
GOZO 
KULA GI 

D i L i 

Yazı işleri telef onu : 20203 CUMARTESİ 5 - HAZİRAN 1937 İdare ~leri telefonu : 20203 Fiatı 1 Kurut 
• 

BÜYÜK ÖNDER İSTANBULDA 
• 

Hatay zaf erile coşan Istanbul, bu za/eri 
Türk Atasını büyük sevinç ve lıeyecanla 

kazandıran 
karşılıyor 

lstanbul halkı erkenden 1Hariciye ve lktısat VATANİLERİN TAŞKINLIKLARI 
sokağa döküldü Vekilleri Suriye meclisinde Hatay 

Bütün banliyö istasyonları ve Haydarpaşa ile 
Dolmabahçe arasını görebilen bütün müsait yerler 

kesif bir kalabalıkla dolu 

lraka gidecekler için nümayiş yapıldı 
meb'uslar atıp tuttular 

Beş .vapur Büyük Şefi denizde karşılamak istey enleri 
almak üzere köprüde bekliyor, gece de dört vapur 

tezahürata tahsis edildi 

.. 
ı stanbul, bugün, Ata türkü fevkalade ı /"'. b J • • 

t merasimle knrşılamıya karar verdi. lstan u un sevıncı 
b~~anbul, Bü:ük Şefi~. her gelişini büyük VC hazırlıkları 

rnernnunıyet ve hurmetle karşılar ve 
onu her zaman severek basında taşımak 
ister. Bu defa ona umumi ~;kilde hürmet 
\t ' ~ 
e tnuhabbetıerini göstermege karar ver-

(esinin sebebini izaha hacet bile yok-
Ur: Hata zafori. Tam manasile siyasi ve 

Atatürk, bugün, öğleden sonra, şeh
rimizi şereflendireceklerdir. 

Bu münasebetle dün birçok cemiyet 
ve talebe mümessilleri, Hataylılar, vi
JAyete müracaat ederek, yapmak iste
dikleri istikbal tezahüratı ıçın yardım 
talep eylemişlerdir. 

Bay Tevfik Rüştü Afas Bay Celdt Bayar 

Komşumuz Irak ile her sahada inkişaf 
eden münasebetlerimizin bir dehli ola
rak Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü A
ras ile İktısat Vekilimiz Celal Baysrın ya
kında lraka gitmeleri takarrür etmiştir. 

Hariciye Vekili Tevfik Riiştü Arasın 
bugünlerde ve ağlebi ihtimal salı günü 
Romanyadan şehrimize gelmesi beklen
mektedir. Tevfik Rfi§tü Aras, buradan 
Ankaraya gidince hemen Bağdat seyahati 
;çin hazırlıklara başlıyacaktır. Esasen bir 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

Çallı lbrahimi 
Başından 
Yaraladılar! 

Şam gazeteleri, Hatay itilafının tasdiki günil 

1 olan 29 Mayısın Suriye için bir matern günü 
olarak kabul edilmesini ortaya sürdüler 

Şam, 30 Mayıs (Hususi Muhabirimiz günü olarak kabul edilmesini teY.Hf eden 
yazıyor) - İki gündür Şam nasyonalist- gazeteler var. cBugün, Milleti.er Cemiye
Jeri tazallüm makamını en yüksek per- ,tinin ikinci bir kurbanının giir:üdür: Ha
deye kadar çıkardılar. Hatay jtilafının ,beşistandan sonra Suriye de kurban e· 
Milletler Cemiyetince tasdik günü olan pildi!>; cBugün batılın hakka ve zalimin 
29 mayıs tarihinin Suriye içın bir matem (Devamı 10 uncu saufada) 
.... ----=-==-======-==--==-=--=-=----==============-=========:.-

Trakyalı müstahsilin derdi tetkik ediliyor 

100 kuruş maldan 
70 kuruş komisyon! 

Meyva müstahsilleri geri kalan 30 kuruşla da hal 
resmini, nakliye ve saire masraflarını ödeyince 

ellerinde bir şey kalmıyor 

~lli hır zafer olnrak tavsif edılebilec~k 
t n bu muzafferiyet münasebetile, Is
~tıbuı Türk Atasını, bu deia böyle tan-

tıalı ve coşkun bir hürmet ve sevgi 

Vilayet, bu talebi derhal is'af etmiş
tir. Vilayetin delaleti üzerine Sirketi
hayriye ve Akay idareleri, i;tikbale 

(Devamı 2 inci sayfada) 

Değerli ressam ve prof:sör Çallı İb· 
rahim evvelki gece, Beyoglunda, meç· 
bul bir takun kimselerin tecavüzüne 
uğramıştır. Evine dönmekte olan san'at 
kara taarruz eden azılı sarhoşlar, Çallı 
lbrahimi başından yaralayıp kaçmış • 
lardır. Çallı İbrahim kenfüsine o sırada 
rastlayan bir arkadaşı tarafından, Bey
oğlu ZükO.r hastane~~~ g~türülınüştür. 
Yarasının ilk tedavısı ıhtımamla yapı
lan san'atk8r evvelki geceyi hastanede 

.. b h k Dün H<ılde Asım Süreyyc.nın riyasetinde toplanan müstahsil milmesRilleTi geçirmiş, ve dun. sa .a çı mıştır. 

'faza n : Muhittin Birgen 
~ (Devamı 2 ınci sn.vfada) \... 

Bu kazayı hafif bır yara ile atlatan Trakya Umumi Müfettişliği hal resim 1 takasındaki meyva müstahsilleri de öt.-
kıymetli arkadaşımıza geçmiş olsun de· ve masraflarının çokluğundan şikAyetçi- denberi yapmaktadırlar. 
riz! ,dir. Aynı tarzdaki şikayeti Kocaeli ının- (Devamı 10 uncu sayfada) 

İki babalı çocuk davasında 
resmen tahkikata başlandı 
• t>Ucadalll çocuk ha dısesı clddi bır satt.aB daJtlL ct,ıı şdur !kl blm 

arasında katan ~uçuk şadı asab bu~ranı icinde ieceLerını uyMusvz ~eçlrtyor 
- -

Şüpheli beş nokta üzerinde duruluyor, bunlar 
halledilince hakiki baba meydana çıkacak 

il lzmirli baytar baba: "Neredeyse beni 
r·avptmana benzetecekler. Fabrika
Arle bir haf tadır esir almaca oynuyoruz. 

rtık kafi 1,, diyor. 

Bursalı fabrikatör baba : " Çocuk 
benimdir, lzmirde kaldım, onu almadan 
buradan gitmiyeceğim, geceleri rüyama 
giriyor " diyor 

(Y •Dil 6 ıncı aayf ada) 

BUGUN BASLADIK 

,,, 
" 1. ıı J. .. ' (/ 

--.....ı-;....ıı~~~-

M ev simin en güzel tarihi romanı 
1 Sekizinci sayfamızda takibe başlayınız 1 1 
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Atatürkü karşılarken 
• • 

Yazı Çok Olduğu ıçınj 
Bagiin KonamaJ• Yazan: Muhittin Birgen 

(~tarafı l inci sayfada) 
duygusile kabul ederse elb.;t haklıdır. 
Çünkü bu zaier de, onun zaferidir. 

* 

.-------... ~~ -··---. ...... . 
7;;-;;"b~i;;;··;·~·~;nci 
Ve hazırlıkları Geçen gün, .Türkiyenin yavrusu> ~e 

cycni bir Türk yuvasu ~iye tavsif et~~
ğim Hatay'ın istikliıli hakıkaten çok mu
him bir hadıse ve bunun, bu şekilde te
mini de cidden büyük bir siyasi zafer
dir. Yüz elli bine yakın bir Türk kütle
sinin ezilmekten ve kaybolmaktan kur
tar~lması, İskenderun körfeztnın bitaraf 
ve gayri askeri bir hale getlrilmcsi, İs
kenderun limanında Türkiye ıçin tam 
manasile serbest bir mevki t::.yini ve sai
re gibi birçok iyiliklerin bir arada temin 
edilmiş olmasını ifade için ·~iyasi bir 
muzafferiyet:. ten başka kullaııılacak ta
bir yoktur. 'I'ürkiye, çetin ve müşkül bir 
mücadeleden sonra bu zaferi kazanmış 
bulunuyor ve bununla ne kadar iftihar 
etse yeridir. 

(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) ·rele
.gitmek istiyenler için, muayyenft t~;;dıt. 
ri haricinde beş vapur kaldırac .. k ak 

d k' ldırıiac 
.. Akay idaresi tarafın an a dört· 
,olan üç vapurdan birisi, saat t~m on bare
te Köprünün Kadıköy iskelesmdPn 
ket edecektir. mur· 

Resmi sıfatı haiz zevat, yüks~k ~c va· 
lar, Üniversiteliler ve Hataylılar u 
pura bineceklerdir. y ve 

Resmi sıfat~ haiz zevat, jaket ata 
~ 

Tarihe bakınız: Kadına hürmet etmıyen milleti mede- · Komşularınızı gözden geçiriniz: Kadını seven ve ..ayan 'silindir şapka giyeceklerdir. .. ~nüıı 
:A.kayın diğer iki vapuru, l{opru sın· 

Ada iskelesinden saat 13 ile 13,30 ara ıar, 
da hareket edeceklerdir. Bu VRµurı1ta· 
saat 13 den sonra, dolar dolmaz ka 
caklardır. 

niyet ve terakki sınıfının en gerisinde, insanlık merdiveni
nin en alt basamağında görürsünüz. 

· erkeğin daima refah içinde olduğunu anlarsınız. Bu kadın 
ister anne, ister zevce olsun müsavidir. 

* İstanbul halkı biliyor ve bütün Türk-
ler için de asla meçhul değildir ki bu mu
zafferiyeti kazanan, Türklüğün milli 
kahramanı olan Büyük Şeftir. Seneler
denberi, Türklük davasının en küçük bir 
meselesini, büyük bir milli mücadelenin 
en küçük hadisesini bile en geniş bir mu- ı 
vaf fakiyet çerçevesi içinde halletmek 
için, bütün meseleler üzerinde geceleri 
sabahlara kadar kim düşünmt.iş, kim uğ
raşmış ve her mücadeleye kim kumanda 
etmişse bu davanın bütün inkişaf safha
larında da iş başında o bulunmuş, bütün 
harekete o kumanda etmıştir. Meseleyi 
ortaya atmak zamanını seçeıı cdur; onun 
konuş şeklini tayin, müdafaa yollarını 
tcsbit eden ve nihayet hetleie doğru yü
rüyüş hareketinin de başına geçen hep 
odur. Türk milleti onsuz bu davayı böy
le müdafaa edemezdi, diye düşunmekte 
hiç bir rnüba!ağa yoktur ve onun efsa
nevi bir kuvvet sahibi olan eli ile idare 
edilmemiş olsaydı böyle parlak bir 
neticenin meydana gelme.:.ine imkan 
yoktu. Hatay işi, kül halinde bir zafer
dir; hangi taraftan bakılsa b;r zafer, han
gi gözle tetkik edilse siyasi bir şaheser
dir. Böyle bir şaheseri ancak o yarata
bilirdi. 

( 
365 günde 
Üçer güz bin lira 
Kazanan üç adam 

* Senede t>lr .kaç şarkı söylemeğe mu· 
İşte, İstanbul onu bu şuur içinde kar- kabil üçer yüz bin lira alan mes'ut in

fllıyor ve bütün memleket tl' aynı şuur sanları tanımak istemez misiniz} 
jçinde, bugün İstanbulla beraberdir. Her Bunlardan biri, güzel tangolarını 
tuttuğu işi, mutlaka bir zaft>rlc netice- dinlediğimiz Rişar Tavber'dir. Öbürü, 
lcndirmenin sırrını bilen Atatüıkü, yalmz geçen sene ~vrilen (beni unutma) fil· 
İstanbul değil, yalnız Türkiye ve bütün minin değerli oyuncusu Benjamino 
Türklük değil, zafe.rler ve kahramanlıklar Gigli, üçüncüsü de Amerikanın en meş 
Uırihinin beşer kadar ihtiya!' olan nur hur okuyucusu, Metropol operasının 
yüzlü mabudu da, onu hürmet ve sevgi temsil dir~ Lavrence Tibett'tir. 
ile kar§llıyacaktır. Bugün O'lU sıcak ve Ve bunların üçü de resimde görÜl
lıeyecan d_?lu göğsünün. üzerinde sevgi- düğü şekilde, sinema stüdyolarında ge· 
nin en yuksek derecesıle kucaklıyacak çirdikleri bir kaç saati çok yorucu bul
olan halk kütlelerinin en başıncia, bu nur maktadırlar. 
yüzlü ve nur vücudlu zaferler ve kahra- • 
manhklar mabudu bulunacak ve onu Hay lngilterenin gösterilmesini 
darpaşaya ayak 'basarken en evvel oku- ·stemedi"i ./ifm 
caklıyarak alnına da tarihin takdis bu- 1 5 J ı 
sesini en evvel o koyacaktır. Bir Amerikan sinema kumpanyası 

Ve diyecektir. ki: .Tarih şirn1ive kadar Vindsor Dükü ile Madam Simpsonun 
çok büyük zaferler ve muzafferler gör- hayatını tasvir eder şekilde bir fJrn 
dü; fakat, her :tuttuğu işi senin kadar çevirmeğe başlamıştır. Filmin mev
kuvvctle zafere götüren hiçbir kahraman zuu bir kralın Amerikalı bir kadın için 
görmüş değildir!, tahtını terketmesidir. Baş rolü şlmdiye 

Ve bu tarih maburiunun srk?smdan da kadar buna benzer bir çok roller alm1ş 
bütün İstanbul, bütün Türkiye:, onun mu- olan Belçikah Fernan Grave yapmış -
cizeli ellerini hürmetle öpecektır. tır. İngiltcreden yükselen itirazlara 

Muhitri1, Birgen karşı sinema kumpanyası, bu filmin 
----------- Sabık Kral sekizinci Edvard'ın hayatı 

Avam Kamarası ile hiç bir münasebeti olmadığını iddi· 
ü ederek filmin Kralın istifasından çok 

Dehlizlerinde nümayiş E':vve1 çevrildiğini söylemektedir. 
Londra 4 (A.A.) - 300 genç komü- Filhakika film istifadan evvel çev· 

nist Avam Kamarasının dehlizlerinde ıilmiştir. Fakat bu arada Kral Edvard 
Faşist devletlerin İspanyaya müdaha _ ile Madam Simpsonun münasebetleri 
lesi aleyhinde nümayiş yapmışlardır. Amerikada işaa edilmiş ve herkes tara
Bunlar, muhtelif vesilelerle polisin ne- fından işitilmişti. 

ARASDNDA ) 
«·---------• lgi muamele ediyor 

HER GÜN BiR flKRA Diye hocasından -
Hili gelme dl 

Meraki hastalanmı§tı. Hemen yata
ğa yattı, doktoru çağırttı. Doktor mu
ayene etti. Tavsiyelerde bulundu ve 
gitti. Meraki tam üç sene yataktan 
kalkmadı. Üç sene sonra sordular: 

- Halli mı hastasın? 
Meraki cevap verdi: 
- Hasta değilim zannediyorum am

ma yataktan kalkamıyorum. 
- Neden? 

- Üç sene evvel hastalandığım za-
man gelen doktor, tavsiyeleri arasın
da .ben ikiııci bir d:ifa gelip görünce
ye kadar !)ataktan çıkmıyacaksm:ıı de
mi§ti .. O zamandanberi Mla gelmedi. 

"" 
Dünyanın en garip 

rnek eh· 
Çinde açılan yeni bir mektep mo • 

dern tedris sistemlerinin hepsini arka· 
dn bırakmıştır. 

Bu mektep lise derecesinde imiş, ve 
açılmasında da meşhur terbiyecilerin 
fikirleri amil olmuş. Bunlar diyorlar -
mış ki: 

- cGenç erkeklerle g.enç kızlar ay
rı ayrı yaşadıkça akılları birbirine gi
diyor, bunları bir çatı altında birleşti
relim, yatakhaneieri de bir olsun, yani 
mektepte bir aile hayalı kursunlar, 16 
yaşına gelince isterlerse resmen de ev
lensinler. Bu suretle gayritabiiliklerin
den kurtulurlar, her ikı tarafın da ar -
zuları tatmin olunur. Ve gençler doğ
ru dürüst okurlar.> 

Mektep açılnnştır. Fakat ne netice 
verdiği hakkınd~ henüz malCımat yok
tur. 

Borcuna sadık olan adam 
Kanadanın Ohava şehrinde doktor 

Hillard isminde bir adam ölmüştü. Ka
rısı teessürüne iştirak eden ınsanlarm 
telgraf ve mektuplarını okurken, bun -
larm arasında gözüne başka bir mek • 
t up ilişmıştir. Zarfı yırttığı zaman i -
çinden bir dolar çıkmıştır. 

Parayı gönderen adam şu satırları 
yazmıştır: 

- cMüteveffa kocanızdan elli sene 
evvel bir dolar almıştım. O da unuttu 
ben de unuttum. Geçen gün defterle
rimi karıştırdığım zaman bu borç mey
dana çıktı. Kendisi de vefat etmiş ol
duğu için parayı size gönderiyorum. 
Para bir kumar borcu idi.ıı 

Ayrılmalı isteyen 'lıadın 

Lehistanda boşanma davaları hayli 
fazla ve bunların ekserisi de tuhaftır. 
İşte yeni bir misal: 

Madam Turfel isminde bir kadın 
mahkemede kocasından boşanmak için 
şu sebepleri ileri sürmüştür: 

- Bu adam benim ahlakımı değiş • 
tirdi, ben sert bir ana ve sert bir baba
nın kızı idim. Ağabeğimin de eli sopa· 

1ı idi. Her dakika dayak yerdim, öyle 
nevazişe falan gelemem. Halbuki ko -
cam beni fevkalade nazü naim içinde 
yaşatıyor, rahatsız oluyorum, ona çıkı· 
şıp bağırıyorum. Ne istersem yapıyor, 
ben öyle adam istemem. Başımda bir 
tazyik görmiyeceğimi bilseydim hiç ev 
lenmczdim.• 

Mahkeme kadının tıbbı adliye sev
kini istemiştir. 

Dünyanın en korkunç insanı 
Size bir cani veya gangster ismi ve 

recek değiliz. Dünyanın en korkunç a-
damı New - Jersey'de bir ameieair ve 
tabiat ve huy bakımından dünyanın 
en iyi adamıdır. 

Orada intişar eden bir mecmua bir 
anket yaparak tanıdığınız en korkunç 
adam kimdir? diye sormuş. Aldığı ce
vapların ekserisi bu adamın üzerinde 
toplanmış, adam fevkalade çirkinmiş, 
kaşlarının uzunluğu 7 santimetre ımiş. 
Ağzının genişliği gülmediği ~man on, 
güldüğü zaman 1 5 santim oluyormuş. 

Elleri ayakları dehşet1i büyükmüş. 

New - Jersey'de her anne çocuğunu 
korkutmak için onun resmini gösterir· 
miş. 

zaretinden kurtularak bağırmışlar ve c:::=============================================== 
se~eri içtima salonundan işitilmiştir. r 
Neticede komünistıer meclisten dışarı 
çıkarılmıştır. İSTER İNAN İSTER İN ANMA! 
Yunanistanda 3 köylüye 

yıldınm isabet etti 
Atina, 4 (Hususi) - Dün çıkan şid

detli bir bora esnasında düşen yıldı -
rımlardan üç köylünün telef olduğu 
Nigrida'dan bildirilmektedir. 

Yunan Krah Aynorozdan döndu 

Bir tanesi müstesna olmak üzere büti.'.n İstanbui gaze
telcı i -cvveikı günkü nüshalannda: 

- Başveki1;mizin Londra seyahati münasebetne yap
tığı temaslar hakkında fırka grubunda vcrdiğl izahat • 
tan bahseder·erken: 

- •İsmet inönünün Londra, Belgrad ve VİYANA da 
yaptığı siyasi konuşmalara dair gruba maICumıt verdiğı
ni» yazdılar. 

Halbuki Başvekilimiz Avrupa seyahatinde· Viyana
ya değil, Atinay<ı uğramıştı, bittabi fırka grubunda dı:ı 
Viyana değil Atına konuştriasını anlatmışl!. 
Arkaclaşlarırnm bu hataya düşüren sebeep, haberi bil

diren Jjans telgrafında yanlışlıkla (Atina) yerine (Vi
yan) isminin yazılmış olması, onları!'l da y{! tel~rafı oku· 
madan go.zeteye geçirmiş, yahud da Başvekilimizin Ati
naya uğradığını unutmuş olmalarıdı!'. 

1 STER 1 NAN j STER 1 NAN M Af 
Atina, 4 (Hususi) - Kral bu akş:ım 

Aynoroz seyahatinden d6nmüşt~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 

Şirketihay.:·iyenin iki vapuru elli, ~e~ 
di iskelelerinden, aynı saatte hıırfke 
deceklerdir. 3o a• 

Akay vapurlarının saat 13 ile 13, se 
1 herıce 

rasında hareket edecek olan arı dil 
serbest ve bedavadır. Şirket vapurlatl 
halktan para almıyacaklardır. t f . ..,e 

. d t aıJ Bu vapurlardan iki tanczın e, 
ve Şehir bandosu bulunacaktır. e1'· 

Bu vapurjar Haydarpaşay'l ge~e~ıa· 
ler, ve yolcular, istikbal edeceklerı ıd· 
türkün binecekleri Ertuğrul yatını tae1, .. 

b"lcC ı
ben Dolmabahçcye kadar gıci~ ı ri· 
lerdir. Bunların hareketlennı Lı111:u1t n· 
yaseti, ve Deniz Ticaret Müdürlügu a 
zim edecektir. et .. 

Atatürk, İstanbula muvasalat E..~e~tilll 
rnez, toplar atılacak, ve limandakı b 
vapurlar, düdüklerini çalacakiardır. ğrlll 

Atatürkün içinde bulunacağı Ertu is· 
yatı, Haydarpaşa mendireğinden torndı· 
tan ederek geri geri çıkacağı i~ın J{aıııt 
köyünde kumluğuna toplanmı§ ~ıarı 
tarafından rahatça görülebilec»ktıf· ıcr, 

B .. . h • üf'.'sscse ugun, resmı ve ususı ın . ,,0• 

daireler, ve bütün, deniz, kara nııkıl ge• 
sıtaları bayraklarla donatılmı~ur. Bul tlı 
ce, Fırka, Belediye, Vilayet bina :ı 
Halkevleri tımvir edileceklerdLr. 

Gece ıuogrnmı ~a1ı 
Gece için de Şirketiha:>T!ye ve A va· 

dört vapurunu tahsis etmiştir. Ak8 \ 61, 
purlarından birisi, Köprünün l{a~ı iil .. 
diğeri de gene Köprünün Ada iske e~ıt· 
den ve saat tam 21-15 de kalkacaklar :13ii• 

Akay diğer vapuru, saat 20,30 da, .. tiill 
yükadadan hareket edecek, ve bll ele' 
adalara uğrıyarak Dolrnabahçeyc g 
cektir. saat 
Akayın dördüncü ,·apurıı ıse. }itil .. 

21,15 de Kadıköy iskelesinden kll 
caktır. ~rat .. 

Dolmabahçe sarayı önünclc teıa~~ ge
ta bulunduktan sonra, Boğazda bı . W 
zinti yaparak gene hareket cttiJcierJ bİ' 
kelelere dönecek olan bu vapurların 
!et ücretleri yalnız 17 buçuk kııru~tllr~ı· 

Bu vapurlarda da iki bando, ve rıı~tıt· 
zam bir koro heyeti bulundurı.ılttCtı.3~111 
.Şirketiha:yriyenin vapurları d~ cıılt .. 

saatlerde kendi iskelelerinden -kalka .. 
Ja~dır. işti• 

Istlkpal merasimine, donannıa da 
rak edecektil'. }\tadır 

Bütün bunlardan da anlaşıırnn Jllii· 
ki, harici siyr.setimizde kazandığımız. se
tevali ve büyük zaferleriQ rrunnetlil~~}lııl° 
vincini Ulu Öndere bugün bilftıl 1 rııı: 
etmek istiyen halkın, mü§küUıra ırı;llire 
kalmaması için lazım gelen her tc 
baş vurulmuş bulunmaktadır. 

Bu sabahki vaziyet hÇC ıı .. 
Şehrin, Hs.ydarpaşa ile Dolrr.aba rıcrl 

rasını görebilen bütün müsn!t ~: sıı' 
halk tarafın<lan doldurulmuştur bCfllcrı 
hah erkenden Pcndikten itibaren . ]tat' 
bütün istasyonlarda Büyük öndP;1 pJo.11 .. 
şılamak istiycn ahali tarafından a 
mıştır. 

