


2 Sayfa 

Halkın Sesi 

Dilencilik Müca
delesi Lazım 

Dün yazmıştık : Odesa şeh

rinde tek bir dilenci yokmuş. 
9u ıoevzu üzerine muhtelif 
kimselere sordupmuı sual
lerin cevaplarını bu sütun
larda okuyunuz : 

AJt Bey ( Sirkeci Saacaktar ıokak 5) 

- Azizim bence fakirlik ayıp 
değildir. Fakat dilenmek ve bil
hassa dilenciliği bizdeki gibi ka
zançlı meslek haline ıokmak çok 
ayıptır. Gazetede, Ödesada 
hiçbir dilenci olmadığını oku· 
dum da çok hoşuma gitti. Bir 
adam nekadar da fakir olsa meş
ru bir surette ekmeğini kazana
bilir. Bence dilenciler şiddeti ta
kip edilmeli ve halk bunlarm 
tacizinden kurtarılmalıdır. .. 

Ali Riıa B. (Süleymanlye ıokak 21) 

- Dilenciligi kökünden kal
dırmak için içtimai muavenet 
teşkilatlanmıZI çoğaltmak ve kuv
vetlendirmek lazımdır. lstanbulda 
gayrimüslimlerden dilenenler he
men yok gibidir. Bu unsurların 
hususi içtimai yardım teşkilatları 
vardır. Gerçi bizim de Darüla
cezemiz ve kimsesizler yurdumuz 
gibi bazı müesseselerimiz varsa 
da bunlar kafi değildir. ,.. 

Fevzi Bey ( Kumlrnpı Saraçiahak mahal
l•ıl 1 ) 

- Dilenmek çok ayıp bir
ıeydir. Bankada altınları, evleri, 
aparbmanları olan dilencileri az 
mı işittik? Mukadderat sevkile 
bir adam fakir olabilir. Fakat 
dilenmeğe tenezzül etmez. Dilen
cilik ruhun asaletini körleten ve 
&ldilren bir i,tir. Şuna buna 
avuç açanlar baya damarları çat
layanlardır. Fıkaraya yardım bir 
borçtur. Fakat ben dilenenlere 
hiç acımam ve esasen kanunla
rımız da bunu menetmiştir. 

Jf-
Muat B•y ( Diştablbl Sirkeci 5 ) 

- Geçen gün kahvehanede 
genç bir erkek benden para İs· 
tedi. Çalış dedim: İş bul da ça
lışayım, cevabını aldım. Kendisi
ne ayda on lira ile bir iş teklif 
etttm. Boğazına da bakacaktım. 

işin ciddiyetini anlayınca yılışık 
yıhşık güldü ve yanımdan uzak
laştı. Bence çalışmak istiyen bir 
adam bu memlekette aç kalmaz. 
Ayağını topal, kolunu çolak gibi 
göstererek ve uydurma çocuk 
bularak dilenenler vardır. Sonra 
Darülkezeye götürülen dilenciler 
orada rahat rahat yeyip içtikleri 
halde gözleri daima sokaktadır. 

Bence dilenciler tecziye edilme
lidir. Hakiki fakir ve işsizlere 
de çahşacak müesseseler yapma
lıdır. 

• 
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DAHİLİ 

MASONLAR 
ihtilaf 
Ne Şekilde 
Çıkmış? 

Masonlar muhalefet gurupu ile, 
M eşıkı Azam arasındaki ihtilaf 
hakkında malumat vermiştik. Bu 
ihtilaf ~u şekilde doğmuştur: 

Azim locasmda bazıları, ar
kadaşlarının vicdan hürriyetine ri
ayet etmiyerek senelik idare he
yeti i.ntihabatını işkal etmişler ve 
bu arahk nümayiş mahiyetinde 
bir cepten diğer cebe tabanca 
nakletmek gibi bazı şeyler de 
olmuştur. Bunun üzerine Meşrıkı 
Azam intihabatın karıştırılması· 
na müsaade etmemiş ve bazı ka· 
rarlar almıştır. Bu kararlar üze
rine bir kısım masonların mason
lukla müebbeden veya muvak· 
katen alakası kesilmiştir. 

Muvakkaten alakası kesilen
ler Kaymakam mütekaidi Asım 
ve Beşiktaşlı Hayri Beylerdir. 

Beş Mayıs Bayramı 
Beş Mayıs mektep bayramı 

haftası bugünden itibaren başla
ya.:aktır. Mayısın bu haftası 
içinde bütün talebeler kırlarda 
gezintiler yapacaktır. 

İdman 
Şenliklere Bu Ayın 

Yirmisinde Başlanacak 

Bu sene idman şenlikleri 20 
Mayısta yapılacaktır. Mektepler
de şimdiden hazırlıklara başlan
mıştır. Bu seneki şenliklere 3000 
den fazla talebe iştirak edecek
tir. 

Stadyom idaresi şenlikler 

için fazla para istediğinden mii
zakere yapılmaktadır. 

Muallimlerin ücretleri 
Lise ve Ortamektep, Muallim 

mekteple"i muallimlerinin maaş
larından ayrı olarak aldıkfarı üc
retler bu ay verilmewiştir. Bunun 
sebebi tahsisat verilmemesinden 
ileri gelmektedir. Muallimler ala
kadar makamlara müracaat ede· 
rek ücretlerinin verilmesini iste
yeceklerdir. 

Arabamlarm Kavgası 
Kasımpaşada arabacı İsmail, 

bir iş meselesinden arabacı Hay
ruHahı taşla başından yarata
mışbr. 

Buğday 
Fiatler Bir Miktar 

Düşüyor 
Dün, Anadoludan lstanbula 

( 53 ) vagon buğday gelmiş ve 
buğday cinsine göre 5 - 6 kuruş 
arasında satılmıştır. Gelen malın 
fazlalığı dolayısile bir haftadan
beri buğday fiati düşmektedir. 
Dün Anadoludan gelen tiftik 
miktarı 235 balye, iç fındık mik-
tarı ise ( 23 ) vagoııdur. Tiftik 
fiati ( 30 - 50 ) , iç fındık fiati 
ise ( 66 - 67 ) kuruş arasındadır. 
Dün borsada 12 buçuk lira üze
rinden bir miktar afyon satılmıştır. 

İmtihanlar - -
llkmektep lerin Günleri 

T es bit Edildi 

Maarif müdiriyeti İlkmek-
teplerin imtihan gününii tesbit 
etmiştir. Bu sene mektepler 
gripten dolayı bir ıniiddet tatil 
edildiği için tedrisat müddetinin 
biraz temdidi muvafık görül
rnilştür. iıkmekteplerde 1 O hazi
rana kadar derslere devam edi-
lecek, 10 haziranda 1-2-3-4 üncü 
sınıf talebelerinin karneleri veri· 
lecektir. Beşinci sınıf imtihanla
rına 10 haziranda başlanarak 20 
haziranda nihayet verilecektir. 

Yeni Bir 
Mesele 

• 

Ticaret Müdüriyeti, tahdit mu
cibince fstanbula verilen eşyanın 
tacirler tarafından Anadolunun 
muhtelif yerlerine gönderilip gön

derilemiyeceğini, gönderildiği tak
dirde bu şekildeki muamelelerile 
eşya fiatini arttırdıklarmdan do· 
layı bu tacirler hakkında takibat 
yapılıp yapılamıyacağmı lktısat 
vekaletinden sormuştur. Alına

cak cevaba göre bazı kararlar 
verilecektir. 

Bir Sabıkalı 
Mahalle Bekçisine Dayak 

Atarken Yakalandı 

Burhan isminde bir sabıkah 
dün gece Beyoğlunda Madam 
Marikanm evine taarruz etmiştir. 
Burhan k·eudisini yakalamak isti
yen mahalle bekçisi Gülbahar 
ağayı döverek kaçarken polisler 
tarafından yakalanmışbr. 

YALOVADA 
Bulunan Eser 
Tetkik 
Ediliyor 

Müzeler idaresi geçen ıene 
Y alo,·ada keıfedilen tarihi bina 
ile ehemmiyetle meşgul olmakta
dır. Bir haftadanberi müze mn
dür muavini ile müze mimarı 

Yalovada binanın tamamen mey
dana çıkarılmasile meşgul olmuş
lardır. Dun de müzeler müdli
rü Aziz Bey son vaziyeti tetkik 
etmek üzere Yalovaya gitmiştir. 
İki hafta sonra eser bütün ma
nasile meydana çıkmış olacaktır. 
Bu binanın eski devirlerde hü-• 
kümdarların harp seferleri esna-
sında dinlenmelerine mahsus bir 
mahal olduğu anlaşılmıştır. Bir 
kitabe meydana çıkmadığı için 
eserin hangi devre ait olduğu 
kat'iyetle anlaşılamamışsa da inıa 
tarzı itibarile dördüncü devre 
ait olduğu tahmin edilmektedir. 

Bu bina tamamen meydana 
çıkarıldıktan sonra balkm tema· 
şasına açılacaktır. 

Bir Beraat Kararı 
Kaçakçahkla maznun Rüsteınlye 

vapuru kaptanı Sabri Bey dün ihhaaa 
mahl<emesinde beraet etmittir. 

Meçhul! 
Ölen Ve Öldürenler Henüz 

Meçhul Duruyor 

Geçenlerde Maslakta ( 32 ) 
yerinden yaralı bir ceset bulun
muştu. Dün bir gazete bu cina
yetten suçlu olarak bir Bafrah
nın tevkif edildiğini yazıyordu. 
Bizim yaptığımız tahkikata göre 
cinayet henüz esrarını muhafaza 
etmektedir. Jandarma ve poliıin 
ehemmiyetli takibine rağmen ne 
cesedin hüviyeti anlaşılmış ne 
ne de katiller hakkında bir ip 
ucu elde edilmiştir. 

Osmanh Bankası MUdUrU 
Maliye Vekili ile görüşttıkten 

sonra Ankaradan şehrimize di
nen Osmanlı Ban,asının Paris 
şubesi müdtirU bugün Parise ba
keret edecektir. 

Bu Ne Biçim Müşteri 
Üsküdarda bakkal Hilseyin 

Ef. nin dükkinına cigara almak 
bahanesiJe giren şoför muavini 
Süleyman çekmeceden para ça
larak kaçarken yakalanmıştır. 

Mayıs 5 

Günün Tarihi 

Şeker Ve KahvP 
Bollaşacak 

Ankara, 4 - Şekerin pahalılan
mHına karşı hükumet tedbir almak
tadır. Bu hususta lktısat Vekili 
ıunlan söylemiştir ı 

" - Mayıs ve haziran için üc; bu
çuk milyon kiloluk kadar yeniden 
t•ker kontenjanı veriyoruz. Şeker Ye 

kabnyi memlekette bol bol 1ata
bilmek ve mukabilinde memleketten 
d8'ri• çıkarmamak için tütün ve 

bunun benzerleri ile mübadele esa-
11na müstenit bizimle anlaşmıya 

hazır fabrika ve müesseseler vardır. 
Böyle bir neticeyi elde etmek için 
tetkikat yapıyoruz. Başvekil Paşamn 
avdetinden sonra bu hususta cezri 
bir karar verilecektir.,, 

Yeni Ticarethaneler 
Ticaret Odası Meclisi yirmiden 

fasla yatağı olan lıusuıi hastahanele
rin tiearethane addedileceğine karar 
vermittir. 

Şehir Meclisinde 
Şehir Meclisi dün toplanndf, 

bazı meseleleri müzakere etmiştir. 
Havayici zaruriye meselesinin müna
kaşası cumart.asi gününe kalmışbr. 

Zabitlerimiz Geldiler 
Niat beynelmilel büyük at mü .. 

ıabakalarına iştirak eden zabitlerimiz 
dün tehriınize dönmüşlerdir. 

Harbiyenin Yeni Talebesi 
.A.keri Liselerden bu aene diplo· 

ma alan yüzlerce genç, yükaek aa
kerl tah•il görmek üzere dün mera
simle Harbiyeye gitmişlerdir. 

Mübadil Bonoları 
Maliye Vekaleti mübadil bonola

rını g~ndermiştır. i11k&n idareainde 
tetkil edilen bir heyet bugünden 
itibaren bono . tevziatına bathya
caktar. 

Gençlik Hilaliahmeri 
Hililiahmer tarafından hazırlanan 

Gençlik Hililiahmeri T eşkilita ni
zamnamesi Maarif Ve&aleti tarafın
dan taavip edilmiştir. 

Bir Polis Mahkum 
8Gyilkderede İımail isminde bir 

genci ötdürmekten maznun polis 
Hilmi Efendi bir sene fiç ay hapae 
ve SOO Hra tazminat itasına mahküm 
olmuftur. 

Bir Tayyare Faciası 
Din Mersin civannda bir Alman 

tayyare•l yere inerken parçalanmış, 
yoleulardan Alman fabrikatar M. 
Hana ve bir Madam yaralanmıttar. 

Otomobil 
Faciası 

Din akşam köpril üatünde bir 
otomobil faciaaı olmuıtur. Şofar 
Muatafa Ef. nin 13.16 numaralı otow 
mobili k8prüden geçerken bir çocu
tu ~itnememek için manevra yap
mıf, fakat direklerden birine bindi· 
rerek 6n kıamı parçalanmıtbr. Ne
ticede ıoför, muavini ve müfteriler 
yaralanmışlardır. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve Alacaklı 
1 

1 : Komşu - Hasan Bey, hak, akhma r 2 : Komşu - Beraberce şu köşeyi 3 : Komşu - ... Senin meşhur ala- 4 : Hasan Bey - Onu bilmiyecek 
ok tuhaf bir şey ~eldi. dönerken... c.ı kl: n Mehmet Bey karşına çıksa ne ne var '? Tıpkı senin gibi yapar, iÖrme-
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• Büyük Saadet • 

----
Mıindericatzmızın çoklu
ıundan Dercedilememiş
tir. 

.......................................................... ., 
Leningratta 
Ziyaretler 

Bütün Halk, Türk Misafir
leri Büyük Nümayiılerle 

Selimi adı 

Moakova, 4 - Başvekil Pata 
ile Tilrk misafirleri taşıyan tren 
saat 1 1 de Leningrat şehrine 
va11l olmuıtur. Tren Türk milli 
marşının terennümleri arasında 
istasyona girmiştir. 

,, Baıvekil Paşa, selim resmini 
ifa eden askeri müfre·zeyi teftit 
etmiştir. Başvekil Paşa Leningrat 
icra Komitesi Reisi Kadaskinin 
sözlerine şu mukabelede bulun
muştur: 

"Arkadaşlarım ve ben burada 
bize gösterilen büyük hUsnil ka· 
bulden fevkalide mütehassisiz. 
Leningrada da gelmiş olmaktan 
çok memnunuz. 

Burasının Sovyetlerin en 
ehemmiyetli sanayi ve barı mın· 
takaaı olduğunu biliyoruz. Lenin· 
gradıa Rua inkdibmda oynadığı 
büyük rol basebile burada bize 
yapılan hüsnü kabultı bir kat 
daha takdir. ediyoruz." 

Halk TOrk misafirlere karşı b6-
,ak tezahürat yapmıştır. 

Moskova, 4 - Başvekil Paşa, 
Tevfik Rüştü Bey ve refc... • 
katlerindeki zevat Leningrat 

Sovyet riyasetini ziyaret etmişler, 
divan azalan tarafından selim· 

lanmışlardır. Türk misafirler ga· 
lerileri, eski Smalni müessesinde 
Leninin oturduğu odalan, fabrika· 

ları ve sair müeesseleri ziyaret 
etmişlerdir. 

Tamirat 
Meselesi 

-----
Bal, 5 (A.A) - 9 Mayısta 

to~lanacak olan beynelmilel ta· 
mirat bankası idare meclisi içti-

maında bilhassa Reichsbanka VC"" 
rilen ve gelecek 4 haziranda va· 
desi hitam bulacak olan 100 mil
yon dolAnn tecdidi meselesile 
meıgul olacaktır. 

Amerika Hariciye Nazırı 
Kan, 5 ( A. A. ) - Amerika 

Hariciye Nazırı M. Stimso~, 
buradan Nev· Y orka müteveccı· 
ben vapura binmiştir. 

iflas 
Müntehir Kibrit Kralının 

Hesapları Görülüyor 
Nevyork, 5 ( A.A )- Bey~el· 

milel kibrit kumpanyasının ıflA· 
sının tetkikı sırasında işbu nıü· 
essesenin matlubatının 164,000 
ve zimmetlerinin 100 milyon do· 
lira baliğ olduğu mezkür mü
essese müdürleri tarafından tah· 
min edilmiştir. ----

M. Mak Oonald Hastanede 
Londra, 5 (A.A.) - Bqvekil 

:.M Mak Donald, 801 gözüne 
..;_eliyat yapbrmak için Alin ii· 
ledea sonra yatacaia Hriryata 
sitmiftir. 

/ , 

.. 

