sat?n almasını kerem! .• cektik. Sonra da if için konu~kttk. ce ~o.·~· . ··~· canım ne za~.n- - Rica ederim, dedi. bu 8ÖZlere -
arzu ederim. Ne~Ii olmas!nı ist . Kaside uzadıkca padişahın kızgınlı- Demek. k.i. ben bwa.ya iş. için gel.mi · dır vuıkı ıstıyormu• da ferkında d.eğı - .. 

~- erım. w • ı· v·-1-·d ha ka N fı k d l ]uzam var) 
Çünkü gerek umumi bayatta, gerek gıazalıyordu .... . , .v. ş~'°?:'.:.~.rı:'~.~e.~şi~.,._<?n~.~~<!e.~ _- 1 ım. ı11&ı en ş ... cısa ınar _ .•. -· d, 
hususi bayatta hüzün ve keder eksik Ahmet paŞa soz.leı:ın~ bı1:1'dıgı za - da var •. _ Ne zaman onlara aıra gele - - Var... Göaterdi~. cur ~ 
değildir ve bunu ancak ne§e ifna ede- man yalvarmaktan bıtkm hır hale gel- ce1', bilmem ... Ne diyeyim ben o Bü· pİfDMm oldum da onun ıçın ..• Sizde, 
bilir. Tahayyül ettiğim kadının ne pek mişti.. . l\~libef~l ltende1 .. Ağzıma bir parmak bal çaldı, babanıza. danı etmek ~yle dunu~: 
genç. ne de pek ihtiyar oln19sını iste - Pad~h onu afieUı. .. .. J: czanef er f sonra ortadan kayboldu!. Sözüm ona bu kadarcık konuftWD dıye, o~ bı 
"İm. Ve öı~ ~aha kızıp da h~men o}d~rt Bil &ece Dibe~ o1aA ec:ıa"•ele• ~da'! heni evlendi.recek.tiL. Zengin bir kız le sıkıldınız. Cevap vermek bile iste" 

İstanbul Beyoğlu Elektrik Şfrketı memek ıçın Anadoluda bır memurı - İstaabul dbetindelWer: b 1 k K . h·ı "lk .. . Fakat yanlıf Pek. 
ete ··nde--ı: u aca tı... omıayonunu ı e ı on· ınıyoraunuz. • ·• 

Metro Han zemin kat Y go n.u.. Aksara,.sa: <Perin). eeyanııa: (Hay - d l L k H __ 1 r_L l ı 
Ali Rıza Alpaguc Bu kaside Ahmet paşanın en güzel da.rl. Fenerde~ (Hüsamccldlnl . Şcbreml - en pazar IK etmişti . aniya~ .. Sa - y__,ı•·:· :': ~anı ıy~un~ ·~· .. "il 

- 190 eseridir. Çünkü bülüu yüksek eŞe.rler nlndc: (Nazım>. Kara~ümrükte: <Ke - vuştu, gitti. Peki ama, kabahat bende.. Yefıl gozlu. esmer guzelı, buıbutu 
"Kadın h I" 1 1 gibi onun bu en diri ve en güzel eseri mail. Samırtyada= CRıdnn). echz:ı.cte - ne diye onu bekliyorum}.. Ne diye Şaflrdı: .. a t.8l an ama ı,, bquıcta= ti Halil). ı:yüpte: (Jliknıd At- k di ha bak N ı .. ı·· Allah af de büyük heyecan ve ıztırabla yuğrul- lama:r.>. F.minönünde: <&masm>. Kil _ en · şımın çaresine mıyorum. - e er ıoy uyoraunuz 
Kadınlar arasında beğendigı-·m tip · Tü" k d~.... Bu , __ _ı _ _ k labalık 1be ba da b" k "' şudu : muştur. Bir ölüm emrı r e tıUiya- çükpazarda: <Yorgl). AlcDldaıda: (Ab - IUIWll" a ta e t na ır ınar. 

O tına yeni ve parlak bir kaside kazan - cmPkadfr}. Ba!miı:öyiin~: (HM!). pay dii.fer ..• Düşmezse, adalet, müsa· _Çok yazık, diyorum ... Çok beta 
rta boylu, kara göz, kara kaş ve &e, t• eihetlndelıiler ' 

siyah saçlar. Tahsil derecesi orta ol- dırmıştı. İsti;lAl caddesinde: (~lata.saray), coa- vat ncrde kaldı) .. Hele benim gibi bir ediyorsunuz, büyük bir fırsat kaçırt 
malıdır. Aradığım başhca evsaftan bir Turan Can rihJ. aaıatnda: CRidayetJ. Kurtuluşta: adam için pek ayıp!... yoruz; onu söylüyorum. 
k~çı da. şunl~rdı~: Temiz süt emmiş, i· Pnıstun latanhula gelmesi gecikecek cxurıulQfl. lfac;kad&: <ftJsl>. Beşlktaf- Şöyle bir doğruldu; kendini topar - - Şaştım, doğrusu... Neden aca .. 
yı terbıye .gormuş, uysal, halden an· A ad b I eh' ·ı:L •• Bota:;ı..ft~ç~~-~.>. lamıya çalı~tı: ha? .. Ne gibi bir fırsat kaçırıyor rnll ' 
1 ı _ vrup a u unan f ırcı ... mute· -~ • UA&AO .... 

ar, yuvasına, yavru arına duşkün ol- h B p p . . . . . _1_ üstildarda: fömer ıttnan). Sanyerde: şuz) 
malı. Ben böyle bir kız bulursam mes- _u•u . ruat ana aıergwıı.e ıştır..- oruı>. KMI*~: f8aadet1, (Oll - -Olur teY değil ..• Bana ne olmut? .. d bak 

_.J __ _ ,_ bu - _ı __ 1---L_ı ___ ..__ Kim d L ___ ı:L- - Anlatayım a ınız .•• 
ut olacalmu sanıyorum. cıucı;;ea ve JUZUCll ~INaa .--- ~ Jlılllııll). ~ Olıla>. Bey- w uymasm ama. uııcu paKIG fCY 

K~ Ycnıgad; 8. ~ li biraz pci)rece&J& bellde: (Tanq). olmufwn ... Haniya in1&11 iatiıate ye- (Arbll yd) 
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ittihat ve 11erakkide on sene 
------No. 10 

Sayfa 9 

Posta., nın 

sından .. Lafı uzatmıyalım .. O gün si .. 
nemada kendisile biraz konu~abildim..ı 
Filmi beraber seyrettik. Çok güzel fi. 
kirleri, dinliyeni çeken, büyüliyen ga• 
yet tatlı bir konuşması vardL Onu Ka• 
dıköy iskelesine kadar götürdüm .. Eli:
ni !hürmetle sıktım. İki gün sonra bu • 
luşmak için ettiğim ricayı reddetmedi 
Artık dünyalar benim olmuştu. Buka• 
darcık bir muvaffakiyetten çocuk gibi 
seviniyor, önüme geleni durdurmak, 
herkese saadetimi haykırmak istiyor • 
dum. Fakat bu sevincim boşa çıktı. Ka• 
rarlaştırdığımız gün randewya gelm~ 
di. Ne o gün, ne de daha sonraki günler 
onu bir daha göremedim. İznim bit • 
mişti. Bu yarım sergüzeşt, bu elde c • 
dilememiş kadın beni çıldırttı. Bir kaç 
gün sonra gene bir hastalık bahane e • 
dip İstanbulu boylıyacağım. Ne vazi • 
f em, ne evim, ne de çocuklarım.. Hiç 
biri beni av:utarnıyor.. Muhakkak onu 
tekrar bulacağım .. Onun siyah bir ateş 
gibi parlıyan alev gözlerine yakından 
bakacağım. 

