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..............:~----------------------------------------------------------------------------------·---------------------------------------1 Atatürk avdet ediyor 
r rabzon 12 (Hususi muhabirimizden) Saat 6,50 -
Aıtatürk bu sabah saat 5,30 da İstanbula mütevec· 
cihen hareket etmişlerdir. 
~~~atürkün •• rrabzondakl tetkikleri 
llyük Onder T rahzonda 
~İYaretlerde bulundular 
Qey' etleri kabul ettiler 
4ttıtürk dün kışlayı da teftiş 
b uyararak oradaki askere 

8 
Qzı tatbikat yaptırmışlardır 

ı:~~~ları dolduran halkın sürekli alkışları ve yaşa 
ş~b ~tı arasında belediyeyi ziyaret buyuran Atatürk 

tın elektrik ve su ihtiyacının biran evvel 
halledilmesini tasvib etmişlerdir 

"' 
Ziraat sahasında 
yeni bir faaliyet 

Ziraat Vekaletinde ikinci 
bir siyasi müsteşarlık 

ihdas edildi 
8 . Tahsin Coşkan 

Ankara, 11 (Hu 
susi) - Ziraat 
Vekili Şakir Ke· 
sebir bu akşam ve 
kfüete giderek ye. 
ni vazifesine baş· 
lamış, vekalet er· 
kanının ve dost • 
larının tebrikleri· 
ni kabul etmiş, bi 
lihare yanında si
yasi müsteşar Ali 
Rıza ve idnri müs 
te~ar Naki oldu • 
ğu halde vekalet B. Tahsin Co~kan 
dairelerini gezmiştir. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Adana sıhhiye 
Müdürü çarşı 
içinde yaralandı 
Adana, 11 (Hususi) - Sıhhiye müdü

rümüz Hüsniı Muhittin bugün saat on 
yedide Kazancılar çarşısından geçerken, 
hüviyeti henüz anlaşılmıyan bir şnhıs ta-

~tah .Se~k ve heyecan içinde buluna• Trabzon ıehrinin umumi manzarası rafından bıçakla sağ bacağı arkasından 
~on ll (H si) Tr yaralanmıştır. Gözünde siyah gözlük ol-11nb '. usu - abzonlularl öğleden sonra muhtelif ziyaret ve tet- k' 

~ Ya.eti. e~ sevinçli, en heyecanlı gün- kiklerde bulunmuşlar, vilAyetl, umumt duğu söylenen C'arih, va ayı müteakip 
§a!l'laktadırlar. Atatürk bugün (Devamı 11 inci sayfada) yüzünü bir mendil ile kapıyarak kaç-
---=====:ııı::ıc:=--=-===:ıı::==::==--=--=ı=::ı-==ı::a:z=========.,.,;.,,,.... .... ,..,.,,... m~tır. 

lı. j Carih şiddetle aranıyor. Müdilr hasta· 

(ansız ve ngiliz Hariciye nç.k•;;rılınışt'.: Sebe; meçhuldür. 

~azırları Balkanlara. ve B~r t!;:bbüs 

enıfeketimize geliyorlar 
tlla~~anın Balkanlarda sarf ettiği faaliyeti önlemek 

•çın Londra ve Berlin harekete geçiyor 

'.tlta B. Delbos 

~\-1\ıl'\ 11 
'Hususi) - İngiltercnin Or- ı gösterdiği 

"'a ve B l a kan devletlerine karşı tadır. 

B. Eden 

alBka, gün geçtikçe artmak
(Dcvamı 1l inci sayfada). 

Ulusal Ekonomi Kurumu 
gazetemiz vası.tasile 

bir müsabaka terhp ediyor 
(Yazısı 11 inci sayfada) -- ---·-· ----=-, 
Müsabakamız 

Resim gönderme müddeti 
dün akşam bitti 

Resim müsabakamıza iştirak etmek 
istiyen okuyucularımıza cevaplarını 

gönderebilmeleri için tayin ettiğimiz 
müddet dün akşam bitmiştir. 

Gönderilen cevapların sayısı birkag 
bini bulmu§tur. Bu cevapların tasnif 
edilebilmesi için bir hafta müddet ta
yin edilmiştir. Tasnif edilen cevaplar 
haziranın 18 inci cuma günil şehrimi
zin bir noterine tevdi edilecek ve en 
iyi tasnif yapmış olanların seçilmesi 
ve hediyelerin tayin edilmesi onun re
yine bırakılacaktır. Kazananların lis
tesi de (19) haziran cumartesi gd,pil 
ilan edilecektir. 

Antakya Türkleri için 
katliô.m hazırlanmış 

Türk memurlar süngüleniyor, köyler yağma ediliyor, 
lngiliz ve İtalyan konsolosları tetkikat yapıyorlar 

r 
1 Müthiş ve şümullü 

Bir suikast planı 
Meydana çıkarıldı 

"")f Emir Abdal/ahın 
Memleketimiz i z iyareti 
infial uyandırdı 

Antakya 11 - Suriye hükfuneti
nin kundakçı elemanlarınm tahriki· 
ne uyan hıristiyanlarla Arapların 

Türklere karşı hazırladıkları müt • 
hiş ve şümullü bir suikast te~ebbü • 
sü meydana çıkarılmıştır. Türk ve 
Arap mahallelerini ayıran hattı fasıl 
muhafaza altına alınmıştır. 

Mahalli hükumet vuku bulan 
kanlı hadiselere tamamen lakayt 
bulunmaktadır. İngiliz ve İtalyan 
konsolosları hadiselerı tetkike baş· 
lamışlardır. 
Yukarı Kusayrda Karbeyaz is -

(Ilevam• 3 üncü sayfada) 

Şam, 7 Haziran (Hususi muhabiri .. 
miz yazıyor) -Aslan ile Cabiri de gel· 
dikten sonra artık coşkunluk son had· 
dini buldu. Hatipler arasındaki belagat 
yarışı, bakalım Suriyedeki nutuk, ih • 
tifal ve nümayiş gürültüsünü nereye 
kadar götürecek~ 

Son günlerin hiddet ve şiddetlerine 
~cbep olan hadiseler muhteliftir. Bir 
kere Antakyadan ıfena haberler geldi. 
Orada Araplarla Ermen!ler, cSuriyeye 
sadakat ve Sancak hakk•ndaki karar -

· lar bozulunca~• kadar mücadele!• düs. 
turu ile ayrı ayrı \'e müşterek içtima • 
lar yaparak kararlar neşrettiler. Bun -
dan sonra mücadeleye giriştiler. Ma • 

"-------------· (DevJmı 3 ilncii sayfrtda) 
.............. ........................................................... 

"Son Posta ,, nın neşr iya tı Meclis 
mehafilinde alaka uyandı rdı 

Çok çocuklu hakimlere yardım kararının bütiin resnıi 
ve hususi daire ve müessese~ere teşınili tekarriir etti 

Ankara, ıı {Hususi Muhabirimizden te- ki kanun lfiyih.:ısının Mecliste konuşulma· 
Iefonla) - Çok çocuklu hakimlere verile- sı hararetli müzakerelere vesile olacaktır, 
cck yardım paralarile ikramiye hakkında- (Devamı 11 inci sayfada) 

İstanbul - Atina oto 
yarışı dün başl~ dı 

l' aTı§a glnnler ve kadın müsa bıklardan biri hareket ederken 

(Yazısı 11 inci ıa'Uf ada) 



• 
! Soyfa 

Her gün 
Demirgolu, fabrika, 
Tarla, maden 

Yazan: Muhittin Direm -
IR\ emiryolu ağımıza yeni bir ilmik 

lbJI vuruldu; yeni bir düğüm, Türki

yentn1bir parçasını ötesine demir yol ile 
bağladı; bu, bir zamandanberi, arada 
sırada şahidi olduğumuz ve devam edip 
giden bir hadisedir. Bir hadise ki, Türki
yede yavaş yavaş genişliyen, yayılan ve 
her tarafa dağılan bir inkılap hareketi
ıtin, demiryolu ve muvasala sahasındaki 
adımlarından birini teşkil ediyor. 

öte tarafta, geçen gün senelik içtimaı
nı yapan Sümer Bank ta bize bir takım 
!'akamlar gösterdi. Bu, seneden seneye 
artan, yükselen bir konjonktür hareketi
dir ki sanayi sahasında da mühim bir 
hareketin, bir yükselişin ifadesi oluyor 
ve bunu da büyük bir memnuniyetle gö
rüyoruz. 

Nihayet, bu sene tarlada da vaziyet 
iyidir; eğer ihracat işlerimizde son aylar
da göze çarpan ataletin de çaresi bulu
nursa, bu sene, Türkiye daha fazla mah
sul ile daha fazla ihracat yapabilecek bir 
vaziyete girmiş bulunacaktır. 

* Maden ihracatında da faaliyet artmak-
tııdır. Meseli, krom ihracatı ve bunun 
müstakbel inkişaf imkanları cidden mü
himdir. 

* Bu suretle, Türkiyede, birbirine çok 
sıkı surette bağlı bulunan modern bir ik
tısat bünyesinin muhtelif organlan ara
sında ahenktar bir yükseliş karşısında 

bu1uHduğumuzu anlıyoruz. Demiryolu, 
nakledecek tonaja muhtaçtır. İşte fabri
kalar bunu temin ediyor. Her biri senede 
yalnız kömür olarak 20-30 bin tonluk bir 
kütleyi yüzlerce kilometre taşımak imka
nını veren, Anadolunun ortasında iptidai 
madde toplay!p etrafa mamul eşya dağı
tan fabrikalar, demiryollarına ne kadar 
muhtaç iseler derniryolları da onlara o 
kadar muhtaçtır. Fakat, bu kadarı kafi 
değildir; demiryolları için daha çok nak
ledecek madde lazımdır. İşte, tarla da 
bunu veriyor; maden de bunu temin için 

çalışıyor. Bilmukabele, madenin ve tar
lanın fazla çalışabilmeleri için de demir
yoluna ihtiyac: yok mudur? 

Öte taraftan fabrika da bu çalışrnala
nn ve mahsullerin artmasına muhtaçtır. 
Köylii fazla mahsul yapıp satmalıdır ki, 
maden fazla çalışıp amele ve nakliye üc
reti vermelidir ki fabrika da çıkardığı 
fazla malı satın alacak insan bulsun! 

Bütün bunların hepsi birbirine bağlı
dır ve bir milli iktısat konjonktürünün 
ahenktar bir yükselişi, bilhassa bu un
~urlar arasındaki tesanütle kaimdir. 

* Bu tesanüdü kuvvetlendirmek ve bu 
milli iktısat konjonktürünün ahenktar 
yükselişindeki tempoyu hızlandırmak 

için bir de ucuzluk lazımdır ki hükume
tin bir taraftan almakta olduğu tedbir
lerle yavaş yavaş bu iş de yürüyor; biraz 
yavaş ta olsa herhalde iyidir. Petrol, 
benzin fiatları hakkında bu sütunlarda 
aylardanberi müdafaa ettiğimiz fikirle
rin bir mucib sebebler layihasına geçmiş 
bulunduğunu görmek bizi ne kadar mem
nun etse yeridir. Demek oluyor ki, mem
lekette muhtelif iktısadi hadiseleri ayni 
gözle görmeğe doğru da bir inkişaf var
dır; yavaş yavaş memlekette bir görüş 
birliği de teşekkül ediyor! 

* Bütün bu ıyi elametleri görmek, bizim 
neslimiz için büyük bir saadet ve bahti
yarlık memba:dır. Dünyanın bugünkü 
iktısadi hareketi beş on sene bu halde gi
decek olursa, ihracatımıza daha sağlam 
mahreçler bulmak siyasetimiz müsbet 
neticeler verirse, Türkiye beş sene sonra 
tanınmıyacak derecede inkişaf etmiş bu
lunacakhr. Bugünkü gidiş, arada bir gö
ziimüze çarpan teferrüata ait bazı küçük 
noksanlara rağmen, güzel bir gidiştir. 
Ümitlerimiz gittikçe büyüyor. 

Muhittin Birgen 

13 yaşında bir karı koca 
Bosnadn 63 yaşında doğuran bir kadın

dan bahsetmiştik. Son günlerde de gene 
Bosnada delice SC\rişen 14 yaŞ'lnda bir ço
cukla 13 yaşında bir kız evlenmek iste
mişler, kilise bu mantıksız talebi kabul 
etmeyince çocuktan seven ve himaye e
den halk, eski bir fidete uyarak cicmaı 

ümmet> yolile bu en genç damadla geli
ni baş göz etm · şl rdir. 

SON POSTA 

Resimli Makale: X Talih kuvvetlige gülümser X 

. \ 
/ 

Müteveffa Mareıal Hindenburg Mazur! bataklıkları zafe

rini kazandıktan sonra ihtisasını soran gazeteciye: 

Talihin abdalı ve ehliyetsizi ikbal ile ıereflendirdiği iddiası 
bir efsanedir, abdal fôrünen yüzden maskeyi çekiniz, albnda 
muhakkak bir zeka kaynağı bulacaksınız, talih herkesin başı 
üzerinden geçebilir, fakat ancak it bilenin üzerinde tevakkuf 
eder. 

- Harpte talihin hissesi vardır, fakat talih ancak bütün 

planlarını riyazi kat'iyetle yapmış olanlara güler, dedi. 

( sez 
Yeni bir moda: 
Rujlarla çorapların 
Renkleri agnı olacalıl 

Amerikadıı yeni bir moda çıkmıştır. 

Kadınlar dudaklarına sürdükleri ruju, 
çoraplarının rengine uydurmaktadırlar. 

Bu modanın elebaşılığını, civa kız diye 
anılan Ginger Rogers yapmaktadır. O
nun için kadın çorabı çıkaran fabrikalar, 
daha fazla açık bej çorapları &ürmekte, 
bunun neticesi olarak ta kırmızı rujlar 
yapan müesseseler de gayet sıkıntılı bir 
vaziyette bulunmaktadırlar. 

Bu modanın bir faydası da çorapların 
kaçan veya akan yerlerine bu yeni ruj
dan sürerek, fazlaca yırtılmasına mani 
olması imi§. 

Napoleon 'un çalışma odası 
Vermiş olduğu muharebelerin ve yap

mış olduğu seferlttrin haritasını aklında 
tutmuş olanlar, Napoleon'un çalışma o -
dasının halen garbi Gürcistanın küçük 
bir nahiye merkezi olan Zugdidi'de bu -
lwıduğunu duydukları zaman hakikaten 
şaşıracaklardır. 

Filhiikika, Napoleon, hiç bir zaman 
Kafkasyayı gitmemiştir. Bu eşya, Zug -
didi'ye, Napoleon'un meşhur mareşalla -
rından Napo!i kralı Joachim Muııet'in to
runu Achille Murat tarafından getiril -
rniştir. Achil!e Murat ise, Zugdidiye, o za
man müstakil bir memleket olan Mingre
li prensesi Salome Dadiani ile evlenerek 
gelmiştir. 

Gürcistan:n Sovyetleşmesi üzerine Da
diani'lerin muhtelif malikanelerinde da
ğınık bir halde bulunan Napoleon'a ait 
bu eşya dikkat ve itina ile toplattırılarak 
Zugdidi müzesine yerleştirilmiştir. Bu 
müzede, halen, Napoleon'a ait bir yazı 
masası ve tefcrrüatı, bir dolap, muhtelif 
kanapeler ile Bonaparte'in ve mareşal -
farının çok kıymetli ve nadir bir çok ta 
resimleri mevcuttur. Çok kıymetli bir 
hatırayı ayrı olarak zikretmek icap e -
der: O da Napoleon'un ölümü üzerine, 
şahsi doktoru F. Antomarci tarafından 
alman yüz mülajıdır ki bütün dünyada 
eııncak üç veya dört tanedir. 

Zugdidi müzesi, yalnız Napoleon'a ait 
eşyalar dolayısile meşhur değildir. Bu 
müzede, Mingreli'nin eski hükümdarları 
Dadiani'lere ait çok kıymetli silahlar, 
tabaklar, muhtelif tablolar da vardır. 

ı· HERGüN BiR FIKRA •i 
Obur değil 

Köylünün biri, bir başka köyde bu
lunan ablasına misafir gitmiş.. Kü. -
çük kardeşini ağırlamak istiyen abla, 
derhal bir yumurta pişirip adamın ö
nüne koymuş .. 
Kadının çocuğu dayısına yumurta 

pişirilip getirildiğini görür görmez .. 
- Anne, demiş, ben de yumurta 

isterim. 

Kadın, bir kardeşinin önüne koy
duğu yumurtaya, bir de çocuğuna 
bakmış: 

- Suı yavrum, demiş, dayın bir yu
murtayı yalnız başına yiyecek kadar 
obur değildir. 

Bir kadını ölümden 
Kurtarırken hapse 
Giren adam 

) 

•-------------il Danyel Mugil isminde bir İskoçyalı, 
Diş çeklirmede geçen hafta Londrada bulunduğu sıra-
u d l ,ı.. ki da Taymis nehrinde boğulmak üzere na in ar erıte erden bulunan bir kadını kurtanr..ıştı. Bunun 
Daha cesurmuş üzerine gazeteler kendisinden uzun u-

İngiliz diş doktorlanna göre, diş çek
tirmede erkekler kadınlardan daha yü
reksizclirler. Dişçi kabinesini ziyaret e
denler arasında en fazla asabiyet göste
renler gene erkeklerdir. 

zun ve takdirlerle bahsettiler. Mugil 
bir tahlisiye madalyesi, on İngiliz li • 
rası ve altı ay hapis cezası aldL 

Hapis cezasının sebebi ~udur: 
Bu hadisenin garetelerde yazılması 

üzerine ikametgahı eski karıst tarafın
dan öğrenilerek, ikinci defa evlendiği 
için dava açılmış ve adam altı ay hapse 
mahkfım edilmiştir. 

Kanadalı doktorlardan birine bir gün 
bir hasta gelmiş. Bu hasta 1,80 boyunda, 
hassa alayı efradından imiş. Diş ağrısın
dan şikayet ediyormuş. Sırası gelip te 
muayene odasına girince, doktorun (is
kemleye oturunuz) demesile olduğu gibi 
yere yığılmış. 

Niyotonun hususi hayatı 
Cazibeiarz kanununu keşfeden meşhur 

alimlerden Nıyotonun el yazısı ile yazılı 
bir defteri bulunmuş ve Kernbriç 'Oni

takdis versitesi tarafından satın alınmıştır. Bu Japonlar tagfonu 
ederlermiş defter 34 sahifedir ve Niyotonun 1665 

mayısından nisan 1669 tarihine kadar o-
J aponyadan kalkıp bir solukta Lon- Jan masraflarını göstermektedir. 

draya inen Japon tayyarecilerinin uç. Hesaplardan birinde şöyle denilmek
tukları tayyarenin ismi (AlJahın Rüz- tedir: .Filan handa harcadığım ı İngiliz 
garı) idi. füası.> 

Bir çok kimseler, Japonların bu tay Daha aşa.ğtda fU satırlara rastgeliyo-
yareye bu ismi niçin verdiklerini me - ruz: 
rak ettiklerinden b ir Fransız gazetesi cFelsefi zekalar .•. 9 §ilin altı pen.> 

şu izahatı vermektedir: Niyoton, gene bu defterine göre 4 şili-
( Allahın Rüzgarı) tabiri Japonlar - ne bir çift ayakkabı satın almış, ve hu

ca çok menustur. Bizim tayfun deyip •.na 6 penelik te bir fotin bağı eklemeyi 
de korktuğumuz fırtınalı havalara on muvafık bulmuş. 
lar (Allahın Rüzgarı) demekle iktifa 1667 senesinde terzisine, 2 İngiliz lirası 
ederler. Bu ismi vermelcrıne de şu h5.- 13 şiline bir kat kışlık elbise yaptırmış. 
disc sebep olmuştur: Ayni senenin yazında da bir İngiliz lirası 

13 üncü asırda Kubilay Han 300 ge 3 şilin ve 10 peneye yazlık bir kostüm 
mi ile Japonyaya hücum etmek istemiş, ısmarlamış. Noel ıçin be§ şilin harcamış, 
Mikado bu kuvvete kar§ı duramıyaca. lakin ertesi günü de iskambil oynıyarak 
ğını anlayınca o .gün sabaha kadar AI - tam 15 şilin kaybetmiş. 
laha dua ederek kendisine bir necat yo Niyoton'un bu defteri, sırf aklında tu
lu göstermesini istemiş. Filhakika Kubi- tamadığı şeyleri kayıt için aldığı muhak
lciy'ın donanmast Japon adalarına so - kaktır. Zira bir keresinde, yumurta kay
kulunca, bir tayfun kopmuş ve Kubilay natmak istemiş. Dalgınlıkla, yumurta 
maksadına muvaffak olamamış, bu se- yerine saatini suya atmış, ve elinde de 
hepten dolayı Japonlar tayfunları tak- saati yerine yumurtayı tutarak pişmesi-
dis ederlermiş. ni beklemiş .. Bu hikaye çok meşhurdur. 

r 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

Muhterem bir arkadaşımız evlenme ve boşanma mesele- Yazısı da gerçekten derin bir düşünce mahsulüdür. Fakat 
leri üzerinde bir anket açtı. Bu işleri bilenlere baş vurdu, bizim bildiğimize gör e evlenme ve boşanma meseleleri üze. 
bir çoğundan vakıfane cevaplar aldı. Bu cevapları verenler- r inde bu derece vfıkıfane rnütalealar serdeden üstadımız 
den bir tanesi büyük romancı Hüseyin Rahmi Gürpınardır. bütün hayatında n e evlenmiş, bittabi ne de ayrılmıştır. 

1 S T E R 1 N A N 1 S T E R 1 N A N M Al 

r
Sözün Kısası 

Bag Birben 

E. Ta)U 

-=;p anıdıkJardan, bekar, oıdu1'ÇS 
u lı, kimsesiz biri vardır. aeÇCst 

de görüşüyorduk. Bir aralık rnliııa 
düştü sordum: ,, 

- Sen soyadı olarak ne aldıil · ·t 
Dünyada kendi kendini ınünf ~ 

mekten hasıl olma acı bir dudalt 
ıile cevap verdi: 

- Birben!. ı!l 
Ve derhal böyle bir ad intibab 

sebepleri anlatmağa koyuldu: y. 
- Baktım herkes üstünlük, erlik~ 

lik iddiasında. Bir karış, yerden .,dl 
ispenç tavırlı adam Çetin diye ~~e~ 
mış. Meteliğe kurşun atan Co~ 
muş. Kırk yaian, allak, mendeb jc. 

Doğruder'e benzer bir ad beğerıı:1' 
vazuun artık yeryüzünde kuru bifıııı 
ibaret olduğunu, soyadı kanun~di 
bikinden sonra iyice anladım. şıdif f 
talık ta bir tefahür, bir öğürı!lle oıı 
yor. Ben de düşündüm, taşındı!ll· si 
da, benimle yakından uzaktaJ'l ~r 
hiç kimse bulunmadığını, ben bil' 
tikten sonra adımı taşıyacak tel< , 
kalmıyacağım nazarı itib~"! aıdııtı 
Birben lakabını işte onun için . ·ıı 
Herhalde, Alman Yahudilerırı1 .sııı1' 
berg (dağ), stejn (taş) la biterı \ 
ni türkçeleşt!rmekten, yabancı blıı 
veren (-er) li, (-elli) li, (-man> l< 
!erden birini benimsemekten ço /. 
iyi bir iş gördüğüme kaniiın. t" 
hiçbir iddia da yok ki, başkaları ·r 
dan beğenilerek, bana emeksiz bled 
akraba kazandırmasından endişe eÇ 

Bak başkalarına: Üzene bezene~ d 
ıoyadlarına, yurdun her köşesıtııc ~ 
tane ortak çıktı?. Ecdadlarının bil 1 tt 
viyetlerinden bihaber olarak ye 
ensali atiye bizler için: 

1 
- Amma da zorlu adamlarJlllŞ· 

cekler .. Heps! üstün, hepsi yaJ1lll
11
{, 

y5ğit, hepsi Iaziletkar! Acaba a~• 
hiçbir orta l:allisi yok mu imiş?· rllh 

Ben, Birben anını kimsesiz ,,il :" 
·ııerı.v izafe etmekle, o gelecek nesı si! 

muhakemelerine de hiçbir fena ıe 
§Üphe katacak değilim. ıce 

Ve, yalnızlığın daha fazla ~l.lı • 
olduğu omuzlarını silkerek, kB 
rüdü.. Gözden kayboldu. 

E~) 
~J~ 

Amerikalı mizah üsta ı 
bir nüktesi e 

Dünya edebiyatında kertı81#ı 
en büyük mizcrh üstadlarındııtl a1'1t 
kalı Mark Tuveyn'in sayısız 0. 

rinden birini de biz anlataı~·ıı~ 
WVaklile, Mark Tuveyn'~. b!,~ asli 

çagırmışlar. Ev sahibi, buyu bit 
dan mesleği olan edebiyattaıt 
söz söylemesini rica etmiş. et~ 

Edip, ayağa kalkmış ve ga'/ 
/ 

1i bir sesle: e 5 
cBaylar, demiş bana gayet ~jo 

rici bir vazife yüklemiş bultı!' isi~ 
nuz. Edebiyattan bahsetıne~~jil, • 
sunuz. Edebiyatın, Homer, ~1 i)Ş ~ 
pir, Mi1ton gibi büyükleri o]Jtl 

t nuyorlar... .. eti~ 
Ve kendisi iskemlesinin uı 

ğılıp ölü mtaklidi yaparken: ·ri ~ 
cBen de kendimi o k~dar 1 

miyorum ... > diye ilave ettniŞ·· 
11 _ ..... , - • ~·-- , . . .. -- .. ~ I 

Biliyor musu~.J 
··ı J"r 

1 - Meşhur siyahi danso 
.Baker bngün kaç yaşındadır? c~ 

2 - Hali hazırda Avustur1' ııetl 
reisi olan Miklas kaç sened;:dl'1,ı 
mevkidedir. Bugün kaç yaşın cıill 

3 - Torpido icadı hangi yılB fd(ı 
(cevapla fi 

* Dünkü Suallerin Cevapıarı: rfı~ ~ 
ı 'fe\ v 

1 - Dış şleri Bakanımız aoP 
Aras Rodos adasında 1883 de riSıe 
Berut tıbbiyesini bitirmiş. ~8 ı::ıı~ 
torluk tahsilini yapmış, tzrnır ıŞı J9 
hastanesi _doktorluğunu yaplll

9
1' ıı1 

ilk defa Izmir meb'usu ola! 1~et1 
iştirak etmiştir. 1925 de Dış 
kanı olmuştur. . at ed1 

2 - Vapur 1841 yılında ıc ıc l 
3 - İstanbuldn büyük zeıze 

lında olmuştur. 
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TELGRAF HABERLERi 
Muamele ve kazanç vergileri 
Değişikliklere dair lllgihalar 
bu sabah Mecliste görüşülüyor 

Liyihaların esasların1 neşrediyoruz 
Dün Mecliste mühim kanunlar kabul edildi. Pazartesi toplantısında hararetli 
müzakereler olacak, Hatay itilafı, benzin ve petrol fiatlarının tenzili layihaları 

görüşüldükten sonra Başvekil mühim nutkunu söyliyecektir 
Ankara, 11 (Hususi) - Büyük Millet 

Meclisi yann öğleden evvel toplanarak 
umumi heyete sevkedilmiş bulunan iş

lerden mühim bir kısmını daha görüşe
rek intaç edecektir. 
Yarınki ruznameye 11 iş konmuştur. 

Muamele ve kazanç vergilerinde yapıla
cak değişiklik hakkındaki layihalarla 
çok çocuklu hakimlere verilecek yardım 
paraları ve ikramiyeye dair layiha, harp 
malüllerinin terfihlerine dair layiha bu 
aradadır. 

Meclisin pazartesi günkü ruznamesi 
de hazırlanmıştır. Du ruznamede 6 mü
him madde vardır. Benzin ve petroldan 
alınan vergi ve ı esimlerin tenziline dair 
Jayihalarla sınai müesseselerin sarfettik
leri elektrikten alınmakta olan istihlak 
resminin tenziline dair layiha, Diyarbe
kirden Irak ve İran hududlarına kadar 
yapılacak demiryollarına dair layiha, 
Sancak hakkındaki muahede ve anlaş· 
manın tasdik~ hakkındaki kanun layiha
sı. Türkiye - Mısır dostluk ve ikamet m. 
ahedelerile tabiiyet mukavelesinin tas
diki hakkındaki Jayiha o gün görüşüle
cektir. 

Bu ehemmiyetli mevzuların müzake
resi münasebetilc. Hariciye, Nafıa ve Ma
liye Vekiller!nin izahatta bulunmalarına 
intizar edilmektedir. 

Pazartesi toplantısında Meclis yaz ta
tiline karar vereceğinden Başvekil İsmet 
İnönünün beklenen nutkunu irat ederek 
millet vekillerinden itimat istiyeceği mu
hakkak addolunmaktadır. 

Cumhuriyet hükumetinin dış ve iç si
~rasette yurdun iktısadi, mali ve imar iş· 
!erinde gösterd!ği büyük dirayet ve aldı· 
ğı tedbirlerle elde ettiği muvaffakiyetler 
dolayısile Büyük Millet Meclisinin bu 
toplantıda coşkun tezahürata sahne ola
cağı anlaşılm:.ktadır. 

Kazançtan istisna edilenler 
Ankara, 11 (Hususi) - Kazanç vergisi 

hakkındaki kc.nunların bazı hükümlerini 
değiştiren Jayıhnnın aldığı son şekle gö-

tabi tutulan mükellefleri alakadar eder ,miryollarının işletilmesi ve Havzadaki 
hükümler vardır. 

Muamele vergisi 
deniz işlerinin inhisar altına alınmasına, 
göçmenlerle nakledilenlere, mültecilereı 
ve muhtaç çiftçilere ödünç olarak tohum-

Ankara, 11 (Hususi) - Muamele Juk ve yemeklik buğday dağıtılması için 
ve.rgisi kanununun bazı maddelerinin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 
değiştirılmesi ve bu kanuna bazı mad- 3 milyon 750 bin liraya kadar kredi aç
deler eklenmesi hakkındaki layihanın masına salahiyet veren kanun Hiyihala
bütçe encümeninden aldığı son şekilde ,r:ıe hava müdafaa genel kumandanlığı 
kanundaki istisnalardan yeniden hariç teşkili, vilayetler evinin tesisat ve mef
tutulması lazım ge!en müesseselerin l'UŞatı için gelecek senelere sari taahhü
tesbiti işini Maliye \'e İktısat Vekalet - dat icrası hakkındaki kanun ıayihaları, 
lerinin teklifi üzerine icra vekillerine devlet demiryollannın ihtiyacı olan mu
bırakan hüküm Iayihadan çıkarılmış· harrik ve müteharrik edevatın siparişi 
tır. ,için 16 milyon liraya kadar taahhüt ya- J 

Muamele vergisine tabi olmıyan ba· pılmasına, Sümer Bank sermayesine ev-
1 

zı küçük sanayiin ayni san'ati yapan velce ilave edilmiş bulunan 45 milyon 
ve bu vergiye tabi o.an büyük mües • liraya 15 milyon lira daha ilavesine ait 
seselere rekabet ettiği ve büyük mü - kanunlar da kabul edilmiştir. 
essese halinde çalışmaları, sanayii kur· Kan giitme 
tarmak için bunlara rekabet edecekle- Kan gütme sebebile işlenen fiiller hak-
rin muafiyetten hariç tutulmaları ye· kındaki kanunun müzakeresine başlanır
rinde bir ted,,ir görülmüştür. Ancak ken söz alan Adliye Vekili Şükrü Sa
vergi bakımı~an istikrar isteyen sınai racoğlu şu beyanatta bulunmuş ve de
teşebbüslerden hangilerinin vergiye miştir ki: 
tabi olacaklarını kat'i olarak tayin et- - Bu kanun süratlc tesirini yapacak 
mek lıizım geldiğini düşünen bütçe en. ve bu kurunnvusta adeti güzel ve rnede-1 
'CÜmeni .icra vekilleri hey'etine sal<lhi •

1 

ni Türki~emiıi sü~at~~ ~e ebediyen ter
yet verılmektense bu hususta bir Jayi· l~edecektır. Tek dılegımız bu kanunu 
ha sevketmesi için hükumete mühlet tatbik etmek fırsatını ele geçirmektir. 
·verilmesini münasip görmüştür. Kanun Adliye Vekilinin bu beyanatını 

Hükı1met bu layihayı ikinciteşrin • .:nüteakip müstaceliyeUe müzakere edi-
.de meclise verecekt:r. )erek kabul olunmuştur. 

M 1. t kah ı d'I ka 1 Türkiye - İtalva arasında Romada im-ec ıs e u c ı en nun ar . . ~ 
za edıhnış olan ticaret ve seyriscfain mu-

Ankara 11 (Hususi) - Bugün Mecliste ahedesile ticaret :mlaşmasının ve mer
Ereğli şirketinder: alınan liman, demir- hutatının tasdiklerinc ait kanun layiha
yolu ve madenlenn Kozlu ve Kilimli de- Inrı da kabul edilmiştir. 

R~;y;~r;·~~~~hlhi~·~r~;ı~·ı 
namına casusluk yapanlar 

Muhtelif tarihlerde yahalanan suçluların 
dün muhakemelerine· başlandı 

Antakya Türkleri için 
katliam hazırlanmış 

r 
Müthiş ve şumllü 
Bir suilıasti planı 
Meydana çıkarıldı 

"\( Emir Abdullahın 
ıMemlekelimizi ziyare 
infial uyandırdı 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

mindeki 600 evli Türk köyünde ca· 
niyane tecavüzlerde bulunulmuş ve 
köy yağma edilmiştir. 

Araplar dükkanlarında ve Türk 
mahalleleri aralarındaki evlerinde 
bulunan eşyalarını sür'atle harice 
taşıyorlar. Bu vaziyet halka şehrin 
kundaklanması korkusunu vermek· 
tedir. 

Arap milisler 4fürk nüfus kati · 
bini süngülemişlerdır. Türk memur
lar dairelerine gidememektedirler. 
Himayesiz kalan Türkler endişe 
içindedir. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
halli bükfunetin ve Fran~z kuvvetle 
rinin müdahalelerine rağmen buy 
arbedeler ve müsademeler olınuşt 
Netice: On iki Arap, beş Türk, iki 
meni mecruhtur! cTürkler bir ortodo 
Arabın kulağını kestiler!• diye de 
yamet koparıyorlar! 

İkinci bir hadise de Şarki Erdün E 
rinin Ankarada ve Türkiyedeki ika 
ti ve bu münasebetle iki taraf arasın 
teati edilen dostluk sözleridir. Arap 
ğın ittihadı namına Şam meydanları 
çın çın çınlatan nutuk!ara rağmen b 
Arap hükümdarının, cSancak hakkın 
daki karar vesilesinden biiistifade• 

.'Jıl. kara ile rnücameleye girişmesi bura 
Adana, 11 (Hususi) - Sancakta fena halde hiddet ve tuğyanı mucip 

tazyik son dereceyi bulmuştur. Ha- muştur. 

zırlanan imha planı vaktinde haber ) Üçüncü bir hadise de Sancak 
alınmış ve bahçelerde oturan Türk- yüksek komiser vekilinin Sancak işl 
ler şoförler tarafından şehre getiril- ri hakkında Adanaya giderek orada 
mişlerdir. Araplar bu otomobillerin 1 zı meseleler hakkında müzakerede b 
camlannı kırnuş~ar, Jastik~erini pat- punınasıdır. Yeni Sancak .rejiminin t 
latmışlardır. Şoforler benzın depola- bikine ait olduğu zannedilen bu ko 
rile bahçelerdeki evleri yağma etmiş- nuşmalar üzerine şimdi Vataniler kü 
lerdir. lere biniyorlar: cDemek, bundan son 

Bundan başka Türklerin şapkaları Sancak işleri Şam.da değil, Adana 
başlarından zorla alınmakta, yırtıl hal ve fasledilecektir?.• diyorlar. B 
maktadır. Halk mümessili Abdülga- hal, yani Fransanın bu işlerde Türki 
ni delegenin yanına giderken önüne ye i'le elbirliği etmiş o!ması burada V 
çıkan Araplar tarafından tehdid edil- tanileri o kadar kızdırdı k! İhsan Cab 
mişse de yetişen Türkler tarafından ri irat ettiği nutukta F'ransa ile yapı 
kurtanlmtştı:r. lan dostluk müadehesinin bir cHudy 

Milisler çarşı ve mahallelerde si- biyye müsalehası• olduğunu söyl 
lahlarla dolaşarak haikı tchdid et~ Maliim olduğu üzere bu müsaleha pe 
mektedirler. Bugün Suriyenin her gamberi.mizin Kureyş ile yaptığı on 
tarafında yapılması kararlaştırılan nelik bir müsalehadır ki müddet bitt 
büyük nCmayiş, demir gömleklileri ği zaman Medine ve Mekkeyi zaptey 
reisi doktor Abdurrahman Şehben - fomişti. Fakat, İhsan Cabiri on se 
derin bir beyannamesile vazgeçilmiş- sonra Suriyenin Fransayı ne suret 
tir. fethedeceğini tasrih etmedı. 

NOOa~·ş·lı·;•ke~~OOOOt~tkik-

se yaha tine çıkıyor 
Ank:ıradan. Wdirild!ğine göre Baş· 

vekil Ismet lnönü ten1muzun ilk haf. 
tasında yanında Vekaletler mütehas • 
sısları olduğu halde uzun bir memle • 
ket seyahatine çıkacak, bir çok vila • 
yetlerimizde tetkikat yapacaktır 

Gazeteler Antakyadaki mücade 
haberlerinin Ankaraya aksetmesi ü 
rine orada Vekiller Hey'etinin, Mar 
Çakmağın da iştirakile bir içtıma akte 
tiğini ve bunun neticesinde hududa 
ki fırka asker gönderilmesme kar 
verildiği tarzında bazı haberler yaz 
maktadırlar. Bu haberler de burad 
hiddet uyandınnış ve (Türkiye b 
tehdit ediyor) feryadı büsbütün art 
mıştır. A. S. 

A 'man Nazırı Sabık İngiliz kralı 
Peş lede İ 
Budapeştede 11 (A.A.) - Baron fon Stanbula geliyor 

Neurnth ve yanındaki zevat buraya var- Ankaradan bildirild:ğine göre Vınd 
ır.ışlar ve tayyare meydanında başvekil sor Dükü ile Düşes Vindsör temmu 
B. Daranyi ile B. Kanya ve İtalya, Avus- başlarında İstanbula gelecekler ve A 
turya, Bulgaristan ve Yugoslavya orta el- tatürkün şahsi misafıri olarak Bey 
çileri tarafından karşılanmışlardır. lerbeyi sarayında üç hafta misafir ka 

ihtimalinde Kızıl ordunun hezimetini lacaklardır. 
hazırlamak maksadile bu ordunun kuv MaI;ye Vekili tekrar Alalilrkün 

re> ziraat işlerinde kullandığı araba ve- Moskova ı ı (A.A.) -Tas ajansı bil. 
ya hayvanile nakJiyeciliği itiyat etmek- diriyor: 

vetini zayıflatmak üzere bozgunculuk Avrupaya gidiyor 
faaliyeti yapmakta idiler. Bunların he· Tebrik telgrafları 

sizin arasıra ücretle eşya nakleden köy-
Dahiliye halk komiserliği organla· 

lülerle 60 kuruşa kadar olan işçi günde- . . 
ı'kl .1 120 

k kad .. d 1.kl . n tarafından muhtelıf tarıhlerde tey • 
ı en e uruşa ar gun e ı erın k. f d' k ki . 

€O k .d .. t t t 1 ı e ılen To aşevs , Yak!r, Uboro • 
uruşu vergı en mus esna u u - viç, Kork, Aydeman, Feldman, Pren • 

defini, Sovyetler Birliğinde büyük a _ Ankara, 11 (Hususi) - Maliye Ve· Ankara 1 1 - Efgan istik1ruinin 
razi sahipleri ve ıkapitalistler rejimi • kili Fuat Ağralı gelecek hafta sonunda dönümü münasebeti1e Reisicumh 
nin yeniden tesisine yardım etmek teş- iedavi için mezunen Avrupaya gide - Atatürk ile Efgan Kraiı arasında tel muştur. k p 1 · 

kil eylemekte idi. ~ktir. graflar teati olunmuştur. 
Büilinru~ul~ken~~~e iınad ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ov ve utna mese esınin tahkikatı bit Ayni Iayihaya göre gayrimenkul alıp 
''e yaptırıp satmağı meslek ittihaz eden- miş ve mahkemeye verilmiştir. 
Icr her ay içinde sattıkları gayrimenku- Yukarıda ismi geçen mevkuflar, as· 
!ün cinsini bir beyanname ile icrayi ti- keri vazifelerini suiistimal, vatana, 
caret ettikleri veya ikametgahlannın bu- Sovyetler Birliği milletlerine, ve işçi 
lunduğu varidat dairesine bildirmeğe ve köylü Kızıl ordusuna hiyanetle suç. 
mecbur tutulmuşlardır. ludurlar. Tahkikat evrakı, bunların 

edilen suçları tamamile itiraf etmiş • Sabahtan Sabaha : 

İstanbul b2hkhanesindeki seyyar kah- Sovyetler Birliğine karşı gayri dosta -
zamallann vergi nisbeti, bunlara balık- ne bir siyaset takip eden yabancı dev· 
hanece ödenm paranın yüzde nisbeti !etlerden birinin askeri zimamdar ma· 
olarak tesbit edilmiştir. Ecnebi memle- hafili ile işbirliği halinde devlet aley· 
ketlerden gelen artistlerle temsil ve her hinde harekata iştiraklerini tesbit et • 
nevi oyun heyetlerinin vergileri, biletle mektedir. 

!erdir. 

Dava, bugün, 11 haziranda, Sovyet
ler Birliği yüksek divanının hususi 
mahkemesi önünde, gizli bir celsede 
görülmektedir. 

Mahkemeye, Sovyetler Birliğı yük· 
sek divanı askert mahkemesi .reisi Ul • 
rik riyaset etmektedir. 

girilen ve içinde konsomasyon yapılmı- Bu devletin askeri casusluk t~kila. B M E · ı· 
yan yerlerde dühtıliye biletlerinin ihtiva tına dahil bulunan suçlular, bu devle· • uammer rış ge ıyor 
ettiği mcbaliğin tamamı üzerinden yüzde tin askeri mahafiline sistematik bir su· Ankara, 11 (Hususi) - Türkiye İş 
b~ nisbetincle vergiye bağlanmıştır. rette Kızıl ordunun vaziyeti hakkında Bankası Umumi Müdürü Muammer 

Llyihada sirketlerin müteahhidleri casusluk malfunatı vermekte, Sovyet - Eriş kısa bir müddet kalmak üzere bu 
günd lik kazançları üzerinden vergiye ler Birliğine karşı askeri bir tecavüz akşam İstanbula hareket etmiştir. 
~ :...- c:m:==ı-

C Bacaksızın maskaralıhları: Yorgan gitti dava bitti _ı 

Tarihin malı 
Fıkırdak bir sinema yıldızı genç yaşında öldü. Stüdyo san'atkarlarını 

doğuşları, sanat yapışları ne kadar süratli olursa kayboluşları da ayni 
kildedir. 

Kendilerinden bahsedilmeğe başlandığı gün servet ve şöhret ayaklarında 
dır. Fakat yalnız ölüm değil, bazı hadiseler de sinema yıldızlannın katilidi 
ler. Sinema tekniğinde görülen her hangi bir değişiklik bugünün şöhre · 
sıfıra indirebilir. Sesli filmlerden sonra sesi müsait olmıyan birçok şöhretle 
birdenbire unutuluverdiler. Zaten bu sanatta iz ve eser bırakmak imkAnı yo 
Stüdyo bir· sihirbaz dükkAnı gibidir. Orada her şey makinenin, ışığın v 
filmcilik sanatına ait binbir hünerin sözü geçer. Ekranda gördüğümüz artis 
ruhunun ve bilgisinin, zevkinin insi yak! hareketlerile değil, rejisörün ve 
naryocunun ve teknisyenlerin elleri ve işaretlerile hareket eder. Bunun için 
sanatkAr bir oyuncaktan başka bir şey değildir. 

Vaktile Rodolf Valentino adındaki şöhret yaprnıı bir sinema artisti öl· 
müştü. Ayni gün Amerikanın tanınmış bir muharriri de öldü. Gazeteler, 
halk, sinema alemi Rodolf Valentino ile o kadar meşgul oldular ki yer yerin• 
den oynadı. Zavallı muharririn cenazesini on iki kişilik bir dost kafilesi 
kaldırdı. 

Bundan bahseden bir İngiliz gazetesi o zaman şöyle bir mütaleada bulun. 
muştu: 

c Valentinoya gösterilen alaka bugün içindir. Sinema sanatkarının şöhreti 
modası geçinciye ve yahut ölünciye kadardır. Fakat bir fikir - fırça ve kalem 
sahibi eğer sanatkar ise kazandığı şöhreti tarihe mal edebilir., 
Doğrudur zannederim. Bürhan Cahid Morkaua 
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Kadıköylüler lüzumsuz yere 
endişeye düşürüldüler 

Kacbköyünden bir görünii§ 
Kadıköy su şirketi, henüz satın al-ı maya, evlerde J 8 günlük su ihtiyacını 

nıa mukavelesi imzalanmadığı halde karşılayacak su depo edilmesine çalı -
memurlarına iş kanunu mucibince ıa- şımıya başlanılmıştır. Bu telaş yersiz -
ıım gelen tazminat ve ikramiyeyi ver- dir. Şirketin halkı susuz bırakmasına, 
memek maksadile bugünden itibaren selemüsselam tatili faaliyet etmesine 
alakalarını kestiğini bildirmişti. Me • meydan verilmiyeceıktir. Farzımuh~l 

şirket böyle bir hareket yapmış olsa bı-
rnurların müracaatı üzerine iş daire -
si müfettişliği tarafından yapılan tet. 
kikat neticelenmiştir. 

Şirketin, memurların alakasını kes
tiği hakkındaki tebliği geri alacağı u
mulmaktadır. 

Bu havadis gazetelerde çıktıktan 

sonra Kadıköy su şirketinin abonele -
r ini ciddi bir telaş almış, herkes 18 
gün susuz kalmak endışesile kıvran • 

Poliste: 

le Belediye sular idaresi derhal faali • 
yete geçecek ve bir şehir ve amme hiz
meti olan bu işi ele alacaktır. 

Belediye esasen bu bakımdan tet • 
kikatını yapmış, icap eden tedbirleri de 
almış bulunmaktadır. Btnaenaleyh Ka
dıköylüler çıkarılan şayialarla lüzum. 
suz yere telaş ve endi1eye düşürül -
müşlerdir. Çıkarılan şayialara inanma
mak lazımdır. 

Müte/errik : 
Şehremininde kuduz bir köpek Müşterek tenzilatlı tarife tatbiki 

iki çocuğu ısırdı tetkikab devam ediyor 
Şehremininde Denizaptal mahalle - Türk • Bulgar - Yunan şimendifer 

s inde oturan 4 yaşında Kadrı ile, 3 ya· hatlarında tarüelerin birleştirilmesini 
şında Halideyi dün bir kuduz köpek ı- ve tenzilatlı tarife tatbikini tetkik e . 
sırmış, köpek, ötekine berikine de sal· 
dmrken iki kurşun atılmak suretile den komisyon dün de toplanmıştır. 
öldürülmüştür. Türk ihracat malları için bu hatlarda 

Ölü köpekle ısırılan çocuklar Şeh- mühim miktarda tenzilat yapılması e
re.minındeki kuduz tedavi müessesesi - sası kararlaştırılmıştır. Komisyon ça
ne götürülmüşlerdir. Topkapıda ve lışmalarını önümüzdeki hafta içinde bi 
Mevlevihanekapıdan şehre giren başı tirecek ve mukavele imzalanacaktır. 
boş köy köpeklerinin derhal öldürül -
mesi için de kuduz tedavi müessesesi Sayım vergisine tabi hayvanlar 
belediye nezdinde teşebbüste bulun - İstanbul ve mülhaka~ı dahilinde sa-
mağa karar vermiştir. Bu civarlarda yım resmine tabi hayvanların adedi -
başı boş köpek çoktur. Ve bunlar köy- nin umumi yekıinu 305,08 7 olarak tes
lerdcn gelip şehrin içerisine yayılmak· bit edilmiştir. 
tadır. 

Bir çocuğa kamyon çarph Bunlardan r 61, 18.ıt dil koyun, t 94 ü, 
Erenköyünde Selamiçeşme'de otu • 16 sı Beykoz, f 76 zi Kartalda olmak ü

ran Arif oğlu Muvaffak'a, &Iamiçeş _ zere Merinos, 60,343 ü kıl keçi, 72 si 
me caddesinde, hava gazı şirketinin tütik, 96 sı deve, 8507 si manda, 
37 1 numaralı kamyonu çarparak yara - 5o,34s zi sığır, 15,30-i ü at, 7489 zu e
lamıştır. Çocuk tedavi altına alınmış, şek, 550 si katır, 1000 tanesi de domuz-
soför yakalanmıştır. dur. 
Bir amele çatıdan düştü, beli kırıldı --~~--~-~=-= ........ ~.,,......!!!!"""'---· 

Galatada Rıhtım caddesinde Liman tan iğnede tetanos mikrobu bulundu • 
İdaresinin yıktırmakta olduğu bina - ğundan, ihtilaçlar ve teşennüçler ge • 
!arda çalışan 25 yaşında Andon oğlu çirmeğe ·başlamış, şiddetli ıztırapla kıv 
Yorgi, dün, çalışmakta olduğu dört raııır bir halde Gureba hastanesine 
metrelik çatıdan düşerek belinden ve kaldırılmıştır. Orada feci bir şekilde 
sağ kolundan yaralanmış, Beyoğlu be- can vermiştir. 
lediye hastanesine kaldırılmıştır. Adliye doktoru Enver Karan, cese-

Bir çocuk tetanostan öldü di muayeneye gitmiş ve gömülmesine 
Ahmet isimli bir çocuk, koluna ha - müsaade etmiştir. 

Taksim Belediye bahçesinin açılışı 

Değerli san'atk1ir Safiye ve arkadaılan 
Taksim belediye bahçesinin, alatur- huri Salahattin ve arkadaşları okuduk

ka sazla açılışı münasebetile, dün ge- ları yeni şarkılarla, dinleyicilere geç 
ce, Matbuat erkanına bir ziyafet veril- vakte kadar sonsuz bir zevk ve ne 'e 

SON POSTA 

1 Benzin fiatında 
ihtikar yapıldığı 

tesbit edildi 
Belediye icabında fiatların 
tesbitine müdahale edecek 

Belediye iktısat müdürlüğü benzin 
ve petrol fiatlarına litre başmda bir 
kuruş zam yapıldığı hakkındaki iddi -
aları tetkik etmiş ve bu hususta bir ra
por hazırlamıştır. Rapor dün akşam be
lediye riyasetine tevdi edilmiştir. 

Raporda, petrol ve benzin fiatlarına 
zam yapmak için hiç btr sebep olma -
dığı zikr ve bu hareket ihtikar olarak 
tavsif edilmiştir. Raporun belediye ri
yaseti tarafından tetkikini müteakıp 

icap eden müdahale yapılacaktır. 

Apartıman 
sahtekarlığı 

Ahmet Rif at ismini taşıyan 
Mevlfıt hakkındaki tevkif 

müzekkeresi yenilendi 

Beyoğlunda Ağahamamında Firuz 
ağa caddesinde oturan «Hocanın hayır
lı apartımanı:. sahibi Şerife Kamer 
Gül.beyazın bu apartımanile d ğer ba
zı emlakini vekale vıme sahtekarlığı 

yaparak dolandırdıgı idd!asile, Ahmet 
Rifat adlı biri, Avrupadan gelir gel • 
mez yakalanmıştı. 

Kendisinin 2 1 eylül 1 340 tarihinde 
İzmirde başka bir suç ışlediği iddiasi
le takibata uğradığı ş~klinde akseden 
bir haber üzerine, buraca keyfiyetin 
İzmir müddeiumumili~inden sorul • 
masına karar verilmişti;-. Böyle bir ta
kibat yapılıp yapılmadığı; hakkında 

takibat yapılanın bu Ahmet Rifat mı, 
yoksa başkası mı olduğu: takibat yapıl
mışsa, beraetle mi, yoksa mahkumiyet-
1e mi neticelendiği araştırılacaktır. 

Birinci sorgu hakim~ Rahmi, Avru -
patlan gelince Sultanahmet birinci 
sulh C€za hakimi Reşit tarafından tev. 
kif edilen Ahmet Rifat hakkındaki tev
kif müzekkeresini dü11 yenilemiştir. 

Dul, yetim ve 
Mütekait maaşları 
Dün başladı 

Hususi idareden maaş alan müte -
kait, dul ve yetimlerin maaşlarının ve
rilmesine dünden itibaren başlanmış ~ 
tır. 

Festival programı tekrar 
değiştiriliyor 

Tesbit edilen festival programının 

yeniden değiştirilmesi icap etmiştir. 
Çünkü bir çok eğlence yerleri sahiple
ri belediyeye müracaat ederek prog -
ramda kendilerine de yer ayrılmasını 
istemektedirler. Yeni yapılan progra • 
mm bir daha bozulmıyacağı söylen -
mektedir. 

Bir çocuk kabak tavasında yandı 
Ayvansarayda Karabaş mahallesin

de bakkal Şükrünün 3 yaşındaki oğlu 
Fikri, yengesi kabak kızartırken tava
nın yanına yaklaşmış, tavanın üzerine 
düşmesile yüzü ve elleri yanmıştır. Ço 
cuk, Şişli çocuk hastanesine kaldırıl • 
nuştır. 
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Rıhtımların projesi geldi 
Galatadan Fındıklıya kadar bütün binalar yıktırılac ::lk, 
yeni rıhhm ve tesisat yaptırılacak, bu iş 2,5 yılda bitecek 

• 
Galatadan bir manzara 

İstanbul limanının tamamile asri -ı dıklıya ve Sirkeciden Sarayburnuna 
leştir,lmesi için yapılan tetkikler iler- kadar rıhtım tahdit edilecektir. Rıhtım 
lemiştir. Limanda yapılacak rıhtımlar 
hakkında İngiliz mühendislerinden mü 
rekkep bir hey'et tetkiklerde bulun -
muş ve rıhtım projesi bu hey'ete ve -
rilmişti. Londraya giden hey'e t, iki ay 
çalışarak projeyi vücuda getirmiş ve 
dün limanlar idare umum müdürlüğü
ne göndermiştir. 

İstanbul Liman İdaresı Umum Mü· 
dürü Rauf Manyasi'nin riyasetinde dün 
bir içtima yapılarak rıhtım inşaatı hak 
kındaki projeler üzerinde görüşülmüş
tür. 

Bu projeye göre Karaköyden Fın • 

Şehir işlerl· 

Ga:ıi köprüsü inşaah başlıyor 
Gazi köprüsünün projesini çizen mü 

hendis Pijo geçenlerde buraya gelerek 
köprünün inşasına başlanmadan ev -
vel Nafia Vekaleti Yollar Şubesi Mü -
dürü Kemal, Belediye Hey'eti Fenniye 
Müdürü Hüsnü ve Belediye Yollar Şu. 
besi Müdürü Galiple beraber tetkikat 
yapmış, ayakların inşasında kullanılan 
malzemenin şekil ve cesametleri üze
rinde bazı tadilat yapmıştı. Yapılan 

değişiklikler Nafia Vekaleti tarafından 
tasvip edilmiştir. 

İnşaata ait hazırlıklar tamamlan • 
mak üzeredir. Köprünün inşasına bir 
hafta sonra esaslı surette başlanacak
tır. 

Sokaklardaki ağaçlar korunacak 
Şehrin sokaklarım tezyin eden a • 

ğaçların kurumaması için dipleri açık 
bulundurulmak lazım gelmektedir. 
Halbuki bir çok semtteki ağaçların dip 
leri kaldırım taşları ile örtüimüştür. Bu 
hal, ağaçların pek çabuk kurumasını in 
taç ettiğinden belediye bir tamimle b ü-

Robert Kollejde 

ların bilhassa sağlam olmasına itina o
lunacaktır. 

Projede asri antrepoların yerleri de 
tesbit edilmiştir. Bu itibarla Karaköy· · 
den Fındıklıya kadar olan sahadaki bi~ 
nalar yıktırılacak ve asri antrepolar 
yaptırılacaktır. Bu inşaatın yapılması 

iki buçuk sene kadar sürecektir. 
İnşaat bittikten sonra vapurlarm şa 

mandıralara bağlanması usulü kalka • 
caktır. Tahmil ve tahliye tamamile rıh 
tımlarda olacaktır. Rıhtımlara 25 bil • 
yük vapur yanaşabilecektir. 

Asri kömür depoları hakkmdak\ 
tetkikler de devam etmektedir. 

A.flherlik işleri: 
Kısa hizmetliler çağrılıyorlar 

Üsküdar Askerlik Şubesinden: 
1 - 332. doğumlu ve bunlarla muamPle 

gören askeri orta ehliyetnamesi bulunan kı
sa hizmet şeraitini kazanmış erlere 937. yılı 

temmuzun birinci günü yedek subay oku -
lunda bulunmak üzere sevkedileceklerdir. 
Ehliyetnamelerile birlikte haziranın yirml 
sekizinci günü ~ubeye gelerek sevk muhtı• 
ralarını almaları. 

2 - Kısa hizmet şeraltinl kazanmış olup 
ta tam yüksek askert ehllyP.tnamelerlnl he -
nüz kayıt ettirmemiş olanların da agust03 
sonuna kadar şubeye gelerek kayıtlarını yap 
tırmaları ilan olunur. 

tün ağaçların diplerinin kaldırımdan 
kurtarılmasının ve ağaç köklerindeki 
toprakların su nüfuz edebilecek şekil"! 
de kabarık bulundurulmasının temi 
n ini istemiştir. 

Belediyenin getirteceği otobüs 
Belediye, şehir içinde ışletmek üze"! 

re getirteceği otobüsler için gümrü1-
muafiyeti istemişti. Belediyenin bu mii 
racaatı meclise sevkedilmiştir. Böyle 
bir karar verilir verilmez otobüsler 
sipar~ edilecektir. 

diploıııa tevzii 

Merasimden bir in tıba: mezunlar 

Bebekteki Robert Kolejin erkek kıs· bir nutuk söylemiş ve gençlere muvaf• 
mı lise ve mühen<lliıı fUbelerinden me- fakiyet temenni etmiştir. Merasimden 
zun olan gençlere dün nat 1 7 de dip • 
Iomalaxı merasimle tevzi edilmiştir. sonra hazır bulunanlar büfede ağır lan• 
Tevzi merasiminde mektep müdürü mışlardır. 

"BUDAPEŞTE BOL B 0 L O,, ~ 
Namı kazanan ıanb ıantöz 

• L o N A Bayan 1 
Her akşam 
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ijardin .AtatÜrk büstü 
ile süslenecek 

Bir ev çöktü 
iki kişi öldü 

Merzifon (Hususi) - Buraya yakın 
köylerden Alala'da bir ev çökmüş iki 
adam ölmüştür. 

Köy evleri um~ctle çok bozuk· 
tur. Ne düzgün bir teşkilatı ne de sağ· 
lam bir kuruluşu vardır. 

Yıkılan evin çatıyı tutan iki kirişi 
zamanla eğilmiş, yağan yağmurların 
tesirile toprak damın üzeri iyice ağır· 
lq:mı.ş; ve bu yükü çekmeyen çatının 
k~leri kırılmak suretile evin tavanı 
birdenbire çöküvermi~. Altında yatan 
dört ki.şiden bir kadınla, bir kız çocu • 
ju topraklar altında kalarak ölmüştür. 
Bu suretle bakımsız bir ev bir ailenin 
perişanlığına sebep olmuştur. 

Trabzon çocuk 
Esirgeme kurumunun 
Faaliyeti 

~ Jfcırdinin görünü,;J Trabwn (Husust) - Burada fakir ve 
( S~~Ususi) - Mardinin imarı döşemi§. dükklnlan· tanzim; İstanbul kimsesiz çocuklara yardım m.aksadile 

~Ilı ışılınaktadır. Fakat şehrin zabıta! \>elediye talimatını tatbik etmiş. kurulmuş iki teşekkül vardı. Bi.llllar -
~~larll. lllüsaadesizliği, ~akaklar - tenvirat ve tanzüat işlerini üzerine al- dan biri Çocuk Esirgeme, diğeri ise 
<ıııar1~1~ 45 derece meyle malik m1ş ve bütcesini elli bin liraya çıkar • Okullu yoksul çocuklara yedirme ku-

&e ışıni çok güçleştirmekte • mıştır. rumu idi. 
~~ ~elerde •ticari hinterlandını On bej gün evv~ı temel atma töreni Bu iki teşekkülden Çocuk Esirgema 
.ıtb'0h!ısaden çok zarar görmesi· yapılan Halkevi binasının ve konferans Kurumu bir kaç yıldanberi esaslı bir 

Sayfa 1 

Yurtda kültür hareketleri 

Edirnede Karaağaçta açılan eğitmen- tadır. Resimde kursta çalışan eğitmen· 
ler kursu devam etmektedir. Kısa za • ler bir tarlada tatbikat iırasında gö " 
manda iyi neticeler alırunıı bulunmak- rU.lmektedir. 

