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SAL1 27 - Nis~V 1937 ldare işleri telefonu · 20203 Fiatı 1 Karat 

tatiirk Irak Hariciye jSuriye~e .. Türklere kar~ı 

V . . . '· tt•I sempatigosterenAraplan 
ezırını kabul e 1 er bile tevkife başladılar! 

Rüştü Aras " Garbi Asya. ailesi 
meveddeti ufukta hergün daha 

kuvvetle beliriyor ,, diyor 
ltariciye Vekilimizin iıutkundan bir cümle: "Komıumuz Iralan yakın Şarkta sulhun 
~et ve kardeılijin temin ve tarıini ufruada difer dost devletlerle mesai tepiki 

'-basındaki yer ve kendisine terettüp eden vazifenin ehemmiyeti derkirdır •• 

~,.k ' Demiryollan 1 'Roma ile Berlin 

Karahan, Sovyet 
iç lşlerl 

Komiseri oluyor 
E.ki Elçi dün gece 

memleketimizden ayrıldı 

Cenevrede Hatayın anayasası için kurulan komite 
projemizin ilk tetkikini bitirdi. Buaün statünün kat't 

müzakere ve tahririne başlıyor 

Gtlal AaWEptlan bir ıörilnilf 
Humus, 26 (Hmusi) - Suriyede edilenl«in sayısı gün geçtitçe artınall 

Tündere karşı sempati gitgide artmU tadır. 
tadır. Bunun en güzel misali Türkle~ Türkler aleyhine yeni ........... 
değiıl, arbk Tüklere sempati göst«en, prelerl 
Arapların bile tevkif edUm5ş olmalan- Halep, 26 (Hususi) - Suıiymin •• 
dır. Halepte Arap1ar arasında tevkil (Devamı ıo 1111cu •Jfaa) 

j BüJük şebirlerda j Cenup vi Şarkta 
umumi mağazalar kaçakçllıüa karşı 

açılacak yeni tedbirler =o !:~,fada) BankaI.aı:Ia ~icaret Odalan Komisyon bu mıntakalardaa 
ıki mılyonluk eıya fiatlannın 

Şirketiniıı eski yeni müttefikler 
mukavelesi anyorlar! 

- -
'1ecliste dün Ali Çetinkaya Göiing dün Musolini ile 
ile Recep Peker karşılıklı görüştü, Musolininin pek 
~ohat fJerdiler, ismet lnönü !Jakında Hitlerle de 

lzmirde yapılan çok bir şirket kuruyorlar ucuzlablmasını istedi 

ki ·ı ) Ankara, 26 (Hususi) - Umumi ma· Ankara, 26 (Hususi) - Cenup ve 

beyanatta bulundu · görüşmesi bekleniyor 
D.~a, 26 (A.A.) - Bugün Fikret Paril, 26 (HusıW) - Bu sabah Na· 
..ııatayın başltanlığmda toplanan Kamu pollden Rcmaya dönen General Göri111t a 

lay toplantısında tekaüt maaşiyle mu .. Haricye Nazın Kont CWJıo ile üç ~at 
(Devamı 10 uncu sayfada) (l>enmı 3 findi ayfacla) 

"Kocatepe,, torpidomuz bugün 
ingiltereye hareket ediyor 

çocu u aı e er ğazalar §irketi esas mukaveleleri hazır Şark mıntaka.larında kaçakçılığı tama• •• b k lanmıştır. Bu mukaveleleri Ekonomi Ba men önlemek için lizımgelen tedbirleri 
nı usa a ası kanlığı yann Başvekilete verecektir. alma'k üzere toplanan komisyon r~ 

Şirketin hissedarları, Ziraat, ~ Oeman runu Başveküete vermi,tir. Raporda 
l1 lı, Sümer, Emlik, Türlt Ticaret~ bu mıntskalara münhasır kalmak Ü2ıe' 

larile bütün ticaret odalandır. Bakan· re bilhassa yünlü, pamuklu, i.pekli ınen 
lık bugün telgrafla Ticaret odalarına sucatın fiatlannın ucuzlatılması, Sü .. 

Bir kadın 

(Devan.~ ündi •Jfada) (Devamı 3 tindi sa:yfada) 

Güzellik Kraliçesinin kızı 
da güzellik kraliçesi oldu 1 

ıtoea'te,e sandalda doğurdu 
~tere Kralı Sarnajeste Altıncı 1 Diler taraftan Samajeste Altıncı -
~ tac;giyme merasiminde Reisi· Jorjun taç giyme merasıminden sonra Doıum atrılan çekerken . 

Km Meni 
Atatüririi tem~il.edecek olan yapılacak büyük deniz şenliklerine bulundu.IU fJClpurdan arzusu 

..:: ekil İsmet İııönünün Lonıdraya se 'l'Udt donanması namına 'iştirak edecek • ... J 1 • • • ~ baynmının en fazla dediko- cgü7.ellik ve gürbüzlük• müsabakaa 
~tar bi yaklaşmıştır Ba.şvekiUmizin olan Kocatepe to11>id01?".uz diiiı sabah lııla/ına san1.1aıa geçırildı du uyandıran hidisesi, hiç şü~ ,ok yaprlmış, ve çok büyük btr aWti uyan
- tindeki 7A!Vatla ·birlikte Maywın Haliçten çıkarak Heybeli önüne gelmiş işte size bir vak'a ki, üzerinde mü.. ki, evvelki akşam, "Talttilnde, Dajcı1ık dıran bu müsa.bakanm neticesi hayli 
~ tünlerinde Ankaradm şehrimize ge tir. Koca tepe bugün ana donanma ile talea yürütülmesine hiç lmum yoktur. klooünde çocuklu şerefine verilen ba· münakaşalara sebebiyet vermiş'Lir. r._.... -ayın beşinde buradan hareket eıt- selıimlqarai İngilte~ye doiru h,areket İşit'fiitnı" gibi anlatabm . : loda Wld>ulmuştur. Orada hazır bulwianlann. anlaü· 

ill\11rarrir41r. edecektir. (Devamı 10 DDCU ayfacla) Bu baloda çocuklar uumdı bir (Devama 10 wa llQfada) 



------------------"' . 
l-Ier g ü n 

Suriye parlamentosundakı 
Nümayiş 

Yazan: Muhittin Birgen -
tE:!. uriye Parlfunento~unda, geçen 

c;;;;;!} gün bir açılına merasimi yapıl
dı. Buna dair gelen haberlere ve Şam 
ga1..etelerınde okuduklarıma .nazaran, 
bütün 3çılma merasimi, Sancak mesele 
si etrafında yapılmış fırtınalı bir nü
mayişten ibarettir. Bir~akım mebuslar 
söz almışlar, Türkiye aıeyhinde bir hay 
H şeyler söylemişler, San~ğm iki me
busu da. Sancağın cArap, Ermeni ve 
Türk• Nıalisi namına Suriycye sada
kat ve bağlılık his'J.erin! ıfade eden bir 
beyanın me okumuşlardır. Bu beyan
namede Sancağın cA:ap, Ermeni ve 
Türk olan ahalisi- tarzınd.:>ki ifadenin 

SO N POSTA 

Resim(i Makale: il Düşman sözü faydalıdır il 

ince i "ıi gözümüze çarpmaktan hali kal- _._ ___ • _ _...;...ıJ....~•--iıııiiıııııtiıııi•lllliiiil•--..-• 

madı. Sancak mf!busları evvel5 Arap
ları sonra Ermenileri, sonra da Türk· 

' Jeri sayıyorlar. Temsil c~nıek iddiasın-
Dostlarımız bizi daima iyi görmek isterler. Bunun 

için daima iyi taraflarımızı ararlar, buldular mı he
men söylerler. Dünyada gurura kapılmıyan insan na
dirdir. Lehimizde söylenenleri işitince ekseriya çalış -
mayı bırakır, hataya düşeriz. • 

T 

Düşm .. mlarımız bizi daima fena görmek isterler. F e· 
na taraflarımızı arayıp bulurlar, ya yüzümüze vurur
lar, yahut arkamızdan söylerler. Kendini bilen için 
bu dü~man sözünden faydalı bir tavsiye olamaz, ona ha 
kar, hattı hareketimizin çürük taraflarını tashih ederiz. 

da bulundukları bır intihan dairesinde 
TW-kleri üçüncü mertebE-de zikreden ve 
Türk ile Arap arasına cE m~ni• yi sok
maya itina gösteren bu ~cyanname, Su-

riyede hüküm süren ruhur.. çok dikka- ( le o ~ fN.. fE5) fN.. . le o N O ~ ) 
te değer bir vesikası ve Sancak bah- e;;;:;;;J) '='1 ~ ~ ~ ~ e;;;}) lb:JI ~ 
sinde Türkiyeyi harekete getirmiş olan "'~--------·-------------------------------------
zaruretlerin en mükemmel bir delili- Bir asırda 500 * . -* 
dir. Hama mebusu Şaşaklı'nın TürkJye HER Gur•N e·ıR FIKRA 1 hakkındaki iltüatları da gözümüzden Heykel paplıran şehir _ 
kaçmadı. Her şey göstcr:yor ki, kürsü
sünde 'bir taraftan Türk:yeye hücum 
ediılirken öte taraftan da Fransa için 
kasideler söylenen bu parlamento, 
bilhassa bu nümayJşi yapır?k için açıl
mıştır. 

* 
Nümayiş esnasında Sur:ye hükume

ti, Türkiye hakkında dostane sözler 
söylemeği de ihmal e~memi.ştir. Bun
lar, irıce diplomasi oyunlarıciır. Devlet 

adamlarının ağız1arile büy1e söyleyen 
hükumet, gayri mes'ul parJamento ağ-
zile 'büsbütün bu dostlu~a a. ~ırı sözler 
söylenirse !bunun ·mana~•'lı anlamak bi· 
zim için hiç te güç değ ·ldir. Hele, Şam 
hükumetinin .gazeteleri tarafından Tü,. 
kiye aleyhinde yapılan neşriyatı göz 
önüne getirecek olursak Şı::m hükume
ti tarafından verilmekte olan dostluk 
teminatının ne kadar agı1.dan döküle 
döküle söylenmiş sözler olduğunu pek 
iy) anlarız. Yüzde doksan dokuzu )"a· 

lana, masa başında uydurulmuş masal
lara istinat eden bu neşr~yat bu tarzda 
devam edip gittikçe Ş<·mdan gelecek 
dostluk sözlerinin bir kelimesine bile 
inanacak kadar safdil değil!z. 

Gaf üstüne gaf 
İkide bir dağılıp yenidf'n teşekkül 

eden tiyatroların biriııdc bir piyes 
oynanıyordu. Ön sırada oturan orta 
yaşlı bir adam; yanındrıki koltukta 
oturan kendinden daha Yi•~h adama 
döndü: 

- Bu sahnedeki aktör de çok ber
bat oynuyor. 

On sekizinçi asrın sonunda Pariııte öteki cevap verdi: 
ki heykellerin sayısı ancak be~i bulu-,1 - Oğlumdur. 
yordu. Bunlar da dördüncü Haminin, - Oğlunuz mu? .. Ben de şey de-
on üçüncü Luinin, on dördüncü Lui- mek istiyordum. Bir akı:ir ne kadar 
nin, ve on beşinci Luinin heykelleri iyi olursa olsun; rejisör kötii olun
idi. Bugün ise Pari~te beş yüzden foz- ca vazifesini yapamaz. 

- Rt>jisör de biiyiik oğfum' 
İa heykel vardır. 

Heykeli hiç sevmiyen, onunl.:~ dai· - Ya, demek hüyiik oğlunu7~. 
l\laksadımı anlatamadım galiba. De 

ma eğlenen Volterin bile üç tane hey- mek istediğim: bir eser r ı•m1 yazıl· 
keli vardır. ımşsa; ne oynayan aktör, ne de sah-
A/mangada erkek dansör/er neye koyan rcji-;ör mıı"affnk olabi-

kaldırılmış lirler ... Bu eserde de biifün kusur, 
eserin fena yazılmış olmasından ile

Almanyada da, Amerikada ve 
ri geliyor. 

bir çok başka memleketlerde olduğu _ Eseri yazan da bizzat hl'nim! 
gibi dansörler vardı. Yaşlı veya ka - •--------------of 

Japongada k anla 
Boyanan tablolar 

Adı ite olan Japonyalı bir ressam 
1 laı'uiye nazınnın resmının kırmızı 

yerlerini kendi kolundan ve omuzun
dan aldığı kanla boyamıştır. Bundan 
ııonra imparatorun ayakta bir resmini 
yapmış, onun .için de gene kendi ka
nını kullanmış, ve çok kana lüzum ol
duğu için zayıflamıştır. 

Ressam lto'nun kanını boya yerin· 
de kullanması Japonyada bu tarzda re· 
sim yepmak için bir çığır açmıştır. 

T okiolu kızlar da bir alaya yaptık
kın bir beyaz bayrağın üzcı;ndeki gü
neşi gene kendi kanlarile boyamışlar 

Mahkemelerde şahitliğe 
itibar etmeli mi? valyesiz kadınlar bunlara müracaat Şarlll tanstyonu 

ederek dans edip kendilerin~ bir eş bu- A.zallıgoı mu.<:. 
1 1 b "h · 1 ı '6' Mahkemeler şahadete çok büyük uyar ar ve u ı tıyaç arını te afi edi - Al d b" h t h d 
yorlardı. Bu dansörler de her dans için 1 mahnya a '.rh as al aneh va~ ·ıır. kıymet izafe ederler, hadiselerin subut 

Halen Ankarada ibu!un:\n Ir~k Hari- b l d b' l I 1 Bu ıasta anedekı asta arın epsı ı 1- delillerinin belli başlısı şahittir. 
· N \.... B N un ar an muayyen ır şey er a ıyor • . \I I h . . ... d 

CJye azın mumerem ay ~ci Asilin, lardı. tıyardır.. ~ ıas:~ -~nenın o~~n en ge Şahitlere de fazla itimadın caiz ol-
Ankarada devlet adamlarımız.a konuş- Hi l I d d"-. b" k çenler, ıçerıde gunun her sacıtınde şen- madığını İspat etmek isteyen Cenevre 
t - ad S . il T" :k" ıt er geçen er e ver 1°ı ır a • l'k .. k d" I ç·· k .. h t · ugu sır a urıye e ur: ıye arasın- 't l . c ı germe tc ır er. un u as anenın Hukuk fakültesi profesörlerinden biri 
daki dootluk münasebctierinin teyMi ar a · D .. ı··k k _. f"l .. 1 sertabibi, ihtiyar hastalarına hcrgün bir tecrübe yepmıstır: 
m 1 · d lak t k 1 - h k - ansor u er egın şere ı c mu- b l b l k .. l k d" • 

kıesed esme el d ayıb" ·a mıyc:.cagı. a - tenasip değildir diyerek Alman yada o o şar Eı soy eBt~le bte ır. .. b Acaip bir adamı 300 kişilik dersha-
n a gazete er e ırtakım neşrıyata k k d .. l""k l -· . ·ı . Doktor rbert ı e u munase et- neye sokmuş bu adam tuhaf tavırlar 

tesad .. f 00· Tü k 1 /1. 1 er e ansor u mes egını ı ga etmış· I .. l . .. l . . ' 
u ıyoruz. r ıer.e -"l.rap ar a- • . 1 e şu sez erı soy em~ştır: . . takınmış, komiklikler yapmış, nihayet 

rasında dostluktan ve kardeşlik duygu- Ay da nıçın ofurutrnazmış? - Yaptığım tetkıkat netıcesınde şu adnm dışarı çıkarılmış ve profesör bu 
sundan başka bir hissin hüküm sürme- Ayda oturulur mu, oturulmaz mı neticeye vasıl oldum: Şarkı tansiyonu fefer de teker teker talebelerini çağıra
m.~i icap. ettiğine ~~n:amen kani bir mevzuu kozmoğrafya alimlerini son ~zaltmaktadır. Ses ile dever~nın arasın rak gördüklerini anlatmalarını ric.a et
~rk sıfatıle şunu soy!!yf'lim ki, bijy~e zamanlarda iyiden iyiye meşgul etmek daki münasebet ihtiyar tan~ıyonlu has- miştir. 
bır devrin aÇllnı.ası için bi...finci şart, bi.r te iken Avusturyanın liselermde coğ- ı tanın lehindedir. Şarkı şöyliyen insan- Vak'aya sahit olanlardan 25 kişiyi 
tarafta~ lşudSlurıyle gazet~Jerinin yalan rafya hocalığı eden bir zat mektupla larda tansiyon olmaz. , • ·--·-- dinlemis .ve bu 2 5kişiden ancak ür ta· 
ve tezvır e o u o an neşnv<>tına b~r ni- .. ·-· ·-- · · · · · · · · · · · · -·-w • -· ' ~ 
hayet verilmesidir. · ~u mutaleada bulunmuş: san o kadar ufak yere sı~abılecekler nesi birbirine uygun şahadette buluna-

- • w Ayın kabili sükna olduğunu far - mi~ Ve müstemlekeler, mılletler ayın 'bilmiştir. Diğerlerinin hepsi başka baş-
T~kıye, Irak.la <>l~_ugu tarzdaki dost zetsek ve yeryüzündeki insanların o- on beş gününde istifade etmek ve di- ka şeyler söylemişlerdir. 

luk ve kardeşlık munasebetlerirıi sa- 1 d ·· t l k t · t l · ·· ı v b ·· ·· d k il amam k B ·· · f ·· 
de S . d •. lb"" .. • ra ar a mus eme e esıs c me erı mum ger on eş gunun e u an a unun uzerıne pro eser: 

urıyeye egıl, utun Aran memle- k·· 1 b"l h. k" · d"" ·· ·1 k b 1 d kl "'\ H k 
keti · k d lm k - .un o sa ı e ıç ımsenın uşunme • sartı e a u e ece er mır» - er esin gözü önünde cereyan 

erme a ar uza a ve yaymak d"V• b" .. k""I b . . h ' . dk , 
fikrinin en hararetli taraftar d B . ıgı ır muş u u ışın usul bulma- Muallım bu mektubu yaz ı tan on eden bir vak ayı siz hukuk talebeleri 

J ır. ız.m .d. d ··· ·· f b 
siyasetimiz Şark milletlerin"n biırLbıir- sına manı ır. • beş gün sonra timarhane e olmuş, a- öyle çeşitli surette izah ederseniz, ar-
Jerile ancak dost olmaları prensibi üze- Hadi aya milyonlarca halk gitti di- 1 l·at gider ayak hiç de soğuk olmıyan tık cahil halkın sözüne hakimlerin i
rine kurulmuştur. Fak.:ıt. Saın Jıükiıme- yelim. Fakat acaba ay ufalıp da hilal bir fıkranın anlatılmasına vesile ver- nanmaları lazım gelip gelmediğine ka-

r-
1 Sözün Kısası 

1 
Türk hekimliği 

E. Taha ---
Altı yaşındaki sevgili yaVfflll' 

Esin'in geçirdiği mühlik 
hastalık sebebi ile dört gecedir ha 
hanede, onun başı ucunda gecelern 
teyim. El ayak Ç€kildikten sonra, er/ 
dımı muztarip görmekten duydu· 
elemle haşhaşa, düşünceye dalıya 

Zihnimi ve muhakememi en fazla ır 
gal eden şey bittabi önce bu hastalıat 
sonra da bu altı yıllık varlığı ölürn 
pençesinden kurtarmağa çalışan i 
lar oluyor. 

Bizim hekimlerin leh ve aleyhi 
şimdiye kadar çok söz sö,>·lenmiŞ 
Vıakit vakit, kazandıkları paranın f 
lığından, apartırnan yaptıkların 
hodgam ve gümüş göz oldukların 
dem vurup kendilerine hücum ede 
vardır. 

Hekimlerimiz kazamyor;arsa he 
olsun; irat ediniyorlarsa hayrını 
::.ünler! Hodgamlıklarına gelince buJl1' 
bütün mevcudiyetimle reddedecek rtıf!f. 
kideyim. 

Gecenin en geç .bir saat'inde, endi • 
şeden çılgına dönmüş zavaHı bir a1' 
nın ,istını<ladına koş&n, fennin bütil1l 
icabatını da gözeterek, hı.;stanın teııll
keli vaziyetine sür'atle müdahale ede0t 
sonra bir an bile çocuğun yanından ~r' 
rılmıyan, bizleri teselli için en nıüş~ 
en makul, en müsekkin sözleri bulaıi 
Türk hekimlerinin karşısında, baŞ~ 
larınm o tenkitlerinden ve o iftıaıİılS" 
rmdan ben hicap duydum. 

Hekimlerimizin feragaı:n.i, civa~_: 
mertliğini, vazife aşkını, insaniyet~ 
ve yü'ksek bilgilerini ilk defa denernil 
değildim. Onları ~ başında, dertlil~ 
derman bulmağa çabalarken kaç de
gördüm.. Hem de ne müşkül prııat 
iÇ€risinde!. , 

Bu defa, kendilerini, her türlü nıezt:" 
yctlerile birlikte tecrübe etmiş ollll~ 
lığını, sevgili yurdumun her şeyine o 
duğu gibi, hekimliğine de henı hayraJJt 
hem de minnettar kıldı. 

Şifa aramak için yabanC! diyarla_r' 
ron atmak snobluğuna düşenlere bil' 
bile haykırıyorum: 

- Gitmeyiniz! Aradığınız ilim, ibtt' 
marn, ?.kti<lar, f eraget burada da var -
dır. Türk tababetine 'hürmet ve it~ 
ediniz. Sizi temin ederim ld pişıXlall 
olmıyacaksınız. Ve şayet, derdiniz, bB"' 
nüz Jlmin aydınlığı ile aydınlanma!ldl 
nev'inden değilse, - ki bunun devasııd 
başka yerlerde de aramak boşunadıl' ~ 
Türk hekiminin bilgin ve şefakatli ~ 
sizi en candan bir ihtimam ile ted•~ 

edecektir! El J.. 

___ .....,. -·.. -·-------
8 ili y or m usunuz ? 
1 - Türkler Altay toprakların~ 

Çine İsanın doğuşundan kaç yıl e~ 
girdiler? _ _..a 

2 - Meşhur Navarin deniz ııaı
kimler arasında, hangi yılda yapılıxııf 
tır? 

3 - Patrona Halil meşhur Lile de'I 
rini hangi tarihte yıkmı~tır? 

(Cevaplan yano) 

* Dünkü Sualler~ Cevaplan: • _.-.ıf'iıa 
1 - Meşhur Ingiliz şairi Şe~~ı 

Macfueht dramı şöyle başlar: cMaC~ 
ismin<leki İs'koçya ·kralı bir gün ~~ 
daşı Banco ile bir çölü geçerken .....,_ır 
larına üç ihtiyar kadın çıkar ve 'oö1 
lece dram devam eder. 

2 - Yer yüzünde SI1iv ukuıa ,,_-
sup 1 60 milyon insan yaşar. ._.. 

tinin matbuatı Türkiye<le' mevcut olan şekline girdiği zaman milyonlarca in-
1 miş. rar verin~! demiştir. 

bu temayülü bu surefJe baltalamakta r 
devam ettikçe, bizim bu prensibimizi 
Suriye ile olan münas"O,etlerimize ar· 
zu ettiğimiz g:en;şlikle t~tb·k edebilme
mize im'kfuı yoktur. Do!:i!luk ancak mü
tekabil olur. Hele Bay Cabirinin Suri

. 
i ST ER 

• 

i NAN 
.. 
iNANMA! İS T ER 

3 - Osmanlıları uzun yıllar ı:tbdt 
larile uğraştıran meşhur Arnavut .. 

l !:ke~?:.:. ~e~ 5 ~-· ~aş~nd;""~ 
/ngiliz ve Viski barda_/',;.

Bir lngiliz bir bara gitmİf, vı•",i '0-
temiş, kendisine ufak bir bardak ~ 
de viski getirmişler. lngiliz ınütc~:,.... 
tabakadan ve içki seven bir insan; 
Bir yudumda viskiyi son darrıla _ 
kadar içtikten sonra, herkesi~ ,baJ..ı,. 

ye Meclisinde bir taratan dostluktan 
bahsedip te öbür taraftan ; 

- Bu sözlerimiz herhangi bir zaa
fın veyahut korkunun eseri değildir! 

Diye falsolu bir dil kulıanclığını gör
dükçe, esefle sövlemeğe mecburuz ki, 
Şam ile Ankaravı tam bir dostluk bağı 
ile bağlamak cok müşkiı! olacaktır. 

Muhittin Birgen 

Dün akşam Büyükadaya giden son vapurda fransızca 
konuşan bir genç, yabancı kulağa gitmiyct:cğ!ııı sana -
rak yanındaki arkadaşına şu fıkrayı anfath: 

a:Bizim terz'.hane sönmek üzereydi. Ne yapac1jımı dü
şünürken akl1ma basit bir tedbir ge'di. Duh?i ~ayet iyi 
almanca konuşan bir makastar buldum, Alman olduğu
nu söylemesi ve almancadan başka dil ile konu-ırııaması 
şartile ma azaya getirdim ve hemen biitür. eşe dost'a 
Berlinden fevkarnde iyi bir makastar getırd:ğ·mi ~öyle -

1STER İNAN 

dim. Bir taraftan .Ca ilan yaptım. Ayni zamanda da mu
tat fiatlaıımı yi.ikseltmek mecburiyetinde ka:d1ğımı ilan 
ettim. Ketice ~u o!du: 

cB:r yıl içınde müşterimin miktan bir mi<:li arttı, fiat
larım da yüzde elli yükseldi.• 

Bunu anlatan genç o kadar samimi görünüyordu ki, 
memleketimizdeki bir kısım halkın zihniyetjnı düşüne -
rek biz bu hikayeye inandık. Fakat ey okuyucu sen: 

İST E R iN ANMA l 

retle açılan gözleri önünde,. ~ 
kapının önüne koymuş ve bır t 
vurarak dışarı fırlatmış. 

O arada da şu sözleri sii~!e?.1İf ~ 
- Bir bardak bu kadar kuçuk 

..J 
sa bardan tekme ile kovulmai• 

._ _______ """""-----------------------------~-------------------------- kazanır. 



27 N"ısaıı SON POSi'A 

--
Leh - Rumen konuşmalarından 

beklenen netice çıkmadı 

Bulgar Kralı 
Sof ya E 1 çimizi 

ka bu 1 etti 
Sofya, 26 (H ususi) - Samajeste 

Kra1 Boris, Türlkiye elçim Şevki Ber
keri ıkabul etmiştir. iki memleket arasındaki ittifakı tarsin için sarfedilf'n mesaiye devam olunacak, 

Leh Cumhurreisi ile Romanya Kralı birbirlerini ziyaret edecekler, 
Erkanı Harbiyeler arasında da temaslar yapılacak 

Elç1, Kral :tarafından Atatürke gön
deıülen selam ve .gerek Kral, gerek hü
kfune~ tarafından Türkiye Başvekilı İs 
met Inönü ile Hariciye Vekili Rüştü 
Arasa gösteril'en misafirperverlikten 
dolayı A'tatürkün teşekkürlerini Kra1a 
iblağ etmiştir. 

bÜkreş, 26 (A.A.) - Siyasi mahfe!- vaya gidecektir. söylemiştir. 
lerde, Kral Karolun Bay Bekle müliı- Eıikanı harbiyeler görüşmelerinin Hariciye Nazınnın beyanatı 
katına hususi !bir ehemmiyet atfedil - Mayısta yapılacağı ve bu suretle Lehis- Roma, 26 (A.A) _Hariciye Nazırı 
rnekteiir. Lehistan - Romanya ittifakı tan erkanı haıib~ye reisinin yeni Ro - Beck, Stefani Ajansının Bükreş muba-
hın ta~-viyesi beklenmekle ve Kralın manya erkanı harbiye reisi General Şi- birıne demiştir k1: R oma ile Beri in ııen i 
her zaman bu iltifa:km bir protagoristi şitini ile ılk mülakatını yapacağı bildi- «Her Avrupa milletinin hakiki t.e - Müttefikler arıyorlar! 
o1duğu kaydedilmektedir. Bununla be- rilmektedir. kamül fikrini derpiş edememiş olan 
taber, tam bir noktai nazar mütabaka Romanya Kralının beyanatı Milletler Cemiyeti paktında değişiklik (Baştarafı 1 inci Eayfada) 
\'inin başarıldığı zannedilmiyor ve teb- Paris, 26 (A.A.) - Romanya Kralı ler yapılması lazımdır. Mevcut nizam- süren bir mülfıkattan sor.ra, akşam üs-
~ğin müteaddit meseleler üzerinde Karo!, Paris - Soir gazetesinin muha- name hakikate uygun değildir. Bu hu- tü de Venedik sarayıı:.da Musoliniye 
hoktai nazar birliği tesbit ve müşahe- birini kabul ederek Romanya ha·rid si- susta, beynelmilel bir içtima aktedilme mülaki olmuştur. 
de Niikliğine dair olan kısmı tebarüz yasetinin değişmiyeceğ!n;, küçük an - si zarureti çerçevesi içmde kendine ait İki. devlet adamının görüşmeleri 45 
ett riliyor. Lehistan Cumhurbaşkanı 6 tantın Romen siyasetinde kat'i bir un- meseleleri halletmek jmkanmı bulama da!kika devam etmiştir. General Görıng 
liaziranda Romanya şenliklerinde ha - sur olduğunu, Fransız dostluğunun ge- mı:ştır. yarın sabah Berlıne dönecektir. 
2ır bulunacak ve Kral Karol da bu zi- tek kendisi, gerek memleketi için çok * ~Ü!tün bu görüşmeleri derin bir aıa-
~rete en güZıde şahsiyetlerinden biri kıymetli bulunduğunu ve ::ki memle- Bükreş, 26 (AA) _Hariciye Nazı- ~a 1{~ tak:p =~iyasi ~a~filf R~~a-

alın davetnamesini Cumhurbaşkanı- ket arasındaki rabıtala~m bugün her rı Beck ile refi'kası dün ak.-ıam saat 20 · er ın cep ınw yem.. r aa ıyet 
ha vermek üzere Mayıs içinde Varşo- zamandan ziyade sıkılık gösterdiğini de Varşo h ek tm· ı d' programı hazırladıgına hukmetme'kte-
-===================================================================:::v=a;y=a==ar===e=t==e=-ı~ş=e=r=ı~r~· == dir. 