* Bir ay sonra gene iki arkadaş, Sey • 
hanın pırıltılı harelerle oyna§an sula " 
rına bakarak konuşuyorlardı: 

- Bu sefer İstanbuldan Muzaffer 
dönmüşe benziyorsun Süha, diyordu 
Ferit, e~i sıhhat ve neşeni y.eniden bul~ 
muşsun .. Neydi o geçenle:-deki halin. .• 

Süha, keyifli keyifli gülüyordu: - O 
da ıbir hastalıktı; geldi, geçti Ferit, de
di, dalına muvaffakiyetle karşılaşan, .is
teklerinin önünde hiç bir engel görm~ 
ğe alışmıyan insanlar her hangi bir ar• 
zularına erişemezlerse çılgına döner .. 
ler; tıpkı her beğendiği oyuncağı an • 
nesine aldıran, istediği yapılmazsa kı· 
yameti koparan arsız çocuk gibi.. İşte 
ben de böyle olmuştum. Mukavemet 
görünce büsbütün ateşlendim. Epeyce 
uğraştım.. Yoruldum .. Üzüldüm. Fa .. 
kat sonunda muvaffak oldum. Tam bir 
hafta onunla geceli gündüzlü nasıl ya • 
şadrm, azizim, bilsen ... Bu kadar güzel, 
kibar bir kadını elde etmek.. İnsan 
zevk ve gurur sarhoşu oluyor. Fakat 
biliyor musun? Her şeyin, asıl kıymeti 
yokluğunda .. Ona sahip olamayışta .• 
Malik olununca o değer küçülüyor .. O 
heyecan sönüyar .. Sevdiğimiz ve arzu .. 
ladığımız nesnenin üzerinden o tılsımlı 
şafak rengi sıyrılıyor; kadın da böyle. .. 
Vedide ile tekrar buluştuğumuz ilk ak· 
şam ... 

Ferit •heyecanla atıldı: r Sevdiğin ka· 
dının adı Vedide mi? 

- Evet, niçin sordun? Sahi, ben sa• 
na onun resmini de göstermedim değiJ 
mi? 

Ceketinin iç cebinden bir cüzdan çı .. 
kardı, açtı. Sokak kıyafetinde çektiri!· 
miş bir kadın fotoğrafını alarak arka· 
daşına uzattı: 

- Bak Ferit, dedi, nasıl o kadar ya • 
nıp tutuşmakta hakkım yok .mu imiş? 
Hem öyle sanıyorum ki ben? Vedid~ 
nin i:lk günahıyım .. Ne diyordum? E
vet.. Onunla buluştuğumuz ilk akşam ..• 

Ferit, resimden .gözlerini ayıramıyor .. 
du. Tltriyen elini boğazına götürdü. 
Sanki demir bir pençe gırt lağım sıkı • 
yordu. Boğuk bir sesle haykıı dı: 

- Yeter, anlatma! 
Birden afalhyan Sil ho? Aı k. daşına 

(Devamı 11 inci sayfada) 
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harici siyasetinin 
" Son Posta ,, oın büyük deniz romanı : 10 

Yugoslav 
dayandığı esaslar BARBAROS 

· °J!orsan .~i"jlndi~~ (Baştarafı 2 inci sayfada) \ j"aset tutması il~ sarsılan Kiiçük An· 
Yugoslavya, son senelerde iki hadise tant camiası içinde, Yugoslavya, ken

ltarşısında bulundu: Birincisi Fransa • disine daha başka dostluklar yapmak 
nın İtalya siyaseti, ikincisi de Rusya istedi ve Ballcan dostluklarına,, nihayet 
ittifakı. Birinci siyaset, Yugoslavyanın İtalya dostlugunu da ilave ~ttı .. 

p 

Yazan : Celal Cengiz 

İtalya ile dostluk münasebetleri tesis Bütün bu dostluklar~ hıç k~e. a· 
etmesine hiç alSkadar oimaksızm leyhine olmadığı ve daıma sulh istı • 
Fransa ile İtalya arasında b!r dostluk kametinde gittiği. muhakkak.tır. Fakat! 
ve anlaşıma siyaseti tecrübe.51 idi. Yu - ayni zamanda bır de gaye_~ı ~a~dır ki 
gos1avya .buna o kadar €hemmiyet son günlerde Fransayı hayu aınırlen: 
vermemekle beraber Fransa siyaseti . dirmiştir: Yugoslavya .artık mtlst~ 
.nin ıbu temayülleri onu memnun etmi· bir siyaset !apmak istiyo~. Halbuki 
yordu. Rusya ile olan ittifak mesele • Fransa, hala, beynelınllel sıyaset ba • 
sine gelince, bu, yalnız, Fransa hesa • hislerinde A vrupanın k~~ük milletle .. 
hına yapılmış bir işti ve komünizm rinin, her ~dı~da k~ndısınden ~a~atı 
tehlikesini hiç iste.miyen Yugoslavya alrn~arını ıstıyen hır ruh haleh ıçm • 
bunda kendisi için, haklı olarak, zarar· dedır. 

Civani korkudan herşeyi anlattı 

lı bir istikamet gösteriyo!'du. Yu.gos1avyanın yeni unsuru, Fran • 
İşte, bu iki hadise, bunların ilk alA • sanın .böylece sin'irl:nmi§. o:ına.sından 

metleri zuhur ettiği günden itibaren, dolayı hakikaten muteessıftır. Fran • 
Yugoslavyaya, artık bundan böyle si • sadan bir çok iyilikler görmu, olduk • 
yasette, peyk rolü oynamaktan çıkıp, ~a~ını ıbiliyorlar ve on~nla dost alm~ 
müstakil bir varlık sahibi olmak na • ıstıyorlar. Fakat, kendı nıemleketlen· 
mına, müstakil bir siyaset yapma fü. nin serbestçe İtalyanlarla dost~u~ yap· 
zumunu anlatmıştır. malarından dolayı Fransanın sinirlen • 

