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Cenevrede Hatay için Başvekil Ankarada 
bugünkü toplantı _ İsmet İnönü dün yedek 

1 ı H · · . sübay okulunu gezdi 
ta ya arıcıye Nazırı Kont Cıanonun Haydarpaşa garında toplanan binler~e halk 

Ankara seyahati Suriyede mesele oldu Başvekili alkışlarla uğurladı 
Duryo Cenevreye gitti, Hatayın sözde meb'uslarının Sııriye meclisinde 

müzakerelere İştirak etmemelerine karar verildi 
~enevre, 22 (Hu· 

susı) - Hatay ana 
Yasasını tanzim e .. 
decek olan eksper • 
~er ~omitesi bugün 
lÇtirnaıarına başla • 
Yacaktır. Bay Mene 
~encioğlunun reisli 
gındeki Türk heyeti 
.geldi. Müzakerele .. 
r· kın Mayıs hafiasına 
~dar intaç edilece· 

ğı ümit edilmekte .. 
dir. 

llasan Cebbare tay· 
Yare ile gitti 

• Adana, 21 (Husu· Sun)e mecliai içtima halinde 
•~) - Buraya gelen haberlere göre Su· ı cektir. Yalnız İskenderun Maliye mü· 1 
~heyeti tekrar CenevTeye gitmiy~ dürü Hasan Cebbare ile Duryo tayyare 

Tevkifhanede esrarlı bir firar hadisesi 
• 
iki katil, demir parmaklığı 

kırarak dün kaçtılar! 
~açanlardan biri Galata pastahanesi veznedarı Hüsnüyü 
0 ldüren Abdullohlzr, firar o kadar ustalıkla hazırlandı ki 

nasıl kaçtıkları ancak akşam üzeri anlaşılabildi 

. 
DA\RELER- .. 

UMUMi 
KAFi 

Mf:VKUFLARI 
":----- . 

ARAMA MA\.\ALLI 

ile Cenevreye hare
ket etmişlerdir. Bun 
lar toplantıda dinle· 
yici sıfatile buluna· 
caklardır. 

Yenigün çıkıyor 
Adana, 21 (Husu

si) - · Beş ay önce 
kapatılan Yenigün, 
dünden itibaren in1 

tişara başlamıştır. 

Tazyik devam 
ediyor Bqvekilimiz Sirkeci garında 

Adruıa, 21 (Husu 
si) - Hatayda taz· Dün akşam Belgrad v~ Sofya ziyaret len Ankaraya hareket etmişlerdir. 
yik devam etmekte ~eyahat!erinden avdet eden Başvekil Başvekilimiz Sirkeci istasyonuna ge· 
dir. lsmet Inönü, Haiie'iye Vekfli Tevfik lişlerinde olduğu gibi gidişlerinde de 

Halep, 21 (Hususi) - Kırıkhan is· Rüş'tü Aras ve şehrimizde bulunan ~il- büyük merasmle uğurl:ınmıŞlardır. Ge 
(Devamı 10 uncu sayfada) li Müdafaa Vekili Genera~ Kazım Öz· neral İsmet İnönü Pe!'apa~astan otorno 

alp dün gece saat 21,30 da hususi tren· (Devamı 1 o uncu sayfada) r --~c=================--====================== 

Atatürkten Enver Paşanın ölDmD 
İsmet İnöniine Viyana gazetesinin haberi yalan, eski ittihatçilar Enver 
İstanbul 21 (A.A.) - Reisi- Paşanın, iddia olunduğu gibi siyasi bir suikasta kurban 

cumhur Atatürk tarafından Basve· 
kil ismet 1nönüne Belgraddan 'ha· g·itmediğini, müsademede öldüğünü söylüyorlar 
reketi günü çekilen ve Müşarüni- Dünkü Son Posta gazetesinin bi· 
leyhin eline ancak lstanbulda de • rinci sayfasında, şu serlevhalar nazarı 
ğen telgraf sureti azağıdadır: dikkati celbediyordu: 

«Aziz dost ve müttefik Yugos· «Eski bir maceraya dair ifşaat: Eıı· 
lavyanın millet ve ordusunun inti· ver paşanın ölümü, herkesin bildiği tc- ' 
zam ve kudreti hakkında vukubu· kilde olmadı mı} Bir Avusturya gaze· 
lan tebşiratıntza derin memnuni • tesi, Enver paşayı, şimdi Sovyet Rus· ! 
yetlerimle teşekkür eder sizin ve yada «G. P. U» ya şef tayin edilen E· 
Arasın ~zlerinizden öperim.» jofun, bir gece yarısı çadırında hançer· 

"------~----·---" le katlettiğini iddia ediyor h> ______ .. .---·-· ··----·-··-·-·--

0 ün· iranla yeni 
mukaveleler 
imza edildi 

Hey'etimiz pazar günü 
Tahrandan hareket ediyor 

Tahran, 21 (H':1susi muhabirimiz· 
den> - Türkiye • Iran arasında evvel· 
.ce imzalanan altı mukaveleden başka 
,bugün iki memleket murahhasları ta-

(Devamı 3 üncü sayfada) 

/negöl yolunda 
, Bir soygunculuk 

Haydutlar dört taraftan 
takip eciliyor 

İnegöl (Hususi) - Cumartesi gii· 
nü akşa.mt Pazarcık pazarından dönen 
elbiseci idris ve karde~lerine ait oto· 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

••• Bu hikayeyi, Viyanada çıkan gaze- B. Mithat Şükrü 8. Hü1eyla Cahit 

teden sayfalarına nakleden Son Posta, bi gelmektedir. Zira hatırlarda olduğu 
şu satırları da ilave ediyordu: üzere, Enver paşanın Kafkasya ve Tür-

« Bu hikaye, bize hayal mahsulü gi· \Devamı 3 üncü sayfada) 

1 Var1n 20 sayfa 
--

yeni bir tefrika 
Endülüs Şövalyesi Abdurrahman 

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

Yeni röportajlar 
Büyükier küçükler için, küçükler 

büyükler için ne diyorlar? 
----

Büyüklerin çocuhluk hatıraları 

Çocuklara hediyeler 
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----- - , R . ı· 
Her gün esım z Makale : il Yeni fikirler tecrübeleri yapılmamış hale benzerler .. 

,--:----------------- , 
Sözün Kısası 

• Belgraddan ayrılırken 
• Sof yada yedi saat ; 

Yazan: Muhittin Birgen 
Bclgrad, 19 Ninn 

İnsanlığın bir 
Z aferi daha 

1 

E.Talu_ı A rnerka Birleşik devletleri Parl~ 
mentosu, cenup mümessillerı· 

nin şiddetli muhalefetlerıne rağmel'lı 

linç usulünü ilga eden ve rnütecasirle" 
rini cezaya çarptıracak kanun taslağı· 
nı 119 reye karşı 2 79 rey ile tasdik et· 
miş. 

Bu, insaniyet ve medeniyet hesabı· 
na kaydolunacak çok mühim bir zafer 
di 1 r. 

ce eyahatin son safhası daha can· 
e;;;}) lı, daha hareketli ve daha en· 

teresan oldu. Başvekilin Yugoslavya 
içindeki cevelfınının son merhalesi o.~an 
Valjevoya, Belgradda kalmış olan Türk 
gazetecileri de davet edilmişlerdi. Pa· 
zartesi günü sabahleyin dokuzu geçe· 
rek Yugoslavya matbuat erkanı ile b~r
likte trenle Valjevoya hareket ettık. 
Saat bir buçukta buraya vardığımız za
man küçük kasabanın Türkiye Başve· 
kilini karşılamak üzere bayram ı:?~?
zarası almış olduğunu gördük. Butun 
şehir temizlenmiş, donanmıştı. Kasaba
nın dışta olmıyan bütün halkı sokakla· 

ra dökülmüş, gelınek üzere bulunan Ortaya yeni atılmış bir fikir, piyasaya yeni çıkarılmış Eviniz jçin öte ıberi satın almak üzere paza:-a çıktığınız 
misafirleri beklliyordu. Misafirler ge- bir mala benzer, henüz tecrübesi yapılmamıştır. çok iyi zaman arzedilen malı nasrl dikkatle mı,ıayene ederseniz 

Filhakika Lynch adında müfrit bi1 
mutaassıbın karihasından doğan ve se
nelerce Amerikanın medeni cihan na 
zarında kadrini tenzil eden bu vahşl 
an'ane, ona tebaiyet eden zalimlerin yil 
zünü, ona kurban olan maı.lfımlarıtı 

yüzlerinden fazla karartmakta idi. 
Kanun lafzının kudsiyetini tezyif e 

dercesine «linç kanunu» diye tavsif e· 
dilen ve canavarlıktan başka bir şey 
olmıyan bu kötü adet yüzünden, yeni 
dünyanın beyaz ve siyah yurddaşları a· 
rasında derin bir uçurum kazılmıştı. 

line<?ye kadar halkın arasına karıştık. olması mümkün olduğu gibi çok fena çıkması da müm· her yeni fikri de öylece muayene ediniz, şüphe ile kar· 
Kah almanca bilene, kah rusça bilene kündür. şılayınız. 

tesadüf ederek konuştuğum halkın, bu -:=:::=:==========~==================::;;~~=~==========:;:-
ziyarete çok alakadarlık gösterdiğini ( lE!!!!. ~ ~ IA. IE5) IA. le. o N O /A. ) 
kendi gözümle gördüm. Mektep lale· e;;;ıJ ~ ~ ~ ~ ~ e;;;;;;J) lbJI ~ 
heleri ile de konuştum. Bunlardan bir Ayni vergiyi veren, ayn1 vecaibi öde< 