Frankistler "zaferimiz ingiltereyi 
büsbütün yıkacaktır!,, diyorlar 

ln~iltere Bilbaonun ablukasını tanımıyor, bu yüzden 
Burgos hükumetini protesto etti 

, Cebeıüttarık, 26 (A.A.) - Röyter A- kayı dokuz İngiliz vapuru yarmıştır. 
Dansı ~ild.irilyor: Frank.onun generalle- Londra, 26 - Hendayedeki İngiliz 
~nden Dellano bu gün radyoda söyled1 büyük elçisi, yiyecek yüklü üç İngiliz 
gı bir nutu~a İngiltereye şiddetle hü- gemisinin Bilbao limanına girmesine 
cun: ederak de~tir ki: mani olmak istiyen Alınirante Cervera 

clngitiz müdahalesi karşısında her- kruvazörünün hasmane harekatını Bur 
~an,gi bir nasyonallis't bahriyelinin va- gos makamları nezdinde protestoya· rne 
t i.fesini yapması çok muhtemeldir. Bu mur edi1miştir. İngmz makamları, Ha
la.kdirde böyle bır hareketin neticesin- disenin, üç millik mıntakanın haricin
<ien e.lbett_e ki mes'ul olan birisi bulu- de cereyan -ettiğini bildirmektedir. İn
hacaktır. Ingilıtere troricen dünya na- gil'tere, hiç hir abloka tanımamaktadır. 
tarında bütün nüfuzunu kaybe'tmiştir. Diğer taraftan Bul'gos makamatı da, jn 
ltalya H~eşistanı fethetmE-kle İngilte giliz harp gemilerinin ablokayı zorla
teyi ıdaha ziyade sindirmiştir. Şimdi de yan gemileri himaye etme.sini Londra 
l}j~im zaferimiz Britanya hegemonyası hük\Jmeti nezdinde protesto etmıştir. 
IU tamamiyle yıkacakhr.» * 

Salaman'ka, 26 (A.A.) - Bilıbaodan VitoI'ia, 26 (A.A.) - Havas Ajansı 
r1~~ haberlere göre yiyecek yüklü üç Nasyona!istlerin Bilbao cephesinde bu 
~ılız vapuru Bask limanlarına , ar- satbah Durango ve Eibar'ı işgal etmiş 

