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• Atatürk, Emir 

Abdullahı 
kabul ettiler 

Alman donanması, lspanyol 
sularına hareket emrini aldı Büyük Şef diin geceki 

suvarede de misafir 
Emiri localarına aldılar 
Ankara 31 (Hususi muhabirimiz

den) - Reisicumhur Atatürk, bugün 
Alman zırhlıları dün sabah mukabele bilmisil 

bir İspanyol şehrini bombardıman 
19 kişi öldü, 55 _qaralı 

• • 
ıçın ettiler, 

Ankaraya gelen Şarki Erdün Emiri 
Altes Abdullahı kabul etmiştir. Bu 
kabul esnasmda, Hariciye Vekaleti 
vekili de hazır bulunmuştur. 

Almanyada ( intikam ! ) 
sesleri yükseliyor: 

Almanya ve ita/ya müştereken ademi 
"1.Üdahale komitesinden çekildiler 

Ooyçlandda ölen Alman bahriyelileri cenaze merasimi 
dün Cebelüttarikte yapıldı, merasimde bizim de 

bir heyetimiz bulundu 

cDoyçland> zırhlısının tayya reden alınmıı bir resmi 

Londra 31 (Hususi) - Doyçland beynelmilel vahim neticeler doğurabi
Alrnan kruvazörünün Valens hükumeti lecek çok ciddi bir va~t husule ge· 
ta.Y.Yareleri tarafından bombardımanı, ti.rmiştir. (Devamı 3 üncü sayfada) 
~ .....................................•....... ·········-
--·· Yeni tarihi tefrikamız ~ -
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ZALOGLU RÜSTEM 
Ziloğlu Rüstem, tarihin ve efsanelerin en mühim bir tipidir. 

Rüstem, daha çocukken bir eıkıya çetesinin elinden hazinelerle 
dolu bir kaleyi kurtarmıı, büyüyünce kralları tahtlara oturtan ve 
tahtlardan indiren bir kahraman olmuştu. Onun yaptıkları prk 
ınemleketlerinde hali kulaktan kulağa söylenir ve en tatlı ma
sal olarak dinlenir. Bunları yakında "Son Posta,, sütunlarında 
siz de okuyup öğreneceksiniz. 

var Reisicumhur Atatürk, Altes Ab
dullaha Ankara Palasta ziyaretini ia
de eylemiştir. 

Zab1tamız Meclisin 
takdirlerine 

mazhar oldu 
36 milyonluk fevkalade 
tahsisat, demiryollar ve 
limanlar, orman bütçeleri 

kabul edildi 

Dün Mecliste zabıta memurları hakkındo 
takdirkô.r beyanatta bulunan Dahiliye 

V ekili Şükrü Kaya 
(Yazısı 11 inci sayfada) 

Tevfik Rüştü Aras 
Fransada Brian için yapılan 

merasimde bir nutuk . 
söyledi 

Paris 31 (Hususi) - Hariciye Nazan 
Delbosla birlikte cumartesi günü husu
si tayyare ile Cencvreden Parise gelen 
Türkiye Hariciye Vekili Rüştü Aras, bir 
kaç güne kadar Türkiye - Fransa - Su
riye arasında başlıyacak olan üç taraflı 
muahede konuşmalarının hazırlıklan ile 
meşgul olmaktadır. 

(l1evam~ 3 üncü sayfada) 

Ankara 31 (Telefonla) - Gece An
kara Palasta Hariciye Vekkaleti ve
kili Şükrü Saracoğlu tarafından Al
tes Emir Abdullah şerefine bir ziya
fet verilmiş, ziyafeti bir resmi kabul 
takib etmiştir. 

Atatürk geç vakit Ankara Palasta
ki suvareyi şereflendirmişlerdir. Bü
yük Şefin misafir Emirle karşılaşma

sı çok sam~mi olmuş, Atatürk misa
firlerile birlikte salondaki locaların

da yer almışlar ve locaya suvarede bu
lunan zevattan bazılarını da davet et
mişlerdir. 

Bir taraftan dans bütün neşesUc 
devam ederken iki devlet reisi şen 

bir hava içinde musahabeye koyul
muşlardır. Suvarede Başvekil ile re
fikaları, vekiller ve kordiplomatik ha
zır bulunmuştur. 

(SON POSTA - Emir Abdullahın 
Ankaraya muvasalatına ait diğer ha
berler 3 üncü sa~)"fa ızdadır.) 

"Son Postan nın Suriye mektupları 

Hatay bayrağı, üzerinde 
"Hatay,, yazılı Suriye 
bayrağı mı olacak? 

Statünün kabulü münasebetile vatani matbuah 
tarafında koparılan feryat ve vaveylanın hulasası 

şudur: " lskenderunu kaybettik! " 
Şam, 26 Mayıs (Hususi muhabiri - ler Cemiyetince evvelce kabul edilmiş 

miz yazıyor:) - Cenevrede hazırlan - olan bütün esasları aynen ve Türki • 
mış olan Sımcak statükosuna ait tafsi· yece istenilmiş olan şekillerde ve tev· 
ıat dündenberi buraya gelmiş bulunu- sian muhafaza etmekte bulunduğu gö--
yor. Ge1€n haberler statü'nün, Millet- Devamı 3 üncü sayfada) 

Sovyet Rusya, Şimal 
Kutbuna sahip çıkıyor! 

Bir Rus hey' etinin Kutba gidip yerleşmesi lngiltere ile 
Amerikayı hem şüpheye düşürdü, hem de sinirlendirdi 

Şimal kutbunun buzla örtülü denizleri 
Bugünlerde dünya emperya)lzmlnin 1 Malfun olduğu üzere, Sovyetler Rusya

karşısına yeni bir mesele çıkt.1.: Simal sı kutba tayyare ile bir tetkik heyeti eön-
kutbunun sahihliği meselesi! (Devamı 11 inci sayfad.ı) 



2 Snyfn 

~---------------------------
Herg .. n 

·Sancağın 
Yeni rejimi 

- Yazan: Muhittin Birgen 

M illetler Cemiyetinin kabul et

tiği statü ile Sancağa verilen 
yeni rejim tahlil edilecek olursa şu neti
celere varabiliriz: 

Sancak nazari surette Suriyenin bir 
parçası, fakat, hakikatte müsta~l ?ir 
memlekettir. Suriyenin Sancak uzerın

de hiçbir hakimiyet hakkı~ yok:u~. Onun 
bugüne kadar malik oldugu butun ha~
lan bizim Fransızlarla 922 de akdetmış 
old~ğumuz bir mukavelenin neticesi idL 
Bwıdan başka, zaten, ne tarihi, ne de 
milll bir hakkı yoktu. Bugün, 922 muka
velesinden çıkmış olan bütün haklar geri 
nlımyor, buna mukabil, hatır için lafzi 
bir hakimiyet veriliyor. Sancak üzerinde 
nihai hak, bir devletin devlet reisi tara
fından temsil edilen bütün hükümranlık 
hakkı münhasıran Milletler Cemiyeti e
linde toplanmaktadır. Sruıc:ığa ait her 
mesele nihai şekilde münhasıran Millet
ler Cemiyeti tarafından halledilecektir. 
Demek oluyor ki, Sancağın devlet olarak 
varlığını otoritesini temsil eden devlet 
reisi veya hükümdarlık hukuku Suriye
ye değil, Milletler Cemiyetine aittir. Fil
hakika, Sancakla Suriye nrasındaki mü
nasebetlere ait hiçbir mesele yoktur ki 
bunda Suriyenin vereceği her hangi bir 
karar, Sancak için nihai tatbik kuvvetini 
haiz olsun. 

* Mesela, Suriyenin Sancağın hari~ mü-
nasebetlerine hakim olması hakkinı ele 
alalım: 

Suriye, Sancağı hariçte 1emsil edecek
tir. Temsil hakkı pasaport vermek, San
caklının hariçteki hukukunu müdafaa et
mek gibi ahvale münhasırdır. Bunlar si
yasi ve diplomatik mahiyeti haiz olan şey
ler değildir. İdari ve, hususi tabirince, 
konsüler bir hizmetten ibarP.ttir. Bu
na mukabil, Suriyenin roşka bir dev
let veya devletlerle aktedeceği herhangi 
bir itilaf veya muahede, Sancağı derhal 
ilzam ed<'c<'k değildir; bu nevi nkidlere 
karşı Sancak, bilıikaydü şart itiraz hak-

kını haizdir. Bu itiraz neticesinde Suri
ye ile anlaşamazsa iş Milletler Cemiyeti
ne kadar gider ve karan Milletler Cemi
yeti verir. Bunun gibi, Sam·ak ta bizzat, 

kendisi için, hariçle her hangi bir itilaf 
veya muahede akdetmek arzusunda bu
lunursa bunu Suriye hükumetinden is
ter, o da bl!ı işi Sancak namına takib ey
ler. Eğer takib etmiyccek olursa Sancak 
derhal Milletler Cemiyetine müracaat 
eder, Milctler Cemiyeti de bu işi bizzat 
tetkik ederek lazım gelen karan verir. 
Demek oluyor ki Suriyenin Sancağı ha
riçte temsil hakkı bir bakımdan yalnız 
konsüler, diğer bir bakımdan r1a Millet
ler Cemiyetinin otoritesi ile mukayyed 
bir haktır. Ameli bir hakimiyet hakkı 

yoktur. 
İkinci bir mısfili de para ve güll'.rük bah

sinde görebiliriz. Sancak ile Suriye nra
sındaki en mühim iştirak nuktnsı bunlar
dadır. Para bahsinde iş, yalnız bir ô1çü 
birliğinden ibar(?ttir. Suriyenin bir ihraç 

bankasile akt~deceği iülfıf, Sancak namı
na da aktedilmiş farzedilecc-ktir. Fakat, 
Sancak isterse, bu ihr&ç bankasının çıka
racağı paralar üzerine kendi istiklfıl ala
metini koydurabileccktir. Bnyle bir ölçü 
birUğine de, Sancağın bugünkü iktisadi 
rtıarına göre, hakikaten ıhtiyaç vardı. 

SON FOSTA 

Resimli Makale: insanın müttefiki kendisidir X 

Düşmanını gözden kaybetme: Arkadan, vurur. fakat her 
dakika düşmanınla meşgul de olma: Asabın bozulur, tsabı bo
zulan kimseyi bekliyen ise hayatın her sahasında mutlak bir 
mağliibiyettir. 

Dostunu hiç l>ir zaman unutma: Hayat mücadelesinde yal
nız kalırsın, fakat hiç bir zaman da dostuna güvenme: İhtiyaç 
dakikasında meydana çıkmaması mümkündür, yalnız.kendi 
kuvvetine dayanacaksın. 

( 
Sakalını bisiklet 
Tekerleğine kapl(ran 
Bir tahsildar 

1 • HER GüN BiR FIKRA • / 
Kamburun cevabı ! 
Bir gün kamburun biri erken er

ken bir yere gidiyormuş. Tek gözlü 
adam odasından kamburu görmij.ş, 
pencerenin bir kanadını açmış: 

- Bana bak, demi§, erken erken 
sırtında yükünlc nereye gidiyorsun? 

Kambur, tek gözlüye bakmış: 
- Erken erken olduğu için, pence- ı 

renin yalnız bir kanadını açm'l§ ora
dan bakıyorsun, değil mi? 

Eoi soyarken 
Sarhoş olan 
Hırsızlar 

] 

Ha zira~ 

r 
Sözün Kısası 

Eskiler alıyorum. 
'------Is. HulO•I 

a }>el-0 ster inan ister inanma sutununda 

ki okumuşsunuzdur. i ıı-
Bir ticartehane A vrupaya şapka 5 P 

r.iş vermiş. 

- Kim bilir ne güzel şap]mlarciır? . 
' Gibi bir şey düşünmeyin ... Verdiğ~:~: 
pariştc şapkaların senelerce depoda 
ınış, rengi atınış olmasını şart k_oşmUŞ· e-

- Ha öyleyse şapkalar benuz gel.ın 
0

di. Çünkü hiç bir şapkacıda rengi atrntŞı 
modası geçmiş şapka yok, demeyin! !-

İşte yanıldınız... Şapkalar gelmiş, P • 
yasaya çıkmış, hatta belki şimdi sizin bll. 
şınızda olan, benim biraz evvel portın3Jl 
toya astığım şapkalar da bunlardandı!· 

- Benimkinin rengi filan atmamış. . 
Mütaleasında bulunmayın! BeniJnkiniJl 

ıa· de öyle amma aslında rengi atmış 0 tı . t • 
bilir. Sonradan boyanmıştır. Rengı n 
ğını bilebilenc aşk olsun! 

Anlaşılan bizim ithalat tüccarlnnIJ'lız· 
dan bir takımı eskiciliğe başlamışlar, A11

: 

rupada şurada burada kapı kapı dolaŞJP' 

- Eskiler alıyorum. 

Diyorlar. İstcı· misiniz şimdi bu işl 
khlı bulup yeni siparişlerinde rengi }<aÇ" 

mış yerine, az müstamel şapka, ve dabll 
sonraki siparişte de fazla müstamel şa~ 
kalar getirtip burada onları da boyasırı 
lar; yeni diye satsınlar. 

Karlı işin tadını aldılar ya. MüstaJllel 
çorap, müstamel ayakkabı, müstamel fa• 
nilcler de getirtebilirler. 

.. s· 
Dahası da var. Belki A vnıpanın mu 

tamcı eşyası pahalıdır da. Yerli ınüsta• 
a-meller ona nazaran çok ucuzdur. Bur 
va dan müstamel eşya toplayıp AvruP8.ı 

göndermiyeceklerini ve oradan gene bll-
·ı: .. ? 

raya getirtmiyeceklerini kim bilebı~ · · 

Gözüm portmantodaki şapkama takirdldı. 
k •a ı. • * 

Ölmeden mezara 
Gömülen 

Geçen yıl yerli malı bir şap am ' ·rrıJ 
c. Eskimişti. Kapıdan Geçen eskiciye Y1 

beş kuruşa satmıştım. Sakın bu yeni şap
kam o olmasın ... 

Danimarkada mütekait bir tahsildar 
bısikletle kırlarda gezerken başına ga-

Mısırı ze 

rip bir macera gelmiştir. Tahsildarın u ~~~~~~~~~~~~~~~ 
zun bir sakalı varmış. Bısikletle koşar-
ken farkına varmadan hürmetli sakalı 
zincirlere sarılmış ve tahsildar kafası
nı kaldırınca bısikletle birlikte yere yu 
varlanmıştır. Asıl felaket bundan sonra 
başlamış. Zavallı adamcağız bir türlü 
sakalını dolaştığı zincirlerden çıkara -
mamıştır. Bir müddet sonra tesadüfen 
oradan geçmekte olan birisinin yardı· 
mile civarda bir köye kadar gitmişler, 
orada bulduklan bir makas ile sakalı 
kesip adamcağızı müşkül vaziyetten 
kurtarmışlardır. 

Bir müddet kırkılmış sakal il~ gezen 
tahsildar, günün birinde bir berber 
dükkanına girerek genç1iğindenberi bil 
yük bir itina ile gözettiği sakalını büs
bütün traş ettirmiştir. 

Azerbaycanda Köroglu 
operası 

Öbür dünyaya göçebilmelcrı için ev 
vela ölmelerj Iazım geldiği halde Ka
hirede Zeki efendi isminde çok zengin 
bir Arap ölmeden mezarda yaşnmağa 
karar vermiş ve 30 bin Mısır lirası sar
fcderek Kahire mezarlığında çok süs
lü muazzam bir mezar yaptırmıştır. 

Zeki efendi, mühendislere verdiği 
talimatla yaptırdığı rne1.arının bütün 
istirahat vasıtalarını cami olmasını, e-

lektrikli banyo, mutfak ve kaloriferi 
bulunmasını emretmiştir. Müteaddit kı 
sımlara ayrılan bu mezarın .Fıcr odasını 

döşemek için beşer yüz liralık mobilya 
konmuştur. Bütün bu tesisat ve eşy:ı 
yerli yerine yerleştirildikten sonra bu 
garip zengin mezarının jçine çeJ.rilmiş, 

İki genç serseri Ostnnd'da bir köşkü 
soymağa karar vermişler, kendilerini 
kimseye göstermeden bu köşke girip bü 
tün kıymetli eşyalan toplayarak gece 
karanlığından bilistüade kaçmağa ha -
zırlanırlarken akıllarına mahzene i -
nip nefis şaraplardan bir miktar içmek 
gelmiş, orada da buldukları şarap şi

şelerini birbiri arkasına midelerine bo
şaltmağa başlamışlar. Bir hayli müd -
det bu suretle içip iyıce sarhoş olduk
tnn sonra çaldıkları eşyaların yanına 

giderek orada sızmışlar ve ertesi sabah 
bu halde yakalanan hırsızlar derhal 
tevkif edilerek hapishaneye yollanmış
lardır. 

Kitapları yakılan adam 
İsveçte meşhur bir lisede edebiyat ho

calığı yapan tanınmış muharrirlerden bi
ri son zamanlarda bir roman neşretmiş. 
Bu roman Arap adatını tasvir ediyor -
muş. Roman halle tarafından ievkaliidc 
beğenilmiş, eser pek çok satılmış. 

O sırada münekkitlerden biri bu ese -
rin arapça unutulmuş eski bır eserden 
iktibas edildiğini ortaya atmış ve o a -
rapça eserin de ismini vermiş. 

Bu suretle intihal yapan ve sonra da 
sanki kendi yazmışçasına kitabm üze -
rine imzasını atan muallim hakkında 

- O da olur mu? 
.. yıe 

Diyeceksiniz ... Neden olmasın. Bo 
ticaret dünyasından her şey umulur. 

ismet Hultlsi 

Giinden güne boyu küçüferı 
adam 

Birleşik Amerika hükumetlerind:~ 
Montenanın Vien şehri hastanesine ıntl 
şade altına alınmak üzere bir basta ge; 
tirilmiştir. Fakat doktorlar bu adnn'\ 
başına gelen şeylerin bir hastalık olup 0 

madığını takdir edememişlerdir. 

Braun isminde olan bu adam 34 yaşırı
·ı ka -dadır. Yedi sene evvel bir otomobı nJl 

zasına maruz kalmış, yanında bulun 
1
• 

.. ld~klef 
iki kişi bu kaza neticesinde o ul dil-
halde, ağırca yaralanan Braun na~ c Jyi 
diği hastanede tedavi edilip taına~le JtaÇ 
olduktan sonra çıkmıştır. Aradan bır ba
sene geçtikten, hatta Braun belki de •a _ 
şına gelen kazayı unuttuktan sonr~ k .. 
vaş yavaş zayıflamağa ve boyu küÇ tiJ1l 
meğe başlamıştır. Bugün boyu ı_s sa;.ş ., 
küçülmüş ve sikleti de 12,50 kilo ll 

müştür. 

b- .. ihtimaınlııtıı Hastanede yapılan utun kil .. 
rağmen bu adam böyle yavaş y~v~ }tig 
çülüp er.imeğe devam etmekte ~k rŞ1 
bir doktor bu adamın küçülınesıne 8 

Gümrük bahsinde de nynı .iktisadi zaru
retler vardır. 

Tanınmış müzisyen Hacıbekov'un 
cKöroğlu-. operasının ilk temsili, Azer
baycan opera ve Balet tiyatrosunda ve
rilmiş ve gayet büyük bir muvaffaki • 
yet kazanmıştır. orada hayatını geçirmcğe başlamıştır. 

Dostlarını mezara davet ederek mü • 
kemmel bir ziyafet verdikten sonra 
dünya yüzünden göç etmiş gibi hare -
ket etmeğe başlamıştır. 

Maarif nezareti tahkikat yaptıımış ve fil- .:b::;ir~ç:ar:..:e:..:::b:u:la::m:.:a::m:.::.:;ış~t.:.:ır:.:.. ---------
hak ika münekkidin sözleri doğru çık -

* Fransa tarafından bakıldığı uımanlar
da şunları görürüz: 

Fransa Sancak üzerinde b>r manda sa

Azerbaycanda Köroğlu, halk epik 
eserlerinin kahramanıdır ve ismi onal
tıncı ve on yedinci asırlardaki köylü is
yanlanna karışmış olarak bulunmakta-

······························································ 

mıştır. 

dır. 
hibi idi; bundan böyle Frnnsanın da böy- Bu operanın müelHfi, bu eserinde 
le bir ha~kı y~ktu~. Sancakta o:uraca~ zengin Azerbaycan folklorundan mu • 
olan komıscr, şımdıye kadar Surıyedcltj vaffakiyetli bir surette istifade etmiş 
komisere tabi iken bundan böyle, doğru-, ve ilk defa olarak cTaraıı> jsmindeki 

Şark müzik aletini de orkestraya almış· 
tır. Bu eser, Sovyct Azerbaycam mü • 
zik kültüründe büyük ve yeni bir zafer 

Bunun üzerine maarü nezareti adamı 
muallimlikten ihraç ettiği gibi, kitap ba
::,ileri de müştereken bir daha bu sahte
kar adamın eserini basmıyacaklarını res
men ilan etmişlerdir. Nihayet mektep ta
lebeleri de bu meşhur yalancının kitap
larını bir meydana yığarak yakmışlardır. 

dan doğruya MilleUer Cemiyetine tabi ~~=~=:=.::::;::=-;::::::::::;::::=:=::::;:~::::~=~:;;;::.=.:~~~:;;:;;::=:;:;:;=;:;;==:::::;;::::;;;;::;::;:========= 
olacaktır. Bunun, şahsan Fransız tabiiye- r . J 

olarak telakki edilmektedir. 

tinde olması. Fransaya karşı gösterilmiş 1 

1·: S T E R 1· N A N · s T E R I N A N M A r 
bir cemiledir. Fakat, Millctl1.:r Cemiyeti- • 
nin kararı hilfıfına, hiçbir salahiyeti ve 
kuvveti olınıyan bu komiser, bundan böy
le Sancakta Fransayı değil, Milletler Cc-
miyetini temsil edecektir. 

Buna mukabil, Sancağın yeni rejimi
nin tamam olarak tatbikine nezaret hu
susunda, şimdi Türldycye de bir hak ve
rilmiştir. Fransa ile aktettiğimiz bir mu
ahede mucibince, Türkiye şimdiye kadar 
haiz olmadığı bir takım haklar sahibi o-

(Devamı 11 inci sayfada) 

Belediyenin hazırlamakta olduğu bir hesaba baktkcak 
olursa mczad jdaresinde yapılmakta oh:ın eski eşya satışları 

son zamanlarda her ny artmıya başlamış ve bu artma hele 

bugünlerde yüzde elli derecesini bulmuştur. 
Bir arkadaşa bakarsanız bu artışın sebebi eskiye rağbe

tin ziyadeleşmesinden ibarettir, fakat biz eski bir darb1mc
scli hatırhyarak ve: 

- cEskiye rnğbct olsaydı Bitpazanna nur yağardt>, di -

yen ınecelleyi tekrarlıyarak bu izah şeklinin doğnıluğuna 
pek inanm\yoruz, fakat ey okuyucu sen: 

İSTER İNAN lSTER iNANMA! 
• lf,.,,.. 

15 gün evvel bu sütunlarda cBergama> ya ait bir haber çık-
mıştı. Bu miinasebetle Bergama Belediyesinden hır mektub 
aldık. Okuyucularımız bu mektubu iç sayfalarımızda bula
caklardır. 
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Biliyor musunuz.! 
haliınill 

ı - c Allaha sığın şahsı bındafl 
gaza 

ıu atJll 
c Zira ki yumuşak huY · ı ' 

çiftesi pektır. 

Mısraları kimindir? . da kulla -
2 - Barut ilk defa hangı yıl 

nılmağa başlamıştır.? 

3 - Walter Scott kimdir? --::) 
Yarı•· (Cevapları 

* Diinkü SuaJlcrin Cevapları: 11ufııstl . . . -f ·ı 1stanbulun .. - Izmırın nu usı e . fstDll 
.. Yanı de 

arasındaki fark 275,284 tur. tzınirin 
bulun nüfusu 806,863, 
531,579 dur. ıında jcat 

2 - Kağıt yer yüzünde 702 yı 
edilmiştir. A ~ n jcndı11 ... 

3 - Matbaa makinesi kagıdı ·cat edıl' 
dan 1112 yıl sonra yani 1814 de 

1 

miştir. 
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D ü k dö Windsor 

Emir Abdullah Ankarada Telsiz işleri inhisar 
• J k J d altına alınıyor 

Büyükadaga 
geliyor 
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merasım e arşı an 1 ruz~ak~:~i:: a\::!:ıfo:~ kan~:7a~:: 
Yakında evlenecek olan Windsor 

Dükü balayını geçirmek üze~ Akde
nizde bir seyahate çıkacak, Yugos -
lavyaya gittikten sonra, haber alındı
ğına göre, haziran sonlarında İstan -
bula gelecek ve yaz mevsımıni Büyük 
adada geçirecektir. 

• Gene büyiik bir hurbin 
arif esinde nıi 
bulunuyoruz? 

Emir şerefine Hariciye Vekaleti tarafından gece 
Ankara Palasta mükellef bir ziyafet verildi ve 

parlak bir resmi kabul yapıldı 

hası, Nafia, Milli Müdafaa, İktısat, Dahi
liye ve Adliye encümenlerinden geçerek 
son şeklini almıştır. 
Layihanın birinci maddesile elektri 

manyetik dalgalar vasitasile her türlü 
resim, işaret ve sesleri vermeğe ve alına
ğa yardım eden her türlü telsiz tesisat ve 
işletmesi hükumetin inhisarına veril -
mektedir. 

Ya.zan: Selim Ragıp Em11ç 
D 

B 
spanyada cereyan eden dahili mu-

harebe ınünasebetile bu sütunlarda 

Ankara 31 (A.A.) - Şarki Erdün Emi
ti Altes Abdullah bu sabah şehrimize 
lelmiş ve Şarki Erdün ve Türk bayrak
larıle süslenmiş olan istasyonda Başve
kil İsmet İnönü, Hariciye Vekil vekili 
Saracoğlu Şiıkrü, Ankara Vali ve Bele
diye reisi Tandoğan, Hariciye Vekaleti 
katıbıumumisi vekili, rnevkı kumandanı, 
lUy::ıseticumhur baş yaveri Celal, proto
kol dairesi reısi, birinci daire reisi, baş
\>ekalC't hususi kalem müdürü, merl\f'z 
kumandanı, Emniyet direktörü ile Irak 
elçisı ve İngiliz sefaretı erkanı tarafın
dan karşılanmıştır. Başta bir bando mu
tıka olduğu halde bir ihtiram kıt'ası se
lam n'smini ifa eylemiş ve muzıka Erdün 
\'e İstıklal rnarşlannı çalmıştır. 
· Altes prens Abdullah, istasyon iç ve 

dışında toplanan kalabalık bir halkın ~a
mimi tezahürleri arasında Başbakan Is
met İnönü ile birlikte otomobile binerek 
ikametlerine hususi daire ayrılmış olan 
Ankara Palasa gitmişlerdir. 

Altes Abdullah saat on bir otuzda Ha
riciye Vekil ,·ekili Saracoğlu Şükrüyü ve 
saat 12 de B. M. Meclisi Reisi Abdülha
lik Rendayı ziyaret etmiş ve 12.30 ve 
12.45 de bu ziyaretler iade edilmiştir. 

Altes Emir Abdullah öğle yemeğini 
dairelerinde yemişlerdir. 

Hariciye Vekaleti vekili tarafından 

Ankara Palasta bu akşam Altes Emir 
Abdullah şerefine mükellef bir ziyafet 
verilmiş, bu ziyafeti parlak bir kabul 
resmi takib eylemiştir. 

Müthiş bir zelzele 
Bir ada kayboldu, iki 
volkan indif aa başladı 

Dükün yakınlarından Roggers, ya
kında buraya gelerek bir ikametgah 
temin edı;:.ccktir. 

---·-·-····-----· .. ··-·---·-·-----·-
Erkeğin karnından 

çıkarılan cenin 
Doktorlarımız hadiseyi 

çok tabii buluyorlar 
Anadolu Ajansı telgrafları arasında 

dün şöyle bir haber de vardı: 

~iman donanması, 

Sidney 31 (A.A.) _ Şiddetli zelzele
lerden sonra Bismark adalarmdan biri 
ortadan kaybolmuş ve başka b:r yerd~ 
~üçük adalar baş göstennıştir. Mahalli 
Ingiliz hükumetinin makarrı dan New
briton adası üzerindeki Rabaul yakınında 
iki volkan faaliyete geçmıştir. Rabaul 
boşaltılmıştır. Avustralya hükfırr.eti yar
dım için bir gemi göndermişhr. 

Yunanistanda da zelzele oldu 
Atina 31 (Hususi) - Cumart<>si saba

hı Lefkedoda birbiri arka..:;ına iki hafif 
zelzele olmuştur. Her iki zel7.Ple akabinde 
yer altından gürültürler de işitılmiştir. 

Sof ya 31 (A.A.) - Sof yada bir klinik
te ender tesadüf edilir bir teratoloji ha
disesi vukubulmuştur. Geçende bir köy
lüye ameliyat yapılarak karnından bü
yük bir ur çıkarılmıştır. Operatör Teme
lioff, urdan 6 kilogram ağırlığında bir 
cenin çıkardığını beyan etmiştır. Cenin, 
cldukça iyi teşekkül etmiş bir \•aziyette
dir ve muhtelif azasile kemiksiz olan ka
fası sarahatle belli olmaktadır. 

muhtelif yazılar yazdım. Fakat. bu yazı
larda, umumiyetle müdafaa ettiğim nok
tai nazar, İspanya dahili cidalinin umumi 
bir ihtilata sebebiyet vermer.1esi için alı
nan kontrol tedbirlerinin kıfayetsizliği 

olmuştur. Nitekim, bir rivayete göre ev
vela Döyçland zırhlısının at€~ açmasile, 
bir diğer iddiaya göre de demirli bulunan 
gemiye alelgafle kızıl İspanyol tayyarele
rinin hücum etmesile vukua gelen ve Al
man donanmasının müstahkem Almeira 
İspanyol limanını bombardıman etmele
rini davet eyliyen müessif hadi.c:e, maale
sef bu görüşün doğru olduğunu isbat et
miştir. Bir memleket ki onun i~ davasın
da Avrupanın büyük devletleri birbirle
rine aykırı mevziler almışlaı<lır. Bunlar
dan bir kısmı, bu memlekete hemhudud
dur. Diğerleri değildir. Bımlar, muhtelif 
şekil ve suretlerle kendi ideolojilerine uy
gun olan taraflara muhtelı! yardımlarda 
bulunmak çaresini ele geçirmişlerdir. 

Yani bunlar, dövüşenleri teslih etmişler
dir. Sonra, bu dövüşün umumi mahiyet 
almaması için, döğüş meydanını tec
ride kalkışmı~, kendileri de etrafa geçip 
seyirci olmuşlardır. Nadir ahval. beşeri
yet tarihinde bu derece hazfo bir sahne 
kaydetmiştir. Bunlardan limitsizliğe 

düşen tarafın, mücadeleyi umumileştir

mek için elbette ki en ümitsizce hareket
ten çekinmiyeceği bedihi idi. Bu hadise
nin bununla kalmıyacağı bedihidir. Bu 
sebeble, bugün, İspanya sahilleri, Avru
panın en nevraljik bir merkezi haline 
gelmişlerdir. Doğrusunu söylemek lazım 
gelirse, umumi silah patlama.,mın önü, 
ancak İngilterenin azim ve hadesile alı
nabilir. Acaba İngiltere iradesini bu yol· 
da kullanmıya karar vermiş midir? 

lspanyol sularına 
• • hareket emrını aldı Tevfik Rüştü Ar as 

Ceninin dahili uzuvları d:ı vardır. Ce
nin, köylünün uzuvlarına birçck kanlı 
via ile bağlaıımıştır. Operatör. ameliya
tın tamamilc muvaffak olduğunu ve has
tanın yakında karısile 5 çocuğunun yanı
na dönebileceğini ilave etmiştir. (Bq tarafı 1 inci sayfada) 

li llerin riyaseti altında toplanan Al· 
ll'lan nazırları ve askeri rüesa, . .-nüza · 
lc
1 
ereıerine fasılasız devam etmektedir
er. 

A man harp gemilerinin kısmı aza
lnına derhal İs;;ıanya sularına hareket 
ttrnek ve kendılerine ya"'~aıı herhan-
1~ hır hükumet tayyaresi veya gemi -
81ne bılfıihtar ateş açmak üzere emir 
'Ver ın tır. 

A manyada Doyçland hadisesinden 
mu \ ellıt heyecan ve infial çok de • 
l'i~d r. Nazırların içtima ettıği başve
~le bınasının önünde toplanan halk, 
•ıntıkam almalı• seslerile i3birarını i
fade etmektedir. 

İngılterenin ve Fransanın Berlin sc
fırıerı bugün Alman hariciyesine davet 
~ı. erek, nazırlar toplantısının netice -
erı hakkında kendilerine izahat veril
miştir. 

k· Bu kararlar mucibince Ber1in hü -
uın ti, ademi müdahale komitesine 

g?nderdiğı bir nota ile; komiteden çe
ltıld gini, deniz kontrolü işine iştirak 
etınıveceğini bildirmiş ve bundan son
takı hattı hareketinin tayininde serbest 
Old~ğunu ilave eylemiştir. 

Italyan hükumeti de Alrrıanyanm 
bu kararına iştirak ederek, ademi mü
dahale komitesini terketmiş ve bu hu
ıusu alakadarlara bildirmiştir. 

Doyçland hadisesini mfüerkıp, bu 
•~hah, Alınan harp gemileri hükfonet-

hçı.leı n idaresinde bulunan Almeria sa 
ıl ... hrini mukabelei bilmbil olarak 

tupa tutmuşlardır. 
. Bombardıman net:cesindc şehir mü 

h.ıın hasara uğramış, beşi kadın ve bi
.tı çocuk olmak üzere 19 kışi :)lmüş, 
Ss kışi de yaralanmıştır. 

İki tarafın iddiaları 
Londra 31 (A.A.) - Berlinin res • 

inen bildirdığine göre, Doyçland'ı İbi
ga adası civarında bombardıman eden 
~alansiya hükumeti tayyareleri, 23 bah 
t'ıye'inin ölümüne sebep ve 83 bahri • 
Yelin n de yaralanmasına amil olmuş -
tur. Doyçland Cebelüttarığa varmış, 
\re ö jle üzeri oradan Berlinden aldığı 
enı' r üzerine Almanya ya hareket et .. 
ltıişt·r. 

Valansiya hükumetinin iddiasına 
göre, Doyçland kruvazörü hükfımetçi 
~YYarelere karşı ateş açmış, tayyare -

1
er de bunun üzerine mukabele ederek 

. 2 bomba atmışlardır. Bu bombalardan 
<!ört tanesi gemiye isabet etmiştir. 

Alman hükumetinin iddiasına göre, 
:Va ansiya hükumeti tayyareleri, bey • 
l'lelmilel kontrole iştirak eden ve cu -
lnartcsi günü İbiga adasında demirle • 
~en Doyçland kruvazörüne hücum et
lrl.i~lcrdir. Tayyareler, plane nçuşla a-

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

rettebatı, muhafazasız yerlerde istira - Bu muahedenin müzak'!relerine işti
hat halinde bulunuyordu. &rnbalar· rak etmek üzere Şamdan hareket etmiş 
dan biri yemekhanenin ortasında pat- olan Suriye başvekilinin riyaseti altında
lamış, bir tanesi de güvertede infıHik ki heyet, yarın burada beklenmektedir. 
etmişse de fazla hasarı mucip olmamış· Türkiye H:!.riciye Vekili Rüştü Aras, 
tır. Doyçland ateş açmamıştır. müteveffa Fransız başbakanı Aristid 

İ Brian'ın doğumunun 75 inci yıldönümü spanyol şehrinin bombardımanı 
nasıl uldu? münasebetile Sorbon Üniversitesinde ya-

Valansiya 31 (A.A) _ Mılli l\füda- pılan merasimde hazır bulunmuş ve Mec-
faa Bakanlığı tebliğ ediyor: lis reisi Heriodan sonra söz alarak, Bri-

Almeria askeri kumandanı mılli mü an'ın kıymet \'e meziyetlcrıni hürmetle 
dafaa Bakanlığına aşağıdaki i~'arda bu yiidetmiştir. 
Junmuştur: Rüştü Arasın bu hitabesi hararetli al-

Bu sabah saat 5.30 da bir Alman zırh kışlarla karşılanmıştır. 
-::::\ ' 1 1 ' t , ı J 1 1 $ 1 \:;: , ::ı::ıı ~ 1 l 1 ] 1~ 

lısı ile dört torpido muhribinin Carta· rından, İngilız hükfımetinin, Almanya-
gcna'dan Almeria'ya doğru gelmekte nm esasen vahim olan vaziyeti daha 
olduğundan haberdar edildim. Saat ziyade vahimleştirecek bir harekette 
5.45 de beş Alman gemisi Almeria ü- bulunmıyacağını ümit etmekte oldu • 
zerine ilerlemeye devam etmisler ve ğundan hükumetine bildirmesini rica 
12 kilometre mesafeden, hiç bi; ihtar· ettim. 
da bul~n~aksızın ve sarih hiç bir he- Fransız donanması Akdenizdc 
def tayınım~ teşebbüs etmeksizin Alme Londra 31 (A.A.) - Valansiyadan 

* 
Bu telgrafı okuduktan sonra tanınmış 

doktorlarımızla görüştük. Bizim fevkala
de bulduğumuz hadiseyi dok•.odar gayet 
tabii buldular. 

