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Haklı 
Davamız 
Karşısında 

,· Bugün Montreuxda Boğazlar mesele 
Jinin müzakeresine baglanıyor. 

iddiamız basit: Hadisat Lozan muahe· 
'aesinin Boğazlar hakkındaki ahkamını kıy· 
~etten düşürdü, diyoruz. Vaziyetin tetkiki· 
ııi ve hadiselerin icap ettirdiği yeni vaziye· 
te göre Boğazlar üzerindeki tahkim hak • 
liımızın tanınmasını i&tiyoruz. 

Lozan muahedesi Boğazlarda ve Bo· 
ğazların kara sularında Türkiyenin mutlak 
hiıkimiyerini kabul etmiştir. Ticaret ve ha· 
ya gemilerinin Akdenizle Karadeniz ara· 
1tnda gidip gelmeleri harp ve sulh zama • 
nına göre ayrı ayrı kayıdlara tabi tutulmuı• 
tu. Harp halinde de Türkiyenin bitaraf ve· 
ya muhasım olduğuna göre vaziyet değiıi· 
yordu. Sulh zamanında harp ve ticaret ge· 
milerile, tayyarelerin boğazdan ve boğaz 
üzerinden geçmesi serbestti. Yalnız boğaz· 
l~da duramazlardı, harp gemileri de Ka· 
ra.deaiz devletlerinin donanmalarına faik 
miktarda olamazdı. Harp halinde Türkiye 
bitarafsa, harp gemileri, Boğazlarda harp 
yapmamak ıartile, serbestçe geçebilirlerdi. 
Türkiye harbe girmişse yalnız düşmanla· 
rının gemilerinin geçmesine mani olabilir· 
;:li. 

Bununla beraber boğazlarda dört ının· 
\aka askerlikten tecrit edilmişti: 

Bu mıntakaların ikisi boğazlar ve Celi• 
boluda idi : Rumeli sahilinden Heleı bur • 

1 nundan T ekirdağına kadar, Anadolu ıa· 
Nilinde Çanakkaleden Karabigaya kadar 
uzanıyordu. Diğer iki mıntaka Boğaz.içinde 
idi : fstanbulun garbında ve Üsküdarın pr· 
kındaki sahalar ve Marrnaradaki Adalar 
btı mıntakaya dahildi. Ayni zamanda bo • 
iazm methalinde bulunan İmroz ve T aşoz 
~daları da tahkim edilemezdi, 

Türkiyenin boğazlardaki hakimiyeti ile 
bı.ı kayıdlar birbirine barı§mıyordu, Bu· 
nu Lozan muahedesini imzalıyan devletler 
~e anlamıı ve boğazların bir tecavüze uğ· 

• ramamasını müştereken taahhüt etmişler· 

di. Bu suretle boğazlar guya Fransa, in • 
giltere ve f talyanın teminatı altına alınmış 

loluyordu. 

* O vakittenberi hadiseler yürüdü. 
19 33 de Cenevredeki silahları tahdit 

konferansında İngiltere müteharrik ağır 
topların kaldırılmasını, yalnız istihkamlar· 

• aaki ağır topların muhafazasını teklif et • 
\ mi}ti. Bu şartın kabulü boğazların bütün 
! bütün silahsız bırakılması demekti. O va• kit ilk defa olarak Türkiye boğazların tah-

' 

kimi lüzumunu ortaya attı, fakat bu kon • 
ferans iflas edip te İngiliz teklifi suya dü· 
ıünce, biz de bu fikirde ısrar etmedik. 

Fakat 1934 de komıu devletlerden biri 
Türkiyeyi de istihdaf eden bir istila nutku 
yerince, biz tekrar kuıkulandık. Sahilleri • 
rnize yakın adalarda yapılan tahkimat ta 
Lu kuıkumuzu arttırdı. Böyle olduğu hal· 
C:le biz boğazlar meselesini tekrar mevzuu· 
bahsetmedik. 

Fakat Habeıistan harbi, boğazların em• 
niyetini taahhüt altına alan devletler ara
aında ihtilaflar çıkması. Akdenizde bir ta· 
kım tereddütlü vaziyetler hasıl olması, bi-
zi boğazların ve memleketin müdafaası ba
kımından harekete sevketti. Bu defa Bo-

( Devamı 11 inci sayfada) 

Çin karıştı 
Bir Çin kruvazörü 

Japon gemisini 
bombardıman etti 

Cenuplularla ŞimaJliler ara
sında ateş teati ediliyor 

[ Çindekl karışıklıklar 
lıakkındalci telgrafla' 

üçüncil sag/amızda J 

1 Dün Montrö'de murahhaslar 
arasında samimi temaslar oldu 
Konferans bugün öğleden 

sonra başlıyor 
Montrö' de karşılıklı bir itimat havası hüküm 

sürmektedir. ltalganlar da bilahare konferansa 
iştirak edeceklerdir. 

Dıı Bakanımız : " Yakında iki ·çocuğumuz olacak, 
. ikincisi Boğazlar meselesidir,, dedi. 

• 

Pot Bonkur . TOTfik Rit ti Ana Stanlaop 

Montrö 22 (Hususi) - Tevfik Rü?tÜ dün gece geldi, gaı.etecilerle birlik
t~ yemek yedi, yemek esnasında bir nutuk söyliyerek yakında büyük baba 
olacağını ima etti. ve: 

- iki çocuğumuz olacaktır. lkinciıi Bogazlar meaelesidir, dedi. 
Konferansa iştirak edecek olan dokuuz devlet murahhasları Montröde top

lanmışlarıdr. Murahhaslar arasında bazi hususi temaslar yapılmıştır. Burada 
umumi kanaat konferanslın muvaffakiyetle neticeleneceği merkezindedir. 

Konferans hazırlığı fevkalade mükemel olmuştur. Siyasi hava çok müsait· 
tır. Bugün ilk celse İsviçre hükumet reisi tarafından açılacaktır. 

İsviçre hükumet reisi konferansı açtıktan ve murahhaslara «hoş geldiniz» 
dedikten sonra Türk murahhası heyeti reisi Tevfik Rüştü Aras söz alacak ve 
Türk noktai nazarını anlatacaktır. 

Hatiplerden sonra konferansta komisyonlar teşkil edilecek, teknik mese· 
leler görüşülecektir. 

Milletler Cemiyeti Konseyi ayın 26 smda toplanacağından murahhaslar• 

dan bazıları Cenevreye gideceklerdir. Bu arada konferansın mesaisi inkita• 
a uğramıyacak, komisyonlar işlerine devam edeceklerdir • 

Bugün bir İsviçre gazetesi konferans açılır açılmaz, ehemmiyetinin ikinci 
dereceye düşeceğini , çünkü Akdenizin emniyeti için devletler arasında mü· 
zakereler cereyan edeceğini yazmıştır. (Devamı 11 inci aayafada) 

Her yerde vaziyet berbat 
Çurçil, Avusturyadan bahsederken Loyd Corçun 

ifadelerini şiddetle cerhetmiş : "Loyd Corçun 
manbğı işte budur,, demiştir 

I 

Londra, 21 (A.A.) - Kendi intihap 

dairesinde bir nutuk söyleyen Çurçil; 

<Cmemlcıketimizin bilhassa harici politika· 

da muhtaç olduğu şey muayyen bir istika

mettir. Demiıtir. Bu olmadıkça nazırların 

bütün mesaisi hemen hemen imkan·, 

ııızlıkla karşılaşır.» 1 

Çurçil, Habeşistanı kendi haline ter· 

kettiğinden dolayı hükumeti ayıpladığı 

halde, ayni zamanda, Avusturya bir taar

ruza uğrayacak olursa kendisine yardım e· 

dilemiyeceğinden bahseden uM. Loyd 

Corcun ifadesini cer he çalıgmıı ve: «M. 
Loyd Corcun mantığı, işte budum demiş

tir. 
1 latip, sözlerine şöyle nihayet verrniı· 

tir: 

<ıAvrupada, Asyada, Şimali Afrikada, 

her yerde, vaziyet bir yıi öncekinden her· 

hattır. Bir yanda, Almanya silah· 

lanmakta devam ederken, Liberal, Demok· 

rat devletler fevkalade bir zaaf devresi 

geçirmiılerdir.>r 

Loy~ Corç Çurçil 
• •• _ ................. .............. .... ........ -.ıs..._ 

Boks Şampiyonu 
Amerlkadan agrılıgor 

Nevyork, 21 (A.A.) - Boks şam· 
piyonu Semelling, bu ayın 23 ünde 

Hindenburg balonu ile Amerikadan 
ayrılacağını bildirmiştir. Baksör, önü
müzdeki eylül ayı içinde Bracldock ile 
yapması muhtemel olan maç için an -
treneman yapmak üzere pek yakında 
Amerikaya döneceğini ilave etmiştir. 