tnış ve bu surelte şimdiye kadar ablo- oldUklarını haber vermektedir. 
~~~~--------............. ----------~~ 

Almanya ve 
Sovyet Rusya 

Alnıanyanın yakınlaşma 
arzularına Sovyetler 

nıukabele etmiyorlarmış 
Nevyork, 26 (A.A.) - Nevyork Ti

tnes gazetesi, yazıyor: 

Maliye memurları 
Arasında 
Değişiklikler 

Cenup ve Şarlıt:ı 
Kaçf!kçılığa karşı 
Yenı tedbirler 

(Baştarafı 1 inci snyfoda) 
mer Bankın oralarda pt>rakende satış 
yapm, k üzere mağazalar açması, me:n
sucatın ı0 mıntakalardaki halkın zevki
ne Ve işt1ra kab.lıyetine ~öre yapılarak 
sahlması ve bu mıntakı:darda Sümer 
Bank fabnkaları mamu'atının ucuz sa 
tışını temin etme'k için bszı vergilerde 
tenzilat yapılması teklif -ecLlmiştir 

Umumi kanaate göre, Göring ile Ci-
ano ve Musolini arasında cereyan eden 
müzakereler esnasında, başlıca şu me· 
seleler görüşülmüştür: 

1 - Yeni müt1clikler bulmak sure
tile Roma - Berlin cephesinin takviye
si. 

2 - Fransa ve Sovyetlerin müttefLi<i 
oıan Çekos!oYakyanın Faris - Londra 
,mihverinden uzaklaştırılması ve Tuna 
devletleri bl'okuna iştirakinin temini. 

;3 - İspanyadaki yeni vaziyet. 
4 - Almanyanın dört senelik iktı

sadi planı ve b u planın tahakkukuna 

Büııük şehirlerde İtalyanın istirak imkanları. 
{lınumi 5 - Venedikte yapılan Musoli • 

ni - Şuşnig mülakatının neticelerinin 
Mağazalar açılacak tetkiki. 

(Baştarafı 1 inci sa~fada) İki devlet adamı arasında, Orta 
müracaat eder.ek, şirkete i~tirak hisse- Avrupanan siyasi çehresini tamamen 
leııini acele bildirmelerıni istemiştir. değiştirecek mahiyet alan bu müzake
Şirketin merkezi Ank:ırada olacak ve 
't"ll..- • . ·~-· .1 b 1 k relerden sonra, önümüzdeki hafta j . 
ı Il.ktrı senmayesı rr.ı mı vonu u aca tır . . , 
Bu umumi mağazalara~ :ılki Mersinde, çınde Kont Cıano nun~ T irana ve büu-
ikinoisi Samsunda aÇılac:tktır. Şiı!ketin h~re Belgrada yapacagı seyahatlere, 
umumi dkektörlüğüne Ekonomi Ba _ bılhassa büyiik bir ehem miyet atfedil
kanlığı başmüfettişlerinden Fahri Ata- mekte ve neticeleri sabırs ızlıkla bck-
merin tayinı mukarrerdir. lenmektedir. 

Bir Fransız ticaret heyeti geliyor Bundan başka, bir kaç güne kadar, 

P · •)I'! (AA) o· F Hitler ile Musofini'nin Berchtesgaden· 
arıs - O . • - ır · ransız d . 

ticaret hey'eti yeni T ürk - Fransız ti- ~ buluşacakları da haber verılmekte-
k 1 · . .. k k dır . caret mu ave esını m uza eore etme 

i.izere bugün Ankaraya hareket etmir Bir fllYİa 
. Londra 26 (A.A .) - Daily Tele-

tır. 

Pamuklu mensucat graph gazetesinin iyi bir membadan 
öğrendiğine göre H itler ile Musolini 

Gümrüğü artırılacak yarın Berlinde görüşeceklerdir. 
A nkara, 26 (Hususi ) - Gümrük E5ki bir gazetenin iddiası 

tarifelerinin pamuklu mensucat kıs- Londra 26 - Hull'de sulh lehinde 

Say& 3 

• Filistinin taksimi 
m eselesi 

• Hitlerln sözleri ve 
intibalar 
Yazan: Selim Ragıp Emt1ç 

~ ilistinin Musevi!erle Araplar 

arasında iki ayrı parçaya tak
sim edilmesi hakkında ilari sürülen fi· 
kirlerin ameli tatbik kabiliyeti olma
dığı ~nlaşılıyor. Arap - Musevi müna
feretine bu suretre ve sureta bir son ve 
nlmek istenmesı, bu hususta beslenen 
iyi niyetin bir delili değil, .iyi niyet gös 
teriliyormuş gi:bi hareket edi1erek A
rapları bir çıkmaza sokmak istemekten 
başka birşey d€ğildı. Çünkü, eğer ;hu 
fikir kabul edilseydi ve FJ:stin iki par
çay~ bölünseydi, Musevilerin hissesine 
sahil kı mı d~ecek, Arapiara da çöl 
kısmı kalacaktı. Böyle bir taksime A
rap~arın nza gösteremiyecekleri bedıhi 
bulunmak.lJ beraber, bu hal, aradaki 
münafereti büsbütün aı U'racak ve iki 
tarafı, fbu defa ve mutlak surette ba
rışmaz bir d~man halıne getirecektL 

Maamafih, Fılıstinde müstakil ve İn
giltereye bir muahede ile bağlı bir 
Musevi dl"vleti kurmak düşüncesi ıter
kedilmiş değildir. Bu hususta bir hayli 
kafa patlatılıyor. Fakat henüz bir ne
ticeye varılmadığı için, me~ele, henılı 
bir proje halinden öteye geçmemiş bu· 
lunuyor. 

. * lngı iz Sosyalisti Bay Lansbury, Bay 
Bitlerle görüştü. Ondan, dünya sulhü-

nün emniyet altı 
Hltl"rln s öz- na alınması için 

larl ve 
intibalar 

Almanyanın dü ... 
şüncelerJni öğren 
mek istedi. Hi tle

ı'in bu sorguya verdiği cevap umumi 
mahıyette olmakla bera~r gayet sa
rihtir. Bundan anlaşıldı ki, siyasi ve 
iktısadi bir müvazenet tesjs edebilecek 
beynelmilel bir konferansa Aırnanya iş 
tirake amadedir. Eğer böy!e hir konfe
rans, mesela Roosevelt tarafından top 
!antıya çağırılacak oluI"Sa, daha muva· 
fık bir gözle görülecektir. 

Bu sözler, kısa zamanda tesirini gös· 
terdi. Amerika, böyle bır konferansı 

toplamayı mevsimsiz addetti. İngiltere, 
bu sözlerden memnun o!makla bera
ber, mahiyet itibarile, bir yeniliği ihti
va • etmediğini bildirdi. Şimdi, Bay 
Lansbury'nin Bay Musol.ini ile yapmak 
tasavvurunda bulunduğu görüşmeyi 
beklemek Jazım geliyor. Bu temasların 
umumi bir netice doğurup doğuram1ya 
cağı ancak ondan sonra belli olacak. 
Fakat bugünkü intiba menfi bir mahi
yet arzediyor. - Selim Uagıp Emeç 

Türk - Macar ticareti 
. «A vrupanın şimdiki vaziyetinde mü 

hun olan nokta, Sovye'tler Biırli.ğinin 
tarzı hareketidir. Berlinin Moskovada 
t~ı>tığı iddia edilen yoklamaların sebe 
~ de bu şekilde izah edilebilir. Fakat 
k OSkovanın resmen bu yakınlık hare-

Ankara, 26 (Hususi) - Muhasebat 
umum müdürlüğü mümeyydzle:rinden 
Osman, Zonguldak muhasebe müdürlü 
ğüne, Z.Onguldak muhasebe müdürü Ha 
lil Manisa muhasebe müdürlüğüne, su .. 
şE!hrıi malmü.dürü Samı Pertek malmü
dürlüğüne, Üsküdar malmüdürü Abdul 
lah Eminönü malmüdl.lrlüğüne, Veka
let mümeyyizleri.nıden Oınıan Fevzi Ço 
rum muhasebe müdürlüğüne, Manisa 
mu'.hasebe müdürü Gaffur Kalecik maıl 
müdürlüğüne, Fatih Ma!mildürü Ömer 
Üsküdar malmüdürlüğüne. Kalec:k mal 
müdürü Mustafa Hadım malmüdürlü
ğüne, Edremit malmü<lürü Ali Rıza 
Zongı.11dak Ereğlisi ma1müdürlüğüne, 
Gaksun mal.müdürü Ceial Cumra mal
müdünuğü:::_ tayin ed.lmişlerdir. 

mında bazı değişikl ikler yapılmsaı için tertip edilen bir nümayiş esnasında bir 
yeni bir kanun projesi hazırlanmakta- nutuk söyliyen T imes gazetesinin eski Ankara 26 (Hususi) - T icaret 
dır. Bazı maddelerin resmine yüzde 1 Direktörü Wickham Steed, İtalya ile anlaşması müzakereleri için bugün 
yirmi ve bazılarının da yüzde kırk zam A lmanya tarafından gösterilen faaliye- Macaristandan bir hey'et gelmiş ve 
yapılması teklif edilecektir. t in endişeyi m ucip olduğunu kaydede- müzakerelere öğleden sonra H ariciye-
GUrr.rU ı< tari fe kaıunu,ırla bir rek, kuvvetl.e s.ilahlanmı~ olan bu de başlanmıştır. 

:tler'nden haberdar değilmiş gii!bi gö 
tunrnesi, Sovyetler Birli-i?inin Alman -
i'anın. Şal'ka veya Gar~ doğru geniş
€Srnesıne karşı müşterek bir harekete 
feçınek üz.ere Fransa ile arasındaki ;bağ 
arı muhafaza etmek istemesinden ileri 

g€lrnektooir. 
MUsoliıninin Hitlerizmin cenuba doğ 

~u akmasını kolayfiaştırrnasının sebebi 
e budur.» 

Ankara belediyesinin bütçesi 
Ankara, 26 (Hususi) - Belediye 

:meclisi bugünkü içtimaile masraf büt
~e~in~ kabul etmiştir. Bütçede yakında 
l ~ edıyeye devri mukarrer asri mezar
~ teşkilat kadrosundan başka yeni -
. ~n Yapılacak ve tamir edilecek yollar 
lçın 100 b' ı· h · · d.l · 

Bükreşteki askeri hekimler 
kongresi 

A nkara, 26 ( H ususi) - Bükreşte 
haziran ayı zarfında toplanacak askeri 
hekimler kongre?ıine, Sıhhiye Reisi 
General Mazlumun reisliğinde Sıhhi
ye Müfettişi General Avni, Gülhane 
hastanesi tatbikat mektebinden Albay 
Abdülkadir ve Albay Muraddan mü
rekkep bir hey'et gidecektir. 

t
. ın ıra ta sısat vaz e ı mış-
ır Y . . d 1 

e ı" enı ınşa e i ecek yollar arasında Leh trenlerı· lzm·ır f . . 
ı t ~k yolu vardır. Şehrin muhtelif yer- uarı ıçm 
erınde umumi helaların inşa edilmesi, bedava mal taşıyacaklar 
ga~ depoları, gazete satış sütunları in- İzmir 26 (A.A. ) - İzmir enter-
Şası işi · · · d · 1 fu d t h. d"I k ·· - . . . ~~ı. ~ın e tahsısat konmuştur. nasyona arın a eş ır e ı me uze-

. · · · ' ~ · · • · · · ' · · ·- re Pol.onyadan memleketimize göııde-
I ~ .~ayu Bahar Bayramı günü göğüs- ı rilecek malların Polonya şimendifer
erını21 Türk M ·f C · ti" ı rile 

1
.. • • aan emıye rozet e- leri ile parasız nakledileceği fuar ko-

......_ usleyınız. . • b"ld' .1 • . 
mıtesıne ı ırı mıştır. 

d ..,. "k .. k memleketlerın bır veya hır kaç mem- - ·-· , .... ·-·~=--·--. 
BQIŞI ıl lekete birden hücum etmek için bir fır ltalya ile Almanyanın sivil ahaliniı 

Ankara, 26 (Hususi) - Gümrük sat kolladıklarını iddia etmiştir. zararına olarak iflas etmiş oldukların 
Vekaleti, muvakkat muafiyetten isti- ~lickham Steed, silahlanmak ıçın bilhassa tebarüz ettirmiştir. 
fade suretile memlekete sokulan çu-
vallara mevzu gümrük resmini indire
rek muvakkat m uafiyeti kaldırmak ü
zere tarife kanununda değişiklikler ya "Son Posta,, nm müsabakası : 16 
pan bir proje hazırlanmaktadır. 

Türk hey'eti lrandao avdet ediyor - Bu resim parçaları kimlere ait ? 
Tahran 26 (A.A.) - Pars ajansı· 

bildiriyor: 
Türk Hey'eti Tahrandaki va-

zifesini bitirmiş olduğundan, hey 
et reisi Bay Cemal Hüsnü ile 
maiyetindeki zevat, dün Türki-
yeye hareket etmişler ve Harici· 
ye veziri B. Sami, Maliye Vezir vekili 
B. Bader, Hariciye Nezareti siyasi da
ire şefi B. Ade ile diğer şefler, Türkiye 
B~i.ik Elçisi ve elçilik erkanı tarafın
dan uğurlanmışlardır. 

Pul koleksiyonları 
Ankara, 2() ( H ususi ) - P ul 

ve koleksiyonlarının ticaret eş
yasından addile beyannameye tabi tu
tulması kararla~tırılmıştır. 

Mudel : 16 Gürcşcl Y~ar 

Son. Posta o~uyucu.lan. a~asında cğ- ı rı.umaralı resimleri ne:p-ediyoruz; 
lencelı ve zengın hediyelı bır müsaba- Müsabakamız 40 gu .. n ·· kt· 
k t B .. b .. b k surece ır, 

a aç ı . ugun u musa a aya ait 16 (Devamı 11 inci sayfada ) 
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Boğaz a ev kiraları · 
mütemadiyen düşüyor 

1 Çocuk Bayramı 
dün de neş'eli geçti 

Çocuk haftasının dördüncü günü 
de büyük bir nef'e içinde geçmiştir. 

Mektepler açılmış olduğu için mi
niminiler bayramlarını mektepte yap
mışlar, tahrir vazifeleri ile bayramın, 
birinci, ikinci ve üçüncü günlerini na
sıl geçirdiklerini anlatmışlardır. Mual· 
limler tarafından muhteilf mektepler
de çocuklara konferanslar verilmiştir. 

Bu Perşembe 
akşamı 

y 
Mevsimin en güzel 3 filmi mUsabakasınıo 

DANS DEVAM E 
ikincisi 

• 
1 OR 

Baş rolde: MARLEN DlETRİCH'in rakibesi 

ZARAH LEAND R 
BugOne kadar vocudn getirilen en hUyOk Avusturya filmidir. 

SÜMER Si NEMA 1 
yarınki matinelerden itibaren : 2 muhteşem film birden gösteriyor 

1 - DANİELLE DARRİEUX'nUn en bllyOk muvaffakiyeti 

AL BERT P RE J E AN ve L U C i EN BAR R O U X 
ile beraber yarattıkları 

T A T L 1 B E L A 

Beyoğlundaki, Saray, Melek, İpek, 
Sümer, Şık, Yıldız ve diğer sinemalar 
dün sabah matinelerini parasız olarak 
çocuklara tahsis etmişlerdir. Maarif 
Müdürlüğü tarafından tesbit olunan 
listeye göre talebeler muallimleri ile 2 - JACK HOLT ve NAN GRAY tarafından oynanmış. 

beraber bu sinemalara girerek filmler V 1 L D 1 R 1 M A D A M 
seyretmişlerdir. Öğleden sonra her . . . . . 

kt b
. k d" b' d h·ı· d h sızı son derece memnun edecek bır salon ve sergllzcşt fılını. ._ 

me e ın en ı ınası a ı ın e mu -
telif eğlenceler 'tertip etmiştir. , .. r:l 

Kadırgada ~alıncak eğlenceleri ol- şaheseri • Fransızca ' lH A Y A T M U C A D E L E S i Rejisör KING VIDOR'uıı 

muştur. Bayram yerine kurulan salın- KAREN MORLEY - BARBARA PEPPER • Yakında T 0 R K sinemasında 
caklara münavebe ile o semtin mek - J 

Gittikçe rağbetten düşen Boğazdan güzel bir görüniif 

teplerinden gelen çocuklar binerek eğ 

lenmişlerdir. Şirketi Hayriye kongresi dün yapıldı 
Poliste: 

Boğaziçinde ev, konak, yalı kira· Anadolu tarafı daha ucuzdur. Ana-
ıarı gittikçe düşmektedir. Bugünkü ki- doluhisarında 4 odalı bir ev 8 lira, Bey 
ralar lstanbuldaki evlere nazaran çok 

1 

kozda 6 odalı evler 1 O liradır. 
ucuzdur. Vapur biletlerinde tenzilat Bütün bu rakamlar ev fiatlarının 
yapılmasına rağmen Boğaza rağbetsiz- gittikçe düştüğünü göstermektedir. Bu 
lik devam etmektedir. nun rnuhteilf sebeplerinden birisi de 

Ortaköyde D odalı bir ev 16 liraya, Boğaz kıyılarında oturanların bütün 
Bebekte 4 odalı bir ev 15 lira ve Ru- ihtiyaçlarını temin edebilecek yerler, 
melihisarında 7 odalı bir ev 1 O liraya, mesela "çeşitli çarşı ve pazarlar bulu
Yeniköyde 5 odalı bir ev 13 lirayadır. namaması, gece eğlence ve gezintlle· 
Büyiikderede 4 odalı bir evin aylığı 20 rinden vesaitsizlik dolayısil«; istifade 
liradır. edilememesidir. 

--------------------·--------~~~~-Kültür işleri: ÜniversileC:.e: 

Bir bahriye mütekaidi yolda öldü 

Kasımpaşada Bedrettin mahallesin
de oturan Bahriye mütekaitlerinden 
Mehmet Yunus, Haliç vapurundan 
Köprüye çıkar çıkmaz bir fenalık ge
çirmiş, yere düşmüş, otomobille Bey
oğlu hastanesine götürülmüştür. 

Orada ölmüş ve adliye doktoru Sa· 
lih Haşim, ölümün sebebini teebit et· 
mek üzere muayeneye gitmiştir. 

Bir kız yanarak öldü 

Ortaköyde oturan üç yaşında Sıdı
ka isminde bir kızcağız, kaza netice -

Ekalliyet mekteplerinde Türkçe Yüksek tedrisat müdürünün sinde vücudunun muhtelif yerlerinden 
dersler tetkikleri yanmış, Şişli Etfal hastanesine kaldırıl-

E.kalliyet ve ecnebi mekteplerinde Yüksek tedrisat umum Müdürü mış~ orada ölmüştür. 
Türkçe derslerine ayrılan vaktin ~Ha- Cevat dün Güzel San'atlar Abdemi· Bir adama tramvay çarptı 
yetsizliği görülmüştür. Bu mektepler- sinde, üniversitede tıb fakültesi için Süleyman isminde bir adam istik-
de resmi Türk mekteplerindeki prog- Cerrah paşa ve Haseki hastanelerine i- lal caddesinden geçerken 1 ;,;) numara· 
ramlar aynen tatbik olunmaktadır. lave edilecek paviyonlar mesclesile Iı Fatih • Harbiye tramvayı çarpmış, 
Halbuki ecnebi ve Ekalliyet mektebi meşgul olmuştur. yaralanmıştır. 
talebelerinin ekserisi mecburiyet olma- Hukuk son sınıf eleme imtihanları Eroıncilik yapan bir kadın tutuldu 
dığından ders saatlerinin haricinde Hukuk Fakültesi son sınıf eleme Polis eroincilerle mücadelesine şid
Türk dili ile konuşmamaktadır. Bu ise imtihanlarının kur'ası çekilmiştir. İki detle devam etmektedir. Yakalanan 
programın tam bir mükemmeliyetle sömestr zarfında en a~ haftada i~i de~a ı' eroincil~r .sorguları yapıldıktan sonra 
tatbikine engel olmaktadır. Ders 6aat- okutulan dersler kur aya dahıl edıl- derhal ıhtısas mahkemesine sevkedil
lerinin çoğaltılması ise mekto.eplerin mişt~r. Bu dersler arasında yapılan 1 mektedir. Şimdiye kadar 23 eroinci ya
mali vaziyetleri itibarile ve tatbik e - kur'ada (Kara ve deniz ticaret huku- kalanınıştır. 
dilmekte olan programlar dolayısile ku) dersi eleme imtihanı olarak tcsbit Dün Beyoğlunda yapılan bazı araş
imkansızdır. Ecnebi ve Ekalliyet mek - edil.rniştir. · tırmalar neticesinde Bayram sokağın
tebi çocuklarının derslerindeki muvaf- Bu vaziyete göre evvelce kararlaş- <la oturan Necmiyenin üzerinde eroin 
fakiyeti ancak ders saatlerinin haricin- tırılan medeni hukukla ticaret huku - bulunmuş ve yakalanmıştır. 
de yapacakları Türkçe konuşmalarla ku derslerinin imtihanları tahriri ola· Bu kadının sabıkalılardan Baloncu 
olabilecektir. Onun için Kültür Ba· rak Mayısın 28 inde başlayacaktır. Remzinin annesi olduğu anlaşılmıştır. 
kanlığı bu noktayı esaslı surette tet- • '"ı • ·' · · ·' · · ' · ·- ' ' · · · '"" · ' '· ~ '""- Baloncu Remzi elyevm hapishanede-

gu olacaktır. 
kik etmektedir. dir. 

Yeni yapılacak il' mekte .. ler 
Şimdilik bulunan formüle göre bu fstanbulun muhtelif semtlerinde ya- 9 yaşında çocuk tabanca ile 

mekteplerde Türkçe derslerinden maa- 1 d'I 8 lk oynarken yaralandı pı ması ta<>avvur e ı en i · mektep 
da musiki ve jimnastik derslerinin de binasının yerleri tesbit edilmiştir. Bu Beşiktaşta Şenlikdede mahallesinde 
Türkçe muallimleri tarafından okutul- meklepler. Üsküdarda, Kuzguncukta, Dere sokağında oturan !J yaşındaki 
ması icap etmektedir. Ecnebi ve Eknl- ı K l b b d d k" b Çengclköyünde, Hasköyde, i\föhürdar- e.ma a asının san ığın a ı ta anca-
liyet mekteplerinde musiki ve jimnas- ela, Cibalide yapılacaktır. Haziran ba- sı ıle oynarken tabanca ateş almış ve 
tik derslerine ehemmiyet verilmemek· d d . b k l y J k h . .. .. • şın a a ınşaata aşlanacaktır. çocu yara anmıştır. ara ı çocu as-

Tte~ırk. Kultur11 .Baka~lıgı bu dersleri İkmal imtihanla"ı r!ün y I • neye kaldırılmış ve tahkikata başlan -
ur çe mua ımlerı tarafından okut- apı r ı mı tır 

t k] h t 1 b 1 · T'" k d·ı· Lise olgunluk imtihanlarında bir ş · 
urma a em a e e erın ur· ı ıne ••· · ·~ · ·~ · · ·• • · · · · · · · · ·- ·- ·-
karşı melekeleri artacak ve hem de !dersten ikmale kalarak iiniversiteye , ,.----
musiki ve jimnastik dersleriııde d - kayıt ve devamlarına müsaade o!u:ıan KONSER VAT U AR 
mi Türk mektebi talebelerindene ~:~i ı ıalebenin ikmale kaldıklan ders~en d~n K Q R Q 
kalmıyacaklardır. Bu programın yeni stanb~I kız ve Kabataş erkek lıselerın- Konseri Orkestra refakatile 
ders yılı başından itibaren tatbiki için d.e imtıhan lan yapılmıştır· Dünkü İm· Solist NlfAET VAHiT 
tetkikat yapılmaktadır. tıhanlar yazılı olmuştur. Bugün ve ya- Şef MUHiDDJN SADAK 

1.9 M ı "kl · h l k rın sözlü imtihanlar yapılacak ve alı- 27 N sal) (bugUn) Salı saat :.?l de 
ayıs ~e ı ı erme azır ı . . A • 

( nan netıce ılan edılecekti-:r FRANSIZ Tı"YATROSUNDA 
l 9 Mayıs jimnastik şenlikleri için Muvaff k 1 l. b ·· · . . . . a o amıyan ta e e unıver-

yapılan hazırlıklar haylı ılerlemıştır. "t d k" f k""lt J • d h · · · 
ıı.c sı e e ı a u e erın e azıran ımtı • 
ıv1ekteplerde jimnastik bayramına işti- h 1 · · kl d" Türk Maarif Cemiyetinden k an arına gıremıyece er ır. 

Ta edecek talebelere hergÜn aksaın p f ·· w·t ı· Türk Maarif Cemiyeti Ankara merkezinin d d b" k · ro e.eor ı emor ge ıyor pay osun an sonra ır saat adar ta- A f 1\1.. . d k. "ki . her yıl vermekte olduğu (Çiçek Balosu> nun 
)im yaptırılmaktadır. yaso ya uzesın e ı mozayı erı bu yıl da 8 Mayıs 1937 Cumaıtı>sı günü ak-

ş l'kl d k t I b I . h k" meydana çıkarmakta olan profesör şanu Ankara Halkevi salonlarıntla verllece-
en ı er e ız a e e er sıya ı- . . . r.i ... b l ı 

1 t k k t 1 b 1 d b 
. k . Vıtmor ay başından ıtıbaren çalışma- .; ua er a ınmış ır. 

o , er e a e e er e eyaz ıs arpın, v ha I k Cemiyet idare heyeti ile Ank:ıranm tanın-

ı,. · 1 b . ga ş ıyaca tır. B B l d fi kk k l acıvert panta on eyaz spor fdnı)ası _ . . . , . . . . -·-~ .... a . , •••• _ mış ayan ve ay arın an m re ep om -

giyeceklerdir. Merasime 700 kız, 1 :lOO 1 L A N te ilk toplantısını yapmış ve balonun eğlen
cell ve nezih olması için gereken tedbiri nl-

erkek talebe iştirak edecektir. Osmanlı Bankasından: Osmanlı banka- mıştır. 
Şenlik konıJtesi bugün Vali muavi- sın~n Galata, Yenicam~. ve Bey.oğlu daire- KRONŞTAT 

ni Hüdai Karataban'ın riyadetinde saat Jerı, Bahar bayramı munasebetıle 1 mayıs 
16 da toplanacak ve şenlik işlerile meş 937 tarihinde kapalı bulunacaktır. 1 

Şirketi Hayriye heyeti umumıyesi dün toplanmıştır. Bu toplantıda hükumet 
müfettişi için eski altın para zamamıı da bütçeye konmuş olan ı:·enevi 240 li
ranın çoğaltılması görüşülmüştür. Şiın diki tediye evrakı nakdiye ile oltluğun· 
dan bu mikdar senevt 1200 liraya _çıkaı~tır. 

Bir ltalyan prensesi 
şehrimizi geziyor 

İtalyan Kral hanedanına mensup 
olup seyahate çıkmış bulunan Prenses 
Marya Di Sovvia yanında hususi ka
tibi ve maiyeti erkanı olduğu halde 
dün şehrimize gelmiştir. Prenses bu· 
rada beş gün kalacak ve şehri geze • 
cektir. 

Mü tef errih : -
Yeni tayyarelerimiz Ankaraya 

gittiler 
Almanyadan satın alınarak Yeşil

köye gelen yeni on tayyaremiz dün sa
at 16 da Ankaraya gitmişlerdir. 

Hukuk fakültesi dekanı Cenevreye 
gitti 

Hukuk fakültesi dekanı ve esas teş 
kilat hukuku profesörü Ali Fuat Ha
tay esas teşkilat kanununu hazırlayan 
komisyondaki müşavir azalık vazife
sine devam etmek üzere Cenevreye git 

miştir. 

Şehir işleri: 

Belediyenin bir yasağı 
Şoförlerin saat 23 den sonra Bey· 

oğlu ile Beyazıt arasında 1 O kuruşa a· 
dam taşımalarından şikayet eden traın 
vaY. şirketinin müracaatı tetkik edil · 
mektedir. Belediye vaziyeti tetkik et· 
tniş ve taksilerin nizami hadden faz· 
Ja adam alarak seyrüsefer nizamname• 
eine muhalif hareket ettiklerini ve bu 
yüzden kaza vukua gelebileceğini tes· 
bit etmiştir. 

Şimdiki halde 1 O kuruşa adam ta 
~ıma menedilmiştir. 

Aksarayda kadastro faaliyeti 
Fatih kazasının kadastro faaliyeti 

ilerlemektedir. Aksarayda Gurcba Hü 
seyin ağa mahallesinin kadastrosu bi· 
tirilmiştir. Şimdi de Kemal paşa nıa· 
ha1lesinin kadastrosunun yapılmasına 

başlanmıştır. 

Toplantılar : 
Halkevinde yarınki konferans 
Yarın saat 16 da Anneler Blrll!';lnin teşeb• 

büsü ile İstanbul Ha.lkevindc Profesör pr. 
Tevfik Remzi tarafından bütün nna. ve geıW 
bayanlara mahsus olmak lizere k:ıdın ve ana 
mevzulu bir konferans verilecektir. 

Profesör Lamberin konferansı 
Konferans vermek üzere şehrirııızc davet 

edilen Parls Hukuk Fakült~si proresörlerln
den Lamber dün akşam 18,30 :in ünıversıt~ 
konferans salonunda (Amerika esas tcşıtilli 
kanunu) mevzuu üzerinde bir !<0nferans ver
miştir. Konferansta Üniversite rektörü .. ce· 
mil Bilse!, hukuk fakültesi dekan veklll onıcr 
Celal ve diğer profesörler bn.m lıulunnıuş· 
Jardır. 

Türkiye Tıb Encümeni ~ 
Türkiye Tıp Encümen! yarın akşam sıııııc 

18,30 da, Etibba odası salonunda topıanarıı1_ Dr. Osman Şerafettln tarilfındaıı: Stovarso 
dan sonra görülen bir encephallte vııkns1; 
Profesör Fahrettın Kerim tarafından: Bt 
seneki grip istllasında görülen ı uhi tezııbf~: 
ıer ve Doçent Dr. Esat RnşiL tarafından: 
lin bast refleksi hakkında bir etUd tebll(; 

o· 

lunacaktır. ~ 

BAHRiYELiLERi 
( Türk~e sö:zlü ) Rus ihtıliili 11 iı> 

müthiş filmi • Bugün 
T O R K ıinemnııınd• 
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Uzunköprünün büyük külfetlere 
lüzum göstermeyen ihtiyaçları 

SON POS'I'A 

Hokaride Halk 
Evi faaliyeti 

Hakari (Hususi) - Burada Hal-

1 

Sayfa S 

Bitliste ilk modern bina 
Halkevi olarak kuruluyor J kevi açılışı herkesi sevindirmiştir. Ev

de jandarma komutanı Tahsin Sun
gur, kültür direktörü Siret istemi genç
lerden Namık konferanslar vermişler -
rır. 

Bitlis (Hususi} - Bitlislilere, doğ-ı 
ru haberi ve ilk müjdeyi ben vermiş 
olayım: Halkevi kurağı inşasına baş
lanıyor: Bunun muhaberesi hayli za· 

Evin yedi şubesi de faaliyet halin- man evvel başlamıştı. C. Halk Partisi 
dedir. Evin başkanlığına Kültür Direk- Genel Merkezi bina için yirmi beş bin 
törü Nurettin Siret İstemi, Sosyal yar- liralık bina tahsisatı vaat etmişti. Bu 
dım şubesi başkanlığına Sıhhiye Mü- para esası üzeri!.e yaptırılan plan ve 
dürü Habip Poyraz, Gösterit şubesi projeler Parti Genel Sekreterliğine ve 

· başkanlığına Emniyet memuru İrfan Birinci Umumi Müfettişliğe yollan • 
Taş, Kitapsaray şubesi Başkanlığına mıştı. Evrak alınır alınmaz kurağın Hk. 
Daimi vilayet azasından idris Bora, inşa masraflan için başkanlık emrine 
şubesi Başkanlığına Baytar Mü- on beş hin lira gönderilmiş ve inşaatın 
dürü Cevdet Önal, Spor şubesi Baş • ikmali için istendikce, istenildiği ka • 
kanlığına da Kültür Direktörü Siret dar para gönderileceği de vaad edil -

İstemi köycülük şubesi başka.nlığma miştir. 
Hususi Muhasebe Müdürü Süleyman HalkevJ kurağı, Genel Merke.z5n 
Öner, Dil, tarih ve edebiyat şubesi baş Doğu illeri halkına bezlettiği atıfetten 
kanlığına da Hakim laa Demirtaş ae- yeni bir eser olacaktır. Bitlisin kadir 

Uzunköprü istuyonu çilmişlerdir. şinas halkı hu nimetin de kadrini bi -

lı2:unk" .. (H ") U k.. ·ı ·· 1 Ad b 1 d lecektir. tij . opru ususı - zun op- rı en camun av usu a eta mez e e ir. 
~;l ıstasyondan kasabaya giren bir Posta ve telgraf binasının yanında ol· ô Yalnız Bitliste değil Diyarıbekirden 

cuya 'k• h d B' · w d ı · · b k b sonraki Birinci Umumi Müfettişlik taft ı ı vec e arze er. ırı sag ta- uğu ıçın urası asa anın en işlek ve 
İlaha g.aYct güzel bir park ve nümune en kalabalık noktasıdır. Burasının az bölgesi dahilinde kurulacak modern 

Çesı d"W • 1 f k h b h l 1 binaların birincisini tes:kil edecek olan 
Ve h • ıgerı so tara ta es i, arap ir immet e ~z enmesi, ağaçlan .. T 

kin a Şap dükkanlardan mürekkep çir ması ve bir bahçe haline konması Halkevi kurağını!1 inşasına imkan ha-
Vc k k b" d k zırlamakta Birinci Umumi Müfettiş i 1., ap ara ır o un ve çamur yı müm ündür. Bu takdirde hem Uzun- . 

••I Abidin Özmenle Halkevi Fahri Ba~ -
· köprü yeni bir güzellik kazanını~ ola· 
lJı; k kanı Vali Hasan Fehmi Süerdemin 

~o'- d ~~ o.'prüde belediye faaliyeti cak, hem de bu tarihi bina bütün hey-
i ıt eg ld F k h f 1 · büyük ve !'lükrana layık himmetleri (as b 1 ır. a at u aa iyet henüz bet ve azametile göz çekecektir. T 

dara. anın çehresini değiştirecek ka - Gene Evkafa ait metruk bir tekke amil olmuştur. 
~sa~kişa.f etmemiştir. Trakyanın her binası cüz'i bir tamirle orta mektep ha Bu bina ile Bitliste içtimai hayatın 
ku asında Büyük Kurtarıcı Atatür- ]ine ifrağ edilebilecektir. Bu takdirde derin ve esaslı dileğine ]füüfkar bir ce-
dır~ {t bir heykeli, ya bir büstü var • hem kasaba ihtiyacını karşılayacak bir vah verilmiş oluyor .. İçinde çalışılabi-
lu...._d ıunk.o.·p .. rü bu .şereften ele mah - mektep binasına kavuşacak, hem de lir bir kurak, il merkezi için en başta 
l ··• ur B dd 1 Hakarı Halkevi idare ııey'eti b İk k trd · utun yur aş ar sayılı gün- metruk bir bina yok olup gitmekten İr zaruretti. i te odadan ibaret o -
d~t8e Atatürke karşı besledikleri hu • kurtarılacaktır. Hülasa pek büyük ma Vali Vekili ve jandarma komutanı lan şimdiki bina içinde şubelerin ne 
hir il~~ saygı ve sevgiyi izhar edecek li ve maddi külfetlere lüzum ve ihti- Tahsin Sungur Halkevinin muvaffak bir arada, ne rahat halde çalışmaları 
ltr b ıdc bulurlarken Uzunköprülü- yaç göstermede1' yapılabilecek olan bu olması için icap eden müzahereti esir mümkün olamıyordu. Sonra, mesela 

unda h · k d. k' da k n ma rum kalmakta, onlar işler başarıldığı takdirde Uzunköprülü- gememe te ır. ıtapsaray, sergi ve müze, gösterit, 
•ı Ço~s~balarının böyle güzel ve hatıra- lerin belediyeden ve Evkaftan bekle- Vilayet umumi meclisi toplantıla- müzik, futbol ,şubeleri gibi faaliyetleri 
•ini . 1Yınetli bir abide ile süslenme- diklerinin en mühimleri yapılmış ola- rını bitirmiş. vilayet bütçesi 77 bin kü- kendilerine lazım olan eşyanın vücu-

l~~terncktedirler. cak, kasaba da imar bakımından biraz sur lira olarak tesbit edilmiştir. Kültür dile semere verecek olan grupları hak· 
ınci Murad tarafından inşa etti- gelişecektir. N. F. E. ve Nafia işlerine fazla tahsisat ayrıl - kile çalışabilmekten mahrum bıraka -

Paluda bir kadın ıA..dapdzarı yolunda mıştır. KÜÇÜK MEMLE:;~u. ::~::~~=ı de, her faa. 

Çocuğunu bog"' du bir soygunculuk Nevşehir hükumet konıltı tamir ettiriliyor 
1 Palu (H Nevşehir CHususil - Nev~ehir hükümet 
''dıtı ususi) - Karakoçanda bir Adapazarı (Hususi} - Burada konağı 2500 Ura sarfedilerek tamir edilmek-
}'' R .iayri meşru bir çocuk Jünya • bir soygunculuk hadisesi olmuştur. 1 tedlr. Hüktımet doktoru Hasan Basri Baykal 
~ etırrniş, evli olduğu kocası da baş- E'bisecilik ve tel üzerine c h 1 k tarafından flrengl ve korunma çareleri hak-

fehird ' · 1 an az ı kında Halkevlnde bir konferans verilmiştir. 
ti~Je e bulunduğu için bu suçunu yapin Abdullah ile manifaturacı Ri - Uludağ'da yeni bir otel yapılıyor 
t~t. ~ek ınaksadile çocuğu boğmuş • fat ve Besim isimlerinde üç arkadaş Bursa (Hususi> - Uludağın Klrazlıynylft. 
lu akat hadise haber alınmış, çocu • Akyazı pazarından dönerk O . denen mevkllnde asri ıekllde bir otel inşası 
.ı. 1\ ce8 d' p . . . • en rman kararlaşmıştır. Keşifte bulunmak üzere va-

Kııramanda arteıiye~ı faaliyeti deYanredlyor 
Karaman CHususil - Memleketimizin su

suzhığunu gidermek için yapılmakta olan 
artezlyen kuyusu inşaatı henüz iyi bir ne -
tice vermemlştlr. Çalışmalar devam etmek
tedir. Bugün borular 322 metre derlnllğe in