- Hiç bir fevkaladelik yok dediler. 
Bunlar olagan şeylerdir. Uzerirırte tevak
kufa bile değmez. 

Hatta doktor Tevfik Remzi caha ileri 
giderek dedi ki: 

- Biz urlardan nice nice diş, t;<:>ne, knş, 
göz, tam ve yarım çene çıkarmışızdır. 

Bunlar fizyolojik inkişafın, sebeo~eri ma
IUm olan garabetleridir. 

İtalya ve İspanya 
------

ltalya sadece İspanyayı 
komünizmden 

kurtarmak istiyormuş ria halkının üıerine ateş açmışlardır. Röyter ajansına bildirildiğine gtire, 
Alman gem1leri 200 mermi atmışlar • Fransız harp gemileri Toulon'dan Ak -
dır. Bataryalarımız altmış obüs atmak· denize doğru hareket etmişlerdir. Roma 31 (A.A.) - Giornalc d'İtali:ı 
la mukabele etmiştir ve zevahire naza· Bayonne'dan da bir kaç harp gemi- gazetesinde V1rgino Gayda, şöyle yazıyor: 
ran da torpitolardan birine isabet vu- sinin hareket ettiği bildirilmektedir. •İtalya ne İspanyada ne de cıvarında 
ku bulmuştur. Saat 6.50 de Alman fi- Ölen bahriyelilerin cenaze merasimi bir şey arıyor. İspanya'nın haldarına ve 
losu bir duman bulutunun arkasına giz Londra 31 (A.A.) _ Doyçland bah- meı:faatlerine ve İspan~ol milletine ve~ 
lenere~. u~aklaşmışhr. Mevkii müstah- riyelilerinin cenaze merasimi, bugün ya Ispanya. v<.• Akdenızde. ~1er.f~at~erı 
kem gozculeri mütearrız gemilerin Ü· Cebelüttarıkta yapılmış ve bu mera _ bulunan mılletlere karşı hıç uır ıddıası 
zerinde sarahaten Alman bayrağını gör simde Cebelüttarık valisi General Sir 1 yoktu~" İta~s. sadece İspanyayı Avrupa 
müş1erdir 1 E Amiral Welle d h b için hır tehlıke olan komünizmden kur-. · 

1 

wans ve s e azır u • 1 • • 

.. ~ır çok m~bani tahrip olunmuştur. lunmu~tur. Ayrıca Cebelüttarıkta bu· tarmak ıstıyor~ . . . . . . • 
Olu ve yaralıların sayısını tahmin et • lunan İngiliz gemilerinden ve halen İtalya, komunızmın şımdikı cı.lah y~
mek şimdilik iı:"kansızdır. bu limanda bulunan bir Türk torpido rışları~a sebeb olduğu _Jro~aa:mdedır. 

Alman gcmıleri, geçenlerde bir İn· muhribi, bir Holanda denizaltı gemisi fta.lya ıle Almanya bu vazıye. kcrşı~ın~a 
giliz torpidosunun bir mavn'a çarpt • b'. Amerikan torpido muh "b' d silahlanrnağa mecbur olmuşl:u· ve Ingıl-

J ıgı ve 11 rı ın en ·1 F d k dil · · t k'b t 
mıntakada mayn toplayan go .1 . d b' 1 'et de bu merası·me . t' k t tere ı e ransa a en erını a ı e -.mı erı e ırer ıey ış ıra e • . . .. .. 
topo tutmuşlardır. . 1 d" mıştır. Zamanımızın buyük Avrupa me-

mış er ır. · f · d -
Alman resmi tehi'"• L drada ne deniliy ? selesı aşızm veya emokrasiyc hucum 

ıgı on or. ğ"l b . . . 
Berlin 31 (A.A.) _ Resmen tebliğ Londra 3 ı (Hususi) _ Doyçland etmek de ı '. unların sulh ıçınde hangı 

ediliyor: hadisesi hakkında tefsirden imtina e _ şartlar dahilır.de birbir~erile ı:ıü~asebet-
İspanyol müstahkem Almeria lima- den İngiliz resmi mahfelleri, vaziye • te bulun~c~klarını tesbıt etme ..... tı~. . . 

nı, kızıl bombardıman tayyarelerinin tin çok ciddi olduğunu kabul t!tmekle Mussolını, bu yolda yapılaca.k ılk ışın 
Doyçland kruvazörüne karşı yapmış ol beraber, vahim neticelere varmıyaca- İtalya, Almanya, :ransa,. lngılte~e ve 
dukları caniyane taarruza karşı muka- - "m't etmektedirler. Polonya arasında ımza edilecek bır pakt 
belei bilmisil olmak üzere bu sabaıı gınıHu · 

1 
·ve nazırı Eden bugün Fran- olduğu fikrindedir. Bundan mak.qad, Av-

ı ar cı.ı. ' ' d · i b' d' t · .. d t' Alman deniz kuvvelleri tarafından bom , İt lvan elçilerile Alman masla- rupa a sıyas ır ırec oıre vucu a ge ır-
bardıman edilmiştir. Mukabelei bilmi- ~ı:t;ifzar~n~ kabul etmiş ve vaziyet hak mek değil, silahI_ar hak~md:ı bir anlaşma 
sil hareketi liman tesisatı tam~men tah kında müzakerelerde bulunmuştur. esası husule getırmektır.:t 
rjp olunduktan ve kızıl mevki müstah- Esrarengiz bir tahtelbahirin 
kem bataryaları susturulduktan sonra yaptıkları 
nihayet bulmuştur. Alman donanmnsı. Valansiya 31 (A.A.) - Milliyeti 
nın diğer parçaları da derhal İspanyol meçhul bir denizaltı gemisi, Barselon 
sularına - orada mevcut bulunan A! • ci\'arında Zorrora ismindeki İspanyol 
man deniz kuvvetlerini takviye için - nakliye gemisini torpillemiş, bilahare 
gideceklerdir. saat 13.30 da, 11 O yolcu ile hareket ha-

iş Bankası mUdUrU Ankarada 
Ankara 31 (Hususi) - İş Bankası U

mum Müdürü Muammer Eriş bu sabah 
gelmiş, istasyonda İktisat eVkili Celal 
Bayarla Banka idare meclisi reisi Fuat 
Bulca ve banka erkanı tarafından karşı
lanmıştır. 

Selim Ragıp E:wPç 

"Son Posla,, nın 
Suriye mektupları 

(Baştarafı 1 inci •ayfada) 

rülmesi üzerine Vatani matbuatı tara
fından bir feryat ve vaveylarlır koptu. 

Bu statüde Suriyenin lehine yegane 
yenilik olarak yalnız Arapçanın da res
mi bir dil olarak kabulü bu unmnkta 
olduğu için, haftalarca Pariste ve Ce
nevrede sarf ettikleri emeklerden bir 
şey çıkmadığını itiraf ediyorlar. Gaze.e 
lerin umumiyetle bütün yazdıklarının 
hülasası şudur: 

cİskenderunu kaybettik!• 
El Kabes gazetesi diyor ki: cSancak 

Türkiyenin olmadı amma. b;z de onu 
tamamen kaybettik!•. Esasen, Bay Ca
biri'nin dün parlamentoda irad ettiği 

bir nutuk ta bu işi böylece itiraftan i· 
barettir. Nutkunda ı hülasaten şunları 
söyledi: cBiz, bu meselenin hiç bir nok
tasında işin hakikatından malfunat sa
hibi olamadık. Meseleyi, bizim habe • 
rimiz olmadan Türkiye çıkardı; Fran
sa bizim haberimiz olmadan Türkiye ı· 
le konuşlu; Fransa, Türkiyeye. ilk an
laşma teminatını da bize sormadan.., • 
di ve Milletler Cemiyetinin ilk kararı 
verilirken de kimse bize hiç bir şey sor 
madı. Bütün bu hadiseler ara:>ında biz 
elimizden geleni yaptık. İstediğimiz ne· 
ticeyi elde edemedik. Neticeyi istikbal 
gösterir.• 

Bu tarzdaki ifadenin manası, bize 
sorulmadan yapılan bu işlerden dolayı 
ilerde itiraz hakkımız mahfuzdur!• dan 
ibaret olsa gerektir. Bu da hüki'ımetin 
muvaffakiyetsizliğini gizlemek için kul 
lanılan bir taktikten ibaretir. 

Dün parlamentoda bir çok nasyona-
list şefleri nutuklar söylediler ve hepsi 
de bu yeni vaziyeti protesto eden mer-

siyeler okudular. 
Buraya gelen haberlere göre Sanca· 

Müdahale komitesi toplanmadı linde bu!unan Cuideda de Barcelona 
Londra 31 (A.A.) - Almanyanın ve vapurunu batırmıştır. Bu vapurun bat

İtalyanın aldıkları vaziyet üzerine a - ması üzerine boğulanların miktar• mü
demi müdahale komitesi toplanmamış· him sanı1maktadır. Vapur, Marsilya .. 

ğın bayrağı Suriye bayrağı olacak ve 
fakat, üzerine Hatay kelimesi yazıla • 

Ankara 31 (Hususi) - Yarın Cumhu-
cakmış. 

riyet Merkez Bankası idare meclisine ti-

Merkez Bankası için intihap 

tır. dan gelmekte idi. 
B. Eden, Avam Kamarasında demiş- Rhone ismindeki petrol gemisi tle 

tir ki: hücuma maruz kalmışsa da bu gemiye 

caret odalar namına bir, zirai kooperatif- Başvekil il~. harici!e nazırı . b.ugün 
ler için iki aza seçilecektir. Namzedler Cenevrey~ m:ıte~~ccı~en şehrı~ı~den 
arasında eski azadan Reşad ve Emlak hareket e ece er ır. e yapmcı. ıste

dikleri mali'ım değildir. 
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4 Snyfa · SO N P. a::> TA . 

Maaş tediye 
Emri geldi 

Haziran 1 
----= 

Liman antreposunda f ed 
bir kaza oldu 

ipleri kopan asansör düştü, bir hamal öldü, bir 
hamal da ağır yaralı 

Maliye Vekaletinden İstanbul def - Dün, Sirkecide, Dirlik sokağında, Em üzere asansördeki balyanın üzerine 

K ış1n bile odun ve kömür bu kadar pahalılaşmamıştı, 
açık gözler hiç sebebsiz fiatlan yükselttiler 

] 
terdarlığına, umumi maaş tevziatına lak ve Eytam bankası karşısındaki Li • çıkmışlardır. Bunların çıkmasile e~.ya 
bugün başl~nılması tebliğ edilmiştir. man Şirketine ait antrepoda feci bir ka daha ağırlaşmış, asansör birdenbı;e 
Gerek tahsıl, gerekse mal müdürlükle· za olmuş, bir yük asansörünün üzedne kurtularak bir yıldırım sür'atile aşagt" 
ri veznelerinde bu sabah senebaşı ta- çıkan iki hamal asansörle beraber beş doğru inmeğe başlamıştır. Osman da" 

Yaz mevsimine girdiğimiz halde kö· 
mür ve odun fiatları inmesi lazım ge-
lirk en, bilakis kara kışa nisbetle ar t -

ır. Bugün perakende elleme kö • 
ün kilosu 6 kuruşa, kanşık kömü
kilosu semtine göre 4,5, 5 kuruşa, 

mışt 

mür 
rün 
odu nun çekisi 300 kuruşa ve k ilosu 2 

uşa satılmaktadır. kur 

bek 
Bu vaziyet karşısında İstanbulda 
lenilmeyen bir kömür buhranı veya 
a doğrusu mahrukat ihtikarı baş 
ermiştir. Bundan bütün halk şika

idir. 

dah 
göst 
yetç 

Bunun sebeplerini tahkik ettik. Hiç 
tan doğurulmak istenen bu vaziyet, 
takım toptancı mahrukat tacirleri· 

yok 
bir 
nin, yeni orman kanununun bugünden 

aren tatbik mevkiine konması do • 
sile, bunu fırsat sayarak ihtikar yo· 
sapmış olmalarından ileri gel -

itib 
layı 

!una 
mek tedir. Bunu dün konuştuğumuz pe

ende mahrukat satıcıları tahkikat 
an muharririmize müttefikan söy • 
ışlerdir. 

rak 
yap 
lem· 

} 

nun 
kor 
lun 
ma 

Ialbuki, hükıimet yeni orman kanu· 
u milli servetimiz olan ormanları 
umak ve gene milli servetimiz bu -
an maden kömürü istihlak.ini arttır

k maks~ile meydana getirmiştir. 
Kan 
cihe 

unda, bugünkü vaziyeti doğuracak 
tler yoktur. 

I 

I 

l stanbula odun ithal ediliyor 

dadı yapıldıktan sonra tediyata başla- altı metrelik bir yükseklikten aşağıya ha genç olduğu için, kendisini koruya· 
nacaktır. Yalnız, vazifelerinin lağvı taşlar üzerine düşmüşler, bunlardan bi bilmiş, fakat daha yaşlı olan Yusuf, ba· 
tebliğ edilenlerle orman teşkilatı me - ri, kaldırıldıkları Cerahpaşa hastane - şı kenarlardaki demirlere çarpa çarpa 
murlarının bu tediyeden istisna edil sinde ölm~tür. Hadise şöyle olmuş - aşağıya kadar inmiş, baygın bir halde 
meleri de, gene vekaletçe defterdar • tur: yere serilip kalmıştır. İki yaralı, der ~ 
lığa bildirilm~tir. Antrepoda, her zaman olduğu gibi, hal çağırılan sıhhi imdat otomobilile 

Orman teşkilatı memurlarına tedi- dün de gene yukarı çıkmak üzere bal- Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmışlar" 
yenin ayrı bir teşkilattan, mülhak bir yaları yük asansörüne koymuşlar, bir dır. Yusuf; aldığı yaraların tcsirilc, 
bütçeden yapılması ihtimali kuvvetli • aralık, yerleştirilen balyalardan biri, bir müddet sonra ölmüştür. 
dir. asansörün yan tarafından fazla bir çı- adı'l E.n· 

Muayenesine giden tabibi • Mütekait, dul ve yetim maaşlarının kıntı teşkil ettiği için asansör durmuş-
.. .. · ı k k b' ı ver Karan, defnine ruhsat vermiştir. da üç aylıklarının tediyesine hazira • tur. Asansoru ış etme a ıl o ama • 

nın beşinden itibaren başlanacaktır. dığından, antrepo hamallarından Yu • Osmanın yaraları da ağır ve tehlike ' 
Aylıklarını Emlak bankasına kırdı- suf ve Osman ismindeki iki tanesi, yü- lidir. Kaza hakkındaki tahkikata de • 

ran üç aylık maaş sahiplerinin parala- kü çekip takıldığı yerden kurtarmak vam edilmektedir. 
rının da, bankaca, ayın beş veya altı- Polis.fe: .__ ...... ___ ~;hi~·iwş ..... leri: 
smda tediyesine başlanacaktır. Y 

Banka, bir kolaylık olmak üzere, ya· B k d d tt zehı'rlendı" B 1 1· · d · b 1 kontrol 
rından itibaren yalnız malfıllere tedi- eş a ın u an e e ıyenın emır aş arı 
ye yapmağa başlayacaktır. Galatada Sıdıka, Anjel, Efterbi, Ru edilecek 

Emlak ve Eytam bankası Üsküdar biye ve Seniha isimli beş kadın sokak- Bugün, bütün belediye dairelerinin 
ve Fatihte iki tediye şubesi açmak ta· tan geçen bir seyyar satıcıdan dut alıp senelik demirbaş eşya ve nakit tfıdat 
savvurundadır. Bu şubelerin üç ay son yemişler, biraz sonra, beşi birden ze- ve teftişi yapılacaktır. Bu hususta tan· 
raki tediye devresine kadar açılnrnsı hir1cnme alaim~ gö;:;termişlerdir. Hep- zim edilen mazbatalar be!ediye muha-
için çalışılacaktır. si, tedavi altına alınmak uzerc Beyoğ- sebe müdürlüğünce, evvelki senelere 

Deniz müesseselerinde lu Zükur hastanesine kaldırılmış!ar - ait mazbatalarla karşılaştırılarak meV" 
c- 31 16 numaralı yeni orman ka • dır. cudatta noksan olup olmadığı tetkik o· 

nununun tatbikine bugünden itibaren İktısat Vekaletine bağlı Denız mü- Bir yarıgın başlangıcı lunacakt~r. 
geçilecektir. Bu kanun 136 maddelik • esseselerinde ve denizyollarında teka- Mütekait Mustafanın tasarrufunda Yeni halin inşasına başlanıyor 
tir. Kanunun tatbik suretini müş'ir o- fü kanununun tatbikatına bugünden i-

olup börekçi İsmailin kira ile oturdu • ş· d 'k' hal b'nasının vanınd vapı· larak hazırlanan nizamname tasdik e· tibaren başlanacaktır. Kanun mart a • ım 1 1 ı J a J 

Toptancılar bunu şöyle tevil edıyor· 
lar: 

dilmek üzeredir. Orman Müdürlüğüne yından muteber olduğundan memur - ğu Kasımpaşada Zincirli kuyuda Yedi- lacak ikinci hal binasının inşasına ha . 

« 

bugün yarın tebliği beklenilmektedir. ların maaşlarından mart, nisan mayısa y~l sokağında sigortasız 48 numaralı ziranın başından itibaren başlanacak • 
- Yeni orman kanunu yarından Kereste, mahrukat vesaire için yapıla- ait tekaüdiyelerin kesilmesi lazım gel- a şap evden, evvelki gece, soba boru- tır. Yeni hal binası inşa olunduktan son 

aren tatbik mevkiine sokulacak. Ge cak kat'iyat, bu nizamnameye göre or- mektedir. su tutuşarak yangın çıkmış, kaplama· ra buraya sebzeciler kavun ve kar • itib 
çcn Sene dag·ıarda odun kesmek ı·çı'n e- rnan idaresinı'n vereceg·ı· hükümler da· ]ar kısmen yandıktan sonra söndürül • 

1 1 
' 

1 
• gibi 

mi.iştür. puzcu ar, meyvacı ar a ın~cagı_ . 
ze ruhsatnameler verilmişti. Bun - bilinde yapılacaktır. Daire/erin geni Bir amele elini makineye kaptırdı toptan muamele yapan zeytınyag1, sa, l!mi 

Jarı bu sene aldılar. Odun kesemiyoruz Kanunun tatbikinden sonra, odun 
1 

ehre getirelim. Her sene bu zaman veya kömür bulunmıyacağı meselesi Sene kadro/arı Karagümrükte Bektaş sokağında o- b~n, zeytin gibi satıcılar da bu bına : 
nbulda odun sevkiyatı aylarıdır. O· tamamen as1lsızdır. Kanunun tatbiki turan Hüseyin oğlu Orhan, çalışmakta çınde toplanacaktır. Halkla tem~s ~t ii 
)arı getı'rmeden evvel İstanbul tile- dolavısile, bu cihetten endi<:eyi mucip oıau·u Avvansaravda Yahvanın ma - meyen toptancıların cumartesı gun 

ki ş 
İsta 
dun 
cari 

J "' - Dairelerin yeni sene kadrolarının ~ "' ~ bi 
arı.le anlaşır, ne kadar ihtiyaçları hiç bir hal yoktur. b ·· 1 d bl - karna fabrikasında makine ile işlerken saat 1 3 den itibaren hafta tatiline ta - ugun er e te igi beklenilmektedir. 
sa hcrgün 15 - 20 vagon yollıyar:ık Yalnız her fırsatta olduğu gibi, bu Bazı dairelerin kadrolarında ufak tc _ sol elini kazaen makineye kaptırmış, bulunması icap etmektedir. Fakat bUil 
ısteği kapatmağa çalışırız. Bu sene vesile ile de, ellerinde stok kömür veya fek tadilat yapıldığı anlaşılmaktadır. yaralanmış, te~avi altına alınmıştır. lar halen dağınık bir vaziyette bulun· 

var 
bu · 

mizde odun yok ki tüccarlara sata - o?u~u ol~~ bazı ta~~rı:r artık odun k:- Sıhhiye Müdürlüğünün kadrosunda bir Motosı let kazaları duğundan perakendeci manzarası ar • 
» • • • sılmıyecegı veya. komur yapılmıyac~gı değişiklik yapılmamıştır. Çapada, Taşkasapta, tramvay yolun- zetmekte ve cumartesi günü saat 20 ye 

eli 
hm. 

alahiyettar resmı makamlar da
1
mu- ydokl~ndtakb1azı şa~ıa~.: çıkar~rabk el.~ekrın~ 1 AdJiye kadrosu dan gitmekte olan sütçü Mustafa oğlu kadar açık bulundurulmaktadır. Bu 

ririmize şu izahatta bulunmuş ar - e ı s o arı mum un mer e e yu se · . .. . . 12 yaşında Samiye Banka memurların- toptancılar hal binasına geçince dük • 

s 
har 
dır: fiatla sürmek istemektedirler.• lstanbul ve rnulhakatına aıt _Yem ad dan Adnanın kullanmakta olduğu 234 d 

0 ........,_-..------ ............... -...- liyc kadrosu, dün vekaletten Istanbul numaralı motosiklet çarpmış. ağır su _ kanlarını cumartesi günü saat 1 3 e 
Deniz işleri: Müteferrik : müddeiumumiliğine bildirildi. rette yaralamıştır. Yaralı çocuk Haseki kapayacaklar, resmi günlerde açık bu· 

Kaçakçılık işlerine bakan 9 uncu ih- kadın hastanesine kaldırılmı~tır. lundurulmıyacaklardır. ç ubuklu gaz deposu iskelesinin 
yeri değiştiriliyor 

Çubukluda bulunan gaz depolarının 

Edirne - İstanbul şosesi gelecek tisasın müddeti uzatılmamış, ancak bu * Şehremininde oturan Akif oğlu ---· · · · · · · · · · · · · · · ·~ · · · · · · · ' ·-
sene tamamlanıyor mahkeme asliye cezaya tahvil olunmak Şükriinün idaresindeki 142 numar:ılı PA R ı• S ~-. 

rıht ımda bulunan iskele mahallinin şir 
vapurlarının Çubukluya yanaşrna
işkal ettiği yolunda yapılan müra
ların tetkiki neticesinde, bu iske
n yerinin değiştirilmesine karar ve 

Edirne ile İstanbul arasında inşa o- suretilc ipka edilmiştir. Mahkeme, şim motosiklet Topkapıdan Edirnek::ıpıya ,_. 
lunmakta olan şose önümüzdeki sene di beşinci ceza ismini almaktadır. giderken Karagümrükte Şaban oğ1u . 
içinde ikmal edilecektir. Memleketimi • İkinci ceza reisi Kemal, buradan o Necibe çarparak yaralamıştır. Necip 
ze seyyah cehli için muhtelif teşeb - mahkeı;1eye naklolunmu~tur._.Bu hu~~s- tedavi altına alınmış, Şükrü yakalan • ı 
büsler yapan Türkiye Turing klübü bu ta Vekaletten emir gelmış, dun tebhgat mıştır. 
şoseden de istifade edecektir. Şose ik- yapılmıştır. Dün reis Kemalin ikinci ce e· t b"l k 

1 d ·ı· n · ı· · · d d 1 b kt g· so ır o omo ı azası ma e ı ınce .oalkanlardan ve Avrupa- za reıs ıgın e uruşma ara a ı ı n 2028 1 
.k 

1 
h • 

d I. t b b.. .. .. d" B ·· .. .. ~ 'd k ad P a a numara ı ususı otomo-Enkaz sanılan leş duba imiş an san ula uyuk otomobil seya - gun u. ugun gumruge gı ere , or n b'l F' v dd . d k 

B d · . .. 1 Bulgaris- hatleri tertip olunacaktır Son c;eneler- \•azife görecektir. Beşinci ceza, güm • l~n Fır~tza~al cHa esın en geçkme tel o-
un an yırmı gun evve ı d A d b k'ld · - r" k b' d k 1 kt < • erı og u asana çarpara mu lte-
h·ıı . d .... 1 mi enka· e vrupa a u şe ı e yapılan seya- u ınasın a a aca ır. lif 1 • d h . 

1
. sa ı erın e goru en ve ge h k • 1 .. • • 

1 

. . . yer erın en e emmıyet ı surette ya 
annedilen büyük bir duba dün Ka- atler pe çoga mıştır. T~:kıye ıle Yu- Ikinci ceza reisliğine kimin getırıle- ralamıştır. 
eniz boğazında görülmüştür. Bu du· g.oslav~a .~:asında teşekkul ede~ Tu • c:.ği buraca henüz belli .değildir ... ~~- Yaralı hastaneye kaldırılmış, oto· 
200 ton kadardır. rızm bırlıgı Balkan memleketlerıne teş gunden itibaren hev'ete azadan l\..aşıf mobilı'n f" .. . k l k h kk d 

·ı d'l' b t' t' t h kk , d J • şo oru ~ a a anara a ın a 
H l k .. b ' Rumen mı e ı ırse u ıcare ın a a UKU a- Kumral vekaleten rivaset edeccktır. takı'bata b 1 t avuz anma uzere ır h . 'k t 1 kt • J aş anmış ır. 

'd d' a genış mı yas a o aca ır. E k ' 9 . . h. k' . At fla B' t ı: ·ı torpı osu gel ı G" .. k· l d • . l s ı uncu ıhtısas a ımı ı ır rarnv~y otomo ı e çarptı 
. . . limru er c yem tayın er "dd · • M' h b k len~ · Dün limanımıza Maraçti isımlı bır · .. .. ~·· .. .. .. •.. mu eıumumı 1 ıt atın, aş a yer Evvelkı gece saat 2,20 de Taksim • 

men torpidosu gelmiş ve havuzlan- ~stan~ul gumru.gu. baş mudurlugu, tayinlerinin bildirilmesi beklenilmekte· den G alatasaraya giden 297 numaralı 
k üzere Halice girmiştir. yenı. mal~ yıla ye~ı bır çalışma ~r_?grn- dir. Verilen salahiyetle son zamanlarda vatman Osmanın idaresindeki 205 nu-

h _ b' t ld' mı ıle gırmektedır. Kadrolara ılave - 9 uncu ihtisastaki davalarda nıüddeiu maralı Şişl' s· k . h tt . 1 manımıza ususı ır ya ge ı 1 1 . 1 kl 'h . ı - ır ecı a ına ış eyen 
.. . . . . . . er yapı mış ve yenı memuru ar ı - mumilig·i temsil eden muavın Hakkı tramvay ar b ·· .. 1· t'kl·ı d 

Dun Iımanımıza Alıs ısımlı ve hır d ı t 1·h d'l 'k' . .. .. . . .. . a asının onune, s ı a ca 
. • . as o unmuş ur. das e ı en ı ıncı Şukru 5 mcı cezada da muddeıumu - desinden A - · · d k' k k 

ı.iz lorduna aıt hususı hır yat gel - mes'ul muhasipliğe Haydarpaşa güm - milig· i 'temsile devam edecektir. tan bı'rde' b'gacabr:m tyanmb'la ıkmso a . -
tır ·· • ·· h · 1 .M n ıre ır o omo ı çı ış 1c-

. r~~u .~~ asıp mes'u u ahmut tayin Müddeti uzatılmayan 9 uncu ihti • tinabı kabil olmıyacak bir şekilde' bir 
TA K V 1 M e ı .;;;ış ~r. .. d" r·... t . d'l sastaki davaların sorgu işlerini. mev • kaza olmuş, tramvay otomobile çarpa-

ket 
sını 

caat 
leni 
ri 

tan 
ZJ Z 

rad 
ha 

Ru 
ma 
Li 

tngi 
miş 

lmiştir. 

SERGİSİNE herkes içın elverişli 
NATTA'nın seyahat programları 
SERBEST SEYAHAT!,ERfMİZ 

(Sergi müddetince bugünden itiba
ren her Cuma İstanbulcla vapurla 

hareket.) 

GİDİŞ : Atina, Brindizi, Rcmn. Mi· 
lana. Lozan, PARİS. 
DÖNÜŞ : Marsilya, Montekarlo, Nis, 
Kan, Genova, Roma, Bıindizi 15· 
TANBUL. 

PARİSTEKİ OTELLER DAHİLDiR. 

KAFİLE SEYAHATLERfivlİZ 

(1 Temmuz İstanbuldan :uıreket) 
14 Temmuz şenliklerinde bulunacak 
bu grupun pasaportları yapıimağ.a 
başlanmıştır. Acele kaydolı..nuz. Mı· 

lfmo ve Belgradda ikamet. 

23 Temmuz İstanbuldan ha::-ı->ket ede· 
cek ikinci seyahatimizde yer kal· 

mu .. du··errlseırndemuAudı:l~gun: . ayın .ethı 
1
c.nt cut diğer sorgu hakimlikleri idare ede- rak parçalamıştır. Otomobil şoför Ah· 

n ı ın ) erıne ı a a k. t'b' med' ·a . d d' . . . d b 1 mamıştır. .. .. - .. h bec' . E . ç "th ceklerdir Bu mahkemenin baş a ı :ne ın ı aresın c ır ve ıçerısın e u u-
glAutmgr·~mgur.~g-~ masel ısbeı .m

1
. ~~ ady, ı a- ve kfıtipl~rine de başka vcrlerde vazife nan dört müşteriden Mustafa ve Os -

HAZİRAN 

Ru mr sene 
lb6:i 

Mayı• 
19 

1 
Resnı t sene 

l\IJ7 

SALI 

Arabt sene 
18')6 

Hızır 
27 

8 ABAH 
,:,. 1), 

68 
31 

Rebiülevell l:ıt:iAK 

~. u. 
43 
16 

8 
4 

E. 
z. 

21 
lkınrlı 

1.J. o). u. 
~ 37 

12 11 16 11 

Akşam '· ı u. 
12 -
l~ı 33 

6 
• ) .. 

) it t ;ı '· ı U 1 59 
21 H2 

a u u u u ıase cı ıgıne e mu- J k • 
hasebe kalemi şeflerinden Azmi tayin verilecektir. man , ırılan. camlardan agırc~ yarala • 
olunmuştur. Çatalca, Şile, Silivri mahkemeleri n~rak teda~ı altına alın.mak uzere Bey 

• . . • • •1 oglu beledıye hastanesıne kaldırılmış-
937 mali yılı bugün başlıyor başkatıplerının aslı maaşları sırası e la d 

1750, 1600 kuruşa çıkarılmıştır. Bu yer r ı.r. .. .. • 
Bugün 1937 mali senesinin birinci 

günüdür. Dün akşam bütün devlet da
irelerinde 9 36 yılına ait hesaplar ka
patılmıştır. Bugün yeni hesapla:- açı -
lacak ve kasalardaki paralarla kıymet
li kağıtlar hey'etler huzurunda sayıla
caktır . 

Yeni bir ıtüdyo kuruluyor 
Kemal film, Lale film ve film ope· 

ratörü Cezmi Remzi, müştereken, Ga • 
latasarayda, bir stüdyo kurmağa karar 

le mahkemeleri katiplerinin maaşları Gazı koprllsunde çalışan hır amelt: a: gene sırasile 1000, 1200, 1400, ku- kazaya uğradı, öldü 
ruşa çıkarılmıştır. Gazi köprüsü inşaat mahallinde ça· 

İstanbul ve mülhakatının veni adli- lışan ameleden Kasımpaşada Kulak -
ve kadrosunda başkaca esasi; bir de • sızda sakin 26 yaşlarında Emrullah, 
ğişikli kyoktur'. dün sabah sarr. 8 raddelerinde motörle - . · · · ·- ··-· ·-.. ·--·- ... •ao-~- ağaç keserken bir ağaç parçası kafası
vermişler, bu hususta lazım gelen mal- na düşmüş, ağır surette yaralamıştır. 
zemcyi de Avrupadan kısmen getirt • Emrullah derhal Balat Musevi hasta
mişlerdir. Yakında, stüdyonun inşa ve nesine kaldırılmış, fakat öğleden son· 
tesisine a it hazırlıklara başlanacaktı r. r a ölmüştür. 

30 Temmuz İstanbuldan hareket: A· 
tina, Brindizi, Venedik, vapur jle, 
Venedikte ikamet ve Lidoyu gezrnc, 
Paris, Londra, Plymouth, Manhatta~ 
transatlantiği ile iki gcceHk sürprız 
seyahati, Hamburg, Berlin, BükreŞ 
ve avdet. Bu üçüncü seyahat için 
mahdut bulunan kamaralarmızı der· 
hal kapatınız. 

NATTA 
Seyahat acentası: Beyoğhı, Telefon 

44914 - Telgraf NATTA - fS'IANBVL 
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Haziran 

liarputta imar faaliyeti 
~ıııanla ehemmiyetini kaybeden bu kasabada belediye 
'ilçesinin müsaadesi nisbetinde imar işlerine başlandı 

Har put 

ltı~arput (Hususi) - Bir zamanlar şar- ittisalinde bir belediye dairesi, park, ço
bUf sayılı merkezlerinden ve kalabalık cuk bahçesi, kasapları ve sebzecileri bir 
lia llsu ile büyük şehirlerinden biri olan araya toplayan bir yer, bir çok yol ve kal
ltı~tput gitgide bu ehemmiyetini kaybet- dırım yaptırılmıştır. Kasaba lüküs Iamba 
)I! Ve nihayet beş bin nüfuslu bir nahi- lariyle tenvir edilmiştir. 

l{tnerkezi haline gelmiştir. Harputta Selçukilerden kalma Ulu ca-
biıı asabada bina sayısı azalmış, mevcut mi, Zencirli medrese, Harput kalesi, Arap 
~1.ı·· 1~1~r harabeye yüz tutmuş, 100 kadar 
\in ~~~n kalmıştır. Kasabada bir tane deri baba mescidi ve saire gibi bir çok kıy -
"{\o metli san'at eserleri vardır. 

?e Sele fabrikası vardır. Meyva ve seb-
\rıserbken yetiştiği için bunların ihracı Harputa beş kilometre mesafede Buz-
da a. aya bir hayli para bırakır. Bağcılık luk denilen bir yer var ki yılın her mev-
n g~tti~çe inkişaf etmektedir. siminde buzla örtülü bulunmaktadır. 

\a~bed~~e bütçesi 10640 liradır. Halkevi Buzluğun üzeri dağlar ve yalçın kayalar-
a ıçın çok faydalı olmuştur. Halkevi la örtülü bulunmaktadır. il · - ~- --- - ----------- - ~- - - ~ 

M~::~=~e~t~~;fa:ı 
Silivri (Hususi) - Adliye binası çok 

harap bir vaziyettedir. Her fırtınada zel
zele olur gibi sallanan bu binanın tamiri 
icap etmektedir. 

Aksaraylılar 
Bir tayyare 
Alıgorlar 

Aksaray (Hususi) - Türk Hava Kuru

mu muamelatını tef~ için müfettiş Ke

mal Tekeli Aksaraya gelmlştir. Aksaray 

T. H. K. iyi elemanlar elinde ve kuru -

mun kurııluşundaki gayeleri müdrik 'bir 
vaziyette çalışmaktadır. 

Şimdiye kadar Aksaray tayyaresi için 

merkezde 43 bin lira toplanmıştır. 60 bin 

liraya ibl~ğ edilince Aksaray, Türk hava 

ordularına bir tayyare kazandıracaktır. 

Cemiyetin başkanlığını yapan askerlik 

şubesi başkanı binbaşı B. Remzi Savulun 

hizmetleri şayanı taktirdir. 