yen, kanun ve adalet nazarında Jafza!J 
müsavi haklara malik bulunan bir zen· 
ci Amerikalı kendi muhitinden dışarı· 
da, ekseriya iftiraya makrun, ehemmi
yetsiz bir suç yüzünden beyaz vatan· 
daşları tarafından yakalanıyor, parça· 
!anıyor, gaza bulanarak, cnlı bir meşa· 
le halinde ve aciz bir zabıtanın lfıkayıt 
gözleri önünde cayır cayır yakılıyordu· 

~~~m,ffi~~~bir~~ K~a-t_i_h-.-~-b-a_n_c_a_U_e ____ • __ -::::::::::::::::::=.-~M~~~ k~~ 

!!~!t~i;::~;~·Jt:ı~i~ı~~:: ı:; Öldür en köpek HER GÜN BiR flKRA Ken disini gömen insan 
olduğunu sormuştum. 

Fakat (:
-....... 

- Başvekil İsmet İnönü ile vekil 
Rüştü Aras ... Doktor Ara~, bizim çok İki anlayışlı adanı karşı karşıya ..--; 
dostumuzdur; sırpça da konuşur! geçmiş koııu~uyorlardı. Bahis kndm 
Cevabını aldım. Bu kadar senelik lara intikal etti .. Biri söyledi. Öteki 

dostun sırpça bildiğini 'ben brlmiyor- sözü tamamladı: 
dum da o nereden öğrenmişti? - Kadm bir kitaba benzer .. 

- Sırpça bildiğini nereden biliyor- - Fakat mevzuu anlaşılmıyan bir 
sun uz?.. kitaba. 

- Gazetelerden... Alman gazeteleri yazıyorlar: 
Sonradan bizzat sorup öğrendim ki, A ik d f b k mer a a maru ir atil aranı· 

meğer, DOktor Üsküpte !idadi tahsili ya yor, fakat bir türlü ele geçirilemiyor -
parken .bulgarca okumuş ve biraz da 
sırpça öğrenmiş. Bunun ~çin sırpça der muş. Nihayet katilin Nevyorkta bir 

- Bir otomobile benzer. 
- Fakat fazla hem.in sarf eden bir 

otomobile. 
- Bir trene benzer. 
- Fakat ara sıra yoldan !ikan bir 

trene. 
- Ateşe benıer. 
- Fakat istenildiği zaman bir an-

Çekoslovakyada Loka civannda 
çok garip bir hadise olmuş ve ihtiyar 
bir kadın kendi kendisini gömmüş· 
tür. Bakınız bu hadise nasıl olmuş) 

Permiç isminde olan bu kadın bir 
gün köyün mezarlığında 2olaştrken, 

<ıçılmış bir çukura düşmüş ve bir daha 
çıkmamış. Akşam olmuş, eve gelme· 

Yirminci medeniyet asrı, orta çağla· 
nn şenaatlerini hatırlatan bu vah.'jetin 
en ileri tanınmış bir mi11et mensupla' 
rınca temadi ettirilmesinden dolayı el 
bette çok müteessircfi. 
Amerıkan parlamentosu, yukarıda 

zikrettiğim karan vermekle, Amerika 
efkarı umumiyesinin de ekseriyetle 
!inçin aleyhtarı bulunduğunu isbat et· 
miş oluyor. 

dini anlatabiliyormuş!. Bir genç kızın, evde saklı olduğu istihbar edilmiş. 
misafirlere ait gazete neı;riyatım takip Saklı bulunduğu yere bir adamla 
etmiş olması benim çok hayretimi uyan polis köpeklerinden bir tanesi gönde· 
dırdı. Mısafirler gcldiğı zaman, halk on rilmiş, köpek bir fırsatını bulup odaya 
lara karşı hakikaten sıcak ve samimi girince katil işi anlamış, derhal taban· 
bir alaka gösterdi. Oraya kadar dolaş- caya davranmak istemiş fakat köpek 
mış oldukları yerlerde gösterilmiş olan ondan daha atik davranarak tabanca
heyecanlı ahika, gerek Başvekilimizi, nın üzerine atılmış ve dişlerile tuttu· 
gerek Doktor Arası hakikaten memnun ğu tabancanın tetiğini ayağile çekerek 

da söndürülebilen bir atcse. * . -• diği görülünce, merak edilmiş, araştıh • rılmış ve nihayet, kadın mezann için• 
asıs cie bulunmuş, diiştüğü anda bir kalb Dünyanın en 

Amerikanın kültürüne, endüstrisine, 
ticari dehasına ve terakki yolunda at' 
tığı dev adımlarına samimi surette mef 
tun olanları bu haber sevindirecektir. 

Bu asırda yaşayan bir insan sıfatiyle, 
yeni dünyanın beyaz ve s'iyah kardeŞı 
!erini ayni hulus ile kutıularırrı adamı 

etmiş görünüyordu. Meı!yet1erinde bu- katili ölü olarak derdest etmiştir. Dünyanın her yerinde hasis adam· 
lunanlar, halk tarafındar. gösterilen lar vardır, fakat Japonyada bulunan 
dostıuğun tanı edilemez derecede bü- Hizmetçi mektebi bir adam hiç şüphe yok ki dünyanın 
yük olduğunu anlattıkları zaman on- Varşova belediyesi hizmteçi kadın· en hasis ad, ..... .::•dır. 
ların 'bütün söylediklerine inanıyor- . . . . . . 
dum. Çünkü biraz evvel halk arasın· lar ıçın bır mektep tesıs etmıştır. 1 - Bu adam difteri seromunun 
da, rast .geİe, yalnız b~şıma doşala- ~eccani olan b~ m~ktepte haftada se· bahalı olduğunu ileri sürerek evladına 
rak öteki ile, berıki ale, üçer, beşer ke- .kız saat ders gosterılmekte ve mekte· ilaç almamış ve çocuğu ölmüş. 
lime konuşarak yaptlğım müşahedeler, .bin tedris müddeti de üç sene olarak 2 - Evde haftanın bir gününde 
bana bu dostluk alakasının kitle için· tesbit edilmiş bulunmaktadır. merasimle tırnak kesilir ve biitiin ai· 
d: nasıl. y_er tutmuş olduğunu pekaifı Mektepte Lehçeden başka hesap, lenin tırnakları, kışın çıra makcım1nda 
gostermıştı. ve nezaket dersleri öğretilmekte oldu- kullanılmak üzere saklanırrnış. * ğu gibi talebeye hususi olarak ahçılık, ~i - Üzerinde giydiği elbise 'l.7 se· 

Bu ciheti sade halktan anlamaya ih· dadılık dahi tedris edilmektedir. nelikmiş. Ve bir tek elbisesi varmış. 
tiyaç yoktu. Blzzat İsmet İnönünün ı A d b" l ı 

Varşova ~ehrinde mevcut hizmetçi· ':t - Y a ır tıraş o ur, ve tır::ış 
çehresine bakmak, hakikati görmeğe lerin miktarı 70,000 olduğundan bu parasını berbere veriyormuş gibi ya· 
kafi idi: Kaç gündür d~\·am eden mü- k ki mektep rağbet görmüş ve mez h' . para ayrıca sa armış. 
temadi harekete, faaliyete ve bundan metçiler de halk tarafından ter~i~ e~~- ,j - Para sarfetmemek için iize· 
mütevellit yorgunlug-a ragm-en, onun · d k " b l d 

lerek iyi maaşlarla istihdam edilmeg-e rın e at ıyen para u un unnazmış. 
yüzünde gayet memnun bir insan ru- D · t l 
hunun neşesi ve aydınlığı vardı. Bir başlanmıştır. eğışen ge ın er 
kaç kelime bizlerle de konuştuğu za- Dünyanın en iyi hastalığı {:inde de tıpkı eskiden bizde oldu· 
man, gördüm ki çehresinclekı bu be- ğu gibi erkekler aldıkları kadınların 
şuş ifade, yanlış değildir. Başvekilimiz, Amerikada çıkan Life gazetesi ya· yüzlerini nikah kıyıldıktan sonra, o· 
seyahatinden memnundur. Gördüğü zıyor: . .. .. dalarına çekilip te duvaklnr:nı kaldır-
şey, devletten devlete :yapılan bir ce- <ıHayalı herkes gorur. Esasen ha· dıkları zaman görürlermiş. 
milekarlık ve merasim değil, belki de yal görünmese bu dünyada yaşamak Geçenlerde bu adet yüzünden çok 
halktan taşıp gelen b·r dostluktur. Biz, ümidi de kalmaz. Fakat yeni bir as3p tu~f bir hadise olmuştur : 
de bunu her taraftakı temaslarımızla hastalığı Oklahama'da ihtiyar bir ka- Şanghayda iki düğün varmış. Her 
çok iyi görmüş, onun gibi hep mem- dında görülmüştür. Bu hastalık kadı· iki alay da Çin arabalarile hareket et· 
nun o.lmuştu~. . . nı daima hayal fıleminde yaşatmakta miş, caddenin knlabalık bir yerinde bu 

-ya.~Jev~d?.kı ~ıyafet esn_asmd.a .l~et imiş. Gözleri ~ördüğü halde muhitini alaylar birbirile karşılaşmış ve hatta 
İnonu, buyuk hır nutuk sovledı. Irtıca- etr f d'I d"- · "b" • t ·· ·· .v. .. w • a mı ı e ıgı gı ı mes u gorur • b d k l S k len söyledigı sozler, sade beledıye rei- iraz a arışmış ar. onrn te ·rar ay-

b 
müş. 

sinin nezaket nutkuna ir cevap değil, rılarak her biri gidecekleri yere gitmiş-
belki de bütün bir Türk . Yugoslav dost Mesela her dakika çantaı-ıından kfı· 1 

eektesinden öldüğü anlaşılmış. 

Söz bir, Allah biri 
Şu Amerikalılar dehşetli garip a

damlardır. Hayatta bir çok muvaffo· 
kiyetlerini de belki de bu, bize garip 
gelen tabiatlarına medyundur. işte si-
ze bir misal: Biliyor musunuz ? 

İki Amerikalı bir mahallede doğ· 
muş1ar, bir arada büyümüşler, ayni 1 - Begalpur şehri Hindistanda 
me'ktepte okumuşlar, ayni senede ha- hangi nehir üzerindedir ve nüfusu ne 

kadardır? 
yata atılmışlar, biri sefir olmuş, biri 2 _ Tarihte Dalila ismindeki Fili9 
bankacı. Fakat daha pek genç iken a· tinli kadın niçin şöhret aı.Tı.ştır? . 
ralarında şöy1e bir şey kararlaştırmış- 3 _ Meşhur Alman şair ve edib1 
lar: Goethe kaç yaşında ölmüştür? 

- Nerede olursak olalım. Sene ba· (Cc"vaplan Yann) 
şı akşamı saat tam on ikide mahalle· * 
mizin şu köşe ba~ında buluşacağız1 Dünkü Suallerin Cevaplan: 
Amma, nerede olursak olalım, nasıl 1 - Paristeki Eyfel kulesini Fransı~ 
olursak olahm, ölmemiş bulunursak mühendis ve meteoroloğlanndan Gus· 

b · · - ı ı tave Eiffel tarafından yapılmıştır· u ışı yapacagız .. . _. . , 
S

.. .. '\ Yüıkseklıgı 300 rnetredır. 1889 yılın 
- oz mur 

S
.. 

1 
yapılmıştır. 

- oz . . . ı - Meşhur Titanik t:::-ansat1antiği' 
işte tam 42 senedenberı bu ıkı ar- 19 l 2 de Amerikaya giderken batmış ' 

kadaş, bu sözü ihmal etmeden yerine tır. ' 
getiriyorlarmış. Fakat 9:i7 senesi ha- 3 - Hnzer denizinin beynelmilel is· 
şında bir arkadaş sefir olarak İskandi· mi Kazpiyen denizidir. -- ·--...-..- -·-- ----· ...... _... ....... ., 
navyada, diğeri de bir takım banka l • d " h ,/• 
muamelatı için Japonyada bulunuyor- Çbln e e,, arız 
muş. ulunmıyan eser 

Aralarındaki sözü olduğu kadar Dünya kitapçılığına çok şayanı dik 
bulundukları mevkii de bilen bütün kat bir eser ilave edilmiştir. Bu eseriıı 
mahalleli 937 senesi ıecesinde saat 12 sahibi Los Anceloslu bir muharrirdir· 
yi dört gözle beklemişler. Ve mahal· Ve bütün eserde bir defa bile (E) hat" 
lenin eski saati tam on ikiyi çalarken fini kullanmamıştır. 
iki dostun muhtelif istikametlerden Bu eser tam on senede ikmal edil' 

luğunun ve Balkanlılık ruhunun siyasi ğıtlar çıkarır, bunları para zanneder, er . 
bir ifadesi oldu. Bu nutuk gösteriyordu milyonları etrafına dağıtır, kendisine 
ki İsmet İnönü gördüğiı şeylerden do· tabii hiç bir ~ey verilmediği halde bu 

gelerek birbirlerine el uzattıklarını miştir. Muharririn ismi Ropit'tir. 
. Güveyiler evd~ ~arılarınıkn yüzleri·. hayretle görmüşlerdir. Eserde 50,11 O kelime mevcuttur· 

nı açmışlar ve nıkahlarını ıydır~rak Etrafın hayretini gören iki arkadaş Eser lngilizce yazılmıştır. Muharrir 
ke'.Klilerine zevce yapmışlar. Fakat ne· bir ağızdan: "E» li kelimelerin yerine başka keli' 
de?. sonra anlaşılmış ki, o karşılaşmada _ Yahu neden hayret ediyorsu- meler koyduğu için bu kelimeleri ara.• 
zevceler karışmış ve iki güveyi de bir- nuz? demişler, biz tayyare asrının ge- mak zaruret~dc kalmış, halkın anla' 
birlerinin karılarını almışlar. lip bize bu imkanı her 2.aman her yer- yamıyacağı bir çok kelimeler bulduğıJ 

layı memnundur. Sırbı:;tanın en ince milyonlar mt;kabilinde çeşit çeşit mal
köşelerini görmüş, en mühim yerlerin· lar aldığını zannedermiş. 
de dolaşmış olan İsmet İnönü, Valjevo Doktorlar bu hastalık için, dünya· 
nulkiyle bu seyahatini hülasa etmiş bu- h l w d" ı 

nın en ıyı asta ıgı ıyor arını~. 
lunuyor. Tamamını telgraflarla oku - için tabiler de eseri basmak isiemernif 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
muş olacağınız bu nutuk, Türk Basvew l 
kHinin, Yugoslavyada şunları gödnüş 
olduğunu ifade eder: H~r suretle ileri 
gitmiş ve daha da gidecek bir millet 

' her suretle siyastinin ıstıkamet ve he-
Dün öğleden bir saat sonra İstanbul radyosu: 

de vereceğini pek ala biliyorduk 1 . 
Halbuki o dakikada Başvekilimiz Sofya istasyonun - Sabaha kadar beraber eğlenen es1': 

dan ayrılalı 20 saat, İstanbul istasyonu~a varalı aa 6 saat dostlar, sabahleyin tayyarelere bin~. 
deflerini tayin etmiş ve bu siyasetin 
temelini Türk dostluğu :izer!ne kur
muş bulunan bir devle~ ve nihayet bi-

( Devamı 1 O uncu sayfada j 

- Başvekil İsmet İnnrıünün Sofya istasyonuna vardı -
ğmı, <mlatıyoröu. 

iSTER İNAN 
oimuştu. J rek tekrar aksi istikametlerdeki işler• 

İS T ER J N ANMA J nin başına gitmişlerdir. .• 
Sözde bu kadar durmağa J}e Jers• 

niz~ Cesaretiniz var mı ~ 



' 
1 IOft POIT~ ----- - - -

TELGRAF HABERLERi Dün lranla yeni 
Mukaveleler 
imza edildi 

Mecliste bir · tabiiyet 
meselesi münakaşa edildi 
lstikl~I mahkemesi kararile hudut dışına çıkarılan 

:Suad Remzinin vaziyeti görüşüldü Dahiliye 
Vekili hatiplere cevap verdi 

700 lspanyol 
memleketimize 

getiriliyor 

(&§tarafı 1 inci sayfada) 
rafından baytarl, transit yolu ve hava 
seferleri mukaveleleri büyük merasim
le imzalanmıştır. 

Mukavelelerin imzalanması münase
betile Hariciye Nazırı tarafından eski 
sefirlerden saylav Cemal Hüsnünün ri
yasetindeki Türk heyeti şerefine cuma 
günü parlak bir ziyafet verilecektir. 

Cumhuriyetçiler Toledonun 
ı: ~n~?ra, 21 (Hususi) - Meclisin 1 tirmekle ve takdis etmekle kendimizi ilk evlerine i d"l 
pUgunku toplantısında İtalyan tabiiye· mükellef tutmalıyız. g r l er 
ltne girdiğinden dolayı Konya istiklal (Bravo sesleri alkıtlar). Ankara 21 (~.) - lstihbaratı-

Öğrendiğime göre heyet pazar günü 
Bağdat yoliyle Tahrandan ayrılacaktır. 

Enver Paşanın 
Ölünıü ln~hkemesi kararile ailesile birlikte Arkadaşlar, hadise bir şahıı üzerin· mıza nazaran Harıcıye Veklaetile ls-

~ıl!i hudut dışına çıkarlıan Suad Rem dedir. Vereceğiniz karar ister müsbet panya hükumeti arasında cereyan e - (Baştarafı 1 inci sayfada) 
2ının Türk vatandaşlığına kabulünün ister menfi olsun. Ancak sahıa üzerin- den müzakerat neticesinde Madridde- kistan sergüzeştleri esnasında yanında 
ınuvafık olup olmıyacağına dair bir de maksur olur. Aksi tak.dirde kaide, ki Türk elçilik binasına sığınmış olan bulunmuş olan bir kaç kişi, b:Iahare 
karar verilmesi hakkındaki Başveka- prensip üzerinde verilecek karara hü- takriben 700 kadar general Franko memlekete dönmüşler, ve döndükleri J:: tezkeresi ve Adliye, Dahiliye en- kumet iştirak etmiyecektir. Herhangi 1 taraftarı lspanyolun tahliyesi şekilleri zaman Enverin ölüm haberini verir -
cu~enlerinin mazbatalarının müzake- bir idari karar suretile tabiiyetten is- t~ka~rür etmi! ve bu mült~cilerin. hiç ken, bir çete müsademesi esnasında 
tesı esnasında bir çok hatipler söz al- kat edilenler· affı umumiden istifade hır arızaya ugramadan sahıle nakılle- yaralanmak :ıuretile hayatını ikmal et-
ınış~ar ve mütalealarını ileri sürmüş- edemezler, ettirilmemişlerdir. rine V~Jansiada bulunan İspanyol tiğini sö:le~işlerdi. 
lerdı.r. Bu mütalealara karşı Dahiliye Meclisi ali kabul buyurursa, rnüş- Cu~h~rıyet hükumeti muvafakat ey- Hatta eger yanılmıyorsak, ölümü 
Yekılı Şükrü Kaya uzun beyanatta tereken veya encümenlere havale bu- lemıştır. Bu İspanyolları Türkiyeye esnasında arkasında bulunan clbıseyi 
~ulun muş ve demiştir ki: yurursanız hakikaten mesele gerek na- n~kletmek üzere Karadeniz vapuru de bunlardan biri lstanbula getirerek 

zari, gerek bizim bünyemiz itibarile dun İspanyaya hareket etmiştir. ailesine teslim etmişti.» 
Bir saattenberi büyük meclisı işgal 

~:n. muhtelif nazariyelerin tesadümü 
~os.terıniştir ki Dahiliye Vekaletinin 
~~ışteki hassasiyeti tamamile haklıdır. 
~ ravo sesleri.) 

Biz bu memleketi istiladan kurta
tanların ve memleketin isti\clalini, 
~urnhuriyetini yapanların her türlü 
~·a "k rı asını yaşadıkça, onları takdis et-

·· b 11 d Madrid 21 Ha · Bu birbirini tekzip eden iddial"'rı taayyun ve te e Ür e er ve huzuru a· - vas ajansının mu- ... 
linize daha olgun olarak gelir, 0 vakit habiri bildiriyor: okuyunca, insan gayri ihtiyari düşü-
hükmünüzü daha geni~ vermiş olursu- Tahkiki mümkün olmamış bulun- nüyor: 
nuz. ' (Mufavık sesleri). maİda beraber, Cumhuriyet kıtaatının - Acaba hangisi doğru~ 

Bundan sonra Tuznamede mevcut Toledoya üç kilometre mseafede oldu· Ve bu sualin uyandırdığı merak-
diğer maddelerin müzakeresine geçil- ğu temin edilmektedir. Bazı noktalar- tan kurtulabilmek için de, bu suale 
miştir. . da, Cumhuriyetçi ön müfrezeler şehir cevap verebilecek vaziyette bulunan 

Meclis pazartesi günü toplanacak- banliyösünün ilk evlerine girmiş bu - kimselere baş vurmayı zahmet saymı -
tır. 

lunuyor. yor .. 

-~~~-----------··----------~~~-
Valensia, 21 (A.A.) - Dün To- Benim ilk işim de Enver paşanın es 

Av ustur g a 
Başvekili 
ltalgada 

Ba Ro~~ 22 (Hususi) - Avusturya 
şvekılı Şuşnig, beraberinde hariciye 

lla:zırı Şmit olduğu halde bu sabah Ve
tlediğe gelmi~ ve Musolini ile Kont Ci
IUıo 

1 
t~rafından karşılanmıştır. 

1'.ak kı Başvekil arasındaki siyasi mü
t erelere, öğleden sonra balşanacak· 
ır. 

Başvekilin Londra 
seyahati 

tın Ankara, 21 (Hususi) - İngiliz kra-
. ı~ taç giyme merasirrıine hükumeti 

~zı temsilen iştirak edecek heyete ait 
0 .~ kararname, yüksek tasdika iktiran 
eı..uıiştir. 

.. Heyetimiz, Başbakan İsmet İnönü -
~-reisliğinde, General Kazrm Orbay, 
d"" ~~·aı Şükrü Okan, husu~i kalem mü
~~u Veditle, iki maiyet memurundan 

!nurekkeptir. 

ihracatçıların 
Alacakları 

Ankara 21 (A.A.) - Kleringli 

Ceyhan köyleri 
su altında 

Mahsur kalan çobanların 
kurtarılmasına çalışılıyor 

Adana 21 (Hususi) - Ceyhnnın 
su basan köyleri arasında münakalat 
yapılamıyor. Bazı yerlerde mahsur ka
lan çobanlarla sürülerin kurtarılması
na çalışılıyor. 

Şehirde, büyük selde yarılan ve bü
yük zararlara sebep olan ve inşası he
nüz bitirilemiyen Hadirli tarafındaki 
sedden giren Seyhan suları, bazı köy
lerin arazisini istila etmiştir. Münaka· 
lat güçlükle temin edilmektedir. 

Bazı tarlalarda görülen haşerenin 
imhası için mücadele yapılıyor. Simdi
ye kadar, bu ha~ereden 300 küs~r im
ha edilmiştir. 

Montrö 
Konferansı 

ruel cephesinde saat 10 da Teruelin şi· ki yaverlerinden Bay Kemali aramak 
mali garbisinde ve 18 kilometre mesa- oldu. 
fede kain Celadas kasabasının zaptı ile Taksim bahçesi karşısında otomo
neticelenen bir taarruz icra edilmiştir. bil alatı satan müesseselerden birinde 

Madrid 21 (A.A.) - Sabahın al- çalıştığını öğrendiğim Bay Kemal An

tısındanberi payitaht, fasılasız şiddet- karada imiş. 
li bir bombardımana maruz bulunmak- Adresini, Enver paşanın en eski 
tadır. Bir çok ölü ve yaralı vardır. yaveri Derviş zade lbrahimden ögren-

Alman askerleri isyan etti <liğimi7., ve isminin yazılmnsını iste
miyen br başka zat: 

Londra 21 (Hususi) - Bask istih- - Ben, diyor, Türkistanda Enver 
barat bürosunun bir tebliğine göre, Vi- paşa ile beraberdim. Enver, o sırada, 
toryada bulunan Alman askerleri ara· Bolşeviklerle yapılan bir çarpışma es-
sında bir isyan hareketi baş göstermiş, d ·· l · · •· ·· d "'ld"" ··ı b 1 w .. ~ . nasın a ve goz erımın onun e o uru -

un ardan çogu hukumet saflarına ıl- .. .. B . "b l d k" k d' · y· t · . . muştu. u ıtı ar a ır ı, en ımı, ı-
ıca etmıştır. . . k "be b"h kk )"' ~ yana gazeteeını te zı ı a ın sa a· 

Asi general Kabanellas, isyan hare- hiyettar sayıyorum I» 
ke~ini bastır~ak üz.er~ Vitoryaya üç Bay Hüseyin Cahit Yaiçın da: 
kıta asker gondermıştır. - Ben, diyor, Londra, sabık Sovyet 

Diğer taraftan, San Sebastiyend~ hariciye komiseri Çiçerin Yoldaşla gö
iiç asi liderin öldürüldüğü haber veril- 1 üştüm. Çiçerin bana, En verin Tiirkis
mektedir. tanda geçirdiği maceraları uzun uzun 

Donanmamız 

Yugoslavyaya gidiyor 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Hamidiye mektep gemisinin yapa
cağı bu zi}•arette Yunanistana da uğ· 
ranacaktır. 

anlatmıştı. 
Onun anlattıklarından hatırımda 

kalanlara göre, Enver paşa, Bolşevik
lere karşı ayaklanan Kürtlnin başına 
geçmiştir. 

Bu vaziyet karşısında, Ruslar, En
ver paşa emrindeki kürtler üzerine bir 
kuvvei tedibiye göndermek mecburi -
yetinde kalmışlardır. 

hıeınleketlere devalüasyondan evvel ı 
ına1 sevketmiş olup. matlupları bila.ha- Könıür Sergisi 

Montrö 21 (A.A.) - Mısır hey'eti 
murahhasası, İngiliz, Fransız, Yunan 
ve ltalyan hey'etlerinin müşterek ka
rarları üzerine hukuku şahsiye mese
lelerinde konsoloshanelerin hakkı ka
zasının ipkasını kabul etmıştir. 

Bu seyahat esnasında Hamidiyeve 
iki torpidomuz ile bir ganbotun refa
kati ku,·vetle muhtemeldir. 

* 
Enver, emrindeki kuvvetlerle bir -

likte, bizzat kavgaya girişmiş, ve bu 
Devamı 10 uncu sayfada) 

re devalüe kur üzerinden tahakkuk 
Ankara, 21 (Hususi) - Hamidiye 

Sayfa 3 

E 
• Berllnle Moskova 

anlaşıyorlar mı? 
eFransada Komünizm ve 

Sosyalizm 
Yazan: Selim Ragıp Emt1ç 

IC5) ir kaç zamandan beri Berlinle 

(g) Londra arasında bir yakınlık
tan bahsediliyor. Bir kısım Alman mat
buatının şiddetle itirazını davet eden 
!bu şayianın esası, Alınan ordusu er
kanile Kızılordu kumanda heyeti ara
sında yapılmış olan temaslardır. Bu 
temasların neticesinde, Alman erkanı 
haııbiyesi, Hitlere, Ruslarla anlaşmanın 
faydalı olacağını tavsiye etmiş. Hep 
emiş• lerle ifade olunan bu yeni vazi- · 
yetin hakikate ne derece uygun bir ta
rafı olduğunu anlamak şimdilik müş
küldür. Fakat geçenlerde Belçikayı zi
yaret eden Alınan İktısat Nazırı Her 
Şahtın bazı sözleri, bu husustaki şüp
helere kuvvetli b ir" istinatgah teşkil et
miştir. Her Şahta göre Avrupanın müs
takbel iktısadi anlaşm3sında Sovyet 
Rusyanın da sözünü dinlemek mm1a
fık olur. Esasen Almanya ile Rusyanın 
iktısadi münasebetleri biç bir zaman 
inkıtaa uğramış değildir. 

Bir Alman - Rus muhtemel anlaş
masına doğru gidildiği ıddialarının or· 
taya çıkmasına sebep olan delillerden 
ikincısi de işte bu sözıerd.ir. Maamafih 
bütün bunlar birer maddi emare sayı
lamıyacaklarından, vaziyeti bir gözden 
geçirmek daha faydalıdır: 

Rusya i1e Almanyanm bugün arala· 
rı açık bulunuyor. Bu vazıyetten isti
fade eden memleket, bilhnssa Lehistan 
dır. Bu ara açıklığının sebebi, daha zi
yade hissidir. Siyasi zaruretler, şimdi· 
ye kadar bu iki memleketi biribirine 
dost yapmıştır. Rusya ile Almanya gi
bi iki azametli komşu arasına sıkışan 
Lehistan, bu vaziyetin en bahtiyar isti
fadecisidir. Lehistan ayni zamanda 
Fransanın müttefikidir. Berlinle Mos
kovanın araları açık kaldıkça, Varşova 

yı Berline yaklaşmış görüyoruz. Fakat 
bunların arasında hafif bir yakınlık ha
sıl olmak ihtimali dahi görününce, Var
şova, Parise doğru meyil gösteriyor. 
Şu halde: Rus - Alman münasebatında, 
Varşova, mükemmel bir barometredir 
ve Lehistanın Almanya ile bozuştuğu 
gün, Moskova - Berlin anlaşması hlr 
emrh·iıkidir. Fakat şimdilik Berlinle 
Varşova henüz dostturlaı. Fakat Lehis 
tanın vaziyetinde, Fransaya karşı hafif 
bir meyil vardır. Siyasi barometre, 
Şimdilik bundan başka bir hareket kay 
detrniyor. 

* 
Son zamanda Fransız sosyalistlerile 

komünistlerinin birleşerek bir tek fır

Fransa da 
KomUnlı:m 

ka haline gelecek 
!erine dair bazı 

ihtimaller ileri sü 
ve Sos~allzm rülüyo~. İtidale 

kaçan komünistin 
sosyalist, ihtilale kaçan sosyalistin de 

(Devamı 13 üncü s~yfada) 

~t . 1 te rn
1

A fi~ •olan ihracatçıların zararlarının yarın açı ı yor 
a ısı tetkiatına esas olmak üzere, a-]A k Ankara, 21 (Hususi) - Beynelmi-

a adarların a!lag· ıdaki vesikaları 2U ni- ı ı k.. ·· · 
88 

en- " e . omur. sergısi, cuma günü Başve-

mektep gemisi, Yunanistan ile Yugos
lavyanın• muhtelif Hm:ınlarını zivaret 
etmek üzere, 3 Hazirand~ İstanb~ldan 
hareket edecektir. "Son Posta,, nm müsabakası : 11 

n • < I perşembe akşamına kadar kil ismet Inönünün nutku ile açılacak 
Merkez Bankası, Merkez ve şubeleri· tır. /negöl yolunda 
ne tevdi etmeleri lazımdır: Hariçten ve yurdun her tarafından 

A - Gümrük ihracat beyanname- sergi münasebefile Ankaraya gelenler Bir soygunculuk 
•i sureti, B - Satış mukavelesi, C - çoğalmaktadır. (Baştarafı 1 inci sayfada) 
Mal bedelinin tahsiline tavassut etmiıa Ad d hüsün yolcuları Nazif paşa karakolu 

ı T ana a turfanda domates K ı k k 0 an bankaların bu husustaki mektup- ile urşun u ara ol arasında pusuya 
ları . Adana 21 (Hususi) - İlk turfan- düşürü1müş ve soyulmuşlardır. Yol • 

Bu mektuplarda vesai.kin hangi pa- da hıyar, d.omatea, fasulya satılığa çı- culardan bir kısmı paralarını saklama-
:ra üzerinden tanzim edilmiş bulun· karılmıştır. ınaları için dövülmüşlerdir. 
dulcl A d k" h 1 Mersinden gizlice getirilen 13~> çu- Ha"'dı'se duyulur d ı· b"" ·· arı, vrupa a ı ta si tarihleri ve u uyu maz utun 
Para k 1 k ,_ val un, yenilemiyecegıw · anlaşıldıgw ından, k k llardan mu·· f 1 k 1 
h 

nın arşı meme ette.ıd klering ara o reze er çı an mış, 
es b ld belediye tarafından mazotla ı'mha edı"l- · d kumand d b" k'b '- a ına yatırı ığı tarih kaydedilmif ıan arma anı a ı7zat ta ı e 

oul --L miıttir. k t unalAitır. T çı mış ır. 

D - Şubelerimize klering kanalile Sefirimiz Fransız Hariciye Vali_ Şefik Soyer yanında kayma-
ıelen havalelerin miktarı. N .1 kam da bulunduğu halde Kurşunluya 

1 
azırı e görüştü gitmiş, geç vakte kadar biz7.at tahki-

randa yeni bir nezaret Paris 21 (Hususi) - Türkiye bü- katla meşgul olmuştur. Şerirlerin taki-
b· Tahran, 21 (A.A.) - Hükumet, yük elçisi Suat Davaz, bugün, hariciye bi için Bursadan da atlı müfreze gön
ır ekonomi nezareti ihdasına karar nazırı Delboa tarafından kabul olun - dcrilmiştir. Soyguncuların bugünlerde 

\rerrnı"•ti z· d"" • 1 muııtur k 1 cakl 1 kt d . r. ıraat ve en ustrı nezaret c- ;=.::::T:::::"::-:·-~~:::u:.;.:=:-::··:.:: .. :.::·:.:.:·::::::.:::==- ya a ana arı umuma a ır. r· teşkil&tı oldutu gibi muhafaza edi
Cccktir. Sanıldığına göre, ekonomi na
:rl~ğına lranın sabık Londra elçili 

.Yın olunacaktır. 

1 Mayıs Bahar Bayramı günü gö· 
jüslerinizi Türk Maarif Cemiyeti ro· 
setlerile ıüıleylnls. 

Fransız Harbiye Nazırı Londrada 
Londra, 21 - Fransız Harbiye Na

zırı Daladier, bugün buraya gelmi~tir. 

- Bu resim parçaları kimlere ait? -

Model : 11 Aktor Naşid 

Son Posta okuyucuları arasında eğ
lenceli ve zengin hediyeli bir müsaba
ka açtı. Bugün 'bu müsabakaya ait 11 l 
r umaralı resimleri n~iyoruz: 

Müsabakamız 40 gün sürecektir. 
(Devamı 8 inci sayfada) 



4 Sayfa 

Çocuk bayramı yarın başllyor 
Çocuklar sinemalara parasız girecekler, 
vapurlarile parasız gezecekler ve bir 

mütemadiyen eğlenecekler 

·1f ,ı Af~ · ·· 

Akay 
hafta 

.•. .,,,,.~ 

~ener stadında yapılan deneme 

Çocuk haftası yarın ba~lıyacaktır. I 23, 24, 25, 26 günleri Asri, Melek, 
Hafta için hazırlanan program ikmal İpek, Sümer, Yıldız, Şık, Alkazar sine-
edilmiştir. rnalarında saat 10 dan 1~ ye kadar 

lıtanbul cihetinde çocuklara filmler gösterilecektir. Sine-
Yarın sabah aaat (9) da lstan • malara gidecek mektepleri Kültür Di

bul mektepleri Fatih parkı ö • rektörlüğü tesbit etmiştir. 
nünde toplanacaktır. Burada bayram- Anneler Birliği pazar günü çocuk
laşma olacak bilahare otomobillerle lara mahsus olmak üzere Dağcılık klü 
Taksime hareket olunacaktır. Bir kı- bünde bir balo verecektir. 
6ım talebe Fatihte hazırlanacak tram- Befikt.u,ta 
vaylarla parasız olarak Taksime götü- 2:-J Nisan cuma günü akşamı Beşik· 
rüleceklerdir. taş Halkevinde talebe ve veliler için 

Beyoğlu Halk evi de Taksim abide- bir müsamere tertip edilmiştir. 24 ni· 
si önünde yapılacak merasim için bir san akşamı çocuk velilerine bir çay zi· 
program hazırlamıştır. Bu programa yafeti verilecektir. 
göre merasime saat 11 de başlanacak- Alemdarda 
tır. Bu saatte Beyoğlu mektepleri ile Bayramın birinci günü Çocuk Esir-
beraber lstanbul mektepleri de Tak· geme Kurumunun Divanyohında aç
sim abidesi önünde kendilerıne tahsil! tığı kütüphanede çocuklar tarafından 
edilen yerlerde bulunacaklardır. büyüklere bir çay ziyafeti v~rilecek-

Saat 11 de bando istiklal marşını tir. Bu ziyafet saat l:l de başlayacak· 
çalacaktır. Deniz lisesi talebesi tarafın- tır. Fener stadında yarın saat 14 de ço
dan meydandaki direğe bayrak çekile· cuklar tarafından muhtelif müsabaka· 
cektir. Bilahare nutuklar söylenecek· lar yapılacaktır. Fener stadında bu mü 
tir. sabakaların denemeleri yapılmıştır. 

Ertesi günü Akay idaresinin bir va· 2:-J nisan bayramı ve çocuk haftası 
puru Beyoğlu mıntakası ilk mektep münasebetile mektepler bugiin öğle
talebelerini alarak gezdirecektir. Ayni den sonra başlamak ve pa7.artesi gü
gün öğleden sonra Tepebaşı tiyatro - nü sabahına kadar devam etmek üze· 
sunda bir garden parti verilecektir. re üç buçuk gün tatildir. 

Maliye işleri: Külliir işle~i: 
Kazanç vergisine tabi olan ve 

olmıyan mektepler 

Muallimler koro hey'eti seçiliyor 

SON POSTA. 

Sultanahmette bir 
Bizans müzesi 

kurulacak 
Sultanahmette Arasta sokağında 

hafriyat yapan Bay Bakster mayısın 
ilk haftasında şehrimize gelecektir. 

Bu seneki hafriyat daha geniş mik
yasta yapılacaktır. Çıkarılan eserler, 
Avrupa arkeoloğları üzerinde büyük 
bir alaka uyandırmıştır. Bu seneki haf
riyatı tetkik etmek üzere lstanbula bir 
arkeoloji hey'eti de gelecektir. 

Bu sahadaki Bizans sarayının an· 
tresinde bulunan mozayikler bu sene 
kamilen meydana çıkarılac~ktır. Bura
sı 150 metre murabbalık bir sahadır ve 
kamilen yekpare mozayiktir. Hafriya· 
tın son aylarına doğru bir lngiliz mü
zesi müdürü de Sultanahmetteki Bi· 
zans eserlerini görrr:"'ğe gelecektir. Haf 
riyat esnasında çıkarılan mozayikler 
derhal beş yüz sene muhafaza edilebi
lecek şekle sokulmaktadır. Bu civarda 
bir Bizans müzesi kurulması düşünül
düğünden İngiliz müzesi müd.irü bu 
hususta da tetkikat yapacaktı: . 

Şehir işleri: 

Nisan 2Z 

Halkevlerinde Himid 
ihtifali ya~ıldı 

Dün gece Halkevindeki İhtıfalde bulunanlar 

Dün gece bütün Halkevlerinde Ha· rin hayat ve şahsiyeti hakkında kız 
mid için toplantılar yapılmıştır. Bu öğretmen okulu edebiyat öğr\!tmeni 
meyanda lstanbulda da Eminönü, Be- bayan Cavide bir konuşma yapmıştır. 
yoğlu, Beşiktaş, Kadıköy, Şehremini, Törende bulunanlara Hamidin kü-
Şişli Halkevlerinde ayni saatte başlı- çük ve büyük kıt'adaki fotografları 
yarak Hamid gecesi yapılmıştır. umumi müfetti~1iğin projeksiyonu i• 

Eminönü Halkevinin toplantısı Ca- le gösterilmiştir. Lise edebiyat öğret
ğaloğlundaki Merkez binasında saat meni Ziya Somar da Hamidin edebi• 
21 buçukta olmuştur. Toplantıya hü· yat sahasındaki yüksek varlığını te
kiimet ve belediye erkanı, parti mün- barüz ettirdikten sonra lise, kız ve er 
tesipleri, Üniversite ve lise talebeleri kek öğretmen okulları ile san'at ve or 

Yeni kanalizasyon inşaatı yapılacak ile halk iştirak etmiştir. ta okullardan birer öğrenci tarafındaq 
ı Hazirandan itibaren tatbik edi· 
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istiklal marşı ile başlanan bu top· şiirler okunmuş ve tören bandonud; 

lecek olan belediyenin yeni faaliyet lantıda sıra ile Halkevi Başkanı Agah çaldığı matem !ıavası ile sona ermit .. 
planındaki yol inşaatının yapılabilme- Sırrı Levend, Doktor Sadi, Nizamet· tir. 
si için şehrin yeni teşekkül eden bazı tin Nazif, Şükufe Nihal söz alarak, Bergamada 
semtlerinde evvela henüz inı::a edilme- Hamid hakkındaki duygularını söyle· Bergama, (Hususi) - Hamid ge-
miş bulunan kanalieasyon inşaatının mişlerdir. Bilahare Sevim Levend, cesi dün Halkevinde yapılmıftır. Hal• 
yapılması kararlaştırılmıştır. Kemali - Bedriye Yeğinsay, Naki Tezel, Agah kevi temsil kolu tarafından E,berden 
zasyon inşaatı sür'atle ikmal edilecek Sırrı Levent, Büyük şairin eserlerin - bazı parçalar oynanmış, Hamidin ha4 

ve bunu müteakıp kaldırım döşenme- den bazı parça~ar oku.muşlardır'. yat ve eserleri anlatılmıştır. 
sine başlanacaktır. Bu meyanda Ci- Doktor Celal Tahsm. Boran ile S:· -·, ... TEŞ°EKKÜR--
hangirde büyük kaldırımsız caddeler vim Levent Eşberden hır perde temsıl Allnhın gufran ve rahmetine terk 
de kanalizasyon inşaatına başlar.acak- etmiş~e~dir. . . . ve tevdi etttirniz eşim Mazlum Mo--
tır. Dün kanalizasyon mühendisleri bu Şışlı Halkevındekı merasını saat ranın gerek cenaze merasiminde biz-
mıntakayı gezmişlerdir. 20 buçukta başlamış, Hıfzı Tevfik, zat hazır bulunmak ve gerek telgraf 

Bakırköylüler yann tezahürat Hamidin hayat ve eserleri hakkında ve mektupla taziye eylemek suretile 
yapacaklar bir konferans vermiş, eserlerinden ba· kederimize samimi iştirak gösteren 

Sirkeci • Çekmece banliyö hattında zı parçalar okumuştur. ve sızlayan kalbimize teselli vermek 
ucuz tarifenin tatbikatına yarından iti- Kadıköy Halkevindeki merasimde lOtfunda bulunan bUtnn dostlanmıza 
haren başlanacaktır. Ucuz tarifenin de Hamidin hayatı ve eserleri hakkın· ayrı ayrı teşekkUrlerinıizi takdime 

teessnrnmnz dolayısile imkan bula· 
tatbikatı dolayısile Bakırköyünde me- da M. Turhan Tan tarafından bir kon- madık. Bu vazife borcumuzu mubte-
rasim yapılması kararlaştırılmıştır. ferans verilmiştir. rem gazeteniz vasıtnsile ifaya mU· 
Halk önlerinde bando olduğu halde Beşiktaş Halkevinde yapılan mera· saraat ediyoruz. 
lstanbuldan gelen treni karşıiayacak- simde Hami.din hayatına ait resim ve 
tır. Bu münasebetle halkı, eski şirket- fotograflar projeksiyonla canlandın} -
ten kurtardığı için Cumhuriyet Hükii· mıştır. Azalar tarafından şiirler okun· 
metine teşekkür telgrafları çekilecek- mu~tur. Ve tiyatro eserlerinden bazı 
tir. parçalar temsil olunmuştur. 

Müteferrik: Her yerde merasimin sonunda bir 
dakika sükfıt edilerek Hamidin ruhu 

Aile namına 
Zehra Moran 

Maarif Vekaletinin resmi tedris 
programlarını ve talimatnamelerini ay 
nen kabul eyliyen hususi ana, ilk, 
orta tedrisat mektepleri ile liseler ve 
meslek mektepleri kazanç vergisinden 
muaf tutulmuştur. Mnıırif Vekaletinin 
programından ayrı program ve tali -
matnameleri bulunan Ekalliyet rrıek· 
teplerile, ecnebi mektepleri ve gene 
ayrı program ve talimatnameleri olan 
hususi Türk mektepleri vergiye tabi 
olduğu bildirilmiş ve keyfiyet defter 
darlıkça bütün maliye dairelerine ta -
mim olunmuştur. 

İstanbul muallimlerinden müteşek· 
kil bir koro hey'eti kurulacaktır. Koro 
hey'etini hazırlamak üzere Kültür Di- Devlet Demiryollarında imtihan taziz edilmiştir. 

VARLIK - 91 inci sayısı Yaşar Uabt, İh • 
san Şükrü, Cemil Sena, Cevdet Kuılı'et, Hay
rettin Kfızım, Ahmet Rahmi, Azlz Behiç, Sü
reyya Baydargil'in maknle, hikaye ve şiırlerlle 
çıkmıştır. 

Ticarethaneler hakkında bir karar 

Maliye Vekaleti bütün ticaretha
neleri alakadar eden mühim bir karar 
vermiştir. Bu karara göre, badema yıl· 
lık hesaplarını ve bilançolarını bir mer 
kezde toplayan ticarethanelerin şube
leri tarafından verilen hesap hülasala· 
rı şubenin kayıtlarına ve defterlerine 
tatbik edilecek ve icabında idari tah
kikatla kontrol edilerek tanzim edilen 
rapor ticarethane merkezinin bulun -
duğu yerlerdeki varidat jdaresine gön 
derilecektir. 

rektörlüğü bu hususta bilgisi olan is· Devlet Demiryolları memur nam· 
pektör Bedri Akalın'ı memur etmiş· zet imtihanı Haydarpaşada kurs hina
tir. Ayni zamanda koro hey'eti ile be- sında yapılmış ve imtihanrı 100 kadar 
raber gene muallimlerden müteşekkil orta mektep ve lise mezunu genç işti
bir orkestra hey'e.!i kurulması da dü- rak etmiştir. 
sünülmektedir. Dokumacılar kooperatifi hakkındaki 
. Muhtelif mekteplerden n)i.istait ta· tahkikat 
Iebeler arasından seçilen çocuk koro Dokumacılar kooperatifi hakkında 
hey'eti İstanbul birinci mektepte ça- yapılan şikayetlerin tahkika~ına di.in 
Jışmaktadır. Çocukların koro hey'eti d: devam edil.mi~ti~. Müktt~şlcr dün , 
ilk temsili yarın başlayacak çocuk bay alakadarları dınlem1şler ve :ıcarct O· 
ramı günlerinden birinde vermiş ola- dasından da malumat almışlardır. l 
caktır. Bugün Sadettin için ihtifal yapılacak 

Deniz işleı·i: 
Akayın yeni tarifesi 

Akay idaresi ilkbahar tarifeiinin 
tatbikatına bugün başlıyacaktır. T ari
fede geçen seneye nazaran bir değı· 
şiklik yok gibidir. Köprüden Adaya 
son vapur 19.43 dir. 

Gemilerin yaşları tesbit ediliyor 
lktısat Vekaleti, muhtelif ellerdeki 

gemilerin miktarını, hangi faor'kalar
da ve hangi tarihlerde yapıldığını sor· 
muştur. Yaşları çok eski bulunan ge 
milerin tasfiyeye tabi tutuiacağı anla
şılmaktadır. 

Geçen sene vefat eden gazeteci ar· 
kadaşlarımızdan Sadettinin bugün ölü 
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münün yıldöniimüdür. Sadettin, ay.1i 
zamanda inhisarlar idaresinde de me
murdu. Bugün memur ve gazeteci ar· 
kadaşları merhumun Arnavutköyün-, 
deki kabrini ziyaret ederek çelenk ko-

1 
yacaklar ve ihtifal yapacaklardır. 

Poliste: ----
Beşiktaşta yangın başlangıcı 
Beşiktaş Yıldız sokağında Cafer a

pauımanının üçüncü katında sobadan 
yangın çıkmış, itfaiye yetişerek yan
gını söndürmüştür. 

Edirnede yapılan ihtifal 
Edirne 21 (Hususi) - Büyük Şa

ir Abdülhak Hamidin ölümü dolayısi· 
le bu akşam 21 de Halkevinde bir tö· 
ren yapılmıştır. 

Gündüz - Bu tarlh, felsefe, ve san'at mec .. 
muasının 13 üncü sayısı çıkmıştır. 

:\1. 1'. A. - Ekonomi Bakımlığı maden tet • 
kik ve arama enstitüsü tarufmdnn çıkarılan 
bu mecmunmn ikinci yıl 2 nci sayısı zengiA 
bir mündericat ile çıkmıştır. 

Çocuk - Çocuk Esirgeme Kurumu taratın .. 
dan çıkarılan bu güzel çocuk mecmuasmıq 
30 uncu sayısı çıkmıştır. 

Törene şehir bandosunun çaldığı 

istiklal marşile ba~mış, büyük şai· 

== ... B~u~a~k~ş:a:m:=lb~iı~.t~ü~ntis~t~an:ıbhıu~llh~a~lkkıı~=-----~ 

SARAY SİNEMASINA 
gidecek ve senenin en gUzel nç filminin milsubakasına ald birinci filmi 

olun ve dUnyn filmleri arasuıda şeref mükllfatım kazanan 

BAKİR DELİKANLI 
Fransızca sözlü şaheserini görmeğe koşacaktır. , 

Bas rolde : • GARV COOPER 
Heyecan, nükte, aşk v~ beklenmiyen vak'alarla dolu bir şaheserdir. 

Hamiş : Müsabakaya iştirak edebilmek için dühuliye bileti 
kuponunun muhafazası lazımdır. 

Yerlerinizi evvelden aldırımz. Tel. 41656 

UYGUN 
i.~f' t,~;;~:::.'.:~!~~~k·~~k~r!~ ' B::u~u~~~:!m~:i~:ıı K R STAT B AH R i YEL i LE R i Ts~~~e 
Fabrika 1 Fatih Akdeniz çifte 1 Meşhur Petrograd mUclafnası. blnll'rc1 kuzııkt .. ıı mnrckkep Yudeniç ordusunun kanlı hncumları. Baltık deni.zi_nd~ yU~ler~o harp ge l'isil.e yapılım ha~ekat, 

ayak medresesi B. Afşnr 
1 

binlerce esirin denizde boy<lurulnıası, iki d .lş.nu ı ordusunun kanlı intikam ve nıe~'dan ınuhurebelerı ıltlh ... Şıuıdıye kadar yap1.ı.an harp ve: ıbtilal 
:lep:>su : l\farpuççuldr Şişeci han filmlerinin en dehşetli ve en heyecanlısı 

altında No. Jak j\::., ' y artn akşamdan itibaren T Ü R K sinemasında 

' 
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yengesını Memlekette spor hareketleri Nazilli fabrikası Cumhuriyet 

bayramında merasimle açılacak 
Bir genç 
korumak 

adam 
için bir 

vurdu 
ıt * .. ---------

Yurdun her tarafında canlı bir spor faaliyeti var, 
Afyon güreşlerinde Yarım dünya Adapazarlı 
Cemali yendi, Bursada, Kastamonuda birer 
spor günü yapıldı, yeryer güreşler, maçlar 

Silivri, (Hwusi> - Fener köyünde 
bir cinayet olmuş, Deli Veli isminde 
bir adam Cicim Hasan isminde bir genç 
tarafından taıbanca ile göğsünden vurul 
muştur. 

Cicim Hasan Güllü Recep oğuli.arın
dan İbrahimin biTaderidir. İbrahim 
taşrada bulunmaktadır. Deli Veli İb -
rahimin karısına göz koymuş, kadının 
peşinde dol~maya başlamış, hatta ka 
dını evinde bile rahatsız etmiştir. Kadın 
da gidip Deli Veliyi kayın biraderi Ci
cim Hasana şikayet etmıştir Bu şika
yet üzerine Cicim Hasan yengesinin e
vinde bmclemeğe ıbaşlamış, 3 - 5 gece 
soma gece yarısı yengesinin oturduğu 
evin ikinci lkat pencerelerinden biri zor 
lanmaya başlayınca Cicim Hasan taşıdı 
ğı tabancayı çıkarmış, havaya 3 el si
lih atmıştır. Fakat Deii Veli buna rağ
men pencereden içeri girmek arzusun 
da ısrar etmfş, pencereyi açmış, yarı be 

bisiklet koşulan yapılıyor ,__ __________ , ____ __ 

Afyondaki günıtler den bir intiba 

N Nazillide makineler kuruluyor 
ıu a~illi (Hususi) - Büyük men • lışmaktadır. Bu mühendis ve montör 

tat fabrı·k · b. k ·· 1 · · · (K · ) · ·ı · l'edi asının ınşaatı ıtme uze- erın reısı ozmın , ışçı erı muayyen 
tir. M F ~brikanın ana binaları bitmiş- bir proje dahilinde, planla çalıştırmak
kad akıne teknik işlerinde yüz elli tadır. Bugün fabrika iflerinde müteah

~~ntör .~~-~~en~~~ hitlerin emrinde bin sekiz yüz, Sumer 
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k - bank emrinde de dokuz yüz kadac us-

line kadar içeri sarkmı.ş, o zaman Ci- Afyon (Hususi) - Burada Halkevi 
cim Hasan tabancayı De!i Velinin göğ- spor komitesi avcılar kolu menfaatine 
süne dayamış ve bir kurşun sıkmıştır. iddialı güreş müsabakaları yapılmıştır. 
Kurşun Deli Velinin sağ memesi altın Bu güreşlerde Sinanpaşalı Mustafa, Si
dan girmiş, sırtından çıkmıştır. Deli noplu A.hmetle, Süleyman Köprülü 
Veli aldığı yaranın tesirile ikinci katı Mevlutla, Mahmut Paşaköylü Ahmet -
pencereden sokağa düşmüş, oradan ga- le, İstanbullu Etem İhsaniyeli Ademle 
yet ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıl güreşrnişlel'.dir. 
mıştır. Ciciım Hasan yaka~anmış, hak- Afyonlu Yarımdünya Süleyrnanla .;:--. uk~ memleket haberleri 1 ta ve işçi çalışmaktadır. 

..... OJlerın Fabrika direktörü (Fazlı r uvga) 
kında tahkikata başlanmıştır. Adapazarlı Cemal de güreşmişlerdir. 

Biga Cif de de kifıt oyunu yasak edileli 
ltrcıe d USusl) - Şehirde olduğu gibi.köy- fabrika işlerini intizamla yiirütmekte- Bir eşek bir çocugw u öldr rdU 
IUretıe ~ kA.tıt oyunlan yasak edilmiş ve bu dir. Dünyanın en modern fabrikaları 
le cö1ı'1":narın önü alınmıştır. Bunııan böy- arasında yer alan (Nazilli kombinası), Kızılcahamam, (Hususi) - Kırköy 
!lallacactıre.yaınız tavla, dama ve domlne oy - köyünden Tahir Melunedin oğlu 12 ya-

bugünkü makine sanayiinın en son 
şında Muhittin !köye bir saat mesafede 

ltıga Birada ekim işleri 
ıa. torı!lltısus}) - Burada muhtaç elan ziir
tob~ alarıa yonca ve 80 kutu Bursa böcek 
lu °"' ~ binlerce Amerikan asma çubu
delede :'iJ:;aı edilmiştir. Yapılan müca -
tnU.tür. domuz ve 5000 karga öldürül-

terakkilerini nefsinde cemetmektedır. ki tarlada çüt sürmeğe giderken yolun 
Fabrikada 768 adet dokuma maki- yarısına gelince bindiği eşek birden 

nesi Rusyadan, tezyini işler makineleri bire ürkmüş ve kaldırıp çocuğu yere 
lngiltereden, .(Bobinaj ve Lozana) atınış ise de Muhittin ayaklarından bi
makineleri de Amerikadan getirtilmiş- rini ip üzengiden kurtaramadığınd~ 

Qaıırırıç•nrırı BalkeYinde balolar tir. eşek çocuğu taşlara çarpa çarpa sürük 
'1nın tnuh <ntıswıi) - Nisan ayı içinde Halke- Fabrika inşaatında çalışan mühen • lemeğe başlamış ve bu sürükleme es-
tıp l'e 1 teur kolları tarafından beş balo ter nasında biçare f"nl'ugun· beyni deline-
ıe... cra ol dis, usta ve amele için muntazam evler r-.. ceu ,. unmuştur. Balolar çok et- rek ölmüştür. 

e nıuvaftaklyetll geçmekted!r. yapılmıştır. ileride, fabrikanın ikmalin- _, ________ 
0

, ____ _ 

it a1g. ra'!~ kamyo~ rekabeti den sonra dokumacılıkta çalışacak olan pamuklu basmalar fabrikası 937 cum-
r arll&ın ı - Bugunlerde kamyoncu - d . i 1 · · f b 'k · · k ' 

tır. Bun <la §lddetıl bir rekabet uyanmış - aım ame e ıçın 8 rı a yerının arşı- huriyet bayramında .Başbakan fıJmet 
3s kııorn~ istifade etmeyi bilen yolcular, sındaki sahada ayrıca üç yüz amele evi lnönü tarafından büyük merasimle 
hha.tı e reııt Biga - Çanpaz~r köyü se - · ed'l kt" · - ha r.... erınde 10 k ınşa ı ece ır. açılarak resmen ışlemege slıyacak • 

"""il Uc uruşa bilet Rlmakta, bu a- . k ' 
~ Blgaya gellp gitmektedir. Sekiz milyon ]ıraya çı acak olan tır. 

Boluda bir temsil verildi 

Yarımdünya galiptir. 
Sındırgıda güreş müsabRkalan 

Sındırgı (Hususi) - Kaza Halk Par
tisi tarafından pehlivan gür~leri ter • 
tip edilmiştir. Güreşe namdar pehli -
vanlar iştirak etmiştir. Seyirciler ara • 
sında, Akhisar kaymakamı Rifat Ye -
nel, belediye reisi Nüzhet, jandarma 
kumandanı da bulunmuştur. Balıkesir 
Halkevi bandosu güreş esnasında muh
telif parçalar çalmıştır. 

Bursada spor hareketleri 
Bursa (Hususi) - Bisikiet koşusu -

na dokuz müsabık iştirak etmiştir. 30 
kilometrelik mesafeyi Acar İdman 
yurdundan Bekir birinciUiikle, ayni 
klüpten Hikmet ikincil;kle, Faruk ta 
üçüncülükle kazanmışlardır. 
Güreş müsabakalarında 87 kiloda A

car İdman klübünden Hüseyin, 70 ki
loda İlyas, 72 kiloda Must~fa, 61 kilo
da Cevat, 56 kiloda Akınspordan Hüs
nü ;rakiplerini yenmişlerdir. 

tlbt ~k .ı>ostalannın bir saat raklııası 
~enınunı ınuntazam gitmelerinden halk çok 
tanbuı g Yet ~tlnnektedlr. Eu sayede İs -
l'ını o\:u:ııetelerlnln bir gün önce çıkanla -
llot111._ ak hnkrını temin edilmiştir. 
8o1ı1 l!labtar ve memurlara konferans 

200 nıUh- Sayım yoklamasına menlllr olan 
8o1ı1 beı tarın toplandığı Halkevl salonunda 
:ocıaınaıedJye reısı Nejad sayım \ergisi ve 

Bolu (Hususi) -

Bolu Halkevi tem - ı 
sil kolu tarafından 
Bir Cihan Gömdüm 

•• 
2800 metrelik sokak IJcoşusunda Acar 

İdman klübünden Etem birinci, Os -

e te aaıarında muhtar ve memurun vazi
lÇık l'e t!111Yetıerf ve cezai hükiımlerlnl çok 
tana ,.,...._ rn

1 
lı bir lisanla anlatan bir konre

."' §tir. 

Mardin trahom hastanesinde 

adlı piye~ temsil e· 

dilmiş ve çok mu · 

vaffak olunan 14 
temsili Ha!kevi si · 

f 1• nema salonunu dol-
Afatd· aa ıyet 

İttı tra~n (Hususi) - Şehrimizde açı- duran 400 kişi tak-
l~lıtıanı orn hastanesinde tedavi altına dirle ve göz yaşları 

ar .. d .. d 
evnı gun en güne artmaktadır. ıçın e seyretmiş -

tı'ıeıtıe sabah ve akşam tedavi edil - tir. Bu temsil halk· 
~ir. tan. trahomlular bin kişiyi geç- ta Veremle müca _ 

dele için derin inti-
)Qılerce ~~r halkından başka günde 
)llt iiı .koylü hastaneye gelerek a -
~it. 'l'~rı gözlerini tedavi ettirmekte - balar husule getir - Piyeate rol alan gençler 
-. --~av· 

l'tıı1tı .. 1 al!ı~a. alınanlardan bir çok-
goılerı ıyıleşmiştır .. 

miş ve bu içli alakayı gören Halkevi bu piyesin iki defa daha temsil edil -
mesine karar vermİftİr. 

Pazar Ola H•••n Bey Diyor Ki : 

... Öyle bir Avrupai ha -
yat yaşıyoruz ki. 
• 

- Tebrik ederim Hasan 
Beyciğim .• 

Hasan Bey - Ne diye 
tebrik ediyot'Sun? Hiç kim 
se biribirile geçinemiyor, 
evimin içinde bir gürültü· 
dür gidiyor ••• 

man ikinci, Mustafa üçür:ıcü olmuştur. 
} utıbol karşılaşmalarında Acar İd -

dan klübünün A takımı bırinci, B ta -
kmn ikinci gelmiştir. 

Lik maçlarında, Akmspor·ıa Muradiye 
spor birinci futbol takımları arasında 
yapılan maçta ikiye karşı üç sayı ile 
Muradiyespor galip gelmiştir. 

Acar İdmanlılarla Durc:ı.spor gençleri 
arasında yapılan maçta da sıfara karşı 
üç sayı ile maçı Acar İdmanlılar kazan
mıştır. 

Vali Şefik Sayer bu gençJik hareket
lerini büyük ibir alaka ile takip etmiş
tir. 

Bu hafta yapılan lik maçlarında A -
kınspor - Acaridrnan aras·ndaki oyun
da 3-0 Acar galib gelmiştir. Bursaspor
la - Muradiyespor beraber~ kalmışlar
dır. 

Kastamonuda spor giinü 
Kastamonu (Hususi) - Kastamo • 

nuda spor eğlenceleri yapılmıştır. Ev
vela cirit yarışları olmuştur. Bilahare 
serbest güreş müsabakalarına geçilmiş
tir. Ilgazlı Cemil ile Tevfiğin güreşleri 
hayli heyecanlı geçmiştir. Sekiz daki -
kalık savaşmadan sonra Tevfik hasmı
nın sırtını sarma atarak yere getirmiş
tir. 

İkinci güreş Gerzeli Hamdi ile 86 
kiloluk Salim arasında olmuş. 13 daki
kalık çarpışmadan sonra Gerzeli Hamdi 
Salimi tuşla yenmiştir. 

Bisik1et yarışına iştirak eden dört 
gençten 2000 metrelik müsabakada 
san'at mektebi 3 üncü sınıf talebele -
rinden Nureddin birincı. orta: okul 

3/ A talebesinden Mücahit ikinci gel • 
mişlerdir. 

Üç at, bir tay arasında yapılan at 
yarışında, 2000 metrelik mesafeyi iki 
defa dolaşarak Kastamonulu Ahmedin 
tayı birinciliği kazanmıştır. 

lzmitte stadyom yapılacak 
İzmit (Hususi) - İzmitte stadyolh 

inşasına önümüzdeki mevsimde ~la
nacaktır. Kocaeli mıntakasmda gerek 
futbol ve gerekse sporun hemen her 
sahasında en canlı bir merkezi olan İz. 
mitin böyle bir stadyom sahibi olmakla 
ne kadar iftihar duyacağı ve o n!Bbette 
çalışacağı açık bir keyfiyettir. Kocaeli 
mmtakasında, İzmitte yalnız stadyom 
değil, kapalı bir saha ile yüzme havuzu 
ve deniz hamamı da yapı1acaktır. 

Son yapılan maçta Akyeşil spor İd • 
man Yurdunu bire karşı 3 sayı ile yen· 
miştir. 

Bigada güreş yapılacak 
Biga (Hususi) - Burada 2S nisan 

pazar günü Çocuk Esirge;me Kurumu 
menfaatine pehlivan güreşleri yapıla • 
caktır. Başpehlivana 50 ve başaltına 
25 lira verilecektir. 

Bu eüreşe ünlü pehlivaoiarımızdan 
bir çokları iştirak edecek, müsaraa ~ 
hızlı ve heyecanlı olacaktır. 

Ödemiş • Tire nıaçı 
Ödemişten bildirildiğine göre Öde -

miş ve Tire futbol takımları bir maç 
yapmışlardır. Maç 5-3 Ödem!şliler le 
hine neticelenmiştir. 
İzmit ve Antalyada bisiklet yBnflan 
Antalya (Hususi) - Bisıklet yarış • 

!arının ikincisi yapılmıştır. 40 kilomet· 
relik arızalı mesafeyi bir saat 15 daki
kada tutan Akdeniz spor kJübünden 
Süleyman Orhan birinci, ayni mesa -
feyi bir saat 1 7 dakikada b:tiren ayni 
klübten Hasan Acar da ikinci gelmiş 
lerdir. 

İzmit (Hususi) - Bisıklet yaşırla • 
rının ikincisi yapılmıştır. Akyeşil klü
bünden birinci Orhan 67,50 dakikada, 
ayni klüpten Kadıi ikinci 67,50-1/S 
dakikada, üçüncü Vahdet gene Akye
şil klüpten 68 dakikada. döı düncü ayni 
klüpten Mithat 69 dakikada bitirdiler 
Pazara 50 .kilometrelik üçüncü bir y~ 
rış yapılacaktır. 

Kızılcahamamda savuşturulan 
bir kaza 

Kızılcahamam, (Hususi) - Burayı 

dokuz saat mesafede Kürt köyünde bir 
ölüm vakası olmuş, hükfımet doktoru 
ile sorgu hakimi berayi tahkik şoför 
Sıtkının otomobilile mezkur köye git
mişlerdir. Avdetlerinde Kürt çayından 
geçerlerken o muhitin vabancısı olan 
Sıtkı geçit yerini fayin ;demediğinden 
otomobil tam çayın ortasmaa suya gö
mülmüştür. 

Yolcular derhal istimdada başlamış
lar, sesleri çaya yakın o1an Akkaya kö
yünden duyulmuş, köyiü!er koşup im
datlarına yetişmişlerdir. Halatlar ve 
zincirlerle otomobil kaı·~ı sahile geçi
rilmiş, hakimle doktor kurtan~mışlar
dır. 



Mahkemede: ''Ben zaten,, 
nakaratını tutturan kadın 

Hiç yoktan bir kavga yüzünden hakim huzuruna çıkan 
iki kadın mr..hkemede bile birbirlerine atıp tuttular 
Dava edilen, kadındı. Davacısı da daha var benim: Ben, o!lun sövüp say· 

kadın. Davacı sakin, fa.kat diğeri çok masından dolayı açtığım davadan vaz· 
sinirli... Duruşması yapılırken, durdu geçiyorum, bunu kendısınin sinirliliği· 
ğµ yerde adeta zangır zangır titriyor· ,ne bağışlıyorum. Ancak ... Ancak ölüm· 
du. Bunun ismi Sabriye; ötekininki Ne· le tehdit etmiş olmasından dolayı da· 
bile. .. vamdan vazgeçmem doğrusu: Can paza 

Sulh cezada bir dava. Davacının id- .rı bu, değil mi ya? 
diasına göre, hiç yoktan çıkan suntur· Ölümle tehdit iddiası, zaten davacı 
lu bir kavgada, Sabriye kendisine sö- vazgeçse de, amme h:ıkkı namına ta· 
vüp saym~. Fakat, iş bu kadarla da kip eelilecekti. Sabriyenin sorgusuna 
ka•lmamış. Sövüp sayan, üstelik ölümle g~rişildi. O, boyuna zangır zangır tit-
tehdit edecek kadar da ileri gitmşi! riyerek, şöyle diyordu: 

Nebile, şöyle eliyor : . - Ne sövüp saydım .. Ne de tehdit 
- Benim kavgaya sebebiyet verme- ettim ölümle onu! Hayır, hayır! kavga 

di.ğim, halimden belli! Görüyorsunuz, ;ya sebep te o olmuştur. Ben, sinirle· 
gayet sakin lbir kadınım. Ve gene görü- nirsem, sinirlenirim. Buna ne hakkı 
yorsunuz ki, kendisi gayetle sinirli ... var onun karışmıya? Kimsenin hakkı 
Bu yüzden de olur olmaz şeyler üze- yoktur •buna! Hem ben, csinirliliğine 
rine derhal asabileşir, etrafındakilere bağışlıyorum• sözünü de kabul etmiyo 
çatar. Bütün konu komşu, bu halinden rum. Af:tine ihtiyacım yok onun! 
dolayı ondan şikayetçidi.r. Kendisinelen Şahitler dinlenildi. Ve dava, karar 
yaka silker herkes.. safhasına geldi. Hfiltim Salahattin De· 

Sabriye hışımla yerınden fırladl: mirelli, dosyayı gözden geçırdi 1 bir müd 
- Hayır ... hayır ... Asıl odur herke· det düşündü, sonra kararını bildirdi: 

sin yaka silktiği... Bakın, bu sözlerin· - Davacı, sövüp sayma da\·asından 
den de belli ... Kavgaya sebebiyet ve· vazgeçtiği için, bu husutaki dava orta
ren, o... dan kalkıyorsa da, tehdit, sabittir. Ö· 

Nebile, kaŞlarını kaldmyor ve dudak lümle tehdit değil, adiyen tehdit ola-
büküşle: rak! Şimdi, siz bundan dolayı üç gün 

- Hayır, diyor, ben değilim o. BiJa- hapse mahkum oldunuz \'€ .•. 

kis! Ayakta, gene zangır zangır titriye· 
Hakim soruyor : rek kararın tamamını dinleyecek ka-
- Kavganın sebebi neydi? dar bile sabırlı davranam!yan Sabriye 
- Hiç yoktan... adlı kadın, birden atıld~: 
- f.I.iç yoktan olur mu? Ehemmiyetli - Ben, zaten ... 

veya ehemmiyetsiz bir sebep olacak - Susunuz! Karar tefhim ediyorum! 
herhalde! Ve ancak, davacının da sözlerile sizi 

- Bilmem, ki sebep denilmeğe de· tahrik ettiği anlaşıldığmdan, bu ceza 
ğe.r mi? müddetinin iki güne indirilmesine ... 

- Değr veyahut ta değmez. Onu biz Üç gün haps yerine, ikı gün ve ... 
takdir ederiz! Sabriye, gene sabredemedi: 

- Şey ... Ben, kendisil"in olur olmaz - Ben, zaten ... 
şeyler karşısında lüzumsuz ve fazla a· - Susunuz! Karar d~ha bitmedi. Bu 
salbiyete kapılmasını ckritib ettim. pezanızı, bir daha böyle birşey yapmı• 
O da, bumm üzerine ... Gene öyle ha- ,Yacağınızı umarak, tecil ediyorum; ya
reket etti, sövüp sayarak, beni ölümle ni ... 
tehdide kadar vardı! - Ben, zaten ... 

Davacıdan, dava edilenin söylediğini - Yani bu cezayı çekmiyeceksiniz. 
iddia ettiği sözler de öğrenildikten son· Fakat, eğer . .. 
ra, Sa.bri~~nin sorgusuna sıra gelmişti , - Ben, zaten ... 
ki Nebile atıldı: Sabriye, kararı dinlemiyor, anlıya -

- Müsaadenizle, dedi, bir çift sÖzüm mıyor, bir eben, zaten .. » dir tutturmuş, 
ı==:=====-====:=:::=:-===== ----.. .. . .,-~ ...... 
.. CONUL iSLERi 
Bir elbise hikayesi 

Aile dostlarımdan bir erkek. kadın 
elhiaesinio erkek üzerinde yapbğı tesiri 
anlatan yazımı okumuı, dün bir toplan· 
ta esnasında bana gençliğine ait bir ha
tırayı nakletti. Sözünün ba~ında: 

- 1< Evet haklısınız. iyi giyinmek. 
İçin mutlaka zengin olmaya lüzum yok
tur, diyordu. Bakınız size baıımdan ge• 
çen bir vak'ayı anlatayım!» 

Bu aile doıtumun bana anlattığı hi
kayeyi müuadenizle ben de ıize anla~ 
tacağım. )şte: 

- Parise gitmiıtim, ni1&nlıma hediy .. 
olarak bir elbise ile bir fapka getirmdı 
arzusundaydım. Fakat ömrlinde kadın 

t!fYHı satın almamıı bir er.kek bu iıi na. 
aıl becerebilir '1, 

Bir ak~am üzeri (Avenue d'! L'ope· 
ıa) nın bir kahvesinde iki Fransız dost 
hana tanımadığım bir içkid~n iki kadeh 
İçirmişlerdi. Kendilerinden ayrıldığı:n 

aaman batım hafifçe dönüyordu. Aklı· 
nıa gene ıu elbise hikayesi gf'ldi: 

- Güzel bir kız elbet güzel elbise 
giyer. Böyle bir kız bulayım. elhisesinin 
aynini al11yım, diye düşündüm. Bu sıra• 
da o cadde üzerinde meıhıır Barclay 
mağazasının önüne gelmi,tim. lçkınin 
tesiri ile olacak. içeri girdim, karşıma 
aatıcı bir kadın çıktı. Şimdi bile hatırı
ma geldikçe utanırım. Kadına: 

- Mağazanızın en güzel kızını .gör
mek istiyorum, dedim. 

Muhakkak, mükemmel bi: tokat da 
haketmiştlm amma, hiç de öyle olmadı. 

Kadın en küçük bir hayret eseri bile 
göstermeden önüme düştü, heni ikinci 
kata çıkardı. Odden güzel bir kızın önü
ne götürdü: 

- Efendi, mağazanın en güzel kızı· 

nı görmek istiyordu, ıana getirdim, dedi. 
Kız şaşırdı, bozardı, kızardı, fakat ben 
de aarhoıluğun verdiği cesarr-t devarn 
ediyordu; derdimi anlattım: 

- Nişanlıma bir elbise götüreceğim, 
fakat almasını bilmiyorum. Guzel kızın 

elbiaeai güzel olur, diye düşündüm. 

Bana kendi elbiselerinizden bir tanesini 
nereden aldığınızı söyler misiniz} 

Dedim. 
Kız evveli güzel olmadığından bahse 

baıladı, ıonra: 

- Ben fakirim, elbiıeme çok para 
aarf edemem, giydiklerim nişanlınız 

memnun etmez, dedi. 

Uz.atmıyalım, bu kız uysal, sevimli \ 
bir mahliiktu, tavassut etti, büyük ma· 
ğazaların top artığı olduğu için ucuza 1 
verilen kumaşlarından iki parçil buldıı, 

bunları uzak mahallelerde küçük hır 1 
kız terziye diktirdi. Bir de hasır şapka 
aldı, ayni kumaşın parçaları ile aüıletti. 

Elbiseleri lstanbula getirdiğim zaman 
herkes bayılıyordu, Paria modeli, mu • 
hakkak hiç değilse 150 !iradı:, diyordu. 
Fakat bana ıapkası ile birlikte kaça mal 
oldu biliyor musunuz> 

Tamam (21,5) liraya!» 
Ben bu hikayeye kendiliğimden bir 

ıey ilave etrrıiyeccğim. 
TEYZE. 

SON POSTA 

Hadiseler Petrol meseleşi : 

kal"$ısand Ptrol bugün milletler 
Bildığimiz m(içlar..ı } d d h 

Maçla~~:ş~~~!i:.~:r :~Çmüddet için a tın an a a 
deva metti. Maçlar bitti. Sonunda ne k tı• b• dd dı•r 
~~~~e!~ik~az~~~~;ü g~::lekra~~::!~ ıyme ı ır ma e 
maçların başlamış oldugunu haber ver Jf. -t' * 
diler. Sonradan hiç bahsetmediler. Topraklannda petrol olmıyan Ye ~inaenale!h tab~i ve ko!'J 