miştir. Suyun tnzylki eskisi gibidir. Esklsl 
gibi günde bin ton su elde edilmektedir. Bo
rular kuma rastladığı için icap eden tertı • 
bat alınmıştır. ~•lıtıi c ı alu adlıyesıne teslım e - köyü ile Çatalköprü köyleri arasında linin rlyasetmde bir heyet Uludağa çıkm~-

4n ...... ş, kadın hakkında takibata baq • geçtikleri sırada iki meçhul şahsın ta- tır. Balıkesir llalkevinde şehit Hamdi gecesi 
·••lft T Balıkesir (Hususi) - Hnlkcvı. Istlklal sa-

ır. arruzuna uğramışlardır. Soyguncular Bakırçayını ıslah edecelt olan mühendis vaşmda Akbaş kahramanlığı ile Tüı:ık ta -
ıo l · b · · d b 1 b ·· · d Edirne CHususl) - Islahına kn.raı verilen rlhine şerefli bir sahife hnllnde (!lren şehlt 
I ,. a hız ka~ırmak ara a ıçın e u unan u _uç arka aşın su h ... vzalnrı meyanında bulunan, Som" ve ı ı . ~ 1 1 ) 1 1 ... ... Hamd n n ôlümünün dönüm yılını yapmış -811 ı • ( küsur irasını a arak firar etmiş-, Bergama kasabalarından g~çen Bakırçayı- tır. Halkevl başkanı ile vall kıymetli şehide 
lıt. Yenler lerdir. Hadiseden haberdar edilen jan- nın ıslahına Trakya su işlerL müdiirü mü - ait hayat ve hatıraları anlatmışlardır. 
hahkun1 0/dUf 8 r darma kuvvetleri bu hırsızları aramak- hl enftdisıBCevat Arıca~de~~~~l~ı- edilmiştir. Bu Bundan sonra temsil kolu Kaynata 1slmll 
uu · ıa a crgnmaya g • bir komedi temsil etmiştir. 

~p ?a (Hususi}-Üçay evvd ~dır. =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
~ egllnd" k 1 
Ulu d "uz iZ arın toplu bir halde B11rsada bir polis 

ıl~ ~ Ugu bir eve girerek doktor Na-
ti 11:ıı1 b J< oıniserinin 

Mandıra köyü arazisi ne halde? 
il d nı ce ren kaçırmak isteyenle- Gördüğünüz re · 

l'tıtıi Uruşrnaları şehrimiz ceza mahke- Evi soyu:du simleri bize «Ba. 
" nde b· · · ı · · D B (H ) P b k M oıı1ıtıd ıtırı mıştır. uruşmaları so· ursa ususi - ofü komiseri aes i» nin « an· 
1111\a a kııı kaçırmak tasavvurunda bu Mümtaz Şükrünün evinde bir hırsızlık dıra11 köyü halkı 
~i a~ bKürt Hafız oğlu Hasan ile şcri- 1 vak'ası olmuşt ur. Hüviyeti henüz bel- ! gönder~i. Resim · 
>,tt,a acı Ramiz birer sene o sırada li olmıyan hırsız, evde kim:.enin bu -ı Iere baglı mektub · 
l\ı ıatında b 1 d k 'K" .1 .. 11 d " b" d k I larında diyorlar ki: Cih u unan o tor amı og· ı ·unma ıgı ır sıra a apıyı omuz ıya· K·· .. .. 
l'tıu~t ad da altı ay hapse mahkum ol· rak içeri girmis, yükte hafif pahada a- 1 k"' ~~ ?.yumbau~l ve 

Ur w d' .. 1: k . d k. oyumuze g ı a • 
· gır ye ı yuz ıra ıymetın e ı eşyayı · t H y 

razı cenup a a -

Par r' h' t t dlarak kaçmıştır. Bu cür'etkar hırsıza- rebolu .aimal ve 
ı> u~ a ne ır aş ı k d • y ) alu (H ranma ta ır. garpta Ergene neh-

'~ırı ususi} - Bu hafta fazlaca · ·1 ·ı · t' 
l'tıurı,,.~t Yağmış, nehir taşınış, kavıkla Bursada bir yangın tBı ı e .. çevrıl'md'ış ır. 
l'tı "ıta)" ı • , eş yuz ev ı ır ve 
ltıtak at durmuştur. Nehrin geçtiği Bursa {Hususi} - Karacabey ka· •roo .. f b 

lj,., ada b'Ih K k C d 'f l'" . d k -·> nu usu arın-••da ı assa ese öprü civa - za sının aman na çı t ıgı yanın a i dırır. 

~ katraıinin yüzde yetmişi su altın • j Vodinalı Agaha ait bir ev yanmıştır. Bu köy senenin 
ıle 8.~ış'..bazı yerlerde ele su ağaçları Bu hadisenin bir düşmanlık yüzün - bir çok aylarında re· 

0 rnuştür. den ynp•ldığı söylenmekte ise de he-

ftıardınd H lk · b' nüz tahkikat ikmal edilmediğinden simde gördüğünüz 

şekli alır. Toprağı -e a evı ınası ve kat'i netice tcsbit olunamamıstır. 
) ~ara· vali kon"ğl ll~ŞJ~~~~;k ~·~' t~~~l~t~~ ·~lC;;sir~r;;;: mız SU altında ka 
ilpllac 1~ (Hususi) - Şf'h r.m:zde yeni' pılacaktır. Güzel bir vali konağı yapıl- lır, mahsulümüz 
~tıs sa~ olan Halkevı b ·naf'ile konfe· ı ması için de vilayet bütç1:?slne 31 bin mahvolur. Bunun sebebi civar cleğir -menlerin 6endleriClir. ~azarı 

onunun ınşasma pek yakında liralık tahsisat konmuştur. celbederiz. 
dikkati l 

Bitlis kalesi 

liyet zümresile en yakın ve en devam
lı surette meşgul olan fahri başkanın 
bütün emekleri, cehte nisbetle az fe -
yizli ve hemen, hemen yees verici ne· 
ticelerle eriyip gidiyordu. 

Yeni bina, bütün hu heder olan kıy
metlere hakkile tecelli imkanı veren bir 
ufuk olacaktır. Şu hakikate göre de 
Bitlisliler kadar güzide ilbayın ve da
ha güzide Abidin Özmenin sevinmıo 
ve övünme hakları vardır. 

§ 
Halkevinden sonra gönüllerin en 

yanık temennisi yeni bir hapıshane et
rafında titriyecektir. Mevcud hapisha
ne kalenin ta dibinde, dar, ıslak, hava· 
sız ve ziyasız bir damdır. içinde, Bit
lis vaktile kaza jken mevkuf bulunan 
otuz, otuz beş kişiyi hakkile sığındıra
bilecek vüs'atte değilke 1 bugün yüz 
yirmi zavallıyı, yüz yiı mi bedbahtı 
saklamaktadır. Vaziyet o kadar feci • 
dir ki bizden bir müşahidin: 

- Burası, bugünkü halile ancak 
bir ölüm mahzenidirlıı diye dilile mi, 
kalemile mi bilmem, bir tarifte bu · 
lunduğunu işitmiştim. 

Derhal haber vermek isterim ki Ad
liye Vekaletince medeni şeraiti havi 
bir hapishane yapılması kabul ve tas· 
vib edilmiştir. 

Umumi iman şud,ur ki cumhuriye· 
tin idare büyükleri bir ihtayaca vakıf 
oldukları takdirde mutlak surette onu 
izale edeceklerdir. İşte biz de bu kafilei 
iman içinde, bir alın yazısı ile düştük
leri mahzende damla, damla eriyen, 
damla, damla ölen yüz yirmi bedbaht 
vatandaş hesabına onların yakında kur
tulacakları sevincile şimdiden mea'u · 
duz. Tok 

Gazeteleri 
Okurken 

TAN - Hangi kitap!arı okuyor
sunuz ? 

- İnsan hadımım ctcd!kten sonra: 
cKaç çocuğun var!• diye sormazlar. 

AÇIKSÖZ - Harp lafJarı nasıl 
bir hadiseyle suya dü~ti.ı? 

- Son Telgraf kardeşm ifilına tur 
şusu yiyor, sen perhiz e diyorsun, bu 
ne iştir; an1amam! 

KURUN - Orta A\·!'upa gene ka· 
rışıyor. 

- Karışmasına karışıyor, ama kep 
çe kimin elinde? 
AKŞAl\I - Ölçü ve taı tıların kon

trolüne başlanıyor. 
- Ey hileli ölçü kullanan esnaf; 

bir an evvel hileli ölçülerinizi orta -
dan kaldırın! 



• 6 Sayfa 

Şehzadebaşı tramvay kazası 
muhakemesi devam ediyor 

Fatihle oldukça eski bır tramvay ka· ıruz, lüzum görülen bütün tahkikatı 
zasının dumşmasına, ikınc'i cezada de· yapmağa mecburuz. Sen, huikukta taz
vam olunmaktadır. Ba fe~ı vak'ada, minat davası açmışsın. O aYrı bir da
tramvay altında kalarak ölen Veli ço- vadır. Eğer oradan bu d:-.vaya dair bir 
cuktur. Vatman Ali ile biletçi Ahmet, ı istı"lam yapılırsa, icap eden ce\•ap ve 
duruşmaları yapılanlardır. Cocuğun ba izahat yazılır! 

bası, Nuri davacı yerindt'Oır. Sultanahmet mahkemelerinin 
Tramvay, Fatihten Şehıadebaşına ge . . 

lirken, Şehzadebaşı civarında vukua yem bması 
gelen bu kaza duruşmamım son celse- Sultanahmet Hukuk mahkemelerinin 
sinde, rençber Nuri, şah:~ oiarak dinle- kalemlerinin ve tebligcı~ bürolarının 
nildi ve şunları anlattı: şimdi bulunduktarı Emınönü kayma -

- Ben, Şehzadebaşmda geziyordum. kamlığı binasından Divanyolundaki ye 
Fatih cihetinden .gelen çüt a::.-abah bir ni b"naya nakillerinm, ayba§mda mfun 
tramvay arabası birdenbtre cRapp• di- J Y.ün olacağı sanılıyor. 
ye durdu, koşuşmalar, 'i:lağmşrnalar ol- ı Di-vanyolunda kiralanan •Türk ka -
du. Ben de kalabalığın toplandığı ta- dmlan biçki yurdu• nun bulunduğu bi 
rafa doğru yürüdüm ve çiğnenen ço- na, tamir ve badana ed~mektedir. 

SON POSTA 

Hadiseler 
kar$ısınd 
Seyyar satıcılann muzip:iği 

Bizim seyyar satıcııanmız rnuhak· 
kak ki dünyanın en zeki, ve en muzip 
f:atıcılarıdır. Bakın anlatayım: 

Adamı tanıyordum, her devre uyar, 
her rüzgara kapılırdı. GLiniln adamıy
dı.. Sokakta yürüy~rdu. Bir aşçı dük
kanının önünde durdu; cşçının çıf?ırt .. 
kanı bağırdı: 

- Döner bayım döner .. 

\ * 
Adam, adamı sokak O! tasında yaka

iamıştı. Anlatıyor. Vı!·c anlatıyordu. 

Seyyar satıcı yanlarındarı ges:erken ba 
ğırdı: 

- Jilet bıçaklarımız, tna~ sabunla-
11mız var!. 

• * 
Büyük bir mevki sahibıycli. Mevkii

nin kendine verdiği gurı.ırla etrafını 

hiçe sayardı. Herkes onun ·gözüne kü
çük görünliyordu. Gene bir seyyar sa
tıcı onu görür görmez Parayı bastı: 

- Bugün var, yarın yok! 

Nisan~ 

Ziraat Bahisleri: 

Yeşil gübre toprağa çok 
faydalar temin eder 

----------* • ~ ---------
Toprağa acı bakla, burcak, fik gibi ıeyler abnız, buıilar çiçek 
açtıkları zaman Üzerlerinden bir merdane, sonra da bir pulluk 
geçiriniz. Toprağa karışan bu yeşillik büyük faydalar temin eder 

cuğun tramvay altından çıkarıldığını Trende gitara konseri üç genç kız birlikte yiirüyotıardı. 
gördüm. Her üçü de güzeldiler. B;r~ esmerdi:. Ö· • 

* 
- Çocuk, hangi araba.""m ne tarafın· Zahariya, Sam.son, Efrem isiın}erin- teki sarışın; daha öteki kumral.. Bursanın bir çok köylerinde bu yıl rindeki küçücük keseciklerde (N. altı· 

d k ıd , de üç arkadaş, evvelki g:in hoş .bir pa- ,. 
an çı ·arı ı. '} ··b t "b 1 · · ] zı"teler) havanın azotunu alıp hırı 

1 
Z<ır gezmesi yapmağı keırar'1aiiırmı~lar, «yeşı gu ren ecru e erının yapı aca • e 

- Arka arabanın sağ ön tekerleği a - n1 k · g-ını o"g·rendı"m. Köylüye ögu--tlcnen bu ren bir takım uzviyetler vardır ki .. 1 lı ya anna türlü .)"İyece lPI, şaıap \·e gıı- O' 

tından ? tara alarak, trene binrn;~J.Er, Küçükçek işin, layık olduğu ehemmiyetle kav - .şilliği bozup tarlaya gömdüğütn\jtıı1 
- kaza nasıl olmuş? Kim sebebiyet meceye gitmişler. Dönü~te, neşeli bir ranması için burada biraz incelenme - hunları da toprağa karıştırmış oltJ~çil 

vermiş? halde, trende gitaraçalarek ve ~arkı "öy sini faydalı görüyorum~ Bu o kadar mühimdir ki: İn<ıanlar 1 
0 

- Ben, kendi gözlerP'l'l€ bir şey gör- liyerek, d'ğer vagonlardaki yolcuları Bilirsiniz ki bir toprak ne kadar ve- ckme'k ne ise, ekinler için de azotllıı 
müş değilim. Ancak, kalaha!ık arasında kendi vagonlarına çekmışler ve bu su- rimli olursa olsun, işlenip ekildikre ld - .. 1 k k"fd" 
bir ihtiyar, helecanla titriyerek, bilet- ~ 0 ugunu soy eme a ı ır. ı.181 

retle izdıham hasıl olmu~, yol kapan· hag~ rmdaki besleyici maddeler harca - Daha sonra; hafif kumlu topra". 
1 çiye çıkışıyor, haykırıordu. mış. 1'1 

_Ne diye? inarak yıldan yıla kuvvetten dü;;er. Ve da kışın ho{I kalan tarla, bağrında ~ 
_c- İstasyonlardan birimle bir polis gel- bir zaman gelir ki verdig-i mahsul: e- zotun çoğunu sulara kaptırır. Ağır 

- -.::>en çocuğu korku?.ttm da ondan ld ~ ı 
miş, münakaşa baş göstermİs. ve so · ı·ı f k J I B li topraklar kara nadasa bırakı ıgı kaza o!du, çocuk arabanm altına gitti. - c ı.en masra ı ·artıı amaz o ur. unu . ~~~ 
nunda üç arkadas .• umumun sükfm ve b"I 1 d b" b k 'k ti ka b t · bıfll Eğer onu korkutmasaydm, müvazene- · ı en tarımman ar ara a ır u e sı - man azo arını y e meyıp 
ıstirahatini bozmalktan yakalanmışlar, w · d'w · f dal' sini kay'betmiyecekti.J> diye! )iği kapamak üzere toprağl'l gübre ve • yagmurun getır ıgı azottan ay ~ 
meşhut suç mi1ddeiumumlligine, ora · d h f"f k I ki ~-Gclmiyen iki şahitten Zeki hakkın- rirler. Gübre ile, toprağın verim kud· nırsa a, a ı umu topra ar ~e 
dan <la Sultanahmet üçüncü sulh ceza- k 1 l 1 k d l 1 

da polise yazılan ilızarın tekidine, İs- retini yeni bas, tan arttırmış oluruz. Şu e i i o maz arsa ço zarar e er er. ır ya yollanmışlardır . ,.. 
mailin de Kuruçaya gitmiş olduğu an- ~ kadar var iki bir tarlaya gerektiği kadar şil gübre onun azotunu kaçmaktan 
laşıldığından, Kuruçay ceza hakimliği· Adliy.eyi telaşa verenler gübre temini, o kadar kolay bir i~ ele- kor. 
ne istinabe müzekkeresi gönderilerek, beraet ettiler Gene satıcının sesi yükseldi: ğildir. Kimi yerde gübre yokcur, kimi En sonra da; yeşil gübre toprağın" 
eoa:ı. ·d· da t fl ·r d · · ı - Bcg~ en bei:!endig~ ini al! b k ı d k. k' · k' · dr. f. .. uı ın ora e ra ıca 1 2 csının a ın- ~ yerde pahalıdır, kimi yerde taşıması ta a a arın a' ı es ı yıyece ıerı J 
masına karar verdi. Duru~manın deva- «Büyük Karadeniz> otel:nde ölen Ka Peşlerinden geıen bir genç erkek kız b' l d. V lh 1 k l karı çıkarmıya hizmet eder. (Derin•,.~ 
mını, 12 Temmuz saat 14 de bıraktı. racabey orman memuru Ali. }.."'alp sek- lardan biline sokulmak isra<li. Kız; er- ır mese e ır. e ası topra tan a 1 

• I b ki" l kT ) I - u ~v 
•~ · d .. ıd·· - ·· h ld A t ld ··ı keg·in yüzüne sert sert baktı. Bozacının nan mahsulün kıymeti yüksek olmaz· ü a ıye er e ı ırse ucuz ugun ' J 

Çocuğun babası Nuri, duruşmanın u- ~sın en °· ugu a e. guya 0 e e 0 • laylıg-mı ise tekrar incelemegw e h3"' 
d .. -lm" ib" d b 'h!b d b sesi ku;aiürna geldi: 1 sa "köylü buna katlanamaz. 

run zamandan beri sürdüğünden bahis- uru uş g ı uy urma ır 1 ar a u ~ kalmadı sanırım. 
11
, 

1- b lunroaktan Ali isminde biri hakkında - Ekşi boza!.. Fakat aşikardır ki gübrelenmiyen ·ı"'" .ıc, u şahitlerin evvelce a lmrnış olan O ı h 1 d ·· )U' 

ta:ı..ı,ı·kat yapıldıg~ını, bımun ifadesi u··ze * toprak da verimini gittikçe kıskanır. rta ama esap a önümune • · 
ifadelerinin okunmasile iktifa edilmesi ol\ k'l 'f 1.k "b · ·ı b" rlıı1' 
ni dstiyor, şöyle diyordu: ri.ne de İsmail isminde birı hakkında Genç kadın vapurda çantnsmdan ruj j Binaenaleyh ne yardan ne serden geç· ~ 0 ~ı t 1 gu resı. verı en 1~ t~ fo! 

tahkikata girişil'diğini ve ikisinin de batonunu çıkarın ıs, duda~ının kırmızı-! mi ye lüzum kalmadan işi başaracak 1~> kıJ_o az. ot, 1. 8 kılo po. tas, h kı]o ç: 
- Çok rica ederim, dc:ıva bir an ev- 1 • 1 f l k ı k ı Ai 

Adliyeye verildiiklerin: düıı tafsilatile 

1 

smı. ta.·.zeli .. yord .. u; a .. yakka.bı .boy. acısı bu b.ir yol bulmalıdır. şte öğütlenen <eye- or, ;> ı o_ ıre·ç· ver.mış o u. ruz. 
1
• J 

vel bhsin, ~ o~acaksa oistm. Ben, fa- ı J I b I k k l fi' 
k. b' d yazmıştık. halı gordu mu, gormedı mı bılmem a- şıl gübreleme» bu maksada yarıyan, tar aya yeşı .~.u .re ı e mış o~ f.~ 
ır ır a amım. Gidip gelme masrafı - " 

Yapacak haLJe bı'r adam olmadımm gı·- Davaya, üçüncü cezada bakılmış, du· ma: çok yerlerde yapılabilir, hem ucuz, ı bununla verdıgımız azot 17, pota 
n..ı 0 • d b 'h' B l ' f k '> k" <) k"l d c·· .. t 911 

bi, bu .dava uzadıkça, hukuktaki taz- ıuşma sonun a, u t oa~ın bir zanna - oyaya ım. • hem kolay ve hem de aynı maksadı te· os or •» ıreç . ı o ur. oruyo 91 
minat davam da kalıyor. Tramvay şir· müstenit bulunrduğu \'e \"<lk'anm bir Demeden geçemedi. min eder bir usuldür. Bunun için son- nuz ki azotca yeşil gübre bir parııı 
ketinin avukatı, o da\·ayı boyuna bu· giına «kasöi cürmh mevcut olmadığı * baharda ekini biçilen tarlaya· toprağın yukarıdır bile! ~ 
nun neticesine bıraktırı:torı neticesi tesbit edilmiştir. Ali ve İsmaiJ, İhtiyar kadın pencereden baktı. So- çeşidine göre _ bakliye nebatını sık~a Yeşil gübr.e için a_cı hakla, adi bL\

1
.r 

b€r::ıet etmişlerdir. ·· s · ı b k f k k ll ı IY Reis Kemal, müdd~:umumi muavi- kakta eskiciyi gördu. csı:ıj duydu : ekerek baharda bu nebatları çiçek aç . a, urça , ı vesaıre ·u anı ır. ~ 
ni Cevdetin son iki şahidir. ifadelerinin Adliyede bir terfi - Eskiler alıyorum. tıklan zaman Üzerlerinden evveleı\ bir, lanıza Üç yılda bir ye~il gübre ver0"1e * ı ı ~ d w • oıl ıdmması isteğinde bulur!.duğuna i~aret- Bakırköy sulh hakimi Cevdet, terfi- merdane, sonra da bir pulluk geçirerek e topragınızın egerını arttırmış ~ 
l - b b .. ı d Bir muharrir arklada~ına ~nlatıyor H ] · ı ı dıkl e, çocugun a asına şoy e edi: an Arl?iye müfettişliğine tayin ~dılmiş- · - toprağa gömmek kafidir. Toprağa ka- sunuz. _ e e zeytın er top an k" 

- Biz, ~burada ce_za d~\-'o_Sıntı bakıy_o=· =t=ir=.==== du. rrs,an bu yeşillik bakın ne faydalar te • sonra, baglar bozulduktan son.rn ~,,.ı 
- ... - Bir mevzu buldum munşer, hari· - ,.ır 

ka. min eder: ~amda agaç ve çotuk aralarını bır Ç·. ( 

Doğduğu şehre 
Hasret kalan 
Kır saçlı erlıek .• 
Kocamla ben sizi aramızch tc.m sa

liıh.iyetli bir hakem tayin ettik. Bizi 
ihtilafa düşüren meselenin gönül iş-

lerile doğrudan doğruya alakası yok. 
Fakat iyi kalbli bir kadınsınız, ne 

olur bizim işimize de bir bakıveri -
niz. Hadıse şu: 

- İstanbul1uyuz. Fakat tam on 
yedi yıldanberi İstanbul dJ~mda di

yar diyar g€ziyoruz. Benim aldınlı· 
ğım yok. :F'akat kocamın ağzında hep 

istanbul sözü, hep İstanbul bahsi.. 
Şimdiye kadar miimki.in n:mamıs· 

tı. Fakat bugünlerde elimıze bir fı;. 
sat geçti. Vazifemizi İstanbuida bir 
işle tebdil edebiliriz. Ya:.nız bu tak
tirde kazancınıız azalacak. Elimize 
ayda ( 192) lira yerine ( ı 49 J lira ge· 
çecek. Ben bu eksiliş rlc.ılJyJsHe İs
tanbu!a gitmiye muhalifim. ıhtiyar· 

lık günlerimiz için para bınktirmiye 
mecbur olduğumuzu söyiLiyorum. 
Kocam ise «iki kişiyiz, nasıl oisa ge-

çiniriz• diyor. Sizin f!krıniz ııe? 

* Ben bu mektubu okurken, gözle • 
rimin önünde kır saç!ı bir erkeğin 
hayali tercssüm etti: 

Bu kır saçlı erkek h.mirEy.di. 20 
yı.Jdanberi hep dÔğduğu yere uzak 
şehirlerde dolaşmıştı. Ve nih:ıyet ek
sik maaşla İzmire gideb•Jme'lt '.hti -
malinıin karşısında kalınc.ı .sevincin· 
den titrem·şti. Fakat iyi ~albli bi~ 
nile reisiydi. Ailesi ei"adının da f 1 -

kirlerini almak istiyoı du . .r\:endis!ne 
veril€n fikirler aksi c;ktı. O da 20 
senelik hasretini yen~rek İl.mir ye· 
rine ... Başka yere gitt! ,.e orada ka!
dı. Hadisenin acısını eltin ~albimdc 
saklarım. Binaenaleyh okuyucumun 
bana sorduğu sualde bitaraf olamı -
ya cağım. 

* Beşiktaşta Bay K. B. ye: 
Bu hususta fikrimi bir çok clefa· 

lar yazmıştım, gözünüze carpmamış 
olacak. Tekrar edeyim: Türk kızını 
tercih ederim. Bunun hı:ır:c•nde ho . 
şuma giden birinci :lereeede şimal 
memleketlerinin kadınlarıd1r. Fran· 
sızlardan hiç bahsetmiyel:m. TEYZE 

b . b' · B" d f b '})'ki ·· ·· .. layıp sıkca bu saydıklarımdan birİ111 

Sucu bardaklarını ırj !rıne vurdu: ır e a u yeşı 1 er çuruyunce 1 • _ • • 0o 
- Hani ya buz gibi! toprağın yapısında çok esas!1 bir mad- kersenız bagınızı, bahçenızı he~ l~ 

I.MSET d l ( ·· .. ) ·· t · d ] u·i ·· dan korum us olur hem de zengıll e o an umus u emın e er er. mus ' · bJe' 
i · 1 B c:'t ii : --------- olmıyan veya az bulunan bir toprak t rmış 0 ursun uz. ursa ye .ı. g ı.ı 

Prust haft&ya gdecek k l · r b. d" K" r· "ıe '' 

Paris sergisinde meşgul olduğu için 
Avrupadan avdeti geciken şehircilik 
mütehassısı Prust bu haf ta nihayetin
de şehrimize gelecektir. Prust istan
bulda iki gün kaldıktan sonra Ankara
ya gidecektir. 

Bir kadın boya içerek zehirler.di 
Kumkapıda oturan 22 ya~ında Me

liha ilaç zannederek elbise boyası iç -
miş ve zehirlenmiştir. Hastaneye kal
dırılmıştır. 

diğer besleyici maddeleri suirmn sızın· ço e verış ı ır_ ye~ ır. oy umu 
tısile kaçırır, saklıyamaz. Ümüsü azal- yırlı sonuçlar dılerım. 
mış bir toprak kolaylıkla ısınmadığı 

Muş'da Köylü Celal: ~ı 
.için üzerindeki nel:>atları layıkile ye - l\.Illdlyo hastalığına karşı bağlara sewt 
tiştiremez. Daha mühimmi; nebatın lecek olan bulamacın raçete!.lnl nasıl "f''-1 
gıdasını hazırhyan bir takım uzviyet - lıp nasıl kullanılacağını tafsilen ayrı / 

mektubla adresinize yazdım. İstedlğ!Pi~ 
]erin (Nitrobakteriler) yaş1yabilmesi raç kağıdı için de gereken ilacı yoııadJlll' 
için gerekli olan belli bir karardaki ha· Menemen'de Bakkal Rıdvan Ahmet: "11~ 
va, su ve hararet bulunamaz. Tütüncıilük kitııblan hr.kkmdakl sO• 

Sonra; yeşil gübre olarak kullanılan za hususi bir mektubla cevah verdlnı. rı'J 
Zirai mi.işküllerinizi ve öğrell 'J 

bakliye nebatları toprağı azotca zen - istediklerinizi bize yazmı7, size ce 
ginleştirirler. Çünkü bunların kökle • vereyim. 1'· 

-='=======;o==-===================- = C Tk; Ahbap Çavuşlar: Profesyonel dilenci 

' " 
I 
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[ÖSTANBULDAN-TAHRANA::J 
• 
Iranın meşhllr spor 
mabetleri: Zurhaneler 

Bir Cuma günü Tahran sokaklarında 
gezenler neler görürler? 

Yazan: ibrahim Houl 

* Darbukacı başka bir ahenk tuttur . 
du. Şu omuzlan oldukça dar, fakat 

Sa,fa 7 

Dör: muharrir İş arıyor : 6 ---, 

DELi OLSAYDIM 1 

Yazan 

G,,ac~ 

kolları m ldbot gibi mü'hey
kel delikanlının tüy gibı kaldırdığı şe~ 
ye kebbade derler. Kalın ve yay gibi 
iğri ıbir demiri geçirilmiş olan demir 
parçalarından vücuda getiri' mi~ Qlan 
bu kuvvet deneme aletini taş üzerin -
den, kollar havada olarak s~ğ ~klcn sol 
ele geçirmek Ye bu işi tempo ile yap· 
mak oldukça bir hüner işidi:-. 

Şimdi sıra lobutçuların.. Her biri bel
ki 7 kilo olan Iobutları kavnyrn eller, 
sessiz sadasız, gene kendilerini darim· 
kanın ahengine vererek onları çeviri· 
yur, döndürüYQr. 

Nihayet mütekait pehlivanların gös· 
teriş güreşleri başlıyor. Bakınız şu iri 
göbekli yaşlı, Ve adeta SC'luya soluya, 

peştemahnı tutunarak havu7a inen ih 
tiyara vaktile e:Kurt iboğan Kasap• der· 
!ermiş. Şimdi sırf amatör gen~lcri teş· 
vik için er meydanına çıkıyor ve onla· 
ra, gene eski bir pehlivanla alaturka 
güreşin ince oyunlarını gösteriyor. 
Zevkle seyrediyoruz, değıl mi? .. 

* Spor 5.yini nihayete ermişt:r. Koc. 
pehlivan bütün seyirci!eri s&Iavnt çe • 
virmeğe ve sporda çalışanları, bu u • 
ğurda ölenleri hayır ile yadetıneğE> da· 
vet ediyor .. Mensupları, iş giıç c;ahibi 
ve sırf spor zevki için buraya koşan in· 
sanlar olan Zurhane'den b 1mern hoş • 
landınız mı? .. 

İbrahim ffoyi 



8 Sayfa 

Çocuk ayramı memleketin her 
tarafında neş'eli geçiyor 

ı - İzmlrde merasime iftlrak eden izcller ve müsamere veren talebeler, 2 ve 3-
Adapazarında geçit ıesmine lş.tlrak eden miniminiler, 4 - E:ıkt.,elılrde mektep
lllerin geç.idi, 5 - Bur.ı.ada yapılan geçit resmi, G - Gemlikte parlak bir söylev 
veren Üstün Şener, 7 - Malkara.da çocuklar için yapılan güre.§, 8 - Ankara.
da Hlmayelettal çocukları eğlenirlerken. 

SQN POST4' 

Konuşma: 

iki koleksiyon 
Nurullah Ataç 

Amerikada bir aile faciası 

Bir kadının 20 yıl evvel 
işlediği günah yüzünden 

açılan meraklı dava 

B u ay içinde Ankara caddesi kitap· 
çılarının camekanlarında iki yeni 

serinin kitapları cözükmeie başladı. Bi -
rinin adı: «Son devrin edip ve ıairlerİ)); 
ötekinin bir adı yok ama o da, birincisi gİ· 
b.i. son zamanlarda yetişmiş ıair ve mu • 
harrirlorimizin ıeçme yazılarını ihtiva edi· 
yor. Son devrin edip ve muharrirleri, ya· 
ni Abdülhak Hamid' den Sabahattin Ali'ye * * .. 
kadar. Her kitabın baıında da, eserinden ı Tüccar Diversin kanat haıtanede gaynme,ru bir çocuk doğurmUf \f~ 
birkaç parça verilen ıair veya muharrir Wmm qıkı çocuiu alarak yerine bir bqkasını ikame etmitti., yirrıtl 
hakkında biraz malumat veriliyor. Bilmem 1 b .. bil ha bak ru· tr old -1-f 
b 

·ki . ğb .. k ·.. H h ld sene aonra, u lfl en sta ıcı ccara me es u ve vwu u ı aen ra et gorece mır er a e w bil • k anla 
okunmasını temenni ederim, şair ve mu· bulunduıu AiTi mıyere tb _ 
harrirlerimizin daha iyi tanınmaııına ve ki· 
taplarının satılmasına hizmet edebilir. Za· 
ten .i1cisi de pahalı değil: her kitabı yirmi 
beı kuru§•··· 

Fakat o iki serinin rağbet görmesini te· 
menni ederken onları neşredenlere, biraz 
daha itina göstermelerini tavsiye etmeii u
nutmıyahm. Şiirleri seçerken bir nizam 
gözetmiyorlar, hatta her parçanın altında 

hanıi kitaptan alındığını göstermek zah • 
metine bile katlanmıyorlar. Halbuki bu 
novi kitaplar bir pirin sadece en iyi sayı · 
lan parçal rını almakla kalmamalı, onun 
san'atinin tekemmülünü göııtermeli, o san'· 
atin ueserlerleo yazılmıı bir tarihi olmalı· 
dır. Önümdeki Nazım Hikmet'in seçme ya· 
zılan duruyor: iki cild. Birini Orhan Sey· 
fi ( 1 ) , ötekini Ahmet Cevad ( 2) tertib et· 
mit. lkisinde de Nazım Hikmet'in 'en ((esas· 
im yazılarından hiri olan <<Sclnat telakkisi» t; 
yok. Ben o manzumeyi çok ceverim i ma· Divenıin kariıi D(yena ' 
mP.fi bu bir zevk meselesidir, Orhan Seyfi d li ld ~. tre~ Amerikada Okla'.hamada çok earip mak üzere e ev · o u5 ... nu me 
de, Ahmet Cevad da onu güzel bulmamı!J bir neseb davasının rüyetine başlan .. söylememiş. ı 
olabilirler. Fakat 1<Sanat telakkisiı> sadece nd t k .,,,r}at mıstır. Bu davanın rüyet edilmesi mü- Günün biri e o urup onu'i... .~ 
«güzellik» için yazılmış bir manzume de · • ı--d · ·· 1 · h t ]DılVI' nasebetile bütün Amerika matbuatı bir ken, ıuı ın geçmış gun erı a ır ·" 
iildir ;o, Nazım Hikmet' in hayatı ve sanati B" ·· d • ı... h t de b~-ailenin iç ve dıs.ını teşhir edecek bin - - ır gun, emış, •uen as ane .. ~ 
nasıl anladığını gösterir, bütün eserine bir ·d G t • · d 111 ı'Z biT şekilde yazılar yazn•aktadırlar. Da· tabakıcı ı im. re a ısının e c-:.JJ 
mukaddime olabilir. b h ıa· h ·ıe JP' vanın içinden hfil<lmler de çıkamadığı ir kadın astaneye ge~ l. amı .ı:• 

Orhan Seyfi ıair Nazım Hikmet'i tanı - w d • d B d na bW i"in mesele çok karışmış ve heyecanlı ve çocugunu ogur u. en e o 
Yor ama tiyatro muharriri Nfızım Hik • "I • • • b'. t" l ~k f olduJ11' havadisler neşretmek sevdasına düşen tıgım ıçın u un sır arına va ı u 
met'ten hiç bahsetmiyor: Kafatası' nı Bir M • d w wl w nun ı.ıv 

gazete.er bu hadiseyi azami surette is· egerse ogan og an çocugu ... 
ölü evi'ni, Unutulan adam'ı beğenmiyebi· b G t k d • 'lm" Bill ı:ı tismar etmeğe başlamışlnrdıT: ası re anın ocası egı ış. ııP 
iri; fakat bir muharririn eserinden parça • minde bir bankacı imiş. Bil! o zaIJ'l ~ 
lar seçerken yalnız kendi zevki ile harekete * her gün benim nöbetime tesadüf. e.~~1 
hakkı yoktur. Mademki uazım Hikmet'i ta· Takriben bundan 20 sene evvel tile· saatlerde hastaneye gelir1 scvgilısııv 
nıtmak istiyor, onun bütün eseri hakkında carlardan Ccyınis Diver~ın karısı ha· başucunda ağlardı. • 1' 
bir fikir vermeğe uğraşacaktı. Ahmet Ce · mile kalmış, Ceymis Divers kansını Bil1, evladını yabancı bir erkegln ~ 
vad Nazım Hikmet'in tiyatroeunu da ta · bir doğumhaneye götürüp yatırmış. nında bırakmak istemedi. ı 
nıtmak istemiş. Kafntası'ndan üç parça al· Fakat işe bakın kı: Doğacak çocuk Ve bir gün kucağında bjr kız çoc~ııl' 
mış, öteki piyesleri unutmuş, yani Nazım ,tüccar Ceymis'ten değilmış, bunu tile· ğile hastaneye geldi ve kentli çocıı~,. 
Hikmet'in bir tiyatro muharriri olarak te· car !bilmediği halde kar:sı biıiyormuş. nun yerine onu bıraktı. Kendisi de t 
Umülü ı:ös~erilmemiş. Bundan b~şka gene Nihayet kadın doğurmuş . .Fakat ka • }adını alıp gitti. ~ 
çok esaslı bir kusur var: Kafatası ndan alı· dının aşığı kendi evlfıdım almak iste· Bu müthiş hikayeyi Ceymis Pi\'~.v 
nan parçalar hiç izah edilmemış, piyesin · dın· ledikçe damarlarında kanmın dw 

mış. 

birkaç satırla olsun bir hülasasına lüzum Kadın 0 tarihte bir rezalet çıkarmak- duğunu !hissetınüş. 
ıörü:memiş. Yani o üç parça da pek anla· tan korkmuş. * 
lılamıyor. Bütün bu kusurlar kolayca izale K d · ·} d · ,.,; - ocama ne erız · emış. Tabı·ı· bu mu·· •ıı..ı·ş aı'le rezaleti ına111';. 
edilebilirdi ve kitabi arı tertib edenleri de k d l · d b b. wı v O zaman en i ev a mı ya ancı ır meye intikal etmek1en geri kal:rtl11 
yormazdı. 

Ahmed Ha~im için de iki kitab çıktı: bi· 
ri Yusuf Ziyanın, öteki yine Ahmed Ce -
vad'ın. Bunların ikisine de birer lugatça 
ilave olunsa iyi edilirdi; çünkü bu ki tablan 
bilhassa mektepli gençler okuyacak, onlar 
da Haşim.in dilini pek anlamıyorlar. Fa -
kat bu, pek ehemmiyetli değil; o kitap • 
lann ikisi de, (hele ikisi beraber okunur· 
sa) Ahmet Haşim hakkında toplu bir fikir 
vermeğe kafi. Yahya Kemal için çıkarılan 
bir cildi de Orhan Seyfi tcrtib etmiş. 

Bu beş kitabın da iyi karşılanacağını u· 
marım. Onların rağbet görmesı hundan 
ıonra çıkacakların daha itinalı olmasını 

erkekte bırakmak istemiyen kadının 
~şığı Bill bir çare düşi.innıüş: Mahkemede Madam Ceymi~: 1'i' 

. b. - Kocam bana ilıanet ederek \ 
- Ben evlfıdımı alaytm, yerme ır metresle ·y~arken, hakikat bir aile, 

başka çocuk getireyim demiş. Nihayet k 
ed 

yı tı, .dedi. t 
kadın ile aşığı bu sureti tesviy e mu- Evet mesele tıpkı kendisinin arıl~ 
ta'bık kalmışlar. tığı gibidir ve bu genç kız da ne beil 

Bnl etrafı dolaşmış, nfür.yet aradığı ne de onun çocuğudur. ,.<J 

evsafta bir erkek çocuk yerine bir kız Ben o zaman Billi seviyordum. ~~ 
çocuğu bulmuş. Ve kendı oğlunun ye· di 0 nerede midir? Onu bılmiyoP";. 
rine derha1 ikame etmiş. Ve çok zamandanberi de aramak jtıt 
~ymis Divers bu kız~ kend! evliıdı yacını hissetmiyordum. P 

temin edebilir. 