1 Her initin bir yokuşu. lwr I ~ l-'t•rwıt ı.;:ı,hibinin derdi de 1 8 - Yalnız çahşmanııı sonu daima 
saadetin hir felaketı her f P.lfıl"'ti ıı dl' lıii~ i\l, til r. Her 7.evkin sonunda bir iyi~lir. Ça.lıştıgınd:ın dola:- ı hedhaht, 
bir saadeti vardır. gü:t. ) aşı bulunur. felakotzede olan yoktur 

En lıiiyilk sa.adet çalııma.ktır. 
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SON 1'ELGRAF HABERLER/ 

Yakında Çok Mühim Liyi· 
halar Müzakere Edilecek 
Tahsil Görenlerin Askerlik Müddetleri 

Ankara, 5 ( Hususi )- Millet 
Meclisine hükumet tarafından 
maarife, askerliğe, dahili işlere 
ait birçok yeni ve mllhim kanun 
layihalan verildi. Bu layihalar 
arasında bilhassa iskin ve as· 
kerlik işlerine ait olanlann esas· 
lannı bildiriyorum. 

Yeni iskln liyihasına göre 
iskan mmtakaları dört kısma ay· 
rılmaktadır. 

1 - Türk harsına mensup 
nülusuıı l<:esafeli matlup olan 
yerler. 2 - Türk harsana temsili 
matlup nOfusun iskinlanoa tahsis 
edilecek yerler. 3 - T&rk har
sına mensup muhacirlerin serbest· 
çe yerleşecekleri yerler. 4 - Bir
çok sebeplerle be şaltılması icap 
eden memnu mmtakalar. 

İskan için kabul edilmiyecek 
olanlar Türk harsına mensup 
olmıyanlar, sirayet devresindeki 
frengililer ve ailesi cuzamhlar 
ve aileleleri, askeri ve siyasi cü· 
rümlerden gayri herhangi bir 
cinayetle mabküm olanlar, anar
şistler, casuslar, memleket hari
cine çıkarılmış olanlar. 

Zabitler 
Barem Dereceleri Bir 
Derece Yükselecek 

Ankara 4 - İşittiğime göre 
Mtıdaffa Vekileti, kıdemli yüzba· 
filara kadar olan zabitan ve as• 
keri memur ve san'atkirlarm ha· 
rem derecelerini, bir derece yilk· 
seltmek için tetkikat yapmaktadır. 

Vapurcular Şirketi 
Ankara 4 - Seyrisdaio ile 

diğer vapur kumpanyalanmn va· 
purlarına kıymet konarak bir 
şirket teşkiline dair yapılan tet• 
kikat bitmiştir. Bu hususta lıa
zırlanan layiha ismet Pqamn 
avdetlerinde Heyeti Vekilede g6· 
rüşülecektir. 

-
1 

Dahili arazisi dar, ormanlık, ı 
dağlık ve taş:ık köyler abalisile 
seyyarlar üçUncil mıntakaya iskln 1 
edileceklerdir. Türk tebaası Çin· 
geneler, Türk harsına mensup 
halkan bulunduğu yerlere yerlet· 
tirilebilirler. 

Aşiretlerin hükmi şahsiyetleri 
taııınmıyacaktır. Aşiret reisliği 
gibi unvanlar ilga edilecek, bun· 
larm tasarruflarındaki gayri men• 
kuller devlete intikal edecektir. 
Bu yerler toprağa muhtaç olan· 
lara verilecektir. 

Hariçten gelip veya dahilden 
mecburi ve ihtiyari olarak nak· 
!edilenler iki sene tamamen, 2 in• 
ci, 3 üncil ve 5 inci seneler de 
yarıyanya bilavasıta vergilerden 
ve yol mftkellefiyetinden muaf 
tutulacaklardır. 

Meccanen temlik olunan emval 
için veraset ve intikal vergisi 
ahnmıyacakbr. 

Umumiyetle Adi iskAn ıu• 
retiyle verilen gayrı menkul 
mallar tapu harcından müstesna 
tutulacaklardır. 

-----·-·-
Honolulu 
Rezaletinin 
Neticesi 

~--
Honolulu, 5 (A.A) - Bir ka· 

dına tecaviiz cürmile maznun 
mülizim Mas ue ile 3 şeriki cür· 
mtl ıo sene kalebentlik cezasına 
mahküm edilmişlerdir. MahkC"" 
menin vermit olduğu karar, vali 
tarafından bir saat hapis cezası• 
na tahvil edilmiştir. 

Amerika da Yeni Gümr Uk 
Vaşington, 5 (A. A.) - Ayan 

Meclisinin maliye encümeni pot· 
rel, kömilr ve bakır llıerine 
mevzu gnmrDk rüsumunu tekrar 
tesis eylemiştir. 

İSTER /NAN, İSTER 

Askerlik Layihaları 
Meclise yeni verilen ihtiyat 

zabitleri liyihasına g6re bundan 
sonra ortamektep ve muadili 
mektepler mezunları ihtiyat 
zabiti olamıyacaklar, yalnız lise 
ve muadili mekteplerle Da
rülfünun ve diğer yüksek mek• 
tepler mezunlan ibiyat zabiti 
olacaklardır. 

Askeri ehliyeti olan lise ve 
muadili mektepler mezunlan için6 
ay kıt'a, 6 ay tahsil ve 6 
ay da hizmet mUddeti tespit 
edilmiftir. 

Tam ehliyetlerin kıt'a madde
li 3 aydır. Yüksek ehliyeti olan
larla ytikıek mekteplerden, Ti
caret, Kaptan, Çarkçı mekteple
rinden ve darillfnnundan mezun 
olanlar kıt' ada talimden m6ıteana 
tutulacaklardır. 

Asker Maa,ıarı 
Kara, deniz ve hava k.ıvvetlerinde 

vazife gören biliimum onbaşı ve 
neferlerin aylıklan ıçın bir 
layiha hazarlanmıştır. Bu liyibaya 
göre neferlere 25 ve onbaşılara 
da elli kuruş aylık verilecektir. 

Mürteciler 
ispanyada Müthiı Bir 
Suikast Hazırlamışlar 

Madrit, 5 ( A. A. ) - Zabıta 
birçok kimselerin tevkifini intaç 
eden bir fesat ıebekeıi meydana 
çıkarmıştır. Mevkuflardan He
rald bu şebekeye dahil olan
ların Cilmhurreisi M. Z.. 
morayı öldftrdükten aonra ce
naze merasımı icra edilirken 
Başvekil M. Azana ile diğer 

nazırlan katletmiye karar vermİf 
olduklannı tasrih etmiştir. Bu 

ıebekeye dahil olanlar bOtiln 
bunları yaptıktan sonra sağ 

cenah müfritleri ile bir hllk(imet 
teıkil etmeyi derpiş ediyorlardı. 

Bursa, •u şehrid'r, kaplıcalarlle meşhurdur. Son 
.ı;amanlarda bilyük bir tbket 450 bin lira aarfederek 
burada mOkemmel ve asri kaplıcalar yaptırm~ştır. 
Bu kaphcaların b\şaatı bitmiı, hatta ba aene faahyete 
ıeçmeıi de takatrftr etmittL 

Fakat yeni kııpbcaların ıuyu yokmut. ıuyu yu
kardakl membalardan getirtmek lizımmıt. o memba· 
lar iae bafkalarının elinde lml.. Su ıabipleri yeni 
kaplıcaya su Yermek iıtemiyorlarmıf. Bu yilzden asri 
kaplıar b• •ne de atılamıyacakmış. 

IST81t /NAN . ISTE/f IN'ANMAI 

Sonu 
Gebniyen 
klünakaşalar 

A, E. 

Bir meslektaşım milletler 
meclisini mahalle kahvesine beu
zetmif: 

- Diplomatlar kendi memJe
ketlerinde biru sıkıldılar mı bu
raya gelirler dağ ve gll havam 
alırlar. Bol bol lif atarlar, sonra 
sinirleri ve kafaları dinç olarak 
memleketlerine giderler diyor. 
Arkadaım hakkı var. t·akat millete 
fer meclisinin yalmz iıtirak eden
lere değil, orada ı&ylenen nutake 
lan okuyanlan da etlendirclill 
inklr edilemez. 

Bir defa ıu ailAblan tahdit 
meselesi etrafında konutulanlara 
bakınız. Yine bir meslekl8fım ... 
)atıyor. Sillblann tabdidind• 
evvel cinslerinin tayini, te-
cavüzi ve taarruz! oldukla-
rına g6re haklarında ayn, 
ayrı muamele ifası dllfDnGlmU. 
mtlzakere batlamıı •• herk11 
işine geldiğine gire ıu 1111!1 te
dafüidir, öbilrl taarrud de ..... 
Nesell lngiliz ayağa kalkm11: 

- T ahtelbahirleri ilıa ed .. 
lim, bunlar •rih surette taarra
zidir! demif. 

Derhal bafka bir Hı yit.. 
ıelmiı: 

- Affedersiniz, affedeninbı. 
Tahtelbabirler bliytikl nrhh yap
mak imkAnına malik olmıyaa 
ktıçllk devletletin menfaatlerial 
ve tereflerini koruyan n11tafu. 
dır. Bilakis tahtelbahirleri deill 
ıınhlılan ilga etmelL. fikrini 
ortaya atmıı .. 

Tabtelbabirler, ıırbhlar ve 
tayyareler gibi hOcum otomobile 
Jeri de mlhim .-kerelere ... 
mio tqkD etmektedir. Yakıl 
hiicum kelimesi habra derW 
taarruzu getirir. Getirir amma 
bu otomobiller mlitqebbia bir 
piyadeye karp mlidafaa ftlltalf 
olamaz mı?. 
, Toplara gelince: Bunlann len.; 

çlikleri ve b11ytıkleri vardır. Ba
zılannın iddiasına g6re knç&klerl 
taarruzt, büyiikleri de tedaf&I 
ıilihlardır: 

- Fakat bu noktal nazu 
kabul edilirse büyilk topu en fo
la olan devlet, en ıulhperver 
devlettir, manua çıkabilir. Ba da 
doğrul 

Bana kala& ben mllzakereyl 
kı• kesmek için ba,ka tirli 
bir taanif yapmayı teklif ederim. 

1 - Seyyar toplar taarrml, 
2 - Sabit toplar ela tedafld 

vasıtal~, derim. 
Fakat ihtiyaç olur• •bit 

toplar otomobile bindirilir, H'IJU 
bale getirilebilir, cliyeceklinis. 
E... Bu da doğra 1 

Cenevre mlizakerelerinl anı .. 
tan mealektqım itin içiDden pb-
mıyor ı 

- Tahtelbahirden, mhlıdu, 
tayyareden ve toptan IODf& m .. 
sele ıiingllnftn ve tnfetin taarra
ıi mi, tedaftll mi olduğuna gel .. 
cek ve bu mesele de bir tirli 
balledilemiyecek, eliyor; hakki 
var! 

Sös11D Kısası: Cenevre mahal
le kahvesine benziyorsa, ıillhla
nn taarruz! mu yokıa teda
füi mi oldaklarının tesbiti de 
bizim ihtikir mllnakaşalanna 
benziyor, bir tllrhi teabit edil .. 
miyor. 

Kıvırcık f'ustafa 
Kıvırcık Mustafa isminde biri 

Unkapanında Mehmet Efen41 
isminde bir zab soymak mak..
dile yolunu keserek bir el aillla 
atmlf, fakat fakalaamlfllr. 



Atf emleket /ıtfanzaralan MEMLEKET HABERLERİ 1 ~~ _c_ençler için -~ 
Eski Ve Yeni 
K">ütahya 

~i &WE:lll~IEIB-IZB&li~--~---~-~ll!millım!'Z•-.smın:ımm----l!ld Rahatsız Edenler 

:"Cütah;. ayı 14 sene evvel bir 
defa daha ziyaret etmiştim. Balı-

··ıer Y r 
kesir hattmm ı· smi küşadı mü
nasebetife ikinci defa göt üyorum. 

İne ince yağan bir yağmur, 
sert bir rüzgar He yere dilşüyor-

clu. Tamar::ıen ıslanmıyan sokak· 
h1rdan bir toz bulutu yükseli
yordu. 

Ar:ıbanın içinde s;.ırrıla1 sar
sıla istasyondan bir çeyrek me· 

saf ede olan şehı e girdi . Şehir 
istasy0t a boşanmıştı. Dr I< anlar 

kısmen kapalı idi. Halk, fırka 

binası etrafında tekasiif etmişti. 

Hava biraz soğuktu. Hatta yüksek 
dağ tepelerinde kar bile görü
nüyordu. 

Kütahyada dört saat kadar 
kaldık. Bu dört saatte otomobil 

araba ve yaya olarak dolaştım. 
Evvela gördüm ki 14 sene Kü-

tahyanın simasında mühim bir 
değişiklik vlicuda getirmemiştir. 

Evler yine o evler, sokaklar yine 
o sokaklar, dere keza ve hatta 

dereye nazır dükkanların yuka
rıya kaldırılan dükkan kapakları 
da ayni idi. 

Kütahyay1 bu itibarla fazla 
muhafazakar buldum. Dal' sokak-

s 

Evrenye (Hu
susi) - Geçen 
mektuplarımdan 
birinde kasaba-
mızla Kastamo
nu arasında yol 
yapılmak için 
hükümete mi.ira-
caat edildiğini 
ve hiikümetin 
mühendis ızam 
edeceğine dair 
söz verdiğini bil
dirmiştim. Ge-
çen gün bir he
yet namına Kas-

onu 

tamonu Valisi Murat Beyi zi
yarete giden Evrenye .. Na
mazgah kariyesi birinci Muh
tarı Mehmet Nuri Bey, Vali 
Beye miihendis meselesini hatır
latmış, bunun üzerine Valimiz 
ViJayet miihendislerindeıı birisini 
Mehmet Nuri Beyin beraberine 
vererek Evrenyeye izam etmiştir. 
Mühendisin yol ke.şfiyati için ka
sabamıza geldiğini haber alan 

ları biribiri içine giren dükkan- Neticelenen 
ları ve evleri, çiğ ve yıkanmadan 

yenilecek şeylerin müthiş toza Bir Mat buat 
rağmen açıkta satılması, sokak-

larda köy hayvanıaı·ının metrukatı Davası 
ve elektrik yakan dükkanın yanında Bandırma ( Hususi ) - Mer-

petrol lambasile aydınlanan Kii- hum Bandırma kaymakamı Hasan 
tahya derin bir tevekkül içindey- Fikri, sabık meb'us mülki zade 
di. Mehmet ve jandarma bölük ku

Kütahya; umumi caddeye 
ıapa kalmış bir sokak gibidir. 
Evvelce Eskişehir - Konya hattı 
Alayunttan geçeı di. 

KUtahyaya İstanbuluo Fener
bahçesine yap l n şimendifer 
hattı gibi bir hat vardı. Fakat 
işlemezdi. ş·mdi B lıkesir hattı 
münasebetile Krt hya cadde
)~ çıkmış vaziyettedir. 

Binaenaleyh bugünkü teklifsiz 
kıyafetini yavaş yavaş teptil et
miye mecburdur. Şehre girerken 
iki taraflı mezarlığı kaldıracak, 
dereyi örtecek, yenilecek madde
leri tozdan, pislikten muhafaza 
edecek ve ortalığı temiz!iyecek
tir. 

Dönerken trende birisi diğe
rine soruyordu: 

- Ktitahyayı nasıl buldun? 

"- Yeni hattın feyjzlerinden 
istifade edece w i muhakkaktır. 
Fakat şimdilik bu kıyafetle mi
safir kabul edecek vaziyette 
değildir . ., 

Dedi. 
H.L 

Demiryolu 
Samsun -Sıvas Hattı 
Yakında Açılacak 

Sı vas ( Hususi ) - Samsun-Sı
•as hattı bağlanmıştır. Samsun 
ve Sıvastan gelen trenler 334üncü 
kilometrede karşılaşmışlardır. Son 
kalau yüz kilometroluk yolun 
ray fcrşiyatma başl ınmıttar. 

Aju~{ ı>sta hattın küşat reınıi 
J•pıla.c~ic y~ işletmiy.ı: ~çıJaca~br • . 

mandanı iken F ekeye tahvil edi
len yüzbaşı Ziya, Belediye reisi 
ve Halk Fırkası reisi Kaşif 
Beyler tarafından bundan, bir 
sene evvel Balıkesirde İstik· 
lal gazetesi başmuharriri Vedat 
Hilmi Bey nleyhine bir haka
ret davsı açılmıştı. 

Hayli uzıyan bu muhakeme 
nihayet neticelendi ve mahkeme 
iddia ve müdafaaları dinledikten 
onra, maznun hakknıda, beraet 
kararı verdi. 

