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İdare işleri telefonu • 20203 Fiatı 1 K1ll1lf 

.. Bir kurban bayramının 4 inci rünüydü. BelciYaD 
civannda bulunuyorduk. Birclea Ruslar 

tarafından hücu ... ~,. 
llia BiJ lı:at clha ~• bir YiJaaa saıreteti.·1 
&...~er ........ ölümü hakkındaki il .... 
i:'..~•a ~I ve \,u hunata .... 
~ ..ı..tıtleda .ciyledild~ri1ai ybı
Sk: Tebu tazeleaea bu bldiee W " 

din. Enver patanua Tkkietaada. 
lu hlkil&tta buJUIUDUf ve Latüa. 
bu•nda Kapakı..c. mahallesiiMle 
~ S.U oila l.mailden bir mektup al· 

Mektupta UdiM töyle anlatılmakta· 
ı 

maceranın souu 

•t•• al• 
hılaı' Çat 111 ha • 
mlarlar : Bun • 
dan bir kaç sen• 
evvel tstad>ula 

~~-..... --=========---=--====-=---=8.-.H""'u==aam:..K::===:opeı::ri___ bir Yunan sine · 
/j matrupugıelıolt 

eşiktaş Güneş'i 2 - 1 G. &ıragda ~u!u~u::ı; 
Orok'u 4 _ 2 genJ.ı· kadın artist Zo. 

y Uı .o Dalınas'ı da •· 
larak mevzuu kıl 
men~· 
~n bir .fi1'l çe-
\'ireceldeıdi. Ar· Ba7• Şor 
tiBtler &('UIDda bir de gehç Yunanh 
artist vardı ki, iımi kısaca Papa idi. 
(~ 1 iaci ..,....) 

Uydurma 
Cinayet haberi 
Adliye ve poliai bot yere 

ifgal eden iki kip 
tevkif edildi 

Adana, 2S (Husus! Muhabirmıizden) - Irak Hariciye Nazın B. Naci bu
günkü elrspretıle Ankaraya .miltewccihen şehrimizden geçmişti!'. Bay Na
ci istasyonda vali ve mıniyet müdürü tarafından karşrlanınış ve uğurlan· 
mıştır. 

Şam, 2S - Fransa yüksek komileri ile Irak Hariciye Nazm araııında bu 
sabah bir Suriye - Irak iyi kompılut itilafnamesi imza edilmiştir. Bu iti • 
l&fname ile hudud v~ Bedevflerin muhacereti meseleleri hw~ledilmiş buf 

lunuyor. 

Kaçan iki katilin 
izleri bulundu mu ? 

Son Posta katilleri bulmakta en fazla 
faydası görülecek ~lfunab zabıtaya 
veren zata 25 lira hediye edecek 

Çocuk Haftası 

Dün potia ve ad~eyi ı..ı eden uy. Çoeuk baftMmm ilçtlndl ı&li8 naemlekedn h• tarafuu1a olduiu sihi Aa 
durma bir cinayet haberi verilmittir. C•· kara ve btanbulda da ei-.U ~tir. aesmı AnkaıUa yapıhua menaiml 
lata~a akı ~an oilu Ali Galata mer· ıöetermeldedir. !YUlll 4üncil, ıesm.ı. 7 nd aayfammlatbr.) 
kezine aiclerek• (Denau 1 bel ...,, ... ) 

. 
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Her gür Resimli Makale: il Cemiyet hayatının icapları il 

Türkiyede en pahalı şey: 
Kitap! 

Yazan: l\Iuhittin Birgen 

t?::!!. eçenlerde curnh:.ıriyetin hallet -

~ mek mecburiyetinde bulunduğu 
bir meseleden, kağıt işinden bahset -
miştim. O zamandanberi kağıt, dün -
yada biraz daha paha:andı. Pahalılık, 
harp sonu fiatlarını bulmak üzeredir. 
Gazete kağıtlarının gümrüğü indiril · 
ıııiş olmasına rağmen gazeteler için 
yakında bir kağıt buhranı başhyacak -
tır. Fa:kat, bu buhranm gelmesine in -
tizaren şumiden başlam1~ olan daha 
mühim bir buhran var: Kitap buhranı. 
Bugün, mütevassıt formada bir kita -
bın, b in beş yüz nüshası için mütevas· 
sıt fiat 30-35 liradır. Ou bes formalık 
bir kitap - ki kitapların en küçüğü de
mektir - ancak altı yüz liraya mololu· 
yor. Altı yüz lira, yani, b izim memle· 
ket için mühimce b ir sermaye! 

Cemiyet hayatında ferdin vazifesi cemiyetin umumi Umumun neş'eiendi·ği günde kederini saklamasını bil -
ahengine uymaktır: Bugün !bayram mı var, neş'eleneceksi- miyen insan, keder karşısında kahkahasını zaptedemiyen 
niz, hiç değilse ne.ş'eli görüneceksiniz. Bir keder karşısın - ıinsan iptidai terbiyeden de mahrum bir mahllık sayılır. Türkiyede, bir hamlede bin nüSha 

Fatılacak kitap bulmak g üçtür. Şu hal
de, böyle bir k tabın fiatı bir lira ve 
bunun 2 S kuruşu da ticaret ve komis -
yon hakkı olsa, kitap sahibi, sermaye· 
sini kitaba yatırdıktan s~mra, bunu is
tirdat edebilmek için 750 nüshasını 
satmayı bekliyecek, ond~m sonra da e· 
ğer bin beş yüz nüshayı bh kaç senede 
satafbilirse - her kitabın satılabileceği 
de şüphelidir - o zaman senede 80-100 
lira 'kadar bir kazanç temin etmiş ola -
caktır! 

da mısınız, gülmekten ictinab edeceksiniz. Karşımızdakinin hissine hürmet etmek vazücmi2ldir. 

-=-~~~~~~~~:.=:====~======~===========:::-:-

( SOZ ARASDNDA) 

Bu, yonca mevsimini bekliyecek olan 
zayıf ve biçare eşeğin hikayesidir ki 
Türkiyroe müellifin vaziyeti, bugün 
bundan ibaret bulunuyor! 

* Şu yukarıdaki hesap ba.,it, müellifler 
sermayesiz, tabiler akıllı ve hesaplı, şu 
halde Türaiyede kitaps:z kalnııya mah
kümdur. Kitapsız medenıyet, kitapsız 
kültür olmaz. Kitapsız bir memleket 
ilerliyemez, Avrupalılaşt'maz ve kitap
sız bir memlekette, mektPp açıp okur 

Portakal çekirdeği 
Yüzünden çıkan 
Garip bir da11a 

~fi 
\ 

yazar insan yetiştirmek t€ beyhude - Hiç şüphe yok ki çekirdeksiz porta
dir: Okuyup yazmayı ö~ren:p te oku • kal makbuldür. Fakat Amerikalılar çe
yacak bir şey bulamıyan bir insan için kirdeksiz portakalı herkesten fazla sev
okuyup yazma elbet lüzumsuzdur. dikleri için bu çeşit portakaliarm üze-

Türkiyeye bol kitap ucuz kitap la - · b. d ' k. d k · ı h k 
ımd K

- .. k b . B 'ı . .d . rıne ır e «çe ır e sız» ev asını ~oy 
z ır. uçu ır u garıstana gı ıp kt d l ma a ır ar. 
bakınız, okuyacak ne ~adar çok ve ne G 1 d b. A ·k l b" 
kadar ucuz kitap vard ır ve müellifler eçen er e ır merı a 1 ıraz faz. 
ne kadar çok kitap yaz~yorlar' Türkiye, la para vererek bu ~ortakallardan ~~r 
Avrupanm en az kitap basan, en pa • tane almış. Fakat felakete bakın kı ı

~-------------------------* 
HER GüN BiR FIKRA 

Rahat rahat 
uyuyabilir:er 

Eski Darülbedayide bir heyeti e
debiye vardı. Gelen piyeslerin oy • 
nanıp oynanmıyacağma bu heyet 
karar verirdi, bir gün bir piyes oku· 
nuyordu. 

Heyet azasından biri piyesin ya
nsında uyudu. 

Piyesin okunması bitti. Kabul e· 
dilip edilmemek hakkında bir karar 
verilecekti. Uyuyan azayı da uyan
dırdılar. Fikrini sordular .. 

- Ben bazı kısımlannı dinleme
dim; dedi. Gök güriiltiisii. tabanca 
patlatmak filan yolc ~a! 

- Hayır yok! 
- Öyleyse oynansın. Tiyatroda-

ki seyirciler piyesin sonuna kadar 
rnhat rahat uyuyabilirfor. 

·--~--------------------~~• 
Eserlerini yakan rıkala 

muharrir 

Bir kadın düşmanının 
26 saat süren 
Konferansı 

Lehistandaki Lublin şehri de so:p 
zamanlarda garabetler merkezi oldu. 
Şimdi anlatacağımız vak'a Amerikada 
bile nadir tesadüf edilen hadiselerden 
biridir. halı kitap çrkaran ve en az kitap oku - çinden tek bir tane çekirdek çıkmış. Pek de ukala değil, dünyanın ma

yan memleketidir. Türkiyenin bu der- Bunun üzerine adam mahkemeye ruf muharrirlerinden biri, (Kanunu a
dine mutlaka bir çare bu~mak l~zım - müracaat ederek, fiat farknıı istemiş- zim) namında muğlak, karışık, felse- Lublin'de şarkı dersi veren profesör 
dır, çünkü bu dert, gelen nesli cahil bı· tir. Mahkeme adamın hckkını tes1im fe ile kozmoğrafya ve metafiziği bir· Anteni Skubiak isminde bir adam müt 
rakacak, külıtürü yalnız mektep kita- etmiş ve portakalın çekirdekli olması 1 birine karıştıran kendince, mühım bir hiş bir kadın düşmanı imiş. Bu müna· 
bınd~n almıya mahkum edecek bir yüzünden verdiği fazla paro.yı istirdat ~ eser yazmış. sebetle hitabet kabiliyetini de ortaya 
derttır. etmiştir. Eseri kimse almamış, o da arkadaş- dökmek İstemi~ ve «kadınların fenalı· 

ğm hakkında bir konferans vermek te

sebbüsünde bulunmuş. Lublin'de bir 
ealon tutmu~ ve böyle dedikodulu bir 

Zaten çoktarVberi Türkiyede kitap az 65 v k h ı b d d B f k basılıyor. Basılanların büyük m ktan, ı aşında i i figarın hırsı arına e ava ağıtmış. u se er ·en· 

ı . disine teşekkür yazan dostları ekseri-
resmi dairelerin bu işl~re ayırdıkları talyada Navara cınayet mahkeme- 1 K" b ld k f l( t b·ı · . 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduğu için 

Bııgiin Konamadı 

Kaçan iki katilin 
izleri bulundu mu? 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
katillerin saklanmalarından şüphe e ' 
dilen bütün yerler aranmıştır ve aran' 
maktadır. 

Katillerin Üsküdara geçerek AnadO" 
lu içerisine gittikleri veya bir taka ne 
Karadenizde civar memleketlere "kaç .. 
tıkları samlmakla beraber şehir içınde 
saklanmış olmaları kuvvetli bir ihti -
mal d<rhilinde daha var id görülmek • 
troir. Polis, icab edenıerin ifadelerini 
almaktadır. 

Abdullah yakalandı mı? 
Dün öğle üzeri Abdull&hın yakalan• 

dığı hakkında bazı şayialar dolaşmış ' 
tır. Bunu duyunca biz de a lakadar res
mi makamlara sorduk. Doğru olmadı· 
ğını; fakat bazı izler bulunduğunu öğ· 
rendik. 

* 
Bir taraftan katiller şiddetli bir sll' 

rette aranılırken aynı zamanda bun .. 
ların tevkifhaneden nasıl kaçtıkları ci• 
beti de derinden derine tahkik edil r 

mektedir. 
Abdullah ile Tavfik kestikleri söy • 

lenen parmaklıktan nac;1l çıkabilerei< 
kaçmışlardır. Burası yerden altı met • 
reden fazla yüksektir. Atlamış olsalal' 
yaralanmaları muhtemel olduğu gibi, 
atladıkları yerde !hiç bir ayak izi ve 
topra'kta vücuda gelmesi iktiza eden 
hiç bir eser görülmemiştir Bu itilbailll 
dahilde bazı ellerin medhaJdar olduğıl 
sanılmaktadır. Bütün m€lllur ve müs• 
tahdeminin üadeleri alınmaktadır. ua· 
disenin esrarı kaldırılmRk üzeredir. 

İstanbul zabıtası, bütün kuvveUerlnl se .. 
ferber etti. Blr çok o.hvaldP. semeresini ve
ren takip fikri ve derin ~örüşü llc mesele ü
zerinde çalışıyor. Bu glbl hfıdıselcrde üç beŞ 
günün ehenuniyeti yoktur. Neticeye bakılır· 
Neticede de İstanbul zabıtasının muvaffnt 
olncnğından emin olabiliriz. 

Fakat zabıta halkın koı-uyucusu, halkltl 
istınatgiıJııdır. Bizzat halkt.nn da yardıı:tl 
görmelidir. Binaenaleyh bütün İstanbullu .. 
ları vazifeye davet ediyoruz. Mesele hak .. 
kında uzaktan yakından işittiklerini, katil .. 
lerin yakalanmasında faydası dokunabUU' 
zannında bulunanları her türlü maıuınaU 
İstanbul zabıtnsına blldirmclldirler. 

cSon Posta» bu münasebetle büyük Avru· 
pa gazetelerinin eserini küçük mlkynst.n ın
kip e~rek, katilleri bulmakta en fazla fa'/ .. 
dası görülecek malumatı zabıtaya haber ve
ren zata 25 lira hediye vcrecekUr. 

Hediyeye hak kazanacak olan okuyucu " 
muzdan katilleri tutmakta. faydası görüleJl 
malQmatı bll~hara gazetemize yazmasını xı
ca edeceğiz. 

tahsisatlarla meydana aelmLı: olanlar - · d k d · k d · · k ··1 yet e: <( ıta ını a 1 
• a 8 ı gımız 

t-- ·J sın e ar eşı ve ar eşının arısını o - b.. l b" . 1 - ·· · d - ·1 
dır. Bu nevi kitapların l'flg~u iyi d". - bb.. d A oy e ır esen an amaga musaıt egı - mevzu etrafında konferans vereccgı~ "ni Dedı•hodulu bir 

r urmege teşe us e en V.'mto is- d' d. 1 
ve faydah kitaplardır. c.mma, ek - · d 1 b 1.k b" ·h · ırıı ıye cevap yazmıs ar. duyan herkes konferansa geimi~. An-ının e atmış eş 1 ır ı tıy?.nn dava- M h k ı· . h . d R y Maceranın sonu 
seriyetle halkın okuyacağı şeyler de - .. d·ı k d. K d . eş ur ve u a a mu arnr e: <ı u toni Skubiak bir ak~am saat 19 da so··. 
W•LJ• H ,,,_ sı ruyet e ı rne te ır. ar eşmin bir . 1 . ·ı·k 1 d" . Y f ı · · f d ) gı.wır. aU\. kitaba muhtaçtır. Küçük . d b . k b. 

1
. k ınsan ara ıyı ı yaramaz H ıye esen- b l k f b (Baştara ı ıncı say a s 

k Pıyango an ır aç ın ıret azanma- ze aş amı", ve on eransını itirdiöi Papa burada kaldıg·ı mu··ddetce mu:ı..' 
o uyucu kitap ister ve ucuz kitap... d ··ıd ni yakmış. Y 

0 
l• 

Çokmn'beri bizde yokh:ğunu hissetti _ sına ayanamamış ve onu o ürmeğe v··k k . .1 / zaman ertesi günü akşam 21 imiş. telif sosyetelere girrnjş, muhtelif Jd:r1l' 
ğiani.z bu şey, bundan ronra büsbütün karar vermiştir. ı U se ırfz1 a UÇUŞ arı 26 saat mütemadiyen konuşan bu selerle muarefe peyda etmiş, bu aradıl 
görülmez bir meta olacaktır. Pahalı ki- Avanto'nun kardeşi kendisinden , için elbise ndam, karşısında ancak dört kişinin kal j İstanbulun tanınmış zenginlerinden~· 
ta'bı halk alamaz, ucuz kitabı da mü - yirmi yaş küçük imiş ve bu tarihten Sovyet mühendislerinden Çertovs- dığını görünce: Şor'un kızı Madmazel Şor ile de ta • 
ellif veya tabi basamazsa, elbet piyasa on sekiz sene evvel ölen babalar. kü- ki, irtifa uçuşları için yeni sistemde - Galiba biraz uzun söyledim, de· nışmıştır. Aradan bir lıafta geçmede~ 
kitapsız kalır. çük oğluna daha fazla miras b·raktığı bir elbise vücuda getirmiştir. Bu yeni mış... bir gün biroenbire ortalıkta büyük bit * · · A k" b k G h l k dedikodu uyandıran bir haber çalk3tl' ıçın vanto o va ıtten eri ·ardc~ine elbisenin şimdiye kadar mevcut olan- rip asla ıgının mi robu 

İşte bu der<le bir deva bulmak lfı· 
1 
kin besliyormuş. Bu defa da ufak bir larından farkı yeni modelin kat'iyen B · . · .. hl"k b" h l k dı: şoı 

zırn Yeni başlıyan kağıt sanayi'm·· · .k . k k" . ' esenyet ıçın mu ı ır asta ı Yunanlı artist Papa Madmazel . 
• • • •;,,,.1 1 ızın ı ramıye azanması onun ınıni fazla- pilotun harekatına mani teşkiı eyleme- 1 ' ·b· ·k b R 1 ,_ f ı·ıe bı"rlı"kte bı"r tavvarcye binerek .At~· 

hımay€sı, ka6"""ı ucuz1<.tmamı1.a şim • l .k. h f l b" . . > o an grı ın mı ro unu us ar a.eş et· J J 

dilik
. ~ .d. 1. t"d • .d . . aştırmış, ı ı a ta evve ır gece a- mesi ve hantallık vermemesıdır. [ ilo- v ff k I l d Le . naya kaçmıc::lar ... 

manı ır. p ı aı mact csının bü - ki • . mege muva a o muş ar ır. nın - "$ 

Yük
. b. k ha ·ç• ı· f b ya arına lastıkten kunduralar geçire- tun bittabi başını da içeri alan bu elbi- dd 1 t 1 · . Bu hadise İstanbulda, biJhassa RU~ 

ır ısınım rı .e>J ge ıren a , . . . gra a yapı an ara~ ırma ar netıcesın-
r:a·a bunu gu-mru··ksüz ;th~t ettı·g··1 ·M rek kardeşlnın kansıle beraber yat- se, ince bir kauçuk bezden imal edil- d b. "k b l b .k vatandaı::lar arasında günlere€ dedikO". 

U\ , • 0 ..... - k _ . . . • . . .. • e ır mı rop u unmuş, u mı rop ~ t 
man dahi pahalılık avni olacaktır- ma ta oldugu odaya gmp clındekı bal mış bulunmakta ve mutem<ıdı surette l d·ıd·-. h duyu mlıcib olmuş, her hadise gibi oı , _ , . . . sıçan ara şırınga e ı ıgı zaman ay - ik • 
çünkü bütün dünyada iptidai madde 

1 

tayı ansızın kafalarına ındırıncğe baş- 7 ila 8 saat çalısabilmektedır. 1 h t 1 . d' .. b l müddet mevzuu bahsedild. ten son 
de pahalılanmıştır. Yem bir buhran lamıştır. Küçük kardesi yaralanmasına Pilotun teneffüs ettiği hava, daha :an alr as.~ a~mış, flml ı tecru e er ra unutulup gitmişti. 