- Ehemmiyetsizdi. surette benzin istihsali imkanını temın edemıyen mılletler eğel' 
Diyeceksiniz. Belki! Fı:.kat belki de sulh zemanın:ıa benzin biriktirmemi.ılerse, bir harp patladıjı 

ehemmiyetli idi. Maça i~t rak etmek ı.aman daha ilk haftada ma w liıp vaziyete düşebilirler 
için uzak Ş2hirlerden ge lt:.nleı olımı~- .. .. .. . : 
tu. Maçı seyretmek için keza gene u- Petrolun, bugun butun mtl!et~er Jç,n 
zak şehirlerden birçok insanlar geldi. , ne kadar kıymettar, ne hayau bır mad-

Oyuncular vardı ama antrenörleri , de olduğunu, bundan evvd Irak ~~t • 
yoktu. Hakemleri vardı. Fakat: rollarına hasrettiğimiz yazıl~~a soy • 

- Hakeme yuha! lemıştik. Hakikaten petrol, ıçınde bu· 
Diyen seyircil\;;r yoktu. Oyuncular lunduğumuz devirde, altını da çok ge

bir.i-lıirlerine rakipt ıler. Fakat maç es· ride bırakacak derecedeA kıymet ~es 
nasında biribirlerinc dayak atmadılar. bctmiştir. Bunun da yegane sebebı tay· 
Gazetelerde havadis i çıktı, fakat dcdıko :-•are, otomobil, tank gibi ihtiralardan 
dusu olmadı! Ve bilhassa ne bir olimpi istifade edilebilmesinin petroldan çı 
yada iştıirak, ne de bir seyahat mevzuu karılan (benzin) e mütevakkıf olma • 
bahsoldu. sıdır. 

Böylesi futbol maçlarının başına.. Topraklarında petro!u hulunmıyan, 
Böylesi atletizm maçlarıDln başına.. binaenalevh tabü ve kolay surette 
Böylesi güreş maçlarmın başına.. benzin isÜhsali imkanım temin edemi· 
Böyle5i diğer bütün maçların başı - yen milletler, eğer sulh zaınarunda bil· 

na.. yük depolarda ('benzin) idhar etmek 
- Bu maçlar ne maçlarıydı? ihliyatkarlığında da bulurmamışlar 
Diye mi soruyorsunuz.. Söyliyeyim, ise, bir harp zuhurunda ılk haftalarda 

geçende yapılan dama maçları. ma"'lup vaziyete düşmek tehlikesine 
iMSET maruzdurlar. 

-···--·-····-·················-· .. ••••••••••••••••••••• Bundan dolayıdır, ki gazetemizde 
asa;bileştikçe asabileşiyordu. Hakim, ih (petrol) ve (benzin) mcseıeıerine çok 
tarla beraber: ehemmiyet vermeği ve bu meseleler 

_ Bir daha bir suç işlerseniz, dedi, hakkında okuyucu larımızı sık sık ten • 
her iki cezayı birden çckers"niz, son • v ir ve ikaz eylemeği b ir va:dfe addeyli-

Petrol kuyulannda yangın 
120 den 250 dereceye kadar 

neticesinde lambalarda kııllandı .. 

ra ... Haydi! yoruz. 
Be Bütün dünyada"" bu k:ırl cır kıymet 

gazyağı istihsal olunur. .. 
250 den 400 dereceye kadar, agır 

denilen mevat elde edilir ki bunl 
.bilhassa makine yağı o1arak kulla 

- n, zaten ... 
- Çekiliniz. Duruşma bitti artık. kcsbedcn petrol nedir? 

Kararı beğcnmiyen, temyiz edebilir! Petrol, yerden tabii surette çıktığı 
Hakim Sahihattin Demirelli, yerinde vakit biraz lüzucetli, bazan kirli renk· 

ve zamanında ihtarla hakyeri salonun- te ve kolaylıkla kabili işli31 bir mad • 
da bir meşhut suç hadisesi vukua gel- dedir. 

Bundan başka petroldan (mazot 
bi, .. (parafin) gibi, (katran) gibi, 
zelin) gibi bir çok maddel{'r isf 
dildiği gibi en son tasfiy."?de de .(. 
koku) denilen sulp madde €ide edı 
bu kömür bilhassa elektı·ikte isL 
edilen kömürleri imale yarar. 

mcsinin önünü aldı. Fakat, karar neti- Petrol bir takım (hydrocal'bure) ler
cesinin ne kadar lehind~ olduğunu ha· den mürekkeptir. (Hydroı:nrhure) e biz 
Hi kavrayamıyan sabırsız ve sinirli ka· türkçe karbonlu müvell!dülma diyo • 
dın, koridorda davacısına dönerek, ruz. 

k 11 a· Filhakika petrol ekseriyet itibarile Petrol ne gibi arazide bulunur? 
Petrol, ekseriyetle (ara7ii salise) 

diğimiz üçüncü devrede teşekkül e 
tabakatı arziyede, ya bir takım ka 
lıkların ve yahut kum!a:::ın teşkil 
büyük oyuklarda bulunur ve bu 
]arın üst tarafları killi ve (şist) li 
tabaka ile su geçmez surette örtül 

cıBen, zaten ... • i tc miı.e ı: 

Be d d A vüzdc seksen nisbetinde kadar (kar • - n, zaten senin avan an guya ~ .. k d d 
vazgeçmiş gibi görünüp te sahiden vaz bon) dan ve yuzde on .~ttıya a. ar a 
geçmiyeceğini biliyordum. Sen... (müvellidülma) dan ~urck~ept.ır, ~~:. 

Sullana'hmet jkinci sulh ceza hakye ı dan başka petrolda yuzde bır nısbe 
ı ) .L · ( - lr ···1humuza) ri salonunda vukua gelrr.iyen meşhut 1 ele (azot , "'ıraz .~uv~. ıa~. .. ' 

• · ve sırasına ".>re yuzde uç .kukurt bu • suç hadisesi, az kalsın, korıdorda olu-
verecekti. Bere.ket versin, etraftan bir 
kaç hayır sah bi araya girrlHer de, ora
da da onlar böyle bir hadisenin önü
ne geçtiler: bağırıp çağının k~dını da· 
vacının yanından, koridr,run ta öbür u
cuna kadar uzaklaştırdılar! 

Onnik lplikçiyan hakkındaki 
karar cumartesiye veri~ecek 
Alemdar caddesindeki rüşvet meşhut 

suçu hadisesinin duruşmasına, dördün
cü cezaela dün akşam üstü devam edil
di.. 

c Ünyon• sigorta şirketi dolandırıcı
hğı davası dosyasındaki ~ki ist.dayı yok 
ettirmek maksadile o davanın zabıt ka 
tibi Avniye 100 lira rüsvet vermeğe 
davrandığı ielelia olunan Onnik İplikçi
yanın müdafaası yapıldı. Avukatı, su
~un sabit olmadığını, cadde ortasında 
böyle bir alış veriş yapılabileceğini a· 
kıl almadığını, esasen muvekkili, zabıt 
,katibin:n uzattığı istida '2rı eline alma 
dan rüşvet me~hut suçu d~niJen bu ha
disenin ortaya çıkarıldı!!1nı ileri süre· 
rek, uzun uzadıya müdafaa yaptıktan 
sonra, neticede Onnik İplikçiyanın be
raetini; bu mümkUn oimadığı takdir
ele az ceza ~er"lmesini ve cezasının te
cilini; az ceza mümkün olmadığı tak-

ı dirde c~zanın gene tecilini ve bu da 
mümkün olmadığı takdırde 3005 nu
maralı kanunun 1 3 üncü maddesinin 
son fıkrasına göre, kendisinin Temyiz 
neticesine kadar kefalete bağlanarak 
serbest bırakılmasını istedi. 

Heyet, kararını cumartesi günü saba 
hı bildiıecektir. 

Toplantılar : 
Hal kevik~nferanslan 

Eminönü Halkevinden: Bu yd için dü
:renleditimiz seri konferanslano on betin
cisi 22/4/937 pe11embe ıünü saat 17,30 
da evimizin Cağaloğlundaki Merkez salo
nunda Bay M. Sami Karayel tarafından 

(Sporda tefkilit ve disiplin) mevzuu üze
rinde verilecek~ir. 

Davetiye yoktur. Herkes ıelebilir. 

lunur. Petrol1arın bulundukları bu o 
Petrolun menşei nedir? . 
Petrolun ne suretle top:-nk altında ]arda ayni zamanda şiddetli tazy 

birikmiş gazlar vardır, ki ıı:te ku terekküp ettiği hakkında eıbabı fen rması 
kat'i bir mütalea yüriitE:'mPmektedir • çıldığı vakit petrolların fışkı .. 