~~~ 
• • 

1 la. UŞtur. Bugün mevcud 25 salonunun birinci katı ikmal edilmiş • faaliyet iÖsteremiyordu. Okullu yok
~'ddııı bir kısmı süryanidir ve iş tir. Diğer katı da bir aya kadar ikmal sul çocukları yedirme kurumu ise bir 
'ıtd.,e 1', edilecektir. Bina bittikten sonra önün- iki yıldanberi okullara devam eden fa· 
h~tı bir park, mezbaha, kasab deki meydanlıja Ata türkün güzel bir ~ ve k~~si~ 5ocuklara ders yılı i . A?ap~zarında . ders yılının sona .er - ler, sergi ve müsamere işlerinde çok 

trnış, umumi caddeyi parke büstü dikiletektir. çınd~ her gun og1e ~emeği yediriyordu. mesı rnunasebe!ıle mektebler kendı ıa- muvaffak olmuşlar ve takdir kazan ~ 

~enıle"'-k-;tte.,_;p-o7h~ketleri ~:~~,;;f:nY~~~ogu!ü~~:~:::'d~:;;.~ ;~:;~~~~ı::rg~:~::'1!~~~:,;d~~: ::1~:"d~~::ı:, ';1!:11:~:,7•;:.~·: 
açık olarak mektebe gittiğini gören Ü- ıle musamereler vermişlerdir. Küçük- mektedir. 