Bir muallime 
A!tın madalya 
Verildi 
Konya (Hususi) - Askeri orta me:k

tep beden terbiye
si muallimi bin -
başı Nazmiye bir 
altın madalya ve
rilmiştir. Binbaşı 

Nazmi, beden ter 
biyecisi Selim Sır 
rıdan sonra Tür • 
kiyede en kıdemli 
ve emekli beden 
terbiyecisidir. Bu 
sahadaki hizmeti 33 yıllık beden ter·· 
de 3 3 seneyi geç- biyesi muallimi bin-
mektedir. Yaşı başı Nazmi 
altmışı geçmiş olmasına rağmen hala 
zinde olan bu emektar muallime veri
len altın madalya talebelerinin huzu
runda ve büyük merasimle göğsüne 
takılmıştır. 
_...,,,,,_,t<-ıı•·······.......,_, ............ , ... _. •••. _ ....... ,. ... .,_.:<*ıflıll ... .... ... __ 

~~anadan yazılıyor: Vilayet sıtma mü
llto le teşkilatı her yılki gibi faaliyet 
Sıı lltarnına bu sene de de\·am etmektedir. 
ipl~a ttıücadele teşkilatı. geçen yıl mart 
11.tla11.asından 15 mayısa kadar sıtmaya tu
lıtıa 31,658 dalaklıyı sıtma tedavisi al -
~öya alrnıştır. Mıntakaya dahil olan 615 
oıab· Q sıtma mücadele teşkjlatı partör 
aıtıı tlen bütün eski sıtmalıları tedaviye 
~d~j!ır. Ayrıca 90852 nüfur,. sıtma mü -
de11 doktorları tarafından muayene -
clq,,.. geçirilerek içlerinden hastaları te -
1ttv ı edilrniştir. Sıtma mücadele labora
ltı~tlarında bugüne kadar. 18,600 kan 
~etı Y:ne edilmiş ve ayrıca sıtma nakle
lı'ıl§t sıvrisinekler üzerinde etüd yapıl -
ltıs ~: :Adana, Osmaniye, Ceyhan, Tar -
§tıb 

1 
1 lıfke, Anamor ve Mersin mücadele 

emretmiş ise de burası da açık bir halde-
Silivride lağım tesisatı yoktur, evlerin dir. Bu yüzden sıcak günlerde taaffün 

çukurlarında biriken lağım muhteviyatı olmaktadır. 

e eri b" l ~tfe • .. olgelerdeki Anofol yuva arına 
ı~tı nıucadelesi yapmışlardır. Bu işler 
Go a 40 seyyar ve 20 sabit olmak üzere 
clqki~ele çalıştırılmıştır. Bu mıntakalar
ltıas ataklıkların kurutulması için açıl
ııaı11 k~rarlaştmlan yedi kilometrelik ka
~hi~ b~r kilometresi ikmal edilmiştir. İs
tla.ki ~rıın Emen gölünün bataklıkların -
ll)ıL Urutma işi ve anoreı sürfelerini 

•ıa i . 
~iye k Çın pars yeşili dökülmektedir. Şim-
tutı adar 72 kilo saf pars yeşili ve bü -
ltı~t~Uhelerde 5500 kilo mazot sarfedil -
hata~· l(adirlide Sa'li-un suyunun yaptığı 
~~tiir. hkların etüdlerine başlanmak üze-

Eıııı Silivride müsamere 
tli 'iti . 
~ ~l bi ld~anyurdu gençleri tarafından 
, 1~111 ft nı.u~amer verilmiş, bu müsamere 
a.~ere evkalade takdirini kazanmıştır. Mü

tekrar edilecektir. 

kasabada park civarında bir yere dökül- Dispanser doktorluğu 3 aydanberi mün 
mekte, burada kuruduktan ve çürüdük- haldir. HükCımet doktoru hem kasaba -
ten sonra tarlalara götürülüp gübre ola- daki hastalan, hem yollarda çalışan a -
rak kullanılmaktadır. Belediye Piripaşa meleyi tedavi ve muayene etmekte, hem 
camii arkasında bir kuyu kazdırmış, la- de resmi vazifesine munzam olarak dis
ğtm muhteviyatının buraya dökülmesini panser doktorluğunu yapmaktadır. ............................................................... 

Sivas - Erzurum hattı inşaatı 
Aşkaleden bildiri -

liyor: Sivas - Erzu - ·· 
rum hattı inşaatı fa
aliyet mevsimine gir
miş bulunmaktadır. 

Ancak iş aylan ip
tidası olan nisan 
ayından sonra mayıs 
ve haziran ortalarına 
kadar mütemadi yağ
mur yağışı faaliyeti 
güçleştirmektedir 

Erzurum, Aşkale 
ve civarı· için normal 
çalışma haziran, tem
muz, ağustos ve ni -
hayet eylül ortaları
na kadardır. Resim 
23 üncü kısım inşaa· 
tına dahil 1070 met
relik tünelin delinmesine başlanıldığı ilk 
günlerde Erzincan ağzının vaziyetini gös
teriyor. 

Şimdiki halde bu tünel Erzurum ağ -
zından 235 metre ve Erzincan ağzından 
139 metre ilerlemiş bulunmaktadır. 

Fazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: 

'b·· 
~İlttı Un gelen ajansta gör-

de ... 
.. . Aklıma durgunluk geldi 

Hasan Bey ... 
... Ameliyat neticesinde er

keğin biri bir çocuk doğur
muş 

Hasan Bey - İnanma ... 
Onlar olsa olsa zuğürtlük ne
ticesinde dokuz doğururlar!. 

Sayfa 1 

Memlekette spor hareketleri 

Niksa-r spoTcuları 

Milas Halkevi ta
kımı Muğlaya gitmiş, 

orada bir maç yap • 
nuştır. Yakında Mui 
lalılar da Milasa ge • 
lecekler, burada bir 
maç yapacaklardır. 
Bergama - Ayvalık 

maçı 

Bergamada Ayva -
lık Akınspor takımı 

ile Bergama Halkevi 
spor takımı arasında 
bir maç yapılmış, Şarkışla futbol takımı 
beş bin seyirci huzurunda yapılan bu ekzersizi yapılması kararlaştırılmıştır. 
maçta Bergamalılar üçe karşı beş sayı ile İdmanyurdu ile Halkevi spor kolu genç-
galip gelmişlerdir. leri yakında Ana piyesini temsil edecek-

Şarkışlada spor !erdir. 
Şarkışı.~.da gençler spora karşı büyük Ceyhanda yapılan müsabakalar 

bir alaka göstermektedirler. Şarkışla _ . . 
spor klübü gençleri fırsat buldukça ek- Ceyhan Halkevı spor kolu faaliyetınl 
zersizler yapmakta ve iyi neticeler al - artırmıştır. (Güneş spor) isminde bir fut-
maktadırlar. · 1 bol klübü tesis edilmiştir. Adana İdman-

Niksarda spor faaliyeti yurdunun ikinci takımı Ceyhan Güneş 
Niksar (Hususi) - Halkevinde bir top- sporla maç yapmak üzere Ceyhana gi • 

lantı yapılmış, gençlik ve spor faaliyeti- decektir. Sporcular arasında muhtelif 
nin canlandırılması, haftada 3 gün spor yarış müsabakaları yapılmış ve birinci, 
......................................... ..................... ikinci gelenlere güzel ve istifadeli he -

Arf vinde azimkar diyeler dağıtılmıştır. 100 metre koşusun-
Bir gencin da birinciliği Küçük Mustafa, ikinciliği 

Muvaffakiyeli de Ahmet kazanmışlardır. 200 metre ko
şusunda birinciliği Zahit, ikinci Ahmet; 

Artvinden yazılıyor: Burada çok ha - 1500 metre tahammül koşusunda da bi. 
yırlı bir iş başarılmış, kuru1an elektrik 

fabri'kası, memle -
keti nura kavuş -
turmuştur. Bu 
fabrikanın kuru-
luşuııda memle • 
ketin her türlü ih-
tiyacını gözönün -
de tutan ve ih ti -
yaçlarla çok ya • 
kından alakadar 
olan vali Refik 
Koroltanın rolü -
nü ve alakasını 

zikretme
mek haksızlık o • 
lur. Nazım Gürel 

Bu fabrikayı İzmir san'at mektebi me
zunlarından Nazım Gürel kurmuştur. 

Noksan malzeme ve vasıtalarla böyle 
muazzam bir eser meydana getirmesi, 
Nazım Gürelin takdir kazanmasına ayn 
bir sebep olmuştur. 

Bundan on sene evvel alınan makine
lerden şimdiye kadar istifade edileme -
mişti. Getirilen yabancı mühendisler de, 
bu makinelerin işe yaraınıyacağını; bun
lardan istifade kabil olamıyacağını söy
lemişlerdi. Bu değerli genç; kendi için -
den gelen bir heves ve arzu ile, hiç bir 
maddi menfaat kaygusu da güdmeksizin, 
uzun zaman uğraşarak o yabancı mü -
hendislerin cişe yaramaz!> diye kestirip 

rinciliği demirci Ahmet ve ikinci Sıtkı 
gelmiştir. Yüksek atlamada birinciliği 
Mehmet almıştır. 

Denizlide at koşulan 

Denizli 31 (AA.) - Halkevi ki)yücüler 
';omitesi tar:.ıfından tertib edilen ilkba

ar koşusu bugün yapıldı. Kf}ŞU halk 
arasında ve yetiştiriciler üzerinde çok a

laka uyandırdı. Köylülerirnızin ve hay
van meraklılarının arzuları i.izcrine son-

bahar at koşuları da yapılması daha şim· 
diden karar altına alınmı§tı!'. 

Sinopta at koşulan 

Sinob 31 (A.A.) - Dün Ada mcvkiin · 
deki sahada ilkbahar at koşul;,rı yapıl· 
mış ve birinci gelenlere ikramiyeler ve 
rilmiştir. 

Samsundaki koşular 

Samsun 31 (A.A.) - İlkbahar at koşu
larının ikincisi dün yapıhmş, sahada on 
binden fazla seyirci bulunmuştur. 

2200 metrede Çarşambalı Bavıamın At
macası, 2400 metrede Çiftelerde•ı Kayı
nın Alpı, 3500 metrede Kayserili Halil 
ağanın Uçar'ı birinci geldUer. Hayvan sa
hiblerine 1275 lira ikramiye verildi. 

Koşulardan sonra pehlivan güreşlerl. 

yaya ve bisiklet yarışları çok !leyecanlı 
oldu. 

attıkları makineleri temizlemiş, bugün Malkarada bir köylüyü 
şehri nura kavuşturan, su ile müteharrik 
bu muazzam eseri bu derme çatma vası - yaraladılar 
talarla meydana getirmiştir. Malkara (Hususi) - Çavuş köyün· 

Bütün Artvinlilerin taktirkan olduk- de bir yaralama vak'ası olmuş, Meh -
ları bu genç, eserini bitirip te iş başına met isminde biri muhtelif yerlerinden 
geçerek makineleri payansız bir zevkle ağır surette yaralanmıştır. 

çalıştırırken: Aralarında münaferet olan Muhacir 
- Bu eseri, nasıl çalışarak ve ne gibi Bekir ve Halil oğlu Asım gece, tarlası 

vasıtalarla meydana getirdiğimi biliyor- ve işi başında uyumakta olan Hacı İb· 
sunuz. Şu gördüğünüz muvaffakiyetimi rahim oğlu Mehmedin üzerine çullan• 
İzmir san'at mektebinin değerli bocala - mışlar ve birinci bıçak darbesinde uya· 
rına borçlu olduğumu söylemezsem bü- nan Mehmetli daha dört yerinden teh • 
yük bir haksızlık etmiş olurum, diye • likeli surette yaralıyarak firar etmiş • 
rek yüksek hir kadirşinaslık ta göster - lerdir. Mehmet tedavi altına alınını~ • 
miştir. ı tır. 



Tarlaya haciz konulunca 
mahsul iyi olmamış 

. . karar verildi. Çütçi, salondan çı-. d bir çiftçının. gene masına 
Çekmece cıvarın a . b karken: 

0 civarda bir kad~~ bir :rr:J:~:dın °: _ Hani ya, diyordu, alacaklı da zararl~ 
vannış. Bu borcu ödiyememış. g sıktı bu işten, borçlu da! O da. b~ de~ 
Dl.İŞ ve sormuş: .. · öd . Fakat kabahat kimde? Gene kendısınde. 

- Bu borcu ödiyecek m;sır., cmıye- be . dinleyip te dişini sıksaydı 
Eğer nı d 1 tk· celt misin? ., ör biraz, ne ben zarar ederdim. ne e o. ~-

- Hiç ödemez olur muyum. ıyccc- miz de karlı ~.kardık bu işten, hayırlısı-
ğiın elbette! . le! Hani ya dememişler mi: .Az tamah, 

ki öd haydi' 
- Pe '. e, ek· biraz daha bekle! çok ziyan>! 
- Şimdi paramktye k~dar' Dostunu öldüren kadmın _Daha ne va · . . 

_Bak, görmüyor musun'? EYin ek~ım, muhakE meSİ devam edlJOf 
. . • mahsulü satavım· elime k 

bunlar yetışsın, · ' v lide hanında ı numarada otı,rur en, 
geçe:1 Jl3:radan sana ,olan borcumu ;ayı- tanı:tığı İrfan isminde bir deJ.ıkanl.ıyı öl
nr, odenm o zaman. . . d t dürmekten suçlu Emine Nedımf!nın du-

- Oh, oh; maşallah! Nur Jc;ın e,ya. A ~ rcezada dün devam edil· 
. merhum Nasreddin Hoca hesabı. Ha- nışmasına, gı 

sın, - .. d dikeni dik- miştir. . 
ni evinin kapısı onune eve -kl- Lokantacılık eden Emine Nedimcnın, 
rııiş te sokaktan gelip geçen pamuk yu u tanıştığı İrfanın kendisinden daha genç 
deve kervanlarından dikL'JlJere takıla~ b" kadınla alakadar olmasından kıskanç
pamuk parçalarını toplayıp satacak, eli- ı::. duyarak, bıçak çekip bu cir.ayeü iş-
ne geçecek para ile alac.U!ıya bor~nu dur 

- Jemesi, dava mevzuu · ödiyecekmiş! Uzun ömürle uıbır lazım, Dünkü celsede, şahid olarak t;:ıce Ha-

ayol! ., mide dinlenildi. Handa ve o. 7.aman E-
- Ne uzun ömürle sabn, a kuzum. mine Nedimenin yanında !ıizmclçilik e-

Bekle bir mevsim; al paranı~ • den bu genç kadın, şunlar& a11lat~ı:. . . 
- Hayır, ben bekliyemem. Vadesı gel- - Cinayetten evvelki gece de ıkısı bır 

di geçti bile; ya şimdi verirsin, yahut ta para meselesinden kavga cttı!d Em.in~, 
ben zorla alının! İrfandan verdiği bir parayı gerıye ıstı-

- Nasıl alırsın zorla? yordu. İrfan da: cŞimdi yok; ıstcrsen da-
- İcraya müracaat eder, mahsullerine va edebilirsin!> dedi 

haciz koydururum! Ertesi gün akşam üstü, be':'l, han sofa~ 
_ E, gene bekliyecek değil misin mah- sında sıcak su ararken, Emine Nedimeyı 

sul oluncaya kadar? gördüm. Elinde bıçak vardı, c!rfanı. ö~-
- Mahsulü beklemek, seni beklemek· düreceğim> diyordu. Hızla Oı'laya gırdı, 

ten daha iyi! Daha az beklerim, her halde! · · ı 1· 1 f n 
biraz sonra bır cküt. sesı ışıu c ı. r a , 

- Vazgeç bu sevdadan da, ben güzel- yaralı olarak yere düşmüştü. S<'ıJıra öldü. 

likle... Han kiracılarından Zeyneb. o akşam 
- Hayır, ben vazgeçmem! önce İrfanın, sonra Emine NecUmenin 
- E, yap öyleyse yapabildlğini! geldiğini, bir aralık Emme Ne~imeni~ 
- Görürsün sen! hizmetçi Hamideyi bıçakla tehd1d cttı-
Alacaklı kadın, borçlu erkek aleyhine ğini, bir aralık ta yaralı İrfanı odada vu

gidip icroyn baş vuruyor. lcra~a çiftçini.n rup dışarıya sürüklediğini süylcdi. 
tarlasındaki soğanlarla mısm:ıra ve bır İrfanın hemşiresi Vecihe ça~ıı ,jdı, şa
mikdar domates, salatalık v. '· ye haciz hid olarak çağınlan Vecihe. da\·acı oldu-

konuluyor! ğunu söyleyince, davacı yerine gc~-irildi. 
Fakat, tam bunlann toplanıp satılma- Yenicamidc berber Htlseyin, kuşçu 

sına sıra gelince, bir de ne görsün ala- Mehmet, pofü. İbrahim, berber Jbrahim 
caklı? Mısırların ancak koçanlın kalmış; ~ahid olarak dinlenilerek, duruşmanuı 
diğer mahsulün de yerlerinde yeller esi- devamı gelmiyen amme '?ahid!C'~le mü-

yor! dafaa şahidlerinin çağınlması için bıra-
İcra .memuru, köy mümessili v. s. zabıt kıldı. 

tutuyorıar ve çirtçi, mahcuz maııarı sat- A ... gabeysini döven bir gene 
maktan takibata •ğruyor. Dava, döne 
dolaşa birinci cezaya geliyor. mahkQm oldu 

Çiftçi Mehmed, yaşlıca bir adam; yana Karagümrük civarında dükkanları bu-
yakıla anlatıyor: lunan Abdullah ve ağabeysi Tahir, hiç 

_ Ben, diyor, hiç bir şey satmadım. yoktan kavgaya tutuşmuştur. Tahir, bil· 
Haciz konulan mahsul, iyi yetişmedi. yük olmak münasebeti1e daha temkinli 
Mısır olmadı, ki yandı o sene' Eğer bu davranmak istemişse de Abdullahın te -
kadın haciz koydurmasaydı, ben tarlaya cavüzüne uğramaktan kendini kurtara -
daha iyi bakar ve iyi mahsul alıp satar, mamıştır. Bunun üzerine Tahir, polise 
İstediği parayı da onun av-..ıcıına tıkır tı- baş vurarak kardeşi Abdullahtan davacı 
kır sayardım! Hem mademki b&cizli mal- olduğunu bildirmiştir. İki kardeşin Sul
dı tarlamdakiler; ne diye cy:?di emin> se- tannhmet ikinci sulh ceza mahkemesinde 
çilen adam bakmamış? Göz ku;ak olma- yapılan duruşmaları sonunda, Abdullah 
mış? ağabeysine tecavüz ettiğinden üç gün 

Köy mümessili şahid olarak dinlenildi, hapse ve 100 kuruş para cezasına mah-
icra memurunun da şahid ofarak çağınl- kum olmuştur. = 

--tÖNÜL iSLERi. 
Garip bir 
Mektup 
cF. 50> imzasını kullarıan bir genç 

Juz diyor ki: 

cTcyzeciğim, 

cEvvelden biraz olsun erkeklerde a
kıl vardı. Faknt şimdi bir haylisinde 

akıl, fikir, haysiyet, asalet namı.na bir 

§eyler kalmadı. Bir çoldan meyhane 

.kaçkınlarına benziyorlar. Her şeyi a -

yak altına almışlar .. Bakınız ben gü
zel değilim. Buna rağmen her sokağn 
çıkışımda bir iki kişi peşime takılır. 
Evime kadar gelirler. Kaç defa ça -
murlara battılar, yağmurdan sucuğa 
döndüler, kaç kişiyi rezil c-ttim, polise 
verdim, arkası gene kesilmedi.> 

* Fakat bakıyorum, bu mektubun gö-
nül işleri ile alfikası yok. Düşünüyo -

rum, sözde bir genç kıztn kaleminden 
~ıkmıştır, halbuki beyaz saçlı bir ka • 
dın gibi eski zaman erkeklerinden 
bahsetmektedir. Geçelim diyeceğim 
amma bir noktayı söylememek elim -
den gcJmiyecek: 
Kızım, 

20, 30 sene evvel akşamüstleri cKal
pakçıJar> başında, ramazan günleri 

cŞchzadebaşı >ndan geçen kadınlar a· 
rasında ciğne> yememek bir talih, söz 

altında kalmamak ta hayret edilecek 
bir vak'a sayılırdı. Allaha şükür şimdi 
terbiye ve seviye yükseldi. O günler -
den çok uzaktayız. Fakat o günlerde 

de •SÖZ atılmıyan• kadın bulunurdu, 
bugünlerde de ctakip edilen. kadın 
vardır. 

Kadın veya kız kabahati biraz da, 
hayır bir hayli de kendisinde bulma -
malı mıdır dersin? 

TEYZE 

HADiSELER 
KARŞISINDA 

Ayrılık nerede? 
_ Kaç yaşındasınız bayan? 
- Yirmi sekiz. 
_ Yüzüne bakıp ta bir haremağasınm 

yaşını anlamak imkanı yoktur. Şim~iki 
kadınlar da haremağalarına benzediler. 
Kat kat boyalı yüzlerinden yaşlarını 

anlamak imkanı kalmadı. Onun için de
diğiniz gibi olsun. Yaşınızı yirmi sekiz 

olarak kabul ediyorum. 
- Ben yalan mı söyliyect>ğim? 
_ Yok estağfurullah.. .Maaır.afih ya! 

bahsinde kadınların yalan söylemelerı Bizim Kadıköyündeki ü~cba kararga· •ı 
de bir cürüm sayılmaz. hında çifter çifter bir nevı lru~~ 

- Yaşımı neye soı:muştunuz? vaverli askeri teşkilat var denilebilırdL l 
- Şimdi anlarsınız... Sizin anneniz F kat kumandan kim, yaver kim, bunu 

kaç yaşında. h:kkile tayin etmek müşküldü.. ~n 
- Altmışı geçmiştir. biri diğerine hükmeder, baı.an diğen be-
- Tamam öyleyse annenizin yirmi se- rikine söz geçirirdi Yalnız muh~~k O-f 

kiz yaşındaki halini bilir misiniz? 1 bir kısım arkadaşlar içinde bı.rmı ha· 
an. . k~ 

- Nereden bileyim? tırla)"lnca ötekini hatırlam~k ı~. an -
_ Ben biliyorum. Hatta onun Q ya§ta 1 - ı·d~ Sanki bunlar birbırlennı ta -

sız ıgı ~ 

düğüne giderken nasıl süslendiğini de bi· mamlarlar, biri bir kaç gün görünmez o-

lirim. lunce öteki bulutlanan ay gibi mağmum
- Her halde gülünç bir kıyafeti vardı. laşırdı. Domino taşlan gibi bunlan ya~-
- Gülünç mü? Pek zannetmiyorum. vana dizsek. yahut tavla zarları gibi ç_üt 

Gülünç olsa bile sizin bunu söylememe- Çift ortaya atsak, zeka, latife ve .muzıp-
niz lazım. Çünkü... lik itibarile hangisi düşeş geliyor diye PC:k fcddi1' 

d A Azı· Canı"b ômer Sey , - Çünkii .. · kestirilemezdi amma Reşit Paşaza e • ll 

_ Anneniz de o zaman şimdi sizin ~a~- kifin bepyekten yukarı çıktığını. ona. ~- sonraki vapuru bekliyecekmi§, oıı~ ~ 
tığınız gibi saçlarını kabartır; gene sızın 1 kılmaktan pek büyük zevk duyan hika· murunda mı? Yeter ki öğle na~şsill! 
yaptığınız gibi alın tarafmn biraz kıtık s· cci doktor Fahri Celfil bile iddia ede • tişir gibi nargilesine vaktinde ye 1 

koyup aşağı doğru sarkıtırdı. ezdi. Yalnız Akifin, o meşhur ve ~ev • * sllp)l 
_ Aynen benim yaptığım . . tiyatro meselesinde bir kerecık ol- Ömer Seyfcddinle Ali Canib,. diJcl~ 
- Evet. Arkasına giydiği entarı de sun dubara attığına şüphe yoktu. doğdukları ve ilk kundağa gır poSt , 

uzun etekli idi. Birbirini tamamlıyan ve birbirini ha • gündenberi canciğer kardeştiler. 
1111

\11' 
_Benim suvare elbisem gibı. tırlatan diğer arkadaşlar şunlardı: lukları, ikisi de daha beş~~e.ike"}.rrıııf> 
_ Evet amma o zaman suvare olma· Reşat Nuri = Yesari Mahmut da bir seyyale gibi birbırını bu J3S1• 

dığı için bu elbiseleri düğüne giderken Ömer Seyfeddin = Ali Canip ve bu samimi gönül birliği, bilhassa, ,,;'f' 
h "d A ik'te I>' giyerlerdi. Ahmet Haşim = Haşim Na ı kan harbinden evvel Selan Getı9 

Sonra anneniz boynuna bir kordon ta- Kütüphaneci Cevdet = Cemil ~a. Gök Alp'la beraber çıkardıkla~leŞ~ 
kar kordonun ucundaki saati ele elbise- Fahri Celal = Reşit Paşaı.ade Akif. .. Kalemler mecmuasında perç de'·ıı.Jll 
sinlıı önüne bir kancalı iğne ile iliştirirdi. Yesari 0 zamanlar bulutun da, mayıın sonra İstanbulda ayni hararetle 0ıt" ak R dı kırma- d" -t k" . tasası, . ., - A a! de beyazını severdi, f at eşa . etmişti. Birinin der ı o e ı~n. . . 011ır 

- Ne var? k · · Tanrının günü, üstü pullu ıncc kinin neşesi, berikinin sevıncı ıdi. ,ii1' • ma ıçın, . .. ldı ak ) 
_ Yeni bir moda çıktı biliyorsunuz, kadehle kıpkızıl çay içmcğı goze. a. · kısa boyunun üstün~~ ~i: .. r:rm aıtırıdıııı 

değil mi.. İşte. Buna mukabil, Reşat Nuri de nargıl.e ıç- selmeğe çalışnrak gozluguııun ı<ııt • 
_ Onun için söyledim. Kostümünüzün me;r.ken Yesari'nin hatırı için nargıley~ muzip bir gülümseme ile Ömere bali bit 

yakasında gene buir kanca ile ili~tirilmiş alıştı. Kadıköy iskelesinin karşısındakı ken hissederdik ki zarif ve eğleÔceer >'9 
snat var. Yalnı7. sizinkinin kordonu k.ına Acemin kahvehanesinde karşılıklı otur • maceranın hikayesi anındavız. ~ ı111ş'• 
ve kordonun ucundan yakaya iliştirilmiş. dular mı saatlerce ne marpucu ellerin - bir kitapçıya kızmıştır, yahut K~·~i11de Arada gene fark yok gibi. den bırakırlar, ne de nargilenin tokur • taki _ sonradan yanan • bostan. ~e z,it 

- Evet. dusu kadar neşeli sohbetlerine ara Ye • tek başına kıyıya sokulmuş eV'ln Jel" 
_ Yalnız annenizin o zamanki halıle, rirlerdi. Sonra bir gün Yesari 0 kahve - gece evvel misafiri olan bir arkada~irıde 

sizin bu z:unanki haliniz arasında büyük haneye uğramaz ?ldu, c7a1ık~ŞU> m_u~ar- ,pıyı kapadıkta~ ~on:a anahta:1 :~lldıı.f 
bir ayrılık göze çarpıyor .. Bu da sizin a- riri de, gene zeka ve nukteyı kendısınde 1 unutarak gitmıştır. ömer, eski a telişl' 

h. · tutup marpucu elinden attı. Fakat ne ya- Canibin bakışından derhal çakar, 119 • ley ınıze... . .b. h. 1 "klerle ..... _ o da nedir? zık ki sigarasını bugün de benım gı ı a-ı kol hareketleri ve yüzünde tı )c: 

- Anneniz kendi gu··zelliğile ogunur- la tüttürüp duruyor! Onun için ikimi · yıptaki misafir dostundan bahsederedıı.Ş • 
d ı ·b· - - l rkıı dü. Siz saçlannızın. yüzünüzün, dudak- zin de iştihamı~ çoğal~ıp ~u. ~ ~ı ı vu- _ Cancağızım, derdi, b~y e a en çıt< • 

larınızın boyasının güzclliğile öğünüyor- cudumuzu semızletmege umıdımız kal · Iık olur mu? Ben sabahleyın er~ylcdiğİ~ 
sunuz. İMSET mamıştır! . tım, o evde kaldı. Anahtart so p.rtı~ 
----··--· -- o tarihte Acemin kahvehanesınde nar- yere bırakmadan çekmiş postayı... 0ıııJ 

U•• Ç k a d 1 D J a ay 0 İ gile tokurdatanlar ar~~a bir .töı:"beki bugün İstanbul kepçe, ben kazan. 
şampiyonu da vardı: farısı muallımı Ta - aramalıyım, cancağızım! ııdJIŞ • 

d ı• } hir Nadi. . ömerin böyle vakitsiz gelen ark da jr zaman a ev ı o ~n Üstadın haftada bir kaç gün, benım de lan çok kere evde kendi odasın;~ ge' 
·· l" • d -ğ ö butıırı d 1 d muallim olduğum Kadıkoy ısesın e o • gal ederler ve iyi kalbli mer . •erdt• bir o an ırıcı leye kadar dersleri vardı. Fakat saat on ceyi sabaha kadar ya başka bır ) ııııl 

:------ .... • ... b"rb" ı . 20 sene üç karısını da ı ır erın-
den habersiz olarak idare e:!en 
Mosa'm marifeti bir dolandırıcılık 
davası müna.sebetile meydana çıktı 

• 

Moss 

37 yaşlarında, gayet şık giyinm:ş Moss 
isminde bir delikanlı, üzerinde eskilerin 
dediği gibi şeytan tüyü olduğ!l ;~in 20 
sene zarfında ayn ayn üç kadınla evlen
miş ve bunlnn birbirlerinden habersizce 
idare etmiş ve her üç kadın kocalarının 
başka kadınlarla evli olduğunu ancak 
mahkemede öğrenmişlerdir. 

Hırsızlık, emniyeti suiistimal, dolandırı
cılık gibi suçhırla İngiliz mahk~melerinin 

iki olup ta öğle de,rsleri biter bitmez, te- yahut Moda kıyılannda mehtap ve 
lfışla sınıftan fırlar, baba yadigarı, yaz 1 seyrinde geçirirdi. Bir gün bana: bıı11' 
kış boynundan hiç ayırmadığı şalını ya -ı _ Aile mutfağından se!crtasıle r /.' 

1 kalar boğazına dol::ır ve nefes nefese is - gönderdikleri yemekleri de yiyorhıl r.ıcel' 
' "k" ·der c _, keledeki kahvehaneye koşardı ve on ı 1• fiyet olsun amma, şu çıkıp gı . gile> 

yi çeyrek mi, yirmi mi geçen vapura bi- kapının üstüne te~şirlc acayip çıı ;Sit 
nip köprüye inmeği bir an bile düşünmi- çekmelerine fena halde kızıyorurtı· 
! erek hemen kahvecinin yetiştirdiği nar- daha bu enayilig~i yapınıyacağırn! ~~r 

' ' "}en il"" gilesine sarılırdı. Amma aç a~"lna bir saat Fakat üç gün sonra yüzüne gu . ıcere 
bıl" ., -·-·· .. --····-··-····-······---- ka bir arkadaşına dayanamaz, detcf1• 

tanınmış bir siması haline gden Moss. daha anahtarı da, evi de teslim e !:1'tıW 
ı .. I dd. ait ba~ • asıl karısı ile bundan yirmi sene evvt? Burada, Omer Sey e ınc ıcıedC 

evlenmiş. Evlendikten dört ~ne sonra nndan işittiğim hoş bir fıkrayı Jl~n d~' 
ticari sebeblerle seyahate c;lkıyonırn diye yim. Mütarekenin ilk aylarında, . tc blt 
k ynlrn ·· b Uen·n dk .. - d·-·m ıarıh ~" ansından a ış ve munasc e 1 ha K~ ı oyune geçme ı~ dili ÇS; 
mektubla idame ettirmiş. gece Omer birkaç arkadaşıle J{uŞ p ,,.r-

İ 1 1 b. . l b" rnehta ~ kinci karısı da Moss'u pro esyoııe ır rından geçıyormuş. Tat ı ır şııır ., 
futbolcu ve bekar bir insan oln•a anı- mış ve çayır kalabalıkmış. nÇ JV"" kt Ba~ ~.r 
mış ve bir haftalık konuşnıadan sonra o- salaş tiyatronun biris•nde bazı ge dn l:CO' 
nunla evlenmiş. Moss bu karı~ile de ı:;c- larla delikanlılar kayık salıncaklar geee 

:i P bU , kiz gün oturmuş ve ondan sonra sırr.:ı lan vuruyorlar. Hemen uru satın 
kadem basmış. Ona da hapLc:;haneden sefasını seyre dalmışlar. Derk·e':ııdeıciJeı' 
mektublar gelmeğe başlamış. caklar salıntıyı kesmiş ve ıç göıcteJI 

M h k d · gu··nler · · ı ü ·· ] E · kızı btı ı·"· oss er arısın an ayn ayıı • ınmış er. ç guze • rmenı "rüJ1'liiŞ ı:> 
de yiyecek, hediyeler alır ve hapishane- inenler arasında... Kızlar yu 
de gül gibi geçinirmiş. Arkadaşlarından biri Ömere: dl!Ş ol ' 
, Üçüncü ve en çirkin karısı şimdi, se· - Yahu, demiş, şunlarla arka rtıi1 
kiz sene beraber yaşadığı kocasını her ne sak ta dolaşsak.. Acaba gelirler 
bahasına olursa olsun terketn.ek niyetin- Ömer, Donjuanca: 11tıt>SP de değilmiş. - Kolay, demiş, şimdi gider, 

* İşin asıl garibi, bir dolandır:cılık dava-
sında şehadet için çağırılan Moos'un üç 
karısı, mahkeme bitip te dışarı çıktıklan 
zaman birbirlerini teselli etmi~for VP. 

müşterek kocalarının kendilerine yazını? 
olduğu aşk mektublarmı birlikle okuyup 
ağlamışlardır. 

olurum. }<ulffl'* 
Ve gitmiş, kızlnnn yanına 5? dr so 

Derken iriyarı iki Ermeni gencı ttı'lıtrı ' 
·· Bakan rifl kün etmiş ve Omerle gece örrı· . 

nrn arasına sokulmuş. Uzaktan ··,d di~' 
. ı,..r so. d l•' hararetli hararetli lıır şev i e 

.k. Erın ıı kızlarm sustuğu, yalnız ı 1 d ) 
(Deı.:amı 10 uncu. ~ayfa a 
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6 müşkü~ 15 Güzideye sorulan 
* 

Sakinleri cücelerden 
mürekkep kasaba 

kasaba halkı 50 kişiden ibaret, fakat kasabanın 
belediye dairesi, oteli, mağazalan, posta binası ve 

cücelere göre yapılmıı evleri var 
----· 2 · ÇALLI iBRAHIM DİYOR Ki: 

Eğer biraz geclkseymişim, Güze\ 
San 'atlar Akademisine kadar gidişim bo
şa çıkacakmış. Çünkü ben bahçe kapı -
sından girerken. sevimli ve değerli res -
sam Çallı İbrahim, mektep .kapısından 

çıkmak üzereydi. 

yaşında bir adam olmakta da gözüm yok! 
Binaenaleyh, canı istiyen teselli saysın 
amma, ben kendi yaşımdan hoşnudum! 

r MOŞKOLLER ' 

Onunla krnUfIDA· 
mız, yolda başladı, 

tramvayda devam et· 
ti, ve bir gnino ma· 
sası başında nihayet 
buldu. Evveli. anke 
timin geniş mevzula· 
rını yumuşak göster· 
mek için: 

- Ü stadım, dedim, 
bugün sana, birbirini 
tutmıyan bir sürü au· 
al soracağımı 

- Bir tek sualim daha kaldı üstadım? 
- Oldu olacak, onu da sor bari! 
- Hakkında bir çok dedikodular çık -

mıştır tabü? 
- Benim t.akkım· 

da c bir çok dediko· 
dular> çıknndı ... Fa
kat bir çok kimseler 
ayni dedikoduyu yap· 
tılar. 

- Yanı senin için: 
cÇok içiyor! ı. dediler. 

- Sade bunu de-
- kle kalsalar iyi ... 

1 - Vara yoga kızan bir zev
ceyi nasıl idare etmeli? 
2 - Çok müsrif bir zevceyi 

nasıl iktisada ahştırmah? 
3 - Yakışıkh bir kocayı Don

juan olmaktan nasıl kurtarmah 
4 - Aşkı devam ettirmenin 

çareleri nelerdir? 
5 - Hakkınızda çıkarılan 

dedikodulardan korunmak için 
neler yaptmız? 
6 - En çok hangi yaşı se· 

versiniz? 
- O halde, birbiri 

ni tutmıyan bir 5ürtl 
cevap alırsın! 