Yugoslavya siyasetinin son seneler- nıij olduğunu görünce de cmüteessi • 
deki tekamülünü ben uzaktan da böy- fiz, fakat, ne yapalım, Yugoi!lavyanın 
le tasavvur ediyordum. Buraya geldi .. da, artık, bütün mHletler gföi, mfurta • 
ğim zamandanberi yaptığ1m müşahe • k~ b'ir hayat sahibi olrn~~ı zamanı gel· 
deler, bende bu görüşün doğruluğu ka· mıştir> demekte tereddut etmiyorlar. 
naatini kuvvetlendirmiştir. * 

* İşte, Yugoslavya hariof csiyasetinin 
Yugoslavya, bu cereyan içlnde iken, bütün inkişaf tarihini ve onun son gün· 

Uk teşebbüsleri Türkiye tarafından a· lerdeki temayülünün manas;nı size kı
.bmnış olan Balkanlar siyaseti ile kar- saca hülasa etmiş bulunuyorum. 
~!aşıyordu. Günden gürı-e büyüyen Bugün burada, herkes, Yugoslavya • 
Wü.rl.k kuvveti ve günden güne inkişaf nın beynelmilel vaziyetinden rne.m • 
eaen Türkiye siyaseti, Yugoslavyanın nundur. Hatta, işlerin iç yüzünü bilen· 
Iru Ba1kan siyasetine doğru sür'atle yol ler, göğüslermin üzerinden büyük bir 
"1masını muc'ip olmuştur. Son zaman • yük kalkm~ olduğunu hissetmekten 
Jµcıa Almanyanın tepeden tırnağa ka· mütevellit bir ferah hissi bile duymak· 
aar silahlanarak A vrupada faal bir af· tacI:rlar. Muhittin Birgen 

1 lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilAnları , _____ __ 
Kıymeti 

Lira 

1720 00 

130 13 

Pey paraaı 

Lira K 

129 00 

10 00 

Alaarayda ÇUıraja mahallesinde ye. 
ni Meailıpqa caddesinde l S • metrelik 
cadde,""e 18, 37 • metre yiizil olan 430 
metre murabbaındalü 946 • Harita Nr: lı 
arsa 463. 

Gedİkpafada Çadırcı Ahüedçelebi ma· 
halleainde Gedikpa,a fıruu caddesinde ha
len kunduracının İıgallnde bulunan 78 
Nr: h dükkinuı 2/4 JW.e.ı. 5783. 

Yukanda yazılı mallar Mtılmak üzere 15. süa müddetle açık arttırmaya çıkarıl
SWfbr. İhalesi 3/5/937 • pazartesi ctinü saat 15 • de komisyonda yapılacııkbr. İı
ı,ldilerin Mahlulat kalemine aelmelcri. (2140) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır;;. 

- .Seni Arşipol adalarına götürüp 
orada serbest bırakmayı vadediyorum. 

- Burada neden serbest bırakmı -
yorsunz? 

- Burada seni nereye bırakayım .. 
güvendiğin bir yer varsa söyle~ 

- Aldığınız gemilerden birini iade 
ediniz! .. Ona binip gideyim. 

- Nereye? .. 
- Venediğe .• 
Barbaros biraz düşündükten soma 

başını salladı: 

- Bu da benim işime gelmez. Eğer 
Arşipelde serbest kalmayı aızu ediyor· 
san, söz veriyorum seni oraya kadar 
götürürüm. 

- Oraya heni götürmek için mi ge· 
leceksin iz? 

- Hayır. Biz zaten oraya gidecek • 
tik. Bu vesile ile seni de götürmüş olu· 
ruz. 

Şövalyenin kaşları çatıldı .. 
Önüne bakarak mırıldandı: 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
- Bu çorak adalarda ne yupacaksı

nız ~. Halkı açlıktan birbirini yiyor .. 
- Yapacağımız yolculuk hakkında 

senden fikir alacak değilim, Sinyor! 
Gaziantep Memleket hastanesine ait 102 kalem cerrahi alil ile 56 kalem ku- f~m· e ı· .. 1 · elmezse · 

v • l" ge ırse soy ersın .. g ıner-

kırsınız beni.. 
- Pekala. O halde anlat bak.alım: 

Buralarda dolaşmanızın aebebi nedir} 
Barbaros, Civaninin h.kik.ati aöyli· 

kusile belki biraz bir feyler söyler ü· 
midi vardı. 

Civani hafif bir göğia geçirdi .. 
Sonra gözlerini denize çevirdi: 
- Papanın ~kdeniz vekili kardinal 

Kontarino ile birlikte V enedikten çı· 
yeceğini sanmıyordu. Fakat, can kor· 
kalı tam üç buçuk ay oldu. Kardinal 
yolda hastalanmıştı. Onu Arşipel ada· 
!arına çıkardık. Biz de Korsikaya git· 
t-ik. 

- Korsikada ne kadar kaldınız). 
- Bir aydan fazla .. 
- Neden kaldınız orada bu kadar 

çok~ ... 
- Amerikadan gelecek kaçakçı ge· 

milerini bekliyorduk. 

- Geldiler mi beklediğiniz gemi • 
ler~ 

- Bir tanesi geldi .. 
- Ne getirdi Amerikadan? 
- Altın .. 
- Getird_iği altınların hepsini aldı· 

nız mı? 

ki, size bütün hakikati anlattım. 
- Eğer bütün hakikat bundan iba

retse, bizim için korkulacak 1:ıılr şeY, 
yok. Şimdi y(lpılacak ilk İf, hu pl&nla• 
rın suya düştüğünü papaya bildirmeli 
olmalı. Maamafih bu hadiseyi ten Ar
şipelden Romaya gittiğin uman anla• 
tırsınl Biraz geç o1acak amma .. Eiyani 
yok. 

Sinyor Civani, Barbaroaun emrile 
bacaklarına zincir vurulup bat ambara 
atılmıştı. 

Halkulvad kalesi önünde .• 
• • • 

Barbaros, Venedik koraanlanndan 
aldığı altınları Cerbe limanında aakla· 
dıktan soma, Cezayirin en çetin kaleel 
olan Halkulvad hisarı önüne geldi. Bu 
geliş eski akınlara benzemiyordu. 

Bu sefer Barbarosun maiyetinde üg 
kuvvetli gemisile Salih roia gı'bi IDCf .. 
hur bir deniz kurdu da bulunuyordu. 
Venediklilerden aldıkları dört gimiyi 
de düzenleyip birlikte glStiirmtitlerdi. 

Barbarosun donanması yirmi bet 
parça gemiden mürekkep kuTI"etll bfr 
donanma olmuştu. 

Barbaros: 
fak bogıu: burun ve S adet takım cihazı açık ebilbneye konulmufhn'. · b f d 

1 1:'
1--iJt 5/M /937 b ..::..•• 15 d C val ıı:.t d 5.LL Sln am araf.. şte O ka ar .. - .ı;;.aa me: ayıs çarpın a ...... u saat e ag Ogıun a lllQal ve . . , . . 

' 

tim• • M t M'.d" J"v.. b. d ı ____ , ,_ . d da--'..... Cıvanı bu teklıfı kabul ettı: ~ aı uavene u ur ugu ınatm a aurwQ aomuyon a yap çaaıır. d ) l · 
Arşipelde (k" .. k a a ya b - Şimdi sizin e inize geçtı. 