.f 

~ ( Yıldırımspor takımı 

u f~Ususi) - Salihli Gürbüz· Abana nahiyesinin spor alanın:ı A • 
~\>ı,dır boıcuları ile Manisa şam· ta türkün bir büstü dikilecektir. 

,·eca 1ınspor futbol takımı ara· Suşehrinde bir 5por klübü kunıldu 
r o.,nıı bir maç yapılmış, Yıl· Suşehri (Husust) - Kazamızda Halk 

t~ . galib gelmı.ştir. Partisinin himayesinde yeni teşekkül 
~ bır İdnıan Bil'liği yapılacak ed.e~ Keskinspor klübü faaliyete geç· 

(li . mıştır. 
~aıı us.usı) - Burada bir fut-
adır l3ırliği kurulması için ça
ll'ıJ~~~ emel ile gençler bir 
arıllla lŞtır. Şimdi bir de futbol 

<ll~1 N'ktadır. Jandarma komu-
~ ~ltı~t atık Cemal Boyraz spo· 

e 'Y Vermekte ve memleket 
akından alfıkadar olmak • 

------·--------·------·~-----Kızılcahamamda bir orman 
kaçakçıhğı 

çün.cü umum müfettiş keyfiyeti soruş-, 
turunca bunların başlann8 şapka ala-
mıyacak kadar fakir olduklarını öğren- ~ 
miş ve derhal yüzden fazla fakir ço • 
cuğa kendi hesabına şapka dağıttır 
mı.ştır. 

Bu yıl bu iki kurum birleşti. Bu iki 
kurumun birleşmesinden doğan yeni 
çocuk esirgeme kurumu az zamanda 
memleket ve millet hesabına çok ha
yırlı işler görmüştür. 

Kurum bu yıl elindeki dört bin lira
lık bütçesi ile memleketin dört yüzden 
fazla fakir ve kimsesiz çocuğuna hem 
yemek yedirmiş, hem de halkın yardı
mı ile bu çocukların bir kısmına elbise 
giydirmiştir. 
Yardım gören çocukların yirmi altı

sı dışardan şehre gelip; kahve, han kö
şelerinde katıksız, yavan mısır ekmeği 
ile karnını doyurarak mektebine de -
vam eden yoksul orta okul talebesi idi. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun .bu faa
liyeti ders senesi bidayetinden başla
miştir. Kuruma belediye ve hususi mu
miştir. Kuruma belediye ve lıuusi mu
hasebeden ziyade hamiyetli Trabzon 
halkının da yardımı dokunmuştur ki 
hususi muhasebe ve belediyenin yardı- \ 
mı cem'an bin altı yüz lira olduğu hal
de halkın yardımı iki bin dört yüz lira-
yı aşmaktadır. Tevfik Vlll'al 

~h;ı 
tıa • " k 

Kızılcahamam (Hususi) - Orman 
kanununun tatbiki başladıktan sonra 
Bayır köyünden Köse Ahmet oğlu Os
man ile al'tı arkadaşı 11 merkep yü • 
kü orman kaçağını Ankaraya nakle - Kızılcahamamda Atatürk gUnU 

Adapazarı tohum islah istasyonuna kursuna dahil eğitmenler de bu kursa 
ilaveten vilayet tarafından bir arıcılık devam etmektedir. Yakında kursa şe • 
kursu açılmıştır. Bu kursa bütün köy- birden bir çok heveskarlar ve ortamek
lerden birer kişi iştirak etmekte, ancı· teb son sınıf talebeleri de devama başlı. 
lığı nazari ve umumi şekilde öğrenmek- yacaktır. Arıcılık derslerini bu işte bil· 
tedir. yük ihtisası olan İlhami göstermekte • ~ {lı .nyancı maçı 

•1usu ") . 
ıı cı sı - Inebo1uspor klü-
Urıuı:ak bir deniz klübii açıl· 

~-... ektedir 
•ıah· . 

.q~ıın?'esi futbol takımı ile A
' ~ış arı arasında Abanada bir 
~ ~~~astamonu ve İnebolu ta 

aııa ten Ayancık takımı bu 
akunına 2-1 yenilmiş -

derlerken yakalanmışlardır. Merkep • K 1' h (H us"ı) At t·· .. . ızı ca amam us - a ur. 
l~rle odunl.ar .musadere edılerek bele- kün Kızılcahamamı şereflendirdikleri 
dıyeye v:rilm~ş, kaçakçılar hakkında· gün ve gece Atatürk günii olarak ka _ 
da kanunı takıbata başlanılmıştır. b l d'l · t" B"'t"' K Jc ham A 

Paris serrisinde tetkikat yapacak İzmirliler 

İzmir, (Husustı - İzmir fuarı b:ış mü -
hendlsl Cahit, su şubesi şe!l Muammer ve İz
mir Ticaret Odası umumI kfitlbı Mehmet A
li, Parlse giderek Paris enternasyonal fu -
arında tetkikler yapacaklardır. 

u e ı mış ı. u un ızı a am • 
tatürk gününü kutlulamak için hazır -
lık yapmaktadır. Hava Kurumu da 16 
temmuzda büyük güreş müsabakaları 
tertip etmiştir. Bu güreşlere namdar 
pehlivanların iştiraki için zengin ikra· 
miyeler konulmuştur. 

. .. Şimdi Amcrikada yeni 
b:r hastalık türemiş, bu has
talığa yakalananlar_ 

••• Hiç koku alnııyorlarmış .• Hasan Bey - Desene, ka
dmlarm esans masrafı azala
cak! 

Arifiye istasyonunda açılan Çavuş dir. 

KÜÇÜK MEMLEKET HABERLERi ==::-
Aksarayda bir yankesicilik 

Aksaray (Hususi> - Tüccardan Cemalet
tin Us mağazasına gitmekte iken karşısına 
bir adam çıkar. İhtiyar olan Cemalettlnln 
hatırını sorar ve adeta akraba çıkarlar. Bu 
adam yankesici Kayserili Mehmettir ve bir 
aralık Cemalettin Us'un cebinden içinde 100 
liraya yakın bir para olan cüzdanını aşırır. 
İşin farkında olmıyan Cemalettin Us mağa. 
zasına girerek !şile meşgulken uzaktan h~ -
diseyl gören askerlik şubesi başkanı binbaşı 
Remzi Savul yankeslclyl hemen yakalar. Ya
kayı ele verdlğinl hisseden Mehmed önünde 
bulunduğu mağazanın yı~ılı tiftik cuvallan 
arasına aşırdığı ciizdanı fırlatır atar. Fall 
hemen zabıtaya tesllm edilerek meşhud suç
lar kanununa tevflkun adllyeye tevdi edil -
miş ve muhakemesi hitam bulmuşsa dil mah· 
kümlvetl sabıkası memleketi olan Knyse.rl
den ·sorulduğundan karar pazartesiye kal
mıştır. 

Bahkesirde yeni bir posta ve telgraf 
binası kurulacak 

Balıkesir (Hususi) - Şehrin r.ıuhtclif 

yerlerine otomatik posta kutuları konulmuş
tur. Yeni ve mükemmel bir postane binası 
yapılacaktır. Yeri lstlmlA.k edilmiştir. Yakın
da inşaata başlanacaktır. 

Somada ız kahn kapatıldı 

Soma (Hususıı - Sıhht şartlan haiz ol· 
mıyan kahvelerden 12 tanesı kapatılmış -
tır. Açık kalmalarına müsaade edilen kah -
veler 30 meLre murabbaı genl§Uk, f metre 
yüksekllkte olacaktır. 

l\lerzifonda terfi eden muallimler 
Merzifon <Hususi) - Kara Mustafa pa

şa mektebi baş öğretmeni İskender, mual -
llm Yaşar, İstiklal mektebiııden Sabri, İr -
fan mektebinden Osman, Vehbi Aşkun, bi
rer derece terli etmişlerdir. Eylülden ltlba . 
ren maaş zamlarını alacaklardır. 

Soma belediye reisi istifa etti. 
Soma mususH - Belediye Reisi Ahmet 

Çoban isUCn etmiştir. Yerine Hasan Tahsin 
Baykal seçilmiş, intihabı vilayetin tasvibine 
arzcdilmiştir. 
_ _.... •••••••••••• ' ......... '. 14 - ·-



6 Sayfa SON POSTA 

r- ı 

Ol dürülmek istenilen bir adam 
"Ben davacı değilim,, diyor 

Mahkemede şahitliğine müracaat edildiği zaman da, 
her suale .. Bilmem., diye mukabele 

etti ve birşey söylemeden şah·: tlik yerinden çekildi 
Koskada Nevzadın kahvesinde, Cemal/ - Zt!rzevat Bulgar kasatorasilc mi so-

adlı birini öldürmek kasdile yaralamak- yulur?! • . . 

tan l arabacılar kahyası Arif Sabri- - E, hazan ... Bazan da başka bır ışe 
suçu d .... d .. 1 

· hakemesinc dün devam edilmiştir. lazım olur, diye uşun um. 
nm mu y 1 y ' ' 

Arif Sabri mevkuftur. Rakı tesirile çı- - ara amaga mı·· . . . 
k b" k 1ada Cemali kasığı ile kar- - Yok, onu demek ıstemedım; yanı .•. 

and ır Bulavg~r kasatorasile agıy r surette Arif Sabrinin, Ankara İstiklal mahke-
nın an . d'dl ·1Ah t h' . d bı'r mesınce teh ı e sı a eş ırın en 
yaralamıştır. A ld y d · b. 
Ağır yaralı Cemal, iyileşmiş, hasta- sene hapse mahkUm o u~una ~ı~ ır 

d km b iunuyor. Fakat, ağır su- kayıt bulunmuştu. Halbukı, kendısı bu-
ne en çı ış u d ,. 1 d y •• ı· k lnız 

t al Olmasına ragy men dava- nun o~ru o ma ıgını soy ıyere , ya 
ret e yar anmış ' . . . d .. 

d Y·ld' D acL yerine gelmiyen Ce- bundan 17 sene evvel bırıncı ceza a ~ se
cı egı ır. av ' A d d' d ı 
mal şahit yerine çağırılmıştı. Son celse- neye m~hkum olduğun~ kay e _ıyor u: 
d heyetin karşısına gelip durdu. Muavın Ahmet Remzı, bu . cıhetlerın 

eCemal, bahriyelidir. Ağırceza reisi Re- iyice tahkikini, şahit. ~a?vec~ Nev~dla 
fik Onay, şahit sıfatile vak'ayı anla~ma- Zekinin dinler.ilm~ler~ı ıstedı. ~efık 0-

- 1 • nay· Ahmet Muhlis Tünay ve Cihad Ba-
sını soy eyuıce: • 

B d d . lce 1·fade vermiştim. ban, bu yolda karar vererek, duruşma-- en, e ı, evve b .. ·· 
Oradaki ifadem neyse, odur! nın devamını, 8 temmuz perşem e gunu 

_ Burada da ayrıca anlatman lazım! saat 15 e bıraktılar. 

- Anlatamam! Ortaköy kazasmm muhakemesi 
= ~~:~~~ anlatırken sinirleniyorum! devam ediyor 
_ Ben sorayım da sen cevap ver. Seni Geçende Ortaköyde Gülnihal isminde 

vuran bu Ari! Sabri midir? 9 yaşında hır kız çocuğu, şoför Nihad 
_ Vak'aya dair bir şey söyliyemiyece- Erdoğanın sürdüğü 3785 numaralı kam-

ğim. İfadem okunsun! yonun altında kalmış, ezilmiş, ölmüştü. 
Davacı olmıyan yaralı, şahit yerinde Şoför de meşhut suç kanununa göre dör

bu hususta hiç bir şey söylememekte ıs- düncü cezaya verilmişti. 
rar ediyordu! 

Reis, bunun üzerine ifadesini okuttu 
ve bahriyeli Cemal, bu ifadeyi aynen ka
bul etti. İfadesinde, Nevzadm kahvesin
de kaptan Hakkı ile jandarma Hasanın 
ve Arif Sabrinin münakaşa ettiklerini, 
kavga şeklini alan bu münakaşa üzerine, 
kendisinin yanlarına yaklaşarak, Hakkı
ya çıkışbğını ve bunun üzerine de Arif 
Sabrinin kendisini Bulgar kasatorasile 
iki yerinden yaraladığını anlatmıştı. 

Reis Refik Onay, sordu: 
- Peki, sen mademki Arif Sabriye de

ğil de Hakkıya çıkıştın, seni neden Arif 
Sabri varaladı? · 

- ~ :mem! 

- Kavga ettiği Hakkıya senin çıkış-

nuş olman, Arif Sabrinin hoşuna gitmeli 
değil miydi? 

-Bilmem! 
- Sebep nedir? 
- Bilmem! 
Mevkuf Arif Sabri, müsaade istedi ve: 
- Cemal, dedi, benden davacı değil, 

şahit yerinde mademki, merdce doğrusu
r.u söylesin! O, gelmi§ ve bana cpay ede
mediğin kozun nedir bunlarla? Gel, be
nimle pay et!> diye kabadayılıkla mey
dnn okumuş, kavgaya karışmış ve bu sı
rada yaralanmıştır! 

Bu cyürekler acısI> kazanın suçlusunu 
sorguya çeken ve şahitlerini tlinliyen 
dördüncü ceza, vak'a yerinde keşif yap
tırmıştı. Dünkü celsede, keşif raporu o
kundu. 

Bu raporda kamyonun 30 kilometre
den daha hızlı gittiği anlaşılamadığından, 
eğer şoför koma çalmadıysa bunun ted
birsizlik olduğundan, fakat esasen Gül
nihal yaşındaki çocukların korna sesine 
aldırış edemiyeceklerinden, cnikübed> i 
tefrik ve temyizden aciz bulundukların
dan bahsedildikten sonra, 30 kilometre 
süratlt ıtleıt bir kamyonun önünden, ço
cuğun kamyonu görüp kaçmağı akıl et
mesi la:zım yeldiği ortaya atılıyordu! 

Dünkü ceiseyc, kızcağızın babası ko
misyoncu Necat gelmişti. DaNacı sıfa

tile, kamyonun ve şoförün mensup oldu
ğu Kuruçeşme Nakliyat Kollektif Şirke
tinden 5,000 lira tazminat istiyordu. Ve
kili de, bu gibi şirketlerin, şoförlerine 

götürüp ıetirecekleri eşyanın bir yerden 
bir yere nakil ve isali hususunda saat ve 
dakika tayin ettikleri, kamyonun 50 kllo
metreden fazla hızlı gittiği muhakkak ol
duğu şeklinde bazı izahat verdi 

Heyet, şirket müdürü Envere, maldan 
mes'ul sıfatnc tebligat yapılmasını ve 
duruşmanın pazara bırakılmasını karar
laştırdı. 

Ka dı nla ra göre 
erkeklerin 

büyük kusurları 
Kadınlar erkekleri daha çok sever

ler, fakat şu şartlarla: 
1 - Güzel bir kadının karşısında kı

rılıp dökülmez, gösteriş yapmazlarsa. 
2 - İkide birde muhatabları olan 

genç kıza, (ne olur bana kendinden 
bir şeyler anlatsana) demezlerse. 

3 - Eğer nükteyi yalnız erkeklerin 
yapmadığına, bunun onlara has bir 
şey olmadığına inanırlarsa. 

4 - Muhatabları olan genç kıza ve
ya kadına, seni eski lacivert şapkanla 
daha çok beğeniyorum demezlerse. 

5 - Mu hata bları olan genç kızın ho
şuna gidecek hediyeyi seçip, kendi 
zevklerini karıştırmazlarsa. 

6 - Başka erkeklerden daha kuv
vetli ve muvaffakiyetle ilanı aşkede
ceklerine inanmazlarsa. 

7 - 55 yaşına merdiven dayamış 
iken daha hala gençlik iddiasında bu
lunmazlarsa. 

8 - Kadını ayrı bir ırk olarak te
lakki etmezlerse. 

9 - Her şeye burun sokmazlarsa. 
10 - Kadının, arasıra erkekten baş

ka diğer mevzularla da alakadar ola
cağına inanırlarsa .•. 

- lrıgiliz gazetelerinden -
-·-- - . . .. ........ ·-------....... ·--·-

HADiSELER 
KARŞISINDA 

' Gönen yolunda 

Bandırmadan Gönene giden bir kam
yon yavrusuna tıka basa yerleştirildik .. 
Kamyonda üç sıra var, ben orta sırada
yım.. Burası selamlık sırası, çünkü hep 
erkekler oturuyor. 

Öteki sıralarda ses yok. Yalnız bizim 
sıra konuşuyor.. Benzin kokusu, yolun 
tozu arasındo. çenesi kuvvetliler gene fer
man okuyabiliyorlar. 
Yanımdakınin yanında, yakalıklı kra

vatlı bir bay var .. Görünen bütün köy
ler hakkında izahat veriyor. 

- Bu köy berbad bir köy. 
- Ha, bakın bu köy iyidir. 
- Bu köy de şöyle böyle .. 
- Şu ağaçların arasından görünen 

köy yok mu ... Gayet fena! 
Evlerinin damları sazla örtülü bir kö

yün içerisinden geçiyoruz. Kadınlar kam
yonumuzu görür görmez kaçıyor, çocuk-

0 lar peşimiz sıra koşuyorlar. 
- İşte köy dediğin böyle olur. Fevka

lade güzel. Bu köyün bir eşi bu civarda 
Cemal, cşimdiye kadar ne söyledimse, 

söyledim; başka bir söyliyeceğim yok
tur!> diyerek çekildi. Daha önce de, ema
net dairesinden getirtilen Bulgar kasa
torası, sanlı bulunduğu kağıttan çıkarıl
dı, gösterildi, suç aletinin bu olduğunu 

Kadastro tahriri çabuk bitirilecek ,değil, belki memleketin hiçbir tarafında 
· .. _ yoktur. 

tasdik etti. 

Arif Sabri, bu kasatorayı ne diye ya
nında taşıdığt. sun1ine karşı: cSebze ha
linde de bulunuyordum o sıralarda; zer
zevat soyuyordum!> dedi. 

Istanbul~ bu~un .kazalarında ka • Memleketin hiçbir tarafında eşi olmı-
dastro ~ahrır faalryetıne devam edil • ,yan köye bakıyorum. öteki gördüğümüz 
mektedır. köyler bundan çok güzeldiler.. Soruyo-

Bu işin çabuk bitirilmesi için, ka • 
dastro fen memurların/n gösterecek • 
leri lüzum üzerine, kendilerine beledi· 
ye mühendislerinin de yardım etme • 
leri kararlaştırılmıştır. 

rum: 
- Siz bütün köyleri gezdiniz zannede-

rim. 
- Evet, Yazife dolayısile .. Muhasebei 

1ıususiyede memurum da .. 
- Bu köyün havası mı güzeldir? 

~ ~ÖNÜL iSLERi 
- Bilmem'. 
- Suyumu güzeldir? 
- Hiç içmedim. 
- Manzarası pek zannetmiyorum .. 
- Evet öyle. Manzarası yoktur. 

Ok11yucularıma 

Cevaplarım 
Bay (Vecihi) ye: 

Kadının her sözünü hakiki düşün

cesinin bir ifadesi olarak kabul etme -
yiniz, size: 

- Hercaisiniz, der, ehemmiyet ver

mez görünür, hakikatte biraz üzerinde 

işleyiniz, verdiği hükmü unutur, der
hal alaka gösterir. 

Sevmiyormuşsunuz, olabilir. Fakat 

bu, istikbalde de sevmiyeceğinizl değil, 

bugün için sevebileceğiniz bir kadınla 

karşılaşmadığınızı gösterir. 

* Akaretlerde Bayan B. G. a: 

Hayır, izdivaçlarının ilk senelerinde 
anne olmak istemiyen genç kadınlara 
hak veremem, bilakis kendilerini ihti
yatı;ız bulurum. Çocuk evlilik hayatı
nın sigorta mührüdür. Akit kağıtları
nın altına ne kadar mümkünse o ka -
dar erken basılmalıdır. 

* cMenemen~ de Bayan K. K. a: 
Zannedıyorum ki bu yıl içinde bana 

ikinci vak'a olarak müracaat ediyor -
sunuz. Biraz sabırlı olsanıza. 

TEYZE 

- Bağları, bahçeleri. 
. - O kadar iyi değil. 

Düşün.üyorum .• 
Havasını hilmiyor, suyunu içmemiş, 

manzarası mı:lum. Bağları, bahçeleri 
şöyle böyle .. Acaba nesi fevkalade güzel? 

Gene soruyorum: 
- Peki amma, bu köyün fevkalade gü

zel olduğunu, bu civarda değil, memle
.kette bile belki bir eşi daha bulunmadı
~.ını söylediniz. 

- Evet söyledim.. Bu köyün ahalisi. 
Kulağım kirişte sözün sonunu bekliyo 

rum. 
- Bu köyün ahalisi.. dediniz .. 
- Vergi borcunu daima vaktinde öder-

ler. Hiç bakaya bırakmazlar. 
IMSET 

C ~DIEBÖVAT 
Halk roman ve hikiyele 

Yazan: Hallt Fahri Ozansoy t 

lıŞlr~eD 
Dahiliye Vekfileti, Matbuat Umum Mü- dalı bir şekle sokmağa ça . tııBcets 

düdüğüne yaptırdığı bir tetkik netice - la dikkati sarfedelim, ye~~sırla~ 
sinde geniş halk tabakalarının münev - muhit araştmrken çehresı br3~ 
verlerden daha çok roman ve hikaye o- değişmemiş olan efs~ne .k:ıitJl· ~ 
kuduğunu tesbit ettirmiş ve bu hakikati, tanınmaz bir hale getır~ıy diğiıtl1' 
memleketin tanınmış edebiyatçılarına nman istediğimiz ve ozle k eutU· 
yolladığı tamimde bilhassa şu cümle ile müsbet bir şekilde tahakkU ~ 
belirtmiştir: ve halk tekrar su katılın~~tilll'· ~ 

cHalk için yeni harflerle basılan ro - raları aramak rırzusuna du~ bJ~ 
manlarla hikayelerin sayısı, münevverler likeyi önlemek için de, eslcı ol~ 
!çin basılan romar, ve hikayelerin sayı - lerini yeni baştan yaz~cak tli bir 
sından daha fazladır.> zeka, çok zevk ve çok ısabe 1~ 

Hele bu tamintin bir kaç satır yukarı - çalışmaları mutlak surette d, 
smda, münevver zümre için yapılan neş- meslede bugün içın bilhassa 
:-iyata muvazi olarak geniş halk kütlele- mühim nokt:l hudur. or 
ri namına çıkarılan eserlerden bahsedi-: Hasılı maksadım anlaşıl~Yoll.,, 
lirken: Demek istiyorum ki bir l( k~btıe~ 

cBunların birincisinin tabı adedi bir iki heleri itibarile - bu men; ııı1'U 
bini aşmazken, ikincisinin tirajı çok kere taraflarını atarak - bugünkilli. l>İf 
t>lli binlere yarmaktadır. Bu vaziyet bize kolaylıkla girebiise bir Le~ııtib'~ 
gösteriyor ki halk okuyor.> denilmesi he- nu, bir Aslı veya Kerem bil ~rt b'i 
pimize, münevver zümre hesabına acı, güçlükle yaklaşacaklardır. klJ ~ 
fakat halk kütleleri hesabına çok mem- hıslar yalnız c:fsane oıına ~ dıl 
nuniyet verici b ir haber ulaştırmaktadır. lar, efsanenin bütün esrar da bi'..ıt 

Bu haberin arkasından da çok güzel ıını da alınlarının etrafı~ bir or·., 
bir düşünce ve bir teklif geliyor. Esas da halesi gibi taşıyorlar. J{atta de .. · ~ 
şu: Madem ki halk sevd~ği, tanıdı~ı. m~ : kadar birer scmbold~~~e:Iiıetefl 
sal kahramanlarını bugun de eskısı gıbı mistik bir sembol ... Or11ın darı 
heyecanla karşılıyor ve maceralarını o - i"adadır. Bu Eembol ort.B uc# 
kumakta devam ediyor, o halde bunları isimlerin de ya ortadan kar f-rJ 
rejimin ruhuna uygun yüksek manalı ye- büsbütün başka kahra~a?1~ 0~ 
ni vak'alar içinde gösterelim ve halka icap edecektir. Bunun ıkı.~ı "'\c bit" 
üyle okutalım. makta, doğrusu ya, pelc bU~eııdı! 

Bir kere bu hüküm ve karar verildik - kara nasip olacak saadetle~rıd~ 
len sonra da, bu tamimle, ilk seri hika - sela Fransada Edmond R05 'jul 
yeler arasında şunların yeniden yazılma- lardanberi kadm arkasındanll~ 
sı teklif olurıuyor: zevkperest d:ye tanıyıp be bit 
Aşık Garip, Köroğlu, Ferhatla Şirin, Juan tipini büsbütün baŞk9poıı 

Leyla ve Mecnun, Yedi .Alimler, Tahirle tahayyül edcrr,k yazdığı . 'ıııs~ 
Zühre, Arzu ile Kamber, Şahmeran, Ke- Son Gecesi> isimli romantı1' rı ~' 
rem ile Aslı, Nasrettin Hoca. yesi gibi. .. :Burada Don Jua d;si r-' 

Bu ilk listenin arkasından da şu mü- karşı zalim değil . bilakis ,ke:a~ 
talea ilave ediliyor: yüzünden mazlumdur. O. rı Jıı'c 

cNasıl ki Mikımavz tipi daima ayni kjne alet etmem;-~, onlar p~ ıerdır 
kalmakla beraber her filmde ayrı bir di zevklerine oyuncak etın~~'1 

mevzuun ve ayrı bir mdhitin kahramanı yüzüne ayni tahkiri ve }ta Jıl' 
· pon .• f.ı oluyorsa, yukarıda adları geçen ve hal - ruyor. Yalnız bir tancsı aJ1 ll>'. 

kın gnyet iyi tanıdığı tipleri de yepyeni miş, fakat otıu da Don Jll ~~ 
mevzular içinde kullanmak ve böylelik- Şairin verdiği isimle beya~ys.ı f 
le halkın alışık olduğu kahramanları ye- ve gözlerinden bir damla , 
ni Türk inkılap ve medeniyeti gayelerine tıyor, hepsi o karlar... d'ıtl .b~ 
uygun telkinler yapan maceralar içinde Vakıa Fransada R~stan şair ıÇ 
yaşatmak istıyoruz.• takdir edilmiş, hiç kıınse ydılı tı$ 

Bu tamimle yapılan müracaatın mak - Juan tipini tanımaz hale .ıc~uraıJll1 
sat ve gayesi bu suretle anlaşıldıktan ka bir tip olar.1k gösterdı, ~şarııııc 
sonra bu fikirler üzerinde biraz durmak mamıştır amır.a, şunu da ~·~ıeıerıt 
ve düşünmek faydalı olacağı kanaatin - sasen bu tip geni~ halk }c~ de 
deyim. Çünkü bu hayırlı teşebbüsün tam :udığı kadar münevverıe;ı~ir 'jl~ 
verimini ortaya koyabilmesi için, müp - ı ve hatta taklidine kalktı~ı debİf$ 
hem kc:lan noktalar etrafında biraz daha dir. Büyük san'at eserlefl: ~ 0ııııt\ 
!azla aydınlık elde etmeğe çalışmak, va- sun, resimde olsun, bu tıP 0ıııf' 
zifeye çağmlan yazıcıların bu işte, ilk a- arasına koymuştur. Deınelc .