- Faraza. st>Jı. çok 
müsrif bir -zev('eyi ik· 
tisada ahftırmanuı 
yolunu blllr misin? 

Jeıı1, yakası paça
sı, suratı, kafası pe· 
rişan bir ayyaş gibi 
gösteren karik;ıtürler 
yaptılar ... 

Evimde mışıl mışı\ 
uyuduğum. yahut a
tölyemde hanl harıl 

~alıştığım sıralarda 
beni, gazino masala
nnda, sokakla ·da sız
dırdılar! Hem nükte 
diye, bu soğuklukları 

L.---------------J 

Posta blnaıı oaünde 

llt Coğrafyacıların bilmedikleri bir 
- Bilirim tabii! 
- Ondan Ç()k daha 

mek ne bir meziyettir, ne de bir kusur
dur! 

Fakat içki içmenin kusur sayılacak şek· 
li de, meziyet sayılacak şekli de vardır. 

emıeket var. Cüceler diyarı. 
Pos Belediye dairesi, oteli, mağazaları, 
lan ta dairesi ile ve elli tane, tam elli 
lu._~ sakini ile Lilliput hükümdarlığı 

müsrif davranmak! 
- Bunu bildin. O 

Ben, içki içmeyi, bir meslek haline ge
tirmiş, ve bu meslekte bile muvaffak ola
mamış mirasyediden müteneffirim! 

halde sen, var.a yoğa karalıyanların ekse-

~un hakikaten mevcuttur. 

1 ~erniyeti P,:Cvam bu elli kişilik dev· 
~~ı henüz tanımış mıdır, bilmiyoruz. 
h tldığirniz, bu elli kişinin kendilerini 
) Ukuku düvel esaslarına bağlayarak 
l§aınak azminde bulunmalarıdır. 

li:liput devleti seyyardır. Bazan Vi 
Lanada Praterde, bazan Esplanade des 
~alid'de, yani gah Avusturyada gah 
ga ~s:da, gah da başka memleketler~e 
~nur. Devlet bir nevi konfederatıf 
hl\ 1~tlir. Çünkü Lilliput hükümdarlı • 
ı.ı·/n Vatandaşları arasında hemen her 
....! letten cüceler vardır. Lit\·anyalı, 
... llnsız, Macar, Rus, ilah... 79 7apndald cüce belediye reiai ve 

tabii boydaki karası 
Ctu Lame bertaraf, böyle b ir cüceler küçük Lehlisini tanımak ister misiniz? 
~ P~ h~kikaten mevcuttur. B.unlar dedi. 
le ndılerıne göre yapılmı~ portatıf ev· Bir Alman kadım önümde durdu. 
~den mürekkep bir köy yaptırmışlar· Bır kolunda on yaşında genç bir deli· 
~ bu köyü de beraberlerinde götüre- kanlı vardı. İtalyan Bay Francesco ... 
k ?_neınleket memleket dolaşmakta, Diğer kolunda da Varşovah 17 yaşın • 
:dılerini teşhir suretile paı:a kazan· daki matmazel Annie'yi taşıyordu. 
dir~la v~ bir arada yaşayıp gıtmekte • Posta müdürü yanıma sokuldu: 

er. _ Cüce olduğumuz için Allaha şük· 
sıı Bun1arın arasına karışan bir Fran • rediyoruz dedi. Biz nadir insanlarız, 

gazetecisi şunları anlatıyor: nadirler de daima kıymetli olurlar. 
Cücelerin Reisi diyor ki: Cücelerin kendilerine göre yapılmış 

. •Size şunu hatırlatayım ki cüce de· evleri var. Portatif olan bu evler bir 
tııı~~ insanlar boylan bir metre otuz yerden diğer .. ~ere nakledilebilıyor. 
lantırni geçmeyen kimselerdir. Bu~l~rdan ~ırın~ kapı~ını açtık. Bu 

Fransız milleti şöyle tarif edilir: ev. ıkı. hemşırele.rın. e~ı... B~r . bu 
F'rans1zca konuşan, ayni kültüre sa· mılletın e.n. ~lıkelı ıns~nlan ım~ş : 

bip olan ayni sevinçle sevinen ve müş ler. Her ıkısının seksapelı kuvveth ı· 
terek kederlere uğrayan, ve ben (Fran imiş ve istediklerini teshir et.meğe mu· 
ltz Vatandaşıyım) diyen kimselere vaffa~ olu~orla_rm~ş. . 

kızan bir zevceyi yo- risi de, cdosh bildi-
Çallı lbrahim 

la getirmenin yolunu ğim kimselcr<li? 
da bileceksin? :---------------. Hele bu fıkralar-

Anketi yapan : dan bir taneo;ine pek - Onu da bilirim' 

Naci Sadullah tutulmuştuk. 
öyleyse'! Hani, Ayaspnşa cad-

- Bana da bildiı 

- cEti se.."lin kemı-'-----------------'desinin kenarında, 
ği benim!> diyerekten, hatunu Mazhar oturulacak sıralar var ya? Mevsim kıı 
Osmana teslin! ederim. olduğu için, o sıralar, karla örtülüymüş. 

Güldüm: Ben de oradan yalpalıya yalpalıya ge -
_Varol üstad... çerken, onlardan birinin üstüne yığıl -
Eğer bu sualler, anket değil de, imti- mışım. Tatlı tatlı sızarken: 

han sualleri olsalardı, lazım gelen oku - - Oh ... Çok şükür ... Yatağımı bula -
yucular, tam numarayı mutlaka sana ve- bildim! demişim! 

rirlerdi! İnsan bunu okurken gayri ihtiyari: 
- Fakat herkes ayni çareye baş vur • - Be insafsızlar! diyor. lkni sızdıra -

saydı, Mazhax Osmanın muayenehanesi caksınız!. Bari rahat, sıcak bir yerde RZ· 

mahşere dönerdi! dınn da, zatürreeye tutulmıyayun! 
- Sen. aşkı devam ettirmenin çare - Hülasa, bu kabil soğuklukları yaza ya-

lerini de bilir misin? uı anlata anlata, işi o hale vardırdılar ki, 
- Elbette!_ bugün bir çok kimseler, cÇallı İbrahi -
- O nedir? mi. bir .san'atkinn adı değil, bir yeni in· 
Çallı: 
- Biri bitmeden öbürüne başlamak! 
Diyor, ve ciddileferek sÖJ.Ün~ .o mcş. • 

bur: cEfffendım ... > le başlayıp ılavc ecli -

yor: . 
_ Aşkın, diğer işlerden ~1? farkı ~~k-

tur. Onu devam ettirmek ıçın de, dıger 
bütün işlerde olduğu gibi cSl:'bat. lazım-

dır! 
Yalnız aşkta, daha doğrusu iışıklıkta 

sebatkar' olabilmek, diğer i~lerde sebat
kar olabilmekten çok daha zordur. 

hisar rakısının markası sanıyorlar. Ve 
gözlerinin önüne, bir insan değil, bir şi
şe, bir binlik geliyor. 

- Sen bunları önlemek için hiç bir 
tedbir almadın mı? 

- İlk zamanlarda aldım. Aylarca ağzı
ma içkinin damlasını koymadım! Fakat 
gördüm ki, aylarca değil, yıllarca, hatta 
yaşasam da asırlarca bu pcygambcrane 
perhizkarlığı devam ettirsem, ismimi ağ
yarın kopasıca dilinden kurtaramıyaca -
ğım! Bunu anladıktan sonra da, canımın 
istediği zamaıı, iki kadeh rakı içmekten 
nefsimi mahrum etmekte hiç bir mana 
bulamadım! 

Fakat içki içmeyi bir san'at, hem de, 
hiç içki içmiyenlerin bile hoşlarına gide
cek bir güzel ve ince san'at haline geti
ren kimselerle otw·maktan zevk duya 
nm! 

Sonra, bilirsin ki, bugün, içki dehşetli 
pahalıdır! 

Binaenaleyh içki içmek için para, para 
edinmek için de çalışmak lazımdır! 

Eğer meclisi idarelerden tahsisatı, han
lanndan, apartunanlanndan geliri olmı
yan bir vatandaş. içebiliyorsa, hem de 
çok içebiliyorsa, çok kazanıyor, yani çok 
çalışıyor demek değil midir? O halde ha

yatını alnının terile kazanan bir vatan -
daşın çok incesini hor görmek, çok ça
lışmayı ayıplamak sayılma:?: mı? 

Y:oksa artık, tenbelliğe çok ısındık ta, 
çok çalışanlan çekemiyor muyuz? 

N cıci Sadullah 

Hamahn vurduğu kAtip öldü 
Geçen hafta içerisinde Si&:ccidt: bir 

ağır yaralama vak'ası olmuş, Yuı;uf adlı 
bir hamal, hem işinden çtkanlmasına ve 
hem de iş verilmemesıne sebeh olduğu 
kanaatile hamallar katibi Hasara yedi 
yerinden bıçak saplamıştı. Ctrrahpaşa 
hastanesine kaldırılmış olan lfas:ın, göğ
sünden ve karnından aldığı ikı yaranın 
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tesirile dün ölmüştür. 
Adliye doktoru Enver Karan, cesedi 

muayene ederek, gömülmesine ruhsat 
vermiştir. Bu husustaki mufassal raporu· 
nu da yazmıştır. 

~ansız derler. değil mi? Halbuki. bi • Cucelerın bırb~rlerıne. k~rş~ du~ • :rn tnillette müşterek tek bir vasıf var dukları mu?.a~~tın mah~yelı başk~. 
ll'._ O da boy!... Boyunuz bir otuzdan ~osta muduru bana bır kadın gos • 

~agı oldu mu derhal bizim millete il· terdı: . . 

Çünkü sevgilinin nazları, kaprisleri, di
lekleri, diğer işlerin kahırlarından bas -
kındır. Daima cO• nun istediğini yap -
mak, hem de çok defa istemiye istemiye 
yaparken, can ve g?.n~lden 1stekli dav -
ranmak, memnun gorunmek ... 

Çallı İb.rahim biraz düşündükten son· 
ra gülüyor: 

Yaralamaktan suçlu olarak ,:~rgu ne
ticesinde müstantik tarafından tevkif e
dilmiş bulunan Yusuf, dünden itibaren 
öldürmek suçlusudur. Tahkikat devur 
etmekte, şahidler dinlenilmekt..:·jır. 

•hak ,..,.ıeb'l' . . - Bakın dedı, benım esk~ karım ... .... "' ı ırsınız.• 

Bu sözleri söyliyen cücelerin en yaş Birbirimizden boşan~.ık. Bununla be : 
lts1 olan kont Primo Magrittır. raber gene dostuz. Dört senedir a.yrı ı· 
r -Boyunun seksen' santim olmasına dik. Ben R~sya~a ~olaştmı, o da Istan· 
agmen zekasının harikulade inkişaf bulda gezdı:. ~~dı gene bu.luştuk ... 
~iş olması, sade cüceleri değil, bü • Posta muduru feylezof hır tavırla 
""kleri ek! hayrete düşürüyor. ilave etti: 

- Azizim dedi. Dünya cücelere bile Belediye Reisinin beyanatı 
tl·ıı· d dar! ... is ıput hükfunetiq}Jı bele iye reisi ----------

e şu sözleri ilave ediyor: 1 1 
\a- Sizi en yaşlımız se1amladı. Onun lYI UOmmer 
te ç Yaşında olduğunu anlamak için si· ~ekraT sahn e_ııe 
ltıe ~endi yaşımı söyliyeceğim. Ben A· ~ ~ _.., 

Sonra, sebatsız işıklar gibi, fazla naz - Bence, içki içmek, çok veya az iç-

dan usanmamak! .. Hem de n:tz çekerken, 
araba çekiyormuş gibi müşteki görün - 1\ 
memck ... 

Daha sonra, moda yanşmda, sevgiliyi 
yur ve ağyara karşı yarım :ıdım geri hı • 
rakmamak ... Hem de gazinocunun hakkı
nı, terzilere, şapkacılara, berberlere, 
manikürcülere yedirirken surat asma -

mak. 
Bence, aşkı devam ettirmenin çarele-

ri bunlardır ... 
Fakat bunları da yapınca, aşk bitmez 

amma, sen bitersin! 

Olıuyaculcırıma 

Cevaplarım 
K. D. Eretflsl okuyucularımızdan Saim 

Öz.kan: 
_ Limanın henüz yeri tenyyün etmlf 

gayesi olan bu tşle harareUl bir tekilde 
meşguldür. Bilhassa gelen göçmenlerin 
sevkine ve yerleşUrllmeslne dikkat ede • 
cek olursanız, serdetLiğlnlz fekllde say • 
dığınız mmtakalara yerleştlrildlğlnl gör
müş olursunuz. Binaenaleyh mütaleaları
nızı başka blr zamana saklıyoruz. ıs r.kada New - Jersey'de bundan tam Do··ndu•• 

sene evvel doğdum. 

•- Evlendim. İki evladım oldu, bun • Bi müddettenberi Şehir tiyatrosu· 
~dan b' · · b b' k d·- r 

Onun içindir ki, geçenlerde bir arka -
daşın dediği gibi, bu devirde aşk var 
amma, maalesef, Aşık yok! .. 

değildir. Bu yakınlarda İktısat. Vekaleti 
bu meseleyi halledecektir. O zaman gaze
temizde buna dair bir haber bulabillrsi- * Adana Cezaevinde kunduracı lsa Ka • 

ragüle: 
tin· ırının oyu ır se sen, ıge • nun operet kısmından çekilerek Turhal 

tn .de bir yetmiş sekizdL ~eker fabrikasında vazife alan vperet 
"'"'- kınci defa tekrar evlendim. Karı • , tk" 1 d Muammer Rusen se 
•q,ın bo h h . . k k d san a ar arın an . , • 
~a yu emen emen sızın ı a ar k f b 'k d n yrılarak Turhaldan 
"'"'r. Yani tabii boy. Kendisile gayet İetr ba rlı ad~.ın ~. t~r 
'ttes'u . . . . s an u a onmuş u . . 
eli t hır hayat geçırdık ve onunla ız· Muammer Ruşen burada, bır istida 
fli \'acırnız evlenenlerin her cihetçe kil· ile belediyeye müracaa4 ederek Şehir 
~ olması hakkındaki nazariyelerin tiyatrosu operet kısmında yeniden bir 

ını ilan etti. vazife istemiştir. Bu istek kabul edile-
Ciice PoSta müdürü ile mülakat rek Muammer yeniden Şehir tiyatro • 

~ O sırada yanıma gelen cüce posta su kadrosuna ithal edilmiştir. Muam • 
e telgraf müdürü Bay Lüsyen: mer Ruşeni, yeni mevsimde tekrar sah· 
- Dünyanın en küçük İtalyanile en nede göreceğiz demektir. 

_ En çok hangi yaşı seversin üstadım? 
Çallı hiç düşünmedi: 
_ Göğsümü gere gere, bağıra çağıra, 

her yerde ve herkese söyliyebileceğim 

yaş! .. 
- Kaçtır o? 
Zeki san'atkar, samimi ve sevimli bir 

isyanla doğruldu: 
- İşte bu suali ferasetine yakıştıra -

madım! Bilirsin ki, toy delikanlı mua -
melesi görmekten hoşlanmadığım için 20 
yaşı sevmem. Ne toy delikanlı, ne de kı· 
vamını bulmuş erkek sayılmıyan otuz 

n1z. 

* K011yııda Bay Nasır Dalbudak'a: 
_ Mevzuu bahsettl~lnh: m .. seıenln ga

zetemizde neşri için elimizde mii.sbet. de
Jall bulunması lazımdır. Aksi halde, yal
nız sizin iddialarınızla iktifa etmemiz bl
zl mes'ul bir vaziyete düşürebillr. Bina -

1 
enaleyh mazbata ne vllAyete miıracaat et
meniz 13.zımdır. 

* 
1 

Okuyuculannuulan Bartand:ı Bay Mah· 
mut Maan'a: 

- Teklif ve temenniniz yerinde ve gül zeldlr. Nüfus umum müdürhllii, devletin 

- Birinci mektubunuza kısaca cevap 
vermiştik ve demiştik ki: cBu nihayet ka
nuni yolları takib ederek kat'i şckllnl al
mış blr cürümdür. Bunu ancak gene ka
nun değiştlreblllr. Binaenaleyh btr istida 
ile Adliye Vekfiletine başvurarak vaziyeti 
blldlrlrsenlz miısbet veya men!l bir neu .. 
ce ala bilirsiniz.• 

* Ankara Sefer caddesinde Küçük Cl • 
ban karaatıbanesinde Ali Çınara: 

- Ümidinizi kesmeyiniz. Kayserlde. Ka
rabükte fabrikalar açılıyor. Amelellk içln 
Sümer Bank'a başvurunuz. Oralarrl:ı bir 
1f temin edeceğinizi sanıyoruz. 
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Eski Ayan Meclisinin içyüzü 
Maaşını paçalarına 

saklayan paşa 

Babasmı öldüren Bergamaya on beş bin 

.... 
lstanbulluyan Efendi de Ayanın en cömert azası 
idi, paltosunu tutan hademelere herg ün en aşağı 

bir albn bahşiş verirdi 

Ayan azası arasın· 
da muhtelif tipler 
vardı. Her birisi im
paratorluğun en yük
sek mesnetl~rini, sa· 
daret koltuklarını, 

nazırlık kan:ıpeleri· 
ni, müşirlik mevki· 
}erini, ordu kuman
dan !ıklarım işgal c· 
den, en ufağı sivil· 
de bala, askerde ferik 
rütbesini ihraz et· 
miş bulunan bu ze
vatı filiye l~inde öy
leleri vardı ki nasıl 
olup ta senelerce mil
let ve devletin mu

Yazana Sallh•ttln 

'kadderatı üzerinde hüküm sürmüşler, per edinmek istemesinden ileri gellyor
fermanh olmuşlar, 'boru öttürüp at du. 
oynatmışlar, hayret olunurdu. Ayanın en cömerdi : lıtanbulhyan 

Ekser zamanı, insanların zevahirile ha- Efendi 
kikatleri ne kadar birbirinden ayn ayrı Ayan Azası arasında bariz şahsiyet • 
§eylerdir. Bunlar arasında mesela ben, lerdcn birisi de İstanbullıyan Efendi idi; 
bir paşa bilirim ki, ona bir orduyu veya kelli fclli, müşekkel ve müheykel bir 
kaleyi değil, bir mangayı t~vdi ederken zattı. İri cüsscsile ve pos beyaz bıyık • 
bile uzun uzun düşünmek mecburiyetini larile Türklüğe yakın, eski ve kibar Er
bissederdim. meni tipinin hakiki bir enmuzeci idi. Ha-

mektepli genç 
------- .. Jf- • ------

Hanriyi mahkeme beraet ettirdi, 

kapının önünde helecanla bekle
yen annesi onu bağrına bastı ve 

beraberce ağladılar 

Yüzü kireç gibi bembeyaz, gözlerinin 
etrafında geçırdiği buhranlarm, helecan
ların akislerirıi siyah halkalar halinde 
taşıyan bir kadın, İngiliz mahkPmeleri· 
nin birisinin bekleme salonunda otur· 
muş, dua ediyordu. O sırad1 birdenbire 
mahkeme salonundan dışarıya n lkış ses
leri ve boğuk mırıltılar sızdı. Birrlen göz
lerinden yaşlar boşanarak güliimsedt. 
Tanrı dualarını, yalvarmalarım kabul 
etmişti. 

Babasını öldürmek suçile muhukeme 
edilen üniveısiteli 17 yaşındaki oğlu 
.Henri, beraet etmişti. 

Biraz sonra da, o bekleme ıalonunda 
ana ile oğul, sarmaş dola§ olarak, heye
canlarından tek bir kelime söylemeksizin 
ağlaşıyorlardı. 

* . Baba, ana ve oğuldan mürekkE>p bir 
aile ... Baba. avyaş bir adam. Senelerden-

Osmanlı imparatorluğunun inhitatı se- linde insana hürmet telkin eden bir ~y 
beplerini arıyo.nlar, o vakitki devleti ba- \'ardı. Hatırımda kaldığına göre be
zan nasıl adamların idare ettiğini göre - ktirdı, Perapalasta isticar ettiği mükel • 
rek çok kolay anlarlar. Sonra her biri lef bir dairede ikamet ederdi. Hemen 30 
muhtelif iktidar mevkiinde ve yahut A - seneye yakın İstanbulun en büyük klüp
nadolu ve Rumelinin muhtelif vilayet- ]erinde oyun oynadığı hald~ kimse, 0 • 

lcrinde hüküm süren, dehşet salan bu nun bir kere bile ziyan ettiğini görme • 
zevat, Üzerlerinden resmi elbise ve sı - mişti. Çok yüksek irat ve servetine rağ
fatlarını çıkarıp Fındıklı sarayının sakafı men harikulade bir sinir kudretine ma -
altına girince eski tantana ve heybetle- likti. Her akşam oyunu için bütçesinden 
· d b ' ki k ~-t · ı d ' H Babasını öldüren Hanri anasile bETaber rın en ır ço arını ay~ mış er 1• er muayyen bir meblAğ ayırmıştı. Onu or-

horozun kendi çöplüğünde ötmesi mutat taya kor, kazanırsa kazandığını alır ve beri karısile oğlu Henriye rahat yüzü 
olduğu gibi onlar da hüküm sürdükleri kazancına .ilave eder; eğer ziyan ederse göstermemiş ve evde bir zebani h.ılindc 
vilayetlerde veya yüksek mevkilerde gür derhal oyun masasından kalkardı. cicrayı habaseb etmiş. O kadar ki, Henrl 
seslerile ötüp aslan gibi bağırdıkları hal- t t b 

11 
Ef eli • daha beş yaşlarında iken, yani parmak 

d b d . . k 'b' i s an u ıyan en , aynı zamanda k d b' k ik b" gu- t ğınd e ura a ıspınoz uşu gı ı sess z, serçe k a ar ır çocu en, ır n ya a a 
gibi heybctsiz olmuşlardı. ,Ç~ sahi bir . ad:ın~= .. Onun da~e- doğrularak: cAnneciğim! > dem!:ı. Ben 

nın kapısından ıçerı gınşı, ayanın bu - bu adamı öldüreceğim. Dayanamı ıorurn. 
Banknotları paçalarına dolduran tün hademe ve odacılarını harekete ge- · . w. • • • 2~ . 

A A Dedıgını nihayet bu senenm .~ nısa-
ayan tirirdi; çünkü İstanbullıyan Efendi, pal- d 

- .ı..,,_ d d w t' 1 d .. _ .. w nın a yapmış. 
Ayan .zası arasın a tam ıgım ıp er- tosunu veya par es~sunu <:ıkarmaga yar- 0 gece bermutad sarhoş olan babası 

den birisi, bir gazeteci arkadaşımın ya- dım eden hademenın eline, yeleğinin ce- .. . h~cum cdlp do'gW w . . anasının uzerıne u meg~ 
kın akrabası olmak itibarile ismini bil - bındcn çıkardığı hır altın lira çeyreğini b 1 d l'k 1 ilerı· atılmış 'ht· . aş ayınca e ı an ı ı ıyarı 
dirmek istemediğim bir paşadır ki - mü- sıkıştırmağı asla ıhmal etme7.di. b" kt mı·ş sonra b' b 
ıir Fuat Paşanın zıddına - çok cimri ve Ayan odası ve hademeleri arasında en 

ır yumru a yere ser , ır ı-

çakla kalbinden vurmuş. 
hasisti. Maaşını alır almaz, soluğunu a- umumt alakayı İstanbullıvan Efendı' u- s· · 

J Ana, uzun boyludur. ıyan saçlıdır. 
yakyolunda alırdı. Sonrad:ın öğrendiği- yandırdığına göre bahşiş :msusunda en Oğlu gibi kahve renkli gözlüdür. Oğlu-
mize göre paşanın bu istical ve tehalü - semih olan da her halde İstanbullıyan E- nun yakalandığı gündenben kurtulması 
künde sebep, maa .. olarak aldığı banknot fena· ·a· Alt d · d b' ı· 

y ı ı ı. ın para evrın e ır ıra için dua etmektedir. 
Paketini, iç çamaşırlannın uçkuıJu paça- çeyreğinin · t' kı t· g" .. .. 

ış ıra yme ı ozonune ge- Hikayesini kendi ağzından ditıliyelim: 
}arına yerleştirmekmiş. Çünkü !azla para tirilı"rse h lt k · · t b' , er pa o çı ~arış ve gıyış e ı· _ Arkamda bıraktığım yılla!' bana bir 
harcamak istcmiyen paşa, arabnya bin- rer çeyrek liradan günde yarım lira tu - işkence idi. Eğer sevgili oğlum olmasay-
memek için her zaman tramvayı tercih t" b ' b h · · • d d K ... n ır a şışın, ayan ha eme \'e o acı- dı, buna zor dayanabilirdim. ocamın o 
ettiğinden tramvaylarda ise sık SJk yan· larını faaliyete getirecek kadar hatırı sa- canavarca halleri, mesela durup durur. 
kesicilik vak'aları görüldüğünden, bank- yılır bir şey olduğunu kolayca tahmin ve ken beni yakmıya kalkışması gözlerime 
notları donuna doldurmak gibi bu pra- kabul edersiniz. parmaklarını sokmakla beni tehdid et-
tik tedbiri ihtiyatiyi alrnağa mecbur ka- mcsi, öteberiyi çalıı1 satarak zıkkım içki. 

Banknotu altına tahvil eden müşir 
lırmış. ye vermesi, caha ne bileyim, jns.:ını ca-
Paşaya bir gün Divanyolunda rastla - Müşir Osmo.n Paşa, ayan azası arasın- nın<lan bezdiren delice hareketler beni 0 

dım. Hava yağmurlu idi. Babacan paşa, da en demokratıydı. Bizlerle senli benli kadar üzmüştü ki. Kaç l<cn~1er intihar 
fesinin üstünü yağmurdan korunmak için tıpkı bir arkadaş gibi konuşurdu. Ve bu edecek oldum. Fakat her seferinde oğlum 
beyaz benekli geniş bir k•rmızı yazma konuşuşlarında paşa çok sanıimi idi, sa - gözümün önüne geldi. Sabrettim. 
mendille örtmüş, ceketinin önü açık, mimiyetinde hiç bir caliyct yoktu. Hatta * 
yelyepelek, yelken kürek kendisini cad- hiç unutmam; bir gün bize: Delikanlı bu kadar genç olnıasLıa rağ· 
deden aşağı kapıp koyvermişti. O vakit- - Çocuklar!.. demişti.. Ben maaşımı m<'n cidden yüksek iradeli bir ~ocuktur. 
ler bu mendilleri taşradan gelenler, hem alınca doğru sarrafa götürür, evimin ida- Üniversitede bütün profesörlerinin te
büyük, hem de çok ucuz olduğu için ter- resine yetişecek miktarını ayırdıktan veccühünü kazanmıştır. Evinde sjrmek
cihan alırlardı. İktisada çok riayetkar ol- sonra bakiyesini altın paraya tahvil ede- te olduğu cehennm hayatını hıç kimseya 
duğundan dolayı paşa da masraf edip rim. Banknot kağıttır? uçar. Fakat altın söylememiş, açmamıştır. 
femsiye almaktansa icabında hem terini ağırdır, her zaman yerinde durur ve son- Hapishanede iken diğer bütün mapus-
sHmek, hem de fes kalıbı parası verme- ra telchhüfle başını salladı : lar onu o kadar sevmiş ve saymışlar ki 
mck için bu beyaz benekli kırmızı yazma k d yıldönümünde şerefı"ne şenllkler tertib - Ben nice paşa karılarının en i -
mendili, her iki maksadı temin için kul- }erine üç buçuk kuruş maaş bağlatmak etmişler, hediyeler vermişlerdir. 
lanıyordu. Bu paşayı bütün içtimalarda için devlet kapılarında aylarca süründü· * 
sadece sakit ve sami sıfatile gördüm. ğünü gördüm, bunun acısını ve ıztıra - Şimdi serbest olan delikanlı üniversi-

Ayanın aamiin v e sak itin bını bizzat kendi içimde hiSS<!ttim. teyi bitirmek ıçin var kuvvetHe çalışaca-
izalanndan b irisi Ve filozofane başını salhyarnk ilave ğını söylemektedir. 

Ayandaki samün ve sakitin zümresine etti: -------
dahil olan azadan birisi de musevi Bo - _ Ölüm hepimizi bekliyor. Bir gün Köp r üd e bir d eli yakalandı 
hor Beydir. Bohor Bey, ufak tefek, çele- hepimiz gözlerimizi yumacağız. Ben ka- Bakırköy Emrazı akliye ve asabiye 
bi ruhlu ve çelebi kıyafetli bir zattı. O- ğıt parayı altına tahvil etmekle yarın ev- hastanesinden bir müddet ev~el çıkan 
nun, mecliste oturmak için topçu Rıza ıat ve ayalimi bekliyen faciayi kısmen bimekan takımından Diyarbekirli Ha
Paşanın yanını tercih etmesi, pek muh - tahfif edeceğim kanaatindeyim. Siz de san, Köprüde direklere taşla vurup ö
temeldir ki, Rıza Paşanın bir paratöner benim gibi düşününüz, benim gibi ha - tekine berikine söz atarak halkı rahat· 
kadar kuvvetli ve bir para!öner kadar rekct ediniz. Bu benim size hakiki bir ba- sız ettiğinden yakalanarak müşahede 
yüksek olan mühip mevcudıyetini ken- ba tavsiyemdir. altına alınmak üzere tıbbı adliye sev· 

d isine sağlam bir melce ve emin bir ıi- $alahaddin Eni.t kedilmiştir. 

ziyaretçi toplıyan Kermes 
çok güzel oldu 

En geri kalan hayvanın birinci olacağı ilan edilell 
eşek yanşı herkesi kahkahalarla güldürdü, kalkall 

ve zeybek oyunlan da çok beğenildi 

Kalkan oyıınlan • , 
Bergama 24 (Husust) • - Bir hafta lisi hayvanlarına mahsustu. yJ 

müddetle devam eden Bergama kermesi Kalkan ve kılıç oyunları da çok becidt 
büyük alika topladı. canlı olmuştur. Yaşlı başlı adamların~ ,ı 

Kermesin halk tarafından bu derece di gibi çarpışmaları ve çeşit çeşit ııu;ı 1 
rağbet göreceii evvelden tahmin edil - göstermeleri halle tarafından çok bege 
memişti. İşin böyle vüs'at peyda etmesi nilmiştir. ; , 
gelecek seneler için, organizatörlere ce - * . edil i 
saret verdi, alınan kararlar mucibince Bergama kermesi ille defa tertıp ffa~ 
kermes önümüzdeki sene yeni numarala- miş olduğu halde fevkalade rnuva dlll 
rın ilavesile daha parlak olacaktır. oldu denilebilir. Ayni sebat ile ça11şıl ga' 

Bergama kermesine hariçten gelenle- taktirae gelecek seneler zarfında Bet 
rin miktarı asgari 15 bindir. ma kermesinin arsıulusal bir mahi:ret 

15 bin kişinin ilk defa yapılan bır ker- labileceğinden şüphe edilmemelidir. 
mes için toplanması fevkalade bir hadi- k 
sedir. Bir kaç senedenbcri yapılan istan- Belediyenin soğu 
bul festivallerine bu derece bir kalaba- Hava mahzenlerinde1' 
lığın hariçten ve civardan geldiğini. duy- V i • l i 
madık. erg ıs en yor . s• 

At yarışları, pehlivan güreşleri halkı Senevi gelir miktarları 50.000 l~ 
fevkalade alakadar eden numaralardan- yı tecavüz eden bel€diyelerin işlett , 
dır, bir çok kimseler işlerini, güçlerini mezbahaların kazanç vergisinden Jll;,. 
bırakıp Ber gamaya gelmişlerdir. af olduğu hakkında verilen karar • 
Eşek yarışı da yapılmış ve bu yarış )iye Vekaletine bütün viltıyet defter a' 

b ü t ü n seyircileri nevelend\rmig~ir darlıklarına tebliğ edilmiştir. Bu ~at ~ 
Eşek yarışında birinciliği en arkada nn iltihazına, bütçeleri 50.000 ıır~,J 

kalan miskin eşeğe vermek kararlaştı - dan yukarı olan belediyelerin rrıez J 
rılmış, ayni zamanda herkesin kendi eşe- ha açmalarının o belediyelerin ıne~ 
ğini yürütmiyeceği de nazara alındığı huri vazifeleri meyanında bulunJl'l 
için, eşek süvarilerinin başka birisinin sebep olmuştur. _ e1 
eşeğine binmeleri kararlaştırılmış, bu - Bu suretle Maliyenin Karaagaç Jllııg 
nun tabii neticesi olarak herkes kendi babasından istemekte olduğu kaz:~ 
eşeği geri kalsın diye, bindiği eşeği bütün vergileri de terkine alınacaktır. Ya ; 
kuvvetile ilerletmeğe çalışmıştır. alakadar mal memurluğu, buz deP~. 

Yarış yürümemesi mathip olan eşekle, larile soğuk hava mahzenlerini bU ·şlıl 
eşeği ilerletmek istiyen binicisi arasında rarın şümulü haricinde görmüş ve ~g,• 
mücadeleler ile geçmiş, daha doğrusu bu cepheden tetkiki için Devlet Ş 
yarış yarışlıktan çıkmış, insanlarla eşek- sına müracaat etmiştir. 
ler arasında bir mücadele halir.i almıştır. . . . · nıI!ki 
Yanşa iştirak eden merkeplerin en Tren 1-..ıttı~dakı eylerın ıstı 

tenbcli Alacalar köyünden halk şairinin ıcap edıyor f d' 
eşeği imiş o birinci olmuş, daha doğrusu Şimendifer hatlarının iki tara ırıtı • 
üzerindeki süvarinin bütün: 30 metrelik boş arazi bulunması ba 0, 

- Dehhh! .. Çuş! demelerine rağmen çe ve evıe;in bu saha har~cinde in~f)et 
sonuncu gelmiş ve mükafatını da kazan- ~unması lazım gelmektedır. J<'.e~ 
mıştır. Ist8:nbul belediyesine bildirilmışti.fui.Jl• * Istanbul belediyesi hududu dı:ıh d• 

Zeybekler de halk tarafından fevkala- deki şimendifer hatlarının iki yanııı "°' 
de alkışlanmıştır. Onların kahramanca bu şeraiti haiz olmıyan bir çok eV 

edalnr1, muntazam adımları, asil tavır - bahçe vardır. j ' 
lan, halkı heyecana sürüklemeğe ve on- Binaenaleyh usule riayet e:ıncket ' 
ları uzun uzun alk1şlamağa kafi geliyor- çin bu gibi yerlerin istimlfıki ıcaP 
du. mektedir. ''f6' 

Bisiklet yarışlarına da bir çok gençler İstanbul belediyesi hey'eti fen~~ıa 
iştirak ettiler. İlerisi için büyük bir istik- si bu hususta yapmış olduğu te~kı 
bal vadeden Mustafa iyi bir sporcu oldu- ri belediye .. riy~set.ine ~ildiı:1'1işt~ıır 
ğunu birinci gelmek suretile isbat etti. Buna gore ılerı şehır planı h ıcet * larunadan evvel bu emre göre hııf~ıatl 

At yarışlarını da halk çok beğeniyor- edilemiyecektir. Zira şehir budu ·ıerı 
du; tay koşularında Bölcük köyünden içinden geçen şimendifer hatları llel' 
Abdullahın hayı:anı birinciliği aldı. şehir planına ~re yapılmamıştır. 1ıııJ 

Bu yarışlarda birinciliği Yükçel- şehir planında şimendifer hat~ar :ıııO 
den Halil, Albeylikten İbrahim kazan - yerleri tesbit olunduktan sonra ınıuıı 
dılar. Yarışlar sade Bergama ve hava • ta bu şekle göre hareket olun;.~!;;.;; ----·-·····-·············· ......... 

Zeybek e.,.nlann da Mr görünü~ 
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1 K A D n _N __ s __ A_V __ F_A____:S=-=--0 _ _.I 
Ergenlik denilen ı Siyah ve beyaz Bu şapkayı kendi 
sivilceler ned.en olur, kadlfekansıkrob elinizle iki saat 
nasll tedavi edilir? · içinde yapabilirsiniz 

Cıldin bütün güzelliğini mahveden bu 

sivilceler bir cilt hastalığı değildir. Se • 
hepleri tamamile vücudun iç kısmına 
aittir. Yüzde birdenbire başlamaz. İlk 
önce - bilhassa derileri fazla yağlı o -
lanlarda, - yüzün yağlı kısımlarının. me

sahaları büyür. Buralarda siyah noktalar 

Bu yüzden ııeri gelen sıvilceler mide 

ve barsağı düzeltmekle geçebilir. Bar " 

saklan düzeltmek için mülayemet vericl 
ilaçlaır alınır. Bol meyva ve sebze yenir. 