B 1 b mad"'n'ı bı" r yagw ol· tazyik halinde bulunan ga?.lar yu ler. azı arı unun . d d" 
) d h·1· · d. en ır <lugvunu bazıları (vol•kan a ı 1 ın ı · · . 

1 
h· 1 h""" 

' · d.'kl · Maamafıh petro mem f\ arı ~r 
faları esnasında husule gPtır ı crı .. . .. h· v w ·ıdir 

. .. · razıı salıse) ye mun ası!" aegı • 
(karbonlu müvellıdulma l ların mayı dd . h 1. d bultındu"' .. r... . · d ma e mayı a ın e 
halini almasından t~hassııı et ıg•m ı - dola ı ek muhtelif tabakata n .. 
dia ederler. Maamafıh ~11 c;on kaıbul e- 1 Y P 

· ·· t b. takım der. dilen nazarıyeye gore pe roı , ır. . Bu cihetle petrol yer altının 
mevad~ı hayvani):~ .. ve n:balıyenın muhtelif derinliklerinde tes-adüf 
tagayyur ve tefessuhundeıı husule gel· R1ektedir. Mesela Romany~ıja to 

mektedir. . . bir kaç metre altında petrol ol 
Maamafih k myagerler bır cok te~ ~ ibi Kalifornivada 2300 metre 

rübelerden sonra hem mcv<ırldı m:vı • ~ ' 
1 

" d 

Yeden hem de mevaddı grıvri uzvi ye- lıkte ku)
1
'U dar vark ır t l "'·ta 

' · 'h ı · Kuyu ar an çı ·an pe IC· mı" 
yani madenden petrol ıstı sa,ın~ mu· k muhtelift ir. Bazı kuyu;ar, iP 
vaffak olmuşlardır. Mevadaı uzvıye o· peb d k" t 'k. . az.i ıgwından w dd · a a ı gaz azyı ·ının .. 
larak balıkyagından ~e n:ıeva ı gayrı de bir kaç litre petrol v ... "nliği 
uzviye olara.k t.a _(acctyl"ne) de11 pet· bazı kuyulardan da bu:gu mf: 

rol çıkarılabılmıştır. .. sıl olunca sathı zeminden yüz 
Petrolun yer a.l~~n?a .~abıı ?tarak ne- irtifaa kadar petrol fı~kmr ve 

den husule geldıgını bı.menın faydası . k 1 .. d 
0 

.. de (SO 
• d w.1d. · h · zengın uyu ar ıçın e ı--un ,. 

yalnız nazarı . egı ır, ~c>r.:u.ıun angı ton gibi muazzam miktarda petrO 
tabii maddelerın terekkuhu ıle teşek • 

1 
el 

kül eU:ği kat'i surette tesbit edilirse ren! er var ırl.t d 
1 

b" tte t> 
· . 1 k şte yer a ın a a ıı sure 

bu sayede hangi arazıde petro arama t 1 h kk d bac:' ·ca mal w. . . k .,• 1 b.l nan pe ro a m a .,, . 
lazım gelecegını tayın ·abu o a ı e · b d "b tt' 

. d k" d.. un an ı are ır. 
cektir. Ondan dol.?Y1 :r,. ~ uny~nın Bundan sonraki yazımız~la da 
her tarafında bugun hala .~,ı.r çok kım • lun bugün en çok hangı memleket 
yagerlcr petrolun teşekku.u hakkında bulunduöunu ve senelik 'Jetrol b 
tetkikat yapmaktadırlar. ne olduğ~mu göstereceği;,. * -il 

Petroldan ne çıkar? 
Ham pelroldan, tesh•n suretile elde 

edilen başlıca maddeler: şunlardır: 
Petrol kırk dereceye kadnr teshin e· 

dildiği vakit havagazı hfısı~ eder, bu 
gaz tenvir ve teshin iş1er:nde kullanı • 
lır. 
Kırk ila 75 dereceye kadar teshin e

dildiği •akit petrol eteı 1 eide edilir. 
Bu eter ıtriyat ve vernik imalinde kul· 
lanılır. 

7 5 ila 120 derece teshınde Fransız
ların (petrol ruhu) dediklet: Vf> b izim 
de çok yanlış olarak ( bcıızıı1) tesmiye 
ettiğimiz, infilaklı motörlHde kulla • 
nılan mayi çıkar. 

Miizelerde: 
Cihangirde l-ulu .. an IAbid 

müzeye f ölürülecek 
Cihangirde Firuzağa karakolu 

rında lstavriye ait arsada bulun 
metli lahit üzerinde müteh~ssı 
rafından yapılan tetkikat bitiri 
Bu lahidin eşi elyevm müzede 
maktadır. Bizans devrine ait ol 
]ahidin müzeye nakli için. Kültii 
ka

0

nlığı Müzeler Umum Miidlir 
emir vermiştir. Lahicl, bu hafta 
nakledilecektir. 



kadın - Sana kahve mi yapayım, 
~y mı? 

kocası-Biraz evvel yaptığın çay• 
la kahve yap, eğer kahveyse çay 
)'ap! 

Çalmayımz 
Şışman adam kü

Vlik çocuğa sordu: 
- Bay Alinin .o· 

turduğu apartımanı 
bfiiyor musun? 
. -:- Biliyorum bay, 
~ı oraya götüre -
Yun. 
. Yedinci katma ka '-"'D~-~ 
Cia.r !;ıktılar. 

- İşte burada o
turur! 

Şişman adam, zi· . ./" ' 
li. çalacaktı. Çocuk r 
lllani oldu: 

Mabllemede 
K~ndini müdafaa ediyordu: 
- Ben otomobilimle bu adama çarp 

tığım zaman 60 kilometre gitmiyor • 
dum. Yirmi kilometre de gitmiyordum. 

HAkim sözünü kesti: 
- Kafi, dedi, nerede ise ya duruyor· 

dum. Yahut ta geri geri gidiyordum, 
diyeceksin! 

* TebUllellz 
- Babanız hangi hastalıktan ölmüş· 

t ··? u .. 
- Bilmiyorum. Fakat herhalde tehli 

keli bir hastalık değildi: 
-????? 
- Hastalandığı zaman doktor böyle 

söylemişti. 

SON POSTA 

- Kansına manto almıya l(idlyor-
dur. 
- Sana öyle mi dedi! 
- Hayır, karımla barışmıya &idi • 
yorum, dedi. 

Sustur 
Bay şarkı söylü· 

yordu. Hiımetçi ba· 
yanın odasında idi.. 
Bayana baktı: 

- Bay şa:rkı söy· 
lüyor. 

Dedi. Bayan gül

dü: 
- Git sustur. 

Hizmetçi tered· 
düt etti: 

- Ben nasıl ba • 

ı.ıuu.ı.ll!lllıı.ıı:.ıı.ııw.ı:.ıııcıo:.-_......!.ft!!WW ya susun! diye bili • 

rirn? · - Zili çalmayı • 
llıı? 

- Niye? 
- Kocam birdenbire, -yangın var, 
giyin, dedi. 

- Sizinle evlenmek istiyorum ba
yan .. 
- Fakat ben bütiin servetimi kay-

- Snsun demiye· 
ceksin. Şu terzinin 
hesabını gösterecek
sin .. O hemen susu· 
verir. 

- Evde kimse - Ne yaptın, şa~1rdın mı? 
bettim. &'ok Biz merdiveni 

Çı~arken bay Ali a· 
§agı iniyordu. 

- Pembe elbise mi giyeyim, ma-
vi elbise mi giyeyim.. Bir türlii 
karar \'eremedim. 

- Ne ehemmiyeti vnr bayan .. Sö-
zümü geri ahnnı. 

~:--.,..::=::>aı==::ıııı:_,.==:======~-====----..... ------===--=-====--=====--======-"""""=====-='=' 

- Size bir otomobil tut-.am ba • 
Yan. 
;:-- Acele işim var, geç kalmnktan 
~Orka.nm. 

Konserve 
- Misafirlerimiz kimler?. 
- Bayan Ayşe, Bayan Naciye, Bay 

Hüsamettin. 
- Öyleyse biraz konserve alıp gele· 

yim. 
- Niye taze sebze almıyorsun'? 
- Misafirlerimizin en genci kırk 

beşlik .. Taze sebze alırsam .. Onlarla a· 
lay ediyormuşuz gibi oluruz. 

+ 
Dellştlrecek 

Erkek, bir mağazaya girdi: 
- Bana bir çift kadın eldiveni verir 

misiniz? 
- Kaç numara olsun? 
- Kaç numara olursa olsun, karım, 

eline uygun gelse de gene getirip de· 
ğiştirecek olduktan soııı a! 

1 

- op-.1umu J$hayet llir bankaya 
verebildim. 
- Seııt.-de )·üzde ka~ faiz a!acak -
sın? 

Mesattam lakat birdenbire bedbaht oıaverdlm 
Yaşlı kadın anlattı: 

d - Tramvay kalabalıktı. Genç bir a· 
tt~ Yanımda duruyordu. Bir aralık el· 

1 Uzattı. Elimi tuttu. Ehmi sıktı. ............ ·······-··· ... ····•····························· ... 

o 
-

D 

Gl'l\r kız ·n.. . . k ... t• " - .Dlına yuın\e · ogre ır 
"

1 iııiı? 

Gt•n,. erknk B ·· k b·t ' " ., "' - en yuzme ı mı· 
"'or-unı k' ı .. 

Gen,. kı7. Öyl . ı.- • .. • 

' 

., • - e lSC llC'D Size og• 
eıeyinı! 

n·inleyen yaşlı kadın acaba ne söy
ledi: 

- Mes'utsun, demek! 
- Evet tramvayda ikerı mes'utlum. 

Fakat sonra birden bire bedbaht olu· 

......... ·-··-················· .. ·························-
Deniz kızı 

Balık tu.tmaya gitmişti. Çok 1."'aldL 
Döndüğü zaman yanağında bir dudak 
boyası izi vardı. Karısı sordu: 

- Bay nerede idiler! 
- Biliyorsun, balık tu~m~ya gitmiş 

tim. 
- Balık tutmak isterken, oltana bir 

deniz kızı geldi galiba! 

* Slylemez 
Anne kızına dert yandı: 
- Bu senin kocan da artık fazla ge· 

liyor. Benim için ötede beride: cı:cadı 

karı> diyormuş. 
- Kocamın .bunu söylediğine ~ • 

tını. 

- Niye ? 
O bildiklerini ötede beride söylemez 

de 

* 6temem 
Genç kız söyledi: 
- Seninle iki kırlangıç gibi olalım. 

Kendi yuvamızı kendimiz yıtpalım. 
- Güzel söylüyQrsun ama ben öte· 

meın ki! 

verdim. 
- Ayrıldığın için mi? 
- lfayır, parmağımda!'l yüzüğümü 

aşırdığı iç:n .. 
-. ........................................................... . 

- Ekmeğin Uzerine hem peynir, 

hem tereyağ, hem de .reçel mi koyu· 

yorsun? 

- Tasarruf olsun diye anne... ller 
üçüne bir dillin ekmek ye
tiyor. 

Sayfa 7 

Kiğıt buhranı bütün 
dünya gazeteciliğini 

endişe ile düşündürüyor! 
ı-------------------* • ~------------------ltaıya yeni ıuete netriDİ memaetti, Fraua ıuete fiatlanm "25 

arttırdı. lngütere ruete luallanndan Lord Ratbermere alb •1 
sonra gazeteciliğin bllabütlln tehlikeye düteceğiııi 1&7lllyor 

Dünyanın en büyük meı.:ınualarından Fransnca İllastruyenu k1td dlJ08•· 
Zira k~ğıt fiatı bu miktarda dahi kat

mıyacak, daha ziyade artacaktır. Bu • 
günkü tahmin 1938 senesinin ilk nıs • 
fında odun hamurunun tonda 30 şHin 
artacağı ve bu fiat yükselişinin 1938 
senesi sonlarına doğru daha artacağı 
merkezindedir. 

Geçen hafta İstanbulda kfığıt buhra· 
nından bahsedilmişti. Bu gid~le kitap 
basışının duracağı söylenmişti. Sonra 
mesele unutuldu. Fakat bu sessizliğe 
bakarak ·buhranın geçmış olduğunu 
sanmayınız. Bilakis şiddetini gittikçe 
arttırarak devam etmektedir. 

Esasen dert mahalli dcğ.l, beynel • 
mileldir, tesirleri de büti.in cihanda 
hissedilmektedir. 

Bu vazivetin bir neticesi o!arak İtal
ya hükruı;eti İtalyada me-,·cut kağıt 
stokunu eksiltmemeyi düşünmüş, bu 
maksatla da memlekette yemden gaze· 
te ve mecmua tesisini nıı.>netmiştir, 
İtalyan matbuatına göre nay Musolini 
mevcut gazete ve mecmualara bir nevi 
inhisar bahşeden hu kararın mahzur· 
larını düşünmemiş değildir, ya:inız kar
şılaşılan zaruret o kadar kat'idir ki bu 
mahzura şimdilik çaresiz katlenıla -
caktır. 

Fransız gazeteleri mii~kül ''&ziyette •• 

Kağıt buhranının FranE~cfaki tcsmi • 
ne gelince: Orada kağıt fiatı birdenbire 
bir misli arttığı için gaıete ve mec • 
mualar evvela açık vermiyc başlamış • 
lar. sonra bu açığa ilanihave karşı ko· 
yamıyacak1arını düşünerek fiatlarını 
dôrtte bir nisbetinde art:!rmışlardır. 
Fakat bir çoklarında bu fi<tl ıırttırıhşı 
vaziyeti di.izeltmiye kafı gelmemiştir. 

İngiltere vaziyeti tctldk ediyor 
Kağıt buhranı İngilternde de günün 

meselesi halini almış ve orada ilk te· 
sirini kitap basışı üzerinde göstermiş· 
tir. Zira İngiliz gazeteleri ilan bakı -
mıfldan dünyanın en pahalı \'C en zen· 
gin gazeteleridir. nihayetsiz ihtiyat ak· 
çesine <le maliktirler. Bunnn~'1. beraber 
onlarda da telaş başlamıştır Söy~edik· 
leri şunlardır: 

- İhtiyat akçesine baş vurrnak su· 
reli1e şimdilik buhrana karşı koymak 
mümkündür. Fakat bu vaL!yet:n böyle 
devam edemiyeceği de şüphesizdır. 

Topkapıda 
Mezarlık Ağaçları 
Kesiliyor 

Lord Rothermere'in bir makalesi 

Meşhur İngiliz gazetecisi kağıt buh
ranı hakkında yazdığı bir makalede da· 
ha ziyade bedbin davranmakta ve bir 
kaç aya kadar bütün Avrupa ve Ame· 
rika gazetelerinin fiatlannı yüzde 50 
nisbetinde arttırmak zaruretinde ka .. 
lacaklarını söylemektedir. Buhranın Ö· 
nüne geçebilecek tek bir çare mev • 
cuttur, o da dünyanın silah!ımma işine 
nihayet vermesi, yahut bu işi bic an 
evvel bitirmesidir. Zira k~ğıt fiatının 
artmasına sebep olan şey kfiğıt ima • 
tinde kullanılan sel'lülo7. mnddesinin 
ayni zamanda barut imalinde de kul· 
lanılmakta olmasıdır. 

Bizdeki vaziyet.. 

Bizdeki vaziyete gelince: "Knğıt buh· 
ram çıkmadan önce gazetcl~rde kul • 
!anılan adi kağıdın tonilatosu 8 İngiliz 
lirasınaydı, bugün fiat 1 <.ı,5 İngHiz li · 
rasını bulmuştur, buna rağmen kağıt 
f~rika1arı gelecek yıl içın sipariş al • 
mamakta, gelecek yıl fiatın 20 İngiliz 
lirasını aşacağım söylemeklt>dirler. 

İlave edelim ki bütün dürıyayı tela· 
şa veren kağıt buhranının bizcleki tesi· 
ri daha fazladır, çünkü ora1arda kağıt
tan gümrük alınmazken bizc1e üstelik 
bir de gümrük re.smi vardır. Bereket 
versin hükümet ,geçenlerde vaziyetin 
nezaketini düşünerek bu gfünrük res· 
mini gazeteler için bir miktar hafiflet· 
miştir ve ümit ediyoruz k:, fiatın o va· 
kitten sonra da arttığmı ve mütema -
diyen artmakta olduğunu görerek güm
rük :resmini büsbütün kaldıracaktır. 

- Samimi duygu ve heyecanlarınız ye
rindedir. Teveccühlerlnlze teşekkür ede· 
rlz. 

* 
Lüleburgazda M. M. O. ya: 

Topkapı dışında İlyaszade mahalle&tn -
de oturan Bay İ. Çilesiz diyor ıu: 

uMeznrhklar nizamnamesi mezarlıkla -
rın duvnrla çevrilmesini ve içinde bulu
nan nebntata dokunulmamasını emreder. 
Aynen nğaç kesilmesi de yasaktır. 

Vaziyet üzerine Kültür Bakanlığının 

al!kası celbedilmlştir, merak etmc;·lnlz. 

cHalbulti Topka.pı dt§ındakl mezarlık -
lnrda kesilen servi, para fü• satılan ot pek 
çoktur. Küçük bir tahkik meydana çıka -
ralbill.r. Belediyenin gözfıne a?"Zedlyorum. 

* Okuyuculanmızm sorgularına 

cevablanmız 
Ilgın malmüdürü Bay Salt venk Muş

tuya: 

* Ankarada: Sım CBalantelı:in) e: 
Gazete şiir basmak Metinde olmadığı 

için bu yazıdan lstıfıı.de etmek maalesef 
mümkün değil. 

* 
Değlnnlsaz istasyonunda Bay Ali öz

kana: 
- Mesele alA.kndnrlar tararmdAn ince

lenecektir. Hakkın hiç bir r.<man k:l~l>ol~ 
auyacağmda.n fÜphe ediltnemelidlr. 
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Bir Rus deniz sübaymm hatıralan 
"imparatoriçe Marya,, 
diritnavtu nasıl bath? 

* * ~ ------------------. lnfilAkm aebebi anlaplamadı, reminin deniz mualuklannı açmak 
için lintineye inmit olan zabitan Ye efrat tekrar yukarıya çıkmaya 

vakit bulamadan diritnaYt ile beraber nya pmüldiller 

Koca cliritnan pek çabuk alabua ahaufta 
Eski bir Rus deniz subayının Fran· gedikliler tekrar yukarıya çıkmıya va· 

l1Z gazetelerinde neşrettiği bitıralar • kit bulamadılar ve hepsi de gemi ile 
dan: beraber battılar. 

1916 yılının sonunda askeri durumu· Filvaki •İmparatoriçe Marya• biraz 
muz Baltıkta olduğu kadar Karadeniz- sonra albora oluyor, taretler yuvala • 
de de memnuniyet verici bir halde idi. rından fırlıyor ve o güzel gemi bir kaq 

Baltıktaki deniz kuvvetlerimiz çok saniye içinde kaynayıp gidiyordu. 
büyük müşkül ve engellere maruz bu- Karadeni2Xleki iık.i dritnotumuzdan 
lunmakla beraber işin içinden çıkıyor· birisi, ıbatışındaki esrarı da !beraberinde 
du. Karadenize gelince bir zamanlar sürüklemek şartile, Karadenizin sula • 
düşmanın Yavuz muharebe kruvazörü- rına gömülmüş idL 
nün bakimi.yeti altında bu!unan bu su· , Ne olmuştu? Bu f~ia bir kaza neti· 
]ar cİmparatoriçe Marya• ve cİkinci cesimi idi? Yoksa dritnotumuz bir sui
Katerina:a dirtnotlarının inşa ve ikma· kaste mi kurban gitmişti?. Bu sualler 
Hnden aonra bikimiyetimız altına gir- cevapsız kaldı ve esrarengiz nokta ay-
miş bulunuyordu. dınlatılamadı gitti. 

Baltıkta Alman donanmasının Riga Yalnız şayanı dikkat bir nokta varsa 
ve Finlandiya körfezlerine ~rmek hu- o da o yıl ayni mevsimde bir çok müt
auswıdaki bütün teşebbüslerini aklın tefikin harp gemilerinin ooyle esrarlı 
bırakmıştık. ve sebepleri anlaşılamıyan bir şekilde 

Karadenizdeki hikimiy~tımize gelin- batmış olmalarıdır. 
ce bunun su götürür bir tarafı yoktu. Aksayi Şarkta cMunnausk:a ta ordu· 
Çünkü düşmanın bir muharebe kru • ya müıhimmat nakleden bir kaç nakli· 
vazörüne karşı iki dirtnot ve beş zıııhlı ye vapuru böyle esrarengiz bir şekil • 
çııkaralbiliyorduk. de berhava oldular. Bütün bunlar çok 

Halbuki bu kadar mes'ut bir şekilde acayip şeylerdi ve efkarı umurni'Ye Ü· 
başlamış olan 1916 yılı deniz kuvvet· zerinde çok kötü bir tesir husule ge • 
leriıniz için bir kara yıl oldu. Çünkü tirdi. 
bu yılın sonlarına doğru büyük bir fe- Yapılan ince elemeler, sıkı tahkikat 
liket bütün Rus denizcilerini mateme hiç bir netice vermedi ve güzel gemi· 
bogdu: nin batışındaki esrar anlaşılamadı, git· 

Birinci teşrinin yinninci günü sa - ti. 
bahleyin erkenden, •İmparatoriçe Mar
ya• dritmtu ~as'topo).. bıarundı 
demir üzerinde yatarken, korkunç bir 
lştialle beıiıava olup gidiverdi. 

Bu müthiş iştial gemiyi direk~rinin 
ppkasından omurgasına kadar sars • 
mıştı. Dritnotun prova direği ile ba • 
cası karşı konulmaz bir kuvvet tara • 
fından yerlerinden koparılarak havaya 
fırlatılmış ve bunların güvertede bı • 
rakımış olduğu delikten siyah bir du • 
man havaya yükselmeğe başlamıştı. 
Baş taret te ters dönmüştü. Çıkan 

yangın bir an içinde bütün gemiyi sar· 
mış, kömür haline gelmiş, yüzlerce ce
set etrafa serpilmişti. 

Koca dritnot ah ve enin ve canhıraş 
feryatlar içinde kalmıştı. 

İştial ( 30,5) santimetrelik toplara 
mahsus mermilerin muhafaza edildiği 
baş cephaneliklerinden biı isinde vaki 
olmuştu. 

Birinci infilaktan ( 1 O) dakika sonra 
.ikinci bir infilak vuku buluyor ve ge· 
minin vasat bataryalarına mahsus cep-
hanelikler de berhava oluyordu. 

Limanda demir üzerin yatmakta 
olan diğer gemilerin filika ve şikam -
pavyaları hemen imdada koştular, la
kin her tarafından cayır c::ıyır yanmak
ta olan gemiye yaklaşmak müşküldü. 

Bu hal limanda yatan d!ğer gemiler 
w hassatan •İmparatoriçe Marya> ya 
yakın bir mesafede denurlemiş olan 
cİmparatoriÇe Katerina:a için çok bü • 
yük bir tehlike idi. 

Yalnız limandaki gemiler değil, bü· 
tün Sivastopol şehri korkunç bir fela· 
kete maruz bulunuyordu. Donanma 
kumandanı amiral •Kolçak> bütün fi
lonun ve şehrin maruz bu1unduğu teh
likeyi göz önüne alarak •İmparatoriçe 
Marya• ya gitti ve geminin batırılma
sını emretti. 

G€rninin deniz musluklar1nı açmak 
için sintııeye inmiş olan zabitan ve 

~Son Posta,, nın 
Milsabakası : 

(Bqtarafı 3 üncü sayfada) 

Şimdi müsabalmnın esasını .ınıata • 
lım, 40 tane tanınmış simanın fotoğ· 
rafını aldık. Her fotoğrafı üçer parça· 
ya böldük. Bunları birbirlerile karış
tırdık. Bu parçalardan her gün laalet
tayin üç tanesini neşredeceğiz. 40 gün 
bitince elimizdeki resim parçaları da 
bitmiş olacaktır. Sizlerden bu resim 
parçalarının her üç tanesini bir araya 
yapıştırarak bir fotoğraf vücude getir
menizi istiyoruz. Bu iş sizin için hiç te 
zor olmıyacaktır. Çünkü gördüğünüz 
gibi bu üç resim parçası ile beraber 
ayrıca parçaladığımız resimlerin asılla· 
rını da neşrediyoruz. 
Parçaların yanında hergün tanınmış 

bir simanın fotıoğrafını bulacaksınız. 
Parçalardan biri bu resim, diğerleri 
daha evvel çılanış veya daha sonra çı· 
kacak resimlere ait olabilir. 
Yapılaak .iş şu: Bu resim parçalanru 

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

Bu suretle elinizde 80 resim olacak, 
bunları sarih isim ve adresinizle bize 
yollıyacaksınız. İşte müsabakamızın e
sası bundan ibarettir. 

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

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

Sinema yıldızları, hakikaten 
göründükleri gibi güzel midirler? 

Bir kısmının çillerini kapatmak, bir kısmının iğri büğrü dişlerin; düzgünleıtirmek, 
bir çoklarının da ağızlannı küçük, ırözlerini parlak göstermek için türlü türlil 
hilelere ba, vurduklanna bakılırsa bu suale " hayır ,, cevabını verme\t ı: '"" -~iwr'>r 

Her hangi bir filimde seyrettiğiniz 

ve fevkal'ide beğendiğiniz sinema yıl· 
dızlarının çoğu hali tabiide kusurlu • 
durlar. 

Sinema yıldızlarmın güzellikleri hep 
chile• ye istinat etmektedir. 

cHile> ler sinemanın esasırıı teşkil 
etmektedir. Bu hususta bir kı.ç misal 
verelim: 

Filmlerde o kadar beğenilen meşhur 
yıldız Katrin Hepburna ansızın sokak· 
ta rastgelseniz çok şaşarsınız ... Çünkü 
alelade bir kadıncbr. Yüzünde dehşetli 
surette çil vardır Film çevıreceği sıra
da çillerin üzerine cÇin oeyazı:a sür • 
mektedir. Bu suretle bun;ar gözükme· 
mektedir. 

En çirkin ağızlı sinema yıldl7J, mak
yaj sayesir.de küçük ve güze1

. ağızlı o
lara.lc gözükmektedir. 

Diş!eri iğri tbüğrü olan san'at'kirlar, 
ağızlarına lastikten yapılmış sun't diş-
ler geçirmektedirler.. . 

Gözlere varıncıya kadaı· hılPler ya • 
pılmaktadır. Belladone ve ~ir bi~. çok 
rnayiler ve pudralar sayesınde gozler 
bir kaç saat için fevkalade cazibedar 
gözükınektedi!' ... 

Bu hileler sayesinde alelade bir ka • 
dın fevkalade güzel giıhi göflnmekte -
dir. Artistlerde aranılan yegane nokta 
vücutlarının zararsız olnuısıdır ... 

Gözleri yaşartmak iç!n şimdiye ka
dar bir çok tertipler kullanılmakta idi. 
Son zamanlarda arttık bir tek çare kul
lanılmağa başlanm.ştır. 

Gözleri şiddetle yaşartacak gazlar 
kullanılmaktadır ... 

Belki inanmazsınız ve şa~sınız ... 
Fakat seslere varıncıya kadar hile ya
pılmaktadır. 

Güzel sesli sinema yıldız~ Grace 
Moore'in filmlerini elbet seyreylemiş
sinizdir. Grace Moore'i dinlerken onu 
operada şarkı söylerken dinliyorsunuz 
zannedersiniz değil mi? .. 

Halbuki işin asılı böyle değildir ... O
perada seyirciler san'atkarı dinierler • 
ken onu uzaktan görmektedirler ve 
bundan dolayı san'atkann simasındaki 
taıkallüsatı farkedemezler ... 

Filmde ise bu kabil olmıynn bir şey· 
dir. Çünkü san'atkarı çok yakından 
görüyorsunuz. Şarkı söylerken san'at
kar yüzünü acayip şekillerde buruştu • 
racak olsa çok çirkin hır manzara ar • 
zetmiş olur ... 

Bunun için şöyle hareket edilmekte
dir. Filmde sahneler evvelemirde 

Gazel Loretta Yunpn yeni bir rami 
san'atklr şarkı söylemeden çevrilir., ve yüzünün harekatını naıarı itibara 
Artist yalnız şarkı söylüyormuş hissini almadan serbest bir surette islediği gi
vermek için dudaklarını oynatır.. Bu bi şarkı söyler. 
sahneler filme çekildikten sonra filme İşte bu pyede güzel san'atklnn gü-
ses verme ameliyesi başlar. Bu sefer !erek şarkı söylediğini görürsünüz ... 
Grace Moore stüdyoda yapılan projek· Bu da sinemacılığın chile:a :erinden 
siyonu büyük bir dikkat ile takip eder biridir. 

Jean Murat ile Charles Boyer 
fikirlerini neden değiştirdiler? 

Dört sene evvel izdivacın şiddetle aleyhinde 
bulunurlarken bugün göklere çıkanyorlar ... 

Bundan dört sene evvel bir gazeteci 
meşhur san'atkarlardan Charles Bo· 
yer ile Jean Murat'ya müracaat ederek 
aşk hakkında ne düşündüklerini sor -
muş. 

Charles Boyer demi~ ki: 
- Aşk mı? .. Canım bu geçici bir has· 

talıktır!.. Bu hastalık gitgide azalmak
tadır. . . Çünkü mikrobu keşfedildi •.• 
İlAçları da var... Esasen aşk bir. türlü 
inanmadığım öir komedidir. .. Bu- has· 
talığa tutulanlardan çoğu güzel bir so
ğuk duş ile tamaµıile iyi olmaktadır
lar .. . > 

Jean Murat şu beya.natta bulumm11: 
- cİzdivaç, aşkın ve tatlı hayaUerin 

sonudur. bence ... İzdivacın cimıetten 
farkı yoktur ... Bunun böyle olduğunu 
tiyatro, ısinema, hayatın ta kendisi bize 
her gün göstermiyor mu ki! .. Filmlerin 
çoğu ya nikah dairelerinde, ya papu 
!arın huzurlarında olarak bitirilmekte 
dir ... Hayat, film değil mi ki sanki ... 
Evlendiğiniz vakit gençliğe, tatlı hayal 
lere veda eylemelisiniz... Evlenme ile 
bera·ber azaplar da başJar .. 

Ben bu sözlerim ile kimsenin cesa· 
reUin'i kırmak istemedim . . Canı iste • 
yen, kendine güvenen ... dilediil gibi 
hareket etsin! ... • 

Jean Murat kimsenin cesaretini kır
madıktan başka kendinin cesaretini de 
kırmamış meğer ... 
Beyanatından az sonra türden bire 

di!lice sevmeğe -baı!adığı güzel san'at· 
klr Annabella ile evlendi ve tam mA· 
nasile mes'ut oldu ... 

Acaba bugün, dört sene evvel ver· 
miş olduğu beyanatı hat1rlarken güler 
mi dersiniz? .• Ya karısı Annabella ne 
der? .. 

Charler Boyer'ye gelince: 
O da beyanatını tekzip eylemiş ol· 

du .. . Holivuta gider gitmez, hem de a· 
yatının tozu ile Pat Paterson adındak1 

F okı'un yeni yıldıziannclaıa 
Marion Neldon 

kıvrak Amerikan yıldız nı gördü, se</• 
di, evlendi... 