2 - Tahmini fiat: 1 ~27 liradır. r .... = ........................ ~.~!! .................... ı.~ - Bu altınları Vencdiie mi 
3 - Muvakkat garanti: 144 lira 53 kuruflur. ı 

• iri eı·r Doktorun recektiniz~ 4 - utekliler §artname ve listeyi bergün komisyonda görebil" er. 

- Hayır, yarısını satın aldık. 
- Nerede o altınlar? 

- Artık hiç bir korsan aemlsl brfi· 
mızda barınamaz. diyordu. Barbaros, 

.. . . amiral Alvaronun bulunduiu bu çetin 
gotü- kale önüne vardığı zaman vakıt gece 

t ---1
• kan d - Hayır. 5 - atcldı1er cari seneye ait Ticaret Oda11 vesibsile 2490 ......,..... un aya. Günlük Çarşnmb::ı. dagvıtacaktık. tılı belgeler ve bu İte yeter muvakkat ıaranti makbuz veya banka mektubu ile 

belli gün ve saatte komisyona ıe1melerl cı2242» Notlarından (*) - Kim görecekti bu ifi aize~ .. 

yarısına yaklaşmıştı. 
Cezayirdeki kabilelere Kaleye uzanan sahil boyuna çıkma· 

lstanbul Gümrüğü Bat MüdUrlUğünd n: 
3/10/936 tarihinde Bulgaryadan selen mangal kömürü yiik)ü 23 tonluk Kadri 

laptanın Dervif kayığında yapılan arama neticesinde kaçak olarak meydana çı· 
"anlan bir teneke peynirin hey' eti mabıusaca müsaderesine ve kıymetinin bir mis
li olan 475 kurut para cezasının alınmasına teblii tarihinden itibaren 15 &Ün zar
fında ait olduğu mahkemede itirazı kabil olmak üzere karar verilın.iftir. Bu karar 

ıuçlu Mehmedin ikametgihı bulunamadığından kendi.ine teblii edilememiıtir. 
Yaulün 141, 142 inci maddeleri ıereiince tebJit makamına kaim olmak üzere ila
ben tcbl.ii olunur. (2240) 

fstanbul Erkek Öğretmen Okulu Satınalma 
Komisyonu Başkanlığından: 

İstanbul Erkek Öğretmen okulu yatılı talebesi için gerekli görülen 185 çift is
karpin açık eksiltmeyle alınacaktır. Beher çift iskarpinin muhammen bedeli 325 

kuruı ve ilk teminatı 45 lira 9 kuruıtur. Ek&iltme 3/5/937 tarilıı ve salı günü 
saat 10,5 da İstanbul Kültür Direktörlüğü binamda l.iaeler muhaaebeciliiinde topla
nan koınisyonda yapılacaktır. İstekliler nümuneyi ve prtnameyi ıörmek ve öğren
mek üze~e okul ve ilk teminatı da belli &iinden evvel okuldan alacaldan yazıya 
göre liseler muhasebesine yalırmalan ilAn olunur, <ı2095» -
KUŞTÜYÜ KULLANMANIZI TA VSIYE EDERiZ 

Hem sıhhatinize faldeli, hem de kesenize elverişlidir. Kuştnyn yasbk 100 
kuruş. kuştüyO ve yatak takınılan da çok ucuzdur. Kuşt1ly11 kumaşlan var
dır. Fabrika ve deposu: lstanbul Çakmakçılar Sandalyacılar sokak Tel. 2827. 
Satış yerleri: ANKARA, İZMlR, BEYOÖLU Sümer Bank Yeril Mallar 
Pazarları. 

- Mademki doğru söylememi isti· 
Çocıık dünyaya yorsunuzl Söyliyeyirn: Halkulvad ka· 

Geldihlensonra lesi kumandanı amiral Alvaro .. 
- Tanıdım. Şu meşhur kaçakçıdan Nasıl yetiştirilir? bahsediyorsun, değil mi~ 
- Evet. Amiral Alvaro otuza yakın 

kabile reisile görüşmÜf. Onlara birer 
torba altın vermek suretile hepsi bir • 
den size hücum edip adamlarınızı de
nize dökeceklermi~. 

Barbaros soğukkanlılığını muhafa • 
za ederek güldü: 

- Ben ve benim adamlarım zaten 
denizde yaşayan insanlar.ız. Bizi deni· 
ze dökmek için İspanyolların bu kadar 
büyük fedakarlıklara girişeceklerini 
ummazdım doğrusu. 

- Amiral Alvaro, Papaya gönder 
diği bir me~tupta: «Çok. yakında Ce
zayirde bir Türk bırakmıyacağını l> 
yazıyordu. Bütün kardinaller papa ile 
birlikte bu teminata inandılar. Roma 
bizden beşaret haberi bekliyordu .. 

Vaktinde doğan bedeni ve ruhl blr 
çar.pıklık göstermiyen çocult, gün geçtik -
çe muhitinden bir çok şeyler alır. Beyni 
yavaş yavaş inki~af eder. Fu devirde ço
cuğun sıhhatine çok dikkat etmek icap 
eder. Anne sütü ile bir çok zehirler ço • 
cuğun kanına kanşabUlr. Çocuğ'a süt 
veren valide ve yahut sütninenin hiç bir 
suretle alkol kullanmaması, bula~ık ve 
yahut salgın hastalıklardan blrlııe ya -
kalanmaması ldzımdır. Çocukluk yaşında 
geçirilen çiçek, kızıl, kızamık gibi bir kı
sun hastalıklar da beynı sarsar ve ora
da iltihaplar yapar. Çocuklart.la dikkat 
edilecek şeylerden biri de barsak temiz
liği ve uykudur. Çocukların yemek za • 
mnnbrı muntazam olmalı, yJyecekleri 
yemeklerin çeşitleri de çocu~un bünye
sine uygun olmalıdır. Muntazam saatler
de yemek vermek, bedeni olduğu kadar 
ruhi faydası ve küçük yaşta intizama a
lışılmış olacağını gözöniindc tutmnklığı
mız gerektir. Binaenaleyh çocuk her is
tediği zaman yemek verllerck l.)ımartıl • 
mamalıdır. - Çok yazık oldu demek. Bütün 

altınlar bizim elimize, ve papanın Ü -(•) Ba notları kesip saklayınız, yahut 
bir albüme yapıştırıp kollekslyon 1apınız. mitleri de suya düşmÜf oluyor 1. 
Sıkıntı zamanmu:da bu notlar bir doktor - Talih bu. Bugün böyle olur .. ya· 

•.:..-~-•_ı_ı_m_d_•_d_•0_12_•_1_e_ıı.,e_b_u_ır_. _____ 1 r~n başka türlü. Fakat, bana inanınız 

ğa başlıyan Türk akıncılan ne toptan, 
ne oktan .. hiç bir şeyden yılmayan tea· 
rübeli denizçilerdi. 