. l d · ınsan arın uzcrıne yapı ıyormuııı. n·· At· d ld - L. • haw-r gelıp her şeyi bir daha ucuzlatıncıya ve yara arın an kan boşanmRsına rağ- evvel bir rejeneratörden geçmekte ve Y un ına an a tgımız 'Uır ...,... 
kadarıbu halin böyle devam etmesi mu· men Avanto'yu yakalayıp pol:se tes· orada temizlenerek oksijenle dolmak- senin yardımına ihtiyacı kalmadan, çı- bu hadiseyi yeniden cazP.lemiştir: 
hakkaktır. lim etmişir. 1 tadır. Pilot, bu elbiseyi kolaylıkla, kim karabilmektedir. Gelen haber şudur: 
Şu halde, k~tap <lerdı haJJedilemiye - Atina, (Hususi) - Bir kaç sene eV~ 

cekb ~!? Bence, bunun yeg5nc çaresi, 
1
r . . l vel istanbuldan tay) ar€. ile kaçar\ 

am a aj .kağıdını ve lüts kağıdı paha· 1 J S· T E R J N A N İ S T E R J N A N M A ! buraya gelen ve birbirlerile evlenme 
lılandırıp yalnız ibir tip kitap kağıdını isteyen artist Papa ile Madmazel ?0~ 
ucuzlatacak bir usul kulJ:ınmaktan ve un evlenmeleri artık tnmamen imkal'.l ı 
eg· er bu da k"r· 1 · k Silivri kazasına bağlı Sekban köyünden Hü~eyin hasta· di. Fakat reçetenln bedeli 60 kuru-: tutuvordu, eczacı be'' 

tt ı ge mıy~e olursa ka - ~ - sız bir hale gelmiştir. Senelerden . 
• t fob ·k lanmıştı, tefüşe ~€'len vilayet doktorundan bir reçete 20 Atı' gı . ~ı as!~a v.e. yahut müellife böy- d F k bunu yumurta mukabilin.de yapmayınca Hüseyin mahkemeye akseden bu meselede ... ,1: ] b t k - - 1 al ı. akat yapt:rtmak için parası yo ·tu. Bir sepete 20 \ • e ır ıp agıt ıçın devletçe prim ver- kızdı ve eczaneden çıkarken: na sulh lbakimliği artist Papanın e , 
mekten başka çare yoktur. Memleket tane yumurta doldurarak köyüne en yakm eczaneye \e iki çocuk babası <>lmasını ve }\1ad 

k h 
g tfr - Ben bu 20 yumurtayı sabahlan birer birer içeyim, il' 

o ·umıya mu taçsa ve memlekete r i· · · mazel Şor'un da henüz Ejnni rüşde \' {( 
ellif yetistirmek bir ıht iync~a. eüer 1 - Şu yumurtaları al da ıbana şu reçeteyi yapıver, de· senin vereceğin ilfiçtan daha fazla istifade ederim, dedi. sıl olmadığım nazarı dlkkate aıarO, 

ilim i1C' eclf"hivat ne 11;;.,.a'jan1ara ittm l S TER l NA N l S T ER l N AN M A l Papanın cezaıandırılmnsını karar:aş se 
ve ed~bivatla utfrıımıakta bir fa;da o-ı tırmış ve Yunanlı art!st Gn ay haP 

(Devamı 1 J inci ~ayfoda) L mahkılm olmuştur 



Nisan 

Orta Avrupada 
Siyasi çarpışına 

Sayfa 3 

İspanyada harp şiddetlendi 
(Baştarafı 1 inci snyfa<la) 

kabul ediyorlar. Bunlardan birincisi 
İtalya ile Çekoslovakya arasındaki mü
nasebat ve ikincisi de Macaristanın 

muahedelerin tadilini ıstemes.dır. 

Diğer taraftan Polonya hariciye na
zırı Bek ile Bükreş ziyarctı de Romada 
ıbüyi.ik bir alaka ile takib edılmektedir. 

• Ronıa nıiilahatıı11n 
•• 
Oğrett:ği şeyler 

Cumhuriyetçiler Madrid cephesinde, Nasyonalistler de 
Bazı gazeteler mesela Popolo di Ro· 

ma Fr.ansanın merkezi Avrupa mem • 
leketlerindeki liberal uıısur!ara müra -
caat ederek eski nüfuzunu tekrar elde 
etmeğe çal~acağını yazmakt&dır. Bu 
bakımdandır ki Titülesk1'ııun Blum ile 
yaptığı konuşmalara Homa'da büyük 
bir ehemmiyet atfedihr.ektedır. 

Yazan: Selim Ragıp Emt1ç 
--~ ---------

te on günlerin siyasi hadıseleri a -
e;;;;:}) rasında ehemmiyetıe üzerinde 

durulması lazım gelenlerden bir~ de 
Avusturya başvekili M. Şuşningin !tal,. 
yayı ziyaretidir. MalU:n olduğu üzere 
Avusturya ile İtalyaya1 cRoma• adile 
anılan bir misak ile bağlıdırlar. Son 
günlerde Fransa ve Pragm teşebbüsile 
orta Avrupada ve bilhassa Tuna mın • 
takasında yeni bir zümreleşme teşeb • 
büsü vardır. Çekoslovakyanın yanına 
Avusturyayı da ilhak etmeyi derpiş e· 
den bu teşebbüs, daha doğrusu tasav ,. 
vurun İtalya ve onunla beraber Al -
manya tarafından hoş görülmemesidir 
ki bu ziyarete ve iki devlet arasında 
fikir taatisine lüzum göstermiştir. 

lttba 2 

Bilbao önünde tazyiklerini artırdılar 
kasınd o, 5 (A.A.) - Eloryo mınta -
\'anı a tnuhar~be ~ütün şiddetile de -
barp etmektedir. Asiler çok mühim 
itle\.' .

1 
Ie.vazımı ile cumhuriyetcilerin 

t~i:ı erıne bi13fasıla hücum etmek -
~h V: tayyareleri de .mütemadiyen 
hatd Utıyetci mevzileri üzerinde born
ltra ıın~nlar yapmaktaaır. Bütün bun
but ragınen iyi gizlenmi.ş ola.n cum -
~rntyetciler büyük bir sebatla muka 

et gÖsteriyorlar. 

dir. Saat 5 de Duranco'd<ın ı:.ncak 5 ki· ı Madrid önünde 
lometre mesafede bulunuyorlardı. Elo- Madrid, 25 (A.A.) - Müdafaa mec-
mia mıntakası da kıtaatımız tarafın - lisi tebliğ ediyor: 
dan işgal edilmiştir. Düşman Bil'bao Öğle zamanı !hükumet kuvvetleri 
istikmetinde kaçmaktad:r. Düşmanın Carabanchel mıntakasında ilerlemeğe 
bıraktığı haıı> levazımı henüz sahih o- devam elmı.şlerdir. Asiler üniversite 
!arak tesbit e<lilememiştır. maıhallesin<le yeni bir huruç hareketi 

Madrid, Sorya, Asturya ve Leon cep akim kalmıştır. Cumhuriyetciler Jara· 
~!erinde vaziyet deği~memi~tir. ma mmtakasında asilerin bir kaç hü • 

Cumhuriyetcilerin \•aziyeti cumunu püskürtmüşlerdir. 

Avila, 25 (A.A.) - Havas muhabiri BiLao'nun ikibeti 
t)Jdiıriıyqr: Cumhuriyeıciler Madrid San Sabestien 25 (A.A.) - Bilbao 

Avusturyanın vuziyetj 

Viyana, 25 - Venedik·uen avdet et
miş olan BaŞbakan Şu~ıg, Correspon· 
şan ve Politı9ue gazetes;nin muhabiri
ne aşağıdaki beyanatta -buiunmuştur: 

S ~asyonalistlerin tebliği 
alarnank 2 li&t k a, S ( A.A.) -- N asyona 

. ~ arargaııın resmi tebJ,iği: 
- cephesinde son taarruzdanberi de:\'am cephesinden buraya ııelen haberlere 

eden sükunetten istifade ederek Mad· göre, Nasyonalistler Vergara mıntaka
rid ile Valans arasındaki nasyonalist - sında düşman hattım yarmışlar ve 
lerin kesmiş oldukları yola müvazi d!· lnchotas boğaı:ını ele geçirmişlerdir. 
ğer lbir yol yaparak muvasalayı temin Nasyonalistler şimdi doğrudan doğru-

c Venedik mülakatı bir kere daha is
bat etmiştir ki Avusturyanm siyaset 
vechesin-0.e hiç ll:>ir d~ğı~iklik yoktur. 
Avusturyanın siyasi istiklalinin mu • 
hafazası her türlü ekor.onıik \'e politik 
teşriki mesainin esası olarak kalmak
tadır. 

fıes·asyonalist 1mvvetler Biscaye cep -
~ 1nde ileri yürüyüşleı ine muzaffe -

~~e~e~anı etmişler va düşmanın bir 
"== kun mevzilerini ele geçirmişler· etmişlerdir. ya Bilbao'yu tehdit ediyorlar. Rom.anyada netredilen tebliğ 

Sovyet Elçisi Karahan Çanakkale 
muharebesi 

Bükreş 25 - Polonya-Romanya mü
zakereleri hakkında neşredilen tebliğe 
iki memleket hariciye nazırları tarafın
dan tetkik olunan meselelerde iki ta· 

.4.nk 
Ankaradan ayrıldı raf nazırları arasında ihtilaf mevcut 

Dün Londra ve Pariste olmadığı ve keza iki memleket arasın
daki teşriki mesainin itimad ve dost· 

nuy .. ara, 2S (A.A.) - So\'yet Rusya 
aytıluk ~lçisi olup memleketimizden 
~ll'ı.~cagı cihetle vedar.2mesini Reisi· 
l\.. Ur Atatürk'e fakd~m etmiş olan 
~ah 

' an Yoldaş lbu akşam ekspresle 
İs tadan ayrılmıştır. 

hvtasyonda reisicumhur namına baş-
er b' ttıudü .. ınbaşı -~ıaı ve I< alem m~hsus 

lnô
0 

.. ru B. Sureyya, Başvekil Isrnet 
~. V u ?anuna kalem mahsus müdürü 
filt n~•d .. ile hariciye vekili doktor Tev· 
li C ~tu Aras, dahiliye vekil! ve Par-

eneı Sekreteri B. Şükrü Kaya, ad· 

Uydurma 

-...... ~~aştarafı linci sayfada) 
durdı.ıtBuyük Karadeniz otelinde adam öl
tcrtk ~r. Kendiliğinden ölmüş ıibi göste· 

a aldırıyorlar, demiştir. 
teçttıilınun Üzerine polis hemen faaliyete 
tilttı ~ ve müddeiumumiliğe de haber ve-

11tir 

~ilh~k~Y.i.ik Karadeniz oteline gidilmiştir. 
llıtırı.ı ıka burada Karacabey orman mc· 
tıı._~1 :linin öldüği.i ve cenazesınin de na
t~tiild .. ~ınınak için Hocapaşa camiine gÖ· 

il .. l' gu anlaşılmı~tır. 
~%r~buttaki ceşet derhal Morga kaldırıl
lit. "' Ccscdde yara ve bere görülmemiı· 

"'Yn· lııtla. 1 :Zaınar~a zabıta ve belediye dok-
"tfil.ttırıın ölü hakkında kalb sektesinden 
tıı4'a ettiği ve bunun üzerine de defnine 
llıt" 1 Verildiğine dair ortada vesikalar 

cı.ııtur 
N· . 

~trl'll.'lckjın ölünün zevcesi de şu ifadeyi 
1Ştir: 

ıı-" lııttt\ l'\.ocam Ali, Karacabey orman 
~r. Kalbinden hastalıklıdır. Dün 

liye ve.kili B. Şükrü Saracoğlu, maarif 
Vekili Saffet Arıkan, iktısat vekili B. 
Celal Bayar, bütün kordıplomatik, ha
riciye vekfıleti yüksek erkanı ve Ka -
rahan'ın !bir çok şahsi dostları sabık 

Sovyet büyük elçisini samımi bir su -
rette ve hararetle teşyi etmişlerdir. 

merasim yapıldı luk içinde inkişaf eylediğinin müşahe· 
Londra, 25 (A.A.) - 1915 de Türk de edildiği tasrih' edildikten sonra iki 

topraklarının ateşi altında Geliboluya Hnriciye Bakanının çok sıkı temaslar 
İ.ngi.~iz ~~t~atı!lın. ihracının yıldönümü lj~ame ederek noktai nazar teatilerin -
bugun butun Ingılterede merasimle a - de bulunmağa karar verdikleri ilave 
nılmıştır. Saint Paul kilisesinde yapı- olunmaktadır. 
lan bir ayinden sonra Geliboluda ölen M · d f · 1 
I. ·ı· ı · ·ı l · . acarıstan a te sır er 
ngı ız erın aı e erı ve taç gıyme mera· 

simi dolayısile Londrada bulunan A . Budapeşte 25 -Avusturya Başve-
vustralya kıtaatının da iltihak ettiği kili Şuşnig Journal d'ltalia gazetesi -
eski muhari:bler alayı meçhul ölü as - nin neşriyatını tekzip eder mahiyette
kerin abidesine çelenkler koymuştur. ki beyanatını gazeteler aynen iktibas 

Paris,de etmekle beraber herhangi bir tefsirde 
Paris, 25 - Çanakkale eskl muha • bulunmaktan çekiniyorlar. Siyasi ma

ribler birliği !bugün meçhul askerin hafilde Avustur:yanın bu neşriyata kar 
kabri üzerindeki ateşi tazelemiştir. Bu şı gösterdiği hassasiyet memnuniyetle 

Karacabeyden geldik. Yanımızda iki ço· merasimde Türkiye büyük elçisi Suad karşılanmıştır. 
cuğumuz olduğu halde bu otele indik. A- Davaz da hazır bulunmuştur. Umumi 

Karahan'ın ayrılma.;ı dolayısile ha • 
riciye vekili doktor Tevfik Rüştü Aras 
dün gece hariciye köşk3ncie mükellef 
bir ziyafet vermiş ve bu ziyafette bü • 
tün Sovyet elçiliği erkanı, vekillerden 
bazıları ve hariciye vekfıleli yüksek er· 
kanı hazır :bulunmuşlardır. 

haberi Cinayet 

ıadan bir saat geçti. Kocamın üzerine bir Harbtenberi ilk defadır ki Türkiye bü- Ruslara,göre ı 
fenalık ıelcli. Kucağımda can verdi. » yük elçisi ibu merasimde h2zır bulunu- Moskova 2.) - ızvestiya Alman 

Yapılan resmi tahkikat ta bunu teyid yordu. faşistliğinin küçük itilafın hozuimasın-
etmiştir. Bunun üzerine ahçı Osman o~lu B l •k da bilhassa alakadar olduğunu kaydet-
Ali yakalanmıı ve bu haberi kimden duy- e Çl anzn tikten sonra B. Beck'in Belgradı ı:iya-
duğu sorulmuştur. Osman oğlu Ali demiş- B A , ./ 1 .., reti esnasında karşılıklı yardım pakt-
tir ki: ıf araı l ıgz larının ve kollektif emniyetin kötülü-

«- Bana Karadeniz oteli müstecirı bu- 'T'Qm d .., •ı -? ğünü Yugoslavya ı:ımamdarlarına gös-
lunan Haaanın eski ortağı İımail ıöyledi. .l j egz ffll • termeğe çalıştığını ve bunu da Yugos-
Dedi ki: Ben eskiden Hasanın ortağı oldu- Brüksel, 25 (Hususi) - İngiltere lavya ile Küçük Antant arasındaki ra-
ğum için sözüme inanmazlar, sen git po- Hariciye Nazırı B. Eden refikasile bir- bıtaları hiç değilse zayıflatmak için 
lise haber ver. Ben de haber verdim.» likte bugün tayyare ile buraya gelmiş- yaptığını ehemmiyetle tebarüz ettir • 

Bu sefer Hasanın eski ortağı İsmail ya· tir. mektedir. 
kalanmış, sorguya çekilmiştir. lsmail ise Yarın sabah B. Spaak ile görüşecek Bükreş - Varşova mihveri 
demiştir ki: ve öğleden sonra da Lat!ken sarayında Belgrad, 25 (A.A.) _ Samuprava 

B h b b kral tarafından kabul olunacaktır. Ak-«- u a eri en ona vermedim. Bi- gazetesi Hariciye Nazm Bek'in seya -
!akis o bana: Karadeniz otelinde adam öl- çam Hariciye Nazırı ta:-afından şerefi- hatini tefsir ederek bu ıiyaretin Bük -

.. .. . . ne 'bir ziyafet verilecek ve bu ziyafette 7 durduler. Gızlıce kaldırıyorlar, dedı.ı, Lük" b B k"l" B 0 _ h d res • \ arşova mihveri üzerinde bir çok 
.. 1. . . sem urg aşve ·ı ı . J:X:S e ha- t h"" t .1 t k. d w 

Bunlar dun ad ıyeye venlmış ve tevkif b 
1 

k Eden sal .. .. .. w eza ura a vesı e eş ti e ecegini yaz-
edilmi~lerdir. ·dzır u unaca tır. '.

1 1 
~ gunu .~le- maktadır. Bu gazete ikı mem:eket re· 

en sonra tayyare 1 e A>n raya done - isinin mütekabilen birbırini zivaret e· 
cektir. deceğini ilave elmktedir. ~ 

Bitaraflık tam değil mi? 
Londra, 25 (A.A.) _ Pazar gazete _ «Siyasi bloklar istemiyoruz» 

leri Belçikanın bitarafı:ğt hakkındaki Viyana 2n (A.A.) - Siyasi blok-
''Son Posta,, nın müsabakası : 15 
' Bu resim parçaları kimlere ait? 

Fransız - İngiliz beyannamesi hakkın- Iar istemiyoruz» Politische Korres 
- da uzun uzun tefsirlerde bulunuyor Pondanz gazetesine beyanatta bulu • 

lar. nan Başvekil Şuşnig Avusturya harici 
Sunday" Tiımes gazetesi diyor ki: siyasetinin esasını bu sözlerle tarif et-
cÇok yerinde mutavassıt bir sureti miştir. Başvekil Avusturyanın istikla

tesviye bulunmuştur. Filhakika bu sa- linin esası olan Roma protokollarına 
yede Belçikanın bitaraflığı temin edil- kuvvetle bağlı bulunduğunu ilave e-
melde beraber Milletler Cemiyeti pak- 1 tının 1 inci maddesi mul."ibince Be!t;i _ derek l /7 /1 !J:"fü tarihli Avusturya-Al 
ka topraklarının kullanılması imkansız man itilafına da sadık kaldığını teba· 
bir hale getirilmi.ş değiidir. Binaena • rüz ettirmiştir. 
leyh &lçikanın bitaraflığı tam ve kat'i Roma 23 (A.A.) - Hariciye Na-
değildir.• zırı Kont Ciano Venedikten döner 

Adanada Kızamık salgını 
Adana, 25 (Hususi) - Şehrimiz

de kızamık salgın halindedir. 50 kadar 
musap vardır. Mekteplerin tatil edil
mesi düşünülmektedir. 

dönmez derhal Alman büyük elçisi 
Fon Hassel'i ve müteakıben Macar ve 
Yugoslavya orta elçilerini kabul ede· 
rek kendilerile uzun mülakatlarda bu-
lunmuştur. 