'1 

Mısırdan İstanbula: Büyük Türk Şairi 
döndü. Hastahanede tedavi ediliyor 

~~~~~~~~~~~~ 

Üstat kendisini hastahanede ziyaret eden arkadaşımıza 
edebiyabmız hakkında düşündüklerini kısaca anlatb 

O.tadan dün butanecla Son Posta fote ınuı.abiri 

• aoa remıi 

tarafından 

Türk edebiyatında b.th hatana Lir 
san'at ilemi ~lan ve uzun aeneı.denbe
ri memleketinden uzak yerlerde Yata· 
yan Şür Mehmet Akif bir kaç günden 
beri ,ebrimizde bulunmaktadır. Kendisi 
timdi T qvikiye Sailılc Yurdunda yat
makta ve tedavi cönnektedir. 

Dün bir mubarririmiz, Mısırdan he
nüz ıelmit olan üstadı ıönneie gitti ve 
kendisiyle uzun boylu ıörüttü. Arkada· 
ıunızın intibalannı aynen aıağıya nak· 
lediyonız: 

Büyük şairi dün yattığı Nişantaşı 
Sağlık evinde görmeğe giderken, an
laşılmaz hislerin tesiri altındaydım. 
Küçüklüğümdenberi yazılarını seve • 
rek adeta içer gibi okud._uğum bu bü -
yük varlığı acaba ne halde bulaca -
ğım?. Mehmet Akif hasta. içimde o· 
nu çok hasta olarak görmekten miite· 
vellit bir üzüntünijn acılarını duyuyor 

gibiyim .. 
Her Türkün ağzından eksik olmıyan 

ve Mehmet Akifin yarattığı İstiklal 
marşındaki mısraları tekrarlarken ken

dimi daha kuvvetli hissediyorum: 
(Devamı 6 inci sayfada) 

....-~~-----------------------Galatasarag Beılktaıı 
Yendi Lik ikincisi oldu 

Atletizm müsabakalanndan bir intt'ba 

Dün ıehrimizin muhtelif atadlarında 
he) !Calllı futbol ve atletizm müaabakalan 
yapılmıştır. Bu arada lstanbul futbol ikin· 
ciliği için Galatasaray ile Beıiklaf kartı· 
laımıılar, Galatasaray 2 • 1 galip gelmit· 
tir. Ayrıca yine Taksimde Galataaaray, 
Kurtuluı~ Pera atletleri arasında karıılaı· 

malar olmuıtur. 
Futbol ve atleli:r.m ya:r.ılarımw (10) un• 

cu aayf ada okuyunuz. 
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Medeniyetçilik 
Cephesi 

·------- Yazan: F. R. Atay -

B u sütunlarda sıksık Kemalist me· 

deniyet terimini kullanıyoruz. Şüp· 

hesiz bir maksadınıız var. Müslüman şar• 
km kültür karanlığı içine düşen kalabalık
ların hepsi, eğer garplı birer millet olmaz• 
larsa, esir olmağa veya esir yaşamağa 
mahkumdurlar. Dikkat ediniz: Viyana 
kapılarından Meriç' e kadar devam eden 
Türklük inkıraz bulmuıtur. Çünkü, henüz 
yaşayanların hatırındadır, o büyük şehir ve 
kasabalar, Anadolumuzdakiler kadar 
Türktü. Tarih okuyanlarımız bilecektir, 
biz Belgradı ve Sofyayı verdiğimiz vakit 

bu şehirlerde ekseriyet Türktü. 
Eğer Atatürk imdada yetişmeseydi, 

Türklük, kim bilir, daha nereye kadar 

kökünden kazınacaktı. 
İmdi, sömürgecilik davası başladığın

danberi muamma, korkunç ve öldürücü 
muamma devam ediyor: garplılar şark 
kalabalıklarının kurtulacağı ve hür Avru· 
pa milletleri arasında yer tutacağı fikrinde 
değildirler. Bizzat o kalabalıkların adam· 
lan dahi, garp medeniyetlerinin bu hük
müne karşı tevekkül içindedirler. 

İçerden dışarıya karşı, ve dışardan içe
riye kadar bu hükmü değiştiren tek hare· 
ket Kemalizm inkılabı' dır Eğer bu inkılap 
Türkiyede sonuna kadar muvaffak olursa, 

Sonuna kadar muvaffak olmak §U de• 
mektir: Eğer Türkiye memleketi ve Türk 
milleri garp medeniyetinin tam t~ekküllü 
memleketlerinden biri ve yüzde yüz bir 
garp milleti olabilirse, 

Korkunç muamma halledilm1~ olacak· 

tır. 

Viyana bozgunundan 1918 mütareke· 
sine kadar bu ülkelerde lrur:arıcı fikirler 

eksik olmuı değildir. Fakat bu kurtarıcı 
fikirler, ya onları düşünen kafalar kesile· 

rek, yahut işitilmezlikten gelinerek, 
veya arasıra tekemmül edip sonra kaybo

larak, faydasız ve tesirsiz kalmışlardır. En 
ton kurtarıcı fikir, Atatürkle beraber Tür

kiye iktidarının başına geçti. Hiç bir de
magoji, hiç bir menfaat, hiç bir jhtiras yü-

zünden bu iktidann son kurtarıcı fikirler 
iktidarının sarsılmasına müsaade edilme

mek lazım gelir. 

İstediğiniz tarafa bakınız: İlk vereceği
niz hüküm, baştan başa, maddi ve manevi 

bir İnp zaruretidir. Yeni inşalara bakınız: 
Bir çoğunda ihtisas hürmetsizliği yüzünden 

bo~ yere masraf olduğunu göreceksiniz. 
Eğer bu memlekette lüka maddelerinin ba
ıında inşa ve ihtisas gösterilirse, hayretten 
donakalmak lAzım gelir. 

Türkiyenin inıalarında yalnız bu israf, 
banka mimarı olmıyana banka yaptırmak, 
bahçe mimarı olmayana bahçe yaptırmak, 
otel mimarı olmayana otel yaptırmak, ya
ni ihtiaaı hürmetsizliği israfı vardır. Yoksa 
malzeme olarak ne kullanıyoruz: Beton 1 
Binaları yontma taştan ve mermerden mi 
yapıyoruz;ı 

israf maddeleri arasında mefrupt geli
yor. Bunu yazanlar bir de İstanbulun ev• 

kaf müdürlüğü kalemlerine, yahut hüku
met konaktarma, hatta Ankaramızın bir 
çok dairelerine uğrasınlar. Bu, henüz os
manlı imparatorluğunun devam edegelen 
bir sefalet havasıdır. Baştan başa inşa e· 
dilmek zaruretinde olan bu memleket, 
yine baştan başa, köylüsünün odasından 
resmi devlet bürolarına kadar, döşenmek 
zaruretindedir. Eğer hepsini birden yapa
mıyorsak, yapılanı israf telakki etmek de
ğil, bizi bunlar için daha çok masraf et
mekten alıkoyan çaresizliğe esef etmek 
lazım gelir. 

Maaştan artan ne kadar paranız varsa 
mektep yapınız. Yahut maaştan artan ne 
kadar paranız varsa silah alınız. Yahut 
maaştan artan ne kadar paranız varsa ..• 
Fakat bu laflar herkesin keyfine göre is
tenildiği kadar çoğaltılabilir. Onu bilmek 
gerektir ki her t~rafı birden inkişaf halin· 
de bulunmayan bir medeniyet, zorla ve 1 
hamle ile şi~irilmiş olan her hangi bir mü
esseseyi ayakta tutamaz! Mesele ihtiyaçlara 
göre masrafı nisbetlendirmektedir. Bütce
miz bu nisbetlerin mümkün olduğu kadar 
iyi kurulduğunu gösterir. 

Kemalizm medeniyetçilerinin savaş cep
hesi budur. Çünkü esefle söyliyelim, bu
lere isnadı artık kabil olmayan eski, geri 
ve sakat fikirler, şimdi nasyonalizm' e ma
ledilmektedir. Her şey ki garplı ve ileri de
ğildir : Kemalizm nasyonalizminden değil

dir. Kemalizm medeniyetçiliği ve mmiyet· 

SON 

Resimli Makale 

AVTUpa müthit bir fBtmaya tutulmuı bir adam vaziyetin
dedir. 

İspanyada, Fransada ve Belçikada grevler, sosyalist faa
liyeti, aİyui ka.raradıık.lar doğuruyor. İngilterede siyasi bir 
fırtına havut var. İngiliz bükUmeti kararsazbk ve korku için
de. Alınanya AVTUpanm baıına her gün yeni bir felaket ge
tirecek bir kartal gibi havada bekliyor. 

POSTA 

a Avrupada fırtına a ---

Avusturya Avrupa ortasında patlamak üzere bulunan hır 

bomba. Orta Avrupa ve Balkanlar bu fırtınadan kendilerini 

kurtannak için uyanık durmağa çalıpyor. 

Bu kasırga gelip geçici midir, yoksa devamlı mı olacaktır 

bilmiyoruz. Yalnız her millet bu fırtınadan kendisini kurtanna• 

ğa, ve fırtınayı asgari zararla atlatmağa çalıııyor, 

Haziran 22 

r 
Sözün ıs ası 

Zavallı 

Haf ta tatili! 
Er mel Tab 

P azar ... 

Bütün bir hafta, dairede, yazi .. 
hanede, mağazada, ardiyede, fabrika
da, depoda, ekseriya loş, havasız, ru .. 
tubetli bir hava içerisinde, elleri, ayak .. 
lan, kafalarile, sabahın en erken saa .. 
tinden, gecenin ortalığı karartmağ~ 
başladığı ana kadar çalışan; didinen :VQ 

yorulanlar, bugünü beklediler. 
Pazar... ' 
Bütün bir meşakkat ve istırap öm .. 

rünün haftada bir tecelli eden mes'uti 
fasılası .. 

Yirmi dört saat: Tam bir hürriyete 
sahip olmanın, harekatında serbes~ 
kalmanın, istenildiği dakikada uyku .. 
dan göz açıp, yatağın içinde gene iste
nildiği kadar sağa, sola dönmenin, ya.ı 
nı başınızda duran saate ikide bir ha -. 
kıp, her işinizde onunla mukayyet ol .. 

( sO_z_A_~ASINDA ) 

mak gibi sinirlendirici bir mecburiyet-4 
ten azade kalmanın zevki, keyfi, bah.c 
tiyarlığı acaba hangi ölçüye sığar} 

Fakat, bizde, maalesef pazarın bü .c 
, tün hususiyeti hemen hemen bundan 

Cazbandın 3500 yıl 1 •- • ı 
Evvelde mevcut HERGüN BiR flKRA 

Macera romanları 
Yüzünden bir 
Talak davası 

ibaret kalıyor. Sokakların ve nakil va~ 
sıtalarmın da tenha1ığı gösteriyor ki,, 
hafta tatilinden hakkile istifade edemiOlduğu meydana çıkarıldı 

Cazband namındaki musikinin harp 
sonunda meydana çıktığı ve zenciler
den alındığı iddia ediliyordu. Halbuki 
cazbandın ve çarlistonun bundan tam 
3500 sene evvel mevcut olduğu şu su
retle anlaşılmıştır: 

Mısırda tarihi tetkik ve araştırmalar 
yapan Robert Mund Armont bir sütun 
bulmuş, o sütunun üzerinde kral üçün
cü Thotmesin cenazesini tutan bir zen
ci nazarı dikkatini celbetmiş onda çar
liston dansının halleri varmış. Thot
mes milattan 1844 sene evvel yaşadı
ğına göre cazın 3500 senedenberi mev
cut olduğu anlaşılmıştır. 

* * • 
lnglllz nUktesl 

Paristeki son grev esnasında amele
ler, grevciler için iane toplıyorlarmış. 
Yolda bir lngilizi de çevirmişler. O pa
ra vermek istemeyince amelelerden bir 
tanesi: 

- Niçin para vermiyorsunuz, istı
rap çeken proleter sınıfı sizin kar
deşiniz değil mi, demiş~ 

İngiliz soğuk soğuk yüzlerine bak
mış: 

- Ben babamın tek evladı idim 1 di-
ye cevap vermifş. 
..-....:u--....-.~·---
çiliği içinde uyalı ve afrikalı iptidailik un· 

suru yoktur. 
Kim tenkit hevesi duyarsa gelip bu men

fi demagoji cephesine katılmaktadır: «E· 
fendim, bütün, çocuklarımızı mektebe koy
madan, na11l yol, köprü veya bina yapma· 
ya cesaret ederiz ;ı » Böyle düşünenler, a • 
caba bir memleketin mektepler kurmak 
hususunda maddi vasıtası kadar manevi 
vasıtasının, yani muallim kadrosunun mü· 
essir olduğunun farkında değil midirler) 
Fakat çocuğunu mektebe vermeyen baba
ya hakikati söylemek değil, onun memnu· 
niyetsizliğini sömürerek alkışçı veya müş· 
teri kazanmak lazım. 

T opyekiin ve her taraflı medeniyet, 
maddi manevi inşa hamlesine devam ede
lim. Bütün mukavemetleri çİKneyip ilerle
yecek olan bu hamledir ki korkunç ve meş
um muammayı halledecektir. 

imdat çınğırağı 
Gazeteci arkadaJlanmızdan bir ( A

gilı) vardı. Zavallı, genç yatında ve- · 
rem olup öldü! Bu (Agi.h) m pek bot 
bir evlenme hikayeai vardı. Bunu, mü· 
nasebet diifürdükçe anlatır, biz de 
zevkle dinlerdik. 

Gene böyle bir gÜn, Kadıköyünde 

meıbur Mardiğin meyhanesinde, Ah· 
met Rasim üstadımızın da hazır bu -

lunduğu bir mecliste, bilmem kaçmcı 
defa olarak, Agi.h bu hikayeyi an1at • 

mağa baılannJtı: 

- Konyadan, bana bir kız bulmu'
lardı. Söz kesilmit, ve benim de, u • 

ğursuz sayılan Safer ayı girmeden ev· 
vel, oraya yetİ§İp, güvey girmem prt 

koıulmuftu. Burada ben, hazırlıklarla 

biraz geciktim. Ve Muharremin otuzu 
pel"}embeye tesadüf ettiği için, o gün 

düğün yapılmasın1 kararlaşı:trarak, bu
radan ona göre, hesaplı hareket et:im. 

Eskifehre kadar anzasız yolumuza de
vam ettik. Tam oradan hareketle, Ala-

ynnd İstasyonuna yaklaştığımız zaman, 
tren yolcularından meçhul birisi imdat 
çıngırağını çekmez mi? Tren, zmga • 
dak durdu. Ve birdenbire fren yaptı· 
ğı için yoldan çıktı. Bu yüzden, on iki 
saat geciktik ve ben de güvey gireme -
dün! 

Bunu İfİlen Ahmet Rasim, gülerek: 

- Doğru söyle, Agih! dedi. Yoksa 
imdat çıngırağını çeken sen mi idin? r 
~- ~ 
Fransada en çok 
Sigara iç~n 
'7atanperver sagıhgor 

F ransada reji ; dev Jet borçlarını ö-

Luizianada bir kadın mahkemeye yoruz. O, "bir haftalık çalışmanın ezici 
müracaat ederek kocasından boşanma meşakkatine taş çıkaran bir eziyet~ 
talebinde bulunmuştur. Reis kadına katlanarak vapurla Adalara, trenle de 
niçin ayrılmak istediğini sorduğu za- Y eşilköy istikametine gitmeyi göze a .. 
man, kadın şunları söylemiştir: lanlar müstesna, halkın geri kalan ta .. 

-. Kocam çok iyi bir adamdı, polis rafı pazarını muntazaman hedretmek• 
ve cınayet romanlarına dadandı., ev _ tedir. 
vela bu iş nazarı dikkatimi celbetme _ Bunun sebebi? Sosyal hayata henüz 
di, okumasında bir mahzur görmedim. tamamile alışık olmayışımızdır. Eğlen .. 
Fakat sonraları, asabı bozuldu, esra _ cemizde bile hodgam davranıyoruz. 
rengiz şeylerden konuşmağa, gecelen Bir kaç aile bir araya gelip te kır alem• 
rüyasında hırsızlarla mücadeleye baş- leri, müşterek gezintiler, yürüyüşler. 
ladı, bir defasında da rüyasında boğa- seyranlar yapmak çoğumuza hala ay .. 
zıma sarıldı. Kendisine bu romanları kırı geliyor. Bir şişe rakı, bir gramo .. 
okumamasını rica ettim. Bana: fon, bir çanak hıyar salatası kapan. 

- Kadın senden vaz geçerim, fa _ kırda kendi başına bir köşeye çekili • 
kat o romanlardan vaz geçemem, de- yor ve sızıyor .. bunun adı eğlentidir. 
di. Ve gene de bunu yapanlar mahduttur. 

Şimdi boşanmak istiyorum. Üst tarafı .. 
Reis adama ne diyeceğini sorduğu Akışama kadar evinde kapand1ktan 

zaman o da: sonra, çoluğunu, çocuğunu kendi hal-
- Karım haklıdır, cevabını vermiş- lerine terkederek, saat altı, yediye 

tir, romanlar beni daha şimdiden mah- doğru soluğu meyhanenin birinde a " 
kemeye sürüklediler. Biraz daha oku- lıp, orada olgunluk imtihanı geçiriY.orl 
mağa devam edersem, korkarım ki, Zavallı hafta tatili 1 
cani olup hapse de düşeceğim.. Beni ~ 
karımdan ayırmayın. / / 

•• * ~ • ~~ 
Morl• ŞBvelyenln 1 htlraaı 

Mütekait artistlerin bir ziyafetinde 
söz söylemek sırası Moris Şövalyeye 
gelmi~, o gayet ciddi bir tavırla ayağa 
kalkarak şu kısa hitabede bulunmuş: 

- Ağabeylerim, ben 12 yaşında 
sahneye çıktım. O zaman günde üç 
frank kazanıyordum, hele bir on frank 
kazanabilsem diye içimi yerdim. On 
frank kazandım, bu kazanca bir müd
det alıştıktan sonra, 20 frank kazan -
rnalıyım diye içimi bir hırs bürüdü. 0-

--illllC.. 
-·. ..... • • •• .. ..-ın• . ... ....... ~-·-·-. .... .... .........._.. 

Biliyor Musunuz 7 
1 - Osmanlılarda ağalar saltanatı han

gi padişah devrinde başlamış, hangi padi4 

şah zamanında nihayet bulmuştur;ı 
2 - Ocak ağalarının isimlerini sayabi· 

lir misiniz ;ı 
3 - Şarl-Ken tarafından 

Fransız hükümdarı kimdir) . 
4 - Franklar kimlerdir) 

esir edilen 

der, onun için sigara satıldıkça devle- nu da kazanınca elli istedim ve 12 se
tin borçları azalır, geçen sene satış iyi nedenberi de, rüya ve periler filemin -
olduğu için, rejinin yüzü gülmüştür. de servet içinde yüzüyorum. Şimdi tek 
Tutulan bir istatistiğe göre Parisli bir hırsım var. Siz ağabeylerim ve 
bir Fransız 9;35 sigara içmek suretile yaşlı artistlerin benim için «şu Moris 
birinciliği kazanmış, vatanperverler 81_ iyi bir adamdm demeleridir. 

rasına dahil olmuştur. Bu hamiyet ya- Al~İ~rd~· ~~~;a~ndi'~~r· bir"F~~~~;;k;_ 

5 - Danimarkanın nüfusu ve mesah"i 

sathiyesi ne kadardır ;ı 

(Cevapları Yarın). 

* Dünkü Suallerin Cevaplan: 

nşında ikinciliği 824 sigara ile aşağı zanmıştır. 

r 
İSTER İNAN iSTER İNANMA! 

1 - Çok güzel keman çalan ve bir Rum 
devşirmesi iken Kanuni Süleyman tara • 
fından saraya aldırılan ve sadrazamlığa 
kadar yükseltilen adam İbrahim Paşadır. 
Kendisine «makbul veya maktul İbrahim 
Paşa» da derlerdi. 

2 - Makas ilk defa Fransızlar tarafın-
dan 17 nci asırda kullanılmıştır. 

Gümrük anbarlarına farelerin hücum ve tahriplerinden 
kurtarmak için gümrük bü~çesine kedi tahsisatı konulmuı • 
tur. Gümrük kedilerine bu tahsisatla sründe 20 kuruşluk ci
ğer veriliyor. Fakat Kiimrük kedilerinin yavrulaması ve ıon 
zamanlarda bir çok yabancı kedilerin de buraya dadanması 
yüzünden İstanbul gümrüklerinde kediler pek çoğalmıtlır. 
Bu vaziyet karşısında• asd gümrük kedilerinin aç kalmama • 
lan için gümrük hamalları yardıma baılamıılardar. Bunlar 
gündeliklerinden para ayırarak kedilerin gıdasını temin edi
yorlar. Maamafib bu kadar kediye rağmen farelerin gümrü· 
ğün bazı ,.erlerini yoldaD'l!ia im.kin buldukları dün meyda· 

na Çlkmı§br. 

Sirkecide güınriik batmüdürJüğü binasında dokuzuncu ih
tisas mahkemesi emanet eşya odasındaki kaçakçılığa ait ıuç 

maddeleri ıözden geçirilirken bazı esrar torbalanrun mü • 
hürleri parçalanllllf olduğu ve içlerinde bulunması lazım ge

len maddelerin kısmen yok olduğu görülmüttür. Bunun üze
rine meseleden haberdar edilen mabkem~ heyeti tetkUcat 

yapınıftar. Tahribat ve zayiatın fareler tarafından yapıldığı 

tesbit edilerek zabıttutulmuş ve torbalar yeniden mühürlenip 

bir dolaba kaldınlmıf, muhafaza altına alınmııtar. 

lSTER lNAN iSTER iNANMA ! 

3 - F edor Alexievitck, 3 üncü ismile 
anılan Rus çarlarından biridir. 165 7 de 
doğmuş, 1682 de ölmüştür. Moskovada 
Avrupai tarzda ilk defa bir kollej kurmuş, 
bu suretle Rus üniversit~sinin temelini at• 
mıştır. Çocuksuz olarak ölmüş, kardeşi bü· 

yük Petro tahta çıkmıştır. 
4 - Bizde tercümesi yapılmış Maksim 

Gorkinin başlıca eserlerinden bir kaçı şun• 
lardır: Çocukluğum, Arkadaşım, Ana ve 
muhtelif mecmua ve gazetelerde ç1kmıı 

hikayeleri. 
5 - Osmanlılar devrinde esirl~rin sa • 

tıldığı Avrat pazarı, şimdiki Çenberl i t:ış 

'---------------------------------------------------·--------------------------------------------·--------jl arkasında idi. 
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22 Haziran 

Bir Çin Kruvazörü bir Japon 
gemisini bombardıman etti 
Çankay-Şek cenuplulara ültimatom verdi. Şimallilerle 

cenuplular arasında ateş teati edilmektedir 

Vali/ar garın 
Toplanıyorlar 
ikinci toplanh yakında 

lzmirde yapılacak 
Ankara, 21 (A.A.) - Ankarada 

yapılacak olan valiler toplantısı salı 

günü saat 15 de Parti binasında yapı· 
lacaktır. 

E 
Müstakil Suriye ve 

müstakil Lübnan s ~ri~e il~ Lübnanın yakında is • 
tıklallerıne kavuşacakları müj -

desini, geçen gün, bu sütunlarda mem
nuniyetle kaydettik. Memnuniyetle di
yorum: Çünkü, istiklal vadisinde lıer 
ihkak olunan haktan, istiklalini kurtar
mak için türlü meşakkate göğüs geren 

•. 
1 
Şanghay, 21 (kAH.A.) -b.Çahnkfayş~~· dCenublulara bir ı Cenuplularla Şimallilerin karşı karşıya bulundukları ve 

u tımatom verere unan ır a ta ıçın e boşaltılmadığı , . ·1 ·"' • b"l · .. 
t kd. d k t ·· t ed .. · · b'ld' . . araıarında ateş de teatı edı dıgı ı dırılıyor. a ır e uvve e muracaa ecegını ı ırmıştır 

Davet üzerine gelmekte olan vali- bir Türk çocuğu kadar memnun ola • 
ler ilk iı olarak Vekalette Müsteşarla bilecek bir kimse tasavvur edilemez. 
temas edeceklerdir. Ankara toplantı11 Suriye ile Lübnanın elde edecekleri 
bittikten sonra iç işleri Bakanı ve Cum· istiklalin, daha ziyade «lafzi» olacağını, 
huriyet Halk Partisi Genel Sekreteri b Şanghay, 21 (A.A.) - Uzak doğuda hadisele; artmak- Tiençin'de bir Çin sahil muhafız kruvarörünün bir }a-

u münasebetle kaydetmek te bir veci
Şükrü Kaya İzmirdeki toplantıyı yap-tadır. Hongkong'da Çinliler kadınlarla çocuklara karşı pon gemisini bombardıman ettiği kaydedilmektedir. 

haşin muamelelerde bulunduklarından, Japon konsolosu Japon top çekerlerinin japonları himaye için Kantona k ı bedir. Bu istiklal «lafzi» olacaktır. Çün-ma üzere zmire gidecek ve oradan 
lıimaye tedbirleri alınmasını istemiştir. gittiği haberi yalana çıkarılmıştır. da Trakyaya geçerek Edirne toplantı- kü: Fransa ile aktedilecek olan ittifak 

sına yapacaktır. Bu seyahatleri esnasın- 1 muahedelerinin şekline bağlıdır. Bun-

Silihlann tahdidi için 
bir şekil bulunacak mı? 
Milletler Cemiyetinin islahından bahseden Baldvin: 

"Ümitsizliğe kapılmamıza mahal yoktur,, diyor 

Londra, 21 (Hususi) - Başvekil 

1
Baldvin İskoçyada söylediği bir nutuk
ta Milletler Cemiyetinin islahı lüzu -
mundan tekrar bahsetmiştir. Nutkun
Öa Almanya, Japonya ve Amerikanın 
hattı hareketlerine ilişen Baldvin şun
ları söylemiştir: 

«Bütün milletlerin yeniden Millet-
1er Cemiyetine girecekleri ümidini kay
betmemeliyiz. Silahların tahdidi için 
ae bir şekil bulunup tatbik edilmesi 

meselesinde de ümitsizliğe kapılmamı
za mahal yoktur.)>• 

Hatib, bundan sonra kollektif em -
niyet sisteminin işlemesi için bu siste

me iştirak eden bütün milletlerin mü
tecavizi hep birlikte süel zecri tedbir

lerle tehdit etmeğe ve hatta icabında 
dövüıŞmeğe hazır bulunmaları icap et

tiğini söyledikten sonra: «Yoksa bu 
sistem asla i§leyemez.» demiştir. 

~------------~-..-------------~ 
Belçika da grev 

Şehirlerde sıkı tedbirler 
alınıyor 

Moskova - Paris 
İki şehir arasında lüks 

trenler işliyecek 
.. ' • Varıova, 21 (A.A.) - Polonya, 

Bruksel, 21 (A.A.) - Soır gazete- Fransa, Belçika, Almanya ve Sovyet 

ıinin bildirdiğine göre, Hal şehri, işgal ışimendiferleri mümessillerinin aktet • 
altında bulunan ve abloka edilmiş olan tikleri konferansta Nord-eks-press 
bir şehre benzemektedir. Askerler, bü- adındaki lüks trenin güzergahını 
~ün mühim noktaları işgal etmİfler ve 1/ 7 / 936 dan itibaren Moskovaya ka
eokaklarda barikatlar yapmışlardır. Şe- dar uzatmağa karar vermişlerdir. 

Şimdilik bu tren haftada üç defa iş
hir, askerle doludur. Tren istasyonu da liyecektir. 

işgal altındadır. Kanal üstündeki köp- Varşova üzerinden Paris • Moskova 
rü üzerinde bir barikat kurulmuş ve yolculuğu 43 saat ve Moskovadan Pa
köprünün iki başına da makinalı tü • rise dönüşü de 43 saat bir çeyrek sü • 
,fekler konulmU§tur. recektir. 

Çekoslovakgada 
Macarlara 
Karşı tedbirler 

" Pe,te, 21 (AA.) - Ali mecliste, Çe
lı:oslovakyadaki Macar akalliyetinin huku
ku hakkında kendisine sorulan suale ceva
ben, hariciye nazırı M. de Kanya demiıtir 
'ki: 

-------
Yunan Kralının 
Segahatı 

Atina 21 (Hususi) - Selanik ahalisi 
tarafından fevkalade tezahüratla karııla· 

nan Kral hükumet dairesinde konsoloılan, 
sivil ve askeri erkanı ve muhtelif mezhep 
reislerini kabul etmiıtir. 

Kral üçüncü kolordu meçhul asker i· 
bidesiyle Kral birnici J orj abidesine çe
lenkler koymuıtur. 

Fransada 
Bazı kanlı 
Hadiseler oldu 
Ateş Haçlılardan birkaç 

kişi tevkif edildi 

Paris 21 (A.A.) - Grevler ve ce· 
miyetlerin dağıtılması münasebetiyle Pa
riste ve mülhakatta bazı ehemmiyetsiz ha
diseler vuku bulmutur. 

Dün Etual meydanında, Dölaroku al
kışlayarak Meçhul •Askerin ateşini yakma
ya gelmiıı olan yüzlerce ateşhaç arasında 
bir kaç kişi tevkif edilmiftir. 

Bir kaç gün evvel Marsilyada milliyet
çi bir alayla bir halk cephesi alayı arasın
daki karııılaşmada bir kaç kiııi yaralanmııı
tı. Bu gece de bazı cemiyetçi unsurlarla 
halk cephesi arasındaki karşılaşmalardan 
,Mülhaz, Amyans, Nant, Sentetien ve 
Klermon - Feran'da bazı kimseler yaralan
mıştır. 

Meclisde bazı istizahlar vukubulmuşsa 
da hadiselerden hiç biri ciddi bir mahiyet 
alacak ıekle girmemiştir. 

M. Blum dün akşam İç ve tüze bakan· 
lariyle görüşerek cemiyetlerin dağıtılması 
hakkındaki kararnamelerin şiddetle tatbiki 
imkanlarını tetkik etmiştir. 

Yunan - Yugoslav 
ticareti 

/ 

YugoslaV) a Yunanistan dan 
28 bin ton tuz alıyor 

Atina, 21 (Hususi) - Yunanistan 
ile Yugoslavya arasında bir ticaret 
mükavelesi akdi için Belgrad'da cere
yan etmekte olan müzakerelerde esas 
itibarile uzlaşma hasıl olduğu gelen 
telgraflarda bildirilmektedir. Uzlaş • 
maya göre Yugoslavyanın alacğı olan 
40 milyon dinar Yunanistanın başka 
memleketlerdeki alacaklarile ödene • 