Geçenlerde şunları söylemiş: Jd 
- cÇok mes'udum ... lki sene var 

evlendim... Karımı ç,1k seviyoruın:~ 
Onu hiç aldatmadım ... Karım çok ı1; 
bir mahluktur... Onunla teşriki haY'8 

etmek erişilmez bir saadettir. Her ";; 
kit ıbana hoş görünmek ~ster ... Ben.~ .. 
kendisini çok seviyorum... Evlend1•· 

me iyi etmişim ... İnsan evlendiği ~~ 
kit ve. tam eşini bulduğu vakit saac:lr 
te kavuşuyonmq meğel' ... » 
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Bqvekil talebeyi teftiı ediyorlar 

lamet lnan6 yemeklerin lezzetine bakıyor 
( Reaimde MilU M6daiaa Vekili Ki:ı:ım Ôıalp, Orgeneral 

Fabrettin ve Amiral Şülı:rü Olı:an görülmelctedir) 

T eftiften diier bir görünüı 

Bir bölüğün tablosu önünde 

Baıvekil yemekler hakkında izahat alıyor 

Londrada taşa 
tutulan ev 

------------. ··-----------Halk 22 yaşında bir bak-
kal çırağı ile evlenen 67 
yaşınd-ıki zengin kadını 

öldürmek istedi 

Londra, 14 Nisan (Hususi) - Bura· 
nın kenar mahallelerinden birinde bir 
iki gün evvel çok garip ıbir vaka olmuş 
polis bir linç hadisesinin önüne geçmek 
için büyük gayretler sarfetmek mefbu 
riyetinde kalmıştır. 

Hadise şundan çıkmıştır 
Fulom caddesinde bir evin sahibi bu

,lunan 67 yaşında Madam Bruce birse
ne evvel zengin kocasından dul kalarak 
.22 yaşında genç bi'r bakkal çırağı ile 
.evlenmiş. Bütün mahalle halkı Mada 
,mın eski kocasını fevkalacie severler • 
miş. Evvela 'bu hc1diseyi duyunca inan 

1mak istememişler, fakat sonraları ya· 
,vaş yavaş işin hakikat olduğunu anla· 
ı.Yınca fena halde kızımş!ar. 
, Halk gene nümayiş yapmıyacak ve 
,evin önüne gelerek kadını linç etmeğe 
teşebbüs etmiyecekmiş. Fakat ortaya 
~başka bir gönül macerası çıkmış: 
1 Madam Bruce'in aldığ: 22 yaşındaki 
):>akkal çırağının gene 2 2 yaşında genç 

1ve güzel bir sevgilisi varmış. 
1 Kız da nişanlısının ihtiyar karı ile 
,evleneceğini duymuş, fakat inanma • 
puş imiş. 

Nihayet bir gün dedikodular hakikat 
,oluvermiş. Kız akşam işinden çıkıp ta 
,evine ge line, annesi: 
, - Juliette <lemiş, nışanlın Sirl ev· 
,lendi ve şimdi düğün ev•nde ziyafet 
1
veriliyor. 

1 Kız derhal merdivenlerden aşağı in 
m~, çalıştığı fabrikadakı ameleler, so· 
;kakta sıra sıra geliyorlarmış, hadiseyi 
birer birer ve telaşla onlara anlatmış. 

1 Zaten bütün mahalle bu hadiseye kız 
,gınmış, ,bir de oğlanın bu rezaleti yap 
,tığını görünce, hep beraber evin <>ııü· 
\Ile gelmişler, yolda tedarik ettikleri 
>evhaların üzerine: 
, cPara için ilhtiyar kadınla evlenen er 
ıkek haysiyetsizdir> c67 yaşında bir ka 
, dının 22 yaşında bir delikanlı alması 
,kepazeliktir.> 

Şeklinde yazılar yaz."Tlışlar ve evi, 
ıaş yağmuruna tutmuşlar. 

1 Polis araya girmiş ve ni.imayişçilerle 
fincak üç saat kadar uğraştıktan sonra 
,yaşlı gelin ile genç damadı kurtarmış· 
tır. 

Elektrik aaatleri değiştirilecek 
Elektrik şirketinde işleri tetkik e

den Nafia teftiş hey'eti, bazı hususlar
da halktan fa~ para alındığını tesbit 
etmiş ve şirkete hesaplarını mukavele 
esaslarına göre tanzim eyicmesini de 
bildirmişti. 

Şirket, bunu nazarı itibare almış ve 
hesaplarını ona göre yapmağa başla -
mıştır. 

H ük umet vergisinin korunması mak
aadile şirket memurlarına karşı tatbik e 
dilen nısıf tarife de kaldırılmış bulun· 
maktadır. 

Elektrik şirketi bütün müessese ve 
evlerdeki saatleri voltaj hesabına gö· 
re tadil veya değiştirmeğe l·arar ver
miştir. Bu tadilat şehrin muhtelif yer 
lerinde cereyan kuvvetlerinin 1 l () ve 
220 volttan eksik olduğu göz önünde 
tutularak tesbit edilmiştir. 

Fınnlar tespit ediliyor 
Beled iye hudutları dahilinde işle· 

yen veya kapalı buluna n ekmek ve fı
rancala fırınlarının yeniden kayı t ve 
tesciline lüzum görülmüştür. 

Belediye bütün fırınların bir günde 
çıkardığı ekmek miktarını da tesbit et· 
mektedir. 

Şehrimizde fırınlara verilecek kat'i 
şekiller henüz tamamen tekarrür et " 
memiş bulunduğundan yeniden açıla
cak fırınların lktısat Müdilrlüğü ve 
fen hey' eti tarafından tetkik ettirilme
si muvafık görülmüştür. 

Ankarada at yanşlan 
Ankara, 8 (Hususi) - Dokuz Mayız 

l 
pazar .günü ilkbahar at yarı~larına iıpod 
romda başlanacaktır. . 

Ankarada Saraçoğlu kupası maçlan 

s.,.ı. • 

Sayfiye olarak neresini 
seçmeli neresi güzel? 

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

lstanbuJun sayfiye yerlerinde oturan tanınmış simalar 
kendi semtlerini müdafaa ediyorlar 

Yazan : Naci Sadullah 
Boğucu sıcakla • 

rın istilasına uğra • 
mak üzere olan İs • 
tanbulda herkes, 
vakti yaklaşmış müt 
hiş bir tayyare hü
cumundan korkuyor 
gibidir. Ve herkes 
hangi bucağa ka
çacağını, hangi köşe 
ye sığınacağını dü • 
şünüp durmaktadır. 
Yataklarını yorgan -
!arını sırtlayıp, kes· 
tirdikleri yerlere ta 
şınanlar da var; gi
dilebilecek yerlerih 
en mü.nasibini kes • 
tirmekte hala rnüte 
reddit davrananlar 
da var ! 

Ben: cAcaba, di • 
yorum, İstanbulun 
en münasip sayfiye
si, yani en güzel yeri 

·a· ? v ı · neresı ır. > e aca· stubulun 1ayfıye yerlerinden gü:ı:el bir rörünüt: Elcinin 
ba, ş~hrin güzellik· içinden iÖrünen yenilik 
lerile hepimizden fazla meşgul olmak· zizim. Fakat insan eli değmiş tarafia.rı 
la tanınmış kimseler, meslekleri icabı <lahil değildir. 
şehrin her bucağını hepimizden fazla Çünkü, maruf lbir şairimizin dediğf 
dolaşanlar, ve gene meslekleri ica:bı ta- gitbi, cİstarfuulda güzeEil{ namına. ne 
bii güzellikleri teşhis etmekte daha di· varsa Halikin, ve çirkinlik namına ne 
rayctli bulunanlar böyle bir suale ne varsa mahlfıkun eseridir!> ... 
cevap verirler? 

Bu sorgularımın cevaplarını bula -
bilmek jçin ilk seçtiğim muhatap meş
hur Adalı Avni oldu. 

Şehir Meclisinin sevımli ve meŞhur 
rhatibi, tahmin ettiğim gibi: 

- İstan'bulun en güzel yerleri Ada· 
lardır! dedi. Ve şu cümlelerle beni ik· 
naa çalıştı: 

- Eğer Adaların suyu <la olsaydı, in· 
sanlar, Cennete gitmek içın bir hayli 
sevap işlemek, ve kiyamete kadar bek· 
Jemek mecburiyetinde kalmazlardı. Ki
yamcte kadar bckliyeceğine bir vapur 
ıbekler, ve bir sürü hayı:- dua alacağına 
~ir bilet alır, cennetlik oluverirdi! 

* Güzt!l San'atlar Akademisi muallim· 
lcrindeıı ressam Edip Hakkı, sualimi 
vazih bulmuyor: 

- istanbulun hangi bakımdan ccn gü1 
zel> olan yerini soruyorsunuz? 

Sıhhi bakımdan mı? Tabii bakımdan 
mı? Yoksa san'at bakımından mı? 

- Sıhhi bakımdan en güzel yeri ne
residir? 

- Şehrin hudutları haricinde kalan 
her yer! 

- Tabii 'bakımdan? 

- Beyazıt kulesinduı görünen İs • 
tan bul! 

Hani, cgüzele ne yakışmaz!> derler. _Ya san'at 'bakımınd:m? 
Hakikaten, güzele yakı.5m;yacak hiç _ San'at bakımından ben İstanbu • 
bir şey yok. Görmüyor musunuz, A • lun İstanbul cihetini, dünyanın en zen.
dalara eşekler bile yak1~1vor! 

gin, fakat en garip muzesine benzeti• 
Adalardaki çam kokusunu ben, in -

l h 
rim. 

san arı , iç :t>ir taraflarm.:ı zarar ver -
mcden sar<hoş eden ilahı bır içkiye ben· Çünkü İstanbulun o kmYJ1 baştan ba· 
zctirim. şa müze halindedir. Ve ;şın garibi şu 4 

Sade rakının. şarabın, vıskinin, ver· rasıdır ki, bu zengin müze. ·her yerde 
mutun müptelası olmaz yrı? Ben de bu olduğu gibi bir cziyaretgah• değil, biıı 
ilfilıi içkinin tiryakilerindenim. Bu ko- •ikametgah> tır. Çünkii içinde oturu .. 
kuyu doya doya tadamadığım zaman • luyor! 
lar, mutat gıdalarını alamamış akşam· 
cılara dönüyorum! 

Hem zaten, Adalar, !?iizelliklerini 
hemen herkese kabul ettirmiş bulunu· 
yorlar. Yazın adalarda, boş bir köşk, 
boş lbir kulübe. boş bir oda değil, boş 
kalmış bir çamaltı bile bulamazsınız! 

Bu yüzden biz a rtık, Arfaların lehin
de değil, • lüzumundan fazla kalabalık· 
!aşmasına mani olmak i~:n • aley.hinde 
söylüyoruz! 

* cBoğaziçini güzelleştirme cemiyeth 
fızalarından avukat avukPt Salahaddin 
Günaydın da, mensup okluğu cemiye
tin adından da anlaşıldıih gibi Boğazi
çine hayran. Tıpkı sevgilisinden bah
seder gibi, .gözıerini süzüp: 

- Canımın içi Boğaziçil diyor. Ve 
yiireğini dolduran scvginın seıbepierini 
anlatıyor: 

- Ben 'Boğaziçi :çin fazla söz söyli· 
yemiyeceğim. Ve sadece sizi. edebiya· 
fımıza göz gezdirfniye çağırmakla ik • 
tifa edeceğim. 

Şairler, şüphe yok kı, en ince zevkli 
insanlardır. 

Bana, Nedimden Faruk ~afize, ve 
Fuzuliden Yahya Kemnlc kac:iar bir tek 
şair gösteremezsiniz ki. en kuvvetli il· 
hamlarını Boğaziçinden ~ lmamış ol -
sun. 

En ince zevkli insanla;a, en yüksek 
ilhamlarını vermiş olan Boğaziçin :n 
emsalsizliğinden şüphelcnmeğe imkan 
var mı? 

* 

* 
Ressam Çalılı İbrahim: 
- Bana kalırsa, diyor, lstanbulun en 

güzel yeri, Hacıosman b<!yırının baş • 
!adığı yerdeki tabii deh!izdir. Ben, ye· 
şil tavanı ağaçlardan t(';ekkül eden o 
dehlize girerken, tabiatin koynuna, ru .. 
huna dalar gibi olurum! 

Fakat bunu gazeteye yazma. Duyar· 
larsa, gidip orasını haıabezarn. cevirir· 
ler! ~ 

* Görüyorsunuz ya? İns:ınlar, sade 
«İnsan> ın değil, c.mahcı • lın güzelini 
tayinde de ittifak edem yorlar. 

Anlaşılıyor ki: cgömil kimi severse 
güzel odur!:ı> denildiği gibi, cgönül ne· 
resini severc;e, güzel orasıdır!• 
Ve - anlaşılıyor ki sayfiye seçerken, 

propaganda broşürler nden. vapur, 
tren tarifelerinden evve], sayfiye mü
tehassıslarından evvel gönüllerimizi 
dinlemek mecburiyetirıde\'İ2'! 

Naci Sadull.th 

Onitttrk fiatları 
Birinci tertip Ünitürklerde bir kaç gün· 

denberi başlayan sukut devam ctmekt,.dir. 
E ... velisi gün 20.35 liradan muamele gören 
birinci tertipler dün 20. 15 liradnrı açılmış 
20.2 7.5 inada kapanmıştır. 

Halbuki Pariste kot r- cdılen birinci ter• 
tipler şehrimiz piyasasın da aksi:ı.c olara~ 

2 76 frank iken dün 2 78 franga yükselmİ§· 
tir. 

Avukat Emine gelince, o İstanbulu Ünitürklerin faizleri .25 mayısta tcdiy• 
toptan müdafaa ediyor: ed i leceğine nazaran bu sukutun yersiz ve 

- İstanbulun her tarafı güzeldir 8 • lüzumsuz olduğu söylenmektedir . 



rn Sayfa 

Başvekil An .. ~ rada 
Haydarpaşa gannda toplanan binlerce 

Başvekili alkışlarla uğurladı 

halk 

(Baştarafı l inci sayfada) 
bl ile hareket ederek Tophane seyyahin 
salonu rıhtımından Akay idaresinin va 
purile Haydarpaşaya geçmişlerdir. O· 
ı-ada tezahüratla karşı:anmışlardır. 

lime rle size söyliyeceğim. Bu mrnette, 
milii kuvvetlerini ve yüksek meziyet 
!erini müdrik büyük bir millet görmek 
fırsatını buldum. 

Garda askeri bando selam havasını 
çalınış ve asker, polis kıt'aları resmi 
selfımı ifa etmişlerdir. Başvekii.imiz, as 
keri teftiş etmiş : 

- Nasılsınız? 
Diye sormuştur. Mert askerlerimiz 

hep birden: 
- Sağ ol. diye cevap vermişlerdir. 
ismet İnönü teşyie gelen zevatın el· 

ierini sıkarak veda etrni~tir. Tren saat 
21 ,30 da hareket etmiş ve Başvekilimiz 
tezahüralla uğurlanmı~tır. 

Başvekili uğurlayanlar arasında şeh 
rimizde bulunan mebuslar, vah ve be
lediye reisi Muhittin Üstündağ, Orge· 
neral Fahrettin, General Ali Fuat, A· 
miral Şükrü Ok~ diğer generaller, 
vilayet, parti, belediye erkanı ve bir 
çok halk vardı. 

Yedek subay okulunda 
İsmet İnönü, dün, yarın diplomaları 

nı a.acak olan yedek subayları teftiş 
ve taltif .buyurmuşlardır. 
İsmet İnönü sabah saat 11 de refakat 

ierinde Müdafaai Mil!~ye Bakanı Ge
neral Kfızım, ordu müfett~i Orgeneral 
Fahrettin , General Salih, vali ve bele
kiiye reisi Muhiittin Üstündağ, sayılav 
Yunus Nadi bulunduğu halde, Harbi
yedeki Yedek subay okulunu teşrif ve 
tefli~ buyurmuşlardır. 
İsmet İnönü teftiş esnasında tale

beleri taltif buyurmuşlar. mektebin ye
mekhanelerine varıncaya kadar gezdik 
ten sonra memnunjyetJ.eıini l:tl'Cli:r ~ 
mişlerdir. 

Yedek subay okulunu ziyaretinden 
avdet eden Başvekil, Perapalas otelin
de bir müddet istirah3t etmiş ve öğ
leden sonra Birleşik Amerika hükfune 
tinin Ankara elçisini kabul etmiştir. 

İ-,met İnönü, bundan başka bazı hu 
su i zıyaretlcr de kabul etmiştir. 

Başvekilimiz, Mayısın başlanğıcın -
da krar İstanbula gelecek ve İngiliz 
Kra.ının taç giyme mcrasıminde hazır 
bulunmak üzere doğruca Londraya gi
decektir. 

Hataylıların tenhürah 
Hatay Erkinlik cemiyeti dün Başve 

kilimizi Sirkeci garında büyük tezahü
ratla karşılayarak Hataylılar namına 

brr buket takdim etmişlerdir. İsmet in
ön ü kendilerine iltifatta bulunmuşlar
dır. 

Balkan Antantı 
Dostum Bay Stoyadinoviçin huzurHe, 

size siyasetten bahsetmekliğime müsa
adenizi rica ederim. 

Memleketlerimiz arasındaki münase
b.:rt, sadık bir surette bağlı bulwıduğu 
tnuz Balkan ülküsüne dayanmaktadır 

ve bu samimi kanaatledir ki Balkan 
Antruıtı iç.inde teşriki mesaimize devam 
edeceğiz. 

Akdenİ2 

Keza biz ve Yugoslavlar, mevrus ma 
lımız olarak tela~kiye ha.kkımız olan 
Akdenizdeki alakamız.la da biribirimi
ze ~utuz. Bu iliba!~adır ki, bizim 
gibi Akdenizli o'lan diğer devletlerle, 
ayni ıbarış ülküsü için yalnız kendi men 
faatlerimizin vikayesi için değil, ayni 
zamanda herkesin nefine olarak, dai
nıa teşriki mesai edeceğiz. 

Rabıtalar 

Türkiyeyi, ve Yugos1avyayı birleşti
ren rabıta, onların müşterek banş ül
küsüdür. Akdettiğimiz ve sadık kaldı
ğımız ve daima da kalaceğımız taahhüt 
lerle muayyen vecibelerimiz mevcut -
tur. Her teşriki mesai teklifini mem
nuniyetle kabul ediyor, ve etrafımızda 
barışı takviye için mü~terek bir fayda 
olarak selfunlıyoruz. Bu asla ittüakı -
mızı zayıflatmaz. 

Bu güzel memlekette bize ibzal ile 
gösteri!len büyük misafırperverliktcn 

ve bütün dostluk nişan€lerinden mem 
leketime silinmez hatıralar götürece , 
ğim. 

Keza Altes Ruayal Naip Prens Pol'a 
olan derin takdir ve hayranlığımı ifa
de etmekle bahtiyanm ve dost ve müt 
tefik memleket hükumetinin başında, 
şahsı bizim için de siz.Ln 1çin o1duğu ka 
dar kıymetli olan Doktor Stoyadinoviç 
gibi güzide bir adamı görmekle hisset
ğim sevinci burada tebarüz ettirmek 
beniım için büyük bir zevkıt.ir. Onun 
şahsında mükemmel bir dost, hayran
lıkla takdire layik bir adam , ayni za
manda büyük hır kumandan bulmak
la çok mesrur oldum. Müşterek ha\"3 
karşısında büyük bir takdir gösteren 
ve bur.ada hazır bulunan Bakan B.Beh 
men Yankoviç ve Sotoriçi candan se
Iam1arım. 

Keza bu. masada bulunan mebus. be
lediye rc~i ve klyme\li mesai arka -
daşlarımız gazeteci~ri de ayni suretle 

Yugoslavya sefiri . .re lamla -ım. ,. 
~-- ·- ........... -.. ......._.. .......... ........_ ... _ · ~ 

Başvekilimızle birlikte Yugoslavya -
ya gitmiş olan Yugoslavya sefiri Bay 
Lazaroviç bu sabah Semplon ekspresile 
şehrimize gemiştir. 

ismet lnönün mühim bir nutku 
Belgrad, 21 (A.A) - Valjevoda be

lediye reisi tarafından veriJen ziyafet
te Türkiye Başvekili B. İsmet İnönü 
tarafından irat edilen nutuk aşağıda -
d1'r: 

B. Reis, 
Gı.izeı sözlerinizden dolayı size te -

§ekkür eder ve güzel memleketiniz.de 
Yugoslav milletinin bize karşı göster
diıği hüsnü kabulden dolayı pek ziya
de mütehassis olduğumuzu bildirmeğe 
müsaraat ederim. Memlekt.inize, 
Türk mi-Uetinin kardeşçe selamını ve 
sadık dost1uğunu Yugoslav milletine 
getirmek için geldim. Memleketinizin 
dostluk ve ittifak rnünasebetıerile ilk 
olarak ala.kadar olmuş olan ve ayni za
manda mi1letinizin şeca~tinin ve sağ -
lam ve temiz seciyesinin hayranı bulu 
nan çok muhterem Şefim Cumhurbaş
kanı Atatürk, bu münasebetle, güzel 
memleketinizde yaptığımız seyahatin 
mnhteli:f safhalanna hususi bir alaka 
göstermektedirler. 

«Sı~a ~örü~tüm» 

E,nver Paşanın 
Ölümü 

(Baştarafı 3 üncü sayfada) 
kanlı çarpışmada Bolı;cvikler tarafın -
dan öldürülmüştür. 

Bu itibarladır ki, onan bir auikasda 
kurban gittiğine inanmak ihtimali yok-
tur .>J 

Eski ittihatçılç.rdan Saylav Mitlıat 
Şükrü de: 

Bu husustaki bütün bilgisinin baş
kalarından dinlediklerinden ibaret ol-
duğunu söyledikten sonra, şu sözleri 
ilave etm~tir: 

- Türlcistanda Enverle birlikte bu· 
lunanlarla görüşm~üm. Onlardan 
dinlediklerim, beni, Viyana gazetesi -
nin hikayesine inanmaktan menetmek
tedir. 

Geçenlerde, ~imdi Ankarada bulu· 
nan bir arkadaşla görüşüyordum. O· 
nun söylediğine göre, Enverin öldü
rüldüğü sıralarda Türkistanda bulumın 
ve bütün Kafkasyayı dolaşmış olan bır 
Alman, oralardaki hatıralarıru neşret
m~tir. 

Arkadaşım, Almanın ne.,-rettiği bu 
~aynı dikkat hatıraları dikkatle oku
muş. ve o meyanda Envere müteallik 
parçalara da rastlamı~. 
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Belgraddan at;rı!ırken 
Sofyada yedi saat 

(Baştarafı 2 inci sayfada) 
ze karşı her suretle dostluk duyan bir 
halk kitlesi... Bunları gördükten son
ra da memnun olmakta ~lbet haklı idi. 

* İsmet İnönü bir taraftan böyle mem-
nun olurken, öte taraftan Yug<>slavya 
Başvekili Doktor Stoyadinoviç te daha 
az memnun değildi. Valjevodan döner
ken, bir aralık, aramıza geldi ve bizim
le uzun uzadıya konuştu; konuşma bir 
gazeteci - devlet adanıı mülakatı şek
linde degil, tamamen bir hasbıhal tar
zında idi Muhtelif şeyler ~orduk, hep
sine ayrı ayrı, uzun uzun izahat ver
di Bütün bu izahattan anlıyordum ki 
o da çok memnundur. İktısadi buhran
dan kurtulmuş, genişlik ve neşe duy
maya b~lamış olan Yugoslavya halkı
na, bu ziyaretten sonra siyasi huzur ve 
emniyet te1kin etmeğe de muvaffak ol
duğunu hisseden Doktor Stoyadinoviç 
te fevkalade memnundu. Memleketin 
iktısad.i ve siyasi bir neşe içinde bulun 
duğunu görmek, onu idare eden bir 
devlet adamı için en zevkli bir hadise
dir. Yugoslavyanın Ba~vek.ili de, iki 
hafta gibi kısa bir zaman içinde, gözü
nün önünde cereyan eden hadiseler a
rasında bunu dahi bol lbol tatmıştı. 

Doktor Arasa gelince, o, bütün bu 
kaynaşma ve iki millet arasında ku
caklaşma vak'asmı bir taraftan gayet 
bariz bir sevinç ve ferahla seyrediyor
du. İki memleket arasındaki siyaset te
mayüller.inin ıbiribirine doğru giden ha 
reketi esnasında, kendi üstüne düşP-.n 

vazüeyi tamamen ifa cimi~ olmaktan 
ve elde edilen neticelerin bugün göze 
çarpan parlaklığından dolayı tamamen 
memnundu. 

Hülasa, Yaljevodan itibaren, ertesi 
sabah Sı~istan topraklarını terkettiği 
mF.z dakikaya kadar bütün taf:silalı göz 
!erimizin önünden geçen bütün hare -
ketler, bu ziyaretin he!" manasile iki 
taraf i<jin de me.rruıuniyet verici •bii..r 
hadise olduğunu gösterdi. Bu intiba 
içinde trene bineceğiıni7. sırada, kaç 
gündür •bizimle meşgul olan, dostça ve 
arkadaşça hep bizim aramızda dolaş

mış bulunan matbuat erkanına veda e
derken ilk elini \Sıktığım bir dostla, hiç 
farkında olm1yarak birden bire öpüş
tüğümüzü gördüm. Sonra hep diğer
len1e ayni şeyi yaptık ve bu suretle 
veda da, yakında gene g0rüşmek temen 
nileri V€ ayni zamanda gayet tabii, 
kalpten gelen bir kucaklaşma içinde 
nihayet buldu. 

Zannedersem, bu, iki memleketin 
gönülden kucaklaşması demekti. 

SOFY ADA YEDİ SAAT: 

Cenevı·ede Hatay için 
bugünkü toplanb 

(Baştara.fı l inci sayfada) ı lacaklardır. 
tihbarat zaıbiti maiyetindeki müsellah Suriye Parlamentosu olan mecliste 
efrat ile köyleri teftiş etmektedir. Mak- malum olduğu üzere, Hatayın da gii 
sadı köylerde propaganda yapmaktır. ya mebusları vardır. Bu mebusların 
Pcopagandanın parolası şudur: Araplar meclis müzakerelerine 1ştirak edip et· 
ne isterse yapınız, onlara sakın dokun miyecekleri meselesi hAyli mühim mil 
mayınız ve asla siyasetle uğraşmayınız. nakaşalara sebep oldu. Bu münakaşa • 

Türkler aleyhine tahrik lar, bir müddet sokakta, ağızda, dedi 
İstihbarat zabiti bir t&raftan bu pro- kodu halinde yayıldıktan sonra nihayet 

pagandaları yaparken diğer taraftan resmi bir şekle de girdi. Sancağın glıya 
da Arapları Türkler aleyhine tahrik e- vekilleri olan bu mendnp'll'r Şama ge-
decek hareketlerde buiunmaktadır. lip hükfuntle uzun uzadıya konuştular, 

Şarka ıidenler tevkif ediliyor sonra da avdet ettiler. Karar şimdilik 
Lazkiye, 21 (Hususil - Cerablus ci- resmi surette ilan edilmemiş olmakla 

varında Şarka giden Türkmenlerden beraber, şayi olan mevsuk mahlmata 
birçok kimseler yeniden tevkif edilmiş göre, bunların meclis müzakerelerine 
lerdir. iştirak etmemeleri kararlaştırılm~tır 
Şam, 17 Nisan (Hususi muhabirimiz Son günlerde Kont Ciano'nun AnkB 

yazıyor:) - Suriye hükumeti reisi Ce- rayı ziyaret edeceği hakkındaki haber 
tnil Bey Merdüm Paristen avdet ettiği ler 'burada büyük bir alaka uyandır • 
günden beri, tam bir sükut muhafaza et mıştır. Bu ziyaretin Nic;an içinde vu· 
mek.te ve Dürzü meseıesinin halli ile ku bulacağı hakkındaki (ayialar da ala 
uğraşmakta idi. İki gündür, Dürzü me kanın bilhassa artmsına sebep olmuş· 
selesi tamamen halledilmiş bulunuyor. tur. Türkiye aleyhtarlığı ile meşhut' 
Mesele, Dürzülerin baştan başa mem- olan El Kabes gazetesi bu işte esrarlı 
nun edilmeleri suretile halledilmiş, fa- taraflar görüyor ve Türkiyenin Suri
kat, şeklen de Suriyenin nüfuz ve hay- yeye karşı bir taarruz hazırlamakta ol• 
siyeti garip bir şekilde muhafaza olun- dtığunu ima etmek istiyor. Bunun gibi. 
muştur. Dahiliye Vekilinin, Suriye hudutları 

Vataniler fırkasının Suveyda'da yap mızın emniyeti hakkındaki sözleri ve 
mış olduğu teşkilat ile demir gömlek- bu husustaki şikayetleri de burada de 
lilerin Cebel teşkilatları derhal dağıtı- rin bir tesir uyandırmı.,tır. 

Tevkifhanede esrarlı 
bir firar hidisesi 

(Baştarafı l iııci sayfada) 
bi uçup gitmeleri akıUara hayret ver
mektedir. Tevkifhanenin bütün duvar
ları, pencereleri, kapıları, bacaları, dö· 
şemeleri, zemini, tavanı her yeri mua
yene edilmiş, hiç bir yerde en küçük 
bir kırık, bir yıkık, kaçma ve açma te
şebbüsünü gösterecek bir eser bulun
mamıştır. Bütün bu vaziyette de Ab
dullahla Tevfiğin kaçmış olmalarına ih 
timal verilmemiş: 

- Olsa olsa bunlar tevkifhanenin 
bir yerinde saklanmışlardır denilmiş
tir. Fakat bütün gün akşama kadar ya
pılan araştırmalar müsbet bir netice 
vermemiştir. 

Nöbetçi grdiyanlar Abdullahın da, 
Tevfiğin de sabahleyin saat dört bu
çulda yataklarında uyur bir halde bu
lunduklarını söylemişler, koğuştaki di 
ğer mev.kuflar da Abdullah ve Tevfi-

teri teksir edilmiş, her tarafa gönderil· 
miş, yakalanmaları için bütün merkez 
lere, karakollara eşkalleri tarif edilmif 
ve emir vernmi.ştir. 

Nasıl kaçtılar ? 

Sof ya, 2J Nisan ğin saat dört buçukta yataklarında uyu 
İsmet İnönünün Yugoslavya seyaha- duklannı. saat beşe doğru koğuştan çık 

ti, Sofyada, büyük bir Balkanlılık te- tıklannı temin etmişler<!ir. Şu halde 
zahürü halinde kapan1yor. Belgrattan her iki mevkufun saat beşten sonra 
bizi Çariprot'a kadar gelirmiş olan kon kaçmış olmaları icap etmektedir. Saat 
vansivonel trenini orada Sofyadan gel- beşle gün doğmaktadır. Her yer aydın· 
miş ~lan hususi bir tı en karşılayarak lıktır. Bu takdirde de JM"Zaret kulesin· 
doğruca Sofyaya götürdü. Sofyada, deki nöbetçinin bu kaçışı görmüş olma 
istasyonda çok tantanalı bir kabul me- sı icap etmektedir. Halbuki nöbetçi de 
rasimi yapıldı ve saat ondan beşe ka- kimseyi görmemiştir. Maamafih iki 
dar, yedi saat, Sofya, hem dostluk, hem 1 mevkuft111 böyle hiç kimseye görünme 
de siyasi manaları mühim olan bir laa- den, hiç bir kapalı kapıya ve demir 
liyet içinde çalkandı. Devlet adamları parmaklıklı pencereye el sürmeden 
arasında ne konuşulduflunu, gazeteci- kaçmış olmalarını akıl ve havsala ka
ier bilme-zler; fakat, ontann işlere uzak bul etmemiş, araştırmalar, tetkikat de
tan bakarak, çehreleri tetkık ederek an rinleştirilmiştir. 