Eskişehfrden geçerken j\tattırltil 
Eskişehir 4 (Telefonla) - ,,0 40 dil 

hamil olan hususi tren tam saat ı 'uyor .. 
Eskişehir istasyonuna girmiş oulu~riltetl 
du. İstasyonun içinde ve dışında rd1:ı;çıı 

•. d" baf!ı halk: •Yaşa Ataturk!> ıyc " 
istasyonu çınlatıyordu.. k jccndisi• 

Atatürk vagonlarından in~r~ stkI111şıat 
ni istikbale ı~elenlerin eller1.?1k ı.1ıı sa: 
ve ilk kadın tayyareci Atat~1

1 reisiI11• 

biha Gökçenı, valiyi, beledı) e la~ J.tı.l .. 
t ıyare a · c .. kolordu kumandanını, a) J<nbtıl 

mandam Muhsini vagonların~ ) ' 
Devamı 3 ii.ııcü saıJf a a 



S Haziran SON POSTA 

Geııeral Franko Bilbao önünde 
büyük bir· hezimete uğradı 

Hükômetçiler 400 bin kişilik büyük bir ordu hazırladılar, 
haziranın on beşinde harekete geçecekler 

Paris 4 (Hususi) - Başvektl Blum ta-j asilerin elinde bulunan L\mona tepesini 
l'afından kabul edilen İspanyanın Millet-ı işgale muvaffak olmuşlardır. 
ler Cemiyetindeki mümessili Dclvayo, Hafü bir mukavemet gösteren aisler, 
Valensiyaya hareketinden evvt?l gazete- tepeyi terkettikten başka mühim miktar
cilerc şu beyanatta bulunmuştur: da cephane ve levazımat üt bırakmış

- 15 haziranda, 400 bin ki~nik mükem
mel bir ordu Valensiya hüktimeti emrine 
amade bulunacaktır. Muhteli! harp cep
helerine sevkedilecek olan bu eırdu, der
hal hücuma geçerek, asileri tenkil ede
cek ve nihai zaferi kazanacaktır. 

Bu muazzam ordu, altı aydanheri mun
tazam talim görmekte ve hazırlanmakta
dır. Bundan haberdar olan Roma ve Ber
lin hükumetleri, general Frankoyu müş-
kül bir vaziyetten kurtarmak. gayesile
dir ki, ademi müdahale koınitt>sinden çe
kilmişler ve türlü manevralara baş vur
lnuşlardır.• 

Frankistlerin hezimeti 
Londra 4 (Hususi} - Bilbao cephesin

de kuvvetli bir taarruza geçen Bask kıt'a
ları, bütün o mıntakaya hakim olan ve 

lardır. 
Bu suretle, asilerin üç hafta süren şid

detli çarpışmalardan sonra elde ettikleri 
bütün arazi, bir gün içinde Basklar tara
fından geri alınmış ve Franko kuvvetleri 
ağır zayiatla ricate mecbur k<)lmışlardır. 

General Mola ile yedi kişi öldü 
Salamankadan alınan bir habere göre, 

dün, bir tayyare kazası neticesınde ölen 
general Molanın cenazesi bugün Burgos
da kaldırılmı~tır. Başka bir habere göre, 
C'enaze merasimi yann Pampionada ya
pılacaktır. 

Tayyare kazasında general Mola ile 
birlikte ölen asi subayların adedi 7 ki
şidir. 

Kontrol hakkında İngiltcrcnin teklifleri 
Londra 4 - (Havas ajansının muhabi-

ri bildiriyorı İspanyayı kontrol eden fi
lolar hakkında İngilterenın teklifleri 
şunlardır: 

1 - İspanya sahillerinde miıteaddit 
emniyet mıntakaları tesisi, 

2 - Kontrulü temin eden muhtelif fi
lolann teşriki mesai etmeleri. 

İngiltere, bundan maada İ.>panyadaki 
ınuharib tarafların emniyet mıııtakaları
na riayet etmeğe davet edilmelerini de 
teklif etmek~~dir. 

Almanya ;~ükümetinin tngilterenin ye
ni teklifleriııı kabule amade olduğu öğ
renilmiştir. İtalyanın bu husustaki nok
tai nazarı he11üz malüm değildır. 

Doyçland kurbanları 27 yi buldu 
Berlin 4 (A.A.) - Deutschıand zırhlısı 

mürettebatından iki kişinin daha İbiza
da öldüğü ve bu suretle fac:ia kurbanla
rının adedi ?.7 ye çıktığı bildirilmektedir. 

Bitlerin taziyeti 
Berlin 4 (l~.A.) - Hitler, general Mo

lanın ölümü dolayısile general ı.·rankoya 
bir taziye telgrafı göndermi~tir. 

''Masa başından ziyadar Muşa ve 
\ 

t rla başında çalışacağız,, 
~1ecliste Ziraat Vekaleti vazife selahiyetlerine ait 

kanun görüşüldü Vekil jzahat verdi 

Civarına kar 
Yağıyor 
Muş 5 ( Hususi muhabirimiz • 

den) - Muşta ve civarında yaz 

Başvekilin 
Beklenen 
Siyasi nutku 

l ~, 
AÖ: 

S.yfa 3 

E 
A!1kara, 4 (Hususi) - Başvekil İs- __ mı _______ m 

met Inönü beklenen siyasi nutkunu • lspanyol sularında 
Mecliste vesikalarının müzakeresi gü- mürakabe işi çetin bir 
nü söyliyecektir. 

Meclisin yaz tatiline girmeden evvel safhaya giriyor 
görüşeceği mevzular tesbit edilmiştir. 
Encümenler faaliyetlerin~ ona göre tan 
zim etmişlerdir. 

Suriyede· bir 
Kabile arasında 
Veba çıktı 
Şam, 4 (Hususi) - Suriye - Türki· 

ye hududu üzerinde dolaşan bir Bede
vi kabile efradı arasında bir ciğer ve· 
bası zühur etmiştir. Vebanın şekil :ti· 
barile gayet şiddetli olması hasebile 
mezkur kabile efradı arasında bir hay· 
li vefiyata sebep olduğundan Suriye hü 
kumeti gayet ehemmiyetli tedbirler al
mış ve bu arada kabileyi muhasara al
tına almıştır. Suriyede vebaya karşı 
kafi derecede aşı bulunmadığından fi'li 
tedbirlere geçilememiş, Fransadan tay
yare ile aşı istenilmiştir. Bu aşıların 
bugün gelmesi bekleniyordu. 

Kabilenin bulunduğu yer Resülayne 
11 kilometre mesafededir. Bu mınta • 
kadan geçen trenlerin şüpheli ve bula· 
şık olduğu ilan edilen yerlerde tevak· 
kuf etmemeleri, yük ve yolcu alıp bı -
rakmamaları için de tedbir alınmıştır. 
Suriye hükumeti keyfiyeti bir tebliği 
ı'€Smi ile halka ilan etmiştir. 

Devlete ait kalem 
Ve kır:asiye eşyası 
Kullanan çocuklar 
Ankara 4 <Hususi) - Mekıcp çocuk

larının eller1nde son zamanlarda pek çok 
görülrneğe haşlanan devlet ait kırtasiye, 

kalem gibi eşyanın bunların eline ne su
retle gelmekte olduğu araştm!rnaya baş-

Yaı.nn: Selim Ragıp Emeç 

D
a spanya sularında, İspanya işlerini mü

rakabe ve bu işlere hariçten müda • 
hale olunmamasına nezaret eden devlet
lerin sıkı bir teşriki mesai tesis edemiye
cekleri son hndisE:ler münascbetile tekrar 
tahakkuk etmiştfr.Madrid hükumetine 
mensup tayyareler tarafından Doyçland 
Alınan zırhlısı ~cavüze duçar olunca, 
ınürakabe işlerin~ devam edebilmek için 
Almanya ve İtalya devletleri Fransa ile 

lngiltereye b:ışlıca bir şart dermeyan et
tiler: Her halü karda tam bir tesanüt 
Hatta, bu donanmalara mnsup gemiler
den her hangi birisi İspanyol gemi ve 

tayyareleri tarafından taı.ırruza uğrıya· 

cak olurlarsa, kontrol kuvvetlt!rinin müş
tereken harekete geçmeleri lüzumunu dCJ 
zaruri gördüler. 

Doğrusunu söylemek lazım gelirse, Al
manya ile İtalya, vaziyetin bu şekli al
masından ist;fade ederek, evvelce ileri 
sürmüş oldu!cları siyasi bir fikri tahak-

kuk ettirmek istemektedirler. Bu da, dör• 
devlet hareket beraberliğidir. 

Büyük harpten evvelki fdüveli muaz
zama• siyasetınden başka bir şey olmı -
yan bu tasav"v-ur, o zaman İngiltere ta -
rafından red:iedildi. Çünkü Cemiyeti 
Akvam fikrilc ve kollektif teşriki me-

sai esasına muhalüti. Ayni mahzurdan 
dolayı bu tekHfin bu şeklile bugün dahi 

kabul edilmt?si şüphelidir. Bundan ötü
rüdür ki İspanyanın kontrol işleri, Doyç-

Iand hadisesi münasebetilc öyle bir çığıra 
girmiştir ki onu nisbeten salf m diğer bir 
mecraya sokmak hakikaten güç olacak-
tır. 

A k 
~ (H A B M mevsiminde bulunmamıza rağmen lanmıştır. Bunları kullanan çocukların 

n aıa "' ususı) - ugün ec • yeti olan hayvan beslenmesini ve çayır 
,,_ kilA k şiddetıı· sogwuk1ar hu··ku'·m su"rmekte velileri tesbi-. edilerek h"kla'".llıda takı'· y • d H 
"tS polis teş ~· atı ·anununun eneli - ve mer'a işlerine lazım gelen ehemmi- · • .. unanıstan a amidi ye 
inene.len gelen maddelerini müzakere yetin verilmesini istemiştir. dir. Bu soğuklar dün birdenbire bata geçilmesi mukarrerdir. • h 1 
etm ş ve kanunun hey'eti umumiyesi- Ziraat Vekili Muhlis Erkmen ileri nrtmış, civar dağlara kar yağmıya Ankara imar mUdUrU ıçin azır anan program 
ni kabul eylemiştir. Bunu takiben Tür· sürülen mütalealara kürşı cevaplar \'er ~b-a..::ş;..ıa_m.._ıış~tı;;.;.r~. ----------• Ankara 4 (Hususi} _ Ankara İmar Atina 4 ~A.A.) - Cumarte::si ~abahı Pi-
kiye Cumhurıyetı zıraat bankası ka· mış' vn rı.zcum" 1e demış· tı'r !kı· ·. A J • • tl } reye muvasalat edecek ol" H ·d· "" " " ap ar ışı azı ] ar Müdürü Semih Temel istifa eııniş ve is- .. n amı ıye 
nununun ikinci müzakeresine geçilmiş 1 • • h l da d ı 
Ve bu kanunun 55 inci maddesi üze • «Masa başında çalışmaktan ziyade L tifası kabul edilmiştir. ıçın azır anım program , ev et ma-
tinde söz alan Hasan Fehmi Ataç • Gü tarla başında çal:iarak yani köye ve onciradan Antakyada kamları ve Ads gemisi kumandanı He 

ko··y1u··y dogwru ın· erek Ye onun! b' k ) ·· d 1 1 ld Beylerbeyinde bı·r ziyaretler te:ıtisi, bahriye mektebini zi-
lnü1hane - ajanlarla kaza merkezlerin· e ' a ır - an ı m uca e e er o uğı 
deki sandıkların asgari mükellefiyet Iikte çalışarak ziraatimizin nerleme- Eczacı refikasını ve yaret ve kr~n sarayında defteri mahsus 
vergisinden istisna edilmelerini isteyen sine gayret edeceğiz. Gayemiz budur.. bildiriliyor B ld I d imzalamak vardır. Bahriye miısteşarı cu-
bir takrir vermış' tir. Ziraat Vekaleti teskilat ve vazife • Londradan bildirildiğine göre Antak· a IZlnl yara 8 l martesi akş.:ımı, Glifada'da Türk misa-

l 
·ı k h~ . vada Araplar Türklerle kanlı kavnalar Beylerbeyinde oturan eczaiı müte- !irler şerefine büyük bir ziyafet ver 

Neticede takrir reye konulmuş ve erine aı anunun ey'eti umumıyesi J b 
·· · d • k d çıkarmışlardır. Bu kavgalar müsade - kaitlerinden Sami dün akşam Beyler- cektir. 

teddedilmiştir. uzerın e geçen ou müza ere en sonra 
dd l melere müncer olmuş ve 7 Arap '-'Ha- beyi fırını önünde brrezmekte olan refi-

Zıraat Bankası kanunundan sonra ma e ere geçilmiş ve aynen kabul e· J 

da Ziraat Vekaleti vazife ve teşkilatı· dilmiştir. lanmıştır. Hadiselerin vehameti ordu· kası ile baldızım bıçakla ağır surette 
nun müdahalesini icap ettirmiştir. yaralamıştır. Yaralı kadınlar Haydar-

Vasıf Çınar ihtifali 
İzmir 4 - Halkevinde merhum Va· 

sıf Çınar için büyük bır ihtifal yapıl . 
mıştır. 

lla ait kanun rayihası müstaceliyet ka· 193B7undan sonra hava yolları idaresi Türklerle Araplara arasındaki ınüna· paşa hastanesine nekledilmişlerdir. 
tarile müzakere olunmuştur. Söz a!an yılı bütçesi ile orman müdüriyeti M 
'L sebat son derece gergindir. ütekail. Sami polisler tarafından ka· 
'•atiplerden General Ahmet • Urfa • umumiycsi teşkilatı kanunu müzakere · H taydan bı·r heyet geıı·yor rakoıa götürülmüştür. memleketimiz için büyük bir ehemmi· ve kabul edilmiştir. a 

Arsa Ve k'""ı-;r·...-a~---ı-A .... -n ..... k ....... a_r_a .. da meçhul da~e~~r~~~ee;e v~~~ı~;~:~ ::;;e~~t:rr~ ıı-Sabahtan Sabaha: 
• Heyet Büyük Şefe ve mesai arkadaşla-

Jh ti karına meydan Asker abidesi ::a~~ısta;~::ı;;:~~r:.n tazim ve şiik· Fenerbahçe 
Verı.Jmı·yecek gaplırılacak Atatürk, İnönü, Mareşal çakmak, 

Hariciye Vekili Aras ~yeti kabul ede-

Ankara 4 ıHususi) - Şehir planları· 

tıın tatbik çarelerinin bulunm:ıs~. idari, 
Jnali imkanların. temini ıçin Dahıliye 

ehemmiyetli bir kanun pl'Ojesı hazır
lamaktadır. Projede arsa spekülasyon
larına mani olacak şümullii hükümler 
bulunacağı g;bi, ev kiralarının ihtıkannı 
Önliyecek esaslar da bulunacaktır. 

Petrol ve benzin 
ucuzluyor ' 

Ankara 4 (Hususi) - Petrol ve benzi· 
ilin ucuzlamasını temin edec~k kcınun la
)'İhasını hük:imet Meclise ,:ermiŞtır. Ln
~ihanın Gümrük ve İnhisarlar Encüme
:tıinde tetkikine başlanmıştır. D ığer mcü
lnen lerde müzakere edilm~kte elan mali 
layihalarla u:rlikte önümüzrleki hafta 
Utnumi heyete sevkedilecektir. 

Ankarada seller bazı 
yolları bozdu 

Ankara 4 (Hususi) - Öğleden sonra 
Yağan şiddetli yağmur yüzünden şehrin 
h_azı mıntakalannda seyrüsefer müşkü
lata uğramış, bir kısım yollar beller yü
zünden bozulmuştur. Bazı d:ıirelerle ev
lerin bodrumlarını su basmıştır. -~-

Haber verildiğine göre Ankarada 
muazzam bir meçhul asker abidesi 
yaptırılmasına karar verilmiştir. Bu 
kararın sür'atle }atbikıne geçilmes! 
müsammemdir. Abidenin Ankarada 
Yenişehirde Vekfüetler mahallesi ci -
varında bütün şehre hakım bir nokta· 
da kurulması, Türk şehitlerinin kah -
ramanlığına Iayik bir azamet ve ihti
şamla yapılması düşünülmektedir. 

lstanbulun sevinci 
Ve hazırlıkları 

• 
(Baştarafı 2 inci sayfada} 

derek bir mliddet görüşmüşlerdtr. Hususi 
tren halkın coşkun tezahüratı arasında 
tam saat 20,55 de İstanbula h:ıreket etti. 

Aysel 
Trabzon seyahati 

Ankara 4 (Hususi) - Parti grupu reis 
vekillerinden Trabzon mebusu Bı\y Ha
san Saka Ata.türke refakat etmektedir. 
Atatürkün muhtemel Trabzon seyahatine 
iştirak (.-dccektir. 

Ankaradan hareket 
Ankara 4 (A.A.) - Reisicumhur A

tatürk bugün saat 13/45 de hususi tren 
le İstanbula hareket buyurmuşlar ve 
istasyonda B. B. Meclisi Reisi Abdül -

ceklerdir. 

Ağaç sevgisini 
Aşı/Rmak için 
Ankara 4 (Husu~i) - Orman kanunu 

mucibince ağaç sevgisini kötpe ve genç 
dimağlara kuvvetle aşılamak i~ın bütün 
ilk ve orta mektep talebelerilc! askerlere 
ağaçların faydalarını zihinlere yf'rleştire
cek dersler okutturulması, balıçelı>ri mü
sait ise mektep ve kışlalarda he!' yıl ağaç 
diktirilınesi ve bunların korunması için 
Ziraat Vekfılrti ile birlikte Milli Müda
faa ve Maarif Vekaletleri mtlştereken bir 
program hazırlamıya teşebbüs etmişler
dir. Program yeni ders yılı !mşlangıcına 
kadar hazırlanmış olacaktır. - . . . .. . .. . . . ~ . ..,. .... ...,_ .-.... ......... -..... 
halik Renda, Buşvekıl ismet J nöiili' 
Vekiller, meb'uslar, sivil ve askeri er~ 
kan tarafından selamlanmış ve uğur • 
lanmıştır. 

Baş\•ekil İsmet İnönü ve Nafia Ve· 
kili Ali Çetinkaya, Gazi istasyonuna, 
Ankara vali ve belediye reisi Tando • 
ğan da Polatlıya kadar Cumhur Reisi
ne refakat etmişlerdır. 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek· 
reterı Şükrü Kaya da Reisicumhur A· 
tatürk'ün maiyetlerinde bulunmakta -
dır. 

Türk Spor tarihine şerefli hatıralar ikazandırm1ş bir gençlik kaynağı 
Fenerbahçc Spor Klübii yarın 29 uncu yıldöriümü şenliklerı için Yeşil 
stadının kapılarını halka açacaktır. 

Sporu sadece beden terbiyesi manasından almak doğru değildir. Ruhi 
ve içtimai terbiyede sporun vazifesi ve mevkii çok kuvvetlidir. Mücade· 
le sporlarının ve hatta ferdi idmanların seciye üzerindeki tesiri bir ha· 
kikattir. Atalet nasıl ki fesat ve teham.mür tevlit ediyorsa hareket de vu· 
zuh ve aydınlık ifade eder. Tabiatta her tevakkuf tefessühün başlangıcı· 
dır. Kendi haline bırakılmış bir çelik parçası bile zamanla tehammuı 
eder. 

Medeni cemiyetlerin aydınlık ta rafı spor teşkilatıdır. Ferdi ve cem'i 
sporlarda yüksek kudretler elde eden milletler medeniyet dünyasının en 
mükemmel örnekleridir. 

Doğuşunds silahı ve kuvveti bir mabut sevgisile benimseyen Türk 
çocuğu için spor tabii bir ihtiyaçtır. Fakat Türk genci bu lhtiyo.cını ken· 
di teşcbbüslerile başarmak imkanlarını bile bulamadığı devirler oldu. 
Meşin topun bir tahrip bombası gibi yasak edildiği zamanlarda Kurbağa· 
lıderenin yeşil kıyılarında samimi bir spor yuvası kurabilen Fenerbah· 
çeliler yirmi dokuz yıl süren bir mücadelenin şerefli tarihine yarın bir 
mes'ut gün daha ilave edecekler. 

Türk gençliği unutmamalıdır ki kıt'aları mızraklarının gölgesine alan 
ecdatları bu muvaffakiyeti ana kucağında başlayan sporla kazanmışlardır. 

Ne eski Romanın dev vücutlu lejiyonları, ne Spartanın Hergül yapı· 
Iı muhnripleri ot üzerinde yalın kılıç ülkeler aşan eski Türkler kadar 
kuvvet gösterememişlerdir. 

Bugünün çetin mücadelesine karışacak Türk gençleri bugünün sporu· 
nu yapmağa mecburdurlar. Gönül ister ki Türkiye topraklarında Fener
bahçe gibi bin bir spor yuvası kurulsun. 

Bunu temenni ederken Fenerbahçenin centilmen sporC'ularını candan 
tebrik eder ve girdikleri yeni yılda yüksek muvaffakiyetier kazanma· 
larını dilerim. 

Bürhan Cehit 
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Dün bir kokain ve morfin Beyazıtta polisle 
deposu daha bulundu hırsızlar ara srnda 

bir boğuşma Beyoğlunda, Sa -
kızağacında 91 nu -
maralı apartımanın 
üçüncü katını tutan Evvelki akşam Beyazıtta, ünıver • 
kumarcı Selanikli İs site önünde heyecanlı bir takip ve e 
maille maruf jki ka· pey süren bir boğuşma olmuş, iki sa· 
dın arkadaşının a • bıkalı, bir sivil polisin elinden kurtu • 
partımanın bu katı• larak kaçmağa muvaffak olmuşlardır. 
nı depo ittihaz ettik- Saim isminde sivil bir memur, Be· 
leri ve esrar, koka • yazıtta üniversite önünden geçerken, 
in, eroin, morfin ve birdenbire, Süle~an isminde azılı bir 
saire gibi u;ıuşturu· sabıkalı ile karşılaşmıştı. Süleymanm 
cu maddelerin tica· üzerinde iki kat elbise olduğu memı.ı . 
:etin! yaptıldarı ka· run nazarı dikkatini celbctmiş, memur, 
çakçı1ık bürosu tara Süleymana doğru yi.irümüşti.ir. Süley -
!mdan haber alın • Evve11d gün Tarabyadcı yakalanan kaçakçılar man, zaten memuru uzaktan tanımış 
mış, büro memur:iarı, apartımanı, sıkı fin 8 gram kadar d koka' b l • ve ihtiyatkar bir vaziyet alm1şllr. Me· , a ın u un d k d . . d ~ 
bir kontrol ve tarassut altına almış • muştur. ~.u:,un a, en ı~ıne . ogru gcf diğ_ini 
lardır. Günlerce süren bu tarassutlar Selanikli İsmaille bu iki kadın ya· gorunce ka~~ak ıs temış, faka t, Saim, 

kalanmıc:lardır atlıyarak, Suleymanı yakasından ya • 
sonunda buraya, bazı şüphelı şahısla - "' k l s Tahkikata ehemmivetlc devam edli· a amıştır... üleymanın ~~nın.da, gene 
rın şüpheli vaziyetlerde girip çıktık - J sabıkalı g h d Al d b' ID€'ktedir. Bu ticarethane ile mühim uru un an, 1 ısmın e ır 
ları anlaşılmış, münasip bir f1rsatta, bir imalathanenin ve hır çok küçük sa· de a~~adaşı . vardır ki, me~ur öne~ bu· 
apartımanın üçüncü katı ani olarak ba tıcıların alakaları olduğu tahmin edil _ rıu gormemış ve bu hususla tedbır de 
sılmış ve sıkı bir araştırma yapılmıc: • kt d' B 'h t t h' 'k t d a1mamışhr. "' me e ır. u cı e , a Kı a m sonun a A k d 
tır. Bu araştırmada, 140 gram küb mor anlaşılacaktır. . ~ a. a~!nm. ele geçt iğini gören A· 

Poliste: 
__ ..-- -· -------- lı, Saımın uzerıne saldırmış, kolların -

dan yaka lamıştır. Bu ani tecavüz kar -
şısında şaşalayan Saim, Süleymanı gc-Toplantılar : 

Bir kız beygir tekmesi ile öldü Mimarlar toplandılar ~e bırakmak istem;mi~, fakat, iki k3şi 
Sar k Ç k k

.. ·· d f .. ıJe basa çıkamıyara.< Sulevmanın yaka-
ay azasının er es oyun en Mimarlar Cemiyeti dun akşam s:ıat on · . v. 