11 
Jılit 

dımı olmalıdır. nevverler, en klasik tip!erı yetı1 

Düşünüyorum: Halk efsanelerindeki dern bir şekle büriinınesıne, goste 
k~hr~~~nlan yenileştirmek çok ~zel z~riye ile başka bir ~h~yii1' tıır~ 
bır du~nce ve buluş! Ancak, pek oyle itiraz etmezler, yeter kı b ve olltl 
kolay bir meseli.? de değil ... Bir kere kah- karın eli bu tipe dokunsunba"g.l' 
ramandaki öz karakteri kaybetmemek, 1 lcştirsin. Halbuki halk _ıa·pe tıP)~ 
sonra o karakterin etrafında yepyeni, yüzde doksan an'anedekı t; rlet'· ıf 
canlı ve tam manasile inkılap ruhlu bir lar. Onu ararlar, onu bek

1 
erile ~ 

muhit ve insanlar yaratmak lazım ... Ba- RaphaCl'in Meryem tablo :i fır 
zı masallar ve hikayeler için bu yenilik öe Vinci'ninkiler arasın.da 'il1 de0 
bir dereceye kadar kabil olabilse bile Raphael, - Hippolyte Taıne 1119oıP 
Leyla ve Mecnun efsanesindeki şiiri ve bi - halkın beğendiği ve ar teP" 
vak'ayı bugünün hayatına uydurmak, hiç Meryemler, ana Meryeınlc 1''dli 
şüphesiz pek garip bir Leyla ile bir mcc- miştir. Bunlar, etli budltlçoeıır11 
nun ortaya çıkaracaktır. Bu, adeta, Fran- Kucaklarında toraman İsB r'fecrJt 
.EJ7. Chnnson de Gestes'lerinden en meş - lar. Halbuki Vinci'nin ]Jeı t>t~;1 
buru olan Chanson de Roland'ı modern mamile marazi, yorgun, sad•" rrt 
ı;ekle sokmak gibi bir şey olur ki o za - yemlerdir. Saıı'at noktasıneJJ'l1e~r 
ınan meydana yeni bir kahramanlık hi- tetikçiler Vinci'nin 1'-{erJr et#\,,4l 
kayesi çıksa bile Roland efsanesi kaybo- biçilmez bir kıymet tak 1 Il< ti 1 · na ·ıe lur gider. Bunun iyisi, bazı mümkün o- ~atolik a.Ieminde genıŞ el'il1~1 j 

labilen yeni maceraları - inkılap fikirleri için gene ötekiler, Raphave roj1l, 
verebilecek şt>kilde - icad etmek, fakat guptur. İşte halk hikBY~ çeııre fi 
Mikimavz vak'alarında olduğu gibi pek da da çok eskidenberi bır -r•l' tf 

. ına"~ · e· 
asri vak'alara kaçmamak ... Mikimavz için lan kahramanları yenı nd'1'1 
her türlü yeni Ş('kil ve mevzu kabildir. ederken onların halk ara:~ıtl'l ;e~ 
çünkü bu tip tamamile moderndir. Mazi- sı flarını hiç bir suretle ı ıeSf1l ,1 
si yoktur, an'anesi yoktur, ne Guliver'dir, zarureti de bu resim ınes~ır eli> 
ne Romeo, ne Don J uan ... Bugünün bir rurete aşağı yukarı yak.ındiıd '11.J 

d Şıın .tii1"' .• san'atkarı bu tipi yaratmıştır, dünyaya Bu mevzu etrafın a J31l r 
tanıtmıştır. tanıttığı dünya da her gün şiindüklerimiz }>uniar~ırİ r verıı1~ 
yenileşen bugünkü hayat içindeki h'ı - şebbüstin isabetli netıce e Jl'lesle !!it 
f:anlardır. İşte, Üzerlerinde an'anenin mimiyetle di!erken di.ğer cse!ıe) 
yerleşmiş olduğu eski masal ve hikaye mızın da buna fikirlerı .~~eJJ'le~{e ~ ı 
kahramanları için bu imkan biraz daha vet vermelerini a~rıca 0~ deritloeıı 
dar bir çerçeveye sığabilirse bunu da bir Eele halkın küJtürun:ped esi~ f 
hakikat olarak tanımak zarureti karşısın- eden bir iştir. Bu ugur auıı jÇ~ 

f 'h M b de bull dayız. Maanıa ı , at uat Umum Mü - cek olan gavrctler ıctıt· 
•• v • • • d 0ıaca " dürlüğünun ortaya attığı ve tahakkuku- gerlı ve çok ycrın e ğııc• 

nu beklediği fikir yüksektir, bunu da Şimdi muvnffakiyctle do .~ 
şükranla karşılamalıyız. Yeter ki, eski 1 hekliyoruz. , fahri O• 
halk hikfıyelerini yenileştirmeğe ve fay- ı Halıd 



tı Haman 
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Rüyadaki cinayet 

Yazan ı Fikret Adll 

._llnya nedir? insan niçin rllya g6rür? bir kahve vardır. Burumı bir lranlı tu
~ sualleri bir ilim adamına iorsak bize tar. Hattl bu kahvenin sahibi ile ressam 
~e bozukluğundan, fiddetli heyecan - Çallı İbrahim arasında ıeçmiş bir vak'a 
:.""Uan, fikri sabitlerden filln bahseder. da vardır. Çallı bir IÜJl, daha dojrusu 
ait filozofa sorsak, Eflitunun nazariye- bir ıece oranan geçerken, pencereleri so

~den, Freud'un ıuur ve tahteşuur tet- kakla bir hizada olan bu mahzenin bir 
~erinden dem vurur. Belki bunların kahve olabileceğini dü§ilnemiyerek vak -
~i doğrudur. Belki 111 veya bu sebep- tfle imparator Vespasyen'in bu şehrin 
~r. Likin bunlar, sadece rüyayı tev- her tarafına yaptırdığı, fakat bugün, be-
t eden bir sebep olmaktan ileri aide - ledlyenin Vespasyen sistemi ile dahi tah
~er. bizzat rüyanın ne olduğu meç - sisat bulamamuı yüzünden bir türlü yap 
1ll kalır. tıramadığı lüzumlu yerlerden birine te-
kasıt elektriğin ne olduğunu bilmi • sadüf edemedilf için oracıkta küçük, 18-

)0f, sadece onun müsbet, menfi iki cere- kin müstacel bir ihtiyacı defe kalkışmış 
hıldan doğan bir kuvvet diye tarif et - idi. Kahveci, pencereden içeriye hücum 
ltlekıe kalıyorsak, rüyayı da bugüne ka - eden bu beklenilmiyen tufan karşısında 
dar kimse izah edebilmiş değildir. Hatta Çallıyı karakola kadar götürmüştü. - Bü
~rilen sebepler bile şüphelidir. Mide tün bunları rüyamda aarahatle ha_tı~l~ -
~•&unluğu bir rüya görmemize sebep o- yordum - i§le bu kahvede, üç kip ıdık. 
~ir. Llıkin midesi dolgun olmıyanlar Karşımda oturan iki kişiden yalnız bi • 
~-rüya görlirler. Tahte§fuurda toplan - 'l"ini görüyordum. Öteki bulutlar arasın -
L! bir çok intib:ılar rüya görmemize se- da kalıyordu. Bu görebildiğim kimsenin 
:""ip olabilir. Fakat neden ekseriya bu in- bap 1ne~lulu mavna reislerininki gibi 
~lar bir kalcdioskopun al~ığı binbir cascavlak ldı. Siyah bıyıklan ve iirkek, 
~ ka ve hendesf şekiller halınde kal - küçük gözleri vardı. Bilmem neden, bü
t.tı la iktifa etmez de makul ve mantıki t1ln bunları sarahatle görüyordum. İki a
lfb·teselsül arzeder? .. Hem .. a~ba insanlar dam, bir feyler konuşuyorlardı. Konuş
ile~ hayvanlar da ruya gorurler mi? Ya tuklarını görüyor, fakat sözlerini, sesleri
'1 atlar? Onlar da canlı ve hassas mah- r.i duyamıyordum. Ve sigaralarının ko -
tGıt~r de~il mi? Ve acaba onların gör - kusupdan, esrar içtiklerini hissediyor -

en riiyals.r nasıldır? rlum, esrarın bayıltıcı, garip kokusu, bur-
~Ya hakkında müsbet olarak bildiği - numu sızlatarak, genzime kaçıyordu. İne
~ tek şey varsa. o da, yal~_ız ve anc~ bolulu mavnacıya benziyen adamın par
' duğumuz zaman tahadd~s e?en b.ır ,lak kafasınd:ın bir türlü gözlerim ayrıl -
lfl A oluşudur. Uyurnıyan bır kıınsenın mıyordu. Bu, bana, küç{lkken, büyük ba-

)'a gördüğü vaki değildir. Bu sebep -

Konuşma: 

Bir mecmua 
Nurullah Ataç 

Fildr, an'at iflerine merakımız varsa 
Her Ar mecmuamnmı elbette eörmilşsü
nüzdür. Beğendiniz mi bilmem; bana so
rarsanız bizim memlekette çıkan mec
mualar arumda: cBeğeııdim. veya: cBe
lenmedim• diye ayırabilecetıerimiz pek 
azdır; çünkü çoğunda bir birlik, bir teca
nüs yoktur. İçlerinde her cinsten, her 
mezheb'den yazılar bulunur. KlAsik şe
killere ve zihniyete sadık şairle bedil 
aıı'anelerin hiç birine uymak istemiyen 
şair, bir mecmuada yazabilirler. Demek 
ki her hangi bir mecmuada beğenmiye
ceğimiz, bizi sinirlendirecek, hattı büs
bütün kıymetsiz ve manasız olduğuna 

hükmedeceğimiz yazılar yanında hoşu
muza gidecek merakla, alaka ile okuya
eağımız yazılar da bulunabilir. Bunun 
içindir ki bızde çıkan mecmuaların hep
sinin teşvik edilmesi, alaka ile takib olun
ması daha doğrudur ve okumayı seven 
her adamın borcudur sanıyorum. 

Her Ay da bu cins mecmualardandır. 
Hem o yalnız edebiyat ve san'atle iktüa 
etmiyor, insan kafa11nm bütün faaliyet 
sahaları ile meşgul oluyor: Siyasiyat, iç
timaiyat, iktısat, felsefe, ilim, fen, hepsi 
var. Bir kısmı bizim muharrirlerimiz ta
rafından kaleme alınmış, bazıları da ec
nebi dillerden çevrilen bu yazıların he
men hepsi istifade ile okunuyor. Çünkü 
bunlar orta bilgili her adamın anlıyabi
leceği tarzda düşünülüp yazılmış. Bize il
min son terakkilerini anlatırken kariden 
hususi, teknik bilgiler beklemiyor. Her 
Ay için umumi orta kültür mecmuası di
yebiliriz. 

Mecmuanın edebiyata ayırdığı kısım
da edebiyat tarihi, tenkid makalelerinden 
ve yeni hadiselere, cereyanlara dair ma
lumattan başka şiir ve hikaye de var. 
Ahmet Hamdi'yi şimdiye kadar şair ve 
bedilyat~ı olarak tanırdık; Her ay bize 
onun bir hikayeci olduğunu da öğretti ... 
Edebiyat kısmı için bir itirazım var: 
mecmuanın sahipleri, Orhan Seyfi ile 
Yusuf Ziya nesil gayreti güdüp ancak 
kendi telakkilerine uygun şiirlere yer ve
riyorlar. Bu, mecmuanın umumi zihniye
tine uymuyor: Bence Her Ay mecmuası, 
'yeni şalrlen de çağırmalıdır. 

Her Ay'ı okuyun, takib edin: ondan bir 
takım malumat edineceğiniz gibi içinde 
hoşunuza gidecek fiirler, hikayeler de 
bulacaksınız. 

İkinci sayısında B. Peyami Safa'nın 
cŞiirsiz asır. adlı, fikri tahrik edici bir 
makalesi var. Muharririn söylediğine gö
re yirminci :ısır henüz büyük bir şair, 
geçen asırlarınkilerle kıyas edilebilecek 
bir şair yetiştinneıniftir. Umumi harpte, 
birçok kıymetler gibi, şiir de ağır surette 
yaralanmıştıı· ... Bugün bizi böyle bir hü
küm vermeğe sevkeden birçok sebehler 
bulunduğu uıkir edilemez. Bu sebeblerin 
başında kariler kütlesinin şiire karşı gös
terdiği alakasızlık geliyor. Edebiyat mec
mualarında, gızetelerinde bile şiir ten

Doğanspor bugün Güneş 
takımile ~arşılaşıyor 

Anbırctdaki maçtan bW hatibe: Raplt w Ankat-agflcıl opnculan bW arada 
' Millt küme oyunlannm IOD karplqma- ~etmek hayli lflçtir. 
farını yapacak olan 1zmirtn Doğan.spor Takımın yaruuıdan fazlasını genç o
takımı bugün GOneı takıınll Taksim ıta- yuncularla silallyerek son maçlan için 
dında oynıyacaktır. İatanbula gelen Doğanspor takımı bura-

Milll küme oyunlannın bqında birçok da yapacalı iki maçta da büyük bir ne
galibiyetler kazanmak suretile nazan ilce almaktan ziyade güzel ve temlz bir 
dikkati celbeden Doğampor takımı Fe- oyun g&ıtermefe çalışacaktır. 
nerbahçe ile İzmirde Befiktatla lstan- Güneı takımına gelince, bu takım bu 
bulda yaptığı iki ma~ta en iyi bet oyun- sene için millt küme davasında büyUk 
cusunu sakatlık yüzünden kaybetmiş bir bir iddiası kalma?ığı için işe lüzumun-
vaziyettedir. dan fazla ehemmıyet vermek hevesinde 

T Jo b ık "ğ" .11• t k . . , olmasa gerektir. a mın e emı ı ve mı ı a ımın ıyı . . . . . 
b · k . . 1 H kk ta Başlanılan b1r ışın netıcelenmesı zaru-
ır mer ez muavını o an a ının - ti k d b " k". b" if .re arşısın a ugun u maçı ır vaz e 

kımdan ayrılma~ile yarıdan fazla kuvve- olarak yapacak bulunan Güneş takımı 
tini kaybetm!ş bulunan Doğansporun bu- Doğanspora karşı tzmirde kaybettiği o
günkü maçta bilyük bir mukavemet ve o yunu burada zaferle bitirecek olursa en 
nisbette bir kuvvet gösetereceğini ilmft büyük karı hiç şüphe yok ki bu olacaktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Galatasaray 
oyuncularile 
bir hasbihal 

Milli küme şampiyonluğunu ayağına 
kadar gelmiş. ldeta çantada keklik zan
neden Galatasaray takımı, kolayca mağ
lup edebileceği Ankaragücü karJısında 
geçen hafta atzının payını aldı. Galata
saray takımı oyunculan yüze yüze kuy
ruğuna getirdikleri şampiyonluk postu
nun ellerinden gitmek üzere olduğunu 
gördükleri şu günlerde geri kalan bef 
müsabaka için kendilerini toparlamış ise
ier henüz ortada .kaybedilmif pek büyük 
bir mesele olmamak icap eder. Sporda 
muvaUakiyetin en büyük sırrı cebri 
nefstir. Bir spcırcunun her ne şekilde olur
S3 olsun bir müsabakadan evvel şu veya 
bu şekılde yapacağı eğlenceler veya mü
sabaka esnasında hasını küçük görmesi 
fena neticeler alması için kafi sebeptir. 

Galatasarayın 
Bayramı 

için hazırlıklar 
Galatasaray spor klübü 32 ııci yıldö

nümünü temmuzun üçüncü haftası bü
yük meruimle kutlulayacaktır. Kara ve 
su sporlan fUbelerinin iştirakile yapıla• 
cak bu bayram lçin büyük bir proeram 
hazırlanmıştır. 

Kliip idare heyeti Galataaray bayra• 
mına yerilen ehemmiyetle mütenasip ola
rak programın iyi bir şekilde tanzimi için 
bef kişiden mOnkkep bir organizasyon 
komitesi teşkil etmiştir. 

Bu komite mesaisini esaslı bir §ekilde 
yapabilmek için mali komite, neşriyat 
komitesi, teşrifat komitesi, levazım komi· 
tesi namile birbirinden ayrı dört yardım-• 
cı heyet teşkil etmiştir. 

!::ı insan, uyanık iken, aklının alamıya -
4t bir hAdise .karşısında kalınca ken

kendine: 

hamı ziyarete gittiğim zaman, evimizin kidlerine pek az raslanıyor; o kadar ki 
üat katındaki balkonun tavanına asılı bir bazıları, bundan sonra şiirden de bahse
c Yeni dünya• yı hatırlatıyordu. O za - deccklerini, şaırlere küçücük bir yer ve
manlar, boyum balkonun parmaklıkları reccklcrini, büyük bir yeniliğe kalkış-..... Acaba rüya mı görüyorum? b 

'h. hizasına yetişemediği ve aşağıya aka - mışlar gibi haber veriyorlar. Şiire karşı 
.. ~:· Demek rüya, biz zavallı insanların ı · k 1 ğ b t k ı 
"' '4l<la madığım için, sokaktan geçenleri bu yu- gösterilen a a asız ı ın se eb eri o ayca 
' r iftihar E:ttiğimiz aklımızın ala - varlak aynanın üzerindeki akislerinden tahlil ve izale edilemez. Romanın şiire 

&cağı bir şeydir. baı aşağı olarak seyrederdim. Mavnacı- zararı dokunmuştur amma niçin? ... 

Unutmamak lizımdır ki, şampiyonlar 
namağlfıp değildir. Kulaktan kulağa ge
len s9zlere manmak istemiyor, Galatasa
ray takımının geçen haftaki beklenmi
yen mağlubiyet sebepleri arasında sayı
lan, acı şeylerden burada bahsetmek bi
le istemiyoruz. 

Galatasaray bayramında atletizm, fut
bol, güre,, basketbol, voleybol, kürek, 

1
yüzme, atlama, su topu fUbelerlnin iştl

rakile muhtelif müsabakalar yapıla· 

caktır. 

Ecnebi sporcuların bu bayrama iştirak
.Jeri de temin edilecektir . 

-------··· .. --··-·····-···-···-·-· ......... 
elbette bu işde bir gayri tabiilik aramak 
lazımdır. ~ kıçin rüyayı uyurken görürüz? Çün- nın kafasından da, sokağın dibindeki pen- Fakat şiirin yaralanmış olduğuna, asrı

~ l1YUduğuınuz zaman, ruhumuz, arzt cerede oturduğu için, geçenleri seyret _ mızın henüz büyük şair vermemiş oldu
~ından · çıkar, mesafe ve zaman meğe çalıııyordum. _ Bu tedailer de hep ğuna kani dcgilim. Bir kere casır11 tabiri 
et.._ Unılan onun için mevcut olmadığın- rüyada oluyordu _ bir aralık, mavnacı _ hayli su götürür: Baudelaire, Verlaine, 
a.a_,.bazan, bizim için mazi ve istikbal nın muhatabı ile münakaşayı arttırdık _ Rimbaud, Wlıitınan, George gibi geçen 
'1~e görünen zamanlara gider, ıtev- lannı farkettım. Muhatabı ayağa kalktı. nsır sonunda gelmiş şairlerin tesiri he-
1'9 tinıizin sevmediklerimizin ilem. - 'mavnacının kıpırdanmasına meydan ver- nüz zail olm~dı; on~~r~ zamanımızı~ ~a-
~ karışır. Bazan da, serseriliği tutar, meden, belinden çıkardığı bir bıçağı, bü- .irleri diye gösterebılırı.z. cAsır~ tabırl 
.. n. buraya dolaşır. tü .1 bl karp 1 'b" be üzerinde ısrar etsek bıle zamanımızda * . n dmanasplaı e d r ı°~ ~p ~t gı 1da Y- Paul Claudel, Jules Supernielle gibi ge-
4arnaı · b' mda nın ~n: la ı ve sortase 1 ekadına yda- çen asırlar =irlerinden hiç te a~ğı ol-~ ımescıtte, ır tavan aras o - ııara .. _, nnın 0 ma a ar yar ı. ..- tı·~ . d la ~ 

ı..._ ~Ordum. Beyoğlunun gece gündüz, madığını zanne ıs.mız a am r gostere-
;:bır ınuhtelif millete mensup insanın Mavnacı, yürekleri paralıyan, ve five - biliriz. Jules Romains gibi modern ale-
a..... ~Şlığı bu yerde, rüya gönneğe lü- ~i~i~ garabeti _ne insana müthi§ ve. büs - nıin destanını yazmak gayesini güdenler 
~ Yoktur a- - h t dakik butun başka bır merhamet veren bır fer- de var. İngıltere'de, Almanya'da da rok a....... • unun er saa ve a- k d ~ 
~ or da · h.di 1 yat opar ı: değ~rli şairler bulunduğunu söylüyorlar. ~ . a esrarengız a se er cereyan ' 
~· kınıse, hiç bir şeye hayret etmez. - Aman Allah ... Yandım... Bu adamlarır. tanınmadığını, ekseriyet 
tel de UZUn seneler bu hiç bir şeye hay- Uyandım. Yatağımda yatıyordum. Rü- tarafından kabul edilmediğini mi ileri 
~tıniyen insanlar arasına karışmıştım, ya bitmişti. Fakat bu cyandııum ...• fer - süreceksiniz? Doğru amma Shakes
ila:-'.t bir gece, orada tavan aramda gör- ;radının son heceleri hala kulaklarımda peare'in bile büyüklüğü, kendisinden 
""""tun. bir ·· ıdi, bir türlü gı"tmiyor, bitmiyordu. Ken- hayli sonra teslim edilmiştir. f"L ruya ... 
~ ................ ..-... ................... __ ........... .. 

tça ç vakit, zannc:dersem saat sabahın dimi topladım. Ses, bu sefer daha vuzuh- giı iyorlardı. 
lıllt Vctrdı, evime yorgun dönmüş, yata - la devam ediyordu. Ne diyorum? Sesi işi- Bir hamlt!de giyindim, aşağı indim. 
~la uzanır uzanmaz, derin bir uykuya tiyordum. Duyduğuma emindim. Evet. Koşa koşa oraya gittim. Yerde bir adam 
~ l'tlı tını. Bir 'lralık rüya görmeğe baş- Vüzuhla gec~nin sükutunu yırtarak, yatıyordu. Kaslarının ortasına kadar ya -
)a rn. Rüya gfüdüğümü rüyamda anlı _ sahiden bağnlıyordu. Kalkıp, tavan oda- rılmış ve bir karpuz gibi ikiye pkkedil -
~rn. Garip _bir rüya. , mın dam üstiınd.~ki pence~~si?.~~n bak - miş kel başından kanlar akıyordu, ve bu 

fea· tnaiınıesc·dJ1, Tepebaşına çıkan cad- ı tım. Buradan, ruyamda gordugum kah- adam ilk defa olarak, bu dünya üzerin-
~~e amut ve bir ucu, İstiklal caddesine venin bulunduğu sokağın bası !'örfi,.;; de, biraz evvel rüyamda görmüı olduAum 

sokaklarından birinde, mahzen gibi yordu ve bir çok .1ric a.Jnılen aunalar adamın tl kendisi idi. 

Her nimet bir külfet mukabilinde oldu
ğuna göre, sporda da muvaffakiyet sar
fedilen efor mukabilindedir. Oyun kabi
liyetleri işten anlıyanlar tarafından tas
dik edilen Galatasaray birinci takımı o
yuncuları değerli bir antrenör elinde id
man ederlerken ve birçok tefekkülleri 
gıbtaya sevkedecek bir varlık için
de çalıjtıklan halde mağl6p olurlarsa 

Eminönü kaymakamını 
Görmek istiyen 
Bir vatandaş 
Sirkecide 8e1lmet otelinde ot.uran otu

yuculanmızdan Yozgadlı Hüseyin Osman 
evvelki gün bir belediye ceza.sına itiraz 
etmek. üzere Eminönü taymakamlıtına 
gitmiş, kaymakamı görme:C istemiş. Fa
kat odacılar kendlstne: 

- Kayınak&m&· çlbmamn, .ıtlyetin 
vara bir iat.lda yas, ıetlr, kend1ilne -ve
relim!. cevabını vennl§ler. 

Okuyucumua flmdl aoruyor: Devlet il-

Pazar günü Doğanspora karşı maç ya
pacak olan Galatasaray tam teçhizatlı 
bulunduğu bir sırada bize gene gayri ta
bil bir oyun seyrettirecek olursa, artık 
akıntıya kürek çekmekte ısrar edecek 
olan idarecilere Allah sabır versin de
mekten batka çare yoktur. 

R.M . 

lerlnde muhakkak tı .m •hlbt, sallhlye
tl olanlardır. Bir kaymakamı görüp f,IU.. 
yetınl bildirmek her vatanda§ın tabll hak
kıdır. Odacılar bu hakkı bir vatandaftap 
nasıl alıp lıMedlklerl gibi kullanabllfrlerh 

* Sultanahmette ikide bir bozulan 
bir terkos çeşmesi 

Sultanahmette oturan bir okuyucumuz. 
8ultanahmet T1caret sokağında terk01 
çefmealnln sureti mahıusada bozulduğu
nu yaaıyor. Bu çeeme bundan enel de lkl
de bir bozuluyormut. Şlrtetin bu hu•Uila 
alltadar olmasını dilemektedir. 
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Tarihi 

\f!~ r-... 
tetkikler : · · ·. ' '- • tıt r 

~ . .. . -
imparatorluklar yıkan 
bir milletin yaşayışı ... 

-----------------~ * * Besleyebildikleri kadar kan alırlardı. Baba öl6nce oiullar 1-.ey 
annelerle, kardeıler aıtınc• yen~elerle evlenmek borç ıfbiydi. 
Hastanın yanına ona bakandan bqkuı pemez; 6ltbıce meunna 
öteki dünyada kullanılmak üzere kapkacak, yay Ye ok konurda 

Y•••• ı Turan C•• 
On ikinci asırda, or ---. 

ta Asyada Altay dağ 
larile bu dağların ce
ııup ve şimalinde bir 
kaç milyonluk bir mil 
Jet yaşıyordu. Bir çok 
kabilelere ayrılmıştı 

ve her biri arasında 
ıonu gelmiyen bir 
mücadele devam edi· 
yordu. Bunlar ilk de· 
fa olarak o zamana 
göre pek medeni olan 
Çin ülkesine akınlaı 
yapıyorlar; başa çı· 

'kamıyan imparator· 
iardan para ve bedi· 
ler aldıkları gibi reis. 
leri de imparatorla • 
rm kızlarile evleni • 
yorlardı. 

Bunlar, Moğollar • 
dı. 

Moğolların en keı 
sif olarak bulunduk· 
ları Bergade dağlan 
pC'k yüksektir. Sivri 
kayaları ve tepeleri 
hemen hemen her 
7,aman bulutlara değer. Bu kayaların ya
rıklarında tek tük ağaçlar vardır. Tepc
h•ri buz ve karla örtülüdür. Vadilerin ço
gu kumluktur. İnnaklarının kenarları ça
yırlar, çam ve kayın ağaçlarile doludur. 
. Moğolistan, denizden yüksek olduğu 

için ayni an üzerindeki diğer memle -
ketlerden daha soğuktur. Baykal gölü 
senenin dört beş ayında buz tutar. Ha -
raret derecesi sıfırın altında yirmi beşe 
kadar iner. Fırtma, bora ve zelzeleler 
çoktur. 

On ikinci asırda harikulade iradeli, ce
ıur, zeki ve müthiş surette soğukkanlı 

bir kumandan, bu unutulmuş ~avmi 

birdenbire tarihin en ön saflarına çıkar -
dı. Son derecede sıkışan ve birdenbire 
patlıyarak etrafı korkunç dalgalarile 
kaplıyan büyük bir su kaynağı gibi bü -
tün Asyayı, hattA orta Avrupaya kadar 
her tarafı kapladı. Kısa boylu, çekik göz
lü muhariplerin kısa boylu atlar üstün
de şarktan garba yaptıkları akınlar her 
tarafı dehşet içinde bıraktı ve koca im
paratorlukları kasırga önündeki çürük 
ağaçlar gibi yıktı. 
Moğolların akından evvelki hayatları 

gayet meraklıdır. . 
Moğol halkı tepe saçlarını nal şeklin

de kazırlardı. Enselerini de tıraş ederler
di. Tıraş etrciyenler ise örerek kulakları 
ardından salıverirlerdi. 

Muhtelif renkte yassı birer serpuşları 
vardı. Bunların çoğu tüylü deriden yapı
lırdı ve tüylerini iç tarafa alarak kenar
larını kıvırırlardı. Bu kalpakların arka 
tarafından Pi ayası kadar büyüklükte bir 
parçası enseye sarkardı. Kalpağın iki ke
narına bağlı iki kordon çene altından bağ
lanırdı ve bu kordonların üzerindeki iki 
dilcik rüzg~rla saIJanırlardı. 
Mintanlarının uçları midelerinin üs -

tünde birleşirdi ve bir kuşakla bellerine 
bağlanırdı. Kış gelince birinin tüyleri vü
cuda, diğerinin tüyleri dışarı gelmek ü
zere deriden iki }\aftan giyerlerdi. 
Kadınlar saç]armı hotoz tuvalet ya -

parlardı. Kızların kostümleri erkeklerin
kine o kadar benziyordu ki ilk bakışta er
kek veya kız olduklarını ayırmak müm
kün olmazd!. 

Oturdukları çadırların şekli şudur: Dai
re şeklinde ve bir adam boyu yüksekli -
ğinde kafes şeklinde çitler, sırıklar ça -
kılmış; bu sırıkların uçları ağaç halka -
!ardan geçiyor. Bu çatma birbirine bağlı 
kilimlerle örtülüyor ve kilimler daire 
§eklindeki çatılmış sırıklara kıl örme ile 
bağlanıyordu. Kapısı da kilimden olup 
cenuba karşıydı. Çoğunun üstü açıktı ve 
yattıkları zaman yıldızları görürlerdi. 
Çadırın ortasında ateş yakarlardı ve du
manlan tepeden çıkıp giderdi. 

Bütün yiyecekleri süt ve etten ibaret
ti. Deve, sığır, koyun ve keçi beslerlerdi. 
Fakat en çok besledikleri ve sevdikleri 
hayvan attı. Herkesin serveti sahip ol-

l 

Moğol tipleri 
duğu hayvanların sayısile ölçülürdü. At
lann etlerini de zevkle yerlerdi. 

Etleri uzun zaman muhafaza edebil -
mck için ince dilimler haline getiriyorlar, 
güneşte, yahut ateşte kurutuyorlardı. 

En çok sevdikleri içki de tahammür et
miş kısrak sütünden ibaretti ve buna kı
mız derlerdi. 