Sa 0 li e 
Bir l(öy Halkının Talep 

Ve T eınennileri 

Salihli ( Hususi ) - Geçenler
de Çapaklıya gittim, orada ka
nallar açılmaktadır. Çapaldılilar 
bana şunları anlattılar : 

u - Kedis çayının bütün 
ovayı sulıyarak geçmesi ıçın 
kanallar açtırılmaktadır. Amele-
ler ekilmiş tarlalarımızı yarı-

yorlar. Bu iş ıçm bize 
evvelden haber vermedikleri gibi 
harap olan malımızın fiatini de 
ödemiyorlar. Kaymakam Kamil 
Beye gidip şikayet ettik. Ankara
ya telgrafla şikayette bulunduk. 
Henüz bir cevap alamadık. 

İki senedir köyümüze su 
gelmiyor. Ahali susuzluktan 
mustariptir. Uzaklardan hayvan~ 
larla getirdiğimiz sular ııtmahdır." 

Kahve ihtikarı 
Salihli (Hususi) - Burada an

cak iki tacirde kahve vardır. 
Bunlar da 280-300 kuruı arasında. 
satıyorlar. 

alisi E vrenye •• oy 
o • 

e ının 
• • • • 

erını e ne e l 

Güzel Evrengeden bir manzara 

halk çok memnun olmuşlar ve 
ıevinçJerinden adeta bayram yap
mışlardır. 

Mühendis daha geldiği gün
den itibaren keşif ameliyesine 
başlamış ve altı saatlik bir me· 
safeye kadar tetkikat yapmıştır. 

Esasen az çok muntazam bir 

1 
halde buh.~nan yolu ve toprağım 
Mühendis Bey çok beğenmiş, bu 
yolun kolaylıkla ve pek az 

bir masrafla ba
şarabilineceği ne
ticesine ,varmıştır. 

Mühendis bey 
tetkikatı netice
sini viiayetc bil
dirmek üzere Kas-
tamonuya git-
miştir. 

Kasabamıza 

blı yol yapıldık
tan sonra halk, 
şimdiye çektiği 
sıkıntıları unuta-
cak ve doJayısile 

1 

mesaısımn mlikafatını görecektir. 
Kasaba ve civar köyJerin hal .. 

kı bu yola büyük bir ehemmiyet 
yeren Vali Murat Beye karşı te
şekkürlerini (Son Posta ) ile bil-
dirmektedirler. 

Mühendis Beyin bugünlerde 
tekrar gelmesi ve plan mucibince 
yollara ·dikilecek kazıklara neza
ret etmesi beklenmektedir. 

Y. N. 

Aksarayda Çocuk Günleri 
- ~- --

Çocuk Haftasında Ço ... 
cu e Ç ş 

Çocuk haftasını idare eden Aksarag muallimleri 

Aksaray ( Hususi ) - Şehri- 1 Bu çocuklar sağlam bir dissiplin 
mizde çocuk haftası çok güzel dahilinde pek vakurane hareket 
tes'it edildi. Haftanın ilk günü ediyor ve bütün halkın nıemnu-
saat 10 da mektepliler ve spor- njyctini mucip oluyorlardı. 

cular ortamektep meydanında İlk gün merasimi müteakıp 
toplandılar. Sonra ·Gazi Bul- glindüz yarışlar, futbol ve voley-
varı istikametine doğru ileriediler bel maçları yapıldı. Akşam, 
ve · hükumet konağı önlinden Cumhuriyet mektebinin bir ay-
geçerek hazine meydanına gel- danberi hazırlamakta olduğu 
diler. Her mektep ve her teşek- çok muvaffak müsamereye beş 
kül evvelce tesbit edilen yerle-

yiiz ld~iden mürekkep bir davetli 
rini aldılar. Hazine meydam ad·e- . 

ziimre gelmışti. 
ta biı· mahşeri andırıyordu. Bu 
meydanda toplanan halk kütlesi Bir taraftan müsamere veri-
altı bin kişiden fazla idi. lirken diğer taraftan da munta· 
İntizamı çocuk polisler te.. zam bir kız alayı Aksaray so-
min ediyordu. O gün serkomser, ka.klarını geziyordu. Çocuk hafta-
komiser, polisler hep çocuk- sının güzel bir şekilde tes'idi 
lardan seçilmişti. Merasim baş- hususunda muallimlerimiz çok 
ladığı zaman sırasile ortamektep çalışmışlardır. 

o. z. müdürü Seyfeddin, doktor Tah-
sin eczacı VAsıf, Vali Ziya ve 
spor teşkilatları namına Sabri 
Beyler hararetli nutuklar söyle
diler ve alkışlandılar. 

Bu bir hafta zarfında mek
tepler çocuk müdürler tarafından 
idare edildi. cumhuriyet mektebi 
mlldiri beıinci ıınıftan Rem2i, 
Gazi mektebi müdiri Ahmet 
Efendiler ve Zafer ~ektebi mii· 

. diri . Seyyido Sıbiba Haıuindı. 

Samsunda 
Tütün Satışı 

Samsun ( Hususi ) - ltalyan
lar şehrimizde tütün mubayaasıru 
bitirmişler ve ( 300 ) biı1 kilo 
tütün almlşlardır. Fiatlcr 160 .. 
ı UO ara11nda olmuş, bazı ufak 
partiler de 2 IO - 230 kuruş üıe· 
rind• yapılmııtar. · 

!Rahatsız 
Olanlardır 

Hayatta gürültü patırtılarife, 
sinirli harcl·etlerile, titizliklerile 
etrafı rnhatsız edenler, daha zi· 
yade hasta, muztarip ve ral.atsız 
olanlardır. 

Mektepte, sınıfı altiist eden 
yaramazlar, hocalarını müşkül 

vaziyete sokan çocuklar, ya sıh· 
hati bozuk, yahut evindeki mu• 
hiti fena olanlardır. Bunlar bed· 
baht çocuklardır. Bu bedbeht• 
lıklannı, başkalarını rahatsız 
ederek tehvine çalışırlar. 

Evde, en çok sıkıntı veren, 
etrafını en çok iz'aç eden çocuk 
evin sinirli ve hasta çocuğudur. 

Çocukların huysuzluklarının ve 
yaramaziıklarmın en mühim se• 
bebi hastalıklarıdır. 

Büyükler arasında da bu böy .. 
ledir. 

Canilert hırsızlart bila istisna, 
dimağen ve ya ruhen hasta olan• 
lardır. Kıskanç koca veya kadm• 
lar, daha ziyade kendilerini ra-. 
hatsız eden bu betbahtlardır. Bunı 
lar daimi bir azap ve işkençe için
de yaşar, şüphe ve ıstırap içinde 
ömür geçirirler. Zalimler ekseriya 
zulme uğramış kimselerdir. 

İnsanları sinirli, hasta ve titiz 
yapan amillerden biri de inkı· 
bazdır. 

Birçok kimseler de kendile· 
rini küçük görmekten muztarip• 
tirler. Hulasa elrafı herhangi 

bir şekilde rahatsız edenler, biz· 
·~t rahatsız olanlardır. Bunlar 
:naddi ve manevi istırap ve kusur• 
tarını başkalarını rahatsız edecek 
söz ve hareketlerle ifade ederler. 

Bu gibiler tedaviye muhtaç• 
tırlar. Mestut adamlar ne eli o ur 
ve etraflarını da mes'ut ederi :. 

Muvaffak olmalL için etrr a 
saadet saçmak lazımdır. Ken i• 
mizi nekadar çok sevdirir J.c 
o kadar çok muvaffak oluruz. 

Mes'ut olmıya ve mes'ut etnıı~ 
çalışalım. 

Bir Mahküm~yet 
Evrenye ( Hus\J i ) - Geçen .. 

lerde Hayvat köyü birinci muh .. 
tarı Salih Ef. Efendinin kah .. es:nd 
kaçak iskambH kağıtları hulun• 
muştu. Salih Sinop İhtisas Ma , .. 
kemesi kararHe alh ay hapıse 
mahkum olmuştur. 

Adana Belediyesinde 
Adana (Hususi) - Şehir Mec· 

!isinin içiimaında varidat bütçesi 
455,4 t 2 lira olar k tespit edildi. 

l{onyada At Yarışları 
Konyat (Hususi) - Önümüz .. 

deki 6 mayıs cuma giinü Çayır 
mevkiinde ilkbahar at yarışlarma 
başlanacaktır. İkinci koşular 13 
mayıs cuma günü yapılacaktır. 

lsl<enderiyede Veba Yok 
En son ziihur etmiş veba 

vak'alarmdan itibaren yeniden ve .. 
ba musapları müşahede edilme• 
diği anlaşılan lskenderiye ile Port .. 
sait limanları muvaridatına kar• 
1t konulmuş muayenei bbbiye 
ve ttlSfıfar tedbirlerile; Süveyf 

ıı . ve Berut Limanlarının muvaridatl" 
, na . mevzu · muayenei bbbiye ted .. 
biri ka1dırı~mtft1r. _ . 





-1.___B_a_şa_D_n_ir-~~ 
Başa gelen çekilir, am ı ıa 

Allah insana batından bnyük 
it vermesin. ÇUnkU başına öy'e 
büyük bir kabak patlar ki, a.:ıçı 11 

baflllı yolsa kurtulmanın çares ni 
bulamaz. Akılsız başın cer ıs m 
ayağa çektirirler. Hiç kimse blııı· 
da kesenin hissesini düşünmez, 
akılsız başlı insanların sokakta 
yalın ayak gezdiklerini g6r ..... ! • 
elim belki hak verirdim. F aJ, <. t 
hepsinin ayağ nda birer ayakka l ı 
•ardır. Kösele eskitip dururlar. 

- Hazret nereye ? .. 
Diye sorsam, baştan aavma 

bir cevap verirler : 
- Ne yapayım monşer, işim 

bqımdan aşkın .. 
Yalan, muhakkak yalan kim

bilir ne baş bellsı pydir.. Mes~ la 
ae diyeyim kızını bq göz ede· 
cektir, mllstakbel damat aiJe8ile 
hqbaşa -verip konutmıya gi· 
diyordur. • Balık bqtan kokarmıı, ben 
hahk başı koklamam, yerim. Ko lc
byanlar vana onlara aonn ılı. 
Kuyruğile başmın kokusunu n nsıl 
biribirinden ayrıt edebiliyorlar. 
Eğer bana da öğretirlerse başı n 
ı&zllm sadakası olsun diye kc n
clilerine bir baş sarmısak bedi e 
ftririm .•• 

* Akıl yaıta değil baştadır de· 
eliler. Ben yaşlandım. Yine hir 
türlü başıma gelmedi. Dert · z 
başıma bu yiizden dert açt m. 
Gtınün birinde baş ağnııı bahane 
olup &lüm cihana gelirse, hir 
başıma mezara götilrecekler, ar· 
bk işi yoksa bir türlü yerine 
sehaiyea akhm &btir dGayada 
kafa tasımı arayıp bulsun ... 

~ 
Ben baııma buyurup yaşadım .• 

Günlln birinde başımı alınca bir 
başıma buradan gider, bir bal· 
taya sap olacağım bir yer Lu· 
lurum •• Hem 8yle u•,oza, tenez .. ül 
etmem. Muhakkak baı olmalı· 
Jım.. Ne demişler, bat ol da so-
lan baıı ol.. Baş baş diye ba· 
pzı ağntbm. Fakat zarar yok. 
YUJmı okuyan hanımefendi, ya· 
amı okuyan beyefendi başlarnız 
birbirine çok yaklaıta, ne diye· 
Jim. Allah ıizi de bqbaşa bir 
yastıkta kocatsın. * )f. 

- Parasızlık çok canımı sı
kıyor. 

- Yilrek tamamile bütçenin 
•ksidir. Yüreğinizi geniş tutun .• 

Güç 

iş . -
Ha) a.t ın 

biç guç bir ıt ~ ap· 

tınız mı 

Evet yaptıuı. 

Bir zan1<1n kadmla· 

rın hoıpına gitınİ) e 

çalıımışı ı ıı 

)#. 

Güçlük 

.Mu ali i ııı tal ebe4 

ye sorrlıı: 

Bana ae:ıibi 

ıebai f.lemi sa.ya.t 

mısın? 

Talebe ıustu , 
muallim hiddetlen

di: 

- ::;ualim g"iiç 

geldi galiba! .. 

lla) ır Efr-n

dim, güç geleıı ım· 

a] degil cevabı ! .. 

- Gel sau .. 

aişanlımı takdim 

edeyim amma 

kusuruna bakma, 

çekingen ve 

aahçuptur. 

- Nasıl olur? 
Vergi tahsil me· 

muru olduğunu 

'6ylemiştin. 

Borçlu 

Alacaklı . -
Dostum falan 

BPyle beraber yıi

riiyorduk.FilA.n ney 

karşımıza <'lk~ı, dos

dııın birdı•ııb·rP.: 

Knc;a'ı ıı! .. 

Dedi, ııc r-ıkla. 

sordum: 

Filan Bey 

flı•ııiıı :tl:u•:ıkhn mı?. 

- Hayır lıil:lkis 

ben onun alacakh

s1yım!. Dayak ye
mı•kfoıı korkt ım da. 

• 
Rüyada 

Evli arkadaşla

rımdan biriııo sor· 

dıım: 

A'l ı ~.1111 geeo 

rüyanda 1 , ' ıı:uıanı 

görsen ne) aı arsın'/. 

~'ır attır diye 

yakalar dı)vPı im. 

Fıkralar 

Tutulan Bahk 
Arkadaşım F eriduo Y enik6y 

otururdu. Bir gUn kendisini 
yarete gitmiştim; evinde yok 
DeDi.a kenarına balık tutma 
aitmifti. Bekledi:n. Saatler g 
akşama doğru Feridun gel 
Sordum: 

- Şimdiye kadar seni bekl 
dim. neredeydin azizim ?. 

- Balık tutuyordum. 
- Bari epeyce bir şey geti 

din mi? 
Feridun iftiharla başını salla 
- Tam on sekiz tane. 
Hayret ettim. 
- Sabahtanberi mi ? 
- Hayır canım. Y enik6 

tapaalı iki sene oldu, tam 
HMCle •. 

Hasisin iskarpini 
Otel garsonu koridorda 

çift iskarpini fırçalıyorda. B 
otelin müdürO g&rdtı, hiddetlen 

- Ben sana kaç defa söyl 
dim. Koridorda ayakkabı fır 
)anmaz; al ayakkapları p 
qağıya, fırçala, getir. 

- lmkini yok efendim. 
iakarpinler hasis bir müşteri • 
Balların uçlarım oda kapısı 
içinden kendisi tutmuı bıra 
mıyor. 

KIZIMA NASİHAT l işin Kolayı 
- Odamda yabancı bir er~ 

iia gezinmesini görmek 
fana. Birdenbire kendimi 1 a 

Hayat uzun bir golsa? 

Gençlik k.ısa bir şosa .. 
Keyfine bak sen kızım; 
Dünya sana mı tasa! .. 

Çapkmca Fikir 
Çapkrnlığile meı· 

hur bir arkadatırrıa 

sordu ın. 

sc,·gilinle ottt· 
rnJ orsun, yanyanaı::ı

nız, birdenbire elek
trikler söndü, ne ya
par m .. 

iJunu bilmiye· 
eek ,ı nf" v;r, dedi, lam
h, yı '::ık.tr getiririm .. 

Eskidikçe 
Hal a, kaç SP

nedir evlisin? .. 

Y11'pı öleme inat, 

Gençliğin zevkını lal; 

Merhanıet saçma bir şey; 
Sevsen de gine ağlat .. 

Tam, on sene 
ço llb'lllll ! .. - Kocan burada bizi gCSrürse ne der? ... 

Desinler sana çapkın, 

Hayale kanma sakın .. 
ll4ademki çok güzelsin, 
Kahkaha senin hakkın! .. 

Duysa 
Annem senin 

böyle fena lafl r söy
lediğini duysa c ya.
par bilir misin . 

Ne yapaf· k. stı

vincinded diiş· 
lır: çiln u 
an ıdaıı do,.. ı 

dır .. 

Meşhur 

- ~iz « Kı;. ı ana 
zırıltısı > mubarrırinl 

nasıl tanımaz olur u· 
nuz. çok tanınmıt 

bir ismi vardır! .. 

Kaç ~ı>nen dah.t 
kalrlı !. 

- Ne diyecek,par.t sarfetmeden eğlenceye alıştığımı görürse 
Nedir? .. 

Mehmet! .. 
aevinir. 

MODA rOzONDBN 
c Vak'a hu ıaıı aııda geçer > 

Erkek - Hanımefendi sizinle 
evlenmek istiyorum. 

Kadın - Kaç yaşındasınız? 
Erkek - Yirmi. 
Kadın - lmkinı rok. 
Erkek - Servetim var. Çirkin 

değilim. 
Kadın - Bunlar boş laf, im

kim yok.. 
Erkek - Peki, niçin ? 
Kadın - Niçin mi ? Niçin 

olacak, genç kocaya varmak 
demode oldu, dikkat edin, şimdi 
bütün kadınlar kocalarım elli 
yaşmdakilerden seçiyorlar. Sizin 
daha otuz sene beklemeniz lizım. 