Galip kızı -4 yaşında Bahtiyeyi -40 gün sekizde Alayköşkünde umumi hey'et toplan- sını bırakmak m~cburıyetınde kolmış· 
kadar evvel bir beygir tepmiş, kafa ta· tısını yapmış, yeru idare hey·e~ını .~eçmlş _ 11 tır. Bu sırada, Suleymanla AH birer 

Sında kulag-ın ka d b ' Ur. Toplantı !ki saatten fazla surmuştür. Bu ·bıçak çıkarmışlar, memuru tehdit et-
' ın ar sın a ır yara aç- d sı .. ~ dl~ b 1 ı ·· f"'r.n k 

1
. . . . ara a, me e... r;er :ızı mese e er de mev- mek uzere sallamağa başlamıslardır 

mıştır. yv-.U , stanbula getırılmış, zuu bahsed1Jın1ştır. .. . ·~ . · 
Şişli çocuk hastanesine yatmlınıştır. .. .~kş~mı~. ~.o.vle ~rken bır vaktınde, 
Bir müddeet burada yattıktan sonra .~ hl I l /. unı..,ersıte onundekı meydan kalaba -
Bahtiye evvelki gün ölmüş muayene· ye F f er : lıktır. Fakat. toplanan halk, dövüşü 
sine giden tabibi adil Salih' Haşim Sil- Ô seyirle iktifa etmiş, memura yardın e· 
mer gömülmesine izin vermiştir. len amelenin ailesine tazminat den olmamıştır. . 
Eksik tartan bir kömürcü yakalandı Yerilecek Azılı sa?ıkalılar hır taraftan_ bıçak 

Solak Sinan mahallesinde Tepeüsti.i Bir kaç gün evvel Gazi köprüsü inşaa- sallarken hır tar~~tan. da kaçma~a baş-

Haziran S 

Fir~ri aşıklar T arsustan 
Istanbula döndüler 

• * * ----------
Dün matbaamıza gelen Mehmet, Nihal ile evlenip 
evlenmiyeceğini bilmiyor, "Biz birbirimize değil 

seyyahata aşıktık" diyor .__ ____________ ___ 
Bundan bir müd

·qet evvel Nihal ve 
Mehmet ad;ndaki ço
cukların, hayli dedi
kodu uyaıımran ma
ceralarını, bütün taf
silatile ynzmıştık. 

Hatırlardadır ki, 
Mehmet isminde on 
yedi yaşında bir deli
kanlıyı seven Nihal 
adında on beş yaşın
da bir kız, babasının 
evinden 750 lira al-
mış, ve ,c;evgilisile 
birlikti'.! ortadan sır 
olmuştu. 

Ondan bir müddet 
sonra küçük firarile
rin, Tars•ısta yaka
landıkları. fakat ha
reketlerinde bir suç 
görülmediği için ser· 
best bırakıldıkları A .. .ı .. _ d t srı sev"'""e e eT ıeyahat esnasında marul yiyorlar 
duyuldu. Ve bu m d . fh aceranın on an sonra- - Şimdi evlenecek misiniz? 
kı sa ası tamamen meçhul kaldı B ll' d v .1 Dün Meh t · - e ı egı . 

.. . .. me matbaamıza geldi ve şu _ Sebep? 
~ozlcrı soyledi: · 

- İki gün evvel, Nihalle, ve Nihalin - Evlenmemiz için hiçbir sebt>b yoJr 

b b ·ı b ta ondan! 
a ası e irlikte buraya dönc:itik. Niha-

Jin babası, bizi Mersinde buldu ve bana, - O halde niçin kaçtınız? 
k ızın ı İstanbula getirmekliğim için yal- - Gezmek için! 
vardı. Ben onun istediğini yarAım, ve kı- Küçük Mehmet, pişkin pişkin gülüyor: 
zını getirdim. - Fena mı ettik? Görmediğımiz, bil· 

Nihalin, babasının evindf'.n p:ıra aldı- mediğimiz birçok yerler gordük, esasen 
ğı hakkında çıkarılmış olan haberler ta- biz birbirimize değil, seyahate aşıktık! 
marnen asılsızdır. Nihal, evinden, on pa- Bu vaziyet karşısında: 

rasız çı~ıştı. Eğer cebimizde paramız - Çelebi.. . Böyle olur bu ac;ırda sevda 
olsaydı, bız buraya döner_ :_n!~~ı~? _ dediğin! dememek elden gelir ml? 

~~tllııııftw*··~ 

Müteferril: Deniz işleri: 
sokağında 17 numaralı dükkanda kö _ tında bir kaza olmuş, ameleden Kasımpa- lamışlardır. Tecrubelı ve fedakar me
mürcü Raşit oğlu Mustafanın eksik k ö şada Kulaksızda oturan 26 yaşmda m_u:. gene ta~ipte de;am ctmi~, fakat, Turing klüpler hükumete teşekkür · Rıhbmlarda asri tesiıat yaplıyor 
m ü tartarak müşterileri kandırdıgvı be Emrullah başına bir direk çarpması butun gayr:tıne, 1ıattu korkutmDk için ediyorlar İ r .

1 
.h - Liman daresi, Rıhtınıa yanaşan va· 

lediyeye haber verilmiş, Mustafa, ek • neticesinde ölmüştü. İnşaatı deruh!e sı av atmasına ragmen sabıkalılar kaç- Hükumetçe turistlerin getirdikleri purların güvertelerinden yolculıırın ka 
sik tartan hileli terazisile kömür tar - etmiş olan Alman müessesesr 3 avdan- maga muvaffak olmuşlardıl'. 0~.om~.billerle spoL' vesaıre eşyasının raya çıkması için tesisat yaptırmakta • 
tarken yakalanmıştır. Hakkında mua· beri hizmetinde çalışan bu am~lenin Bu iki sabrkalı şiddetle aranmakt:'l· gumru~ resminden muaf~yetı hakkın· dır. Bu tesisat, seyyar raylar üzerinde 
mele yapılacaktır. cenazesini merasimle kaldırmı~, meza- dırlar. ;!; verılen kararın tatbıkatına başlan • hareket eden merdivenlerdir. Bunıar 

Tram' a ·dan atlıyanlar rmı yaptırmış, çelenk koydurmuş, mü- Em"ır Abdullah ış~ır. B~u h~b.er. aJan beynelmilel Galata Ye Sirkeci nhtımlarmda bulu 
Evvelki gün yirmi dört saat zarfın· essesenin direktör, erkan ve memurları Turıng Kluplerı Ittıhadından Tlirk Tn nacaktır 

da Eminönü kazası dahilinde tramva· da cenazeye resmi elbise ile iştirak et· d •• b ) . • ring klübüne gelen b!r mektupta bu ka- Kö ~ tak B v .. d 
ya atlayanların sayısı 39 u bulmuş, mişlerdir. Müessesenin amelenin aile • UD ent ere gtttJ r~~dan .~o~ayı beyanı memnuniyetle mur mı~ ~ı ogazıçın e 
bunlardan 33 tanesinden para cezası sine iki b in lira kadar da tazminat ve· .. • . Turk h ukumeti tebrik ediJmektedir. . . tesıs edilecek 
tahsil edilerek serbest bırakılmışlardır. receg-i söylenmek tedir. Maverayı Erdun Emırı Abdullah Ayni zamanda bu l'ararın ba k Lıman idaresi Umum Müdür Mua • d" ···1 d · t" I B" "kd 1 \. s a mem· · 
6 tanesi derhal para vermedikleri için Pirinır unu torbalanna etiket un og e en evveı mo or e uyu· erc· l leketler için de iyi misal teşkil ed vıni Hamid Saraçoğlunun riyasetinde 

T ye gitmiştir. Emir Abdul.' .• ah, Vali ve ği ümit olunmaktadıı·. ece· öğleden sonra mi.idürler meclı'sı· top • 
ceza sonra tahsil edilmek üzere hak la· yapıfbnl•cak • · rında muamele yapılmıştır. Belediye Reisi Muh ittin Ustünrlagı öğ- Türkiye Turing Klüb" d b lanmış, Boğaziçinde vücuda getirile • 

P atiska torbalar içinde satılan pi • l~ yemeğine davet etmiştir. Muhittin fiyetten dolayı Gümrük ~e ı~'h.u mVua· cek kömür mıntakasının avan projesi 

P t 
· ·• - 60 b 1 k · 1 Ü t" d • Em" Abd b d t n ısar e-azar esı gunu ıeyya ge ece rınç un arının üzerine bunu imal eden s ~n ag, ır. ullahın u ave ı- kalet i Gümrükler Umum Müdürlüğüne üzerinde görüşülmüştür. Asri kömiir 

Pazartesi günü Kraliçe Mar ya va • m üessesen in ismıni, imal tarihin i gös- ne ıcabct eylemı~ . ve b~rabcrce Bent • teşekküre karar vermiştir. depolarının bir an önce inşası mukar 7 
purile Holandadan 60 kişilik hususi ferir b irer renkli klişe vurulması mec- lerde yemek yemışlerdır. ll- rer olduğundan kat'i projenin ıanzirnı 
bir seyyah grupu gelecektir. Bunlar a· bur kılınmıştır. Keyfıyet belediye ta • Gümrük ve fnhisarlar vekfıleti Tür- Londradaki mühendislere bildirilecek· 
rasında maruf zatier ve ticart erbabı rafından alakadarlara tebliğ edilmiş - Ha/den kazanç kiyeve gelen yoicuların gümriiklerde tir. 
vardır. .......,...,..,,_,,_,,_ __ t .... ir .... ____ 

17 
nasıl bir muamele ile karşılaşacaklar: A ----·- -------- -"' Vergisi isteniyor ~:k~~~~a hi'. braşür neşretmiştir. Bu e· .tıker/ik işleri: 

Bı•r ag"' aç bı•r camı•ı•n 1 .., r ur çe, Ingilizce, Fransızca.Alman· 333' doguv mlular muayeneye 
Be ediye tarafmdan Kerestecilerde ca, İt~lyancadır. Memleketin güzel ba-

yaptırılan meyva hali binasının bina zı resımlerini de ihtiva P.trnektedi r çağn'ıyorlar 

d ti tt 
vergisi ile mükelıef tutulup tutulamı· Poli k b" b · • Üsküdar Askerlik Şubesindm: 

Uvarını Ça a 1 -h kk d s me te ıne ir anıt dikilecek ı - 333. doıç.umıuıarın ilk yoklamaların• 
ya~agı a ın a .mal memurluğu ile be y ld · 

6 

1 d d 
~· ı . ız~aki Polis mektebinin bahçe· 14/hazlrant937 tarihinde başlanacağından 

e ıye arasın a bir noktai nazar ihti • , b -
l
"f h ~me ır anıd dikilecekt ir. Anıdın ma· işbu tarihten itibaren her hn:ftnnın pazar-
a ı asıl olmuştur. Belediyece, hal in- k · t ı d k ız· etı GUzel San'atlar Akademisi hey • es - çarşamba - cum"' günleri saat o ı Çenberlitaş civarındaki Atik Ali pa· 

şa camii tamir edilmiştir. Yalnız cami· 
in duvarına yakın bir yerde çıkan çit· 
len'bik ağacı vaktile kesilmediğiııden 
büyümüş ve bu ağacın kökleri camiin 
beden duvarına girmiştir. B u ağaç şim
di camie zararlı olmağa başla..'"llıştır. 
Gittikçe büyüyen ağacın kökleri cami· 
in duvarını çatlatmıştır. 

Mahallinde keşif yapan müzeler mi· 
marı duvarın tamir edilmesini ve bu a· 
ğacın kesilmesini teklif ı 'etmiştir. Atik 
Ali paşa camiinin tamiri için sarfedi· 
len para 33 bin lirayı geçmiştir. Bu 
duvar tamir edilmezse yapılan tamirin 
de faydasız kalacağı ve sarfedilen 33 
bin liranın heder olacağı söylenmiştir. 

Bu camiin yambaşında bulunan Çen 
berlitaşın etrafının açılması ve oraya 
uf?..J.c bir park yapılması hakkındaki ta
savvur kuvveden fi'le çıkmak üzere -
dir. 

Bu sahanın, belediyece yapılan tet
kikatta, bir yandan Atik Ali paşa ca • 
minin avlu duvarına kadar ve bir yan- Çatlıyan cami duvan 
dan da o sırada bulunan kahvelerin kında Daimi Encümenden lüzum · 
yıktırılmak suretile soknk tarafından timlak kararı alınacak ve işe başla ıs: 
açtırılması muvafık görülmüştür. Ya • caktır. na 

t · k lt ı dan on lkiye ve öğleden sonra saat on \içten 
u· e raş arı tarafından hazırlanmış, mü- on yediye kadar devam olunacaktır. 
t- z:ler ~~um müdürlüğüne gönderilmiş· 2 - İşbu doğumiuların birer fotoğraoarl• 

tır. Muzeler mimarlığı anıd üzerinde le nüfus tezkerelerile blrllkte şubeye ınüra· 
e- bazı tadilat yapacaktır. Bilahare, ya • caatıarı ve gelmedikleri takdirde hakların "' 

şa ~ttirmenin mecburi belediye hizme 
~~~ı meyanında olduğu, mal müdürl .. 
gu tarafından ise halin ticari mahiye 

i } da kanuni muamelenin tatbik edUeceğl iJAll 
k pı masına geçilecek olan bu anıd yakın olunur. 

te bir müessese addedilmesi Iazım n 

leceği iddia edilmiştir. Mesele ve~g 
temyiz komisyonunca itirazen tetki 
edilmektedir. -
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zamanda mektebin bahçesine dikilmic: 
olacaktır. ,. 

Sultanahmette mozayik sahası 
tesbit edildi 

Sultanahmet civarındaki hafriyat de
vam etmek1edir. 150 metre mu • 
rabbalık bir kısım üzerinde bulun
duğu tahmin olunan mozayiklerin kö· 
şeleri bulunmuştur. Bu suretle moza • 
yiklerin sahası tesbit edilmiş olduğun· 
dan bundan sonra bunların çıkarılması 
ile meşgul olunacaktır. 

Hafriyatın ikinci mıntakasında Bi • 
zans sarayının dı.ıvarları çıkartılmak -
tadır. Bu mıntakada üç devir eserleri
ne tesadüf edilmiştir. Burada rastlanan 
duvarlardan bir kısmı Roma devrine 
bir kısmı · Bizans devrine bir kısmı d~ 
Osmanlı devrine aittir. 

Duvarlar topraktan tamamen kur -
tarıldıktan sonra bunların tarihi kıy • 
metleri tesbit olunacaktır. 

Kadıköyündc halk bandosu 
teşkil ediliyor 

Kadıköy Balkevinden: Kadıköy Hatkevın
de bir Halk Bandosu teşkll edllecekUr. s: 
heyete dahll olmak ve derslere devaın etllle Jt 
lsteyenlerln şerait ve programı öğrenme e 
üzere her gün saat 14 den ıs e kadar fdar 
memurluğuna müracaatları. -----·--··· . . . ............ ·- .. ,_, ... ..,....., 

Açık tefekkür 
Yakacıkta vefat eden sevgili aile 

reisimiz (Hulusi Net) in cenaze .rner~ 
simine gerek bizzat iştirak eden gere 
telgraf ve• mektupla taziyette bulunan 
bütün dostlarımıza ve bilhassa o ~~:. 
günümüzde yardımlarım gördüğüını.ı ' 
muhterem Yakacık halkına ayrı nyrı 
teşekküre teessürümüz mani olduğun· 
dan bu şükran borcumuzun muhterem 
gazetenizle iblağını diieriz. h a 

Oğlu: Hilmi Net, Kardeşi: Ze r 
Akten, Eşi: Şükriye Net 



G l Iaı:r .. n SON POS'IA 

'~----------------------~--------------------------------------~------·-------------------------------------r osyada bütün binalar Bu gıl lzmire 

k Yerleştirilecek 
igire tahvil ediliyor· \ Göçmenler 

Memlekette spor hareketleri 

1 
l 

Tosyanın görünü§il (X işaretli yer zelzelede yıkılan bedestendir 
~ . 

~t f a (Hususi) - Kasabamızda in· biindeki bu bina halkm, tüccarın kıy • 
h~Un aaliyeti bariz bir şekilde artmış metli eşya ve parasını muhafazaya kafi 
~at uy?r. Hastane, elektrik tesisatı, geldiğinden bu yangınlardan sonra da· 
darı b 1 gıbi resmi dairelere ait olanlar· hi maalesef çarşı ve kasaba gene ahşap 
~ aşka çarşı içinde de bir ço'k dük· olarak kurulmuş, kağir inşaata hiç de 
~ ı1 \'e ınağazalarm inşasına başlan • rağbet göSterilnıemişti. Geçen sene ~id
t~ r. lialk, harap ve ahşap dükkanını detli bir zelzeleyi müteakıb bu asırdi· 
33~ak kagir ve betonla yeniliyor. de binanın bir tarafı yıkıldığından için· 

nt-t . ~·e 333 senelerinde burada bü - 'Cleki eşya ve sandıklar tahliye edilmiş· 
~e ev:k! _Yangın olmuş, çarşı büsbütün tir. Şimdiki inşaat faaliyetinin amili iş· 
r:ııa_ ıerın de üçte ikisi yanmıştı. Çar· te bu umumi deponun artık maziye ka· 
~/angından azade kalan yegane bi· rışmış olmasıdır. Yapıhşındanberi hal· 
glll~\'arları bir buçuk metre kalınlı • kın ~ıne yarıyan, yıkılması ile de mem· 
la~t asırlarca evvel yapılmış büyük 1ekctin imarına hizmeti dokunan bu 

r bedest<m idi. Altı yüz metre ter· vakfın banisi Akkuş paşadır. 

n ------------
ay rami ç Çocuk Esirgeme Kurumu 

~ Kunım kongresinde bulunanla,. 

'itg~atniç'den bildiriHyor: Çocuk E· Bayramiçli olan ve devlet hesabına 
~ll\i; !<urumu yeni idare heyetini Haydarpaşa lisesinde okuyan iki, San'· 
\!tında ır. Muallim Turgudun riyaseti atler mektebinde okuyan bir, Çanakka· 
~~lrlı ~alışmakta olan kurum bir çok le orta mektebinde okuyan bir, talebeye 
~ı: gUnış.~:r başarmıştır. 45 yavrunun kurum muhtelif zamanlarda yardımda 
~~ o[ og}e ve akşam yemekleri te • bulunmaktadır. 
~tan unro.aktadır. 23 nisanda 63 çocuk 
~~~ kaşağı giydirilmiştir. Jandarma 
~lınin °rnutanı yarbay Hullısi ve Dr. 
J(., ... _- kuruma her zaman yardımları 
"'41lllaktadır. 

K urumun yeni idare heyeti maarif 
memuru Basri, muallim Zihni: Nihad, 

Turgud, Fuat ve Niyaziden mürekkeb
tir. 

Edirnede Türkkuşu çalışmaları 

~~· ~·ıtıa~rne (Hususi) - Edirnede Türk Kuşu talimleri büyük bir alaka uyan-
~ lı.aıı· ta, talebeler kısa zamanda büyük muvaffakiyetler göstermektedırler. 
~. sorıun. Alaeddin Şakar ve arkadaşları bu işde bü)ük bir zevkle, talebe~r 
~or~Uz bir şevkle çalışmaktadırlar. Resimde Edirne Türk Kuşunun iki 

u Ve iki planör grubu görülmektedir. 

• İzmir (Hususi) -Önümüzdeki mev
simde İzmire 5260 muhacir geleceğı 
Sıhhat Vekaletinden vilayete bildiri!· 
miştir. Bunlar Manisa, Aydin ve İzmir 
vilayetinde iskan edileceklerdir. Seydi 
köy ve Değirmendere - nahiyelerine 
yimıişer aile, Foçaya 65 aile, Meneme· 
ne 25 aile, Seferıhisara 150 aile, Ke • 
malpaşaya 60 aile, Urlava 11 O aile, 
Bergamaya 85 aiie, To;balı ve Dikili 
kazalarına ellişer aile iskan edilecek· 
tir. 

Dört ayaklı, 
Dört kanatlı civciv 
Muşta emkeli jandarma hesap me • 

muru köylü Celfü Göngörün kuluçka· 
ya yatırılan cins iyi bir tavuğunun çı· 
kardığı civcivler arasında dört ayaklı 
dört kanatlı, iki vücutlu ve yalnı~ bir 
başlı ve tam teşekküllü bir civciv çık
mıştır. Bu hayvancağız yürürken dört 
ayağını da muntazam basmakta ve pis
lerken iki vücudünden beraber pisle -

Gönende ıp or sahan 

--~---

mckiedır. Bu civciv Muşta çok merak· Bergafl'ltı 'flalkevi takımı 
la herkes tarafından görüımeeye ko . .. • . rl oyuncuları 

şulmuş ve herkes hayretle bu civciv • Gonen (_Hususı) - Halkev! kışlala 
den bahsetmeg·e başlam t u·· •. yanında hır spor sahası yaptırmış~ır. 

ış ır. ç gun B d h .. .. 1 a 
v ıspır oya ıra ·ı ara . . · R · Sonra ölen c·ıvc·ı . . t b k 1 k. ura a er pazar gunu maç ar ve eı. • ı 

köylü Celal tar f d h f d"l· lenceler tertip edılmektedır. esım 
a ın an mu a aza e ı .. ·· c·· h da va 

mektedir. pazar gunu onen spor sa a~m ~ • 

Garbi Anadoluda şiddetli yağmur 
ve dolu ekinleri bozdu 

İzmir, 3 (Hususi muhabirimiz -
den) - Evvelki gün garbi Anadolu • 
nun muhtelif bölgelerine yağmurla 
birlikte düşen dolunun epeyce hasar 
yaptığı gelen haberlerden anlaşılmış • 
tır. Manisanın Rahmanlar ve Saru • 
hanlı köylerine düşen d olu, halka kor
kulu dakikalar yaşatmıştır. 

Evlerin kiremitleri parçalanmış, bu 
iki köyün bağları mahvolmuştur. Bu 

ıntakadaki pamuklar da büyük za • 
ı arla karşılaşmıştır. 

Zürra pamuktan istifade edemiye
ceğini anladığı için bu yıl pamuk tar· 
lalannda bostan yetiştirecektir. Yal • 
nız Ödemişte yağmur tütünlere fayda· 
lı olmuş, köylü bayram yapmıştır. 

Adanada ekmek fiatları 
Adana (Hususi) - Burada ekmek 

tek bir şirket tarafından imal edilmek· 
tedir. Bu şirketi ve ima~ ettiğ~ ekmek· 
leri belediye daimi bir kontrol altında 
oulundunnaktadır. Bunur.. içirı vezni 
eksik ve çe.şnisi bozuk ekmeklerin pi · 
yasaya çıkarılmasına imk.~n verilme
mekte, böyleleri derhal musadere edil· 
mektedir. Birinci nevi ekmek 9 kuruş 
30 paraya, ikincı nevi ekmek de 9 ku
ruşa satılmaktadır. ----
Sındırgıda bir hırsı~ öldürüldü 
Sındırgı (Hususi) - Aşı~lar köyün

den şimdiye kadar muhtelıf hırsızlık
lardan müteaddit kereler mahkfı.m edil
miş bulunan Hasan oğlu Rasim meçhul 
bir şahıs tarafından öldürülmüştür Ka
til aranmaktadır. 

Karl\man orta mektebinin sercisl 

Karaman ortamekteb talebeleri ders so
nu münasebetUe bir ')ergi viıcuda getlnniş
Jerdlr. Sergi törenle açılmış ve ziyaretcller 
tarafından takdir edllmiştlr. 

pılan eğlenceleri ve burayı bır mesıre 
haline getiren Gönen halkından bir 
kısmını göstermektedir. 

Konyada teşkil edilecek kümeler 
Karaman (Hususi) - Birincilikler 

ve Türkiye futbol şampiyonluğu için 
Konya mm takası lik maçlarına 1 O ha· 
ziranda başlanacaktır. Bu maçlarda 
Ilgın, Kadınhanı ve Akşehir bir kü • 
me, K'Onya ve Karaman kulüpleri de 
bir küme · teşkil edeceklerdir. 

Ayvalık • Bergama maçı 
Bergama (Hususi) - Ayvalık Akını 

spor takımı ile Brgama Halkevi spor 

takımı bir maç yapmışlardır. Maç 3-5 Voleybolda birinciliği alan Adnpazan 
Bergama Halkevi takımı lehine neti • Kemalpaşa ilk okulu takı~tn 
c~lenmiştir. k 
Muşta sür'at ve mukavemet koşuları sahasında yapılan şenlikler de pe 
Muş (Hususi) _ Burada bir sür'at muntazam olmuştur. 

koşusu yapılmış, Celtü Kotan birinci, . Milas • Muğla maçı 
Emin ikinci gelmiştir. Ayni günde yapı· Milas (Hususi) - Muğıa spor takı· 
lan mukavemet koşusund:ı Hasip bi • mı buraya gelmiş, Milis takımı ile bir 
rinci, Hayri ikinci gelmişlerdir. Spor maç yapmış, ve bire karşı iki sayı ile 
~=...,....~-=~=--~= ........ --~ mağlup olmuştur. Oyun hararetli ve 

Şeytan bacası biraz d~ münakaşalı olınuştur. 
Adapazarmda ilk okullar 

voleybol maçı 

Adapazarı ilk okulları voleybol ta • 
kunları arasında yapılan mqçlarda bi· 
rinciliği Kasımpa~a voleyboi takımı 
kazanmış ve bu müsabakaya bir kupa 
kovan müfettiş İhsan Altay takıma 
kupayı ıtnerasimle hediye etmiştir. 