Yiyecekten başka diğer bütün ihtiyaç
larını da hayvanlardan alıyorlardı: De -
rilcrindcn elbise, yünlerinden ve kılla -
rından keçe, kilim, urgan ve iplik; ke -
miklerinden ok uçları yapıyorlardı. Ayni 
hayvanların tezeklerini kumluk ovalarda 
yakıyorlardı. Beygir, sığır ve koyun de
rilerini tulum haline getirerek kullan -
dıkları gibi Artace ismindeki bir çeşit ko
çun boynuzlarından kadehler yapıyor -
lardı. 

Bir yerde kalmazlar ve hayvanlarını 
doyurabilmek için oradan oraya göçer -
lerdi. Vakit vakit çadırları bozdukları, eş
yalarile çocuklarını hayvanların sırtlarına 
yükleterek başka yerlere gittikleri görü
:ür ve orada otların tükendiği bundan 
anlaşılırdı. 

Her kabilenin muayyen arazisi vardı 
ve bu arazi rtahilinde dolaşırlardı. Bir ka
bilenin toprağında kuraklık olunca di -
ğerinin otlaklarına geçilmek mecburi -
yeti hbıl olur ve o zaman tabiatin pek 
kısır davrandığı bu yerlerde korkunç 
harpler başlardı. 

Hayvanlar kışın ayaklarile karları aça
rak, buzları kırarak yiyeceklerini arar
:ardı. Eğer buzlar pek kalın olur ve kı -
ramazlarsa açlıktan ölürlerdi. 

Besliyebildikleri kadar kadınla evlcnc
bilirlerdi. Bir kızı alabilmek için bab~ -
sına münasip miktarda hayvan verilirdi. 
Evli bir adam her karısı için ayrı çadır ve 
o çadırın idaresi için lazım olan hayvan
ları temin etmiye mecburdu. Baba ölür
~e onun oğlu, üvey annelerine bakmakla 
mükellefti. Oğulların öz annesinden baş
ka annelerile evlenmesi caizdi ve böyle 
yaparlardı. Ölen kocaların kardeşleri de 
yengelerile evlenir, onları beslerdi. Za -
ten kadın, erkek için bir yük değildi, 

çünkü kocalarile birlikte sürülere bakar
lar; elbise, keçe ve kilim dokurlar, ara -
baları sürer, develeri yükletir ve hatta 
erkekler gibi ustalıklı bir surette ata bi
nerlerdi. 

Birisi hasta olursa çadırının önüne bir 
mızrak dikerlerdi. Onun yanına hastaya 
bakandan başka kimse giremezdi. Eğer ö
)i.irse akrabasile dostları çadırın etrafına 
ve ölünün yanma dolarlar; acı acı bağı

rırlardı. Ölünün vücuduna fena ruhların 
girdiğine inanırlar ve bu ruhlar etrafa 
dağılmasın d:ye ölüyü hemen gömerler
di. Ölünün önüne et ve süt konurdu ve 
dostları ona yemekler getirdiği gibi en 
çok sevdiği atı da, eğerlenmiş olduğu hal
de, mezarının üstünde boğazlarlardı. 

(Devamı 11 inci sayfada) 
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"Çocuklar için en büyük felaket 
san' atkarı olmaktır!,, • 

sınema 

David Copperfield ve Küçük 
• 

Lord'un minimini 
sinemayı bırakacak, 

doktor olacağım,, diyor 
kahramanı: "iki sene sonra 

tahsilime devam ederek 
David Copperfield, Küçük LoFd, Lloyd 

Sigortası filmlerinde baş rolleri yapmış 
olan küçük san'atkar Freddie Bartliolo
meuo yaşının küçüklüğüne rağmen en 
meşhur artistler kadar muvaffak olmak
tadır. 

Çok zeki ve ayni zamanda çok hassas 
bir çocuk olan Freddie Bartholomeuo bir 
eazeteciye bir takını acı itirazlarda bu
lunmuştur, bunlan aynen alıyoruz: 

Ne anne! .. Ne mektep! .. 
c1nsan çocukluğunda bir çok felaket ge

çirmiş olabilir. Fakat bir çocuk için csi
nema san'atkirı> olmaktan büyük bir fe
llket tasavvur edemem. 

On yaşımdanberi film çevirmekteyim .. 
Çok defa yalnız başıma kaldığım zaman: 
Ne için diğer çocuklar gibi aleltıde bir ha
yat yaşamıyorum ... diye hün~ür hüngür 
atladım. Çok defa stüdyodan kaçmağı 
bile tasarladım .. 

Fakat şuna eminim ki: Benim yaşımda 
bulunan binlerce çocuk benim hayatıma 
gıpta ediyorlar. Benim yerimde bulun -
mak istiyorlardır ... 

Acaba bu çocuklar ben\m istikbalimi 
temin eylemek için daha doğrusu yaşa -
mak için çalışmakta olduğumu biliyor -
lar mı? .. 

Film çevirirken bir de bakarım ki bir 
sürü çocuklar anneleri ile, babaları ile 
birlikte uzaktan beni seyre gelirler ... A
caba bu çocuklar biliyorlar rrıı ki ben on
ların yaşında iken film çeviriyorum am
ma tahsilimi onlardan çok sonra yapa -
cağım? .. Halhuki onlar ann~lerinin tatlı 
himayeleri altında mes'ut bir hayat sür
mekte, mektebe gitmektedirler ... 

Benim ne annem var ... Ne de mekte
bim!.. 

Size bir de ne suretle sinema san'atkArı 
olduğumu anlatayım: 

Günün bir!nde beni figürasyon §efine 
takdim ettiler ... Teyzem bir gün bin müş
külat ile rejisürle görüştü. Nihayet beni 
kumpanyaya wraki aldııB.r ... Ve figüras
yon kısmına girdim. Bir müddet sonra 
da film çevırmeğe başladım. 

On yaşımda iken ilk mP.ktebe devam 
etmekte idim. Hatta ilk mE'ktep tasdik
namemi bile almadım. Fakat malesef o
kuyamadım ve ondan sonra sinema ha -
yatına atıldım. 

İlk çevirm;ş olduğum film David Cop
perfielddir. Bu filmi çok özenerek çevir
dim. Çünkü mevzuunu çok beğenmiş -
tim. Tarihi filmler daima hoşuma gider .. 

Boğuluyorum 

Son filmi çevirirken bir hayli macera
lar atlattım, en mühimmini anlatayım: 

Filmin mevzuunun bir kısmında: Ta -
mise nehrinin mansabına yaklaşan mu
hacirlerle yüklü bir gemi bulunacak idi. 
Vapurun kenarına abanmış bir wziyet
te idim. Birdı>nbire kendimi denizde bul
cium. Meğer gözüm kararmış ve denize 
düşmüşüm. Ben filmde küçük bir muha
dr çocuğunu temsil ediyordum. Sırtım
da bir balye yük vardı. Bu yükün tesiri 
ile batmağa başladım ... Çırpınıyor ve ba
ğırıyordum ... İki defa battım ve çıktım. 
Artık kendimden geçmiş bir vaziyette 
:ken yakama kuvvetli bir elin yapıştığı
nı hissettim. Beni tam vakt:nde kurtaran 
!ilmde figüranlık yapan mektep arkada
şım Dean Corrigan idi. Bir kaç gün bitap 
bir halde y:ı1tıktan sonra, ancak kendi
me gelebildim. 

San'atkarlıktaki son senelerim •.• 
Film kumpanyası ile yapmış olduğum 

mukavele iki sene sonra bitiyor. Bu mu
kaveleyi tecdit edecek değilim.. Artık 

tahsilime devam etmeğc karar verdim ... 
Mekteplerde, üniversitelerde okuyan, 

Sinemanın minimini yıtdıztanndan Shirley Temple 

bir delikanlının san'atklrlık yapmasını Annesiz büyüdüğümden; hayatın }leP 
in • kabul ederim. Fakat, ben yaştaki çocuk- acı taraflarını gördüm. Bunun için 

larınklni asli!.. sanlığa en ziyade faydası dokunan b: 
Annemi küçük iken kaybettim!.. An- mesleğe intisap eyliyeceğirn. Bu ınesle•· 

nesiz büyüdilm. Teyzem bana yardım pok"' 
etti. Annesizliğin ne kadar güç olduğunu de intihap ettim: Doktor olacağım'.. il• 
bilemezeiniz!.. tor olurken de para kazanmayı düşunlll 

Ekser zamanlarda cAnne! Annecilim!» yorum!.> 
k ·sti • diye mırıldanırım! .. Hayatta ananın ye- Muhtaçlara yardımda bulunma 1 

rini biç kimse tutamaz!.. yorum!. 
~---------------------- ~ . 

Amerikada ~rkifenin biricik 
sinema direktörü,, diye tanıtan bir gen9 

1 

doktor, mühendis, zabit olmak istiyen Amerika munabirlmizln bildirdiğine 
gençlere o kadar gıpta ediyorum k!! .. Ben göre kendine cTürkiyenln biricik sine
de onlara katılacağım. Ben de doktor ol- ma direktörü> süsünü vermiş olan İstan
mak istiyorum ... Hemcinslerime yardım ,bullu Benvenito Cellini isminde bir genç 
etmek istiyorum. San'atkarlığın hele ben (Paramunt) stüdyosunu ziyaret edip 
yaştaki çocuklar için boş şey olduğunu (Klng of the Gamblers) f idare eden Ro
takdir ediyorum. bert Florey'in misafiri olmuştur. Benve-

Tahsilini tama.men ikmal etmi§ olar &.__ i ·"'lrında (Paramunt) tarafın-

- - rniP-
,dan çevrilecek olan (Angcl) :fil pacal 
Marlene Dietrkh ile birlikte rol Y~e blP 
olan Herbert Marshall'in refakatin 

lunuyordu. "'a dol' 
Resimde göriilenler (soldan 986 

ru) şunlardır: _ M 
Marshall _ Cellini _ Claire Trevor 

kjm Tamiroft - Florey. 
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SAYFiYE MEVSİMİ GELDİ 
Anado lu y akası sayfiye lerinde birkaç saat 

Deniz ve Denlzcllllı: 

Okyanusların mavi 
kordelisı nedir? 

Foto Cemal - .----------* • ~ --------..... 
Bir zamanlar lnKilizler vatanlan ile Çin ve Avustralya arannda sefer 

' &ıhala lenezziihü 

Yollar eıya l"f'yan arabalarla dolu 

(Yulıarıcla) yeni laftnılan evlncl e temi:ılilı. (Solda) plijların Ulı 
müıterilm 

Y ollarcla goculıla 

T arlalarJa laaliyet 

A•lalt yollarda görülen •İmalar 

yapan 2'emiler arasındaki dlr' at yanılanna hpkı buaiin " Derbi ,, 
at yanflarma verdikleri ehemmiyet ve alakayı gösterirlerdi. 

A. Cemalettin Saraçollu 

"!aui korMlanın ıon ıahfbi Norm.andı 
Fransızlann denize indirdikleri (Nor- / cKollins:. hattı ilk adım olmak üzere 

mandi) transatllntiji cAtlas Okyanusu- beheri c3000:. tonluk ahşap ve: yandruı 
,nun mavi kordela:. 11nı rakibi İngili:z.le - çarklı dört gemi yaptırmıştı. Bu Amc • 
rin cKraliçe Merh transatlantiline bı - rikan posta vapurları cKunard:. ınkiler
rakmadı, o kordelAyı elan muhafaza edi- den daha büyük olduktan başka lüks ve 
yor!.. konfor itibarile daha mükellef tekneler-
Şimdi İngilizler cAtlas Okyanusunun di. cArktik>, cAtlantik:., cPasifik:. ve 

mavi kordelasını:t Fransızlardan alabil - cBaltik> isimlerini taşıyan bu Amerikan 
mek için cKra1içe Meri> den daha büyük, gemileri sür'at rekorunu, yani cOkya -
daha lüks, daha sür'atli yeni bir gemi ya- nusun mavi kordelası:t nı İngiliz gemi -
pıyorlarmış!.. lerinden aldılar. Lakin cKollins> idare -

Gündelik telgraf haberlerinde arasıra sinin gemileri çok masraflı olduğundan 
gözünüze çarpan bu cOkyanusun mavi biraz sonra bu müessese iflas etti ve or
kordelıish nın nasıl bir şey olabileceğini tadan kalktı. 
ve bu kordelanın mesela neden dolayı Lakin infisah eden bu hattın yerine 
yeşil ve yahut mor olmayıp ta mavi ol - (İnman) şirketi kaim oldu ve bu sefer 
duğunu hiç düşündünüz mü? ve nihayet mücadele daha sıkı, daha amansız bir şe
bu tabirin nereden geldiğini, aslının ne kil aldı. 

olduğunu merak etmediniz mi? Artık cmavi kordelii:t elden ele geçi • 
Okyanuswı kordelası nedir? yor, bunu gah bir İngiliz, gıih bir Amc-
Evvela bu •Okyanusun kordeliisı:t ta - rikan posta vapuru kazanmış oluyordu. 

birinin İngilterede doğmuş olduğunu ha- cl870• senesinde sahneye yeni bir ra
ber vereyim, sonra da bunun menşeini kip çıktı: İngilizlerin meşhur cAkyıldız:. 
ve nereden çıktığını anlatayım: hattı. Şimdi rakipler üçleşmişti. Hele 
Buharlı tekneler bu kadar taammüm cAkyıldız> hattının diğer rakiplerinin ge

etmeden, yani on dokuzuncu asırda İn - milerinden büyük, bir bacalı, dört di
,eilterede deniz ticaretinin başlıca vası - rekli ve mükellef vapurları büyük bir 
taları yelkenli gemilerdi ve bu gemiler §Öhret kazanmışlar, Amerika yolcuları -
aralarında yaptıkları sür'at yarışları ile nın en zenginlerini, en müşkülpesentlc • 
ıöhret kazanırltirdı. rini elde etmişlerdi. 

Meseli İngiltereye Çinden çay, Avus- Muhtelif müesseseler arasındaki bu re-o 
tralyadan yün taşıyan bu yelkenlilerin a- .kabet sürdü gitti ve bugün dahi devam 
ralarında yaptıkları yarış bugün tıpkı ediyor. 
(Dehri) at yarışlarında olduğu gibi hal- «1885. senesinde Fransızlar cCompag-
km merak ve alAkasını celbederdi. nie General Translatlantique:. ve Alman· 

O kadar ki bu gemilerin isimlerini Jar da cNorth German Lloyd:. deniz şir • 
kaptanlarının yaş ve milliyetlerini, son ketlerile Okyanusların cmavi kordelfısı> 
seferlerini kaç gün, kaç saat ve kaç da - ve cdünyanın en büyük transatlantiğine 
kikada bitirmi~ olduklarını herkes bilir sahip> olmak fikri peşinde koşmıya baŞ
ve bununla aşağı yukarı her İngiliz ala- ladıktan sonra mücadele büsbütün alev-
kadar olurdu. lendi. 

Hatta yeni b ir yelkenli gemi denize in
, diği zaman bu teknenin sür'ati, deniz -
t ili4i, onun süvariliğini deruhde etmiş 
olan denizcinin iÖhret ve seciyesi nazarı 
,dikkate alınarak meseli bir Hindistan se
ferini ne kadar müddet zarfında başara
cağı hakkında tahminler yürütülür, ba -
hislere girişilirdi. 

İşte İngiltere ne Çin veya Avustralya 
arasında en az müddet zarfında gidip ge
len gemiler şampiyon sayılır ve onlara 
. okyanusun mavi kordeHisı:t nı elde et
miş nazarile bakılırdı. 

Tabii bu cmavi kordelih bir gemide 
kalmaz, daha sür'atli, daha denizci bir 
gemi o seferi daha az bir müddet zar
fında yapınca bu defa cmavi kordelfi• yı 
o kazanmış olur, onun ismi dilJerde do
la~ırdı. 

(1840) senesinde İngilizlerin meşhur 
Kunard, deniz şirketi teessüs etmiş ve 
bu şirket cBritannia:., cAkadia:t, cHi -
berniaı ve .Asia.. isimli dört eş gemi ile 
Amerika seferlerine başlamıştı. 

Yelkenden ziyade buhar kuvvetine da
yanan bu dört geminin aralarında yap -

1 
tıklan sür'at müsabakaları artık eski yel
kenliler devrinin mücadelelerini unut -
turacak kadnr meraklı olmuştu. Lakin 
(1850) senesinde Amerikalılar da hü -
kO.metten muavenet gören cKollins:. 
hattını tesis edince o zamana kadar yal -
nız İngillz bandırasını taşıyan gemiler 
arasındaki rekabet bu sefer bir İngiliz -
Amerikan mücadelesi haline gelmiş ve 
büsbütün merak ve heyecan uyandır -
mıştı. 

Heyecanlı sür'at müsabakaları: 

(1914-1918) harbinden sonra bu reka 
bet biraz diner gibi olduysa da son se -
neler zarfında mücadele eskisinden daha 
şiddetli, dahr. insafsızca başladı. 

Hele İtalyanlar da cReks:., cKontc di 
Savaya> gibi hakiki birer yüzen saray 
diyebileceğimi~ çok asri ve pek rnüte • 
kamil teknelerle bu mücadeleye karış -
tıktan sonra cOkyanusların mavi kor • 
delası:t büsbütün kıymetli bir meta oldu. 
Milyonlar sarfile vücuda gelen dev cüs
seli transatlantikler arasındaki bu lüks, 
sür'at ve cesamet yarışı bakalım ne ka -
dar müddet devam edecek ve bu işin so
nu niye varacak?. Bunu bize zaman gös
terecektir. 

Paris ceza kon gresi ne 
adliyemiz de iştirak ediyor 

Pariste temmuz içerisinde beynelmilel 
ceza kongresi toplanacaktır. Bu kongre
ye, her devlet adliyecilerinden müteşek
kil heyetler iştirak edecektir. 

4-5 senede bir, muhtelif şehirlerde top. 
}anan beynelmilel ceza kongresinin bu 
seneki toplantıları, 26 temmuzdan 31 
temmuza değin sürecektir. Kongrede, 
dünya ceza kanunları ve ceza işleri etra
fında görüşülecektir. 

Bu seferki kongreye, Türkiyeden tem
yiz başmüddeiumumi muavinlerinden 
Cevadla İstanbul müddeiumumiliği mu
avinlerinden Ferıdun Bagana ve Orhan 
Köni ile Üni\·ersite profesörlerinden Ta
hir Taner gön i cri!eceklerdir. Keyfiyct,ı ' 
Adliye Vekaletinden müddeiumumiliğe 

bildirilmiştir. 



!O Sayfa 

[Meraklı ve Faydalı 11 
En büyük musikişinas 1 

en büyük obur 

18 .inci asrın en büyük musikişinasla -
rından olan Hay.elen ayni zamanda 18 inci 
asrın en büy.ı.ik obıırlarmdan biri idi. Fır
snt bulduk~::ı lıir oturuşta beş kişinin yi
yeceği yemeıi ya1nız başına yerdi. 

Halbuki yukarıdaki resimde de gördü
ğünüz gibl bu me hur san'atkarda hiç te. 
obur ıbir yüz g rülmemektedir. 

• • '* 

H 

oca Kur 

'Yti.kanaaki resimde muhtelif milletlere mensup altı çocu'k görüyorsunuz. 'Bu 
çocu'k'lar bir gün bayraklannı nhp kıra gelmişler, oynayıp eğlenmişler, sonra 
akşam olunca 'hepsi de birbiri 'Üstüne karma brışık -duran bayraklardan birer 

tanesini yakt>lıyarak yo1a düzü1mli§ler .. Fakat iç1erinde va1nız Türk kendi bay
rağını doğru olarak bulmuş. Diğerleri hep 'başka minetle;in bayraklarını al,mış -
lar, taşıyor1ar. Siz acaba bu yanlışlığı düzeltebilir misiniz? Rusun,, yahut Mısır-
lının bayrağııu bulup eline verebilir mi.siniz? O halde önünüze bir ık~ıt kalem 
.cekere.k bayı.aklarında numaralarına göre sahiplerjni bulun. bize gönder.in. Biz 
ı<loğru hallcdcnlcrden .iki kıpye birer MASA SAATİ, iki ki~iye futbol topu bil • 

yürJüğünde LAsT!K TOP, diğer yüz kişiye de ayrı .ayn Spn P.osta hatır.alı !hedi
y.eJer~ sık bardaklar, aynalar, kalemtra_şlar, d.iş fırçalan, albümler ilh ... veııe _ 
er ğ .z. .,.,. - · · 

' 

SON POS'l'A 

Ü KAV~ 

ile t ·yar Ley 
böylece durdular. Nihayet ley. 
lek gagasını hızla çekti ve 
kurdun boğazına saplanan ke· 
miğı çıkardı. 

Kurt yalanarak derin bir: 

- Ooooh!. çekti. Yutkundu, 
bir daha yutkundu ve nihayet 

gözlerim rahat rahat açtı. 
Leylek gıilüyordu: 

- Kurtuldun karaeş!. Arhk 
"}"" k' o um, acı )'O ••• 

Kurt başmı salhyor: -- Evet, evet!. Kurtul • 

dum!. diye mırıldanıyordu. 

Nihayet leylek gitmeğe ha· 

Babam aldı hediy~. 

Ç.Ok gü~l bir bisiklet, 
Gezeceğim b n lbet .. 

Onunla bütün bu yaz; 
Demeyi.n bana &Olmaz•, 

ıÇünkil ıbunu kazandım; 

Bütün kı§ın kapandım. 

CalJ.itım hi' dunnadan; 
Sonra olduk imtihan.. 
Geçüm mııfımı ben; 
Babam duyunca !hemen. 
Hakkın lbu bisiklet, dedi 
Kendi a1mak iı>tedL 

** 
Bilmecede azananlar 

Onümüzilek5. pauzrteziy~ bil-

mecede kazananların liıtesini 

neıredeceğiz. Siz de bu listede 
isminizi ar.ayınız! 

Haziran l2 

1 Oyunlar, Eğlenceler 1 
Açık kapıdan yıld~a 

varabilir misiniz? 

li ize t>lt İşte şfze zevkli bir eğlence .. E n ~ (l , 

kurşun kalemi alınız. Yukarıda gord r 
~ünüz şeklin sol köşesinde bir yol ; ~ 
O yoldan kaleminizi bastırmadan .yil ~ , 
ıneğe ;ba§laymız. Fakat dikkat edın· l , 
{:ır ağır ve gazlerinizle geçeceğiniz Y? ı 

k d .. .. ·z bırıı 
Jnrı iyi tetki etme en yurursenı ' . t>ıl 

sonra bir çıkmaza saparsınız. Çünk'l bir 
yolların hemen hepsi tıkalıdır. Yalnız djlll 
yol vardır kl, kaleminiz ancak o yol 
gidebilir ve ortadaki yıldıza ula~r·.. ··ıc-
Şayet kaleminizi bir müddet yüruttıı ı 

ten sonra bir çıkmaza sapmı; oıursaııı i 
rnstiklc bu çi~len çizgileri silin ve )'~
ba tan yola çıkın. göreceksiniz ki bu 
lence çok ho§unuza gidecektir. 

Giizel bir oyun 

Büyülı f'."arışı 

1 - O gün biiyük bir gündü. Tav -
şan kardeşle kaplumbağa '9JOldQJ id -
dialı bir ko;u 1ıapacak, yarı§acaklardı. 
Küçük. ibiiyii.k herkes bu yan§' görnıe
ğe 9elmi§ti. 

4 - Yıolu.n bir kısmında, 1«ıplumba

ğa riimüklilbocek ailuine rastladı. Sü

müklü.böcekle kap!umbağa yoldaşa ar

kadaşlık ederek onu cesaretlendirdiler. 

2 - Tatışanta kaptumbağ kardeş 

karşı karşıyrı geldiler. Tavşan alaylı 
bir sesle: cHaydi yoldaş, dedi. Bu ya -
rıpn galibi ol.a.eaksın!. Elini sıkmak f e
ref ine kavu~yım!, 

z - Taı:şan gösterişi severdi. Kız 

mektebi önünden gcçef"ken geri döndü 
ve etrafta mütemadiyen koşup göste
ri§ yapara1c dola.şıp durdu. O böyle yo
rulup vakit geçirirken." 

% tt. 3 - Koşuya başlanır bCI§lanmD 
gan ku.rşun gibi uçup gitti, kaplıımbO 
ğayı çolc geride bıraktı. Fakat kapııı;e. 
bağa da hiç meyus olmadan yoltıııD 
vam e.diyordu. 

b41'-
6 - Kaplumba§a sağına soıuno 

madan, sırf kcı§acağı yolu 1ıesaph~d: 
rak adımlarını attt ve tavşanı gerı 

bırakıp yarışı kazandı. 



12 Haziran SON POSTA 

ATA TÜRKÜN TETKiKLER)I ~~:,~:::~üs Fransız ve İngiliz Hariciy 
Büyük Önder Trabz~nda saı~ı:n~~::;;~:~~:~7:!'u~: Nazırları Balkanlara v güzel bir karar vermiştir. Bu karar bü • 1 d b 1 d l yük bir reçel ve şurup müsabakası ter-

ZJ yare t er e u un u ar ~~!nh~~:::~·ı:· ~~~:::.nı~~~.:ı,i~: memleketimize geliyorl 
h ' 1 • k b 1 • l bittabi müsbet cevap alllll§tır. Mesele-

e y et erı a u ettı er yi ~:~~::zde Ev kadınının şeker Saiihi~~:~,~~~a~:.~~~:ı:)edildiği-
(Baştarafı 1 inci sayfada) burçları üzerinde kurulmuş olan Güzelhi kuponu namı altında ve sıra numara- ne göre İngiltere hükumeti, Orta Avru-

müfettişlik merkezini, Halkevini, beledi- .sar parkını teşrif etmişlerdir. Karadeni- sını takiben çıkacak kuponlar her gün pa ve Balkan devletlerile siyasi ve ikt1sa-
kesilecek ve saklanacaktır. Otuz tane -yeyi ziyaret etmişler ve sokakları doldu- ,ıin engin ufuklarına nazır bu güzel bah- di bağlarını takviye etmek için, bazı ted-

ran halkın sürekli alkışluı ve yaşa ses- çede bir mCıddet istirahat buyurmuşlar- sini bir seri halinde biriktirip idare • birler düşünmüştür. Bu cümleden olarak 
leri ile karşılanmışlardır. ,dır. Halk, Ulu Önderi hararetle alkışlı- hanemize getirecek veya gönderecek hariciye nazın Eden, önümüzdeki eylul 

Vilayette ,yordu. okuyucuya bir numara verilecektir. ayında Viyana, Peşte, Belgrat, Bükreş, 
Trabzon 11 (A.A.) - Atatürk bugün Askeri tatbikat Sonra Ulusal Ekonomi ve arttırma ku. Sofya, Atina ve Ankarayı sıra ile ziyaret 

t 16 d f k tl . d D h'l' V k'l' At t" k b d k 1 rumu İstanbuj şubesi tarafından tayin edecektır· . aaa a re a r erın e a ı ıye e ı ı· a ur , un an sonra ış ayı teftiş 

Ş"k ·· K .. ·· .. t ··r tt" b k d k" k b olunacak bir günde bu numaralar ara- B. Eden, tasavvur edı"len bu seyahatı' u ru aya, uçuncu umum mu e ış uyurara ora a ı as ere azı tatbikat 
Tahsin Uzer, ordu müfettişi Orgeneral yaptırmışlardır. Ulu Önder önlerinde sında kur'a çekilecek ve bunda kaza - herhangi bir sebeble yapamadılı takdir-

nanlara kurum tarafından muhteilf Kazım, orbay ve korgener:ıl Muzaffer resmi geçid yapan askeri selamladıktan de, hariciye müsteşarı Lord Kranborn yo-
Ergüden olduğu halde maiyetleriyle be- ~onr komutan. subay ve erlere iltifatları- miktarda şeker hediye edilecektir. la çıkacaktır. 
raber vilayet makamını teşrif buyurmuş- nı beyan buyurmuşlardır. Kendilerine hediye isabet edenle - Fransız hariciye nazırı da ıeliyor 
]ardır. Garden Parti rin alacakları şekere karşılık yapıla • Belgrat 1 ı (Hususi) - Londradaki 

Büyük bir hc.1k kütlesi yollarda ve vi- Saat 18,30 da Atatürkün ikametlerine cak herhangi bir tatlı veya bir pasta - resmi rnahafilde beyan edilen ademi ma-
Jayet konağı önünde Ulu Önderi heye- tahsis edilen köşkte bir gardenparti ve- nın reçetesi rica edilecektir. Bu reçe - ,lümata rağmen, sonbaharda, İngiliz hari

teler de bilahare neşredilecek ve bu canla alkışlıyor ve Karadeniz ülkesini rilmiştir. Köşkü ve bahçesini yüzlerce ciye nazın Edenin Orta Avrupa ve Bal-
ışıklandıran Türk güneşini doymaz bir davetli doldurmuştu. Çoruh, Bayburt, reçeteleri tatbik edenler arasında da kan payıtahtlarını ziyaret edeceği anla

gene Kurumca tesbit edilecek bir tarih- ... t ...... aktadır. iştiyakla seyrediyordu. Vakfıkebir ve Erzurumdan gelen halk 0 - ~~ .. 
Atatürk, vilayet konağında bir müddet yun heyetleri muhtelif milli danslarımı- te icra edilecek müsabaka jüri hey'e • Diğer taraftan Paristen bildirildiğine 

kaldıktan sonra Cumhuriyet Halk Parti- zı oynamışlaı ve Atatürkün takdirlerine t~ce tetkik ve kazananlar ayrıca mü • göre, Fransız har!ciye nazırı Delbos da 
sine gitmişlerdir. Büyük Önder gerek vi- mazhar olmuşlardır. Bayburt heyetinde kafatlandırılacaklardır. , Balkanlarda bir seyahat yapmağı tasar

Bu yarışla hem hediye kazanılacak layet makamında ve gerek Parti mcrke- iki tane de genç kız bulunuyordu. Vakar 

lamıştır. 

Bilhassa Küçük Antant devletlerini 
yaret edecek olan Delbos, Alman ha 
ye nazırı Fon Neuratın son ziyaretle 
bir nevi mukabele etmiş olacak ve 
sa ile Küçük Antant arasındaki ge' 
mekte olan bağları takviye edecekt" 

Bundan b:ışka Avusturya baş,· 

Şuşnigin de yakınlarda Belgradı zi 
edeceği ve kısa bir müddet sonra da 
goslav başvelrili Stoyadinoviçin bu 
reti Viyanad& iade eyliyeceği habe. 
rilmektedir. 