-
( Vak'a otuz sene ~onra geçer) 

t?kek - itte ben, Hanıme
fendi tekrar geldim, bana bekle 

demiıtiniz, bekledim.. Seneler 
geçti, ıuna çok memnunum ki 
sizi yine eskisi gibi güzel ve 

genç buldum, hiç değişmemişsiniz! 
Kadın - Yanılıyorsunuz Be

yefendi, ben tahmin ettiğiniz 
kimse değilim, onun kızıyım. 

Erkek -Siz onun kızı, benim 
dnl\Yada sevebildiğim yegine ka-.. 
dınm kızı, zarar yok, anası ne 
ise kızı da o, Hanımefendi.. Siz 

çok güzelsiniz, çok ıDzel olduiu-

nuz iç.in de ben aizi aeviyoru m. 
Kadın Siz mi? Kaç )'Dfın .. 

dasınız? 

Erkek Tam ellil: ff111111De-
fendi; sizinle evlenmek ~iıtiyoram. 

Kadm - lmklnı yokl. 

Erkek - Niçin imkAn olma
ıın? 

Kadın - .Niçin mi? Y qlı ko
caya varmak moda11 geçti de 
onun için. Herkes timdi evlene
cekleri erkekleri yirmi yıİfmda· 
kilerden intih•p ediyor. 

Erkek - ( Kendikencline ) 
Ah, modamn değiteceii biç te 
akbma gelmemif ti. 

IMH'•" a. ,_.,. ..... , .Wil" 
ıım. Sonra akhm başıma gel 
Bu İfe bir nihayet vermeli idi 

- Ne yapbn, herif &ld 
db mü? 

- Hayır elektriği s6ndilrdil 

Tahammül 
Bir mecliste yathca bir 

anlatb: 
- Kadmlar ıstıraba erkekl 

den fazla mütehammildirler. 
Sorduk: 
-Ruhiyat mOtebassııı mıı 
- ~_yır, dedi, kadın ay 

kabndyım. 

biraz yorgun. 
- Şayanı hayret dokt 

Kalbim olduğunu söyliyea y 
J 11t1 erkek aizainiz. 



ı4çık Havada 
Ognanılacak 
Ogunlar 

Işık Oyunu 
Işık oyunu geceliyin karanlık. 

bastıktan sonra çocukların 
bahçede oynıyabilecekleri en 

Uzel oyunlardan biridir. Oyun· 
da çocuklarm miktarı mahdut 
değildir. Ne kadar kalabalık olur· 
ıa olsun zarar yoktur. Oyuna 
dahil olan çocuklardan birinin 
eline ya küçük alelade bir fener 
Veya bir elektrik cep feneri veri· 
lir. Ve çocuk fener elinde biraz 
Uzaklaşbktan sonra fenerin ışığını 
bir şeyle kapalar ve biraz daha 
ilerler. O böyle giderken öteki 
Çocuklar da oldukları yerlerde 
duru;, ve fenerle giden çocuğun 
bir aaha ıtık göıtermesini bek· 
lerler. Giden çocuk fenerin ışt· 
iını aaklıyarak izini onu bekliyen 
Çocuklara kaybettirdikten sonra 
ışığı tekrar gösterir ve yine sak-
lar. Bunun üzerine biitiin çocuk
lar yavaş yavaş o tarafa doğru 
ilerler. Fakat fenerli çocuk ora
dan yavaşça çoktan kaçmıştır. 
Ötekiler onu yakalayıncıya kadar 
o hep böyle ışığı gösterir ve 
kaçar, ötekiler kovalar. Yakala
nınca yerine başkası seçilir. 

Kaydırak 
Bu oyun yalnız iki çocukla 

oymmıl bilir. İki çocuHan her 
birı ellerine birer kayd rak alır· 
lar. Bir t ne i kaydır ğmı ileriye· 
at r, öteki l yd rağa ı i ı r. 
E~er v ura kayd ag n ol 

Y re l r bir daha n n 
nlır. Ve böylelikle ta vuramı
yınc ya kadar evam der. On-
dan sonra ır öteki çocu a 
lır. İki taraf aral rmda her vuruş 
içın bir sa ı k rarlaştırırlar. O 
sayıyı evvela 1 inı yaparsa oyunu 
o kazanır. 

Ayıya Oolmnmal< 
Oyun yerinde bir daire çızı

hr. Beline bir ip bağlı olan ve 
dört ayak lizerinde yürüyen bir 
çocuk ayı olarak bu dairenin 
içinde dolaşır. İpin öteki ucunu, 
elinde bir ucu düğümlü bir men· 
d!I bnlunan sahibi tutar. Sahibi 
kimsenin ayıya dokunduğunu is-
temez, ve dokundurmamıya ça
lısır. Ayı " tamam ,, diyince bü
hin öteki çocuklar ellerindeki bir 
ucu düğümlü mendillerile ayı
nın iistüne hücum etmiye 
başlarlar. Ayı kendini korumak 
için her şeyi yapabilir. Yalnız 
daireden dışan çıknmaz ve yere 
)'atamaz. Sahibi de elindeki men
dille hücum· eden çocuklara vur· 
ltnya uğraşarak ayıyı korumıya 
~alışır. Ayının sahibi çocuklardan 
birine vurunca vurulan 3 çocuk 
ıtyı ve ayı da ayının sahibi olur 
V• böylece oyuna devam olunur. 

Ayşe Nine 
Ayıe nine başında k~~ renk· 

il Yemeni, omuzlarında yme koyu 
renkli bir atkı ve ağzında da cı
Q'arası oJan bir bebektir. Ayşe 
ninenin vlicudü bir ucu sivri olan 
bir değnekten başka bir şey de
lildir. 

Ane Nine bu sivri ucundan 
}'ere dikilince çocukları gUldUr· 
tniye lıa:ıırdır. Oyun oynıyan bii
tün çocuklar Ayşe Ninenin önüne 
ondan biraz uzakta olmak üzere 
ııralanırlar ve hepsi ellerindeki 
kalın, fakat çok kısa çubuklan 
Ayşe Nineye atarak onun cıga· 
rasını ağzından düşürnıiye uğra-

-ocuK 

1 - tsugün hava ne gij· ı 2 -B,tk hele b k,böylel 3 - Nedir } ıvruın, niye 1 1 - Amca, paramı k y-
zel, ne mesudum. güzel bir günde göz •nşı ng ıvo "un? bettı ı. 

dökül ur ı > ·? 
---- - -----

5 - Dur bakayım, belki ı 6 - Bu cebimde yok, ı 
benim cebime kaçmıştır. belkl şunda! ba 

Onda da } ok, dur ı 8 - Gördün mü? Bı ldıık 
cebime! i~ c, 1 1 ak vım. 

~--
1 

IO - Ne 
mes'udumf 

9 - .... gUz 1 gu " ne I ı 1 - • • • 

1 

12 - Çocugumun parası
nı çalmak istedin ha? Utnn· 

maz mısın bovundanl 

1i1eyvalarzn Dili; 

K z 
Ta be i lCt a'>ırda 
Ç' çe i b · r a . da 
Bir J on P 
S yredere c . 
Km l in u., g is 1e 

Dal ış ı ehrin ses·ne 
G .. n dog rnya başla ış 
A ıntı yavaş amış; 
Küçtik ge i gezerken 
S hilde erken erken 
Allara bürüniirmüş 
Dallara sürünürmüş 
Veziriyle o "abalı 
Çay içerken pad'şan 
Kadehine bir kiraz 
Diişiince durmuş biraz 
Br {mış lezzeti güzel 
Mis gibi eti güzel 
f.:mretmiş vezirine: 
Ülkenin her yerine 
})ikiniz bu agacı 
Olsun yurdu mn tacı! 
Kiraz o ·indenberi 
Siısler dur ır her yeri 
Artık b · yük nam aldı 
Aşıkları coğ ldı. 

af 

ıizim Ördek, havuzda bir gezintıy çıkıyordu. Kaz arkadaşını da 

·t etmi ti f' kat Kaz birdenbire ortadan kayboldu. Aradılar, 
taradı r, bu! nadılar. Şimdi sizden onu ar bulmanızı rica edi-

yorf r. Kazı bulursar.ız boyayıntz ve resmi kesip on beş gün içinde 
(--

şırlar. En çok düşiıren ~ bize gönderiniz. 

en çok sayı alacagı için oyunu k l 150 b K.w bulaca o an gişiye güzel ediyeler verilecektir. 
o kazanır. Fakat eğer Ayş"" Nine 
cığarasmı düşüremiyen çocukla~ 
rın gayretlerine a:ııcık gülümserse 
sakın düşüremedim diye üzül-
meyin. 

Balık Avı 
Balık tutmak· isti yen 

iki çocuk ellerine bir ip 
alır, biri bir ucundarı, öteki de 
bu ipin di~er ucundan tutarlar. 
Oyun yerinin ortasnıa te~*'şirle 
bir çizgi çizilir. Bu çizginin bir 
tarafında balıkçılar, öteki tara~ 
fanda da bahklar durur. Ne ba
lıklar çizginin balıkçılar tara
fıı1a ne de bahkçılarm balıklar 
tarafına geçmesine müsaade yok
tur. Bahkçılar ortadaki çizgiye 
yaklaşırlar ve elll?rindeki ipi öte• 
ki taraftaki balıklardan birine 
veya birkaçma takmak üzere 
öteki tarafa atarlar. Yakalanan 
ipin içinde kala~ çocuk k~ndini 
kurtarabilecek bır halde bıle olsa 
hiç kurtulmıya uğraşmaz. Oyuna 
balıklar bitinceye kadar devam 
olunur. Sona kalan oynu ka-
zanır. 

Elnıamı niye tsırdın, utannıaz mısın sen ? 

Vallahi ağabey, işaret koydum, başkaları çalma-

sın diye! 

1 

Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

l t buldA 

zarte i per· 
onr icl. r ha-

l di 1 rini 

\ ılnıı t .şr,ıda 1 ulııı, ı hnr·ı riuıi· 

1 l'dij f'lfiri nrlr l rine. po tn ile 
cforilir. 

f. o ;ı kalemi alacaklar: 

1 J lll' Or soıı ııııftan 
.1.1 ( ı, 1 A\ da 1 k ektep 

• inde . , R p, 1stan-
; le nhtı\ i Ortaınekrt:lıi t leho in-

' Vef Ort· ,t i blrinei 

N d t, Kal• t :: Erkel, 
it i ikinci ı ı t n . !7 He~et '{ı!<\ip 
B v ' H:ııııınl r. 

Kurşun kalemi alacaklar: 

Albüm al caklar: 

Birer defter alacaklar: 

p 

ıhe 

ibj 

in<-i 

Tin-

H lilıli An ti 11:ı~Tİ Rt:'y kızı 

sn dı t, \ııJ,.ıra \.lhu)fal, ı ·kt(IUİ 

ılçiı c ı ııııft n 2•) Mc hlıl.u. A ıl-.tr.L 

On i ilk le!-' !oi 

·'ti lıi 
kızı 

,ıhlı,. Pcrtc' ı i~ al Ji..,ı i ııriıırı " ıııf
trn :ı3.: Mehm&t. ı .... mıl•ııl Mıı. lli>ıı 

mn .tPbi dörduıı<'ıı mıft.111 167 ~h'lilı, 

hnlı li Askım lis i ı ılelıı "inden l(l;)fı 

Muıı;a.ıiıı, EJ up :ıo ıncı mektep l•<'şiu
ci ı;ınıft:ııı 2:i7 Mehmet \<ln:ın, l\iitııh

ya D 'r\ i~ptı~a ıııektebi <lıircti!nı.:iı .;: 1• 

nıft rn 2·17 \li Uu1ip Dt~ "t llamı:ııl:ır. 

( Arkası var ) 

on Poıta Kulübüne ua ol n k için 
her hafta bu uyfada neıredcceğiınlı 

kuponlardan 4 t.ıne tople.Jlp getirmek 

vey ııöndermok lbımdır. Bu lnıpoıı 4 
tıaftıı mUddetlo mıtkbuldiir. 5- 5- 332 



... 

<ION POSTA) tıla H•nuıtt~a•• Milin 
aotlerla bip •• qtı iflerlau •• •amı.t 41.n 
•rt•fuhr. Alleat&.. tlenluıaıza •rllye• ....... 
•ık tılertlerlabi Ha '"ateynye JUlaıL Hanıa• 
ı.,.ae ya her rlinli.U •litunda veya hueual mek
tupla cevap Ycrir. Hanimteyzenin fikirleri, ttlr(ok 
ıreuçleri büyük milıklillerden kurtarıyor. 

Dertlerinizi Hanımt'1gzege Yazınız 

Güzellik Der~leriı·ıkbahar Eve 

( SON POTA t u-.ıan n .... kıa1.n 
.ıllb~ar eden •en\llBa h~ t•:r••• fala 
ehamıalyet veraeldetılir, 

Şlmden Httra haftada alr dda ICadan aay
fuoz olacak n bu .. yfad• 111nlar bulunacakbr: 

Güxelllk meH!cleri, son modalar, çocuju· 
nmun terblyetl, evlnldn rUHllllf, ev lalerf, 
el işleri ve ulre ... 

f Elişleri Dersler 
Alnımızı 

o ~--~~----=-------~~------~~--------~~ Eski 

i
l Fötr Şapkalarınız Güzelleştirmek için 

Ne Yapmalı? 
Alın, buruşuksuz olmak ge

.,.ektir. Alındaki buruşuklar daha 
ziyade çahk kaşh durmaktan 
olur. Onun için evve!A kaşlarmızı 
çatmamıya, daima neıeli olmıya 
çalışmalıdır. 

Buruşuksuz alın sahihini genç 
gösterir. İnsanlar vardır ki, ihti
yarladıkları halde alınlarında tek 
bir buruşuk yoktur. Bunlar kaş
larını çatmıyanlar, hiddet anların
da bile ahnlarmı buruşturmıyan
lardır. 

Hepimiz, biraz itina i!e bu 
itiyadı elde edebiliriz. Bu itiyadı 
kazanmak için hemen bugünden 
tatbikata geçiniz ve sabah iki 
saat kaşlarınızı çatmamıya gay
ret ediniz. Bunun için de yü
zünüzü yormamıya, sinirlenme
miye çalışınız. On onbeş gün 

buna devam ederseniz kaşlarınızı 
çatmak itiyadından kurtulabilirsi
niz. Bu sayede yüzünüz manasım 
kaybetmediği gibi, daha genç 
Ye daha güzel görünür. 

Fakat alnınızda çizgiler varsa 
o vakit te şu tedbirlere müracaat 
ediniz. 

1 - Hergfin yavaşça alnınız 
fizerine masaj yapınız. 

2 - Gece alnımza kauçuktan 
bir sarık sarmız. 

3 - Alnınıza kremle masaj 
yaptıktan sonra üzerinde bol 
krem bırakınız ve bir iki saat 
böylece durunuz. 

4 - Aln•nıza dövlilmüş yu
murta sarısı ve beyazını sürünüz 
ve kuruyuncıya kadar öylece 
bırakınız. 

Almn görünilşü de hususi 
ehemmiyeti baizdir. Bazı çehreye 
açık, bazı çehreye dar alın yara
tır. Bunu da saçları.uza verecc
iiniz şekil ile temin edebilirsiniz. 

~ 

lzmirde E.K. Hanıma: 
Reçina yağma biraz rom lta

nşlıracaktırnz, biitiin hata bura
J.adır. 

* Kaşların, alınması, saçların 
ıarkık bırakılması veya kaldmhp 
arkaya ablması alnın şeklini 
değiştirir. Yuvarlak çehreli kim
aelere uzun alın, uzun çehreli 
kimselere L:JSa ahn yaraşır. Bina· 

Atmayınız 
} Esld fötr ( feutre j şapkala 

rınızı atmayınız. Bunlardan oda 
mzı süsliyecek binlerce şık şeyle 
yapabilirsiniz. 

Bugün resmını verdiğimi 
yuvarlak yastık, fötr ve kadif 
pnrçalarından y, • ?hr. Renk 

lerin intiha 
herkesin ze 
kine bırakıl 
mışbr. Fak 
çiçekler iç· 
intihap edl 
lecek ren 

:.... hangisi ol 
sa olsun, b 

tün çiçekle 
en açığından en koyusı.1na kada 
hep bu renkle işlenirse çok dah 
IAtif olur. 

Son moda gelin elbise ve tuvaletlerinden bir iki numune 
Evveli yasbğınızm şeklini ha 

zırlaymız. Bunun için de, oldukç 
sağlam bir kumaş IAzımdır. (1 
numaralı resim küçtik çiçekleri Şık 

Kadının 
Alfabesi 

Tuvalette garnitürlerin büyük 
ehemmiyeti vardır. Açık elbise 
üzerine siyah veya koyu garni-

türler pek modadır. 