Salih reis, arkadaşlarına Barbaroıu 
göstererek: 

- Koca aslanı görüyor muaunuz, 
çocuklar? diyordu. Ne yorulmaz, ne 
ölümden yılmaz bir denizçidtr o. Bil • 
tün ömrü dalgalar, fırtınalar içinde 
geçmiş. (Arkan nr) ........... ._... ............. _. _____ _ 
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MAZON 
MEYVA TUZU 

MİDE ve BARSAI\LAIU ı• N K 1 B A Z 1 ve ondan mlltevellid baş ağrılannı defeder. Son derece teksif edilmiş bir 
kolaylıkla boşaltır. tuz olup MÜ.MASlL MÜST AllZARLARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KOLA y 

ve DAHA KAT'İ tesir eder. Yemeklerden sonra alınırssı HAZIMSIZLIÖI, MİDB EKŞiLiK ve YANMALARINI gıderir. • ı1DE 
ve BARSAKLARı ALIŞTIRMAZ. Ağızdıld kokuyu ve tadsızlığı defeder. MAZON isim ve llOHOS markasına di'ckat. K1<·nk 

şişe çıkmıştır, fakat bnynk şişesi ekonomiktir. Deposu : Mazon ve Boton ecza deposu İstanbul Yenipostalıane nrkasında. No 47 

---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~ 

lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Nedime tarafandan Emniyet Sandığına birinci derecede ipotek edilip heyeti 

•mumiyeaine ( 3572) lira kıymet takdir edilen Rumelibisannda yapnakçı Şeca • 
atin mal..ılesinin Hisar caddesinde eski 17 yeni 35 ve No.taj 62 No. il~ murakkam 
hududu bir tarafı Esma ve aaire vereaeai Nafia yalısı bir tarafı Tuğnılun yanm hİl· 
lelİne tabaia olunan 914 ziralı aabilhane bir tarafı Hiaar Balta limam caddesi ve 
bir tarafı deniz ile mahdut yalı ile bir tarafı Esma vereaeai dai mahalli ve bir tarafı 

1' uinalun hiueain. tahaia kllınan 3412 arıın dai mahalJi ve bir tarafı Canim pa,a 
tariki ve dijer tarafı Hiaar Balta limanı caddeaile mahdut hane ve piıiPbındaki dai 
lnaballinia aatılmaama kaJ'ar verilmiftir. Evaafı · Ahpç kapıdan cirildikte zemini 
Pni döteli bir aofa üzerinde iki oda ve gine İç içe ı~ilir diğer iki oda ile bir hela 
•e a7n1 mahalde bir banyo mahalli vardır. Sokak kapısınm kU'Jııında ft aynı ıofa 
&zerinde camlı bir kapıdan denize nazır balkona çıkılır. Balkonun zemini çini döıeli 
"f'e ahtaP parmaklıklıdır. İç İçe olan odalardan biriıinde döıeme ve merdiveni 
lıapayan bir kapaktan tahta bir merdiven·e küçük bir mutfağa inilmektedir. 

Binanın alt kısmı:· Bu kısma aokak seviyesine nazaran çok münhat olan sahil ta
tafandaki bahçeden üç ayak merdivenle çıkılır,tahta bir kapıdan girilince zemini taı 
döıeli ufak bir sofa üzerine bir oda ve tahta merdivenle bu kısmın üzerinde sıva 
•e dö,eme nokaanlan bulunan diğer bir oda vardır. Binanın aahile doğru kısmile 
Janında bahçe ve aruiai vardır. Binasile beraber meaahai aathiyesi 612 nı2 olup 
Landan 46 m2 saha üzerinde bina yapılmıı:ır. Dağ mahallinin evsafı: Bu mahal 
binanın cephesi karııaına tesdaüf etmekte ve ıokaktan dağın hat~ı baliaına çıkıl • 
lnaktadll'. İçinde biri aokak üzerinde olmak üzere üç tane kalın set divarını ihtiva 
etınektedir. Mesahai aa~yesİı 1428 m,2 dir. Dai mahalli pek çok kabili istifade 
lap ilativa etmektedir. lıbu maa miiftema1at yalı ile dai mahalli tapu kaydı üze
rinden tamanu açık arttumaya vaz' edilmiıtir. 

Arttırma pqindir. Arttırmaya iıtirak edecek mütterilerin ı.,meU muhamme-
9enin o/o 7,5 nia'betinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektub~nu 
laaıııiJ olmalan İcap eder. Müterakim vergi, tanzifat, tenvirİye ve vakıf borçlan 
borçluya aittir. Arttırma prtnamesi 1/4/937 tarihine müaadif perıembe sünü da· 
lrede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 1 /6/937 tarihine mü

ladif Salı günü dairemi&de saat 14 den 16 ya kadar icra edilecek, birinci arttır
lhada bedel, kıymeti muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde üste bırakılır. 

·Ahi takdirde aon arttıranın ~aalıhüdü baki kalmak üzere arttırma on beı ırün 
"-ha temdit edilerek 16/6/937 tarihine müaadif Çartamba günü aaat 14 ten 16 ya 

.. dar dairede yapılacak ikinci arttırma neticeainde en çok art~ıranın üstünde bıra
•ıı.cutır. 2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan 
haklan tapu sicillerile sabit olmıyan İpotekli alacaklarla diğer alikadaranın ve İr· 
Iİfak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını 

İlin tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelen1e birlikte dairemize 
l»ildirmeleri lazımdır. .Aksi takdirde haklan tapu sicillerile ıabit olıruyanlar satıı 
hedelinin paylaımasmdan hariç kalırlar. Miiterakim vergi, tenviriye ve tan:rifiyeden 
•e delliliyeden ibaret olan belediye rusumu ve vakıf icareai bedeli müzayededen 
tenzil olunur. 20 aenelik vaklf icareai tavizi müıteriye aittir. Daha fazla malumat 
alınak istiyenlerin 936/2133 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haci& ve 
takdiri laymel raporunu görüp anlayacakları ilan olunur. (2216) 
..... _ .... _.._ .. -------- ------------.,.-~------

Dr. HAF iZ CEMAL 
(Lokman Hekim) 

Dablliye miitebassm: Pazardan maada 
~n (2 - 6) Divanyolu numara 104. ev te
llQOnu 22398 - 210ü 

Kayıp - İran ilk okulundan aldığım 
ıahadetnamemi kaybet:im. Yenisini çı· 

kartacağımdan eakisinin hükmü yok • i 
tur. 846 Şehzadebatı Acemi Nefer ao-

kak No. 32 Ali oiJu Halil 

IRADVOI 
t.u günkü Program 

!1 Nisan 937 : Çan,amba 
1STANBUL 

ötıe netr~h: 
12.30: PlAkla Türk musitı.ıd. 12,50: Hava· 

dls. 13,05: Muhtelif plak neşriyatı. J 
Akşam neşriyatı: 