Küçük Antant na·ıırları toplanıyo 
Belgrat 11 (Hususi) - ÇekoslovE. 

başvekili Hodza'nm haziranın 15 ı 

Bükreşi ziyaret edeceği haber verilm 
tedir. 

Bu ziyaret miinasebetile Hodza' 
Stoyadinoviçin ve Rumen hariciye 
Antonesko'nun Tuna üzerinde bul 
cakları ve Küçük Antantı alakadar 
bazı müstacel meseleleri görüşece 

de bildirilmektedir. 

hem de ev kileriniz atalarınızın yap -zinde Trabzon vilayetinin işleri ve inki- ve maharetlerile nazarı dikkati celbeden 
pfı, halkın refahı hakkında verilen iza- bu yavurlar Türk kadınının yurdun uzak tıkları gibi çeşit çeşit reçel ve şurup • "Son Posta" nın neşriyatı \" K6lliyetli miktarda 

larla süslenecek ve· sizi besliyecek • H A K 1 K J tıatı dinlemişler, hükumet ve parti bera- yerlerindeki içtimai mevıeini de pek gü- Millet Meclisi meha/ilinde 
berliğinin iyi neticeleri parti faaliyetinin zel canlandırıyordu. Türkün Ulu Güneşi- tir. • 
inkişafı, aza adedinin yükselmesi hakkın- ne kavuşmuş olan Trabzon şehri şevk ve Ziraat sahasında umumi bir alaka uyandırdı lngiliz Kumaşlar 
daki izahattan memnun olmuşlardır. heyecan içindedir. yeni bir .çaa/fgef (Baştaro.fı 1 inci ıayfada) 

U ~ M"f t · l"k k'kl /4 f Galatada, Karaköyde nıumı u e tış l tc tet 1 er lstanbul - Atina oto (Baştarafı ı inci ıayfada) Bu içtimada mevzu etra ında cSon Pos-
Bundan sonra Üçüncü Umumi Müfet- Yeni vekil makamında kabul ettiği t~l> da çıkan makale Meclis mehafilinde 

tişlik merkezini teşrif buyurdular. Bura- Yarışı diin başladı gazeteciiere şu kısa bey~natta bulun- umumi bir alaka uyandırmıştır. Büyük 
da Erzurum, Gümüşhane, Erzincan, Turing kliip tarafından hazırlanan Is- muştur: bir ekseriyet bu usulün bütün devlet dai-
Kars, Rize, Çoruh, Ağrı vilayetleri bele- tanbul, Atina otomobil yarışı dün akşam c- Büyük şeflerimin yüksek emir- relerine teşmiline taraftardır. Bu vazi-

J. MOTOLA 
kumaş ticarethanesine gelmi~iir. 

EN ALA CİNS, 
EN MÜNTEHAB DESENLER diye reisleri, umumi meclis üyeleri, Parti başlamıştır. lerile tayin edildiğim Ziraat Bakanlı- yeti nazarı dikkate alan hükumet ve Par-

ve Halkevi reisleri, ~illi_ kur~mlar. baş: Büyük bir ehemmiyet verilmekte olan ğı vazifesine şimdi başladım. Bütün ti bu usulün bütün resmi ve hususi daire Fiatlar her yerden ucuzdur. He-
kanl~rı, .h~Jk .teşekkull~rı n:ıumessı~!erı bu müsabakaya Bayan Azize Krep, İs- çalışmamızın hedefi ziraat hayatımı _ ve müe-sseselerde tatbıkını temin için bir men satılan bu kumaşları görmek 
kendılerını tstıkbal etmışlerdır. Ataturk, viçre sefareti memurlarından Blaş y _ I zın bir an evvel inkisafa mazha ed'l- kanun projesi hazırlanmasına karar ver- üzere lUtfon mağazayı ziyaret edi-
k d 'l · kd' d"l t "lt" ' u 1 • r 1 

· b 1 k d · en ı erme ta ım e ı en bu zeva a ı ı- _nan tebaasından Moskof ile gene Yunan mesi olacaktır.» mış u unma ta ır. nız. 
Ü FIRSATTAN İSTİFADE EDİNİZ 1at ettikten sonra çüncü Umumi l\füfet- ,tebaasından Paçakof iştirak etmekte- Muhlis Erkmenin istifası üzerine Bu büyük proje önümüzdeki aylarda 

tiş Tahsin Uzcr·in izahatını dinlemiş - dirler. Ziraat Vekaletine Şakir Kesebirin ta- hazırlanarak ikinciteşrin toplantısında 
lerdir. Bu müsabakaya iştirak edecek olan yininin tasvip edildiğine dair Cumhur Büyük Millet Meclisine tevdi edilecektir. 

İran transit yolu Hikmet Üstündağ son dakikada müşkü- I Reisi Atatürk'ün telgrafı bugün Millet Pazartesi Mecliste görüşülecek ve 
Deniz yolu ile Trabzon - İran transit rnta maruz kalmış, acentalara yaptığı Meclisinde okunmuş, alkışlarla ve kanun olacak layihada bulunan mu-

yolunun yapılması, Erzurumde.ki büyük müracaatlara rağmen otomobil tedarik' cAllah muvaffakiyet versin» sesler!le vakkat bir maddede, bunun içinde bu
inşaat, kasaba!arda su ve elektrik tesisa- edemediğinden müsabakadan sarfınazar j' karşılanmıştır. ]unduğumuz mali yılda adliyeye derhal 
tı kooperatif teşkilatı, Erzincan ve Iğdır et1?eğe mecbur kalmıştır. Bundan başka Ziraat Vekaletinde tatbıkını temin edecek hüküm mevcut 
t>valarının sulanması ve buna mümasil Istanbuldan Ati~aya kadar devam e- i~in~~.Cıir si~asi müsteşar~ık ihdas e - ~olduğundan ikinciteşrin ayına kadar ge
işlerin alakadar vilayetlerde doğurduğu de~ek ~lan b~. m~sabaka 1565 kilomet- dıldıgın.e d.aır ?ene meclı~te okunan çecek müddet zarfındaki tatbikat ayni 
inkişaf ve refah ve bundan dolayı halk relık hır yol uzerınde yapılacak, müsa- Başvekaletın bır tezkeresınde aynen zamanda bir t!e tecrübe mahiyetini haiz 
gelirinde ve umumi vaziyette görülen baka 13 haziran pazar gu" nü saat 17 de 1 c:öyle denmekte idi: 

'$ olacak ve bu suretle Saracoğlu projesi mütemadi tezayüt hakkında verilen bu Atinada bitmiş olacaktır. cZiraat Vekaleti işlerinin gösterdi-
ö ismini almağa layık bu usulün bütün 

izahatla Ulu nder yakından ilgilenmiş- Müsabakanın galibine bir kupa verile- g· i lüzum üzerine ihdas edilen ikinci 
daire ve müesseselere teşmili için zemin 

)erdir. cektir. bir siyasi müsteşarlığa inha edilen h 1 1 kt B" .. k "ed 
İlk b• T . azır anmış o aca ır. uyu proı e 

Halkevinde merhale Edirne olacak, sonra Sof- Kastamonu me usu ahsın Coşkan'ın . 
Atatürk bundan sonra Halkevine git- ya, Selanik, oradan da Atinaya varıla- tayini Cumhur Reisinin tasdikine ik - ,çok çocuklu memurlarda_n. başka evli ~e-

mişlerdir. Halkevjnin önünde büyük bir <.•aktır. firan etmiştir.» murların da korunması ıçın bun!an~ e-
halk kütlesi h<.'yecanla Ulu Önderi alkış- Yarışçılar dün Taksim abidesine saat Halen İngilterede bulunan Tahsin kar memurlaıa ~is~tle daha ımtıyazlı 
lıyordu. Atatürk, Halkevinin temsil, halk beşte çelenk koyduktan sonra hareket Coşkan ?nümüzdeki hafta içinde şeh - b~ _m.~ameleye tabı tutulmaları esası 

Gebzede büyük pehlivan güreşi 
Türk Hava Kurumu menfaatine 

haziran pazar günü Gebzede büyük 
pehlivan güreşi tertip edilmiştir. Başa 
büyük ortaya 30, küçük ortaya 20, 
teye 10 lira mükafat verilecektir. M 
sabakaya iştirak arzusunda bulunan 
~ivanların Gc:bze Hava Kurumuna 
racaatlarL 

Müsabakaya gelecek meraklıların 
türlü istirahatleri temin edilmiştir. 

(88') 

TAHSiLDAR ARANIYOR 
Tahsil ve tecrllbe görmllş tahsil

dara ihtiyaç vardır. İki yOz lJra
lık teminatla talip olanlar birer 

fotoğraf ve tekliflerile 1112 
posta kutusuna müracaat. dershaneleri, spor, dil, tarih, edebiyat, etmişlerdir. rimize gelerek yeni vazifesine başla· gozonunde tutulacaktır. 

köycülük, içtimai yardım gibi faaliyet- İki erkek rakibi arasıRda müsaba • yacaktır. ..-.. ········----------·-·-............... ____ ... 
leri ile halkın HaJkevlerine artan iştiyak kanın hareket hattında yer alan Ba • Ziraat Vekfileti bünyesinin takviye· 
ve rağbetinden dolayı salonların küçük yan Azizeye giriştiği bu müsabaka hak si için alınmış bu tedbirlerden ziraat 
geldiğini birçok kimselerin yersizlikten kındaki düşüncelerint sorduk: sahasında yeni bir prO'gram ve esaslı 
dolayı tatmin edilmediğine dair başkanı11 Yarış için yaptırdığı beyaz elbise _ kararlarla canlı bir faaliyete geçilece
verdiği mahimatı dinlemişler ve memle- !ere bürünmüş olan Azize hareket hat· ği, hükumetin zirai kalkınmaya ver • 
kete büyük faydalar vadeden Halkevi tında büyük bir bezginlik içinde içini diği ehemmiyeti arttırdığı anlaşılmak-
faaliyetinin arttırılmasını tavsiye buyu- çekerek dedi ki: tadır. 

rarak Halkevi salonunun tevsiine dair - Müsabakaya haz1rlık için garaj· 
halkın dileğini tasvip etmişlerdir. Ulu da bıraktığım otomobilimi alıncaya ka Tarihi tetkikler 
Önder Halkevlerindeki elişi sergisini gez- dar ak ile karayı seçtim. ( Baştarah 8 inci sayfada ) 
mişler ve takdirlerini izhar buyurmuş- Yolda yapacağım eforu bu iş için Öteki düny~ya inanırlardı ve orada 
lrdır. sarfettim. kullanılmak üzere ölünün yanına, kap 

Belediyede f · d b' k kacak, bir yay ve bir çok oklar konurdu. çım e ır çok . orku var. Yollar 
Halkevinden sonra Ulu Önder, so - herhalde bozuk. Hülasa heyecandan baş Bu merasimde hazır bulunanları iki ateş 

kaklan tamamile kap?amış olan halkın ka söyliyecek bir §€Y yok. Hiç kimse _ &rasından geçirirler; ölünün e§yasını ve 
silrekli alkışları ve yaşa sesleri arasın· den cesaret alamadım. Kafan patlar, çadırını tem:zıerler; ölünün ruhu için aş 
da belediyeyi teşrif etmişlerdir. Ken - yollarda yalnız kalırsın, deli mi oldun? pişirir ve dağıtırlardL 
dilerine takdim edilen belediye mec dediler. Bütün eşyaları bir küçük çadır, bir süt 
lisi üyeleriıne ve ecnebi devletlerin tulumu ve bir tencereden ibaretti. Kısa 

Geldikten sonra ne iyi yaptın di - l 
Trabzondaki konsoloslarına iltüat et - boylu at arını gemsiz idare ederler; yalın 

yeceklerdir. Bilmem ki kime inanalım. 
mişlerdir. Belediye reisi Trabzon su ve H' kılıç dövüşmekten çekinerek hücum e -

ülasa Atinaya kadar bize uyku yok. 
elektrik işleri hakkında izahat vere • derken ve kaçarken mükemmel surette 
rek uzun senelerden beri hal şeklini • ok atarlardı. Bir ırmağı geçmek için eş-
bekliyen Trabzon suyunun otuz kilo • lktısat VekAletı Müsteşarı yalarını bir tulumun içine koyarlar, fi • 
metre mesafedeki Kalyon deresinden A k 11 (H A) İk V ~irirler, beygirin kuyruğuna bağlarlar 
.....,.. ·ı · · · .. h n ara, ususı - tısat e· ve kendileri de üstüne otururlardı. 6"'.ırı mesı ıçın mute assıslar farafın. kAI t' .. t F 'k K ·ı f 
dan bir proje hazırlandı~ım ve elek • 'bat ıh mu~ etşa~ . a;. urtog u stan • Yasalarına sadık, kurnaz, kanaatlİt bir-
trik tesisatının belediyeye devri hak - ~.,:ı~,:_:_~~~ birlerine bağlı ve cesur insanlardL Ti-
kında halkın dileklerini arzetmiştir. ·------- muçin adında bir reis muhtelif kabileleri 
Ulu Önder, Trabzon su ve elektrik iş - D I Ş T A B İ B I birleştirince müthiş bir kuvvet kesildiler 
lerinin bir an evvel halledilmesini tas ve gerek Çinde, gerek İran ve Türkis -
vip ve bunu halk mümessillerine be • RATiP TÜRKOlaLU tanla orta Asyada bir çok imparatorluk -
yan buyurmuşlardır. larla krallık!arı yıktılar. Lakin bütün ip-

Ankara c11.ddesinda: Meserret oteli t'd A mı'll tl 'b· b l d k' b' l t· Mevki Komutanlığında ı aı e er gı ı aş arın a ı ır eş ı-

A tatürk, bundan sonra mevki ko • karşısında (S8) No. lı muayeneha- rici ve hakim liderler ölünce gene eski 
mutanJığına gitmişler orada toplanan nesinde hergnn saat on dörtten yurdlarına sürülerek eski hayaUarına 
komutanlarla bir müddet görüştükten 1.. ct9) 8 kadar kabul etmekte.dir. döndüler: Hwm alan bir sel gibi. .. 

ıonra Trabzonun denize nazır kalesinin ~-•••••••••••••"' Turan r:an 

Resimli hakiki bir vak'a 

GENÇ VE TAZE 
Görünmenin yeni ve 

Saat 6,45 de bu yeni 

yorucu bir meıruli· 
yetten sonra, buru
ıuk ve yorrun bir 
yiizO v.ardı. ve ıihirimiz "birde 

~-------1 4., pudrayı kullandı. 
Bu yeni pudranın son 

derece yapışma hassasını 

veren fevkalade inceliği 

Adeta yüzde gayrimer'idir. 
En samimi dostlarınız bile 
şayanı hayret teninizin, 
tabii güzellikten rnütevel
lid olmadığına kail olamı-

Bir miknatiıin ifne· 

leri cezbettifi ~ibi 

cild ~i• eon derece 
y •P•t•• haasasıH 
••lik r•yet ince bir 

pudradır. 

kolay usulü 

Saat 7 de 
tayana hayret bir 
tenle renç ve. teril· 
taze fÖrOnüyordu. ,.. ...... ,.,. ........ .. _ ............ , ...... 
.., ....... , ••rHlnıııtllır. llr .... ,............ ... .... , . 
~·· ...... oıı..ıa .... 
......... lllr .... ,.. .... •• 
......... 11 •• 

yacaktır. Dışarıda, yağmurda ve güneşte kat'iyyen müteeseir olmaz ve yüzcte 
veya deniz b<ınyosunda ve yahut tenis ve tabaka teşkil etmez. Tokalon pudr 
maçlarında, içeride sıcak salonda, dansta nı, cildinizde son derece yapışma ha 

nı veren ve fe"kalfıde ince olan bu sih" 
daima cazib güzellikte bir tene malik miz cbir de 4, pudrayı kullanınız. Ne 
olabilirsiniz. cesindcn son derece memnun kala 

Bu pudra, ne sudan, ne de terden sınız. 



t?. Sayfa SON POSTA 
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Tayyare Piyangosunun ikinci 
\. keşidesi bug ·· n bi ti 
401000 lira 

Kazanan 

10773 

200 lira kazananlar j 21269 29171 1150 36298 804 573 
28336 8549 1521 5431 29829 997 

7500 22911 9837 32202 25768 25837 ~8015 4108 21693 814 17075 31896 
2 26858 11894 16867 31120 8487 1 ~ 

3855 24425 34242 24583 25558 29922 35537 
37579 27342 34354 13259 1983 4431 16791 35025 27277 36106 19760 7864 
11398 22121 12135 25103 8147 5449 9849 10604 23164 14965 38694 30124 
19975 14728 32780 20194 33655 3755 17582 27187 22378 35686 

100 lira kazan anlar 22622 28557 12G63 27118 rnı31 16141 
Sonları { 73 ) rakamları ile biten bü- 26438 15402 14636 25814 38736 4536 

]2115 3540 3322 32932 38154 8241 
n numaralar yirmişer lira amorti 2938 23198 24196 27611 :6491 38143 3675 34920 4698 28518 
ıcaklardır. 5662 21453 893 

151000 lira 
Kazanan 

21398 3165 4161 15676 19589 4160 13918 1177 9159 14132 14606 15 
2553 34448 27325 35362 17998 3601 6331 1544 2D327 13522 37767 1601 

37644 27460 15228 7108 25292 2659 12121 14134 1426 27188 28036 39829 
30310 27135 5270 20488 11928 13506 13291 10463 4552 17577 38417 3268 
13284 24938 20306 37209 3327 6538 9308 17806 15326 24490 19220 19380 
39202 39764 17793 22806 19322 16123 18985 36647 24700 9181 2087 2419 
22801 2627 4535 7032 24229 36597 7842 23007 24398 1127 4348 5712 

50 llra kazanalar ~0999 3538 15591 212 18843 34s30 

9 4092 10633 37138 16897 25544 24988 16636 37165 19369 
Sonları ( 49) rakamları ile biten bü- 12586 29274 128 3 2 

1666 
26841 26575 22433 8738 9681 17959 

n numaralar yirmic:er lira amorti 31929 28866 31643 16189 17147 
3 ~ 8767 19860 26785 29661 32883 1455 8337 18906 1480 13998 2 296 3167 

acaklardır. 23216 528 19004 32633 6666 21689 15280 9072 :36858 11115 14295 33938 

ız,ooo lira 
Kazanan 

20323 42 19930 28360 32929 15129 4923 2377 13878 33337 23981 9199 
370681 35870 9385 33641 23199 7149 16163 21605 35200 32478 18275 2547 
10202 10929 10308 16186 36505 11929 39114 8298 l6986 16758 9957 1970 
25660 28849 20457 35166 6488 12531 28179 1927 19127 36192 10869 37929 
39112 14716 7592 7271 38830 11858 20201 28617 34836 433 6898 1005 

12947 9107 17467 39917 22120 11626 16955 7185 10028 9137 7862 1825 39180 
39645 2782 33527 5797 24340 ~8618 3302 37550 37551 34085 39282 5700 
15624 34391 13314 19450 10089 12399 33295 36406 1259 1523 2175 39057 
14929 20034 23356 11082 9033 38~96 28576 16005 8719 5517 1~28 216 

500 lira kazananlar 1aı48 9432 4360 5304 693 26944 

)579 22560 31057 27471 38179 19926 18345 20804 35770 37365 12470 18903 
3260 20576 5103 25720 38064 776 23165 38152 17233 

28526 34755 15137 37554 35152 21288 
1,000 lira kazananlar ~0992 35041 12460 25101 15679 4939 
5215 27506 31953 16368 11253 18433 39665 37122 
.......................................................... " 26650 36123 37575 19820 10214 32506 

Bir evlenme 
kavgası 

38002 23812 31438 36182 4128 35759 
15585 26422 5246 30789 23824 17578 
36508 23131 32979 28896 27694 12120 

1811 23995 26206 14391 37513 33279 
27026 37563 30020 6053 19379 33003 

Ağır ve hafif 6 yaralı var 19947 9616 10931 1976 13904 25828 

Mükafatlar 
Keşideyi müteakip dolaptan (40) 

numara daha. çekilmiş, 20 bin liralık mü
kafat şu numaralar arasında beşer yüz 
lira olarak taksim edilmiştir: 

14644 10478 28206 12727 39475 17871 
31276 13504 lô619 24009 6261 
12059 26588 26656 20763 7297 
~7998 31571 5348 16993 125 
16554 32004 5003 4206 9312 
17439 22839 H463 37074 12488 
12485 8878 36649 9279 

31525 
18187 
8414 

18677 
21100 

ı 0,000 lirahk mükafat Tahtakalede Devecioğlu yokuşunda o -
uran Ahmedin kızı Hatice Hayri ismin
e bir gençle sevişmiş ve kaçmıştır. Ha
·cenin anası ve babası bilahare bu iki 

39766 25038 110 38063 8482 31000 
15727 39651 27626 5747 10917 10180 
31761 6051 668 1607 35867 32955 En son çekilen ( 30530) de on bin 
7375 2619 37605 27493 18730 26799 liralık mükafatı kazanmıştır. 

~encin evlenmesine rıza göstermiş ve ni 30 lira kazananlar 
;an hazırlıklarına başlamışlardır. Fakat 20815 32306 1328 19283 26728 19972 
>U sırada ayni evde oturan Bursalı Ah- 21014 13852 13084 22974 22313 33978 
net işe müdahale etmiş ve Haticeyi oğlu 37212 39123 34151 7321 25418 36591 
iaşara almak !stemiştir. lş iddiay,a bin- 11183 12945 22126 12374 22031 34228 
niş, her iki taraf toplamış oldukları ar - 35404 30322 36582 16078 15663 32915 
<adaşları ile Hayrinin evinde kavgaya 18379 31445 32787 24144 9688 868 

36161 34847 12680 24653 2564 38554 
utuşmuşlardır. Kavga esnasında altı ki-

3092 4830 3981 18
93

7 
9

158 264
86 

;i ağır ve hafif surette yaralanmıştır. Ya- 30983 28794 4188 22828 20051 21104 
·alılar hastaneye kaldırılmış, tahkikata 16706 14389 2507 22754 23050 23153 

---·····--··-·· .. ·················· .. ·········· ........ 
r "' ı Mlrebblye arayanlara 

1 
Aslen Avusturyalı olup Fransızca 

ve ingilizceye vakıf ve çocuk terbiye 
ve bakımına muktedir otuz bir yaş
larında bir bayan bir eylül 937 tari
hinden itibar edebilecek surette iyi 
bir aile nezdinde vazüe aramaktadır. 
cGrcta-. adına hitaben Son Postaya 
mektupla müracaat edilmelidir. Hüs
nühal teminatı verilebilir. nüddciumumilik vaziyet etmiştir. 13739 7887 21146 23552 18701 3201 t--------------

• Son Posta D Dın tefrikHı : sı 

Endülus .Şövalyesi 
Abdurrahman 

ta, hayatında ilk defa olarak böyle bir 
hadise karşısında kalan Abdurrahma -
nın üzerinde bile garib bir tesir husu
le getirmişti.. . .Böyle olmakla beraber, 
genç Berberi derhal omuzlarını silk -
miş; daha hala haç çıkarara!c dualar o-

Yazan~ A. R. kuyan Don Jozeye seslenmi~ti: 
- Büyük demek de söz mü? .. Bir ri. kar lisan kullandığı (muhterem asilza- _ Don Joze! .. 

vayete nazaran, (Anibal) in orduların· de) ye, ilk defa olarak muhalefet gös- - Emrediniz, muhterem asilzadem? 
dan b iri, buradan girmiş .. (Roma) sa· terccekti. Fakat tam o anda, mağara - Bu hayal nedir? .. 
raylarından birinin altındaki şarap tarafından gayet garib, ve mahiyetini Don Joze, korkudan biraz daha Ab-
mahzenine kadar ilerlemiş. ' tayin etmek imkanı olmıyan hazin bir durrahmana sokularak: 

- Yok canım?.. ses yükselmişti. - Efendim! .. Bu hayal nedir? .. Buna 
- Bu hususta, hiç bir !ddiaya giriş - Don Joze, korku ile Abdurrahma • doğrudan doğruya cevab vermek müm-

:nek istemem. Fakat, böyıe rivayet e - nın koluna sarılarak, titreye titreye: kün değildir. Çünkü bu hususta bir çok 
derler ... Dikkat buyurunuz; rivayet, di- - Dinleyiniz .. dinleyiniz .. işitiyor - şeyler iddia edilmektedir. Ancak be • 
yorum. Çünkü, ben kendimı bildim bi· musunuz. nim bildiğim bir hakikat varsa, bu gör-
leli buraya hiç bir insan oğlunun gir • Demişti. düğümüz hayal, peri padişahının bizzat 
meye cesaret ettiğini işitmedim. Şimdi; ikisinin de gözleri, uzaktan, kendisidir. 

- Ala .. çok ala; aziz dostum .•. Tam hayal meyal görünen mağaranın kapı· - Peri padişahı mı? .. 
benim arayıp da bulamadığım bir yer. sına çevrilmişti. Burada cvveıa, derin- - Evet.. bizzat, kendisi... Bunun, 

- Aman, muhterem şövalyem .. ne den gelen bir ışık hissedilmişti. Ve son- bir sevgili kızı varmış .. bu mağaradan 
söylüyorsunuz?. ra, bu ışık gitgide biiyiiyerek mağa ra- dışarı çıkmazmış .. nasılsa bir gün dün-

- Ne söyliyeceğim? .. Burası, b ize en nın kapısında, elinde küçük bir meş'a- yayı görmek istemiş. Mağaranın kapı
emin bir merkez olur, demek istiyo - le olan bembeyaz bir ahaya! belirmiş- sından çıkarak bir kaç adım ılerlemiş. 
rum. ti. Orada bir çobana rastgelmiş. Çoban, o 

Don J ozenin tüyleri ürpermişti. Ba- İhtiyar çizmeci, derhal diz çökerek kadar güzel bir delikanlı imiş ki; ona 
şını iki tarafa sallıyarak, kendı kendi- haç çıkarmıya , ve dualar okumıya baş- bin can ile aşık olmuş .. bu çobanı mağa
ne: lamışlı. Abdurrahmanın gözleri de, o raya çekmek ve onunla orada sevişmek 

- Cenabıhak .. ve bütün azizler .. böv. hayale takılıp kalmıstı . istemiş. F akat çoban, bu teklifi reddet-
le mecnunane b ir teşebbüse giri~mek· Hayal. maf'raranın kapısı önünde, o miş .. cMezar gibi karanlık yerde, seviş-
ten, bizı muhafaza etsin. rra,..ıb sec;le b r kaç defa hazin haz·n menin ne lezzeti olur. Hadi, ben im ku-

Diye söylenmişti. Abdurrahman ise. f n•ad etm ti. Sanki; kııranlıklardı{ lübeme gidelim.> demiş: .. Kız, aşkına 
sözüne devam ederek: m çhu l bir kıvveti tehd'd cdıvornıu~ galebe edememiş. Çobanın arkasına dü-

- Sanki. sen bu f .kirde deği, m i&in , P,ibı . elind<'ki me!5'aleyi i l~ri doğru sal- 1 ~erek ku lübeye gitmiş ... Orada, seviş· 
ihtiyar dostum).. lıyarak bir kaç saniye gezinmişti. . . mişler mi? Sevişmemişler mi? .. İşte, 
Demişti. Sonra, birdenbi11e kayboiuverm i§ti. burnsı meçhul. Ancak bir şey vars:ı; 
Don Joze bu cür'etk·irane suale iti- Manzara; en cesur insanları bile kor- artık kız, _bir daha mağaraya avdet ct-

raz edecekti.' Belki de, 0 kadar hürmet- ı kudan titretecek·kadar müessirdi. Hat- mcmiş ... Işte o gündcnbcri, kızın ba • 

Baziru it 

varidatı artıyor 
İnhisarlar idaresinin varidatı 935 yılına 

nlsbetle 936 s enesinde mühim miktarda art
mıştır. Mali sene itibarile 1 Haziran 935 ta
rihinden 1 Nisan 936 tarihine kadar yapılan 
10 aylık bir istatistiğe göre: 

935 mali yılında 10 aylık tütün satışı 

9,768,000 kJlo ve kıymeti 32,330,IJOIJ lira iken 
936 yılında 10 aylık satış 10,970,000 kUo ve 
33,830,000 liradır ki, bir milyon Ura fazladır. 

935 yılında 10 aylık tuz satışı 16rl,297,000 
kilo ve 4,570,000 Ura iken 936 da 10 aylık sa
tış 199,035,000 kilo ve 4,747,000 liradır. 

İçki satışları da artmaktadır 935 yılı 10 
ayında içki satışı 7,389,000 liradır. 936 sene
sinde 8,195,000 liradır ki tılr milyona yakın 
fazlalık vardır. . 

Şarap flatlarmda yapılan tenzilattan son 

İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
11 / 8 / 937 

--------=--===-====------=====-= 
FİATLAR 

ClNSl 1 Aşağı Yul<ım --------
Buğday yumuş{\k 

Buğday sert 
Arpa 
Çavdar 
Mısır sarı 

Yul{Lf 
Susam 

1 

T~~tik .. K:stamonu 
Guz yunu 
Peynir beyaz 
Peynir kaşar 

K. P. 

6 9 
6 
s 32 
4 12,S 
4 'n 
4 7,S 

1 
15 ~ 

122 00 
70 

K. P. 

6 30 
6 ıs 

4 
4 ıs 

4 30 

1 
25 27 30 
43 20 so 

......................................................... __. 

IRADVOI 
Bugünkü program 

12 - Haziran - 937 - Cam.artesi 
İ STAN B U L 

Öğle neşriyatı: 
12.30: Plakla Tiir!c muslkfsl 12.50: Hava

dis. 13: Muhtelif plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Plfıkla dans musikisi. 19.30: Konfe
rans :Dr. Salim Ahmet tarafından (Sıtma) . 

20: Fasıl saz heyeti. 20.30 : Ömer Rıza tara
fmdan arabca söylev. 20.45: Fasıl saz heye
ti, (saat ayarıl. 21.15: Orkestra. 22.15: Ajans 
ve borsa haberleri. 22.30: Plakla sololar, ope
ra ve operet parçaları. 