19 Para kaçakçısı 

Bu sebeple M. Şuşn~rıg İtalyaya da· 
\ret edilmiş ve kendisinden izahat is r 

lenmiştir. Bu temasın miisbet neticesi 
şudur ki Avusturyanın boyle bir gru· 
pa girmesine İtalyanın ve onunla be -
raber Almanyanın müsaade edemiye -
cekleri anlaşılmıştır. Bunun haricinde, 
M. Musolini Avusturya ba~vekiline, 
ka'binesinin hudutlarını genişleterek 
buraya, milli sosyalist partisine men
sup bazı aza almayı da tavsiye etmiş -
tir. Bu itibar ~oma mülakatının şa-
yanı dikkat ·i, şimdiye kadar gö· 
rülmemiş şek ....... , Avu-;~uryayı Alman
yaya yakınlaştırmak olacaktır. Buna 
mukabil, Avusturyaya karşı bir taviz 
olmak üzere, İtalya, Avm;turyanın Ha· 
beşistanla olan ticari münaseıbetinin in· 
kişafını temin edecek bazı kolaylıklar 
vadetmektedir. Şu hal gösteriyor ki or· 
ta A vrupada Almanya ve İtalyasız, da
ha doğrusu bu iki devlete karşı bir şey 
yapmak kolay kolay mümkün değildir. 

Selim Ragıp Emeç 

Kız kaçırmanın 
Acıklı neticesi 

(Baştarafı 1 inci ı:;ayf"ad.a) 
tedir. Fakat henüz anlaşılarnıyan bir ıebep· 
ten dolayı iki sevgili bir türlü kanuni bir 
şekilde birleşememişlerdir. Halil bu vazi
yet karşısında Ramazan, Osman, Arif İs· 

tnindeki üç arkadaşına meseleyi açmıı, kı
zı kaçırmağa karar verdiğini, bildırmiş vo 
yardım istemiştir. 

20/21 Nisan gecesi saat üçe doğru Ha· 
lil ile üç arkadaşı ayni köyden Talibin ara· 
basile Nailenin evine dayanmışlar, ıes!lizce 
içeriye girmişler ve uyumakta olan kızın 

anası Bedriyeyi bağlamak istemişlerdir. Fa 
kat Bedriye mukavemet göstererek baiır· 
rnak isteyince kadıncağızı yaralamışlar, Na 
ileyi de ıırtlayınca arabaya atmışlar ve do
lu dizgin köyden uzaklaşmııılardır. 

O gece ııiddetli bir yağmur yağdığı için 
yolları su basmıştı ve dereler taşkın bir bal· 
de akıyordu. Kıı. kaçırıcılar sular ortasında 
ve şiddetli yağmurun altında bin müşkülat 
ile yol aldıktan sonra nihayet varacakları 

Kurtbey köyü yakınlarında Gürgen dere· 
ye gelmişler, azgın bir halde akan derenin 
üstündeki köprüden geçerlerken de araba 
birdenbire kırılmış, köprü çökmüı, ve Ha· 
lil ile sevgilisi ve arkadaşları dereye yuvar· 
)anmışlardır. 

Boğuk çığlıklarla birbirinden ayrılarak. 

ve sulara kapılan Halil ile Naile bu sırada 
birbirlerini bulabilmek için bütün kuvvet 
lerile: 

- Halill. Halil 1. Naile!. Naile!. diye 
bağırmağa ve boğulmamak için de bütün 
kuvvetlerini sarfa başlamışlardır. 

Halil uzun bir mukavemetten sonra ar· 

tık dermanının kesildiğini hissetmiş, ken· 
dini sulara bırakırken Nailenin: 

- Halil 1. 1lali!1. diye haykırdığını duy· 
muş, .!!on kuvvetini sarfederek bir kaç ku
laç yüzmüş ve nihayet genç kızı yakala· 
mıştır. Fakat iki genç sevgili azgın bir şe· 
kilde akan derenin suları içinde bitkin ve 
halsiz bir halde bulundukları için birbirle· 
rine sarılmışlar, vücutları kenetlenmiş bir 
halde kendilerini sulara bırakmışlar ve bir 
kaç kere batıp çıktıktn sonra kaybolmuş· 
lardır. 

~ : lS Fra:ısız Bİ ıcma yıldızı Daniyel Daryö 

ll{'~~- Posta okuyucuları arasında eğ· 
~~ açt ve ze~gin hediyelı bir müsaba· 
ll.~<ı ı. Bugun bu müsabakaya ait 15l 

ta}ı r . , . 

Berlinde "Yunanistan,, caddesi 
Atina 25 (Hususi) - Yunanista

nın Berlin elçisinin huzurile yapılan 
meıasimden sonra Berlin caddelerin
den birisine «Yunanistan>> ismi veril
miştir. 

Cesetler şimdiye kadar bulunamamış
tır. Arabacı ile üç arkadaşı giiç hal ile can· 

Viyana 2j (A.A.) - Polis, aylar- larını kurtarmışlar ve zabıta tarafından ya-
danberi İsviçre, Çekoslovakya ve Po- kalanmı .. fardır. 

esırnıerı ne'irediyoruz: 
Müsabakamız 40 gün sürecektir. 

(Devamı 8 inci sayfada ) 

çonyaya mühim miktarda para kaçır- -·---------------
mış olan 19 para kaçakçısını tevkif et- 1 Mayıs Bahar Bayramı günü göğüs-

lerinizi Türk Maarif Cemiyeti rozetle-
miştir. rile süsleyiniz. 



Çocuk Bayramı 
Diin birço~c yerierde gürbüz çocuk müsabakalan 

yapıldı, güzel müsamereler verildi 
Çocuk bayramı haf asının üçüncü ı 

günü olan dün de bütün yurdda_ ve şeh· 
rimiı.de çok ncş'eli geçrnıstir. Istanbu· 
lun her kazasında muhtelit yerlerde bir 
çok eğlenceler tertib edilmiş, müsame· 
reler verilmiş, gürbüz çocuk müsaba· 
kası yapılmı.ştır. Yaln·z akşam üzeri 
yağmur yağdığından blihçe eğlencele· 
ri devam edememiştir. 

Dağcılık Kliibündc ba1o 
Beyoğlu Çocuk Esirgeme Kurumu 

Anneler Birliğinin iştiraldle Beyoğlu 
Dağcılık KJüıbünde bir çocuk balosu 
verilmi'jtir. Baloya saat 15 de başlan • 

mıştır. 
Güzel elbiseler giymi~ olan yavru · 

lar, ailelerile birlikte klübe gelmişler
dir. 

Sahnede Şişli Terakkı, I~ık Boğa • 
ziçi liseleri talebeleri a1 tistik ve mil -
li danslar oynamışlar, canlı tablolar 
göstermişler ve çok n~kışlanmışlardır. 
Bundan sonra çocukbr arasında bir 
güı'büzlük müsabakası yapılmıştır. Bu· 
nun için Vali ve Beledye Re"si Muhid· 
din Üstündağın kızı G;insel; Üstün -
dağ, Doktor Fethi Erd~n, Doktor İb • 
rahim Zati ve diğer z~vattan müte • 
§ekkil jüri heyeti işe ha~lamıştır. 

Müsabaka üç kısma ayrılmıştır: Ne
ticede 7-8 yaşındaki kızlardan Gülter 
birinci, Rita ikinci, MUjde üçüncü; 5-6 
yaşlarındakilerden Pakize b!rinci, Gö
nül ikinci, Birsen üçüncü: 3-4 yaşların
daklerden Alev İpekci birinci, Meral 
ıkiı?ci, Gülay üçüncü olmuşlardır. 

7-8 yaşındaki erkeklerden Ergun, 
5-6 dan Emil, 3-4 den Refik birinci gel· 
mişlerdir. Bun1arın hepsine muhtdlif 
hediyeler verilmiştir. Diğer çocuklara 
da oyuncaklar dağıtılmış, çay pasta ik
ram edilmiştir. 

Çocuklar dans etmişler, geç vakte 
kadar gülüp eğlenmişlerdir. 

Fatihteki fiirbiiz çocuk mü~abakası 

Fatihte de Fatih Çocuk Esirgeme Ku 
rumu tarafından güzel C'ğlenceler ter -
tib edilmiştir. Fatih kaymakamlığı ev
lenme salonunda gürbüz çocuk müsa
bakası yapılmıştır. Buna da 220 çocuk 
iştirak etmiştir. Bunlar 1 1, 13, 18, 56 
ncı mekteb talebelerindendir. Müsaba
ka iki şekilde yapılmıştır. Birincisi k1z 
lar, ikincisi erkekler arasındadır. Kız
lardan yedi yaşındakil~rden: Birinci • 
liği 13 üncü ilkmektepten Turan Tül -
gen kazanmıştır. Altın saat ile altın 
rnürekkeb kalemi hed"ye verilmiştir. 
Sekiz yaşındaki kızlardan birinciliğj 
18 inci mclctebten Berrin Özdemir ka-

Dün bayram yapan üç yavru 

zaıunış, listik top almıştır. 11 inci mek 
tebten Öroem Çamer de bir sulu boya 
takımı almıştır. 

Erkekler arasında yapılan müsaba • 
kada: Birinciliği 11 inci mektebten Ali 
Özsay almı.ştır. 11 inci mektebten Bilal 
Akınsal, 56 ncı meiktebten Hikmet Bu
lanık da müsabakayı kazanarak bedi -
yelerini almışlardır. Bütün çocuklara 
birer kutu çikolata verilmiştir. Müsa
bakayı Fatih kaymakamı Rauf idare 
etmiştir. 

Gülhane parkında 

Çocuk Esirgeme Kurumu Eminönü 
na'hiyesi tarafından da Gülhane par • 
kında müsamere tertib ec'l iJm ;ştir. Mi.i
saımereyi 48 inci ilkmektE-b talebeleri 
idare etmiştir. İstiklal m~rşı, 23 n isan 
marşı, mekteb şarkıları, monoloğlar 
söylenmiş, milli oyunıar oynanmıştır. 
Müsamere güzel olmuşı.ur. Park halk 
ile dolmuştur. -----
Heybelide itfaiye binası yapılacak 