Abdullahla Tevfiğin muııl kaçtıkları 
geç vakit anlaşılmıştır. Dün bu iki ki· 
şinin kaçlığı an~ıldığı zamana kadar 
Tevkifhanede gayri tabii addedilebile
(.'ek bir vaziyet hadis olmamıştır. Hatta 
vak'aya tekaddüm eden gecede ceza 
müesseseleri umum miıdür vekili Mu
tahhar Tevkifhaneyi teftiş etmiş, bü • 
tün koğuşları ayn ayrı gezmiş, mev· 
kullarla kont.ışm1' ve geç vakit tevkif 
haneden ayrılmıştır. Firariler de .1aat 
gece 2 1 ,30 a kadar tevkifhanenin ikll 
met ettikleri üst kat koğuşunda arka· 
daşlan ile konuşmuşlar ve 9,30 da yat 
mışlardır. Sabahleyin de -4,30 da ko· 
ğuşta yataklarında görüldüklerine gö " 
re kendi hallerinden hiç şüphe edilme
miştir. Her tarafın aranıp ta bir kaç· 
ma teşebbüsüne delalet edebiJecek bit 
arıza da bulunamayınca ıbu firar hadi· 
sesi hayret uyandırmıştır. 

ladıkları şeyler vardır ki bunlar, ekse- Dün gerek müddeiumumilik, gerek 
riyetle, doğrudur. Kısa bir zaman zar- jandarma kumandanlığı ve emniyet di, 
fında yapnbildiğimiz ufak tefek, le - rektörlüğü ve tevkifhane müdürlüğü 
maslardan, dcdet adamlarının biribir- bu kaçış hadisesinin tetkiJri ile meşgul 
!erine karşı tavırlarından ve çehrele • olmuşlardır. 

Fakat sonradan bunun basitliği anla· 
şılmıştır. 

Tevlcifhanede yeni inşa edilen ve he 
nüz tesellüm olunmıynn bir hastahane 
ve ameliyethane kısmı vardır. Bu kı· 
sım binanın yangın yerine bakan ar· 
ka kısmında ve en üst kattadır. Ab
dullahia Tevfik bu kısımda ameliyat~ 
hanenin demir parmaklığını keserek 
en üst .kattan aşağıya :p sarkıtmak su· 
retile kaçmışlardır. Bu da hayretle kat 
şılanmıştır. Çünkü mev~ufJann iple iO 
dikleri yerde daimi Sıırette jandarına 
devriyesi vartlır. Janda.-ma devriyesi • 
nin bu kaçışı görmemesi garip addedil· 
mektedir. 

Bu kısım daima kapalı ve kilitli bil' 
lunm.aktadır. Abdullahla Tevfiğin bir 
anahtar uydurarak !:>u kapalı kısının 
kapısını açlıkları, içeride beliti de gürı 
Ierce rahatça ve kimsenir nazarı dik• 
katini celbetm. çalışarak denli! 
pannakhğı kestikleri ve kendilerine 1<3 

çış yeri açtıkları anla.şıhruştır. Bu }<ı· 
sım daimi surette kapalı olduğu için de 
buraya kimsenin girebilet>eği ve kaça· 
cağı hatıra gelmemişti:-. Milletle temasımıza fırsat veren Baş 

vekil Bay Stoyadinoviç He Kraliyet hü 
kfunetine bilhassa minnettarım. Her ta 
rafta milletle açık kalple ve Sırpça gö
rüştüm ve Yugoslav milleti tarafından 
anJaşıldığırna inanacak vaziyette bulun 
makla bahtiyanm. Muharbe meydanın 
da cesur ve kahraman ve diğer millet 
}erle olan münasebetlerinde centilmen 
olan Yugoslav mirletinin her zaman 
takdir ettik. 

Alman muharriri de, Enverin, kiirl
lerle Bolşevikler arasında vuku bulan 
bir çarpışmada öldürüldüğünli yazıyor-

rindeki manalardan o:nlayabildiğimiz Abdullahla Antakyalı Tevfiğin resim 
şeyler, kafi derecede mühimdir: Sof- daha dostane bir ruh venni~ ve ayni 
yada Balkanlılık ruhu, hir adım daha at zamanda Balkanlılık ruhunu kuvvet -
mış, biraz daha kuvvet lıulmuş ve can- lendirmiştir. Devlet adamları az söz 
lanmıştır. Kral Borisle İsmet İnönü a- söylerler, bununla braber, gazeteciler
rasındaki konuşmalann gerek Türkiye- de de leb demeden Jeblebıvi anlatmak 
yi, gerek BuJgaristanı memnun eden kabi1iyeti .kuvvellidir. B~ kabiliyete 
müşahedelere Ycsile vermiş olduğunu güvenerek söyliyebilirim k!, gerek Baş 
söylemekte tereddüde lüzum yoktur. vekil İsmet İnönü, gerek Doktor Aras 
Yugoslavya seyahati, Türkiye ile Yu- Sofya ziyaretinden de r.ek memnun gö 
gosla\•yayı biraz da biritbirine yakJaş- rünmekte ve Balkan devletleri arasın
tırmış. Ankara - Belgracl münasebetle- da dostluğun artmasından, Balkanlılık 
rini bir kere daha kuvvetlendirmiş ol- tesanüdünün kuvvetlenmekte bulunma 
duğu gibi Sofyadaki ziyaret te bir ta- ıından dolayı tamamen memnudurlar. 
!!f.t~~ .'.!'~. --~1~~.:ı:_ü.~~-1.?,:_tl:_~ Ziyaret münasebetile Sofya gazeteleri
tir, kanaatindeyim 1 nin yazdıkları yazılardan, temas ettiği-

Bütün bu cevaplar, Viyana gaz.ete- miz gazetecilerin kullandıkları dilden 
sinin iddiasını yalanlamaya 1'.afi gel _ anlıyorum ki Bulgaristan da bu ziyaret 
mektedir. ve temastan memnundu~-

Bu parmaklık kesmer.irı uzun bir çs 
lışmaya ihtiyaç gösterd!ği göronüne s· 
lınarak uzun zaman gaybnbetin nazarı 
dikkati celbetmemiş olması alakadar • 
lann gözünden kaçmsmıştır. Buntı11 

ıç·n gerek mevkuflara, gerek gardiyaıı 
Iar; gerek tevki!haneniıı muhafazasın9 
memur jandarmalar sıkı bir isticvııl>B 
tabi tutulmuşlardır. Tahkikat ikmal e· 
dfünceye kadar da gardiyanların nıez~ 
niyetleri ılga edilmişti.-. Kaçan mevl'~. 
ların bugün yakalanmalar. beklenme 
tedir. 

Biiyiik bir millet 
Bütün gördüklerimden edindiğim 

"'lk vazıh ve sarih intibaları birkaç ke-

muş. 

Şmidi, arkadaşım, o maruf Alman 
seyyah ve muhaıririnin eserini tercü
me etmekle meşguldür_ O eaerin inti
sarı, Viyana gazetesinin bu husustaki 
iddicwnı daha kuvvetle tekzip edecek-

Ve anlaşklmaktadır ki, Enver paşa, 
iddia olonduğu gibi bir siyasi suikasta 
lcurban gitmemiş, bildiğimiz gibi, lıir 
çete çarpışmasında yaralanarak ö1müt-
liİı'J S. T. 

Hülasa, herşey iyilik7 dostluk ve Bal
kanlılık ruhu içinde bitiyor ve Balkan 
memleketleri arasında umumi b:r te
san üt ruhuna istinat eden sulh emni
yeti ı!ittikce kuvvetlemyol'. 

Muhittin Bir~en 

... 
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Güneş Doğanspora 
İzmirde nasıl Yenildi ? 

KUMBARA BIRE, 
1000 

Güneş takı mı İzmirde 

İzmir 20 (Hususi muhabirimiz -ı lanna takılıyor. 40 ıncı d:ıki~ada tek
den) - Sekiz bini aşkın. güzide bir rar sold~~ in~~ J?.<>ğ~nspo:iular Hakkı: 
seyirci kütlesi önünde İzmufo Doğan· nın ayagıle dorduncu golu de kazanı 
spor takımına mağlup olan Güneş ta • yarlar. 
kırnının İz.mirde karşılaştığı mağlubi- Oyunun bu güzel cereyan1 arasında 
yet günün en mühim spor hadisesi sa· Güneş kalecisi Cihadın şahan~ kurta • 
yılmaktadır. Üçokun çok güıel oyna • rışlarını zevkle seyrediyoruz. ilk devre 
ınasına rağmen mağlUp oiuşu, stadya· bu netice ile bitiyor. 
ına büyük bir seyirci küt:e.:>i toplamış- İkinci devrede Güneş on dakikalık 
tı. Tribünlerde bilhassa kadınlar ve bir müddet için nisbi b!r hakirnıyct te· 
ecnebiler gözle ri çekiyordu. . ~is edebiliyor. Tehlikeyi. gören Doğa~ • 

Hakem Ankara rnıntakasıniian B. Ih· sporlular tekrar hücuma geçerek Gu -
rahimdi.. neş ·muavin hat tile mücacie}eyP gır.~ • 

Oyunun ilk beş dakikas: k~leden ka· şiyorlar. 19 uncu dakikada l zmir mu • 
leye uzıyan karşılıklı hücumiarla geç· dafaasında Fethinin gayr: kac;ti bir ha· 
miş ve oyun 1Jüyük bir he~·ecan içinde reketini penaltı ile tecziye edı:>n ha • 
takip edilmiştir. Bu arada Doğanspo • kem, Güneşin ikinci golünü hazırlıyor. 
run en kıymetli rnuhacimi Fuadın 25 ı ı inci dakikada Salahaddın, korner • rnüz vardır. Yaş sırasile: 
yardadan çektiği vole b1r ~üt, Cihadın den gelen topu İzmir ağlarına takarak .?alatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, 
güzel bir kurtarışile gol olmaktan 4-3 vazivetini ihdas ediyor. Guneş. 

1 kurtulmuştur. Bund~n sonra Doğanspor hücum istanbulu dört mıntakaya ayır~ah, 
Oyun o kadar seri ve heyecanlı ki hattının Günes müdafaa ve hücum ayrılan her mınta~~da b~ıunan klup • 

sa~iyeler i~inde t~hlike geç!ren kaleler hat!arı arasındaki irtibatı keo::ecek ka- leri bu dört ana klu~ b~glamalı?ır. 
d~gışiyor. Adeta Ingiliz profesyonelleri dar müessir ve yırtıcı b:'r oyun oyna • Ana klüpler,. kendıler~~e . bag.lanan 
gıbi derin eşapeli, fakat vdaha ziya~.e dığını görüyoruz. İki hat arac;mda irti- klüpleri devle~:n verecegı dırektı~e~e: 
havadan paslarla inen Doganspor, Gu· bat kalmadığı için D"ğan~or bundan programl~ r~ gor: ~alıştı.:ınalı, g~~ıştır_ 
neş kalesi için tehlike oluyor. ı"stı'fade ,.o'larını aractırıvor. 28 inci meli, yetıştırmelıdır. Mu!hak ~.ıu~ler 

• • • , J • • • • • ı h "t tı musaıt o· .?yunun yedıncı dakıkasındayız... dakikada topu yakalıyan Doğanspor den gelıŞ€n ~r, ı:nu 1 ~ar arı ni te-
Guneş soldan iniyor. Kale yakınında solaçığı kale yakın:nd:ı güzel b!r şe • }anlar, kendılerı~e ~agla~?cak ye. b' 
topu ayağına geçiren Sc.15haddin gü - kilde ortalıvor. Bundan m~ıı:a l t vazi • şekküllerle, yem bır k.~up, yen.ı kır 
nün ilk golünü yapıyor. Bu gol sanki 1 yette istifade eden Hakkı Doğansporun zümre teşkil ederler. Boyle~ hı~ aç 
Doğanspor takımına bir hızianma ve· besinci golünü yapıyor. sene içinde hem mev~ut k.lup erkk.~lvl • 
s·ı · · · - . v tl ·r hem de yem yenı tcşe u er ı esı verıyor. Güneş takımı maglup '>lmcısma rag- ve enı • . d'. t ka 

·· da gelir Bu şekıl ıg"'r mm a • Doğanspor yarım saat devam ' eden men çok güzel oynamış ve Beşiktaşla \•ucu k 
1 1 

kl k b · İ · talb.klir. 
bir hak.imıyeti esnasında penaltıdan Gençle:•birliğinden daha müsait bir te· larda daha. 0:~·~. ~ 

1 
a 1y~rdımlarını 

iki gol kazanıyor. sir bırakmı~tır. Günesten başta Cihat Dev'.l<tl 'e e e l)Ge :~ec: klübü b" 
.. k .. F k R t S 1 •ıı. dd ' ana klüplere yapar. u "' ır Doğanspor çok tehlikeli :ıkıyor. Gu· ulma uzere aru , e.şa , ::ı aııa ın , 1 bö •le b'r tec:ebbüse gı· • 

·· · ·· 1 R,..Jb" · · ' d D • kaç sene e\ ve 'J 1 
"' neş mudafaasında cıdden guze oynı - ve \: ıı ıyı oynamış.ar ır. oganspor ·. . . b' .k. klüple an!ac:malar yap· 

Yan Faruk topu ancak kornere atarak t:ıkımında bütün oyuncul~r v;ızifele - rışmışt~, . ır ıt·cıe alındıöını \ahını· e _ 
h k. • • · ı 16 · · · · b ı rd R kk s b · mıştı Ivı ne ı b n a ıkı bir gole manı o uyor. ıncı rın ı aşarmış a ır. a · ·1, • ~ n ve 1 . · · G · neşle anlaşan ve Güneşe 
dakikada kamerden gelen topu Fuat Fuat en güzel oynıyanlard1r. ünümüz· dı~orum. kl~plerin daha fevvaz bir 
i~e Hakkı arasında kafadan. kafaya in • deki hafta Galatasaray· t<>k1mı Izmirde 

1 

baglanan a ·mazhar oldukla;ı ·görül _ 
tikal erlPr4'>1c iicüncü defa I~tnnbul ağ· beklenmektedir. k~~ı~mıy 

---------·•· muşlu. 

Ki •• J • b• J } • • • Biliyorum. bu fikir kücilk klüpleri· up er'n ır eşme erı spor ıçın mizi ferağatle yaşatmıya, idareye uğ· 
• • • 1 d w f raşan fedakar insanları gücendirccek-
IYI netıce er ogurmaz. tir. Böyle bir hizmetin icap ettireceği 

külfet ve mes'uliyetin aıtma girecek 
olan büyük klüpl~ri de uüşündürecek
tir. Bir fikirdir. Işlendikçe inkişaf e • 
decektir. Mevcut spor teş.kiıiitı ne ola· 
caktır? Sorulabilir. Bir türlü kıvamı· 
nı bulamıyan o teşkilat ta yeni şekle 
uvacaktır. Devlet nammu yüksek bir 
ik\:dar olarak çalışacaktır 

• * * 
Yapılacak şey şeh;rleri, kuvvetli klüplere nazaran 
mıntakalara ayırmak ve k;içük kliipleri de bu mzn

takalar dahilinde bu klüplere brığlamaktzr --- ~~~~--~-~-
c M iJI i küme• fikri ortaya atıldıktan 

\1e tahakkuk ettikten sonra Ankara, İz· 
Jnir mıntakasında oldukça mü~i~ gö· 
:tülen bir hadise oldu; Ankara, Izmir 
klüpleri birleştiler. cMilli küme» için
de iyi derece alabilmek için dağınık 
kuvvetleri toplamak zaruret inden do -
ğan bu birleşme hfıdisesı futbol mey -
danında Ankara, İzmir klüplerini tat -
ll'lin edici bir netice vermedi. İstanbul 
timlerini geride bırakacak bir kuvvet 
lneydana gelmedi. İzmirın fstanbulda 
Yaptığı Fener ve bilhassa Beşiktaş maçı 
bunu gösterdi. Hele Beşiktaş çok ağır 
hastı, İzmir takımını adeta ezdi. 

Ben ctoplulaşrnaJJ yı, bugünkü dağı
n.ık, kontrolsuz, kuvvetsiz vaziyete ter
cıh edenlerdenim. Şu kadar var ki An
kara ve İzmırin yaptığı şekilde klüp -
leri birleştirerek klüp adedini azalt -
~ak yolile toplulaşmıya taraftar deği· 
ını ve bundan bir fayda da ummam. E· 
s~sen klüplerin birleştirilmcsi fikri ye· 
nı değildir. Dar muhitlerde varlık ya • 
rat.rnıya çnlışan müteaddit klüpleri bir 

araya toplamak temayülü ötedenberi 
her çeşit idarecileri meşgul eden, yo
ran, çok defa da h;\d nyrılıkJara, mü - N. Atasayar -----
nakaşalara yol açan bir mevzudur. B lk la R il 

İyi netice de vermemi~tir. Gizli, a· a an r arası a ye 
şikar zaruret ve mecburiyetJerle bir • otomobil müsabakası 
]eşen veya birleşt:rilen k•üplerin ya T. Türing ve Otomobil klübünden: 
büsbütün za"yıf bir vaziyete düştükleri Yunan 'furing ve Otomobil Klöbü; 
ve yahut ta tekrar ayrıldıkları çok gö • Arnavutluk. Bulgaristan, Romanya, 
rülmi.iştür. . . . Türkiye, Yugoslavya otomobil klöpleri-
Şunu da hemen kaydetmelıyım, kı · . ·stirakiyJe hedef Atına olmak üze· 

klüp a?edi?i azaltmak v~ bundan ku. - ~~nB~'Slkan milletleri arasında bir Rallye 
vet do~acagını ummak m~ayet tatlı b.ı.r 1 Otomobil Yarışı tertip etmiştir. Müsa· 
hayaldır. Telefat veren bır taburun bo· bıklar 13 Haziran 93 7 tarihinde Ati· 
lük ~~dro~u?.a frmesi g~bi. bir şeydir. naya vasıl olacaklardır. Yarışa iştira-

Kluplerı ureunek, b!lgılı., şuurlu, k'n şartlarını öğrenmek isteyenlerin sa 
teknikli spor teşkilatın~ memleketin 3 ; 1 o dan 12 ye kadar Türkiye Turing 
her tarafına bolca, genışçe serpmek, Otomobil Klöbüne müracaatları ri· 
yaymak lazımdır. Şu halde bu nasıl ya· ~= olunur. 
pılmalı ve klüpler c:nasıl toplulaşmaJJ __ , ___________ _ 

lı: Fikrimi müşahhas bir hale sokmak Ayhk hesaplarında Kolaylık 
için İstanbulu ele alıyorum ve İstan • 
bul üzerinde çalışıyorum: 

İstanbulda1 eleman, para, saha, isti -
nat noktaları bakımından dört klübü- ve ınzumludur. Kitapçılarda vardır. 

Her muhaseheciye, MUdUre faydalı 

TARLADIR 

. - -
- .ı#' ""''~-

.,-
.. ~ A. ·-

-.. ~._. 

NAFİA 
Devlet Demlryolları Avrupa Hattı 

İşletme Müdürlüğünden: 
23 Nisan 1937 tarihioden itibaren Sirkeci • Küçükçekmece Banliyöıünde ten

zilli D. D./131 No. h yolcu tarifesinin tatbikine baılanacaktır. Bu tarifeye göre 
Banliyö hattı (İstanbul - Yedikule), (Yediku1e • Bakırköy), (Bakırköy • Küçük· 
çekmece) olmak üzere 3 nuntakaya ayn}mlflır. Bu 3 mıntakaya ıöre fU ücretler 
alınacaktll': (2214)~ 

Gidiş Gidiş -DönOş 

ı n m ı ıı ııı 

Yalnız bir mmtaka içindeki istaayonlar 
arasında . • • • • 
iki bitiıik mıntaka İl~asyonlan araımcla 

12 9 
16 12 

7 
9 

17 13 10 
23 17 13 

Birinci ve ü~cü mmtaka İstasyonları 
arasında . • • • 22 16 12 34 23 17 

(Kumkapı • Zeytinburnu) ve (Yenimahalle - Küçükçekmece) kıaımları bir mın· 
taka addedilecektir. 

Bu ticretlerde ltöprUler resmi ve nakliye vergisi dahildir. 
ÇOCUKLAR - 5 yapna (beı dahil) kadar olan çocuklar ebeveynlerinin 

pında parasız tafmır. 5 yqını ıeçmİf olanlardan yukarıda ücretler tam alımr 

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

Aylık karHar için 30 ıidiı - dönüt ücretlerinden o/o 30 tenzilat 
Oç aylık kartlar için 90 gidiı • dönüı ücretlerinden % 40 tenzilat 
Halen satın alınrnıt bulunan abonıman kartları müddetlerinin nihayetine kadu 

muteberdir. 
BİLETSİZ YOLCULAR - Banliyö katarlannda biletsiz yolculardan ıınıf ve 

mesafe gözetilmeksizin kii"prüler rami •e nakliye verıisi ile bera'ber maktuan 26 
kuruı alınacaktır. 

SINIF FARKLARI - Biletinin rösterdiği ıınıftan yüksek bir amıfta ıeyabat e-

denler aynca 16 kUl'Uf mukabilinde yeni bir bilet alacaklardır. 

Anahat yolcu tarifesinde tenzilat .. 
la~anbul • Edime. Alpullu • Kırklareli luıtlannda 23 Nisan 1937 tan1ıinden iti· 

baren D. D/130 No. lı tenzilli yolcu tarifesinin tatbikine baılanacakbr. 
Mezkiır tarife 106/107, 322/323 No. lı muhtelit katarlarla aeyabat edecek yol

culara umumi tarife üzerine gidif ~e yüzde 50, gİdİf - dönüıte yüzde 60 tenzilat .. 
lıdır. Yalnız 8/9 No. la D. O. katarlan ve 308/309 No. lı otoray için gidif • dö
n~ bileti almak prtile yüzde 60 tenıilittan ialifade etmek istiyenler birer fotoğ • 
rac:i!erini biletler üzerine yapıfhrmak üzere ciıe1ere vereceklerdir. 

Cidif • dönüt biletlerinin dönüt kmmlan 15 gün muteberdir. 
Yalnız gidiş bileti alan yotcular tam tarife ücreti vereceklerdir. 

Mektep talebesine mahsus ayhk Abomman k~ 
Umumi tahsil dereceleri dahilinde tedrisa~ta bulunan r~mi ve müsaddak husuai, 

ilk, orta, lise mekteplerine, Oniversitdcre devam eden ve 25 yatını ıeçmiyen ve 

kazanç getirir bir işle metıul o1mıyan talebelere l Mayıa 1937 tarihinden itı"baren 
D.D / 119 No. lı hususi tenzilli abonıman tarifesi tatbik edilecektir. Bu tarif eye .gÖ• 

re alınacak ücretler ıunlardır: 

1 - 8 Kilome;reye 
9 • 14 )) 

15 - 25 )) 
26 - 45 » 
46 - 70 » 

kadar olan mesafeler için 

)) 

» 
J) 

J) 

• 
» 

D 

D 

)) 

• 

D 

» 
» 
» 

Mufassal tarife İstuyonla.ra asdml§tır. 

ıı ııı 

150 100 
200 125 

250 17S 
450 300 
750 500 

T. C. D. D. Avr.·JPA ı: "Ti 
9. iŞLETME MUOURLÜCÜ 
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ACTı~1 . 

~~ ~~~ 
-~ ~~ 

Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

- 192 - - 196 -

Erkek şakacı, Her cevap yollıyan Makyajla kendini 
fakat kıskanç okuyucuya hediye çirkini eştirmiyen 

olmamalı 1 verilecek, neticede kadm isterim 

SON POSTA 

Son Posta'nın Tefri: ası: 11 

Müzika, genç 
olsun, yaşlıca olsun 
pek çoklarını bırbi· 
rme saran, bafla.rı 
dönünceye kadar 
döndüren bir parça 
çalıyordu. Genç kız. 
föyle etrafına ba • 
kındı. Herkes dana 

.. [ ap 1 y d ı t t ederken, onun ya • Teyzeciğim, anke- en guze cev - ara ı ış a a 
b · k d' · hancı bir erkekle tiniz yanlış anlaşıl- sahibi 50, ikinci 25, iatın en ısıne 

mış. Yalnız bekarla- bahşetmiş olduğu durup uzun uzun 
ra: cKendinize nasıl üçüncü 10 lira normal güzelfiği, konuştuğunu gö · 
~ istersiniz?» diye müka/ at alacaklar eda ha güzel olu - renler, kimbii .. 
soruluyor sanıyor • rum» ümidile birta- ne diyeceklerdi} O 
lar .. Halbuki cerkek kıin ameliyat ve da b d .... d"" 
veya kadın t ipi» denilince herkes u- makyajlarla çirkinleştirmiyen ka ın. B k I d de .. d .. 

1 

d unu uşun u. 

d w ·ı ·? 2 K k . . b' . a ıs arın a, 
şüncelerini bildirebilirler egı mı... - ocasma arşı ıyı ır zevcenın, . · . 
Beğendiğim erkek tipi şudur: ,çocuklarına karşı iyi a!'lnenin malik o- nnden derme tes .. 
Sarışın, ela gözlü, uzunca yüzlü, mağ ,lacağı meziyetleri nefsmde toplayan ka , limiyetini ifşa eden 

rur ve mütehakkim bakışlı, vakarlı, dın. bir parıltı vardı. 
şahsiyet sahibi, orta boyJu, tatlı dilli, 1 3 - Herhangi bir yerde giriştiği mü Tur han da bunu 
güler yüzlü, şakacı olmalı ve kıskanç nakaşalarda fikirlerini müdafaa ede -
olmamalı. cek tahsile malik ve biraz da ulusal 

Bana saygı telkin etmeli, her akşam musikiye vukufu olan kadın. 

gözden kaçırmadı. 
Birbirlerine sarıldı · 
lar; onlar da öteki • :az mikdarda içld kullanmalı. Toplulu- , İşte hayalimde canlanan ideal kadın 

ğu, eğlenceyi sevmeli, mutlaka musi- tipi lerin arasına karış • 
kiye aşina olmalı. Yahut musikiyi her İstanbul: Akıncı tılar ... 
zevkten üstün tutmalı. Bulunduğu mec (Sarih isim ve adresinin neşrini Turhan hç durmadan anlatıyordu: 

istememiştır.) 
!isleri bol neşesi, zarif sözleri, ve ince _ 19ı _ - Hayatta en cazip olan nedri, bi -
hareketleri ile idare etmeli. Bütün ka- K d d lir misiniz~.. Görmediğimiz, alemler' 
dmlar tarafından beğenilmeli, içtimai a ın sinema ve tiyatro an tanımadığımız insanlar ... inanınız ba· 
seviyesi, tahsili, görgüsü, bilgisi ben- hoşlanmamah! na... Sadece uzaktan gördüğümüz 
den daha yüksek olmalı. Ben uzun boylu, kumral, yeşil gözlü ağızdan ağıza hikayelerini duyduğu -

İstanbul: 5· B. 24 yaşında bir işçiyim. Hayalimde ya- muz neler vardır ki onları yakından 

Büyük 
Edebi 
Roman 

(Sarih isim ve adresinin neşrini \ 
istememiştir.> şattığım kadın orta boylu, sar~ın, az görmek, tanımak için, için için yanar, '-----------·"' 

193 ,<Tiizel bir kadındır. Böyle bir kadın evi- t t ı B l b. · · · nkı· 
_ - b~ u uşuruz... un ar, ızım ıçın sa man, git zaman, bir de onların çorapla· 

ne, çocuklarına bağlı, çocuk yetiştirme 1 d ı b' ~ı d" o .... d 
Kadın' her gördu"gü erke"'ge esrar a O U Lr aıem lr. alem e rı delinmiş, gömlekleri kirli, yakaları 

ğe meraklı, sinema ve tiyatrodan hoş- h '-='- k l b. · h 
h 1 

' ' 

ar.:iıı.at yo sanırız; ya nız ızım a· yagvlı, saçları dagv nık, tra11ları uzamış, ayran ka mama 1 }anmaz, ağır başlı, tUtUffilU, mütevazi, T 
• b.lh k d 1 yallerimiz vardır. Bütün hülyalarımız sürmeleri göz kapaklarına bulasmı.!ı 

şen ve şatır ve ı assa ev a ını o - T ...,. 

Hayalimde bir peri gibi dolaşan ti'p malıdır. o esrarla dolu 'alemde yaşar; onların hallerini göz önüne getiriniz... Eğer 
şudur: Haliç Fenerl Camcıçeşme yokuşu yaşayabileceği diyar, ancak orasıdır; hayat, ilk günlerindeki gibi hep ipek-

Evvela gayet ciddi olmalı. Her g'Ör- Yasemin sokak No. 9 da Mustafa bilmediğimiz yerler, tanımadığımız li, baygın kokular ~:;inde geçecek 
düğü erkeğe ağzını aç1p hayran kal - 198 · ı H · · I d · - - ınsan ar... epsını o yer er e, o m • diye rüya görmüs,lerse kimbilir nasıl 
mamalı. Boy normal, bel ince, vücut K d t h ·ı· · t"d • 1 1 ı d b ı k 'b' a mm a Si 1 ıp 1 aı O mal san arın arasın a u aca mışız gı 1 inkisara ugvrayacaklarl. Gördünüz ya, muntazam, gözler siyah. ve parlak, k 

Benim begw endig~ im kadın tipi şöyle gelir· Ama, diyeceksiniz ki bu da ço hayalle hakikat birbirinden ne kadar renk tatlı esmer ve şeffaf, çehre uzun-
ca, dişler düzgün ve beyaz. Dudaklar olmalıdır: uzun sürmez .. o alemin içine girdiniz uzak, birbirinden ne kadar başka de -
llıce ve saçlar da az kıvırcık olmalı. 1,63 boy, ince bel, ballk etinde, bü- mi, o rüyadan uyandınız mı, acıdan ğil mi~. 

Çorlu: H. Rahmi öztürk tün çehre tabii güzellikte, saçlar sarı, başka bir şey duyulmaz; doğrudur.. Şimdi kendimizi ele alalım: Siz be-
- 194 - gözler az mavi, dudaklar ince, ağız kü fakat hakikati öğreninceye kadar ha- ni tanımazsınız; ben de sizi tanımam!. 

G 1 k d B t Çük,. ten, renk pembe beyaz. il · · ı b b k b" üze a m : eyaz vUcu ' ya erımız e aş aşa yaşama • en u- Bilmem ki hayat, ileride sizi bana, be-
Tahsili iptidat, musikiye aşina, te - k k H d b·ı· k" h 

1 · h k 1 yü zev tir. atta iye ı ırm 1• a- ni size daha ziyade yakla!'ltıracak mı}. 
Yo unmamış sıya aş ar miz bir ahlaka sahip, yuvasına OldUğU 1 T 

7 yattaki zevk, zaten bundan i eri gide- İkimizi birbirine daha yakından tanı· 
h f.f b 1. ki kadar milletine de borcunu ödeyip ö-a 1 en 1 yana ar... lünceye kadar mes'ut bir hayat geçiren mez. Beklediğimiz bir şey ortaya çı • tacak mı?. Burası şimdilik belli değil... 