Adapazarmda pancar nıahsuld çok iyi 
Adapazarı (Hususi\ - Eskişehir şeker 

fabrikasının mühim bir kısım pancar lhU -
yacını karşıhyan Adapa.mrı ve havallsl pan
carcılığı havaların iyi gitmesi yüıiinden bu 
sene çok verlmlldlr. Fabrika idaresi tarafın
dan şimdiden köylüye avanc; para dağıtıl -
mıştır. 

Tokat Halke\":9:ıde konferan~lar 
Tokat (Hususi> - Halkevi dil, tarih ve e

debiyat kolu bir seri konferans Lertlb ederek 
tanınmış şahsiyetleri ~ika tanıtmayı ka -
rarlaştırmış, Tokatlı şair Ömer Ziya ile Ga
zı Osman paşa geceleri yapılmış, Tokat halle 

R · d ·· ··ı mantara benziyen şairlerinden Nurlnin hayatı ve eserleri hale-
. esım e goru en şey y • kında da orta okul tfırkce muallimi san -

bır kaya parçasıdır. Daglık arazıde man- yeddin Tunay bir konferans hazırlamıştır. 
tar gibi yerden bitmiş bir şekilde rastla - Karamanda yeni bir l!ı>se 
nan bu kaya parçalarına halk şeytan ba- Karamanın Karapınar yolunun Arslanlı· 
cası ismini vermiş bulunmaktadır. Bu re- kışla kısmı mt!ntazam bir şos~ hallr~e ko · 

• v• nulmaktadır. Inşaat.ıı başlanmıştır. inşaatı 
sım Trabzonda Degırme~der~d: b~lu • nafla fen memurlarından Ziya Balkuv neza· 
nan bir şeytan bacasının resmıdır. Bır ta- ret etmektedir. 
biat tezahürü o1an bu kayalara ne se - )(ütahyada demirci l\lııstafanın katmerinin 

heple şeytan bacası denildiği malum muhakemeleri 
Kütahya (Hususi) - Demirci Mustarnnın 

değildir. katmeri nalband Tatar Mustafa ile suç or -

k .1 k I ta~ı Arifin muhakemelerine başlanılm~ş, mu-
Menemende bir ati ya a andı hakeme şahtd dınıenmes! ı.;ın başka gune bı-

rakılmıştır. 
Tokat hükünıet konağt 

Toknt htikümet binası 'l bin llra sarme 
t.nmir edilecektir. 

de, ,. u,)u Hasan Geçenlerde 11iyasada 
d,·hşetli pamuk iplıği var .. 
ken ... 

..• Şimdi hem kalmamış, 

hem de fiyatlanmış .. Bu buh
rana sebep ne olabilir acaba?. 

İzmir (Hususi) - Geçen sene Çer • 
keş kazasında bir cinayet işliyerek izi· 
ni saklamağa muvaffak olan Osman 

- Tabii azalır. Şimdi her- oğlu Hakkı Menemenin Kalkıç k:jyün· 
kes her işini buııa bağlıyor!. de yakalanmış ve suçunu itiraf etmiş· 

l tir. 

Karamanda spor b:ıhçesl yaptırıhyor 
Karnmanda Mü binasının arkasında 

parti tarafından gayet güzel bir spor bah· 
çesl yaptırılmaktadır. 



8 aya 

İki babalı çocuk davasında ~K2JJ~ 
resmen tahkikata başlandı 

Şüpheli beş nokta üzerinde duruluyor, bunlar 
halledilince hakiki baba meydana çıkacak 

Dün yazmıştık: Bursada fabrikatör 
Mehmedin 3 yaşındaki çocuğu Sadi bir 

gün Uludağda oynarken kaybolmuş, ana-
61, babası aramışlar, bulamamışlar. 

Bu hadiseyi mühim bir para mukabi
linde çocuğun kendilerine teslım edilece
ği hakkındaki şantaj mektuplan takip 
etmiş, bunları yazanlardan b~ri de mah
kiım olmuş, fakat çocuk bulunamamıştır. 
Aradan 8 sene geçtikten sonrö. fabrika
tör Mehmede çocuğunun Aydının imam 
köyünde Saclık adında birınin yanında 
olduğuna dalı bir mektup gelmiş. Mch
metı derhal Beytiye ve Emine isminde iki 
kadını imam köyüne göndermiş, bunlar 
tnrü edilen çocuğun kendi aradıkhırı ço
cuk olmadığını görmüşler, fakat aradık
ları çocuğun da Bucada bay!ar Azjzin ya
nında olduğunu öğrenmişlerdiı·. Bunun 
üzerine fabrikatör Mehmedi İzmire da
vet etmşiler, çocuk baytar Azizden isten
miş, fakat baytar Aziz: 

- Bu benim öz çocuğum, ismi de Şadi 
demiş, iş karakola aksetmi~, Mc?hmct: 

- Benim çocuğumun sağ omuzunda 
bir (ben) var demiş, çocuğun omuzunda 
da hakikaten bir (ben) görülmüştür. Fa
kat baytar Aziz de çocuğu doğurtan ebe
yi ve sair şahidleri karako::ı götürmüş

tür. Bunun üzerine çocuk l:ıytara teslim 
edilimiştir. 

Fakat iki çocuk arasında yaş. eşkal, ve 
isim itibarile şayanı hayret bir benzeyiş 
vardır. Hadisenin düne kadar olan safha
sı budur. Fakat mesele bitmiş değildir. 

Dün İzmir muhabirimiz §U telgrafı gön
dermiştir: 

İzmir 4 (Hususi Muhabir;mizden) -
Bucadaki çocuk hadisesi ciddi bir safha
ya dahil olmuştur. İki baba arasında ka
lan küçük Şadi asap buhranı içindedir 
ve gecelerini uykusuz geçirmektedir. Ço
cuğun evden dışarı çıkmasına müsaade 
edilmemektedir. 

Vilayete yapılan müracaat iizcı ine Bu
ca nahiye müdürü yeni baştan tahkika
ta başlamıştır. 

Şadı 

- Az daha ileri giderlerse f&hrikatör, 
Lindberge, ben de çocuk hırsızı Heupt
mana benziyeceğim. Bir haftadanbcri 
fabrikatörle esir almaca oyunu oynuyo
ruz. O söylüyor, ben aksini isbata çalışı
yorum. Vallahi, billfilıi çocuk benim ço
cuğumdur. Annesi ile çocuğumu yanya
na getirsinler. Nedir bu çektiklerim. Ço
cuk benimdir vesselam. 

Tahkikatta neler aranıyor? 
Tahkikatta meydana çıkanım.ısı iste

nilen noktalar şunlardır: 
l - Çocuğun doğum gününden itiba

ren şimdiye kadar muntazam ı:;urette 

görenler kimlerdir? 
2 - 927 nüfus tahririnde çocoğun kay

dı neden yaptırılmamıştır? 
3 - Ş'adi 4 yaşında iken seyahate çık

mış mıdır? 

4 - Baytar Aziz bu sırada Dursaya 
gitmiş midir? 

5 - Baytar Azizin Bursada tanıdıkları 
var mıdır? 

Bucada halk arasında söyleni!tlığine gÖ
re $adinin, babalarının ve analarının 

kanları da tahlil edilecektir. 

Gemilerimiz memleketimizde 
yapılacak 

Solda - Beyaz ipekli ketenı.icn bir 
rop. Robasının altında cebe benziyen 
birer (kup) var. Sen tür, önde elbisenin 

(korsaj) ına bir cjile) şekli vermekte -
dir. Aııka da dardır. Düğmelerle (eşarp) 

laciverd'dir. 

Sağda - Bu rop (jerse) den yapıl • 

mıştır. Cepleri ile yakası beyaz (pike) 

dendir. Korsajının önüne, kollarının 

üstüne ince beyaz çizgiler geçirilmiş • 

tir. Kendi rengi göze çarpan bir yeşil • 
dir. 

Yazlık takımlar 

Evini soyduğu zabıta 
memurunu öldüren hırsız 
Facianın yegane şahidi olan mektep talebesi dÜP 

mahkemede gördüklerini anlatb 
Sultanahmette P1-

yerloti caddesindeki 
evinde polis Hasan 
Basriyi bıçakla öl-
dürmekten suçlu Ah
met Nazım Yolalanla 
hırsızlıkta suç ortağı 
0lmaktan suçlu Sali4 
min duruşmalarına. 

İstanbul Ağırcezı 
hak yerlnd~ dün de
vam edildi ve şahid 
ler, - bu arada vak'a· 
nın en yakın şahidl 

olan öldürülenin ü-
vey oğlu dinlenildi. Katil Nazım ve suçlulardan Salim 1o1dA 

Ahmet Nazım hakkında, idam cezası ya-ı evine dönen bir komşu kadın~~· f,~sl 
zılı maddey~ göre açılan ve duruşma ka- yanından hızla birisinin geçtıği, tıreıııf' 
rarı alan bu davanın dünkü duruşma celse bunun Salim olup olmadığını kt.'S 

sinde ilk olarak dinlenilen polis Nevzat, yeceği şeklinde ifade verdi. yaırl 
kaçan Ahmet Nazımın karşısına sokakta Şahid olarak çağırılanlardnn. disiJll' 
ilk çıkan memurdur. Nazımın bıçağile komiser Alişan gelmemişti. J{:;.rıe ~r 
sol kolundan yaralanmıştır. Kendisi, ihzarına ve uazı istnamlnrın tekı 1

9 ıeıl" 
devriye gezerken bir silrut se~i ışittiğini, rar verilerek, duruşmanın devaıTlld· 
sesin geldiği tarafa koşunca, Nazımın po- muz cuma günü saat 14 e bırakıl ı; jrı 
usin evinin kapısından tır1adığını görüp, Beşinci asliye mahkemesı~~i 
kendisini ~tutm~~ ist~rken onun bıçağile hakkıkaza hududu tesbit edl·_.ır 
yaralandıgım soyledı. . . . . "htısııs ıtl"'cıl 
Nazımın bıçağile sol kolile elinden ya- Hazıran başından ıtıbaren, ı . 9 ıııı 

ralanan bekçi Mustafa kapıdan fırlıyan kemeleri kalkmıştır. İstnnbulclal'1 ·"erif.t 
Nazımın kendisini görÜnce .gir, bak içe- ihtisas ta bu arada kaldırılmış v~ ,~ ~<} 

H f ·t hAI : l"k l k b;r asM ıı' riye· içeride kan koca kavgas1 var!:t de- mun erı a t.m 1 0 ara · Jtol1 
diği~i fakat kendisinin bu lafa kulak as- teşkil edilmti, ve 5 inci ceza adı gııı1" 

' t 2 · · · · K mal de, .-1' mıyarak kaçanı kıstırınca AhmPt Nazı- muş u. ıncı ceza reısı e "cı·' 
mm cSalim, Salim; ben/ kur~!> diye rükte kalacak olan bu mahkemeye 

bağırdığını söyliyerek, co sırada kalaba- mişti. lltı~ 
lık arasından birisinin de vurmayın ne Bu yeni mahkemenin kaza . ı:r tfıe 

' ' h d t ~ r t f d adlı ,.,. vuruyorsunuz? Mes'ul olursunuı:!:t dedi- .u u ve şu:uu u e ra m a 
ğini ilave etti. tele ortaya 1;1kmıştır: ı ıııtr 

Suçlulardan Salim, kendisınin o ak§am 
orada bulunmadığını, kend'sindl'n bah
sedilmesini sonradan polislerin bütün şa
hidlere öğrettiklerini ortay.ı atıycr ve bu Bucadn Dutlu sokağında oturln bay

tar Azizin komşuları ve ebesi sorguya 
çekilmişlerdir. 

Fabrikatör diyor ki: 
Fabrikatör Bursalı MehmC'tle ailesi Bu

cada bir ev kiralamışlardır. Fabrikatör 
şun1an söylemektedir: 

G€milerimizi kendimizin yapmamız 
için iki tersane vücuda getirilmesi hak
kındaki tetkiklere devam edilmekte - · 
dir. Bu tersanelerden biri deniz kuv • 

1 hususta ısrar!a duruyordu. 
\ Nazımın bıçağile yüzünd~n ve burnun-
1 dan yaralanan bekçi Hasanla .sol elinin 
parmağından yaralanan bekçi Şükrü de, 
bu ifadeleri teyit ettiler. 

Kaçakçılık ışlerini gören 9 ~ı:ı~\ıe).ıl• 
sas, geniş salilhiyetli bir mank~l dB'"' 
Sade İstanbul ve mülhakatında~ı. o~s 
ları değil, İz:ııit, Bartın, Erdek gıb~,8ı~ı1' 
uzak yerlerde olan kaçakçılık vıtş·rııOJI 
nın davalarını da görüyordu. • ~ ı#' 
mahkeme ise, daha evvel mc\·cut e bİ1 
ye ceza mahkemesine ilaveten g~rı11s}i)-t 
asliye cezadır. Dolayısile, 5 incı •erde~ 
ceza, 9 uncu ihtısas gibi uzak yet' bV1' 
kaçakçılık vak'alarının davalnıl"8 - Çocuğum 929 haziranında Uhıdağda 

değil, evimde kaybolmuş veya çalınmış
br. Bu sırada benden çocuğumu iade için 
on bin lira fidyci necat istenmi~tir. Bu 
parayı vermcğe razı oldum, fakat cocu
ğum meydanh çıkamdı. Aldığı"1 im-zasız 
mektupta çocuğuMlun Balkaniara kaçı
rıldığı bildirildi. Sofyaya, Bcl~acia ve 
Bükreşc gittim. Ecnebi zabıta teşkilatı 

He temas ettim. Fakat kimse çocuğumu 
hulamadı. NUıayet çocuğuma B!ıcada ka
vuştum. Mevzubahs çocuk ben!m öz ço
cuğum Sadidir. Buna tamamen kanaat 
getirmiş bulunuyorum. Bir haftadanberi 
uykum kaçtı, rüyama giriyor: 

- Beni aJ.. diye yalvarıyor. Çocuğumu 
almayınca Bursaya dönmiyecl'ğim. 

Baytar Azize gelince: 
Baytar Aziz de şunları söylE.mPktcdir: 

vetleri ve diğeri sivil gemiler için ku· 
rulacaktır. Harp gemilerine ait tesisa -
tın Haliçte Taşkızak mevkiinde vücu • 
da getirileceği anlaşılmaktadır. Diğer 

tersanenin de İstmyede şimdiki Dok 
şirketinin yerinde kurulması çok muh· 
temeldir. 

İstinye Dok şirketinin satın alınma
sı için evvelce müzakereler yapılmış 

ve şirket fazla para istediğinden bu iş 

intaç edilememiştir. Bugünlerde gene 

İstinye Dok şirketinin satın alınması 
müzakerelerine tekrar başlanacağı kuv 
vetle söylenmektedir. Bu hususta te • 
maslar yapıldığı da haber verilmekte

dir. Diğer taraftan burada bir kısım va· 
purların tamir ettirilmesi de mevzuu 
bahistir. 

--CÖNÜL iSLEl<i 
Kadın yalnız 
Kendisi için 
Yaşayamaz 
Ne lsmlnln ne de derdinin gnzcte sütu

nuna intikal etmes1nı istcmiyen bir 1tndın 
okuyucumun bana yolladığı mektupta ıs
rnr ile tckrıır cttiğ! bir cümle var ki ni
hayet benim de ka!amdıı yer etti, bu cum
le: 

- Ben muhıtım iç\n değil, kendim için 
yaşıyorum, cümle.sidir. 

Kendisine ynzdı~'1m hususi mf'ktub:ı: 
- Hayır kızım, cümleslle b:ışlao.r.1, 

soylcdlğim şeylerin blr kısmını burnda da 
tekrar edeyim: 

- Hnyır kızım, hodblnllı;t istersen son 
hnddlne kadar çıkar, bu takdirde bllc 
gene kendin için yaş1yamazs:ın. Muhitini 
göz önunde tutmıy:ı mecbursun, çünkü 
o muhltln içinde bugun uğrunda can ver
mçye hazır olduğunu soyledib'1n erkek de 
~ardır. 

HJssin kabardığı, kanın kaynadığl, ö ~ 

nüne çıkan man\alarm teslrlle arzunun 
da büsbutün keskinleştiği zamanlarda er
keğin muhakem<: kuvvet.l felce uğrıyabl
llr. Fnkat sonra, çok değil biraz zonra va
ziyete göre: 

- Umumı kaidelerin dışına çıkarak bıı
na ilanı aşk eden bu kız, 

- Çocuklarını benim u~rumda feda e
den bu anne, 

- Yabancı bir erkek için kendi evini 
yıkan bu kadın .. 

Yarın aynı şeyi bu· başk:ı erkek içln de 
yapamaz mı? Suali ile kendi kendini yi
yecektir. Ve bu şüphe öyle blr kurddur ki 
konduğu ~eri mütemndlyen kemirir. Bir il 
çukur, seyyar bir çukur haline getirlr. 
Ayrılık yfizde bin muhakkaktır, tanıdığını 
ıvak"alar arasınd.ı kaidenin müstesnası 
olanını hatırlıyamıyorum, Işın garlblnJ 
söyllyeylm: Masalda okuduğumu da blJ -
mlyorum. Hayır, lılç kimse kendi kendisi 
için yaşıyamaz, ne kadar hodbin olursa 
olsun. 

TEYZE 

Öldürülenin üvey oğlu Terzı mektebin
de talebe Rıdvan, olan biten kıınh vak'a
yı şöyle anlattı: 

- O akşam yemek vakti, alt katta hep 
beraber oturuyorduk. Yukarıdan bir pı
tırdı işitilince, babam, cbakayım bir; ne 

\ 

var:t diye karanlıkta yukarı kc1la çıktL 

Derken, oradan şiddetlice bir patırdı ak
setti. Bunun üzerine, aşağıdaki Jüğmeyi 

1 çevirdik, üst kan sofasının ampulü yandı. 
1 Basamakları çıkınca, baktım, oda yarı 

) karanlıktı ve iptida, kimseyi görmedim. 
l'ı Sonra, odanın elektriğini çevirip. oda ay
t dınlanınca, bu Ahmet Nazımı, üvey ba
bamı boğazından tutmuş, karyol:ı üzeri
ne yatırmış gördüm. Hemen koştum, Na-

~ ,,_ 1 zımı saçlarından tutarak 6Criye çektim. 
( j Üvey babam da doğruldu. O sırada ya

taktaki tabancasını eline almıştı. 

!) 
./ 

Sağda - Çok şık bir yazlık takım. 
Ceket emprime pike'dendir. Geniş (re

ver) leri, kabarık kolları, sıkı beli, 

kloş bir eteği vardır. 

Rop düz beyaz fantezi (pike) den. 

Biçimi çok sade. Yakasız. Yuvarlak bir 
robası, iki ufak cebı bütün süsünü teş· 
kil ediyor. Cepler inin kenarına •sen • 

tür• ün kumaşındar. geçirilmiştir. !! 

Solda - Emprıme ceket. Aynı ku -
maşın düz renklisınden rop. Ceket dü:z 
ve hafif ıkloşludur. İki büyük cebinden 
başka süsü yok. Kol kapakları robun 
kumaşındandır. 

1 . Tabancayı gören Nazım, sakinleşir gi-
bı olmuştu. Kendisini sofaya, merdiven 
başına yürüttük. Orada ellerini y:.ıkarıya 
kaldırdı, teslim vaziyeti aldt. Babam, dı
şarıdan imd.ad gelmesi için, tabancayı 
havaya kaldırıp tetiğe dokunmuştu. Bir 
el sıkarken, tam o anda, Naz·m nni bir 
hareketle bir adım ileriye attı ve elini 
üvey babamır. boynuna götürdü Üvey 
babam, boynundan yaralanmıştı. Hırsız, 
derhal merdivenleri indi, krıçtı. Babam 
da arkası s1r3 indi. Ben, koluna girerek, 
kendisine caddeye kadar refakat ettim. 
K.açanın na>.ıl yakalandığını. Salimin o
rada bulunup bulunmadığını IJilmiyorum. 
Rıdvana da, bütün şahidlcn: gfü;terilcn 

sapına bez sanlı bıçak göstcril:ıi. Rıdvan, 
zabıt kcitipleıinin oturduğu bö!me kena
rı ustünde duran bıçağa bak!lra~: 

- Ben, dedi, vak'a sır-ısındıı bıçağı 
görmemiştim. Hırsızın saldırışı o kadar 
ani oldu, ki elinde bıçak b;lunduğunu 
bile farkedememiştim. 

Yatak odasındaki çantada bulunan 42 
Robun önü jile biçimindedi!". Bu jile liranın aşırıidığını da, ertesı gün annc

ccketin !kumaşından yapılmış, üstline sinden işittiğini scyliyen Rıdvün çekildik
robun düz ~~maşrndan bir sentür geçi· ten sonra, Melek çağırıldı. 
rilmiştir. ünde derin katlanmış bir Melek, mi5afir olarak vak'anm cereyan 
(pli) eteği genişletiyor. u ettiği eve gıden, fakat vak'adan evvel 

bilir mi, yoksa bakamaz mt?: ilJJlııl~ 
İşte, kaza lıakkının hudut ve ~e bıf 

etrafında ortJya çıkan adli me~e ' 
dur! . r110Jlll 

Tereddüt vaki olunca, miidderLlrı sel 
lik, keyfiyeti Adliye Vekô.letirıclE' ·bi lf 
muş ve Adliye Vekaleti de, bı.ı. gı e j;lı 
lerde 9 uncu ihtisasın salahıye11 11 

0 ol' 
5 inci asliye cezanın salahiyeti de }ltı~' 
duğunu, hulfü,a her ikisinin de _k~~~e ııtı 
kı hudut ve şümulü ayni genışlı bt.l sı" 
lunduğunu hiJdirmiştir. Mesele ele 
retle hallolunmuştur! r ' 

Bir dilenci mah'·ü11 el -.~ıı 1'İ' 
Hüseyin isminde yaşlıca ve ~·ıc dil~ 

adam, Beyazına dilendiği iddıası 
1 

akşam üstü adliyeye getirllmiştıf· }lnıciııı: 
Sultanahm~t ikinci sulh ~c~a dileJlı.ilif 

Salahattin Demirelli, HiiseyıııL~ tilr· lJ, 
ğini tutulan ::nbıtla sabit görınu~ bt'ıcd1 

hafta müddeıJe boğaz tokluğUnaııaıcf11eC' 
ye işlerinde çalıştırılmasıun 

miştir. ı.:tıle 1>~ 
Hüseyinin, içinde 75 kuruş ufa ıc# ~ 

lunan koyu lı'Jrmızı ve örme p~rıı geri) 
de, mahkeme salonunda kendisırıe 
verilm~tir! 

Bir l' cret davası 8ııııı0' 
c Vitol:. ailcı;inden bazılaruun ı:c11ğı .~ 

bir vakit bahçıvanlık ettiğı ve ;.ği ıddiıı0 
Jan paranın kendisine verilnlC I 3 {jJlC 

sile b::ıhçıva:-ı. Abidin tarafınd~ll ~ı.seslıl' 
d .. kll c ıtıJıl~ 

hukukta açılan davanın un ·r ço0 -

de bu aile rnensuplarındaH bı . 
, . ·1 . t• ,1Jı' 

yemın verı mış ır. . iJcıı 11 
Yemini k:ıbul ederek dınle~ntıÇJ''ıııV1 ; 

toh ailesi mt>nsupları, ~u ııJıştıP, 
gerçi bir vakit bahçelerınde ç 1 tsııı' .ğ. :ı.-ac;ırı ıcıı' 
!nkat giderken, hak cttı 1 P • ıerıiC 
mile aldığını; buna dair deft.,ı-\rerdiıclC"' 

i: ·rıc .,.,., 
Yıt bulunducrı.ınu· kendiler :ll• Jc cJCJ~ 

0 
' d dpee ô'f' ri sadakayı hile deftere kay c 

1 
rıJll s 

ccde• munta7.am hesap tutttJk!E- , 
!emişlerdir! hLlsııstıı 

3 üncü hu!rnk mahkemesi, ~u ' ktif· 
"!dll c~C· ki kararını 23 haziranda bı 



~Haziran 

L-...1 .......................................... .. 

BES KOCAMDAN 
NiCIN AYRILDIM? 
Beş defa evlenen bir kadının hahraları 

Nakleden: 

~izden. iyi olmClS\n, 
L ın can cigeT a1ır 
~Plo.rcüm bin, geçen. 
ko '§cını., bfnı tam beJ 
fı<ı Cadaıı 1Jo~anmı§ bir 
~ tuncagı?la görii.ş

~rdii.: Şir.ıdi, beşinci 
cası!I? bir iki yıldır 
~ 9tbi geçinmekte 

ı. n bu ku k beı:, eı.-
ılik )' 

kadına eski ko .. 

Osman Cemal 
-1-

80N POSTA 

Londrada garip 
bir aşk macerası 

Alman obüsleri altında 
, . 

kalan lspaiıyol şehri 
Bir ~.ad~n s~v~iğ~ doktordan Doyçland hadisesinden sonra topa tululan Almeriada 
muthış hır ıntıkam aldı ana baba günü nasıl geçti? 

Doktor Pim Londra civarında bir kasa
banın en tanınmış, sevilmiş simasıdır. 