Düğmeler, bu seneki elbise
lerde tezyinattan addedilmektedir. ' 

Gündüzleri bere kullanınız. 

Eldivenler uzun kollu ola
caktır. 

Şapkanızı sizi gençleştirecek t 
şekilde seçiniz. t 

Sabahları kostüm tayyör pek 
1yı gider. 

İyi giyinen bir kadın elbisede 
kemiyete değil, keyfiyete ehem
miyet verir. t 

1 
ı 

Yeni elbise alacağınız zaman r 
yalnız şıkhğma değiJ, faydasına · 
da ehemmiyet vermız ~ .., 1 

Saçlarınıza ondülasyon yap- ı 

tırmayınız. 

Çantanızı elbisenizin rengıne 

uy durunuz. 

Bu sene çoraplarda duman 
rengi modadır. 

Beyaz ve açık elbise, insanı 
daima genç gösterir. Bilhassa 
koyu renkli bir bolero ve kun
dura ile giyilirse. 

Modayı takip edebilmek için 
zayıf olmak lazımdır. 

İyi gıyınmesını bilen kadın 
şişman olamaz. 

enaleyh yuvarlak çehreli kadmlar 
saçları arkaya atmalı, uzun çeh-
reli kadınlar da alın üzerine sar
katmalıdırlar. 

Bazı kızlar saçlarını ortadan 
ayırıp takma aaç gibi alınlarımn 
üzerine döküyorlar. Bu döküş 
çok çirkin bir manzara vücude 

getiriyor. 1 
Onun için alnınıza ve saç 

tuvaletinize ehemmiyet veriniL 

Şık Bir Yaz 
Tuvaleti 

Emprime krepdöşinden yapıl
mış zarif bir yaz elbisesi. Rengi. 
mavi ve beyazdır. Ayni elbiseyi 
basmadan da yapmak mümkiin
dür. 

Toz Kaldınnarnak 
İçin 

Halıları veya tahtaları süpü
rürken toz kaldırmamak için 
süpürgeyi amonyaklı su ile ısla
tmız. Bu usul, hem toz kalkma
sına mini olur, hem de halıyı 
parlatır. 

Her 
Ev Kadını 
Neler Bilmeli? 

Bu sütunda verilen kısa ve 
fakot faydalı malumatı topla, 

.lf:ntz. Sıkı ve dıır zamanları
nızda size çoı<. vukit kazandı
rabilirler. 

Limonata 
Yapmak için 

Limonata yapacağınız zaman 
limonu bir iki dakika ateşte ve
ya mümkünse fınnda ısıtırsamz, 
iki misli su ahrsınız. 

Keza elma ve domatesi soy· 
rnadan evvel sıcak suya batırır· 
sanız daha kolay soyarsınız. 

~ 

Duvar Kağıtlannz 
Korumak İçin 

Eşyayı duvar!ara yakın koy
mak yüzünden duvar kağıtları 
yırtılır ve duvarlar bozulur. Onun 
için mobilyanızı mümkün olduğu 
kadar duvardan uzak bulundu
runuz. 

* Balık kaynatırken, suyun ıçıne 
biraz sirke atınız. Bahğm eti be
yaz ve sert o1ur. 

Boyalı şeyleri temizlerken 
süııger kullanınız. Adi cinsinden 
alırsanız, h(;m ucuza mal olur, 
hem de uzun müddet dayanır. 

Suya çivit karıştıracağınız za
man biraz da süt ilave ediniz. Ça· 

maşırın şurasında burasında çivit 
lekesi olmasına meydan verilme
miş olur. 

Koparılmış çiçeklerin vazolar· 
da uzun miiddet canlı kalabilmesi 
için, suya biraz soda karıştırımı. 

patr!'\ u<lur. Bu resmi kesi 
f ölr parçalannın Uxe 

rme koyunuz ve kesiniz. Fötrü 

kenar bürçükleri yoktur. Ayrıc 

kenarını işlemiye lüzum kalma 
Kumaşın Uzerine bir iki iğn 

ile tutturunuz. Büyücek bir taht 

veyahut cam boncuğu çiçegı 
tam ortasmdan geçirerek altt 

kumaşa dikiniz. Çiçek sadec 
ortasından tutturulmuş olacaktı 

İki numaralı resim büyü 
çiçeklerden birinin patronudu 

ikinci çiçeği daha küçük yapar 
sınız. 

Bu iki parça kadifedendir v 

kenarları işlenmiştir. Bu tarz i 
geçen derslermizden birinde tari 
etmiştik. 

Yapraklar (2) numarah pat 

rona göre kesilecektir. 

Bu yastık mürabba, müselle 

müstatil ve ilah... şekillerde ya 

pılabilir. 

Çiçekleri renklerine göre da 

ğıtmak kafidir. Bazı çiçekleri 

üz.erine daha koyuca bir iplikl 

birkaç atlama iğne ilavesile salo 

nunuza latif bir yastık yapını 

olursunuz. 

Çay ve kahvenizi, hava almı· 
yan bir kutu içinde ve serin bil 

yerde tutunuz. Kahveyi gayet a~ 
alınız, bayatlamasına imkAn bı· 
rakmayımz. 



Haftada iki Defa . Spor 
SPOR 

Perş mbe ve Cu n~rle i GUnleri 
Çık cak Spor Sayfalanmızı 

Okuyunm. .• 

Galatasaragın 
Politikası 
Değişiyor 

Karilerimize, İstanbul sporcu
larını çok yakından alakadar 
cdece"k bir havadis vereceğiz. Bu 
havadis, yalnız bir kulübün dahi
it siyasetine ait kalabHecek ma
hiyette değildir. Bütün lstanbul 
sporuna tesir edecek olan bu 
hadise, Galatasaray idare heye
tinin çekilmesile başlıyacaldır. 

Kuvvetle dönen bir şayiaya nazaran, 
Galatasaray idare heyeti teknik 
ve idari meselelerin ayrı ayrı 

heyetler halinde idare edilmesine 
razi olamıyarak mevkilerini bıra
lrncaklardır. 

Kulüp dedilcodularile alakadar 
olanlar bilirler; Galatasaraylılar se
nenin başında dahili işlerini adam 
akıllı düzeltmek üzere teknik iş-

lerini bir başlcaptana ve idari işle
rini de İdare heyetine bırakmak 
tlzere nizamnamelerinde tadilat 
yapmışlardı. 

Bugüne kadar Galatasaray bu 
şekilcfo idare olunuyordu. Şimdi
ki idare heyeti maçlar ve tel~nik 
işi rin başkaptan tarafından 
deruhde edilmesini muvafık gör
miyerek istifaya karar vermiştir. 
Bu istifa neticesinde, yeni in
tihap olunacak idare heyetinin 
Galatasaraym harici politikasını 
değiştirip değiştiremiyeceği dii
ıUnülebilir. Bunun içindir ki, 
şimdiye kadar harici siyasetlerin
de beraber hareket eden F enel'
bahçe ile Galabsarayın ilerde de 
yni kuv\ ette elelc J iirüyecekle

ri hal<kında spor efkarı umumi
yesinde "'ilpheler belirmiştir. 

Anf<ara Maçları 
Ankara Fut bol Heyetinden: 
Cuma günü 1stiklal sahasın

da icra edilecek Olimpiyat tur-
nuvası maçları: 

Saat 14 te ikinci takımlar: 
Çankaya - Altınordu (halceın 

Mübarek Bey) 
Saat 16 da birinci takımlar: 
Muhafıy; Gücü-Altınordu (ha

kem Sedat Bey) 

a ın 
ş 

lngiltere Kıralı 
Arse11al ·ve 

Ni'l1kastl 
nıüsabakasrndan 

sonra galip takım 
kaplanını 

tebrik ediyor 

Londra (Hus•Jsi) - Bizim spor
culara dünyanın en muazzam ve 
kelimelerle tasviri kabil ola
mayan bir futbol maçınını, İngil
tere kupasını seyretmiş bir va
tandaş sıfatiyle şu satırları ycızdı-

a 
t 

v 

.acagız 

İzmir muhtelit futbol takımı 
Varın öğleden sonra stad- l liyorlar. Buna mukabil bizim ço-

yomda senenin en heyecanlı fut- cukların henüz sesi çılcmıyor. Ba-
bol maçına ıahit olacağız. Bu kalım nansıl bir netice ile kar-
maç fstanbul futbolcUlerinin im- şılaşacağız? Bu miisabakadan evvel 
tihan geçirmeleri demek oldu- Fenerbahçe B, A takımları muhte-
iuna göre ayrıca şayanı dikkat- )itile Siileymaniye birinci takımı 
Ur. iz.mir _ fıtanbul çarpışmasın- bir egzersiz müsabakası yapa-
dan ibaret olan bu müsabakada caklardır.lzmir futbolcüleri bu sabah 
latanbul futbolUnün lSlçüsil tayin c- Bandırma tarikile şehrimize gel-

fJlecektir. İzmirliler İstanbul taiumıoı mişler, kendilerine tabsi~ olunan 
mutlaka mağfüp edeceklerini söy- otele nıisafir edilmi~lerdır. 

azz 

ğım için seviniyordum. Hakl
k~ten Vem~ley. stadyomunun 
bır kupa f~n.alnıdeki, İngiliz 
profesyonellermın böyle günler
deki oyunlarım görmemiş olan
larm talisizliklerine artık tama
mi!e hükmettim. 

Siz hiç tasavvur edebilir mi
siniz ? Yüz bin kişinin bir ağız 
gibi bağırdrgını, yüz bin kişinin 
ayni hi le çırpınd!ğını kabul ede-

. . . ? 1 
bilir m;sınız · ·· şte ben bunu 
gördüm. İngiltere finalini gören 
talihli insanlardanım. 

Maç n taf:ıilatmı telgraf! rda 
okumuşsunuzdur. Dünyada en 
güzel fut~ul oynayan adamlardan 
miiteşekkıl olan Arsennl takımı
nın Nevkastl karşısında 2 - ı 

mağlfıbiycti ile. neticelenen İngiltere 
kupa finali tarıhe karıştı. Maamafih 
hala nünakaşaları devam ediyor. 

Yalnız münakaşalar fevkalade 
edep ve nezaket dahilinde de
vam ediyor. Onun için zevkle 
takip ediliyor. Final Maçının 
dedikodusuna sebep olan şey, 
galip takımın attığı beraberlik 
goliiniin, topun avıta çılctıktan 
sonra yapıldığıdır. 

Hakikaten top dışarı çıktığı 
vakit arsenal takımı birdenbire 
duı muştu. Kale önüne yıkılmış 
olan oyuncuların bu iki saniye 
süren tereddütlerini uzaktan ben 
de hissetmiştim. 

Fakat maçın harareti ve go
lün oluşu o saniyeler hakkında 
beni faıla dUşündürmemişti. 

Sonradan yapılan münakaşalarla 
o dakika hatıramda bir daha can
landı. işin şayanı hayret ciheti şu
dur ki, nıaçm sinemasını gören 
hakem, kanaatinde bili ısrar 

etmektedir. Hakemin bu inadına karşı 

1 
Ciuctenılz. olmden cıtnra pcrtcmb ve cumar- 1 

tesl günleri olm k Oxcrc haftada iki por uyfa1 
ncşrcdccclftlr. 

Pcr embe gUııkü por uyfa nda u ya por 
hareketleri 1, lekct spor hldi erlnt 
okuyac ksınıı. 
Cumartcal • yfaaı dıı Cuma gO I;: açlano 
tafsllltını lıul caksınıı. 

m Futbol 
ç 

gazeteler fevkalade naz.ikAne 
ihtarlar yapıyorlar. Haksız mağ
IOp olan Arsenal bile hakem 
hakkındaki itirazları çok uzat-

mamıştır! Bu vak'a ile lngilteredeki 
spor disiplininin sağlamlığı bir 
daha belli oldu. 

Haftanın 
Spor 
Haberleri 

Paris . ( A. A. ) - Beynelmilel 
Boking Onyon, yarım ağır Avru-
pa ampiyonluğunun seçilmesi 
ıçm açılan müsabaka neticesinde 
Alman boksör Adolf Hauser ile 
ispanyalı boksör Jose Martinez 
ya}ero de Alfara' nın Şallanjes 
mtibap ve tayin edilmiş olduk
larını beyan etmiştir, 

Talimata tevfikan her ikisine 
27 haziran 1931 tarihinde hitam 
bulacak 61 günlük bir mühlet 
verilmiştir. Mühletin hitamında 
her ikisi karşılaşacaklardır. 

Londra, (A.A) - Cenubi Af
rikalı Korkindam, Belçikalı Al
ber Nokonu birinci ravuntta sn 
bayı terkettiğinden dolayı yen 
miştir. 

Davis Ku~ası 
Vaşington, (A.A) Davis 

kupası için yapılan maçlarda 
Cemahiri Müttehide takımı Ka
nada takımını da müsabaka ha
rici bırakarak bu suretle üçüncü 
maçanı da kazanmıştır. 

Toprak saha iizerinde lngillere 
şampiyonası finalleri için yapılan 
müsabakalarda, Mme. Matyö 
( Fransız); Betti Nutali ve Mis 
Rund'u yenmiştir. 

Çift muhtelit Dömi - Finali 
İngiliz Lester ve Mme. Peakoku 
mağlüp eden Martui Legeay ile 
Mme. Matyö tarafından kazanıl
mıştır. 

Mükafat veriliyor 
İstanbul Mmta kası denizcilik 

hey' etinden tebliğ: 930 senesı 

Kalamışta icra edilen mıntaka 
yUzme birincilikleri mükafatları 
umumi merkezden vürut ettiğin
den aşağıda isimleri yazılı atlet
lerin madalyalarım almak üzere 
pazar, pazartesi ve çarşamba 

gilnleri saat 18 de mmtaka kA
tibine müracaatları tebliğ olunur 

Galatasaray kulübünden: Suat, 
Halil, Naili, Şeref, Bekir. 

B~ylerbeyinden: Cemil, Kule
liden Sedat, Bahriye Gedikli 
mektebinden BiJaJ Beyler. 

vrupa Şeh~r erinde 
e ·z Sp r aşladı 

Kan şehrinin geniı plôjlarinda 
Artık deniz yarışları ve bir 

kelime ile deniz sporu mevsimi 
başladı. Fakat henüz bizde değil, 
Avrupada başladı. Bu satırları 
okuduğunuz dakikalarda Av
rupanın mutedil ıklimli deniz 
kenarlarında kadın, erkek, 
genç ve ihtiyar sıcak kumla
rın üzerinde sabahtan akşama 
kadar ıporuo köleıi gibi yaşıyor
lar. Şimdi oralarda cıvıldaşan 

1 
ve kaynaşan bir hayat var. Fakat 
tüküredelim ki bizim denizcilik 
heyeti, geçen sene gösterdiği 
faaliyeti bu sene de göstermeye 
karar vermiştir. 

Sporculara, bu yaz mevsi-
minde zengin deniz milsa
bakalarma ıahit olacaklarını şim
diden haber verebiliriz. Buradaki 
resim Fransamn Kan şehrindeki 
feniş plajlarda ahnmt~hr. 
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Tarihin Esrareng·z Sayfaları 

- Ehuye [kardeşimi] , gö
rlımcemle ben niyet tutacağız. 
Siz de lutfen dört şarkı okuya
caksınız. İkisi onun, ikisi benim. 
bunları nasıl paylaştığımızı size 
söylemiycceğiz. Bakalım bahtımı
za ne çıkıyor? Siz sıra ile dört 
name terennüm edin. 

ikinci ve dördüncll şarkıyı 
Zübeyde, birinci ve üçüncUyü de 
Abbase kendilerine malettiler ve 
Abdiillahı dinlemiye koyuldular. 
Genç prens heyecan içinde idi. 

Zira kendi gönlünden Abbaseye bir 
şeyler fısıldamak için bu fırsattan 
istifade etmek istiyordu. Lakin 
onu kastederek okuyacağı şarkı· 
Jarm Zübeyde tarafından benim· 
senmesi, yani onun bahbna düş
mesi ihtimali de vardı ve bu bir 
facia olacaktı! 

Maamafih, yengesinin emrini 
yerine getirdi, mızrabını utun 
tellerinde bir müddet gezdirdik· 
ten sonra ilkin şu beyti okudu: 

GöıılUnii ben i ti~ orduın avlamak: 
Acze cliıştiwı, a~ln.clıın hfi::ranıma. 

Kalbimi bOn i::ıtc~ ince dağ!Uıııak: 
Y aro açtı gözlrrin t!\ cnnınuı.l 

Bu, açıkça " aşk ,, ilan etmek
ti. Nitekim Zübeyde gülümsemişti, 
Abbase de dudaklarını ısırmıştı. 