cektir. 

Bundan mada Yunanistanın Yugos
lavyaya kurom ihracatı 5 bin ton ka
dar arttırılacaktır. Yugoslavya ayni za-

da Genyönkurul azalanndan bazıları- lardan gerek Suriye, gerek Lübnan, ay
nın kendisine refakat edecekleri haber rı ayrı hükumetler t~kil edeceklerdir. 
alınmıştır. Şu farkla ki Suriyenin askeri bir kuv • 

----------------' veti olacak, Lübnan ise, askerlik nokta-
G or kin in sından, Fransanın müzaharetinden is -

tifade edecektir. Maamafih her iki dev
C e naze sinde 700 let te. müstakil sıfatını alır almaz. eğer 
B o zamana kadar yaşıyabilirse, her ikisi 
İn kişi bulundu de Cemiyeti Akvama aza olacaklar, ya

ni, F ransanın bu cemiyet içinde iki a -

Devlet hesabına Gorkinin det reyi daha çoğalmış olacaktır. 
abideleri yapılacak Maamafih, mesele, henüz müzakare 

____ safhasını geçmemiştir. iki taraf murah-

Moskova, 21 (A.A.) - Gorkinin hasları, elyevm bu hususta, Pariste mü
cenaze merasimi dün Kızıl meydanda zakerelerde bulunmaktadırlar. Bunlar -
yapılmıştır. Moskovanın on binlerce dan Fransanın murahhasları her türlü 
işçisi ile Sovyetler birliğinin her tara - salahiyet ve temsil sıfatını haiz iseler 
fından gelen heyetler meydanda Gor- de Suriyeli murahhaslar için vaziyet öy
kiye son tazimde bulunmuşlardır. Halk le değildir. Bunlar, daha ziyade, bir 
komiserleri meclisi başkanı Molotof, takım siyasi parti mümessilleridirler. 
Moskova Sovyet başkam Bulganin, Aradaki itilafların kat'ileşebilmesi ve 
muharrir Aleksi T olstoi ile Moskovada b 1 ')'' l · · S · d 
bulunmakta olan Andre Jid nutuk söy- un. arın. ı an ° lunması ıçbın, .urıye .e 

l . l d' yenı seçım yapı ması ve u seçım netı
emış er ır. 

Gorkı.nı'n ku"lu" K l' cesine göre yeni ve meşru bir hükume-rem ın sarayına . . 
k ... ,QQ b' · · t · . 'f tın teşekkül etmesi ve bu itılafların o 
onmuş ve ın ışçı son azımı ı a 

için külün önünden geçmişlerdir. hükumetçe kabul ve tasdik edilme•İ JA-
F ransız hükumeti ve Mazarik tara- zım gelmektedir. Şu hale göre.ı_ bu işin 

fından çelenkler gönderilmiştir. nihayet bulması, bir kaç aylık bir me-
Leninden sonra seledir. Maamafih, bu itilaf neticesin-

Moskova, 21 (A.A.) - Molotof, de, Fransa cumhuriyetinin, Suriye a -
Gorkinin cenaze merasiminde söyledi- razisi üzerinde, muayyen noktalarda 
ği parlak nutkunda, büyük adamın ha- bir takım askeri üsler tesis etmek salô.
yatını, meziyetlerini ve Sovyetler bir- hiyeti vardır. 
liği halk kütleleri içinde olduğu kadar Bugün F ransanın Suriyedeki işgal 
bütün insanlık için feragatla dolu mu- kuvvetlerinin yekunu, verilen reami 
ozzam mesaısını kaydettikten sonra, haberlere göre 13 bin kadardır. Suriye 
Leninden sonra, Gorkinin ölümünün ve Lübnanın istiklali ilan olunur olun
Sovyetler birliği ve beşeriyet için en maz bu kuvvetlerin kısmı azamı geri 
müellim ziyalardan biri olduğunu söy- çekilecek ve ağlebi ihtimal, bazı yer -
lem iştir. lerde, askeri işgal merkezleri tesis e -

Abideler yapılacak dilmekle iktifa olunacaktır. 
Moskova, 21 (A.A.)_ - Sovyetler Müstakbel Suriye ve Lübnanın müs--

birliği halk komiserleri meclisi ve ko- takbel vaziyetleri hakkında tasavvur 
münist partisi merkez komitesi Gorki - edilen şekil, şimdilik bundan ibaret • 
nin, Leningrad ve Moskova şehirlerin- tir. - Selim Ragıp 
de devlet hesabına birer Gorki abidesi ------------

Almanya eski müstemlekesi 
ahalisine lncil gönderiyor 

yapılmasına karar vermişlerdir. 

Türk Dil bilgisi dersleri Berlin, 21 (A.A.) - Hava• ajansı 
İstanbul, 21 (A.A.) - Günef Dil muhabirinden: 

«Çekoslovakya parl&mentosunun ge· 
Çenlerde tasdik eylemiı olduğu kanun ya
~ancılann, izin vesikası bulunmadıkça, hu
C:lut boyundaki bölgelerde oturmalarına ya
aak etmittir. Çekoslovakların, vaktiyle Ma· 
caristana ait bulunan bu topraklarda yer· 
lepniı binlerce Macarı da yabancıdan say• 
nıaları muhtemeldir.» 

Kral ve Baıvekil ve maiyeti ile bugün 
Kılkiıe gidecekler, Bulgarların elinden 
kurtuluıunun yıldönümü münasebetiyle ya- manda Yunanistandan 28 bin ton tuz 
pılacak tenliklerde hazır bulunacaklardır. da alacaktır · 

teorisinin esaslarını gösteren ve Anka- Stuttgrat'daki kitabı mukaddes tet
ra tarih dil coğrafya fakültesinde o - kikatı cemiyeti tarafından yakında es
kutulan «Türk dili bilgisi dersleri» nin ki Alman müstemlekesi olan Şarki Af
birinci kısmı çıkmıştır. Yazan Türk dil rika yerlileri için Suheli dilinde bir İn
kurumu genel sekreteri ve fakülte cil neşredilecektir. Her ciltte ittihaf ma
profesörü lbrahim Necmi Dilmen'dir. kamında aşağıdaki ibare bulunacaktar. 
30 kuruş fiyatla her kitapçıda bulunur. «Büyük harp esnasında göstermiş ol
Satış merkezi Jstanbul' da Ankara cad- dukları sadakattan dolayi Şarki Afrika 
desinde Türk Kitapçılığı Limited Şir-, yerlilerine Almanyanm minnet ve Pliik· 

M. de Kanya Macaristanın bu hususta 
Milletler Cemiyetine indelhace bir istida 
takdim edebileceğini ilave ederek sözleri
ne nihayet vermiftir. 

Fransız frangı yükseliyor 
Londra, 21 (A.A.) - Kambiyo bor

sasında, Fransa finans bakanı Vin -
cent Auriol'un frangın kıymetten dü
~ürülmiyeceğine dair olarak verdiği te
minat tesirini göstermiş ve frank ol -
dukça mah~s derecede yükselmiş ., 
tir. 

Londra, 21: Daily Ekspres gazete -
si, İngilterede Jngiliz lirası olarak malı 
bulunan Fransızların hüviyetlerinin 
gizlenmesi maksadile küçük şirketler 
teşekküJ etmiş olduğunu bildirmekte
dir. 

Pirede Grev 
Atina 21 (Hususi) - Pirede yedi 

fabrika itçilerinden 480 kiti grev ilin et· 
mitlerdir. Grevciler gündeliklerinin arttı
rılma11nı ve meaii saatlerinin sekize indi
rilmesini istemektedirler. 

Garbi Trakyada İngiliz Sermayesi 
Atina, 21 (Hususi) - Garbi Trakya-

da bulunan kükürtlü bakır madeninin işle
tilmesi bir İngiliz grubuna verilmiıtir. 

ispanyada çahşma saatleri 
Madrit, 21 (A.A.) - Resmi gaze

te, madenlerin içinde kırk saatlik ve 
aı,şında kırk dört saatlik çalışma haftası 
usulünü ihdas eden emirnameyi neş-
retmiştir. 

Amerikada yeni vergiler 
Vaşington, 21 (A.A.) - Sen&to, 

yeni vergi kanununu kat'i olarak kabul 
etmiştir. Yeni vergilerin hasılatı 800 
milyon dolar tutacaktır. 

~-~-~---~ 

Amerika, ltalyaya karşı 
Ambargoyu kaldırdı 

Vaıington, 21 (A.A.) - B. Ruzvelt 
Habeşistana ve ltalyaya karıı ambargoyu 
kaldırmıştır. ketidir. ranının nişanesidir.)) 

İki ahbap çavuşlar ._ ______________________________ _ 
1 
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Kızıltoprakta birinci defa olarak bir 
kuruluyor ilkmektep talebe kampı 

Haydarpaşa 
Nümune hastane -
sine rağbet artıyor 
Son bir ay zarfında 4600 

hasta müracaat etti 

24 Saatte 
Olup 
Bitenler 

Muallimler de 
İ ·rk t k•JAt fstanbul Maarif ,...., zcı ı eş 1 a 1 müdürlüğü tarafın 

Büyükadada kampa 2irecekler 

kuru) uyor dan Kızıltoprakta 
kurulması tekar .. 

/ 

Halkevi bu fa üzerinde rür eden ilk mektep 
~ talebe kampına ü -

Açık göz bir Rum kuyum
culardan öteberi çalarken 

yakalandı 

çalışmalarına başladı m i d i n fevki n

Sıhhat müdürlüğü tarafından Hay
darpaşada açılan nümune hastahane - Galata kuyumcuları arasında iki ga
sinin fenni bütün malzemeleri ikmal rip hırsızlık vak'ası olmuştur. Vak'a 
edilmiş ve tam olarak faaliyete geçil- söylece olmustur: Galatada kuyum -
miştir. Hastahane polikliniğine son ~uluk yapan 'Arşakın dükkanına dün 
bir ay zarfında yapılan müracaat ade- Rumca konuşan iki genç müracaat e -
di 4600 ü bulmuştur. Günden güne deıderek nisan yüzüğü bakacaklarını söy
hastaha~eye rağbet artmaktad·ı·r. Hazi- lemişler 've bunlardan biri yüzüğe ba
ran 15 ıne kadar yapılan muracaat · . karken diğeri dükkŞn sahibinin tneş -
lar ayni t,ıekilcle devam ettiği takdirde guliyetinden bilistifade bir saat çalmış
ay sonunda 6000 kişinin müracaat et- t 

ır. 

miş olacağı tesbit edilecektir. Ayni gün gene Galatada kuyumcu 

Şirket ve müessese 
müstahdimleri 

Kostinin dükkanında da ayni şekilde 
bir yüzük çalındığı zabıtaya haber ve
rilmiştir. Yapılan tahkikat neticesinde 
bu işleri yapmaktan suçlu olarak Yor-

Sigorta şirketleri müstahdiminin -
gi namında bir garson yakalanarak 

den ve idarehane haricinde çalışanlar-
mahkemeye gönderilmiştir. 

dan şimdiye kadar tahriri ve eifahi im- Birbirini yaralıyanlar 
tihana girmemiş olanların kayitlerini l 

b Galatada oturan Katina ve stenefo 
Yaptınn imtihan komisyonunda is atı 

ıle gene ayni yerde oturan Melek ara
vücut etmeleri kendilerine bildirilmişti. 

smda süpürmek yüzünden kavga çık
Bunun üzerine 50 ye yakın alakadar 

mııŞ Katina ve İstenefo Meleği döv -
kaydedilmiş imtihanları yapılmıştır. 

müslerdir. Meleğin şikayeti üzerine 
Geriye kalan 25 kişilik grubun da bu · · 

suçlular yakalanmıştır. 
hafta nihayetinde imtihanları ikmal e- * Çubukluda oturan Çoban Tahsin 
dilecektir. Kayit müddeti 30 haziran 
akı::amı bitmic:ı olacaktır. Bu tarihten ineklerini otlatmadığı için Hamal Meh-

T Y medi sopa ile dövmüş ve muhtelif yer-
sonra yeniden işe başlıyacak olanların 

!erinden yaralamıştır. 
müracaatları kabul edilecek, eski da- * Beyazıtta Büyük Çakal hanında 
vetlere icabet etmiyen memurların el-

kuncluracılık yapan Eyazar ile ayni 
lerinde bulunan eski vesikaları geri a-

yerde çalışan Hüseyin arasında bir a
lınacaktır. lacak meselesinden kavga çıkmış ve 

Cenaze, tekfin ve tedfin işleri her ikisi de birbirlerini kundura bıçağı 
ıle yaralamışlardır. Yaralılar Cerrah -

Belediyenin uhdesine alacağı cena- paşa hastahanesine kaldırılmıştır. 
ze tekfin ve tedfin işini tetkik etmekte * Paşabahçe şişe ve cam fabrikasın
olan komisyon çalışmalarına devam et- da ustabaşı Avusturyalı Yani, fabrika 
mektedir. Anlaşıldığına göre bu işin amelelerinden Aliyi winden çıkardığı 
belediye tarafından yapılmasına an - ıçin Alinin arkadaşı Halil tarafından 
cak 3 ay sonra başlanabilecektir. demirle yaralanmıştır. Suçlu yakalan-

Üsküdar, Kadıköy ve Beyoğlu tara-
fında yaptmlması tekarrür eden ve he
nüz yerleri tesbit edilemeyen gasilha
ne1erin inşası için projeler hazırlanma
dan evvel bu binaların sıhhi bir şekil
de inşası için sıhhat direktörlüğünden 
direktif alınacakhr .. 

mıştır. 

Kumarcılar 

Sirkecide Y akubun kahvesinde Ne
sim, Yaşova Salamon ve diğer Salamon 
ısminde dört kişi poker oynarlarken 
cürmü meşhut halinde yakalanmışlar
dır. 

Eminönü Halkevi Spor komitesi çok 
hayırlı bir iş Üzerinde çalışmaktadır. 

Bizde yalnız Lise ve Ortamektep 
talebelerine inhisar edilen izci1iğin halk 

arasında yapılması için Eminönü spor 
komitesi teşebbüslere girwmiştir. 

Öğrendiğimize göre Halkevinde 
fıOO kişilik bir izci teşkilatı vücude ge
tirmek için hazırlıklara başlanmıştır. 

Yalnız bu işin tatbik sahasına girebil
mesi ancak Halkevinin yeni bina in -
şası ikmal edilmesinden sonra kabil o
l~bilecektir. 

Yumurtalarımıza müşteri 
çogahyor 

Evvelki gün limanımızdan İtalyan 
bandıralı Kapoping vapuru ile İspan -
yaya 4 bin sandık yumurta ihraç olun
muştur. lstanbulda yumurtalar çift ya
rım sandık 24 lira ve kirli mallar ise 

] 5 ~ 18 lira arasında muamele gör -
mektedir. 

Diğer taraftan son hafta zarfında 
Yunan yumurta tacirl~ri memleketi -
mizden büyük mikdarda ikinci nevi yu
murta talebinde bulunmuşlardır. 

Filistin ithalatçıları da memleketi -
mizden yumurta almak için muhtelif 
teklifler yapmışlardır. 

lstanbul adliyesinden başka 
yerlere nakiller bekleniyor 

Adliye vekaleti, İstanbul müddei -
umumiliğinden şehrimiz hakimlerin : 
den bazılarının soy adları ve ailevi va
ziyetleri hakkında malumat istemiştir. 

Söylendiğine göre bu hakimler 
terfian başka yere nakledileceklerdir. 
Vekalet harcirahların tesbiti için bu 
sorguya lüzum görmüştür. 

Yeni hasta nakil arabaları ahnıyor 
İstanbul Sıhhat müdürlüğü elde 

mevcut hasta nakil arabalarının ihti -
yaca kafi gelmediğini görerek yeniden 
2 otomdbil aJınmasıro kararlaştırmış 

Sıhhat müdürlüğü bu husustaki ma
lumatını bir iki güne kadar belediyede 
alakadar mahafile bildirmiş olacaktır. 

Bir sarho, yakalandı ve keyfiyeti vekalete bildirmiştir. Ve-
Üsküdarda Kepçe mahallesinde otu- kalet yakında bu arabaların alınması i

ran otobüs sahiplerinden Ahmet, Ye- çin lazım gelen tahsisatı gönderecek -

Tiftik ihracab ni çeşme postanesi önünde kendisini tir. 
bilmiyecek derecede sarhoş bir halde r-------------,.., 

Haziran bawangıci.ndanberi Türki- bağırıp çağırırken yakalanmıştır. Nöbetçi 
ye, Fransa ticaret itilafnamesi dahilin- Düttü ve yaralandı 
de Fransaya mühim mikdarda tiftik ih- inkılap Lisesi talebesinden Yaşar Eczaneler 
!acatı yapılmaktadır. İhracatın bir dün İstanbul Kıraathanesinde oturur -

• müddet daha devam edeceği anlaşıl - ken üzerine fenalık gelmiş ve yere 
maktadır. düşmüştür. Bu düşme neticesi başından 

Almanlar haşhaş tohumu 
istiyorlar 

Son günlerde Almanyadan muhtelif 
firmalar haşhaf tohumu ve hububat 
talep etmişlerdir. Bu maddeler üzerine 
ihracat yapan şehrimiz ihracatçıları Al
man ithalatçıları ile temasa başlamış -
ardır. 

TAKViM 
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yaralanan Yaşar Cerrah paşa hastane
sine kaldırılmıştır. 

Küçük bir çocuk kuyuya düştü 
Üsküdarda Kepçe sokağında oturan 

Bayan ihsanın 5 yaşındaki oğlu Ar -
mağan bahçede oynarken kuyuya düş
müş komşuların feryadı üzerine yeti
şenler çocuğu boğulmadan kurtarabil
mişlerdir. 

986 Beyaz Rus ailesi 
Türk vatandaş
lığına kabul edildi 

Bu geceki nöbetçi eczaneler ıunlardar: 
İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Şeref). Alemdarda: (A
li Rıza). Bakuköyünde: (lstepan). 
Beyazıtta: (Asador Vahram). Eminö
nünde: (Beşir Kemal, Cevat). Fener-

de: (Hüsameddin). Karagümriikte: 
(Kemal). Küçük pazarda: (Necati). 
Samatyada: (Erofilos). Şehreminin • 
de: (Nazım). Şehzadebaşında: (Üni-

versite). 

Beyoğlu cihetindekiler: 

Galatada: (Merkez). Hasköyde: (Ye
ni Türkiye). Kasımpaşada: (Turan). 
Sarıyerde: (Nuri). Şişlide: (Merkez). 

Taksimde: (Matkoviç, Kemal Rebul). 
Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada: (Merkez). Heybelide: 

(Yusuf). Kadıköy Muvakkithanede: 
(Saadet). Kaclıköy Söğütlüçeşmede: 

(Osman Hulusi). Üsküdar İmrahorda: 
(lmrahor). 

Rus inkılabından sonsa siyasi sebep
ler yüzünden memleketimize gelen 
beyaz Ruslardan 1015 ailenin vatan -
daşlığa kabulü için bundan bir m üd - • 

1-~~~-:--~~--~·-.~~~~ı ........... .,........-:-l"T.'1~ 
SABAH ı 1MSAI{ det evvel Nansen ofis hükumetimiz 

D. Rebı·u··ıahırl s. l>. S. nezdinde teşebbüslere girişmiş, iltimas-
8 44 2 6 23 ta bulunmuştu. 

28 2 07 Haber aldığımıza göre bu teşebbüs 
-'-~~-.,.-~~-,-.- ~~~ı 

- Ö"r~ lkin<l i Akşıun Yatsı hüsnü surette nazarı dikkate alınarak 
D. ti. LJ. .:i. D. ::>. LJ. alakadarlar tarafından tetkik edilmiş 

4 

, 1 8 32 U. - 2 04 ve 1015 aileden 986 sı Türk vatandaş-
" I> 16 9 44 21 48 alı .. ı lığına nmıştır. 

d e rnürcaat vaki 
olmuş ve kamp kad· 
rosu tamamen dol -
muştur. Maarif mü
dürlüğü bu teha -
cüm karşısında ye -
niden bir kamp ye· 
ri aramak mecbu .. 
riyetinde kalmıştir. 
İlk mektep talebe -
leri kampına 1 tem-
muzda Kızıltoprak ·· ~~.,;....· ---"" ... 
49 uncu ilk mek -Yuiarııda illi mektep kampı binası, altta B~yükaCfada muailllmı 
tepte başlanacak ve ler kampının kurula cağı yer. 

31 ağustosa kadar devam edecektir. 1 hklar yapılmıştır. Her iki kampta da 
Muallimler kampı ise Büyükada bi- birer doktor kampa i~tirak edenleri da· 

rinci ilk mektepte kurulacaktır. 15 imi bir kontrol altında bulunduraca1'· 
temmuzdan 15 ağustosa kadar devam tır. Bu yıl tecrübe mahiyetinde olan bu 
edecektir. Gerek muallimler ve gerek- kamptan gerek muallim ve gerekse ta .. 
se talebelerin, kamp müddeti esnasın - lebelerin istifade ettikleri görü1ürse 
da eğlenebilmeleri ve istifade temin bunu takip eden yıllarda kamp müd .. 
etmeleri için lazım gelen bütün hazır - deti uzatılacaktır. 

lzmir memurlar 'kooperatifinin 
yılhk toplantısı 

İzmir, (Hususi} - Şehrimiz Me -

murlar istihlak kooperatifi yıllık içti -
maı evvelki gün Halkevi salonlarında 

yapılmış ve kooperatife mensup 160 
kişi içtimaa iştirak etmiştir. Toplantı-

--ı Soa Posta -~ 
lLAN FİA TLARI 

1 - Gazetenin esas yazısile 
bir sütünün iki satırı bir 
(santim) sayı]ır. 

2 - Sayfasına göre bir san • 
tim ilan fiatı ıunlardır: 

da bir senelik i~ raporu ve bilanço oku
narak ittifakla kabul edilmiştir. Rapora 
göre kooperatif bir senede :3500 lira 
kar tern~'l etmiştir. Bu paranın ihtiyat 
akçesi hesabına i1avesi takarrür etmiş
tir. 

uyfa 
1 

sayfa sayfa sayfa Dlier ı Son 
2 3 5 Jflrler f. ıyfa 

- - --
250 200 100 60 •. 30 400 

Kr .. Kr,. . Krt• 1 Krş. Kr .. ı Krt• _,. 

Azalar tarafından ileri sürülen bazı 
dileklere ..Emniyet Direktörü cevap ver
miştir. Bundan sonra seçim yapılymış: 
yeni heyete Vali, Emniyet Direktörü, 
Belediye/Muhasebecisi, Muhasebei Hu
susiye Varidat Şefi, Defterdar, Müd -
deiumumi ve Türkofisten bir memur 
seçilmişlerdir. Murakabe heyetine de 

3 - Bir santimde vasati \ 8) 
kelime vazdır. 

4 - İnce ve kalın yazılaı 
tutacakları yere 
santimle ölçülür. 

göre 

ı~·-··----~~~I . ·---·--.. ·-·--· .................. - --
Defterdar İhsan, Muhasebe Müdürü 
İbrahim ve Üçüncü Müstantik Hasan 
Basri seçilmişlerdir. 

1 EmUik ve Eytam Bankası llinlara 1 

Taksitle Satılık Emlak 
Esas No. sı 

94 
100 

103 

106 

303 

304 

305 

558 

559 

560 

593 

641 

Mevkü ve Nev'i Depozito 

1000 Lira Heybeliada' da Yalı sokağında 2 No. lu gazino 
Büyükada'da Nizamda Nizam deresi sokağında 
19 No. lı içinde kuyu ve eski alat ve edevah 
müıtemil 4928 metre murabbaı arsa. 200 ,, 
Büyükada'da"(Nizamda Nizam sokağında eski 
25, yeni 7 No. lı 1076 metre murabbaı arsa. 172 ,, 
Büyükada' da Nizamda Nizam deresinde 5 No .lı 
1573,50 metre murabbaı arsa. 80 
Heybeliada' da Tur yolunda 1, 2, 3 No .lı 5398 
metre murabbaı tarla. 240 ,, 
Heybeliada'da Tur yolunda 8 No. lı 15905 metre 
murabbaı, tarla. 400 ,, 
Heybeliada'da Tur yolunda 6 No. lı 3977 metre 
murabbı tarla. 160 ,, 
Büyükada'da Nizamda Yücetepede 2 No. lı 
2031,25 metre murabbı bahçe. 41 

00 
" 

50 
" 

Büyükada'da Nizamda Nizam sokağında 172 
ada, 1 parsel No. lı 2762 metre murabbaı tarla. 
Büyük ada' da Nizamda Nizam sokağında 159 
ada, 4 parsel No. lı 866 metre murabbaı arsa. 
Büyakadad'a Nizamda Cumatepede 1 ada, 184 
parsel No. lı 5600 metre murabbaı tarla. 336 • 
Büyükada'da Nizamda Nizamettin sokağında 
3-1 kapı, J 56 ada, 2 parsel No. lı bahçeli 
ahşap köşk. 800 ,, 

Mevkileri yukarıda yazılı emlak bedellerinin birinci taksiti F eşin 
ve geri kalan yedi taksiti yedi senede ve yedi müsavi kısında ve 

şn suretle : . 
Tamamlan faizsiz sekiz müsavi taksitte ödenmek şartile ve Rçık 

arttırma ile sahlmak üzere ar~tırmağa konulmuştur. ihaleleri 26 Ha
ziran 1936 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat onda Şubeı . . zde 

yapılacakhr. . 
isteklilerin tayin olunan gün ve saatte Şubemıze müracaatlar. 

1373) 
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MEMLEKET HABERLER/~ 

Sivasta yağmurlardan Çocukları 
t b .. t d• Sokaktan ra Si ma aş gos er l Kurtarmak so • • 

zçın 

Sıhhat memurlan hastalıkla mücadeleye başladılar. 
Hergün evlerde ve dükkanlarda halka aşı yapılıyor 

- Aman, Hasan Bcy~im, 
ocağına diiJtüml 

Pazar Ola Hasan e. Diyor Klı 

Y ann ödenmesi lazım 

ıelen bir bonom var., 

• . • Geçen ay benden aldı
ğın yüz lirqı versene 1 

Hasan Bey - Amma da 
tuhaf adamsın, be! Hem ö
teye beriye borç ediyor, hem 
de sonra on1an bana ödet
mek İltİyonun? l 

Sayfa s 

Üstat Mehmet Ak.f 
''C t · enne gı 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Sağlık evinin beyaz merdivenlerin

den üstadın bulunduğu kata çıkarken, 
kafamın içindeki düşünceler birden si
lindi ve bunların yerine acaip bir rne -
rak kaim oldu. Bana odayı gösteren 
hasta bakıcıya sabredemiyerek sor .. 
dum: • 

Hasta bakıcı gülerek: 
- Hayır, dedi, hiç bir şeyi yok. 

Şimdi yanında bulunan dört be.ş kişi ile 
komwuyor. 

Hemşireden aldığım hu cevap beni 
üzüntüden kurtardı. 

- lstanbulda apartıman bolluğu .insanı 
hemen hcınen §aşırtıyor. Vakıfı ben daha 
istanbulu dolaşmadım amma, yapılan bu 
inşaat lstanbulun teklini deiiştirmiı ve her 
tarafa yeni bir rüzellik vermiş. 

Üstadla konupnamız bir aralık edebi· 
yat vadisine sa.pmııtı. Kcndiıliııe Türk ede
biyatı hakkındaki düşüncekiini. lciu:ılcri 
beğendiğini sordum. Ellerini birdenbire ha
vaya kaldırdı: 

- Aman, aman! •• dedi. Sakın ha. bana 
edebiyat hakkında bir fCY sormayın... Bir 
çoklannın isimlerini saymak. bir çokları· 
nın da saymamak herhalde iyi olmaz. Ben 

dedikodudan korkanın. 

Üstadın sayılacak ve sayılmayacak ka· 
dar bol olan isimlerden bahsetmesi üzeri· 
ne memleketten uzak yn dığı hnlde ede· 
biyntımız.la alakadar olduğunu isbat edi· 
yordu. Kendisirıden isim zikretmeden ede
biyntımız hnkkmdaki dü üncelerini söyle
mesini rica etilin. 

Gözleriyle hastane bahçesinde gezen 
genç bir hasta kızı takip eden üstad: 

- Bir çok. müstaid gençler var. dedi. 

'' 
y rd d 

Yazılnnnı okudum, kendileri biraz orıJI· 

nalliğe kaçmakla beraber lisana hakimi· 
yetleri fena değil. Bunlann içinde kudre
tini takdir ettiğim şair de Faruk Nafizdir. 

Ben: 

- Faruk Nafiz mi~ diye sorunca üata-d 
dalgınlıkla bir isim saydığını kavradı ve A. 

deta rica eder gibi: 

- Yazmayın sakın ha yazmayın. Beıı 

kimseyi kırmak istemem. dedi. 

Ben ricasını yerine getireceğimi söyle· 
dim. Fakat ruf kendi merakım icabı Fa
ruk Nafizin en kuvvetli tarahnın ne oldu
ğunu sordum. Sözlerim üstadı inandırmı§ 
olacak ki, «yazmamak ııartiyle.ıı diye .öze 
başladı: 

- Faruk Nafiz kudretli bir gençtir. Li
sanı tiz ve te§bihleri kuvvetlidir. 

Türk şairinin biraz da kendi eaerleıi 
hakkında malumat almak iatediın. 

- Ha •.. B k onu söylerim, dedi. Has· 
ta olmadan evvel çok yazdım, {Gölge) 
diye bir de kitap neşrettim. Fakat hastalık 
yakama yapıııtı, üç senedir bir §ey yazma· 
dım. Eğer hasta olmasaydım bir iki mev
zuum vardı onları yazacaktım. İnşaallı:.h 
iyi olursam burada kalarak ilk ig olarak 
bu mevzuları yazacağım. 

Mısırda Türkiye hakkında ne düşünül
düğünü de söylemesini rfoa ettim. 

Üstnd, hiç düşünmeden cevap verdi: 
- Mısırdaki münevver tabaka bu inkı· 

labımızı takdir ile yndediyorlar, kendileri 
boyunduruk altında yaşadıklan için Tür· 
kiyenin bugünkü inkılabını ve muvaffaki
yetini alkışlıyorlar, bilhassa ecnebi imti
yazlarının Türkiyeden kaldmlmnsı her 
münevver Mısırlığının bir Türk kadar se· 
vinmesini mucip olmaktadır. 

Şairi pek f zla rahatsız etmemek iç.in 
kendisinden ayrılmak üzere iken Son Pos· 
ta okuyuculan için ufok bir gey lütfetme· 
sini istedim. 

Üatnd bunu hemen kabul etti, ve Şark 
hakkında yıızdıfl fU kıt'ayı söyliyerek ba