Et azaltılır. Kahve, sucuk, biber, mayalı 
peynir hiç yenilmez. 

Ergenlik hazan da yumurtalıkların iyi 
Yani yağ birikintileri olur. Bu devre er- Bı'lbassa çnlışmamasından ileri gelir. 
genliğin başlangıcıdır. Bazan ergenlik hiç gençlerde. O zaman bir mütehassısa mü
görülmez. Hastalık bu kadarla kalır. Fa- racaat edip bu rahatsızlığı gidermedikçe 
kat çok defa siyah noktaların yerinde be- sivilcelcrden kurtulmanın çaresi yoktur. 
Yaz birer uç belirir. Bunlar az zamanda Sebebi ne olursa olsun ergenlik yalnız 
büyür ve çoğalır. Daha sonra da ayni d dahili tedavi ile giderilemez. Dışarı an 
Yerlerde kırmızı başlı sivilceler, yani 

-e·rgenlik> gözükmiye başlar. 
da tedavi edilmek lazımdır. Bunun için 

en iyi ilaç şudur: cAlkoh lec eter> i ya • 

rı yarıya karıştırıp sivilcelere hafif hafif Yaşlılarda bu sivilcelerin şekli başka 

türlüdür. Onların en ziyade yanakların-
d sürmek. Kolayca tutuşması ihtimali: ol -

a, burun uçlarında umumi bir kırmızılık h duğu için bu ilacı daima ateşten uzak bir 
alinde gözükür, dikkat edilirse \>u kır -...... yerde sürmeyi unutmamalıdır. 

.. 1lZıbk küçücük kırmızı kan damarla -

tının cildin üstünden görülür bir hale 
gelmesinden ibarettir. 

Ergenliğin dahili sebepleri şunlardır: 
Ya mide, yahut ta barsaklar iyi çalı~mı -
) or. Daha ziyade barsaklar. Barsak tem

belliği midede ekşime yapar. Mide bu ek
liliğe karşı kendini korumak için kan da

lnarlarından ckalevilik> alır. Onlar da 
lnidenin kendilerinden aldığını cilde gi

den ince kan damarlarından çekerler. Ne 
t' ıccde cilt rahatsız olur. Ve bu rahatsız-
lık sivilceler halinde meydana çıkar. Ya

ni rnidenin ve barsağın zararını cilt çe -
ker. 

Bazılan sivilceleri sıkıp içindeki be -
yazlıkları çıkarmak merakındadırlar. Bu, 

pek fena bir huydur. Hem sivilcelerin 

artmasına sebep olur. Hem de sıkılan si

vilce boşalmaz. Bilakis iç taraftan ilti -

hap yapar. Sivilce iyileştiği zaman bu il

tihabın izi kalır. Bunun için hiç bir za

man ergenliğe el sürmemelı, bilakis o -
nun artmasına mani olmak için arasıra 
cantiscptik> maddelerle ckompres:t yap

malı ve yazdığımız ilacı sık sık kullan -
malıdır. Buna dahili tedavi de yardım 

edince ekseriyetin geçmez sandığı bu kö

tü rahatsızlık geçer gider ve izi kalmaz. 

kabarık tarzda saç tuvaleti 

Kabarık bir saç tarzı. Başın yarısından başlıyan geniş ve keskın dalgalar. 
Alnın üstü hemen tamamile düz. 

Ensedeki sıra sıra uzun bukleler eski devirlerin kuvaförlerini hatırlatıyor. 

Şapka dört köşe 

Pikeden~ yapılır. /ı 
Aşağıdaki şekil 

şapkanın nasıl ya • 

pıla.cağın! göstermek I 
tedır. Sag ve sol bir-
birinin aynıdır Bu 
şapkayı yapmak i • 
çin kalınca bir ka· 
~~ alınız ve ölçü -
nuz.. Orta çizgi, ya· 
ni C den D ye ka .. 
dar olan yer 36 san· 
timdir. Genişlik ta 
23 santimdir. Şekil
de A ve B diye gös· 
terilen yerleri ke • 
siniz ve ütülenecek 

G yerlerini işaretle· 
yiniz Şapkanın ön 
kısmındaki ucu, A 

deliklerinden geçe -
cektir. Arkadan bağ 

lanacak ve şapkayı 

başınızda tutacak o

lan kordela B de • 
li.klerinden geçecek • 
tir. 

Kağıdı, işaretledi

ğiniz ( ....... ) hatları· 

nın üzerine doğru 

kıvırınız. Ütülenen 

teyel yerlerini jğne
ledikten sonra başı

nızda p:ova ediniz. 
Bütün ölçüleri la 

yıkile aldığınıza e • 
min olduktan sonra 

C - D çizgisini takip edere~ kesi~iz. 1 içeriye kıvrılarak ütülenir . 

Amma ayırmayınız. Bır pıke İki aynı parçayı kesip çıkardıktan son-
parçasını (boyu 40, eni 18 veya 20 san-
tim olmalıdır) ikiye katlayııuz. ra, ikisini bir tutup etrafın:ı makine çe• 

Bu rop beyaz ve siyah kadife kanştı -

rılarak yapılmıştır. Eteği siyah kadife

den, ve dümdüzdür. Üstü (tünik) şeklin

dedir. Bu (tünik) in önü belden itibaren 
aşağıya kadar açıktır. Bütün kenarla -

rına siyah kadifeden dilimler geçirilmiş
tir. Kolları çok bol, omuzları roba şek -
linde parçalı, yakası değişik bir şekilde
dir. Ve bütün etrafına eteklerdeki dilim

lerden geçirilmiştir. 

Zarif bir 
Örgü blu_z 

Bu örgü bluzun hem renkleri, hem de 

örgüsüne verilen şekil çok güzeldir. Se

rin sabahlarda bej renk etekle pratik ve 
hoş bir elbise olur. Yaz için yün yerine 
floş veya ibrişimden yapmak daha mu -

vafık olur. 

Renkleri - Bluz koyu mavi. cKare:t 

leri turuncu ve cgri:t renkte. 

Ve prova kağıdının üzerine iğneleyi- kiniz. G den F ye kadar olan ucu açık bı· 
rakınız ki, şapkanın içini dışarıya şevire 

bilesiniz. (Bu kısmı isterseniz şapkanızı ~ 
Arl<adao görünüş Yandan ıörünüı 

niz, icap eden delikleri ve işaretlediğiniz 
yerleri kalemle çiziniz. Bunu iki kere 
tekrarlayınız. Çünkü şapka bir kolalı ya
ka gibi ters tarafından dikili: ve sonra 

ütüledikten sonra elle dikebilirs.'niz) . 

Kıvrımlan iyice bastırarak ütülcyiniz. 

Sonra delikleri açınız. Ü\ü yerlerini ma• 
kineden geçiriniz. Kordela, bağ için ikl 

münasip parça (1) ile ön klsmın fiyonga• 
sını çıkarınız. (H) Fiyongayı A deliğin· 

den, bağları B deliklerinden l!e!iiriniz ve 
dikiniz. Bütün uçları sıra ile tcy<'l dikişi 
ile dikiniz. Sonra kolalayıp güzelce ütü· 

leyiniz. İşte size şık bir şapka 

örgüsü - Karelerin dışında kalan kı
sımlar 2 ters - 2 yüz lastik örgü. Bu kü
çük (Kare) lerin bulunduğu kısımlar 

_ göğsün, arkanın ortasile kolların üstü - O 
jerse, yani düz örgü. (Bir sıra ters, bir 

sıra yüz). 
Yakaya konulan •band:t lar pirinç iğ- Şapkanın nası! yapılacağını gösterir model 

ne: Bir ters - bir yüz. Sonra her tersin ••••••••••••••••••••--• •• ••• · • ••• • • •••••••• .. • • •••••-••
üzerine yüz, yüzün üstüne ters ilmik ya- (kare), bir sıra (gri) kare. Her (kare) ye ilmikle bitirilecek. 

l
pılacak. (2) ilmikle başlanacak, sonra yanlardan Yaka - Koyu mavi, gri ve turuncu üç 

(Kare) ler zeminle beraber örülmüş- birer tane arttırarak c4• ilmik, c6• il - cband> dan yapılmıştır. Bu üç band saç 

tür. Düz örgüdür. Aralarında (8) er ilmik 1 mik, c8• ilmik. Bundan sonra yanlardan ör~sü gibi örülecek, uçlan önde bir defa 
fasıla bırakılacaktır. Bir sıra turuncu birer tane eksiltip 6 ilmik, 4 ilmik ve c2> baglanıp sarkıtılacak. 
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EDEBİYAT 

Kadıköyünde beş yıl 
süren bir edebiyat sezonu 

(BQ.§tarafı 6 ıncı 84!Jfllda) 
kanlısının hiddetli harekeUer yaptığı gö
rülüyormuş. Nihayet Ömer bunlarm ya
nından ayrılarak arkadaşlarına dönmüş. 
Sormuşlar: 

- Ne oldu? Korktun galiba? 
- Ömer Seyfeddin hiç tınmamış, gayet 

tabıi bir sesle: 
Yok canım, demiş, işi siyasete dök -

tüler. Zaman nazik .. ısrar etmedim! 

* Ahmet Haşimle Haşim Nahidi beraber 
gördüğümü hatırlamıyorsam amma, ne 
zaman birinin ismi geçse, derhal ötekini 
düşünürdük. Yalnız her ikisinin şairli -
ğini bir farkla anlatabilmek için, bilmem 
hangimizin bulduğu bir tabirle birini 
Hnc;·m-i aruzi, diğerini Haşim-i hecai di
ye anardık. İkisi de Iraklı 'lürktü ve iki
si do:? Dicle kadar ateşli! Yaimz gönülce
ğizlcri zayıftı zavallıların... Ahmet Ha
şim daima aşık, Haşim Nahit ise aşık 
namzedi idi Bu cihetten birbirlerine ben
zerlikleri çoktu, maamafih ayrılıkları, he
le aykınlıkları da eksik değıldi. 

Sonra bildiğimiz, bilmediğimiz, keşfet
tiğimiz, ctmedığimiz sebeplerle i1<ide bir
de bize darıldıklan olurdu. Yalnız Ha
şim-i hccai sadece küserek ve tepesi to
puzlu bastonunu avucunda sıkarak gi -
derdi, ertesi gün gene tebessümle kar -
şımıza çıkmak jçin ... Fakat beriki, Ha -
şim-i aruzi nıüthişti! Bir gün bakardık, 
iltifatla seltım edip yanımıza sokuluyor, 
ert e;i gün bakardık, selam vermeden, 
gaı la yan yan bakarak geçiyor. Piyale 
şai .. inin böyle günlerinde Piyalesine zak
kml" suyu dolduran neydi, bunu bir türlü 
hic birimiz anhyamazdık. Düşünürdük, 
kabal">atimiz ne? bulamazdık. Böyle gün

ler, ı..aftalar, bazan aylar geçerdi Derken 
gür Lin birinde bakardık ki, Ahmet Ha -
şim gene sebebi yalnız kendisince ma -
l\ım dargınlığını unutmuş yanımıza ge -
liyor. söylüyoı, şakıyor, nükteler savu -
ruyor! Bu saadet bizi, geçmiş gaT.abın se
bebini sormaktan menederdi. Zaten bu
na cesaret edemezdik! Ahmet Haşimin 
böyle> her ay birimize darıldığı ve her ay 
birimizle barıştığı günleri düşündükçe 

şimdi bile içime hem hüzün, hem neşe 
beraber doluyor ve bu iki zıt duyguya 
bira· da hayret karışıyor. Maamafih Ah-

met Haşimin pek meşhur olan geçimsizli
ği yalnız dostları, meslekdaşlan ile de -
ğildı. Evlerinde pansiyoner kaldığı Rum 
ve Ermeni madamlarla da geçinemezdi 
ve sık sık mekan de~iştirirdi. Bu pansi
yon geçimsizliği yalnız onda değil, Ha -
şim Nahitte de vardı. Sadece, evlerini ve 
oda1rı'lnı değiştirme usulleri farklı idi. 
Ahm"t Haşim bavulunu kendisi alır, yo
la çıkar, Haşim Nahit ise bir akşam eve 
döni. ünde bavulunu, eski potinleri ve 
~erlı'·leri ile beraber kapının eşiğinde ev
veldu1 haberi olmadan hazır bulurdu! 

* Kütüphaneci Cevdetle, felsefeci Cemil 
Sena pek öyle gece gezintilerinden hoş -
IanfY''Plardı. Cevdet hazan ba!la. yahut 
başkı bir dostuna misafir gelse bile ek -
seriy. tle erkenden Bahariye caddesinde 
kirahmış olduğu odasına çekilirdi. Ce -
mil ~ na ise, nhçı Çavuş'ta akşam yeme -
ğinı ' r yemez Kuşdili cndrlcsindeki pan-
=-

siyonuna koşardL Cemil Senanın bu ko
caman ve bilmem kaç odalı pansiyonun
da sallanmadık tahta hemen hemen 
yok gibi idi. Öyle ki bu evin bugün hfila 
ayakta nasıl durduğuna şaşıyorum! 

Cemil Senanın oturduğu evde vakıa 
pek gürültü patırtı yoktu. Yalnız yaz ge
celerinde açık penceresinden Kuşdili ça
yırının uğultusu işitilir ve kışın da ka
palı pencresindcn bir bozacının sesi, ya
hut bekçi sopasının takırtısı aksederdi. 
Fakat yaz olsun, kış olsun, karanlık ge -
celerde arkadaki çayırda in cin top oy -
nasa da bu evin içinde künunlarda bile 
tahtakurularımn cirit oynadığına şüphe 
yoktu. Öyle ~. Cemil Senaya odasında 
beş dakika misafir olmak büyük bir fe

dakarlık sayılabilirdi. 
Kütüphaneci Cevdetle felsefeci Cemil 

Senanın birbirlerini çok sevdiklerini ve 
birbirlerini tamamladıklarını evvelce 
söylemiştim. Bu dostluktan dolayısile 
e.kşamları yatma vakti ya biri ötekini e
vinin kapısına kadar götürerek döner, 
yahut öteki bu zahmete severek katla -
nırdı. 

Burada aklıma gelmişken ya1.madan 
geçcmiyeceğim. Vaktile Hakkı Tahsin ile 
şeyhülmuharririn Mahmut Sadık arasın
da da bir gece böyle kapıya teşyi şek -
!inde bir dostluk tezahürü olmuş, fakat 
pek tuhaf bir tarzda! Bakm nasıl: 

O gece, bir matbaa dönüşünde, Hakkı 
Tahsin de, Mahmut Sadık ta iyice kafala
rı tütsülemişler. Nihayet gec yarısı yak
laşmış. Sallana sallana, Beyoğlundan 
Taksime mi, Nişantaşına mı, hasılı ne -
rede ise Mahmut Sadığın evine kadar 
gitmişler. Hakkı vedalaşıp ayrılırken 

Mahmut Sadık: 
- Yoo, evlat, demiş, ben seni yalnız 

bırakamam. Evine kadar götüreyim!> 
Bunun üzerine dönmüşler, Hakkı Tah

sinin galiba o aralık o yah"l11larda, fakat 
başka bir mahallede oturduğu eve kadar 
gitmişler. Bu sefer de Hakkı Tahsin: 

- Yoo, üstat, demiş, bu karanlıkta sizi 
yalnız bırakamam, evinize kı:ıdıır götü
reyim! 

Üstat cpekala!a demiş ve gene ters yü
züne yola koyulmuşlar. Velhasıl bu su -
retle gide gele sabahı boylamışlar. Fa
kat en sonunda kim nezaketi bırakıp ta 
evine girmiş ve ötekini sokak ta yalnız 
bırakmış, orasını pek iyi bilemiyorum. 

* Fahri Celalle Reşit Paşazade Akif ... 
Ah nasıl anlatayım, Akifin bütün hu -

susiyetiııi ortaya çıkaran, bütün karak -
terini belirten Fahri Celaldi. Akilin Şifa 
kahvehanesinde, iki parti tavla sonunda, 
çenesini sağa sola oynatarak bir lokum 
yeyişi ve sonra ağzını silişi vardı ki bu
nu hiç kimse Fahri Celal kadar taklit e
demezdi. Sevimli hikayeci derhal arka 
cebinden kar gibi bembcyaı ve yaprak 
gibi dümdüz ütülü bir mendil çıkarar ve 
çenesini Akif gibi oynattıktan sonra di
lini şapırdatarak ağzını silerdi. Biz gülü
şürdük. Akif te her zamanki dost bakışı 
ile bakıp yalnız biraz dudaklarını sar -
kıtarak: 

- cNe olacak, haşerat! , dereli. 
Bu haşerat hepimizdik. 
Ah babacan Akif .. Ne hoş adamdın! 

Halid Fahri Ozansoy 

Li-;eler Alım satım Komisyonundan: 
Yiy ceğin cinsi 

Kuru çah fasulye 
Barl ınye fasulye 
Kırn ı 7ı mercimek 
Yeşıl mercim1:k 
Nohut 

Odun Gürgen 
Odun Meşe 

MaT' ,al kbmüı ü 

Süt 

Miktarı Beherinin İlk teminatı 
Kilo Fiat kuruş L. Kr. 

19700 12 

} 
8900 9 368 85 
3150 12 
3500 17 
6500 12 

l 050 Çeki 260 
J 

253 50 
250 > 260 

32000 Kilo 4 96 

3000 Kilo 11 24 75 

Eksntme gün ve 
saati 

3/6/1937 perşembe 
saat 14 de. 

3/6/1937 perşembe 
saat 14.30 da. 

3/6/1937 perşembe 
saat 15 de. 

3/6/1937 perşembe 
saat 15.30 da. 

24/5/1937 paznrt~si ~nü yukanda yaulı yiyecek ve yakacağın yapılan eksilt
mesınde kuru erzal1a ıstekli çıkmadığından, odun ve mang ı k ·· ·· -
d·ı1· 1· . . . t . . a omurunc ve Kan-
ı ı ıscsının su une verılen fıyatlar yüksek görüldüıYünd ı d .. 

1 
. 6 en yan arın a yazılı 

gun ve saat erde ıhalcsi ya?ılacaktır. 

isteklilerin yeni yıl ticareı odası vesika ve temınat makbuzlarile tsta b I K"'l-
tür Direktörlüğü binası içinde toplanan Liseler Satmalma Komisyon~n~ ~-
mcl~. g 

Şartname komisyondan görüleceği ilan ohınur. (3117) 

SON POSTA 

İster ister • 
ınan, 

• •• 
ınunnıa sutununa 
geçen bir Bergama 

haberinin akisleri .. 
Bergama belediyesinden şu mektubıı al

dık: 
15/MB.yıs/1937 tarlhll Son Posta gazetesi

nin ikinci sayfasında <ister inan ister inan
ma> ba§lıklı bir yazı vardır. 

Bergama muhabl.rimlz anlattı dlye baş -
ınmaktadır: 

OOya., Holanda sefirlnln Bergamayı ziya
ret edeceği öğrenllmlş, memleketin !lerl ge
lenlerlle istikbale çıkılmış. Tam bu sırada 
İzmlr otomoblllle ecnebi bir zat geliyor ve 
Sefir sanılnrak karşılanıyor. Kendisine şeh
rin görülecek yerleri gezdiriliyor ve bir de 
yemek ziyafeti verlllyor. 

Bütün bunlar olup bittikten sonra Hola.n
da sefiri hususi otomoblllle çıkageliyor ve 
evvelce sefir diye karşılanan zatın bir Al -
m:ın profesörü olduğu anlaşılıyor. 

Hakikaten bu yazılan işlere inanmak için 
insanın aptnl olması lfizımdır. İnanılmasın
dakl lmkı\nsızlığı siz de tnkdlr etUğlnlz için 
anlatılan sözleri bu eğlenceli sütuna koymuş
sunuz olacak. Fakat, işin şakaya, alaya ta
hammülü olmadığından haklkab aşağıda 

yazıyoruz. 

Ege bölgesinin zengin bir tarih kaynağı 
olan Bergamaya her zaman dünyanın dört 
bucağından seyyah gelir. Bunlann lçlnde 
en yüksek zevat dahl bulunmaktadır. Bu ltl-

Kadıköy 

Mahallesi 

Kadıköy Ca!erağa 

• > Zühtü paşa 

• 
• Osmanağa 

Erenköy 

İç Erenköy 

Üsküdar Rum Mch -

met Pş. 
Üsküdar Kuzguncuk 
Beykoz Paşabahçe 

> Yalıköy 

Beykoz Paşabahçe 

> 

> 

> > 

> > 

> > 

> 

> Kandilli 

Kanlıca 

> 

barla Bergamanın pet az yere benzeyen bir > Kandilli 
hususiyeti vardır. Ve Bergama yanm asır -
dan fazla bir zamandır bu ziyaretlere alış- Kadıköy Tuğlacı 
kındır. Bu itibarla da gelen blr zatın hüvl
yetlnl anlayabilecek tablllyettedir. 

Mayısm onuncu pazartesi günü idi. Sıhhi
ye Vekfilett tarafından memleketin sıhhat 
işlerini tetkik için Ankara Hıfzıssıhha mek-
tebi Sıhhat Mühendisi profesör Bay Rayt 
ve bu mektebin müdür muavini Doktor bay 
Ki'ı.mllin geleceği blldlrlllyordu. Hükfunet ve 
Belediye heklmlerlle Müze önünde beklenll-

> 

B . 1 
a~~__.-:::ıı 

Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Sokağı 

·Moda 
Tahtaköprü 

> 

Yoğurthane 

C. Bostancami yanı 

Kozyatağı Üskü -
dar caddesi 
Bedestan içi 

iskele 
Çınar 

Çayır 

Çınar 

> 

> 

> 

> 

Bahçe aralık 

Cami avlusu 
Çubuklu iskelesi 
Çubuklu 

Bahçe aralık 
Cami 

> 

No.sı 

38 
16 
14 

2 
3 

32/276 

24 
6,8 

111/27 
72/2 

72/? 
72/6 
72/5 
19 
72/4 
3 

" 3 
72/'J 
3 

20 
17 
40/21 
1 

25 
21 
23 

Cinsi 

Dükkan 
Ev 

• 
• 
> 

Ev ve dilkkAn 

DükkAn 

Ev 
Samahane 

Ev 
> 

> 

Dükkan 
Ev 

Aylık kirası 
u ra J{t. 

-----10 
6 
6 
3 50 

15 
ıo 

2 
2 

4 50 
12 
4 

ıo 

10 
9 50 

Otelin arka kısmı 

10 
10 
15 

Otelin üst katı 
Ev 

> 

Dükkan 
Kayıkhane 

Dükkan 

Ev 
Dükkan 

> 

H 
14 
4 
3 
3 
1 50 

' 5 
3 

dl ve karşılandı. Mezbahayı. süprüntü dökü-
len yerleri. kasabanın ortasından geçen ça- rafından hazırlanmış ve tahrirat kfıtJblle 1 şın Ankaraya davet etmek nezaketınl eslt .. 
yın vaziyetini ve sıtma yapan mahalleri tet- tarafımdan da görülmüştü. Arzulan üzerine gememlştlr. 
kik ettiler ve bu arada blr kısım -ıntlkitele- ô~le yemeğini EskülApyonda yiyen mlsa - Haklkatın anlaşılması tçln bu yarıları .. 
rl de getirdiler. İşte ecnebi denilen zat bun- tirler bir mlhmandarla gezmişlerdir. Akşam ı mın neşrini saygılrımla rica ederJın. 
lardır. Ve hüviyetleri de meçhul değildir. Ay yemeği gene lokantada Metrdotel taratından Belediye Rei i Nazif Özçelik 
nl gün Holanda Scfırlnin madamlle birlikte hazırlattırılmıştır. ,-- • ·~- ·- • - · ·- ·- · ·-~·--.. ·-~-> Operatör • Urolog -c 
geleceği de haber alınmıştır. Nltetlm öğle ü- Bir taraftan resmen tetkikat için g~len .. 
zeri onlar da geldllcr. Ve doğru lı:endlleri 1- zevat lle iştigal edllmiş diğer taraftan da. Dr. Mehmet All 
çin hazırlanan otele götürüldüler. Yatak o- misafirlerin izaz ve 1kra6ı için çalışılmıştır. fd 
dası, İzmir Valisi 8ayın Bay Fazlı Gülecin, Hattll Setir, kendilerine gösterilen aUıka rar yoJIOrl 
lBergama KermesU münasebetlle Tokatll - ve yardımdan dolayı memnuniyetini bir kaç hastalıkları mntehassısL KOprnbaşı 
yandan Bergama.ya geUrttığl Metrdotel ta-. defa lzhar etmlş ve bizi yazın istanbula, ıu- • Eminönü han Tel: 21915 

IHTIVARLIK 
\ 

Peşinizden Geliyor, 

ONA KARŞI 

Hazırlıklı_oavranınızJ 



1 Haziran SDN POSTA 

Dünkü Meclis • • 
ıçtımaı · 

~illet Meclisinin Zabıtamız 
takdirlerine mazhar oldu 

Anka-ra 31 (Hususi) - Meclis bu • tılmış ve 1664 araba tevzi olunmuştur. Refik İnceye cevab vermiş ve buğday 
gün dolgun bir ruznameyi müzakere Verilen yemeklik 10.811.403 kilo to- meselesine temas ederek demiştir ki: 
etmiştir. Mali yılın sona ermesi müna- humluk mikdan ise 4.709.349 kilodur. - Hububat naklinde deniz vesaitile 
sebetile bir çok layihaların bugünkü Kendilerine verilen arazi 88777 lira kıy- nakil esastır. Bir yere kadar kara vasıta
oelsede acele kararile görüşülmesinde metinde 35049 dekardır. sile nakledilir. Ondan sonr" deniz vesai
zaruret vardı. Hükfımete fevkaliıde tah Yine iskan dairesi vasıta11ile tevzi edil- tile nakline liızum hasıl olur. Mesela A
sisat verilmesine dair layiha kabul e - miş olan ara~iden sürdürülen arazi mik- danadan Haydarpaşaya kadar nakledil
dildikten sonra demiryolları bütçesi tarı 29 bin dekardır. Bu göçmenlerin tev- diği zaman 3 kuruş diyorlar. Değil 60-70 
görüşülürken söz alan Hüsnü Kitapçı ziatı dolayısile Gelibolurla. Keşanda, paradır. Adananın limanı Mersindir. Sı
demiştir ki: Çorluda, hususi dispanserler açılmıştır. vas havalisinin iskelesi ise Samsundur. 

- Buğday memlekette epeyce bir Hastaları gerek devletçe idare edilen ve Tabii Sıvastan 1stanbula nakliyat yapı
vergiye tabi olan bir mahsuldür. Bil • gerek idarei hususiyelere ait hastaneler- lırken kara yolu tercih edilmek istenilir
hassa istihlak pazarında bulunan hal- de gerek yeni açılan disp:ınserlerde te- se bu, pahalı olur. Orta mesafeler için 40 
kımız gerek muamele vergisi ve gerek/ davi ettik. paradır. Kısa mesafeler için kafi tenzilat 
b~ğday koruma vergisi olarak epeyce Arazi tevziatı: Trakyada 618.700, Ana- yapılmıştır. 
hır para vermektedirler. Orta tabaka doluda 547.500 olmak üzere 1.229.200 de- Heyeti umumiyesi itibarile hububat 
bilhas~a fakir halkın yegane gıdasını kar arazi tevzi ettik. Bunlar tevzi edil- işini dahi ihmal etmemişizdir, düşünmü
ekmek teşkil ettiği için bu vergiyi da- mekle beraber tescil edilmiş ve tapuya §Üzdür ve üzerinde çalışmışızdır. Maa
hi hal ve vakti olanlara nisbetle dah:ı raptedilmek üzere ait oldugu yere bildi- ınafih arkadaşlarımızın arzularım müm
fazla ödemektedir. Bence bu halk ken- rilmiştir. kün olduğu kadar yerine getirebilmek 
di maişeti üzerinde ağırlık hiss~ttirecek Yerli topraksız halka 936 senesinde için bir kere daha esaslı surette tetkik 
olan ekmek fiatı üzerinde demiryolla- şarkta Kars ve orta Anadoluda 2272 ev ettiririm (Teşekkür ederiz sesleri). Bu 
rımızın az çok tenzilat imkanı verecek ve dükkan yeri, şark ve orta Anadoluda hususta vereeğim izahatın bu kadarla 
tarife tatbik ettiğini görürse hüküme- 1.127.958 dekar arazi tevzi edilmiştir. kafi geleceğini zannediyorum. 
te bir kat daha minnettar kalır. Bun - Bunlar da tapuya verilmiş ve bir kısmı Ali Çctinkaya Aziziye tünel işini izah 
dan başka ihraç maddesi olan buğday da tapularını almışlardır. c_~tikten ve yeni bir tünel yaptırılacağını 
\'e arpadan bu tenzilitt ihraç bakımın· Keza 936 senesinde devletçe görülen soyledikten s0 nra Ankara il€: İstanbul a-
dan da faydalıdır. lüzum üzerine 3575 kişi muhtelif garp rasında Vagonli şirketinin son sistem, 

Emin Sazak (Eskişehir) de buğday vilayetlerine nakil veiskan edilmişlerdir. ~odern vagonlar işletmeği kabul ettiği-
arpa na'kliye tarifeleri üzerinde dura ,. 937 senesinde yapılacak işler 10 bin nı, eski yatalkı vagonlarla restüran va-
rak: göçmen BuJgaristandan, l 5 bin göçmen gonların belki kısa bır müddet için Sam-

cHükfımet olanca kuvvetile köylü- de Romanyadan olmak üzere 25 bin göç- sun hattı ile diğer hatlarda kullanılabi-
YÜ kalkındırmak için bir çok tedbir al- men getirilecektir. leceğinisöylemiştir. 
ltlağa başlamıştır. BaşvekB köylünün Bunların 15 bini Trakyada, 5200 ü Ege Bayındırlık Bakanı sözleri.ni bitirirken, 
derdile hasta, köylünün iyiliğile şen - sahillerinde, 4800 ü Bursa, Bilecik, Nik- Kamutayın göstermiş olduğu alakaya te
dir. Mademki köylüyü kalkındırmak is sa-r ve Amasya vilayetlerine gönedilecek- şekkür etmiş ve bunu takiben bütçenin 
liyoruz, evvela kendi elimizle ona vur- lerdir. İnşaatın bittabi elimizdeki bütçe- ,fasıllarına geçilerek mezkur idarenin 
duğumuz bir köstek var, onu çözelim nin nisbetinde yapacağız. Kurulması la- .masarifatı 29.870.850 lira varidatı da ay-
de zorla kalkındırmağa çalıştığımız zım gelen köylerin hiç bir zaman yüz ha- ;nı olarak kabul edilmiştir. 
köylü kendi kendine kalkınahilsin. Sa- neden az olması esası kabul edilmemiş- Ankara imar müdürleri hiit~esi 
~ile en yakın olan Adanada nakliye tir. Çünkü bu suretle bir şahsiyet teşkil Ankara İmlılr Müdürlüğü bütçesinin 
Ucreti hiç olmadığı halde arpa zararlı edip kendilerini idare edebilmeleri düşü- müzakeresi ınünasebetile söz alan Hüs
diye onu mahsulden saymıyorlar. Hem nülerck miktar hane, asgari had olarak nü Kitapçı iınar müdüriyetinın iç Bakan
~tinkayadan rica edeceğim kendisi de kabul cdiJmiştir. lığından Ankara Belediyesine raptedil
bu yaylanın çorak ve kurak bir yeri • Çiit hayvanatı \'e diğer malzemeleri mcsindeki seLebleri sormuş ve İç Bakanı 
nin mahsulüdür. Afyounun bizdP.ki ka- bütçemiz nicbetinde temin edilecektir. ,Şükrü Kaya verdiği cevapta, bu müdü
dar arpası ve buğdayı vardır. İstinat et- Maruzatım bundan ibarettir. riyetin kuruluşundaki lüzum ve zarureti 
tikleri bir afyon vardı o da ellerinden Sıhhiye ve İçtimai Muavenet Vekilin- ve bugüne k3dar geçen faaliyeti netice
gitti mi bu işe himayenin en yü)tseği- den sonra fevkalade tahsisat kanununun Ieri hakkında izahat vererek demiştir ki: 
ni göstererek hatta mümkün olsa şi- madeleri okunmuş ve kabul edilmiştir. - Geçen sene bütçeleri mevzuu bahis 
~endilerin yağ parasını alıp yalnız bu Ali Çetinkayanın izahatı olurken Ankaraya ait olan kısmın An-
Ucretle mahsulü nakletmek lazım ge- Kaçakçılığın men ve takibine ait kanu- kara belediyesine bağlanması ve Dahili-
lir. Devletçilikten anladığımız ve bek - nun 71 inci ınaddesindeki müddetin uza- ye Vekaletinde diğer bütün belediyelerin 
lediğimiz budur. demiştir. tılmasına ait kanun layihası da müsta- işlerile uğraşacak bir teşekkül yapılması 

Refik İnce, İzmirle Aydın arasında· celiyet kararile müzakere ve kabul olu- hususi mütalea olarak görüşüldü. Encü
ki Aziziye tüneli hakkında vekilden narak devlet demiryollan ve Iimanlan menlcrde karar denemezse de, bir cere
izayat istemiş bu işte fen adamlarının "?ü.düri~~ti umumiyesi 1937 yılı bütçe- yanı efkar hAsıl oldu. Bendeniz de, bu 
hatası olup olmadığını sormuştur. sının muzakeresine geçilmiş ve bu mü- kürsüden arzederek gelecek sene, imar 

Nafia Vekili bunlara cevap verdik • nasebetıe muhtelif hatibler tarafından müdüriyetini Ankara belediyesine bağlı
len sonra General Kazım Sevüktekin ileri sürülen mütalealara ve temennilere yacağımı arzetmiştim. Bu kanun liyiha
Yeni rayların Kırıkkale fabrikalarında karşı Nafıa Vekili Ali Çetinkaya şu iza- sı 0 müzakerelerin neticesidir. 
Yapılıp yapılmıyacağını sorunca Çetin- batı vermiştir: Bu izahattan sonra kanunun maddele
kaya cÖyle yapıyoruz. Hatta bize bi- - Ş_i_mendifer işletmesi idaremiz gün- rine geçilmiş ve kabul edilmiştir. Kamu
raz pahaliye mal oluyor. Fakat rnem • den gune inkişaf etmektedir. Bundan tayın bugünkü toplantısında orman mü
lekette bunun inkişafı için gene oraya b<'ş~ altı sene evveline nibetJe hazineden düriyeti umuıniyesi bütçesi de müzakere 
Sipariş etmekteyiz.> cevabını vermiş açıgı .~apa~ak suretile ya!)ılan şimendi- ve kabul olunmuştur. 
takdirle karşılanmıştır. j fe~ butçcsı bugün 1936 senesinde dört Polis teşkilatı kanunu 

Ziya Gevher (Çanakkale) birinci mılyon fazlasile senelik vazifesini yap- Polis teşkilatı kanununun müzakeresi-
lllevkilerde geceleri muayyen bir üc· mış. bulunuyoı · ne geçilirken söz alan İçişleri Bakanı 
retle yatakların açılmasına müsaade e - Bır hattın, bir rayın ömrü traversi ile Şükrü Kaya, kanunun heyetı umumiyesi 
dilmesini istemiş, numaralı yerler me- b~raber teknik noktai nazardan 40 sene- üzerinde söz almış olan hatiblere ceva
selesine temas etmistir. Nafia Vekili dır. Haydarpaşadan Dil iskt>lesinden iti- ben şunları söylemiştir: 
cevabında vagonlarda küşat işinin tec- baren Eskişelıire, Konyaya kadar bir de- _ Beni en çok mütehassis eden cihet, 
rübe edildiğini, idarenin bu isle meş - fa Anadolu hattının rayları. ondan son- hatiblerin bilhassa polislerimız hakkında 
gul olduğunu bir kaç sene so.nra bu - ra İzmir, Kasaba, İzmir - Aydın hattı- gösterdikleri muhabbet ve şefkat hisleri
nun kabil olabileceğini, numara işinin nın rayları ile, yeni aldığımız şark de- dir. Hatiblerin bu muhabhPt ve şefkat 
Umumi seviye işi olduğunu, halkın bu· miryolları raylarını sırasıle değiştirmek dolu söylenirken meclisin gösterdiği gü
na tedricen alıştırılabileceğini söyle • mecburiyetindeyiz. Dil iskelesinden Gey- zel, tezahürler hem polisleri, memurları, 
D'liştir. veye kadar ıoı kilometrelik bir hattın hem de milletimizi sevindir~cek tezahür-

Ankara 31 (Kamutayın bugünkü top- değişmesi 1.600.000 liradır. !erdir. çünkü siz, her zaman olduğu gibi 
lantısında 1937 yılı bütçelerinde yeniden Geyve, Vczirhan, Karaköy, Bozüyük _ bugün dahi memleketimizin, mllletimi
ıçılacak muhtelif fasıllara 36 milyon kü- Eskişehir . arası 123 kilometre olup zin, samimi kanaatlerinin tercümanı olu
IUr bin Jirahk fevkalade tahsisat veril- 1.968.000 lıraltk raya ihtiyar; vardır. Bun- yorsunuz. Arkadaşlar; zabıta teşkilatı, 
inesi hakkındaki kanun layihasının mü- ların bir kısmını sipariş ettik, seneden zabıta kuvveti bir memleketin bayrağı 
2akeresine geçilmiştir. seneye yapacağız. gibi, kanunu gibi, istikbal alametlerinden 

Sıhhiye Vekilinin izahatı Eskişehir - Konya arası 4934 kilometre bir alamettir. {Bravo sesleri). Bir mem-
Bu münasebetle söz alan Sıhhat ve İç- olup 6.950.00 liralık yalnız ray ve travers lekete göz dikildiği ve parçalamaya ka

tiınai Muavenet Vekili Refik Saydam sıh- ihtiyacı vardu. İzmir - Kasaba - Manisa rar verildiği vakit evvelemirde hatırla
hat bütçesinin müzakeresi esnasında is- hattı şark demirkolları bu nisbette bü- nan şey, polis kuvvetidir. Evvela onun 
Jı:an meselesi etrafında sorulan suale ce- yük yollardır ve büyük masraflarla hat- murakabesile işe başlanır ve polis ele alı
\'ab vereceğini söyliyerek demiştir ki:' ların değiştirilmesine lüzum vardır. Es- nır. Osmanlı imparatorluğunun hazin a-

- 934, 935, 936 senelerinde 95431 kişi kişehir atölyesini de ıslah eylemek, ye- 1 kibeti, bunu gösterecek manzaralarla do
Jrıenıieketimize Romanyad;ın, Bulgaris- nilemek mecburiyetindeyiz ki bu da ol- ludur. Zabıta kuvveti bir memleketin 
tandan ve çok az kısmı da Yugoslavya- dukça mühim bir masrafa muhtaçtır. Sı- şekli, idaresinin de bir ifadesidir. o, efra
dan getirilmiş ve yerlerine yerleştirilmiş vasta ikinci bir atölyeye başladık. dı milletin karakterinin nümunesi olarak 
bulunuyor. 936 senesi zarfında yaptığı- Binası yapılmıştır. Makuıeleri üzerin- durur. Eğer polis, fedakarlıkta, cesarette, 
ıtıız inşaat Trakyada 4118 ev, Kocaelide d!'yiz. O da yapıldığı vakit 4-5 milyon Ji- fedakarlıkta diğer meslek erbabı gibi 
808, diğer vil~yetlerimizde dt> 418 ev ol- ralık bir fabrika olacaktır. büyük varlıklar gösteriyorsa ve göster
Jnak üzere 5344 ev yaptırılmıştır. lfi bin Al~ Çetin Kaya bundan sonra muhtelif mişse bu, kendilerinin damarlarında ta
Pulluk alınıp tevzi edilmiştır. Bunlardan naklıyelerde ve bilet ücretlerinde yapı- şıdıklan Türk milletinin asıl kanının e
l>aşka sanatkiırlara döner sermaye dağı- lan tenzilatı anlatmış, Hüsnü Kitapçı ile seridir {Bravo sesleri, alkışlan). 