Heybeliadada bulunan i~faiye bölü • 
ğü için bir arsa satın alınacaktır. Bila· 
hara buraya bir de itfaiye hınası yapı
lacaktır. Ayni zamanda Büyükadada 
satın alınması muvafık olacak bir arsa 
aranmaktadır. 

~~~~----------.. ·------------~-~ Mürettipler Cemiyetinin Kongresi 

Diinkü kongre de bulunanlar 
Türk Mürcttibler Cemiyetinin senelik fevkalade toplantısı dün saat 14 de 

Emınönü Halkevinrle yapılmıştır. Salon kalaba ~ktı. Cemiyet Reisi Doktor 
Hafız Cemal, kürsüye gelerek bir nutuk söylemiş ve cemiyetin tarihçesin -
den bahsetmiştir. Bundan sonra bir buçuk ay evvel yapılan kongrenin yol • 
suzluğu hakkında bir çok münakaşala I olmuştur. 

Cemıyetin mevcud nizamnamesinin bazı maddelerinin mesela greve mü-

SON POSTA 

Mü tef errih : 
Yeni kurulacak lokomotif 

fabrikası mümessilleti 

Yen iden yapılacak olan motör ve 
lokomotif fabrikalarının kurulması 

hakkında Ankarada temaslcuda bulu
nan Brassert firmasile alakadar Kon-
tuarin mümessilleri Korliuski 
kadaşı dün sabah şehrimize 
lerdir. 

tle ar· 
gelmiş-

Kendileri Pcrapalas otelinde misa· 
fir edilmişler ve bazı tetkikatta bulun· 
duktan sonra akşam tekrar Ankaraya 
dönmüşlerdir. 

latanbul üzerinde tayyare uçuşları 
Bu sene de tayyare tenezzüh uçuş

larına dün başlanmıştır. Saat J j den 
16 ya kadar Yeşilköydcn bir tayyare· 
miz lstanbul üzerinde üç tenezzüh se
feri yapmıştır. T enezzühler çok rağ -
bet bulmaktadır. Bundan sonra mun· 
tazaman her )>azar günü tenezzüh u· 
çuşlan yapılacaktır. 

Yeni on tayyaremiz bugün 

Ankaraya gi-'iyor 

Almany.adan satın alınarak Y eşıl
köye gelen yeni on tayyaremiz bugün 
uçarak Ankaraya gidecektir. 

ktısat Vekaleti idari müsteşa. ı geldi 

lktısat Vekaleti idari Müsteşnrı Fa
ik Kurtoğlu dün şehrimize gelmiştir. 
Faik Kurtoğlu çarşamba günii beynel
milel Ticaret Odası Reisi ve a7.asının 
da iştirakile Ticaret Odasında yapıla
cak içtimada bulunacaktır. 

Zamoako " Paşa ,, mükafatı 

Doktor Zamhako C<pa~nn tarafın
dan orijinal eserlere mükafat verilmek 
üzere Türk Tıb Cemiyeti emrine bir 

para buakılmıştı. Son mükafat seçimi 
u:u; senesi sonunda yapılmıştır. Oda • 
nın kontrolü altında intihap edilen 
jüri hey' eti, ken disine verilen ec;erleri 
tetkik etmiş ve bunlardan profesör 
doktor Kazım Nurinin (Mtlzmin a· 
pandisitin rontkenle tetkikinde kendi 
teknik ve usulüm) isimli eserini seç -
miş ve bu eseri mükafata layık gör • 
müştür. 

Poliste: 

Nisan 

Köylü elinde ihtiyat olarak bulundurdıığf 
buğdayları piyasaya sevhe başladı 

BUGDAY : Bir hafta e\·vclisi gayet <ıçılacağı ümit edilmektedir. Hali b'; 
isteksiz kapanan buğd(jy piyasası ge • zırda Anadolu malları 50-53 kur~ 
çen hafta içinde fazla m.ktaı ~a ~uğ~ay rası!1da. satıl.abi~~ceği anlaşıJmak tİ 
gelmesine nazaran durum musaLt gıt - TiFTiK : Ingılız alıcıları geçen 9' 
miş ve fiatlar bir hafta e\•velki sevi .- j taki gibi deri ve kaba mallardan~ 
yesine yaklaşmıştır. ıniktar kilosu 100- 1 1 O kw·uştan a tJl 

Umumiyetle Anadolu ve Trakyanın !ardır Oğlak 140 kuruş;. kadar s8 
bir çok mahallerine faydalı yağmurlar mıştır. Hafta içinde yeni kırkım ~ 
yai!dığından köylü elinde ihtiyat ola • şehir malı ufak 'bir parti 127,50 k 
rak bu!undur<luğu buğdayları piyasa- tan saiılmşıtır. . · I 
ya sevke başlamıştır. Bu yüzden bu • Tiftiğin vaziyeti umumiyetle .. ı~ 
günlerde gelışatın daha fazlalaşması rülmektedir. Geçen seneden mud ati 
beklenmektedir. Haftaıı:n sonu olan az miktarda stok kalmış~ır. Alm~nldl 
cumartesi günü yalnız Haydarpaşa ta- piyasadan çekilmesi piyasayı hır f 
rikile şehrimize 62 vagon buğday gel- receye kadar sarsmışsa da onlar~n a, 
ıniştir. rine başka alıcıların kaım olacagı. ; 

Fiatlar ekstra ekstra beyazlar 7,5, mit edilmektedir ve bu ümit il~1~ 
üç dört çavdarlılar 6, 15 pnra, mahlıit- işsizliğe rağmen tacirler ellerın f' 
lar 5,35 paradır. malların fiatıarını kırmamışlar ve 

ARPA : Holandaya llka<= suretile bir tıi istihsal mevsimine ümitle girıııi' 
miktar ihracat yapılmışsa d& bu ihra - !erdir. . lı' 
cat fiatların dü"?mesine mani olama , Geçen s_ene keçı kıllarını~ hemen~ 
mıştır. Son günlerde fiatların düşme- men ~eps.ı satılmıştır. Yenı kır~ı~1 
fı ne sebep yemlik olarak dchildeki is - lara şımdıden 45.47 kuruş teklıf 
t:h :akin azalmasıdır. mektedir. . b 
Mısır işlerinde durgunluk devam AV DERiLERİ: Şehrimize gelen~ 

etmektedir. Adapazarı ve Düzcesarı Amerika ticaret mümessili piyasa~ 
mısırları 5,5 paradan muamele gör - bilhassa sansar, tilki ve tavşan der~ 
müştür. toplamaktadır. Bugünlerde Amer • 

Çavdar fiatları saıbittir. Holanda ta- bir başka firma mi.imessılinin de ~ 
cfrleri arpa ile beraber ı:rıvdar alışla • rimizden mübayaa etmek üzere gel 
rına geçen hafta da devam etmişlerdir. si beklenmektedir. ~ 

Fiatı beş kuruş aralarındcdır. Geçen hafta içinde satılan s:ı ~ 
YAPAGI : Durum gevşektir. Yerli derilerinin çüti 30-32 jira. tilkiler , 

fabrikalar Erzurum mal! kızıl yapağı- sine göre çifti 9,50-10,50 lira, ta'rş'p 
lardan bir miktar 5 7 kııruştan müba - ların adedi 26 kuruştan muamele "e" 
yaa etmişlerdir. Maamafih önümüzde - müştür. Az miktarda sntılan zerd 
ki haftalar için.de yapağı üzerine işler derisinin de çifti 40-44 liradır. 

Kansrndan 18 senedir dayak 
yiyen emektar bir hizmetçi 

Ç ... val hu-sızı sahkalı . 
Küçtikpazarda Ayazma caddes;nde Dün de yeni bir hengame kopunca Hasan solui" 

Aleksanın mağazasına girerek .~I çu- lVit.ddeiumumi~ikte aldı: "-Evlendim evleneli karımd'f 
val ile diğer bazı eşya çalan sabıkalı Is- d yak yiyorum. Bıktım bu dayaktan artık!,, diye bağırv1 

mail yakalanmış ve müddeiumı:miliğe . . . . . . . . . . A o' 
. . . Dün adlıyeye ganp bır vak anın karı 1 kendılerıne nasıhat edılmıştir ,.e amınc 

verılmıştır. l l . ·ı . . HAd• d l d v d b k 1 1 d . _ _ koc~ &uç u anv getırı nuşlır. a ıse !u ur: vası oma ıgın an ıra ı mış ar ır. 

Rus parasını altın dıye surmuş lbrahim oglu Hasan, merhum Şaır Ab- . J 
Kosti isminde bir açıkgfü.:, Samat· dülhak Hamidin yanında scnelerdenberi Şirketi Hayriyenin İstanbula hedı~ 

yada Narlı kapı caddesinde oturan Şev 

1 

hizmetkarlık ediyor. Abdülhak Hamit ve- Şirketi Hayriye, Kand!Uidc sahiP 
ketin dükkanına giderek kı,?'meti olmı- fat ettikten sonra rcf~kası .. bayan Lüsyen, duğu bir arsayı ilkmektep yapılrn9~el 
yan bir Rus parasını altın lm:ı Jiye boz merhumun odasının hır mudclet boş kal- zere bila bedel hususi idareye ter~ 
durmuştur. Bilahare dolandırıldığını maması için Hasana geceleri odayı .b~kle· miştir. Burada modern t ipte bir 1 

1 Şe k . •kA t' · · y mesıni söylüyor. Hasan da eve gıdıy.or. kul inşa edilecektir. ~ an ayan v etın şı aye ı uzcrınc, e 1 . . . ,_ 
d
'k ) d k k v d d ... . Mr-sel yi anlatarak karısı Nacıyeden ızın ,. .................................................... ... 
ı u e e topra so agın a otur ug~ . . ı· .. .. r-. istiyor. Bunun üzcnnc Nacıyc c ıne aupur· 

anlaşılan Kostı zabıtaca yakalı:.ı.ıın ,ıitır. . k k d .. meöc baş Memurun kı·tabl .. .. .. • ge sapını geçırere ocasını ov ., -
Vucudu yanan kız oldu lıyor. Hasan da bu arada karısına bir kaç Trakya Umumi Müfettişliği Başnıil~~ 

Bir hafta evvel vücudun un muhte- yumruk vuruyor. Fakat Naciye daha ya-1 virt Bay Sabri öney tnr:ıfındnn uzuıı 
1 

, 
lif yerlerinden yanan Osman kızı Sıdı-1 mnn çıkıyor. Kocası korkusundan sokağa I tetkik mahsulü olarak (Memurun "ı1' 
'- k h · ) K k ı N"h t H 1 tabı) kanuıılar serisi adı altında cı.1'1l ~ ırn, Şişli çonı astanesme yatırı mış- I fırlıyor. arısı ova ıyor. ı ı aye asnn r 

k k 1 lan kitapların ikincisi olan (Askcr'1 et'' 
tı. Sıdıka dün ölmüştür. ara 0 a can atıyor. l\lıilki tekaut kanunu> nun da çıktı~ı 1 ctı 

Z. . l"k d b·ır ot l ·ı Dün bunlaı:ın ikisi de müddeiumumili- ' rehnncmlze gelen nüshu.ındnn anı:ışı , 
ıncır ı uyu a gene omooı . . . · ıJ 

d ·ıd· ğe getirilmiştir. Hasan müddeıumumılıkte Bu kitapta 1683 numnralı tekaüt r>O' 
evrı 1 demiştir ki: nunu ile tekaüt işlerine t:ınlliık edeil ti' 

Dün Şişliden Zincirlikuyuya giden 1 _ Ben evlendim, evleneli tam on sekiz tün diğer kanunlar ve bu kanunıar9 ~, 
şoför Necati Uçmanın idaresindeki o • ı "cned enberi kanından dayak yerim. Bık- allük eder Büyük Mlllet Meclisi knıi\~ 

rı, tefsirleri, Belediya •ıe idare! Husll ~ 
tomobil Zincirlıkuyuda devrilmiştir., tını bu dayaktan artık. Memurlarile Devlet Dcmlryollo.r!• h ~ 
Şoförle içimle bulunan Beyoğlu bele- Kadın dayak attığını inkir etmemiş. Tahlisiye Umum Miidiirliıgü ve ınıı tJ' 

lar Memurlarının tekaıitlüklerl hııtıl ~ diye doktoru Celal Saibe bir şey olma- demiştir ki: "" 

mıştır. 

Bir günde 3 kişi dayak yedi 

Şehrimizde bir gün zarfında dört 
hırsızlık dört dolandırıcılık, üç dayak 
atma, üç yaralama ve ayrıca da :l muh
telif zabıta vak·ası olmuştur. 

fi- Merhumun hanesine giderek bek· daki kanunlar, Divnm Muhasebat ıtı4' 
Şiırayi Devletin tekaüt işleri h:ıklC ti , 

liyeceği yalandır. Kocam başkıt bir yerde ittihaz ettiği kararlar, hasılı bütün ti' 
hır madamı seviyor. Ona gidec,.ğinden bu· kaüt işlerine ait kanunınr. kararıar. r,JI 
nu uydurdu. Ben çok kıskancım. Fakat o limatlnr, emirler, tefsirlerin hepsi ır':' 
da beni dövdü.,, araya toplanmıştır. Her memuru ııld.,r 

dar eden bu kitaba 500 sayfa ol 
Neticede bu kavgaların itiyat haline halde 50 kuruş fint konmuştur. 

gelmiş bir aile işi olduğu anlaşıldığından 1 :....--------------~ 

t~allı1k hususların iş kanununa m1rhalif olması dolayısile ni~a:nnamede tadi • B k s A K A R y A s· d 
lat yapılması ve Ti.irk Mürettib1er Cemiyetinin cMatbaa Işciler Birliği• ne U a şam memas:n a 
çevrilmesine ve bunun için dP nizamnamenin tadil ve islahına karar veril - • • 

m~~:un üzerine muv.kknt bir idare q,eyeti intihabı yapı!m•;lır. İdare he • D E N 1 Z D E 1 S Y A N 
yetine. Hnm d, A. Mehıne;-t, İz7<'t, Selim, Sırrı Hafız Cemal, A Münir Küçük JAK LONDON'un eserinden : 
Ahmet. Siireyye, Cenani SP\'ılmişlerdi r. 

Bu idare heyeti nizarrnnmede tadıliıt V€ islahat yaptıktan sonra bütün Oyföyanlar : JEAN MU AT ve Danimarka güzeli WlNNA WiNF.~EtD ve ANDRE BER'-EY 

matbaac.lar çağrılarak yeni bir intihab yapılacaktır. ,.,.. .. ••••••••ı. Görülmemit kudrette hailevi herkesçe tanınmıı bir eser. 
41-----~ 



S1tN PO S"l ı\ 

Akhisarda bu yıl toton 
mahsulO çok iyi . 

Qç dönümlük bir sahada yeni bir tohum istasyonu 
l[uruldu. Buradan abnacak tohumlar üç yd sonra 

tütün elVcilerine dajthlacak 

1 lpsala ovasını 
Su hastı 
ip.ala (Huıuıi) - Buraya :iki rse· 

ce evvel fiddetli bir yajmur yajnıı~ 
aece aat 19Cbzde baflıyaıı bu yağmur 
sağnak halinde Mbahan ... t \Jetine b
dar devam dmiftir. Kaeabaya r>O met
re mesafede bir tepeye yı}Clınm düt • 
müş, Köprü mahaOcsinde bir çok eV"' 
len su basmıştır. Zabıta derhal hare • 
kete geçerek bu evleri boşaltmış, hal
kı başka yerlere yerleştirmiştir. Bu ıu 
baskınında yalnız bir inek boğulmuf, 
insanca zayiat olmamışv. Ova kami
len su altındadır. 

Edirne Türkkuşu Ş. nin 
Açılışından intibalar 

Hayır aeoen 
Bir lıiJglil 
Kırıkkalecren bildirili} or: K1nkkale

nin aşağı Mahmutlu köytL"lde susuz -
luktan şikayet olunmakta idi. Bu şika
yeti gidermek istiyen Yusuf .adında bi- Edirne {Hususi muhabirimiz- T rakyanın çok sevilen Umumi Müfet· 
ri kesesinden bin lira sarfederek uzak- den) - Edime ve T}'f.kyanm hemen tişi General Kazım Dirik .ile Bayan 
tan köye bir su getirtmeğe karar~ - lher yerinden gelen on binlerce halkın Yıkbw.a. diğeri de General Kazım Diriği 
miştir. Su yolunun tanzimi !şine baş - i~tirakile TürllUfu Edirne tubesinin Edirneli gençler arasında ıöıtermek • 

Akhiarda t6tln tarlalarmda çabpn bir T&rk laza ianmışbr. Bu haber köylüyü :Z!yadesile ıa9lıf törenini dün bildirmiştim. tcdir. 
memnun etmiştir. Türliuıunun Edirnede açılıt vesi-

._-:_ ~iaar (Hususi) - Akhisar tü· ..hada tohum iatuyonu kurmuftur. lesile yapılan emsalsiz hava tezahüratı 
"\QIC\ilük bakımından üzerinde ehem- Burada yetittirilen fidelerden dikilecek ~ L a...a.....: ~ e1nuanda esa1en mevcut havacılık sev ttıi1ctle durulmağa değer kazalanmlZ":' tütünlerin tohumlan elde edilerek üç Kllçlla m( ~eket_-...._-llri . , 
d.n b hal L!_ olaumdaıı - gi ve alakasını bir kat daha kuvvetlcn-

iri ve belki de birincisidir. Ova-' sene aonunda ma it uir tip t Karul&ll ._.,na bbn>-a la1bı eHill ıdinniş ve gençler arasında havacabk if-
~· ~. deresi tütün mahsulünün ye- zeriyat yapalacakbr. Bu ,ekil~ mey- ıtarunan (Buuai) _ Bütu.e\ 1a'blbl 8&-

titıncaine clveri-li olan kazanın bütün dana rclecek olan tütün tohumlan ı .. Um Atay, Anb.ra İnertez satma mücadele tiyakmı arttırmıftır. 
I._,, T Gönderdiğim fotoğraflardan biri lll4llkı da hemen hemen tütüncülük ve tanbulda Maltepodc inhisar idaresinin doktOrlutuna \a,yin edilmlştir. 

Kızım Oirik teftişe çıktı 
Edirne (Hususi) - Trakya Umu• 

mi Müfettiti General Kazım Dirik bu 
sabah Çanak:kaleye hareket etmiştir. 
Generalımız Çanakkaleclen ıonra d .. 
ha bir çok yerleri teftit edecektir. 

Çerkeşte hayvanlardan hakkile 
t~Utün itlerile alakalı bulunmaktadır. fideler enstitüsünde tetkik edilerek .. m __ u Malkarab INı'Jllı•• k~*'« iltirtiiliyeır 

Malkara <Hususi> - Belcdl}"e bSabada tütün bölgesinin umumi rekol- \rahktır raporu alındıktan sonra butud ne kadar başıboş köpet buluna öldurtmek-
~ainin beşte birini yetiştiren Akhisar, ekicilere dağıtılacaktır. Kazada tütün tedlr. Senede tahminen beş yu:: köpek öl -
tiitününün nefaseti, kokusu, içimi ve dikimine büyük bir hızla başlanmış- dürtülmettedlr 

istifade edilemiyor t Çanakkalede bir kaza ~ngj itibarile hl:l/İÇ piyasalarda üstün tır. Gerek kooperatif ve gerekse ban- Çanakıkale (Hususi) _ Auafarta köyün -
hir rnevki tutmakta ve alıcıyı celbet- kalar zürraa kredilerini açmış bulunu· den 28 yaşında Htiseyln, haıp sahasında bul-
lbekt d" l du,.u bir merınlden barut çıkarmak ister - d Ç k 

e ır. yor ar. ke~ mermt patııye.re.k muhteur yerıerınden Başı boş dolaşan binlerce hayvan sayesin e er eş 
liLl Sıfat, Çamaltı köylerinin yetiştirdi- Kaza nüfusunun günden güne art- aldığı ya.ra ue olınii§tür. • • k b 1 b •Jj 
"1 flhunler Amerika tütün 5ergilerin- ması ve hariçten tütün iflerinde çalış- aur .. ma ııaaari1 :miitetti$ıeri iyi yağ ve peynir yetiıtıren bır asa amız O a 1 r 
le L· • • L ı· 1 L h' k k ·· b" J '--· 1 · Burdur (Hususil - Buraya Maarlf VekA- Ç k (H 16.. 111nnc1 K:a ıte o araK: teıı:ı 1r ve re - ma uzere ın erce ame.ıaun Re mesı er Cf, uau • 
~ T ıetl umum mütettlşlertnden (5) tanesi ge -

edilmektedir. inhisar atıf .maddelerinin atıflarının ıeret orta okul '\'e maartt ldarestnde te!tlf- si) - Kazamız. da-
Tütün fidesinin ihzarma baflama srtmasını temin etmiştir. Bunda idnre len! bqlamışlardar. var, keçi, uju man-

~anı olan ,ubat ayından, iğne atımı tarafından kaçakÇflıia kartı alınan ted -:ıum :~:Dili'~ be ja gibi hayvanat ci