Her şenlikte, merasımae ba~ta bulunur 
Hayir menfaatine yapılan her işde onu;ı 
ismi en evvel hatırlanır. Fakirlere yar • 
dım cemiyeti onu kendisine en büyük hA
mi bilmiştir. Parasız hastalar, her gün 
kapısından eksik olmaz. Bir kelime ile 
doktor Pim melek gibi btr adamdır. Bu 
doktor neş'eJidir de .. Madam Pim, ko -
cısının sanki gölgesidir.. nereye gitse, 
nerede görünse, o da yanıbaşmdadır, va 
kasabanın en sevilen kadınlarından biri· 
dir. 

İşte, kasabayı geçen ser.eki milthiş ve 
salgın grip hastalığından kurtaran bu 
doktorun son günlerde derin bir kedere 
boğulduğunu farkeden kasaba halkı, bu-

Ctılo.tından niçin ay· 
~ldığını aordum. Ya
L· Çatık bir çehre ile 

' na bir mAna verememişler, kendisinden Aimerfa'dan blr gMna, 

ır~ d- ·· d-kıen .... U§tln u 
•uııra: 

b·- 'Vallahi, dedi, ne 
~~m, bilmem ki! Kader, kcımet, ıana, 

1ih böyle imi§ işte! 
, Biraz ~ttrınca a.nlatmıyıı rıızı oldu. 
'1tı!o.ttıklanm aynen naktecEyorum: 

ilk kocamdan niçin ayrıldım? 
l<endisine kız oğlıın kız olarak varmış 

~l<luğurn kocamla iki, üç ay kadar hoşca 
lı. aı aylan geçirdik. Vakıa bu üç aylık t:ıt: 
b· geçen zamanda büsbütün de bal gıbı 
fır hayat sürmedik. Ara sıra aramı:da ~
~tefek sızıltılar oluyordu; meseliı kah 

n, ona danlıp akşam yemeğine inmi -
~0l'dunı, killi 0 , bana kızıp sabah kahval
blsuıa Yiiz çeviriyordu. Fakat, ne de _olsa 
~r, bizim gibi, yeni genç ve tecrube
Ue her kan koca arasında olağan şeyler
tatn sayılırdı. Bunlar, ô.deta o hoşca ve 
ta lıca bal aylarının sirkesi, sannısaklı 
~latası kabilinden şeylerdi. Buna da se
ta~ hiurn bayın saygılar değer anası o1a
~ kaynanamızdı. Mesela, sabahleyin bi
'§a bay odadan biraz geç çıkncak olsa ?• 
~1~an zırıl zırıl söylenmeğe başlar, ı
t!ıtı Zı de sinirlendirirdi. Ne ise, bunları 
) di burada uzun uzun anlatmıva hacet 
la<ılt; ilk evliliğin böyle ufak tefek zırıltı-
~ı .bizim kadar hemen herkes bilir. 
~ rıun, ilk gözüm ağrım olan bayımla 
t aramızın açılmasına sebeb iki yıl son-
a Oelirdi 

ta l\a:manam, görümcem, görümcemin or
,,_ Yaşlı kocası bizim rninimlni., görüm-
~llli ' lilt n biri kız, biri oğlan iki küçüğü bir-
~a le olarak bir gün köprüden kalkan bir 
~~rla umumi bir gezintiye iştira~ et -
g ~ık. Aah kcşki etmez olaydık! Iştc o 
/zınu gecesidir ki bizim evin temeli ilk 
e~~. olarak kökünden sarsıldı. 

\>a Uzlerce insan, o günün akşamı aynı 

ne rakı içiyor! 
Kendisi zaten gündüzden adam akıllı 

olmuş olduğu için telfışla sordum: 
- Kiminle içiyor, yalnız mı içiyor? 
Oğlan tafsilat verdi: 
·r Uzun boylu bir kadınla rakı satı -

lan yere yaslanmışlar, ilcisi birlikte içi -
yorlar. 

İşte o zaman beynim attı. Hemen, ku· 
cağımda uyuklıyan çocuğu kaynanama 
tutuşturarak yukarı güverteye fırladım. 
Bir de ne göreyim, bizim kör olası, bo· 
yu bosu devrilesi, büfe denilen tezgah 
başında o kart, kaknem, palyaço suratlı 
karı ile kadeh tokuşturmuyorlar mı? A
ma bizimkinin elinde rakı kadehi, karı -
nın elinde bira bardağı ... Ben, bu man -
zarayı görür görmez, şeytan kulağıma: 

- Haydi, dedi, durma, çıkar iskarpini
ni ayağından, yanaş şunların yanına, is· 
karpinin ökçeli tarafını bir kocanın ka
fasına, bir de o kart, kaknem, maskara 
karının suratına yapıştır! 

Fakat birden şimşek gibi zihnimde ı;a
kan bu fikri, bir kaç saniye sonra doğru 
bulmadım. İçimden hele dedim, bir ke
nara saklanıp şunları iyice gözetleyeyim, 
bakalım burada bizden gizli daha ne halt
lar edecekler? Ve öyle yaptım, güverte
nin en kuytu bir köşesini kendime iyice 
siper alıp onları gözeUemeğe başladım. 

Uzatmıyalım, tezgah başında birer da
ha yuvarladıktan sonra geldiler cazban -
dm çaldığı havaya ayak uydurarak, 
göğüs göğüse dansedenlerin arasına ka
rıştılar. Hiç unutmam, o zaman cazband
Iarda, gramofonlarda pek moda olan bir 
dans havası vardı. Çalgıcılar onu çalı -
yorlardı: 

Valansiyaiıiıaa! derken bunlar orada 
döndüler, döndüler, döndüler, döndüler ... 
Arkasından kolkola gülüşüp !ıkırdaşarak 
haydi gene tezgah başına! Ve bir iki da
ha çakıştırıp tekrar dansa! 

Allah yarabbim, orada durduğum müd-

Purıa gezİntiden dönerken gece yarıla
;ına Yakın, bir aralık ben bizim bayı, va
~n güvertesinde fitil gibi sarhoş ola
~l kart, kaknem, yüzü gözü panayır 
lru Y~çoları gibi boyalı bir kadınla kucak 
.. .,C<ı.ga, burun buruna dansederken gör-
"<llYeyı·m '? v·k b' k k b' k d la detce zannediyordum ki vapurun üst kat \> mı. a ·ıa, ır er e ır a ın . 
e bir k d b k kl d d s tentesı başıma yıkılıyor. Bir aralık, on -

•L a ın ır er e e sırasın a an 1 .. ~·· •• ğ.. d'' . d 
"4t ed"b'li 1• b All h . · lar gogus go use onerlerken benım e .. :. ... - ı r neme azım, en a ıçın 
"\JYlü"oru ' b k k' k olduğum yerde başım o kadar döndü, 
•- "' m, en o zaman pe es ı a - . . .. . 
o.&lı, kah f t 1 d d ~·ıd· Hoş gözlerım o kadar karardı, tuylerım o ka-..: a so u aze er en egı ım. . . 
Vltt}di d .. 

1 
. d' 1 F k t dar diken dıken oldu kı az kalsın ava -

ı.. e oy eyım ır yaaa. a a , ne var v 

"" dansta d f k d Se t t zım çıktığı kadar bagırarak kaldırıp ken-
t. n ansa ar var ır. n u , . 
'l>slto"a . . d k. .. 1 k dimi yerdenyere vuracaktım. Bereket kı 
rk ~ vapurun ıçın e ı yuz erce a - .. .. . 
"'4lll bırak, 't k rt k k .. .. .. .. tam bu sırada gorumcem yanıma geldı: 
h .. _ gı , o a , a nem, yuzu gozu 1 . 
-na'-·ır 1 'b' b 1 . . dek' - Nerdesin ayo , sem anyoruz, merak 
&()ı._ "' pa yaçosu gı ı oya ar ıçın ı . 
~k "'"""· t b 1 k d . . içinde kaldık, burası fazla csıyor, soğuk 

r-ı~ Y .... ı.ın ısını u , o a ar ınsanın ı- . v 

• 41de ut,, .. - d k 11 na alıp hasta olacaksın, haydı aşagı! 
lht_ ~ .. a an, onu o arının arası . 

b·<.ıtıştır .. .. ert . d h b. d" Diye beni kolumdan çektı. Ağlamalı ' vapurun gov esın e a ıre on .. 
llba dön 

1
. 

1 
bir sesle ona manzarayı gosterdim: 

. ,.. e ım. · b · ? 
4V!arı . .. . - Sen ne dersın u ışe. 

t~ Ulrayı, benım pek goreceğım yok- . 
Ya bı'z k .. .. fil. O, soğuk kanlılıkla. Pu ' aynanam, gorumcem an, va- . 
tun ort k t k.. d . - Bırak, aldırma, dedı, sarhoşlukla ne ta n a mev ıın e o canım ınce . . 
2:ı dirıliyo d k II tt" h. t az yaptığını bilmez o, şımdı, yarın ~vde ken-

1) m: r u . a a, ıç unu marn s . .. ks' k. 
c:ıu.2:(\lirn· disini yüzleyince gorece ın ı ne kadar 
tSu~nak .. d d' k .. z· . d' l utanacak, pişman olacak! 

ı er ı il§ ı soy ıycyım, ın e, C b d. 
t 

, cva ver ım: 
to ye er,> 
\>atkısını 1 . t k - Onda utanacak surat olsa, bu mas-ta ça ıyor ve sesı gaye yanı , ? 

il Ylftan gen k 'k b kl b' h d karalığı yapar mı. e , ç, esı ıyı ı ır anen e _ b' h 1. .. 

~orta yao:ıl k d b' ku Gorümcemle orada ır ay ı munaka-
Y ı a ın ır o yucu saza re- . .. . . 

l 
t ediyorl d G kl şadan sonra ertesı gun evde kendısın -

(1 d ar ı. ece yarısı ya aşmış . . .. .. 
"' llğu i,.;n k" ''kl d'zl . . d den adam akıllı ıntıkam almak uzere gu-
.roı-ı .... uçu er ı enmız e uyu - . . 
ı.. nı·dı Yalnız ".. .. 1 yta verteden ındık. 
cqCi ~ • borumcem n şe n çe-
'l'tıl~gl~n zırt zırt ikide bir yanımızdan 
cliı:ı P .ust katta dans edenleri seyre gi
~ gelıyordu. Bir aralık yezid oğlan ge-

arayıcı f' ğ' 'b' ~ ışe ı gı ı yanımızdan fırlayıp 

lıı.ıt arıya koştu ve bir dnkika sonra so -
soıu~ ....._ öa yanımıza gelerek: 
A.. • · dedi, enişte beyim, yukarıda ge-

* Tam gece yarısından yarım saat sonra 
vapur köprüye yanaşırken bizimki hala 
yanımıza gelmemişti. Görümcemle bir -
likte tekrar merdiveni tırmandık, güver
teye çıktık. Bu sefer, baktım bizim bay 

(Devamı 8 inci sayfada) 

de bir şey sormaya cesaret edememişler. Almeria (1 Haziran) - Şehrin Al·ı 
Filvaki doktor kederlidir ve bu kederi • man gemileri tarafından bombarduna
hin de sebebini, kansından başka hiç bir nından sonra bugün hayat eski halini 
canlı kul bilmemektedir. almağa başladı. Can korkusundan şeh· * ri bırakıp kaçanlar tekrar avdet etti • 

Günlerden bir gün doktora taahhütlü ler. Herkes işinin başına dönmeğe baş· 
bir mektup gelmiş. ~ıı mektupda da, dok- Jadı. Fakat Alıneria havasında umumi 
tordan mesl~ğini perde gibi kullanarak bir emniyetsizlik ve korku hakim. .• 
yaptığı yakı~ıksız hareketlerın hesabı so- Bombardıman nasıl oldu? 
rulmakta idi. 30 Mayıs günü sabahın üçüne doğru 
Çeltenha~da oturan madam Förzoson Alman harp gemileri Almeria açıkla • 

ismindeki hır kadın doktorlar cemiyetine rındn toplanmağa başlamışlardı. Derin 
şikayette bulunarak, doktorun kendisini, bir uykuya dalmış olan belde bir müd

Doktor Pim kansile benber 
mahkemeden çıkarken 

çocuğunu ve hizmetçisini tE>davi ettiği 
sıralarda kendisine yakışık almıyacak 
hareketlerde bulunduğunu, t?cnvüz etti
ğini söylemiş. Bunun üzerir,e de doktor
lar meclisinın haysiyet divanı doktoru 
sorguya çekmişti. 

Böyle bir ıtham karşısında kalan dok
tor epeyce sıkıntılı ve ter~ddütlü anlar 
geçirdikten sonra işi karıSlna açmayı mü
nasip görmüş, kocasına tapan onu aşır, 
derecede seven knrısı mada11, Pim bir an 
t:-ilc tereddüt etrniyerek, hayır a~miş, bu 
iftiradan başka bir şey olamaz. Londray;ı 
beraber gideceğiz ve ben her ıaman ol
duğu gibi seni yalnız bıraJ.:mıyacağım . 

Karısile birlikte Londraya gelen dok -
tor, haysiyet divanına çıkmış. 40 kişilik 
haysiyet divanı, kadını, doktoru şahitleri
ni dinlemiş. \'e iki gün sonra da, dokto -
run hakikaten kadını tehdit ettiğini, son
ra kandırdığını, izdivaç va~ettiğini, ve 
sonra da şantajla para kopaı m&k yoluna 
saptığını meydana çıkarmış, ve böyle şe
refsiz bir adamı azası ar:tsında görmeğe 
tahammül edcmiyerek, isnıin; listesin -

den silmiş .. 

Hükmü yiyen doktorun sorguya çekil
diği ve kovulma kararını aldığı salondan 
ölü gibi bitk!n bir halde sendelC'yerek çık
tığını gören kansı, h:!Ilen yanına koşa
rak koluna girmiş: cUzülme kocacığım. 
Gene, ben senden ayrılmam. Onlar sann 
iftira ediyorlar. Muvaffakiyetini, şöhre
tini kıskandılar, baltalamak istiyorlar!> 
demiş. 

* 
Dava eden ve kazanan m~dam Förgo

son yaşlıca bir kadındır. 17 y&şmda bir 
oğlu vardır. Kendisi ne kadar yaşlanmış 
ise de, gönlü o nisbette tazedir. Ve hele 
doktor tipin6eki adamlardan ziyadcsile 
hoşlanmaktadır. Bunun için. .kendisini 
tedavi eden, ve bilhassa çocuğunun bir 
çok doktorlar tarafından ke§fedilemiyen 
hastalığını gayet kısa bir zamanda iyi e-

det sonra başına gelecek felaketten bi· 
haberdi. 

İspanyol hükfuneti beş Alman ge • 
misinin oralarda bir şeyler yapmak is
tediklerini hissetmişler, fakat böyle bir 
hadiseye Almanların meydan verecek· 
lerine ihtimal vemıemişlerdi. 

Almeria Syera Nevada dağlarının 
yeşil sırtlarına yaslanan Akdenizin, 

JAE .. 

kendi hususiyetlerini cemetmiş ufak Almeria'nın bulunduğu mevkii 
bir kasabadır. Güzeldi~, şirindir. Se • gösteren harita 
vimlidir. Yeşil ağaçlar arasında gizlen· 
miş olan tek ve iki katlı ahşap evler, rıyorlar. İtfaiye yangını söndürmeğ& 
daima gök maisi olan bir koyun ucun· uğraşırken bir mermi su yollarını bo· 
da toplanmışlarchr. Kasaba mermilere zuyor ve hortumlar su yerine acayip 
mukavemet edecek halde değildir. sesler çıkararak, halkın ümitsizliğini 

arttırıyorlar. 

Kazazedeler Halk uyurken 

Herkes evinde rahat rahat uyurken, Kızılhaç teşkilatı hadisenin ilk kur-
bir kaç tane mermi, kasabanın ortasm· banlarmı, imdat istasyonlarına getiri • 
da patladı. Halk deli gibi evlerinin yor, askerler, enkaz altından insanlan 
penceresine koştuğu zaman, şehre mer- çıkarmağa uğraşıyorlar, yollarda yara· 
miler yağmur gibi düşmeğe başladı. lananların kanlı izleri gözüküyor. 

Halk sokaklara döküldü, şehirde Şurada bir ağacın dibinde mermi i-
panik başladı. le eziimiş bir vücut nazarı dikkati cel· 

Kadınlar, erk\?klcr, giyinmeden so- bediyor, yüzü tanmmıyo:.-, gözleri fır -
lkağa fırlıyorlar, çocuklar, annelerin in Iamış, kafa tası patlamış ... 
etek1erine sarılıyorlardı. Ha'Stanenin yatakları dolmuş, yara· 

Obüsler yağdıkça. evler yıkılıyor, lılnr sofalarda, koridorlarda yatıyor • 
yangın çıkıyor, duvarlar halkın üzeri - lar, doktorun kendilerine gelmesini 
ne yıkılıyordu. bekleyenlerden bir çoğu, annelerinin, ab 

Ateş yağmurundan kaçmak isteyen lalarının, karılarının, nışanlılarının kol 
halk ormana doğru koşuyor, fakat ek- !arı arasında hayata gözlerini yumu -
serisi, önünde arkasında açılan gedık- yoriar. 
!erden sıçrayan misketlerle paralanı • Almerianın valisi Gabriel Moron 
yordu. diyor ki: 

Hayvanlar ahırlarından fırlıyorlar, - Almanlar şehre 200 den fazla 
acayip sesler çıkararak sokaklarda mü bomba attılar, elli tane ev kökünden 
rur \'e uburu güçleştiriyorlardı. yıkıldı, hasar görrniyen bir tek bina 

Obüs yağmuru bir türlü durmuyor, kalmadı, ölü ve yarahların miktarını, 
kasaba. yer yer yanıyor, dehşet, artık, çokluklarından dolayı tesbit edemiyo • 
kızıl atkısını Almerianın üzerine atı • ruz. 
vordu. Sakin ve saki! kasabamızın hafıza -
~ Ana, baba, yarım yıkılan evlerin en sından bu fe18ketli gün hiç bir zaman 
kazı altında yavrularının cesetlerini a·, sfünemiyecektir. .................................................................. 
den doktor Pime yürekten bai\hdır. İlk Bina vergisi tebliğ memurlan 
önce bir menfaat, bir şükran hfs.<:i şeklin- baremden istifade edemiyecekler 
de beliren bu bağ, gün geçti~çe derin bir Hususi idare ve belediyeler ınemur· 
al8ka, sevgi şeklini almıştır. ları 930 senesinden evvel vazifelerine 

Doktor da ~vdeki ümitsiz vaıiy~tinden, tayin edilmiş iseler, barem kanunu ah· 
karısile olan anlaşamamazlıgından ve kamına göre tekaütlük hakkından isti
ve ondan şüphelendiğinden, boşanmak fade etmekte idiler. Şimdi bu vaziyet 
niyetinde olduğundan bahsed:nce; vazi • 930 senesinden sonra memuriyete baş· 
yet, kendi kendine düzelmiş, ve yaşlı ka- !ayanların lehine olmak üzere tadil e· 
dm, gürbüz doktoru delice sevmeğe baş- dilmiştir. Badema bütün hususi idare • 
lamış. Varını, yoğunu, incilerini, mUcev- ve belediyeler memurları seyanen te· 
herlerini ona yedirmiş. Bu yetmemiş, kaütlük hakkından mahrum kalmıya • 
çocuğunun mektE:p parasını da doktora caklardır. Yalnız bu hükümden ücretli 
vermiş. memurlar istisna edilmişlerdir. Bunla· 

Lakin, doktor, yüzüne gülüp de. para- rın .başında şimdiye kadar peşin olo.rak 
sını çektiği madam Föngosonu birdenbl- maaş alan belediye tahsildarları gel -
re ihmal edince, kadın neye uğradığını mektedir ki onlara bu ay Haziran ma • 
şaşırmış, yalvarmış, yakarm1ş, bundan aşı verilmemiştir. Ve badema da işle • 
bir fayda olmadığını görünce, doktoru dikten sonra ücretleri tediye olunacak
muhakemeyt! vermiş. tır.Ayni zamanda hına ve erazi memur-

Muhakeme de yukarıda yazdığımız şe· luklarındnki tebliğ memurlarının ma -
kilde, doktoru sırf mesleği alel ederek bu aşları da ücrete tahvil edilmiştir. Yal
işi yaptığını nazarı itibara aı:ırak, doktor nız müddeti hiz~tleri 20 seneye baiiğ 
Pimi azalıktan çıkarmıştır. olan tebliğ memurları tekaütlUk hak 

larmı muhafaza edebileceklerdir. 



Bu haftaki Milli Küme maçtan 
Galatasar·ay Ankaragücü 

yarın karşılaşıyorlar 
Şimdiye kadar yapılan oyunlara bakıp ta bir hüküm 

vermek lazım gelirse bu haf ta Galatasaragın 
kazanacagını sÖlJ/emek yanlış olmaz 

Bu hafta Gala.ta.sa.rayla karşıla. §acak cıla.n Anka.ragüci.L takımı 

Millt küıne maçları fikstürüıiin ga· /bu evsafı sarahaten gösterir. Bilhassa 
rlfl tecelli:lerinden olarak bir kısım İstanbulsporlu Fahrinin forvet hattın-
klüplerimiz hemen hemen bütün maç· da bulunması, bu hattın hücum kabi • 
larını ikmal ettikleri halde, diğer bazı liyetini fazlalaştırmış ve takıma iyi bir 
klüplerimiz de maçların henüz yarısı· insicam vermiştir. Kalecileri Ateş, yeni 
nı yapmış bulunuyorlar. olmakla beraber ismine yakışacak şe • 

En az maç yapmış olan Galatasaray, kilde, Ateş gibi oynamaktadır. 
bu hafta 9 • cu karşılaşmasını Ankara-

Gala tasaraya gelince, Gençlerbirli • gücüne karşı yapacaktır. Fikstür muci-
ğine Ankarada çıkardığı takımla oyna-

bi~e cumartesi günü Fenerbahçe oy- yacağı zannedilmektedir. Hayrullah, 
namış olsaydı, Galatasaray pazar gü • Salim kadar ça•buk ve ateşli olmamak
nü rakiplerine çok avantajlı bir vazi-

~~~ ~~naac~~~İa,H~~~~~~g~:ı~:~~~;: ~~n~;~:~e~İd~~u~~~~~a~:da~~u:~~n~:~ 
rmda göstermiştir. F'orvet hattı, ka1e 

kadar hiç bir klübün mazhar olmadığı önünde telaşlanmadıkfarı takdirde, çok 
bir avantaj elde etmiş oluyor. 

gol çıkaran genç elemanlardan mürekMilli kümenin en başında giden Ga-
keptir. Yalnız Haşim, son oyunlarında latasaray, hesapta olmıyan bir imtihan 

daha geçirecektir. Ankaragücü, İstan· biraz ferdi oynamakta, muhakkak gol 
fırsatlarını heba etmektedir. Galatasa· bulda yaptığı maçlardan Beşiktaşa 3-1 
ray müdafaası, hücum hattına nazaran mağlUp, Güneşe 2 • 1 galip gelmiştir. 

Bu da takımın hemen hemen İstanbul zayıftır. Şimdiye kadar olan maçlarda 
klüpleri ayarında bir oyun çıkardığmı galip çıkmakla beraber, bir hayli gol 

yemekten de kurtulamamışlardır. Ma· 
göstermektedir. amafih ufak tefek hatalarını da tashih 

Ankaragücü bir buçuk saat, yorul -
ettikleri takdirde de, en çok mi.itecanis madan, yılmadan oyun çıkaran ve o -
bir takım olduklarını da söyliyebiliriz. yunun nihayetine kadar mağllıbiyeti 

kabul etmiyen enerjik bir takımdır. Meşin topun tahmin haricinde sür
Oyuncuların nefes kabiliyeti, atletik prizleri müstesna, maçın Galatasara -
meziyetleri yerindedir. Ankarada Ga - yın lehine neticeleneceğın: düşünmek 
latasaraya karşı çıkardıkları oyun da, hata olmaz. 

Beş kocamdan niçin ayrıldım? 
(Baştarafı 7 inci scyfada) 

kart, kaknem, palyaço suratlı karıdan 

başka bir de çiroz balığı gibi kupkuru, 
çing<me maşası gibi epesmer bir kadın 
daha bulmuş, bunlardan birini sağına, bi
rini de soluna almış tezgah başında üçü 
bir ağızdan şarkı söylüyorlar. Görümce -
me sordum: 

- Benim yerimde sen olsan şimdi bir 
rezalet çıkanr mıydın, çıkarmaz mıy -
dm? 

Ve daha onun cevab vermesine mey -
dan bırakmadan ileriye atılıp tezgaha so
kuldum, önce kart, kaknem, palyaço su
ratlı karının; sonra da beri taraftaki çi
roz balığının suratlanna birer tokat ya
pıştırarak feryadı koyuverdim: 

aşkcttikten sonra oracıkta dü§ÜP bayıl-
mışım ... 

* Ertesi gün bohçamı, sandığımı, sepeti-
mi toplayıp çocuğumu da kucaklayınca 
soluğu doğru anamın evinde aldım ve bu 

hal benim ilk göz ağrım olan ilk kocam
dan ayrılmamın ilk sebebi oldu. 

( ılrkası var) 
~~~~~~~---

Deniz yolları umum müdürü 
Ankaradan döndü 

Denizyolları Umum Müdürü Sadet· 
tin Ankaradan dönmüştür. 