17: İnkllfı.p dersleri üntversiteden naklen 
Yusuf Kemal Tenğirşenk tarafından, 18,30: 
Plakla dans muslk.1s1, 19: Çocuk EW'geme 
kurumu namına konferans: Doktor Ali R1 -
fat tarafından,19,30: Mandolin orkestrası: 

Merk ve arkada.,ları, 20: Nezihf' ve arka -
daşları tarafından Türk musıkisl ve halk 
şarkıları, 20,30: Ömer Rıza tarafından arap
ça söylev, 20.~: Bimen şen ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve balk şarkıları: 
Saat ayarı, 21,15: Orkestra 

Y annki Program 
22 • Nisan - 937 - Perşembe 

İSTANBUL 
Öfle ne~iyatı: 
12,30: Pliikla Türk muslldsi. l~,50: Ha -

vadls, 13.05: Muht.eıı: pliik neşriyatı. 
Ak am nf'şriyatı: 
18.30: Plfı.tla dans muslkisl. 19: Çocuk E-;lr

geme Kurumu namına konferans: Dr. İhsan 
Hllml tarafından. 19.30: Konferans: Dok -
tor İbrahim Zati: fMekteb Hıfzıssıhhası). 
20: Sadl ve arkadaşları tarafından Türk mu
slklsl ve halk şarkıları. 20 30. Ömer Rıza ta- ı 
rafından arabca söylev. 20.45: Safiye ve ar
kadaşları tarafından Türk musikisi ve halk 1 
şarkıları. Saat Ayarı. 21.15: Orkestra. 22.15: 
Ajans ve borsa haberleri. 22.30: PlWa solo, 
opera ve operet parçaları. . .... Y~t~;~····~-~I~ı·;·;·ı····· 

(Baştarafı 9 uncu sayfada) 
hayretle baktı: 

- Ne o? dedi, yoksa bu kadını tanı
dın mı? Ferit genç adamın bir ölü ren
gi alan yüzünü görmemek için başını 
çeviıımişti. Kızıl bir kor halinde su • 
larda yanan güneşe baktı, baktı. Sonra 
inler gibi: 

- O .. Benim karım Süh;.ı, dedi, te -
ciavi için İstail'bula gönderdiğim ka -
rım .. Çocuklarımın anası .. 

Yarmki nushamızda: 

Kadın ruhu 
Çeviren · F. Varal 

TÜRK Tf CAR ET BANKA)I 

lstanbul Şubesi: Bahçe Kapı· Taş Han 

Ölü General Alinin Emniyet Sandijınabirinci derecede İpo~ekli olup elyevm va• 
ri.lerini mülkünde bulunan n tamamma ehlivukuf tarafından ( 7372) lira kıymet 
takdir edilen Boğaziçinde Sanyerde Faabklı bailar mevkiinde ve Bağlar yolunda 

eeki 2, 21 yeni 29, 31, 33, 33 No.lu bir tarafı Hidayet bağı, bir tarafı bahçe 
bir tarah General Alinin müntekilen uhdeaincle olan dört parça bağ ve tarafa ra• 
bi yol ile mahdut zemini vakıf ebnİ)'e ve güramu mülk olan aıağıda evıafı yazda 
köfk ve ınüt:emilat açık arhnnaya vazcılunmllflur. 

Zemin katı: Zemini mermer döteli t31lık, zemini karoıimen mermer mualuk 
laf' ve matbaba kap111 olan oda, yük ve dolabı olan diier bir oda ve zemini karo
simen aralık ve maltız ocakla bir kiler, merdiven altı, bir dolap bir tleli olup bu 

katta dıvar ve tav anlan yaih boyalıdır. Yemek odasından geçilen zemini kırman 
çini bahçeye kapuı olan mermer musluk tatlı bir mutfak,bir kömürlük ve aynca 
zemini mermer iki kömürlük birinci kat: Bir sofa üzerinde, arka tarafta hariçte 
üatü karosimen dö~eli bir aahrinç, bir aalon ve birbirinden geçilen ili od" ve ser
vis merdiveninden çıkılan iki oda bir heli: 

Çatı katı: Bir sofa üzerinde tavanları basık bağdadı üzerine sıvalı ve yağlt bo • 
yalı üç oda ve ikifer çatı alb ve bir helidır. Tavanlarla ahf8p kuımlan yağlı boe 
yalıdır. Ön cephe ve zemin kat pencereleri demir parmaklıdır. Öndf' bir çıkına ve 
tatıda bir tuasa vardır. Ayrıca mınahbaf kagir bir katlı bir methal bir aofa, bir 
oda, bir heli ve yine muaahhaf beden dıvarlan kqir üstü karosimen kiremit ve 
kıamen saç kaplı ahır ve yine at kısmı kagir üstü ahf8p iki katlı bir methal bir mut• 
lale- birinci katında ilci oda, bir aofa, bir heli vardır. 

Bahçede: Bir kuyu ve arka bahçede diğer bir kuyu, çam, keatane, rürıen ka • 
vak gibi meyva'5ız ve incir, ayvoı gibi meyvalı aiaçlar vardır. Umum mesahaa& 
7195 m2 olup 141 m2 kötk 16 m2 aabnnç, 25 m2 iki katlı hane 76 m2 ahD", 
37 m2 diğer kü~ kagir bina olup geri kalanı bahçedir. 

Arttırma peıindir. Arttırmaya iftirak edecek müı:erilerin kıymeti mubammenİD 
% 7,5 nisbetinde pey akçeai veya milli bir bankanın teminat mektubaau bamil ol• 
maları icap eder. Müterakim vergi, tan:rifat, tenviriye ve vakıf borçları borçluya 
rittir. Arttırma prtnameıi 3/5/9J7 tarihinde Dairede mahalli mahausuna ~alik e
dilecf'k'ir. Eirinci arttırması 3/6/93'7 tarihine müsadif Perıembe günü dairemizde 
saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel, kıymeti muhamme-

nenin %. 75 ini bulduiu takdirde üıte bırakılır. Aksi takdirde son arthnnamn te
abhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edilerek 18/6/937 tarihine 
müaadif Cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma ne
ticesinde en çok art:ıranın üatünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas ka• 

nununun 126 mcı maddf'sİne tevfikan haklan tapu !İcillerile sabit olmıyan ipotek· 
li alacaklarla direr alikadaranın ve irti:ak hakkı sahiplennin bu haklannı ve busu• 
aile faiz ve masarife dair olan iddialarım ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında 
evrakı müsbitelcrile birlikte Dairerr.ize bildirmeleri lazımdır. Akıi takdirde baklan 
tapu sicillerile sabi! olmıyanlar aatıı bedelinin paylll§masından hariç kalırlar. Mü· 

teral<im vcrei, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret ibaret olan Belediye rüsumu ve Va• 
kıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik vakif icaresi miifteriye 
aittir. Daha fada malümat almak isiyenlerin 934 - 234 numaralı dosyada mevcut 
evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlayacaklan ilan olu-
nur. (2225) 