a-bir edilen tütün dizisinin sonu olan birlerin de. tesirleri vardır. Bir kaç te- 81 ~':r:~~ı: gıııe~~ ora:a ~~mettn ':;, : letinden civar bü .. 
e)>}Ql ayına kadar tütün ekicileri u - rıedenbcri Akhisar ve civarında kaça'k- lu) pl,esl Ue 'Zor nikU\'\an blT :pt.l"I}& w bir tün kanlara niebet· 
blan zaman endişe ve sevince kavuş- çılık hadiselerine artık tesadüf edil - lr:otnedl temsil etmıt. Pil aıqıa~. le oldukça zeniin ol tu Telennllller samlnıl biıln ka.W ve .uuoaua-

tacak şey havaların gidişatı olmak - mez oldu. severlik göetemıJflerdlr. Ertesi eün yeni ilk duğu halde, bu har 
~ır. Mevsiminde yağan yağmur na- 'Kuşadası ve Afyonda. inhisarlar mü- okul eezllmlş, bütfin gençllfln alkışları ara- vanlardan beklen • 
lal toprağı rutubetlendirip dikim vazi- dürlüiü yapan Cevat Alpay kazamız sında avdet~!!!11'd. M;:~,~=eıc': tliği kadar istifade 
hr h. la •. dü. ı ·· v •• ta • _.ı·ı _L 4a Burdur _ ... _. •O&TW 9 • ındeki tütünlerin iy.i bir fek.ilde ye- in ıaar r mu r ugune yın cuı er~ bep beraber l(Uıel bir apor gün.6 7ap.na - temin olunamamak.. 
~tlbesini temin ederse, vak.itsiz esen, vazifesine ha,Iamıştır. taktır. tadır. Vakıa, yü· 

~etli poyraz. dolu, ıel baskını da T k ) b d nünden, tlitiiinden 
L t~nlerin mahvına ve binnetice ekici- e irdağı muallim eri İf ara a faydalanan yok de • 
~il ezilmesine sebep olmaktadır. ğilse de, sütlerinden Çeriret çayında yıkanan mandalar 
diıt·Akhiaarda tütün fidel.ı:.inin gerek ~ fcnnt bir ,ekilde yai ve peynirden bu hayvanlar yüzünden Çerke, pek a-

. .1' ve gerekse havaların müsait ve istifade eden göze görünmiyecek ka - la iyi yağ veya peynir yetittiren bir b· 
hiışlı gitmesinden elde edilen miktar dar a2dır. aaba olabilir. Bunun için de hayvan ... 
t~n 936 yılına nisbetle yüzde on nis- Burada nahiyelerde ve köylerde hipleıini idare edebilecek, Çerkeş hay• 

tınde fazladır denilebilir. kömüş adı verilen mandası olmıyan he vanından temin olunacak iıtifadeleri 
b Tütün fidanlarının ıslahı ve iklime . men hemen tek bir kifi yoktur. Zaten gösterebilecek bir idarecimizin -derhal 
!Run şekilde tohl'ln elde edilmeıi i- iki mandaa&, dört koyunu veya üç sı- faaliyete geçme.ini beklemek lizım 

:; bu yıl inhisar idaresi Kayalının çift- ğırı, bet keçisi olmıyanlara, bu ci~a~- !.~l!!!..:!t~?!~ . . ·---
~en mahalde üç dönümlük bir da «malsız adam» denilir ve bu gibi- I • -===== 

• -

1 

lerin halk namrında itibarı yoktur. Ga zetelerı = Bafradaki teftişler bitti Mer'alan, yaylaları, çay boylarını 
feh ~fra (Hususi) - Bir aydanberi ba'1 bof dolaşan ıürü sürü hayvanlar- _ o k 
oı. nınizde l;ıazı devairi teftiş ebnekte dan lıiç bir şekilde istifade edilmeme- k u r e n 
~rı. Mülltiye Müfettişlerinden Raşid ıi cidden büyük bir ka.yıpbr. Halbuki 
~ ~ı~t~ş ~ Hikmet Soyman teftişle- Tekirdağ (Husus!) _ ~ Kültür l maarif mensublan. tarafından bir ziya-
~ 1 bıtırerek Samsuna avdet etmifler- Müdürü Tevfik Berk'in uğurlanması fet verilmiştir. Rtwun bu toplantıda bu- Adınada zirai faafiyM 
1ea.· .Alaçam nahiyesini de teftif etmif- ve yeni Kültür Direktörü Emin Ata - lunanları eski ve Y~i direktörlerle be- Adana (Huıuıi) - Bura köylüıü-
~ cın işe başlaması dolayJsile buradaki raber göste~ektedir. ne mibzer ve çapa makinesi teni -edil-

~ Dünkü gazeiclerin bi -
e okudum Hasan Bey_ 

Pazar Ola Hasen ·Bey Diyor Ki : 

... Ölçü sahtekarlıjı ya • 
pan bir kaç esnaf.. 

. .. Yakayı ele vermi.41ler ..• 
Ne ayıp şey değil m'i?. 

diği gibi Eae mıntakası ile Diyarıbekir 
cihetine gidecek olan makineler de 
eevkedilmiftir. Bir tara.ftan klavlant 
tohumu sevkedilmckte ve ekilmekte· 
dir.. · 

Scdler tamir edilmekte, nafia daire
si faal vaziyette hele ziraat mücadele 
dairesi mütemadiyen çalı"1\akta, na
renciye hastalıklarına volk denilen 
ilacı atmakta ve bağ ha5tahklarını da 
muakkıpları vasitasılc meccani bir su
rette tedavi ettirmektedir. Bugünlerde 
Çanakçı çiftliğinde Suna haşeresi zu

Hasan Bey - Elbette.. hur ettiğinden derhal tetkikine başla
Şimdi onların boylarının öl- nılmıştlr. 

çüsünü alsınlar da görsün- Ziraat dairesi.ne mensup memurin 
ier!.. aeceli pndüzlü çalışmaktadar. 

AKŞAM - Akla Kara ... 
- Yı seçebildinse &ferin sana! 
CUMHUJdYBT - Galata ,olct 

salonunu yapmak için bir mütehas· 
sıs getirildi. 

- A vnıpaya tahsile gitmiş, tahsU 
etmiş, :memlekete dönmüş gençler 
ne buyurursunuz? 

KURUN - Mücev~rlerinizi iyi 
saklayınıı.. 

- Kel başa ş1rnşır tarak nu tav · 
siye ediyorsun? 

AÇIK SÖZ - Dür..ya bir volkan 
üzerinde duruyor. 

- Daha iyisini söylesene: Bir o"kü
zün 'boynuzunda dumyor; öküze de 
~ugünlerde fazla sinek musallat ol· 
muş. Mütemadiyen kıpırdanıp, dün· 
yayı karmakarışık ediyor. 
Tı\N - Çocuk Haftası neş'e ve 

sevinç içinde geçiyor. 
- Çocuğun ibütün omrü neş'e ve 

çeviiıc icinde geçsin isteriz. 



6 Sayfa 

L!!!:zet dağıtan çocuklar 1 

"Aman çocuklar işte 
bir BOŞ adam geliyor,, 

Rozet dağıtan çocuklar: "Erkehleri, bilhassa 
ilıtigarları tercih ederiz. Çünkü kadınlar 

erkeklerden hasis oluyorlar.,, diyorlar 
Bayram günleri .. 

nin en erken saatle· 
rinde, şehrin en u -
zak semtlerine, en 
tenha köşelerine ka· 
dar gitseniz, ve 
mumla değil de pro
jektörle arasanız, 

göğsünde rozet ta • 
şımıyan bir tek in • 
san bulamaz• 
sınız. 

Onlar, kutularını, 
~ep'.?tlerini ne za -
man iboyunlarına 
asmışlar, bandrol .. 
larını ne zaman kol· 
Yarına takmışlar, İs· 
tanlbulun dönt ıköşesini ne zaman do • 
iaşmışlar, ve yüz binlere~ insanın ya .. 
ıkasına, hamiyetin, mürüvvetin, müte .. 
vazi madalyası sayılan rozetleri ne za· 
man takmışlardır? Bilinemezi.. 

Sadece bilirsiniz ki, bayram sabah -
ları, evinizden çıkmanızla, onlardan 
\ıir kaçına rastlamanız biı olur. Ve bi· 
lirsiniz ki, cŞehidliklcri İmar•, cÇo -
cu'kları Esirgeme•, cK1zılay>, cYeşil • 
ayı>, cTayyare•, cMalfıl Gaziler• gibi 
nice hayır •kurumlarının o küçük ve 
gönüllü tahsildarları, gün.delik alma · 
dan gördükleri bu işi, 'herkese parmak 
ısırtan lbir dirayet, nezaret, zarafet, ve 
maharetle lbaşarırlar! .. 

Kim ibilir neler duyarlar, neler dü -
şünürler, neler yaparlar, iben, bunları 
öğrenebilmek için içinde bulunduğu • 
muz bayaımdan daha iyi bir fırsat bek· 
lemiye lüzum görmedım, ve Çocuk E· 
sirgeme Kurumunun rozetlerini dağı· 
tan üç yavruyu, işlerirırlen hemen he· 
men zorla alı'koydum. 

Üçü de Kadıköy ortamektebindey -
mişler. Birisınin adı S mdı, ötekinin 
Nihad, üçüncüsünün de Fuabnış. Ben, 
rozet dağıtırken küçük başlarından ge· 
çen masum maceraları öğrenmek iste
diğimi sorunca, 'birbirlerine baktılar. 
Düşünüp taşındılar, nihayet içlerinden 
birisi: 

-Ne söyliyelim bilmem ki? dedi. Ve 
ilave etti: 

· - Siz sorun, biz cevoh verelim! 
Ben sordum, ve onlaı cevaıb verdi . 

ler: 
- Siz bugün ilk defa mı yapıyorsu

nuz 'bu işi? 
- Hayır ... Bununla yedinci çıkışı· 

mız oluyor!.. Biz hep lİÇÜmüz beraber 
dağıtırız. Her seferinde de kutumuzu 
dolu, sepetimizi boş teslim ederiz. Eğer 
fazla para toplıyanlara bir mükafat 
verilse, !birinciliği hiç k•mseye kaptır· 
mazdık! 

- Siz nasıl öbür çocuklardan fazla 
para toplıycrbiliyorsunuz? 

- Biz kutularımızı, r')zetlerimizi ari· 
fe gününden alınz. O gece bütün ro -
zetlere iğneleri güzelce geçiririz. Hal· 
buki, öteki acemiler, kutularını rozet· 
lerini bayram sabahı alırlar, v~ iğne • 
leri rozetlere yolda= geçirirl~u yüz· 

ideal kadın peşinde 
Gezen ·erkek 
Postacı bana dün, Ankaradan ve

rilmiş şöyle bir mektup getirdi: 
Teyzec~ 

Son Postanın 16/4/937 tarihli ve 
2408 numaralı sayısında çıkan an • 
ket; cevapları arasında, Bay Servetin 
yazdığı vasıflar çok hoşuma gitti. 
İki sencdenberi evlenmek maksadı 
ile araştırmalar yapmaktayım. Fa .. 
kat yaşımın 39-40 oluşu, aylığımın 
15 O lirayı geçmeyişi evlenme tekli .. 
finde bulunduğum hanımları hoşlan
dırmadı. 

den yollarda bir çıok vakit kaybederler 
bir sürü de adam kaçınr1ar. El oğlu, 
karşına dikilip, senin rozete iğne tak .. 
manı bekliyecek değil ya? 

Sonra öteki çocuklardan çoğu, ban
drolü, kutuyu, sepeti, para toplamak 
için değil, tramvaya, vapura, trene be
dava ibinmek için alırlar!.. 

Sonra, rozete iğneyi iyj geçirmenin 
de tesiri vardır. 

yüler yüzlü olma'k, çabuk davran • 
mak, iğneyi yakaya, hem rozeti d'il -
şümıiyecek, hem de §ık gösterecek bi· 
çimde geçirmesini becermek şarttır. 
Bunları insana mektebte okutmazlar 

ki, fbiz geze geze öğrendik. Bugün bir 
cçabuk, ve iyi rozet takma müsabaka· 
sı» yapılsa, lben mutlaka birinci gelir
dim. 

Halbuki ötekilerden ç.oğu daha roze
tin sola takılacagmı bile bilmezler. 

Nihad da söze karıştı: 
- Hem bir öyle her rastladığımız a· 

dama rozet takmayız! 
- Mesela kimlere takarsınız? 
- Bir kere erkekleri, 'bilhassa ihti • 

yarları tercih ederız.. Çünkü. kadınlar 
erkeklerden !hasis oluyorlar. İçlerinde 
kutuya 'beş para atanlar bile var. İnsa
nın, taktığı iğneye acıyıp ~fa, rozeti geri 
alası geliyor. 

- Sizi kızdıran işler de oluyor mu? 
Nihad: 
:....... Çok uzun lboylu adamlara kızıyo -

rum! diyor. 
Semili., onun bu hiddt>tinin sebebini 

anlahyor: 
- Bunun boyu kısa da, yetişemiyor 

ondan!. 
Ve ilave ediyor: 
- Ben de, rozetlerini çıkarıp, yaka

larının altlarına ıtakan1ara içerliyo .. 
rum. Rozetsiz diye gidiyorrnn, yakası· 
nı kal'dırıp rozetini gösteriyor, bizimle 
alay mı ediyor sanki? Çocuk oyuncağı 
mı 'bu iş? Koskoca adamlara bize vakit 
kay:bettirmek yakışır mı? 

Fuad da derdini döküyor: 
- Ben de, parayı kutuya atmaJlp da, 

sadaka verir gfüi avucuma koyanlara 
kızıyorum! Bu yüzden, kutuyu arka . 
daş1ara verip, daima .sepeti taşıyo . 
rum! Bir de, 0beş kuru~ bozdurup kırk 
para verenlere tutuluy'lrum. Yüz lira 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Anketinizin 155 numarasında ya
zılı bütün vasıflan fıaizim. Karrmın 
mutfakta ahçı, odad:ı sevgili, salOnda 
hanımefendi olmasını isterim. 

Uzun boylu, sempatik yüzlü, siyah 
gözlüyü tercih ederim.» 

Bu mektubun .imzası D harfi ile 
başlıyor, kendisine söylıyeceğim sa -
dece aradığını günün birinde bula· 
bilmesini temenni etmekten ibaret· 
tir. Bununla beraber 39 yaşında bir 
erkeği yaşlı, ayda ( 150) lira kazan
~ı da az 'bulan kadınlara bir hayli 
hayret ettiğimi kayd~deyim. 

TEYZE 

Haftanın Filmleri 

Yukarıda solda: cDenlzde İsyan> filminden bir sahne: Sağda: «Saray EntrlkalarlD filminden bir aşk sah" 
nesi. Aşağıda solda: U3ak1r Delikanlı:. filminde Oarry Cooper ve partöner!, sağda: cıPat ve Patnşon Sirkteı 
!ilminden bir görünüş. 

"Sümer,, sineması: "Saray,, sineması: "Melek,, sineması: 

Pat, Pataşon sirkte 
Babasından ayrılmadan önre Lisy o· 

na bir resmini hediye ediyor. Ertesi 
gün Lisy, sayfiyede ikamet eden mü
direnin bir tanıdığına gidiyor. Kızı ma 
hali maksuduna götürecek olan küçük 
nehir vapurunda Lisy Kurt adında bir 
delikanlıya rastgeliyor. Biribirlerini he 
men seviyorlar. Adam kıza aşkını an· 
latıyor. Kız kendisini biraz naza çeki
yor. Vapurda Pat ve Pataşon adların
da iki bedavacı yakalanıyor ... Genç kız 
bunların hallerine acıyarak biletlerini 
alıyor. Ertesi sabah Lişy, misafir oldu
ğu yerde Kurtun da bulunduğunu ve 
onun ev sahibesinin yeğeni olduğunu 
hayretle öğreniyor. Bir hayli macera
lardan sonra nihayet iki genç sevda
zede saadete kavuşuyoriaı. 
·--······································ .. ·······:.:.=·--
Hadiseler:"\ ... ~
Rarşısınd , , 

Beşikçi ve Franko 
Adamın, çocuğu doğmuş. Bir beşik· 

çiye bir beşik ısmarlamış. Bir kaç gün 
sonra da beşiği almıya gitmiş. Beşikçi: 

- Anladım, demiş, beşiği almıya gel
din, fakat henüz yapam:ıdım. Bir kaç 
gün bekleyiver. 

Bir kaç gün sonra bir daha gitmiş, 
beşikçi gene ayni sözü söylemiş: 

- Henüz yapamadım .. Bir kaç gün 
bekleyiver. 

Bir kaç günler gel.rrll!J, geçmiş. Ço . 
cuk büyümüş, mektebe gitmiş, oku • 
muş, adam olmuş, evlenmi~ ve çocuğu 
dünyaya . gelmiş. Büyük baba, şimdi 
baıba olan oğlu için ısınar1adığı ibeşiği 
hatırlamış. Beşikçiye gitmi~. 

Beşikçi adamı .görür görmez: 
- Hatırladım, dem;ş, beşiği almıya 

geldin ... 
~ana, ben bir kaç gün sonra yapa . 

cagım, dememiş miydim? .. Bir kaç gün 
bekleyiver! 

* İspanyadaki asiler Madrid şehrine 
yaklaştıkları zaman Gent-ral Franko: 

- Bir kaç gün sonra Madridi ala .. 
cağım! 

Demicıti. Bir kaç gün geçti; gene: 
- Bir kaç gün sonra! 
Dedi .. Bir kaç günler, ıbir kaç hafta· 

Bakir delikanlı 
Geri Kuper tarafından 
Dids'in Nevyorka gelişi büyük bir heye -

can uyandırıyor. Çünkü 300 milyon dolarlık 
bir ınlrasn konan bu saf köylü dellkanlının 
parasını sızdırmak için gazetecllerden, iş a
damlanndnn, dalkn.vuklardaıı m.ürekkeb bir 
dalavereci kafile onun etrafını sarmıştır. 

Büyük şehrin gürUltillerlnden bizar olan 
Dids köyünü çok arıyor. Fakat yavaş yav~ 
bu hayata alışmağa başlıyor. Gazetecilerden 
nefret eden Dlds'den bir mülakat nlmak için 
bir genç ve güzel gazetecı kız kendisini iş
siz bir zavallı gibi göstererek ona sokuluyor 
ve hakkında alaylı mütalealar yazmağa 
başlıyor. Bu tanışıklık tkl genci birbirine 
yaklaştırıyor ve aralarında temiz bir aşk 
başlıyor. Sevgllisini bir giiıünç adam mevk1-
1ne düşüren bu yazıları yazdıtından pişman 
olan genç kız vaziyeti dilzeltmcğe çalışı -
yorsa da muvaffak olamıyor. Dids'ln genç 
kızın oyunlanna ft.let etmek isteyen ve m1 -
rastan mahrum kalan diğer akrabası bir ta
raftan bu makaleleri kimin yazdığını Dids'e 
gösteriyorlar. Diğer taraftan da genç kızın 

yazdığı makalelere istinaden Dlds'in teva -
rüs ettiği bu şervetl idare edemlyeceğlni ile
ri sürerek mahkemeye muracao.tıe onu mü
şahede altına aldırıyorlar. 

" Sakarya ,, sinenıası : 

Denizde • 
ısyan 

Jan Müra, Vinna Vınfrid ve Andre 
Berley tarafından. 
Romancı Jak Pathurst t:Elseneur» na 

ınındaki büyük bir ye1kenli ile Londra 
ile Melbourn arasında bir tetkik seya
hatine çıkıyor. Yelkenlinin süvarisi 
Vest'tir. İkinci süvari Pik, üçüncüsü 
Mellairedir. Tayfalar hep· ipten kazık· 
tan kurtulmuş insanlardır. Romancı 

hangi aleme katıldığını pek geç anla . 
mıştır. Gemide kaptanm yeğeni Mis 
Vest bulunmaktadır. Tayfalar ikinci 
süvari aleyhine kıyam hazırlamaktadır 
lar. Üçtincü süvari kumar meraklısı -
dır. Romancı genç kız ile ahbap oluyor. 
Bu hal gerek tayfanın ve gerek süva· .............................................................. 
lar, bir kaç aylar ıgelip geçtiler. Madrid 
önü~de binlerce insan öldii. Binlerce 
insan evsiz barksız kaldı: Belki de 
.böylece daha bir k~ç serıe geçecek. Oğ
lu Madrid cephesinde ha:nbeden; eski 
Frankocu Frankoya gidecek· Franko: 

- Anladım, diyecek; Madridi ne va
kit alacağımı sormıya geldin. Sana ben 
bir kaç gün sonra alacağım dememiş 
miydim.. Bir kaç 2ün bekleyiver. 

İMSET 

Saray entrikaları 
Fransada Kral 15 incı Lui hüküm süı 