Beğendiğim kadın tipi ~udur: bir eşim olmalı. kın.caya kadar, ah şöyle olsa, böyle Fakat doğrusunu söyliyeyim mi size, 
Ahlakı: Asil olup ham hayallere ka- · Çorlu Kazımiye mahallesinde terzi bitse, diye gördüğümüz, kendi kendi- ben bunu hiç de istemiyorum; sizinle 

pılmıyarak ahlaki ayarı altın gibi tam Necati Tekiualp · mize süslediğimiz rüyalar yok mu, tanışmasını, kim olduğunuzu, ne ol -
ve sabit olmalıdır. - 199 - işte yeryüzünde görüp göıeceğimiz duğunuzu Çğrenmek hevesinde deği· 

Ta biati: Ağır baş1ı, daima doğru, ne- " Kadm eşinden daha kısa rahmet budur. Hele böyle gözü açık lim !.. 
:zaketle konuşur, çocuklarının terbiye- boylu olmah 1 " iken görülen rüyalar ne kadar parlak, - Tuhaf şey ... Sizinle tanışmayı 
sine itina eder. Zevcin~n kazancına ,M • k d ·· 1.. ı 1 d 15v Beğendiğim kadın tipı: ne a ar sus u o ursa on ar an uyan- bir istiyen mi oldu acaba} .. 
re hayatını ve idaresini tanzlın eder. s k k ı ı· 1 b 1 - Maddi cepheden: arışın, es- ma da o adar acı o ur. nsan arın ü- - Sizde istemiyor musunuz?. Ne 

Güzelliği: Beyaz vücut, yolunmamış 
h ıner, kumral tiplerden hangisi olursa tün felaketi hep böyle başlar. ala... Birbirimizi hiç tanımayalım, ince siya kaşlar, uzun kirpikler, ken b 

disinden hafif benli yanaklar, değirmi olsun. Yeter ki tipin cazi e ve ksevimli- Zaten d~a. hakikatleri gizleyen, kader bizi birbirimize hiç yaklaştırma· 
h liğini taşısın. Muntazam teşe külata, dumandan çizgilerle kurulmuş ... İn- d h · · 

çe re, kibar bir yürüme, beyaz ve mun tenasübe malik ve sıhhatli olan her 1 h b b ald k . . sın, a a ıyı ... 
tazam dişler, orta bir boy. san ar, ep ir irini atma ıçın ya- - Pek merak ettim, doğrusu ... Ne-

Tahsili: Orta.. kadın bence güzel bir eştir. Vücut ba- ratılmış ... Ne uzağa gidiyoruz?.. Şu- den acaba?.. 
lık eti, mutedil mizacda eş olacağı er- k d ı 

Bilgisi: Terzilikten anlar, iyi yemek S rada ne kadar şık kadınlar, en i eri- - Onu da anlatayım: Siz ne kadar kekten biraz kısa boylu. erveti olsa 
yapar, zeki ve temiz. d ne nasıl çeki düzen verm:ş erkekler müstesna yaradılışta olursanız olunuz, 

Konya Türbe civarında derici Ten- da, olmasa da ·bir ir. . H b b. · k 
2 _ Mane·_, cepheden: Iyi bir aı"le var. epsi de kimbilir ir ırıne ne aw s,u dakikada bende bır1·tıg"'ınız baı:ı girşen vasıtasUe Süleyman Karalala v1 l ~ T 

_ 195 _ te11biyesi, nezih bir ahlak, şuurlu ve dar cazip görünürler 1 •• Bir de on arın döndürücü, göz kamaştırıcı tesiri, ya· 
ince bir zek!, yüksek bir kalb, sade ve kendi kendilerine kaldıkları zamanı, rın, birbirimizi daha yakından tanıdı-

E.rkek evine ve eşine ayni kiıbar, ince bir duygu, neş'eli, karakter evlerindeki hallerini göz önüne getiri· mız zaman, kabil değil, sonuna kadar 
ihtimamı göstermeli 1 sahllbi, seksapelli .. Orta veya lise tah- niz .•• Bence evlenen insanlardan he - yaşatamazsınız ... Bugün ıiz, benim l· 

B 'd ı k dın silini uygun görürüm. Bununla bera- men pek çogwunun üç beş gün içinde Çl
0n esrarla dolu bir alemsın' iz. Gu"zel-ence asrımızın ı ea a ına yal • 

ruz ilk tahsil kafi değildir. Yüksek tah ber her cihetten küfüv bulunmalıdır. kırılıvermesi, birbirlerini pek hor, liğinizi zaten görüyorum; fakat. sade 
stili olsa bile evlenince eşini sadakat (Sarih ısım ve adresinin n~=~~~t:~e!ı:ttr) dünyayı da pek karanlık görmeleri bu kadar değil ki... Size baktıkça ne 
ve itaatle seven, çocuklarının terbiye- ,- gene bundan ..• İçin için yaşayan ha - hülyalar kuruyorum. Şu dakikada ıiz 
sine sarfedeceği zamanı sinemalarda, Teyze okuyucularından yalleri bir yana bırakalım; elle tutu - benim için ;ıcaba ne değilsiniz} .. Hül-
süvarelerde geçirmiyen, evinin işini ta lan, gözle görülen feylere bakalım; yalar diyarındaki Hakanın bir tanecik 
mamile benimseyen kadın ideal kadın- rica ediyor: bunlar bile insanı inkisarlara uğratmak kızı ... Çocukluğumda annemin anlat· 
dır. Biriken mektuplann neşrini bitirin- içit} elverir. tığı masallarda ne duydumsa, tarihte 

İdeal erkek ise yu··k.c;ek. tahsı'l saMbi ceye kadar yem"len·nı· lla ı ı ki k l"l"k - yo mayınız Düğün ~azır .ı arı ~o mu, .~v .. ıvı .. okuduğum müstesna yaradılışlı kadın-
olmalı. Evlenince eşindFm beklediği sa Teyzenizin anketi ümit ve tasavvu- hayatmdakı felaketlcrın en buyugu lar ne ise, gözü kapayıp da kendi ken· 
adeti biraz noksanı ile dahi olsa ona run fevkinde bir rağbet gördü: Bu 1 
iade etmeli. Kendisini saydırmal;. Fa- dakikada elimizde binlerce birikmiş oradan gelir 1.. Gene mi saçma ayo • dime eş diye düşündüğüm kadında ne· 
~at. müşfik olmalı. Ev!ne ve eşine ayni cevap vardır. Bunlarm neşri aylara rum, diyeceksiniz}.. Anlatayım, siz ler varsa, öyle zannediyorum ki, hepsi 
ihtımarnı sarfetmeli, tam manasile bir mütevakkıf bulunmaktadır. Şimdilik. de hak vereceksiniz!. Haniya düğün sizde toplanmış; hepsi gözlerinizin 
aile babası olmalı. yalnız bu cevapları neşretmekle ikti- için kız tarafı da, erkek tarafı da yeni yemyeşil derinliğinde gizlenmiş ... 

Ancak bütün bu sözler bir kalemin iz fa edeceğiz. Bilahara ve tekrar iste- esvaplar, ipekli çamaşırlar hazırlamaz- Belki sizde hakikaten bir çok kadın -
!erinden başka birşey olamaz. Bunun- yenlerin cevap yollamalarını istiyece· lar mı}. Kadın olsun, erkek olsun, lardan üstün, hepsinden başka bir ya
la beraber ideal bir ailı:? tipi sorsaydı- giz. hepsi moda mağzalarındaki en şık mo· radılıştasınız...; olabilir .. ." Belki sizi ta
nız, kısaca: «Her sosyeteye ve o sosye- Ankete cevap yazmış olanların sa delleri bile beğenmez olurlar, değil mi? nıdıkça, hergün yeni bir güzelliğinizi 
tenin fertlerine göre telakkiJerce mes- bırlarını suiistimal etmemek içindir Kendi hallerinde, hatta züği.irt insanlar hergün ba.şka bir iyiliğinizi bulacağım; 
ut sayılan aile tiplerini» ideal aile tipi ki okuyucularımızdan artık anket için bile borca girerler; ipekli gömlekler, hepsi mümkündür. Fakat ne olursanız 
olarak göstermekte tereddüt etmezdim yazı yollamamaların · d. 

· · 
1 rıca e ıyoruz. günlerce elde iı:ılenmiı:ı çamaşırlar yan. olunuz, su dakikada sizin ı·çin kurdu-Istanbul: Göz1epe S. K. Z. Vaziyet müsait olur olmaz, sizleri, ' T r- T 

CSarJh ısım ve adresinin neşrinl haberdar edeceği'z. tırırlar. Sanki bütün ömürlerinde hep ğum hayallerin de üstünde olamazsı-
!stemenılştir.) -----------------.: bunları giyeqeklermif gibi •. • G el za· nız .• 

Nhı.n 22 

Yazan: Kemal Ra~p 

- Maşallah, hayalleriniz çoll 
parlak olabilir amma hakkımdaki dü· 
şünceleriniz pek o kadar hoşa gidecek 
gibt değil ... 

- Yok, anlatamadım öyle ise ••. in· 
san çirkin bir mahluka bakarken de 
tatlı bir rüya göremez yal.. Şu dakika
da bu kadar zengin bir hayali ilham 
eden sizsiniz; sizin güzel gözleriniz ... 
Saçlarınızın alev alev yanıyormu11 gibi 
parıldayan kızıl dalgaları ... Sizde her· 
ke~ten başka bir incelik her kadından 
ayrı bir güzellik buldum i üst yanını da 
ona baka baka kendiliğimden kurmaya 
çalışıyorum. Demek ki, asıl cevher geı 
ne sizde ... Onun için hana sakın da 
rılmayınız .. . 

- Neye darılayım? 
- Büsbütün darılmasanız da. bu 

kadarcık sitem etmeniz bile haksızlık 
olur. Sonra af buyurunuz, rica ederim; 
böyle gözlerinizin derinliklerinden, 
eaçlarınızın kızıl alevinden bahsetti • 
ğim için, sakın sizi incitmiş olmıya • 
yım}. Beni öyle her görduğu kadına 
sokulan, sırnaşan zavallılardan zan ' 
nettinizse, pek üzülürüm, doğrusu .•• 
Hatta boynumu büker, tekrar tekraı 
affınızı diler, çekilip giderim .. yahut ... 
Kimbilir, belki de gidememl.. Bu de 
pek kolay değil ..• 

(Arkası ftl') 

lstanbulda da asri bir mezarlık 
yapılacak 

İstanbul tarafında da münasip biı 
yerde Zincirlikuyu asri mezarlığı gibi 
bir mezarlığın tesisi düfünülmektedir. 
Belediye bu iş için icap oden tetkikle rJ 
yaptırmaktadır. 

Denizyolları tarife.si 

Denizyollarında ta.tbfk ,.odllecek ye· 
ni navlun ve yolcu tarifelerinhl lkhaal 
Vekaletince tasdik olunarak baaüQ 
bildirilmesi beklenmektedir. Tarife • 
nin tatbikatı, bilhassa Ofya nakliyatı " 
nın inkişafını temin edeceAf afbi yol
cuları aa sevindirecek mahiyettedir. 
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Tevfik Paşa ıti Af devletlerinin 
tesiri altında .almışb 

hen de dGfiıuneie ba,Lann,. 
teftik _pafaJI cliifirdüiimlz 
...... teJi ~ ~ 
.......... tmedd6t etmek Wle 

Jjkat. aray. bunu yap_. 

is8tW t6rll OJ.UDa müracüt 
O Mide Tnfik pafbm bir 

!ilanım iÇiD ct.laa ;rerinde oturması 
delil .a,di) Bizler ve memle

t<'f)Qitlll liiillt kav +etleri, lıenÜZ 
....,..lik w perifanlık içinT..,._ papn•n mevkiinde bir 
........ otmmau elalln • 
ı....ar,anhktan kwtuıma -

.... :::::::: ... bttetlal h ~ .,,.. 1ı1p-. •• , •• 
!."lll!'t:,;~-mia· tM.kbku içbı firk.,.. p)iyordu. Bizim on* içtJ ·-. ~ JUi JMNrkJe iktifa edip 
~IMilD ti& nmm aramak Df'll• lialar ,,apınakta devam etmemiııe ~ ha&miz ne o'lilcak1» diye d6 • 
~ miJıdi) rajmen. henüz dahiliye ~ti ele fÜDIDeie lüzum aönuemek faciw dr ı 

...._.,. itimat fırkadaki tahavvül bldieesüıi tatdik vam edip aiıderken liete ele bazarlanme. Germaim l>iltiln dill*ln1arm &din • dl7e aordu. ._, _..... igln. ,.ımz beı 
" ""' Ye kabul tarafına gitmiyordu. BiZiın ya baflamıfb. de durmut. bir tok fl11er almak llte • nim JçiD! Bent m lladar 199lyormuş • 

w diler fikir •bdatlanmın ne yapacajunızı henüz iyi keetiremedi· Nihayet bir da, zamıeclenem U· mlf, fakat MlUllda ctqbofm pıra IUDI ı;ten ki 8elli lua brp, bflha• 
~'lllıl• canlanan bu auallere iimiz aırada onlar ela ae ~ı nunuevveİ aoıılanna doiru ~. arfetmek IGmh!• diyerek evin JOlu- ~~~~~:mu: 

":,_•la ~·z~. heniiz tayia etlaif ~ Biz bir Ston hana. liatenm haırlan•'f oldu- mı ::::n· evleneli aç aı o1nmftn. dar seviyorum. Elbette ki aeniııle beraıo 
~ ~ıurrıae __.. uz ---. laük ... mt ele Alr tarafta dii· lana haber ~; h6tün ilimlılri a- l'akat evi ona ne kadar can SJb:ı.Jd.· ber ben de Jraç.acajmı ve aenden hiç bir 

~.ı.1t· ip.le ~~ ~ fllllp duruyorduk. Çok seçmedi, hü- yıp daktü ve herkeai hemen hab.clar Jordu: KDçiik, dar bir apartnaan... Der- r.aman ayrılmıyıcaiJm Sen benim 
fJll)i ....... IÇID 0 ~bile kGmet onu da kapamaya karar verdi. etmemi 8Öyledi. 1 iatecle ben ele ftl' • DM çatma mobilyel•. Ah! Şu para!.. içUı, sade benim için yapdıjım nası> 

~-AL....--,..,.. . .,.-~ ecby~r Fertlere hacum bqllyor mm. <Aıt.. .-> Germanie diiŞÜ!lüyordu, kocam hiç btr iabat ettin ıae, ben ete öyle seninim ar-
.._. TM&k ,... meclile plin· 1-~- .... JrL! • - leri zaman çokça para ~ ve tik. 

..... i)ıete wmt bzaflmak . ·~t ve 1 .... IUDID mue11ete • Fransada komınlzm .. 1 bdııun lill b6Jle aefalet Germanie biru durarak dii§ündük· 
~ .. .-..;ı tMNk fibinde .. lmer birer bu auretle yıkıldıktan sonra, • Ce ~ çe .azüne fÖYle devam etti: 

&..iiilWlfik ..,...ID yaptırdı- it onun fertlerine hiicmmı plmifti. 18 IOSJallZll Germa~ırf.m yemejinl hamla • _ Babana, A1bert. AÇJk konWJlluD 
.,.., i'' • da }'Vdtm etti: Şimdi bütWı HürrJyet ve hiW mat • (1.....,. 3 .......... )' malt için mlHfala girdi. Kocası aJrbna çaldJ.iın parayı kimse farkma varma · 
kııı•ı Jı if ı ı.li ~ buata, bunlara hücum ediyorlardı; ar k?D1~tiii bir halrikaftir. Bu be· ıeDnce knıJPnhJdan bir abat kırdı. dan toy8bWr misiDT Bunu yapabilir· 
.... dmjıtmak karannda ol • tık, hepimizin adı çaJmıf, çı~ıf, kaç· kikat~ ıstinaden tliyJeaebllir ki, böyle Genç kadın onu hem aeviror, hem de aeıı y~ bundan m gene fakir bit 

-tl~lmClaki. · _ .. 1 _ b' ·· mıt oluyordu Harp eanaaındaki biitün bir bırleşme, SOIYalistlerin mevcudiye· ona pek siııirlenivnrdu. Nerede ise ifin· bayat süreriz. fakat rahat ve muhab · 
'~ nvayeucr. ır aun . tine Diba t ermekten ı. .. ...ı... ıı b' •J - be dol 1..:- ha lia hariCiiıa ei fenabklaa ittihat ve Ter.W. 4t,ibat - ye 'Y ~ .ame ır den dönecek ve kansuıı ejlendirmek t u wı- yat. ..;ec ~ d t .. çalar yapmıflaıda. « la,eciler» Clenildiii =~lufamaz. Bu haib!i bilen için teıı olmap çalıpcaktı. ~Jikanhmn yilz6Dde bir sevinç be 

b 't- . . 0 
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151 numaralı şehit 
(Ertuğrul f aciasma karışan aşk macerası) BARBAROS 

Yuan ı A. R. 

Gemi batmadan evvel Asaf imam Aliyi bulmllft "Hocam 
Allah nzası için Suat ile benim nikahımı kıy demişti.,, 

..._ ..... _Koi'san .Pe•lnd 
Yazan : Celal Cengiz 

Japon katib, heceli ye heceli ye bu - Evladım f •• Kendine gel. Alla hın 
ltelimeleri tekrar ediyor .. ve tekrar e· lütfundan ümit kesilmez. Hadi, gü -
derken, plağın üzerine bir takım fe - verteye çık. Sıkı sıkı bir demire yapış. 
killer çiziyordu. Kırk bir kere salavatı ~crife getir. Bi-

Plak'ın biri bitmişti. imam Ali e - raz açılırsın. 
fendi, o plak'ı alarak boş plak'ı katibe - Hocam 1 .. Aldanıyorsun. Çok şü· 
vermişti ... Sesi, şimdi daha ziyade tit· kür, aklıma tamamile maliki,m. Tam 
riyerek söylemeye devam etmişti: akıllı bir adam olduğum halde senden 

Barbaros Cezairi Türk hikimiyeti 
altına almak istiyordu 

- Yüz .. elli.. bir .. nu .. ma .. ra .. lı ... bu ricada bulunuyorum. Bu nikahı 
Meç .. hul.. şehid. kıyacak mısın, kıyamayacak mısın?. 

Japon katibi, ne olduğunu bilmediği Onu söyle. Çünkü vakit yok. Ha, 
halde, son kelimeyi bir daha tekrar et- battık. Ha batacağız. 
ti: - Allah, Allah ..• Oğlum, bu nikah 

- Şe .. hid. kime kıyılacak? , 
- Yes .. şehid... - Bana. 
(151 numaralı meçhul {lehid) yazılı - Haspinallah ..• Sana mı)'. 

olan plak, boş mezarın başına dikil - - Evet. 
mişti. Ve, aradan tam yarım asırlık bir - Nerede kıyılacak •• ne zaman kı-
zaman geçtiği halde, o levhayı taşıyan yılacak? .. 
mezarın sırrını, Jmam Ali ef-endi ile - Şimdi.. burada) .• 
nefer lnebolulu Hayriden başka hiç - E oğluml. Buna akıllı lakırdısı 
kimse bilmemiş, ve öğrenememişti. mı derler~ .. Burada, denizin oı tasın -* da balıklara mı nikah kıydıracaksın} 

Fakat biz, karilerimizi mt!rakta hı • - Hayır .. deniz kızına. 
rakmamak için küçük bir ifşaatta bu- - Hangi deniz kızına? .. 
lunacağız; imam Ali efendinin, bu es-. - Canım .. hani şu .. Singapura ge· 
rareng'-i hadiseye nasıl karı~mış oldu· lirken senin gözüne görünen deniz kı· 
ğunu kısaca anlatacağız. zına. 1 

Ertuğrulun, kayalara çarparak par - Aman.. deme... Demek ki o, 
~]anmasından, takriben bir saat ev - bir hayal değil, hakikatti. , 
veldi. Zavailı gemi, o korkunç dalga- - Evet. Ve o hakikat, şu anda da 1 

lar arasında yuvarlanarak son saatlik gemide yaşıyor. 
hayatını yaşarken; mülazim Asaf, - Ah, tevekkeli değil.. ben o za -
imam Ali efendinin kamarasına gir - man yırım yınm yırtındım da, kimse· 
miş: yi inandıramadım... Hay Allah hayir ' 

- Hocam!.. Bence, artık ümid kal- versin .. demek ki, deniz kızı o zaman· Barbarosun bir dileği var: Ce • Salih reis gibi eski bir deniz kurdu bile 
madı. Batacağız. danberi gemide, ha). zayiri baştan başa Türk hakimiyeti cesaret gösteremiyordu. 

Demişti. Biraz evvel, kumanda köş· - Evet. altında yaşatmak istiyor. Onun bu yük· Manasız ve bot yere tel-efat verme· 
kiinden aşağı inerek, o müthiş dalga,. - İyi amma oğlum •• ona kıyılacak sek dileğinin tahakkukuna hepimiz ğe de sebep ve mecburiyet yoktu. 
lar arasında abdest tazeliyen imam Ali nikah, sahih olmaz. canla başla çalışacağız. Bir aralık kaleden atılan toplar ke· 
efendi, mahzun ve mütevekkil bir ta· - Niçin? 1 Ve o gece sahi.le çıkan Türk deniz· silmişti .. 
~·ırla başını göğsüne eğerek: ç·· k"' baz .. 1 b k b"J çileri, kimseye sezdirmeden kalenin Salih reis gemisile Barbarosun ge· 

N 1 ! H k• k - un u, ı u ema; u a ı d"b" k d ki k .. - e yapa ım .. ayatta ı ısme· hl .. k . . "f . d dd . ı me a ar ya aşara , yuksek burç- misine yanaştı. . . ma u atı ecınnı taı eaın en a etmış· v 

timız bu kadarmış .. hemen Cenabıhak, 1 d" lara tırmanmnga başlamışlardı. - Düşman bu kalede bu kadar kuv· 
&san bir ölümle, cümlemize iman sela· er ır. Halkulvad kalesinde uzun menzilli vetli toplara malik olduğunu bilmiyor 
ıneti varsin. - Hocam. Lakırdıyı uzatacak za- büyük toplar vardı. Bu topları vaktile dum, dedi. Kaleyi uzun zaman, muha· 

Demişti ... Asaf, birdenbire Ali e - manda değiliz ... işin içinde cin, peri lspanyol generallerinden biri bu kale· eara etmek için hazırlıklı değiliz. Ben· 
fendinin ellerine sarılmış; hafif bir yok ... Senin gördüğün o kız da, senin ye yeleştirmişti. Zaten kalede bin Is - ce bu kadar tehditle işin içinden boz· 
ıesle konuşmaya başlamıftı: benim gibi beni ademdir. inanmazsan, panyol askerinden başka kimse yoktu. gunsuz çıkıp gitmek daha hayırlı olur. 

- Hocam 1.. Allah rizası için senden işte... Bütün İspanyolların güvendiği hu Barbaros, Salih reisin sözlerini dik· 
bir ricam var. Asaf; bunu söyler söylemez, kama· toplar ve kaledeki topçulardı. katle dinledikten sonra, içine bir şüp· 

- Estağfurullah, oğlum... AHah ranın kapısını açmış .. orada bekleyen Barbaros kale surlarının iki boydan he girdi: 
rızası için dedikten sonra, artık rica d uzanıp kıvrılan sahillerine gemilerini - Acaba Salih korktu mu} Suadın elin en tutup içeri almıştı ..• 
olur mu} Söyle bakahm, ne istiyor • imam Ali efendi, şimdi büsbütün şa- yaklaştırmıştı. Bütün gemiciler muhaverenin de • 
-un. lspanyollar Türk gemilerinin buraya vamında tarar gösterirken, Salih reisin: 

şırmıştı. 
- Şimdi, bir nikah kıyacaksın. A b' · ··b adı ne geldiğini ancak sabaha karşı haber al· - Cerbeye dönelim .. - y .. şu ızım .. su yan .. 
- Anlamadım .. ne kıyacağım?. "d" b ., dılar .. Top ateşi bütün şiddetılc başla· Demesi Barbarosu hayretten hay -

ı ı, unun r •• 
- Nikah. S dı. rete düşürmüştü. - uat... b 
- Ne nikahı?. E 5 .. 1_ d" · , ~k Fakat atılan gülleler oşa gidiyordu. O gün Hamza kaptanla Salih reis - vet.. uat .. ta, Aen ısı . .. Lil in, 
- Canım .. bayağı nikah. bu çocuk kız mı? meydanda hiç bir Türk gemisi görün· arasında başlayan bu fikir ve görüş 
- Vah zavaJlı delikanlı .. can korku- müyordu. Kalenin yanındaki boğazdıı ayrılığı uzun zaman sürmüş ve bu yüz· 

d _ 1_1 • 1 • - Evet, hocam .. kız.·· Nasılsa ak· da İspanyol donanması .vatıyordu. den aralarında bir geçimsizlik başla -sun an, ~ ına cınnet ge mış. 
D · V k 1 k lına uymuş .. dünyayı gezio görmek Barbarosun m::ıksadı bu donanmayı mıştı. emışti. e sonra. aş ar:nı çalara 
1 d için bir kolayını bularak gemiye so • har~ete getirip körfezden denize çı - Salih reis çok makul dü~iinüyordu. söz erine evam etmişti.: ,. 

-·--·-·--··-····-········ ........ _ kulmuş ... Şimdi biz, bununla sevişi • karmaktı. Bu iş, Hamzanın tecrübesiz kafasile 
1 yoı uz. Bu sevgimiz, o kadar biiyük ki; Güneş doğuyordu. yürüyecek ve halledilecek bir mesele 

Bir Doktorun ahrete bile, el ele tutuşarak beraber Bürçlere yaklaşan Tiirk muharip • değildi. 

Gu··nıu··k gitmek istiyoruz. Kuzum hocam, bu leri güneş doğunca tekrar yer.:! ntiama· Salih reis, Hamzanın itirazlarını 
Perşembe • 

iyiliği bizden esirgeme. Sana da sevabı ğa mecbur oldular .. zay"at vermemek duydu: 
Notlarından (*) var ... Eğer sağ kalırsak; inşallah İstan- için geriye çekildiler. - O çocuktur daha. Em~kleyen bir 

_Ç __ ,_k~----------ı bula çıkar çıkmaz, nikahımızı gene Barbarosun çok güvendiği ı~enç çocukla uğraşmak bana yaraşın.az. 
OCU sana tazeletiriz. Yok eğer, ölür gider- denizçilerden Hamza kaptan; Barba· Dedi .. o, Hamzayı daima hoş görür, 

Bakımına dair ttek .. dünyada birbirimizden .nüradı - rosa ısrarla anlatıyordu: kendisine iltifat eder, candan ve baba· 
-1-

Çocuğun odası sakin bir yerde- olmalı ve 
uyku saatleri muntazam •>imalıdır. Uy
ku esnasında vücuttaki zehirler dışarı 
çıkar, günduzün sarfedıJen kuvvet yeni
den kuanılır. Memedekl cocuklar 18-20 
saat uyumalı. Büyükler de en az sekiz 
saat uyumalıdırlar. Çocuğu beşikten itl
baren banyoya alışLırmnk H\zı:ndır. Bu 
suretle slnlrler rahatlanır. nefes aiıp ver
me Ye huim işleri kolaylasır. 

Çocuk yqmda barsak kurtı:mna dik
kat etmek, ha.vale hallerinde dikkatli 
bulunup doktorun tlkrlni aımak lilzım
dır. 

Baş üzerine düşmemesıne b!Jhasc;a göz 
kulak olmak icap eder. Cocukların top
lu bayat geçirmelerine ehen'.miyet nr
~elldlr. Çocuk yalnızlıktan hoşll\nmaz. 
iyi arkadaşlarla toplu oyunlar çoeuk 
ruhunda dlğerUmlık ceınlyet ıevglsl 
duygulannı uyandırır. 

mızı alamadık. hiç olmazsa cennette - Ben limanı geçen gün iskandil ca öğütler verirdi. 
birleşiriz. ettirdim .. limanda kuvvetli donanma Hamza çok ateşli, atılgan bir genç· 

Ali efendi, zeki bir adamdı. Vazi • yoktur. Düşman dişarıya çıkacak hal- ti. 
yeti, derhal kavramıştı. Bu temiz arzu de değildir. Bana inanınız.. lspanyol Halkulvad kalesi önünde: 
karşısında, kendisinin de yapacak bir gemilerini eğer istersen, ele geçirebi - - Bırakın bizi, kaleyi baştanbaşa 
vazifesi olduğunu anlamıştı. liriz. zaptedelim .. limanda bir fare sürüsü 

Derhal, gözlerini yumarak ellerini Barbaros bu iddiayı çocukça bul - gibi sinen İspanyol donanmasını yaka-
kaldırmış .. avuçlarım semaya doğru muştu: layıp çıkaralım. 
açmış .. .kalbinden kopup gelen bir - Limandaki düşman donanması Diye bağrıyordu. Salih reis, Barba-
( euzu·besmele) çektikten sonra; ne kadar zayif olursa olsun, kalenin rostan çekinmese: 

_ Elhamdü lillezi .. kale fi kitabihi .. himayesine sığınmış bir haidedir. On- - Haydi oğul, diyecekti, ne duru· 
venkihu... Nikahen.. helal en ve, tay· !arı - oradan dişarıya çıkarr.ıadıkça - yorsun~ işte meydan .. atıl ileriye l 

'b elde edeme'-·iz... Fakat, o, Hamza gibi çocuk ruhlu 
yı en... .; 

Diye nikah duasını okumaya başla· Diyordu. bir adam değildi .. denizlerde bin türlü 
mış .. duayı bitirdikten sonra da; A - Salih reis, kumanda Barbarostr. ol· tecrübeler geçirmiş, ağır başlı bir kap· 
safla Suadın arkasını sıvayarak: duğundan söze karışmıyordu amma ... tandı. 

- Cenabıhak; dünya ve ahirette Hamza ya da için için kızıyordu. Öv le Salih Reis Barbarosa: 
(•) .. aotlan bslp saklayınıs, 1abat b b b il b 

bir...._ ,....&lnp ltelleblyon Japıan. birbirinizden ayırmasın. ya! Bar aros gi i i rnssa bt• derıi?l"r· - Bu işler iraz da soğukkanlılık-
..._.. ·-•mw4a_ '!I _~ lllr ..._ J Diye mırıldanmıfb. de ak•nlarile tanınmış olan bir deniz· la yiiri.ir .. deli başlılık her zaman işe 

WP1t!!•~· ! ~ı ~·!··~·~-~U:!!!!.!!!: ____ ..J kuı YU) çiye akıl öğretmek ne demektn Buna yaramaz. Top ateşi kesildi diye limana 

ablaeak olursak, silkelenen ağa~ 
dökülen armutlar gibi. bir top atef"'" 
hepimiz denize dökülür, perişan -"' 
ruz. Bu va2'.yet karf1sında ce~ 
yeri yoktur. Akıl ve idrakimiz b~ 
için en büyük rehberdir. Hakikati ,ti 
le görüyoruz. kJI. 

Demişti. Bu aöz üzerine diğer . 
tanlar da birer birer Salih reisin ~ 
ni kabul ederek: ~ 

- Ateşe atılıp OOfU~a t~lef olırı;;. 
mana yok. Cerbeye donelım.. e ~ 
ve cephane alalım.. buraya hazır la" 
gelelim. Kale kaçrpıyor ya ... On~ 
zaman muhasara etmek bizim el 
dedir. 