na not ettirdi: 

Viranelerin yascııı b Jkuflra döndüm 
Gördüm de hazanımda, bu cennet gibi 

yurdu. 

Gül devrini bilseydim onun; Bülbül 
olurdum 

Y arab beni uvvel getireydin, ne olurdu? 

Hayri Yazıcı 

Düelloya davet 
Davetin iyisi olur: 
Ziyafete daveti 
Davetin kötüsü de olur: 
Mahkemeye davet 1 
Davetin bundan daha kötüaü de o • 

lurmuı: 

Düelloya daveti 
Bir avukat. diğer bir avukata dave • 

tin bu cinsini yııpmışl 

* Ben. avukatların yalnız -dilleri kes • 
kindir, sanırdım... Meğer iç\erinde Ju. 
lıçları keskin olanlar da varmıgl 

* - Ben bugün davetüyim 1 
Sözüne karşılık, sakın: 

- Ne mutlu .. na. dar. baftJD~• 
Demeyiniz. büinınezı belki düelloya 

davetlidir. 

* Açık gözün biri adliyenin karpında 
bir oda tutup penceraine töyle blr lev· 
ha asarsa .. pıuyalım: 

cBurada kılıç kullanma. ııi an almı 
denlcri •erilir.» 

* Düelloya davet edileni gördüiü • 
müz zaman: 

- Geçmiş olsun 1 
Mu diyeceğiz, yok ı 

- Allah emsali keairesile m~rref 
eylesin! 

Mi~ 

* Düello davetçi ine tunu söylemek is· 
terdim: 

Düello hakkında yazı yazarım amma 
düelloya gelemem. Sakın ha, bu yazım 
yüzünden beni de davete kalkmaıınl 

IMSET 
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Seyahat nottan 
Uludağa çıkan bir yolcu 

nelerle karşılaşıyor? 
* • 

insana keyif veren şeylerle, keyif kaçıran şeyler, 
dünyanın hiçbir yerinde, Uludağdaki kadar yanyana 
gelmemiştir Yalnız otomobile 10 lira verme'k mecbu-

riyetindesiniz. Sakın kibritsiz de gitmeyiniz 
Bana: 
- Sence, dünyanın en güzel yeri nere· 

mdir} diye sorsanız hiç dü§Ünmeden: 
- Uludağdır 1 
Cevabını veririm. 
Fakat bana: 
- Sence, dünyanın en kötü yeri ncre

aidir} diye de sorsanız, vereceiim cevap 
sene ayni olur. 

Çünkü dünyanın hiç hir yerinde, insa
na keyif veren şeylerle, insanın keyfini ka
çıran şeyler, Uludağdaki kadar yanyana 
gelmemiştir. 

Bu garip tezadın mahiyetini merak c • 
diyorsanız. oraya yaptığım son yolculuğun 
kısa hikayesini okumadan geçmeyin. 

* Hepimiz, günde kırk defa tutuluruz. 
Kimsenin kılı bile kıpırdamaL 

Fakat fU mübarek güneş, 365 senede 
bir tutuluyor amma, öyle pir tutuluyor ki, 
Uinat birbirine giriyor. 

- Nedir} 
- Altı tane ubafÜıtüne» •.• 
Ve onun, sekizinci defa: 
<<- Başüstünel» deyip sıvışmasına va-

kit bırakmadan ilave ettim. 
- Vapurda istediklerim yok galiba) 
Garson 11rıttı: 

- Maalesef öyle ... Ve beni teselli etti: 
- Ne olacak bayım ... Şunun turası, 

iki saatlik yol ... 
Eğer, <ıKocatepe» vapuru, bu hale.ika • 

tt'n iki aaatlik yolu tam beı saatte alma
sa, garsonun hakkık var. 

Vapurun hareket ve muvasalat aaatle • 
rini t~it ederken yolculara pahalı bi:r 
öğle yemeği yedirmenin çaresini bile bu
lan zekalar acaba: 

Bir insanın beı aaatlik yolculukta ne • 
le re ihtiyaç duyabileceğini nasıl unutuyor} 
Şaşılacak fey 1 

* Mudanya • Bursa yolunun yarı~ı. kötü· 
lükten yana İstanbul aokaklarile yanıta. 
Fakat Bursaya ayak basınca, yoldakin • 
den fazla sarsılıyoraunuz: Çünkü, daia 

· SON POSTA 

Kocasından kaçan 
bir sinema yıldızı 

• * * Aımy Hardinı diyor ki: - Kocam 
beni çocuğumla beraber ıeyahat
ten mennetti ve in fil tereye ayak 

buar bumu tevkifimi istedi 

·-----------------------------Meıhur ainema artiati Ann Hardina, 
kızıyla birlikte Amerikadan kaçarak İngil
tereye iltica etti. Bir aralık, sinema ;yıldı· 

zının kendini uzun uzadıya mevzuubah
aettirmek ve ıazetecileri me§gul etmek için 
kaçtıiı aöylendi. Fakat daha sonra hakika-

tın büsbütün baıka olduiu anla§ıldı. Ann 
Harding'in kendiıi vaziyeti ıu tekilde an• 
!atıyor: 

Çoluk çocuk aahibi olmak üzere ev

lendim. 1926 da bir aktörü ıevdim. O za-

man Detroit' de bir kumpanya sahibi idim. 

Çalııtığımız aırada en belli başlı arkada§

larımdan ikisi haatalanmıılardı. İıe talip o

lan ilk gence derhal iı verdim. Adı Hary 

Banmister' dir. Üç ay sonra onunla evlen

dim. 1929 da hayatımın en büyük emeli 

tahakkuk etti ve çocuğum Jane doidu. 

İzdivac hayatımız mükemmeldi. Bize 

ideal kon koca diyirlardı. Bu telakki, bir 

müddet için doğru idi. Çok geçmeden bu 

telakki de yıkıldı. 1932 aenesinin 7 Mayıs 

günü Harry Banniııter' den boıandım. Kızım 

Jane' e bakmak aelahiyeti de bana verıl-
mişti. 

Harry, kendiıinden ayrılmamdanberi 

bir ıürü davalarla yaşayışımı güçlc§tir -
Ostad Fatin Hoca: <ıGünefİn tutuluşu

nu seyretmek için en münasip yer Ulu • 
dağdırtn dedi. muntazam otobüs itletilemediği içindir ki, meğe çalııtı. 

Ben, üstada inanmanın bazan çok pa
halıya malolduğunu bilenlerdenim: 

Kaç defalar, onun: «Buaün hava ıü

neıli olacak I» dcyi§lne inanıp ta ihtiyatı 

elden bırakmıı ve köprünün orta yerin -
de, mevsimin en yaman sağanaiına tutul
muşumdur. 

Fakat bu emsalsiz küsufu aörmek ar • 
suııu, beni, Fatin Hocanın sözüne bir defa 
daha inanmıya mecbur etti. 

V • ben ona uymanın cezaıını bir defa 
daha çektim. 

Bu ıözlerime bakıp ta Uludaia çıktığı
ma pişman olduğumu sanmayın. 

Fakat inanın bana ki pişman olmayışı • 
mın sebebi, çektiğim cezanın hafifliğinden 
defi), aeyrettiğim küsufun harikuladdi • 
iindendir. 

Buraa yolculuğunun işkencesi, «Koca 
Tepen ismini, hacmile hiç münaacbeti ol
mıyan bir soy adı gibi taşıyan küçücük va
purda baıladı. 

Garsondan ıigara istiyorsunuz: 
- Baıüstüneyi bastırıp gidiyor. 

bir daha görünmüyor. 
Fakat 

Sigaradan ümidi kesiyorsunuL Fakat 
Boiazınız kuruyunca, yeniden çaiırıp ıu 
iatiyoraunuz. O, ayni nezaketle: 

- Baıüstünel yi tekrarlayıp ııvışıyor. 
Ve bittabi, üçüncü davetinize kadar mey
dana çıkmıyor. Fakat bu üçüncü. dördün· 
cü, hatta befinci ve altıncı defa tekerrür 
edince, bende ıabır suyunu çekti. Ve ye
dinci teırifinde: 

- Şu, dedim, benim heıabı ıetir 1 
Garson evveli, aiız alııkanlıiile: 

- Baıüıtünel demeyi ihmal etmedi. Fa
kat bu emir, ilk defa batının üatünden içine 
~e girebUmit olacak ki, merakla ıordu: 
• - Sizin hesabınız var mı kO 

Güldüm: 
- Var yal ••• 

1932 de mallanmıza ait işleri tesviye 
sizinle pazarlığa airiten otomobil ıoföri.i, 
kapıyı yedi liradan açıyor. Bu bittabi yal
nız gitme içindir. DönÜ§Ü de hesaba .ita _ ettiğimiz için Harryye bir miktar para te• 

tarsanız, Buraa • Uludağ yolunda ıoygun
culuk olmayışının ıobeplerinden birisjni 
anlarsınız. Çünkü ihtimal o yolun kahra -
man bekçilerinden korkmıyacak kadar gö
ıü pek haydutlar bile türeyebilir. Fakat yal
nız otomobile en az on lira vermiye mah
kum olan yolculann ceplerinden hayır u

macak kadar kuı beyinli haydut türeye • 
mez. 

Bu itin aünahı, bittabi bu iti daha ucuza 
maletmek imkanını bulamıyan ıoförlerde 
değil, Uludağa, ziyanına da olsa, munta • 
zam otobüs işletmek lüzumunu duyamı • 
yanlardır. 

Uludai oteli gayet asri. Otel sahihi mun
tazam kesilmi§ kalın çam kütüklerini, san
dalye diye kullanıyor. Bu Üzerleri minder
]j kütükler, göze o kadar hoş görünüyor 
ki, koskoca çam afaçlarına kıyılmıı olma
sını hile mazur görebiliyorsunuz. 

Otelde telefon bile var. 

Fakat telefonu açtığınız zaman, kala • 
balık bir salon kapısını açmıı gibi oluyor
sunuz. Çünkü aboneleri birbirinden ayı -
ramıyan aletin İçinde, lmk çiftin mükale
mesi birbirine karıııyor. 

Birisinden bunun aebebini aoracak ol • 
dum. O: 

Bizim telefonlar, İıtanbuldald aibi 
değil, tam manaıile «umumi» dir dedi. 

* Eğer ıünün birinde Uludaia çılı:mıya ni-
yetlenirseniz, yanınıza bir kaç paket kib
rit almayı da unutmayın. 

Çünkü eier bu tavıiyeme kulak asmaz· 
sanız, bu aari otelde, geceleriniz niç te ha
yır olmaz. Ve elektriie henüz kavuıama -
mıı olan otelde, en tabii ihtiyaçlarınızı tat
minin bile yolunu bulamazsınız! 

Naci Sadullah 

Amıy Hardina' ve çocuiu 

diye ettim. Bundan başka, Harry'nin her al
tı ayda üç kere kızımızı görmesi karar· 
laıtırmııtı. Fakat bu ıırada kızımın muha
fızı da yanında bulunacaktı. 

Harry bu hakkını pek az kullandı. Son· 
ra kı:aımı.n gördükçe, kendiıiyle birlikte 
bir ıürü fotograflarını alıyordu. Buııun 

üzerine mahkemeye müracaat ettim ve 
kızımın fotoıraflarının alınmaııına kar
ii geldim. 

Üsküdar Kız Sanat Mektebi Sergisi açıldı 

Ben İngiltereye, çocuğumu kaçırmak 
için değil, fakat bir film çevirmek ıc;ın 

geldiğimden hareketten evvel mahkemeye 

müracaat ederek kızımı da birlikte götür
mek ve altı ay için lngiltcrede bulundur • 
mak için müsaade istedim. 

Müaaade verildi. Ben de kendi iııteğim
le mahkemeye 1000 Sterlin kefalet bede
li bıraktım ve bu stsretle sözümü tutm~k 
istediiimi gösterdim. 

Dün Üsküdar Kız San 'at mektebin- de çok güzel bir eergi 

il 
Sabık kocam bunu bildiği halde beni 

çocuğumla birlikte seyahatten ahkoymak 
istedi ve İngiltereye ayak baııar basmaz 
tevkifim için müracaatlerde bulundu. 

Halbuki ben kaçmıyorum, taahhütlcri
mi yerine getiriyorum. Yalnız kocamın 

Kanadada aleyhimde yaptırdığı takibat 
ka'91ısında har~etimi çtıbuklaotırmak 

mecburiyetinde kaldım. >> 

An Hardingin kızı yedi yaşındadır. ----··· .. .,......_, ................ -·-·-
gide genç kızlarımızın ders yılı içinde 
yaptıkları el işleri teşhir edilmiş ve çok 
beğenilmiştir. 

Yukardaki resim sergide eserlerini 
teşhir eden çalışkan genç kızlarımızdan 

açılmıttır. 5er- bir grubu göstermektedir. 

Haziran 22 

"Son Posta,, nın müsabakası: 

40 Tarihi Vak'a ve 40 Tarihi Tablo 
31 - Boadice 

Miladın S4 üncü yılınc:lanbert Neron rafından çok k8tü ve bahret ile idari .. 
Roma imparatoru bulunuyordu. Her nevi dilen Bilyük Britanyalılar, Romalılara karw 
clnayeti yapmala müatait olan bu ıenç •· fi nefret ve kin besliyorlardı.. Nihayel 
dam, çılgınhklan ve cinayetleri ile Roma Cen'lerin kraliçesi Boadfce bu nefret ve k'• 
tarihinde yeni bir devir açmıftı. Kardefİ nin bir kahramanı olarak ortaya atıldı. Bü· 
Britanikuau kendi sofrasında zehirletmif, yük Britanya kabileleri onun etrafında top• 
anaeı Agripin ile karııı Oktavyayı ve ho • ı lanıverdiler. Sarayında kadın esvabile otu• 
caıı filozof Seneki bile öldürtmekten çe • ran Nerona karşı erkelı. elbisesile ordula • 
ldnmemiıti. nn başına geçen bu kadın Romalıları bir • 

Kendisinin büyük bir trajedi ıairi ol • biri arkasından pcri~n etti. Fakat nihayet 
duiunu aanan Ncron, Roma tehrlne dört Roma cenerallarından Paulinus Sueıoniuaa 
kiitesinden ateı verdirerek bu korkumi1 mağlup oldu. Ve mağlubiyetin acıııına da· 
yangını ıeyretti ve harp çalarak alevlere yanamıyarak miladın 61 yılında zehir içe• 
ka'l!l ıiir söyledi. Sonra Roma halkınıq rek intihar etti. Bu, milli bir kahramana 
nefretini ilstilnden atmak için hıriııtiyanlan 'yakııan bir ölüm oldu. Y cdi yıl sonra ise, 
Roma yangınm~ çıkartmakla tdıam etti, İmparator Neron, canavarlığına karşı a • 
onları aiır cezalara çarptırdı. Bir kısmını yaklanan halk tarafından millet düşmanı 
vahıi hayvanlara parçalattırdı. Bir kısmını ilan edilmiş, Romadan kaçmağa mecbur 
da Roma bahçelerinde verdiği bir ziyfet· olmuş, kendisini yakalamak üzere göndc
te reçinaya bulıyarak ıırıklara bailattı Vl!t rilen askerlerin ayak seslerini işitince «el· 
metale gibi yaktırdı. Sarayında kadın es - han büyük bir artist kaybediyor!.» diye 
vabı siyerek gezen Neron, Yunanistana bağırarak kendini öldürmüştü. 
yaptılı bir aeyahatte de muganni kıyafetila Bu da Nerona yakışan bir ölüm idi. 
ıabneye .çıktı. Kraliçe Boadice'yi bir harp arabaııında 

Bu kanlı aaltanatın en mühim vak' ala- ve asker kıyafetinde gösteren yukarıdaki 
nndan biri de Büyük Britanya adaeında kompozisyon reıısam D. Macpherson ta • 
Cen kavminin Romahlara karıı çıkardık - rafından yapılmıştır. 

lan isyan oldu. Neronun kumandanları ta- Repd Ekrem Koçu 

------.. .. ·--------------
C ONUL ISLE·Rı 
Hangi tip 
Kız 

Mes'ut eder? 
.. Başkasından nasihat istemek itiya

dında değilim. Fakat her gün ıütununu· 

zu okuyorum ve sizi bir yabancıdan zi • 

yade bir dost telakki ediyorum. Onun 
için sizinle danışmakta mahzur görmÜ• 
yorum. 

ı<Ben tahsilini yeni bitirmiı bir gen· 
cim, kazancım evlenmeğe müsait. Yal· 

nız hangi tip kız için iyi bir koca ola --bileceğimi tayin edemiyorum. Daha 

doğrusu hangi tip kızla me11'ut olacağı

mı bilmiyorum. Ben yalnızlıktan hoş -
lanan, kendi kabuğu içinde yaşıyan, çe-

kingen bir gencim. fyi arkadaşım. Fakat 
benimle meşgul olunmasından ho§lanı
rım.ıı 

Bekar 

Sizin tip ve tabiatinizde olan erkek
ler analık yapan kadınlardan hoılanır. 
Karınız evciment, ıize muhabbet ve ıef • 
kat gösteren, kusurlarınızı tashih eden 

bir kadm olmalıdır. Alacağıma kız mü
tevazi, evini seven bir aile kızı olmah
dır. 

lstanbulda Nigar: 
Kocan&Z hakbdır. Evde yabancı bir 

erkejin fazla bulunuıu hakkınızda bir 
çok dedikodulara sebep olabilir. Evini
zi yakabilecek olan geçici zaafının bu 
kadar majlup olmayınız. Çocul&Jaımw 
ve istikbalinizi dütününüz: 

* u 18 yaşında bir gencim. Geçen ya:ı 
bu semte gelen bir kızla tanıştım. Kar• 
deo gibi konuştuk ve seviştik. Fakat kı· 
ıın şehre dönünce birbirimizi unuttuk. 
Bu yaz tekrar geldiler. Beni tanımamaz. 
lıktan geliyor. Halbuki ben onu çok se· 
viyorum. Yaptığı kapris midir derai <1 

niz)\ı 

Aşık 
Sizi imtihan ediyor. His ve alikanin 

cö&~erin, derhal size iyi not verecek ve 
münasebetiniz tekrar düzelecektir. 

* uKızım f 6 yaşında. Giizelce olduğu 
için etraftan talipler çıkmağa başladı. 

Fakat ben yaşını küçük buluyorum. Siz 
ne dersiniz} ıı 

Fahriye 
Haklısınız. 16 yaı bir kız için evlen· 

me çağı olarak çok küçüktür. Madem 
ili güzelce bir kızdır, ilerde de talip 

Lulmakta güçlük çekmez. Evlendinnek• 
te acele etmeyiniz. TEYZE 
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Sinema Y ıldızlannı 
yaratan adam anlatıyor 

Charles Cochron diyor ki: - Gözlerim daima kadınlar
dadır. Bir gün bir istasyonda fevkalade güzel bir kadın 
gördüm ve pqine takıldım. Bu kadın bugün sinema-

nın en sanatkar yıldızı olan Elizabet Bergner' dir 

ENuhet ....... «Büyik Kate rin» lllminde lnlforma lht 
Sinema. tV-.tro ve ..ime iflerinde bayii 

lhtiaaı aahibi olan Chaıl• Cochron Lu 
mecmu&11Du artiıtleri ..... meydana çı • 
kararak yılclız yaptıima anlatmaktadır. Di· 
yor ki: 

«- Elinde fenerle sfidüderi dolaşın Di
roj eni bilininiz. ltte biz de Diyojen gibi
riz. Sahnelerde. barlarda. uzak memleket• 
Jerin gimli kalmıt noktaannda, büyük isti· 
datları arar, halkın siail inüne çıkarırız. 

Seyiroi denilen f8Y ~ maymun itti • 
halıdır. Boyuna çepİ deiiıtirrnek ister, 
bir zamanlar •üzelliiine hayran olduğu ar
tistleri çabucak unutur. Sahnelerinde yeni 
yıldızlara yer vermiyen patronlar zarar et• 
ıneğe baılarlar. Onun için aanatkarın ha • 
yatı da kıaadır. Sahnedea eahneye, tiyat .. 
:rodan sinemaya. ıinemadan sene bar aah
nelerlne döner ve tedeımiyi durduramıya• 
rak bir gün kendisi bile -i töhret ve ıe· 
refini unutur. 

Yaz gelince ben doinı lnııiliz plajları • 
na giderim... Orada cüzel vücutları tet • 
kik ederim. Sahneye çıkmak istiyen ka • 
dınlara bilha•a ııunu da hatırlatayım ki 
eahneye çıkmak için yalaaz ıüzel olmak ki· 
fayet etmez. Şen, tuh obuak, zeki ve has
tas bulunmak gerektir. Kendiıini ıeyreden 
kadın ve erkeklerin nazan dikkatini celbe
decek hususiyetlere mabk olmalıdır. 

Meıhur eanatkarlartlan Leslie Henıo • 
nu, Sydne7 Howardı. Frank Petingelli ve 
Arthur Prince'i böyle buldum. Gözlerim 
daima kadınlann üzerindedir. Sokaklar • 
da hepsini ayn ayn aüzerim ve bir çok • 
lan da beni mUnalebeblz bir çapkın zan
nederler. Bir ıün bir ı-rden trene bini • 
yordum, ıözüme fevkalade bir kadın iliş· 

d, hareketleri, tavrı, tam i.tediiim ve ta
hayyül ettiiim sibi. 

Siz iaterseniz bana pifkin deyiniz, böyle 
hir fıreatı kaçırmak iatemediın derhal t•P
kamı çıkarclam ve yanına hürmetle aokul· 
dum. 

- Sizinle •öriipnek i.tiyorum madam 
dedim. 

- Trende eiz de beral>er aeyahat etmi· 
yor muaunuz) Söyliyecejinizi orada eöy
lerainiz. 

Pazarlıia kompartımanda baıladık, ba
yan teklifime kahkahalarla aüldü. Ben na• 
eıl artist olunmı. Sahneye çıkacağımı ak • 
Jıma bir kere olsun setirmedim, dedi. yal
ıvardım, yakardım, DİbllJ'lt kandırdım. İş
te ltendiıile uzun boylu konuştuğum ka • 
dın Eliaabeth Bergnerdir. 

Alice De}yme'yi de bayle garip bir te· 
udüf netice9inde buldum: 

Bir gün einemada idim. Yanımda güzel 
bir kadın oturuyor, ve anasında filirndeki 
artistleri takdir etmek, Ye hakikaten ten
kit edilecek yerleri de tenkit etmek sure
tile sanattan anladığını i.bat ediyordu. Per· 
de açılınca yüzüne baktım ve kendisini f ev
lcalade fotojenik buldum, tam aradığım bir 
tipti, sinema biter bitmez kendisini sokak· 
ta takip ederek görüpek iıtediğimi söy
ledim, derhal bir pastacıya girdik ve ilk 
mukaveleyi de oracıkta imzaladık. 

Fena ıtıklm altında çirkin bir kız 
Evvela meşhur bir artiet ve ıonra Saşa 

Citrinin karısı olman dolayııile iki kat 
maruf olan Yvonne Printemps'ı ufak ve 

Elizabet Serper ve Duılaa 
Fairhanks'm oilu 

kötü bir kenar kahvesinde gördüm, fena 
tenvirat altında ein'İre dokunacak kadar 
çirkindi. Oradan alıp sahneye çıkardığım 
sırada Saşa Gitiri elimden kaptı. 

Biraz da son zamanlarda sanat haya· 
tında büyük Sensation yapan Berbere 
Abdoıadan bahsedeyim: Hastalanmıştım. 
Sevilde istirahat ediyardum. Beş hafta 
ıonra Londraya gittiğim zaman dünyanın 
en güzel kadını olarak gördüğüm Afrikalı 
T rini ile tanıttım, sahnelerde gösterdiği 
muvaffaldyet, Anglo • Sakıon halkının ce· 
nuplulara rağbet 1ıöeterdiği kanaatini ben· 
de takviye etti. O Amerikaya aidince, ben 
de doğru Fasa gittim. 

Sümüklü bir F tu lı.zı 
Hayalimde T riniye benziyen bir kız a• 

nyordum, nihayet kabilelerin araeında saç
ları sirkeli, uf ak tefek, eümüklü bir kız gör• 
düm, 14 yatında idi. Evvela yıkattım, te • 
mizlettim. Güzelliği meydana çıktı. anne• 
ıinden, babasından istedim, vermek iste
mediler. Nihayet gücj>ela büyük paralar 
vererek Londraya getirdim. 

İki sene eonra yani tam 16 sına bastığı 
zamanlar Berbere Abdago nasılıa dünyaya 
ün saldı ve herkes onun aşkından çıldırdı. 
Elalem onu ele geçirmek için boşboşuna 
paralar şarfederlerken ben de eserimden 
memnun, onun her gece alkışlar toplaması
nı seyrediyordum. 

Menecerliğin cilveleri 
Şu menecerlik hayatında en ziyade ce· 

nup memleketlerindeki artistlerden zor -
)uk çektim, Cubalı bir kafileyi bir kış Lon· 
draya getirdim, evvela hepsi hastalandılar, 

0 sise tahammül edemediler. Yemeklere 
alışık değildiler, mütemadiyen titreşiyor • 
lardı, çıplak dans eden dansöz zatürree ol

du. Bir baıkası ömründe biç kar görme • 

Savfa 7 

A 

Robenson gibi 
isterken yaşamak 

Aşıkına kavuşmak için 
14 ıene evvel bir tetkik aeyaba
tine çıkan 11 gençten ancak 6 i 

Büyük Okyanus adalanndan 
birinde deli olarak bulundu 

kocasını zehirleyen kadın 
* Jf .. 

Mahkumu hücresinde ziyaret eden bir Fransız 

14 ıenedenberi akıbeti meçhul kalan 
(Sen Mari) gemisinin eararı bir tesadüf 
neticesi olarak öğrenilmiııtir. Bütün İngil-

gazetecisi anlabyor: " - Biz içeri girince Margarit 
başını kaldırdı, sonra ölmek istemiyorum, ölmek 

istemiyorum L. ,, diye hıçkınnağa başladı 

tere ıimdi bu ıeminin korkunç macerasile Pariıten yazılıyor: 
meıguldür. Doroet' deki ağır ceza mahkemesi ağzı-

(Sen Mari) gemisi 1922 seneıinde Do· na kadar ıamiin ile dolmuıtu. Halkda bü
ver limanından meçhul bir ıemte hareket yük bir merak hüküm sürüyordu: Acaba 
etrniıti. Gemide İngilizlerin Aristokrat a· Margarit kurtulacak mı} Ortalıkta elek
ilelerine mensup on bir genç bulunuyordu. trikli bir havanın asaba kadar teıir ettiği 
Bu ıençler diplomalarını aldıktan ıonra, hiuolunuyordu. 
ailelerine müıtereken bir tetkik seyahati- Mübaşirin aai duyuldu: 
ne çıkacaklarını ıöylemişler ve Sen Mari - Jüri kararını okuyacak! ... 

-------
hiş sancılarla yataia düşüyor. Margarit iki 
gözü iki çeşme kocaaının baı ucunda ağlı· 
yor, büyük bir tefkatle kocasına bakıyor, 
ve zavallı aldatılan adam da karyolasının 
başında yere d iz çökmüş ve kafasını ko• 
casının kollarına arasına gömmüş olan ka• 
rısına bakıyor: 

- Margarit diyor. Keşke her erkek be-
nim kadar mes'ut olıa .. .. 

b . k ı_ l d Ortalıkta ufak bir fısıldama eaf ıaf du· vapuruna ınere yola çııı;mıf ar ı. Ağustoeda ayni vak'a tekerrür ediyor, 
O tarihten sonra geminin Doverden ran dinleyicilerin arasında dolaıtı, reie göz- ayni sahneler ve ayni komedya yine tek• 

baıka bir limana uğradıiı tesbit edileme- lerini halka dikince, ortalığa bir mabed sü- rarlanıyor. 
miı ve 14 senedenberi de o zamanlar or- kuneti arız oldu, ve nihayet jürinin ihtiyar Nihayet 22 teırinisanide üçüncü defa 
talığı birbirlne katan bu mesele unutulma- reisi ayağa kalkarak kararını okudu. zehirlenm~ğe tahammül edemeyen Jhon 
ğa yüz tutmuştu. Jüri hey' eti kocasını taammüden ve karısına hakkını helal ederek hayata göz· 

Bir kaç hafta evvel bir İngiliz vapuru zehirliyerek öldürmekten ıuçlu Margarin lerini yumuyor. 

bu .. yu'"k Okyanusta deniz yollarından pek 1 mücrim görmüştür. 
uzakta kalmıı bir adaya uğrayarak meyva Margarit, Metin Olunuz L. 
yüklemek mecburiyetinde kalmııtı. Vapur- Bu karar, mahkeme reisine verildi, cel-
dan bir sandal ile bir kaç tayfa adaya gi- se on dakika tatil edildi. Tekrar açıldığı 
derken ıahilden: zaman mücrimler aandalyasında oturan 

- Yardıml. Yardım! .. diye bazı ıeı· Margarit kül gibi aararmııtı. Ayakta dura
ler lfitmişler ve ıesin geldiii tarafa aittik· cak halde olmadığı, eallandığından belli o· 
leri zaman yerde iskelet haline ıelmiı, sa· luyordu. Reis ağır ağır ve kelimeleri tar· 
çı ıakalı karmakarışık bayım yatan bir a· tarak: 

dam görmüılerdir. «- Margaritin idamına müttefikan 
Tayfalar bu garip insanın yanına yak- karar verildi, » cümleııiyle aözünü bitirdi. 

lapnca o: Ortalığı derin bir havf kapladı, mucrım 
- Dikkat ediniz, burada deliler varl. eandalyasına yıiılırken reisin de eesi du

Clemit ve hakikaten biraz ıonra da ceylan yuldu: 

Ölümü Bekleyen Kadın 

Mariariti ölümü b4lediği hücre inde 
ziyaret etmek iıtedim, l'.İapishane müdü
rünün odasında belr.liyor ve müdürle ko• 
nuşuyordum. Müdür: 

- Azizim dedi, bizim mesleğimiz ıibi 
insanları tetkik etmeie müsait ikinci bir 
meslek yoktur. Biraz eonra göreceğiniz ka· 
dın ile konuştukta• sonra ihtisaslannıza 

müracaat edecejim. Emin olun ki kadın 
hakkında hüınü tahadette bulunacakıı• 

nız, dünyanın en büyük cinayetlerini iıle
yen insanların ıonralr.i halleri ruh alimleri 
tarafından tetkik edilecek bir hadisedir. 

kılığına bürünmüş dört kişi tayfalara hü· - Margarit metin olunuz ye hükmü 
Kadının üzerindeki mahkumiyet damgaıı· 

-.. ,nı atın, kendiıine o fikirle bakmayın, ne 
medeni ne müffik bir zevce ile konu§ursu• 

cum etmeğe kalkmııılardır. temyiz ediniz!. .• 
Fakat gemicilerin üzerinde silah bulun· 