rüyor. Markiz dö Pombadör şaşaalı h~' 
yatını yaşıyor. Sarayda büyük telaŞ 
var ... Bir opera da oyn:macak ... Rol Y.,a 
pacak olan tenorun meydanda olmadığı 
görülüyor. Eski tenor Pombadör bak ' 
kında a:laylı bir şarkı söylediğinden ~o 
layı saraydan kovulmuştur. Bütull 
Fransada saraya 13.yik bir tenor aran• 
maktadır. Tenoru aramağa koyulan 
Jorj, nihayet Lonjümo köyüne varıyor· 
O sırada buranın posta arabacısı Şape• 
lu güzel Madlen ile evlenmek üzeredir• 
Bunun için arabacı vazifesini BijuY9 

devrediyor. Madlen ile birlikte ikarnet· 
eden Lüsyen adındaki kız Bijuyu çolr 
sevmektedir. 

Biju kazaen arabayı deviriyor . .Ara: 
banın içinde bulunan Jorj bulunduğU11 

dan arabacının ceza görmesi için Parise 
sevkediliyor. Şapölü di.ı.ğün günü bile 
ı-ahat yüzü görmüyor \ ı:ı vazifesine ba1 
lıyor. Arabayı sürerken her zamanlc 
gibi şarkısını söylilyor. Jorj sesi dU ' 
yunca arabacıyı Parise getiriyor. J{S' 
dınlar sevgililerini boş yere beklernel': 
tedirlcr. Kralın emri Ül~rine Kont .vı 
tur Madlenin nezdine izam ediliyor· 
Vazifesi Şapluyu unutturmaktır. Li.İS' 
yen ise bir türlü Biju unutmamaktadır; 
Nihayet günün birinde fazla dayanaıll\J 
yarak Parise geliyor ve h~ pishanede b 
lunan sevgilisini görmek istiyo'r. , 

Madlen dahi Kontes Latur ismi al 
tında Parise geliyor. Karısını tanı~: 
yan Şaplu ona {ışık oiuyor ye ona l 

divaç teklif ediyor. , 
Madlen bunu ancak bir şart ile JtSg. 

bul edeceğini söylüyor: Şart şudur: ~
rısını boşamak. Şaplu bunu kabul e 
yor ve köye gitmeği kararlaştırıyor. ~ 

tı•· kat Madlcn ondan evvel davranmy 
... ttıllt • • • • • • 1. 1.. .... . . 
rilerin hoşuna gitmiyor. . ıı• 

Romancı, genç kız ve süvarı Pık tJl 
0

, 

hasa.ra altına alınıyorlar. Adeta harP ·i· 
luyor. Tayfaların adedi fazla ise de ~g. 
yecekler ve silahlar mahsur kalanlar .5 .. 
dır. Tayfalar müzakereye girişm~~ 1ııı 
tiyorlar. Fakat Pik süvarinin katılı~ g.• 
teslimini talep ediyor. Gece tayfal.a~sti' 
rasında kavga çıkıyor. Bundan bıl. r' 
fade Pik, Mellaire'in buiundui{u ) ;j1' 
giriyor ve onu katledi~ıor. Avdette eft' 
yaralanıyor. Geminin iJaresini rotJl 
cı ele alıyor. 
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Ankara ve İstanbulda .· 
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L Güneş - Beşiktaş maçından iki güzel enstantene · 

Milli Kiime Maçları 
Beşiktaş Güneşi, Galatasaray da 

• •• 
lzmirde Uçoku gendi 

Dün Şeref stadında milli küme maçla· ---------------~ 
Beşkitaş 2 - Güneş 

G. Saray 4 - Üçok 

lzmirdeki maçta 
Üçok daha 
Hakim oynadı 

?Jnın en mühimmi olan Güneı • Beşiktaş 
ltarıılaıması yapıldı. 

Her iki takımın da puvan vaziyetleri 
• hiraz bozuk olduğundan bu maçta büyük 

bir gayret göstermeleri. çok çalışmaları la· 
:tırn geliyordu. Bundan dolayı maç. olduk
ça sert cereyan cdeceie benziyordu. iki 
ltlüp de en kuvvetli oyuncularını oynata
rak galibiyeti elde etmeleri icap ediyordu. 

Fakat Beşiktaş takımında Feyzi ve Ha 
Yati yoktu. Güneş ise karışık bir şekilde 
idi. İbrahim sol açık, Refii de sağ açık oy
llatılıyordu. 

lık anda oyun derhal Güneşin hii.kimi
:Jcti altına geçti. Buna raimen Beşiktaş 
ltıüdafaası canla başla çalışıyor, Güneş 
ltıühacimleri de mütemadiyen fırsatlar ka
çırıyorlardı. Bu yüzden bir türlü gol çık
ltııyordu. 

Devrenin ıonlarına doiru Güneşe bir 
lı:orner oldu. 

Beıiktaı aai açığı ~ bunu çok gÜ· 
:tel çekti. Sol açık Eıref bundan istifade 
ederek bir tüt çekti. Top direii sıyırarak 
C.üneş kalesine ıirdi. 

Bu gol adeta Gfinqllleri coıturdu. 

1 
2 

, 

Derhal bir alunla Bqiktq kalesine indi • 
lcr. Bir karıpklıktan iatifade eden Salahat· 
tin güzel bir ıütle beraberlik ıolünü yap-

Güneş • Beşiktaş maçından bir 
csnstantanc 

..._ ____ ~~--~--.....,.....,..----~~---~---:;.;;:;:;;--~~-~~~~~~----~ 

Befiktaş • Güneş maçından iki intıba 
tı. De~e. de böylece 1 - 1 bitti. ı Dan!'· Rıza, İsmail~. İbrahim, Rebii, Sala· 

İkıncı devre baılar baılamaz Güneıli- hattın, Necdet, Refia. 
lcr Rebiinin ayağile akına başladılar. Fa· Beşiktaş takımı: Mehmet Ali, Hüsnü, 

~at Beşiktaılılar açılmağa. Güneı kalesi Faruk; Fuat, Enver, Rifat; Markos, Rıd
onünde tehlikeler yaratmağa başladılar. van, Hakkı, Şeref, Eşref şeklinde idi. 
Güneşin sağ açığının topu fena idare et • Hakem: Sait Salahattindi. 

lzmir (Hususi} - Galatasarayın Üçok 
sporla yaptığı maç evvelki günkü oyun
dan daha zevkli ve heyecanlı oldu. Gala
tasaray takımı kaleye Sacidi, orta müha
cime Bülendi getirmişti. Goller hesaba ka
tılmazsa doksan dakikalık oyunun 60 da· 
kikası lzmirin bariz hakimiyetinde ııeç -
miş, İzmirliler misafir takımın fevkinde 
bir oyun çıknrmılşardır. Galatasaray: takı

mı kendi tabirlerile mevsimin en fena o
yununu oynamış, belki de yorgunluktan 
hasta bir adam gibi sahada dolaşıp dur -
muşlardır. Daha ilk dakikada karşı tarafın 
şaşkınlığından istifade eden Bülend ilk Ga
latasaray golünü yapmış İzmir bundan son 
ra Galatasaray ka1 ,.; .. sıkıştırmağa başla

mıştır. 29 dakik. .... · Jçok müdafii kaleye 
pas verdiği sırada Haşım yakalıyarak ikin· 

1 

ci golü yapmıştır. Bunun akabinde Basri 
ve Sait İzmirin iki golünü yapmıgtır. İ
kinci devrede hakem Niyazi !zmir takımı
na hayali bir penaltı verince takımın ahen-
gi bozulmug, Galatasaray ikiye karşı dört
le galip gelmiıtir. ------
Dünkü güreş 
Müsabakaları 
Güreş Federasyonunun tertip ettiğj mü

sabakalara dün Kasımpaşa salonlarında de 
vam edilmiştir. 

Alınan umumi netice şudur: 
Kaaımpaşa: 15 galibiyet, 8 mağlubiyet. 

Güne~: 16 galibiyet, 1 S mağhibiyet. 
Galatasaray: 3 galibiyet. 3 mağlubiyet. 
Beykoz: 2 galibiyet, 8 mağlubiyet. 
61 Kiloda - Güneşli Hasan Abdullah 

ile İsmail karşılaıtılar. lsmail S dakikada 
galip geldi. 

Hüseyin Şaban (Kasımpaşa) rakibi 
gelmediği için hükmen galip sayıldı. 

Baari (Kaaımpaşa) Vehap Akıncıyı 
(Beykoz) .f 1 aaniyede yendi. 

Ki.mil Yalman (Güneı), Kini (Gala· 
tasaray) ı 1 5 dakikada mağlüp etti. 

66 Kiloda: 
Hikmet (Kasımpaşa) Tunç kuvvet 

(Beykoz) u, Yahya Ömer (Güneı) Du
ruk (Beykoz) u tuşla, Koloilu Ahmet 

(Devamı 10 uncu sayfada) 
~esi ve Faruğun gayreti ıol olmasına ma-
ll.i teşkil ediyordu. r 

Karnını tutarak oynayan Salahattin sağ 
:çığa geçti. Güneş muavinlerinin de geri 

Milli Kiime Maçlarında 
Takımler1n &on Vaziyeti 

c oynamalan, yağmurun da şiddetle yağ
ması oyunu bir kör dövüşü haline getiıi
}°ordu, 

le Nihayet Hüsnü merkez mühacime. Hak 
1 da merkez muavin yerine geçtiler. Ma

Ç~n neticesine iki clokika kala Güneş kale
~ Önünde bir karışıklık oldu. Top da hiç 

cklenmiyen bir şekilde içeri girdi . 
l> Güneş bu suretle dünkü maçı 2 - 1 kay
etrniı oldu. 

Cüneı takımı: Cihad; Rcoad. Faruk; 

Takımlar 
Beşiktaş 

Gençlerbirliği 

Doğarspor 
Fenerbahçe 
Ankaragücü 
Üçok 

oyun 
s· 
6 
7 
5 
6 
7 
5 
4 

galib 
5 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
2 

berabt:re 
1 

1 
1 

1 
2 

attığı yediği 
mağlub gol gol puvan 

2 14 8 19 
2 15 9 14 
3 16 20 14 
1 8 4 12 
4 11 13 10 
6 8 19 9 
3 11 11 8 

9 .6 10 
Güneş 
Galatasaray 

'-----------------------------------! 

Çocuk Bayramı 
i9S .. 

Başvekil İsmet latinü ,.avru1ar ansı.nda, mini mini 
yavrular zarif kıyafetlerile haloya giderlerken 

Aııkarada büyüklerini ziyarete fiden yavrufaı M!::illtiM"!:; 

fotoÇaf muhabirimizin objektüi karşısında 

23 nisan çocuk bayramında izci kızlarımızın Anka· 
ra sokaklaruMla güzel bir yürüyüşleri 

Çocuk haftasmın üçüntii ıiinü ele eilflllceli geçti 
Yavnılar Dağcılık Kliibünde eilenceli saatler 

g~irdiler 

}>ün İstanbulun muhtelif yerlerinde eğlenceler 
tertib edildi. Küçüklerimiıı şarkılar söyliycrck 

eğlendiler 



SON POSTA' 

"})on P.osta,, nın 
Müsabakası : c m'zd 

Nisan 26 

az n lar 
·· b ,_ t ' - · · yunsaı Şimdi musa ar.'<1nın esasını ~nıa a nanları aşa~ıy~ yazıyo:uz. lstanbulda · h.-ÜCL-TJ{ SULU BOYA 

(Baştarnh 3 iincü sayfada) 1 O nisan tarihli bilmecem izde kaza-ı ll53 Nurı, Vefa rrl:ck llsesı 364 Kemal U -

hm, 40 tane tanınmış simanın fotoğ· bulunan talıhlı okuyucularımızın pa - r· t b 
1 

k · t '"t" .. A d 147 F. 

B "' d 8 1L.:. • • k d af ldık. H fotogrw afı u""çer parça · be .. w1 d h a· san u ız ora me11. p .. an - r ını a er · zartesı perşem og e en sonra e ı · Laçin, Mercan İsmeti caddesi Tesblhcl sokak egen ı g ın ı z a 1 n ve ya böldük. Bunları birbirlerıle kaı:ış· 'j'elerini bizzat idarehanemizden alma- 6 aa Bayat, Menemen hiiJWmet civu.nnda. 
tırfük. Bu 'Parçalardan her gün lftalet· }arı lfızmıdır. Taşra okurlarıımzın he - tıa.vnve.klll E"ver y~ AL, Saray mn -

er k • ı • h •ı • d • "\ tayin üç tanesini neşredeceğiz. 40 gün cliy.eleri posta ile adreslerine gönderi _ luillesl ofun: "§Ik ırotnğı 10 da Semllın aor· e tıp en angı en ır r bitince elim.izdeki resim parçaları da 1ecektir. _gün, 1İstartb~k~'3:o~!ars. 
bitmiş olacaktır. Sizlerden bu resim Kol saati maııkeSlr Etha:tpa§ll ilk mektep 5 den 54 

_ 215 - 218 - paı::çalarının her üç tanesini bir araya :Necmeddln, ıAnlmra CumhurJyet mektc1:Jl 4 

T k 1 d Hassas cı" dfıi yapıştırarak bir fotoğraf vücude gem- rizmir Alsancnk Gazi ilk me'l.."'tebi 3 cien SZblha Toprn.k. Amasya .56 alay leva -
Q uyup az- 11 ıeyze O uyucu arın an ' u ' menizi istiyoruz. Bu iş sizin için niç te üncü sınıftan Necla Go"kset zım ımüaur.fi :Rıza Çınarın rı~ Nevzat Ol • 

aSJ ka.fi rica edİyOC neşeli zor olmıyacaktır. Çünkü gördüğünüz ıAUBÜM nııı:, !İ!ltn.Iibıil erkek liseSi 803 Nihat, ıİstım • 

Beğendi· 
gim kadın şu -
dur-

Bosu ne pek 
al;:a .... ne d~ pek 
y ek o:malı • 
dır T in n r n -
gı esm r olma!ı ., 
dC'. 

Biriken ektuplarm ıneşrini :bifirin.. T a h a y y ü ı gibi bu üç .resim parçası ile beraber · "t.:ıı:ibtil 49 uncu mektep s den :136 :Meh - bıil blrlncl mektep 161 'Munmmer özcan. 
1 d w iml · sın met iBllen, dstartbuı 1 lncl mektep S/A dan KİTAP 

ıceye tbır yenilerini yollamaymız ed*1J ;beğendiğim ayrıca parça a ıgımız ı:es enn a a- aa 'Neilh 'Eı'knl. :Kıımkııpı orta mektt'lP 11/L U.§:1.lc orta .mektep 2 :A dan B"i Reyhan, Si-
Teyzenizin anketi ümit ve tasavvu- :kadın 'ipleri u - rını da neşrediyoruz. öen 284 Hur§lt sıvııs, trophane llacımümın '\11S cmıil_yet .mfülürluğü ildnci komiseri ıae-

Tllll fevkinde bir rağbet gördü: Bu mumiyetle sarı • :Parçaların yanında hergün tanınmış mahallesi '.Hnrmnn ~oknk 26 Halide, Tosya kir ÇeVlk yeğeiil Ahmet, Samsun 1!72 A. T. J3. 
dakikada elimizde binlerce birikmiş bir simanın fotoğrafını bulacaksınız. :Fevzlpn§a mektebinde Ürgür. Dıreç, Zam B :Bl. ll b~çn..vu.s Aşık, Fatih ol'tn mckteP 

ard B ı · 1 şındırlar. Cinsi Parralardan biri bu resim, diğerleri inhisarlar müdürü Seyit !J'a.rhn.n kızı Neylr, 54 Muzaffer Akcan, Kütn.hya. li esJ 330 u:uh-
ce;.~p v ır. un arın neşrı ay ara cazibenin bu tip· :J kmış d ha Knyned ııs~ ve den 584 ,..!acil Güneı;, Xa- terem Bnnan, Yerebatn.n Ç.ı clçcşme 50 de 
mute\·akkıf bulunmaktadır. Şimdilik daha evvel çı veya a sonra çı· sımpnşn. dördüncü 1lk metrep 275 Nezıı.luı.t. Semıet ınusoy, en aıor.ıu Şerct sokak 37 de 
) a1mz lbu cevapları neşretmekle ikti- lerde daha ziyade kacak resimlere ait olnbiltr. l\lUllTlliA DEFTEUİ 'Naci, K:zyserI llsesi l c den 665 Kenan Gü-
Ia edece z. Bi ahara V<" .tekrar iste- göze çarptığını Yapılacak iş şu: Bu resim parçalarını Karnım ilk mektep 4 de!l Emln Şahin, ney, Attı.pnzan orta mektep l/A dan 524 

• enlerin cevap ~ ollamalarını istiyece· ben muhakkak kesip saklamak, yanlarındaki modellew Marfün Gazipaşa llk mektep 23G Ismn.ll o-1 &ımime ,Şumlu. 
;- z. g ö r m ek t e - ri de kesip ayrıca hıfzetmek, resim neş- nur, EJiızlz Attıtürk ıncktebı s den 254 Nuri KART 

Hu :.ına elın - Ankete revap yazmış olanların sa· yım. Muntazam ri bittikten sonra modellere bakarak S:ır çek. İn ol Şükrü Naili me tebı 4 den :Malatya piyade A 4 de Gd. Bl. başçavuşu 
ce b rcC' h€r a· ·· • as da b"r fert grw f Mclımet Göktaş, Qel~bev.! ortn mektep l/C Asım, Konya lisesi 4ı.A dan 912 Hayr!, An -
d n d·leı e fil!€ • brrlarını suıiStimal etmJ;!mek içındir Sarı saçların çer· her uç resnn parç ın n 1 0 a den 124 Şakib 'iovılcnn, İstanbul 48 inci knrn ismet ınönü mektebi 2'B den 1208 

'ki okuyucu arımızdan artık anke't için · w · . meydana getirmek. 164 z Altı dil ıs· t bul Si kecl E T- k"' Ad k k t ı t 3 d ıs de h UL ur ve sü • çevf>ledigı çeh1 e • Bu suretle elinizde 80 resim olacak, mektep . n , nn r - ur un, :ına er e - or n me t ep en 
yazı yollamama !arını rica ediyoruz. bussuut caddesi 'l2 de Feı:lhıı. İstruıbul er - Bedi Akkuyn, Fevzlp:ışa şube şefi Adll oğlll 

ku varata:bi ...r, "\,Taziyet müsait olur olmaz, sizleri, de gözlerin hiı - tbunları sarih isim ve adresinizle bize kek lisesi 724 Ali. Ak.tay, Nevşehir orta. mektep 2/A dıın 189 
~..mSız - h be.rdar edeaPf(z. kim olmasını is · yollıyacakşınız. İşte müsn.bakamızın e- MÜREKKEPLİ llALEM Fnruk Özer, Ankara M. M. ve hesap işleri p. 

lik ç karabilir. terim. LB.civerd, sası bundan ibarettir. Ankara, Çankayada J3aşbakan İs - mümeyy.iZI SQpht o ıu Necdet, Ankıı.rn Hncı· 
:ı..- li d met İnönü kızı ÖZdCI?. :inônü, Bur- doğan malıall.esi İltekin sok:ık 7 de Can Ok· B · .:. · e ınce, e~ her 'kadın :mı- meneviş · bir renk, diyebilirim ki göz - Resimlerin gön erme müddeti gaze- tny, Pola::th topçu ft,....,,ıruı~ Bnb. Ziya 0 1Y

0
1u 

k l ıh Ak •· dd b sı Setıbaşı N~ caddesi 'No. 70 ~,, yatta ça şacak em rrı.kün olduğu a- erın a ımiyetini takv;ye eder. Derin tede resim neşri mu eti ittikten son- de Yaman ASian, YenlbshÇ(' Tat1ıkuyu 12 Vedat, Urfa n. aln.y kaleınlnde yazıcı Ncc • 
dar !bir b"1giye sah b ı0 ması azrrndır. ve manalı bir ha.kış .. işte 1eShire vesile ra üç haftadır. Bunu rnüteakı_p netice de Muhiddin :rahlr, İstanbul ..Ankara ..cad _ meddin Sezer, Adana kız llsesi 2 den 591 Ne-
Fnkat ıienerek e~ne çekilecek ise olan en buyük amil hu, <leğıl midir? iliın edilecektir. dcsl 163 de \İbrahim kızı Nezahat, İstanbul riman, Konya afpr .ceza reisi kızı Hn.yrlye, 
fazl.a b · nın :h:ç de lüzumu ycik:tur. Bence 'bütün çehrenin tenasübü gü· Bir.inciye bir b~ibiryerde altın, ikin· ticaret llscsl 1li4 Ccmaleddln. Bursa ıHoş - Bursa 23 temmuz ilk mektebi 69 Müyesser, 

- · d • k b' l 3 k' b" kadem mııballesi Mustnfa,p:ışn sokak 22 de Ankara t1f malıallesl :25 de Meliha Bayrı. 
Ancak okuyup yazrnası ikaf"Clir. ~elligı ogurur. Ayn ayrı giizel1ikleri ciye 2 ,5 liralı ır a tın, ışiye rrer Ankara iİltekin mektebi 5/B den 594 H. ön-

T,.,klrd~~ İn-"·· !Mehmet IK"'-"ar lm bil 1 O k" . lt 20 ki Nafia Şimşek, Konya 'Muhaclrpazan Cedi - . 
'" •'6 "'~ . ..,. o asa e.. altın, ışıye yarımşar a ın, · · diye mahallesi Mescit yamndn No. 74 de celer, Izmir Tınııztepe okuln 458 Kft.mlran. 

- 216 ~ ' Endamı: İnce bir bel, muntazam bir şiye çeyrek altın ve dığer 165 okuyu· Meliha. Kayseri lisesi ııc den 1142 Cabir oüncr, 