Sovyet Rusya Şimal 
Kutbune sahip çıkıyorlar 

(Bqtarafı 1 inci sayfada) t şeyler değildir. Avrupan~ en mühim 
derdi. Şu dakikada kutbun buz ovalan ajansları, en mühim gazeteleri bı diplo.e 
üzerinde kar fırtınaları, sisler ve soğuk- matik mesele ile meşgul olmakta ve bU 
la mücadele halinde olan ve muntazam haberleri csalfilıiyettar diplomasi ma
surette Rusya ile ittisal temin edemediği kamlannın beyanatlarına. atfen neşret. 
için, hatta tehlikeler karşısında bulunan mektedirler. Acaba, Rus tetkik heyetfe 
bu tetkik heyeti, orada daimi surette kal- bu tetkikleri kutublarda sağlam saha, y .. 
mak ve ilmi tetkiklerine de\ıam etmek ni kara parçası aramak üzere mi yapıyorı 
fikrindedir. Bu heyetin radyolarından Acaba, kutbun ebedi buzlarının da bfl 
Rusyaya gelen sözlere bakılırsa bunlar nevi kara demek olduğu günün birinde 
orada beynelmilel ilmi değil, milli Rus- Sovyetler tarafından iddia edilivcre.:e~ 
yayı temsil <.'eliyorlar. mi? Acaba tetkik heyeti, Jül~ Ve~ 

Filhakika, heyet diyor ki: cBurada Jül Vern) in kutupta tahayyül ttill 
kalblerimizle birlikte çarptığını hissetti- altın madenlerini mi arıyorlar? 
ğimiz bütün Rusyanm kalbi bize kuvvet Zamanımızda dünya küçüldü ve daraJ.. 
veriyor ve bütün Rusyanın bizimle meş- dı. Bunun için buz ovalarının ve bus 
gul olan nefesi bizi sıcak havasile o kadar dağlarının da para etmeğe başladığını 
güzel ısıtıyoc ki kutbun soğuğunu bile görüyoruz! 
duymuyoruz!> -----------

Bu sözleri söyliyen ilim ada'Tlları üç Sancağın 
metre kalınlığındaki kısmı deniz aıtın- Yeni rejimi 
dl bulunan bir buz adası üzerindedirler 
ve suların ceıeyanı ile kah o tarafa, kah 
bu tarafa akıp gidiyorlar. Bununla bera
ber orada kalc.caklar ve hatta or:ıya yer
leşeceklerdir! 

Bu hadisenin altından mlih;rn bir em
peryalizm meselesi çıktı; heyetin oraya 
gidip yerleşmesi, İngiltere ile Amerikayı 
bazı şüphelere düşürdü ve sinirlendirdi: 
Acaba Rusya kutbu kendisine mal et
mek, ilhak eylemek fikrinde midir? Ma
llırn ya, dünyanın bütün kofonıleri, bu 
tarzda elde edilmiştir. Her kolorıiye ev
veli böyle bir tetkik heyeti, bir ticaret 
şirketi gitmiş, oraya yerleşmiş, sonra da 
onların arkasından mensub oldukları 
devletler gelerek oralarını kennilerine 
mal etmiştir. Bu korku ile gerek İngilte
re, gerek Amerika diplomasısi harekete 
geçti ve hukuki, diplomatik dedikodu 
başladı. 

Amerika diyor ki: cKutup ilzt.rinde e
ğer bir keşü hakkı bahis mevzuu ise ora
larını biz de keşfettik. Halbukı kutupta 
şimdiye kadar yapılan tetkikl~r. orada 
sağlam arazi, yani kara parçaian bulun
madığını gösteriyor. Kutup arazisi deni-

len yerler, buzla örtülü denizlerdir. De
nizler ise hiç bir zaman ilhak edHemez.> 

İngilizler de aynı nazarıye ile hareket 
f::diyorlar. cDenizlerin serbestisi, diyor
lar; bütün dünyada, tarihin ilk devirle
rindenberi müdafaa ve muhafaza edilmiş 
bir prensiptir. Denizler üzerinde bu ka
dar mühim menfaatleri bui.unan İngilte
re, kutbun buzları üzerinde ilmi tetkikat 
yapmak maksadile yerleşen bir heyet 
dolayısile bu havalinin Rusy.ı tarafından 
ilhak dilmesine müsaade edemez.• 

(Baş tarafı 2 inci sayfada) 
Juyor ki bu haklar, Suriyenin Sancak 69 
zerindeki lafzi hakimiyetine nisbetle da• 
ha kuvvetlidir ve Sancağın Türklüğ(l 

Türkiyenin himayesi altına konulmUf 
bulunuyor. 

Bu izahat gösterir ki Sancak, Türki~ 
tarafından Türklüğü himaye edilen ~ 
Fransa tarafu~dan da Fransanın husu.si 
menfaatleri bakımından kontrol altında' 
tutulan beynelmilel bir garanti altıncia, 
dünyanın sakin bir köşesi olabilecektit1 

Sancağa böyle bir rejim Yermek bahiJ 
mevzuu olunca, artık orada ekalliyetlere 
bir takım haklar verilmesi ve arapçanıo 
da ikinci bir resmi dil olrwısı zaruri jeli. 
Bunun için Türkiye hükCımeti bu mese
lede lüzumundan fazla ısrar etmemiştir. 
Hangi taraftan bakılsa Sancak ihtilafı· 

nın çok iyi bir neticeye bağlanmış oldu.. 
ğu ve Türkiyenin bu işde temini mÜm• 
kün olan şeylerin azamisini temin etmif 
bulunduğu muhakkaktır. Bundan ötesi 
Sancak Türklüğünün göstereceği inkişaf 
kuvvetine bağlıdır ki biz, oniarın bu kuv .. 
veti göstereceklerinden tamamen emin 
bulunuyoruz. Muhittin Birgen 

Japon kabinesi istifa etti 
Tokio 31 {A.A.) - Haya~ı kabinesi is. 

tifa etmiştir. Yeni diyet meclisirıin ekse
riyeti Hayaşi'ye muhalütir. Geçende hü• 
kumete karşı cephe al~ak üzere ilci büı 
yük parti birleşmiştir. Ayan meclisi reiaf 
bütün partilerin iştirakile kU\ VE>tli bir
miJli hükıimet teşkilini tavsiye etmek,. 
tedir. 

Seiykai ve Minseito partileri devlet if 
lerinin askeder tarahndan 'kontrol edil· 

Bu sözler paradoks halinde söylenmiş mesine itiraz etmektedirler. 

Zabıta ve poliste feragati nefis, feda
karlık, fedayi nefsle tev'em bir şeydir. 
Polisin feragati daima fedayi nefsle ni
hay tbulur. Polis destanında ve edebiya
tında böyle şehidlerin miktarı pek çok
tur. O şehidleri anarken huzuru iliniz
de hürmetle eğilirim. Arkadaşlar, polis 
denilen kuvvet, zabıta kuvveti daima sin
si ve gizli, flrkadan vuran kuvvetlerle 
uğraşan bir heyettir. Onu daima pusuda 
bekliyen kötü emelli adamlar en dalgın 
bir zamanda onu arkadan vururlar. 

O, milletin ve halkın namusunu, haya
tını, haysiyetini, malını, kötü emelli, kö
tü ruhlu adamlara karşı kanunun kalk
mış bir kalkanı gibidir. Bu kalkan dai-
ma, sinsi kuvvetlerin attıkları kurşun

ların hedefi olmaktadır. Polisimizin gü
zel şöhreti sınırlarımızın hududunu aş

mıştır. Polis, memleketimizin faal unsur
ları gibi, memleketimizin içinde olduğu 
gibi hariçte de bir şeref bayrağı gibi el
den ele, dilden dile dolaşmaktadır. Son
ra polis, memleketin ikti81ldi bir elema
nıdır. Çünkü arkadaşlar, asayiş ve inzi
bat olmıan bir memlekette istihsal de 
olamaz. 

Polisin bugünkü tekniği tamamen ve 
hakikaten başlı başına bir ilım olmuş bir 
mesleki mahsus ve bir fen olmuştur. Biz 
buna bilgi ile yani polisin kefiyetini ar
tırmakla işe başlamış bulunuyoruz. Yap
tığımız şeyin başında polis enstitüsü ge
lir. Ondan sonra poliste en çok lizım o

kım tahsil devrleri ayırdık ve burada bm 
enstitü kurduk. 

İkinci, polisin bizatihi maddi hayatı• 
dır. iBliyorsunuz ki bugün ilk kademeyi 
arzediyorum. İlk kademe bugüne kadaı 
hayata kafi olmıyacak bir maaş almakta 
idi. Bütçe zarureti memleketin umumi 
iktisadi hayatı kendisini bu kadar feda· 
karlığa katlaıııdırıyordu. Fakat bütçe 
biraz inşirah hasıl olur olmaz kendisi• 
nin terfih yolu gözetildi. Hükumet icab 
eden fedakaılığı nazarı dikkate alaralf 
bir kanun layjbası hazırladı. 

Huzurunuza gelen ve bugün bütüıı 

meclisi sevindiren ve milletimizi sevin• 
direcek olan kademeler ancak dahiliye 
ve bütçe encümenlerinin kararları sayt': 
sinde alınmıştır. Bu itibar.la en ktlçüi 
rütbeli polisten en büyük rütbeliye ka• 
dar hepsi birer terfi payı almışlardır va 
kendilerinin birer derece terfihi tesbit 
edilmiştir. Şimdiki halde bütçenin bu
günkü ihtiyaç dairesinde devlet polisine 
icab eden fedakarlığı yapmış bulunuyor. 

İleride toplu binalar dahilinde otur
malarını, gerek hastalarının, çocuklan
nın bakılması, gerek hayatlarının sigOl'a 
ta edilmesi gibi işler vardır. Binaenaleyh 
bunlar hakkuıda zaman zaman yapacae 
ğımız işler çoktur. Cumhuriyetimiz hs 
davasında olduğu gibi bu davasında da, 
adımlarını daima mütezayit bir surette 
müsbet ve muayyen bir program dahilin
de atacaktır. 

Eğerbuişin başında ben bir vasıta, bir 
lan ,ey, disiplindir. Dediğim gibi feda- vesile olursam bu benim için madamel· 
k8rlığı, cesareti, milli bir hassa olarak hayat, hatta lıemşerilerim ıçin madamel
kanında taşıyan bir polise bılgi verildik- hayat devam edecek büyük bir şereftir. 
ten ve disiplin tali medildikten sonra o (Bravo sesleri, alkışlar). 
polisin bugün verdiği misallerden daha İçişleri Bakanının sürekli alkışlarla 
çok mfsaUer vermesi elbette hergün bek- karşılanan bu beyanatını takiben m&d
lenecek bir hüdise olur. delere geçilmiş ve çarşamba günü top-

Biz evvelii polisimize bu itibarla baş- !anmak üzere içtimaa nihayet verilmİf' 
ladık. Koyduğumuz maddelerde bir ta-1 tir. 



SON POST& 

BugünkU program 

Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

ı - 11u1ran .J ın - Sah 
l8TARB11L 

Ôğle nep'iyatı: 
12.30: Pllkla Türk mua1kisl. 12.50: Hava

dis. 13.05: Muhtelif pllt neert1atı. 
18,30: Konterana: Beyotlu Halkevinden 

naklen İsmail Hlmt Dan14mendl tarafından 
(Sümer dlll ııe Türk d1ll arasındaki müna -
sebet>, 19,30: Konferans: Em.lnönil Halte -
vl 10Syal yardım ıubesl namına <Doktor 
Orhan Tahsin: Çocuk bakımı>, 20,00: Bel -
ma ye arkadaşlan tarafından Türk mull -
kls1 ve halk p.rk.ılan, 20,30: Ömer Rıza ta
rafından Arapça söylev, 20,45: Cemal Klmll 

- 422 - - 426 
Kadmm ayağı 36 santimi Kadm kocasına hem sahip, 

geçmemem hem sadık olmahl 
Sevdiğim kadın tipi: Saçı kıvırcık si -

yalı, kaşı, kirpikleri gözleri siyah, çehre 
müdevver ve gamzeli, renk açık esmer, 
ağız ve burun küçük, dudak ince ve zarif, 
vücud dolgun, beli ince olmalı. Ayağı da 
36 santimi geçmemeli. Daima neş'eli dur
malı. 

Seyhan: Selahaddin Dayann 

- 423 -

Sevebileceğim kızın buğday benizli, ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
kara iri ve badem gözlü, uzun kirpikli, h:ılk şarkıları (saat A.yan), 21,15: Radyo fo
yolunmamış kaşlı, yuvarlak çehreli, nilt dram <Toata), 22,15: Ajans ve borsa ha
muntazam ve beyaz dişli, balık etinde, berlerl, 22·30: Pllkla sololar, opera ve ope -

ret parçaları. 
geniş omuzlu, uzunca boylu, siyah uzun BUKKEŞ 

saçlı olmasını isterim. 17: Pllk neşriyatı. 18.10: Pllk neırlJ&tı. 
Tabiati ağır başlı, tuvaleti sadelikte 19.10: Mandolin havaları ve ıarkılar. 20: Sen

bulur, çocuklarına, yuvasına ve kocası • fonl konser. 21.45: Konser. 22.5: Lokanta 
na sahib ve sadık, israftan hoşlanmaz, ik- konseri. 22·45

= Haberler. 
BUDAPEŞTE • 

tısadın itidalini sever, dikiş bilir olmalı- 14.30: Plak neşriyatı. 15.40: Haberler. 17.45: 
dır. Haberler. 18.30: (Harp) havalan. 19.30: Çigan Kadın kara~aşh ve esmer olmahl 

İstediğim kadın: 
Aslan pençeli ve kaplan çevikliğinde 

çocuklar yetiştirecek, esmer tenli, kara 
kaş ve gözlü bir kız olmalıdır. 

Ve tahsili de orta olmalıdır. • orkestrası. 20.30: «Sevilll Berber. opera. 23. 
15: PIAk neşriyatı. 241.15: Qlıan orkestrası 1.5: !'rabzon Umanında mendireğin inşa edileceği aaha 

Adana: Mehmet Dayı Haberler. İstanbul llmamna ballanan Trabzon U - eşyası teştll etmektedir. 
- 4'1.7 - V ARŞOV & manmda tetklkler yapan Liman Umum MI Son zamanlarda piyasada ba maddeler 

ideal Ladınf Az konuQAn, 1a: saıon orkestrası. 19.15: Pille neşriyatı. dürü Rauf Manyası yann Aııtarayıı ıicle _ oldukça çotalmlftır. Kararnameden ıstll• • 
Tabiati: Uysal, evine, kocasına bağlı, 

dikiş bilir, yemek yapar olmalıdır. 
il y-• 20: Kısa temsil. 20.15: Muhtelit havalar ve rek tettlklerinln netlce8in1 htuat Vetlle - de eden mallann çılcanlmUı ııetlcml ola • 

Yaldızdan hoctlanmıyan kadlft ,arkılar. 21: Orkestra konseri. 22.5: Kuartet. Une blldlrecektlr. ralc bu ay gümrük varidatı bir mllll ltadaf 

Tahsili: Orta olmalıdır. Hesabım kita
bını bilmeli, kocasını b~'lka kadınlara 
JÜZ verdirmekten uzaklaştırmalı, karak
teri &ajlam ve liyakati bütün olmalıdır. 

y 22.45: Naldller. 23: PlAlc neırl)'&tı ve İngiliz Trabzon limanı, Trabzon - Bnurum - Tah artnuftır. 
Anketiniz bana hayalimdeki sevgiliyi mus1klsl. ran tranaıt yolunun başında oımaaı doıa11- Ulusal ekonomı· 18 arttırma hatırlattı: YA B 1 N K t P B O G R A M sile en mühim bir ihraç ve ltbal ıımanı ha· 
Boyasız olmak şartile beyaz ve toparlak t 8 T & R B 11 L lınl aldıtından bu limanın biran önce lnfa· kUrUmUnUR iki Jllhk bOlçesJ 

ı - Raslran - tn - Çarpmba sına ittısat Veklletince tarar nr1Jmlf bu - Ulusal Ekonomt ve Arttırma •-- dör-
bir çehre, ondülesiz siyah saçlar, tı~ ·gı.bi ôwl · ı ı ma .... adır ---

& g e neşnya ı: un ... · düncü kongresi münasebetlle lk1 llDIUk fa• 
siyah kirpikler arasında kara ve parlak 12.30: Pllkla Türk nıusildsl, 12.50: Hava- Limanda llk lf olarak blr mendirek yap - aliyetlnl gösteren bir brotür nepe&mlfUI'. Adana Mamuca zade 

Hacı Yılmaz gözler, dolgun bir vücut, az, fakat öz ko- dla. 13.05: Muhtelif pllk neşriyatı. tırılması llzım gelmektedir. Çflntil Uman Brotürde geçen lld yıl bllinçolan ve 
_ 424 _ nuşmı, orta mektep mezunu, ev idaresi Akşam neşr\Yatı: tamamlle açık olduğundan burada ollhassa gelecek lkl yılın bütcelerl vardır. Oelecek yıl· 

bilir, temizliği sever, yaldızdan hoşlan • 18.30: PIAkla dans muaıtbt. 19: Konferans: fırtınalı havalarda vapurların bannması lh- larda propaganda, sem ve konıreler tçlJl 
Kadında beş VISıf aramald maz, sade ve temiz giyinir, yuvasını dü- Eminönü Haltevi sosyal 7ardım ıubesl na- tımali yoktur. Mendlrelln uunlutu lOOO ıeçen yılla,rdaldne nlsbetle daha lada para 

mına Dr. Klzım fsmaıı Gürkan (Merhum metre kadar olacaktır. Bu tesisatın 2 milyon ayrılmıftır. 
Güzellik kısım kısımdır. Sanşın, es - §Ünür ve yalnız bu emel ile yaşar. Dr. Hacl Kemal ve hayatı). 19.30: Mandolln liraya çıkacatı tahmin edilmektedir. Kurumun yaptınmf oldulu ıergl m bllttiD 

mer, beyaz ilh ... Her kalbin de sevdiği Trabzon meydanında Yakup Attild orkestrası Berk ve artadaılan. 20: Nezlhe Bundan aonra rıhtım ve url antrepola- Balkan ve p.rlc memletetlerlnln ....- e&tlll 
tip başkadır. Kimi beyazı, kimi esmeri, ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve rm lnp.sına sıra gelecettlr. Bu tesisatın vil- bir kültür eserldlr. Bu bina saJellnde .ADU.· 
kimi de sanşını sever. A k ll' ı. 'I halt p.rk.ılan. 20.30: ömer Rıza tarafından cuda getlrllmesl ve keşif J&Pılmaal için blr rada muhtelif mevzular üaetlnde agllet 

/1 e F H lşıerl : arabca söylev. 20.fS: Blmen a .. n ve arkadıı•- fen hey'etı mahalline giderek tetıı:lkler ya- tertıb edilmektedir. Son iti .... ı ı...ı ....... OD 80 
Sevdiğim renk: Esmer. ..,,.. y kt ,, .. .,,_ 

lıırı tarafından Türk muslklsl ve halk p.rtı- paca ır. sergi kurulmuıtur. Bunların arumda l&llık 
Tip:Göz ela, kaş kara, kirpikler uzun, Yokl6mıya ıidecek yedek subaylar lan, <saat lyarıl. 21.15: Orkestra. 22.15: A- Trabmn - lran tramn Jolu ve sarl hastalıklardan korunma oanılerl 11bl. 

.aç kara, yüz yuvarlak, bel ince. beraberlerinde bazı vesikalar jans ve borsa haberleri. 22.30: PIAkla sololar. Trabzon - iran transit yolu bilhassa Er- küçük san'atıer ve enternasyonal Jc6mlr ya• 
Tahsili: En aşağı orta. opera ve operet parçalan. zuruma kadar tamamtle açılmqtır. Yakın- kan vesait sergisi glbl büyüle muftffat11et 
Kadında aranacak vasıflar: götürecekler r---..;,·--.:.·---.:.· .;~:;~-;:-;:.;;:;-.;::;===:. da hududa kadar da açılacaktır. Nakliyatı- kazanmış sergiler de vardır. 

Eminönü A.9. Ş. Bfk: İSTANBUL çin Nafia Veklletl muntazam kamyon ser -
1 - Bazan bir anne.. 1 - 937 lhtıyat 10klamasına gelirken her vlslerı ihdas etmektedir. Bugtlnlerde İran 
2 - Bazan bir dost.. emekli ve yedek subay hazerdeld işl, memu- Ticaret 18 Zahire Borsası hütQmetinln satın alarak Trabzona getl -
3 - Bazan bir arkadaş.. riyetl, tahsil derecesi, mühendis ve kımya _ rilmlş olan tren rayları bu vesalUe İrana gö 
t - Bazan bir metres.. serlerln, hangi tubeıerde lhtlaaslan bulun- 31/9/937 n r u .. tht. 

5 - Bazan bir çocuk.. duğu, su elektrik, yol mühendisi, tabl!J, sınai Gümrük varidatı bir misli artll 
ve kimyagerlerin mesleğine alt sarih vesika •-----:=-:==-

Tarsus tecim endüstrisi odasında göstermeleri. FİATLAR 15 şubata kadar gümrüklere gelmiş olan 
Reıat Tugay 2 - Tayyare defi toplannda, staj gören- C l N S l ;;=I ==-=====----""' mallann kontenjan kayıtıanna tabi olma -

lerle, mhlı blrllklerde staj görmüş olanlar Aşaıı Yukarı dan gümrüklerden çıkarılmam battındatı 
- 425 - v~ )'&bancı dillerden, hanglslnl ne derecede _______ _, K. kararnamenin müddeti dün üp.m bltmlf -

Kad1n çatık kaşlı olmalı( (tekellüm, tercüme eder) bilgi Ue dosya ka- Buğday yumup.le ~ pi 6 :; tir. Gümrilklerde dün mesai saatinden son-
yıt numaralannı Cstcll numarası> bilmeyen- Butday sert 5 '5 6 8 ra da bu mallara alt muamelelerin bitlrll-

Beğendiğim kadın tipi: ler aakerl hizınet veslkalannı beraber getı- Arpa çuvallı 4 10 4 21 mest için cec; vakte kadar çalqılnu,tır. Bu 
Tahsil ve terbiyesi yüksek olmalı. Kim- receklerdlr. Arpa dökme 4 38,5 4 5 mallara alt gümrüklere, mutad beyanname-

Rnin sözüne kapılmamalı. Yuvasına sev- S - Br subaJ n aakerl memur, yoklama- Çavdar 4 17.5 4 20 ıerın haricinde, lkl bin beyanname verllmtı-
..c..ı imalı. El . . diki. . ya pllrken dlploma ve lhtlsaa vealkalannı Mwr san 4 '2 5 tlr. 
-.:""" 0 ışı ve § bilmeJi, çok IÖZ veahvall aıhhlJe raporlarını beraber getir- Kuşyemt 10 7,5 Gtlmrilk resmi yatırılmq olan malların 
aoyler olmamalı. Boyu orta, ne zayıf, ne mellcUr. susam 15 30 antrepolardan çıkarılmasına bu ay lçlnde 
de şişman olmalı, saçı uzun ve siyah, b- 4 - Mettupla yoklamalannı yaptıracak- Tttt1k mal 117 devam edllecektlr. Fakat g1lmrllt resmi ve-
11 çatık ve siyah, kirpikleri siyah ve uzun, lann, JUl}annda sınıf, dotum, laml; baba Yapalı ss rllmemlf olan mallar, artık kararnameden 
teni beyaz, dudaklan ince olmalı. lamt, 10yadı, memleketi asıl tubesl lle, kayıt Peynir 25 oo 71 20 istifade edemiyecekttr. 

S-•ha . H z·ı ,.._ 1c (sicil No.) lle yukardalc1 bllgllere tamamen L-K-a.;.şa_r _____ ~_,;SR;;;;...;.°'.;;...-46---00-.. Çıkarılan mallann çolu Jtbıltl, pamuk 
-· n. a ı uıırrçe IOJI unun oımuı tarttlr. mensucat, lpllk. lpeldl .ınensucat, zilccaclye 

• Soa Poata • aıa tefrika. : 40 - İki şişe şarap daha öyle mi'> .. Ah, Masanın üstünü önlüğünün ucu ile 
kıymeti hiç bir terazi ile dartılamıya· silen garson sordu: 
cak kadar yüksek olan asılzadem! .. Di· - Muhterem müşteri efendiler, ne 
ğer büyük meziyetleriniz olmasa bile yiyecekler, ne i~ekler? .. 
şu cümertliğiniz yok mu? .. Bu kıymet- Abdurrahman, omuzlarını silktL Ll· 
şinas bendeniz? cidden meftun ediyor. kayit bir tavırla söyleneli: 

Endüliis -$6valyesi 
Abdurrahman 

v .... : A. a. - Öyle ise, meftuniyetinizi arttırmak - İyi kızarmış bir hindi bu~u. Ya· 
- Aman dostum .. sakın böyle bir şey ni takip ve tevkif etmeleri llzım gel • için, he~n bizim otelin lokantasına nında da biraz sebze olsun. Bıraz. da 

yapmıya kalkışma ... Benim başıma, iş mez mi idi?.. gidelim.. Zira kamım açlık.tan zil çalı• m~sket şarabıh. Sen söyle bakalım, 
açarsın ... Hem daha sözlerim bitmedi. İhtiyar çizmeci, bu sefer cidden fe • yor. azız dostum. 

M - Bitmedi ha ... Ah, öyle ise, lutfen raset göstermişti. - Ya, bendenizin? .. Bendenizin mi- İhtiyar çizmeci, bir kaç defa dilini 
soyleyiniz. O büyük kahranıanlığınızın - Çok hakkınız var muhterem asil· demde doksan dokuz kilisenin çanları dudaklarının arasında gezdirdi. lştiha• 
~e~kibesini, k~. bilir nasıl tatlı tatlı zadem. Böyle olmak lizım gelirdi. Fa- çalınıyor ... Ancak şu var ki, lütufkar lı bir tavırla. cevap verdi: 

~.,...~ye edeceksınız?.. kat sizi tevkif etmeleri, şu anda evinde asılzadem .. zabita nazırı muavininin en .- Bendenız mi, alicenap asılza~e~?. 
- Canım, bu işte öyle fevkalade bir yumuşak yerlerini pansıman yaptır • yumuşak yerlerini pansıman ~a~tırma- ~~l.mem nede~e, ka~ını~d~ yeyıp ıç· 

kahramanlık yok... Her şeyden evvel makla meşgul olduğunu haklı olarak Ya mecbur edecek kadar mühım ve tıgım zaına~, bırdenbıre ıştiham kaba· 
funu söyliyeyiın ki, senin dizip dök • iddia ettiğiniz zabıta nazırının muavi • muazzam olan bu kahramanlık vak'anı- rıyor. İşte şımdi de, midemin adeti bir 
~ğün rakamlar, kimilen yanlış ... Be- ninin işine gelmemiştir. zı hangi sebebten doğduğunu öğrenmek volkan ~ibi kaynadığını hissediyorum. 
nım karşıma, beş kişi çıktı. Bu beş ki· - Niçin?.. de benim için ayrıca bir zevk teşkil Maamafıh, cümertliğinizi suiistimal 
4i de, sadece dayak yedi. Ne ölen, ne - Çünkü bu zat, bu memlekette kah- edecekti. edece~ değilim. Mümkün o~duğu ka • 
yaralanan, ne de benim ~arafımdan yu· ramanlıkla büyük bir şöhret iktisap et· - Pekala, dostum. Seni, o zevkte~ de dar sıze az masra.f ettireceğim::· Bana 
tulup kaybol~ var.:: . E_ger, zabıta na• miştir •.. Sizi tevkif ettiği taktirde, siz- mahrum etmek istemem. Şimdi dogru· bak, garson ef~n.dı. Sabık ve mute_ve~f~ 
zı.rınıh muavını dedıgınız o Şamlı za • den dayak yediği meydana çıkacak; o ca lokantaya gidelim. Hikayenin maba· kral hazretlermın zamanında! • . bı~ ~ki 
bıt, or~adan kay~lduysa, mutlaka e - zaman o büyük şöhretini bir anda dma orada devam edelim. defa loka~t~ızda yem~~ y~di~ım ıç.~, 
vi~d~?ır. Ve em~. ~l k!, şu anda evin· kaybediverecektir. - Emrinizi, büyük bir memnuniyetle yemeklerınızın .. nefasetını biliri~ .. Lut· 
de,. dun gece yedıgı elh sopanın bere - - Eh.. bu, akla yakın bir ceva ifaya hazır ve nazırım. fen bana ~~~la,. dana kemiklerınm su· 
~~ıne pansıman yaptırmakla meşgul • _ Maamafih .• bu kadar l~tuf~ını . * yu~~~ pıışırılmış bir mantar çorbası 
dur. .. d... .. dah d .. •. getırınız ... Ondan sonra da sırasile 

Ah be gor ugum ve a a gorecegımden e- Kırmaı Horoz meyhane&" 1 . • . K ' 
- nim, zeki ve ferasetli asılza· min olduğum zatı asilanelerine şunu da Gel b k 1 dos ı şun arı yryecegım. eçi kellesile kan-

dem .. ben de yemin ederim ki, hakikat ed . k·· b . . - .. a. a ım, tum. Ben, şu ten- şık lahna kapuskası .. zeytin yağında 
tamamile bu merkezdedır. :~ııZ~ . 1' za ıt~ 1nazırı mu_a~ını ha koşede~ masayı tercih ediyorum. baharla kızartılmış domuz çiğeri •. tur· 

- Llıtfen beni dinle dostum. Asıl be- intikam :.: arayı~ u a~:k .• ve sız en Sen, ne d~sın?.. na balığı tavası .. yabani ebt!gümeci ile 
nim merakımı celbeden bir şey var... _ Bu şa.Jıa a: ış~~ ır. . ~ ~-0~. ısabet edersiniz •. Zaten sizin su teresi başlamasından yapılmış sala-

lstanbul Borsası kapanış 
fiatlan 31 -5 - 1937 

PARALAR 

1 Sterlln 
1 Dolar 

20 l'raıwa l'r. 
20 Unı~ 
IO Belçlta l'r. 
IO Drahmi 
20 f.nıçre l'r. 
20 Lna 
ı l'llortn 

20 Çek turonu 
1 AVUltUl'J& il. 

~~: 
l Penctl 

20 Ln 
IO Dinar 

RGb1e 
ı lnet turonu 
1 Tllrt altım 
ı Bantnot OL B. 

Alış 
621,00 
12S.5Q 
110.0IJ 
120.00 
80.00 
18.00 

su.• 
20.00 
61.IO 
70.00 
21.» 
25. .. 
21. 
12.00 
48. 
00. 

'°· ıoss 
254. 

= 126,00 
Uf.OD 
m.oo .... 
22.90 
mao 
ZlOI ... 
75.• 
ıs.ao .. 
a .. 
14.0I 
sı. .. .. ... .. 

ÇEKLES 

Açıllı Kapamı 
LoDdra 625.SJ 636.00 
Xn-York o. 7881 0.7860 
Parla 17.695 17."25 

Mllino 14,98 ........ 
Br11tlel 4.6766 t.6730 
Atına ff7.S7 rı.sa 

Ceneft'8 S,4S68 S.4540 
Sofya 63.9488 aarns 
Amlterdaaa 1.4388 ı.4525 

Prat 22.6514 22.61'4 
VlJana 4.2062 4.2025 
Madrld U.7490 U.DfD 
Berlln l.'642 1."25 
Vartota 4.1610 4.16 
Budapefte s.~888 S.1156 
Bttıı:nlt 101.SMO •• SlrlS 

Beıcnd S4.S725 ..,., 
Yokoham• 2.1s 2.72'15 
MoltO\'a 24.02 .... 
Stokbolm s.ıo um 

BSB&ll 

Aça.lıı Lt-1 
Anadolu flll. 