duiu için delileri korkutmuılar hepsini 
bailayıp, yardım iıteyen adamla beraber 

Margarit N'IÇin Katil Olda? 

vapura getirmiılerdir. 
Vapurda yapılan tedaviden sonra ken

disine ıelen adam ıu macerayı anlatmış-
tır: 

«Ben Arkelog Robcrç'im. On dört se
ne evvel Sen Mari vapuru ile seyahate çık
mııtun, maksadım ıehir hayatma alışmış 

insanların Robenson gibi ıssız bir adada 
yaşayıp yaşayamıyacaklannı tetkik etmek

ti. Diğer on bir arkadaıımın da her birisi 
ayrı ayrı tetkiklerde bulunmak arzusunda 
idiler. y olculuiumuz buraya kadar arıza· 
sız ıeçti, fakat buraya geldikten sonra va
ziyet değişti. 

19 35 senesinin bir mart sabahı Marga· nuz. Kocasını zehirlerken aşıkı hesabına 

rit sözlerini açtığı zaman odasını yine her 
.zamanki gibi loı buluyor. Kulakları uğul

duyor, evlendiği tarihten beri yani on se· 
nedir içinde yaşadıiı bu ev onu aıkıyor. 

Yanında kendi karyolasının eşi olan karyo• 
lada kocasının daiiınık elbiselerini e örÜ· 
yor. Jhon, onu çok seven kocası, Nbahle
yin İşine giderken karısını uyandırmaktan 

çekinerek yavaş yavaş kapıyı aralıyor, ve 
ıtidiyor ... 

Margarit bu yeknasak hayattan bık-
.mıştır. Gençtir, güzeldir, biraz çeıitli de
iişikli bir hayat ıürmek istiyor, yataiından 

,fırlıyor. Endam aynasının karıııına ıeçi

yor, vücuduna bakıyor. Ve kendi kendine 
ıöyleniyor: 

- Bu güzel vücut. bu beyaz ten Jhon' a 
layık değil... 

yaptığı fedakarlığı bir düıünün. Kadın se· 
veree hakikaten eözü afk ve ıevgiden baş· 
ka b ir şey görmüyor, bu uğurda kocasının 
ıöz önünde aylarca hergün biraz daha öl· 
mesine karşı bigane kalıyor. 

Ölmek istemiyorum 

Biz böyle konuıurken gardiyan bize 
«Buyurun lıı d edi. Yola çık tık, demir par

maklıkların önünden geçerken b ir gürül· 
tü duyduk .. konullffialar oldu. Yanımıza. 

gelen bir gardiyan: 
- Margarit bayıldı, yine buhran ve nÖ· 

beti tuttu, dedi. 

Yanına sokulduğumuz zaman sayıklı· 

yordu: Bir gün ben çalı çırpı toplamış kendi· 
rnize kulübe yapıyordum. Diğerleri de 
meyva toplamaia gitmiılerdi. Ellerinde a
cayip meyvalarla döndüler, bana da ikram 
ettikleri zaman bilmediğim §eyleri yemek Mışıl mışıl uyuyan yavrusunu öpme-
istemediğimi ıöyledim. ,den aokağa fırlıyor. 

- Ölmek iste,miyorum 1. Ölmek istemi• 
yorum, sonra gözlerini açıp ta etrafında 

bizi görünce: 

- Hiç olmazsa ıevdiğim adamın aşkı 
iJe ölseydim dedi, ben cinayeti işleyip de 
onun kolları arasına atılınca, beni itti: Bu meyvaları yiyen arkadaşların hepsi Çapkmbiı he Methur Bir Adam 

birden delirdiler. O günden bu güne kadar , Etrahan erkek gözlerinin kendisini süz- - Azizem, ben eeki sevgilime döndüm. 
geçen 14 sene içinde bu delileulen çekme· mesini lakaydi fakat ıururla ıeyredlyor ve 

diğim kalmadı, beni takip ediyorlar, öl· içinden: 
Arhk aramızda her ıey bitti dedi. 

Margarit derin derin içini çekti. Ruhi 
bir infial ile çenesi söisü üzerine düftÜ. 

- Kadınları bu hale koyan erkekleri.( 
diye inledi. .. Onlar yapıyor, biz ödil
yoruz I.. 

dürmek istiyorlardı. Birbirlerini wrdular. - Ben diyor, bu Jhon budalaaiyle ev· 
Bet tanesi bu auretle öldü. Ben de artık lenmemeliydim. 

son saatlerimi yaşıyordum. Geminiz ve siz Ve sözünü bitirmeden kuvvetli bir elin 
beni kurtardınızl» demiıtir. omuzuna dokunduğunu hisıediyor. Müte-

Fakat zavallı Roberç de on dört ıene bessim bir çehre .. ona «bir merhaba I» di· 
bunların arasında kaldıiı için ona da akıl yor. Sonra yine ayni çehrenin aiza ı 
hastalıiı ıelmitti. Doktorlar ondaki rahat- - Margaritcilim diye eödine devam 
sızlığuı kabili tedavi olduğunu, fakat m- ediyor, ıen benim kanm ohaydın böyle 
ğerlerinin iyi olamıyacağını söylemitlerdir. bedbaht olmazdın!. 

-·········································-·········---
LYeni Neşriyat 1 

Yeni Adam - 129 uncu aayııı çıktı. 

diği için, karı bir ıişeye doldurarak anne • 
ııinc yollamak iatedi. 

Artist ve yıldız ıeçmek maharet oldu· 
ğu kadar, ayni zamanda talih eıeridir de. 

* Bir Fransız stüdyosu sivil tayya
recilerin her gün çektikleri zahmetleri 
tasvir eylemek üzere (Sis- adında bir 
film çevirecektir. B~lıca tayyare \Ur· 
ketleri bu stüdyoya muavenette bu
lunacaklardır. 

* R. K. O. 'irketi (bir milyon de
ğerinde bulunan profil adında büyük 
bir film çevirmektedir. Baş rol Fredrik 
Marş tarafından yapılacaktır. 

* Holivut stüdyolarından biri 
(Viktor Hügo) nun en aüzel eserle • 
rinden biri olan (Notre Dame de Pa
ris) yi filme çekecektir. Baş rolleri 
Şarl Buaye ile Boris Karlof yapacak .. 
lardır . * Meşhur Fransız piyes muharrir
lerinden Şarl Merenin La tentation a
dındaki eseri F ransada flime çekilmek 
üzeredir. 

Marie Bell bu filmde mühim bir rol 
almıttır. 

Bu sözleri çapkınlığı ile mefhur olan İsmail Hakkı, Sefer Aytekin, Hatice Ha• 
bir adam söylüyor ve hiç kalbi titremiyor, lim, Dr. İzzettin Şadan, H. Giritli oilu'nun 
çünkü kollarının ara•ında tuttulu kacian yazılanyla aosyete, ilim ve teknik haberle• 
kendini aeviyor, çünkü ıl>zlerinin kadın il· ri vardır. 
zerinde ne gibi bir teeir yapacaiını arat-

brmaia bile lüzum ıörmüyor. -ı•••••••••••••••• 
- Sevıilim, Jhon aenin karın olmana _ ; 

mey~:n 0:~:ezd;;~~i'u istikrahı bir yüz t 8 U T o N u L K E. Y l ı 
buru,turmasiyle ifade ettikten aonr•= HE n,. UN: 

- Ah keıke, ölıel .. diye ilave ediyor. K \9 
Ondan korkuyorum. 

Sevgiliıi, ıeytani bir tebeuüm ile ce
vap veriyor: 

- Öyle ise onun karııı kal, ne yapa, 

yım 1 •• diyor. 

Zehirli Şarap 

Jhon'un vücudu ortada oldukça sevgi-
lisine kavuşamıyacağını anlayan Margarit, fıf• 
evvela kocasına hastalık, sonra ka7:a t t"

menni ediyor ve nihayet bir ıün onu öl
dürmek kararını veriyor. Yalnız öldürmek 
tehlikelidir. Ucu idam sehpasına kadar da-

DOLASAMAZSINIZ 
F.AKATI 

yanır, bu işi öyle yapmalı ki, anlamasın, ~ ~ 
Sonra, parlak bir fikir kafaeına doğu- ~-ft 0Sfa 

yor: Jhon'u yavaş yavaş zehirlemek... ı l l).O.K ~R. lLANI 
Bir mayıs günü kocasının şarabına bi·ı &UTUN ÜLKEYi HiR '-'JN DOLA$111 

raz zehir katıyor. Adamcaiız, Jr.anaının te· _ · 

ref Ye aılıhatioe içtiji praptul eoma müt· •••••••••••••••• 
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AN KONUŞMAZ i 

.._ _____ Son Postanın Edebi Tefrikası: 23 
Fakat ecnebilere karşı rezil, kepaze o- limi Fransızca yaptım. Galatasaray .. 
luyoruz. Herifler sermaye dökeceğiz dan mezunum. Fakat ... 
diyorlar, topraklarınızı altın yapaca- Usta bu sefer daha kuru ve kestirme 
ığız diyorlar, bu işe babam gibi, benim bir edayla sordu. Yineı 
gibi memleketin en tanınmış ailesine - İngilizceye çalıfıyor musunuz) 
mensup iki insan da tavassut ediyor. f Tevfik Şemsi büsbütün bozuldu: 
Dört aydır uğraşıyoruz ve hiç bir neti- - Daha değil, fakat ilk. fırsatta, mu-
ce yok ... Ah Cemal, ah monşer, ah bil- hakkak çalışacağım. 

m~ın ... Ce l d d tla Ustanın ilk faşkınlıii geçmişti ar • 
d . avur ma ayanama ı. pa • tık. Her nedense, karıPıımdakinj düt .. 

ı · man gibi görmcğe b~lamıştı. Dışar .. 
Nefes al yahu, dedi, soluk al.. daki çamlı bahçe, duvarın arkasından 

Bu dünyada maden imtiyazı almaktan 
daha mühim işler de vardır. 

görünen harem ve bu selamlık odası, 
ustaya bir düfman kaleai gibi geliyor-

T evfik Şemsi «raye» pantalonunun du zaten. 
dizlerini yukan doğru çekerek bir kol- Gavur Cemal: 
tuğa attı kendini. Ellerini iki yanına 
vurup, bitkin bir edayla konu,urken, 
ustanın gözü çizgili pantalonun altın
dan çıkan «fildakos)> siyah çoraplara 
takılı kaldı. 

- Oh, Cemal, oh 1 işte bizi mahve
den bu derviş kafası. Senin gibi entel
lektücller dejenere ediyor bu milleti. 
Maden imtiyazı almaktan, ticaretten, 
senayiden daha mühim işler varmış 1 
Ne~ 

Birdenbire ustaya döndü: 
- Beyim, diye haykırdı. 
Usta, tek gözünü sıska ve aşık ke

miği çıkık bacak parçasını saran «fil~ 
dakos» siyah çoraptan kaldırıp Tevfi· 
ğin yüzüne baktı .. 

-Bana bir şey mi~ .. 
- Evet, beni ancak siz anlıyabilit·-

siniz. Bu Cemalin kafası «enfekt» fran
sız kültürüyle «forme» olduğu için ht>p 
mücerredat ile meşbu .. 

- Haydi, dedi, birbirlnizi Usan im· 
tihanından geçirece~inize konuşmağa 
baflaaanıza !.. 

Gavur Cemal, kendinin yetiştirmesi 
olan Nuri ustanın Tovflk Şemsiyi sı .. 
kıştıracağından emin. 

Usta: 
- Konuşacak olan ben değilim, ho

cam, dedi. Beyefendi, liltfen,bana fi
kirlerini anlatacaklar. 

Gavur Cemal kızdi ı 

- Beyefendi lütfen sana fikirlerin! 
anlatacaklar da ıen de Agobun kazı gi
bi dinliyecek misin) 

Usta güldü: 

- Aklımın ermediği §eyler olursa 
soracağım elbet de .. 

Tevfik Şemıi tekrar oturdu yeri .. 
ne: 

-Tabii, dedi; hattl itiraz bile ede
bilirsiniz.. Çünkü görüyorum ki Cc • Cemal güldü: 

- Vallahi, dedi, seni l'lurı usfanın malin niyeti, bizi bir «disküsyona», 
da pek anlıyacağını sanmıyorum. Ma- bir münakaşaya tutufturrnak. 
mafih konuşun. Kim bilir belki anlaşır- Durdu. Hafifçe öksürdü. Kıravat iğ-
sınız. nesini düzeltti. Sonra ağır, ciddi, baş· 

Tevfik Şemsi yaylanmış gibi ayağa ladı: 
kalktı. Zayıf. Uzun. Dik, kolalı bir ya- - Efendim, bendeniz, Prens Saba
kalık. Boyunbağının üstünde inci bir ha~tin eklindenim. Bugün, son hadi
kıravat iğnesi. selerden sonra, bunu bu kadar açıkça 

Usta, bu adamın ne demek istedi - itiraf edecek az insan vardır. Prensin 
ğini hakikaten anlamak istiyor. Bu da taraharlarından bir çoğu. İttihadı Te
Gavur Cemal gibi, belki ondan az, fa- rakkinin terörünü müteakip«rönega». 
kat her halde okumuş bir adam. Yal - oldular. Kimi İttihadı Terekkiye inti
nız, başka kitaplar okumuş. Bu da Ga- sah etti, kimi Hürriyeti itilafa.. Par • 
vur Cemal gibi çok konuşmayı sevi - don. «Avan tu» size bir şey sorayım .. 
yor. Fakat başka şeyler konuşuyor. İttihatçı mısınız) İtilafçı mı? 
Sonra, Gavur Cemalde konuşmak, fi. Bahsin bir politika meselesiyle ba§
kirler söylemek, kanaatleri konuşarak laması, zaten ustanın canını sıl·mışh, 
yıkmak ve yaratmak her şeydir· Bunda «İttihatçı mısınız, İtilafçı mı»> suali işi 
konuştuğunu yapmak istiyen bir adam büsbütün karıştırdı. Yorgancı Selimle 
hali de var. Belki biraz zıpır ama, a • yaptıkları konuşmayı bir şimşek hızıy
çık göz olduğu belli. la hatırladı. Ona o zaman verdiği ce~ 

Usta, kcndinikendini de hayrete dü- vahlar aklıma geldi. Sonra birdenbire 
şüren bir edayla: Ahmedi düşündü. Ferahladı. Vereceği 

- Buyrun beyefendi, dedi. Konu· cevabı buldu. Ve söze başladı: 
~alım. - Benim sanayi mektebinde bir ar-
~ evfik Şemsi ~u s:f~r dudaklarında kadaşım vardı. Adı Ahmeddi. Eli işe 

hafiften alaycı hır gulumsemeyle: yatkın, şarkı ıöylemeaini sever. ateş 
- Hay, hay, dedi, zaten, söylemiş- gibi bil delikanlı. Benden bir sene son· 

tim ya, Cemalden çok sizin beni anlı- ra, birincilikle şehadetname alıp mek -
yacağınıza eminim. Yalnız fikirlerimi tehi bitirdi. Dul anasının beşibiryerde
«ekspozen ederken mümkün mertebe lerini satıp bir dükkan açh. Balkan har-
«popülarize» etmeğe çalışacağım. binde askere aldılar. Dükkanı kapattı. 

Gavur Cemal atıldı: Balkan harbinden döndüğü vakit dük-
- O kadar da cıpopülarize» etmeğe kanı yanmış ve sağ kolu omuz ba

hacet yok. Usta an1ar seni. Yalnız şu şından kopmuştu. Şimdi sız, dük
«enfekt» mütefeasih Fransız kültürü- kansız ve kolsuz Ahmede sorsanız, 
nün kelimelerini çok ıık ve böyle Pa • deseniz ki: ittihatçı mısın? iti • 
ris şivesiyle kullanma, yeter. lafçı mı~ Ne cevab verir? Har -

Tevfik Şemsi sol kaşını kaldırarak be itilafçılar zamanında gitti, harbten 
Cemate baktı: ittihatçılar zamanında döndü. Harb 

- Haklısın, dedi, ha .akim itiyat .. sağ kolunu aldı. Yanan dükkanının ye-
tan vaz geçemiyorum bir türlü. rinc ne İttihatçılar, ne İtilafçılar, ona 

Ustaya d~ndO. dükkan açarlar. Şimdi bizim AJ-"led 
- Fransızca biliyor muaunm) ittihatçı mı olmalı, itilafçı mı~ 
- Çok az. Konuşamıyorum ama, Tevfik Şemsi sinirlendi: 

bazı ufak tefek feyleri okuyup söke • _Fakat, monşer. dedi, ben Ahme-
biliyorum. Hoca, sağ olsun, çalıştın .. 

din fikrini değil, sizin hangi fırkaya 
yor beni.. .. 'b ld v d 

muntesı o ugunuzu sor um. 
- Yazık. Ben sizin yerinizde olsam Usta tek gözünü Tevfi!c Şemsinin 

İngilizceye çalışırdım. 
Usta sordu: inci kıravat iğnesine dikerek cevab 

verdi: - Siz, iyi İngilizce biliyoraunuz de-
mek.. - Biz Ahmedle mahalle, mektep ve 

Tevfik Şemsi bozuldu: • ayni iş arkadaşıydı. O da esnaf, za -

H d d. b 1 f h . natkar, ben de .•• Y .. - ayır, e ı, en maa ese ta sı • 
(Arbaı var) 

----- -
lngllterede geni 
Tuvaletler 

Yaz rnünasebetile Londrada Hayd 
Park'da güzel ve yeni tuvaletler görül
meğe başladı. Y ukardaki resim Londra 
kadınlarının bu sene bilhassa fazla rağ
bet gösterdikleri bir elbise modelidir. 

Pariste büyük magazalarm 
grevi de bitti 

Paris, 21 (A.A.) - Dahiliye nazırı 
M. Salengro'nun vermiş olduğu hakem 
kararı üzerine büyük mağazalar grevi 
sona ermiştir. 20,000 kişiden ibaret o
lan mağazalar müstahdimini pazartesi 
günü tekrar işe başlıyacaklardır. .......... -................................. -····-·····--· 
r -, 
Bir Doktorun 
GU nl Ü k Pazartesi 

Notl rından (*) 
Mide ekşiliqinden ileri 
Gel•n şiddetli ağrılar 
Sinirli bir hasta anlatıyordu; 
- Yediğimi hazmedemiyorum, çıkarı
yorum, her sabah bulantı, her zaman 
geyirmc. midede aancı, hiç rahatım 
yok. Bu nasıl hastalıktır anlıyamadım. 
Ne zaman kurtulacağım, onu söyleyin. 

diye derdini döküyor. 
- Haklı söylüyorsun, dedim. 
t - Yediğini iyi çiğnemiyonun. 
2 - Vokitli vakitsiz. tok karnına su, 
kahve, çay, tütün ne bulunan içip ve 
ne Laman istersen kamını dolduıuyor
aun. 
3 - Çalışma saatlerin. 
'4 - Uyku saatlerin de muntazam de
ğil. 

5 - Bütün bunlar çarpıntı yoptyor, 

sinirlerini bozuyor. 
Saydıklarımı dinlerken tasdik ediyor ve 
çaresini soruyor. 
Dinle dedim. 
1 - İliç artık kuilanmryacaksın. 
2 - Yemeklerin haşlanmr§ sebzeler, 
ve beyaz etler, az tatlı kompostolar ve 
ezmelerden olacak. 
3 - Di~lerini yaptıracaksın. 

4-lyi çiğniyeceksin ve gayet yavaf 
yiyeceksin. 
5 - Bir iki ay maden suyu ve iyi su, 
hem de yemeklerden evvel daha fazla 
içeceksin. 
6 - Biraz gezmeler yapacaksın, ılık 

su banyolarına devam edeceksin diye 
tavsiye ettim. 
Bu tavsiyelerimi harfi harfine yaptı ve 
midesi de iyileoti. 

( *) Bu notları kesip ıakla)ınu, ya
hut bir albüme yapıfhrıp l.:olleksiyoo 
) apını.z. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 
bir doktor gibi imdadınıu yetişebilir. 
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ARTIK YAZABİLİRİM! 

Baba Tahir ve Şürekası 
Yazan: Ermel Talu ( Ercümend Ekrem ) 

-15 -
Bu adamlar, bqta Nikolaidis olmak 

üzere, çok namu.lu ve ıerefli bir adam 
ıöhreti bırakmıı olan meşhur Manas efen· 
dinin, aarip tıynetli biricik oilu Edvar Ma
nas ve bir de o zamanın namlı fotoğrafcı· 
larmdan biri idi. 

Böyle bir crerlr.&nı harbiyH Üe matbuat 
sahasına ablan Ba'ba Tahir, f&Dtaj yapmak 
tehdidiyle, en önce, İstanbuldaki imtiyaz
h ecnebi §irketlorini yere vurdu. 

Heı* de, bayıla bayıla. onun istediği 
parayı verdiler. Çünkü he1>9inin de mey
dana çakmasından korktuklan birer ayıp
ları vardı. 

Onun için, cServetı> gazetesinde arada 
sırada aö&e çarpan imalı nepiyatın teker
rürünü menetmek ümidile Baba Tahir k.um
panyaaııım kendilerine kemıit olduğu ha· 
racı seve aevo veriyorlardı. 

Tahir, mali cepheyi bu yolda kurduk -
lan sonra. siyaat ve içtimai cephesini de 

\ düzeltmek kayguauna düftii. 

O sıralarda, Ahmet İhıanın uServeti 
Fünun» unda, Recaizade Elcremin etrafın· 
da toplanmı§, memleketin o vak.itki en 
yüksek edebi simalan, cfk&n umumiye ü

zerinde müessir olacak nqriyat yapmak
ta idiler. Bu adamların ekserisi Abdülha· 
midin nazarında mimli idiler. Bagta Recai
zade, olmak üzere Uşakizade Halit Ziya 
da, HUıeyin Cahit te, Tevfik Fikret tc, 
Cenap ta. Süleyman Nesip te, İbrahim 

Cchti imzayi milstaarını kullanan Süley • 
man Nazif tc. o vaktin rejimine pek te aa· 
dık tanınmamıılardı. Lakin sırf edebiyat 
hududunu a§llladıkça bunlann yazı yaz· 
malanru saray tolerer ediyordu. 

aScrveti Fünun» cular aruında cıma -
beyni hümayunu cenabı mülukône katip -
!erinden» iki zat ta vardı. Bunlardan biri 
cA. Nadir», öteki de «H. Nizım» imza· 
brile yazan Kcmalz.ade Ali Ekrem ve Ah
met Reşit Beylerdi. Kendi adlannı doğru
dan doğruya kullanmamalarının sebebi, 
saraya mensup olmalanndan ileri geliyor
du. 

Baba Tahir bu vaziyetten istifade etmek 
İstedi. Kendi emrindeki bazı muharrirleri 
tahrik ederek uServeti Fünun» culara çat· 
tı. Önce. müellifinden izin almaksızın, ba· 
bamın «Semsn» ismindeki eserini kendi 
mecmuasında ne~retti. Recaizade kızdı. 

Baba Tahiri dava etti.. Tutturamadı. Ser· 
veti Fünun sahif derinde tariz etti. Baba 
Tnhirin de beklediği bu idi: Mukabelede 
bulundu. Böylece bir rnünakaıa yolu a • 
ç.ıldı. Bu, nazarı dikkati celbetti. Aralık
ta Bnbıı Tahir, A. Nadir ve H. Nazım 
Beyleri de padi~ha jurnal etmişti. Onlar, 
Serveti Fünuna yazı ynzrnaktan menedil
diler. Arkaaından bir iradei seniye de. 
Serveti Fünunculann dağılmalarına sebep 

oldu. Memlekette edebi yazılar, edebi 
münaka~lar külliyen yasak edildi. On • 
dan sonra gazete ve mecmualnr yalnız 
«ülum ve fünuna tİıütealük mebnhiai mü
himme» neşrine mezun oldular. 

Bu hadiseler, Baba Tahire sarayın ve 
hassatan Abdülhamidin teveccühünü ka • 
:ıandımıııtı. Bu teveccühü o, elinden gel -
diği kadar istismar etti. Ve, uşaklann ah
lakını bozduğu için vaktile bizim yalıdan 
kovulan o baldırı çıplak serseri. günün bi
rinde: Rütbei bala ricalinden atufetlQ Ta
hir Beyefendi hazretleri!. oldu. 

Artık. para, pul, rütbe, n.igan, i~ar, 

hep onundu. Gündüzleri. Babıali cadde • 
sinden, Malumat matbaasına citmek üzere 
geçiyorken. arkasında dalkavukları. kar • 
şısında lütfünü. iltifatını diliyen bir aürü 
müdahinle, Baba Tahir, vaktin sadrazamı
nı gölgede bırakan büyük bir phsiyctti. 

Fakat, ikbalin bu itadan da ona kan 
gelmiyordu. 

Vondranın kız brdqi artık onun rea• 
men metresi olmUflU. Birlikte oturuyor • 
lardı. Bu kadın çok müsrifti; Esvaba. mü· 
cevhere doymak bilmiyordu. Baba Tabi
rin haraca kestiii firketler, birer birer, da
ha nüfuzlu kapılar bulup, oralara iltica et
mişlerdi. Şantaj eskisi gibi. aMaltimat ve 
Servet» §alr.avet kumpanyasına para ge • 
tirmiyordu. 

Başka bir varidat menbaı bulmak la -
zım gelmişti. 

Baba Tabirin cıerkanıharp• lan faali • 
yete geçtiler .. 

lstanbula o tarihte, imtiyaz peşinde. da
lnvere peşinde, gayri meşru kazançlar ar
kasında koşmaia gelen bir çok yabancı 
serseriler vardı. 

Ekserisi kendi ywdlarınm aoayete ha • 

ricine ablmı§, ne idüğü beliniz kimseler 
olan bu herifler, Osmanlı memalikinde iti· 
bar kazanıp, kendi memleketlerindeki fe• 
na töhretlerini sildirmek aevdıısında idi • 
ler. 

Hepsi de, göğüslerine birer nişan, bi • 
rer madalya takmak, kartvizitlerinin Ü -

zerine: Filanca ni§llnın falanca rütbesini 
hamil.. ibar~i koy8'b'ilmek istiyorlardı. 

Bunlardan, Baba Tehire ve yahut k.1 
yardaklanna müracaat edip, tavauutları· 

nı diliyenler olmuştu. Bazıları: 
- İcap ederse, para da veririz.. demiı· 

lerdi. 
Varidat menbalan kurumağa yüz tu • 

tan cBaba Tahir ve ,ürckisıB firması. işte 

o macerapereat ecnebilerin ni,an ve ma• 
dalya düşkünlüğünü iatimıar etmiye ka • 
rar verdiler. 

Sarayı hümayun kuyumcubaım Haro
naçi, ayni zamanda devletin ni~n mü • 
tcahhidi idi. Divanı hümayuna lBzım olan 
nifan ve madalyaları o yapar ve devlete 
satardı. Haronaçinin oilu Jale Bey, Ba· 
ba T ahirin doıtu idi. Bunun vastt(lsilc, ia

tediklcri kadar nişan satın almanın müm • 
kün olduğu anlaşıldıktan sonra, icap eden 
sair bütün tertibat ta alındı. 

Malumat matbaasında beratlar baıtı • 
rıldı; bir de tarife tesbit edildi. Bu tarife· 
ye göre murassa nişanlara 1000, 1500, bi· 
rinci rütbelere 500, 700, ondan sonrakile
re de derece, derece. yüz ve eUi liraya ka~ 
dar fiat konuldu. 

Ni§an meraklılannı, kumpanyanın ko
misyoncuları birer suretle matbaaya cel • 
bediyorlar, orada Baba Tahir kendilerine, 
diledikleri nip.nı aldırmak için mabey:ind~ 
her hangi bir kodamanın nezdinde tavaı
aut edeceğini vadediyor, paralar • tarife 
mucibinc'C • sayılıyor ve bir kaç ~ün içe • 
rwnde de o nipn o zata veriliyordu. 

Bu taltiflerin listesini, fransızea Servet 
gazetesi ,ustalıklı bir surette, diğer resmi 
tevcihatın arasına sıkııtırarak ilan etmek 
cüretini de göstermekte idi. 

Böylece, iki sene kadar devam eden bu 
karlı ticaret, nihayet günün birinde, bir 

müflis bezirgarun yüzünden patlak verdi. 
Fransa sefaretinin iltizam eylediği ha • 

tırb bir ecnebiye o sıralarda, mabeyin, Ü• 

çüncü rütb~en bir Osman} nişanı ver • 
mi§ti. 

Sefaret, bu nişanı reddetti; ve esbabı 

mucibe olarak ta: 
- F ransadan, dolandırıcılığı ve sah • 

tekiirlığı yüzünden matrut • • • ye bu ni • 
şanın ikinci rütbesi verilmi ken, memle • 
ketinde hürmet kazanını§. her hususta de· 
ğerli olan, sefaretin bizzat iltimas eylemek· 
te bulunduğu bir kimseye ancak ayni ni • 
şanın üçüncü rütbesinin layık görülmüı ol· 
masını bir hakaret saydığını .. söyledi. 

Hariciye nezareti tetkikata girişti. Sefa· 
relin iddiasını asılsız gördü. Ne divanı hü
mayundn, ne de hariciye sicil dairesinde, 
böyle bir adama nişan verilmiş olduğuna 
dair kayıt yoktu. 

Bu neticeyi sefarete bildirdiler. Sefa • 
ret te buna karşılık, fransızca Servet ga • 

zetesinin bir hafta evvelki bir nüshaııını 

gösterdi. Orada: Fransa rnaliyunundan 
Mösyö filancaya, hayırhahı saltanatı se • 
niyeden olmasına mebni, ikinci rütbeden 
bir kıt'a nişanı alii Osmani inayet ve ihsan 
buyurulduğu.. yazılı idi. 

Hariciye, keyfiyqti matbuat, dahiliye 
müdürlüğü vasıtasile tahkik ettirmek üze• 
re iken, nişanla taltif edildiği mevzuubahı 
olan serseriyi de Fransa sefareti bizzat sor· 
guya çekiyordu. 

Herif, olanı, biteni pervasızca hikaye 
etti. 

- Ben, dedi, Son Ekselanı Tahir Beye 
rica ettim.. O da. saraydaki dostlarına 

söyledi; nişanımı aldım. Hatta, Kançerli.r, 
ya harcı diye de. tam 350 altın lira ıay · 
dım. 

- Bu dediklerin doğru mu~ 
- Tek kelime yalanım yoktur 1. 
- Peki, öyle ise .. 

Herifin yanına sefaretin baştercüma 
nını katıp hariciyeye gönderdiler. Oradı 
müsteşar, bu ayni ifadeyi dinledi. 

- Beratınız da yanınızda mı? 

Sualine, herif: 

- Evet; buyurun! 
Diyerek, elini cebine soktu ve oradan, 

katlanmış bir berat çıkardı. Müsteşar bu· 
nu aldı ve ki.tiplerden birine verip, tetkik 
olunmak üzere divan kalemine yolladı. 

Kati,p 1ritti. aeldi .. 

(Arkaaa nr) 
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1 EKONOMi 1 

Zahire Borsasında Bir 
Vaziyet 

BULMACA 

[_nı_,_·k_a_y_e_ ...... l _B_ir_D_e_fi_n_e_n_i_n_H_ik_a_y_e_si~ 

Haftalık 
~~~~~~~~~~~~~ 