giıbi sevmiş, ona bakmış, büyütmüş. Bu arada en müşkül bir vaziyete . 
Kızı 20 yaşına getirmiş. Kız mükem • \•allı kız girmiştir. O da rnahkeınede~ 
mel tahsil ve teı'biye görmüş. Filhakika - Bu kadar senedir ana \'e ba'btt ~ 
o da başkasının evladı olduğunu bil • ye yüzlerine baktığım insanların ~ 

Nurullah Ataç miyormuş. denbire bana yüz çevinnelerjne h~t 
_ ... - .... - ........................... -···········-·· Bu mes'ut hayat böylece devam e - ret ediyorum. Vak'a kendi söyled1~ 
gece halka müsamereler verilmiştir. derken geçenlerde garip ve kötü bir ieri gibi olsaydı bile geçmiş serıele ~ 
Parti binasında da konser verilmiştir. tesadüf rneseleıi'n ortaya çıkmasına hatırı ve benim istikbalim namırı8ı Y 

Maalkaradn vesile vermiş. rezaleti yapmıyacaklardı. Ben ııf 
Maalkara, (Hususi) - Havanın yağ· Ceymis Divers son zamanlarda biraz onların evladı sayılırım. Sevdi~ ~ 

ınurlu olması 23 Nisan bayramında ço· çapkınlık etmeğe başlam:~mış bu mü- sanlardan ayrılmak istemem. Berıı .,.~ 
cukların fazla gezinti yapr.ıalarma ma· nasebetle de kendi yaşında bir kadınla bu·l etmezlerse neseb davasJ açactıf; 
ni olmuştur. Bayram müna~ebetile ka· tanışmış ve beraberce metres hayatı Hadise tabii büyük bir dediko<ltl 5 zamızın namlı pehlivanlan arasında a· yaşamağa başlamışlar. yandırmış ve mahkeme de henüz it 

~:~:~ b~~r~n ~a~~;:~~ 1 yapılmış --~~~~~~ •• ~.i.:.::.~ •• ~~-~~~~.:~ •• ~!.~ .. t.~~!:..~~:-:.~:.!~~-~:~::;:~?.:~:: ......................... .-1 

izmirde pılm~ş, m:rasin:ıe saat 1 O rl~ başlanm.ış.' 1 çok. neşeli. g~ektedir. Tale~]er Jff 
İ:mnir, (Hususi) - Çocuk bayramı resmı geçıtte ırfan ordu.,unun geçışı kevınde bır musamere vermışler, 

münasebetiyle muhtelif ilk okullarda tam bir saat sürmüştür. Gece muhtelif muvaffak olmuşlardır. 
müsamereler tertip edilmiştir. Gazi ilk yerlerde talebeler tarafınd'ln temsiller t ·· ıd ·1 · t· ncgo e 

Bursa, (Hususi) - .23 Nisan hayra· oğlu Güngör kazanmış ve mükafat ola· 
mı yağmur yağmasına rağmen çok ne· rak 6 lira almıştır. 

okulunda verilen müsamereye binlerce verı mış ır. . . ...,j, 
Karamanda Inegöl, (Hususi) - Milli hakıw' 

rnini mini iştirak ederek mılli oyunlar . Karaman, (Hususi) _ Çocuk bayra· ve çocuk bayramı dolayıs·le şehır 1 
oy~amıştır. Adapazannda mı dolayısile Güneş ilkckniunda tale· tan .başa donatılmış, Gazi iJkokultl ıl' şeli geçmiş, her yerde müsamereler, eğ· Gemlikte 

lenceler tertip edılmiştır. Bir de Gi.ir· Gemlik, (Hususi) _Milli Hakimiyet 
büz Çocuk müsabakası yapılmıştır. ve Çocuk bayramı neşeli geçti. Mektep 

Edirncdc lilerin .geçit reSminden sonra Atatürk a· 

Edirne, (Hur;usi) - Halkevinde ç0 • nıdına çelenkler konulmuş, Parti önün 
cuk Esirgeme Ku:-umu tarafından ter· de söy1e\·!er veramiş, büyük bir halk 
tip edilen Gürbüz Çocuk müsabaknsı· ka1abrı!ığı ortaltğı doldurmuştur. AM 
na iştirak -edenı:?rden ikinr:Iiği komi- met Üstün Şener adlı tal~benin söylevi 
ser Sadık Kısmetlinin dört yaşındaki 1 çok alkı.ş:anınıştır. Gazi okulunda iki 

Adapazarı (H~"Usi) - 23 Nisan bay· beler bir müsamere ver.mişierdir. Cum rafında Atatürk. büstüne çeJenk 1'~ 
:amı çok parlak surette kutlulanmış, huriyet meydanında yapJ~an törende, muş, muallim Ibrahim nutuk ve 1 
miniminiler güzel bir g~it resmi yap· bütün köy ve şehir mektepleri talebe· mektep talebeleri hıtabe söylemi!~ 

· · k 1 k l .... J, sporcu gençler hazır bulundular. dir. Gece orta mektepte b:ılo verı 
mı.şlar, eski zaman ve yenı devır ı ı • ~· . 
1arını da temsil etmişlerdir. Gazi ilkmektep talebelerı de Halkevin· tır. 

Eskişehirde de bir müsamere verdiler ve çok mu· 
Esk.Uiehir (Hususi) - Çocuk bayra· vaffak oldular. 

mı çok neşeli geçmektedir. 23 Nisan İneboluda 
merasimi lise önündeki meydanda ya· İnebolu, (Hususi) - Çocuk bayramı 

Amasya da 

Amasya, (Hususi) - 23 Ni a~. ~4( 
hakimiyet ve çocuk bayramı büyU~ 
rasimle kutlulanmıştır. 



SON POSTA 

[ Çocuk bakımı 

Diş çıkaran çocuk 
1 Ajur örgüden bluz 

Çocuğun ll'lt dişlerinin çıkma zama
llı hem kendisi, hem de annesi için mü· 
lıiın bir geçittir. Ekseriya dişin eti yar· 
lrıası uzu.n sürer, ve yavruya büyük ız
tırap verir. Bu dişlerin kolayca süre • 
büniesi için ona şu şekilde yardım et · 
ll'lelisiniz: 

. 

1 
Örgüsü pek ko -

iaydır. Ajur örgü. 

1 
Bir sıra dümdüz Ö· 

rülecek. İkınci sıra· 
da bir tane düz ör· 
gü, sonra bir jur, 
gene bir tane düz 
örgü, bir jur. A • 
jur ör:llen sıranın 

üzerine düz bir sı· 
ra örülecek. Sonra 
gene :ki tane de bir 
tane jur. 

Jur yapmak pek 
kolaydır. Şişin ü ~ 

zerine bir ıp atınız. 
Sonra iki ilmiii bir
den öriinüz. Orada 
bir delik olur. Her 
sırada delikier üst
üste gelmelidir. 

Bu modelın örgü· 
sü gibi biçimi de ko· 
lay ve sadedir. Kor· 
saja eklenen etek 
kısmı ayrıca örül • 
müştür. Kolların ağ· 

zına da ayni tarzda bir parça konul • 
muştur. Yaka ( 3-4) santimetre genişli· 
ğinde bir lastik örgüden yapılmı.ştır. 
Tabii bu da ayrı olarak öriiJecektir. 
Düğmelerin dikildiği (band) da ayni 

Bir talbağa ince toz tekerinden biraz 
~Ytınuz. Parmaiınızı iyice temizle • 
)İp 'biraz su ile ısla tına. Bu ~kere ba· 
1lrınız. Çocupıı ön veya köpek dişle -
.rbı<ien hanıisi sürüyorsa onun bulun· 
duğu yere pamıaiınızı hafif hafif sü • 
!Ünüz. İnce toz halindeki şeker dişin 
~eki derinin üzerinde hiç bir za-
1-rı olnııyan ve hiç acıtmıyan bir rende 
fıesbi. yapar. Deriyi, ~a ıztırap ver
ltleden, inceltir, dişin kolayca yarma • dır. Bazılarında vaktinden evvel, bazı· 
llnı teıniıı eder. larında da vaktinden sonra sürebilir. 

Şeker, tammıile zararsız bir şey ol· Emzikle büyütülen çocuklarda dişlerin 
dutu için çocuk için en ufak tehlikesi sürmesi ıhemen her zaman gecikir. 

de Yoktur. Diş sürmesi devri olan (6) ncı ayla 
Çocukta ilk dişler tamamlandığı za- 3 yaş arasında annenin en büyük vazi· 

lrıan hepsi (20) tanedir. En önce alttan fesi çocuğu lüzumsuz yorgunluk ve 
iki ön diş sürer. Altıncı. yedinci aylar· sarsıntılardan korumaktır. Aşı, yolcu· 
da. Dokuzuncu aya dofru yukarıdan luk, sütten kesme gibi ~eyler bu devir
dijrt tane ön diş çıkar. Bir y~ma doğru den sonraya 'bırakılmalıdır. Yahut hiç 
~ar iki alt ön dişle beraber dört tane olmazsa her kısım dişin sürmesi ara • 
~ diş sürer. On sekiz ayında ( 4) kö • sında .geçen fasılalarda yapıimalıdır. rk dişi, iki iıle üç yq arasınrla da son Meseia ön dişlerle köpek d~ler;nin sür-

Ört azı <lifi çıkar. Böylece hepsi ta · mesi arasında. Çünkü: Diş sürmesi ço· 
lrl&ınJanır. • cuk için pek mühimdir. Bu sırada yav-

lfaaınata.. bu wmmıt bir kaidedir. ru zayıflar, mukavemetini kaybeder, 
Bir 90k .iatisnalan vardır. Diş sürmesi her zamandan daha kolaylıkla hasta • 
tlnıanı her çocuğun kendi bünyesinde !anır. Bu sarsıntıyı savmadan yeni bir 
\te gıda alışındaki hususiyetlere bağlı - sarsıntıya maruz kalırsa dayanamaz. .... == 

Güzellik bahisleri 
Hullanacağınız pudra ne cinsten olmalıdır? 

•açlarınızı nasıl korumalısınız? 
Bazı bayanlar pudranın yüzlerini ki· 

fi <ierecede kadife gibi yumuşak vı 
düz:gün yapmadığından şikayetçidir • 
ler. Saz beniz modası başladığmdanbe
?i bayanların bu şikAyeti büsbütün 
lıakıı ve yerinde bir şikiyet halini al· 
lrıış 'bulunuyor. Çünkü pembe ve renk-
li .bir cilt bir çak pürüıleri fizler. Fa • 
kat saz beniz mutlaka çok düzgün bir 
eflt is~. 

genifli:kte bir 1'8tik örrüdür. Önüne 
konulan (jabo) kendi örgüsiındendir. 
Hem jabonun, hem de kolların ve e • 
te~rin kenarlarına dar bir (oya) ge
çirilmiştir. 

Şık bir tayyör 

Bu tayyör beyaz, siyah kareli ku • 
maştan yapılmıştır. Belindeki kumı -
zılı - mavili geniş sentürle tam bir genç 
bayan elbisesidir. 

Sayfa 9 

Tarihten Sayfalar: 

500sene evvel lstanbuldan 
Hicaza birgünde 

gidip gelen adam! 
Y••••• Tura• C•• 

Bundan hiş yi1s 
yıl kadar önce B\ll'" ..---~~--:-:-~.-L--~ 

sada Hisar mahalle
sinde pek sofu w 1 

temiz yürekl'i blr a
damcağıı vardı. ~ 
yatının en büyük ar 
zusu bir defa Hica
za g!tınek, KM>ey. 
yüz ıürmek ve hacs 
olmaktı. Karısı da <>
nun bu arzusunu kö 
rilklilyor; (bacı «a
nsı) olmak ff'Vdası· 
nın günden güne 
İırttıjtnı hissediyor· 
du. 

. Adamcaiız ber 
yııl: 

- Artık bu aefer 
p!erim. 

Diyeırek niyet & 

diyar; fakat bazan 
işlerini bırakacak a· 
danı bulamıyor; ba· 
zan para toplıyamı· 
yor ve .bir t'ürlü muradına ~~r~ 

Bu hal onun yüreiinde suı·eklı bll' 
üzüntü yaratıyordu. 

Hele karısı artık kızmaia baş1amıştL 
Neredeyse bir gün sabahleyin evd~ çı· 
karken: 

- Hacı olmadııkça bir daha bu kapı· 
ya uğrama! Seni içeri almam, diyecek
ti. 

Dediğini de yapacaktı. 
Son defa gene hacca niyet etti. Karısı 

onu tehdit etti: 
- Eğer bu sefer de dediğini yap -

mazsan sana darılacağım. Darıldı ve 
konuşmamağa başladı. 
Adamcağız karısile iki laf edemiyor; 

ona elini bile süremiyordu. Neredeyse 
boş düşeceklerdi. Halbuki kadını çok 
.seviyordu. 

En sonra o sırada Bursada oturaıı ve 
erenlerden olan Şeyh Oftadeye gitti. 

Şey'h Üftidenin büyük bir şöhreti 
vardı: Mehmet Muhiddin ad1nJa bi • 
tisinin oğluydu ve Manyasta doğmuş· 
tu. Hocasından Nahv okuyornu. Henüz 
bu ilmi bitirmeden birdenbire ermiş ve 
artık hocaya hacet kalmadan her şe· 
yin üstadı olmuştu. 

O kadar ki camide vaiz ediyor; her 
bahis üzerinde muvafiakiyet gösteri • 
yordu. Hatta bir gece rüyasında Mev • 
lana Cellleddini Rwniyi gfümüş ve 
Mevlana, hocaya: 

- Mesneviden de ıbahset! 
Demiş. 
Üftade o zamana kadar bir kelime 

bile farisi okumadığı halde ertesi gün 
farsçayı bir İranlı giibi öğrenmiş ola -
rak uyanmış, mükemmel bir surette 
konuşmağa ve okurnağa başlaml!j. 

Hacılar yolda 
lan Bursalı hacılarla tanıştırd~. Ara • 
f.atta tavaf ettirdi ve hatta Menneye de 
götü.rdü. Akşamüstü gözünü açan haç. 
meraklısı, kendisini eskici Mchmedin 
dükkinında buldu. Büyük bir sevinçle 
hemen evine koştu. 
Kapıyı çaldı ve karşısma çıkal'\ ka , 

rısına: 

- Kadın, 'ben hacı oldum! 
Diye müjdeledi. 
- Hacı mı oldun? 
- Evet... Eskici Mehmet beni Hicaza 

götürüp getirdi. 
- Sen evden bu sabah çıktın. NasıJ 

olur da Hicaza gidip geiebil:rsin! 
- Vallahi gittim ve geldim. Istersen 

git te sor! Şeyh Üftade hcızretleri em • 
retti, eskici Mehmet te götürdü. 
Kadın büsbütün kızdı. Onun delirdi· 

ğinde şüphesi yoktu. Kapıyı yüzüne 
kapadı ve: 

- Haydi yıkıl oradan, burnsı timar~ 
hane değil! Ne zaman hacı olursan o 
zaman g-el! 

Diye kovdu. 
Adamcağız yalvardı, yem:nlcr etti: 
- Gidelim Şeyh Üftade hazretlerin~ 

soralım. Eskici Mehmet te şuracıkta ... 
Dedi. 
Fakat artık ona cevap bile verilmi ~ 

yordu. 
Eskici Mehmede gitti ve başına ge • 

lenleri anlattı. O da Şeyh Üftfideye gön· 
' derdi. Şeyh Üftade ona sültfuıetle na .. 

sihat etti: 
- Acele etme! Bende misafir ol! Ha· 

cılar döndüğü zaman yüzleştiririz ve 
karınla barışırsın. Kadınlarm saçı uzun 
aklı kısadır. Üstelik te in:ıtçıdırlar. 
Sabreden derviş müradına ermiş. 

Toz pudra, cildinize llzım olduğu 
kadar düıJgiinlük veremeyince bunun 
l'erine sulu pudra, kremli pudra, Ya • 
hut süt halinde pudra kullanmalısınız. 
İcap ederse bunlardan birini rnakya -
Juııza bir zemin olmak üzere kullanır, 
Üstüne pembe toz pudra sürersiniz. 
liangisinin daha uyıgun olduğunu cil • 
elinizin üzerinde yapacağınız tecrübe 
liıe her şeyden daha iyi ıtösterebilir. 

f Yemelı Bahsi 
Mü emer 

Şeyh Üftade onun derdini sükfınetle 
dinledi. Hak verdi. Sonra gözlerinin 

1 içine baka.rak gayet tered~~tsüz ~i~ 
-- sesle ve pek talbii bir şey soyter gıbı 

şunları söyledi: 

Adamcağız bekledi. 
Gözleri yollarda kalmıştı. 

Nihayet hacılar alayla BurFc.ya dön• 
diller. Eskici Mehmetle Jrkadaşını ora· 
da görünce: 

- Vay, siz ne zaman dönrlünüz? Bir 
göründünüz, sonra kayboldunuz? diye 
hayretle sordular. 

ldakyajın zeminini sürmeden evvel 
)Üzü bu zemini içm.iye hazır1amalıdır. 
Bunun için evvela cildinızi temizleyi· 
Ci bir kremle iyice oğmalısınız. Bilhas
sa Yiizünüz çizgili ise çizgilerin arası· 
llt, bütün mesamelerini kremle iyice 
ltıırnizıemelisiniz. Sonra ya (gül suyu), 
)&but ta (bademyağı) silrünüz. Bu, cil
~~ nıakyaj zemininden en ufak şekil
~ hırpalanmaması içindir. 

ldakyajınıza zemin olarak eğer sulu 
l>udra kullanıyorsanız buna bir parça 
Panıuk 'batınp önce göz kapaklarınıza, 
8onra burun kanatlarının yanlarına, 
~enize, Ye yüzün her tarafına sürer· 
•ınız. Eğer krem, yahut süt kullanı • 
t0rsanız bundan önce Jiizünüziln her 

yanına birer parça· dokundurur, sonra 
acele acele ve bütün yüzünüze sürer ve 
yatı.ştırırsınız. 

Bu türlü makyaj zemininden göz ka· 
paklarına sürmek doğru değildir. Çün· 
kü en ufak çizgileri meydana verir. 

Yağlı kıymaya bir veya iki soğanın 
suyunu katıştırınız.. Biraz pirinci et 
suyunda başlayıp bu kıymaya katınız. 
Macun gibi iyice yoğurup yassı köfte • 
ler yapınız. Bir süzgecin içine diziniz. 
Büyük bir tencerenin üstüne yerleşti • 
riniz • tenceredeki su köftelere dokun· 
mamalıdır. bu şekilde üstünü örtüp a
teşe koyunuz. Tenceredeki su kayna • 
dıkça çıkan buhar köfteleri haşlar. Haş· 
lanmı§ köfteleri çıkanp çalkalanmış 

yumurtaya bula~, kızgın yağda kızar -
tırsınız. 

-··· 1 ·····---·---··-· ..... ·---·---Bilikis ağzın kenarlarına ve burun Ü· malıdırlar. Yapılması pek kolay olduğu 
zerine ÇQ"kça sürmelidir. için evde hazırlanabilir. 
Eğer lüzumundan b~la siirülmüş (500) gram (90) derece (alkol) la 

yerler varsa oralara ince bir tülbentle, (500) gram su katınız. Buna (30) 
yahut ipek kağıtla bastırmalıdır. Fakat gram (quinquina rouye), yani (kır -
hiç bir zaman silmemelidir. mızı kınakına) karıştırınız. Ağzını sı· 

Yanak ve du~ak boyalarım daha son- kıca kapayıp ( 15) gün bir tarafta bı -
ra sürersiniz. Önce sürerseniz yayılma- rakınız. Sonra ince bir tülbentten süz
lan tehlikesi vardır. zünüz. Her gün saçlarınızı bu (losyon) 

Saçlarının güzelliğini korumak isti· la ıslatınız. Hem beslenir, hem gür.el -
yen bayanlar da, ıu losyonu kuHan - ier. 

- Haydi, bizim eskıci Mehmet De
deye git. Bizden selam söyle. Seni Hi
caza götursün! .. 
Adamcağız manyatize edilmi' gibi 

kalktı. Şeyhin elini öptü ve dışarı çıktı. 
Bursada tanınmış olan eskici Meh -

met Dedeye gitti. Onu bir eski pabucu 
dizlerinin üstüne dayıyarak dikerken 
buldu. 

- Merhaba eskici Dede? 
- Merhaba evlat... 
- ŞeY'h Üftade .hazretler~ kölenizi 

size yoliadı. Çok selamlar söyledi. Beni 
Hicaza götüresin, dedi. 

Eskici Mehmet tığ, sicim ve iğnele • 
rini topladı. Önlüğünü çı!~ardı: 

- Mademki dedemiz istedi, elbet gi· 
deriz! 

Diyerek dükkanın kapısını kapadı. 
Sonra: 
- Kapa gözlerini, gidiyor~1! 
Dedi. 
Gfıya tayyi mekan sureti!e yani yol

lar dürülerek kısaldı ve Htcaza vaır -
dılar. 

Eskici Mehmet adamcağızı Mekkede 
kendilerinden bir iki ay ör.ce gitmiş o--

Adamcağızın evine gitt!lcr ve hepsi 
de onun karısına kocasını eskici Meh· 
metle birlikte Mekkede gördüklerini, 
orada beraber haccettiklerini söyledi · 
ler. 
Kadın •bu vaziyet karşısmda inan • 

maktan başka çıkar yol gört:medi. Ko 
casını eve aldı ve hatta ondan sonra 
pek itibar etmeğe başladt. 
Şeyh Üftade ile eskici l\fohmedin ev· 

liyalıkları diHere destan olmuş, Bur · 
sadan başka diğer memleketlere de ya· 
yılmıştı. 

Bu masal hala halk aras.ncia söyle • 
nir. 

Üfladenin bir takım tasavvufi şiir· 
leri de vardır. Bu şHrıer orıun yaşamı~ 
olduğuna, Bursada şöhret kazandığı 
na birer şahittir. Fakat ne tren. ne o· 
tomobil ve ne de tayyarcn!n bulun · 
madığı bir zamanda Burı:adan Hicaza 
bir günde gidip gelinebiıeceğine · bi 
zim gazetenin bir sütununda yazıldığı 
gibi - ister inan, ister inanma! .. 

Turan Can 



10 Sayfa 

Güze lik Kral1çesinin ·kızı 
da g ·· zellik kraliçesi Qldu ! 

(Başta.rafı 1 inci sayfada) f , 
larına göre, en güzel ve en gürbüz yav 
ruyu seçmek işi, Bay Muhittin Üstün· 
dağın kerimesi bayan Günsel Üsiün· 
dağdan, doktor İbra:him Zatiden, ve 
bakteriyoloğ Fethiden müteşekkil bir 
jüri hcy'e'line varilrrniş. 

Bu hey'et, gi.ızellik ve gürıbüzlük 
kr.alıçehğini, Bayan Meral isminde bir 
küçüğe veıımekte müttefik davranmış. 

Fakat bu karara itiraz edenler, ve 
küçuk Bayan cAlev İpekç;• yi bu ün· 
\ana daha layık görerder çıkmış. 

Sız, küçük cMerab ile rakıbesinin, 
bu yaz.ımın içınde bulac::ığınız resimle
rine dıkkatle bakın. Ya jüri bey'etl -
ne, y hut ta, jüri hey'et31e itiraz eden· 
lere cık verin. 

Meral'ın rakibesi Alev İpekçi 

SON POSTA 

Şaı·.k demirgolları 

Şirketinin 
Eshi mukavelesi 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
alliın ve müderrislik, doıktor, eczacı, 

baytar ve kondoktörluk maaşlarının 

blr zat uhdesinde içtima edebileceğine 
dair kanunun birinci maddesinin tefsiı 
rine ait mazbata kabul edilmiş, jandar· 
ma efra.dıhald..ındaki kanunun ıbazı mad 
delerinin değiştirilm~, Şark demir r 
yOllan imtiyazı ile şirkete ait mallann 
satın alınmasına dair kanunlnnn ik'in· 
ci müza'kereleri yapılmıştu. 
sonuncu kanun layihasının müzake
resinde Recep Peker - Kütahya • ve 
Bayındırlık bak.anı Ali Çetinkaya şark 
demiryolları şirketi ile aktedilmiş o -
lan mütek.addim mukavele üzerinde 
karşılıklı izahat vermişler ve başbakan 
ismet lnönü beyanatta bulunmuştur. 
Bu izahat ve beyanatı müteakip kanu· 
nun maddelerine geçilmiş ve kabul e

dill'Jliştir. 
Kamutayın yine bugünkü toplan -

tısında askeri orman koruma teşkila
tı kanununun birinci müzakeresi ya

10 N'uan 27 

Atatürk, Irak Hariciye 
Vezirini kabul ettiler 
(Baştara.fı 1 inci sayfada) 1 mına seıamlam~kla bahtiyarım. Memle'lcl... 

li w belediye reisi, Irak elçisi. mevki ku· mize hoş geldinız. 

nd d 
· 1 · 1 L 1.v. k'l' Tarllıl mukadderatı, coğrafi vaziyetin ta'" 

ma anı ış 1~ ~n .gen~ seuet~r ıgı ve 1 1• bil llcası olarak blrlbirinc pek yakın yaşa'" 
protokol ve bırıncı daııe §Cflerıle, Ankara mış milletlerimiz eskiden berl birlbirinln nıe 
Merkez kumandanı, Emniyet dirketörü 7JyeUerini anlamak ve yekdiğcrln! takdir e.o 
ve Irak elçiliği erkanı tarafından karJ1lan· derek sevmek fırsatını bulmuşlar ve meın'" 
mış, ba ta bir bando rnüzika olduvu hal- leketıerlmlzin takip ettiği ~ullı siyaseti gaye 

• § • •• • • g. itibariyle ayni olduğu cihetle aramızda bU 
de hır asken mufreze resı;;ı.t selamı ıfa ey- günkü dostluk ve ynkınhk tessüs etmiştir. 
lemiııtir. Kendine hiis olan meziyetler ve dürüstlil~ 

Irak ve Türk Milli renklcrile donatı!- ile temayüz eden necip katdeş Irak mUleti'" 
nin refn.h ve terakki yolunJa her gün çoı 
genlş seri adımlıırl:ı llerilrdiğinl görmek!• 
Türldyenln ve Türk milleUn!n büyük blr sa· 
ndet duymakta olduğunu size samlm1 ola .. 
rak temin edebilirim. 

mış bulunan Ankara durağında dost ve 
kard~ iki memleket dış işleri bakanının 

karşılaşmalan çok samimi olmuş ve Ekse· 
lans Naci Elasıl kendisine ihtiram resmini 
yapmakta bulunan askeri müfıeıcyı se· 
lamlamıftır. 

Bu esnada müzika Irak ve Türk. milli 

Beynelmilel sahada kendisine llyik oınraX 
lhroz ettiği güzide mevki ichbl genç ve din9 
komşumuz Irnkın yakın şarkta sulhün sclA
met ve kardeşliğin temin \C tarslnl yolunda 

mar11lannı çnlmııtır. diğer dost devletlerle mesai teşriki s:ı.ha' 

Muhterem misafirimiz ve refakatinde smdaki yer ve kcndlslne tPrcttüp eden vazl 
fcnin ehemmiyet! derkt'ırdır. 

bulunanlar istasyondan doğruca ikametle
rine tahsis olunan Ankarapalas oteline git• 
mişlerdir. 

Ziyaretler 

Ekselans doktor Naci Elasıl Ankarapa· 

F<-kat bittab:, sizin vereceğiniz hü· 
küm, jüri he) 'etinm kat'i ve resmi ka
rari güzellik \e gürbüzlük kraliçesi 
seçi l Bayan Meralı tahtından indire· 
miyLcektir. Ve bugünlr..ü halde, bayan 
Meral, güzellik ve gürbüzlük tacına 
resmen sahip bulunmaktadır. 

Bu bakmıdanclır ki, ben dün'kii mü· 
lakatımı, cK.raliçe Mer:ı!• le yaptım! 

lor eli değmedi ... Gıdasına gelince, §İm 
di biz ne yersek, o da onu )'\yor. Yal· 
nız, daima balrkyağı iç!riyoruz, ve tc· 
miz hava ardınyoruz. 

pılmışuır. 
Kamutay 

caktır. 

Ç 
las otelinde kısa bir istirahatten sonra bir· 

arşanba günü toplana· 
birini mütenkıp dıı i§leri Bakanı Dolttor 

Bu önemli dava yolunda hepimizin sarfet
ti~i mesainin peyderpey semerelerini iktıtaf 
edeceğimiz! düşünmekle hakiki bir zevk du
yuyor ve ufuktıa her gün daha kuvvetle be· 
llren Gaı1bt Asya allcsl müveödettnln fal'~ 
memleketleri ve ensali A.ttye için müreffeb 
ve mes'ut bir flUnin başlangıcı olacağına ta· 
ni bulunuyorum. 

* Kapıyı açan hizmetçi kıza, kemali 

En büyük faydayı bunlardan gördü! 
Tam o sırada, bulunduğumuz salo • 

nun kapısında, küçük kraliçe göründü. 

resmiyetle sordum: 
- Kraliçe hazretlerr buradal'ar mı? 
- t;yuyor efendim! 

Yumuk ellerinden birile, uykudan 
yeni açılan ela gözlerini uğuşturuyor, 
ötek'ile, bukle sarı saçlarının yataktan 
kallkma perişanlığım gidermeye çalışı· 

- Valdeleri? yordu. 
- Buradalar! Küçük ve büyük kral:-çeıere bakınca 
Görüşmek istediğimi bildiriyorurtı.. gayri ihtiyari : 

Beni salona götüren hizmetti, iki daki· Tıpkı annesi! demişim! 
ka beklememi söylüyor. İki dakika geç Vay efendim. Sen misin benzetcrı? b.r 
meden, küçük Kral~nin validesile kar den bire hiddetlenen küçük kraliçe: 
!il karşıya geliyorwn. Ve ağzım, umul· _Ben anneme benzemem! dedı. ŞiT· 
madı'k bir tesadüfle karşılaşmış insan- leye 'benzerim! 
!arın hayretile açılıyor: Meğer, küçük Mera-kla sordum: 
güzellik .kraliçesi MeraHr. annesi, eski _ o da kim? 
güzellık krafiçesi Bayan Naşide Saffet Kraliçecik, beni, dar anlayıslı bir nıa 
deJ l miymiş? iyetini nazarlarile azarlar gibi suzdü. 

An:aşıli'j'Or ki, saltanat tacı gilbi, gü Ve: 
zellik tacı da, babadan anadan evrada _ Dur! dedi. 
intikale başlamış bulunuyor. Geçme odaya gidip geldiği zaman, 

- Teşek!kür .ederim Bayan! diyarum. kucağında bir yığın resim vardı. On· 
Güze'riği inhisar altına almak diye bu· lan getirip önüme yığdı ve: 
na derler!. - İşte Şirley! dedL 

Birkaç sene evvel, cTürl-Jyenin en gü Baktrm. Bunlar, hep .$irley Tempel'e, 
7.el ktzı:ııı ve bugün de «Türkiyenin en yani şu, on yaşında, dül'\yanın on bııca 
güzel kızının anası• ünvanını kazanan ğını tutan bir şöhret yapan bahtiyar 
sabık güzelHk kraliçes:, yüzünün pem· Holivut yıldızcağına aitti. 
beliğini arttıran bir tevazu ve mahcu· Onun otururken, kaBkarken, uyurken 
l::liyetle gülümsüyor. gülerken, ağlarken, hülasa her biç m· 

O 5ırada, Bayan Naşide Saffetin içe· de, her boyda, ve her renkte resimleri· 
ride bulunan misafirleri de yanımıza ne bakarıken: 
geliyorlar. Bayan Naşıde Saffet: - İhtimal, dedim, kendisinde bile bu 

- Aman efendim, diyor, sormayın!.. kadar bol resmi yoktur! 
Ne munakaşalar, ne knrametler ... Bir Annesi cevap vCTdi: 
~dkJ<: ını, cılız çocuklarını müsabaka· - Tabii ... Biz Meral yüzünden Sirlt"· . . 
da hakemlere gürbüz r,östermek için yin Holivuddan resimlerini getirttik!.. H'ç 
patla:.ncaya kadar yedirıp mide fesa • bir filmini kaçırmayız. .. O filmil"rden hc.:r 
dına ujratmışlar. hirisi. bize en az kırk, elli liraya patlı) or ..• 

;Ba ları da gene ayni maksatla, za· - Sebep) 
vallı yavrucağızlara yarım~ar, birer dü - Filmde Şirleyin sırtında bir yenı es· 
züne yün fanila giydirmişler. O nefes· vap görmesin. Eve döner dönmez, somur
le, c· ara dumanıle celıenneme dön • tup tutturuyor: 
müş o an ka1öriferli müsabaka salonun - Şirleyin uzun en"abı gibi esvap iste-
da çc uklann haHerinı görEeydiniz a • rim ı 
cırdınız. Biçareler, üç kile ~işman görü - Şirleyin küçük otomobili varl .. Ba-
ne~ in derken, beş kilo kaybettiler. na da alınacak! 

B..ı ıları da, çocuklar.na sahneye çı • - Şirley. koca bir bebek almış. Tıpkı-
karıl ak artist gibi rn.!!:kyaj yapmışiar. ıını bulun 1 ••• 

Sa"' annı kıvırtmışlar, yiizlerine pud- - Anne! Bir Debitl diye bağınyorl 
ra. f. lerine rımel, duciaklann2 ruj sür Hcrğün aynanın kar~ısına geçer. Boya-
müı. • · nır, sürünür, giyinir. soyunur. Aynanın ya-

Y. ucaklar, bu vaziyette, cücetmış nıoa. Şirleyin rcsımlerud sıralar. Modellcd-

Karahan, 
iç işleri 
Komiseri 

Sovyet 

oluyor 
Vedanarnesini Cumhur Reisine tak 

dim ~ttilcten sonra Ankaradan şehri -
mize gelen Sovyet Büyük Elçisi Kara· 
han Yoldaş, dün ak1amki ekspresle 
ve Berlin yolile Moskovaya gitmiştir. 

Karahan Y olJaş istasyonda elçilik 
ve konsolosluk erkanı ile şehrimizde
ki Sovyet kolonisi uğurlamışlardır. 

Karahan Yoldaşı istasyonda elçilik 
disile görüşen arkadaşımıza şu beya· 
natta bulunmuştur: 

- Türkiyeden ayrıldığım şu daki· 
kada benden bir çok söz istiyorsunuz. 
Bir çok dostlar bıraktığım memleketi
nize, daima muvaffakiyet ve saadet 
temenni ederim. 

Moskovada da Türkiycnin yeni te

rakki hamlelerini daima alaka ile takip 
edeceğim. 

iki dost ve komşu memleket ara· 
sındaki münasebat umumiyetle iyidir. 
istikbalde bu münasebatın daha fazla 
inkişaf edeceği tabiidir. 

Halen, iki devlet arasında halledil
mesi lazım gelen hiç bir mesele yok
tur. Buradan doğruca Moskovaya gı
deceğim.» 

Karahan Yoldaşın Moskovad;ı ye

ni vazifesinin ne olacağı henüz belli 
olmadığı gibi, Ankaraya tayin edile· 
cek yeni elçi hakkında da malumat 
yoktur. 

Bcrlin 26 (Hususi) - D. N. B. a
jans•nın istihbaratına göre, Sovyct.le
rin Anknra elçiliğinden ayrılan Kara· 
1 an, dahiliye komiseri Ejof'un yerine 
tayin edilecektir. 

Bir /uıdın 
Saııdalra dcğurrru 

C.ÜC( !Ş birer sokak k<,ketme dönmüş. onlardır. Onlara benziyeceğım diye ter ter 
ccde hep ,inin foya lan .meydana tepinir durur. (Baştarafı 1 inci sayfacl:i) 

çıktı abü ... Zor'a güze!Iik, zorla gür· Tuvalet masrafına para daynnınıyor. cEreğlı limanına bir vapur uğramış· 
büz..L •olur mu? - Desenize, dedım. çocuk değil. kadın tı. Bir kadın bindi. Cırlcye gidecekti 

- Küçü'k Kra!.içe Haz!'etleri, güzel • mübareki Fnkat b rden bire hastalandı. Sancısı 
likL ·m, gürbiizlnklerini n('ye medyun Ve ilave ediyorum: tulmuştu. DoğuracaklL Gem.nin kap -
öurlar dersiniz? - Maamafih. küçük kraliçe .ile Şiılcy ıanı i e do'kloru kadının karaya çıkaııl-

- Gii:ı1büz ve güzele doğmu..-: olmala· arasındaki müşabehet de kabili inkar de- masma Hi.ıwn gördüler. Kadın korktu, 
rına.. Çocuğum diye söylemiyorum a· ğil... ı azı olmadı. Amma dinlenilmedi. San-
ma. ·era}, daha doğar dP·maz beş ki· Annesi gülüyor: da!\:ı Dervişin kayığın't indirdiler. 
lo [!C yordu. H~rn benı höy e konuştur - l lah ..• Şimdi göT.e girmrnin yolunu Son dakrkası imiş: Kadın sandalda do-
mavı ~. Herkese: «Kuzgune: yavrusu ~n dmldımuzl ~ ğurdu, bereket versin hemen belediye 
ka .g6rünür!» ded.rtecd~siniz' Kendisini, annesine benzettiğim za. I cbes.ne haber gönderilmişti, ebe geldi 

- ~ınıdi kaç yaşındad,r? man başla} an somurt.kanlığı hula dağılmı- ve kadın bir arabaya· "bindi.Terek Meın-
- Üç ·· yan küçük Merale dönüyorum. Ve çene· leket hastahanesine yollandı. Kadının. 
- Sikleti ne kadar? sini tutup, evvela yüzüne, sonra da Şirle· dünyaya getirdiği çocuk kı7.dı ve bu va 
- ıo kilo ... « 105 • santim de boyu yin dimde tuttuğum resmine bakıyorum: ıiyctte dünyaya gelmiş olmasına ,rağ-

var.. Büyüyünce dev g•bi birşey oİa· _Tıpkı ... diyorum. Sen tıpatıp Şirl~ye men «Bahriye• tesmiye edildi.> 
cak d'y.e ödüm patlıyor.. benziyorsun! * 

Ufak beyaz yüzüne, masum bir sevinç Bu hadiseyi bize yazan Ereg'lide de· 

Tevfik Rü§tü Asas, Başvekil ismet lnönü 
\re Kamutay Baıkanı Abdülhalik Rendayı 
ziyaret etıni~ ve bu ziyaretler kendisine 
iade edilmiştir. 

Kadehimi Imk Krtılı Majeste Blrtncl Od 
şerefine ref ve kardeş Irak milleti neclbeSl
nln daima mütezayit görmek 1stec:UtJ,mlz t8'" 
all ve refahına ve zatı devletJerinin de sa&'" 
det ve sıhhatine içmekle bllyuk blr şeref vt 

Muhterem misafirimiz bugün 
meğini hususi olarak yemiştir. 

öğle ye· snadet duyuyorum. 
Irak Hariciye Veziri de f1J nutukla muta· 

belede bulunmuştur: 
Atatiirk'ün nezdinde 

Öğleden sonra Reisicumhur Atatürk 
Irak Hariciye nazın Naci. Asil'i kabul bu· 
yurarak nezdlerinde bir saat kadar alıkoy· 
muştur. 

Dün ceceki ziyafet 
Bu ak§am Hariciye Vekili Doktor T ev• 

fik Rüştü Aras tarafından Hariciye köş
künde Irak Hariciye Veziri Naci Asil ıere-
fine büyük bir ziyafet verilrruştir. 

Ziyafette Başvekil ismet İnönü, diğer 
bir çok vekiller, Kordiplomatik, meb'us1ar, 