Bizzat Abdullah ise sararıyordu! 
Evet. Abbase, lbnilhadinin 

güzel çehresine balcar!-ı:en kendi
kendine düşünüyordu. Talisizdi, · 
iki kocadan dul kalmıştı, çok 
sıhhatli ve çok duygulu hayatı 
elim bir infirat içinde geçiyor
du. iki ölünün biribirile telif edi
lemiyen hatıralarına bağlana
rak gençliğini nıçm husrana 
mahkum e~::1ordu? Sevmek 
ve sevilmel.. gibi en tabii 
haklarım meş'um tesadüflerin 
yarattığı matemlere niçin feda 
etmeliydi ? !bnilhadi değil, lakin 

. başka bir erkek, genç ve asil 
bit erkek ona husranını unut
turamaz mıydı? 

iki genç, ayrı ayrı mülahaza
larla biribirini böyle süzerken 
Abdullah dayanamadı. 

- Abbase! dedi, içimde bir 
ihtiyaç, bağırmak ihtiyacı var. 

Güzel kadın, ne bakışlarmı 
ne tavrını bozdu sakin sakin 
cevap verdi: 

- Cinnetin mukaddemesidir, 
hekim Cebraili ~örmenizi tavsiye 
ederim. 

Delilik başlangıcı mıdır, 

başka şey midir, bilmiyorum. 
Fakat yüreğimden dilime doğru 
bir feryatlar, yül{seliyor. Kendimi 
güç zaptediyorum. 

- Bağırınca sükun bulacak
sanız kendinizi ıorlamıymız, fer
yadınızı halılara dökünüz. 

- Ya siz incinirseniz? 
- Siz beni diişüıımeyin, rn-

hatlaşmıya bakın. 

- Peki amma, dilimin ucun
da sizin isminiz var, onu haykır .. 
mak istiyorum. 

- Mezunsunuz. Elverir ki ben 
kendimi sağır yapmakta hür 
kalayım! 

İbnilhadi, latifeye de 'cilve
karlığa da, hakarete de hamlo
lunabilen bu sözler üzerine ye· 
rinden fırladı, Abbaseııin dizle
rine yapışıp bir şeyler söylemek 
istedi. Lakin Zübeydcniıı tam o 
sırada salona girmesi üzerine 
durakladı, şaşkın ve oerişan 
kekeledi: 

- Aziz yenge, oyun başhyor 
değil mi? 

- Evet, başlıyor! 
Şimdi salona on iki siivarl 

girmişti ve Abbase ile lbnilbadi
yi selamladıktan sonra ellerinde
ki küreleri yere atarak çengelli 
değnekleri kullanmağa başlamış· 
lardı. İbnilhadi de, Abbase de kü· 
çüklüklerindenberi çeşit çeşit oyun 
gö1 nıüş adamlardı. Fakat Zübey
deııin Dariilkarar sarayı salonla
rında tertip ettiği bu oyun kadar 
cazibelisini ne yapmışlar, ne de 
yapıldığına şahit olmuşlardı. Cid
di bir hayret ve derin bir mah· 
zuziyet içinde atların yaphkları 

çarkları ve süvarilerin gösterdik
leri mehareti temaşa ediyorlardı. 

Atlar, hakiki at büyüklüğün· 
de ve tıpkı o hayvan şeklinde 

idiler. Başhkları, kuskunları, kolanır 
ları ve her şeyleri vardı. Fakat at 

değillerdi, iri yarı kölelerdi. Bunlara 
o şekli verebihiıek için çok emek 
sarfolunmuş ve cidden san'atkar
hk gösteril~nişti. Maamafih asıl 

hüner atlaşan kölelerde idi. 
Çünkü Üzerlerindeki genç ve 

güzel siivarilerin emirlerine, işa
retlerine ve mahmuz vuruşlarına 
göre dönüyorlar ve duruyorlardı. 

Asil misafirler, kölelere at 
şekli ve at hassasiyeti veren 
yengelerinin bu muvaffakıyetini 
alkışlamakla beraber sfivarileri 
de beğenmekten, zevk ile tema· 
şadnn geri k!llnmıyorlardı. Süva

riler, erkek kıyafetine biirünen 

k zlardı. Türk delikanlıları gibi 
giyinmişlerdi. 

Başlarında külah, sırtlarında 
kaplan postu, be1lerinde yatağan 
vardı. O devrin canh ve he} ecan
lı destanı olan Türk gençlerine 
benzemek için tek bir eksikleri 

vardı: Bakış!.. Türk gençlerinin 
bakışlarında genç aslanların aza
meti yaşıyordu, bunlarınki ahu 
gözlerindeki baygınlıkla siizüJi
yc-rdu. 

Atlar ve süvariler deruhte et-
tikleri vazifeleri mükemmelen 
yaptılar, ipek hahlarla örtülü muh
teşem salonda hakiki bir meydan 
hayatı yaşadılar, beyenildiler ve 
alk şlandılar. Atlaşan erkekler, 
kalplerine yaslanan ınahmuzlar

dnn yarnlamyorlar mıydı? 

( Arkası var) 

Tashih Ve ftizar 
Dünl<ü 8 numaralı tefrikadaki beyt
!erden birindeki (Cangüclaz} ke
limesi "Cangüzar., şeklinde dizil
miştir. Arabi kelimelerde sık sık 
vukua gelen ynnhşlıklarm bu da 
bir yenisidir. Ayrıca özür dileriz. 

Müthiş 
Bir 
Yangın 

Ş:kutmiııi (Kanado)4- Cuma 
gi".nündenberi yanan muazzam 
odun yığmının yarısı yanmıştır. 
Odun yığ:nı 3 milyon dolar kıy
metindedir. Alevler }iizlerce mety 
re irtifaa kadar yükselmektedir. 
Sıcaklık okadar şiddetlidir ki, 
yangını söndiirmiye gelen gemi
ler ancak 200 metreye kadar 
sokulabil:nektedirler bütün yığma 
mahvolnı.uş nazarile bakılmakta

dır. 

SON POSTA 

Tahdidi 
Teslihat 

on/ er an ında 
Cenevre 4 - Tahdidi teslihat 

konferaıısı bahriye encümeninde 
müzakerelere devam edilmekte· 
dir. Rus murahhası, Japon hattı• 
harp gemilerinin hacmi istiabile· 
rinin 1 O bin tondan 31 bin tona, 
top menzillerinin lO milden 18mile 
çıktığını, İngiliz harp gemilerinin 
44 bin tonu geçtiğini, sürntin 
23,5 mile baliğ olduğunu s6yle
miştir. 

Leh murahhası her milletin 
hususi vaziyetinin nazan dikkate 
alınmasını tavsiye etmiş, deniz 
aşarı memleketlere sahip olan 
devletlerin hattı harp gemileri 
bulundurmalarının tedafüi mahi
yetty olduğunu söylemiştir, 

Hattı harp gemilerinin konfe
ransın istihdaf ettiği sınıfa dahil 
olduğunu iddia eden Türk murah
ha~ının müdafaasından sonra balon 
ve tayyare!er meselesinin müza
keresine başlanmıştır. 

Fransız murahhası bombardı
man tayyarelerinin kaldırılması 
lehinde, Felemenk murahhası 
tayyare gemilerinin aleyhinde 
bulunmuşlardır. Amerika murah· 
hası, Londra konferansında Ame· 
rika, Fransa, İngiltere ve Japon· 
ya için tayyare gemilerinin mik
tarının daha evvelce tahdit edil
diğini söylemektedir. 

••••• ' ••• 1 ••• 1 1 •• 1 ............. ,.,. 

RADYO=-
5 Mayıs Perşembe 

lstanbut \ 1 ~00 nwtrn \ 18 graıııo· 
fon, Hl,.'>: alahırJ,a ş~~z 'e Hayriye Ha
ıııın. :!O,::; koııft ranı::, 21 ll 11.ıs Haıııın 
vo snı, 2:? ork,.~tr:ı . 

Biikreş - :mı ıııetr<1) ~0,10 kon ... er, 
~1. lO gr.ıınofon. ~~ .Madam V crtel ta
rafmd:m muhtt lif ~.lrkılar, 22,20 on
foııi, ~3 konferans, 23,15 konser. 

Belgrat ( 429 metre) 20: Frmı ız 
mulııı.H rt•. 20.:30 kowıcr. 23 cazbant. 

Roma ıt1 ınC'trr) 21,45 Akş un 
konsrri. ı:,ı ...... iı i il~ Vcrdidc>n muhtf'lif 
parı. l.u. 

Prağ 1N> metre) 20 ı::iaksiton, 
20 .. 10 operada bir balo isıııinıic>ki 

opna. 
Viynnn F>l 7 ıııc tre) 20.35 To ka 

operası. ~~.50 c.ızlıant. 
Peşte (;;;;o ıııC'trc) ::30.:JO Rigolot-

to opt•r: ı. 

Berlin -- ( lli3Cı metre) ;?0 Koloıl\ a
d ta t1111:knn !.on ('r. 

6 Mayıs Cuma 
lstanbul t::?OO tC'trC') 18: Graıno-

f(Jıı, 111,,, \ l di.ı ı:ız!\ llanııo 20,ü gr:ı.

nHıfoıı, :!1 lııri 11:-nım, 2:2 orkı: tra. 
Bükreş ( ;J'H "et re) ~o. kon t r, 

~1 kllnfı r:uı • 2110 gr:ııııofon. :?2, t5 
M. • ıl"ıll'rkıı tnrafıııad:ın ıııuht. lif 
~· rl-ıl.w, :!2.0:i ti. ııs harnlnrı. 

'ielgrnd - ( I:?!> ırıetrC' ) - ~u.:ıo 
'l'rİ) o 22. 1 O Yo~u,.J.i' ':L cıperaı1111ı,nn 

ıınkkıı \rit ıı uplrası. 

Roma ( ı 11 ıııdrı· ı 21,:iU gr.ı rıo-
f ııı pl.ıhl. rı, 21 ıııcınlı·kc t \ cı , por 
1.nl C'rlı·ri, 21,t3 ahş.ıııı koıı ... ori. 

Prağ ı I~ nıdre ) 2(),05 ll:ılk 

konseri, :!:2 l'rn;.nn Kcır:ı. hnyeti, 2 >.20 
grmııofoıı. 

Viy~nn ( 317 ıııC'lre t:?0,2.i: ı: ki 
danslar \o e-ıJ,i şarhılar, 22,10 senfoni. 

Peşte ( r,;;o metro ) 20 Op(•rot, 
pnrçnlnrı, 2~ hıtfif kon..:er, 23 ~·igan 
ı ırko::ıtrar-ı. 

Varşova (1 11Llmttre) 20,~:J gra-
lll(lftıll plakları, <!1 musikili musalınlıo, 
21,t:i soufoııi, :?3,:10 dans havaları. 

Bertin -(lü35ııı olrc) ~:!O CHiııiln 

sip et alomi, 20, 15 doktorıııı sözleri, 
21 Lft) pı:igtcıı naklen eski operetler. 

r 
, Çocuğunuzun sıhhi, fenni bir 

terbiye almasını istiyorsanız 

Kadıköy 
Kin.der Garten 'e 
Göndermenizi Tavsiye Ederiz 

Mayıs 5 

r 
BOLŞEViKLiK 
Nasıl Geldi? Nedir? Ne Oluyor? 
Yazan ı De Monzi 
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6 nisan şimalt Amerika Al

manyaya harp ilan eder. Mılıu
kof Fransız elçisi Paleolog'u teb
rik eder, fakat halkın imanı 
sarsılmıştır ... 

Lenin Çıkagelir 
Fransa Petersburga hususi me

muriyetle mmühimmat nazırı To· 
mayı gönderir. Harbin gayeleri 
hakkında muvakkat hükumetle 
Sovyet, Miliukof ile Kerenski 
arasında çıkan ihtilaflardan ürkü
lür. Ayni endişe ile Fransız sos• 
yalist fırkası da meb'uslarından 
üçünil, Kaşeu, Mute ve Lafon'u 
yollar. Petersburga bunlarla be
raber fngiliz amele fırkası tara
fından O'grady, Torne ve lsveçin 
en maruf sosyalisti Brating de 
gelir. 

Ayni zamanda, fakat başka 
yollardan ve büsbütün başka 
maksatlarla Lenin'in de çıka 
geldiği görülilr. 

Lenin, 914 de Rusyadan çı
karen Rusyada Bolşevik fırka11 
adeta tamamen mahvolmuştu. 

Fırkanın merkez komitasi Leninin 
kalcmile bir beyanname neşret
miş, imperatorluk harbinin doğ
rudan doğruya dahili harbe tah
vilini istemiş, Lu münasebetle 
Duma azasından beş kişi ve mer· 
kez komitesinin hemen bütUn 
Azaları tevkif olunmuştu. Hnriçte 
olmak sayesinde Lenin ile Zino· 
vief kurtulmuşlardı. 

Lenin Rus hududu civarında 
Krakovide bulunuyor, ihtilAl hare

ketlerini oradan idare ediyordu. 
Bir aralık Avusturyalılar kendisi
ni tutmuşlar, müteakıben bırak
mışlar, o da lsviçreye geçmiş, 
ora dan ikinci enternasyonalin if
lasını ve üçüncü enternasyonalin 
toplanması lüzumunu ilin etmiştir. 

Markslığı Rusyaya sokan ihti
yar Plehanof kendini milli mUda
faa taraftarı ilAn ederken Lenin 
ile Zinovief mnthiş bir bozguncu· 
luk propagandası yapıyor ve 
vakit kaybedilmeksizin beynel
milel bir sosyalist ihtilali yapma
nın lüzumunu ileri sürüyorlardı. 

1915 senesi 5 ila 8 eylülüne 
kadar İtalyanların teşebbüsile 
Zımmervald' de, Bernde, Oberland. 
da harp aleyhine bir Sosyalist 
konferansı toplanmışhr. Bunların 
arasında Lenin, Zinoviyef, Troçki, 
Martof ve Rakovski bulundu. 

Lenin kendi projesinin red
dolunduğunu gördü ve ekseriye· 
tin reyine iştirak etti. 1916 nisa
nında toplanan Kriental konfe
ransı, Zımmervalddekinden daha 
vazıh bir beyanname çıkarmıştır. 
Sosyalist mefkuresinin tahakkuku 
uğrunda derakap mücadeleye 
geçilmesi lüzumu bunda açıktan 
açığa ileri siirülmüştür. 

Lenin şubat ihtililini, haber 
aldığı zaman Zürihte bulunyor
du. Bu münasebetle Rusyadaki 
arkadaşlarına hitaben " Uzaktan 
mektuplar,, silsilesine başlardı. Bu 
mektuplar Rus amelesini iktidar 
mevkiini ele almak için taazziye 
davet eder. Fakat Lenin için 
her şeyden mühimmi kendisinin 
Rusyaya girebilmesi idi. İsviçre 
Sosyalistlerinden Grim ile F riç 
Platen'in delaletlerile Alman hü· 
kumeti, bu Bolşeviklerin kurşunlu 
vagonlar içinde olarak Alman 

topraklarından geçmelerine mü
saade etti. 

Lenin'in karısı KruP.skaya· bu 

Nakleden : Haydar Rifat 

yolculuğu şöyle an1atır: 

-.-Biltün seyahat esnnsında tek 

bir kelime söylemedik. Berliu 
civarında Alman Sosyal - Demok
ratları yanımızdaki bölmeye bin
diler; fakat içimizden hiçbirimiz 
onlara bir ke1ime dahi siijlemez
di. Finlandiyada geçtiğimız gar
ların rıhtımları askerlerle kuşa
tılmıştı. 

Usieviç pencereden iğildi, 
yaşasın diinya ihtilali!... Diye 
bağırdı. Birden şaşıran askerler 
yolcuları tetkike koyuldu. Sapsan 
kesilen bir mülazim birçok defa 
yammızdan geçti. lliç [1] ile ben 
bitişik ve hemen boş bir vagona 
yerleştirilmiş bulunduğumuzdan 
geçip İliç'in yanına oturdu. hiç 
fikrini müdafaa ediyordu. O da 
sapsan idi. Vagon yavaş yavq 
askerlerle doldu. Bunlar harp 
aleyhine bu kadar açık söz söy• 
liyen adamı daha yakından te
maşa etmek için vagonun oturu• 
Jacak yerlerine sıralanmışlardı. 
Dikkatleri mütemadiyen artıyor, 

'Yüzleri gittikçe ciddileşiyordu. 
Az zamanda Petrograda geldik. 
Amele kıtleleri, askerler, bahri
yeliler reislerinin istikbaline gel-
mişlerdi. Onu nasıl tanımıılardı, 
bilmem... Her tarafta insan dal
gaları kaynaşıyordu. Kızıl san
cakhlardan, Kronştat bahriyeli· 

)erinden mürekkep istikbal alay
Jan, Pierepol istihkamının Fin
landiya garından Kiseçinskaya 
sarayına kadar yolları aydınla· 
tan projektörler, zırhla otomobil
ler, yolları muhafaza eden kn
dın ve erkek ameleden milrek
kep bir zincir vardı .. 

lliç zırhlı bir otomobile bin
dirildi. Mütemadiyen söylüyordu. 
Dünyada en ziyade en ziyade 
sevdikleri, yani, halk kUUesi 
etrafmı almıştı. Pelrograt amele 
ve askerlerine ilk sözleri şunlar 
olmuştur: 

Sermayeciler hilkQmetine des-
tek olmak yokl HükUmdarlar 
harbi yere batsın! Yaşasın içti-
mat ihtilali .. 