YARINKİ PRO GRAM 
13 - Haziran - 937 - Puar 

İSTANBUL 
Öğle neşriyatı: 

12.30: PHtkla Türk muslklsl 12.50: Hnva-

ra satışlarda 1kl misil fazlalık. görülmüştür. 

935 yılında 211,000 litre ve 220,0000 liralık ııa
rap satılmıştır. 936 yılında bu miktar 544,000 
litre ve 300,000 liraya çıkmıştır. 

Bnrut, av fişeği satışlarında da fazlalık 

vardır. 935 yılında 1,791,000 Ura.Jık aabf ya -
pılmıştır. Bu miktar 936 yılında 2,1'12.000 11 -
raya çıkmıştır. 

Netice itibarile 935 yılı 10 ayında n.rfdat 
46,300,000 lira ve 936 yılı 10 ayında ise 
48,797,000 liradır. Arada bir buçuk mllyon 
lirıı fazlalık vardır. 

--ı stanbul Borsası kapanış 
fiatları 11 - 6 - 1937 

ı Bterlln 

PAR ALA R 

Alış 
927,0\.1 

ı Dolar 
20 Fraruız Fr. 
20 IJre~ 
20 Belçika l'r. 
20 Drahmi 
20 İnlçre P'l'. 
20 Len 
ı Fllortn 

20 Çek kuronu 
ı Avusturya ŞL 
1 Mark 
1 ZloU 
1 Penıtı 

20 LeY 
20 Dinar 

Ruble 
ı İave9 kuronu 
ı Ttirk altını 
ı Banknot Os. B. 

123.SO 
111.00 
ı2J,00 

80.00 
19. 

570.00 
20. 00 
63.00 
70.00 
211.:ıo 

25. 
20. 
11, 
ı2,00 

50. 
00. 
30. 

1049 
t54. 

Ç E K ""LEB 

Londra 
Nn-York 
Parı. 

Mlllno 
Brüksel 
Atin& 
Cenene 
BofJ& 
Atmterd&aa 
Prat 
Viyana 
Madrld 
Berlln 
V&rlOY& 
Buda.pelf;e 
Bükreş 

Belıırad 
Yokoham& 
Mostov& 
Btokholm 

Açılt1 
625.SO 

o. 7887 
17.7325 
H,9864 
4.6746 

ffl.37 
5,4496 

63.9475 
1.4342 

22.6410 
4.21S 

13.9088 
1.97 
4.1602 
3.'J888 

107.275 
34.53:lS 

2.7465 
23.975 
3.ıo 

ESHAM 
AçıJıı 

Sahş 
627.00 
126,), 
114,00 
125.00 
IM.tcı 

23. 
S75.00 
2100 
66,00 
7S.OO 
23.00 
28. 
21. 
24. 
14 • .ıo 
52. 
oo. 
S2. 

1050. 
2SS. 

Kapanı, 
626.00 

0,7871) 
17.715 

14,97S 
4.67S 

87.JO 
S,44$4 

6S.&97S , 
1.43!2 

22,6230 
4.ll2S 
1S.8'n5 
1.9664 
4.1625 
S.98SO 

2()7.188S 
S4.S05 

2.145 1 23.995 
5.0982 

dis. 13.05: Muhtelif plak neşriyatı. Anadolu ftn. " 60 
00.00 
24.3() 
0,00 

Akşam n~riyatı: peıtn 00.00 
24 . l!) 18.30: Plıikla dans musikisi. 19.30: Konfe- A. Şm. " 60 vadeli 

rans: Ordu saylavı Selim Sırrı Tarcan <in- BomonU - Nektar 0.l)J 

u n 
00 
00,00 

gilterede terbiye meselesi). 20: Miızeyyen Aslan çimento 13. ıs 
00 
00 

ve arkadaşları tarafından Türk muslklsı ve Merke:ıı banwı 
halk şarkıları. 20.30: Ömer Rıza tarafın - ~ Bankası 
dan arabca söylev. 20.45: Muzaffer ve arka- Telefon 8. 
daşları tarafından Türk musikisi ve halk şar- İttihat ve Delir. ıo.60 
kıları, <saat §.yarı>. 21.15: Orkestra. 22.15: 1 Şark Dellrmenl ı.ıs 
Ajans ve borsa haberleri. 22.30: PlO.kla solo- ;iTiıieıiıirkiio.sİill••••••ı•ı•.o•'' ••••r 
lar, opera ve operet parçalan. "' 

bası böyle vakit vakit mağaranın kapısı 
önüne çıkar; kızını çağırır; o gelmeyin
ce hazin hazin feryad edermiş. 

* 
PERİLİ MAGARANIN F.sRARI 

Don Joze, bu hikayeyi nakletmekle 
iktifa etmemişti. Bu esrarengiz mağara 
hakkında daha birçok garib şeyler nak
letmişti. Ve bunları naklederken, bir 
hayli zaman geçmişti. 

Artık; yavaş yavaş ortalık ağarmıya 
başlamıştı. Abdurrahman, birdenbire 
yerinden kalkarak: 

- Don J oze!.. Ben gidiyorum. Sen, 
hayvanlarla beraber burada kal. 

Diye mırıldanmıştı. 

İhtiyar çizmeci, telaşla sual etmiş 
ti: 

- Muhterem asilzadem! .. Uşakl:ırın, 
efendilerine sual sorması ayıptır amma, 
ehemmiyetli ve tehlikeli bir l)'levkide 
bulunduğumuz için, küstahlığım~ af bu
yurunuz .. nereye gidiyorsunuz) 
Demişti... Abdurrahman, büyük bir 

sükunetle cevab vermişti: 

- Mağaraya? .. 
Don Joze; evvela, işittiğine inanma

mıştı. Sonra, Abdurrahmanın yüzüne 
hayretle bakarak, bağırmlŞtı: 

- Mağaraya mı?. 
- Evet. 
- Aziz şövalyem!.. Siz, çıldırdınız 

mı? .. 
- Niçin? .. 
- Çünkü yapacağınız iş, çılgınca bır 

harekettir .. . Vakıa sizin ne kadar ce • 

sur olduğunuzu biliyorum. Fakat bu, 
bir cesaret meselesi değildir ... Vakıa; 
zabıta nazırı muavinini, eşşek sudar. 
gelinceye kadar patakladınız.. halta, 
şalvarının ağını yırtarak, kaba ellerini 
adam akıllı hacamatladınız, amma .. o, 
başka şey .. bu, başka şey ... Karşınızda, 
koskoca bir peri padişahı var. Bu zat, 
bir insan değil ki; onunla mücadeleye 
girişip de galib gelesiniz ... Kılıç kes • 
mez. Hançer, işlemez. El ile tutulmaz. 
Yanına yaklaşılmaz. Dil De konuşul • 
maz. Konuşulsa bile, mübarek lisanı an
laşılmaz. Hiç, böyle muhterem ve mü-
barek b ir zat ile ..... . 
Dalgın dalgın söylenen Don J oze, ba

şını kaldırdığı zaman, Abdurrahmanın, 
mağara kapısına doğru :terlediğini gör· 
müş; hafif bir baygınlık geçirdikten 
sonra: 

- Ah, ben ne budalayım? .. Burada, 
söylenip, duruyorum. Halbuki, o çok -
tan gitmiş . . . Kendini bile bile ateşe at. 
mak, L~te buna derler. Zavallı delikan· 
lı! .. Eğer, peri padişahının celladları ta· 
rafından boğulup da bir köşeye atılmaz

sa, k im bilir ne hale avdet edecek? .. 
Peri padişahı, onu, kızını kaçıran ço • 
ban sanacak .. b ir daha dünyadaki kız
lar onun yüzüne bakmasınlar diye, za
vall ı şövalyemi çarpacak .. burnunu ko -
parıp, tam alnının ortasına .. kulaklarını 
çenesinin altına .. kolunun birini, başı
nın tepesine .. ötekini de belinin ortası· 
na takacak .. böylece gülünç bir hale 
soktuktan sonra, kapıp koyuvererek 
ondan feci bir şekilde intikam alacak. 

( Arkaıı """) 
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" Son Posta 

ş l'ııdı, 
-~ilse ne kadar 
ha· niı, ne ka.: 
gırıp -he . çagırsa-

4 Psı nat·ı arı 1 e._ 
h r sonrası ar -

ırn 1. '. On e ırnizdf' 
~de .. un için i . 

t uç beş gün 
erk .. 

~ s· oşeye çe-
~t ınirlerimi • 
ış~ını bek. 
er aşırnızdan 

a~11~ sizin ba • 
" larınızı be 
~e S' ' 
rr Lle karşı su 
ı:.Urıah 
'~tı . un ne i• 
:ııuı .. bırer birer 

Un ~ .• 
t~ t . onune 
~ k1rnizin de 

lb ·Yenr 
1.11ıa 1Yeceği • 
lt iY~ttan kur 

~ llıı Çın ne ya• 
J\.ll h. 
"I <!ah' angı 
~-aca. a kestir • 
~ gını soğuk 

tı •a d·· 
"'etı Uşünü. 

tefrikaaı : 1 S 

4 d .. de Yalo -
l\ oneriın. O 

lltııa~rşılıkh ot~rur, konuşuru~. , meddin '! .. Benim ne olacağımı hiç dil· 
llıerak' evlenmekten daha kolay - şünmedin mi? .. 
t"' etıney · . ı Z ı· ·•ıiıd ınız... amanı ge ınc.e, _ Ben bir e . . 

~~be en ayrılırız· siz de kurtulur- . ş Y yapmadım kı... Hıç 
:ı~ rı de!.. • bır ~eyden haberim yok ki. .. Süheyla-

'llı eddinin b b M k d k. nın halası, benim onu almaktan vazaeç-
,ı_arıırı. bir k ta ası~I ~ç. ad~. 1 ta- tiğimi duyunca birdenbire fena ol~uı;: 
"<l~at a mı og u ıçm oşe - d" .. b "'' 

~ı., · l'l'ı..ıştı y · 1·1 b d uşmuş ayılmış ... Yüreğine inip öle-
:!... ~td · enı ev ı er ura a ya- k 1 1 • 
~ı ı. Ot b'l V 1 K _ ce sanmış ar .... ilde omo ı a ı onagı 

~ar~ geçerken Hüsameddin şo- Hüsameddin, kendisi bile farkına 
~t, bUıdaki cama vurdu: varmadan, adeta Süheylayı haklı çı -

~ g tııı Urada ... diye seslendi ben karmak istiyormuş gibi anlatıyordu. 
h11~e~~ Fehamet bunu sezdi. Eğlenir gibi bir 

BÜ Y ÜK 

AŞK 

RO MANI 

ı ( 

1 _, 
Yazan : K. R. Enaon 

dın! .. Hepsini inadına yaptı; hepimizi 
t 1 • 

şaşırt ı ... 

- Sen de gördün ya işte ... Bunda be
nim hiç bir suçum yoktu! .. 

- Yoktu değil mi sevgili!.. Yemin 
et! .. 

- Nasıl istersen yemin edeyım. Sii
heylayı görür görmez ben de senin k::ı· 
dar şaşırdım~ Senden ziyade üzüldüm!. 
Birdenbire elim ayağım tutmaz oldu. 
Bağırmak istedim; sesim çıkmad •. Kaç
mak istedim; yerimden kıınıldanamı -
yordum!.. ~tıd F'ehamctin buralarda b ir a- gülüşle: 

, d<ll ~ oturduğunu biliyordu. Hü· _ Vah, vah, dedi, 0 da bunun için - Yemin et ki bu işin böyle olması, 
~ r. <sti e, anlaşılan onu görmek içiıı mi dün verdiği sözde duramamış! .. Bu- seni benden ayıramıyacak!.. Bundan 
::~1~0tdu. Böyle birdenbire so- nun için mi koşa koşa belediye dairesi- sonra da aramızda hiç bir değişiklik ol
~r gt~~ bırakılmak genç kadına ne gelmiş?. Hem nasıl geliş? .. Biraz da- mıyacak! .. Sen, ölünceye kadar benim 
~ ~ dı. Şaşırdı: ha erken gelse, belki sen kendini top • olacaksın! .. Hepsi benim, her zaman be· 
Ilı~ b Yapayım?.. lar, ne olursa olsun, derdin; bir sırasını nim, yalnız benim olacak .. 
~tııede~lundu. Hüsam~ddin şoförü bulur, hiç kimseye görünmeden kaçıp - Sensiz yaşamaktan ;se en büyük 
.ı~~e11 b·otomobilin kapısını kendi· giderdin!.. Haspam, bunu bile düşün - acılar içinde ölmeye razıyım, Feha -
~ll: ır Yandan da dişlerinin a • müş olacak!.. Öyle bir saatte geldi ki met! .. Benim için yalnız sen varsın. Se

~~tııll sen de şaşırdın!.. Evlenme memuru ha- nin sevginden başka bütün dünya ya
~~irı:ı, neresini isterse, oraya teş- zırlanmış, herkes yerli yerine oturmuş- lan... Benim için hiç birinin değeri 

Ctdu. ı... tu. Kaçmak istesen bile artık kaçamaz- yok!.. (Arkası var) 

~tlad · Otomobil daha durmadan ••• • • •••-• • • • •• • •• • ••••• • • • • • • .. ~· •• • • ••• • • • • • • • ··-.... -· • • •• 
~ ~. 
il. ltıı, . . 

lliril ıçerıde baygınlıklar geçiri-
'.fi~ başı z sonra hizmetciler, onun 
; l~ler~ apartımana geldiğini gö
, lfeı~ın~en, kim bilir, ne diy~cek
•lı:ırq0~Yle kocasının sokak orta
~a111 ilden atlayıp bir başka ka
~ Çi~~ gittiğini gören olduysa 

ın dedikodulara yol açıla-
~ ll.i 
rtlakiÇarçabuk topladı. Şoförün 
~tı. ti Pencereyi açtı: 
<taıı 

8 
açkaya gideceğim, çantala
onra da Ada iskelesine ine-

~~dd· * 
, 1a.ıı 1n. ~eni yapılmış apartı -

%ya bırısinin merdh·enlerini, 
~de ' Çıktı. Fehamet de sanki 
~ttu.0~ bekliyormuş, denilebi -
~kta apıyı kendisi açtı. Gözle-
1 ltı. onn kıpkırmızı olmuştu. Hü
~ ~ıı. b Un ellerine sarıldı : 
~ Sq~a Fehametciğim!. Benim 
~ llıh Yok! .. Ne olduğumu ben 

;;: diy Yaın;yorum. Korkulu bir 
~ • hAia gözlerime inanamı· 

bıq.aj>ltapıyı kapadı. Sanki onun 
~ ~e~i~ g~Ieceğini de biliyormuş 
0lau.kı erı savm.ı.ştı, Hüsameddin, 
~~l!~ruu anlar anlamaz genç 
~~İi ın arasına almak, bütün 
~atno~un göğsünde unutmak 

ı ~ acı bir gülüşle onu iter-

~ıı O}UJ- • 
'ı.n•' dıyordu, artık evli bark-

~lı ... Bunların sırası mı şim-
. ~ t'ıq e\11 
~cı 1t }'a ~;unek denilmez ki Feha-
~i~ bir ~ ışlıktır oldu işte... Bir 

ıı Old uzak, de, ne dersen de .. 
u da bunu yaptın Hlisa· TU•AN 

Posta • nın Hikayeleri 

Nasıl kafese girdim? 
Yazan: Mih. Zoşçenko 

Başı şapkalı kadınlan hiç sevmem. Si
zin anlıyacağınız. ağzında altın diş, aya
ğında ipek çorap olan aristokrat kadınlar 
benim hiç hoşuma gitmez!. 

Fakat gel gelelim, günün birinde ben 
de kafese girdin'. Ben de bir aristokrat 
kadına aşık oldum. Onunla gezdim, toz
dum. Tiyatrolara gittim. Ve işin felaketi 
ne olduysa tiyatroda oldu. Mel'un kndın 
kendi arJstokrat tabiatini orada gösterdi. 
Bakınız bu nasıl oldu: 

Bir gün avluda duruyordum. Bir de 
baktım, ki karşıdan bir kadın geliyor. 
Güzel mi, güzel. Bir içim su. Ağzında al
tın diş. Ayağında ipek çorap. Onu şim -
diye kadar hiç görmemiştim. Acaba o da 
bizim dairede mi oturuyordu? 

Sordum: 
- Vatandaş. siz nereden geliyorsu -

nuz?. Hang~ numarada oturuyorsunuz? 
- Ben mi?. Ben yedi numaralı dairede 

oturuyorum. 
- Ne iyi. Ben de on yedi numarada o

turuyorum. 
Ne yalan söyliyeyim, ilk görüşte ka -

dını bcğenm!ş, ona adeta aşık olmuş -
tum. Artık sık sık, lüzumlu lüzumsuz, ye
di numaraya taşınmağa başladım. Oda -
sına her girişimde onu çatık kaşlı ve so
murtkan bulurdum. Fakat ben buna al
dırmaz, onunla konuşma mevzuları bul
mağa çalışırdım: 

- Vatanda~. derdim, sizin abdesthane 
borusu çatlak falan değil ya!. 

- Hayır, değil.. 

- Oh, ne ala! 
Fakat aşağısını bir türlü getiremez -

dim. Bir köşeye büzülür, kedi ciğere ba
kar gibi ona bakmakla iktifa ederdim. 
O da, sanki inadına, ağzını açıp bir keli
me olsun söylemezdi. 

Ben, bu minval iizere bir ay kadar ona 
devam ettim. Yavaş yavaş onun da bana 
alıştığını farkediyordum. Çünkü .ab -
desthane borusu çatlak falan değil a ?., 
şeklinde sorduğum suallere daha mufas
sal cevaplar vermeğe başlamıştı. 

Derken işi ilerlettik. Onunla sokağa 

çıkmağa başladık. Ben onun koluna girer, 
saatlerce o sokak senin, bu sokak benim 
dolaşır dururduk. 

Bir gün bana dedi, ki: 

- Ne olac:ık bu böyle?. Hep sokaklar
da mı dola~acağız?. Bu dolaşmalardan 
benim baŞım dönüyor. İyisi mi sen beni 
tiyatroya götür. Orada daha iyi konu -
şuruz. Olmaz mı? 

- Neden olmasın?. Tabii olur. 
İyi bir tesadüf eseri olarak o gijnler

de bana teşkilattan bir tiyatro bileti ver
diler. Fakat bir bilet daha lazımdı. He
men hatırıma tesviyeci Vaska geldi. Ona 
koştum. O da kendi biletini bana ver -
di. 

Ben biletlere bakmamıştım. Meğer 

bunlar ayrı ayn im~ler. Benim biletim 
parter içinmiş. Halbuki Vaskanınki gale
ri içinmiş. 

Velhasıl tiyatroya gittik. Ona kendi bi
letimi verdim. Ben de Vaskanın biletini 
aklım. Tiyatronun en tepesine çıktım. 

Öyle berbat bir yer ki hiç bir şey görmek 
kabil değil .. Yalnız başıma oturmaktıın 

adamakıllı canım sıkıldı. Antrakt olur ol
maz hemen aşağı koştum. Salonda bu -
luştuk. Koluna girdim. Susacak değildim 
a?. Hemen konuşmağa başladım: 

- Bonjur, dedim. 
- Bonjur, dedi. 
- Acaba tiyatronun abdesthane boru -

lan çatlak mı?. 
- Bilmiyorum. 

Rusçadan çeviren: Alaz 

Kadın yavaş yavaş büfeye doğru yol• 
landı. Ben de ister istemez onun peşin .. 
den gittim. Kadın büfeye yanaşınca ca · ) 
mekana bakmağa başladı. Onun baktığı 
yere ben de baktım. Orada bir tabnk 
;çinde pastalar duruyordu. 

Zannettikleri kadar kaba ve budala bir 
adam değild :m. Derhal kadmın arzusunu 
keşfettim. Ona dedim ki: 

- Şayet car.ınız bir pasta yemek isti .. 
yorsa sıkılmnyınız, söyleyiniz!. Ben pa 
:asını veririm. 

O biraz kıntarak: 
- Mersi, dE:di. 
Bunu söyledikten sonra da selfımsız sa

bahsız pasta tnbağına yanaştı. Pastanın 
en iyisini ve en büyüğünü ağzına attı. 
Aksi gibi cebimde topu topu üç pastalık 

para vardı. K:ıdm birinci pastadan sonra 
ikincisine de el attı. Ben acele acele cep· 
:erimi karıştırmağa paramın çıkışıp çı • 
kışmıyacağmı hesap etmeğe koyuldum. 
Kndın ikinci pastayı da bitirmek üzere 

idi. Ben ne yapacağımı şaşırmıştım. Ho
::oz gibi etrafında dönenip duruyordum. 
Kadın ikinci pastayı da bitirdi. Ncrde 

ıse üçüncüye el atacaktı. Artık işe karış· 
mak, bu edepsizliğin önüne geçmek lü .. 
zumunu duydum: 

- Yerlerimize gitsek olmaz mı, de . 
dim?. Belki zil çalmıştır. 

- Hayır çalmadı. Baksana herkes bu
rada . 
Kadın bunu söyledikten sonra üçüncü 

pastayı da aldı. Gene duramadım: 
- Aç kamma yiyorsunuz!. Belki doku· 

nur. Belki mide:niz bulanır. 
- Hayır dokunmaz .. ben alışığım. 
Kadın göz açıp kapayıncıya kadar ü .. 

çüncü pastayı da yuvarladı. Dördüncü • 
süne el attı. Fakat artık benim de kan 
beynime sıçr~mıştı: 

- Bırak onu, kaltak!. diye bağırdım. 
Kadın benim bu bağırmamdan kork ~ 

lu. Ağzını bir karış açtı. Ağzındaki altın 
dişler göründü 

Artık ok yaydan çıkmıştı. Bundan son"' 
ra nasıl olsa bu kadından bana hayır gel· 
mezdi. Ona bır daha bağırdım: 

- Agobun kazı gibi ağzını ne açıyor· 
sun?. Bırak dedik, sana onu .. 
Kadın elindeki pastayı tabağa bırak • 

tı. Ben büfeciye döndüm: 
- Yediğimiz üç pasta için kaç para 

vereceğiz? 

Büfeci, guya olan biteni duymamış gi· 
bi büyük bir soğukkanlılıkla: 

- Yediğiniz dört pasta için şu kadar 
vereceksiniz! dedi. 

- Nasıl dört pasta?. Gözün kör mü? 
Dördüncü pnsta tabakta duruyor. 

- Hnyır, yanılıyorsunuz! . Vakıa dör .. 
düncü pasta tabakta duruyor amma siz 
bir defa ona başladınız!. Sonra da el sür .. 
dünüz!. 

- Hiç te başlamadık. Sen bunu uydu
ruyorsun!. Baksana neresi bunun ba§ • 
lanmı~ .. olduğu gibi duruyor. 

Yüksek sesle konuştuğumuzu işiten ~ 
hali başımıza üşüşmüştü. Dikkat ettim, 
onlar da münakaşa ediyorlardı. Onlar .. 
dan bir kısmı da: 

- Başlanmış; 

Diğer bir kısmı da: 
- Hayır, başlanmamış, diyorlardı .. 
Ben bu patırtı arasında bütün ceple .. 

rimin içini dışına çevirmiştim. Cebimde 
olan biten her şey yerlere dökülmü§tü. 
Halk kahkaha ile gülüyordu. Ben hiç te 
gülecek bir halde değildim. Kemali ciddj.. 
yetle paralarımı hesaplıyordum. 

(Devamı 15 inci sayfada) 
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Memleket haricinde ittihatçılar 
Talat, Enver ve C~mal nasll kaçtllar, nasıl öldüler? 

SON POSTA 

SON POSTA 
mn 

TARiHi 
TEFRIKASI 
-8-

1 

Yanıa: 

M. Ruim Ôzıen 

Ziloğlu~ 
·· Rüste 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

O zaman Kafkas ya ihtilal dalgasınını tesirlerinden 
mümkün oldugu kadar az hisse almış bir memleketti .. 

Bu trende yer bulmak da bir mari· 
fetti. Bereket versin ki bizim vapurda 
Ankaradaki Sovyetler sefir! Medivani· 
nin oğlu da bulunduğu için yeri bize 

Lidyalılar 3 kahramana saldırdılar 

o tefnin etmişti. 
O devir, komünizm edebiyatının 

charp komünizmiıı> dediği devirdi: 

hiç tanımaz, yalnız, halk masaliarında 
dünyanın öbür ucu zannedilen cKaf da
ğının arkası• na aid rivayetler ile tanır 
ve İstanbullular da bu memleketi yal -
nız cÇerkes• !erin memleketi olarak bi
lirlerdi. 

Kafkasyanın o zamanki hali 
Komünizmin azami programını tatbik 
ettiğ devir. Parayı kepaze etmiş olan O tarihte cenubi Kafkasyada, yani, 
b d · G" ·· d cK.af dağının:. beri tarafında, en btiyüu evrı, urcustan tamam tanıma ı. • .. A 
Bunun için orada kıtlık ve yoksulluk, g~ zerbaycan ve en küçüğü de Erme-

nıstan olm k ·· Tü. k G" ·· öte taraftaki dereceyi bulmamıştır. . a uzere, r , urcu, ve 
Bu devir öte taraflarda kor- Ermem cumhuriyetleri olarak, üçü de 

kunç mahru~iyetler yapmış, fa- So?et sistemini kaıbul et~i.ş üç c~m· 
kat tecrübe, inkılapçılara Gür· h~rı!et vardı._ Bu cu~urıy.et.lcr, .?ır~r 

Sizik.. tepenin üs 
tünde, borusunu ağ· 
zına götürdü ve göğ· 
sünün bütün kuv • 
vetile çaldı. Boru se 
si, vadinin içinde 
dalgalandı; arkada • 
ki ufuklara doğru 

yuvarlana yuvarla • 
na aktı. 

Biraz sonra, uzak 
lardan, bir sürü bo· 
rulann sesleri cevap 
verdi. Ordu yakın • 
dı; Kral boru sesini 
işitmişti. 

* 
cüstana bu devri göstermemeği em. mıllı cumhurı~et şeklı~de ıdı. Gurcıs· 
retmiş olduğu için burada hayat bir de- tan ve Eı:.n:nıst~nda bırer sosyal de · 
receye kadar yaşanır bir hayat olarak mokrat hukümetı vardı. Azerbaycan • 
ka lını ·tı. da ise daha rnill.i, biraz daha sağ mahi- Efrasyab .. bütün 
Harı komünizmi devri bu ınemle • yette bir cmüsaval> hükumeti bulu - borularını çaldırdık· 

ketler halkı için azami p;ogram ve bi- nuyordu. cMüsavah namı altında top· tan sonra atına at • 
naenaleyh nazari bir cennet ve fi'len lanmış fırka, ekseriyet itibarile sosyal !adı; Siziğe muave-

t b. ah . t d . ·a· demokratlarla milli ve küçük burjuva- nete yetişmek için 
am ır m rumıye evrı 1 ı. 1 d •. kk d · ·ı 1 ıı· 

Bütün otelleri devlet eline geçmiş ar an mure eb bulunurdu. or usunu ı er e ı. 
olan Tifliste Ankaradaki sefirden aldı- Kafkasya, tarihin belli b::ışiı köprü- Yanındakilere: 

• 

ğım tavsiyeİer sayesinde, ş~hrin, ecne- ~erinde.~ biridir. Burada ~smanlı Türk, - Sizik, ölüme 
bilere tahsis edilmiş olan en büyük o- ı:an Turk ve Rus .?1edenıyet_!eri. b1:bi· yaklaştığını bilme • 
teline yerleştiğimiz zaman, gördüm ki; rıne ~ar!ş?1ıştır. Nufus ekserıyetı Turk se, boru çalmaz. Al- • 
alellısul bir hafta bedava misafiretten oldugu ıçın, Makedonyadan caha ka - lah vere de vaktin- ttptf 
sonra, .beş kişilik bir ailenin bütün aylık r~ık etn_ografisi ?.lan ~~ m~?11ekette de imdadına yet~elim. tehlikeye koymadan öldürmek için ok karar verdiler. Hep birden 
masrafı otuz lirayı ancak bulabiliyor- beynelmılel dil, kutle ıçın, turkce ve Diyor ve Siz.iğe karşı muhabbetini atmıya başladılar. dırdılar. rıısl t 
du! ' Rusların intellegensia dedikler! münev- gösteriyordu. Oklardan biri, sağ kalan üçü"ncü Lid· Sizik.. kendini pahalıY9 titıi ,1 

o zamanki Gürcistanın ne halde bu- verler için de daha ziyade ruscadır. Ordu .. yüksek dağlardan, derin vadi. yalıya isabet etti ve onu öldürdü. Di· karar verdi. Bütün ~sr.e e ,aı~ 
lunduğunu tasvir etmiş olmak için size Kütle,. kö~lü kütl~si _türk.~e .. k?nuşur. !erden, sellerle büyüyen derelerden ge- ğer bir kaç ok da kahinin başındaki tol- rak atını düşmanın uzeri11dsıı 
bir kaç not vereyim: Mesela, bır Ermenı hır Gurcu ıle ko - çerck yürüyordu. Hükümdar, ikide bir· gasına, göğsündeki zırhına ve atına te- zaman, kahinin de arkasıPdtJ. 