İskenderun hattına 6 ay sonra va
pur işletilecek, harici hatlar tesis işi 
Almanyaya sipariş edilen vapurlar gel 
dikten sonra düşünülecektir. Yeni şi -
lepler alınması için bir karar verilmiş 
değildir. 
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·Efrasyab korkunç bir rüya görmüş 

ve derhal müneccimi çağırtmıştı 
-1-

EFRAsYABIN 
RÜYASI 

Efrasyab, sağdan 
sola döndü. Sonra, 
birdenbire, yatağı • 
nın içinde doğrul • 
du; oturdu; fakat 

beyni, o kadar uy • 
kusunun tesiri için· 
de idi ki başı, ken -
diliğinden göğsüne 
doğru iğildi. Bir kaç 
dakika, gözleri ka ~ 

palı, elleri örtüsü • 
nün üstünde, hare • 
ketsiz durdu. Böyle 
dururken, uyku mah 
murluğu yavaş ya • 
vaş dağıldı ve hatı· 
rası canlandı. Göz • 
!erinin içinde bir ta
kım hayaller kımıl
dandı; Kızıl Frengis 
( 1 ) .. eriyor, eriyor .. 
su oluyor; bu su, büyüyor, büyüyor.. det, cariyeye baktıktan ıonra, kalın, 
bir deniz haline geliyor; Midya ülke • gürliyen bir sesle: 
sini kapladıldan sonra şarka, garba.. - Söyle! Başmün~ccimi çağırsınlar! 
şimale, cenuba yayılıyordH, DedL 

Efia~yab.. başmı kaldırdı; gözlerini Cariye.. iğilerek çıktı. Biraz sonra, 
açtı ve düşündü: Gözlerinin içinde oy· odaya başcariye girdi. Elindeki küçük 
myan hayal, gördüğü rüyanın ta ken • meş'aleyle, masanın üstündeki büyük 
disiydi. mumlan yaktı. Sonra, hükümdarın ö-

Evet.. o, ruyasında, kızının eridiğini.. nünde iğilerek: 
su olduğunu, her tarafa yayıldığını gör- _ Efendimizin b;r rahatsızlığı mı 
müştü ve bu yüzden uyanmıştı. İçin - var? 
de, müphem bir üzüntünün baygınlığı Diye sordu. 
vardı. Derin derln nefes alıyordu. Efrasyab .. hala dalgındı. Başını sal· 

Hükümdar.. bu garip rüyasına bir 
lıyarak: 

mana verememek aczi içinde, dalgın _ Hayır! 
gözlerini, karanlıkca odanın içinde gez-
dirdi. Tavandan sarkan büyük bir kan· Dedi. 

Odaya birbiri arkasından, genç, ih· 
dil?cn, donuk, zayıf bıı~ zi.~a .. akıyordu. tiyar bir kaç kadın daha girdi. Bunlar
Sagda, duvarın içinde.<ı huyuk ocakta, d b" . k 1. .d. .. .. an ırı ra ıçe ı ı. 
çatırdıyarak yanan odunların ustunde . .. .. 
kıvılcımlar saçan bir alev parlıyor ve Kralıç~, lkırk yaşlar~.nd.~, ~uzgun en-
b. k g"lg 'b' d an sedı'rle damlı, guzel esmer yuzlu bır kadmdı. ırer oyu o e gı ı ur r, A v 

d 1 l l d k. perdele Telaşlı adımlarla yataga yaklaştı. En-
san a ye er, pencere er e ı r d' 1. 1 1 h''k'.m<l ·· .. 
üstünde, kızıl akisler dalgalandırıyor· bışketı bakış ara u u arın yuzune 
du. a ı ve: 

Dışarıda, rüzgar uğulduyor.. yağ • - Ne oldun aslanım? Rahatsızlan -
mur yağıyordu. dm mı? Başmüneccimi istemişsin! 

Efrasyab .. ellerini kaldtrdı; dağınık Dedi. 
uzun saçlarını düzelttikten sonra par- Efrasyabın geniş sakallı tunç renkli 
maklarile sakalını taradı. Aklı, hep rü- iri yüzü o kadar somurtkandı, ki bu -
yasında idi. nun manası rahatsızlıktan ba~ka bir 

Bu sırada, odanın kapısı, sessizce a- şeyle tefsir olunamazdı. Ellerini kal • 
çıldı; bir kadın, ayaklarının uçlarına dırdı; yüzünü buruşturarak gözlerini 
basarak ocağa doğru ilerledi. Bu, nö- süzdü: 
betci cariye idi; ocağa odun atmıya gel- - Rüya gördüm. Fena bir rüya ... 
rnişti. Diye cevab verdi. 

Kadın.. hükümdarın, yatağında o • Kraliçe, kocasını teselli etmek istedi; 
turduğunu görünce, odanırı ortasında hükümdar, !karısını~ sözlerim dinlemi· 
durdu; ellerini göğsünde kavuşturarak yerek: 
emir bekledi. 

Efrasyab .. dalgın gözlerile, bir müd-
- Çok garib bier rüya! Sinirlerimi 

b 
"''" Efrasyab .. 1 düşünüyordu. Ceva 

nıedi. -~ 
" letnP Kadın, kocasının bir şey soY . 

istemediğini anlayınca: 

- Hayırdır inşallah! . b4' 
Dedi ve ötede, iki tarafında bırer Jl1' 

yük mum yanan, iki başlı, boynu 
puta doğru yürüdü. .. ~ .. de)] 

Kraliçe, iki insan büyüklugun tU. 
taştan Allahın önünde secdeye Y8nı' 
Onu gören cariyeler de, hanımlar\,,_ 
arkasında sıralandılar; yere yattı 
Uzun uzun dualar mırıldandılar. ··zgt' 
Dışardan yağmurun şırıltısı, : 0. d• 

rın uğultusu geliyordu. Sarayın ıçı~ , 
oda kapıları açılıp kapanıyor .. taş ın' 
falarda, aya:k sesleri, kadın konuŞ 
lan, gittikce artıyordu. ·rs ' 

Hükümdar sarayının harem .?a~ , 
sinde büyük bir telfış varjı. H~k sın' 
darın fena bir rüya gördüğü, ruY~ ça~ 
tabir ettirmek ıçin başmünecci~1 dsJI 
ğırttığı liaberi, odadan odaya, ~ag~ııl ı 
ağıza fısıldanarak herkesi ayaga . bi
dırdı. Öyle ya .. bu rüya, mühin:1 ?1rsoıı• 
dise idi; çünkü bir defa, fena ıdı. içiJI 
ra, hükümdar, onu tfıbir ettirmek U • 
sabah olmasını bekiiyememiş, ~aş: bil 
neccimi, böyle yağmurlu ve sogu bılri' 
ha va da, gece yarısı çağırtmak :r.oec ..... at' 

· · 1 . t . t' K ı· de btıJ yetını 1ısse mış ı. ra ıçe.. .. ' d 5ee' 
bir endi~e içinde, mabudun onun e 
deye yatmış, .dua ediyordu. .. ds-' 

Kraliçenin ihtiyar anası .. hil~U~i)'4 
rın büyük hemşiresi, saray~a, ş;;iSe>'' 
kadar, böyle ehemmiyetlı bır ha bÖf.° 
şahid olmadıklarını söylüyorla~ .. ·eri • 
lece meseleye bir felaket rengı \: rJııP 
yarlar .. herkesin telaşını arttırıyo ' 

dı. 0tut' 
·· le Efrasyab .. yarım s&at, he~ oy t ettiJI 

- Sizi utanmazlar sizi, sizi arlanmaz
lar sizi, sizi kepazeler sizi, sizi maskara -
lar sizi, sizi sokak şırfmtılan sizi! 

( 1 ) Diier bir rivayete göre Astiya • 
iın kızının ismi •Mendane• idi. 

-----=-=---------=ısı==-----..;.: 

oynattı. Hayırdır inşallah' 
Diyerek söyleniyordu. 
Kraliçe merakla sordu: 
- Ne gördün kudreti im) 

du ve rüyasının kendisine ışare k baŞ1 
ilahi hikmeti ke~fetmeye çaiışara 
müneccimin gel~csinı ·bekledi. 

Karılar da, bizimki de birdenbire ne -
ye uğradıklarını şaşırdılar. Şimdi bütün 
güverte halkı başımıza dolmuş, bizi sey· 
rediyordu. Tokatlan yiyen karılar bir 
mil~det alık alik yüzüme baktılar, sonra 
vazı yetin fenalığını görerek sessiz, seda-
sız kalabalığın arasına sıvıştılar. Bizim 
bay ise rakı beynine vurmuş olduğu için 
bana dehşetli çıkışmasın mı: 

- Ne halt ediyorsun, ayıp değil mi bu 
yaptığın? 

Ben, artık ne yaptığımı bilmiyorum. 
Hiddetten galiba bir tokat da bizimkine 

1 Bacaksızın maskaralılıları: Asri Guillaume Teli 

---------- ~~~!!!lıı!!llıııml!'P.!'~~~-~-- - - - - -

* be' 
Başmüneccim.. vezir HarpaS11~syB1'1 

d . d' v. man E r '~,.111 raber o aya gır ıgı za ' d'ni ~ 
epeyce ferahladı; fakat, ken ı :ıculııl' 
mecalsiz bulduğu için yerinden 
(}anmadı. k aıı, biİI" 

Başmüneccim.. yelpaze ~.~ t iri yı: 
yük burunlu, parlak siyah go~ u oJ1lı1f= 
rı esmer bir ihtiyardt. Başın ~.'51unde, 
iarına lüle lüle akan sa~lar~k u bir 1'~1" 
siyah koyun derisinden yu:ks tarisiniJl 
pak vardı. Renk renk yollu en siyahtı. 
üstüne giydiği kumaş kafta,nısı 1,or) 

(Ar.ca 



sa,r. • 

laa bu adam 
•adet yü
:ı:iindeD öl-
mİİftür. Biitüa audet •bep
lerine malik eldutu İ~• laa- • 
yatta• tat alamamıı, :pllltea 

ri19 eriye ölmiftiir. Elcld'I• deftnea l 

Denizcilik tarihinin en garip harbi 
f59~ yılında lngiliz ReYenge (intikam) gemisi, 100 uğlam 

tayfuile ( 90 Maleryadan ambarlarda yatmka idi ) 15 saat 
durmamacasına 35 büyük lspanyol gimiıi ile çarpıımııb. 

...... ifel kaptanın bir tek kolu 
U y 1 vatdı. Bıı kolile piposunu i

Çerdi. Onu, diğer dört kaptan ar
kadaşı ile beraber tanıdım. Hepsi 
ihtiyar deniz kurtlan idi. Tekaüt il 
0Iınuşlar, vakitlerini birbirlerine korkunç 

• 

?~nyaÖ en büyük lautanetıi, Loı Anca.lutadır.20 lı:at
I~ 1 ~: JO yataklıdır. ve iki milyo• dört ps biD iDgi• 
ı:ı: ıraaına çıkmıftır • 

• Elcid, oa birinci uirda yqamıı bir l1paıı 
,.ı muharibi idi. O lkuiadeD ıürilüncc bir 
faizciye müracaat e<.erek, 1andıtını rehine 
koymut n o :ı:aınaıılar mühim bir meblet 
di19 1ayılaa 600 ıümiit mark borç almıftı. 

SOLDA - lngiltercni'l en küçük kilıaeai 
Eaatbovrne civarında Lulbugton'dadır. Me· 
•llayi 1atbiyeai 5 metro murabbaıdır ve 20 
lıifilık yeri vardır. 

Kadın kızardı, yoluna devam etmek is 
tedi. Ben ısroıı· ettim: • 

- Madam, ben komşunuz kaptan l\fi. 
şel Alban'ım! 

- Ya, dedi, affedersiniz. Kocam bana 
sizden sık sık bahsetmişti. 

hikayeler anlatarak geçirirlerdi. • 

Yalnız, Mişel kaptan, daima dinlerdi. K E s 1 K 
8ir defa olsun ağzını a~ıp bir hikaye an-
Jatmış değildi. Bir gün, arkadaşları ona 
IOrdular: KOL 

- O halde nasıl oluyor da komşu ol· 
duğumuz hatlde birbirimizden haberimlı 
yok. Rica ederim, kendis\ne söyleyiniz. 
bu akşamdan tezi yok gelip onu kucak' 
lıyacağım. 

Kadın bu sözlerimi duyunca kızardı 
bozardı. Müthiş bir sıkıntı içinde: 

- Yahu! Seniıı hiç bqmdan korkunç 
bir şey geçmedi mi? 
Mişel kaptan piposundan bir nefes 

Çekti. Sonra: 
- Geçü, dedi, yaln1% kimE anlatayım 

desem, sonuna kadar dinletmek nasip ol
inadı. 

- Neden'! 
- Çok korkunç, ondan .. 
Bu sözlere, dördü de kahkahalarla ce

:~~ vermiıtiler. Mişel kartan onların bu 
qııne gülürr.semiş: 

): - O halde, demişti, ~ kolumu nasıl 
~Ybettiğimi anlatacağım. dinleyin. 
Bis atikti oldu. Kaptlln bqladı: 

- O zama:ılar, yani bundan yirmi se
be evvel, Mwiyon denilen yerde bir kü· 
Ç\ik köşküm vardı. Uzun seyahatlerden 
dönüşte gidip burada bir kaç gün kal -
lbaktan hOflanırdım. Burası gayet sa -
kin, tenha bir mahalle idi ve kimse kim
ilenin ne yaptıjı ile mqgttl olmaz, her
~~ istediği gibi yaşarch, başkalarını ra
'liltsız etmezdL 
fi Bir gece, uyurken müthiı bir gürültü 
e uyandım. Her zamanki gibi açık pen

Cere ile yatıyordum. Bu öyle bir gürültü 
~di ki, sanki gök gürlüyor, yahut ta, yüz· 
erce kimse değneklerle tahtadan yapıl

ltıış davullara vuruyorlanlı. Kalkıp bak
bın. Gürültü lı:arşıki köfkten geliyordu. 
Bu köşk beJ senedenberi boştu, satılık-
~· daha o akşam üzerinde csatılık köşk> , 
evhasını da görmüştüm. Odamın pen - bahçe kapısına kadar götüreceğim. 

• Yazan 
Nakleden: 

G. Leru 
Filıret Adil 

Ceresinden, köşkün bütün katlarını, hat- • Ve tek başına bahçeden geçti, elinde 
tl alt katını bile mehtap ta olduğu için, gene lamba olduğu için bu sefer yanın
&arahatle görüyordum. Köşkün bütün da kimse olmadığını büsbütün sarahatle 
=nce~el.eri, ak~~ eve dönerken_. gö.rdü- görüyordu~. O kadar ki, bahçe kapısı - '-----------------1 

m gıbı, kapalı ıdı. Yalnız alttakıJerın a- nın tokmagımn kendi kendine, hiç bir in- Saatin yedi olduğunu görünce aklım 
lalıklarından ışık sızıyordu. Acaba bu san eli üzerine dokunmadan döndüğünü, başıma geldi. Zira, 0 gün, transatlantik 
llletruk ve tenha köşkün içinde kimler kapının kendi kendine açıldıC1ını gördüm. o;:irketile yaptığım bir mukavele muci -
\tard ı 0 ~ b l ı. Açılan kapı arasından, genç kadının tek hince yeni vazifeme aş ıyacak idim. Der 
~encerenin kenarına, köşkten gorun- başına, yapayalnız olduğunu, ve bundan hal hareket ettim. Vapura bindim ve ak

~ıyecek bir şekilde oturdum. Gürültü, dolayı hiç te hayret etmediğini müşa • şam üzeri hareket ettik. 
~saat kadar devam etti. Nihayet, şa - hede ettim. Kadın, boşluğa doğru elini Tekrar Muriyona döndüğüm vakit ara-

la beraber durdu. Kögkün kapısı a - sallıyarak bir veda işareti yapb ve: dan tam bir sene geçmişti. Karşıki köşk-
:ıdı ve eşikle, hayatımda gördüğüm ka- - Haydi, dedi. Güle gülf'! Gelecek se- te gördüklerimden kimseye bahsetme • 
h lll~arın en güzeli, en litifl görümlü. Bu ne gene görü~ürüz. Kocam çok memnun miştim, fakat bir sene süren seyahatle-
~~kula.de kadın, bir balo içinmiş gibi oldu. Davete hepiniz, eksiksiz olarak ica- rim esnasında sık sık düşünmüştüm. 

liYınmişti. Elinde bir limba tutuyordu. bet ediniz. Güle, güle! Eve akşam üzeri dönmüştüm. Yukarı 
~b~ nefis omuzunu aydınlatıyordu. Bu sözlere bir çok sesler cevap verdi: odama çıkar çıkmaz, ilk işim pencereye 
lecii ~1? sessizliği içinde fU sözleri söy- - Allaha ısmarladık madam ... Allaha koşup açmak oldu. Pencereyi açarken çı-

linı duydum: ısmarladık aziz madam, gelecek seneye .• kardığım gürültüden, karşıdaki köşkün 
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- Güle güle aziz dostum, gelecek se- Gelecek seneye... bahçesinde dolapn bir kadın döndü, bak-

eye ıene bulu§Uruz. Ve kadın kapıyı kapatmak için elini tı. Bu, bir sene evvel görmüş olduğum 
ııı!akat .bu sozleri kime söylüyordu? Ya- uzatırken bir hareket yapınca, bir ses: lambalı kadın idi. Kalbim sıkışır gibi ol
~ da ~ımse yoktu. Öylece, bir müddet - Rica ederim, dedi, zahpıet etmeyi • du. Demek o gece gördüğüm bir hayal 
din ledı. Köfkün bahçe kapısı, kendi ken- niz. Ben kaparım. değildi. Hakikatti. Hem ne hakikat. Doğ
la e Açıldı ve kendi kendine kapandı. O Ve kapı kendi kendine kapandı. Bir rusunu isterseniz, kadına abayı yakmış • 
lı:~' ~enç ~~dm ~ içer~y~ girdi ve ziyafet verdiği anlaşılan .. bu gü.~el ~v sa - tıın. Kadın beni görünce, yüzünü ekşit
~ eski halını aldı. Keııdimı çıldırıyor hibesi de, rahat rahat koşkE' dondu. İçeri ti. Bir kaç adım daha attı. Sonra cNe ya -
~a rüya görüyor zannettim. Zira, bah- girdi. Sonra alt katta, pancorlardan sızan payım?• der gibi omuzlarını silkerek: 
Oıu en, .ben görmeden kimsenin geçmek ziyanın söndüğünü, buna mukabil üst - Jerar, dedi, haydi eve dönelim. Se
Pt lllalı yoktu. Halbuki birisi geçmiş, ka- gattaki penc<.>relerden bir kaçının aydın- rinlik bastı. Bahçeye baktım. Yanında 
~ç~!ıp üzerine kapanmışt;ı. Acaba bu landığını gördüm. Bir müddet sonra o kimse yoktu. Amma hiç kimse! O halde 
lıun~~· Bi~. ~.ay~alet mi? Cin mi, peri mi? aydınlık da söndü. Ben, hala, aptal ap- bu kadın deli idi. Fakat hiç te beiızemi • 
dtiı rı duşunurken, köşkün kapısı bir tal bakınıp duruyordum. Öy!ece saat ye- yordu. 
IÖ~ a~ıldı, ayni nefis kadın bir daha diye kadar orada kaldım. Köşk, bir gün Kadın bu sözleri söyledikten sonra eve 

_ °!u. Bu sef~r: evvelki metruk halini almıştı. Hiç bir ye- doğru yürüdü. İçeri girdi. Biraz sonra, 
koln§ man, dedı, yavq olunuz. Karşıki rinde, içinde ınsan olduğuna dair bir iz bütün pencerelerin pancurlarını kapadı. 

uyu uyandımuyalım.. Hem sizi yoktu. O gece uzun müddet penceremde bekit-

dim. Fakat .köşkte nazarı dikkate çarpa
cak bir teY olmadı. Gece yarısından son
ra yattım. 

Sabah olunca, eene pencereye koştum. 
Saat ona doğru, kadın, köşkün kapısın -
~an çıktı, dönüp kilitledi. Sokağa çıka -
rak pazarın yolunu tuttu. Hemen giyinip 
dışarı çıktım. Pazara gelince. kadını bir 
bakkaldan çıkarken gördüm. Gidip sor -
dum. Bakkal: 

- Sizin komşunuz, dedi, kocasile be • 
raber, bir senedir orada oturuyorlar. 
Amma kimse ile girüşmezler. Fakat bi -
zim burada, maICım ya, kimse kimse ile 
meşgul olmaz. Mesela, kaptan Jerar ... 

- Hangi kaptan J erar? 
- Bu kadmm kocası. Galiba kendisi es-

kiden bahriye: yüzbaşısı imiş. Amma ken
dini henüz gören yok. Bazan, karısı evde 
yokken çırak, eve öteberi götürür. Kapı
yı çalınca kaptan içeriden seslenir. Geti
rilen şeylerin kapıönüne bırakılmasını 

söyler, ve kimse yokken çıkar, alır. 
Bakkaldan fazla bir şey öğrenemedim. 

Fakat eidip köşkü kiraya vermiş olan 
komisyoncuyu buldum. O, bana. bu kap
tan Jerarın soy adının Bovızaj oldufunu 
söyleyince, hayretimden dona kaldım. 
Zir Bovizaj benim en aziz arkadaşlarım
dan idi. Onun Tonkine tayin edildiğini 

ve oraya gittiğini biliyordum. Fakat yir· 
mi senedir ne kendisini görmüş, ne de 
bir haber almıştım. Derhal, gidip onu 
gönneğe karar verdim ve yola koyul -
dum. 

- Madam, dedim, zannedersem kap
tan Jerar Rovizajın zevcl?sile müşerref 
oluyorum. 

- İmkanı yok, dedi, bilhassa bu ak · 
şam... İmkanı yok... Ben kendisine size 
rastladığımı söyler ve soora size habeı 

veririm. Biliyorsunuz, biz kımseyi gor -
müyoruz, kimseyi kabul etmiyoruz. Ma ~ 
zur görünüz. 

Sinir lenmiştim. 
- Madam, dedim, kaptun Bovizaj ite 

zevcesinin hazan dosUannı kabul ~tti -
lfni biliyorum. Mesela bu akşam iı;in de 
bir kabul resmi yaptıiınızdan haberim 
var. Geçen sene, bugün jçin sö~eşmi! 

dejil miydiniz? 
Şaşırdı ve: 
- A ... dedi, demek biliyotsunuz. Li· 

kin bu dostlar tamamen, müstesna, kim· 
.elerdir.. Evet. cMüstesna dostlar .. . 
Kadın bunfarı söyledi, cevap almadan, 

ldeta koşa koşa yürümeğe başladı. Biraz 
ilerledikten sonra döndü: 

- Rica ederim cbilhassa> bu akşam 
gelmeyiniz. 

Dedi. Lakin ben karanmı vermiştim. 
Akşam olunca, siyah elbiselerimi giy 
dim ve köşke gidip kapıyı çaldım. İçeri 
den bir ses: 

- Giriniz. 
Dedi. Bu, Jerann sesi idi. Kapıyı açıı 

içeri girdim. Kimse yoktu. Karşıdaki sa 
londa ışık olduğunu görünce oraya yü 
rüdüm, girdim ve seslendim: 

- Jerar, ben geldim. Ben Mişel Al • 
ban! 

Salonda kimse görünmüyordu. Fakat 
Jerarın sesi cevap verdi: 

- A.. Nihayet gelmeğe karar verdin 
ha! Daha demin karıma söylüyordum ki, 
Mişeli görürsem çok memnun olacağım 
Esasen, sen, cmüstesna dostl:ırımla> ka 
bul edebileceğim yegane kimse idin. Hi 
değişmemişsin Mişel, nasılsı-: bakalım! 

Şaşkın • şa~km etrahma bakınıyordum 
Kimseler yoktu. Ses devam etti: 

- Otur canım, kanm nerc·de ise gelir. 
Beni şöminenin üstünde bıraktı, orada u
nuttu. 
Başımı kaldırıp şöminenin üstüne bak

tım. Orada bir yarım heykel, bir büst, Je
rarın büstü, yani gövdesi duruyordu, v• 
konuşan bu büst idi. Heykeltraşın kolsu, 
olarak yaptıkları bir büst. Büst: 

- Sevgili Mişel, dedi, sP.ni kollarımıı 
arasındl sıkamıyacağım, zira görüyor . 
sun ki kollarım yok. Fakat ıstersen, zah· 
met olmazsa, beni indiriv<?r. Karım, sa
lonu tanzim ederken onu rahatsız ediyo
rum diye, beni böylece rafa koydu. 