(Arkası var ) 

ıiJ lıiç Leninin l:ilçük ismidir. 
H. R. 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo Kapanış 
-
Fransız Frangı ()() 12 06 
f ngiliz lirası 774 50 00 
Dolar o 41 52 
Liret 09 25 00 
Belga 3 39 ()() 

Drahmi 37 70 00 
İsviçre frangı 02 44 00 
Leva 68 95 ()() 

Florin 1 17 25 
Kuron ç. 16 03 00 
Şiling A. 4 02 00 
Pczata 6 05 00 
Mark 1 99 75 
Zloti 4 23 ()() 

Pengo 3 79 ()() 

Ley ()() 79 77 
Dinar 00 27 26 
Çervonels 10 87 50 

Tahvilit Kapanış 

-ı. 
- , __ 

·= 
Dahili 95 50 

D. Muvahhide 43 25 
A. Demiryolu 25 90 

Borsa Harici 
--

11! Altın 9 
Mecidiye . 43 00 
Banknot 2 51 

.. 



BiZiM 
DAKTiLO 

Kızlar Birer 
Biınu 

Şarap Da~a Sundular, 
içenler Çıldırdılar 

Bugünün Romanı 

Ey Mümin Canlar Söyleyin Bakalım Ne Gördünüz ? 

Elim, birdenbire kalkb. O· 
ra.daki büyük billôr hokkaya 
uzandı. Hokkayı kavradım. Bap .. 
na fırlatacakhm. Birdenbire 
kapı açıldı. Gayriihtiyari g&zlerim 
kapıya kaydı. Kapının ISnünde, 
Hikmet vardı. 

Her lr.akkı mahfaztlar. 

Saz, tekrar baıladt. Şimdi 
icazın ahenginde coşkun bir he· 
yecan vardı. Kapama &atinde, o 
fildişi ve aadeflerle müzeyyen 
dekorun içinde, kifurdan dökülmüş 
bir heykel gibi duran o çıldutıcı 
vücut, birdenbire sıçradı. Kollarını 
açb. Bürtiodüğli şifon, ıeff af 
birer kanat gibi açıldı. Bu e~ 
Alsiz vQcut, sanki kanatlandı .•• 

Bu kanatları, savura, savura si1-
züldü. Uçar gibi süratle yirtidl. 
Şamil ile NAsmn önllnde bir lih-

la durarak kıvrıldı, büküldü. 
ve sonra ayaklarının parmakları 
tizerinde doğrularak vl1cudunu o 
rakaan µapelerin ahengine ter
ketti. 

Şimdi o insanlıktan çıkmıt; 
insan dimağının hiçbir llulyasile 
&lçtllmek imkAm olmıyan bir 
becliala~~ ~ 
bir .. 
.. ;.~~•--• atefil-' yanıp tutuşan 
'*8!H ile Nlsır, şimdi, aşkın 
alevlerile kavruluyorlardı. Artık, 

dayanamadılar. Kalkıp onun 
ayaklarının albna ablmak, ora
da kıvrıla kıvrıla can vermek 
utediler. 

O zaman, yanlarındaki kızlar 
onlan omuzlarından tuttular. 
Birer ıarap daha sund ar. 

Bu şa abı içer içmez büsbütün 
çıldırdılar. Yerle mden f rlamak 
için sıçra 1 r. Fakat, birde bire 

vtıcutlar nda t ınılmaz bir ağırlık 
buldular. San i, viıcutlarmın bü
tnn mafsalları biribirinden ayrıla· 

yor, bti ftn b şeri hisleri birer 
birer eri er k kendilerinden 
uz kl rd 

Se 1 r, g t ıkçe d rinleşth 
G · zl ri ıı o ndeki o pütfüaun 
1 vha ar yav ş yavaş gölgelendi. 

Ve niha at, b Uün varbklar nın 
Üzerine siy h bir perde indi. 

11--
(Höcerei pak) in kapısı açıldı. 

Yine ikişer dai, Şamil ile Nasırı 
başlanndan ve ayaklanndan tu· 
tarak içeri getirdi, mihrabın k~ 
fısındaki seccadenin üstline bı· 
rakta. 
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(tennet) gördük.. (Cama1) 1 
gördük.. (mevla) mııın (hak) 1 
olduğuna inandık, iman getirdik. 
Onun emirlerine; canımızı,başı.mızı 
koyduk.. Cennet ve Cemal isti
yoruz ..• 

Dai, hafifçe giUümsedi. 
- Secde ediniz .. Tekbir ge

tirinz. .• isminiz çağırılmadıkça, 
secde halini terketmeyiniı. 

Dedi. 
Hemen, Şamil Nasır secdeye 

kapandıll\r. Yüksek sesle tedbir 

ietİrmiye başladılar. 

• Mihrabın bir parçası sessizce 

yavaş yavaş kaydı. Yine • boş

luk a~dL 
Dat bir hayal gibi k•yboldu. -Şimdi Hil:q y~dt; Hasan Sab-

ı.ph peyda olarak ayakta duru
yordu... Hasan Sabbahm arka

sındaki geniş ve uzun kollu koyu 
yeşil clippe, ona büyük bir 
mehabet veriyor, ucu göğsüne 

Size 

Yazan: .A. R. 

doğru sarkan yeşil sanjımn al· 

tında baştan başa bir nur hattı 
göründü. 

( Hasan Sa bbah ), bu vaziyet· 
le pek sehhar ve mütehakkimdi. 

Kendisini şu vaziyette ıören her 
insanın kalbine, hudutsuz bir 
kudretle hükmedebif'ırdi. 

( Arkuı ~er) 

Yeni neşr ·gat: 

Kor 
Ankarada çıkarılan Kor na· 

mm da ki san' at ve edebiyat mec· 

muas nm biı-inci nil'Shası çıkmış

tır. içinde makaleler, şiirler, tet

kikler vardır. Tavsiye ederiz. 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve f drar Yolu 

Hastalık! ırı Mütehassısı 
Sirkeci, Muradiye caddesi 

No 35. Saat. 2· 6 

'f 

Sögligelim ... 

Hokkayı bıraktım. Birdenbire 
geriye fırladım. Kapıdan çıka· 
cakhm. Gözlerim, bu an Hikmetiıı 
gözlerile karşılaştı. Hikmet, bo 
vaziyetten o kadar şaşırmıtb ki, 
elindeki kağıtlan, dudaklannın 
hizasına kaldırmış, bir bana, bir 
müdiri umumiye bakıyordu. 

Kapının önünde, birdenbire 
beni durdurdu: 

- Ne oluyor kuzum? 
Diye sordu. 
Ben, cevap vermeden evvel 

Müdiıi Umuminin alayh sizleri 
duyuldu: 

- Efendim.. Ben ıize izah 
edeyim. Hanım, artık bankayı 
terkederek evlenmek için Anka
raya gidiyorlarmış. Bundan sonra, 
sizinle karşı karşıya ait.yacağız. 
Ve öyle zannederim ki ••. 

Derken, Hikmet, bir yay gi
bi sıçradı Ye dehfetli bir tokat 
pklach: 

Şirrraaak. •• 

Olduğum yerde dona kaldım. 
Müdiri Umumi, bütiin kuvvetile 
haykırıyor: 

- Hallo •• Hallo ... Koşun~z. •• ...................... 
,,,~ 

Mildiri Uıaumlnin fery•di, 
bütln ocla&.dan duyuldu. Herkea 
kotta. Duyarlara tatuna tutuna, 

,_,----~ ..... ~--.... --~-----=-----~~~~~~--------ıt tdeta liirilkleneılbilkleneodama 
HASAN Ef. : Sakindir. , MEHMET Ef.: Açık göz· ıelclim. R.ate,I ile Dora, korku 

~ 'şinde hece- diir. Hazan i- ve telAf içinde yildme bakıyor 
rikli ve derli natcı olur. it- ve soruyorlard,. 
toplu olur.Bir- birarını ç bok - Ne oldu?. 
denbire par- unutmaz, mih· - Ne oldu?. 

kArlık gösterır. • 

lamaz, nadi· net ve me k· Onl ra hiç cevap vermedim. 
ren hiddetle- kate taham- Bır zaaf ta göstermek istemedim. 
nir. Aiılqma- mtU göster- Vilcudflmiln bütün mafsal an bn.. 
ğa ve uysallı· ınez, fena mu- zülürcesine asabım n geyte eaine 
ğa mlitemayil- ill!Mdeye kartı ra men güçlillde şapkamı tiJdim. 
dir. Muameli• mu kat be le ye Hakaretle oradan koYllliU&dala 
t d ihti t tema .. n.ı eder. 
ın a ya • 'w evvel ya.ııhaneyi ter.kettim. 

KanaatkAr d~~· '1-

HiKMET B.: Mapdur. 
8 ( Şimdi Clbt&nüyorum. Bu ka· 

HAYDAR • Kadıkay)( f~ bahati doğrudan doğruya ken· 
toğrafıaın derdai istemiyor); Mil- elimde bnluyOl'Um. Çiinkü, Mii-Gazn bnynk

te ve bDyük· 
llkt~clir. Ken• 
diaine ehem• 
lbiyet verilme
sini iner, yap• 
bjı itleri b~ 
..nir, aefıine 
fazla itimat 

eder. Bit it
te ön ay~ 

kendisinden babsettinne-o imajı 
yi ıever. 

• 
EFSEVIA Hanım: f F otôftafının 
dercini istemiyor ) BabayaniJit. 
Sise, modaya fazı. riayet etaıaez. 
Keneli halindedir. Mihnet Ye •e
pkkate tahammill gl_atW. Sazan 
haatçı olur. ( F otojraf ~ çdmaa
mll olclupadan tahlile ele._ 

eae-~· 

deklrik ve ırdltecelliatir, Merak diri Umumi ile aramızdaki mil· 
ettiği şeyi aalamadan içi rahat 
etmez, herşeye ıokulUr, anlar ve kllemeyi, gü~elce idare edeme-
dinler, aıiinakapdan hazeder, dim ve sözün. başka mecralara 
muhatabım ikaı• çalışır, ıöhret döknlmesine meydan .,, ....... 
ve ikbali .. ~. bu felike_te,_ beP. '"~ 

il verdim. 
YOZGAtTA N. N B.; (Fo· Benim; Bankadan ilifikikede-

toğrafmın derciDİ istemiyor) Zeki ceiimi •6yliyerek Mtldiri umumi-
ve mtidekkikrir. Herşeyi kolay Jİ telip d&tGrmek ve onun bu 
kolay beyea--. müdafaa ettiğini tellfsiıdan istifade ederek mtina· 
fikir v• preatiJIJeriııe sadık kalar, sehetablikl~n hitam bulmasını 
reiıkliıHk yapmaz. Hususiyetleri rica etmekti. Fakat, pl4mm alt· 
çabuk 8nlafdıou, Daha ziyade llt oldu. V • bu şirketteld ha-
ı ..... palıdtr. Fikir mtlnak••a •• yabln da bu facia ile nihayet 
"" '"!"il' buldu. 
•lcadeleleriadea çekinmez me..., 30 T.,..ıaıen.a 
faatleriat ilunal etmez. Bap Hikmetten bir me~ 

• aldım. Aynen buraya dercedi-
M. eOIUIAN B.: ( Fot~ 

fiDID derclDi ~or ) MldekJdk 
ve mltedllillir· Herkese bpd
.., ..... " itilBlt etmez. ,.,..., .. ··~ 
....... ç ......... 

şaşırmıştım. Onu mUteakıp cere
yan eden ahval de beni büsbütün 
tuursuz bir bale getirdi. 

Asabıma hikim olamad m. O 
kOstah herifi tokatladım. 

Bunu kendi heaabıma 
dii§Un6yorum, pek iyi bir py 
yapbg mı zannediyorum. Fakat 
hesabınıza düşündOğilm zaman 
da pek müteessir ve mahçup 
eluyorum. Beni, pek haklı ve 
pek t•bil olarak tirketten 
kovdular. 

işittiğime göre, siz de o glla 
işinizi terketmiş ve bir daha 
ıirkete gitmemişsiniz. Buna çok 
müteessir oldum. 

Böyle bir ıskandala ıebebiyet 
vererek sizin de İfİDİle mlllİ 
olduğum için o kadar mtıteeuirim 
ki tarif edemem. 

Sizi vicdanımla temin ederim 
me yeni bir İf temin etmek için 
her fedakArhğı ihtiyara, hatta 
kanımı son damlasma kadar Ee
daya hazınm. 

Yapbğım mUnasebetaizliği 

tamir etmek mabadile lizin için 
birçok tqebb6satta bulunuyorum. 
En yakın bir zamanda affmaza 
mazhar olacaium tlaiit :ffd • 
kalbilnln balilaoe bllrmetlerinl 
kabUI etmenizi rica eylerim. 

Hikmet Rıza 

)f. 
Hikmetin bu mektubunu oku

d~ ..... ~ 
2.um~- N•...., 

clü1*1, - ....... ~ 
ettiifmi bilmiı'ordu. Eter c 
adamua etlerini, giderimin inin• 
de didik didik et.eydi, ela• 
ha memnun olurdum. O 
bn ıaklaclıjı zaman koprak 
Hikmetin boynuııa aardmadıjıma: 

- Bravo, Hikmet. Ellerill 
nur olsun. 

Diye haykırmadığıma hayret 
ediyorum •• 

Bu itte, aad mlteeuir ola 
b.mm. Çlaki beahll ~mdep 

aavaDa. --~ pa belaya ..... 
o alalaldai herifin .. kadar kiuci, 
ne kadar intikamcı oldapnu b~ 
lirim. Ştipheaiz, 9nu yalnız tir
ketten kovmakla kalmıyacak, 
hakkında kanuni takibatta da 
ltulunacaktır. 

Dilşllndlim. tqmchm tlikmete 
bir cevap 1um•'1 brarlattar
~ 

Şu mekbİtlu yudun; 
Mtllıterem lfıkmet Bey; 
Mektubunuzu alchm. Bana 

g&terdiğiniz alikaya teşekklrler 
ederim. Hareketinız, Mç mll
nasebetsiz dejildir. Blllkia 
pek yerinde tiir ifth'. Bir 
laıdaoın haharete ujradığuu 
gBren asll biY tt&k --gencinin at. 
zin ıibl 1-teket etmeai çok el• 
eQli. 

lfldise benim yüzümden çık· 
bil için sizin de itinizin ıektedw 
olıDuına ben sizden ziyade Bile 
leyorum. Ne yapahaa addm; W.. 
raz da (kader) clelıllen feJ9 laa
nalına. Kendimizi l1laHuu teu
llrltre kap~ 

Çok llldlr. memlekethlld 
..... llelderia.aütılan .. 
61k~•ft ~ Ne ,...._, .,._,,._, 

~ .............. .. 
(MM. 



Cenup Denizlerinde Bir Seyahat Macerası 

Altın Peşi de .. 
-

Muharriri 

Stakpool 

Üç Serseri .. Üç Milyoner -5\ -

Obürlerinin önünde öldl\rebilirsin, 
icabında ölilmll de göze alarak .. 
Vadet bana bakayım!. 

- Yemin ederim. 
Şaya bu sırada ağaçların ara· 

ımdan göründü. ihtiyar kadını 
Şayanın vürudundan evvel ter
ketmiş, sonra fikrini değiştirerek 
muhaverelerini dinlemek üzere 
sıeri dönmüştü. 

Saji şimdi vaktinin mecrasını 
değiştirmişti, ihtiyar kadına de
ğil, fakat Şayaya bakıyordu. 

ihtiyar kadın ise Şaya ken· 
dilerini dinlemekte olmasına 

ehemmiyet vermiyerek devam 
cdıyordu: 

- Yarın aabab ne vakit ~i

decekler? 
- Bilmiyorum. Fakat ne va· 

kit giderlerse gitsinler, görün· 
meden takip ederim. 

ihtiyar kadın başka bir kelime 
iJAve etmeden ayağa kalktı ve 
orman istikametinde yürümiye 
başladı. 

Şaya ile Saji baıbaşa kaldılar. Bu 
iki genç 1<ız n erkeğe ehemmiyet 
vc1 memesıııe rağmen ormanda 
uzun mi t arkadaşlık etmiş· 
ferdi, Saji bu zamanlarda Şaya 
ok ve yay kullanmasını öğrenmiş, 
ormanın sırlarım göstermiş, ve 
bir defa da onu balık avına gö
turmüştü, 

Şaya ana lisanının hususiye· 
tini teşkil eden yekibenk dil ile 
aordu: 

- Demek yarın ava çıka
caksın? 