Buğday fiatları yükseliyor 
AFYON : Anadolunun bazı yerle-ı tir. Yerli fabrikaların bir kısmı müba • 

rinde afyon toplanmağa başlanmış ve yaa memurlarını Trakya ve Uşağa 
ilk parti bir miktar afyon piyasaya çı - göndererek mal toplatmaktadırlar. 
karılmıştır. Yalnız uyuşturucu mad - İstanbul · d T k K . . .. pıyasasın a ra ya ve a-
deler ınhısarının henuz harekete geç- rahisar il ·· · l l f l . . fy I ma arı ~rıne ta ep er aza-
memesı ve yem sene a on arının ne JaşmıJI ··h· 'kt d 1 l · .. ~. 1 1 Y ve mu ım mı ar a satış ar o -
fıattan mubayaa edecegı an aşı ama - muştur. 
ması yüzünden müstahsil mütereddit 

Al · · 1 • 1 vaziyettedir. .. manya ıçın evve ce permı a an 
'Ik · k 1 f 1 1 uo tuccarlar bazı mübayaatta bulunduğu 
ı pıyasaya çı arı an a yon ar " 'b' . 

k t ·· t · b 1 ve bazı yer gı ı yerlı fabrikaların da mübayaaya 
uruş an muş erı u muş - b l · · 

lerde de 150 kuruştan satışlar olmut;ı • aş amaları pıyasayı hır kat daha can-
tur. Bu fiatlar istihsal masraflarını k~r- ~~f ·~~ıştı~ Bir hafta__ içinde takriben 
sılıyamıyacağından piyasa yükselme • a ye adar yapagı satılmıştır· 
diği takdirde bir kısım müstehlikin af- Fiatlar: Trakya 65-67, Karahisar 
yonları toplamaktan vaz geçeceği zan- 58-59 kuruştur. Anadolu sıra malları 
nedilmektedir. üzerine istek olmamıştır. Fiatlarda 

BUGDAY : Son yağmurlar dolayı- cüz'i bir gerileme vardır. Fiat ismen 57 
sile•harmanların gecikmesi ve Anado- kuruştur. 
luda ümit edildiği kadar buğday stoku lzmirde bazı ihracatçı firmalarla yer
bulnmamasından Hatlarda yükseliş de- li fabrikalar tarafından birinci nevi va
vam etmektedir. pağılar 61-62, ikinci cinslerden de "56-

Bundan bir hafta evveline kadar 57 kuruştan satışlar olmuştur. 
Ziraat Bankası yalnız . beyazları .. 7 ,50 Mersin piyasasında satışlar latan -
kuruştan satıyordu. Fıat1arın yuksel- bula nisbeten daha iyidir. Evvelce al -
mesi üzerine bundan evvel olduğu gi- dıkları müsaadeden istifade eden bazı 
bi sert ve yumuşakları beraberce 7,12 tüccarlar Almanyaya ihracatta bulun -
v~ 7,24 kuruştan satmağa başlamış!ır. maktadırlar. Bir hafta içinde 1500 
Fıatlar: Polatlı 8, ekstra beyazlar 7,~0. balye kadar yapağı kilosu 55 kuru,ştan 
Urfa m;Jlan 5,35, Mers.in. ~eni mah - ve 20 ton yıkanmış yapağı da 89-90 
sul 5, 1-, Trakya sertlerı Ü,hO, kmlca- kuruştan satılmıştır. 
lar7 kuruştan muamele görmüşti.ir. TiFTiK p· h k d 

v . : ıyasa er ne a ar dur -
Ege mıntakasında da bugday fıat - gun bir vaz' tt · d kı d b"' ··k .. v . . ıye e ıse e ya n a uyu 

ları yuksel~ege mey!aldır. Zıraat işler olması beklenmektedir. Durgun -
Bankası İzmırde de bugday satmağa lugva sebep t f' t l 'd' Al l b 1 e ıa mese esı ır. ıcı ar 
aş amıştır. bugünkü fiatları yüksek buldukların -

Soldan sağa: 

l - Aylıkla ev tutmak. 2 - Düzen, a· 
yağımıza geçirdiğimiz. 3 - Yemeklerin 
hepsini bir arada gösterir kağıt, demiryo
lu. 4 - Alamet, bir n ilavesile deniz o -
lur. 5 - Makalenin türkçesi, üzerine ya
zı yazarız. 6 - Ağa, rabıt edatı. 7 - Atın 
ayağındaki, bir R ilavesile geceleri eğleni
len yer olur. 8 - Keder, Kapının arapçası. 
9 - Rabıt edatı, bir Türk hükümdannın 

ismi, mefu1übih. 10 - Kesik kesik ko -

nuşan. 

Y ukandan •ıaiıya: 
1 - insan yığını. 2 - Fenalığın aksi, 

köpek. 3 - Gökyüzü ve hava ile uğrapn 
alimlerin çalıttığı yer. 4 - Fazlalık, ap • 
tal. 5 - Yürümiyen çocuklann yüziiko • 
yun ıiditleri. 6 - Tok değil, ıuyu aiza 
alıp karna götürmek. 7 - lhtiyarlara kül
hanbeylerin verdiği isim, nota. 8 - Ta -
harri etmek. 9 - Kaymamaktan emri ha
zır, içkinin arapçası. 1 O - Beygir, çoban 
paltosu. 

Dünkü Bulmacanın Halli: . 
Soldan aağa: 
1 - Boğaziçi. 2 - Odun, kakım. 3 -

Sarkıntı. 4 - Bakkal, er. 5 - Ueri, askı. 
6 - Zita, aka. 7 - Al, aba. 8 - Kana
da. 9 - Karabet. 1 O - Rıza, ahı. 

Y ukandan qağıya: 
1 - Bostan, iz"an. 2 - Oda, Lll. 3 -

Gurbet, ki. 4 - Ankara, kaz. 5 - iki, 
yara. 6 - lkna, na. 7 - Çatlak, aba. 8 -
iki, 'saadet. 9 - Ek, batı. 1 O - Amerika. .............................................................. 

Çavuı. kerpiçleri akan duvara elindeki 
çekiçle son darbeyi indirince birdenbire 
döşemeye doğru tatlı ve berrak bir sesle 
bir şeyler dökülüverdi. 

Karısı oturduğu yerden hızla dönerek: 
- O ne). diye seslendi. Sonra gözleri 

hayretten ve sevinçten iki üç misli büyü -
yerek.: 

- Altın! .. Altın! .. diye bağırdı. 
Çavu!f hiç bir şey söyliyemiyor, ayakları 

dibinde, küçük bir küme halinde birbiri 
üstüne yığılan altınlara bakarak titriyor, 
kolunu bile kıpırdatamıyordu. 

Karısı birdenbire büyük bir hızla koştu 
ve bir anda diz çökerek küçük altın kil· 
mesini avuçladı: 

- Görmüyor musun efendi, altın 1 •• 
Bunlar altın 1. San altın 1 .. Mecit altını!.. 

Çavuş ancak o zaman kendine geldi. 
Parmaklarını karısının omuzlarına geçire-
1 ek çekti: 

- Bağırma, dedi. Bağırma .. Ev sahip· 
leri duyacak!.. Bağırma!.. 

Kansının sesi titriyordu. Gözleri müte
madiyen altınlardan Çavu§Un yüzüne, Çavu 
şun yüzünden altınlara gidiyordu. K111k bir 
sesle: 

- Ne yapacağız? .• dedi. 
Çavuı yere diz çökmüştü. Duvar dibin

de tıpkı bir güneş ışıiı gibi yığılan altın -
lar, kerpiç ve toz parçalan içinde tatlı, 81-

cak bir yüzle Çavuşa ııntıyordu. Çavuı e
lini bu altın yığınına daldırırken, yüreğin
de acı veren bir bayılma hiasetti ve yut • 
kundu: 

- Bir torba getir 1.. dedi. 

Karısı ayakları dolanarak koşup gitti ve 
biraz sonra döndü. Yüzü, heyecanlı bir se
vincin pşkınlığını taşıyordu; torbayı uza
tırken: 

- Altın değil mi, ha?. Altın değil mi 
efendi? •. diyordu. 

Çavuş, düşüp bayılacak gibi oluyor, bu 
baygınlığın altın sansından ileri geldiğini 
sanarak ikide birde gözlerini yumuyor, 
derin derin nefes alıyordu. 

Mersin piyasasında kararsızlık he - dan mübayaatta bulunamıyorlar satı· 
nüz nihayet bulmamıştır. Mersin cins- cılar ise ellerindeki tiftiklerin pahalıya i B A D 1' O 
leri 4,50, Adana malları da 3,80-5,23 mololduğundan bahisle fiatları kırma- ~'----------------

Altınlar torbnyn dolunca, Çavuş birden
bire gerisindeki kapıya baktı. Karısı da he
yecanlı bir sesle: 

kurur;;tur. ğa yanaşmadıklarından istenildiği gi-
MISIR : Piyasa normaldir. Fiatlar bi iş olmamaktadır. 

da geçen haftaya nazaran ehemmiyet- İstanbul piyasasında hafta içinde 
li değişiklik olmamıştır: Yeni çuvallı büyük işler olmamıştır. Bazı tüccarlar 
Adapazarı malları 5,32, Trakya 5,3;) noksanlarını tamamlamak için ufak 
paradır. partiler halinde mübayaatta bulun • 

Karadenizin şark limanları için Ro- muşlardır. Son fiatlar: Kastamonu 
manyadan mısır almağa giden Yelken- 100, Karahisar, Eskişehir lOG-107, 
ci vapurunun evvelisi akşam Kösten- Beypazarı, Ankara 103-105 kuruştur. 
ceden hareket ettiği duyulmuştur. 

Bir Alman müessesesinin Ankara -
Samsun piyasasında geçen haf ta de dan d"oğrudan doğruya tiftik mübayaa 

ğişiklik olmamıştır. Çuvallılar 6-6,25, t v b I d v • d' k d 103 .. ,.. e mege aş a ıgı ve şım ıye a ar -
dokme mısır 5,ı5 kuruştur. ıo- k t 1000 bal k d t'ft'k. ;.) uruş an ye a ar ı ı 

KUŞ YEMi : Bu sene rekolte Lol - satın aldığı duyulmuştur. 
)uğuna rağmen piyasa gittikçe sağlam-
laşmaktadır. Kuş yemlerine talep art
maktadır. Fiatlarda geçen haftaya na· 
zaran yükseklik kaydedilmiştir. Hafta 
içinde T ekirdağı teslimi 10,25 kuruşa 
kadar talepler olmuşsa da satıcılar he
nüz mütereddit davranmaktadırlar. 

Dış piyasalarda da ku,, yemi fiatla
rı yükselmektedir. Sif London tonu 
18,5 İngiltere alıcı vardır. Amerika -
dan mühim miktarda kuş yemi sipa -
rişi gelmiş ve alıcılar 3,60-4 dolar ara
smda teklifler yapmışlarsa da iş oldu
ğu duyulmamıştır. 

ARPA : Şehrimiz piyasasında arpa 
üzerine istekli muameleler olmamış -
tır. Yeni mahsulün piyasaya çıkması 
beklenmektedir. Fiatlar ;ı,75 kuruş -
tur. 

lzmirde de mühim işler olduğu du -
yulmamıştır. Mersinde ihracatçılar he
nüz mübayaata başlamamışlardır. Mer
ıinde yeni mahsul 2,50 kuruştur. 

ZEYTINY AGI : lstanbul zeytin -
yağı piyasasında uzun zamandanberi 
görülen durgunluk yavaş yavaş zail ol
mağa başlamı~r. Son hafta içinde u
fak partilerle satışlar olmuştur. Yeni 
mahsul hakkında şimdiden her ne. ka
dar bir şey söylenememekte ise de ba
zı yerlerde rekoltenin geçen seneden 
daha az olacağı anlaşılmaktadır. Fiat -
lar ekstra 55, yemeklik 50, sabunluk 
40,50. Ege mıntakasında da ehemmi -
yetli işler olmamıştır. 