KENDta Ve KETEN SANA Yit 
TÜRK ANONiM ŞİRKETi İDARE MECLİSİNDEN: 

Şirketimiz l<IAre Meclisinin 17 Nisıın 93' tıırihinde vuku bulan içtimııında 
şır· et mız hı sednrlnr umu ııt hey'etinin sureti !evkaladede toplantıya daveti 
karar iltına ul nmış olduğundan ı2 Mayıs 937 tarihine mQsadit Çarşanba g&· 
ıın sııat 15 de şırketin Gnltttada KOrekçiler Mıınhaym hanının Oçllncn katında 
kAııı merkezindj vukubulacak toplantıya gelmeleri ve mnzakere ruznamesin
de şırket sermayLsinin tezyidi ve nizamnam~nin tadili maddelP.ri de mevcut 
oldıığuııdflu esas mukavelenamenin 37 ve 57 inci ve ticaret kanununun 
:lbö inci madrle.eri mı1cibince sıthip oldukhın hisse n iktan ne olursa 
olsun bilunwm hissednrlann to lantıya i;;;tirak edebilecekleri ve toplantı 
~ Dıı ınden hır hafta evvel hısse senetlerini şirket merkezine tevdi ile mo
kdbı.iııde du.ıu.ıye var11kal 0 n ı:lmnlım lOzumu ilan olunur. 

Pl.ÜZAKERE RUZNAMESİ 
ı - Şirket sermayesini tezyidı ve esas mukavelenamenin 7 inci maddesinin 

tadili 
2 - ldaro meclisi azalarmın 937 senesi için hakkı huzurlarının bayin ye 

tesbitl 
3 - Fevknlılde ihliyat akçası '" serrııa eye kalbi 

ADI GEÇEN 7 İNCi MADDENlN 
ŞiMDiKi fEKLI 

Şirketin sermayeı:ıi beheri (1000) 
Tnrk lırnsı kıynıelinde hamiline nıu
lnrr r ( 400 ) hısseye mOnkasem 
(4Cı0.0 O) 1'tlrk lirasından ibardtır. 

TADiL ŞEKLi 
Şi ·ketin sermayesi beheri (1000) 

TOrk lirttsı kıymetinde hıımiline mu
hurrer ( 600) hisseye mOnkasem 
(& 0,000) TOrk lirasından ibarettir. 

lstanbul Eetinci icra Memurluğundan: 
Celili ' inin tasarrufunda olup Emniyet Sandığına birinci derecede İpotekli bu

lunan ve paraya çevrilmesine karar verilip tamamına (1029) lira kıymet takdir 
olunan Şeb Ebülvefada Darülhadis mahallesinde medrese sokağında eski 1 
yeni 3, 11 /1 No.lu aağ tarafı Salih arsası arkası Hatice Şerife vesaire anuı sol ta· 
rafı Mustafanın 86, 87 :ı,.lu anası önü Sabpncu hane sokaiı ile çevrilmİftir. EVM• 
fı: Hacı kadın medrese sokak eski 1 No.lu hane kiğirdir. Numerotaj 11 •• o. d.. 
(imaret Sabunhane aobiı) Zemin kat: Bir oda, bir beli, bodrum karoaimen tat
hk bahçede salat oda, "birinci b!: Bir oda bir heli vardır. Umum muabaw 96,50 
m2 dll'. 37 m2 bina kalam bahçedir. Yukrda enah yuab n tapa kaydında olchlia 
sibi aıçık art!armaya YUeCfilmittir. 

Arttırma peıindir. Arttırmaya iftirak edecek müfterilerin kıymeti muhammenia 
% 7 ,5 niabetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubanu hamil ol· 
malan icap eder. Mütenldbı .,,eqi, tamifat, tenTİriye ve yalaf borçlan borçluya 
aittir. Arttırma prtnameai 15/4/937 tarihine müsadif P...,...a.e günü Dairede 

mahalli mahsusuna talil edilecelrtir. Birinci ar:ta'maal 1 /6/937 tarihine müsadil 
Sah günü dairemizde aaat 14 ten 16 ya kadar icra edilece\t. Birinci artbrmada 
bedel, kıymeti mubammeaenin % 7S ini bulduiu takdirde üste bırakılır. Alui tak· 
dirde aon artırmanın tealabüdü baki kalmak üzere arttırma on bet gün daha temdı' 
edilerek 16/6/937 tarihine miiaadif Ça1famba günü saat 14 ten 16 ya kadar Dai
rede yapılacak ikinci artbrma neticeainde en çok arttıranm üatiinde IMrakılacaldw. 
2004 numarab icra ve lflia kanununun 126 ancı maddeaine tevfikan hakları t .... 

aicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diier alikadaranm ve irtifak hakin _. 
laiplerinin bu haklanm ve lnaauaı1e faiz ve maarife dair olan iddialarım ilan mi
hiaclen ilibren 20 siia .mnda enakı miisbitelerile birlikte Dairemize bildirmea.i 
liandır. Aksi takdirde bakı.. tapa aiciberile sabit olnuyaaJ. aatlJ bedelinin~ 
Iatmuınclan hariç kabri.... Müı.akim versi, t""iriye ye tamıifiyeden ibaret olae 

e;lediye ruaunm ve V aW İcaNIİ bedeli müzayededen tenzil olaaur. Dellaliye ve 20 
amelilır vakıf icareli tam ele l.il6mum vergiler ıibi borçluya aittir. Daha fazla ..._.. 
...... almak İltiyenlerin 935 - 985 namarah doayada mncut evrak n mat.allea 
...... tlıWiri laJwıt ........ 1 ..... maJaraıc•kları ilia ....... (2218) 
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• 

MAR-KAM 1 Z SA~ LAMLI K 
VE 

ucuz1-u&UN TIEMİNATIDIR 

... ,_ K E M V 11 IC A D 1 N K U M A 8 L A A 1 , 

!KUNDURALAR, SA9'ACIVE, HAZIA EL8i&IE, 

l.JL.H.AıJ..Y E S_. Y A 8 1. VE & A} R E' 

En hoş ve taze meyvaların usare· 
lerind~n istihasl edilmiş tabii bir mey· 
va tuzudur. Emsalsiz bir fen harikası 
olduğundan tamamen taklit edilebil • 
rnesi mümkün değildir. Hazımsı7lığı, 

mide yanmaklarını, ekşiliklerini ve 
muannit inkıbazlan giderir. Ağız ko
kusunu izale eder. Umumi hayatın İn· 
tizamsızlıklarını en emin surette ıslah 
ve insana hayat ve canlılık bahşeder. 

fNGILİZ KANZUK Eczant:si 

Beyoğlu • lstanbul 

•• • 
SEKSULIN 
. Ademi 

, iktidar, 
Bel 

i gevşekllill, 

Derman sızı ık, 
Vücut ve oımaaın 

yorgunluQunda 
pek 'müessir u emin 

bir ilaçtır. 