.. • . • nuşmak istediği zaman, köylü ise türk· de boru çaldırarak, Seziğe, gelfüğini bil· sadüf etti. Müneccim, yere yuvarlan • ğunu görünce atını durdur b'~ 
Gurcıstamn yaz.yeti ce, şehirli ve münevver sınıfına men • diriyordu. dı. - Muhterem baba Sell bil oe~ 

Komünizmin ilk işi, bütün Rusyad:ı sub ise rusca konuşur. Orduda, Siziğe, .bu şanlı kahramana Kahin.. başından hafifce yaralan • nim senden ayrılmaın doğrt.l bel' 
para denilen mahluku kepaze etmek Azeri Türkleri, bi7.im Yörük ve Türk acımıyan yoktu. Hepsi de mabudlara, mıştı; yerden kalkınca, gözleri ile Siziği rada duralım düşmana berıı 
olmuştu. Gürcistanda biraz daha kıy· men olarak tanıdığımız Türklerdir. İs· Siziği muhafaza etmelerini niyaz etli- aradı. Onu görünce yanına koştu ve o· verelim. ' 
metli kalmış olmasına rağmen, bir Türk tanbulda İranlı diye tanınmış ve maa- yorlardı. Ah .. ne olur! Siziği ölümden nunla beraber, tepenin üstüne çıkmış Deyince· kahin: e'# 
kağıdı mukabilinde iki yüz hın Gürcü lesef mizah edebiyatımıza Meşhedi di· kurtarabilseler de, onunla beraber düş- olan kırk elli Lidyalının üzenne sal • _ Pekaİa istediğin gibi 11ar 
rublt.si alınıyordu. Bir tramvay seferi· ye geçmiş olan tip, işte, halis 1.'ürk olan manın hakkından gelseler .. İşte hepsi- dırdı. Düşmandan bir tanesi bile sağ zırım. 
nin ücreti bir rublenin dörtte biri ol - bu Azeri Türkü tipidir. Ancak tarih ve. nin düşüncesi buydu. kurtulmadı. Dedi. 
,1uğuna göre bunun ,-ürk parasile ne coğrafya şartları Kafkasya için daha zi. * Sizik; tepedeki düşmanın temizlen - dıır f 
ettiğini hesab ediniz! O rnrihte Gürcis- yade bir Kafkaslı ruhu ve Kafkaslı şu- Sizik .. boru seslerini işitt!kce, kendi diğini görünce, borusuna sarıldı; onu Lidyalılar.. bir yere kB o~ $ 
t.ında en yüksek maaş alan bir memu- uru vermiştir. Kafkaslı her şeyden bir kendine şöyle düşünüyordu: bir defa daha öttürdü. Fakat o kadar lar. Oradan, hep bi~enk9çı, 
Tun aylığı beş bin ruble olduğuna göre, parçadır: Türktür, İranlıdır, Ermeni - cHükümdar, kim bilir ne kadar mü- dermansız idi, ki borudan pek zayıf bir başladılar. Okların bır yıf~ 
bu memurun maaşı bizim ik. buçuk ka- dir, Rustur. f ran kültürünün tesiri faz- teessirdir. İmdadımıza yetişemediği ~s çıkarabildi. kalkanını öeldi ve zırbtJlle dtır, 
ğıd mızdan ibaret demekti. En bahalı ladır. Mesela, biz, su rengi demek ma· için. muhakkak, çok üzülür. İçinden: Ordu o kadar yaklaşmış idi., ki bu za- otuz yerinden yaralandı.;~ ord1". 
yer opera idi: On beş ruble. Küçük kızı· nasına arapça su kelimesinden alarak Varolunuz kahramanlarım! Benim uğ- yıf boru sesini işitti ve ona, borularla dü. Bu sırada, Efrasya~d 1,11ı1~ııt 
mı bir Alman ailesi içine pansiyoner o- mavi dediğimiz halde, Azeri Türkü rumda öldünüz'. der.• cevab verdi. yaklaştığını anlıyan Lı ) 
larak verdiğim zaman, gıda olarak ona, farsca «SU• demek olan ab kelimesin - Sizik. hükümdarın hayali!e hasbi • Boru seslerini işiten Lidyalılardan gittiler. (tır1'~1 

kend. yediklerinden ayrı şeyler, yani den alarak Abi, yahud Türkleşm,ş ola· halde iken, Lidyalılar, ölülerin üzerin. dört yüz kişi Siziği sağ bırakmamıya .,. .... 
onlarca normalden fazla şeker, tere - rak abı der. den geçerek ilerlediler. Ve Midyalılar· •••••• ••••••----··---•••••••••••••••••• • ...-. 
yağı, süt ve yoğurt verilmek şartile, Azeri TUrkU la boğaz boğaza geldiler. 
Frau Mayer sıkıla sıkıla beş bin ruble Azeri Türkü Kafkasyada olsun, İran. Sizik .. atı üstünde kılıcına sanlıyor; 
istemiş ve hayatın çok pah~lı olduğun- sağa saldırıyor, sola saldırıyor .. her kı· 

da olsun aynı şeydir. Aynı dili söyler • 
dan şikayet etmişti. Çocuğa üç mual . ler; İranlı Azeri daha nazik, kelimeleri lıç sallayışında bir baş koparıyordu. Bu 
lim tarafından verilecek dersler de bu- sırada, yanında çarpışan Markanın, sa

daha incelterek, Kafkas Azerisı daha 
nun içinde idi! rardığını, morardığını gördü. Markan kaba, daha iptidai ve daha köylüce. 

Rusyadaki büyük ihtilalin yıktıgw ı ve F k ağır yaralanmıştı. Ona yardım etmek is· ar , yalnız ve o da pek hafif olarak, 
devirdiği şeyleri hatırladıkca bu tecrü- talaffuzdadır. Bu halk türkcesinin te- tedi. Atını, ona yaklaştırdı. 
bevı· uzaktan olsun seyretmic olanlar l:.u Markan .. ölüm halindeydi. Öyle iken ,, ~ cu.ı.uzuna göre, bu Türkler hep mi.ısilr· 
arasında dahi hala ihtilfil fikrinin taraf· mandırlar, müslüman değil! Bununla etrafına kılıç sallıyordu. Ba~ı döndü • 
darları bulunduğunu görüp hayret et· beraber, müslümanlığı kendilerine bir ğü için, gözleri görmüyordu. Bundan 
mcmek kabil değildir! Fakat, ne çare türlü mal edemiyen Türkler de vardır. dolayı, kılıcını Siziğin sırtına indirdi. 
~i, bir kül h~Iin?~ ~Iınm:ısı. ~cap eden Meselfı, İran Azeııbaycanından küçük Bereket versin, zırhı dayamklı idi de 
ınsan medenıyetı ıçınde ıhtılfil de var bir Türke sorunuz: bir felakete uğramadı. 
ve bu~un en k~.r~_unç şekfini, '?ürcis • _ Ay balam, ( 1) sen özün Türksen, Sizik, bu darbe üzerine '-'J-kadaşına 
tan ~uslesna, bu tun o .e~kı Rus ımpar?- yohsa müslüman? baktı ve müJayimeUe, şefkatli bir ses-
torlugunun hudutları ıçınde yaşıyan ın _ Size ekseriya şöyle cevab verir: le: 
sanlar, en geniş şekilde görmüşler ve (Arkası var) - Markan! Kasden mi bana vurdun} 
bunun kanlı lezzetini tatmışlardır . Diye sordu. 

Gürcistanda, hayat bir dereceye ka- ~r oğu1! Markan, atının üstünde sallanıyordu: 
dar eski halini muhafaza etmişti Kah· ·-·----, - Sizik! Sesini işittim de yanımda ol-
veler, pastahaneler, tek tük lokantalar NIJb t l duğunu anladım. O kadar kan kaybet -
yaşıyordu. Tek tük mağaza da vardı. e Ç tim, ki gözlerim artık görmüyor. Sana 
Ticaret de devam ediyordu. Bununla Eczaneler mı vurdum kardeşim? Öyle ise beni af-
beraber mahrumiyet büyük ve nisbet· Bu gece nöbetçi olan eczaneler şun _ fet! 
leri de tasvir edilemez derecede idi. İhti tardır: Dedi. 
lalin, Tiflis içinden nasıl ·bir dalga ha- lstanbm clhetindekller: - Merak etme kardeşim! Bir şey ol. 
l ~ l .. Aksarayda: (Şeref>, Şehzadebaşın - d d b dl h 
inde geçmiş oldugunu an atmak uzere da: Cİ. Hakkı>, Beyazıtta: <Asndorı. Ka- madım. Seni bura a a, ma u arın U· 

şunu da söyliyeyim ki, içinde oturdu • ra.gUmrükte: (Kemnıı. Bamntynda: <E- zurunda da affediyorum. 
ğumuz otel, Tiflisin en büyük C'teH ol • rofilos>, Eyüpte: {Hikmet Atlamaz>. E- - İki arkadaş, yüzlerini birbırine 
masına rağmen, eşya itibarile hemen mlnBnünde: <A. Mtnasya>, Küçtilcpa • yaklaştırdılar ve gözleri yaşlanarak ve-
çıplak denecek bir halde ve aynı za • zarda: (Yorgi), Bakırköyfinde· <Hll:\I>, dalaştılar. 
manda ibl·ııı· idı'. Odalarımızın temı·zıen· Fenerde: CVltall>, Alemdarda.: lAbdüı - M k b- b'·t·· 1 · k 1 kndlr> . ar an.. us u un meca s:.z a mış· 
mesi iki haftada ancak kabil oldu! Beyoğlu clhetindekller: tı. Elinden kılıcı düştü; sonra, kendisi 

··· İşte, Tülis ve Gürcistanı ben bu İstikl!U caddesinde: (Della. Sudal, Te- de, yüzüstü yere yuvarlandı. 
halde tanıdım. Memleket haricindek~ pebaşında: <Klnyoll), Karaköyde: (Hü- Bu sırada, düşman biraz geriledi. Si· 
ittihatcılann hayatlarından ve yaptık- ıeyin HüsnüJ, İstiklAl ca::ldeslnde· <Ll - zik, yaşla dolu gözleri ile arkadaşına 
lan şeylerden bahsetmezden evvel Kaf monclyan), Pangaltıda: <Narglleclyan), baktıktan sonra etrafına göz attı. Sırt. 

Beıılktaşta: (Ali Rıza). 
jkasyanın o zamanki ve biraz evvelki Botazlçi, .Kadıkö7 ..,. Adalal"da: lar, vadi ölü cesedleri ile dolu idı. Te -
vaziyeti hakkında biraz malumat ver • üskUdarda: <Sellmlye), sarıyerde: <A- pede, sağ olarak, kendisi, kahin. bJr de 
m~ Jıizım.dır. E~er kısa bir nskerl is- sao. Kadıköyünde: <Saadeti, <Osman Midyalı vardı. 
tila devri ile Kafkasyaya !f.rip çıkına- Hulfuıl), Büyükadada: <Halk), Heybeli- Lidyalılar .. bu defa, tepedeki üç kah· 

de: lTanQf). 
mış olsaydık, Türkiye bu memleketi ramana saldırdılar. Onları, canlarını 

Şirketi Hayriyederı= 
DİKKAT 

Boğaziçinin Karadenizden gelen en temiz, en sıhhi ba•.,il;ı;I 
"AL TIN KUM PLAJI,, Pazar gününden itibaren ' ~ 

* * * ~ •' Köprüden hareket saatleri: "7,30 • 9,30 - 11,20 • 13,30 S / 
t 6,30 - 18,30 ,, dır. 

5 
.. 't(J,ı ' 

Albnkumdan dönüt saattleri: 41 16, fO- 17,55-18,35-190, Jı 
'f lf lf il' jf e / 

Albnkum plijı, Rumelikavağında sahil tenezzüh ınaha 1 

0dıı~'~" 
mesire yerleri ve Südlüce Plajı Türkiye Cumhuriyeti V~:~ıı olı111 

münhasır olmak üzere bila istisna serbset bulunduğu 1 8 

.D~o.ru:· 
Sl4lta.n Ha.mu.m 

tl<ro..n.yo.n Hoc.n -İstOl"'ou\ P.tr..ı.1 
m;.~~~~~..;;;;;.;.:~~~--ımllf'.~=-. 0ıel 

EsJ{ı je) 

SOMER PAL As bezetr110
8 <' 

Bnynkadada . ttiııtL1~1' ol 
Yeni Müdüriyet, oteli tamamen yeni bir şekle ifrağ ve je 0ıtıf 

alafranga mutbaı için meşhur bir aşçı ustasın_ın anga 
11 

muhterem mUşterilerine bildirır. ltll f ~ 
MUkemmel konfor • ltlnah aervl• • Elv•~ e sıı>' 
Otelin deniz banyoları muhterem müıterilerinıizin eınrı~dlt· 
~--• Bilhassa ailelere tavsiye edilecek yegane nezih 

0 
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Midenize 
Dikkat ve 

IYi HAZIM 
ediniz. 

Çabuk, iyi çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baharatlı 
ve biberli yiyenler, bilhassa içki içenler midelerini 

tahr\:derıer Ekşilik, Hazımsız-

lık ağırlık baş dönmeleri 
f hissederler. 

MAZON 
MEYVA TUZU 

Hazımsızhgı, mide ekşilik ve yanmaları giderir. 

inkıbazı defeder. B~gon~en bir. şişe MAZON alınız 
Hıç bır mUmasıl mllstahzıırla kıya• 

kabul etmez. MAZON isim horoz markasına dikkat, 
Deposu : MAZON ve Boton ecza deposu 1stımbul 
Yeni postahane arkasında No. 47 

,- İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 11 Na~~~~ !,~f ~3s:n!:~~~°: ? 
_____________ ________ ...;;..------ Nihayet hesabı bitirdim. Başabao dört 

20,000 kilo eski evrakı matbua 
6,960 adet Bomonti bira şişesi 

Kabataş Kırtasiye ambarında 
Likör Fabrikasında 

34,956 adet muhtelif cins teneke kutu 
30,000 kilo tahta parçaları 
3,000 > ıskarta kınnap 

3,000 > ıskarta ip 
4,025 > eski ıskarta 
5,156 > > > 

2,259 > > > 

584 > > > 

356 > > > 

kanaviçe 
ip 
çul 
kınnap 

etiket bezi 

Cibali Fabrikasında 
Kutu > 

Ahırkapı Bakım evinde 

Ahırkapı deposunda 

Ahırknpı Bak1m evinde 

7
1
625 > > yamalık kanaviçe > deposunda 

Yukarıda cins ve mikdarları yazılı ıskarta malzeme 22/VI/937 tarihine rastlı
yan salı günü saat (15) de pazarlıkla satı Jacaktır. İsteklilerin malları görmek üze-

re hergün hizalarında gösterilen mahallere, pazarlık için de tayin olunan gün 
ve saatte % 15 güvenme paralariyle birlikte Kabataşta İnhisarlar Levazım ve 
Mubayaat Şubesi Müdürlüğündeki Satış Komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

c3276• 

lstanbul Defterdarlığından : 

Yenikapıda : Eslti Katipkasım, yeni Yalı mahallesinin Alboya
cılar sokağında eski . 46, yeni 60 sayılı 82 metre 
murabbaı arsanın yarı hissesi ... 

~kikürkçübaşı: Ahmet Şemsettin, yeni Yalı mahallesinin eski Bos
tan derunu yeni Atma ca sokağında eski 161, yeni 

Galatada 

Arnavulköy 

Büyükçarşı 

Beyoğlunda 

Büyükçarşı 

Büyükçarşı 

Toplianede 

Tophanede 

Tophanede 

;{O sayılı 25 metre murabbaı arsanın tamamı ... 
: Bcrcketzade mahallesi nin Yüksekkaldırım cadde -

sinde eski 67 sayılı otel ile altında 69-71 ve Zürefa 
sokağında 26 sayılı dük kanların 1/4 payı. (Müba -
dil ikinci tertip tasfiye vesikasile) ... 

: Kircçhane sokağında eski 12, yeni 20 sayılı evin 

tamamı ... 
: Gazazlar orta sokağınd a eski ve yeni 5 sayılı dük
kanın tamamı ..• 

: Pangaltı mahallesinin Çayır sokağında eski 5 yeni 
11 sayılı evin 8/16 payı ... 

: Gelincik sokağında eski ve yeni 22 sayılı dükkanın 
1/4 payı ... 

: Karamanlı oğlu sokağın da eski yeni 40 sayılı dük
nın tamamı ... 

: Hacımimi mahalesinin yazıcı sokağında Pski 87 yeni 
97 sayılı ve 45 metre m nrabba~ arsanın tamamı. 

: Hacımimi mahallefilnin yazıcı sokağında eski 89 ye
ni 99 sayılı ve 234 metre murabbaı arsanın tamamı ... 

: Hacımimi mahallesinin yazıcı sokağında eski 91 ye-
ni 101 sayılı ve 75 metre murabbaı arsanın 138/240 

Lira Kr. --
41 00 

30 00 

3125 00 

650 00 

120 00 

400 00 

15 00 

200 00 

180 00 

468 00 

hissesi. 129 63 
Yukanda yazılı mallar 15/6/937 salı günü saat 14 de satılacaktır. Satış bede

line istikrazı dahili ve % 5 fazili hazine tahvilleri de kabttl olunur. Taliplerin 
% 7,5 pey ak<>clerini vakti muayyeninden evvel yatırarak . Defterdarlık Milli Em
lük Müdüriyetindt! müteşekkil satış komisyonuna miiracaatları. (3039) (M) -·-- .. _______ . .. . 

pastalık param varmış .. Boşboşuna gü -
rültü yapmışım .. Neyse, dört pastanın pa
rasını verdim. Kadına dönerek: 

- Vatandaş, artık dördüncü pastayı 

ela yiyebilirsin, dedim, nasıl olsa parasını 
verdik. Kadın yer]nden kımıldamadı. Her 
halde dördüncü pastayı yemeğe utanı -
yordu. Fakat o sırada açgözlünün biri 
peyda oldu: 

- Ver ben yiyeyim dedi. 
Hergele amma da oburmuş. Bir yu -

, dumda koca pastayı yuvarladı. 
1 Zil çaldı. Biz tekrar tiyatroya girdik. 

Opera seyrettik. Tiyatro bittikten sonra 
eve döndük. 

Eve gelince kadın bana çıkışmağa baş
hıdı: 

- Senin bu yaptığın düpedüz edepsiz
liktir, dedi. Parası olmıyan adam kadın
larla tiyatroya gitmez!. 

- Bahtiyarlık, dedim, para ile olmaz 
ki. .. Asıl m:.ıhim olanı budur. 
Kadınla bu suretle bozuştuk. 
Velhasıl aristokrat kachnlardan hiç hoş

Jaşmam. 

Yarınki n ushamız -'a : 

Son eser ~ 
İngilizceden ~eviren: Sezai Yaşıt 

. ............................................................ .. 
Tokat Asliye Hukuk Mahkemesin -

den: 

Beyoğlu Osmnnbeyde Halaskar Gazi cad
desinde 225 numnrah evde Tutüncli oğlu Fu
at Kamil nezdinde Tokntlı Korkot otlu Bo
ğos kızı İskuhl aleyhine Toka~ lıazinel mali
yesi tarnfındnn ikame olunan men'i müdn
hale ve iptnli senet davasından dol:ıyı icra 
kılınan muhakemesinde: Miıddennleyh na
mına yazılan davetiye bilfltcbliğ iade kılın
dığından ikametgahının mcchul fllduğu gö
rulmeklc hukuk usulü muhakemeleri kanu
nunun 141 inci madde5i mucibince ilanen 
tebligat icrasına ve muhnkcmcnlıı 317 937 
tarihine talikine mahkemece karnr verilmiş 
olduğundan yevmi mezkflrda Tokat asliye 
hukuk mahkemesinde bizzat veya usulüne 
tevfikan bllvckflle isbatı vücut etmesi, aksi 
halde muhakemenin gıyabında yapılacatı 

ilan olunur. 
İşbu ilanın bir sureti mahkeme salonuna 

asılmakla ilan edilmiştir. 

Kadıköy Vakıflar DlrektörlU§U Hini arı 

Aylık kirası 
Mahallesi Sokağı Cinsi No. sı Lira Kr. 

Paşa bahçe Çınar Ev 72/9 14 
> > Dükkan 19 10 

> > Ev 72/5 9 50 
> > > 72/6 10 

Kuzguncuk İskele Dükkan 27 4 50 
Üsküdar Rum 

Mehmet paşa Bostan içi Dükkan 2-6 2 
Kanlıca Çubuklu caddesi > f0/21 1 50 
Kandilli Bahçe aralık Ev 3 4 
Kadıköy Osm::.nağa Yoğurthane > 3 15 

> Cafcrağa Moda caddesi Dükkan 38 10 
> Zühtüp:lşa Tahtaköprü > 55 2 50 
> > > Ev 14 5 
:ıı > > > 16 6 
> :ıı :ıı > 2 3 50 
> Kızıltoprak Cami Dükkan 25 5 
> > > > 21 3 
> > • > 23 4 

İçeren köy Kozyatağı > 24 2 
Yukarıda yazılı yerler 9_38 Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere arttır

~~ları 5 gün uzatılmıştır. isteklilerin 14/ 6/937 pazartesi günü saat 15 de Kadı-
koy Vakıflar Mödürlüğüne müracaatları. (3338) 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitlistl 
Rektörlüğünden : 

I 1 - AnkHra Yüksek Ziraat Enstitüsünün 585 talebesi ile 140 müstahdeminin 
10 ha~iran ~37 de~ 31 ma~ıs 938 son~na kadar müteahhide ihalesi ilan edilmişti. 
Tayın edıleu gunde talıp çıkmadıgında n eski şartlar üzerine tekrar ilan olunur. 
2 - Bir temmuz 937 iptidasından mayı~ 938 rnnuna kadar bir senelik sabah, 

öğle ve ak§am yemekleri kapalı zarf usufüe eksiltmeye konulmuştur. 
3 - 25 hazira::ı 937 tarihine rastlayan cuma günü saat 16 da on altıda ihalesi 

yapılacaktır. 

4 - Talebenin beheri için elli ve müst ahdcminin beheri için otuz kuruş gün • 
lük iaşe bedel! tahmin edilmiştir. 

5 - Muvakkat teminat tutarı olan 6l381ira 50 kuruşluk banka mektubu veya 
vezne makbuzlarile tekliflerini muhtevi zarflarının ihalE!den bir saat evveline 

kadar komisyon reisliğine vermeleri ve ıhale saatinde komisyonda hazır bulun
maları. 

6 - Fazla izahat ve parasız şartnamesini almak istiyPnlerin Yüksek Enstitü 
Daire Müdürlüğüne müracaatları. cl514> c3290> ---. 

Daktilo isteniyor: 
Gazctemiz\n 11 Haziran 937 tarihli nüshasında resmi bir müesseseden isteni

~cn daktilo hakkındaki ilan sehven Uyuşturucu maddeler inhisarı anteti altında 

neşrolunmuştur. Bu ilanın adı geçen daire ile hiç bir alakası olmadığı tashihe» 
ilan olunur. 

o 

Güzellik reçetesj 
Üsküdar Hukuk Hakimliğinden: 

Kadıköyünde Çarkçı mahallesinde A -
rayıcı rnkağında 25 No. lu hanede sakin 

I Şadiye vekili avukat Turhan tarafından 
Kadıköyündc Altıyol ağzında Osmancık 

KUMBA.RA BIRE, 
1000 

Bayan, doktorundan bir 
"G.üzellik reçetesi,, istemişti. 
Doktor, ona fU kısa reçeteyi 
yazdı. 

KREM VENÜS! .... 

' Dr. H AF l Z C E M A L 
(Lokman Hekim) 

Dahiliye mütehassısı: Pazardan mnada 
hergün <2 - 6) Dlvanyolu numara 104. ev te
lefonu 22398 - 21044 

1 

Sıhhat noktai nazarından 

ÇOK GÜZEL 
bir turzda yapılmış şık çocuk 
arabnlan, her yerden ucuı 

fiyatlarla yalnız 

BAK ER 
Mağazalarında 

satılnıuktadır. 

1 sokağında 7 No. lu hanede sakin Hasan 
oğlu Bahri cıleyhine açılan boşanma da
vası üzerine müddeaaleyhin ikametgA -
hının meçhuliyetine binaen arzuhal su -

.retile davetiyenin ilanen tebliğine karar 
verilmiş ve tahkikat günü olarak 12-7-937 
Pazartesi günü saat 14 de yevm ve saati 
tahkikat ol&rak tayin kılınmış ol~ 

makla mezklır gün ve saatta 
Üsküdar hukuk mahkemesine gelmesi ve 

1 dava arzuhaline karşı da tarihi ilandan 
1 
, itibaren 20 gün zarfında cevap vermesi 
lüzumuna d:ı.ir vazıları ilan varakası ve 

1 davetiye ve arz~hal sureti mahkeme di
vanhanesine asıldığı gibi keyfiyet gazete 
ile de ılan olunur. (885) 

1 Gaziantep Asliye Hukuk Mahkeme-
' sinden: 
j Gazi Antebin Cevizlicc mahallesinden 
Mehmed Atay tarafından karısı Şarluti 

Atay <.ıleyhine ikame eylediği evliliğin 

};endbine tahmil eylediği vazifeleri yap
mamak maksadilc bilasebeb terketmiş 

olduğundan bahisle evine avdet etmesi
nin mezbureye ihtarı davasında mezbu
renin nereye gittiği malum olamadığı 

mübaşir tarafından bildirilmekle ilanen 
tebligat yapılmasına karar verilmiş ve 
cevap müddeti olarak on gün bittayin 
duruşa 14/6/937 tarihine bırakılmıştır. 

.mezkur günde saat 9 da Gazi Antep asli-
j ye hukuk mahkemesinde hazır bulunma-
! nız lüzumu ilan olunu.::_ __ 

• • 

--- ., J 

•. ı A. ·-



Gayet ••Alem bir surette k•p•h bulunan yegAne çellk 
makine pek az elektrik earteder. Montaja IUzum JOk· 
tur. Kat'iyyen eskimez ve tamire ihtiyaç messetmez. 

ı,ıemeal sessiz ve mUkemmeldlr. 
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Yalnız GENERAL ELECTRiC fabrikası, 1915 

senesindenberi buz dolaplarını 5 SENELİK BİR GARANTİ ile satmaktadır 
,..... . .: . . 
•···· 

SATIŞ DEPOSU: 

DK W MÜESSESESi 
Beyoğlu İstiklal caddesi No 28 - Telefon: 48849 - Telgraf D E K A W E 

: ..... :..· -... ~.. . ... . , ' ' ,. - •,. - • .. '.. < • • ~ 
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Diş macunu piya.ngo bileti değildir 

adece talihe güvenilerek 
rasgele seçilemez. 

RADYOLİN güzel kokulu ve hoı lezzetlidir. Çocuklar bile kulla· 
na bilirler. 

:RADYOLİN mine tabakasını tahrip etmeden çok kısa bir zaman 
. içinde dişleri beyazlatır ve parlabr. 

RADYOLIN ağızdaki her çeşit mikroplan yüzde yüz öldürür. 
Ağız kokusunu izale eder, nefesi tatlılatbnr. 

'"'RADYOLIN dit etlerini kuvctlendirerek birçok teklikeli hastalık .. 
ların önünü allr. 

il
Blitün bu -~kvsan, ll>dı~ araya topladığı için hiç tereddüd etmeden 

aeç en en mu emme ış macunudur. 

KAYIB: İçerisinde terhis, hüviyet ve bon
servislerim bulunan portfôyüını.i kaybettim. 

.iJlunları yeniden çıkartncağımdan esldlerJnln 
hükmü yoktur. (882J 

Aksaray l\Jlllet caddesi Ne>. 33 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGİL 

6JJ:m-----.. ,ı 
Ç 1 L LE R ve L EK E L ER 1 

Balsa min Eksiri 
ile tamamen zail olur. 

cildi yumuşabr, mat ve cazip 
bir ten temin eder. 

iNGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - İST ANBUL 

Hafiflik - Rahathl< · 

18TllflUL, hrqğl• 
Tanaı meydenı 12 No.-lu. 

Mef11em111 zlyuat adlnlı veyı' 
1& Ho.111 h•lfaml~I lıtıyinlı. 

Flyıtluımııdı bGyGk tanılllt. . 

Satılık kelepir yeni motosiklet 

D. K. V. marka 950 lira kıymetinde sepet
li yeni ve hiç kullanılmamış 530 liraya mak
tu~n satılıktır. Bahçekapı, Hasan Deposuna 

BAŞKURT 
ÇAT AL KAŞIK ve BIÇAKLARI 
Avruoanın en yüksek markalı ÇATAL KAŞIK ve BI

ÇAKLARINDAN farksız ve hatta onlara faiktir. Alpakadan 
. yapılan BAŞKURT mamulatı en yüksek sofralara süs vere

cek kadar zarif ve kullamşlıdır.KARARMAZ, BOZULMAZ, 
EGRİLMEZ, KIRILMAZ, PARLAKLIGI kaybetmez. Yerli 
emek, yerli sermaye ve yerli işc;i ile Beşiktaşta İskele yanın_ 
daki fabrikadır. Dünyanın en güzel ÇATAL KAŞIK ve 

BIÇAKLARI YAPILIYOR. 
Balkanlarda dahi eşi olmayan 

Fabrik"anuza bütün mekteplileri grup halinde tetkikat yap
rnağa davet ediyoruz. 

BAŞKURT, BAŞKURT, BAŞKURT ••• 
Bu adı unutmayınız yabancı markada Çatal kaşık ve bıçak verirlerse redde

diniz ve ısrarla B A Ş K U R T Mamula tını arayınız. 

Bu .akşamdan i tiöaren --:;-tCiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiiiil .. ,a:. 
P A N O R A M A Bahçesinde 
Memleketimizin hakikaten en yUksek ve en kıymetli sau'atkAn 

•• • 
unır urettin 

ve arkadaşları KEM.Af.ı1 SADİ, T ANBURİ RgFlK 

Sesi pek çok HAMİYET sevilen Bayım 

Saz heyeti : Keman Cevdet, Kemençe Sotiri, Piyano: Feyzi, Udi: Mı· 
sırlı İbrahim, kanun: Ahmet, klarnet: Ramazan, Ney: Emin 

Artistler: Radife, Şllkran, Birsen, Faide, Fahriye, K. Safiye, Muazzez. 
Okuyucular: Hamit, Artaki, solist: Mustafa 
Pek yakında başKa hakiki sUrprizler, bu fedakArlığa rağmen fiyatlarda 

hiçbir degişiklik yoktur. Tel. 41065 ----
Küçük çocukları eğlendirmeğe ve ilk adımla-
rını kolayca öğretmeğe mahsus salıncaktır. 

ıoöıi:t\? 

A. KiFiDES 
~ Beyoğlu, 

ISTANBUL 
istiklal Caddesi Kallavi (eski Glavany) 

sokağın köşesinde 
TELEFON 41429 

Resimli kataloğumuzu posta ile isteyiniz. 

1 lstanbul Belediyesi Hanları 1 
Hususi idareden aylık alan emekli öğretmen ve memurlarla ve öksüz1erinin 

Haziran 937 üç aylıkları 11 Haziran 937 cuma gününden itibaren Ziraat Banka· 
sından verilecektir. 