Irak sefareti erkanı, Hariciye Vekiıleti yük 
sek erkanı hazır bulunmu~tur. 

Ziyafeti bir auare takip etmiş ve Reisi 
Cumhur Atatiirk bu suareyi huzurlarile §e• 
reflendirmi~lerdir. 

Hariciye vekili Doktor Aras verdiği zi. 
yafettc a~nğıdaki nutku söylemiljtir: 

Vezir Hazretleri, 
Dost Irak devletinin değerll Hariciye Na

zın. zatı devleUerlnl aramızda görmekle dUJ 
duğum meserreU tarife haccı yoktur. 
Ankarayı ziyare\ etmek suret.ile izhar bu

yurmuş olduğunuz ne?.aket ve muhaleset Ud 
dost memlekettmlz arasında müteyemmen 
mevcut samimi dostluk münasebstımn yenl 
bir tezahürü olduğu clhetlıı bizi çok mem
nun etmiştir. 

zntı devletlerini hükumeti cumhurlye na 

Vekil Hazretleri, 
Kardeş bir memleket Hariciye Veziri sıfa'" 

tile şahsmm. karşı ibraz buyrulan teveccüh• 
lere arzı şükran ederim. 

Tarih ve kardeşlik battı:ıreyle memıe.ıcet1-
mln bağlı bulunduğu uınhıerem TiirkiY' 
cumhuriyetinin merkezinde kendimi bul .. 
makla büyük blr bahtiyarlık h1saedlyoruJll. 
Ve bu bahtiyarlığı memleketimin kardeş TOt 
lciyeye olan samımı duygusunu izhara 'feSllı" 
tet ettlğimden dolayı bir tat etaba artı • 
yor. 

Zatı devletlerinin buyurdukları glbl tarihi 
ve coğran Amlller dolayıstıe Türkiye De ali.o 
kasını idrak eden memleketimiz muhtend 
kardeş memleketin genif terakki 'fe ıeal1 
hatvelerini birer birer derln bil' allka Ue ta 
klp ediyor ve bunun semerelerini mOıp.hede 
etmekle sevinç duyuyor. 
Yakın Şarkta ve beyn~lmllel '14 $ Sul'" 

hü seıtı.metl ideal olara.& ...,.n memleke-' 
tim Türkiye C~ flttlnln bu gaye u#U'" 
rundakl f!ısfnl nazan takdir ve hQrmet-
19 t3Hp etmiş ve zatı devletıerlnln tşare' 
~uyurdukları gibi bu hususta kendi Jıl.9sdl
ne isabet edecek mesaiyi ifay& dalma azlnl'" 
kAr bulunmuştur. ve bulunacaktır. 

Bu duygular ne kadehlml Türklyenln Ul11 
Relslcumhuru Ekselı\ns Atatfırk şereftne ret 
ve kardeş Türk milleti neclbeslnln dalma mi 
t&aylt görmek lstedlğimJs teaıı ve refehınl 
ve muhterem Başvekll Btsellnı İnönünilD 
ve zatı devletlerinin saadet ve aıhhatlne lÇ'" 
metle büyük bir şeref ft aaadet duyuyo .. 
rum. 

Suriyede Türklere karşı sempati gös
teren Arapları bile tevkife başladılar! 

(Bastarafı 1 inci sayfada) 
mudiyes~de K.ı.şla civarında bir blna, 
Cemil Paşa oğlu Mehtnedin Suriyeli 
eşkiya olan adamları tarafından sureti 
mahsusada yakılmıştır. 

Maksat, halkı, telaş ve heyecana dü 
şürm~k ve hfuiiseyi Türklere atrettir .. 
mek, bu .arada Türk halkın malını, mü1 
künü talan etmekti. 

Muhakeme edilen Türkler 
Şam, 26 (Hususi) - Halepteki Türk 

mevlkuflann muhakemelerine devam 
olunmuştur. Antakya beledio/e reisi 
Hacı Etem, mahkemede kendisinin e -
vinde tahribat yapılmadığı ve muha· 
keme edilenlerden şikayeti olmadığını 

lzmirde yapılan 
Çok çocuklu 
Aileler müsabakası 

İzmir, (Hususi) - Çocuk Esirge· 
me Kurumu tarafından çocuk bayra
mı münasebetilc çok çocuklu aileler 
müsabakası yapılmıştır. 

söy<Iemiştir. 

Halep 26 (Hususi) - Kırıkhao 
kaymakamı Türk Süre)ıya Halef hiç 
bir sebep ve kanuni mülahaza nazarı j.. 
tibara alınmıyarak azlec:lilmiştir. 

Cenevrede 
Cenevre 26 (A.A.) - Anadolu a• 

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Anayasanın Türk projesi esası Ü" 

zerinden ilk tetkiki bugün eksperler: 
komitesinde bitirmiştir. Y arm komite 
statünün kat'i müzakere ve tahririne 
haşlıyacaktır. Bu esna.da iki tali koı:ni• 
te anayasaya ait projeleri hazırlayacak
tır. 

Bir çocuk 
Kayboldu 
Kadıköy Yelde

ğirmeni Kahve 
sokağı on yedi. f 
numarada oturafr 
Bay Raifin oğı 
on bir yaşındaki 
küçük Necdet al 
tı günden beııi 

kaybolmuş ve bü 
tün araştırmalara 
rağmen henüz bu 
lunamamıştır. Sa - Kuçüğün hnyatır.· \'2 gıdalannı, 

müt""Tlooiyen b.r doktor murakabesi al 
tında mı buluntlurmuş!.unuz? 

- Bilakis ... 

Sabık Kraliçe, parma"ım kıvınp, ö
nündeki masaya üç dört defD vurdu: 

- Hamdolsun, çocuğumun eline dok 

yayılıyor. Masanın üzerindeki çikolata ku m:l işlerile meşgul Avn1 Nabadır ve 
tusunu kapıp yanıma geliyor. küçük sarı nıektuıbundn hadisenin muhitte uyan -
ba~ına, bir güzellik. gürbüzlük tacı kondu- t dırdığı telakkileri .de anlatmaktadır. 
r~l.ma~nd~.k~. kerameti :ispat edecek kadar Fakat biz düşüncemizi ilave etmiye • 
şırın bır guluşle bana, bu ibfatımın rüşve- lim: Hü!kmü alakadadan ile okuyucu· 
tini uzatıyor! Naci Sadullah Iar verece'ktir. 

Birinciliği Güzelyalıda Çiçek soka· 
ğında oturan on bir çocuk babası B. 
Mustafa kazanmıştır. Bu zatın 18 ço· 
cuğu varmış. Ancak yedisi ölmüştür. 
Sağ olan on bi.r çocuk hesaba katıla
rak kendisine elli lira mükafat veril· 
miştir. ikinciliği Değirmendağında Ne 
cip sokağında oturan Bayan Binnaz 
kazanarak otuz lira mükafat almıştır. 
Bu da on bir çocuk anasıdır. 

Üçüncülüğü Mumcu kahvesinde 
oturan 11 çocuk babası B. Şevket ka· 
zanmıştır. Bu da yirmi lira mükafat 
almıştır. 

rı saçlı, mavi göz 
lü, tomlbu~ yanaklı, vücudü çok zayıf -ve 

boynunda nazarı dikkati celbecıece1' 
bir (Ben) i bulunan kiıçiik Neodet e' 

henımlyetle .ararunaktadır. 
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{ lrŞemsiyemin altmda 

Başladı ıcne yağmur, 
Sokaklar oldu <;amur; 

Sana da yer bulunur, 
Şemsiyemin altında. 

- Ailemin yanma ı:idiyorum, d~ 
hliştin. Sonradan öğrcı,dim hapse 
girınişsin. 

- Babamla amcam da oradalar da , 
onun için böyle söyleıni~f mı . 

... , •······················································• 
~~ıe 

Ada.mm çocukları ikiz doğmuş -

lardı. İkisi de büyüdüler. Birbirlerine 

tok benziyorlardı. Ayırdctmek ~üçtü. 
Babalarına sordular: 

- Çocuklarınızı birbirinden ayırd 
tdebiliyor musun uz} 

- Tabii1 ayırdediyorum. Biri beş 
Yii~e kadar sayı saymasını biliyor, o· 
tekisi yedi yüz elliye kadar. 

• * * 
asra a o a- ed ..... 

-... Bugün beni yemeğe davet et -
lhiştin iz. 

- Evet; safa geldiniz. 

- Hem eli boş gelmedim. 

- Ne diye masrafa girdiniz. 

- Hayır bir masrafa girmedim. 
Kendi çn.tRI kaşığımı getirdim. 

* * * 
izin 

Memur. amirden izin istedi~ 
.. - Yarın evlenmemin yirminci yıl-

donü .. . . . d b . . nıu .. onun ıçın sız en ir günlük 
12:ın istiyorum. 

Amir yüzünü buruşturdu: 
- Bundan on sene evvel de. ev -

Bu bir arzu, bir emel, 
Islanmazsm haydı ı:el; 
Yürürüz güzel gitzd, 

Şemsiyemin altında. 

İkimiz ... Bir ben, bir sen 
Kimseye görünmeden, 

Saklanacağız hemen, 
Şemsiyemin altuı<la. 

Arama köşe, bucak .• 
Bana yakın gel ancak; 
Gönüller 1utuşacak, 

Şemsiyemin altında! 

** 

SON POSTA 

- Bir gün daireye ge.iiyor. bir gün 
gelmiyor muşsun; böyle şey olur 
ınu? 

- Ne yapayım bayım; her gün 
evde kalırsam canını sıtı.ıhyor da .. .. ........ -....................................... __. .. .._ 

Olmaz 
Yeni bir tren hattı yapılacaktı. Bit 

evin önüne geldiler. Evi ölçtüler, biç-

Sayfa 11 

Terbiye Bahisleri: 

Macar gençleri nasıl yetişiy rlar? 
Fakir yavruları manevi eviAt * edi:en, ~ecmua çıkarıp ta temin 1 
ettikleri hasıJib emri hayra harcıyan, düşkün san'atkarlan koru
yan talebeler, küçük yaşta cemiyete rr.üfit olmıya gayret ediyor}~ 

1 Macar mektep talebeleri milli kıy af eti erile bir resmi geçit esnasında tiler. Ev sah'ibi gördü: 1 
Son bir iki sene zarfında Macaristan racaklardır. Peştede fakırler arasında 

- Niye evimi ölçüyorsunuz} mekteplerinde, talebelerin istikba~de vereme tutulmak üzere bulunarllar .. 
- Buradan tren hattı geçecek de. karşılaşacakları hayat zoriukları ıile ül- dan bir kaçı burada yaz mevsimini gEY 
- Neresinden} fet eylemeleri; yoksuzlara ııe suretle çirebileceklerdir 
_ Tam !kapının olduğu yerden.. yardım edilmesi lazım ge;CUği; insa - Bu grup bir doktor ile anlaşmıştır. 

niyet kaidelerinin neden ibaret olduğu Her gün ıbir iki hasta ziyaret edilmek
- Öyle şey olmaz. Ben ikı de bir hakkında malf.ımat edinmeleri dçin ye· te, onun ilaçları ve yiyecekleri teda .. 

tren geldikce, inip kapıyı açaın..ı.m. ni ve mühim bir teşkilat \•Ücuda geti· rık olunmaktadır. Genç!er bu paraları; 
rilmiştir. gazete satmakla; amme hiznıelleri gör· * * * 

Otuz iki bin 
- Erkek balık tutmayın f 
- Niye} 

- Bir erkek balık tuttuğunuz za -

man bir dul dişi balıkla, otuz iki bin 

öksüz hüngür hüngür ağlarlar. 

• * * 
Bayıı:-

Doğru dürüst yürüyemez, doğru 

dürüst konuşamazdı. Fakat şöyle bir 

iddiada bulundu: 

- Ben aktörlük te ettim. 

Güldüler: 

- Muhakkak sen sahneye çıkar çık

maz tiyatrodakiler ıslık çalmışlardır. 

Cevap verdi: 

Bu teşkilatın ismi (Genç!ik Sali'biah· mek1e temin eyJemekted~r!er. 
meri) dir. Macaristanın her me.ktebin- Kızlardan bir grup ta l·oy•ma lohu· 
de bu teşkilat kurulmuşıur. Bütün sa takımları l1azırlamaktadır. Bu ta
mektep talebeleri bu teşki:atm azası - kımlar şehrin fakir hamilelerine dağı
dır1ar. Ta!ebeler her gün b:r iki saat tılmaktadır. 
sırf bu teşkilat için çalışrr.aktadırlar. Mekteplerde müreffeh ai!e1ere men
Kızların çalışma sabalan ay:ı, erkek- sup çocuklar fakir veya zaruret içinde 
lerin ayndır. bulunan arkadaşlarına yardım etmek-

Kızlar, çamaşır ve elbise dikmek; ye- tedirler. Bu yardımda ~ayen1 dikkat bir 
mek pişirmek, oyuncak yapmak ile va- nokta tesbit edilmiştir; 3yııi mektepte 
kit geçiriyorlar. bulunan muavenete muhtaç çocuklar 

Fakirlere yardım için sokaklarda ia- başka bir mektep talebeleri tarafın .. 
ne toplamak çocuklara yasak edilmiş· dan yardım görmektedirler. Bundan 
tir. Çocuklar şimdi çalışarak yaptıkları maksat biır mektepte sınıf farkı ihdas 
şeyleri satmak suretile elde eyledik - edilmemesidir. 
leri parayı cemiyetin kasas1na yatır .. ----
maktadırlar. "Son Posta,, nrn 

Müsabakası: Daha faydalı bir surette yardımda 
bulunmaları için çocuklar yeni yeni te- (Baştarafı 3 üncü sayfada) 
şebbüslere girişmişlerdir. Şimdi müsabah.'l(lnın esasını • .mıata • 

lenmenı·n ]d·· .. .. d. . . onuncu yı onumu ıye ızın 

nlnııştık. On senede bir bu tekerrür e· 

~~:se dairedeki işler geri kalacak. 

- Seninle bir an ayrılmadan bu • - Hayır, çünkü benim sahneye çı-

(Peşte) liselerinden birinde bir sı - hm, 40 tane tanınmış simanın fotoğ
nıfın talebeleri hep birlihie be~berlik rafını aldık. Her fotoğrafı üçer parça· 
öğrenmiŞlerdir. ya böldük. Bunları birbirlerile karış-

Bunlar hocaları-nın, arkadaşlarının. tırdık. Bu parçalardan her gün Iaalet
ebeveyinlerinin saçlarım k~sm~k su .. tayin üç tanesini neşredeceğiz. 40 gün 
retile elde eyledikleri parayı kasaya, bitince elimizdeki resim parçaları da 
teslim etmektediı'ler. bitmiş olacaktır. Sizlerden bu resim 

-.-........................................ -........... . 

- Her gün kirayi istemek için ye
dinci kata kadar çıkacak· mıyım? 

- 'Oçüncü kat boşalmış, oray8 ta -
~~aYmı. Gündo iki defa da eelebi • 

.......,llsln! 

Var mı? 
iki doktor. kar • 

tılaftılar: 

- Merhaba!.. 

- Mcrhabaf.. 

Bir ceııaze geçi • 
~ordu. 

· - Ben ıebeb ol • 
inadım. 

Ötekisi de söy .. 
lcdi· 

- Ben ele ıebeb 
olmadım. 

rada yaşasak... kacağım ilan edilince tiyatroya kimse 

- Bana yeni bir robluk almıya - gelmemişti. 

gitmiyecek ıniy.iz? .. ------- ·- ....,..._ ,, _____ _ 
Karnım acıkmadı 

Çocuk babasına seslendi: 
- Baba niye benimle oynamıya 

gelmiyorsun. 
- Çalışıyorum çocuğum. 
- Niçin çalışıyorsun. 
- Para kazanmak için. 
- Parayı ne yapacaksın} 
- Senin karnını doyuracağım. 
Çocuk bir an düşündü:· 
- Baba. 
- Ne var} 

- Haydi, şimdi gel oynıyalım, son· 
ra çalışırsın. Daha benim karnım acık
madı. 

ı 

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

Çocuk - (Çöp fırınının kapıcısı -
na) annem bunlan eönderdi. Ne ka. 
dar zahnıetse fınnda pişiriversinler .. 
dedi. 

Daha az sıhhatli 
iki genç kız kar

'ılaştılar. ikisi de 

rnükcınrneJ boyan • 

Ynışlardı. Bir tane8 ; 

Ötekine sordu: 

-Yanalda .. 
rın kırmızılığı aıh . 

hate mi delalet c • 
der}. 

- Eveti 

- Öyleyse se -

nin bugün sağ ya -- Acaba ma · 
h(llledc ikimizden 

htışka doktor var 
Jtıı~ 

nağın sol yanağın -- Bu papağmı gil~el nmmn konu nıuyor. 
- Bir memurun pnpağanıydı; beyanat vermiş olmnktnn korkar dn onun dan daha az sıh -

ıçin konuşmaz. hatlil. 

Bir k1z lisesi talebeleri lir nüsha o- parçalarının her üç tanesıni bir araya 
larak bir resimli IOOCmua ç1karmak .. yapıştırarak bir futoğraf vücude getir· 
tadırlar. Bu mecmuanın klraat ücreti menizi istiyoruz. Bu iş sizin için hiç te 
5 filerdir. Okuma müddetı bir gündür, zor olmıyacaktır. Çünkü gördüğünüz 
bu mecmua çok jstifadeli olduğundan gibi bu üç resim parçası ile beraber 
büyükler bile ona çok rağbet göster .. ayrıca parçaladığımız resimlerin asılla
mektedirler. Bu mecmuadan elde edi .. nm dıa neşrediyoruz. 
len para ile kızlar bir yetimhaneden Parçala.tın yanında hergün tanınmış 
evlatlık olarak almış oldukiorı bir ço- bir simanın fotoğrafını bulacaksınız. 
cuğu büyütrnektedirler!.. KJziarın bu Parçalardan biri bu resim, diğerleri 
k ·· · k k 1 daha evvel çılonış veya daha sonra çı-

uçti çocu He meşgul o.ma1arı gö .. kacak resimlere ait olabilir. 
rülecek manzaradır! 

(Gençlik Salibiahmeri) grupların .. Yapılacak iş şu: Bu resim parçalarını 
dan ıbir çoğunun evlatlıkları vardır ... kesip saklamak, yanlarındaki modelle
Her grup 0 çocuğu beslemektedir. ri de kesip ayrıca hıfzetmek, resim neş-r 

Bu gruplardan ·biri bir büyük adamı ri bittikten sonra modellere bakarak 
bile evlatlığa kaydeyleıniştir. Bu a .. her üç resim parçasından bir fotoğraJI 

meydana getirmek . dam Macaristanın tanınm1ş ressamla-
rından biri imiş. İşleri iyi gitrnedig· in - Bu suret:le elinizde 80 resim olacak, 

bunları sarih isim ve adresinizle bize 
den müthiş bir zarurete ciüşmüş ve YQllıyacaksınız. İşte müsabakamızın e--
günlerce yiyecek tedarik edemiyecek sası bundan ibarettir. 
bir hale gelmiş, bunu haber &fan genç- Resiml~rin gönderme müddeti gaze
ler onu cevlatlığa• kaydeylern~ler ve tede resim neşri mücllieti bittikten son· 
Ona a..akrnag·a başlamıqlardır' .. 

u " ra üç haftadır. Bunu müteakıp netice 
Şimdi bu ressam çocuklara hem re- ilan edilecektir. 

sim dersi veriyor, hem de akademide Birinciye bir beşibiryerde altın, ikin
kendi derslerine devam ediyormuş. ciye 2,5 liralık bir altın, 3 kişiye birer 
Rc~ın odasının kirası grup tarafın- altın, ı o kişiye yarımşar altın, 20 ki· 
dan tesviye edilmekte inıış. Yiyeceğini şiye çeyrek altın ve diğer 165 okuyu· 
her gün başka bir talebe temin ediyor- cuya hoşlarına gidecek hediyeler vere-
mu.ş. ceğiz. 

(Peştel ye civar şehirlerden birinde 
çocuklar biriktirdikl~ri para ile bir Büyükdere fıdanbğı genişletilecek 
inek satın ırlmışlar. Bu inekten elde B ·· .. kd '1\.1 En · ·· f" 

led.kJ · -ı·· h ·· f k" k uyu ere ıv eyva stıtu ve ı -ey ı en su u er gun a ·:r çocu - d 1 ~ . . · 
1 

.
1 

k · H 
lara dağıtmağa başlam lardır. an ıgınm arazısı genış etı ece ·tır. a 

(Peşte) liseleri taleı::leri aynca ken- l~n bu enstit_ün~n işgal ettiği sahad~ 
di aralarında bir birlik yapmJslar ve çıçek bahçesı, fıdanlık, aşı mahallen 
muhtelif surette çalışmağa başla.mışlar- bulunmaktadır. Müesseseye ilh~k olu. 
dır. Elde eyledikleri para jJe Balaton nacak arazide memleketim:zde tipleri 
gölü civarında büyük bir arazi satın bulunmıyan meyvalnrın üretme ve a
elmışlardır. Buraya bir csayf:ye• ku - ~~alama ameliyesi yapılacaktır. 
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1 Aşağı 

Buğday yumuşak 

• sert 
Al".Pa 

Yukarı 

K. P. 
6 26 
6 14 
4 18 

Nisan Z7 
- • ::J 

Beğendiğiniz kadın ve. 
erkek tipleri hangileridir? Çavdar 

K. P. 
6 ıs 
6 lO 
4,6 
s 00 
s 3 

S 1 Beynelmilel Ticaret odası reis ve azaları tllJ••••••••••D••••• 
5 6 bugün saat 16 da hususi tayyare ile şehrlmi-Mısır sarı 

- 221 r 224 -: 
Erkeğin dü- Teyze okuyucularından Ben şu tıp-

Kuşyemi yeni Mah. 
Afyon ince 

10 2,5 1-e geleceklerdir. Misafirler, Ye~ılköyde bey-
590 O nclmilel Ticaret Odası Türkiye Mılli komite-

10 o 
490 

Ceviz iç 00 OO 1 si reisi Mlthat Nemli ile di~er zevat tara-

rüstlüğU en rica ediyor: ten hoşlam-
müh:m me- Biriken mektupların neşrini bitirin· rım demek 

Yapağı Anadol 
Peynir beyaz 

35 00 
52 
23 21 
50 

53 OO fından karşılanacaklardır. Beynelmilel Ti -
29 ıs caret odası reis ve azalarının Jştlraklle ya-

Kaşar > 52 rın büyük ekonomik içtima yapılacaktır. Ya

ziyetidir ceye kadar yenilerini yo1lamaymız boş şeydir ! 
Teyzenizin anketi ümit ve tasavvu-

GELEN 
pılan hazırlıklar hakkında. l\fHhat Nemli ile 
Ticaret odası umumi katibi Cevat Nizami 

Bence erkek her 
şeych.•n evvel dil· 
rü5t olm&lıdrr . ... 
Tipı : Uzun boy, 

geni~ omuz, geniş 
alm, 'kumral saç, 
ruhunun ,bütün te 
mizliği ıçinden o· 
kunan parlak ela 
gözler. hatların • 
da der:n manalar 
bulunan bir yüz. 

'fahsıJi : Kadın· 

run fevkinde bir rağ~t gördü: Bu 
dakikada elimizde binlerce birikmiş 
cevap vardır. Bunların neşri aylara 
mütevakkıf bulunmaktadır. Şimdilik 
yalnız bu cevapları neşretmekle ikti
fa edeceğiz. Bilallara ve tekrar iste
yenlerin cevap yollamalarını istiyece
ğiz. 

Ankete cevap yazmış olanların sa
bırlarını suiistimal etmemek içindir 
ki okuyucularımızdan artık anket için 
yazı yollamamalarını rka ediyoruz. 
Vaziyet müsait olur olmaz, sizleri, 
haberdar edeceğiz. 

cBen şöyle bir 
tipten hoşlanı r 
nmJ> demek kat· 
iyyen doğl-u de • 
ğildir. Bunu iddia ı 
ede!\lerle biraz 

Buğday 645 Toıa dün şehrimizde bulunan İktısat VekMeti 
Çavdar J6S • müsteşarı Faik Kurtoğluna izahat vermlşler-
Arpa 18.C • dir. 

un 135 •5 • Gümrükle alakadar bütün 
Mısır 57.S c 

vu1af 15.5 • daireler Galatada toplandı 
Pamuk. 2 • 
Y ğ İthalat ve ihracat işler!le alfı.kadar olan 

meşgul olunursa, apa ı 2 • 
S 6 

müesseselerin Sirkeciden Galataya nakli ta-
bunıarın bam baş usam • mamlanmıştır. Liman umum müdürlüğü de 
ka bir tipten hoşJ l-===..,_,_,.,.D=IŞ.:..!İATLAR dünden itibaren Galatadakl Merkez Rıhtım 
lan<lıkları görü • '=iF==::K~. = 5==_-=--= Hanında çalışmağa başlanıı~tır. 
lür. Çünkü her tr Buğday : Llverpul 6 25 Deniz Yolları idaresinin ele bu sahada bu-

d 
. Buğday : Şikago 6 08 

lunması al~kadarların işlerinı çok kolaylaş-
pin ken isme Buğday : VinJpek 6 tırmıştır. Yeni gümrük blnasllt. Liman idare 
mahs11s bir güzel Arpa : AnYers 5 ~~ 1 si arasında yıktırılmakta olan eakl hanlann 
liği vardır. Her Mısır Londra S 7S ı yerine yeni yolcu salonu da .vapıJdıktan son-1 

ı stanbul Borsası kapanış 
fiatları 26 -4 - 1937 

PARALAR 

1 Sterlln 
ı Dolar 

20 Fransız Fr. 
20 LirPt 
20 Bel~ika "l'r. 
20 Drahmi 
20 İsviçre Fr. 
20 Leva 
ı Fllorın 

20 Çek kuronu 
1 Avusturya Şl 
1 Mark 
1 Zloti 
ı Pengü 

20 Lev 
20 Dinar 

Ruble 
1 İsveç kuronu 
ı Türk altını 
1 Banknot O&. B. 

Aiış 
620.0J 
123,50 
108.00 
120, 
80. 
18. 

570. 
20. 
63. 
70. 
2l.00 
25. 
1o. 
n, 
12,00 
48. 
00. 
!IO. 

1os2 
25.3. 

Satış 
625.00 
126,00 
113,00 
125. 
84. 
22. 

58>. 
21 
66. 
7S. 
23.00 
28. 
22.50 
24. 
14.00 
52. 
OG. 
J2. 

ıoss. 

254. 
lar aı·R~ında ekse 
riv li orta tahsil 
gÖrmüştür. Etkeğin tahsHinin yüksek 
olması ailesini üzüntüsüz geçindir~i· 

lecek bir iş sahibi bulunması Iazımdır. 

güz~!den de hoş- Ket~n T. : Londra 7 9S 1 ra yolcuların çıkması ve küçük eşyanın güm-ı 
lanılır. Zaten istenilen bii1ün evsafı bir Fındık o. : Hambur 87 13 rük muamelesi de son derecede kolaylaşa- •----------------• 

Fındık L. : Hamburg 87 13 
caktır. Yeni yolcu salonunun planı için ç E K L E B 

Ahlakı: Erkeğin dürüstlüğü en mü-
him meziyetidir. Bundan başka vakur, 
ciddi, izzeti nef'sini koruyabile • 
cek kadar titiz, aldatılınıyacak kadar ze 
ki, müziği ve sadeliği seYer olmalıdır. 

'longuldak Post Restant 306 M. K. 
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Kadında herşeyden evvel namus 
ve düzgün ahlak aramr 1 

Bence lbir kadında herşeyden evvel 

namus ve düzgün .ahlfık olmalıdır. İkin· 
ci derecede karan tip meselesine ge
lince orta ıboylu, ne şişman, ne zayıf, 
balık etinde, az kumral, yolunmamış 
kaşlar, uzun kirpikler, uiak bir ağız., 

toplu bir çene, ciddi ve güler yüıllü, or 
, ta tahsilini yapmış, sağlam vücutlu ve 

temiz ta:biatli olmalıdır. ı 

Kndıköy : M . K. X 
(Adreslni yazmamıştır) 

arada bulmanın imkanı yoktur. Bina· -.._..;;;...;;;.;.~~~:;.::..:::ı._...:.:!......!.;!~-_J dün Liman umum müdürü Raun. gümrük 
enaleyıh cşöyle bir tip istiyorum> de- Frank düşüyor başmüdürü Mustafa Nuri, muhafaza baş mü Açılış 
mek, hayal yapmak boş ~eydir. _ Fra~sız frangı dün de ıo ~:ıııt1m düşmüş- dürü Hasan Koper, polisten gelen bir mü- Londra 624,SO 

Akhisar: Ziye. tur. Bır sterline mukabil Frr,!ısız frangı dün ınessll ve planı yapacak olan Mühendb mek Nev-York o.7896 
(Sarih adresinin neşrini istememiştir) 111,15 de açılmış ve 111,25 te kapanmıştır. tebi mimari profesörü Depin J.ttlraklle bir Parl.s 17.80 

~erkez Bankası dün sterfüıE\ 622 kuruş flat toplantı yapılmıştır. Gümrı.ik, liman, muha- Mil!no 
- ~?5 - Koymu,ş, 625 te kapanmıştır. faza ve emniyet noktasından salonda yapı- Brüksel 

Biraz mütehakkim, biraz içen .lktısat Müsteşarının tetkikleri incak teşkllat üzerinde Profesl1r Dcpe izahat Atına 

k 
...,, I~tısat Vekaleti müsteşarı r'alk Kurtoğlu verilmiştir. Profesör Dep bu noktaları göz ö- Cenevre 

V8 oyun oymyan er egl ve Iç Ticaret umum müdürü Muhtar dün nünde bulundurarak planı yapacaktır. Sofya 

t 'h ed • Türkoflse giderek müdür Suphi Ziya ile' of!- Yeni yolcu salonu yapıldıktan sonra şim- Amsterdam 
ercı erım diki salon yerine asrı antrepo tn•a edilecek-se ait işler üzerlnde. görüşmiişlcrdır. Müste- " Prag 

İdealimde'ki erkek tipi ~uciur: şa~ Kurtoğlu Faik Iktısa-ı; Vekaıetıne bağlı tir. Viyana 
Esmer veya kumral, uzun boylu, ge- muesseselerde tetkiklerde bıılunmaktada. Bir kaptan gemi memurlanın dövmÜ§ Maddd 

niş omuzlu, dik ve güz('l yürüyüşlü, Son vapurla Çubukluya giden İngiliz gaz BerUn 
manalı bakışlı bir çift göz, hafıf dalga- Belediye çeşmeleri tamir ettirecek t emisi kaptanı M.alrki vapurda uyumuş ve varşova 
lı saç, muntazam bir ağ!Z , temiz ve be- Belediye uhdesine geçen çeşmele- ancak vapur Beykoza yanaştı~ı aırada uyan- :~~~,eşte 

. rin ve çeşme yerlerinin te"cı·ı ettı·rı'lme- mıştır. Kaptan M:ırkl memurların kendisini 
yaz dişler.. ,, uyandırmamış olmasından asahlleşerek on- BeJgrad 

Ahlfıkı: İzzeti nefsimi kırmıyacak şc- sine b~lanmıştır. lara hakaret etmiş ve dövıni.i~tür. Hakkında Yokohama 
kilde müt.ehalkkim, haS5as. yuvasına, Muhtacı tamir görülen çeşmeler takibat yapılmaktadır. ~~~:;1~ 
duygu ve hislerine hürmP.tkar, evinLn tamir olunacaktır. Ayni zamanda her Filibe sergisi 
ihtiyaçlarını temin edebılecek bir işe çeşme yerinin ve sulara mevkuf bulu- Bulgaristanın Flibe şehrinde Majeste Çar 

15,00 
4.6757 

87.Sl 
S,4SS2 

64.0S12 
t.«20 
22.6~ 

4.21SO 
13.7710 
1.96S 
4.16S7 
3.9792 

107.4460 
34.4275 
2.75 

2S.91 
3.1075 

ESHAM 

Kapa ll'j 
614.50 

0,7890 
17.90 
15,00 

4.'76S 
17.Sl 
J,4S2S 

64.0512 
1.4414 

2'l.6S80 
4.:u~ 

U.7710 
l.96S 
4.1657 
5.9792 

107.4400 
S4.4S75 
2.7S 

2S.91 
5.1075 

sahip, sözünü dinletir, enerjiye malik, nan sair emlakin senetleri de alınacak- Üçüncü Borisin hlmayes! altında tiç Mayıs-
disipl'ini sever, giııgin, vakur, iptila şek- ta büyük bir sergi açılacaktır. Sergiye on 

Açılıı K.,.... 

lim almadan, kendisine bakım olabil· tır. dôrt ecnebi memleket lştlrait etmektedir. 
___ ,,,&•' T~A l('y i ·M-' -- Serginin açılması dolayısH~ Bl14'?3r demlryol-

mek şartiyle iç.ki kullanan Ye oyun oy- r-----------------· ıan ıo Hazirana kadar yüzde yetmiş tenzi-
nayan erkeği tercih ederim. NlsAN ıat yapmıştır. 

Manisa A. Sezer Samsun yerli mallar aergisi 

Anadolu ım. % 60 
peşin 

A Şm. % 60 vadell 
Bomontı - Nektar 
Aslan çimento 
Merkez bankası 

00.00 
00.00 
00,00 
00.00 
93.SO 

00.0e 
00.0I 
0'>.00 
08,00 

(Sarih adresinin neşrini istememiştir) 223 humt sene Arabi sene Bu yıl Samsun Dördüncü Yerli Mallar ser-
- - - 226 - l:W:~ 27 USi)6 gisl, Milli Mücadele için Atatürkün Samsuna 

İş Bankası 
Telefon 
İttihat ve Değir. 
Şark Değlrmenl 

Terkos 

9,8J 
8.00 

10.60 
ı.ıs 

ıı.oo 

~OO,• 

Kadm yirminci asrm bUtUn Kadm oturmakta yerım , - ayak bastığı günün yıldönumune tesadür e-
N•••n Resml sena Kasım den 19 Mayısta açılacak, 10 Haziranda kapa-

yeniliklerini kavramah l söylemekte sözünü bılmeli 1 14 1\IJ7 171 nacaktır. sergi komitesi, ~eçen senelerden 
alınan tecrübeleri gözönünd~ bulundurarak 

Beğendiğim kadın tip! §Udur: İşte aradığım kadın: serginin daha mütekamil oınıası için rn.zım 
Tabii güzelliğinin kıymetini ve onu eelen tertibatı almıştır. Sergide yalnız yerli 

Vücudu: Beyaz, kumral saçlı, koyu pıuhafaza etmesini b !len, &ıhha'tli, ~k mamulat, masnuat ve mahsuJüt teşhir edl-
mavi gözlü, orta boylu. ,namuslu, ımükemmel ev kadını, tam lecektır. 

Tabiati: Bir melek katlar saf ve ko-- manasile bir anne evsafını haiz, koca· Gümrüklerdeki eşyalar çıkarılıyor 

İSTİKRAZLAa 

Açılıı Kap.., 
20.45 20.U 
20.SO 20.GS 
oo.oo oo.oo 

Türk borcu I peoln 
• • I vadeli 
• > Il vadeli 

TAHVİLAT casına sadık olmalı, keman veya piya· :nna candan bağlı ve muti, iyilik seven, 15 Şubata kadar gümrüklere gelmiş olan 
noya vakıf bulunmalı. pturmakta yerini, söylemekte sözünü malların ithaline dünden itibaren başlanmış- A~ıllf tc.,.... 

Ta
n..

51
•
1 
.. 

20 
. . b .. 

1
•• ilik "'ilir, az tahsil görmüş bir kadın .. Han- tır. Bil~ kaydüşart bütün mallar çıkarılmak- Anadolu 1 pe. oı>.oo tJO,OCJ 

.u ı. ıncı asnn u~un yen • I"' tadır. ıthal müddeti ayın sonuna kadar de- • ı vadell 39,95 
lerini kavrayabilmeli. gi tipte olursa olsun başımın üstünde vam edecektir. Bu malların çıkarılması, pi- '9.ts . • n pe. oo.oe oo.• 

İzmir 3 ncü Kordon Sahlllye caddesi yen var. K ı yasada birçok eşyaların ço~alması ve bazı > Il va. 39.95 '9.ts 
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1
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1
aste iş i ) ıuha!lye eşyasında kısmen ucuzlulunu temin Anadolu mü. peşin O'.>.OO OO.OO 

ı:::=~=-=====::s::=·====;:=ı=~=ı~ap=-r::::==:::ı:c======(=S=ar=lh==a=d=r==n==n=n=e=ş=r:=n====m==em~~t=r~======~========================~e;tm~e~k~te~d~lr~.===============-=ı=====-c:::!~~==~~~~~~~~~~~~~ 
Son Posta'nın TefrH ası : 16 !unda bir adam olduğumu söyliyecek· param yok, dedim. Y oba bu iş için 

sin; beni bu adamlara. öyle tanıtacak- elbet bulacağım. 
sın, değil mi?. - Desene, ticaret işlerinde kulla -

- Evet. nılmak üzere ayrıca sermayen var!. 
- Gene olmadı. Üç günde benim - Her ne ise, ilk zamanlarda sana 

fi4ÇiTLEN8iK9 
( 

Ben, bu işte sanki hiç alaca -
gım, vereceğim yokmuş gibi davrana
cağım. Yalnız senin için çalışacağım. 
O zaman hiç kimsenin aklına bir şüphe 
gelmez. Zaten seni ben tanıtacak de • 
ğilim. Mademki siz Lebibe ile daha 
önceden tanışmışsınız. Ben de aman 
ne iyi olmuş, diyeceğim. Seni sanki eşi 
bulunmıyan bir gençmişsin gibi on -
lara anlatacağım. 

- Anlat bakalım, benim gibi onla
rı da kandırabilecek misin?. 

- Başka zaman olsa, belki bugün· 
kü kadar kolay olamazdı. Fakat şimdi 
nişan bozuldu. Doktorun oğlu öyle bir 
keijazelik yaptı ki artık bundan sonra 
tekrar aralarını bulmak kimsenin ak -
lından bile geçmez. 

- Ne oldu, ne yaptı? .• 
- Haniya demin saltanatla kapı dı-

~arı ettiğimiz adam yok mu, işte kızın 
nişanlısı o idi. 

- Amma, yaptın ha!.. 
- Ya ... Eskiden beri beraber yaşa-

dığı kadın buraya gelmiş; bir rezalet· 

foyam meydana çıkar. kaç para lazım olursa ben verecegv im. 
Yazen: Kemal Ragıp 

tir koptu. Ne ise bunların şimdi sırası - Canım ben söyledikten sonra Tabii, sonunda hepsini hesaba kata • 
değil: sonra anlatırım. Ne diyordum? artık kimseye sormazlar, dedim ya. cağız .. 
Arif Paşa olsun, karısı olsun, bu ge· - Ona da peki diyelim amma, ben- - Malum!. Hatta istersen faizini 
ceki gürültüden sonra, bu adamın yap- ele metelik yok 1. Halbuki seni büsbü- de şimdiden hesap edelim. 
tığına karşılık, ona nisbet olsun, diye tün yalancı çıkarmamak için giyin - - Faizini bırak, yalnız ~rtlarımızı 
kızını hemen bir başkasına vermek is- meli, kuşanmalı, ona göre davranma· biliyorsun ya, onu \lnutma ... 