Ve büst kahkahalarla gülmeğe başladı 
Kalktım, dostumu, daha doğrusu gövde .. 
sini kucaklıyarak yere indirnim. Jerar 
hakikaten bir gövdeden !barP.t kalmıştL 
Ayakları, kolları yoktu. Omuz başların
dan sarkan kısma, çengeller takılmıştı. 
Altında da çocukların tekerlekli ataba • 
ları gibi bir araba vardı. Je,.ar çengelle .. 
rile öteye, beriye takılarak :ıraba ile ka· 
yıyor, bir sandalye dibine geldi mi, çen
gellerle kendini üzerine çekiyor. masa -
nm üstüne fevkalade bir maharetle ~·ç • 

(Devamı 10 uncı. ıayjada) 
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::::~:::, "e ı1ıııaat Vatanilerin taşkınlıkları 
Iralıa gidiyorlar H • • .. • c 

<Btqtaratı ı ıncı ıavtada> Suriye meclisinde at ay ıçın numayı.., 

Korllu 

KESİK KOL 
kısım hazırbklar ikmal edllmiştir. b' ) Ja 

(Bof t41'tıfı 9 uncu ıahi/ede) ~&.!:.,~larta, byfaı·rı·lnarci lallme!:lll aryoalcularatuyaını- Bu seyahat. geçenlerde mernlttketlmtzl yapblar t me US ar abp tuttu r 
~. iniyor, dolapyor, gülüyor, evet, uuro. ---s ziyaret etmiş olan Irak Hariciye Veziri p 
.W.biliyordlL Bilba- o &ün pek neteli ~erdi. Bunlar alelacele bir sal Naci El'asıl'ın ziyaretini iade maksadını (Baftartı1' ı tnd •11fatloJ f tmamımız 4'a Za!ın'dlrl• fianlll orta 
- Ben mütmı bir teessür içinde, l8P yapnıı•fl•r, tizerine binmiıl,.rdi. Hariku· istihdaf etmekle beraber r.:ark J>aktı ile .. 1:-•- l · ba.ı..l u atta. 

İn la be .- mazluma, kuvveloli&&I&& cıze • .,. m owu- N'"'· t IJI-- ..... d.n1 .. ,~,,rc1ta ~ lıılr halde idim. Jerar: llde güzel bir giltz kızı da onl&l' • de yakından alAkadar bulunduğu söylen• • d". ! Bn..n.,. J' UWlye t 111\&MIU Ut6 __ ...._ı,tµ 
- Çok deiiflnişim. delil mi MlfelT de- raberdL Bir aslın üıerlnde on Oç klfl idi- ğunun aünü ur •i c ...... ., rana?ın, S · 1ıs1 b. Dimaylf 7ap&ı. 111 

........ _1.1:- • • ..-1. mektedir. Türk dostluğunu elde etmek tçın Sunye- ~-~yeb~ ırb ...__. __ ..1 .... yeril-11. amma iyi ettin de bu_,..... 8-.uu. ler. Yanlarına alabildikleri yıy~ üç Bükr-te• ..r. .. .1n. ..;..,, .. 1 1 le D\&Uıayış, u - me us~ 
da ,.._~ aJIL ...... yi feda ettiği •---• ...... cum e er · .... ,. bir ......... ir Yelilelile lldı. Takri" 

.dlilstesna dostlanmız• ıe~~ "'it ,nn 110nra bitmif ve aradan sekiz gün, ge- Bükreş 4 (A.A.) -Türkiye Hariciye bütün matbuat, Suriyenln qradılı zu- ~d ~ ysp 
leniriz. Onlardan gayri kimse ile e&üf çince, •ldakiler açlık den!len teYin ta - Vekili Dr. Tevfik Riiftii Aras, yann, Bu- Adı b gün laken fU ur: 
.müyorum. Bana müsaade et. Gidip simo- mamen pençesine düşmÜfleJ'di. O zaman. dapeştedıen huraya muvasalat PClecek ve lilmden bülıedtyor. c u • İçlerinde ı.tendenm Sancajının _.. 
kinimi giyineyim. içlerinden birini yemel~ karar vemılt • burada 7 hazirana kadar kalacaktır. Dr. derun, JaDD da H~tay olacak ülke Surl- lpı:m- mebul1an - de bulunan ve ıoillr 

Ve arabasında kayarak. rıktı, gitti. O lerdL .... u.:- kim venecekti? K·-~a çek • &..ı yenin, aıntmaz bır parçuıdır. Biz Mil- tin hakiki ninmessilleıinden mürekbP r 
• ., _.... " ~ Tevfik Rüştii Araı buradan Türa.1yeye ı tıe c.m tinin brannı h" bit zaman 1:-

Clder gitmez, içeriye, kansı, elinde lam- menin en milnasip yol ola<'ağı kabul e- hareket edecektir. e r 79 ıç lan Sbriye parllmentOlu, bir.ind • 
ba ile girdi. Beni görünce: dildi Ukin içlerinde buluna-ı bir doktor tudik ~ ~ etmemel\yjz!ıt diyor. desine göre ekendi kendlllnl idare sa1'-

- A .. dedi, geldiniz mi? Fena ettiniz. dedi ti: Pecıte 4 Pet(Huı:;ı) -~~ Viyanadan Bir bqka gaze~, pddetll bir cllJ~e Fran- hiyetini haiz müstakil bir dE:vlc:t olup bl9 . _,__ tesad"''- -._._ ., saya hücum ediyor ve Fransa ıJe akte- b. ti . . d b. ,. .. m. fet 
Evet, fena ettiniz. Bu akfun sıze ~- - Ben, -... aua-.. rdıgım efYB· gelen -~..ı..1 .,.,. Hariciye Vekili Riiıııtü . lan 1 . . ır sure e arazısın en ır par-:--

y . b .1.\UA~ -ıı dilmış o mukave e mue&bınce bu dev- edil ıw-cı dd . . de ,s,-
flrlerimiz olduğunu söylemiştim. anı, u lar arasında, yanıma ameliyat yapacak Aras Ba•vekil Daranyl ve Hariciye Na• 1 tin S . h d dl 1 t emez• ve l&iU ma eınna.e _ .... 

_1_ k" t ı-:-~ s e . urıye u u .annm emn ye ve se- ny· e .. _~, L-bul etma .. bir ..:.vasi v...-mlsafirler bazan çok can :ımıcı ımse - aletlerimi de almışım. Ç.u.aakueıı birini öl- Dekan,,a ile ..;t..,"\-r. .. akşam Bük· u_. t:-a üdafaa il L 11 f b 1 du ~~ - ...., 11' 

de .....ı. l k ' _,_ zın " 6"'"""9" .. ~• uuue u.u m e mil .. ~ e u un • detür· ----1--ını ı·1a- etm\J ol• .. düStuf lerdir. Gürültü etmesini ~ 1eVer er. dürilp yemektense, ura ,..:aeltm, biri - r- hareket etmiştir. alda b , ~ uw ..... 
Her halde g~çen sene duymuşsunumur. mizin kolunu veya bacağını yiyelim. Son- --r ğu h unu yapmaması. aradaki itti- - ana kanun - ahkimma iatiruıden 
Bakınız size tekrar ediyorum. Gidiniz, ra bakalım, belki yann bir gemi geçer, ~~~ :.11ed~-~lünf~ ,·~~edilme-\ • k cVe Suriye arazisinin emniyet ve sell-
müır' "ln olduğu kadar çab!.lk gidiniz. bizi kurtarır, ne diye bir cana kıyalım! Tralıga.lı maatalıallln IMU~ ı se p -~ı ett'tiın S<.ıY eme - metini Fransa üzerine tahmil eden~ 
. Ga ip bir rahatsızlık hissetmeğe başla- Bu fikir muvafık görüldü ve kur'a çe - Dertli tellıllı edlllgor tedir. ye - Fransa ıttifak muahedesi muribblCI 
llll§tım. Dostumun kansına ttnp ft'I' - ldldt Kur'a güzel İngiliz kızına isabet isk4derun meaelesi, buradaki Arap ctıAn eder ki: 
diın: etmifti. Onun bir kolu kesilecek. yene - (Bqtanıfı l tnd IG1lfacla) nasyonalizmı ve Arap ittihadı fikirleri- cMllleUer Cemiyetince d::ıhl ~-= 

- Peki, gldeceliJD. Yalnız dostumun cekti. O uman, bptaa Jerar, kazın kolu Bu ae.ne Kocaeli mıntabamdıki mey- aJn en IOD hadde çıkarı1muına ı.ebep ol- tudik edllmit oJan bu esulara nuın--
uasıl olup ta bu hale geldiiiııi bana an - yerine kendi kofimun kesllmt!slnl teklif va miktarı evvelki 1ene1ere nbbetle kat du. Suri,eıun Lideri_ arapca Zalm'l - o- olarak verilen kararı hiç bir surede_.. 
latır mısınız? Ne llbl müthlf blr kaza ne- etti, ve kestlrdl. Sonra... Böylece, Odnci, .kat fazlıdır. Bilbıaa bu mıntakan.ın bat- lan Dr. Abdurrahman Şehbender, Mey- bul etmiyecektir.• 
ticesinde... 6çlndl ve dördüncil kur'alar da hep in- Jıca meyva ihracatını teşkil tden Ozil· danda yapılan bilyük bir içtimada halka Bu takrir böylece ittifakla edilmJt. 8d 

- Bir kaıa filan olmadı mösyö! Ben za tesadüf edince, öteki kolunu, bacak - mün miktan tahmin olunamıyacat kadar hitaben büyük bir nutuk verdi. Bu, bir ,kararın Fransa hükUmett ile MiJJedd' 
Jerar ile böyle, gördüğünüz gibt evlen • Iannı da verdi. Nihayet bu fedakarlık ziyadedir. Kocaeli mıntaka.-u meyvalan- nevi protesto mitingi idi fçtımada cıdyasl Meclisine bildirilmesine de ayrıca brat' 
dim. Affedetainiz, misafirlerimiz nerede karşısında, saldakiler kızı kuı'adan · ha· nm çekicisi İstanbuldur. İstanbuia getl- mtıcahid• lede birlikte bir haylı Vatani verilmiştir. Suriyenin bu (!avada tuta
ıse gelirler, gidip Jerann giyinmesine riçte bıraktılar, ve sıra ile, her birinin rilen meyvaJar doğrudan doğruya mo- ve demir gömlekliler hazır bulundular. cağı tez budur. 
yardım etmeliyim. kollan, bacakları midelerine inmiş oldu. törlerle hale indirilir ve kabzunalların J'akat. halk c:.z iştirak etti. Zaim'iıı, arap- Bu tez, geçen gün size Y3Zmlf oJduiUID 

Ve odadan fırlayıp gitü. Demek dos - Öyle ki. salda, sağlam olarak kızla dok- müdahalesi ile satılır. Buradak: satış iş- çaya mahsus bellgatle verdiği nutuk, .veçhile, Sancak meselesini ~ 
turn ile bu halde evlenmişti' Tam bu es- tordan başkıısı kalmamış, lakin hllA sa- !erinde ötedrnberl cari bir usul vardır. Suriyeye ve Araplığa ait birçok mesele- Al.zas-Loren davasına benzeten Surıtr 
nada, koridordan garip, gökgürlemesine, bili selamete ulaşamamışlardı. Nihayet, Hal kabzımalları satılmak üzere getiri- lere blrdP.n dokundu Araplığın mütema- ,nin, vaktile Fransada bu tarzda yapılaJl 
tahta bir davula değneklerle vurulması- doktor, kendı bacaklannı dı kesti ve sol len meyvalardan kap tlblr edilen küfe dl tecavüzlere utracİığından ve Millet- bir protestoyu taklit etmesinden bafka 
na b •1zer es duydum ve akabinde, a - koluna ameliyat yapacağı, vP. aradan bir başından komisyon alır. Bu komisyon Ce . . _ bir ıey değildir. 
yakfarımın dibinde, küçük &'"abalara bin- ay geçtiği sırada, bir Çin yelkenlisi ta - miktarı kap başına 70-80 kUl'U§tur. İşte ler dı mıyetınin bu teca~l~re . ınAni o- Şaında bu hldiseler cereyan ederkeD 
miş. knlsuz ve bacaksız, dört gövde, dört rafından kurtanldılar. Bilmem buna kur- gerek Trakya Umumi Müfettişliğinin ve lama ~~an bahsederek ıki. mısal aldı; Halepte ve İskenderunda d.ı VataııiJef 
bü. .. d"" B l bana t h f tuh f J ks K li üstabsill ..:-ı- bunun hırı. Sancaktır; diğen de Fales- ta f d . t• lar .. . ler 6 ..... st ~or um. un ar u a a tarılmak demek doğru mu o ur? Llldn, · gere e ocae meyva m e.ı-UU&& , . ra ın an ıç ıma ve nunıayış .-
bakı vorlardı. Dördü de smokin giymifler, işin en müthişi, bu zavallılar, bir ay mü- 1 iürazlannın esasını bu şeldl tefltil et- t~.dir. ~im. her iki memlekdil'A de, ken- tip edilmekte ve merkeze tPlgraflar çe
beya7 gömlekleri, pırıl pınl parlıyordu. temadiyen insan eti yiye yı.ye, ona alış- mektedir. Dtin halde kirazın kilosu 4 ku- dısıne bır feY sorulmadan, hotbehot, kilmektedir. 
Dörc- nün da kolları yeri!'lde. dostum mışlardı. Aruk yedikleri her şey onlara ruşa satılmıştır. Bir kap aşağı yukarı 25 Fransa ve İngiltere taraflarından ameli- Bu arada Vatanlleri en ziyade sinirleD'" 
Jerarınki gibi çengeller vardı. Bu çen - tadsız geliyordu. Ve senede bir defa top- kilo kiraz alırı.aktadır. Demek 'k: b•r kap- yat masasınıı oturtuldutunu "" Suriye- dirmiş olan blı;hi,disede, geçenek peygaıtıı
gelll'rlc beni selamladılar, bir köşeye gt- lanıp._. ıaki üzümün tutan 100 kuruıtur. Kabzı- den Sancağın. l'alestinden de bayuk bir berimizin doğduğu günde caııude ya~ 
dip, b!r şeyla- konuşmaya başladılar. On- Jerar hiklyeıinin buruma gelince, et- mal bu bir küfe üzerinden komis\'on o- kısmın kesilerek birinin Türklere, diğe- merasim esnasında - ki lakenderun ınese
lar köşelerine çekilir çekilmez, ikişer, ü- rafıma bakındım. On iJd aövde gözlerini larak 70 kunq alımftır. Müatalwle ile rinin de Yahudilere hediye edildiji'll söy- lesinin akibetine dair ilk haberlerin gel· 
çer, dhrder, tıpkı bunlara benzer ıövde- ~ dilmtil'-'IL Jh~HhlhıiM llPtun. --- la11•uıh·k Wn d r a ~ kal- ~· Rel . flı~ de JllP"•• . ~ ~ler mf§ oldufu zam'afta tesadüf ediyordu· A
ler g lmeğe başladı. Hepsi de bana hay - Şimdi o, kollarına, 0 harikutadeı ve ne • mıştır. Bu paranın da hal resmi, nakliye ıçın, ne Sunyeye, ne de FilistL"\t" bile so- raplardan biri Türk konsolosuna güzel 
retle bakıyorlardı. Kendimi toparlar gibi fis kollarına, omuz bqlarına kadar çı • ve saire maMaflar çıkınca müstansil ba- ndmam'f olduju izerinde ısrv etütten bir buket takdim etmif ve Türkiye,e 
oldum ve diişündüm. Şimdi geçen aene, kan siyah eidivenler takmqtı. Doktor da · zan iUte para vermek vaztyfti"lde kal- sonra bu h4di9eler bqısmda Araplığın Arapların hürmetlerini arzeylemifti. 
biraz evvel cuyduğum gürültünün sebe- onun gibi yapmqtı. BiWhtiyar, ellerimi maktadır. Çok kere latanbu~ meyva ge- bqma heqün bir fellket &elecetınl ve bu Vataniler bu hldise üzerine k.i1plert! 
bini anlıyordum. Bu gövd<!ler arabalan sofranın altına aakladım ve öylece dur- Urenler, faturalannı zararla kapamak za- feJ.akete br,a pbıpek için lttJhaıtan baş- bindiler. cBöyle fena haberlertn ~ 
ile ~"raya, buraya yürürleıun bu gü - ·dum. Gövde adamlar içmekte devam e- nıretinde kaimaktadırlar. b çan bulunmedJlmı töyledi. cBen. de- bir sırada Türk konsolosuna buketld 
rültü ve sebep oluyorlardı. Kapılann ken- diyorlardı, likin. her bofa.lan kadeh yere Bu münasebetle Kocaeli mıntakasınden dl; bir Suriyeli oJmeıdn evvel bır Ara- takdim edenler kimlerdir?• ıUye atel 
dl k.- .... dilerine açılıp kapanş da anlaşı - atılıyor, kınlıyor, sandalyeler yere yu • Tavpncıl, İzmit, Sapanca meyva mo. bun! llerbs te blyle düfi'nın..U ve böyle püskürdüler. J'akat, bu zatın veya satir 
hyorciu. Çengelleri pek ta~ü görünmü - varlanıyor, arabalan lçhıde kayıp m(lt - tahsilleri İzruit valiliğine müracaat ede- hil9etmelldir!ıt Ertesi atın. bu nutuktan nn kimler olduğunu bilmek kabil oıınadJo 
yor, "e kapı tokmaklarını bunlarla çe - hiş güriiltürer çıkararak öteye, beriye rek bu halden ıiklyetçi olduklanm bft- bahaeden gazeteler, cSuriyelillhen daha Nihayet. bugün, bunun eski bir~ 
viriyorlardı. Deinek bu g6Vdeler aenede kOŞUfUyorlardı. Bu aralık birisi, önün - dirmiflerdir. Bu müracaatı br.ıit, İstan- evvel ve onun o.tOnde mflttehft bir Arap- miralayı oldutwıun tahakkuk eıtili01 
bir d fa toplanıp bir balo veriyorlardı! deki biftekterı yerken: bul vilayetin<' havale etD'ifti. Kocaeli 1 hk vardır!. diye haykınmya batladılar. IÖyliyerek yüreklerini teskine ça1JIJ 

Ma iam Bovizaj ile dostum görünmekte - Arkadaşlar, dedi, bunun tadı, hiç te meyva müstahsillerinden seçme bır heyet , Gazetentn biri ele cdllıimtz Araplık ve yorlar. 
gecikmediler. Ve cmiistesna davetlileri. ı geçen seneki elektrikçininkinr benzemi- .ilci gündür şehrimizde bulunnlllktadır. •••u•u•• •••nu••••• ............................................. .,.. ................... .,.. ............................................. .,. • .,.,""' .. .,. 
tarafından neşe, sevinç ile karşılandılar. yor. .Dün Belediye İktisat Müdürü Asını Sii- M t Ak b•ıı 1 
Bu gövde adamlar etranannı almlflantı. Titredim. Geçen sene, bugünlerde, bir reyya, Hal Müdürü ve müstatıMller heye- e ru se 1 er na Si 
bağırıp, çağırıyorlar, masaların, sandal- elektrikçi tamir için çıktığı direkten düş- tinin iştiraki ile bir toplantı yapılmıştır. 
yeterin üzerlerine çengellerfü: tırmanıp müş ölmü§til. Cesedini ~ir tarafa kaldır- Müstahsiller derdlerini anlatr.ıış!ar'. ~ab- h f d•ı k 
iniyorlardı. Etrafım onlarla dolmuştu. mışlardı. Lakin ertesi gün mi.iddeiumumt zamallık işine bir şekil verılmesını ıste- mu a aza e l ece 
Jerar beni takdim etti. Onları da bana geldiği vakit. cesedi kolsuz bulmuştu. Ge- lnlşlerdir. Müstahsiller, ka1>7.amallann 
takdim etti. Ekseriyeti kib:ır isimler ta- ce, meçhul birisi gelip kolu kesmişti, de-1 komisyonu yüzde üzerinden a:malarıı'u İstanbul içinde 200 :e yakın sebil 
11yorlardı. İçkrinde lordlar, kontlar var- mek... istemekte, hale gelen meyvalar sat~~ık- vardır. Bu sebiller bakımsızlık yüzün
dı. Üst tarafı da tanınmış ailelere men- Gözlerim ev sahibesine dikildi. O, kı - tan sonra tu~arından kabzamallnra ~zde den gün~n güne harap olmaktadır. 
supt", ~r. Ev sahibesi etrafını\ bir göz gez- zaran gözlerini indirirken, ben. bumu- bir hak venlmesini ileri sürme.kte~ırJer. Hepsi de muhtelif devirlerde yapılmış 
dirdi ve: mu silmek üzere elimi masanın alb~ Bu sene İstanbul halinden Koc~elı ~un- kıymetli eserlerdir. Son ı-aman1arda 

- Daha, dedi, doktor gözükmedi. Onu 1 çıkardım.· · takası meyv:ılarmdan geçe«-& mıktar Evkaf idaresi bunlardan istifade etme-
bekl iv"lim. Hikiyesinin burasına geliııce, kaptan her aenekind~n çok fazla olacakhr. ~ğer, ği kararlaştınnış ve ilk iş olarak da İs· 

Biraz sonra doktor denilen geldi. o Mişıel durdu. Arkadaşlarının yüzüne bak- ~ab~mal işi halledilir, komisyon .~zde tanbuldaıki İş Bankası kÖ§esinde bulu. 
da b: gövde adamdı. Llkin kollannı mu- mak üzere haşını kaldırdı. Fakat karşı - u~r~~d~n tarhediJirse meyva yetıştıren r.an Bahçekapı sebilinde su sattırma • 
hafa-'I ediyordu. Bu itibarla. yemek sa- aındaki dört sandalyeden üı:ü boştu, hi- koy~u zıyadesile istifade gö~kcir. ~o- ğa başlamıştır. Evkaf idaresi diğer se
lonuna geçilirken, kolunu, Madam Bo - kiyesinin sonunu dinllyememiper, kaç- caelı ~ıntakası müstahsiJlerının d~ğer billeri de bu şekilde hazırlayıp kabili _ 
vlzaje verebildi Daha dofrusu onun e- DUflardı. Kaçamıyan da, ooyılmak üze • bazı .. dilekten de vardır. Meyva ~tıren istifade şekle sokmak istediği sırada i· 
lini tutabildL re idi. ma~rler hale vaktinde gelip gttmemek- şe belediye müdahale etmif ve mesele 

Herkes sofraya oturdu. Yani, dostumun Kaptan Mişel güliim-di ve: tedır. . hakem hey'etine aksetmiştir. Hakem 
karısı ile benden başkası, sandalyelerine - ·· Bir an içinde. eledi, ÇE>ngeller ko - Keza, ~aldeki hamal teşkı~&tmı geni_ş- hey'etinin bu hususta bilih.are vermlt 
tırmandılar. On iki gövde idiler. Sofra da, luma asıldı, bir çengel de kafama vur - !~tmek ıcab et~ek~edir. Mwı~hsiller~n olduğu karara göre sebiller klmilen 
mükemmel bir surette kurulmuştu. Her- du. Bayılmadan evvel, ev •hibesinin ca- dilek ve teınennıl~n evvelki g,m ve dün belediyeye devrolunmuştur. Belediye
kesin önünde dolu içki kadt>hleri vardı. man. yalnız bir kolunu, üst tarafına do- uzun uzadıya tetkık edilmiş, Belediyenin nin bu sebillerden ne şekilde istifade 
Gövdelerin çengellerile kadehleri alıp kumiaaym!. •• diye haykırdığını duydum. vereceği kararın müstahsitlere süratle etmek istediği henüz bir programla~ 
yuvarlayışlan hakikaten görülecek bir Kendime geldiiim zaman, kapılan açık bildirilmesi kararlqtmlınışnr. bit edilmiş olmamakla beraber her py• 
feydi. Tuhaf, ayni zaman<Ll korkunç bir buldum. Her halde bu ıavaUUann akıl- den evvel adedi pek çoğa varan bun • 
manzara! Biraz sonra, kafalar oldukça Jarı başına gelmişler, beni. başka bir yer- M. lA //e • 16.fın harap olmaktan kurtarılması il -
Uitsülenmi§ti. Sesler yükselıyordu. Dik- de hazmetmeğe gitmiflerdi. Lakin sefil- a U T lR zım gelmektedir. Bunun için de ziyade-
bt ettim. Jerar bana bak~vordu. Niha - ler, az kalsın ~lıktan. 6lmeme de sebep Ter•.ç.ı• '-ı• sile paraya ihtiyaç gösterilmektedir. 
1et: . olacaklardı. Zıra, benı masa. n sıkı sıkı J ı R Yalnız bu sebillerden cadde ve göze _._ biri: 

M ı k l d b 1 k b Evkafın n ~ nbtıler-- ifel, dedi, hiç te neşeli delilsin. bağlamış ar ve ~ um a ır · 0 ma et 1- Ankara, 4 (Hususi) - Milli Müda- görünür yerlerde bulunanların bir an u 
Biraz gillaene! Bak cmüstesna doetlar. rakmamışlardi. ki, ben de karmmı doyu- faa Encümeni harp malU.llerinin terfihi evvel tamir edilmesi için müzeler ida· _____ .BaJıçe_.,:__Jcapı __ •_fri ____ _..:~ 
hep toplandık, gülüp ejlenelim diye, öy- r&J'lllL layihası üzerindeki tetkiklerini derin - resi yakında teşebbüsler yapacaktır. Al il JtaJ .-... 11da 
le değil mi cDafne. 11 mösyöler? Bu eözleri bitirdikten. sonra, kaptan !eştirmek kararındadır. Bu maksatla Mahalle ve sokak aralarında, arsalarda manya e y& ar...-

Bu cDafue• kelimesi batınmda bir MifeI. kahkahayı bastı. Zira, kaçamıyan bazı vekillerin encümene davet edile- bulunanların da hiç olıruwa hali ile mu askeri jffif ak yok 
§lmşek gibi çakmıştı. Hatırlıyorum. Yir- dördüncü arkadqı tamamen bayılmış, rek dinlenmesine lüzum hasıl olmuş • hafazası teklif olunacaktır. Müzeler i· t il ~ 
mi sene evvel cDafne. isimh bir Semi sandalyeden yere yuvarlanmlŞtı. tur. Malulleri bir tasnife tabi tutmak daresi bu imar işini ancak Evkafın Roma 4 (~A.) - .. tal~ ~ ittifa1' 
batmıştı. Şimdi, dostum Jerar hidisenin Ad d cereyanı kuvvetlenmiştir. yapabileceği kanaatindedir. Yakında 'ya ar~~.~ bır ~~ as 8 'ill ir 
nasıl olduğw'U anlatıyordu. Hülasaten ana a turfanda OzUm Llyihanın kanuniyet kesbetmesi bel hiitün sebiller hakkında isim, resim ve a~tedıldıgıne daır Unıted p~ ka .. 
ben de size anlatayım. Adana, 4 (Hususi) - Bqgün ilk tur- ki de ikinciteşrin toplantısına kalacak· kıymetlerini ihtiva eden bir eser neşre- tihbar~tı bu ~m guetecil 

Uzak Şark denizlerine işliyen bu lüks fanda üzüm piyasaya çıkarılmıştır. tır. dilecektir. bullermde tekzip oıu.omuştur. 