" 80 P8l1n 00.00 ••• 
A. em. " 80 vadeli 00.00 cıo.• 
Bomontl - Hektar O,OD ... 
Aslan oımento u.10 ıs. 'JI 
Mertel bantaa 00.0I ••• 
İf Bantaaı 0,00 oo.-
Telefon 6.'3 -
ittihat ve Delfr. J0.60 -
Şark Detlrment 1.15 -Mademki, dün geceki hadise bu kadar _ Evet aziz ~d · •• gıbr buyuk asılzadeler, daıma halktan ta .. biraz da patlıcanlı börek.. yemek 

alevlenmiş .. ve hatta, pek mübalağalı _Ali..' çok aT~ .. B~ra efendi ile uzak yaşamayı severl~r.. . . i~~n ~ı~;, kiti ... İçeceğe &elince .. şu 1----1-8-T_l_K_B.ı.A_Z_L_&_a __ _, 
bir şekilde halkın lisanına intikal et - mücadele etmek, herhald: ğl li k"Abdurrahman ile ihtı~ar ~ızmecı, gordugunuz muhterem asılzademin 1----------.--------ı 

Terkoa O.OJ -
m1ştir. Şu halde hükumet niçin bu me- bir şey olacak ..• Doğrusu, bu e .. ~c~ öşedeki masaya .yerleşmışlerdi. Açık vaid buyurduğu yedi şişe şaraba mah· 1 Atdlf L,-e 
sele etrafında tahkikat yapmıyor .. Ni· çok hoşuma gitti. Bunun için ~0:,:m ~~=en ılık bl1' hav~ gir~yordu. suben şimdilik üç şişe tatlı Saragoza Tlrk borcu ı P8l1n 18.30 ıa.• 
çin faili aramıyor? .• Şimdıye kad~ be- iki ıife prap ikram edeceıli"' ca ~ amıa filizlerme ka· şarabL Meze olmak için 1'iraz da çerez. • • 1 ftdell 18.525 l&GS 

e- rl§all ya &üller earkıJordU. ( A~lcus Nf') • • D ftdeU lS.00 • 



1 Haziran S ON POSTb Sayfa l~ 

" Son Posta ,, nın tefrikası : 4 

B ÜYÜK 

AŞK 

~OMANI 

.Posta. nın Hikayeleri 

Doktorun anlattıkları 
Yazan: Melahat Tezer 

Dünkü kısmın hülasaı: baba dostu bizi evine aldı. Orada bir se. 
Yazan : K. R. Enaon Gene; ve maceraperest bir doktor üç ne oldukca rahat yaşadık. Fakat ne ça• 

)o~ugün her~es Süh:yı~ _ile şak~la~ı· J . - .~o~du~~n daha iyi oldu! .. Benim saydık, arası üç gün geçmeden ayrıla· yıl kadar evvel başından geçen bir ma- re .. bu sefer de hiımimin kansı beni kıs-
lat 1 Yarın gelın olacagı ıçın hepsı ona l bır turlu dilım varıp da söze başlıya - cağız! .. Onun için yol yakınken geriye ~=~~~o~nl:etıyyo;:a:ı~d:~c~ı?ı:;~~ i:~: kanmağa başladı. Sebebsi~ kavgalardan 
dı aşıyordu. Bunlardan büsbütün sıkı~- mıyordum. dönmek daha iyi değil mi?. bir kadınla blr erkek kendlslnl alıyorlar, usanan adamcağız bana zengin bir talib 
biİ Akşam .ols~ da, şuradan çıkıp gide· - Ne söyliyecektin, ne var?.. • Süheyla, otomobilin bir köşesine yı· ıehrin blr semtine götürüyorlar, orada ı bulmuştu. Bu adam Kayserili bir tüccar• ke:·. belkı. bıraz ... ~aşını .d.ınl 43yecek1 - Demin arkadaşlarına gösteriş ol· gılmış, gözleri hep öyle donuk, baklşla· büyük bir evden içeriye giriyorlar. Kar - mış. Zevcesi ölmüş .. yetişkin bir oğlun• 
b dı kendıne duşunmek ıçm kuvvet sun, diye bankanın kapısına kadar oto- rı cansız onu dinliyordu. Birdenbire yolada ıenç blr kadın yatmaktadır. Dok- dan başka kimsesi yok.mu~ .. Meleknaz da· 
Ulacakt b"ll lm d l tor derhal muayenesini yapıyor. Ka - . . . 
B ı. • • mo ı e ge e im. Yanımıza kimse ge. sarsıldı; Hüsamettinin kolundan tuttu: dın bir çocuk taşımaktadır. Acı dımm ıslarıle bu ızdıvaca razı oldum. Fa-

b
. ankanın kapanacagı saata dogru meden, seninle beraber gitmek istiyor· y 1 ve ıztırap "ektıM ı"ın do'"'tor bir kürtaj kat keşke olmasaymışım. Asıl felaketim 
ıre b" - o yakınken geriye dönmek mi?. '" ı;• ~ ... 

tiJ r ırer şeflerini gördü. Arkadaşla· dum da onun için .. . Sana söyliyecek • dedi; ne söylediğini biliyor musun Al- yapıyor ve çocuğu alıyor. Bu suretle bir bundan sonra başladı. Kocam görgüsüz, 
rıa~ vedalaştı. Sonra şapkasını giydi, ]erim vardı. Jah aşkına'? .. Şaka mı ediyorsun? .. Şa· kaç gün tedavi eden doktor eve gidip ge- kaba, bütün saadeti para ile ölçen bir a• 
ı..enetle·r· ini ald.ı. Tam kapıdan çıkar .• - Peki, söylesene... . k llyor. Nihayet kadın bir şezlonga otura- damdı. Üstelik müthiş kıskançtı. ~eni 
~ H t 

1 
k k a ise eğer, ne acı, ne soğuk bir şaka!.. cak kadar iyileşiyor. Doktor merak edi- . . 

~n usame tın e a~ı ·arşıya gel~:· -:- Bu sabah telefonda söylemek ıs· _ Şaka değil, Süheyla! .. Bunun şa • yor, kısaca ve dostça bir şey sormak 1s _ evden hemen hıç bır yere çıkarmıyor, 
ı-;! ç çocuk onu beklıyordu. Bunu go· ı tedım, olmadı. Bankaya geldim orada kası olur mu? ... B" 1 b d 1 IAt"f tediğlnl söylüyor. Kadın: kendi gece yarısından evvel sokaktan gel· 
· unc s··h 1A b" d b. d - . . ' oy e u a aca a ı e· .tı e u ey a ır en ıı:e egı!'ıt.ı. Sa • anlatacaktım. Direktör geldi, gene ko· lere k Ik k b" h ld 1 1 d•". - Buyurunuz. diyor. miyordu' Süslü bir mahb~ste her türlü 

erde b · .. - · · b - b 1 a aca ır a e o up o ma • ı lt n erı yuregını ogan, una tanı nuşmaya vakit bulamadık. Fakat artık .. .. . . . ~. Onu incitmiyecek, nazik bir tatlılıkla zevk ve eğlenceden uzak bir esir hayatı 
karanlık düşünceler siliniverdi. Bütiln 1 ne olursa olsun, senin de bilmen ıazım ... ~-1 ~orrnuy_or ~u~un ? .. Sana ışın ıç yu· söze başladım: sürüyordum. Para, mücevher, hizmetcl 
Si~kuiarını, üz~ntülerini unuttu; hep· I Yarma kadar şurada ne kaldı? .. Gene 1 :~~~ :ldugu gıbı anlatmıya çaltş:y~ • - Hastalandığınız gece iskata sebeb bolluğu, meşgalesizlik bana her an bed
on~~ ~oş olduguna inandı. Helecanla 

1 

çok büyük bir hataya düştük, Siihcy • yor~rn'yrılmaktan başka çare yok, dı • olarak anlattığınız merdivenden düşme bahtlığı hatırlatıyor, maddi varlık; ruh 
ogru koştu. la ... Çok yanlış bir yola saptık! .. Geri B' ·· .. hadisesine belki evdekileri inandırdınız ve kalb açlığımı daha derinden duyuru • 

ta }(~rşıdaki kaldırımın yanında bir dönmekten başka çare yok.. . ıraz sustu. Uzun uzun SuheyJaya hanımefendi, dedim, fakat bir doktor gö- yordu. 
t;sı otomobili _bekliyordu. !.lüsa~et· - Anlamıyorum, ne diyorsun, Aliah baktı . Sonra .. yeniden söze başlad'.: zile işlediğiniz büyük günahı, bütün vü- Birde çık~m~~~'..kim_se_ ile t~r:'as et-

onunla gelmış olacaktı. Suheyla aşkına! .. Neler söylüyorsun~ .. Hata de· A Bana boy le acı acı bakma, Su hey· zuhile gördüm. Her şeyi anladım. Yok.. memek benı busbutun sımrlendırıyordu. in; Geze geze gitsek daha iyi değil diğin n::·· la! ... N~I-~r. dü?~ndüğünü, içinden ne· ı itiraz etmeyiniz Şebnem hanım .. yalnız Hizmetçilerden, uşa~ard~n, üv.ey .?ğl~· 
n·· . _ - Bızım evlenmemiz!.. ler geçtıgını bılıyorum. Acaba çıMırdı söyleyiniz bana. Neden lüzum gördünüz? dan başk.a hemen hıç kımseyı gormu • 

b\a edı. Husa~~ttin hiç sesini ç11• - Hiisam!.. mı._ deli mi oldu, diyorsun değil mi? .. ı Maddi varlığa ziyadesile sahibsiniz.. baş· yordum. Ihsan beni meşgul etmek için e-
lısı~ı. Otomobı:ın kapısını açtı; ı . - Kabil değil, Süheyla ... Bu böyle ~ogr~ .. . Ben deli oldum!.. Yahut da ka çocuğunuz yok .. anne olmak saadeti ve kucak kucak rom~~ ve mecmua taşır-
Bi:e~ol .. verdi. . .. . 

1 

gıd~m:.z, hemen bugünden tezı yok şımdıye kadar nasıl olup da büsbütün size pek mi ağır gelecekti hanımefendi? dı. Uzun kı~ gecele~ını .. he.? onu~la soba 
sa k· koşeye yerleştıler. Husamettın gen donmezsek ikimiz için de felaket çıldırmadım, ona şaşıyorum!.. Senin Uzun bir söyleşmeye hazırlanır gibi başında esnıyerek, bır turlu gelmıyen ba· 
" n ı sokaktan gelip geçenlere bakı • olacak!.. 1 gözünde beni bu kad k.. .. k düsüren dog-ruldu. Solgun yanaklarına hafif bir basının yolunu bekliyerek geçirirdik. tr~ 
,,orrnu 'b' d 1 ar uçu " bab . ş ~ı ı a gındı. Genç kız: Genç kız olduğu yerde, donmu~ gibı delilik değildir de nedir'? F k t elim· penbelik yayılmıştı. Hızlı hızlı nefes alı- ve yoğlum, asının aksınc kara, kuru 
,,;:- Dogrusu bu kadar üzüleceğimi hiç kaldı. Gözlerini kırpmadan bomboş de deg· il su·· heyla~ Ya . a a g· ·m' yordu: bir gençti. Fakat biraz tahsil ve terbiyesi 
\{·•ırna d . . . • • • . . . pamıyaca • ... • . . ltik z ım, drye anlatıyordu. Son da· dumanlı bır bakışla nışanlısını süzüyor Olmıyacak!.. _ Doktor, dedi, bu suali siz sormasa _ oldugu ıçın evde konuşulaca~ beraber 
it" ada gözlerimden yaş boşanacaktı; du. İşittiklerini anlamıyormuş hiç biri· Bizim b' 1 . k nız da ben içimdekileri beni anlıyabiJe- vakit geçirilecek yegane arkadaştı. Bil • 

"ndirn· .. . . . . . . • ır esmemız, evlenmemız ·a· h · 1 d k k1 d b d l'ab ı guç tuttum. Yıllardanberı be· sıne ınanamıyormuş gıbıvdı. bil de- .1, n·· · k d . .. . . cek birisine dökmek için öyle yenilmez assa ınsan ar an ve er e er en u e-er , d - . v gı ... une a ar senın gozlerının 1 . 
l'l'l. ~aşa ıgı ınsanlardan a,}'rılmak Onları birbirine bağlıyan zarr.anlarlbana b .. ,1 d.. 'b" b kt _ ... bir arzu duyuyorum ki.. evet, size heri rece uzak ka ışım benı ona yaklaştırıyor, 
t~ePgter ne kadar güç oluyormuş ... Mek-,pek kısa değildi; birlikte ne kadar tallı memeko~ ~ ~lmşman. ~ıtı d~ ,1g11Se11 g_oı· şeyi, kırık ve sefil ömrümün bütün acı- '{Un geçtikçe İhsan gözümcle hususi bir 

en çık k b k d .. ..
1 

. .. 
1 

. , ıçın o eyı ıs er ım... m o d • 1 d tim ar en u a ar uzu memış - gun er geçırmişler; yarına kavuşmate k d . . . 1 lıklarını, bütün günahlarını söyliyece - eger a ıyor u. 
· Çocukk kt h t t d · · .. 1 a ar severdım· scnın bır bakışında . B' .. " •1 b . a··· • l>ek . . en me ep aya ının a ı • ıçın ne ruya ar görmüşler, ne hü 1valar b"l be . . . ' .. .. . ğim. Lutfen bir sigara daha yakınız, bır ır gun uvey og um enı sev ıgıru 
ıyı a l ı F k b d . 1 k 1 d .. " ı e nım ıçm bu kadar buyuk bır de· ·· 1 . h" ..:ı.- 0 &an k n aşı mıyor. a at ura a ın· urmuş ar ı. Butün bunlar şimdi nasıl - d ş· . . . de bana veriniz. Koltuğu biraz daha yak- soy eyınce ıç şaşmauıııı. na epeyce a• 

end· · d h . . b·ı· y 
1 

. . ' ger var ı. ımdı bılmıyorum ne oldu . . . ~ b" k b 1 d b 1 d F k t dak·ı . ını a a ıyı ı ıyor... anm- o up da bırdenbıre siliniverecek, yok , . 1 ' ' laştırınız.. Şebnem hanımın dedıklennı gır ır mu a e e e u un um. a a 
lıy ı ~rı daha çok seviyor. Ne yalan söy olacaktı?. ) arın senın e yan yana evlenme memu· yaptım. O, söze şöyle başladı: haftalarca eve uğramıyan, bana, besiye 
di~Yırn, onların hiç birisinden incinme Onun sessizliği, H üsamettine biraz ~:unun kar~ıs ı~a5ıkmaktan ise gene öyle - İstanbulluyum, babam bir eski devir konmuş bir tavuk muamele:n eden ko • 
Vi ' lrıeğer hepsini kardeşim kadar se· daha cesaret verdi: olmek, yer yu.~~~~~n yok olmak, bana paşasıydı. Benden büyük iki erkek karde- camın mctresile Beyoğlunda nasıl yaşa· 
~?rınuşum ... Onlar da beni ne kadar - Biz seninle evlenemeyiz, Sühey • daha kolay gorunuyor!.. Sana verdi • şim vardı. Bir tane kız ve babamın son dığını tafsilatile öğrenince bu mukave
k~orlar1?·uş!.. Kapıdan çıkarken ar • ıa ... diyordu; ben sana Iayik değilim. ğim sözü geri almak da, seninle evlen· çocui,ıu olduğum için pek fazla şımartılı- metim sarsıldı. İhsanın fotoğrafını getir-
11.~an aglıyanlar bile oldu!.. Şu dakikada ne büyük bır azap içinde mek de, ikisi de benim için birbirinden yordum. 1 diği püskürme benli, bıyıklı Ermeni ka • 

lıh:amettin artı~ onu b~sbütün kar- kıvrandığımı anlatamam. Fakat, yarın acı! .. Fakat, bilmiyorum, ne yaptığımı 1 Konağımızda benim hükmüm yürü - dınını bana tercih ede~ ko~runda~ inti "' 
ız bırakmak ıstemedı: iş işten geçmiş olacak .. ikimiz de, öm- bilmiyorum ... Ne olursa olsun, bundan yordu. Bir dediğim iki olmazdı. Babam- kam almak arzusu benı altust ettı .. İhsa-

ıa; Onların seni sevmelerine neden rümüz oldukça, bir cehennem ıçinde sonra biz evlenemeyiz, Süheyla!.. ' la aralarında mühim bir yaş farkı bu - na yüz vermeğe başladım. Bu tehlikeli Q4 

\'aıYorsun! .. İçlerinde en iyisi sendin'. .. yaşayacağız ... Yahut da evlenmili ol· (Arkası var) lunan müşfik ve nazile bir annem vardı. yunda çok ileri gittiğimi sonradan derin 
lar nız onların değil ben bütün 1anıdık· = _ ===- Bu kadın çok güzeldi doktor, hala, göz - bir nedametle anladım. Fakat iş işten 
~a ltnın ara.s:mda senin kadar yüksek \ !erimi her kapayışımda saçları altın bir geçmişti. Bu yüz kızartıcı maceranın 
Re~adılışlı, senin kadar kibar ruhlu bir Türk Ha va ({urumu ırmak gibi omuzlarına dökülen, ıri laci- canlı mahsulünü taşıyordum. Damarla • 

s! kız görmedim. İ verd gözlü ;macığım karşımda canlanır. rımdaki kan; kocamı torununa «ÖZ ev • 

hak Uheyıa ona doğru sokuldu; tatlı bir B u· .. v u· . K p ı· YA N G o s u Babamın, annemin sonsuz sevgileri, şef- lfıdım> dedirtmiyecek kadnr asildi. Os • ış]a onun gözlerini aradı: 1 1 katli ilıtimamlarile büytitülüyordum. mana her şeyı anlatacak, sonra da İhsan· 
sa - ~n beni seviyorsun da onun için Annem beni okşadıkca gözleri yaşlanır, la birleşcceklim. Ben; bunlıu-ı tasarlar .. 
~~ böy1:. gel~y~r!.:. .. . babamın her koklayışında beyaz sakalı ken beklenilmiyen bir ?a~is: o:d~ .... 

gelın~ra _gozlerının onune acı bır hayal 2 . el ke,ıde 11 ı Haziranı 1931 dedlr. ıslanırdı. On bir yaşında kocaman bir kız 1 Ş~bne~ -~latıı~ın sesı bır oksuruk ıhti-
ış gıbi titredi: olduğum halde bilgi, hüner namına hiç yacıle puruzlendı, sustu. Ger.ç kadın, ka. 

&e; Aman, dedi, iyi ki öğle yemeğine BU)Uk ikramiye: 40. 000 rradı r... bir şey bilmiyordum. Eve gelen bir çok ll nuşmaktan yorulmuştu. Kumral başı yas-
ll gelmedin. Halam telefon etti. Alı· hocalar beni sıkmamaları, üzmemeleri i- tıklara düştü, gözleri kapandı. Bir müd .. 
d:cak öte beri varmış, onları ısmarla· Bundan başka: 15.000, l :!.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle çin tcnbihleniyordu. Bunun için hiç bir det_ öy~ec.e kaldı. Dadı kalfa çaylarımızı 

0
.:k G~elrniş olsaydın, benimle beraber (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır.. şey öğrenmiyor, biraz ciddi davrananı, ü getırmıştı. . 

tı u kan dükkan dolaşacaktın· kimbilir Aynca : (3.000) liradan l: a şlıyarak (20) liraya kac'ar büyük ve zerime düşen muallimleri de türlü ha - - Hanımefendı, çayınızı buyurun~ 
e ~adar sıkılırdın!.. 1 ı k- -k b. k .k b şanhklar, yaramazlıklar l'derek ben ka- galiba çok yoruldunuz, decHm. 
~ . ·u_çu ırço ı ramiyelerle amortileri havi olan u zengin plandan z1 • · le . ışanlısı hiç sesini çıkarmadı, göz . f d k çırıyordum. Bütün günüm selamlıkta ge- Şebnem gö ermı açtı: 

<t·ti bulandı. otomobilin penceresinden ıstı a e etme için bir bilet almakta n çekinmeyiniz... çiyordu. Uşaklar, genç ayvaz.laı, yamak- - Hayır, _fazla y~rulmadım. :aınız ne. 
tşa.:ıya doğru baktı. lar en birinci arkadaşımdı. dense kendımde bır fenalık hıssettim. 

dı~Uheyla; durup dururken söze başla· 1 Halayıklanmla başım hoş değildi. Bun- Ben, dayanamad1?1: . A • 

· lstanhul Vakıflar Oirektörlüg"'ü ilanları ı ların içinde yalnız Meleknaz dadımı, bir - O son beklenilmıyen hadıse neydi, 
~e~ Peki, dedi, Fehametle beraber de kendimle yaşıt küçük Mihriyi sever - dedim, çok ınf:ğrak ediyorum. O: 
.. 
0 
.. 

1 
ek yiyeceg· ini sanki neden bana dim. Ara sıra gittiğimiz akraba evlerine - Anlataca ım doktor, dedi, sab rlı o-

" y Muhanımen bedeli tık t · t ı Z -ernedin?.. Cı"nsı· · emına hep onları götürürdüm. Mihri hep be _ unuz.. aten soylenecck pek az şe~ kal· 
liü Mikdnn kuruş Lira Kuruş İhale gunn b .. k d 

€Öz sarn~ttin, Wrdenbire döndü; göz nimle ir ome giyinirdi. Esmer sıcak ı. 
hake geldıler. o zaman kızın yüzüne Kilo 14/ö/H37·Pazartesı Sa. 15-de kanlı bir kızdı. Avrupada tahsilde bir da- Çayını küçük, fasılalı yudumlarla bi • 

amı'- 'b' d Ekmek 50 000 11 412 50 k"p"Jı zurt d f t nbula d"' d-ğ·· b' tirdikten sonra sönen sigarasını tazeledi. \>irdı". /ormuş gı ı, yeni en başını çe· ' " .. yım var ı. s a on u u zaman ı-
(14/6/937-Pazartesi S.t. 15-de ze uğradı. Benimle meşgul oldu. Tabii Yeniden anlatmağa başladı: 
açık.) düzgün bir kıraat bile okumaktan Aciz ol- - Bir gün, odamda yalnızken Mihri 
l4/6/93i-Pıızartesi Saat. 15. duğumu gördü. Annem ve paşa babamla süklüm püklüm bir halde yanıma geldi. 
de. Açık. ne konuştu onları nasıl ikna etti bilmi _ Güleç yüzü kararmış, yanakları solmuş· 

-Be· ı tea nım onun a yemek yedicimi ne· 
en_ biliyorsun? .. 

- Gördüm. 
- Nerede> 

ıe; 1;-okantada ... Fehamet sana söy • 
edı rni? .. O da beni gördü. 

- liayır, bir şey söylemedi!. 
&a~i;uhaf şey ... Saklıyacak ne vardı 

li" ... 
tıun us~mettinin kaşları çatılmış, yü7.ü· 
den çızgileri buruşmuştu. Daha şimdi· 
Sühe sonu n~~eye ~aracağını. bilmeden 
&ôyJi Ylanı.r:' ı~~ne ~ır korku gırdi. Onun 
did Y:~ği soz1erın acılığı sanki ş:m
bek~~ ıçıne doğmuş gibiydi. Daha fazla 

'Yemedi: 
dı; Nen var, dedi, sorduğuma darıl • 
()}d lllı yoksa? .. Neye öyle bir tuhaf 

Un? 
liüs·~:.._ tt' k. 

•rtık . ·:•e ın, san ı ne olursa olsun 
l lrn ıç.ındekileri ortava dökmeyi göze 

ış gıbi dedi ki: 

sot 
Yoğurt 

40,000 
25,00:> 

10 
15 

300 
283 

oa 
25 

937 senesi için Gureba hastanesine lü zumu olan yukarıda yazılı üç kalem yorum. Aradan bir hafta geçmeden beni tu. Ağhyarak boynuma sanldı. Kendisi· 
yiyecek ayrı ayrı ve hizalarında gösteril en şekillerde eksiltmeye konulmuştur. leyli bir mektebe verdiler. Ondan sonra nin çok bahtsız bir insan olduğunu söy • 
İhaleleri yukarıda yazılı gün ve saatte İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü bina _ hayatım değişti. İlk zamanlarda beni ka- ledi. Şaşırmış kalmıştım. Kızı sıkıladım 

yıt altında yaşayış epeyce sıktı. Fakat ve her şeyi öğrendim. Mihri ile İhsan 
sında toplanan komisyonda yapılacaktır. Şartnameleri her gün Leva7.ım kale • · l" · · 1 N'h k b sonra alıştım. Altı sene babamın ölümü- gız ıce sevışıyor armış.. ı ayet tıp ı e. 
minde görülebilir. Kapalı zarfla yapılacak ekmeğe jstekli bulunnnlar teklif ne kadar kollejde kaldım. On yedi yaşın- nim gibi Mihri de bu sevdanın eserini ta• 
mektuplarını .2490> sayılı kanunun tarifatı veçhile hazırlıyarak ihale saatinden da tekrar hayata çıktım. Fakat çok hazin şımakta olduğunu anlamış .. Fazla düşü• 
bir saat evveline kadar komisyon riyasetine makbuz mukabilinde verm 1 . bir farkla... nüp taşınmağa lüzum yoktu. Mihri ile 
mecburidir. Posta ile gönderilecek teklifnamelerde bu saate kadar usulü d:i;~~ Babam ölmüş konağımız alacaklılar ta- benim çocuğumdan biri fazla idi. Bu suç-
. d 1 l"d f d t 1 t D". k k d""k" suz günahkarlardan her haldi'? birinin ha• sınde kapatıp gön eri me ı ir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ra ın an sa ı mış ı. ıger ın o uğü-

müzü de kardeşlerim bir iki yıl içinde tü- yata doğmadan ölmesi lazımdı. 

* * 
(2976) kettiler. Annem bu sefalete dayanamadı. Kendi yavrumla Mihrinln çocuğunu 

Beni büsbütün yalnız bırakarak öldü .. er- feda etmek noktasında çok düşündüm. 
kek kardeşlerimin biri Avrupaya gitmi~ nihayet evladımı kurban etmeğe karar 
biri de intihar etmişti. İzbe bir kira evin- verdim. Bir anne böyle bir karar verir .. 
de dadım ve Mihri ile yapyalnız kalmış- ken neler duyar, neler hisseder bilir mi• 
tun. Babamdan bağlanacak yetim ma _ sin doktor, hayır .. bu elemin derinliğini 
aşının muamelesi uzadıkca uzuyordu. Bir takdir etmene imkAn yok. 

Muhammen bedeli Pey akçesi 

Lira Lira Kuruş 

207 15 55 
Fatihte Kirmasti mahalle:;inde 207 metre terbiinde bulunan Kirmasti camii ar-

sasının arttırm~sı on ~n uz~tıl~ıştır. İl~a~esi haziran111 7 inci pazartesi gilnü saat 
15 te yapılacagından ıstcklılerın Mahlu lat kaJemine gelmeleri .{3116), 

kaç ay ufak tefek elmaslarımı satarak ge- Mihri toy, tecrübesiz bir kızdı. Bu ha
çindik. NihaY.et vicdanlı, kadirıinas bir dise m.!!'~ana vurulup onunla birleşirse 
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'TTiHAT VE TERAKKiNiN SONU 

SON POSTA 

"Son Posta,, nm büyük deniz romanı : 51 

BARBAROS 

D -:-n 1 
a~~ 

Taf At, Enver ve Cemal nastl kaçtılar, nasıl öldüler ? 

- Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

.._ ...... Korsan Peşinde.~~ 
~azan : Celal Cengiz 

Köylüler yani millet istiklal hareketini 
tamamile benimsemişti 

Merhaba ... dan sonra, köy1ü merakını - Konuk umduğunu değil, bulduğu-

Barbarosu düşmanları bile uzağı göreıı 
bir adam diye anarlardı 

gidermek için, nereden gelip nereye nu yer ... Biz şimdi iftar etmeğe gide· rlfle.D ' 
gittiğimizi sordular. Ben de onlara, kı- ceğiz. Çocuklar size Allah ne verdise Doğan Reis kürekçilerin yardlmile Buça acaba hakıkaten bir ıoüslümanı Yerliler ekseriya dağlık ve o y~ 
saca malumat verdim. getirirler; siz de yemek yersiniz, ye _ az zamanda çok yol alarak dili dönmüş ailesinin oğlu muydu? lık yerlerde yaşadıkları için, he~ al 

ve haydutların hu""cumundan kolaylık- * milli bir adet olmak üzere yapıll11er. Bizimle konuşanlar, yaş~ılar. köyün mekten sonra konuşuruz. eı 
iler i gelenleri idi. Köylü adabınca bü- Ömer ağa, cebinden tütün tabakası· la kurtulmuştu. Buça'nm gençliği k?şularına fazla rağbet gösterro 

k ı d 1 ı d ) k b Sabahleyin Korsika limanına dönü- dı d ~ yükler konuşur, öte i er in er er i. < nı çı arıp ana uzatıyor: 
1 

d Doğan, Buça ile geminin arkasında, 0 .. .. 
1 

. t öni.in e 
da küçük olduğundan bir kısım hasır - S izin yemeğe daha vakit var. Ço- yoDor a: ı. 

1 1 dümen mahallinde konuşuyordu: büyü;u;eyşdoav~dyaen~~p~:::~ seyirC. ~ 
üzerine serilmiş ince minderler üzerln- cuklar gelinceye kadar, sar bir cıeara... gan Bey geminin dümencisi e yo · Senin ge 1. - · d t· B w dı v" 

· · da konu d - nç ıgın nere e geç ı, u- buraya bir gün önceden inmişI~r ·ı:1ı:~ de oturuyor, bir kısım da, gençler, a- Siz scferisiniz... Zaten şehirHler de şuyor u: ça? ı-1<:ı f)~ 
Yakta durup dinliyorlardı. pek oruç tutmazlar ya... - Korsika çok esrarengiz bir ada.. G A yıl yarışa herkesin bu kadar a a 'fLİ~ 

b - ravana kıyılarında.. terişinin bir sebebi vardı: Yarışa. Karşımızda oturanlar arasında kö • Mustafa ag· anın kaşları tekrar çatıl- Bar arosun yıllardan beri buraya göz Ailen de orad m d ? dı 
d.k · · - - a ıy 1• denizcileri de iştirak edecekler · 

1
,,, Yün büyüğü olmax üzere iki insan dı. Böyle münasebetsiz so··zlere ne Jü· ı mesınm sebebini anlıyorum. Eger Havır Be b ba h" tan marn ,, "'" 

b T .. k d b - .1 • n a mı ıç ı · Gerçi Tu·· rklerin hususi atları Y0

1
"r·"' vardı: Beyaz sakallı, güler yüzlü bir zum var? Fakat, çare yok, Ömer aila, urasını ur onanmasile irleşip te Çok iyi bir adam ., JJY 

0 
b t b t d mış.. ve koşuya gireccklerı atların hUY ':.,.ı.. ihtiyarla karayağız renkte iri yapılı, bu ... Ben hemen sigarayı yaptım, ce- aş an aşa zap e ecek olursa, Cenu ' - Baban Korsıkalı mıydı? da bilmiyorlardı. Ancak Türk den~j1 çok ciddi ve çekingen duruşlu bir ağa. bimden paketi çıkarıp iftarlık birer si· vaya karşı da kuvvetli bir tehdit silahı _ Hayır.. . . v .. ıv-

Evvelkinin adı Ömer, ikincinin adı da gara ikram ettim. Onlar da ayağa kal· elde etmiş olacak. _ Nereliydi? leri arasında yırmi kadar bi~ıcı vııI''' 
Mu"tafa idi: Birbirlerinin zıddı o1an kıp bı"rer brrer r-ıktılar. Barbarosun istikbale ait neler dü • T t k .1 b. k ki, bunlar Cezayirde Araplar 8 •

1 
ıer 

:ı: - unus an va tı e ır orsan ge- lan yarışlarda bile daima galib ge ır iki tip. Ömer ağa, güler yüzhi, çok söy- Bir müddet sonra, birer birer yemek- şündüğünü kestirmek güçtür. Fakat, misile buraya gelmişler .. gemi sakat _ 
for bir ihtiyar, öteki durgun, ağır, va • ler gelmeğe başladı. Bir dereceye kadar bu notkayı düşünmüş olsa gerek. lanmış.. dönememişler.. içeriye kaçıp di. ) rel' 
kur, az söyliycn, temkinli bir insandı. varlığı olan her evden bir şey geldi: Tecrübeli dümenci, Doğan Reisin nehir boylarında yerleşmişler. Bugün Korsıkalılar Türk binicilerini 5\.0r B. bural d her so··zıerı·n· ma b ı d mek ı· çı·n o kadar sabırsızlık gösterı; '-İ' ı r zaman sonra, ar an geçen Çorbadan, börek, gözlemeye kadar bir ı nasız u ma ı: yarın vatanımıza döneriz, derken, gü- dell.,.. 
Ankualının kendisinden bahsettiği Ö· hayli yiyecek. Gençler de bize hizmet - Hakkınız var, dedl, Barbarosu müş ticareti tatlı gelmiş .. kalmışlar. du ki.. ilk önce mahalli adetleri.Jl ştı' 

- 11 d ·d· · dii" 1 rı· olarak ı"kı genç kadın varışa b.3gel' mer aga, masa ar a, az gı ıp uz gı • ve ikram ediyorlardı. Anadolunun eski şman arı hile: cUzağı gören bir a • -Ya anan? J • cı 
dip, dere, tepe düz gidip rastlanılan misafirperverlik an'anelerine sadakatle dam!• diye anarlar. - Babam müslümanmış. Bir müd • mış, bunlardan bıri yarışta bir~n işti· 
pil Jerden biri idi. Mustafa ağaya göre, riayet eden Çandır köyü bu akşamki - Korsikada çok kalacak mıyız? det taassubunu yenip evlenememiş.. dikten sonra erkekler sıraya giJ111 d~ 
o, b iraz bunamış, biraz çenesı düşmüş konuklarına hakkile ikram ediuordu. - Sonra? Don Petro şatosunun taraçasıil 

ld - · · b k d f 1 .. ·ı k.. .1 - Zannetmem .. Barbaros buradaki k d" d 0 
ugu ıçm u a ar az a sozı e 0 

- Çok sürmiyen yemekten sonra gene - Bekarlık canına tak demiş.. yer· oşuyu seyre ıyor u. ,, .• ıs.ti 
Yü utandıran bı·r ı" htiyar, fakat, ken - .. vaziyeti çarçabuk kavramıştır. Çok 

1 
B. ı k p t ına sor-" 

toplandık. Omer ağa gene baş sedire ilerden birinin kızını almış .. ben dün· ır ara ı e ronun yan disine göre bizzat gayet normal bir a- kalmak esasen bizim içın tehlikeli o - b" k ,. 
damdı. Niçin söylemiyecekti? Allah in· geçli, yaşının kcndisme verdıği mevkii lur. Yarın amiral Alvaro donanmasile yaya gelmişim. ır orsan: ıcoşll} 

aldı Mustafa ag· a gene karşıma geçtı· - Baban ne olmus. sonra?.. - Yerlilerden sonra Türkler ı:1ır sana bu dili söylemek için vermiş de- · · kalkıp gelirse, bizi limanda bastırır.. va 11 
B def be k a Verd. hbet" b - Dag· lılarla bır do··vu· ..: sırasında o··ı- başlıyacaklar. Onların bu koşuJ g-n miydi? Bana göre dP. Ömer ag· a ne u a, n ar r ım, so 1 en Mahvoluruz. "' · " 
idare edecektim. Bunların önüne dö • müş. Gerçi babamın öcünü almışlar melerine neden müsaade ettintZ· bunak, ne de ~nesi düşmüş bir ihtiyar B b .. 1 b" hl , n· d 
külüp ko··y1u·· kalbı" nı· kazanacag·ım ve - en oy e ır te ıKe tasavvur et- amma .. ne fayda ki, ben babamı hatır- ıye soruyor u. bİi' idi. Belki biraz çenesi düşmüş, fakat 

0 Mustafa ag·ayı yumuşatacag" ım Bı"z ko·· miyorum. Çünkü liman dıs.ında gözcü- la'-'amıvorum .. o zaman bir buçuk iki Don Petro kurnaz bir adamdı .... ' ı,Je' sohbeti tatlı bir ihtiyar tesiri yapıyor- · · .1 J Tur,. 
yü ve köylüyü tanımak istiyoruz, bun- ]erimiz var. Böyle kalabalık bir donan- yaşlarında imişim. tün ömürleri denizlerde geçen oı11' 

du_:_ Demek İstanbulrlan gelip Ankara· larla açık konuşmak, daha doğrusu on· manın geldiğini görünce derhal kü · - Ya sünnet?.. rin at koşusunda kazanacakl~rın~yor' 
Ya gidiyorsunuz? İstanbulda ne var? ların açılmalarını temin etmek 15zlm. reklere sarılıp limandan dışarıya çıka- _ Tunusta bizim kabıle arasında her mak değil, aklından bile geçır.rnı 
İstanbulluların paraları var mı) Yok • Ömer ağa h:(yli dolu, onda söyliyecek rız .. Barbaros Alvaro. ile çarpı~maktan erk<>k, kendi çocuğunu ekseriya küçük- du. ar) 
sa Anadoludan para mı bekliyorlar? çok söz var, fııkat, şu Mustafa ağayı çek~~z. Ancak lunand basılmak .Ken sünnet ediyormuş. Babam da be - .!,:1-~ 

yumuşatmanın volunu bulmalı' tehlıkesı her zaman mevcuttur. ni bir yaşına girmeden sünnet etmiş. deı:ı: B eklesinler, yağma yok, şimdi Ana • .1 • Çumra Asliye Hukuk Hakimliğin . ,. 
do1u parayı Ankaraya veriyor! Bunun için bu defa ben başlıyorum. Dümenci, Doğan Reise Korsikadan - O halde neden yabancı bir ad ta- Çumranın Tahtalı köyünden nıe~~,ıııl 