tiyeceklerdir. Hatta kız da öyle.. lı !.. insanın hiç olmazsa dört beş kat - Artık hesabı sen tutuyorsun; 

- ... Ne?. yoksa 
0 

da eski nişanlı· yeni esvabı olmalı; her esvaba göre ben hiç birine karışmam. 
sına inat olsun diye mi bu gece be • C\yakkabısı bulunmalı, her gün başka - Şimdi gene biraz dolafayım. Da· 
nimle konuştu; onun için mi bana yüz kıravat takmalı ... Hele ben, eğer on - vetlilerin çoğu yavaş yavaş gidiyor. 
veriyormuş gibi göründü?. ların evlerine girip çıkmıya da başlar- Yarım saate kalmaz, ortalık. büsbütün 

_ Dur bakalım, sen de daha şim _ Bam, eli boş gidemem ya, çiçek götür· tenhalaşır. Lebibenin annesi ile bir a
diden gürültü çıkarmıya kalkma ... Ne meli, şeker götürmeli, arasıra ufak te- ralık yalnız kalabilirsem, hemen bu 
de olsa, onlardaki bu öfke bizim işi • fek hediye almalı 1.. Bunlar hep para akşamdan tezi yok, işi ilkönce ona a • 

ile olur!. v B' t. b'l · mizi daha ziyade kolaylaştırır, sen ona . . . çacagım. ır sırasını ge ıre ı sem, senı 
bakı.. Hele kız istiyecek olursa anne- - Bılırım, pek bol alıştınız 1. Ba • tanıştırmak bile isterdim. 
sinin, babasının söz söylemeğe hiç b~nda? kalan ~iraz k~r~nt.ıyı da zaten Bülent gidince Turhan, etrafına 
yüzleri olmaz. Öyle ya, onların bul • boylelıkle yedın, bıtırdın. Amma, şöyle bir göz gezdirdi. Lebibe ile ar -
dukları nişanlı böyle pürüzlü çıkınca bunda ben de seninle beraberim. Bu kadaşları salonun karşıki köşesinde 
kız da, bundan sonra kendi beğene _ saydıklarının hepsi lazım. Çare yok, idiler. Dolaşıyormuş gibi biraz yürü
ceği bir adamla evlenmek için hak ka- madem ki, elbirliğile iş goruyoruz; dü. Onların önünden geçerken, genç 
zanmıf oldu. ben sana yardım edeceğim. kız da, yanındakilerle beraber, kendi-

- Bir güçlük daha var. - Haniya, senin de paran olmadı - sine doğru bir kaç adım attı. Sanki da-

- Ne gibi?.' ğını söylüyordun. ha ziyade arkadaşları onunla şakala -
- Sen beıum lafım açılınca. iti yo- - Keyfim için bol bol . harcıyacak fıyorlarmış ISibi, LeMbeyi. TurhallflD 

geçtiği tarafa doğru yürütüyorlardı. 

Hepsinin gözünde neşeli, eğlenceli bi1 
parıltı vardı. Karşı karşıya aelince ar

tık konuşmamak olmıyacaktı. 
Genç kız, Turhana dedi ki: 
- Size ilk "'önce Nüveyreyi tanıta 

yım 1. Küçük kardeşim ... 
Yanındaki genç kızı da ıöıterdi: 
- Muazzez.. O da en iyi arkada • 

~ıım!.. 

Sonra onlara döndü: 
- Demin söylemiyormuydum, ha 

ııiya. kendini tanıtmıyan, hiç k.imlf 
ile tanışmak istemiyen genç ..• 

Tekrar T urhanla konutmıya batla 
dı: 

- Bülendi pek eskiden tanıyorau .. 
ııuz, galiba ... 

- Mektepten .. Sonra ask~rliğimizi 
de beraber yaptık. Ya sız, siz de pek 
eskiden tanıyorsunuz, değil mi). 

- Pek eski değil... Fakat onun ha• 
bası, benim babamın bir zamanlar ya· 
veri imiş. Bülendin, daha çocuk ol • 

du·ğu zamanlar ... Bir iki sene evvelins 
gelinciye kadar biz onu hiç görme r 

miştik. Sonra babamın pek eski bir ifİ 
vardı; senelerden beri sürünen, bir 
türlü bitmiyen bir dava... Bülendi, 
işte bu dava yüzünden tanıdık. 

(Arkul _, 

, 



-----------------------------------------------'! ittihat ve Terakkide on sene_f 

1 ITTiHAT-VECÜ klERAKKİ°ilN SONU 
TalAt, Enver ve Cemal nasll kaçtılar, nasıl öldüler? 

Yazan : Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

Doktor Reşit nahak yere bir 
talisizliğe kurban gitmişti 

tn 'f cvfik. Paşa, kanun tarafına ı 
h cylediyor, ötekiler, her ne ba· 
laasına olurea olsun, şu ittihatçı
tn~ı 1~ernizlemek istiyorlardı. Nasıl te -
ın·~ ıyeceklerine henüz karar verme • 
ı .. ''d· olmakla beraber buna azmetmiş • 
.. r ı b' h'l ~ ır çare arıyorlar ve hu çareyi de 

.ı 11 
Urnete Damat F eridin getirilmesin-

~c D .. 
aOrüyorlardı. 

fa ~~günlerde, hen hükumetteki peri
bi tı ıgı gözden kaçırmadım ve arada 

gi:· QÜndüzleri dışarı çıkmaktan, eve 
~ rtıck~en, Sconu ziyaret etmekten, 
nı ~rn Gstihbarat merkezlerine uğra -
fiğa tan bile korkmadım. Bu esnada 
llıtrcndirn ki ,Enver Paşa, kendisini ta
)a rrııyarak ve başka bir isim altında 
cj ~adığı Kırımdan ayrılmamış ve ikin· Firar edenlerden Halil Paıa 
le ..,.cfa olarak bir yelkenli veya motr-

"-afk b le başlıyacağı haberini aldıktan sonra l'İah.. asyaya geçmek tccrü esine gi-
la.Nııt, fakat, bu defa da muvaffak 0 _ da tekrar inzivaya çekildim. 
rtıarn9ıtır. Damat Ferit, ittihatçıların köklerine 

llid Scon. bana, artık Tevfik Paşanın ye kibrit suyu ekmek maksadilc sadra • 
hate~ kınıseyi tevkif etmiyeceğini ve zam olmuştu. Bunun için, hükumete 
lch.t~ evimde oturabileceğimi bile söy- geçer geçmez, bir kaç gün hazırlan -

·•ıııır A dıktan sonra tekrar işe başladı. da T ı. ncak, onun yanıha~ında, on-
İfl~ cınir almaksızın, kendı kendine Doktor Reşidin intiharı 
l~?'cn kuvvetler bulunduğu ve İngi· ilk hamlede elden kaçmış olanlarla 
~ .c~ de hu kuvvetlere yardım euikle-

rımı onlara uydurur, hatta bir müna· 
sebetini bulursam, konuşurdum. Bu 
rnretle görüyordum ki halk arasında 
fikirler sür'atle değişmekte idi. Kahve 
politikacılarının fikirleri çok kararsız 
olmakla beraber, bunlar ekseriyetle bi
taraf olurlar. Siyasi ve içtimai mesele
ler üzerinde derin münakaşalar yapa -
bilmekten aciz olmalarına mukabil 
bunların basit mantıklarının bir koku 
alma kabiliyetleri vardır. Bu kabiliyet 
sayesinde onlar, bazı hadiselerin mana
larını hazan bizden daha iyi değilse bi
ler herhalde, bizden evvel anlarlar. Mü 
tarekenin üzerinden henüz üç ay geç
tiği halde onlar, gidenlerle gelenler a
rasındaki farkı pek güzel hissetmeğe 
başlamışlardı. Bilhassa, bir takım in -
sanların Bekir bölüğüne tıkılıp, kendi
!erine bir cürüm isnad edilmeksizin 
haftalarca orada tutulmalarına halk, 
adalet namına, kızmıya başlamıştı. 

Bir gün, saçlarımı kestirmek için zih 
nimde gidilecek bir berber düşünür -
ken aklıma, Beşiktaş İ8kelesindeki 
çaycı berber geldi. Saçlarımı kestir -
mek üzere oraya gittim. Hem saçları· 
mı kesiyor, hem de konuşuyorduk. 

(Arkası var) ______ ....__·--· ·-• ı Jçı d yeniden yapılan listelerdeki insanları 
da n aima bir tehlike vardı. Bun - toplamak üzere polis sıkı bir faaliyete 1 
?a~ dolayı, gündüzleri dolaşmakla be- geçti; fakat, artık işler birinci hamlede rE5) ~ 'O V ~ 1 

t, geceleri tekrar yalıya giderdim. ~ ~ lb::/J ~ 
olduğu gibi kolay gitmiyordu. Yaka -

!lir .. Yeni bir tehlike lananlar az idi. Üst tarafı, birer köşe ~U günkd f.t r ogram 
~ i~n, bir tehlike bile geçirdim: bulup gizleniyorlardı. Zannedersem 
~ogl~n?a, Tünele yakın bir yerde bu sırada, Küçük T alatla Halil paşa, 
~ k eyl hır taraftan öbür tarafa ge • bir kolayını bulup tevkifhaneden kaç
ai: en - adetim, daima arka yollardan tılar ve lstanbulda durmayıp, Üskü -
de rn:k:. mecbur olmadıkça caddeler· dardan Anadolu ve Kafkas yolunu 
tcl3·orunmemekti - Refik Halide rast tuttular. Onlar bu kaçma bahsinde da
~ ını. Cözgöze girdik, fakat, o da, ha talihli ve daha becerikli olmuşlar -
bir~· ~e, sanki hiç tanı9mıyoruz gibi, dı. Halbuki zavallı Doktor Reşid, on
c\>v ırınıize yakla9madık: Ben, bir an lardan daha sıkı günlerde kaçmış ol • 
da el ~u muhitten uzaklaşmak için, o duğu için günün birinde, yer değişti· 
tut aahba ilk vasıta ile beni haber verip rirken, sokakta galiba başka bir dok -

t~rrn~k için 1 t~r tarafından. ta~ınmış ~ve. h_em: n po-
İatifa ug~nlerde, nihayet Tevfik Paşa lı~e ha~er v~rılmış oldugu ıç~n şıddetli 
teldi cttı ve yerine Damat Ferit Paşa hır takıb: ugrıy.arak •. ~~n dakıka~a, . ya
tc . · O da muradına ermişti, Vah - kalanacagını hıssettıgı zaman ıntıhar 
t~ de~. e_tmişti. ~~ dev.ri~ en acıklı lıadisele -

huku n bıJıyordum ki Damat F eridin r~nde.n. hırı bu ı_dı .. Yalnız, doktor Re· 
tid Inete gelmesi ile takibat yeniden şıd gıbı kuvvetlı hır karakter sahibi ve 
"ıedetlenecekti. Bunun için iki hüku· idealist bir iJlsanın bu akibeti değil, 
tı' t tebeddülü arasındaki fasıladan ge· bir doktorun kendisini haber vermiş 
~~ . 'f 1 f . "d' ce . ısn ade ettim ve bir kaç gün, ge- o ması ecı ı ı. 
Yı hile evde geçirdim. Yeniden ham- Siyasi hayat böyledir; bu hayat 

"'........:. -· · ·--"·- · .. ~. - içinde fikirler mütemadiyen çalkala • 
--, nır. Siyasi fırtınalar arasında, ilk lıam

lede, topun ağzında bulunmak daima 
tehlikeli olur. Mesela, doktor Reşid de 
biraz sonra kaçmış olsaydı, belki de o 

llır Doktorun 
Giinlük 
~arından 
~a,, işemek 

Salı 

(*) 
ı kendisini polise haber vermeği vazife 
bilmiş olan adam, belki de ona yar -
dım edecekti; belki de o adam, bir 
müddet sonra vicdan azabı çekmiştir. 
Ben bunu, çok güzel misallerle biliyo-
rum: 

Kahve politikacı ları 

Y armki Program 
.27 Nisan 937 : Salı 

ötıe neşriyatı: 
12,30: Plfl.kla Türk musikisi, 12,50: Ha -

'adls, 13,05: Muhtelif plnk neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

17: İnkfüı.p dersleri Üniversiteden naklen: 
Mahmut Esat Bozkurt tarafından, 18,30: 
Plakla dans musikisi, 19: Çocuk Esir -
geme kurumu namına konıeı-nns: Doktor 
Ibrahlm Zati, 19,30: Emln'.lnü Halkevl neşri
yat kolu namına Bay Nusret Se!n {Yeni neş
riyatı, 20: Belma ve arkadaşlnrı tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları, 20,30: Ömer 
Rıza tarafından arapça söylev. 20,45: Cemal 
Kamil ve arkadaşları tarıı.fmdnn Türk mu
sikisi ve halk şarkıları: Sant ayarı. 

BUKRE~ 
17: Orkestra, 19,20: Plak neşriyatı, 21,05: 

Sarkılar, 21,30: Haberler, 21,45: Orkestra, 
23,45: Hnberler. 

BUDAPEŞTE 
19,30: Muhtelif havalar, 20,40: Şarkılar, 

21,30 : Çigan orkestrası , 22,20: Opera orkes
trası, 24,05 : Plak neşriyatı. 24,20: Cazbant 
havaları. 

VİYANA 
18,45: Muhtellf havalar, l:J,10: Vl.yana ha

valan, 21 : Konser. 23,10: HRberlcr. 23,30: 
strnustan parçalar, 23,55: Dans plftkları. 

YAR OVA 
17,30: Muhtelif havalar, 18,15: Orkestra, 

19.20: Plak neşriyatı , 20,30: Muhti'Jif hava
lar, 21,05 : Salon orkestrası. 21,30 : Hafif 
müzik, 23 : Orkestra. 

iSTANBUL 
28 Nisan 937 : Çarşarnba 

Öğle n~şdyatı : 
12,30: Pl~kla Türk muslklsi, 12,50: Ha • 

vadis, 13.05 : Muhtell1 plak neşr1yatı. 
Ak am neşriyatı: 
18,30: Plô.kla dans musiklsı, Hı : Çocuk E

sirgeme kurumu namımı konferans: Dok _ 
tor All Şükrü, 19,30: Mandolin orkestrası : 
Berk ve arkadaşları, 20: Nezihe ve arka _ 

e~tı.rda kan görülmesi, her zaman çok 
tliıı ~~Yet verilmesi ltlzım gelen bir gö
(atı \lştur. İdrarda knn görfilmesi veyaıhut 
>aı:ı 1şeınek vak'alannda böbıeklerde ve 
lan Ut ınesanede mühlm hastalıklar baş
le ~cı addedlllyor. Mesane6c kanser böy 
ba

41 
aşlar. Böbrek veremi gene böyle 

lacıı:r· Böbrek taşı idrar yollarını zor
ban ı zaman gene idrarda kan görülür. 
ttıe a birtakım hastalıklarda da kan lşe
tere~au görülür. Her ne zaman idrarda 
(atı ~ncı ne ve geretse ağrı.sız olarak 
l'erın EOrüJ.ürae derhal işe çok ehemmiyet 
btek ek ve mütehassı.slara muyene ettlr
rayct 1Aııındır. Vaktinde müracaat, çok 

Yalıda kapandığım müddetce, arada daşları tarafından Tiırk musiki ve halk şar-

b . k w k k h . . kıları, 20,30 : Ömer Rıza tarnhnllan arapca 
ır, so aga çı tı ca, em hır kahve ıç- söylev, 20,45 : Blmen Şen ve arkad~ları tiı.-

mek, hem de halkın neler konuştuğu- rafından Türk musikisi ,.e halk şarkıları : 
nu anlamak maksadile · kiiçük h Ik ·Saat ayarı, 21,15: Orkestra, 22,15; Ajans ve 

d 
w k h l . a ın borsa haberleri, 22,30: Şan : B;ıvan Mnyda 

otur ugu a ve ere gırer. hal ve tav· tarafından. · 

Posta .. nın Hikayeleri 

SU VER! .. 
Sabahtanberi çarşıyı, türbeleri, ca • 

mileri dolaşmış, yorgun argın otele dö·~ 
nüyordu. 

Sirkeci caddesi, günün her saatin • 
den daha kalabalıktı ve sağlı sollu kah-· 
veler ağızlarına kadar dolmuştu. Doğ
rusu bu yorgunluk üzerine şunlardan 
ibirinde b ir kahve içmek fena olmıya • 
caktı. 

Birisine girdi ve ön taraflar dolu ol· 
duğu için en dıpte bir kenara ,.nurdu. 

Kahvenin içinde aralıksız bir uğultu , 

vardı. Üçer beşer konuşanlar, gazetej 
okuyanlar, tavla ve kfığıt oynıyanlar 

karma karışıktı ve hiç k imsen•n ko • 
nuştuğu veya oyun oynadığı arkadaş • 
!arından başkasına baktığı yoktu. 
Kocabaş A'hmet Efendinin oraya gir· 

diğini de sanki kimse görmemişti. 
İşte bu onun canını Slkmıştı. Bunun

la beraber sabahtanberi dolaştığı bu 
kalabalık şehirde, başk2ları da ona al
dırmamışlardı. Hatta kaldırımlarda ya
vaş yavaş yürürken çarpanlar. yahut: 

- Yol üstünde sallanıp duruyor. 
Serseri midir, nedir? 

Diye mırıldananlar olmuştu. 

Bunlar Kocabaş Ahmet Efendinin 
hiç görmediği ve bilmediği şeylerdi. 
Konyada yediden yetnıişe kadar her • 
kes onu tanırdı. Yabancılar onu sadece 
adile sorarlarsa hemen gösterirlerdi. 
Bir yeroen geçerken: 

- Koca:baş geçiyor! 
Diye birbirleriııe haher verirlerdi. 
Bu altın babasının gird!ğı kahveler-

de gözler saygı ve hayranlıkla ona ba
kar; Hatta çoğu ayağa kalkarak, yahut 
ellerini göğüslerine götürerek selam 
verirlerdi. 
Kırk beşini geçtikten sonr:ı İstanbu

la gelirken kendisine daha çok çeki 
düzen vermiş; başındaki abani sarığı 
büyütm~, uçkurlu şalvarını, cübbe -
~ini ve ayaklarındaki gi15.se mestlerle 
fostr~ pabuçları yenilemişti. Burada 
da herkesin onu tanıyacağını ummuş, 
istasyonda hamallar: 

- Götürelim paşam! Nereye emre • 
dersiniz? 

Diye hürmetle sordukları zaman ya· 
nılmadığını sanmıştı. 

Taksi şoföründen, otelciden de ayni 
hürmeti görmüştü . Fakat otele daha 
rnnra gelen müşteriler de ayni hür • 
metle karşılanınca ilk defa olarak şüp· 
heye düşmüştü. 

Bu şüpheler sabahtanberi üstüste yı· 
ğılarak b ir hakikat dağı haline gelmiş 
ve Kocabaş Ahmet Efendi si!ik bir a -
dam olmanın acısını bütün kuvvetile 
duyarak kahveye girmişti. 

* 
İskemlede bir ayağını altına alarak 

oturdu ve önünden geçen garsona: 
- Az şekerli bir kahve! 
Dedi. 
- Geliyor, paşam ... 
Üç, ~.on d ak ika geçti. 
Ahmet Efendi a rzusunu tekrR rladı. 
- Geliyor, p~am! 
Cevabını ald ı . 

Gene beklemeğe başiadı ve bos yere 
bekledi. 

Ancak üçüncü defasında iste<lıği gel
di. 

Yazan: Kadircan Kaflı 

Kocabaş Afımet Efendı bırcienbirt 

doğruldu. Masa başında marka tutan 
adamın karşısında dimdik durdu: 

- Bu kahve senin malın mıdır, yok 
sa kira ile mi tutarsın? 

Damdan düşer gibi gelen bu sorgu 
karşısında adamcağızın evvelfı gözler' 
hayretle açıldı. Bununla beraber reva 
bı esirgemedi: 

- Malımdır. 
- Burayı bana sat! 
Kahveci büsbütün şaşı rmıştı. Koca· 

baş Ahmet Efendiyi ba~tan ayağa ka • 
dar süzdü. Kendince: 

- Deli mi, nedir? 
Diyordu. 
Kocabaş Afunet Efendı bu bakıştan 

şu manayı çıkardı: 

- S en burayı alacak adam mıc;ın be? 
Elini kuşağının arasına soktu. Bir 

cüzdan ve cüzdanın ıçinden deste des 
te ellilik banknotlar ~ıkardı: 

- Şaka değil. sat bana· 
Kahveci paraları görünce dayanama 

dı. 

- Satarım. 

- Kaça? 
- Y etli lbin lira.. .. 
- Çok ... İnsaflı ol da uyuşa ımı! 
B iraz çekiştiler ve uyu~tular. 
Hemen işe başlandı. 

Ertesi gün akşama doğru kahvenirı 
Kocabaş Ahmet Efendı üzerine tapusı. 

çıkmıştı. Eski sahibi onu k~lıveye gö 
türdü ve ocakçı ile garson lara ta nıttr 

- İşte mal sahibi... Benim artık bu 
rada ilişiğim yoktur. 

· Kocabaş Ahmet Efend: masa başın~ 
oturdu ve dünkü garsona emretti: 

- Su ver ! 

Bardak gıcır gıcır yıkandı ve buz vJ 
bi b ir Taşdelen suyu geldi. 

Ahmet Efendi onu içtı. 
Y üzü zaferle gülümsüyordu. 
Sonra ocakçıya döndü: 

- Ben burada kalanum\ Konya.ya 
gideceğim. Kahveyi sana bırakıyorunı 
Or taklnma işl et. Yalnız şu adamı he 
men kovacaksın! 

Su getiren garsonu göstermişti 
Garson şaşırdı. 

Bu,1ağzına kadar dolmuş olan bir bar- - Fakat ... Benim suçum nedir? 
dağa birdamla daha ilave etmek gibi - Daha ne olacak ? Diın üç defa su 
bir .şey olmuştu. istedim , getirmedin. Sen•n elinden b ir 

Kahve ona zehir gibi geliyordu. bardak su icmek için kor<ı k ahveyi sa 
İçer içmez buradan çıkmak ve ilk tın almak lazımmış. Bunu herkes y apa· 

trenle Konvaya dönmek kararını ver· r- ı· mi? Bana senin gibi adam lazım 
di. Fakat ~turıdukça yorgunluk ilikle· ı değil! .. 
rine işliyor; kalkamıyordu. Ve çıkıp gitti. 

Bir aralık susadı ve demin kahveyi ----------------------
getiren garsona seslendi: 'armki nushamızda: 

- Bir su ver! .. 
a Veren tedbirin tatbikını icap ettirir. 

1'3a * 111-~----------------~•••••••••,• -Geliyor, paşam ... 
LI.MAN KQQPERATJ•F Şl-RKETI. Nerede? K im getiriyor'? Nereden ge· Ç 

C A D 1 
rea b~ Okuyucularım mektup yazıyor, ad-"u ldlnnJyorlar. Bunlardan bir kısmına 
~arcı ecek cevapların mahrem mahiyeti 
~erıcı~r. Binaenaleyh serbest sütunlarda 
~ lerıne cevap verilemez. Gene bir kı
~a 0kuYUcularım bazı sualler soruyor, 
tibı J> istiyor, fakat pul yollamıyorlar. Bu 
\t~ stıauerı de bittabi cevapsız kahyor. 

~rı?,:tt izah ettim. Tedbir almak alfıka-
ı ~aittir. 

<·~)~~~--~""'!""--~---------1 tıı- Bu hotlan kesip saklayınız, "•but 
... albij " 

811t111 nıe 7apaştırıp kollebJ7on yapınız. 
'-.llbı !;- zamanınızda ba notlar bir doktor 
~dadınıu yetişebilir. 

ıiyor? eviren : Faik B e c 111 r~n 
j Beş on dakika geçti . .Arzusunu tek . --------------------------' 

GALATA y A NAKLETTi ra~~~ su gelmedi. 
Üçüncü defa daha yüksek sesle ade-

Yeni neşriyat 

Liman İşletme fduresinin Galntnya nnklctmesi hasc t>ile Koopenıtifııniz 
Galata'da K raköyde .AbduJlah Efendi Loknntası ytınındal<ı hUynk mı•ğnzayı 
kirııl11mış ve oraya taşınm ıştır. Orrııkl ırınııılıı s.ı) ııı ıııUc;l ·rıeiınize yeni 

mağazamızın yerini bi'dirir ve yeni yapılnn tenzlltllt.m ı stıf ıcl • t ne.erini 
tavsiye ederiz. 

ta çıkıştı : 

- Haniya su? 
- Şimd i.. . Şimdi geliyor! .. 

İdare Meclisi 

Üç, beş, on dakika oldu. Başka!~rına, 
kahveler. çaylar, n argileler verı !di. Fa
J<a t şu bir bardak ~u bır türlü geleme

.e'?'W.,l 1 dL 

) 

AÇI.IK - Refik Ahmet sevengllln Kurun·. 
da tefrika ettiği bu güzel tanHli eser kitap 
!mllnde intışar etmiştir. Refıl: Ahmedin nü
fuzlu görüşüniı, realiteleri kavramaktaki ka
biliyetini, bllenler, eserin nRc;ıl bir hayat mu 
l..nmasını deştlğl.ni tahmin etmekte g~

clkmez ve eserini okumak içJn tedarik etmeli. 
te de geç kalmazlar. Çıpl:ıkJo ~.ian sonra Aç .. 
lık bir 11dnc1 güzel eserdir. 



,. 

" Son Po->ta ,, nın büyük deniz romanı : 16 

BARBAROS 
..._ ...... Korsan Peşinde_ 

Yazan : Celal Cengiz 

Topal Ahmedi yakaladılar ve 
Barbarosun karşısına 2'etirdiler 

Renar, Kap v. s. v. s. 
gibi ilkbahar kürklerinin <'n bUyllk ~·cşıllermı rek ı tıct 
kabul etmez fiatlerlc Pars kUrk ına"'.ııusırıdıı bul hı. rsıııız. ,.·ı·· .., 

ı:; -- -~ 1 Beyoğlu lıtiklaı caddesl No. 281 'J'el fı!>5~. Pun; kllrı 1};.; · 
mataıaaı aı bir OoreUe botun yaı mov imi kürlderınllı 181•liiıl.;:r 
muhafazasını ve teminatını deruhdG eder. 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
MERKEZ VE ADALARA KARŞI SAHiLDE KAiN KÖŞK VE BAHÇE 

Mevkii Sokağı No. Cinsi Muhtlmmen Müştemilatı 

HllkOmet 65/241 
caddesi 

1150 metre M. 2 
kapılı bahçeyi 
havi yarım ka
gir kö~k yeri 

kıymeti 

Lira 
2500 Zemin kat: Bodtıl-' 

sarnıç. 

1 Kat antre 2 odl 
2 helll 1 mutbalC· 
2 knt ı sofa 4 od' 
1 helll. 
3 kat tavan a~ 
ayrıca hizmetçi 
oda ı hela. 

Yukarıda yazılı köşktln ve müştemilatını sekiz sene ve sekiz mnsavl taksi~ 
satılmak Qzere satışa çıkarılan bıt gayrimenkulnn peşin para ile satışı yiıı' 
28 Nisan 937 Çarşamba gnnn saat 14 do Kartal MnlmüdOrlOğUnde müteşe~ 
Satış Komisyonu tarahndan yapılacaktır. 

Taksitle satılacağı hakkındaki fll'lnnhmızdn zuhul olmuştur. Keyfiyet tasbiııl 
ilQn Olunur. c2282D 

Operatör • Urolog ..,• 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yolları 

hastalıkları mntehassısı. Köprübaşı 1 
Eminönü bnn Tel: 2191G ..., 

Kayıp - inegöl Emniyet Bankası ~ubesln
den nldı~ımız 21-8-929 ve 22 ve 2-7-930 ta
rihlerinde 117 nwnaralı yüz Hrnlık makbuz
ları kaybettik. Yenilerini alnc.ığlmızdnn es
klslnln hükmü yoktur. 
İnegöl Hamldlye M. Etem Derviş kardeşler 
--~~~~~~~~~--·~----
İstanbul Asliye Birinci Ticaret Mahke • 

mesinden: 

Türkiye Ziraat Bankası İstanbul Şubesi 
tarafından Galatada Ömer Abit Hanında Bi 
rinci katta 2 numarah Aleksandr Sotirya

dia aleyhine gttek pbsen ve gerek hali 

tasfiyede Sotiryadiı Biraderler Şirketi Tu-
' 

Barbaros: 1 Dümenci Ahmedi ite kaka Barba -ı tik Önce Cerbeye gidip donanmayı dü- buğday bedeli eamanından mütebaki 757 
- Vay alçak vay.. demek onun tosun gemisine götürdüler. zesğiz. Silah, cephane, erzak alaca • lira 80 kuJ'll§un faizi, avukatlık ücreti, 

Hamzaya hıncı varmıf. Barbaros iyilik kadar fenalığı da u- ğız. Belki beş on gün de kalacağız. mahkeme maaraflan ve icra tazminab ile 

fiye memuru Sotiri Sotiryadise vekaleten 

Adapazarı Asliye Hukuk HfildmliğindeO~ 
Müddelnleyh Adapazarının Papuççula~ıır 

hallestnde Kadı Mehmed oğlu Şemsi ne2""" 
de oturan türkücü Osman kızı Ayşe. , 
Davacı: Adapazarının TığcıJaı maııall~ 

den Şemsi kızı Memnune veklll Avukat f: 
mir Kemal Dalkılıç tarafından dzinle d • 
M. aleyhler Mehmed oklu Şemsi ye nfifUS ~ 
!resi aleyhinde açtığı kayit tasblht da~ 
ait namınıza yazılan davetıyo i!e arzuhal f4 
neğl üç sene evvel İstanbula glttlğtnizdell ııJf 
oradaki aclrcslnlz belli olmadığından bS 'J' 
le tebliğ edilememiş ve davnct vek1llntn , 
lebl veçhile tebligatın iUinen yapııması°._' .. ıır 
temi§ ve muhakemenln de 615/1937 Penır;,
be günü saat 10 a bırakılmasına karar~ 
rllmlş ve bu hu.susa dair davetfye ne ~ 
hal örneği muhakeme salonuna :yap11tırı;r. 
tır. İIAnı gününden itibaren al'zuhalinC ~ 
şı on gün içinde cevap vermedlğlnlz ve o .:.,.:d 
ve saatte mahkemede hazır bulunınad~ 
veya kanun1 bir vekil göndermediğlniJ ~· 
dirde muktezi muamele! kanun!ye yaP ~ 

Diye mırıldandı.. sonra birdenbire nutmaz bir adamdı. Ahmedi görünce Nöbetçi kendi kendine mırıldandı: birlikte tahsili hakkında ikame olunan da-
yumruğunu sıkarak: yüzüne tükürdü: - Gemilerin bir çoğu kalafat ister .. 

T vanın 19/4/937 tarihli muhakeme celse-- ez bana o köpeği yakalayıp ge- - Bre köpek ı . diye bağırdı _ kanı- Bu halde bir yere uzaklaşamayız. En 
• • 1 ... Ce bed k l ... sinde ili.o yolile yapılan teb~ata rağmen tırın · nın her zerresinde benim ekmeğim aşagı r e on gün a acagımızı u-

Diye haykırdı. vardır. Daha geçen yıl seni Cerbede öl· muyorum. miiddeaaleyb selmediğinden hakkında gt• 

Barbarosun muhafızları karaya at - dürürlerken ben kurtardım. Neden Şövalyenin canı sıkılmıtıtı. yap karan verilerek muhakeme 31 /5/937 

Iadılar.. yaptın bu nankörlüğü bana?.. Civani Cerbeye gitmek istemiyor - Pazarteai sünü aaat 14 e bsralolmııhr. 
Topal Ahmedi aramağa koyuldu - Topal Ahmet ba.,ını önüne eğmişti .. du. Fakat, ne yapsın? .. Elinde bir şey Hukuk Usul Muhalcemeleri kanununun 

lar. Susuyordu. yoktu .. Nereye götürürlerse, oraya 4-01 inci maddesine ıöre bugün için yazı. 
Sabah oluyordu. Barbarosa karşı cev:ap veremiyor • gitmeğe mahkumdu. Civaninin kafa - lan karar sıyabı mahkeme divanhanesine 
Köyün çıplak ve kaya1ık sahillerine du. aında kıvrılıp kalan bir istifham vardı: asılmlfhr. Müddeaaleyh.in mezkur gün ve 

pembe gölgeler düşmüştü. . Ne desindi? - Acaba beni de asacaklar mı~ saatte mahkemeye gelmesi lüzumu teblii 
Hamznnın yaralanmasından o gece Ortada bir hakikat vardı: O, Ham· Onu asmak için ortada bir çok kuv· olunur. (32112) 

hiç bir gemici uyumamıştı. zayı yaralamıştı. vetli sebepler vardı. Bu sebeplerden '-------------
Karaya ayak basan biitün denizciler, - Hayır .. Onu ben vurmadım! di- birincisi, şövalyenin Hamzayı öldür' -

Hamza gibi bir yiğite kahpece bıçak yemezdi.. mek istemesiydi. İkinci sebep te onun 
sallı yan dümenci Topal Ahmedi arı - Aleyhinde şahitlik edenler çoğal _ kadar kuvvetliydi: Civani, Barbarosu 
yorlardı. mıştı. aldatmıştı .. Verdiği malumatın bir ço-

Topal Ahmet tehlikeyi görünce, bir - Mertlik bende kalsın.. ğu yalandı. 
Arap kulübesine sığınarak, uzaktan Diyerek başını yerden kaldırdı: Civani yaptıklarını biliyordu .. 
etrafı gözetlemeğe başladı. - Onu yaralıyan benim .. Cezama Asılacağından emindi. 

Sokaklardan küme küme, kol kol razıyım. - Barharosun takası yok .. 
geçen denizcilerin sesini duyan Topal Dedi. Barbaros güvertede toplanan Diyordu. Şövalyeyi ne zaman ve 
Ahmet işin sarpa snrdığ-ını anlıyordu. kaptanlara ve diğer denizcilere sordu: nerede asacaklardı? 

Barbaros, göz bebeği gibi sevdiği - Ne ceza verelim bu alçağa?.. • • • 
bu gencin intikamını elbette alacaktı. Yüzlerce yumruk birden havaya Yolda gidiyorlardı. 

Bunu iyice anlıyan Ahmet bir da- kalktı .. V:e herkes bir ağızdan haykır- Hava sakin, deniz dalgasızdı. 
ha gemiye dönmemeğe karar vermiş- dı: Barbaros, Hamzanın bC\ŞI ucunda 
ti. Kulübe sahibini para ile kandırarak - Asalım ... Asalım... durdu: 

yakın bir Arap kasabasına kaçacaktı. Barbaros yağlı urganları hazırlattı.. _ Nasılsın, oğul? Biraz kendine 
Sokaktan geçen gemiciler, kapı a - Topal Ahmedi geminin direğine gelebildin mi? 

NIJbetçl 
Eczaneler 
:Ba ~ec-e nöbetçi olan eczaneler t-nnlardll': 
istanbul dhetindekiler: 

Aksarayda: <Şeref). Beyazıtta: ccemııı. 
Fenerde: <HüsameddlnJ. Şehremininde: 
<Nazım>. Karagümrükte: (Buat). Ba -
matyada: (Rıdvan). Şellzadebaşında: 

Cİ. Halll>. Eyüpte: (ffikmet Atlamaz). 
Eminönünde: (Bensason- Küçükpazar
da: CHlkmet Cemıu. Aleındarcla: (Eşre! 
Neşet>. Bakırköyünde: (Illllil>. 
Beyoflu clhetindekiler: 

İstiklru caddesinde: <Dell!suda>. Galata
da <Hüseyin Hüsnü>. Taksimde: CLlmon
clyan>. Pangnltıda: (Nargileclynnı. Be
şiktaşta: (Süleyman RecepJ. 
Bola~çi ve Adalarda: 
'Üsküdarda; <Ömer Kenan). Sanyerde: 
(Nuri>. Kadıköyünde: (Sıhhat), CRifnt). 
BüyUkadnda: CHnlkl. Heybelide: (Halk>. 

ğı ıırmen tebliğ olunur. (2 

BANKA KOMERçiYALA 
iTALYANA 

Sermayesi Liret 700,000,000 
İhtiyat akçeal Liret H5,769,05',5' 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyawn başlıca tehlrlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere. İsviçre, Avusturya, Mac•• 
ristan, Yugoslavya, Romanya. ;pul• 
garistan, Mısır, Amerika oemabJtl 
Müttehldest, Brezilya, ŞW, uruıuJ1• 

Arjantin, Peru, Ekvatör ve 
Kolumbtyada 

Afllyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE l\fERKEZI 
Galata Voyvoda caddes1 ıto.raıM 

Palaa <Telef. 44841 /2/S/4/5} 
Şehir dahilindeki acenteler : 

ralığından kanlı bir çift göz gördü - çekerek astılar. Hamza gözlerini açtı: 
ler: Barbarosun donanması o gün og - _ Kasıklarımda tahammül edilmez 

- Çocuklar, sakın Topal Ahmet leye dog"' ru Arap limanından demir ala h. K k B 

İstanbulda : AlA.lemclyan hantııd' 
Telef. 22900 /3/11/12/15 Beyol ' 

Barbaros, Hamzanın yarasına bak- lunda: İstıklll caddesi Telef.~~ 
tı: İZMİRDE ŞUJP" ır sancı var... or uyorum.. u san· 

buraya saklanmış olmasın?!.. rak açılmıştı. cı beni öldürecek galiba! 

Leventler aldanmıyorlardı.. * * * _ Korkma, oğul! insan her ıztırabı 
Kapıyı tekmelediler.. Dan ·z üstlinde bir komışma.. yener .. Ve muztaripken hiç bir acıya 
içeriye girdiler. tahammül edemiyeceğini sanır. 
Topal Ahmet bıçağını çek mis: Cerbeye doğru yelken açmıslardt. 
- Davranmayın!.. O gün - fırtımı. çıkmazsa - Akşam üs 

- Kan kesilmiş.. tehlikeyi savuş • ~-----------~~~ 
turdun 1 istersen sana bir tas şarap Dr • A. K. K UTİliiii' 
göndereyim de iç .. kendinden geçer, 33 
uyursunl <Arkası Tar) Karaköy, Topçular 

• Diye bağırıyordu. tü Cerbe lim .. nına varacaklardı. 

Gemiciler Ahmedin bileğine şiddet· • Barbarosun gemisinde hap edilen 
ı bir odun indirerek, bıçağını yere Venedıkli şövalyenin arnb:ırda sabrı 
düşürdüler. tükenmişti.. Arap köyünden ayrılır -

- Ecelin gelmiş, Ahm,.t dayı! Bo- ken, nmbar ağzında duran uobetçiye OKALMINA 
~una kaçmağa yeltenme!.. seslendi : 

Diyerek kuliibeden dı\ ;ırıya süriik- - Nereye gidiyoruz? 
leyip çıkardılar. Ce b - r eye .. 

Ahmet, Barba"osun yanına çıkacak - Cerbevf' nıi? 1 
yüzii olmadığı ·ç·n: - Evet. Niye şaştın? 

Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Baş ve Diş ağrıları, ArtritiııJI 

- Arkadaş'ar ! Benim i ımi şura - - Huniya Arşipel adahmn.ı g:d • -

tıkt bitirin 1 diye yalvarmağa başla • ı cektik ~.. Öksürenlere: 
mışu. - Daha vakit var, orayu git;niye. 

ATRAN BAKKI BEBE 



'7 2'I Nisan SON POSTA 

• Son Posta • ıun tefrikqı : S 

Endülüs Şövalyesi 
~~~ Abdurrahman 
• Yuaıı: A. R • 