Kutusu 200 kuruş 
BEŞİR lEMAL • MAHMUT CEVAT 

Eczanesi • Sirkeci 

6fm------------~ 

~.,_ ..... SiNEKLER 
Sıtma, tifo ve hastalık getirir 

kirletir. yemeklerinizi 

~ A SIAL1 

Getiriyov-uz 

FAYDA 
Sinekleri ve bütün haşerab öldürür. 

Has ·rn deposu: lstabul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, &lcişelm 

NAFIA VEKALETİ 
Devlet Demiryolları Avrupa Hattı 

İşletme Müdürlüğünden: 
23 Nisan 1937 tarihindea itibaren Sirkeci • Küçükçekmece Banliyöaünde tm

zilli D. D./131 No. la 7olca tarifesinin tatbikine baflanacakbr. Bu tarİf8Je atin 
Banliyö hath (İstanbul • Yedikule), (Yedikule - Bakırköy), (Bakırköy - Küçük• 
çekmece) olmak üzere ı mmtakaya ayrılınıttır. Bu 3 mıntakaya cöre l'l lcretı. 
alınacaktır: (2214) 

Gidiş Gidiş -DönQş 

ı n ın ı n m 

PA.Z .A R LA R· ı 

DOYÇE LEV ANT LİNYE 1 Yalnız bir mıntaka içindeki .istasyonlar 
G. M. B. H. HAMBURG arasında • • • • • • • • • 12 9 7 

İki bititik mıntaka İlluyonlan arasında 16 12 9 
17 11 10 
23 11 ıs 

.POKER 
T ırat bıçağı yerine batka bir 
bıçak verirlerse aldanmayınız. 

ISRARLA 

POKER Piay 
hraı bıçaklarını isteyiniz. 

Doyçe Levant Linye Hamburg A. 
G. Hamburg, Atlas Levant Linye 

A. G. Bremen 

Hamburg, Brem, Anvers, fstanbul 
ve oahı !siyah arasında azimet ve 

avdet muntazam postaları 
1stanbulda beklenen vapurlar. 

Delos vapuru 17 Nisana doğru 

Burgaz, Varna, Köstence için li
manımızdan hareket edecek 

vapurlar 
Manissa vapuru 17 Nisana doğru 
Yakında Hamburg, Brem, Anvers 

ve Roterdam limanları için 
hareket edecek vapurlar 

Galilea vapuru 18 • 20 Nisana 
doğru 

!<'azla tafsilat için Gttlata'da Ova
kimyan hanında Doyçe Levaute 
Llnye vapur acentalığına mnracaat. 

Telefon: 44700-44709 

BELSOGUKLUGU 
VE. FRENGİYE YAKALANMAMAK 
~'4 .. tÇiN EN jYi İLAÇ 

PROT·EJİN · ,~ir 
so KM. HER tczANEDE ;. · '..lUNUR. 

,..Dr. HORHORNi ~ 
minönü Eczanesi yanında herJ 
un akşama kadar hastalarını 

"' kabul eder. Tel. 24131 ""• 
- ·- ·-.... 

· Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

. t A. Ekrem UŞAKLIGİL 
SAIUPLER : S. Ragıp EMEÇ 

~ ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri , Her eczanede arayınız. (Posta kutusu ) 1255 Hormobin Galata İstanbul 

Birinci ve u~c11 mmtab İstasyonları 
arasında • • • • • • • 22 16 12 34 13 17 

(Kumkapı - Zeytinburnu) •• (Yenimahalle - Küçükçekmece) kısımlan Wr mm• 
taka addedilecektir. 

Bu ücretlerde köprüler resmi ve nakliye vergisi dahildir. 
ÇOCUKLAR - 5 yqma (beı debil) kadar olan çocuklar ebeveynlerinia 

nanda parasa.z taJmır. 5 Y&flDI ceçmİf olanlardan yukanda ücretler tam ahım. 

15 ıünlük kartlar için 15 gidit • dönüt ücrelterinden % 20 tenzilat 

Aylık karHar için 30 cidit • dönüt ücretlerinden o/o 30 tenzillt 
Üç aylık kartlar için 90 gidit - dönüt ücretlerinden o/o 40 tenzilat 
Halen satın almıruı bulunan abonıman kartları müddetlerinin nihayetine bdar 

muteberdir. 

BİLETSiZ YOLCULAR - Banliyö katarlannda biletsiz yolculard• -"' .-

mesafe gözetilmeksizin köprüler resmi n nakliye vergisi ile beraber iN,,.__ 26 
kuruı aJmacaktar. 

SINIF FARKLARI - Biletinin gösterdiği sınıftan yüksek bir suufta se,aMl .. 

denler aynca 16 kurut mukabilinde yeni bir bilet alacaklardır. 

Anahat yolcu tarifesinde tenzilAt 
lıtanbul - Edime, Alpullu - Kırklareli hatlarında 23 Nisan 1937 tariblndea iti

baren D. D/130 No. la tenzilli yolcu tarifesinin tatbikine baflanacaktır. 
Mezkıir tarife 106/107, 322/ 323 No. la muhtelit katarlarla seyahat edecek ~ 

culera umumi tarife üzerine gidiıte yüzde 50, gidif • dönüıte yiizde 60 temiliıt• 
Jıdır. Yalnız 8/9 No. la D. O. katarlan ve 308/ 309 No. lı otoray için lidİf • dö
niif bileti almak tartile yüzde 60 tenzilattan istifade etmek istiyenler bir• fotot • 
rafilerini biletler üzerine yaptflınnak üzere gitelere vereceklerdir. 

Gidit • dönÜf biletlerinin dönüt kısımları 15 gün muteberdir. 
Yalnız gidiı bileti alan yolcular tam tarife ücreti vereceklerdir. 

Mektep talebesine mahsus ayhk Abomman kartı ~--....;. ___________________________________ ___ 
Umumi taluil dereceleri dahilinde tedrisaUa bulunan resmi ve müsaddak ........ 

ilk, orta, lise mekteplerine, Üniversitelere devam eden ve 25 yqmı geçmlyen ..,. 

kazanç getirir lbir itle metcııl olmıyan talebelere 1 Mayu 1937 tarihinden itibareO 
D.D/119 No. lı hususi tenzilli abonıman tarifesi tatbik edilecektir. Bu tarife7e CÖ' 
re alınacak ücretler ıunlardır: 

11 m 
1 - 8 Kilometreye kadar olan mesafeler için 150 100 

9 • 14 )) • )) )) » 200 125 

15 • 25 » • • » » 250 175 

26 - 45 J) • » J) • 450 300 

46 - 70 J) • )) )) . • 750 500 

Mufusal tarife istasyonlara aıılmııtır. 
T. C. D. D. AVRUPA HArJ'I 
9. İŞLETME MUDURL0G0 

19 MAYIS 
ATATÜRK GÜNÜ AÇILACAK 

SAMSUN 4 ONCO YERLi MALLAR SERGiSiNE 
iştirak ediniz. 