YAP AGI : Yapağı piyasası geçen 
hahalara nisbeten daha canlı geçmiş -

Piyasaya yeni kırkım keçi kılı gel -
meğe baıtılamıştır. Fiatlar sağlar ve yük
selmeğe meyyaldir. 56 kuruşa kadar 
muamele olmuştur. 

AV DER1S1 : 935-36 senesi kış 
mevsimi av için gayri müsait geçtiğin
den piyasaya fazla mal gelmemiş ve 
gelenlerin de büyük bir kısmı Ratıl -
mıştı. Geçen haftalar Almanyadan ge
len bir ticaret evi mümessili mevcut 
tilki derilerinin büyük bir kısmını satın 
almıştır. Bundan maada yerli firmalar
dan biri de piyasada mevcut tilki de -
rilerinin hemen hemen hepsini topla -
mıştır. Orta Anadolu malları çifti (;.g 
lira ikinci cinsler 4-5,50,Erzurum 
cinsleri 12-18 liradan satılmıştır. 

FINDIK : Şehrimizde fındık üze -
rine mühim muameleler olmamıştır. 
Ordu ve Giresonda da işler olduğu du
yulmamıştır. İç fındık 42, kabuklular 
~2-2:J kuruştur. Almanyadan alınan 
haberlere göre yeni rekolte için alivre 
satış teklifleri başlamıntır. Eski mallar 
100 kilosu sif Hamburg 46-4'1,50 lira 
ve eylul, ilk teşrin yüklemesi yeni mah
sul için de 46 lira istenmektedir. Mü -
him işlerin ancak son rekolte tahmin -
}erinin öğrenilmesinden sonra başlıya
cağı beklenmektedir. Şimdiye kadar o
lan teklifler de pek azdır. 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye mütehasıııaı 

Pazardan m88da hergOn 8 - 6 
Divanyolu (118) No. Telefon: 22398 
TeL Kandilli 38 - Beylerbeyi 48 

Bu Akşamki Program 
ISTANBUL 

18: Opera musikisi (plak), 19: Haber

ler, 19, 15: Muhtelif plaklar, 20: Halk mu
sikisi, 20, 30: Stüdyo orkestralan, 21,30: 
Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
gazetelere mahsus havadil ıerviai verile • 

cektir. 

ANKARA 
12, 30: Plak yayımı ve ajanı haberleri, 

19,30: Çocuklara öğütler, 19,50: Hafif 
müzik (plak). 20,30: Ajans haberleri, 

20,40: Kanıık müzik. 

VARŞOVA 

16, 30: Şarkılar, 20, 30: Yabancı klasik 

danslar, 21 : Karıfık neıriyat, 22: Düo pn, 
22,30: Kuartet kon1eri, 23,15: Plik, 
2 4, 30: Operetlerden. 

BELGRAT 

19,30: Şarkılar, 20,30: Milli nefriyat, 
20,50: Halk tarkılan, 21,30: Operada ve· 

rilecek piyesi nakil. 

PRAG 

19,05: Karpat mu.ikisi, 20,30: Bando 
mızıka, 21, 1 5: Mizah, 22,05: Piyes, 
22,35: Koro konseri, 23: Muhtelif. 

aOKREŞ 

18, 15: Plak, 19, 15: Orkestra, 20: Kon· 
feranı, 20,20: Konserin devamı, 21,05: 
Eski oda musikisi, 22,30: Haberler, 22,45: 
Mandolin orkestra11, 23,20: Konser nakli. 

BUDAPQTE 

20,45: Opera orkestrası, 22, 15: Ha • 
herler, 22,40: Çingene muıikiıi, 23,40: 
Piyano, keman ıonatlan, 24,30: Cazbant. 

MOSKOVA 

20: Şarkılar, 20,45: Dans ve hafif mu
siki, 22: Yabancı dillerle neşriyat. 

VJYANA 

21 : Konuşmalar, 22: Serenatlar ve ko· 
ro musikisi, 23: Haberler, 24,20: Danı 
musikisi. 

23 Haziran Sala 
İSTANBUL 

- Görürlerse?. dedi. Sonra hızla koıt· 
tu. Kapının anahtar deliğine bastıra bas • 
tıra bir bez tıkadı. 

ikisi de dipteki yatak odasına girince, 
kapıyı yeniden kapadılar ve küçük demir 
karyolaya oturdular. Çavuş başını kaldı -
larak lı:arısına baktı: 

- Sana da benim gibi bir ıeyler olu -
yor mu Hatice? diye ıordu. 

Karısı, basma entarisinden dimdik fır -
lıyan göğsünü elile bastırarak: 

- Bilmem, bilmem ki... içimden kafa· 
ma bir ıeyler akıyor. Ölecekmit gibi olu -
yorum amma, hala ölmedim, dedi. 

Çavutun çiçekbozuğu ile berbat olan 
yüzü kıpkırmızı olmuıtu. İki elile kavradığı 
altın torbasına bakıyor, oturduğu yerden 
kıpırdanamıyordu. Kanaının da torbaya 

büyük bir hırsla baktığım görünce, vücu
dunda bir ürperme duydu, amma, bunun 
mana11nı anlıyamadı. 

Sonra torbayı yavaıça yorganın üatüne 
boplttı. Altınlann bütün aanlığı, bütün aı· 
caklığı ile etrafa yayılııı, karısını canlan -
dırmı,tı. Birdenbire yerinden uçrıyarak 

kollarını kocasının b~ynuna doladı: 
- Hep bizim bunlar, ikimizin 1. Zengin 

olduk değil mi?. Artık tehre gideriz efen
di. 

Çavuı dik dik karıaının yüzüne baktı: 
- Şehre miL Hımml .• 

* lkia.i de sabaha ladar uyuyamadılar. 
ikisi de hiç kıpırdamadan, uyuyup uyu

madıklarını birbirine belli etmemeğe çalı

prak gözleri kapalı saatlerce hareketsiz 
kaldılar. 

Çavuıun kafasında hep, kansının sarf et
tiği bir kelime canlanıyordu: 

- İkimizin 1 •• 

Neden ikimizin?. Altınları bulan Ça
vuştu, duvara çekici vuran çavuştu. Ka • 
rısı ise iıde yalnız phit sayılırdı. O halde 
niçin altınları ikiye bölecek ve yarısını ne
den karısına ayıracaktı?. 

Çavuş, altı ay evvel, Hatice ile evlen -
diğini hatırlayınca, içinde büyük bir nef • 
ret uyandı. Eğer bu evlilik olmasaydı, aca· 
ba gene bu defineyi bulabilecek mi idi? .. 

18: Muhtelif plaklar, 19: Haberler, Muhakkak ... Çünkü Çavut bu işde yalnız 
19, 15: Hafif orkestra eserleri, 20: Bayan kendi talihinin yürüdüğünü sanıyordu. Ah 
Babikyan (Soprano) piyano: Laıensıci, ne olurdu. Biraz daha bekleseydı, bu de-
20,30: Stüdyo orkestraları, 2 J.30: Son fineyi bulduktan sonra kasabada istediği 
haberler. kızı, hem de eşraftan kız.lan alırdı : Hatice 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının fakirdi, babası belediyede 1 5 liraya ha
gaze.telere mahsus havadiı servisi verıle· ı demelik yapıyordu. Zaten gelirken de bir 

cektır. yatak yorganla, bir iki baama entariden 

Yazan: Ragıp Şevki 

başka ne getirmitti?. 
Çavuş, Haticeyi aldığına pişmandı. 

Gözlerini hafifçe aralıyarak karısının çıp

lak omuzlanna, sıcaktan ter basan boy • 
nuna, yüzüne baktı. Dışarıdan gelen yol 
fenerinin ışığı altında, kansı hiç te gözün~ 
güzel görünmedi. Ah bu kadın olmaıay • 
dı, bu kadın olmasaydı .•• 

Çavuş birdenbire gözlerini kapıyarak: 
sevinçle titredi. Kafası içinde minimini bit 
böcek gibi oynaşan fikir, yavaş yavaş bü· 
yüdü ve koca bir fil haline g~Jdi. lçindenı 

- Kaçarım, diye düıtündü. Altınlarla 

beraber şehre, orndan lzmire, lzmirden d< 
İstanbula kaçarım. Beni nereden bula• 
cak? .• 

Ve ertesi akşam evden nelerini alaca• 
ğını, kasabada otobüse nasıl bineceğini,; 

Aydından trene nasıl atlıyacağını düşü " 
nürken, dışarıda keskin, tiz bir horoz sesJ 
çınladı. 

* Çavuş bunları kurarken, kansı da yor • 
gandan dışarıya fırlıyan bir ayağının baj 
parmağını mütemadiyen oynatarak, ka· 
faSJ içinde doğan büyük alemin uğultula .. 
rını dinliyordu. Kocası niçin altınların meY.~ 
dana çıktığı dakikadanberi, yüzüne dik dik 
bakıyor, homurdanıyordu? Hatice bunun 
manasını anlamıyor değildi. Çavuş, altın• 

lan yalnız kendisine saklamak, kansından 
ikac;ıTmak istiyordu amma, Hatice bun" 

kolay kolay razı olamazdı. Zaten Çavq 
kendisini almasaydı, talihi bu kadar açıl • 
maz, eskisi gibi bağlarda kütüklerin tOJi>.'! 
rağını eşeler, yapılarda toprak taşırdı. E""' 
lendikleri gün bu evi bulan da kendisi icH. 
Çavuş, karısının talihine nankörlük mü "~ 

decek, bu 320 altını kendisine mi çeke • 
cekti?. 

Hatice böyle bir !fey hatırına getirdikç~ 
tüyleri ürperiyor: 

- Öldürürüm, vallahi öldürürüm 1.. dk 
ye düşünüyordu. 

Öldürmek... Çavuş ortadan kalkaraaı. 
bütün o altınlar kendisinin olacaktı. Sonr., 
ne yapar?. Ah neler yapar?. Buradan çı " 
kar, şehirden Aydına, Aydından da Js • 
tanbula giderdi. Ne güzel şey 1.. Hemen 
Boğaziçinde bir yalı sahibi olursa.. Hatic~ 
mütemadiyen oynattığı ayağının baş pa{'t 
mağını birdenbire durduttu. Sonra kulalı?.. 

larında kesilen uğultunun sessizliği ile ha " 
fifçe oynaıttı .. 

Öldürmek! .. Amma nasıl?.. NasıU,.1 
Nasıl? •. 

Far~ler de zehirli peynirleri yedik.led 
zaman kaskatı, cansız kalıyorlar .• 

Haticenin gözleri, bir anda mutfakt' 
teneke bir kutu içinde saklı fare zehirint 
gitti ve bu zehirin yeşil rengi ile, duvarda~ 
döşemeye dökülen altınların sarı rengi göz.. 
!erinde birbirini kovalıyarak çakmağa ve 
çarpışmağa batladı. 

* Sabahleyin Çavuı çıkarken kansı a1>1 

kasından kısık bir sesle: 
- Akşama ne yemek yapalım?. diyj 

ıordu. 

İkisi de altın bahsini hiç açmamı~lardıs 
Çavuş, kansının yüzüne bakmadan: 

- Ne istersen yap, dedi. Ben gece b! • 
zim ustaya gideceğim. 

Hatice, sesinin titrekliğini belli eıme • 
den mırıldandı: 

- Sen patlıcan seversin, onu yapayım-. 
- Yap!.. 

Hatice öğleye kadar, heyecandan, kor-. 
kudan bir §ey yapamadı. Tam dokuz defa 
fare zehirinin kutuıunu açıp kapadı. Muv 
fakta, odalarda, aofada dolaııtı, durdu. 
ikindiye doğru ateşe koyduğu yemeğe ze
hiri boıtaltırken bayılacak gibi oldu. Elin .. 
de boşalan kutuyu çöp tenekesine attığı 

zaman birdenbire içinde tuhaf bir bulan· 
ma, gıcıklanma, oynaşma duydu. Başı dön
dü ve gözleri karardı. Musluğa doğru yÜ• 
rürken ağzından bir yığın ekıti yerlere dö· 
küldü. 

Midesi bulanıyor, karnında mütemadi • 
yen bir oynaşma duyuyordu: 

- Yoksa Allah beni mi zehirledi 1. dio 
ye düşündü, sonra duvarlara tutunarak so

faya çıktı ve yeniden kustu. İçindeki kor -
ku. onu boğup öldürüyordu. Sofanın min
derlerinden birine oturmak İsterken, bir 
anda ölümü hatırladı ve birdenbire kes • 
kin bir çığlık kopardı. 

Yukarıdan koşuşmalar duyuluyordu. 
Sofaya giren ev sahibinin karısı, üzerine 
doğru eğilirken Halice göz.lerini aç. ı: 

- Bir şey oluyorum, bana bir şey o • 
luyor. Karnımda bir şey var!. diye· keke· 
ledi. 

Ev sahibinin karısı, sofayı hcıl .. t eden 

(Lütfen aayfayı çevirinia) 
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OLUN NAM~ASI 
"&on Posta ,, nın tefrikası ı 11e Yazan A. R. 

Bölükler çok geçmeden kalenin 
karşısındaki düzlüğe inmişlerdi 

Cevabını alır almaz; az kalsın, dü- Cemil, derhal emir vermitti: 

SO N PO S TA Haziran 22 

fÜp bayılıyordum... Çünkü, buradan - Onbaşı f... Mangayı, silah başı 1 
ayrılmak istemiyordum. Ve çünkü, her et. Kale kapısının önüne çıkar. Gelen 
an, her dakika; mutlaka senin buraya askeri, orada selamlayacağız. 

Dün Galatasaray Beşiktaşı 2 -1 
yenerek Lik ikincisi oldu 

plerek beni kurtaracağını ümit edi- Karşıda; Zımar yolu üzerinde, bir 
yordum. Garip bir ilham, kalbime bu toz bulutu yükseliyor .. Yoku9tan aşa
timidi vermişti. Onun içindir ki gözle- ğı, iki bölük askerin ağır ağır indiği 
rim; mahpus bulunduğum odanın kü- görülüyordu. 

çük penceresinde, şu gördüğün yollar- Bölükler çok geçmeden kalenin kar-
dan bir an bile çevrilmemişti. .. Nasır d k" d'' 1 .. w · · l d' K . . ~nsın a ı uz uge ınml§ er ı. uman-
Mebhiitun beni burada bırakması ıçın d edb' 1. d b' 

. b' an t ır ı avranmış; ır pusuya 
derhal bir hile kulJandım. Bırden ıre d'' k . . k'" .. ba k" ··k b' 

... M b uşmeme ıçın opru şına uçu ır 
fena halde hastalandım .•• Nasır e - k 'f t .. d · t' B l k le 

.. d d•w• eşı pos ası gon ermış ı. un ar, a 
htit bana hareket için haber gon er ıgı k .... d 'l"h t l k dı' . Sa apısı onun e, sı a ça mıt o an en 
zaman, yerımden kımıldanmadım. n· b k d l .. ·· ·· b" 

B
. ta ur ar a aş arını gorur gormez u· 

ki, söylenen sözleri duymadım. ıraz "k b' . .. t · l b' 'b' ı 
ld. yu ır sevınç gos ermış er; ırı ır e-

sonra, kendisi yatağımın başına ge ı- . . .. l · t l b l 
rının uzer erme a ı ıp oyun arına sa-

ği zaman: rılarak öpüşmüşlerdi. 
- Ya seydi !.. Yollarda öldüğüme 

gam yemem ... Nasır Mebhiit, erkekleri Böliikler köpriibaşına gelir gelmez. 
bırakmış, kadınları öldürmeye ba9la • Cemil kumandanı kar111ılamış; ve onlar 
rnıf, derler .. Ve Yemen kahramanla - geçerken mangasiyle selamlamıştı ... 
rının şereflerini haleldar ederler. Bun- Nasır Mebhutun kalesi, bir anda se -
dan korkarım... Allah aşkma, benim vinç tufanları içinde kaynamıştı. 

gibi aciz ~ir kızla uğraşmay:n·. Beni Zabitler ayrı ayrı Cemilin boynuna 
~endi ~alıme bırakın. Hangı zmd~~a sarılmışlar .. Yüzlerinden ve gözlerin
ıstersenız kapayın. Bilbama da, oy· den öpmüşler .• Onu sürekli tebriklere 
lece lıaber yolla~m. ~~tı~ d~vasınd~n ve alkwlara garketmişlerdi. 
vaz gt"çsin. Benı de hurrıyetıme sahıp 
~tsin. 

Ded;m ... Bu sö-zl•.:ıi o kadar müessir 
bir J:8'•nla söyl ... ·Jiın ki; Nasır i\Iebh<it 

Bölüklerin başında gelen tabur ku
mandanı, Zımaradaki alay kumandanı 
tarafından Cemile şu mektubu aetir-

knbul etmiye mecbur oldu. Zaten, mü- mişti: 
nak<'~·darla geçirec:e1c kadar da vakti 
yoktu... Beni Abdülbiriye teslim et
ti. Kendisi de çıkıp gitti. O gittikten 

Niaır Mebhiitun kalesinde: 

Kaimin fatihi, mülhim Cemil Ef•cli-
ye: sonra, tekrar pencerenin önüne geç • 

tim. Gözlerimi tekrar yollara diktim. Emrinize verilen bir manp ile Nuır 
Dün sabah erkenden gene o yollara ba- Mebbiibm kalesiai zaptetmenizden; ve bu 
karken uzaktan bir kaç silahlı görür meyanda Yetmİf iki esir almak aurelile de 

' · · d · d' B'l · harlmlade bir cesuet ve be.alet söster-görmez, sevıncım en tıtre ım. ı mı • 
1 b . h" l N 1 b' 'lh menizden mütevellit meserret ve memnu-yorum, nası ır ıs e.. ası ır ı am • • !-- L ed _,_ •• L..-'--

Dİyetimi - eccıa IOa uu..au17orum. 
lle: Tarihimize ebedi tenfl• v.. büyük 

- Bunlar, mutlaka Cemil ile arka- kahramanlarm; s-. o tarihe ...ı v.-e-
daflarıdır. cek olan kahraman bir evladı oldalanum 

Dedim ... Ve o dakikadan itibaren de Ubat ettiniz. Siai; büyük bir hararet ve .... 
hldisata intizar ettim... Gece kapıya mimİ)'etle tebrik ediyorum; ve fa anda mi-
yarala bir adamın geldig" ini duyunca, aafinden olsun; alayıma mwap olclaja

nuz için, ben de büyük bir ....., blue,li • derhal iti anladım. Ondan sonra, artık 
sizin kale içinde cereyan eden hareket- yorum. 
lerinizi inceden inceye takibe ba,ladım Cöad.dijiniz Uıp raponmclaa Wru 
Ve sizin en tehlikeli bir vaziyete gir - evvel, biz de faıb lmmanclanbiıada tif
diğiniz zaman da aşağıya indim. Ka- reli bir telsraf aldık. Bu telsnfta; hM • 

' metin idare ,eklindeki tebecldilldm dola-
pıyı açtım... ~ imam tarafından aüretle banbte pt11e. 

Cemil, bu genç kızın zeka ve cür'eti celi bildirilmekte ve alaymmm lintle 
karşısında derin bir hayranlık hisset - San'a,.a avdeti emredilmektedir. 

miş; ve ona olan takdir ve minnettar- Ba ...m, NUır Mebhita takip etmekle 
lıjını, ellerinin üzerine hararetli birer alibdar oldajuna biç fiplııe ~onan. 
buse kondurmakla göstermişti. Onun için sizin de kaleyi • oraya sönd• 

* diiim • hirinci ve ÜÇÜDcii WSUlld..e dnC 
Uzaktan, bir boru sesi işitilmişti. ve teslim etıiden 10nra, b.ahen:e Saa'a: 
Kalede; ,a ptihnek üzere derbal buraya avdeti • 
- Aaker geliyor. niııi taVIİye ediyorum. 
Diye, sevinçli sesler yübelmifti. (Arbla Yar) 

kuunuklan, Haticenin lı:ıvranıpnı sörün- lann bulunduğu sün duyduiu bir bayıl • 

·= ma ••• 
- Korkma bacım, dedi. Korkma ... Ce- Hatice Çavuıun nasırla elini tutarak kar• 

nı üstüne bastırdı: 

Dünkü atletizm müsabakalarında 
Galatasaraylı Pulat ve Rıza Maksut 

iki yeni rekor yaphlar 
fstanbul lik tampıyonası maçlarının ge-ı 

ri kalan son oyunlarından Galatasaray, 
Beıiktaı takımları dün Taksim stadyomun· 
da mevsimin son mühim maçlarından bi· 
rini yaptılar. 

~ 

İlk devrede Galatasaray sıfır, Beıiktaı 
sıfır, ikinci devrede Galatasaray 
ıiktaı bir sayı yaptılar. 

iki, Be-

Fener bahçe, Be§iktaı maçında hake
min verdiği bir sayıya itiraz eden Betiktaı 
o gün oyunu yanda bıraktıktan sonra ge
ri kalan maçlara hiç bir vakit tam takımla 
çıkmamış, işi oluruna bırakmak suretiyle 
Futbol Hey' etini protesto eder mahiyette 
maçlara ehemmiyet vermemeğe karar ver• 
miıti. 

Nitekim dünkü maçta da Beıiktaı bu 
suretle hareket ettiğinden, Mehmet Ali, 
Nuri, Hakkı, Fevzi ıibi takımın en iyi o· 
yuncuları yerine B takımı oyunculariyl. 
Galataaaraya karıı çıkmııtı. 

F enerbahçenin ıampiyonluğundan son· 
ra lstanbul ikinciliği ile alakadar olan maç 
bu itibarla ayrı bir ehemmiyet ve kıymet 
gösteriyordu. 

iki tarafın düzgün paslariyle baılayan 
oyun hiç bir tarafa hakimiyet vermiyecek 
bir tekilde bir müddet devam etti durdu. 

Oyunun baılanııcında da görüldüğü Ü· 

zere maç sonuna kadar daha ziyade Ga· 

Galatasaray kalesinde eriyen 
bir Beşiktaş bOcumu 

DOnkQ atletizm k8l'Şllaşmalanndan bir gorn.nnş 
Mevsimin 5 inci atletizm müaabakalan 800: Galatasaray İbrahim 2. 9.4 

dün Taksim stadında Galatasaray, Kurtu· 1500: Galatasaray Te\)h.aridia 4.29.S 
luş ve Peralı atletler arasında yapılmııhr. 3000: Galatasaray T eobaric:lie 9.41. ~ 

Bu müsabakalarda (2) yeni Türk.iye 11 O: Kurtuluı Hiroplos 17 
re'koru tesie edilmiı ve parlak dereceler (Galatasaray diskalfiye) Faik 
alınmııtır. 

Pulat Galatasaraylı Haydann 186 o
lan rekorunu yanın santim seçmekle kır· 

ınııtır. Riza Maksut ta 3000 metrede eski 
rekoru kırıp 9, 1 o 2/ 1 o smi büyük bir 
derece kazanmııtır. Galataaaraydan Fethi 
müsabakalarda bulunmachimdan sınkla 

atlamayı Kurtuluı takımı kazanmııtır. 3 a
dama Pulat yorgun olduğundan ciremediii 
için de bu mesafeyi rakip takımlar atletleri 
kazanmııtar. 

Müsabakayı 78 puvanla Galatasaray 
kazanmııtır. Kurtulut 32, Beyoğlu spor 
da 29 zar puvan kazanmıılardır. 

dır: 

Müsabakada alınan dereceler ıuıı.lar-

100: Galatasaray Hahik 11,9 
200: Galatasaray Münci 24.4 
400: Galatasaray Münci S4.4 

suretiyle her iki taraftan Betiktaı kalesini 
tazyika baıladı. 

Bqiktaı kalesi önünde büyüyen teh
likeler fena bir ıekil almağa baıladı. 