,, Erl<ek lrıs f"'TIÇ re hı~~ın entlam vücudun ®engini 1emin edebi- cuya hoşlarına gidecek hediyeler verew iDİŞ MA:.CUNU 'Merıilıı ziraat müdürü Avul o~lu Turgut 

~ lir. w · Ulukışla kültür lşyarı kızı Ülkü Akın, Lü- Dlker, '1nkara İnönü mektebi 3/B den 439 

1 ı t cegız. Ayniye Erözü, Amn.sya ortn mektep 2/A dnn 
0 ma.t " . Tab~at: ftşte, yegane, en büyük me - lebtnigaZ :B:ıy "Esat tüfekçi dükkfmmdnn Sü- 251 Zeki Onur, Sivas İnhisarlar s:ıtlş funirl 

:D- • bew d·-· 11- ... _ ıı· - l ziyet. :Bence tabiat, hassası·yet, cı"ddi • Rozet d.aliı'fa.n lcyman, Bur.sa erkek lisesi 288 Naci 'Erten, kızı Meli?hırt, Ankara Yusu'! Abbas ımn.'ha'l -• ı0t·nım gen ıgun erAe.li ılıpj '§OY e- '::I" Kartal Mnl~peslndc Cam! soknlc No. '17 de 
·dir : yet ve neş·e ileçerçev.e·ıenmiştir. Çürikü Çocuklar Osman afiler, istnnbuı 49 uncn mektep 83 lesi Uluknpı caddesi 104 de .M. Sürurl oğ1ll 

k Bcyku, Biga mahkeme kalemtnde Hüseyin 
Uzunca boylu, beyaz, balık etinde, gençliğin sırrını teş il eden neş'efür. (Baştarnfı 6 ıncı snya.fnda) Ahmet, Kurtuluş Emlnca.mll 'No. 45 de C. o~lu İsmail Mumcu, Nıızllll orta mektep ı/A 

kara k~ ve kara göz, uzun ve 'kıvırcık Tahsil: !Bu iıususta bir c!eı ece tnyin bozdurup ~ lira verenler dt:: var ama Gulsen. dan 12 Hüseyin uzman, Isparta iplik fab -
kiıı>~li, kuzguni 61yalı !kıvırcık ısaçlı, E'tıme'k zannetmem ki rl'>ğru olsun. Yal· onları 'her zaman yakalıyamıyoruz. DİŞ FIRÇASI rlkası işletme şen kızı Füsün, Seyhan ıaz 
elleri ve ayakları viıc.udile mütenasip, ,ııız !bence tahsili eşinin tahsilinden çu··nku'" bepsı· otomobilcb olu"-•orlar. Karaman orta mektep 6 den 22 Hüseyin llseSl 2 nc1 sınıf 591 Neriman Şııtır, saıuııı 

J Cnhit, İstanbul 4ı4 üncü mektep :181 Müeyw 1'""' h zı ""'·"i vuka.t H yrl .ıı:ı 
kı nç ve hırçın o.:maJı. tuttuğunu ko yüksek ohnınnalıdır. - Ama gene seviyor&unuz bu işi'? ylde, istnnbıil kız lisesinden Mehmet kızı ma 4.1" ıı. ne umum l'=uı n a -

f __ ,_ ~ lı balod TPneb.,.,, raddesi N ""!lil ed d h t . zı Saadet. U§:tk orta mektep 164 Ahmet .AS· 
pa ı. dLJ.i:l asn oım.ama , an -.- ..... ., - Tabii ... Hem b a\ n. an e.r ara· Nimet, .ıstn.nbul erkek liseSl 1248 Ferruh usak orta mektep aıA da.n 27 Yasin Mo.ro.1. 

d n eri kalmam ·., fakat yalnız CSarlh adresinlzl gönderin, bediyenizl gon - fJ gezip eğleniyoruz, hem memlekete Unsal, Istnnbul erkek llsesl Ali Ziya, Kn.ra - Ankara Altay mahallesi Çaylan solrn'k ı de 
ai € ••• Ya a k<'rl doktoru ve derelim.) hizmet ediyoruz. Dip1omat1lk gibi bir aenlz Ereğllsl Yar~yiırük ~öyü ilk: mek - iHD.yrfye, Ankara İrnıetpaş:ı. mahnllcsl ortn 

- 219 - tcbl 20 Seyit oğlu Huscyin, Ist.n.nbul e..rkek sokak 20 samı Glünay, Aılkarn Sümer ma-
~ ut ta deniz do ru olın ıdır. iş bu! ııse~ Sermet Teber, Bayındır Derebaşı okulu hallesl Oöktekin sokağı 17 de RemzlYc, Kn.· 

Bf'ş!kt.af: B. Nerlhe Kafası dilinden fazla işleme!i - Hangi bayramlarda daha çok pa- B den 20 Ali Dere. ciıköy l inci erkek orta mektep 2'A dan 230 

CSarih .isimw:!e=:° neşr1n1 Her kadın güzeldir.. Giy.diğni ya _ ra toplarsınız? . KALEl'tfmAŞ .ı.~-- Haldun, Tokat ?rtn mektep 2/B den '79 Mab-
1 _ Ay başlarına rastlıvan bayram - l:stn.ri.bul kız .lisesi 'lll 1ıelkis Atalık, ~- mut, Samsun Inönil flk mekteop 4 'den 6 2n · lnştımıasını, jyi konusmasım 1:ıilirse, .,1 - - larda... Sonra bir de, bayram ara1arı bul erkek .liBesl 631 F~ttah, Kıırttiluş Bacı - Mlfumut Tur.han, Amasya orta mektep ., 

Hayatı oldu-gu gibi kabu1 etmeli ~lııe sadık v.e ~1:1-erine karşı_ dil§ . uzadıgı· zaman. Hani hazan bayram 1re· Ahmet 45 de Yusuf C. lİStnnbul ltlca.reı ıı.esı Osman B~ 
ltiin olursa '!kafası dilinden :fazla ışleme 

_Vücudu: Tabii güzelliği :He boy orta~ tam lbir ıideal adın olu!'. Böyle bir ika- silir ya._.. Bi~ 1rnç ay bayr~m ,?lmaz 
yuz yuvarlak ve hafif esmer11 dudaklar mn müsteblik değil,, müstahsil olmalı· sonra bırden~ır~ . bayram gelır. lşte o 
ve yanaklar tabii kınmızilı:kla. göz si • dır 'bayr.am1arda ıyı ış yaparız. 
yah, caz v. mahmur, iOaş, çen~ ağı~ • Bamatya: K. ş. ıA. Nihad atıldı: 
lburun (küçük, bel dar, 411.m ve kaş ara- <Sarih ısım we adreslıiln ıne~ istememl§t.ırl - He1e Şe'ker Bayramında çok olu · 
lan geniş. _ zıo _ yor.. Ama ŞeKer Bayramt sabahı ço'k 

Tabiati: Asil 'bir ail~ terbiyesi, zeki Aradı ·gım kadmm seviyesi erken ka1kmalı. 
ve ha sas1 tam manasile uvsal giyi~ - O neden? 
sade, hayatı olduğu gibı ~J eder. A· lJenim1cine mDsaVİ olamah ! - 'Neden olaca'k... Herk~ bayram 
da:b ve mu~erete tanrnmile vakıf, bil- Aradığım kadın tipi: namazına gidiyor. Caıoi .kapısını tut -
tün varlığile yuvasına bağlı, musiki - Uzunca 'bir 'boy, mütenasip bir vü - tun muydu, kutuyu yarıla~sı~. ~;ra 
den zevk alan jyi bir ev kadım t S v· go-z.ıeı· Mi•..ıı..w· akşama kadar ferah ferah o aş. m-. . ' · ~u ar~ın ve ma ı . ~n pe· . 

Tahsilı: Hayatta muvaffak olabile • ~ ve inatçı olmıyan !bır tab.at. Ve tı ç.,ekıım:z-
cek umumi malUnıata malı1t bulun _ h ikimi· . . . • • . lm l' uad soze karıştı: 
ması kafidir. er zın sevıy=·"ar:no ası. - Rozet dağıtma'kta denemiş~dir. 

Bursa: Sözer CSarlh 1S1m va adresinin llle§rlnl Kutuya ilk parayı atan 2damm eh be-
(Sarlh lslm ve adresln!n neşrtnı 1stemem1§Ur> 1stememlgtlr.} <r.eketsizse iş fenadır. Gezersin gezersin 

herllresin göğsü rozetli olur. 'Ben 9bu -1 Bu illbar. ötekileri de te1fışlandırdı. 
nıın için öaima ilk parayı ya anneme, Gözlerimi, !baktıkları 'tarafa çevirdim: 
yn !babama attmrım. 0nlann elleri u - Hakikaten, karşıdan, göğsü rozetsiz, 
ğurludur.. yani 'küçüklerin if.abirlerince 'lbir a:boŞ 

- Hiç parasız :rozet taktığınız oldu adam:. geliyordu. 
mu?. Üçü de, b~en müsaade isteyip ona 

- Elbette •.. Kimisi~ d3ozuk param dogru koştular. 
yok~ der. !Rozeti çekip geri aıamayız Arkalarından baktım: Sepefüsi ayak· 
ya? larının burnuna ıbasıp, küçük boyuna 

Biraz düşündü, sonra cesaretle iti - yükselterek uzattı. kırmızı rozeti, ıa -
raf etti: civerd elbisenin sol göğsüne yerleştir-

- Bazı fakir aTkada~larcı da bedava di. O bu işi yaparken, ark:ıdaş1 elindeki 
takarız. Askerlere de if:>edavadır. kumbarayı sallıyor. para ses1erile ro -

O ..ar.dik, lbbynunda ı.;epet taşıyan kü- .zetsiz '-'atandaşın hamiyetini kimsesiz 
çUk harekete geldi: ~uklamı yardımına çağırıyor, üçün-

- Aman .çıocuklar .. işte 'bir cboş> a- cüsü de ... cBoş Adam> gözlüyordu! 
dam geliyor! N ci Sadullah 

Son Posta'nın Tefri ası : ıs ==~============================-==z::===-=====-=2 
ÇOK uygunsuz hir evlenme olur, onu imzalarla y.az.ı yazıyorsun ..• Matbuat bulunma, buna göre idare etl. 
<ieme:"k istiyorum. hayatında müstear adlarla ç.ı'kmış ne - Aman, bu ırüyadan sakın beni 

- Suç olsun, uygunsuzluk olsun. kadar güzel yazıiar varsa hepsi se - uyandırma!.. Diyelim ki, sen bu ma -
sen bu kızı bugünkü halile alryor mu- ninl.. Üste'lik büyük bir Alman fahri- salları uydurdun; bu kadannı be=er • 
sun, almıyor musun, onu söyle.·· A- kasının Türkiyedeki mümessili sen - elin; fakat onlar, bakalım, sorup :araş· 

Düşün bir kere ... Hele seninle a -
camızd ki mukavele duyulursa ben 

YlmlD: Kemal Ra;rıp lamam, dersen bir daha agzımı açıp sinL Görüyorsun ya, bir genç ıiçin bnnazlar mı>. Günün birisinde iç yü-
ikisini bir arada yapayım derseniz, yii- da sormıyacağım1. bundan parlak ne ola'bilir? .. Hele fab- zümüz meydana çıkınca ne olacak?. 
- ~ - Sen de insanı ama sık bo~._ız edi· rilcanın Almanyada olınası, !hepsinden - .e sorarlar, ne de anlıyabilırlerl· rumez1 .. 

bir daha bu üızın yüzüne nasıl bakar- _ Ne yapayım ı.. yorsun hal.. İyi... 1e olduğunu, ıne ıiş yaptığını bi- Olsa olsa hana soracaklar~ Ben de ı;e· 
sın?.. - .Şimdi, lafın kısası; son defa ola- - Uzatma, işte .• · Zengin .de olsa. len lbu1unmaz. Sonr.a lstanbulda otur nin arkandan atıp tutacalc. değilim ya·· 
-Artık çok oluyorsun!.. Sen benim ra.k bir daha ı8or.uyorum; Bu kızı 'be _ züğürd de .olsa alacaksın ya.. muyorsun... ı buna benzer bir çok masallar daha bu· 

bildiğimden de beceriksizmişsin, ya -ı ğendin mi?.. - Fena değil, .tatlı !bir rü~al.. - Ne demek, İstanbu1da otı.ınnuyo- lup 'SöY!iyeceğim. Unutma ki Arif pıı· 
hu!.. Her işi tam yoluna koyarken - Beğensem ne olacak, beğenme- - ıNe ırüya, ne ıcle masal: pekala hir rum?. şa, ben ne dersem ona inanır. Hele bu 
~imdi de senin nazlanmanı mı ç.ckece • sem ne olacak?. Bunu senden başka f~rsa~l. ~imdi ~oş l~fl~rla va\i: ~e. : - Karışma ... lstanbulda oturmu - akşam 1karısinın öyle gözüne iıirdiIJ'l 
ğiz?. Boş lafları buak da, heni dinle .• bana soran bulunmaz iki.. çı_rmıye1ım~ bemm soy1ıyeceklerımı ;;1 yorsun, dedim ya. işte o kadar ..• Bu- ki ... 
bu iş olacak, dedim, olacak!.. Jşte bu - Demek iki ~eniyorsun!.. eki,

1 
dmle ... Ben ne dersem onu yapaca - ~~da.s~nin kim olduğunu tanırlar; zen- _ Mademki öyledir, neden kendi· 

kadar... evlenmek istiyor musun~ .. 1Bu kız.ı a- sın!.. gın mıııin, züğürd müsün, pek kolay 
- Ya olmazsa... lır mısın?.. - Söyle bakalım. sorulur, anlaşılır. Onun için Ankara-
- Sen ne kaybedereksin?.. - Veren olsa!.. - Demin de anlattım 'Ya, bu ailenin da oturuyorsun. Buraya iş için gel -
- Pek acı ge1ecek ! .. Pek mahcub - Alırsın d~I mi? ... Öyle ise ar- içinde hiç kimse benim tıöz.ümü kır - mişsin. Emekdar bir dadın var, gönlü 

bir vaziyete diifeceğiml.. tık üst yanını bana bırak!. maz. Hepsinin bana emniyetleri var - hoş olsun, diye onun evinde yatıp kal-
- Vah vah ... Sen sahiden tutul - - Olacak :şey değil, a canım l.. On- dır. kıyorsun. Çok zengin, pek kibar bir 

muşsun 1. Anl~ıldı; öyle ise, bu sefer lar bana kızlarını vermezler; verseler - Ama, geçen sefer kızlarını senin ailenin çocuğusun .. fakat eski zengin· 
de ben vazgeçtim?.. bile ben alamam!.. istemediğin bir adama vermişler; u - liğiniz kalmamış. Burası zaten yalan 

- Sana ne oluyor?.. - Şimdi, çatlıyacağım!. Neden ala- zaktan baka kalmışsın!.. değil ... Şimdi de çalışıyorsun, büyük 
- Elbet!.. Yalvaracak değilim ya; mıyormuşsun?. _ Sen ona aldırma .. . En sonunda işler yapıyorsun, yeniden zengin ol -

mademki nazlanıyorsunL Sonra böy- - Can~m, bu kadar zengin insanla- gene benim dediğim çıktı ya ... Şimdi manın yoluna girmişsin!.. Burası da 
le işler, senin gibi yanm saatlik bir ma- ı·a ben nasıl damad -olurum~. gelelim, $enin yürüyeceğin :r.ola... İyi şimdilik sana rüya gibi görünür ama 
ceradan sonra gözleri kararan insanla- - Ha .. lbuniarın suçu zengin olma- dinle: Otttz yaşında bir gençsin; tah- günün birinde sahiden zengin olduğun 
rın harcı değil..· İş öyle kendiliğinden ları mı?.. silin yüksek, bir çok yerleri gezmiş, do- zaman konuşuruz. Bu dediklerimi iyi
bir araya gelirse ne ala ••• Yok, eğer - Suç demiyorum; fakat böyle1i 4afmtf91D. -Gazetecisin, -çok defa gizli -ce ak'lında tut •• ~ auaaı gelince bof 

ne de başka türlü bir pay çılmrmıyoT " 
sun. Nasıl diyeyim, onlardan para a -

lıp pekala kendi işlerini de büyüte • 
mez misin?. 

- Senin buna aklın ermez. Ben ya• 
nılıp ta bu adamlardan kendim içİJl 
para istiyecek olsam, artık bana hiÇ 
emniyetleri kalmaz. Bilmez misin, in-

sanlar pek kolay emniyet ederler: pe1' 
çabuk itimat gösterirler. Emniyet, iti• 

mat para gibi ceplerinden çıkmaz dl\ 
onun için ... Fakat işin ucu paraya do· 
kundu mu, kimse kimsenin yüzi.itı' 
bakın~ .(Arkası var) 



Hikayeleri 

ÇOCUK 
Yazan: Peride Cel•l Bag6artl• 
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" Son Posta ,, nın büyük deniz romanı : 15 

BARBAROS 
....__Korsan Pe,inde_ 

Enver Paşanın ölümünde 
bulunan adam anlatıyor 

Yazan : Celil Cengiz 

Barbaros, gözbebeği gibi sevdiği 
Hamzanın intikam·ını almağa yemin etti 

Eskiden Barbarosun maiyetinde ıi· Şimdi meyhanenin içinde fİmşek Hamzanın cesedini el birliğile ku -
lik bir çehre gibi, hiç kimsenin tanı • gibi parıldı~n kama ve bıçak ışıltıla- caklayıp Barbarosun gemisine götür • 
madığı bu deniz kurdu şimdi her yer- rından başka bir ışık görülmüyor • düler. ~ 
de sesini çıkarabiliyor. Ve her şeye du. Liman içinde çarçabuk duyulan bu 
burnunu sdkuyordu. Ha~zayı sevenlerle Topal Ahme - haber, Türk gemicilerini telaşa düşür-

Meyhanenın öte başında arkadat • din adamları birbirine girmişlerdi. miiştü. 
larile oturan Topal Ahmet ortada rak- İki taraftan da aynı sesler yükseli • Herkesin ağzında: 
ıeden Arap kızına seslendi: yordu: - Ona kim kıydı .. ) O aslanı kim 

- Bre kahpe! Parasızların yanına - Vurun kahpeyir vurabilir? 
gidip neden cilveleııirsin? •. Gelsene bu Kahpe diye kimi kaıtediyorlardı? Gibi sözler dolafıyordu. 
yana 1. • Hamzayı, yahud Ahmedi mi) Gerçek - Hamza atılgan, hırçın, a-

Ortada dönen rakkase, Topal Ah • Yoksa ortada oynıyan rakkaseyi mi? sabi bir gençti ama - onu bütün gemi-
ınedin oturduğu kö,eye doğru ıüzü- Bunu bıçak Nllıyanlardan batka bi· ciler candan ıeverlerdi. 
lüp gitti. len yoktu. Barbaros, Hamzanın göğsünü din -

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
halde idik. Bir kaç ay Bombayda meyus, 
mükedder garnizonlarda kapalı kaldık. Ni 
hayet bir gece yarısı beı arkada~ günler
denberi hazırladığımız firarı mevkii tatbi
ka koyduk ve Bombaydan kaçmağa mu
vaffak olduk. Günlerce yol aldık. Delhli
ye geldik. Oradan geceleri yürüyerek Ef
ganistan topraklarına geçtik. Biz Efganis
tanda iken Enver paşanın Buhara tarafla
nnda çete te9kilitı yapmakta olduiunu. 
etrafına yeni yeni kuvvetler topladığını ha 
ber aldık. Efgan topraklarını sene günler
ce ar11nladıktan sonra Kibile seldik. Ar· 
tık bizim için Enver paşaya iltihak etmek 
kolaylaımııb. isteğimiz de l>u idi. 
~ haynmmm 4 ... sünl 

Nihayet bir ııün Kabilden çıkarak En
\'er pap kuvvetlerine kal'lfbk. lltihakımı
&ın tarihini hatırlamıyorum. Fakat altı ay 
aonra büyük ve feci hldiM kendiaini söa
terdi. Bir kurhan bayramının 4 üncü cuma 
giinü icli. Belcivan civarında bulunuyor
duk. Birdenbire Ruslar tarafından hücuma 
uiradık. 

Enver pap efradın 1 SO metre önünde 
l(idiyordu. Ruslar ansızın aldınnca efrad 
büyük bir taıkınlık geçirdi. Enver paıa bu 
ıırada kılıcına çekti ve üzerine yürüyen 
Ruslarla dövüşmeğe baıladL Şiddetli ve 
çok cür" etkarane bir tekilde kılıç sallıyor, 

önüne gelen Rusu atından af&iı atıyordu. 
Böylece Enver paşa 18 Rua devirdikten 
sonra nihayet aol memesi üzerinden yara
landı ve hayvanından apğıya düştü. Kar· 
gaşalık devam ederken Enver paşa ile bir
likte olan Belcivan valisi Devletmen ve 
yaveri de birer kılıç darbeaile yere düıtü
ler ve can verdiler. 

Enver pap atından düıüp öldükten 
ıonra efrad darmadağın oldu. Bunlardan 
büyük bir kısmı Çakan köyüne çekilmek 
mecburiyetinde kaldılar. 

Ertesi sabah Rus askerleri çekilince, 
dövüşün olduiu yere indiler. Ve Enver pa
pnın cesedini alarak Çakan nahiyesinin 
cenubu ııarbisinde bulunan bir tepedeki 
çınarın altına gömdüler. Defin esnasında 