Derneğe başlamışlardı. . 
Barbaros o gün, geç vakit maiy:J 

deki kaptanlara hareket emrini 11 otJ 
Sağ ve sol cenah filoları sahile 

ru dümen kırarak birleftiler. ··rJ' 
Toplu bir halde kak önüne do 

ler .. 
Cerbe yolunu tuttular. 
Güne' batıyordu. 
Deniz sakin ve dalgasızdı. 
Rüzgar dinmişti. f 
Y elkcnler porsumuf su balonlatl 

bi sağa sola çarpıyordu. 
Gemileri kürekçiler götürüyord;i 
Barbarosun gemisi ile Salih r 

gemisi yanyana gidiyorlardı. ,/ 
iki reis güvertede karşıdan kar 

konuşuyorlardı: ifİ 
- Geceyi denizde mi geçirec 

Barbaros cevap verdi: 
(Arkası var) 

... --... ----··· .. ··--... -······-·· 
Nöbetçi 
Eczaneler 
Ba akşam nöbetçi olan ec11aneler ~ 
dır: 
İstanbul clhetlndekiler: (Y 
Aksarayda: (Ziya Nurlı. Be.vazı~; 
sador). Fenerde: (VllallJ . Şehre lf 
de: (Hamdi). Karagümrükte· (Fuat~:_.. 
rnatyada: (Ero!llos>. Şehzade~' 
<İ. Halil). Eyüpte: (Arif Eeşiı). ~ 
nünde: (Salih Necatı> . KüçükP fll' 
<Hulüsl). Alemdarda: <Sım AsUJI)• 

lnrköyünde: <Merkez>. 
Beyoğlu clbetindekller: ti ' 
İsttkliU caddesinde: (Kanzuk). o:U~ ; 
da: (Hidayet). Taksimde: <N~; 
din). Kurtuluşta: <Necdet}. Ye~ttl' 
de: (Parunakyan>. Bost.anbaşınd•· 
mat). Beşlktaşta: <Nail Halit). 
Botıulçl ft Adalarda: P'f'. 
Üsküdarda : <İttihaU. Sar~eı·de: 11Jf. 
Kadıköyünde : (Büyük), (t:çıer•· 
yükadada: (Şinasi Rızaı . aeY 
(Balk). 
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1 ISTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI 
Eminönü kazası idare bey'ctinden: İstanbul Belediyesi dahilinde Eyüp kazası· 

oın belediye bududile mahdut olmak üzere yeniden bir belediye §Ubesi ihdası ve 
diğer belediye tubeleri budutlarınm belediye hududu dahiline isabet eden kısmın
da kaza hudujanna nazaran tadilat yapılması için belediye meclisine aza intihap 

hakkını haiz olan ve belediye !ıududu dahilinde mütemekkin bulunan lıemterilerin 
reylerine müracaat edilecektir. 

Kaza hududu dahilinde mukim ofan kimselerin maymn 9 uncu pazar günü sa-

at dokuzdan on sekize kadar aıağıda gö5lerilen yerlerde bulundurulacak sandık • 

5 -
(Rami karakolunda) 
6 -
( Otakeılar karakol bİ· 
nasında) 

7-

( Balat Hamam arkan 
Ferruh camiinde) 

Rami Yeni mahalle, Topçular, Rami Cuma mahalleleri. 

Fethiçelebi, Nİfanca, Cezri Kasımpqa, Abdülvedut mahal
leleri. 

Balat Karabaı, Avcıf>ey, Hızırçavuı, Hatip Muslahaıtin, 
Tahtaminare, Atik Mustafapaşa, Hamami Muhittin, Katip 
Muslahattin, Mollaqkı, Tevkiicafer, Kasımgi.ırani mahal• 
lelerile Süreyyapafa fabrikası. lara reylerini atmaları ilin olunur,. 

Rey ablacak aandıkların yea leri: Rey "':acak mahalle isimleri: l ~~ibali polis karako
Haydar, Haraççı Karamehmet, Küçükmus:afapaıa, Abdi
auba§ı Müftiali, Kasapdemirbun mahalleleri. ı Kaymakamlık binasında ~yh Mehmet Ceyli.ni, Hocapa§a, Hob- : lu binasında) 

yar Çelebi Alaettin, Ahıçelebi, Tahtaka- 9 • Ereğli, Dcnizaptal, İbrahimçavUf, Arpaemini, Fatmasultan, 
1 BeyaZJtağa, Mollaıeref, Ördek.kasap, Nevbahar, Sarımusa · 

mahalleleri. Beyazıt nahiyesi Müdürlüğünde 
Şehzade camiinde 

le Rüstempap. (Ereğli camiinde) 
Camcı Ali, Beyazıt 
Kemalpaşa, Kalenderhnne, Balabanağa. ı o • 

Seyitali, Merkezefendi, Melek.hatun, Uzunywuf, Veledikar 
bat mahalleleri. SüJeyınaniye camiinde 

Mercan camiinde 
Süleymaniye, Molla Hüsrev (Evliya camiinde) 
Ça1Jı, Deynhatun, Mercan, Süruri. . ı 1 • 

Ced~paıada semt ocağı binımnda Tavıantafı, Saraç İshak, Mimar Hayrettın, (K zl 1• a ıçeıme po ıa "a-

Kurnkapıda eski karakol binasındı 
Çadırcı. . 1 rakolunda) 
Şcyhııuvar, Bayram Çavuf, Muhsıne ha-

Kazlıçeşme mahallesile fabrika1ar. 

., • S d" N" 12 • .un ~azganı a ı, ışanca, f 
Tülbendci Hüsaınetlin, Ki.tip Kasım, Mi- ( mrabor camiinde) 

İmrahor, Hacıevhat, Hacıbamza, Abdiçelebi, 
halleleri. 

Alif akıh ma-

l.tuıga mektebinde 
mar Kemal, Mesihpap. 13 • 

Oç nu"braplı camiinde Hacıkadın, Hoca Giyasettin, Yavu:ı; Sinan (Aksaray Çalnrağa 
kantarcılar camiinde Demirtaı,· Sarıdemir, Zindankap• camiinde) 
Küçük Ayasofya camiinde fshakpap, Küçük Ayasofya, l4 • 

Yalı, fnebey, Keçibatun, Hobyar, Küı;kçüb4ı mahalleleri. 

Akbıyık. carniinde Sullanabmct, Cankurtaran, (~acı Hüseyinağa ca- Hacı Hüseyinağa, Kasapilyas, Sancaktar Hayrettin, Da-
~tik Alipaıa camünde Alemdar, Mo11afenari, Mahmutpaşa, mıınde) Yatpaıa, Arabacı Beyaz.ıt, Kocamus~fapqa mahalleleri. 
Jruzağa camiinde Binbirdirek, Emin Sinan: Kadıköy k 'd be • • d t . azası ı are Y e~ın en: stanbul belediyesi dahilinde Eyüp kazası be-

b 
Be. şiktaı Kazası İdare bey' etinden: İstanbul belediyesi dahilinde Eyüp kıı:zası ledıye hududu ile mahdut olmak ·· nid b" E - beled" L--~ ib~---l ·~ . u:zere ye en ır yup ıye fUueaı wuı ve 

e edıye hududile mahdut olmak üzere yeniden bir Eyüp belediye ıubesi ibdMı ve dıger beledıye ftlbeleri budutlannın belediye hududu dahiline isabet eden kısmında 
diğer belediye ıubeleri budu11arınrn belediye hududu dahiline isabet eden kısmında kaza h~dutlanna nazaran tadilat yapılm:ısı için belediye mecfuine aza. intihabı hak-
ktU,a hudutlarına nazaran tadilat yapılması için belediye meclisine az& intihabı bak• lnnı baız olan V L l d' h d d d h•ı• lr •• e ve e ıye u u u a J mde mukim bulunan bem,erilerin reyine 

ırıı haiz olan ve belediye hududu dahilinde mütemekkin bulunan hemıerilerin rey- muracaat edilecektir. Kazamız hududu dahilinde mukim olan •.!---•a..; .. 9 / .... ayıs/ 
lerin... .. dil k . llUlllaCI....... .. . 

"' nıuracaat e ece tır. 937 paz ·· .. ka .. .. ar gunu aut 9 dan 18 e kadar &§ağıda aösterilen mevkilerde bulundurula-
zanuz hududu dahilinde mukim olan rey sahiplerinin mayısın 9 cu pazar gunu saat cak sandıklara reylerini atmaları ilin olunur. 

9 dan 18 e kadar af8iıda gösterilen yerlerde bulundurulacak sandıklara reylerini at• Sandık yeri: 
Rey verecek mahalleler: 1naları ilan olunur. 

Sandık yerleri: Rey verecek Mahallelerin isimleri: Kaymakamlık binasında Rasim paıa mahalleai 
lbrahim ağa mahallesi 
Osman ağa mahallesi 

1-s· - .. 
ınan papı camu Sinanpıqa, Cihannüma, Abbasağa Tiirkali, 

fipıezade, Yıldız. 
2 - T eıvikiye camü T eıvikiye, Muradiye mahalleleri ! - Ortaköy parti binasmda: Ortaköy, Mecidiye mahalleleri, 

5 
- Arııavutköy nahiye binası: Kuruçepne, Amavutköy. 
- Bebek camii önü: Bebek. 

6 - DikililaJ ilk mektep: Dikilita§ mahallesi. 

I .Sanycr Kazası idare bcy'~tindcn: İstanbul belediyesi dahilinde Eyüp kazası be
;.~1Ye hududu ile mahdut olmak üzere ye:ıiden bir Eyüp belediye ıUbesi ihdası ve 
d lğer hclediye §ubeleri hudutlannın belediye hududu dahiline isabet eden kısmın
L a, kll2a hudutlarına na::aran tadilat yapılması için belediye meclisine aza intihabı 
ııakJunı b • . r . aız olan ve beledıye hududu dahilinde mütemekkin bulunan bem§erilerin 
eyıne lllÜr caat edilecek:ir. 

Kazamız hududu dahilinde mukim bulunan kümelerin mayıs 937 ayının 9 un
cu Pazar günü saat 9 dan 18 e kadar Sarıyer, Maden Yeni mahalle, Büyükdere, 

Rumeli kavak, Kireç bumu, Tarabya, Yeniköy, İatinye, Emirgin, ve Rumeli bisa
rtnda bulundurulacak a&ndığa mezklir mahalli.t halkının reylerini atmak üzere mü
racaatları ilan olunur. 

1 
.Beyoğlu kazası idare hey'ctinden: lstanbul Belediyesi dahilinde Eyüp kazası be

edıye hududu ile mahdut olm8k üzere yeniden bir Eyüp belediye ,ubcsi ihdnsı ve 

~İğer belediye ftlbe hudutlarının belediye hududu dahiline isabet eden kısmında 
Is aza hudutlarına nazaran tadilat yapılması için belediye meclisine "za İnlihabı bak-
~ru haiz olan ve belediye hududu dahilinde mütemekkin bulunan hemterilerin re

Yıne rnüracaat edilecektir. Kazamız hududu dahilinde mukim rey sahiplerinin 9 

mayıs 937 pazar günü saat g druı 18 ze kadar me~kez nahiyesinde oturanlann kay· 
~~karnlığa ve nahiyemiz dahilinde ikamet etmekte bulunanların d nahiye merkez-
erıne rnüracaatla bulundurulacak sandıkfara reylerini atmaları ilim olunur. 

Bakırköy kazası idare hey'etinden: İstanbul belediyesi hududu dahilinde Eyüp 

~azasında bele.diye bududile mahdut olmak üzere yeniden bir Eyüp belediye ıubcsi 
k dası ve diğer belediye tubeleri hudutlannın belediye hududu dahiline isabet eden 
• ıarnında kaza hudutlannn nazaran tadilat yapılmnsı için belediye mecfüine aza 

ınt~hap hakkını haiz olan ve belediye hududu dahilinde mütemekkin bulunan hem-
ferılerin r 1 • •• d"l k . • ey enne muracant e ı ece tır. 

.. kazamız hududu dahilinde mukim olan rey sahiplerinin mayum 9 uncu pazar 
ltinü saat 9 dan 18 ze kadar n§ağıda gösterilen mahaller için ayrılan sandıklara 
reylerini atmaları ilin olunur. 

Sandık yeri: 

y ~ - Bakırköy kaymakam ve B. Ş. binası: Bakırköy Zeytinlik, Cevizlik Sakızağacı, 
enı rnahalle, Kartaltepe ve Osmaniye mahalleleri. 

l' 2 - Yqilköy Nahiye Müdürlüğü binası: Yqilköy, lmranİye, Köyiçi ve Şevke-
1Ye rnahallelerile Florya. 

1
. F a:ih kazası idare hey' etinden: Eyüp kazasının İstanbul belediye hududu dahi
ıne İsabet eden kısmı içinde yeniden bir belediye şubesi ihdası ve diğer belediye 

IUbeleri hudutlarının belediye hududu dahiline isabet eden kısmında kaza hudutla
~~ nazaran tadilat yapılması maksadile belediye meclisine iza intihabı hakkım 
aız olan ve belediye hududu dahilinde mütemekkin bulunan be111ferilerin reyleri-

ile rnüracaat edilecektir. · 

Binaenaleyh, Fatih belediye '°besi hududu dahilinde mukim rey sahiplerinin 
~aYuın 9 uncu günü saat dokuzdan on sekize 9 - 18 e kadar mahallelerinin bai

rıdığı, 8f8ğıda yazılı, mevkilerde bulundurulacak sandıklara rey varakalannı at
ltlak Üzere mezkür mevkilere müracaat eylemeleri ilin olunur. 

[yüpte tqkil edilecek belediye ıubesi için müracaat olunan umumi azanın 

1 .. toplanacağı mevkiin ve bu mevkilere bağlı mahallitın listesi. 

(ICayın k d" a arnlık bele • 
1Ye Ş iL• 

~ • · ·oınaamda) 

(~o irı · 
'•rıda) cı tnektep bina-

3 -
(1'ara ·· 
İlk RUtnrük 27 • f 

lncltt • ınc 

Kırkçe§me, Hüsambey, !Sinan.ağa, Kirmasti, Şeyhresmi, 

Hoca Üveys, Guraba Hüseyin aia, Baba Huanalemi, Mu
ratpap, fskenderpap, Sofular, Hasanhalife mahalleleri. 

Kocadede, Dervifali, Beyceğiz, Kanyttiatik, A lipafa ma
halleleri. 

Muhtesipiskender, Mimauinan, 
Haticesultan mahalleleri. 

Neslİ§ahsultan, 

Kızıltoprak nahiye binasında 

Erenköy nahiye binasında 

Haaanpafa mahallesi 
İkbaliye mahallesi 
Cafer ağa hlahallesi 
Osmaniye Mecidiye mahallesi 

Zühru pap mahallesi 
Tuğlacı Mustafa mahallesi 
Göztepe mahaJlesi 
Merdivenköy mahallesi 

fçerenköy mahallesi 
Sabrayicedit mahallesi 
Bostancı mahallesi 
Suadiye mahallesi 
Kozyatağı mahallesi 

Beykoz ka:ulSI idare hey'etindcn İstanbul belediyesi hududu dahilinde Eyüp ka
~asmda bel~~iye hud~dile mah.dut olmak üzere yeniden bir Eyüp belediye ıubesi 
ihdası ve dıger beledıye tuhesı hudutlarının belediye hududu dahiline isabet eden 

lwmında kaza hudutlanna nazaran tadilat yapılması için belediye meclisine iza · • 
tibabı hakkını haiz olan ve belediye hududu dahilinde mütemekkin bulunan h m. 
fCJ'ilerin reylerine müracaat edilecektir. Kazamız hududu içinde mukim olan reye:. 

biplerinin mayum 9 uncu pazar günü saat 9 dan t 8 e kad ah 11 J • • • 
v • • ar m a e en ıçın ayrı-

lan aıagıda yazılı mevkılcrdekı sandıklara reylerini atmaJan ilan olunur. 

1 • Beykoz kaymakamlık binasında Beykoz, yalı köy mahallesi 
2 • Pa .... bahçe polis karakolu binasında p .... L-Lç ı . k"" h n . 

ır- -r-uan e ncll". oy ma a csı 

3 • Kanlıca polis karakolu biMsında Çubuklu Kanlıca mahallesi 
4 - A. Hisan nahiye müdürlüğü binasındaA. Hisan Gökaü mahallesi 
5 . A. Kavağı polis karakolunda A. Kavağı, Mirıah mahallesi 

. Üsküdar k~sı idare bey'ctindcn: İstanbul belediyesi dahilinde Eyüp kau151 bele
dıye hududu ile mahdut olmak üzere yeniden bir Eyüp belediye ıubesi ihdası ve di
ğer belediye ıube budutlannın belediye hududu dahiline isabet eden kısmında kaza 

hudutlarına nazarm_ı tadilat yapılması için belediye meclisine aza intihabı hakkını 
haiz olan ve b~ledıye. hududu dahilinde mülemekkin bulunan hemşerilerin reyleri
ne müracaat edılecektır • 

Kazamız dahilinde mukim olan rey sahiplerinin 9 mayıs 937 pazar günü saat 
9 dan 18 ze kadar •pğıda yazılı yerlerde bulundurulacak sandıklara reylerini alma
lan ilan olunur. 

Sandık Yerleri : 

1 • Kaymakım1hk bi

nasında 

2 • Arakiyeci Hacı 
Mehmet camünde 

3 • Valdei A:ik ca • 

münde 
4 • Çinili karokolun • 

da 
6 • Fıahk ağacı eski 
Bando Birliği binasın-

da 
7 - Kısıklı Belediye 
mevkiinde. 

8 • Beylerbeyi B. mev 

künde. 
9 • Çengelköy cami

inde 

1 O - Kandilli camiin
de. 

Rey verecek mahaller: 

Sirumpa§a, Çakırcı Hasanpa§a, Salacak, İhsaniye, Ayru.
ına, Rumi Mehmetpaşa, İmrahor, Ahmet çelebi, Hamza 

Fakih, Kefçe dede, Hayrettin Çavuı, Durbali, Toyga.
Hamza, Tenbel Hacı Mehmet, Güllem hatun, fnkılip ma
halleleri. 

Selimiye, G,azi Aıker Ahmet Ef, Arakiyeci Hacı Cafer, 
Aıçrbaıı, Tavafı Hasan ağa mahalleleri. 

Valdei Atik, Tabaklar, Arakiyeci Hacı Mehmet Pazarbaıı 
mahalleleri. -Selimi Ali Ef. mahallesi Murat Reis, Selman ağ~ Hacı Hes-
na hatun, Solak Sinan mahalleleri. 

İcadiye mahallesi. 

Kısıklı, Bulgurlu, Altunizade mahalleleri. 

Beylerbeyi, Bürhaniye, Güblice, Abdullah mahalleleri. 

Kuleli ÇengelköJ mahalleleri. 

Vaniköy, Kandilli mahalleleri. 

cı • cp bınasında) 

(tYÜp 
.ı c,,._ •. 
'Qa) -utı avlusun. 

lslambey, [yüp, Dökmeciler, Oçıehitler, Gümüpuyu 

halleleri. 

11 • Ku:r.ıuncuk halk 
ına- partisi binasında. 

Kuzguncuk mahallesi. 

( Devamı 16 ncı sayfada ) 

OSMA "LI BA KASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESiS TARİHİ : 1863 

Sermayesi: 10,000,000 İngilU llrası 

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

Her turlU banka muameleleri 
yapar. 

KEllPETEN 6iBI 
S9KER 
.ATAlll. 

___ , ____________________ .... 
DOYÇE ORIENT BANK 

Dresdner Bank Şubesi 
Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki tubeleri: 

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

YALNIZ 

BAKER 
Mağazaları 
Hali hazırda 

PARDESÜ 
RAGLAN 

TRE.NÇKOT 
REVERSI BL E'ln 

En mnntehap çeşitlerini 
Her yerden ucuz fiat 

ve mnsait şartlarla 

TAKOiM EDEBiLiR • 

Çeşitler tOkenmeden evvel 
istediğinizi intihab ediniz. 

Kayıp - 20/4/37 tarihinde e<l3ı> nu• 
maralı tecrübe otomobil plakasının dii§üp 
kaybolduğunu ilan ederim. 21/4/ 37 

Taksim Sıra Selvi Billurcu sokak 

No. 34 • 36Atasağun 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi 1 688 

• ıdnre merkezi: 
İstanbul (Galata) 

TiiTkiyedehi ıubeleri: 

İstanbul, (Galata, Yenicami); 
İzmir, Mersin. 
Adana bürosu 
Yunaniıtandaki fUbelen 

Sclanik, Atina, Pire. 

• 
Her nevi banka muamelatı 

İstanbul ve Galata şubelerinde 
&rlralık kasalar 
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HASAN .L.EV ANT ALARI 
Yuell'in, leylik, menek,e, fİpr, Karyoka, nergis, Fulyalar, Bahar çiçekleri, la Rumba, Pompadur, dağ çiçekleri, Kukaraça, Nadya, Suar de Paris, LAie, Rev Dor, Kadın Eli, 
Amber, Pupi, Şanel, Zambak, Origan, Neroli kokulan çıkmqtır. Fiab : 2S • 50 • 1S • 100 kul'Ufbır. Hasan Deposu : lstanbul, Ankara, Beyoğlu, Be,iktaı, Eskifehir. 

Akay işletmesinden: 
Biiyükada iskelesindeki 2, 3, 4, 5, 6, S. 9, 11 No.h dükkinlar. 
Moda ... ı•..n.o.... 
Y alo•a bphc:alan tuhafiye diikkim 

Yalo .. bpbc:alan Oç brdetler' pzinom. 
Yubncla yamlı mehallerdm Büyüluıda iakel.Weld diikkinlar, Moda iskele ıa• 

sino.a, Y aloYa kapLcalan tuhafiye dillkim bir sene, Oç kanletı. pzİaosu da bir 
laOll içia arthrma a.uıne kiraya •erılecektir. 

Artbrma, 29/4/937 P..,...he sini saat 15 de Akay ltletme Şefler Eac:ime
.We yap.ı..:.kt... 

isteklilerin teklif edecekleri ...ıik kira Weliııüa % 7,5 la nishetinde PeJ akçe
.....,... .._._._... plmeleri. 

Şartnameleri aörmek .... malümat almak iltiyealerin de lııer Pn idare l..eYuan 
l.öliiıınine müncaatlan a2268l) 

lstanbul Alt-ın_c_ı_l_c_r•_M_•_m ___ u_r_lu_A_u_n_d_a_n : 
Ali Mlnirin ~et Sandalına birinci cl..ececle ipotek llalunaa n tamamma 

1090 lira kıymet takdir edilen Dantpapda S..Cak~ar Hayrettin mahallesinde 
...... 10bimc1a eski 140 yeni 21 No.h satı Melire haaeai arkala Nuh baae •• 
._.... Solu Ka)"Mkanu Süleyman s.mi w•ıami haaeai ._ Rlaçesi öni inekçi 
IObiile malaclut ft enafı apiıcla Juda 'bir ..m •hlma•ma karar verihniftir. Sözü ıe pa,.... ..,..,.: z.mn blmcl-: ~ .----....... i8fhk ff allpp Wr IO 

fa a-ine ......._ .ıtı w • ocla Wrlıllci ...._..r Bir safa iwiDe iki oda INr 
....... lkiaci btmda: Bir çab od.. bulk ..._.. olap arbda .-aini çİako et
rafa ütaP korlmluldu talalabot ........ Boalwww abwlu a=·em _,. W. Wr ys 

IMal ..._ ta'ABllS acli oc:akh seaıini çimento llllllfak n Umarlük .ardır. Babç.
cle bir ~ Wr klima iki meJTll ataca olap P..ao Wr ... ti mahalli .arclır. için
de ........ tesilab nnbr. Birinci katta ,.. tullfta ... kaphdlr. Umma ....... 

17 me1re ....W- ol• baaclaa 3J metre __.._ it bt itihar edDm Üfap 
Wda 1-' kalam t.hçe oı.. lNr .m tama• __. .... ._....... oldaia siW .pr 
artta..,..,.... ...... 

Arttaw pıımAr. Aıtbrma,. iltirllk .._. .......... llvwd _.,,,...... 
...- 'Yo 7,1 .-...... .., ~ ..,a milll Wr .,,..,._, hı• bgt mektalıuna 

............ ., iaıp .............. ftl'si, ~ -···· .. ..w Mrça.n 

.. .,. aiHir. Artbrw ............ 11/1/937 tarilliDe mlıedif Sala ... ela • 

lrede -·· .,...._ ... •Halı*. 8iriDCI arttlftDW7/l/137 tarlalne mi-
wlif ..... ı.i,W ............ IMt l4tm 16,. w. icra eclilıı:ılr, -- artbr-
..... Wel, kqmali muha......,• o/o 71 W RWala takdirde ille .......... . 
Alai t.lalinle 10D artbraDla tas"lıli '-ki kdnak ... uttama - ... ... 
.... tmMlit ...... 22/6/937 tariWae ...... Sala ... ..at 14 - 16 ,. 
w.r clainde ,apdaaık ikinci artbnDa netiCllieı:le •çok utbraDID iltWe 1-a-
lalecekbr. 2004 ............. icra .... iflia lrauu ..... 126 BiCi macldeeine tnfikaa 
...... tapu .wn.ile süit olmıJ• ipotekli .... ldula ... .wc.larum •• ir-
... balda ............................... ,. ............ ....... 

... tariWDd• ....... 20 ... sarfmcla ..... miiaWtelerile lairlikte clainmize 
Wlııliamılwi ........... Akli takdirde haklan tapa eiciDerile süit eima7ular •bf 
........... ,..........,.._ lııariç kahrlar. ~ T-.i, -·•iJ• .... tamifi>'• .. 
~ .,_incl.a ~ olan Belediye ,_ •• Valaf icar..ı Weli ...-, .. 
• .._ t.mı .-... 20 senelik nlaf icansi taYis bedeli mittel'İJ9 aittir. Daha faz. 
la meMmat almak _,_..... 36/891 ............. doqada me.-mt nrM: •• mahal· 
Jea ..... takcliri laJIDll npoama prüp ..... ,....,... ilma olaaar. (2275) 

1 lstanbul Belediyesi ilini an 1 
( Bat t.ratı 15 inci sayfada ) 

Adalar kawa idare lae,'etind•r W-W Wedi,eli clehilinde EJip U... ... 
W,. llllclaclile müchl olmak izere yenici• Wr Eylp helecliJ• ...... W.. n 
clilw Wec1iJe ... elwi .............. •ıleıli)re imdada cla.hjljne ~ ~-~ 
.. km ............ ....,.. tadi1M ,......._ ;p.. ~· mecliRne m iıdaalM w•- ..- olaa ..,. ~· laaclaclll el•.....,• ...._ ... Wmea hemten1erin 
...,..... miiracaat eclilecektir. 

Kp- imdada dahilincle makam olea ... ............. ....,_ 9 - pazar 
.... ...ı • elan 11 • kadar ............... , ............ urullıcak ........... ..,.... .............. . 

s ... ~ı 
KaJı ,. * • .ı .... ş. ...... . 
..., ... ......,. M. .... .. 
Buz _...M.Wnnme 
Kmehacla karakol öa&Dde 

..,. ıla rsWmi 
H.,..lir:lameMl'-i .. ......... .... 
Kmala ............ (8.)' (2272) 

* * Senelik 
muhammen ilk te

kırası minab 

,AJandarda Hoca Ra.te. meLelle " eolralmcla 1 N.h Da
ılalaede.,... Melunet ............. 

ç..1Mr1itaf1a DiYamd _...U..in• Yeai;•iler ............ 

llu:aifoai Karamustafa,... medr11.ı 
Ca.lide F__. ceddeliDde 2 N .. K.W. • • 
ç.....,.Htatta Mollafmarl meh• .... ..._... Kiiçilı Vm 

b - iillkabNla 6 N.h oda. 
Fnün&ı.U.We Hoca Aliettin mabaRı•ia Çiglkpe... _.,... 

da 20 N.la Haseki Mustafa ata mekl.W 
8epsitta Kapllplar 10ka;mda 75,IO melN .......... 1ol .... 
S tmd ılte leleckp .. e mahallen aobimda 31,13 N.li 

.......... mektelai 
Clııl .. o.s ....... ,.w .. w. ,. ....... ,.eri 
lirl111ai•• Hac,.... maMDeeinde DaNaat sokaimdaki 15 N.h .............. 
SiileJmaaiyede EJm..f mabal1..iaia Tnkifbane IObimda 1 

264 

3&0 
48 

32 

312 

100 

36 

18 

264 

19,80 

25,25 
3,60 

25 

!3,40 

7,IO 

2,70 
1,35 

19,80 

oclah tat mektep ...... 36 2, 70 
Yabncla semti ....ıll ..........._ kiral.nle • teminatlara yuıh olan mahaller 

tee1im taribinclen ilihana 931, 939 ..,a MO .-im maym .--. bclw aJft aJft 

kiraya nn1mek üzere • atbiwwwy4 ~ ... Şartnameleri inam ml-
clirliiitinde pNlebilir. lnlrliler lüsalanada list ..... • temiwt __._ ..... 
w1cta111e ....... 4/5/t137 sah Pnil wıl 14 ele Daimi Enı i wcle ........_ ...... • 
... (1) (2147) 

t 

El, ayak, koltuk terlerini kesen, 
nahot kokuyu gideren yeglne 
sılıbl padradır • 
INGII iZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - İstanbul 

DIŞ T ABIBI 

RATIP TÜRKOCLU 
Ankara oıaddestnde: M~S6rret oteli 
karşısında ( 88) No. h muayeneha
nesinde beqQn Mat on dortten 
(19) a kadar kabul etmektedir. 

Dr. A. K. KUTiEL 
Karaköy, Topçular 33 

iFLAS SATIŞI 
ikinci iflas Memurluğundan : 

Bir müflise aid olup Beyoğlunda istiklal Caddesinde Sakarya linemaa 
(Eski Elbamra) ittisalinde 2M numaralı mağazaya nakledilen 

Ytlnltt, ipekli ve pamuklu muhtelli 
renklerde manifatura eşyası De 

kadın çantaları 
perakende suretile ve paıarlıkla satışına alacaklılar tarafından bnr 
verilmiştir. Satış 26 Nisan 1987 Pazartesi gQntınden itibaren baf1ıpoat 
ve bergtln sabah saat 9 dan akşam on dokuza kadar devam edeaettlr. 
Mal almak isteyenlerin muayyen olan vakitlerde mezkQr mataaJ'& 

., gelmeleri nan olunur. 

lstanbul Valuflar Direktörluğu ilanları 

Semt1meşhur ve 
mahallesi. 

Cadde veya 
aokalt. Nr : sı Clnsl 

Kıymell mu
bammenell 

Bahçekapı'da 4: - ctı Vakıf banın 
zemin kabnda. 

11-72 Mataza. 

Lira X. 

80 

• • • 12-70 • • 
• • • 18-74: • • 
.. • • tt-68 • 80 
• • • 8-4-10 • ve depo. m 
• • • 7 • • 

Yukanda ya.zıh mahaller 988 aenesi Mayıs nihayetine kadar pmrllkla 
kiraya varileceğioden latekliler 29 - Nisan • 937 Perşembe gtıntl mt •bele 
kadar Çenberlltaş'ta Yakıtlar Başmtıdllrlottınde Akaret kalemine r'=llld. 

{mi) 

--•aw----•-- .... ~.---------------------------------------FORTSAD LTD. ŞiRKETINDEN: 
TabslW işlerimizde latlbdam edil

miş olan KENAN ULUS'UD vazifesine 
nihayet veri.met suretlle firketten 
lnfikAk ettirilmiş olduğu allkadarlarm 
malOmu olmak tızere nan olunur • 

SonPomtaMat.._ 

IHTIVARLIK 

P••lnlzden Geliyor• 
ONA KARŞI 

Hazırlıkll Davranın.al 