12 inci dakikada Gündüz hafif bir pas· 
la ilk golü yaptı. 

Galatasarayın hücumlan ptikçe büyü· 
dü. 14 üncü dakikada Kac:lrinin çektiii 
frikiii Gündüz güzel bir kafa VU111fUYla 

Gülle: Pera Kangelidia 11.93 
Yüksek: Galatasaray Pulat 1.86) "'"' 

kor) 
Cirit: Galatasaray Orhan 43.66 
Uzıbı: Kurtulut Aamanidia 6.25 
Üç adım Beyoğluspor Saria 12.64 
Sırık: Kurtuluı Vizoroploa 3.1 O 
Disk: Beyoğlu epor Zaharya 3S.72 
400: Bayrak • Galatasaray Hallk. F'ak• 

ret 46.2 
Kurtuluı, Beyoğlu spor Orbu. Semih 
Müsabakalar arasında rekor tecrübe

leri yapılmıı 800 metrede Recep 2.1.2 
yapmııtır. 

3000 metrede Riza Mabut 9.10.2 ile 
yeni rekor yapmıthr. 

Bu müsabakalarda Gala~ 78, 
Kurtuluı 30, Beyoilu spor 29 8Q1 alım,.. 
lardır. 

Oyun 2 - 1 Galatuarayuı ~le 
bitti. 

Galatasaray: Avni, Repd, Selim. Kad· 
ri. Liitfi, Suavi, Necdet, Danyal. ca..d~ 
Kılıç, Hatim, Bülend. 

Befiktaı: Sadri. Faruk, T ad. HG.e,in. 
Rifat, Fuat, Hayati, Refet, Şeref. Ha.nü. 
Hayati. 

Maçı Nuri idare etti. 
Vefa4-~ I 

h . İstanbul lik maçlannın seri blan o-
Bu sayıdan sonra Calatuara11n Ü· 1 d V fa, Sü'l . ___ .ı_Lı 

ikinci solü yapb. 

B-'L d'' ··%.:: yun ann an e eymaıuye -au 
cumlan gittikçe arth. ...-tat uttu.... .. b •- d T-ı __ . t d ___ .ı _ __ 1...1.. 

musa aka a 11&a1m s a yom-~ ...... -. 
müıkül vaziyetten kurtulmaia çallfh, İlk devrede pek az sonra Vefa t.bnt 

H .. .. 1 b na o-•na .Urüklüyor uanu ya ruz 8
fl ,, - ' .hakim oynamaia bqlam'ftı. M 1 '•ı-besin!.. Karnanda çocuğun oynuyor, kork· 

mal .. 
Hatice birdenbire, bundan evvel kua • 

tulu, içinin bulandıiı günleri hatırladı ve 
sözlerini kapadı. 

- Bak, dedi. Duyuyor musun).. O.v· la tasa rayın kazanmak cayretile oynadıia· 
nuyor ... Duydun mu) .• Çocuiumuz var 

Liitfi merkez muavin. hattında durgun o~- 30 uncu dakikada ilk sayıyı yapll. Dtirt 
namaia baıladı. Betiktat hücuma geçti. . dakika sonra Vefa eol içi ikinci aoll pp
Galatuaray müdafaası çok açık oynuyor, ta. 

Sonra yerinden sıçnyarak mutfaia koı· 
ta, ateıteki tencereyi kaptı ve çöp teneke -
aine botaltıverdi. 

* Çavuı kapıyı çalarken içi titriyordu. Bu 
aktam yemeli yiyecek ve gizlice altın tor· 
basını alarak çalap gidecekti. Ondan son· 
11a). Rahat, zengini&, güzel kadınlar ... 
Kapı açılınca,. çavuı hayretle durdu. 

Karısı tatla tatlı gülüyordu. içeriye adı· 
mını atar atmaz Hatice kolundan tuttu ve 
kuı cıvıltısını andıran bir sesle: 

- Gel, dedi, gel. Allah bize baıka bir 
define gönderiyor! 

Ve kocasını çekerek sofaya soktu, ka • 
pıyı kapadı. Sonra bir sıçrayışta Çavuıun 

boynuna sarıldı. Bacıını kocasının kulağı • 
na yaklaştırarak: 

Gebeyim, dedi. Bir oğlumuz ola • 
cald .. 

Ç un kulakları uğulduyor, içinde son• 
auz bi bopnma duyuyordu. Tıpkı altın • 

burda .. . 
Çavut. botlukta sallanan ellerini bir • 

denbire açarak kapadı ve kan11nı bir an· 
da kucakladı: 

- Sahi mi) Doğru mu Haticem, gü • 
lüm 1.. Sahi mi).. Nereden anladın) dedi. 

Hatice hepiaini anlattı: 
- Dört ay olmuı. Artık kusmıyacağım. 

Artık yavrumuz burada hep oynıyacakmıı .. 
Ha, beni daha çok sevdin mi) .. Ana ola· 
cağım Çavuı. sen de baba olacaksın ... 

Çavuı hazla, zevkle, karısmı yeniden 
kucakladı: 

- Paramız da çok... Ha, oğlumuzu 
mektebe de verirtz. Üçümüzün parası bi
ze neler yapmaz ..• Gel, bu gece sabaha ka
dar oturalım, hep konuıalım Hatçel .. 

Hatice saf saf kocasının yüzüne baktı: 
- Sen ustaya gitmiyecek miydin Ça • 

vuşum~ 

Çavuı utanarak ve kekeliyerek önüne 
bakıyordu: 

- Ustaya ... Hiç ... Hiç gitmiyeceiim .. 
Hiç citmiyeceiiın artık 1 .. 

nı göstermiıtir. 

İlk on bet dakika müsavi denecek bir 
tekilde devam eden oyun birdenbire renk 
ve teklini değiıtirmeie bir müddet Gala
tasaraya, bir müddet de Betiktata sık sak 
hakim bir vaziyet vermeie bqladı. 

Galatasaray hücum battı daha çok gol 
fırsatı buluyor, Beıiktt bilhua Hüsnü gibi 
canlı bir oyuncuyu hücum hattında oynat· 
ması yüzünden daha tehlikeli hücumlar ya-
pıyordu. 

Galatasaray sağdan Necdet ve Danyal 
vasıtasiyle üstüste bir kaç hücum yaptı. 

Bunlardan bir kısmını kaleci Sadri, bir kıs· 
mını da müdafaa kesiyordu. 

Karıılıklı hücumlarla geçen ilk devre 
bu suretle iki takım da, hiç sayı yapmadan 
nihayetlendi. 

İkinci devre Galatasaray hücum hattın
da değişiklik yapmıı, Danyal sol açığa, 

Bülend merkeze, Gündüz sağ içe geçmiıti. 
Bu ıekilde baılayan oyun daha mües

sir olmağa başladı. Daha ilk dakikalarda 
Galatasaray toplu bir halde hücum 7apmak 

tahlikeler birbirini takip ediyor. 
Galatuaraya çizıci üzerinde bir ceza 

verildi. Hüsnü kuvvetli bir tüt çekti, Avni 
kurtardı. 

Galatuaray kaleai yakuunda topu ya· 
kalayan Hüsnü hiç ümit edilmedik bir aı· 
rada kuvvetli bir tüt çekti. Avni kıpırda· 
madı. Beıiktq ilk golden 80nra açıldı. 

Bütün lik maçlarında olduiu gibi son 
dakik.da bir berabere sa)'ISI için uğrllflyor. 
Galatasaray müdafaası Salim ve Re,ad Ü• 

zerinde kaldı. 
Galatasaray hücum halinde. Necdet 

çok güzel bir ıüt çekti. Direği yalayarak 
dıtarı gitti. Danyaldan topu alan Necdet 
yine bir şüt çekti, kalenin sağından dı,an 
gitti. 

Galatasaray hücumda Gündüzün mu
hakkak bir golü topu hava1a attığı için ka· 
çardı. 

Beşiktaş hücuma geçti. Hüsnü her yer· 
de topu kovalıyor. 

Galatuaraya korner oldu. Top lgartul
du. 

Devre 2 - O Vefanın lehinde Wni. 
ikinci devre Vefa daha blkim a,nadı. 
Bu devrede Süleymaniye bir, Vefa ikl 

col yaptılar. Oyun 4 • 1 v efama lehiade 
bitti. 
r .. w.W'a:J Genç Tabm Şeı• rl= OW. 

Genç takımlar aruanda menimia bq. 
langıcındanberi devam eden nuıçlar neti• 
ce1enmit, Galatuaray Ceat takama 22 pu• 
vanla tampiyon olmQftUI'. 

lzmitteki maç 
İzmit, 21 (Hususi) - Bugün yapı· 

lan maçta İzmit idman Yurdu Gölcük 
takımına sıfıra karşı 2 golle majllip 
olmuştur. 

PIAstıras tekrar siyasi 
hayata atıhyor 

Atina, 21 (Hususi) - Liberal par
tisi merkezinden gazetelere verilen bir 
tebliğde general Plastirasın eonbahar
da Yunanistana gelerek Iİyul hayata 
ablacajı bildirilmiftir. 



22 Haziran 

--._ Bartın muallimlerinin toplantısı 

SON POSTA 

Haklı Damamız 
Karşısıdda 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) 
ğazların emniyetini tekeffül eden devlet • 
]ere vaziyette husule gelen değişiklikleri 

bildirerek ona göre yeni tedbirler alınma
sı lüzumunu anlatmağa mecbur olduk. 

Hava kuvvetlerinin günden güne hakim 
bir vaziyet alması, boğazların müdafaası 

meselesine büsbütün yeni bir şekil vermiş

tir. 
Adalar denizile Akdenizde bir çok ada

lar tahkim edi1mekte ve yeni bahri kuv • 
vetler meydana çıkmaktadır. 

Muahedeyi imza eden devletler ara • 
sında da görüş ihti)aflan baş göstermiş • 

Bartın (Hususi) - Kazamız muallimleri geçenlerde toplanarak bir sene- tir. 

lik çalışmalarının verimleri üzerinde görüşmü,şler ve gelecek sene için önemli Bu vaziyet karşısında: 
kararlar vererek mesleki hasbıhallerde bulunmuslardır. Resimde o sırada 
Bartında bulunan Vilayet Maarif müdürü ile ilk ~edrisat müfettwi ve kaza
mız muallimleri görülmektedir. 

Montrö' de murahhaslar arasında 
samimi temaslar oldu 

( Batlarafı 1 inci sayfada) 

Fakat bu yanlıştır. Filvaki Akdenizde bizim alakamız çoktur. Fakat Bo
ğazlar meselesi müstakil bir meseledir ve ayrıca konuşulacaktır. Bunun için 
ehemmiyetini kaybetmiyecektir. ,. " \ 

Türk hükumetinin istedikleri , • 

Hatırlardadır ki, 1923 mukavelesi Boğazlardan barış zamanında da olduğu gibi 
harp zamanında da tecim ve harp gemilerinin geçmesi serbest olduğunu ilan etmek
te ve bu da mezkıir vesikada gösterilen bölge ve adaların askerlikten tecridini in
taç etmekte ve bu suretle Türkiyeye bir nevi süel tahdidat empoze etmekte idi. Bu 
tahdidat muahedeyi imza etmiş olan devletler memleketlerine ilaveten bir de Ame· 
rika mümessilinden mürekkep beynelmilel bir komisyon tarafından kontrol edilmek· 
tedir. 

Türkiye bugün bu kayıddan usul ve müsalemet yolu ile kurtulmak istiyor. 

Karşıhkh samimiyet ve itimat 
./ Boğazların tekrar teslihi hakkındaki bu taleb herhalde kabul edilecektir. Zira 
alakadarlar arasında bir karşılıklı samimilik ve itimat havası hüküm sürmektedir. 

Türk projesinin metni neşrediliyor 
" Montröde 150 den fazla gazeteci toplanmıştır. Konferans saat on altıda İs -
viçre hükumet reisinin ~ nutkile açılacaktır. Konferansa teklif edilecek olan 
Türk projesinin metni de bugün neşredilecektir. 

1 • ' ---------- A. Ekrem 

ltaf ya hükOmetinin vaziyeti 
Montrö 22 (Hususi) - İtalyan murahhasları gelmemişlerdir. Bilahara 

konferansa iştirak edecekleri anlaşılmıştır. İtalyanların Boğazlar konferan
_sında b\lİudmamalan Boğaztlar hakkındaki davamıza muhalefetlerinden 
değil zecri tedbirler kalkmadıkça hiç bir siyasi toplantıya iıştirak etmerneğe 
karar vermiş olmalarındandır. A. Ekrem 

Yugoslavyanm vaziyeti 
Sofya 21 - Montrö konferansında Yugoslavyanın, Boğazların tahkimi 

hakkındaki tezimizi bila kayid ve şart müdafaa edeceği söylenmektedir. 
Yugoslavya Bcwvekili Stuyadinoviç ile Tevfik Rüştü mülakatında Yugos,,, 

lavya ile ltalyanın müsavi birer devlet olarak iştirak edecekleri Akdeniz mi-
sakı meselesi de bütün teferrüatile görüşülmüştür. Bu iki devleti birbirinden 
ayıran ihtilafları ortadan kaldıracak olan formüller de bulunmuştur. 

Şayet Bulgaristan, Türkiye hududu buynca kendi arazisinde bulunan gay
ri askeri mıntakanın ilgasını istiyecek olursa, Türkiyenin bu telebe karşı tu-

tacağı hattı hareket te mevzuubahsedilmiştir. 
Tevfik Rüştü Aras bu meselenin ayrı olarak değil, bir kül halinde görüşü

lebileceğini ve icap eden kararın o zaman alınabileceğini söylemiştir. 

Konferansa iştirak edecek devletler 
Boğazlar rejimi mukavelesini ;mza etmiş olan dokuz devlet Montrö kon

feransında hazır bulunacaklardır: 
Lord Stanhope, tarafından temsil edilecek olan İngiltere, B. Pol Bankur 

ile Büyük Elçi B. Hanri Ponso tarahndan temsil edilecek olan Fransa, Ja • 
ponya, Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Sovyetler Birliği ve 
Yugoslavya. 

,,_7 · 

1 - Boğazların emniyetini temin, 
2 - Türkiyenin emniyetini temin. 
Bakımından boğazların tahkimine mec· 

buriyet hasıl olmuştur. 

İşte Montrö müzakerelerinin tetkik 
edeceği vaziyet budur ve bu vaziyet kar • 
şısında iddiamızın haklı olduğunun kabul 
ve tasdik edileceğine şüphe yoktur. 

* 
Kolombiyada İhtilal 

Paris, 21 (A.A.) - Bogota'dan bildi
rildiğine göre Kolurnbiya' da ihtilal çık-

mıştır. 

Bir maden infilakinde 12 
kişi öldü 

Sevilla 22 (A.A.) - Bir madende 
infilak vukubulmuştur. 12 
yaralı vardır. ,.. ............... .... 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANON1M ŞlRKE11 

TESİS TARİHİ: 1868 

Sermayesi: 10 .ClCO,CQOİngilis lirası 

TUrkiyenin batlıoa aehirlerilt 
Pariıı, Marsilya, Niı,Londra vı 

lıiançester'de. Mıeu, Kıbm, Irak, 
han, Filistin Yt' Yunaniıtan'da 
Şu.heleri, Yugoela .. ya, Romanya, 
Suriye ve Yunaniatan'da Filyaller; 

vardır. 

Her turlu bankı muameleleri 
yapar 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi 1888 • İdare merkezi 

latan bul ( Galata) 
Tiirlcigede'lcl ıa6elerl: 

İstanbul, ( Galata, Yenicami ); 
lzmir, Mersin. 
Adana bürosu 
Yunanislandalcl ıabelerl ı 
Selllııik, Atina, Pire. 

• Her nevi banka 111uamellb 
İstanbul ve galata şnbelerinde 

kiralık kasalar 

·· Sayfa 11 ._ 

KUMBARA DESTEKTİR 
iş Bankasının kumbaralarını almakla, 

yalnız para biriktirmiş olmaz, 
ayni zamanda: 

Talii nizi de denemiş 
olursunuz! 

it Bankası asgari 25 lira mevduatı 
bulunan bütün kumbara sahiplerine 

senede 7 defa kur'a çekerek 

20,000 Lira mükif at 
veriyor. Mükafatlarm 10,000 Lirası her sene 1 Nisan 
ve 1 Teşrinievvel tarihlerinde kur'a çekilerek verilmektedir. 

Bu iki keşidenin her birinde 5000 lira, şu şekilde 
tevzi edilmektedir: 

Birinciye 
Jkincige 

1000 Lira 
250 " 10 kişiye 100 yüzer Liradan 1000 ,, 

20 ,, 50 ellişer ,, 1000 ,, 
17 5 ,, 10 onar ,, 17 50 " Ceman 207 kişiye 5000 " 
ikişer bin lirahklar: 

Diler ile' ketldealD ller lllrlDde yabuz 
ı ldşlre Ud illa ura verwror. Ba keııdeler 
il.er sene Şallat, &•ziran, Temmuz, Byltll 
ve Birinci Bbu aylarmın ilk glalerl 
yapdmalltadır. 

( 
........................................ .. 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

3. ncU Ketlde 11 Temmuz 938 dadır. 

Büyük ikramiye: 5 O • O O O Liradır. 
Ayrıca: 20.000, 12.000, I0.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ••• 

~--------------------------... ---



12 Sayfa 

'l Tahta kurusu, sinek, sivrisinek, güve, arı,karınca, örümcek 
ve bütün haşeratı kökünden keser, yuvalarına ve qyaların 
üzerine ve odaların havasına ve tahtaların, duvarların kenarla
rına, aralarına bolca FAYDA serpiniz ve tahtakurusu yuvalarını 

FA YDAILE TAHRiP EDiNiZ 
Bütün yaz bu muzır haşarattan kurtulacak ve rahat 
edeceksiniz. Bilhassa apartımanlarda, mutfaklarda yemekle
rinizi, erzaklannızı telvis eden hamam böceklerini, aptesa
nelerde, hamamlarda bulunan küçük böcekleri, tırtılları, 
kümes hayvanatında, köpeklerde bulunan pireleri, hayvan
larda bulunan keneleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar üzerindeki 
tırtılları behemehal FAYDA ile imha ediniz. Nümunelik 20, 
ufak 30, yarım kilo 50, bir kilo 80, beş kilo 350 kuruştur. 
FAZLA PARA VERMEYİNİZ. Tesiri daha az olduğu halde 
ecnebi malı diye fazla para koparmak isteyenlerden sakınınız. 
FAYDA imaline nazaran daha kuvvetli ve daha ucuzdur. 
HASAN markasına dikkat. 

Hasan deposu : ANKARA, IST ANBUL, BEYOGLU 

l ______ ı._ı_•_n_b_u_ı __ •_•_••_d_ı_~_•_•_ı __ ıı_ı_n_ıa_r_• ____ _.I 
' Bir metre murabbaına 1 O lira değer biçilen lahakpllf& yangın yerinde 
27 inci adada 30 santim yüzlü iki metro 90 aantim aahuındaki araa alika-
darlar aruında aatılmak üzere açık arttırmaya konulmuttur. Şartnameai 

levazım müdürlüğünde görülür. İıtekli olanlar 218 kurut muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber 23 Haziran 936 salı günü saat 15 de da
imi encümende bulunmalıdır. (B.) (3123) 

IGARA iCE LER 
Dr. Apostel Ağızlığın dahili tertibab 

llirl~iÇ;~:t;ii_fiZ~J;~;, JD? =): =:) 

<;[)~ 'i• 

Sıhhi ağızhkları ile sigara içiniz 
Ağızınız, ciğeriniz, yüreğiniz daima temiz kalır. 

Alzhklar kutu içinde 10 t•9la beraber eatıhr. 
Anadoludan ar:zu edenlere posta ile tediyeli olarak derhal gönderilir. 

Deposu : Sultanhamam, Kebabcı karşısında 

PiPO PAZARI 
\. İzmir : Mehmed Alim Şen Ocak, Başdurak 61 No. ~--il"' 

Türkiye Bankasından : 
Buğday tCJkilitında çahttırmakve müsabaka imtihanlarında göste

receği muvaffakıyet dereceaine göre 70 • 100 liraya kadar ayhk veril
mek üzere 10 memur alınacaktır. Müsabaka imtihanlarına girebilmek 
için en apğı lise, Ticaret Liseai, Galatasaray Ticaret kıamı mezunu 
veya mali bir müeaaeaede veya bankada en az üç aene çalıtmıt bulu
ması ve yafı 20 den atağı ve otuzdan yukarı olmaması şarttır. Müsa
baka imtihanı 30/Haziran/1936 tarihine müsadif Salı günü saat 15 
de Ankara, İstanbul ve İzmirde yapılacaktır. 

imtihan programı ve diğer terait, Ankara, lstanbul ve lzmir Zira
at Bankalarından öğrenilebilir. Talipler istenilen vesikalarla birlikte 
25/Haziran/1936 aktamına kadar bu Bankalara müracaat etmİf 
olmalıdırlar. (3386) 

SON POSTA Haziran Z2 

~ ........................... u ...... ,. -

En hoş meyvu usarcıerııe hazır
Iurımıştır. Huzmi kolııyluştırır. 

lnkıhnzt izale eder. 
Kum temizliyerek vücuda tazelik 
ve canlılık bahşeder. 

1NG1Llz KANZUK ECZANES} 
Beyoğlu - lstanbul 

Operatör • Ürolog ~ 

Dr.Mehmed Alil 
idrar yolları ı 

lıastnlıkları mlltE:hassısı. Köpıilbaşı 

Eminönü han Tel: 21915 ~, 

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

lfl/A .. ~ Clld ve zUhrevlye .._._. 
Hustnlıklım mütehassısı 

Dr. Ç i P R UT 
Beyoğlu, Rus ııefnrcthaııesi aırnsında Posta 

10kağı lcöşeıinde Meymenet apartımanı. 

Telefon : 43353 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Belgevşekliğine karşı 

HORMOBİN 
Tabletleri 

Nevriyat Müdürü: Selim Ra1ııp 

Sahipleri: A. Ek.rem. S. Rqıp, H. Lütfü 

ı' 

• • 
1 

En lnadcı bat ve dit ağrılarını en kısa 
zamanda geçirir. Onun bu yüksek tesi· 
rini mllyonlarr.a kiti tecrübe etmittir. 

BütUn gece sUren müthlt bat ağrlle· 
rından sonra bir tek kate G R ı Pi N 
alarak rahat rahat ve mışll mışll uyudu 

• 
1 

• 
1 N -

OLi 
"-Dişlerin------~ 

R 
A 
D 

o 
M 
u t 

Çünkü Radyolin dişleri temizler, beyazlabr, on 
lara sağlamlık verir. Diş etlerini kuvvetlendirir. 

Fakat günde iki defa kullanmak şartile 

1 istanbul Vakıflar DirektörlUgU ilanları 1 ---------
CİNSi MUHAMMEN BEDELi İLK TEMiNAT 

Lira Lira 
8
400 Köhne ve müstamel eşya 30 

Şehzadebatında teberrüki.t anbannda mevcut aablmak üzere ayrılan ef" 
yalar pazarlıkla satılacaktır. Pazarlığı 25/Haziran/936 pertembe günü saat 
15 de Vakıflar Başmüdürlüğü binasında toplanan Komisyonda yapılacaktır. 
Şartnamesi Levazım Kaleminde her gün görülebilir. Satılacak ~yalan ıör· 
mek iatiyenler her gün saat 12 ye kadar Şehzadebatında Vefa cadde.inde
ki anbarda görebilirler. isteklilerin pazarlığa iftirak etmek için yukanda ya• 

zıh teminat akçelerile beraber pazarlık günü ıaat 15 e kadar gelmeleri. (3464) 

# BURSADA~-----~ 

Anadolu Palas Oteli 
Eski ( Madam Brot ) 

Bu defa yen~ bru}tan tamir edilen ve boyanan otelimiz, 
yrnı mohilya ile döşenerek açılmıştır. 

Glzeı manzara • Blylk babçe • Lokanta • Baaro 
~---• Çok ucuz fiyatlar Otel İdaresi 411 __ ., 