beş bin kiıi hazır bulunuyordu. Cenaze 

'liünkil gilreş 
Müsabalıaları 

(Ba§tarafı 7 inci sayfada) 
(Kasımpaıa) Halil Hasan (Günet) i. Et
ref (Kasımpap) Akgüner (Günet) i tut
la, Rasim Aslan (Kuımpıap) Hüıeyin U-

Hamza bu sözü işitince yerinden Bu aralık meyhanenin ortuında acı ledi: 
hoplamıştı. b" d ld Öl . laıı yenmiştir. 

ır aeı uyu u: - memıf.. 72 Kiloda: 
Arkadaflarına: -·Ah .. vuruldum, çocukları Diye mırıldandı. Ahmet Zeki (Güned Öztürk (Bey • 
- Cinler başıma ÜfÜftÜ, çocukları Sahilden gürültüyü ititen denizci • Hamzanın yarası kasıklarında idi. koz )u tuıla, Ali Taş (Günet) Mehmet A-

Şu herifin öteki bacağını da ben kıra- ler ellerine met'aleler alarak meyha· Karnının altında iki bıçak yarası li (Güneı) i tuıla, Kandemir (Ka • 
çağım... nelere koştular. vardı. aımpap) Yuef (Kaaımpaf&) yı tut-

Dedi .. Yerinden fırladı. Meyhaneci Tanta gözlerini açmış Barbaroı ve Salih Reis el birliğile la. lsmail Vebap (Güneı) Meh • 
Meyhanenin içi bir anda altüst ol - bağırıyordu: Hamzanın yaralarını aarmışlardı. met Halili (Güneı) tuıla, Omıan (Galata-

muştu.. - Bu gece cin mi çarptı ıize .• ne Barbaros çok hiddetliydi: aaray) Hamid lbrahim (Günet) i yen· 
Kavga başlarken, ilk önce ışıkları oluyorsunuz) - Bu aslana kıyan elleri elimle doğ miştir. 

vurup söndürmek denizcilerin adetiy- Türk denizcileri T antanın meyha • rıyacağım. 79 Kiloda: 
di. Topal Ahmet kandillere birer iı • nesine girdikleri zaman kavga yatış • Diyerek bütün germci1eri sıkıştırl- Faik Emin (Galatasaray) Razzak (Ka-
kemle savurdu. mıştı .. yerde kanlar içinde bir tek a- yor, katilin hemen meydana çıkarılma- sımpap) yı, Halil {Beykoz) Apoatol (Ka-
_.... . . ........ ·- .... -........................ ·---
dan uzun uzun düşündüm. o bahsi ka- dam yatıyordu. Bir kaç kişinin de ha· ~ını istiyordu. umpap) YI tuşla mailup etmiftir. 
zanmıştı. Bu işte benim kayıbım bü • fi, gözü patlamıştı. Bir aralık aahilden bir levend geldi.. 87 kiloda lamail (Kumıpqa) Faruk 
yüktü. Sa1ih Reis yerde yatan yaralı genci Barbarosun yanına sokuldu: (Beykoz) a yenilmipir. 

İhtiyar adam alnındaki bUTuşuklar görünce, küçük dilini yutarcasına hay· - Kimseyi bulamadık, dedi, fakat Oçünc:I devre - 18 kiloda: 
fazlalaşarak yüzüme dalgın dalgın bak- kırdı: ben onu yaralıyanı gözümle görmüş Hüseyin Tahsin (Günet} Hamdi {Ka-
lı. Sonra yavaşca mırı!dandı: gibi biliyorum. Meyhanede güzel gü- ıımpap) yı, Jerajin (Günq) Fethi (Gü-

Hayatun m"'h 1 ~ O - Hamzayı vurmufla.r... K ) t 
- ı.A vo mu~~u. nu se • zel oturuyorduk. Ben Hamzanın ya - neı) i, Büyük Akkan ( aaımpap ama· 

viyordum. Hamzanın arkadaşları lfık altında nında idim. Ortada bir Arab rakkasesi il (Güneı) i, Ahmet Bekir (Kasımpaıa) 
Ve birdenbire ayağa kalkarak saatine yatan yaralıyı gördüler .. yumruklarını b" Cemal Kamil (Günet) i yenmielerdir. 

bir göz attı. Dudaklarında acı bir te - sıkarak. hep bir ağızdan bağrı~tılar: dönüyordu. Hamza bu kadma ır mani il Kiloda: 
bessu··m kıwılarak·. O kal l söyledi. Karşıda oturan Topal Ahmet - nu vuranı ya ama ıyız... 1 

- Şimdi onun gezme" saatidir, dedi. Salih Reie: bu maniden manalar çıkardı .. a ındı.. Hüseyin Abdullah (Güneı) Mümtaz 
Hemen gidersem yoldan geçerken gör· H ve katlarını çatarak kadına seslendi: (Beykoz) u. Ali Haydar (Günew) Akıncı 

- aydi, ne duruyorsunuz? dedi - (B •- ) K ·1 y l (Gü" ) H·· mek kalbi} olur. Gene kızıl, nemli du • (Parasız adamın önünde ne cilveleşi - ey&oz u. lmı aman nq u· 
daıldarını gererek hairı hain gülecek bu aılanı yaralayanı tez bulup ~tiri· yorsun .. bu yana gelsene!) aeyin Şaban (Kasunpaıa) 1lo Bani (Ka-

nizl Ah aımpap) Canıpdr. (Galataaaray) ı mailup 
amma ne zararı var, yan1ma gelip ko - - Bunu ıöyliyen dümenci met 
nuşması .da ihtimal dahilınde.. Gemiciler kol kol etrafa yayıldılar. . d" etmiıtir. T mıy ı? 66 Kiloda: 

Sözünü bitirince elimi sıkmadan, şöy- antanın meyhanesi altüst olmuş- - Evet .. o ıöylemişti. Bu sözden Yahya (Güned Hikmet (Kaıımpaıa)-
le bir baş işareti ile benı selamh·rarak tu. d H 1 N"h t b' d ~ e amza a ınmıftı. ı aye ır en - yı,Tunçkol (Beykoz) Abdullah Hamid 
acele acele yanımdan uzakl"'c;:tı. Arka· S lı"h Reı·s Hamza i h k ..,"' a nın yara anmasın· bire fenerler söndürüldü .. ta ta İs em· (Güneı) i, Kolo::.ıu (Kaaımp•-) Etref 
sından baktım: a~"'ını ihtiuarlıktan ve d k ··t · d" H k •• _.. 

-t an ço mu eessır ı.. amzayı u • leler havada uçmağa ve palalar parıl - (Kasımpa-) yı, Aslan (Kuımpap) Ha-
ıztıraptan çökmüş olan u~uzlarının a- ki d ah') ·· ·· d.. v-

k ca a ı .. s 1 e gotur u. damag~ a baııladı. Bu sırada Ahmedin lil Hasan (Gün••) ı Feridun Akgu .. n (Gü-
rasına ısmıştı. Telaşında'\ sık sık sen- T -s .. 
deliyordu. Ve geminin küpeştesinde dolaşan sesini kulağımla duydum: (Barbaro • neı) Hüseyin Ulaşı yenmiıtir. 

Bir kadına «çocuk• demenin ceza • Barbarosa seslendi: sun çömezine burada da boyun eğe - 72 Kiloda: 
sını bu yaşta böyle kalbini verip, ha • - Hamzayı vurm~şlar.. cek değiliz ya .. ona haddini bildireyim Salamon (Kasımpaşa) lamail Vehabı. 
yatını mahvedeıek ödcmec;j bana pek . Barbaros bu haberı duyunca bey • de aklı başına gelsin!) diyerek bıçağını Mehmet Ali Taş (Güneş) Ahmet Zeki 
hazin ve acı bir sey gibi göründü. ı nınden vurulmu•a döndü: çekmişti.. (Güne•) i, Mehmet Halil (Güneı) Osman 
Yarrnki nushamızda. -:- Kim w vurmuş .. } - Sapladığını gördün mü? (Galatasaray) 1 mağlup etmiıtir. 

· 1 Dıye hagırdı. - Hayır .. göremedim. Hamzayı on· 79 Kı1oda: V E R f Salih Reis: dan korumak isteyenler çoktu. Fakat, Hasip Ali (Günel} Razzak (Kasımpa-••• l -Belli değil, dedi, arıyorlar... birdenbire ortalık kararınca göz gözü ,a) ya mağlup olmuıtur. 
Yazan: K adircan Ka 'lı Barbarosun sesi tekrar yükseldi: görmedi .• herkes birbirine girdi. 82 kilo ile ağır sıklet kar11laımaları 

--------------'~ .. ~~ - Çabuk, ıemiye getirin Hamzayı.. (.\rkua 'fM) gelecek hafta yapılacaktl1'. 

su 

merasimi uzun ve çok acıklı bir ıckilde ya· 
pıldı. Bu arada Devletmen ve yaveri de 
gömüldüler. Enver paşanın ölümü, kurdu· 
ğu teşkilatın bozulmasına sebep olmuıtu. 

Paşayı sevenlerden bir kaç kişi elbiseleri
ni çıkarmışlar. zabitlerinden B. Halil vası• 
tasile lsıanbula göndermişlerdir. 

Kılıç ve silahlarına gelince; Efganis
fanda İrat valisine ve oradan da Ankara• 
ya gönderilmek üzere Hacı Sami imünde 
birine vermişlerdir. 

Viyana gazetelerinin yazdıiı sihi Ea• 
ver paşa çadırında öldürülmüı deiildir.• 

Gümrük Muhafaza BaşmOddrü· 
nün verdiği malOmat 

Diier taraftan hidiae .. ralannda G 
bilde bulunan ıimdiki ııümrük m-.hafaza 
bat müdürü Haaan Koper"i dün prerek 
bildiklerini aorduk. Bize ıu cevaba .ereli: 

- •Benim bildiğime söre Rua 'biiyiik· 
lerile evvelce anlaınuı olan F..nver pap ...._ 
likaten Bekofun yazdığı sibi )nsilizle.-. 
karıı hareket etmek makaa1iile Türkiatua 
gitmiıtir. Fakat burada it deiiımit. Enver 
paıa, Sabık Ef11an Kralı Emanullalwa yar• 
dtmını temin ederek bu defa da Ruslar.ı 
karıı hareketi tercih eylemiftir. 

Lakin Emanullahın ıöz vennit olmaS1• 
na rağmen ne para ve ne de ailab cihetin• 
den yardım göremiyen bu hareket tesirsiı: 

kalmıştı. Bu gibi itlerde para çok mühim 
ıol oynar. Bahusus milli hislerin 1ılkim ol
madığı muhitlerde maddi ve manm kuv• 
vetlerden mahrum kalınca muvaffak ola • 
:namı§tır. Rusların ıiddetü takipleri karp• 
sında Kıılak civarında yapılan bir muba· 
rebede yalnız kalmış olan Enver pqa. biı:• 
zat kılıcını çekerek düşmana atılmıt ft te· 
hit olmuıtur. 

Bu vaziyette Enver paşanın bir hançer• 

le değil, bir makineli tüfek ateti ile öldü· 
ğünü biz o zaman ititmiİtik. Hattl hu Ü• 

mitsiz vaziyette denilebilir ki: Enver pqa 
düşmana atılmakla iftihar etmİftlı. 

Bu vak'ada Rusların Enver pafUUD ce• 
sedini teıhis edemedikleri ve bu mrede ih· 
tilalciler tarafından gizlice bir yere pmül· 
düğü de anlaıılmııtır. 

IRADVOI 
Bu günkU Program 

H - Nisan - 93'7 - Paartell 
lsTANBUL 

Ölle neşriyatı: 
12,30: PlA.kla Türk mualldal, 11,11: il& • 

vadla, 13.05: Muhtelif pllt nepiJ&tl. 
Alqalll neşriyata: 
17: inlDW> dersleri 1iniveralteda mt · 

len Mahmut Esat Bozkurt tarafından. ıuo: 
PlA.kla dans muslklai. 19: QQcul. alıpm• 
Kurumu namına konferans Dr. l'aııln:eWD 
Kerim. 19.30: Afrika avı batınıan: 8. Se
lA.haddln Clhanotlu. 20: Rıfat ft arbdlıllan 
tarafından Türk muslk1sl ve halt fUM•rL 
20.30: ömer Rıza tarafından arabea IÖfle"· 
20.45: Baflye ve arltadaşlan tarafındall Tün 
muslldsl ve halk p.rkılarL 

Yarınki Propam 
17 Nisan 13'7 : 8ab 

ötte nqrtyatı: 
12.so: PlWa Türk mustıdst, 1uo: Ban.· 

dls. 13,00: Beyotlu Halkevl nepiJat imla ta• 
rafından bir temsll. 
Akşam neıırf1ab: 
17: İnkl.JAp dersleri tJnlverslteden nülen: 

Mahmut &w.t Bozkurt tarafından, 1uo: 
18,30: PlA.kla dans muslldsı, 19: Qocuk Batr
geme kurumu namına konıerans: Doktor 
İbrahim Zati, 19,30: Emlnijnü Baltm Deılrl· 
yat kolu namına Bay Nusret Sefa (Yeni net
rlyatl, 20: Belma ve arkadqlan tarafmdall 
Türk muslkisl ve halk §arkılan, 20,30: Omer 
Rıza tarafından arapça söyln. 20,41: Oema1 
Klmll ve arkadaşları tarafından TDrk mu• 
siklsl ve halle p.rtııan: Saat &JUi. 

Halayın dahili 
lstllıl•ll tam Olacalı 

(Bqtarafı linci sayfada) 
susta komitede tezahür edPn fikirlere 
göre bir proje hazırlamak vazifesini 
Türık ve Fransız müşavirlerinin de iş· 
tirakile bir tali komiteye favale etmiş· 
tir. 

Bu tali komiteye İngiliz munhbaSı 
riyaset etmektedir. 

Burada şayi olan haberlere göre, ko
mite, müzakereleri neticesinde, anaya· 
sayı Hataym tam istikl5lı dahilisini te
barüz ettirecek tarzda tan1im edecek .. 
tir. 

Müzakereler dostane bir hava içinde 
cereyan etmekte ve pro1elerin vakit ve 
zamanı ile hazırlanabileceği Milletler 
Cemiyeti mahafiliıtde kuvvetle tahıniD 
edilmektedir 

t 
t 

b 

t 



MAZON 
YVA TUZU 

dülüs: ·Şovalyesi' 
Abdurrahman 

• 

......... ık, ta yalnız genç-bir kadının 
b. rkaç erkek sesi işitiliyor 

........ 
(*) 

NiJbet~l 
Eczanele• 
!'!!_!889 ........................ . _ ..... " .... : 
Abar&Jda: <ZiJa Nuıtl • ...,..._; ~ 
lldor>. J'enerde: ma111adn. flllliwl -
DIDde: (Jlamdl). ~= (IWU). 

~= <'ho1Dos>. lebladlbrllDda: 
<Hamdi>. Bylpte: <Arif 111111>. anma -
Dinde : (AmbluJa). ~ : 
(llulGııd). Alemduda: (8u'ft ~ . .. -
... inde: <t.us.a> • ............... , .. : 
Tllnelbqmda: <X&l'llleel1aıl>. '!'b:llk • 
taıdınmda: <VlnlOPUlo). Galat.da: 
<Mertes>. Tat"mde: OCWI .. R.-0. 
lllllda: <Perin) ......... : (All -) • 
..... ... &dalarda: 
'O'ıttldaıda: Cfeaıebatı>. 8uı,Jerde: (Qt. 
ID&D), KaclıJdlırGnde: flllJlk). ~. 
Btl1Qtadada: <IJlna,tıl l&a). ~ 

), 
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slanmaz Ye HASA 
TIRA BIÇAGI 100 defa tıraş eder 
Bütün dünyada emsaline hiçbir zaman tesadüf edilemiyecek derecede büyük muvaff akiyeı kazanan HASAN TIRAŞ Bıçakları yeni ve kat'iyen ....ı-
maz nevini piyasadan musırran isteyiniz. Yeni HASAN TIRAŞ Makinelerile birlikte HASAN TIRAŞ Bıçakları tırat olduktan sonra kat•iyen ~ 
ve kurulamaia hacet yoktur. Ve bu tırq bıçağı hiç bozulmamak prtile gayet kolaylıkla ve huzuru net'e içinde yüz defa tırq eder. Dünyanın hiçbir bf9f 
bıçağında bu meziyet yoktur. Ve buna ancak HASAN TIRAŞ Bıçağı muvaffak olmuıtur. Markasına ve ismine dikkat. 1 adedi 5 - 10 adedi 35, p.,
lanmaz Hasan bıçağı 1 adedi 6, 10 adedi 50 kuruıtur. Hasan Tırat Sabunu • Hasan Tıraı Kremi· Hasan Tırat Pudrası· Hasan Tırat Kolonyuı da çoll 
zevk ve neı'e veren yardımcı ve mükemmel vasıtalardır. Hasan depolarile &atıf yerleri ve bütün Anadolu tuhafiye ve bakkaliye mağazalarile ecuoe" 
lerde ve aktarlarda bulunur. 

ihtifalci Ziya merhumun eseri 

iSTANBUL 
ve 

w 

BOGAZiÇ • 1 
Hayatını, tarihi eserlerimizi, abidelerim zi ve 
bunların banilerini tetkike hssreden ihtifalci 
Ziya merhumun en son eseri bası~maktadır. 

tstnnbulu tarihile, kurulduğu 
gQnden bugOne kadar mimarl eser
leri ve abidelerilc, başıııdıın geçen 
sergUzeştlerle tanımak istiyenler ... 

İbtifulci Ziya merhumun çeyrek 
asır snren tetkik ve tetebb!llerinm 
mnhsuın olan bu eseri mutlaka ve 
ruuUaka takip elnıelidirle.-. 

Her hafla cumartesi gOnlerı bOyllk kıt'ada ve son derece nefis renkli 
resimlerle sasın olarak bir forma çıkacak, muazzam bir cild 

teşkil edecektir. Forması 10 kuruştur. 

l 
idaresi: Y enipostane arkasında Basiret hanında 

31 No. Abone bedeli: 250 kuruştur. , 
KANZUK SAÇ EKSiRi 

KOMOJEN 
SaçJann köklerini kuvvetlendirir. 
DökUlınesini keser. Kepekleri ta • 
mamen giderir ve bllyUme kab ıli· 
yetini arlırarak sıtçlara ~eniden 
bayat verir. Kokusu liltif, kullanışı 
kolay bir saç eksiritlir. 

lngillz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoölu • lst•nbul 
............................ ..1 

KUŞTÜYÜ KULLANMANIZI T AVSIYE EDER~Z 
Hem sıhhatinize faideli, hem ete kesenıze elveri~lidır. Kuştllyf\ yastık 100 

kuruş, kuştnyU ve yatak tukıınları da ~·ok ucuıctur. KuştnyU kuıııaşları vıır
dır. Fabrika ve deposu: 1 tıınbul Çakmakçılar Saııdalyacılar sokak Tel. 2327. 
Satış yerleri: ANKARA, IZ:\11R, BEYOÔLU Sumer Bank Yerli Mallar 
Pazarları. 

------------------ --------
iFLAS SATIŞI 

ikinci iflas Memurluğundan : 
Bir müflise nid olup Beyoğlunda lstıkHU Caddesinde Saknrya sineması 

(Eskı Elhanırıı) itlısuıinde 254 numaralı mağazaya nıık.erlllen 

Yünlü, ipekli ve pamuklu mııhtelif 
renk~erde manifatura eşyası ile 

kadın çantaları 
perakende sm etıle ve paz r~ıkla s ıtışına a. ~c .. k.ılar tnrafından karar 
vorilmiş.ı r. S tış :.:!() N.s ı ı 19J7 Pazartesi gOııtlııden itibaren hıışlıyacak 
ye tıergll ıı ~' nah sa l ll dttn nkş ım on dokuza kadar devam edecektir. 
Mnl nlımı' ; ıstJye j ı·,n ınm1yv~ıı olan vakitlerde mezkOr mujtazaya 

~-! ; -···+ .... g-..lıue,c,ri ilAn olunur. 

' 

SEKSÜLİN . 
'Ademi 

iktidqr, / 
Bel 

gevşekliği, . 
oermansızıık., 

Vücut ve Cima~.ın . 
yor.gunıu§unda 

Pek•ntüesslr ,,. emin , ' 

' bi.r Haçtır. · .. 
Kutu•u 200 · tturuş 

;.. BEŞIR : lEMAl . IAHMUT CEVkl . 
·:Etzanuı r-· .sırkeci-..-. ' ~ 

l 

= DAiMON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde: 

0
200 A .i mM ··o···N 
fenerleri gelmiştir. 

iyi rtı1c almak için relnnı 

DA İM ON Pilleri 
ile 

DA l M ON Ampullarını 

--
llOYÇE LRIENT 

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

BANK 1 ~------------' 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedekı ıubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Her türlü banka İfİ * 
------------------~ 

(§~~· ~z~n~siH Rn~n~} h='ı n akşama kadar hastalarını 

kabul ecer. Tel. 24131 ••-' 

Son Posta Mat haası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp El'.1:EÇ 

SAHİPLEid: A Ekrem UŞAKLIGİL 
S. Ragıp EMEÇ 

-

KUMBARA 

.HEDYitl 

o 

BIRE, 
1000 

--- ,---
- .(~ ..,,~- •.ı"'- -

.. 