ispanyada Yahudiler bir taraftan 
kralın, diğer taraftan kilisenin· 

tazyik ve zulmüne uğramışlardı 
Cenç bir kadın· Q • 

Yalınkıltçla Samu· 
el babanın arasına 
atıldı B b A 1. . · er en ısa • 
tııle: 

B - Dur, Aşari .• 
1• u adamı dinleye • 
ırn. 

Diye bağırdı. 
Dev cüsseli A -

far b' '. ır adım geri 
c;ekıld'ı El' . ~ .. · ını, agır a· 
~~ aşağıya indirdi. 

ıcının ucunu ye-
t d ' e ayadı. Genç ka-
dın il 'h . d e ı tıyar a am 
~~asında konuşulan 
~ozleri dinlemiye 
a~ladı: 

-Görüyorsunuz 
:Ya} ö1·· b ·· um, aş u• 
Du~uzda bekliyor .•• 
k·ogru söyleyin. Siz, 

1rnsinizL 
ihtiyar diz çök· tii.... • 

d gu Yerde kıvran .. 
ı. Ellerini uğuşturarak mırıldandı: 

d - Biz .. bir firari kafilesiyiz. Arka· 
aşlarırnız da, orada ... 

- Firari kafilesi mi) .. Demek, ka-
tı:Yorsunuz '?. 

- Evet. 
- Nereye} .• 
- Karşıya .. Mağrib sahillerine. 

b Florinda, İspanyadan vuku bulan 
. ~ firar hadiselerine dair bazı şeyler 
tşıtrn· . F k b 1 1 b' t ıştı. a at un arı, esas ı ır su -

bette tarnik etmemişti. Şimdi, ihtiyarın 
u s" 1 . b l . ~z erıni duyar duymaz, u mese-

e:y, ıyice öğrenmek istemişti. 
- Niçin firar ediyorsunuz} •• 

b' Bu üç kelimelik sual, ihtiyarı acıklı 
ır ~ckilde söyletmeye kafi gelmişti. 
rrı·- Ah, Madonnal... Nasıl firar et • 

h,1Yelirn}... Bizim gibi zavallı ve sa -
ip. la sız adamların ispanyada yaşama -

C~·ına irnkan ve ihtimal kaldı mı? .. 
... ~~Ü Yorum ki .. siz, bizim sınıftan de
~ı 81niz. Belki de, ispanyayı hiç bilmi
] kn bir ecnebisiniz... Vakıa, karan -
~ta Yüzünüzü iyice göremiyorum am
~ a., rnuhafızlarınıza bakarak sizin 
h'~ğrib asilzadelerinden olduğunuza 
h ukrnediyorum. Onun için işte size, 

er Şeyj doğruca söylemek istiyorum. 
~arnuel baba, bu sözleri söylerken, 

;sı titriyordu. Korku ve hürmetle ka
;fan vaziyetini hala muhafaza edi -
:.~du ... Onun bu vaziyeti, Florindayı 
d Uteessir etmişti. Arkasında duran 
d~"V cüsseli Aşarla diğer muhafızlara, 
0tıerek: 

... - Siz, biraz çekilin. lcab ederse, .. ı~· v 1 Çagırırım. 

<> Demişti. Ve sonra, ihtiyarın yanına 
turarak, ilave etmişti: 

y - Hükmünüzde, pek fazla yanılmı
~ 0 tsunuz. Damarlarımdaki kanın bir 
1 18rnı, İspanyol kanı olmakla beraber, 
t
8
.P
1 
an ya haricinde, karşı yakanın sa -

rııı . d ltı erın e yaşıyorum ... Şuraya, yanı -
k a oturunuz. Ve benimle, serbestce 
t'0tıuşunuz. Belki size faydcılı olabili -
ırı-ı. 

ti ~htiyar, geniş bir nefes almşıtı. Elle
ltı tıı Ve yüzünü derhal semaya kaldır -

1
f .. hıçkırır gibi bir sesle: 

tı :- Ah, Madonna .. (Yehuva), sizi 
~·~ etsin D· . 

1Ye mırıldanmıştı. 
IJ ....._ Anladım... Siz, Musevisiniz. 
~ıell"ıek ki, p<>pasların tazyikından ka

Yorsunuz? .. 

h ....._ Yalnız, ondan değil, Madonna .. 
erı-ı Papas1arın, hem hükumetin taz -

yikından ... Ve şunu da iyi biliniz; 
kaçan yalnız biz, Yahudiler, deği • 
liz. Bir kısım Hıristiyanlar var ki, on
lar da bizim gibi kaçıyorlar .. malları· 
na ve canlarına sahih olabilmek için 
kendilerine ._ığınacak emin bir yer arı-
yorlar. ' 

-Niçin .. niçin'? .. Bunun esasını an· 
lamak isterim . 

- O halde, dinleyiniz. Size kısaca 
hülasa edeyim ... MadonnaL (Got) -
lar, ltu>anyayı mahved'iyorlar .. halkı, 
esaretleri altında, inim inim inletiyor
lar ... Tarihlerde okuyorduk; babaları -
mızdan işitiyorduk.. İspanya bir çok 
sarsıntılar geçirmişti. Fakat hiç bir za. 
man, bugünkü kadar zalimane bir ida
re görülmemişti ... Dün, halkı refah ve 
saadet içinde yaşatan ispanya, bugün 
tıpkı Romaya benzedi. Kral ve asilza

f 

kütlelerinin ~aedleri, günlerce sokak 
ortalarında kaldı. Binlerce Yahudi, 
çarmıhlara gerildi; alınlarından, kolla
rından, bacaklarından tahtalar iizerine 
çivilerle mıhlandı. Bu ölümierden kur
tulanların alınlarına da. şu damga ba
sıldı: - Esir ... 

Samuel baba, hıçkıra hıçkıra ağla -
mıya başladı. Sözleri, boğazında dü • 
ğümlene diiğümlene mırıldandı: 

- Evet, esir ... Genç, ihtiyar, erkek 
kadın her Müsevi, kılıç taşıyan bir İs
panyolun esiri... Gençler, boyunları
na takılan iplerle kiliselere sürükl~n • 
diler. Zorla vaftiz edildiler. Vaftizi ka-
bul etmiyenler, kilise avlularında taş
lar, sopalar, yumruklar, tekmeler al -
tında parçalanarak can verdiier. 

- Seni de vaftiz ettiler mi?. 
(Arkası var) 

deler, hiç kimseye hayat hakkı ver - --···· "' -- ·-- - · ·' · · ·- ·--- ..... ' 
miyorlar. Asil olmıyan halkı, yalnız 1 OSMANLI BAN.l(ASI l 'ı 
vergi vermek için yaşıyan bir unsur 
gibi telakki ediyorlar ... Halk, buna da 1 TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 
razı .. fakat, kırbaç ve daraiaçları ol - TESİS TARİHİ : 1863 
masa ... Halk çalışıyor; kazandığı pa- 1 

Sermayesi: ıo,1100,000 İniillz lirası 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nıs. Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
fran, Filistin ve Yunanistan'da 
Subeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyaller. 
vardır. 

radan bir lokma ekmek, bir bardak şa- ı 
rap parası ayırarak üst taıafını krala 
ve asilzadelere veriyor. Fakat bu, on -
lara kafi gelmiyor. Her gün vergiler I 
artt'rılıyor .. ve bu arttırılan vergileri 
veremiyenler, kırbaçlar altında p:nça-' 
!anıyor .. leşleri, darağaçları::lda sallam- I 
yor ... Halk, baştan başa esir ... Hiç bir 
kimse, en küçük bir hürriyet ümidi 
besliyemiyor .. hiç bir kimse, efendisin
den en ufak bir takdir ve te~elli göre -
miyar. Tek bir ümid ye teselli .. o da, H _r türlü hrnlca muameleleri 
mezar".' B:ze, Yahudilere gelince; I } (par. 
meselenın şekli, bütün bütün değişi - -._•••••••••-=•••-..,, 
yor. Bir taraftan kralın ve asilz, dele-
rin zulmü, diğer taraftan kilisenin ve Y Ü N V E P A M U K 
papazların cebir ve ta.zyikı bizi taham- İp LİGİ 
mül edilmez bir işkence cenderesi ara-
t>ında ezim ezim eziyor. . 

Florinda, işittiği sözlerin ıztırabilc, 
hafifce kıvranmıştı. ince ve zarif du
daklarım ısırarak: 

- Niçin şikayet etmiyorsunuz .. 
niçin, hakkınızı istemiyorsunuz? .. 

- Böyle mi zannediyorsunuz, Ma
donna !.. Şikayet değil.. gördiiğüınüz 
zulümlere dayanamıyarak isyan bile 
ettik ... Fakat netice ne oldu, bilir mi
siniz? .. Felaketimiz, büsbütiin arttı. 
Zulmün ağır ve ezici kudreti, büsbütün 
omuzlarımıza bastı. Servetimiz, em -
valimiz, emlakimiz, büsbütün elimiz
den alındı. Katliama uğrıyan Yahudi 

VE AKMiŞE VE SAiRE iMALiNE 
MAHSUS TÜRK At\vNIM 

ŞİRKETİNDEN : 
1937 sent'sİ Martının 22 sinde adi au • 

ıette toplanan hissedarlar umumi heyetin· 

de 1936 senesi safi karından temettü his· 
scleri tevzii tarihlerinin tayini hususu lda· 
ıe Meclisine bırakılmış olduğunaaıı Şirke· 

tin hisse senetlerine 26 No lu kupon muka
b:lindc tediyesi heyetçe tasvip edilen te· 
mettüün 28 Nisan 19 3 7 tarihinden iıiba-

ren tesviyesine başlanması bu kere mec -
lisçe karar altına alındığı alakadarların 

malumu olmak üzere ilan olunur. 

İdare Mcclüi 

- - - - - -::-- ---~- -- ~--_ --- --:--- ----

Sayfa 

Resimli Hakiki Bir Vak'a 

GENÇ ve TAZE 
Görünmenin yeni ve kolay usuı·· 

Saat 6 da yorucu 
bir meşguliyetten 
sonra, buruşuk ve 
yorgun bir ymü 
vardı. 

Saat 7 de şayanı 

hayret bir tenle 
genç ve terütaze 
görünüyordu. 

Saat 6,45 de bu 
yeni ve sihramiz 
"4 de bir,, pudra 
yı kullandı. Bir 
miknatisin iğneleri 
cezbettiği gibf cild Yoz ve bl!rıın par-
için son derece ya- laklığı tamamen zail 

Bu yeni pudranın pışma hassasına olmuş hatta buton si-
son derece yapıı;ma malik gayet ince yah benler klıybolmuş 
hassasını veren fevka- bir pudradır...... tur. Bir defa pudra-
Iade inceiiği adeta yi.i- lımmak kllfidir. ÇOn· 
zünde gayri mer'idir. En sa- kn bu pudr ı clldiniz' 
mimi dostlarınız bile şnyanı hay- iç •. kuvvetli bir y ı-
ret teninizin, tabii güzeliikten pı ıını. hassasına ma-
mütevellit olmadığın.\ kail o- liktır. 

larnıyacaktır. Dışarıda, yağ - den kat'iyyen müteec;s;r olmaz 'Ve 
murda ve güneşte veyn deniz yüzde leke ve tabak'l teşkil et-
banyosunda veyahut tenis maç- mez. Tokalon pudrasını, cildiniz -

de son derece yapışma hassasını 
Jarında, içerde sıcak sa loı~da veren ve fevkalade ince olan bu 
dansta daima cazip güzellikte bir sihramiz .4 de bir» pudrayı kul-
!ene malik olabilirsiniz. lanınız. Neticesinden son derece 

Bu pudra, ne sudan, ne de ter- memnun kalacaksınız. 
-------·ı Binlerce To.kalo ı müşteıisinden müessesemin mektup yazan-

ların müş~hedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli delillerdir: 
(Tokalon kr~m ve pudraları11ı kulla11maga baıladığım 

gündenh•ri cildim kendi krem ve pııdraJını bııldu) 
Beglerbt>g ...... K, caddesi·:···· Ma 

( Kr#ml•rinizın bir hafta zarfında cildlmtlt1 göstermiş 11 
olriuğu igi teslrd~,-. nıü(evellid memnuniyetimi isim ve 
adr"simlo ilan etmenizi rica ederim.) 

Bebek... 1 b... S o... No. 11 Ra ... 
M~ktuplann asılları dosyalarımızda saHıdır. 

------~----

1 lstanbul Belediyesi ilanl1rı 1 
.__------~Muhasebede münhal bulunan daktiloluk için 7 /4/937 tarihinde yapılan müs 

baka imtihanında kimae kazanamamıf olduğundan 30/4/1937 cuma gunu ııaa 

14 de yeniden im.ihan yapılacaktır. TaliplE-rİn orta mektep mezunu olmaları ıne 
tur. isteklilerin tahsil vesikalarile bir istida ile müracaat ederek imtihana gİrmel 

lüzumu ilan olunur. uBı, fı2348ıı 

* * • 
Çarşamba pazarının bilen kurulmakta olduğu yer dar olduğundan bu paza 

T etümmeler ve İmam sokağında ve Ha.sekide Haııeki Kadan sokağında k..ıı ulmakt 
olan ?Jazarın Jo eskı Alıp~._. uu.lde:.inde kuru!nıasına umumi medist"~ karar veril. 
eliği ilan olu1'\u:-. ( 8) 2 344 \ • 

------
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v 
yagsız ve yarım yağlı gece Vağh kar 

v 
ve yassız acı badem, 

• 
• .. 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder 
Dünyada mevcut kremlerin en nefisleri, en aıhhileridir. Nazik cild)i kadmlarm hayat arkada"1dır. ihtiyarlan gençle,tirir ve gençleri giizelleıtirir: İnsana ebedi 

bir taravet veren HASAN acıbadem yağile yağsız gündüz ve yarım yağla gece kremlerini unutmayınız. Kutusu 50, tüp halinde 20. Türkiyede yapılıp ta Avrupa etiketi 
yaptfbnlan ve halkı aldatan kremlere ve sair ıtriyata aldanmayınız. HASAN ismine ve markasına dikkat ediniz. 

HASAN DEPOSU: fST ANBUL, ANKARA, ESKİŞEHİR, BEYOôLU, BEŞİKTAŞ. 

Çünkü ASPİRİN senelerdenberl 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ· 

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

• • 
AS P 1 R 1 N in tesirinden emin olmak için 

ediniz lütfen EEY markasına dikkat 

• 

TÜRKİYE B lRİNCİ 

Terazi F br·ika 
n 

~fMl~ 
oll~ 
Markev• 
dlkk t 

Mamullbnı 

tercih 

ellln la 

it 

Mukavemeti ve zarafeti emsalsizdir 
taklitleridden sakınınız 

1 

Toptan satı, Deposu: lsl:anbul Tahtakale No. 68 

Tel: 22269 1 
~ ...... -------------------------------~ Kültür Bakanlığından : 

Olgunluk ve mezuniyet smavlannda bir gruptan muvaffak olamayıp •ta İstanbul 
Üniversitesine devam eden erkek talebenin sınavları Kabala~, Kız talebenin sınav
Jan fs~anbul Kız Lisesinde, Ankara Dil, Tarih, Coğı:afya Fakül esine devam eden 
kız ve erke1' talebenin sınavları da Ankara Gazi Lisesinde 26 - 30 Nisan 937 de 
yapılacaktır. İlgili talebenin devam etmekte oldukları Fakülteler Dekanlarından 
alacakları fotoğraflı vesikalarla sınavların yapılacağı okulliir Direktörli.ıklerine mü
racaatları lazımdır. «23251) 

-----

YALNIZ 

BAKER 
Mağazaları 
Hali hazırda 

PARDESÜ 
RAGLAN 

TRENÇKOT 
REVERSU!LE'ln 

.En rnllntehap çeşitlerini 

Her yerden ucuz fint 
ve müsait şartlarla 

TAKDiM EDEBiLIR. 

Çeşitler tnke.uneden evvel 
istediğinizi ınlıhab edıniz. 

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

ECZANESi 1 
iNGiliZ KANZUK 

BEYOGLU .. ısr ANBUL 
;...-------------·-- ı .'-____________________________ ... 

j 
0

DİŞ TABİBİ . 

RATiP TÜRKOGLU 
Ankara cııddesiftdd: M3SPrrel oteli 
karşısında ( 88) No. lı muayeneha
nesinde bergfln sııat on dörtten 
(19) a kadar k abul etmektedır. 

-················································-· .. -····· 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ· A. Ekrem UŞAKLIGİL 
' S. Ragıp EMEÇ 

POKER 
Tıraş bıçaklan 

SERT &AKALLARI 
YUMUŞATIR. 

ve cildi pamuk gibi yapar 

POKER PLAV 
markasına dikkat ediniz. 

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

• .... ~ .. ·. 
Mv&.V" sz. 

IHTİVARLIK 

Peşinizden Geliyor·, 

ONA KARŞI 

Hazırhkll oavranınızl 