Saji şimdi igözlerini yere dik-
mışti, kaldırmadan cevap verdi: 

- Eveti 
- Ormana mı? 
- Evet ormana! 

- Bana büyük bir kanguru-
• n bahs miştin, fakat yarın 

küçül. kan uruyu takip edeceks'n 
değil mi, yani sakallı sanı? .• 

- Evet, fakat kafilede iki 
tane sakallı var! 

- Senin takip edeceğin kıaa 
boylu olandır değil mi ? 

- Evet! 
- O, benim babam olan 

beyaz adamı ôidürmÜştür. Ve ya· 
rm da kendisi ölecektir, değil 

mi? 
- Evet! 
Şaya bir saniye sustuktan 

aonra bir daha sordu: 

- Fakat öbürleri ölmiyecek· 
lerdir değil mi? 

- Yarın ben de seninle be· 
raber geleceğim, dedi. Görmek 

Sayi: 
- Bilinmez, diye cevap verdi. 

Ormanın her tarafında ölüm do
laşır. gidecekleri yerde ormandır. 

Şaya: 

istiyorum. Hem küçük maymunları 
kovalamak eylenceli bir şeydir. 
Bıçağı da alırım. 

Saji ilk defa olarak gözlerini 
kaldırdı, ormanda parlıyan bir 
çift göz gördü, tekrar gözlerini 
indire e <; 

- Nas l istersen, dedi. .. 
Bu e nada gerek çadırda, ge· 

rek sandalda ve gerek kulübede 
yatan beyaz adamlar uykuday· 
dılar. Bunl rdan yalmz Hag· 
ton müstesna idi ve Tilmanın 

yerine, sandalı g3zden kaçırma
mak vazifeaile milkellef olarak 

Babamı Öldüren Kısa Boylu Sakallıdır. 
Yarın Da Kendisi Ölecektir. 

gidi bir yerde nöbet bekliyordu. 
Maamafih bu gözetleme vazi· 

fesini yapmakta yalnız değildi. 
Başka istikamette gizli bir adam 

daha vardı ki, o da sandalı gö
zünden ayırmıyordu. Bu, Saji 
idi. 

* 
"Mkar,. a gelince", şcytanetka· 

rane zekası arka a ... ları aleyhine 

tertip ettiği planlarla o derece 
meşguldü ki, maziyi tamamen u· 

nutmuştu, en küçük bir endişe 

bile hissetmiyordu. 

Uzak memleketlerde seneler· 
cc sergüzeştcu bir hayat yaşa· 

dıktan sonra köyüne dünen ve 
kendisini unutulmuş zanneden 

bir adamın haleti ruhiyesinde idi. 
Bir iki balıkçıdan gayri Diyak 

kabilesinden kimseyi ılrmemiftl 
ve kalp huzuru ile derin bir 
uykuya dalmış uyuyordu. .. 

Saji ertesi gün kendiaine 
refakat edecek olan Şayanın bu 
orman seferine alelide bir te
cessüsten başka bir sebeple ala· 
kadar olabileceğini hatırına bile 
getirmemişti. .. 

Sabahliyin gün doğarken kap-
tan Hul çadırdan çıktı. Hagton 
geceden beri beklemekte ola~ 
nöbetine ~arım saat evvel kendı· 
liğinden nihayet vermiş, çadırı.n 
bir kenarına iliştirdiği küçük bır 
aynanın önünde traş oluyordu. 
Derken Makar ile Coki görllndU· 
ler. Arkalarından da Tilman sö
kün etti. 

(Arkası var) 

istanbul Evkaf Müdü
riyetinden: 
Kıymeti muhammenesi 

Lira K. 
162 19 Tamamı takriben ( 12 ) arşın terbiinde bulunan 

Çelebioğlu AIActtin mahallesinde Tahmisönti caddesin· 
de eski (9) yeni 13 No. h d6kkinın ( 34:MJOO) htss~ 
itibarile (12456) hissesi. 

83 34 Tamamı (35) arşın terbiinde bulunan Tavukpazarında 
Mollafenarı ml'lhallesinde yağcı hanında orta katta atik 
ve cedit (6) numaralı odanın 1 • 6 hissesi. 

250 (}() Temama (36) arşın terbiinde bulunan Tavukpazarmda 
Mollafenari mahallesinde yağcı hanının alt katında atik 
ve cedit (7) No. lı odanın nı ıf his si. 

500 ()() Tamamı (180) arşın terbiinde bulunan Balatta Hacıisa 
mahallesinde Tahtaminare caddesinde atik (234) No. h 
maa mü~temilit kargir bir hap mağazanın 1-6 hissesi . 

Balada muharrer emlaki mahlule sahlmak üzere dört hafta müd
detle ilia ve müzayedeye vazolunmuşlur. Müzayedesi Mayısın otu• 
zuncu pazartesi günil saat on beştedir. Talip olmak istiyenler k~y
meti muhammenenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerıle 
beraber yevmi mezkôra kadar lstanbul Evkaf Müdiiriyeti bina· 
sında MahJulAt kalemine müracaatlar1 ilin olunur. 

Zafıyetl umumiye, iştihasızhk ve kuvvctsizhk halitıada büyüle 
faied ve tesiri ııörülea ı 

f lıtl( if AL'I 
Hulasası 

Kullanınız .. Her eczanede 

İstanbul Gümrükleri Muhafaza 
Müdürlüğünden : 
Miktarı Cinsi Pazarlık tarihi 

100 Adet Cibinlik 7 Mayıs Cumarti saat 15 t• 
150 " Yatak çarşafı 8 " 

Pazar 
" 11 

75 " " kılıfı 8 " " .. 11 
150 ,, Yastık kılıfı 8 .. " " 11 
75 ,, Hasta abası 8 ., .. .. 14 

Gllmrük Muhafaza kıtaatı revirleri ihtiyacı olan balada miktar, 

cins ve pazarlık giin ve saati yazılı eşyanın pazarlığına iştirak 

edeceklerin nümunelerini ve evs f ve şeraitini görerek vakti mu· 
ayyeninde 0o 7,5 teminatlarile Müdüriyette bulunmaları. 

Doktor Orfarıidis 
Zührevi ve cilt hastalıkları mütehassı• 

BeyoilU; Tbkathyan kUflsı No. 251. T'et. B. O. 3734 

IKAYI 
Bu Sütunda Hergün 

Muharriri: E•at Şefilc 

BiR DAMLA YAŞ 
-2-

Birdenbire Nearin yine o ifık, 
içli, hasta kız olmuıtu. Parmak· 
lannın altında inip kalkan, bu 
IAyemut eserin nağmelerini çıka
ran tuıları g&rmfiyordu.. Etrafına 
toplanıp kendisine hayret ve t~k
dirle bakan arkadaşlarını, bıçw 
bir şeyi görmüyordu. Biraz 
sonra Ahmet Necmilerin köşk· 
ünden )&yılan, bahçenin ağaç· 
ları arasından süzülüp sakin 
havayı ihtizazlariyle dolduran ke
man ıesi salondakilerin kulağına 
kadar geldi. O da ayni havayı 
çalıyordu. Sanki onlan en kud· 
retli bir muzisyen san'atklr 
elile ve ruhile idare edi
yordu. Bir aralık Nesrin ke
man scsmm yaklaştığını his
setti. Evet aldanmıyordu. Keman 
sesi ıimdi daha yakından hatta 
bahçeden geliyordu. Birdenbire 
parmakları durdu. Yorulmuş gibi 
kolları yanma düştü. Keman elin 
bahçede çalıyordu. O vakit Nes
rin yerinden kalktı. Uçar gibi 
odadan çıkb. Merdivenlerden indi. 
Bahçeye geldi. Sesin geldiji 
tarafa doğru sanki onu nrklltllp 
kaçırmaktan korkuyormuı gibi 
ayaklarının ucuna basarak ile~ 
ledi. Ahmet Necmilerin bahçesile 
kendi bahçelerini birbirinden 
ayıran ytiksek çitlerin öntine ge
lince kalbi heyecanla çarpmaya 
başladı. Çfinkil artık aşık olduğu 
keman sesinin sahibini göre
cekti. işte o ses Uç beı 
adım ilerisinde çitlerin arkasın• 
dan ııeliyordu. Büyük bir taş'n 
Ozerine basarak çitin 8st8ne 
çıktı ve öbür tarafta çalılıkla· 
rın arasında bir gölge gördll. 
O gölgeyi tanıdığı zaman heye
canından kendisini zaptedemi
yerek haykırdı: 

- Ahmet Bey siz misiniz? •• 
Siz mi idiniz? .. 

Bu ses birdenbire kemanı 
susturdu. Ahmet Necmi yara• 
mazhk yaptığı esnada yakalanan 
bir çocuk gıbi mahçup olmuştu. 
Artık, " o keananı çalan ben de
ğildim,, diyemezdi. 

Nesrin çiti atlıyarak Abmedin 
yanına gelmişti ... 

- Çok tuhafsınız Ahmet B. 
dedi. Şimdiye kadar bunu benden 
niçin sakladınız. 

- Sakladım Nesrin H. Çilnki 
siz bu kemam çalan adamı kim
bilir nasıl tasavvur ediyordunuz. 
Belki hayalinizde yüzü buruşmuı, 
saçları aklaşmış ihtiyar bir üstat 
yaşatıyor ve ona tapacak kadar 
hürmet besliyordunuz. 

Halbuki haya!inizde yaşıyan 
bu bilyük şahsiyetin hakikatte 
herkeı gibi alelide bir insan, 
hatta hoppa bir erkek olduğunu 
anladığınız zaman kimbilir ne 
büyük bir inkisara uğrıyacakb· 
nız. işte ben sizin böyle bir in· 
kisara uğramanızdan, benden 
uzaklaşmanızdan korktum Nesrin 
hanım .• 

- Çok yanlış dllşünmütıünllz. 
Bilakis bu biribirimizi •.• 

Nesrin fazl.ı devam etmedi. 
En sonunda hayaline ulaıan, yıl
larca hasretini çektikten sonra 
sevgilisine kavuşan insanların 
hararet ve samimiyetiyle biribirle 
rinin elini sıkarak ayrıldılar. .. 

o xuodenberi bir sene geçti. 
Hergün, her akşam ya bir bah· 
çede, ya çitlerin üzerinde veya 
bir korulukta buluştular. 

Bir akşam yine köşklerinin 
c-ağ tarafındaki küçük korulukta 
bulu tuklar z man Nesrin müte• 
essirdi. Gözleri yaşlarla doluydu. 
Ahm~t Necmi bu teessürün 
çabuk farkına vardı .. 

- Ne oldu? Ne Yar Neırin?. 
diye ..,du .• Neuia iali.yen, tit-

, 
riyen, harap bir ... 1. ceYap 
verdi: 

- Fena.. Çok Fena •• 
- Ne oldu 1 Fena olan ne P 
Nearin birden Abmedio dia

Jerine kapandı.. ince vtlcudnnı 
mütemadiyen saraan hıçkırıklarla 
ağlıyordu • 

- Bizi biribirimizden uzak
,aştırmıya çahtıyorlar Ahmet.. 
Beni başka birisiJe evlendiriyorlu. 

- Niçin? •• Bizim biribirimm 
ıevdiğimizi bilmiyorlar mı? 

- Biliyorlar ••. Fakat O, zea
ginmiş, o, beni mesut edebilirmit. 
kupkuru bir aşk çabuk aönmlye 

mabkômmuf.. Ne yalan .• Ne yalu 
- Yavrum biz onlara kup 

gelelim_ Öyle bir yuva kuralım 
ki, onlar aşkın çabuk ıönmediji, 
saadetin ilelebet deYam ettitl 
bir yuva g&rıllnler. 

- Çok geç kaldık Ahmet.. 
DüğOn. hazırlığı bile yapıyorlar. 

Ahmet gllzel sevgiliaini teaelU 
etmek için daha fazla &ayliyem .. 
di. Kendisi de teselliye muhtaçb. 

Bir ay sonra. .• Bir gtın anneli 
Ahmet Necmiye: 

- Bu akşam davetliyiz.. dedi.. 
- Neriye anne •. 
- Ayol bilmiyor musuı s 

rinln dllğOnJl Ylll' •• 

- Oh anne .• Bu ne fena bir 
ıün• tesadnf etti. 

- Niçin? .. 
- Batım ağrıyor, çok kırgı ... 

lağım var. Beni mazur gör anne.. 
- Gidemiyecek misin.. Fakat 

çok •)'ip olacak.. 

- Onlara benim hasta oldu
ğumu söyle; benim namıma al 
dile anne .• 

Ahmet Necmi annesinin elin
den kurtulduktan sonra odasına 
koştu. Kapıyı içerden gilitıedL 

Yatağının ilzerioe cansız bir 
vücut halinde yıkıldı. 

- Hepsi gitmişler.. diye mı
rıldandı .. Pencerenin annne geldi.. 
Yanlanndaki köşkün pencereleri 
elektrik ziyalan içinde aydınlıktı. 
Ayın loı ve donuk bir nur serp
tiği bahçede, ağaçlana arasına 
asılmış fenerler, gökten serpilmif 
rengarenk yıldızlar gibi karanlık
lar içinde parıldıyor, koyu siyala 
gölgeleri aydınlatıyordu. 

Otomobiller davetlileri alarak 
uzaklaştı. Nesrin tabii odasında 
yeni kocasile beraber başbqa 
kalmıştı. 

Ahmet Necmi bir sairifilme
nam gibi yerinde doğruldu.. Oda
ıının bir köşesine atılmq kemanı 
aldı. Tellerini uzun uzun akort 
etti. Açık pencerenin önllne gel
di.. Ynznnu gecenin serin rtlzgln 
okşad1. Mehtap karanD1fh.. K .. 
manın tellerinde ilk inilti çıktılı 
zaman Ahmet Necminin g3zle
rinden yaşlar botandı. 

Sonra yine durdu.. Eski bir 
haı •ıı hatırlamak iıtiyormUf 
gibi l n uzun düıDndtı.. Nesri
nin en çok sevdiği parça neydi! •• 
Hah itte buldu.. "Güzel bir gl
ztln bir damla yaşı"!.. Nesrin bu
nu çok severdi, kaç defa beraber 
çalmışlardı, ve en son bir defa 
daha çalmıya başladı.. Ahmet 
Necmi bu ande din gibi tapbğa 
aşkının Allahı olan musikinin 
içinde kendini kaybetmişti •• 

Ruhu " gtızel bir gözün bir 
damla yaşı ,, içinde boğulmuştu. 
Böyle ağlayarak, kalbinin, aClll 
içinde kıvranarak, inliyerek v• 
kemanını inleterek dakikalarca 
çaldı. Fakat hiçbir piyano H11 
ona cenp •ermedi. 





usa Yalnız DYOLİN Dİ 
............. 
.._. lllgt;aa •t1a 

Paris'in en kibar 
sosyetelerini saran 
harikulade bir zevk 

• •• san'at esen 

Modanın en ince isteklerini 
cami enfes bir ipekli ••• 

Akşam tuvaleti 
sabah - ve ya -
Apremidi elbiseleri 
için tercih ediniz ••• 
Çiinki: 

BeYııelmilel • lntemational 
Tuq Bıçalı 

DID1aaa • ... palllkl .... 
biridir. ftbu ~- lıei. 
~llar Alma ,aa.11 •••'•M ................. ,..,........ 
rekabet lfla ._. ............ 

Acledl 7 112 "*"'"" .. -yenle 9Abhr. 

a!-'.r iı. a.ıata. ~ 
~ .................... . 

....... takip .... 

Mevkii ve Nev'i Tembaat 
Bilytıkadada M dende Tir~ caclduincle fi tiO L 
ada 53 pafta 3 parsel No. barak•yı m&ftemll 
2150 m. m. arsa. 

Balida yazıh arsa sekiz taksitle bilmtizayede lldaleeqmclaa 
taliplerin ibaleıe mllsaldif 19 • 5 • 932 Pertembe glnl uat OD 

altıda ~ze müracaatlan. (3) 

* Kiralık Gazino Ve Bostan 
Mevki ve Nevi 

Balada yazıh emlik bir sene milddetle kiraya verilecekjinden 
taliplerin ihaleye mlhiaclif 7 .. 5 • 1932 C~artesi lflnB -t OD albda 
tultemize mJl'&caidlan. (3) 

Çok -havadar. çok efleaceli lstanbulun yesin• yeri 

SUADIYE PLA llDIR 

GOSlJ 
1 l M.,.. 1932 dedir. 

Büyük 
40.000 

ikramiye: 
Liradır. 

lçüüzerine 
Fenni 

Kasık Batıar
Mld., ......._ 

habrek 

• • 
r.engıaı 

... Kremi ....... 

............. tasa .. 
latimalil41te1Dta .. ...,. 
Dlsld lnanretleelldlatembl•......, ,......_ .................. .............. ,...... .... 

SIMO 