Süphanallah, bu Ömer ağa da çok ih Köyde işler nasıl? Ne ekip biçerler? bahsederken: şıyorsun? Abdullah tarafından Yozgadın re; 11~: 
tiyatsız ve zevzek bir adam: siyasetten jandarma ile vergi ile nasıllar) Muha· _ Size garip bir şey söylemek iste- - Benim asıl adım Abdullahtır. Bu !\la. den 115 numaralı evde Neş'eı it~ r'1 

re bede ç k ar r g·· d ·· 1 m.? k .. .. ça adını bana yerliler vermiştir. met aleyhine açtığı ihtar davasın• ·ı:ı 1 • brıh~diyor, köyün başına belki de bir n ° z a or u er ı. ·oyun rim, dedi, Barbarosur1 himaye ettiği muhakemesinde: i\lüddeiııieyb Jiiknıe~r. 
11

11· 

bela getirecek. Bir köylü böyle kar • erkekçe çok zayiatı var mı? Bunları haydut Buçanın bir müslüman çocuğu - Buça ne demek)·· kametgiihını terkettıtı ve hiiıen nere 
111

(.JJ 
şısına çıkan her yabancıya, rast gele, birer birer soruyorum ve soruş ve on- olduğunu anladım. - Bu vaktile dağları haraca kesen ıundutu bilinemediğinden bahisle ıı:ı r.~' 
gen~zclik ederse mutlaka köyün başı - ı lar:a kon~şuş tarz.~m .. onlara şunu gös • bir haydudun adı imiş. İspanyol şö - gönderilen davetiyenin blli tebliğ ia~~ıı•ııt' 
na bir gün hır gaile çıkarır. Mustafa terıyor ki ben koyun dostuyum. Bu Doğan hayretle gözlerini açtı: valyesi Don Petro benimle uğraimağa diği görüldüğünden ilanen tebli~t ı ı.f1lıı~' 

11 · be k · M f - Ne dedin, bir müslüman mı? .. . . karar verildiği cihetle mahkemenın b rıı ,,t' ağa onu susturmıya çalışıyor: sua erı n e serıya usta a ağaya başlamış ve benden oc almak ıçın pe - dığı 
22161937 

c;alı günu saat 
9 

da çan1 d , 

- Sus Ömer ağa! ~oruyor ve b~ suretle onu da söyleme· Dümenci sözüne devam etti: şime fedailer koymuştu. Ben o zaman liye hukuk mahkemesinde bin:at bıı7Jr :ııt" 
Dedikten sonra bana dönerek: ge mecbur edıyorum. A~a, fırsat bul - - Zaten çoktanberi şüpheleniyor . hayatımın tehlikeye düştüğünü gör -1 Iunmanız veya bir vekili ka':ıuni ,önd"ıı..-'1 
- Efendim, bu adamın kusuruna dukça, asıl cevap veren Omer ağadır. dum .. Bu gece denizde yıkanıp geınive düm .. zaten şövalyenin bana husumeti niz. aksi. takd~rde ·hakkınızda . r•Y8~,.~ ii, 

B. l • · ı d h k d D di . I verııeceğı teblığ makamına kaım olı baı.mayın, artık bunadı, çenesi düştü, ır ara ık geç~me ve maişet halle- çıktıgı zaman ben arkasında duruyor- e boş ve a sız ı. er mı an atama· .
1
• 

1 
./ 

. . • ı . . · 1 . .. . .. _ . zere ı an o unur. ...-
abuk sabuk söyler! rını sormuştum. Omer aga hemen kö~e- dum. ~uça ~=~disini ~ı~senın ya~.ın • dım .. bır gun_ peşu:1den gelen. g.ozc~lerı -- -·- --·-·· - -·-- ·---::..._.-1 

Diyor. Kendi başındaki dertlerle sinden atılarak şu tarzda cevap verdi: dan gormedıgıne kanıdı.. Onun sun • yaralayıp daga çıktım. Bu hadıseyı te- r 
meşgul o~:-ın köy, zülfiyara dokunmayJ - Bu çorak toprak üzerinde insan netli olduğunu gördüm .. Beni belki a- essürle karşılıyan annem çok yaşama- Bir Doktorun 
se\'mez. Omer ağa ise, söylemek me • nasıl geÇinir? Şöyle, böyle ... Ölıniye • yıplıyacaksınız! Fakat, gözlerim·~ inan- dı, öldü.. ailemizden iki erkek daha •• •• 
raklısıdır. Niçin söylemiyecek? Ma • cek kadar, bu toprakların üstünde ça- mak istemediğim için dikkat etmeğe! vardı.. bunlar da Petrodan ön · Gunluk 
demki dili vardı ve ak sakalı da çok lışmak, mahsul almak, geçinme'<. güç- mecbur oldum. Ve giyin~.ik~~n sonra c:ki ~?va!yeler tarafından öldürül~üş- Notlarından 
şe) öğrendiğinin delili idi. tür. Bunu ancak Türk yapabilir. Ben kendisine sordum: cSen musluman mı- tu. Çunku Petro ve onun seleften ce-

- Senin söyliyeceğin yoksa söyle • kendimi bildiğim zamandanberi İstan- sın, Buçah o güldü: cBenım sünnetli sur, merd adamları daima kendileri i- Uykusuzluk . 
me ... Amma, ben bu aksakala gelin - bul buralara pek çok muhacir gönder· olduğumu görerek şüpheye düştün, de- cin tehlikeli görürlerdi. Onlar yerliler- , seri 5' 
ciye kadar çok şey ög· rend!m, elbet söy· di, köyler yaptı. Bunlann ekserisi Çer- g· n mih dedi. den de böyle gördükleri adamları mu· Dünynya ilk gelen bir çocuğun e~ğl ııı ' 

atıerl uyku Ue geçer. Meme erııd •tfl' lerim... kesti. Hükumet bunlara yardım da etti. hakkak öldürtürler. Petronun üzerinde btııı• 
Araplard K rs).kanın Gravaı1a manlar müstesna olmak üzere 81 böyl"ce Diye, kaşları çatılan, vaktile asker- Ama dayanamadılar ... Onlar, Türk gi- - an ° oturduğu şatonun temellerindeki top- ... 

lik esnasında, İstanbulda öğrendiği a· bi sai!lam deg· iller, nazik alışmışlar. nehri boylarında vaktilc yerleşen bir raklar bizim gibi masum \'e merd in· kl bir çocuk mutlak uyur .~';detJ ııı:ı· 
d ·· ~ ailenin torunlarından olması muhte - büyür. Aylar geçtlkce uyku mu ınııı;l$• 

ap ile söz söyliyen ve Omer ağanın Hep öldüler, hiç tutunamadılar. Tutu- . . . sanların kanile yuğuru1muştur. ıır, günün blr çok saatleri oyna r.ncııı 
her dakik kırması muhtemel bir potu b"l lerd· b. ı h T".rk V" - meldır. Buçanın zaten hangı dıne men- Buça geniş bir nefes aldı.. k dl ·~ı d ı ki geçer. v- r:ı' a na ı se ı, rL on an ep u ~.. 1 _ d b T d - 1 D -1 en ı'O n en oya anma a tılt ı;tı 
tamire hazır duran Mustafa ağaya, is- pardık ama, dayanamadılar. Geldiler, sup 0 dugu .. ~ : 11 eg_ı · ag arın Gözlerini denize dikerek devam et - bir kaç yaşına geldiği zaman nr ıı"' 
tihfaf ile bakıyor ve gene söylüyor: geldiler, sonradan ya kaçtılar, ya öldü- koynunda .buyumuş.. Cahıl, inatçı, fa. ti: düz uykulanna yatmaz olur. Ya:~: J'l'i' 

- Padişah, diyor, Osman oğlu, 0 ne ler... kat ~ert hır adam. _Ben 0 zamandanberi dağların koy- şam erken uyumağa ihtiyacı "11 e ııı' 
"l.•apıyor? S d Doganın merakı artmıştı d hayet genç yaşta uyku müddet~dıdııe• ıır' 
.1 • onra, elile yanında pencere en ço- · nun a büyümekteyim. Allahtan başka - • 

Mübarek akşamda Mustafa ağa gü • rak Anadolunun karanlık ve ıssız ufuk- -···----· •w- tapılacak bir kuvvet tanımıyorum. Tu- seklz saate kadar iner. ve bu nırııtl.Yıır~ı 
k ö tık uzun yıllar devam eder. zıı.1p1sıı;" naha girece ! Şu bunak mer ağa bu !arını göstererek yüksek bir gurur ile: nusta ailemin çok eski ve maruf bir başladığı zaman uyku müddet! a ~:;ıl1' , 

bahislere ne karışıyor? Şu misafirlerin - Buralarda ancak Türk yaşaya • Nöbetçi şeceresi varmış. Fakat, neye yarar? başlar. Bütün thtıyarıarın erke~arJ 1:ı.r' 
padişah adamları olmadığı ne malum? bilir, Türk barınabilir! Eczaneler Ben şimdi, vahşi hayvanlar gibi Kor • tıklarım herkes blllr. Fakat baZl ğınd•ıı 
Bir gayret daha, onu susturmak la · (Arkası var) sika dağlarında bekcilik yapıyorum. dır kl uykusunun büsblltün azal~ıJsıJılıı' 
zım: -------------- ·-·- Ba rece nöbetci olan eczaneler şunlar - Doğan bey Buçaya çok acımıştı. şlk!yet ederler. İhtıynrlnrda uy 0zırıır:ı 

- Ömer ağa, bırak bu sözleri... dır: o h ld B b 1 d · ıtun artması cllmleyl aııabtyenln~~r. ııe' 
tstanbul Clhet·ındekiler·. - a e ar arosa ya var a senı ir Tee .... Sonra bana dönüyor: T ··t·· .. B 1 S b 1 d tesemmümünden llerl gel · .. rtt.ı' Aksarayda : <Sarım). Şehzadebaşında unusa go ursun, uça. en ura ar a utiln .. 

- Efendim, bu adamın sözlerine Cİ. Halil>. Beyazıdda : <Cemli). Fener - kahbece öldürüleceksin! yecan, yorgunluk bunu büsb den e"(.ffl' 
bakmaylnı I.ht• d · d- ·· rır. Bu gibUerln gilndüzün be ı·ıa-"' ~ z. ıyar ır; çenesı uşm~· de : <Emllyadl). Karagümrükte : <Fu - Dedi. ihttyıı ı..- "ll-t.. B ı. slzi yapmaları llizımdır. nçılı ,. ur. u ın.öyden dışarı çakmamış, cahil ad>. Samatyada : <Teofllos). Eyüpte : Buça hayretle Doğanın yüzüne bak- den ekzersizl bl.zlm memlekette ğUdlt· 
bir adamdır, bir şeye aklı ermez; fakat (Arıt Beşir). Alemdarda : <Amlnasya>. tı: vada yürümekten başka blr şey d:.erW 
zannede ı.! h · h·ı· Küçükpazarda : CHulüsl). Alemdarda : ü JtilO ı.o· ti 

r ıu er şeyı ı ır. · - Benı· Cezayı·re mi go··tu" rmek ı·stı• - Bunun tçın kendilerine m rn ge•ltl ' Elbe b (Sırrı Asımı. Bakırköyünde : <L>tipan). ı:n "' ıı 
- t ilirim ya, ben bu sakalı Şehremininde : <Hamdi). yorsunuz? be açık havada sabah ve akşa taı:n•ıııe 

değirmende ağartmadım! Beyoflu cibetlndekiler: Ve sevinçle ilave etti: ler tavsiye ederiz. Kahve. t:~dan b~~ 
Mustafa ağanın yanında, ona benzer İstıkl!l caddesinde : cneıı~ Suda>. Ga- _ Barbaros beni gemilerine kürekci kaldırılmalıdır. Geceleri ya tııtUf· 

bir tipte, fakat, duruşundan, söze ka- latada : (Hüseyin Hüsnü>. Taksimde : evvel bir fincan ıhlamur ınuva nzel 111.t 
olarak alsa, gene gelir ve onun yanın· .... aber g rışmoyışmdan ikinci derece bir çapta CLimonclyanı. Pangaltıda : (Nargllecı- d l ıamur hafi! olmakla .,..r 

öaha genç, küçük bir ağa daha var. O, •· ••• 1= AK AT yan). Beşlktaşta : (Ali Rıza>. da sa akatle ça ışırdım. müsekklndir. -11ııt 
~\l/M S p Boğaziçi, Kadıköy Te Adalarda: * .,uaıs r d< 

Mustafa ağanın imdadına yetişiyor.: :· •• ·~ on 'QS~a. Üsküdarda : (İskeleba§ı). Sarıyerde : e· k d T ki ,. ,. (•) Bu notları kesip saki• • ;..,J1l 
-: İftar zamanı geliyor! w • 1 DAi< i " (3 1 R 1 LA N .. (Osman). Kadıköyünde : (Büyük, Üç - ır oşu a Ur er ga ıp ge mce bİr albüme yapıftınp koDebl1°.,l:r .o~' 
Dıyor. Ozaman, Mustafa aga bıze an· fBOTON OLKEYi HElGÜN OOLA<'ln. bıeer1>1d·eB?.yU<1k1aaldka>d.a : <Şlnası Rıza>. Hey- Korsikada iyi ata binenlerin sayısı Sakıntı samanınuda b• notıar 

la tıyor: • ~ "- 1.-----------------' pek azdı. wrt!!!,bl~lm:da~d~ın:ı~:ıa~:r:et::lt!::•::b:.:::lllr;;.-· --
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(Baş tarafı 13 üncii sa1ıifede) 
Pekala mes'ut olabilirdi. Halbuki ben ... 
Bu çocuğa tamamile sahip olsam bile ne 
<>lacaktı? Bu hisleri düz, göl'güsüz oğlan 
heni ne zamana kadar tatmin edebilirdi. 
Sonra benim hayatım ta başından kırıl -
lliıştı. Artık mes'ut olmama, bahtın ba
lla gülmesine, kararan hayı:ıt ufkumun 
güneşlenmesine imkan yoktu. Madem 
benim için her şey bitmişti .. Niçin baş -
kasının saadetine mani olmalıydım? 
Akşam meseleyi kocama açtım. Bir 

hafta geçmeden k1zı İhsana nikahladık. 
lıasit bir düğün yaparak iki sevdazedc
Yi birleştirdik. Bu izdivaca benim öna -
Yak oluşuma İhsanın bir türlü aklı er -
lliedi. Zaten son vaziyetimden haberi 
Yoktu. Onları evlendirdiktcrı sonra gö -
2:lirnün önünde bulunmalarına nedense 
tahammül edemedim. Kocamı teşvik e -
derek yeni evlileri İzmird?kı çiftliği -
lllize gönderttim. Bir kaç gün sonra da 
~srnan bazı ticar~t işleri ıçin Trabzona 
gitti. Bu yokluktan istifade ettim.. Bil -
dığiniz kaza vukua geldi. 

1 
Genç kadın susmuştu. Gö7Jeri bulut -

b~nıyordu. Nerede ise ağlıyacaktı. Hasta 
ır çocuk gfüi ipek yastıklara halsizce 

dayandı: 
- Söyle doktor, dedi, beni çok mu gü

l'lahkar buluyorsun? 
d Bu suale cevap venneğc hazırlanıyor-
um. Nasıl oldu bilmem .. F'•rkınd;;ı ol -

6adan ellerim genç kadınm başına ı;tti. 
d kumral, ipek telleri uzun uzun okşa -

1;· .Ş~bnemin nemli gözleri bir anda g~z: 
~timı ve kalbimi buldu. Yumuşak ıkı 
d lun boynumda halkalandığını duy ,. 
um. Sarhoş olmuştum. Başım dönüyor, 
~nki ayaklarımın altından yer kaçıyor
u Artık olan olmuştu. Bir tek busesi, 

~~2:1Prinm bir mivaziş anile bu kadın be-
1 kendine bağlamıştı. Şebnem: 

İtı.; İster misin doktor, diyordu, binbır 
11 

1sar ve elemin dağladığı gönlüm; se
l! 
1~ de incitmiyen, kadın gururunun yü-
1.:! ığini bildn dostluğun la şifalansın? -
.... Mecdi, beni şimdiye kadar talih, in

~lar, her şey yaraladı. Herkes beni ye
~ vurdu. Sıcak, yumuşak ellerinle bu gö-

nmez yaralarımı sarar, iyi eder misin? 
ll'ı:- Şebnem!.. diyordum.. Fakat sözü -
bo un arkası gelmiyordu. Sanki dimağım 
te tn~ştu. Karşımdaki, benden sevgi ve 
lt. St!l~ bckliye:n kadına çok acıyordum. 
.\~bun onun için sızlıyordu. Şebnemi, 
&e ~h, ınozon vücudü, ince, tatlı yüzile 
divıırn:k, okşanmak için yaratmıştı. Tnk
y r edılmiyen, kıymet bilmez ellerde zi
:r:1 ~olan bu güzellik, bana sebepsiz yc-

agiarnak arzusu veriyordu. 
h ~e.ndcn kırık hayatı için renk ve ışık 
0~ lıyen güzel kadının ayaklan dibine 
ti Urdu?1· Dizleri üzerinde hareketsiz 
d Uran ıncc, solgun eJJerini avuçlarıma al
f'ıtnf · Parmaklarını ibadet eder gibi ha -
ı Çe Öptü 
O .. m. 

d guııden sonra Şebnemle candan iki 
Ost ld Pa . 0 uk. Acımakla başlıyan bu sem -

tf'tı; gıttikçc derinleşiyor, bana dünyayı 
lıoSterrniyect'k çılgın bir sevgi halini a
ıı!:du. Haftanın bir kaç gününü Şeb -
f le beraber geçiriyordum. Dadı Kal -
ganııı yardımilc ·İstanbul un muhtelif 

11:2:.rne. Y~rlerini dolnşıyor, havanın mü -
~;~esı~ığine rağmen tabiatin vahşi gü
lı liklermden doyulmaz zevk hisseleri a-

Ycrduk. 

?)ı~ebnem; yavaş yavaş iyileşiyor, müz-
0 ~.hüznü, bedbınliği geçiyordu. Fakat 
la Y'i olduğu nisbctte benim halim fena
u:Yordu. İtidalimi, irademi kaybetmiş
g()~ ··Artık hayat benim için bu lacivert 
~t u, :rnuztarip kadından ıbaretti. Onu 
lt.~ernediğim günler deli gibi olurdum. 
'be ~ ~efa Şebnemin perdeye akseden göl
'" sını ··~1 • l'a go4!erımle kucaklamak için gece 
~~rına kadar sokakta kaldığımı bi -

be r-ıihayet bir gün Şebnem fena bir ha
)o r getirdi. Osman Bey İstanbula dönü -
ttıt;ıuş. Neşem kaçtı. O günkü gezinti -
tıu~ sıkıntılı oldu. Mütemadiyen düsü -

Yord :. 
)ora um. Kederden ağzımı bıçak açmı-
8tk u. Elbet kocası gelince şimdiki gibi 

0 
sık buluşup gezemiyecektik. 

funıs:an Bey gelince, karısının hastalı
SitjJ UYJnuş .. - Her halde Şebnemin te
teşe~ • .. tedavi eden doktorla görüşüp ona 
tın cı:ur etmek. i~~ş ... Da~ı .Kalfa ba
l'ıe Vet haberını getırdı. Gıymip Şeb -

rnlerc 'tt' O ttıck .gı ım. gece hep beraber ye-
da b Yedık .. Şebnemin kocası elli suların

ı oyalı saçlı, iriyan, zenginliğine mağ-

• -c -c 
m --:1 
~ -c -• as a. 
E o a. 
... -_, 
il. 

rur, sonradan gönneliğini her halinden 
belli olan bir adamdı. Galiba biraz da ça
kır keyifti. Beni oldukça nazik karşıladı, 
tedavimden C.olayı teşekkür etti. Şun -
dan bundan e:peyce konuştuk. Bir aralık 
Osman Bey Şebneme bakarak: 

- ~c dersiniz, doktor bey, bizim ha -
nım geçirdiği marazın tesirile hakikaten 
bozulmuş.. Den Şebnemciğimi böyle 
renksiz. takatsiz görmeğc tahammül e -
demem. Bir seyahat planı tasarladım. O
nunla Sirkeciden trene binip muhtelif 
Avrupa şehirlerinde birer ikişer hafta 
kalmak üzer~ bir gezinti yapmak .. Ba -
harı, belki de yazla güzü yolculukla ge -
çirmck ne hoş olur değil mi? 
Ağzımı açmağa meydan vermeden ila

ve etti: 
- Ne? Fazla masraf mı olur, buyur -

dunuz? Ne ehemmiyeti var efendim, va
rım yoğum karıma feda olsun.. Kimin 
için kazanıyoruz ki.. Mağazalara da or
taklar, İzmirden yakında getireceğim İh
san bakar, gayri. 

Bu tasavvuru Şebnem nasıl karşıladı. 
Bilmiyorum .. Adam bir şey sezmesin di
ye ona bakamıyordum. Fakat ben ken -
dimi idare edemiyecek kadar üzgündüm. 
Aman Yarabbi! Demek bu göbeği ya -
rım metre dışarıda, hödük adam? Narin, 
nazik Şebnemi koluna takıp diyar diyar 
dolaşacaktı öyle mi? Ya ben ne olacak -
tım? Sokakta ağlıya ağlıya eve geldim. 
Karıma hastanede feci bir ameliyat ne -
ticesind~ kıymetli bir arkadaşımın öl -
düğünü söyledim. Melek Semracığım bu 
sunturlu yalana inanarak siyah, parlak 
gözlerinden inci gibi yaşlar ak.ıttL Bir 

SON POSTA Sayfa ıs 

Sivri s1nekler·, şüpheli ve / 
:teslrs·z mavııerıe alay ederler • 
~FLiT, batan haşarat öldürOcO mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 
'sabit olmuştur Fllt'in formolü hiçbir vakit taklit edil
memiştir. FLiT, kendisinden beklenen iki şartı mükem
melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat hasaratı 
kat'iyyen,öldOrOr. Şüpheli mayiler! reddediniz. Hakiki 
ve yegane Flit aldığınıza 'emin olmak için; siyah ku
~akh . ve asker resimli sari tenekeye dikkat ediniz. 

Yarıklara ve köştler• biraz FLiT TOZU 
~erpiniz. Ha~arat derhal telt/ olur. 

...._._. ______ ,_, ________________ __ 

o 

BIRE, 
1000 
\ 

TAF~LADR 

haf ta sonra Şebnem Hanımla kocasını te
sadüfen orada bulunuyormuşum gibi Sir
keci garında teşyi ediyordum. Ne fena, 

ne kasvetli gündü o .. Sanki bütün dünya 
başıma yıkılmış, bütün insanlığın elemi 
benim dertli göğsüme dolmuştu. 

Şebnem siyah bir seyahat elbisesi giy
mişti. Sular kararırken ilk kampanı çal
dı. Genç kadın ateş gibi Yanan ince par
maklarile elimi sıktı. Sonra dadısının 
boynuna sarılarak uzun uzun ağladı. 

Biliyordum .. Şebnem temiz. güzel sev
damızın ölümüne ağlıyordu. Fakat gene 
bütün acılığilc biliyordum kı bu; laci -

vert gözlerin benim için son yaşlanışı -
dır. Günlerce deli gibi sokaklarda do -
!aştım. Her pazar onunla beraber gitti -
ğimiz yerlerden birine gidiyor, yeni ye -
şeren otların üzerine kapanarak çocuk 
gibi ağlıyordum. Böylece aylar, günler 

geçti. Nisbeten sakinlemiştim. Fakat dur .. 
gun, neşesiz, sönük bir adam olmuştum. 
Bala Şebnemi anyordum. Her gece rü
yamda onun lfıcivert gözlerini görüyor -

dum. 

* Bir gün hastanede çalışırken mahalle 
komşularımızdan birinin çocuğu yanı -
ma geleli. Sırıtkan bir çehre ile kulağı
ma fısıldadı: 

- Doktor amca, müjde.. Bir kızın 
doğdu. 

Hemen yerimden fırladım. Koşarak e
ve geldim. Semra, alt kattaki odada bir 
yer yatağına uzanmıştı. Yanında bir kaç 
komşu kadın vardı. Dantellerle süslü mi-

-
• J 

.. ~ ~. ·-
- .• 4tı. .. 

Bu !sualin cevabını, kimseler 
veremiyordu. Fakat yapılan tec
rübeler şu neticeyi verdi: 

- Kadın her yaşta güzeldir 1 
Yalnız, VENÜS KREMi, VE· 

NÜS PUDRASI, VENÜS RUJU, 
VENÜS BRiY ANTiNi, VENÜS 
RiMELi, VENÜS ESANSI 

kullanmak şartile... 411111 

Keskin İcra l\iemurlui:rundan: 
Keskin hazine! maliyesine 125 lira vermeğe 

borçlu Keskin eski tapu memuru Murtazanm 
Keskinin Yozgat caddesinde iki harap dultkfı.
nın açık nrtırma ile satışına karar ''eıilmtş 
yeminli ehlivukuflar tarafından her iki dük
kana 200 lira kıymet takdir edllınişUr. Mez
kür dükki\nların sağı yol solu sahibi senet. 
önü yol lle mahdut olup artırıpa birincidir. 
Satış 617/937 tarihine müsadlf çarşamba gü
nü saat 14-16 ya kadar dairede kıymetinin 
% 75 ini bulmadığı takdirde en çok artıranın 
tcahhüdü baki kalmak şartlle artırma 15 
gün temdit edilerek 21/7/937 çarşamba gü
nüne müsadlf saat 14-16 ya kadar temdldcn 
müzayedeye devam olunarak en çok arLıra
mn üstünde bırakılacaktır. Artırma peşhı 
parn iledir. Müzayedeye iştirak edeceklerin 
i§bu gayri menkule takdlr olunan kıymeti
nin yedi buçuğu nisbetlnde pey akçası veya 
ulusal bir bankanın teminat mektubunu ver

nimini kundağı elime verdiler .. Kıpkır - meğe mecburdur. İhale tarihine kadar gay
mızı, yumuşak bir et parça::ıı .. Garip şey... rl menkulün nef~lnden doğan vergi, tanzlfi
B ~ ·· de hiç b' eh · b k d ye, tenv!rlye ve rusum belediye resmi dcllflll-

en omrum . . ır çw reyı . u . a ar ye borçluya ait olup bedel müzayededen tef· 
güzel ve sevımlı buldugumu bılmıyor - rlk edllecektır. Hakları tapu .sicilllle sabit ol
dum. Yavrumun pembe yanaklarını u - mıyım lpoteltll alacaklılarla diğer alacakWa
sulca kokladım. Sonra Semraya dön - nn ve irtifak hakkı sahlblerlnln bu haklan
düm. Karım renksiz dudaklarında bir nı ve hususile faiz ve masrnfn dair olan lddi-

.. . .. .. nlannı llfm tarihinden itibaren 20 gün 1çln-
melek tebcssumıle bana guluyordu. He- de evrakı müsbitelerDe birlikte dairemize 
nüz teri kurumamış, nemli alnını öptüm. blldlrmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakla-

Semra: rı tapu siclllerlle sabit olmıyanlar satış be
- Mecdi, dedi, yavrumuzun adı ne ol- delinin paylaşmasından harlç kalırlar .. ~rt

tırma şartnamesi herkes tarafından goriil-
sun? 

Derin derin düşündüm. Kafamın için
de yedi aylık mazim son bir geçit resmi 
yapıyordu. Artık her şey bitmiş, her şey 
sönmüştü. Ben, çocuğumla beraber ye -
nidcn hayata doğuyordum. Bundan son
ra benim için dünyada yalnız iki mev -
cut vardı: Yavru kızım, dudaklarında 

melek tebessümü taşıyan, siyah gözlü, 
mağrur, canne• kadın .. 

Semra, sorusunu tekrarladı: 

- Mecdi, ne de uzun düşiindün .. Gü -
zel kızımıza, güzel bir isim bulamadın 
mı? 

Nasıl oldu bilmem .. Aylardanberi gön
lümün ibadeti olan isim; Semranın sua
line cevap olarak dudaklarımdan dö -
küldü: 
_Şebnem! .. 

Yarmki nushamızda: 

İç ve dış yüz .•• 
Yazan: Peride Celal 

mek üzere 23/5/937 tarihine rastııyan per -
şembe günü dairede asılı bulunmaktadır. Da
ha fazla malümat almak isteyenlerin icra dn-
1res1nln 937/23 sayılı dosyasına mllrncant et
meleri ll:'in olunur. 

ıd1-IBl~IPı. Doktor 

1 lbrahim Zati Oget 
Beledlyo karşısında, Piyerloti 

1 caddesinde 21 numarada bergOn 
öğleden sonra hastalarını kabul 

'\."a11:.:3mmıım•• eder. <m:mm:.•••••" 

Li e lg nluk 
itapl=rı 

1 - Edebiyat ve Türk Edebiyat tarihi 
hulasası. Ya7.an: Murat Uraz. Vr:fa Lisesi 
Ed. Öğ. 

2 - Fizik hulasası ve fizik mesele hal
leri. Yazan: Dç. Fahir. 

Olgunluk blnavları için Lise müfredat 
programlarına göre tanzin1 edilmiş yeni 
ve son tabıları çıkmıştır. Fiyatları 75 şer 
kuruştur. YENİ KİTAPÇI: Ankara cad
desi No. 85. 
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Ya.s~.nin, leylak, menek§e, ıipr, Karyoka, nergiı, Fulyalar, Bahar çiçekleri. la Rumba, Pompadur, dağ çiçekleri, Ku~araça, Nadya, Suar de Paris, Lale, Rev Dor, Kadın Eli. 
Amber, Pupi, Şanel, Zambak, Ori!an, Neroli kokuları çıkmqhr. Fiatı : 25 • 50 • 75 • 100 kuruştur. Hasan Deposu: Istanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. 

Evinizi en büyük zevk ve en 
ne/ is dekor içinde döşemek 
süslemek ve güzelleştirmek 

Para meselesi değildir! 

Döşemede, tezginde ve her 
nevi salon eşyasında en modern 
ve en ileri zevki size ancak: 

Mağazası tattırabilir 
Beyoğlu • l.tiklAJ caddesi • N. 353 

BIJlk mlba7aatta kredi maameıesı ıapılır 

--> ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

o 
Tabletleri , Her eczanede arayınız. (Poata kutu.u ) 125S Hormohio Galata İstanbul 

İLAN 
Emlik ve Eytam Bankası 
·ıstanbul Şubesi Direktör

lüğünden: 
1 - Şubemizden maaşıarını iskonto ettirmekte bulunan mütekaitlerin üzerin

de müracaat edecekleri günler yazılı olarak gişeleriınizden aldıkları nu. 
rnaralar]a tayin olunan günlerde bankamıza müracaatları ve bunun bari -

cinde vtlki olacak dileklerin yerine getirilemiyeceği. 
2 - Harp malı'.illerinlıı ayın dördüne kadar vaki olacak müracaatları günü gü· 

nüne icr a edilip ondan sonraki müracaatlarının sıraya tabi olacağı ilan 
olunur. 

MiDENiZE 
dikkat ve 1Yt HAZIM ediniz. 
Çabuk, iyi çiğnemeden yemek 

yiyenler, fazla baharatlı ve biber 
li yiyenler, bilhassa içki içenler 
midelerini tahriş ederler. Ve EK
ŞiLiK, HAZIMSIZLIK, ağırlık ve 
baş dönmeleri hissederler. 

MAZON MEYYA TUZU 
HAZIMSIZLIÖI, MİDE EKŞİLİK 
ve YANMALARINI G1DER1R. 
lNKIBAZI defeder. Bugünden bir 
şişe MAZON alınız. Hiçbir mü
masil mustahzarla kıyas kabul 
etmez. 

M AZ ON isim, HOR O S markasına dikkat. 

KANZUK 

SAÇ BOYALARI 
JUVANTİN 

Kumral ve siyah olarak iki cinsi 
vardır. Ter ve yıkanmakla kat'iy-
yen çıkmaz, tabit renk veren, 

tanınmış yeğane sıhht aaç 

boyalarıdır. 

- ----------
t; ' . . - •• "'!; . - -ı ' .. 1 ' • . 

~· ~ , . 

KAŞE 
• 
1 

Sizi günlerce ıstırab çekmekten kurtarır 
En şiddetli baı, diş, adale ağrılannı, Ü§Ütmeklen mütevellid 

bütün sancı ve sızıları keser, Nezleye, romatizmaya, 
kınkl.ğa kar,ı çok müessirdir. 

l 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz 1 

TÜRKı YE BİRİNCi 

TERAZi FABRIKASI 
Hassas, zarif ve mukavemetli 

Her ciuı TOPA NE 
T arb ve ölçü aletleri 

Markaya 
dikkat 

Mamullbnı tercih 

ediniz ·ve taklitle-

rlnden •akınınız. 

lstanbul, Tahtakale 
Satış depolan : Kantarcılar cad. No 

Marpuççular caddesi 

caddesi 
46 
No 51. 

terazileri 

No 68 

[ İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - ~50- kHo Piridin, 4'l0 kil~eto n , 2100 kilo Metik Alkol pazarlıkla satıJ'.l 

alınacaktır. 

Il - Pazarlık, 10/VI/937 tarihine rastı ıyan perşembe günü saat 14 de Kabak: 
taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılaca 
tır. 

III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü gcçrn şubeden alınabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte '}'o 7,5 gtivenrne pa· 

ralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c3104• _ 

. BUTüN°. DÜNYA l 
POKER 

Tıraş bıçaklarını kullanıyor. 

Siz de alınız. 

POKER Play 
markasına dikkat ediniz. 

Adapazarı Asliye Hukuk Hakimliğinden : ~ıııe· 

D İŞ TAB i Bi 

RATIP TÜRKOGLU 

Müddeialeyh: Adapazarının Küçük Peşkirci mahallesinde Atıf yanında koeıl11ı' 
Davacı: Adapazarmın İstiklal M. de Sabık Rauf değirmeninde Hayretti~ o~~: arsublll 
Alinin aleyhinizde açtığı boşanma davasına ait namınıza yazılan davetıye tsl• ıeblil 
örneği İstanbul cihetinde bulunup lkamet.gahınız meçhul bulunmasından bah rrıııh•
edilmemiş olmasından davacının talebi uzerine tebllğatın ilanen ya~ıımasını b~ ııusus• 

&. keme 28/ 6/ 937 çarşamba günü saat 14 de bırakılmasına karar verılmiş ve ~ d 11 ı -

~-.-------------•' · .. günun e 
- dair davetiye ile arzuhal örneği mahkeme salonuna yapıştırılmıştır. n .. nı t te rrııı-

İNGlLtz KANZUK ECZANESi 

BEYOÖLU - lST ANBUL 

Ankara cı:tddeslnda: Meserret oteli 
karşısında (88) No. lı muayeneha
nesinde hergOo sı\8t on dörtten 
(19) a kadar kabul etmektedir. 

Sinir zafiyetine · 
fevkalade bir ilaç 

ARDOL 
eczanelerden arayınız. 

Znhrevt ve cild hastalıkları 
Mütehassısı 

•• 
Dr. Hayri Omer 

öğleden sonra Beyoğlu A~acami 
· karşısında No. 133 Telefon: 43585 .................... ~ ~----............... ~ 

tibaren arzuhaline karşı on gün içinde cevap vermediğiniz ve o gün ve :ı~e 01ıı
hakemede hazır bulunmadı~ınız vey:ı kanuni bir vekil göndermediğiniz ta 
amele! kanuniye yapılacağı llll.nen tebliğ olunur. u3ı_2_oıı _ ____ __ - ---Dr. HAF iZ CEMAL 

(Lokman Hekim) 
Dahiliye mütehassası: Pazardan maada 

berı-ün (2 • 6) Dlvanyolu numara ıot. eT te
lefonu 22398 - 21044 

Son Posta Matbaası . ~C 

Neşriyat Müdürü: Selim ~~~.ıGİl' 
A. Ekrem U::;;.ıu-

SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEC 