1 Meraklı ve Faydalı 1 
Yeni bir keıif 

Son zamanlarda bir İtalyan ilimi Mi-ı 
llerva; yeni bir iı.let keşfetmiştir. Bu alet 
teleskoba takıldığı zaman bu teleskopla 
bulutlu havada bile yıldızlara pakıp, yıl
dızların hareketlerini takib etmek imkan 
dahilindedir. 

• • • 
Kirritin keşfi 

Kibritin nasıl icat edildiğini bilir mi • 
liniız? .. Bilmezseniz anlatayım.. Bu ta • 
mamile bir tesadüfün eseridir. 

Şarl Suri adlı bir Fransız doktoru ba· 
zı tecrübeler yapmak için ince çubukla
nn uçlarına fosfor sürmüş ve bir yere 
bırakmış. Biraz sonra bir dostu doktoru 
ziyarete gelmiş, konuşurken çubuklardan 
llirini alınış, duvara sürmüv. Çubuğun u
cundaki fosfor derhal tutuşmu~ ve işte 

böylece kibrit keşfedilmiş. 

••• 
Büyük. fil dişleri 

1 - Süm.er kabile reb~erinden. biri
nin çocukları olan Kaner ile Ayiz bir 
gün dağda kamı§ toplarlarken birden
bire dü§man kabilesi adam!anr,ın hü -
cumlarına uğradılar. Kaner t1crinden 
sıçradı. 

4 - Bu .c;ırada Ayiz pek yakında olan 
kabilesini, c!iişmanın hücumurdıın ha
berdar etmi§ti. Sümerler silci !ltırını ka
parak koşnmşlar, bir takımı eh koyun 
ve manda ~ilrülerini koru."'ak için ge
rilere sürme~e bqlamqlardı. 

2 - Ayiz geriye kaçarken· .sen mı
lan oyala Kaner, ben kabileye gidiyo
rum!• diye bağırdı. Kaner çapasını 

kaptı ve ayağa fırladı. Diişm01n ka -
bilesi adamlan haykırarak Kanerin 
üzerine doğıu ko§ıtyOTla.,.dı. 

5 - Kaner, iki Sümerli i!e beraber 
düşman kabilesi adamla·mn bir adım 
ileri attırmıyor, mızrağilr. soyguncu -
Zarı mütemadiyen yaralıy01'dtı. O böyle 
dövü§iirken Sümerliler de ar:cculan ve
tiştiler. Şiddetli bir dörif ba.ylacla. 

HiKAYE 

! - Kane·r elinde ta§ ııçlıı s!ldhile ge
len adamın koluna SOJ"Clft'"t bütün hı • 

zile vurdu. Adam haykıraraJ: yere yu • 

varlandı ve bayıldı. ArktJdan öteki a

damlar da koşarak geliyorlardı. 

6 - Soyguncular pek ça 1ıu!: dağılıp 

kaçtılar. İçterinden im çoj..ı da ölüp 
gitmişti. Kaner ile Ayiz böy!~ce kabi -
lelerini büyük bir tehWcP.d.:n kurtar -
mq oldular. Sümer rriıi onlann iki -
sine de mii.kaf atlar verdi. 

.,. 11 

1 (OYunlar, Eğlenceleri 
J harfi K harfidir 

,, 
Siz, iddia edersiniz: 
- J harfi K harfidir. 
Tabii bu iddiaya karşı: 
- Böyle şey olmaz! 
Diyeceklerdir. Siz olacağını da iddia e

dersiniz. Ve bir .kağıdın üzerine resim J 
deki şekilde bir J yapar üç parçaya ~ 
sim edersiniz. Gene iddia edersiniz: ı 

- İşte K harfi gördünüz mü? 
Bu sefer onlar parçalan bir araya gea 

tirip cK• harfini meydana çıkarmıya ça
lışırlar. Bir bakımda bu kolay görünü~ 
de parça halinde iken uğraşılırsa pek de 
kolay değildir .. Onlar yapamazlar. Siz, 
ne şekilde yapılacağını bildiğiniz içini 
parçaları birleştirir cK• harfini mcvdana 
çıkarırsınız. 

- İşte, dersiniz cJa, cK• oldu. 

• • • 
J(;h,.it ovunu 

ihtiyar Horos ile kurnaz Tilki 
1htiyar bir horoz bir gün bir ağaç üs - . --· ____., l Tilki yüreği halecandan atarak ihti - ·--· 

tüne çıkmış, etrafı seyredıyordu. Birden yar horo~ ~akıyo~,. onun. kanatlarını a-
R"ağıdan btr tilki görilndil. Tllktııln .,._ çarak aşagı mmesıru bekliyordu. Halbu-

Arkadaşlarınıza soracaksınız: 

- Size on altı kibrit verirsem, iki bO· 
yük, bir de küçük murabba yapabilir mi
siniz? l;ri parıl parıl yanıyordu. Ağacın altı • ki if hiç te tilkinin düpindüğü gibi al-

na gelince yumuşak bir sesle: madı. 
............... ~ 

- Horoz kardeş, dedi Sana çok gü • Horoz başını kaldırdı, gözlerini kırpış-
zel bir müJ' de getirdim. Artık yer yüzü tırdı. Ufka, ovanın uwlarına bakarak 

On altı kibriti vereceksiniz. Uğraşa -, 
caklar ama yapamıyacaklar. 

Bu resimde gördüjüniı7. şeyler birer fil 
dişidir. Şimdiye kadar dünyada bulunan 
fil dişlerinin en büyükleri bunlardır. 
Her ikisi 150 kilo gelmektedir. Uzunluk· 
lan dört metreyi geçmektedir. 

• • • 
Nehirlerin hızı ne 

kadardır? 
Amerikalılar nehirlerde akan suyun 

hızını ölçmek içiıı yeni bir alet yaptılar. 
Bu Aletin iki tarafında iki büylık ve ga
yet ince çemt pervane vardır kı, suyun 
akışı ile bu pervane azami siiratle dön
mekte ve buna bağlı bir tel <le sürati 
bir saat içinde tesbit etmektf:Jir. 

••• 
Makine adamldr 

hayvanları arasında genel bir barış ilAn 
edildi. Bundan sonra birbirimizle boğuş
mıyacağız, dövüşmiyeceğiı. Birbirimizin 
kardeşi olacağız. Aşağıya inde bu kutlu 
günün ,erefiııe seninle kucaklaşıp öpü • 
,elim!• 

Tilki, horozun düşünmesine vakit bı
rakmamak için sesinin tatlılıiJ.nı büsbü· 
tün arttırdı: 

- Kardeşim, benim güzel kardepm! 
dedi. Bu müjdeyi getirmek için tA uzak
lardan geliyorum. Tam yirmi menzil a • 
şarak geldim. Seninle uzun uzun konuş
mak, uzun uzun sevişmek isterdim, fakat 
ah, o kadar çok işim var ki.. Çc,k uzakla
ra gideceğim. Benim için bir dakika bile 
büyük bir kıymet taşır. Halbukı sen ne 
kadar rahatsm değil mi?. Hiç işin yok, 
hele böyle kutlu bir günde kardeşlerin
le sarmaş dolaş olup koklaşmak, oyna -
mak, eğlenmE-k için bol bol vaktin var. 
Zavallı ben .. bütün bunhrdan mahru • 
mum .. İşlerim beni sizin gibi ya~amaktan 
menediyor. 

Şimdi Arnerikada bir çok işlerde iıı • 
san yerine makine adam kullanıyorlar. 
Bu makineli adamlar radyo ile işliyor ve 
tıpkı bir ins:ın gibi yürüyor, konuşuyor, 
sigara içiyor, gözlerini kırpıştırıyor. •.....•..••.................. , ................................ . 

Yeni Bilmecemiz 1-------....;..._
Bu Ret1ml Boyayabilir ml•lnlz? _ı 

İfte size güzel bir ·..ı::::-.--~~r:---~-------,ı'ii"'ii' ...... .,.."'-:omrı-=-·aDı 
resim.. İki kardeş, ' 
Erdemle Günsel 
MektcplerindE>ki bir 
ınüsamere iç\'l hazır
lanıyorlar. Biri bir 
ıemici elbisesi, öteki 

.. de bir prcııses kostü
mü g;ynıiş.. 1.;Iinize 
boya kutunuzu alıp 
bu resmi boyayınız 
ve bize g<inderiniz. 
l!n güzel boyıyanlar- lli+'!~~;=:::::===::;ı.:ı 
dan bir kişıye bir 
Futbol Topu, diğer 
yüz kişiye de ayrı ~~~JllJ.:s;!!l~i&~s~~:l'.ı.l~~~~~~~::>-~ 
ayn giızel hediye!~ 

Verecegiz. Bu hediyeler arasında Son Po atanın küçük okuyuculan için yaptırdığı 
Ü7.erinde cSON POSTA> yaLısı olan aynalar, diş fırçaiarı, bardaldar ve kalem • 
traılar da vafdır. 

J{umaz tilki t1alvcırmas7&1 b•.ı11adı 

mınhtandı: 

- Ne iyi, ne iyi!. dedi 
. Tilki merakla: 

.. - Ne var _horoz kardef, bir feY mi gö
ruyol'IUD ! diye sordu. 

Horozun yüzü gülüyordu: 
"' , - Oh, oh!. Evet iki avcı köpeği görü

yorum. Bize doğru geliyerlar. Galiba on
lar da aenin getirdiii.n müjdeyi getiri -

1 
Y_or~ tilld kardeş!. değil mi!. Ah, bak 
ıımdi daha çok sevindim. Dur, gitme!. 
Bekliyelim. Onlar da gelsinler, h~p be • 
raber bir yere toplanıp banşı kutlula -
yalım. Birbtrimize sarılalını, öpüşelim, 
kotlaplım!. Kardeş olalım. . 

TiDdııin pJeri birdenbire bulandı 
durdulu yerde sağa sola bakıyor etraf~ 
korkuyla göz atıyordu. Fakat ko;kusunu 
bir ~rlü horoza göstermek istemiyordu. 
O böyle kötü kötü düşünürken horoz tat
lı sesile: 

- Bak, ne çabuk geliyorlar.. Hem de 
kop koıa.. Belli ki, onlar da genel barı
şın sevincile zıplıyorlar. 

- Mademki siz yapamadınız ben ya. 
parım! 

Diyeceksiniz ve yukardaki resimde gö
rüldüğü tarzda kibritleri dizip iki bü • 
yük murabba ile bir küçük murabba 
meydana getireceksiniz. ·····-· ··---·--·· ····---Tilki burnunu ihtiyar horoza kaldı • 
rarak: 

- Allaha ısmarladık horoz kardeş. Y 
rüyecek çok uzun yolum vat". Biraz evvel 
söylemiştim ya, işim de acele.. Derhal 
yola çıkmazsam, geç kalının' İnşallah 
başka bir gün gene görüşürüz. 

Tilki tabanlan kaldırdı vt: kaçmala 
başladı. İhtiyar horoz arkasından ses • 
leni yordu: 

- Canım, biraz daba bekleseydin, hep 
beraber barışıp öpii§seydik! .. 

Tilki bütün kuvvetile kaçark~: 
- Başka bir gün, başka bir gün!. diye 

bağırıyordu. 
İhtiyar horoz ağacın üzerinden kanaı..; 

!arını bütün kuvvetile çırparak tilkinfl" 
arkasından uıun uzun güldü. 

Haydi horoz kardeş, beni bekktme, gi: 
deceğim.. Aşağıya in de seninle banpp 
kucaklaşalım, kardeş olalım!. Bu gece, 
kGyde kutlu ateşl':1" yakıp böyle bir gü
nü kutlulamanız lazım değil mi?. Haydi, 
Allaha ısmarladık, gideceğinı. A§aiı in 
kardeşim!. 

.··~·~·~·~·~······································._._._.._11+'111+'1~ ~---------------------- ................................... . 

Ağacın bir de.lında başını eğerek tilkiye 
bakan ihtiyar horoz kanatlaıını sıkarak 
düşündü, sonra kurnaz tilkinin yüzüne 
doğru tiz bir sesle bağırdı: 

_ Dostum, bu kadar yıl yaşadım, bana 
hiç kimSe senin getirdiğin müjde gibi ha
yırlı ve iyi bir müjde getirmedi. Seni 
görmekle sevinç duydum. Ger.tal barışın 
ilan edilmesinden de büsbütün bahtiyar 
oldum. ..................... ---····-----········· 
r e·ı ~ Geçen ı mecemizde 

kazananlar 

22 mayıs tcrrihli bilme<"emdıle 
lcamnanların i.imlerini öııiinrib
delıi pauırteai günii ;ıan etleff -
iiz. Bu bilmeeeye siz de iftiralı 
etmİf isena Son Postanın .ain 
için hazırlaJıiı yeni hediyela • 
den lıamnıp luu.anmadıiuma 
halnnıs. 

1 Çocuk portreleri! 1--·-----

1 Meriç lıardeıler -----' 
İşte üç güzel ve şi-

rin kardeş.. Sizin de 
böyle minimini, ya-

hut sizden büyük ı 
karde§leriniz varsa 

hemen babanıza söy

leyin, bir arada bir 
resmınızı çık~utsın. 

Hiç kardeşiniz yok • 
sa kendi resminizi 
çıkartın. Hemen bir 
tarafa koyun ve bize 
gönderin. Biz, çıkart-

tığınız resimi kardeş-

lerinizle b!r arada da Yurdanuf' :AyU1a Güner 

olsa, tek başımza da olsa, bu sah>felere koyacağız. Yalnız göndereceğiniz resim"! 
!erin siyah olmasına dikkat ediniz. O zaman resminiz bu sahifede daha güzel. 
daha canlı çıkar. 

Hiç ihmal etmeyiniz, siz de bir resminizi gönderiniz. 



• 

ve 

• 
idarelerinden • • 

' 

Piyasada şeker buhranı 
Şeker şirketi buhranı önlemek için Turhaldan Samsun 

yolile bir vapur şeker getirtiyor 
Piyasada bir şeker darlığı veya buhranı 

ATA TÜRK' ün İstanbulu ,ereflendirmelerinin mübeccc.l vesilesile yapılacak deniz merasimine iıti
rak edecek İstanbul halkına idarelerimiz ikiıer vapur tahıiı etmiı tir. Bu vapurlar 5 Haziran 937 cu-

marteai günü saat 13 ile 13,30 arasında Akayın Köprü Adalar ve Şirketi Hayriyenin Köprü Boğaziçi 
iskelelerinden kalkacak ve biç bir yere yanaımayarak merasimin hitamında yine Köprüye avdet ede

cektir. 

1 

baş gö.stermiştir. İmalathaneler, istedikleri 
miktarda şeker bulamamaktadırlar. Bu va • 
ziyetten bazı toptancılar istifadeye kalkış -
mışlardır. Bunlar me5ela, :müracaat eden 1-

1 
malCıthanelere şeker mevcutları olm~dığ~nı 
söylemekle beraber çuval başına bır lıra 

1 fazla verildiği takdirde şeker satmaktadır -

lstanbul Borsası kapanış 
fiatları 3 - 6 - 1937 

PABALAa 

.......... 
Merasimde bulunacak zevatı Haydarpapya ıötürmek üzere saat 14 de Akayın Erenköy vapuru 

Köprü Kaydarpaıa iskelesinden kalkarak doğruca HaydbrpafAya gidip yolcu çıkaracaktır. 
.. -... ___.... 

Gece yapılacak r~ner alayına Akay ve Şirketi Hayriyeden dörder vapur tahsis edilmiıtir. 

Akay vapurlarının programı : 
Saat 21,45 de bir vapur Köprü Ada iskelesinden. 

lar. Bittabi bu bir lira !azla, şekerin top -
tan satışma konan fiata muhalif olduğun
dan faturalarda gösterilmemekte ve elden 
alınmaktadır. 

Şeker ve çikolata imalathaneleri sahip • 
lerl vaziyeti şeker şırketi merkezine bildir -
mlşlerdlr. Şeker şirketi, Turhal fabrikası 

rnamulfı.tından Sarns1.md:ın yukletllecek bir 
vapur şekerin salı ~ünü İstanbulıı geleceiıl
ni blldlrmlştlr. 

ı SterllA 
ı Dolar 

20 Frarulll l'r. 
20 Lire~ 
20 Belçika l'r. 
20 Drahml 
20 İsviçre ırr. 
20 Leva 
ı Filorln 

Alış 
627,00 
123.00 
110.00 
120,00 
80.00 
19. 

Satış 
627.00 
126,00 
ıu.oo 
12S.OO 
84.«t 
n 

S76.00 

Saat 21,50 de bir vapur Köprü Haydarpafa iskelesinden. 
Saat 21,30 da bir vapur Kadıköy iskelesinden. •Kuru yemişlerimize rağbet var 

1 Yeni sene lhrac:ıt mallarımız için şimdi
den bir çok talepler vaki olınağa b:ışlamış
tır. Bu meyanda fındı:< mahsuli.ımu1 için de 
J\merikadan müracaatlar yapılmıştır. Bu se
ne kuru yemişlerin ehemmiyetli surette ıh -
rnç edileceği anlaş:lmaktactır. 

20 Çek kuronu 
1 Avusturya SL 
1 Mark 
1 Zloti 

568 ... 
20.00 
63.00 
70.00 
2.ı.OO 

25. 
20. 

2100 
66,00 
7S.00 
2'.00 
28. 
n. 
24. 
14.00 
sı. 

00. 
n. 

Saat 20,30 da bir vapur Büyükada iskelesinden Heybeli. Burıaz, 
rak edecek ve sonunda da aynı iskelelere dönecektir. 

Kınalıya uğrıyarak alaya iıti-

Şirketi Hayriye vapurlarının programı: 
13 numaralı vapur: 
Saat 19,40 da A Kavağından hareketle R. Kavağı, Yenimahalle, Sarıyer, Büyükdere, KireçLurnu, 

Tarabya, Yeniköy, İstinye. Emirgan, R. Hisarı ve Bebek iskelelerine uğrayarak 21.30 da Köprüye 
gelecektir. Buradan l\laya ve alaydan sonra Köprüye gelerel( doğru Bebeğe sırasile Rumeli iı;kdeleri
ne uğrayarak A. Kavağına dönecektir. 

68 tJumaralı vapur: 
Saat 19,50 de Beykozdan hareketle Paşabahçe, Çubuklu, Kanlıca, A. Hisarı, Kandilli, Vaniköy, 

Çengelköy, Beylerbeyi, Kuzguncuk ve Oıküdara uğrayarak 21,30 da Köprüye gelerek Üski..ida.rdan 
itibaren sırasile Anadolu iskele terine uğrayarak Beykoza dönecektir. 

Yalnız gece vapurlarına Köprüden binenlerden birinci mevki gidiı, geliş birinci mıntaka ücreti di
ğer iskelelerden binenlerden de Köprü ile mıntaka arasmdaki gidiş geliı birinci mevki ücreti alınır. 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Hakiın
liğinden: 

Sami ve Şakir ve Kernalcttinin müşte
reken muta::arrıf oldukları t'~ihangirde 

Tavuk yokuşunda eski 2 yeni 20 numa
ıalı ve 1800 }ira muhammen kıymetli evin 
tamamı şuyuun izalesi için açık arttır

maya konulduğunda 6.7.37 salı günü saat 
l den 1- ya kadar Beyoğlu sulh mah
kemesi başkaripligince müzayc,de ile sa
tılacaktır. Arltırma bedeli muhammen be
delinden % 75 ini bulursa o giin ihale e
dilecektir. Bulmadığı takdirde l!i inci gü
ne gelen 21.7.37 çar~amba günü saat 15 
den 16 ya kadar icra olunacak ve en çok 
arttırana ihale edilecektir. ' 

1 - Evin evsafı mahkeme başkltlpi 

nczdindeki 9::S7 /20 numaralı dosyada ya
zılı olduğundan anlamak istiyenler •ra
dan okuyabiHrler. 

2 - İhaleyi.! kadar birikmiş maliye, be
lediye vergileri vakıf icarcsi v~ telliliye 
ve 20 senelik evkaf taviz bcc!e1i müşte
rjye aittir. 

3 - Arttırmaya girmek istiyenler mu-

• Son Posta • nm tefrikası : 44 

7 gün içinde mahkeme kasasına yatırıla
caktır. Aksi takdirde ihale bozularak far
kı fiat zarar ve ziyan faiz bilahüküm ken
disinden alın<ıcaktır. 

5 - 2004 numaralı İcra ve İflas Kanu
nunun 1!6 ıncı maddesine tevfikan gayri 
menkul üzerinde ipotek .;ahibi alacaklı
lar ile diğer alacaklılar gayrı menkul ü
zerindeki haklarını hususi ile faiz ve 
masr.afa dair olan iddialarını isbat için 
ilan günüftden itibaren 20 gün içinde ev-
1 akı müsbitelcri ile birlikte salış memu
runa müraca3t etmelidir. Aksi takdirde 
hakları tapu kütüğü ile sabit olmıyanlar 
satış parasını paylaşl!lasmdıln hariç ka
lırlar. 

6 - Şartname mahkeme divanhanesin
de herkesin görebileceği yere asılmıştır. 
Fazla malürr.at almak istiyenlerin 937 /20 
numara ile baş yazganlığa müracaatları 
ilan olunur. (879) 

Endüliis .Şövalyesi 
Abdurrahman 

R. 
Demekle iktifa etmişti. diplerine sokularak ağrn ağır gezinmeyi? 
Vakit, epeyce geçmişti. Abdurrah -ı başlamıştı. Çizmeci Don Jozenin eskı 

man, babasının dostları ve hemşerile - bir kepenl<le kapalı olan ki.içi.ici.ı~ <!i.i~
rile buluşup görüşmekten müte\·ellid kanının önünden geçerken, gayrı ıhtl· 
bir se\'inçle kahveden çıkarak, (Belen- yari gülümsemiş: 
siya konağı) nn giden caddeye doğru - Zavallı ihliyar .. şu anda, kim bilir 
ilerlemışti. ne kadar dalgın b!:- uykı.:. içindedir. Şa-

Vakit geç olduğu için, artık sokak · ·abın tesiri geçip de uyandığ. zaman, 
larda kimse bulunmuyordu. Karanlık· kendisini mükemmel b:r yatak içindt? 
ta sessiz bir hayal gib: ağır ağır yürü - bulacak .. her halde, hayrette kalacak · 
.)'en Abdurrahman, dudaklarında tatlı lır. 

bir tebessüm olduğu halde, hem gidi · Diye söylenmişti. 
yor, hem düşünüyordu. Evvela, şehrin merkezındeki büyük 

- Ne tuhaf memleket. .. Demek ki kiliseden çan sesleri işitilmişti. Sonra, 
burada, en adi bi-:- vak'a, bu kadar bü- bu çan sedaları. sehrin her tarafına ya
yüyor .. bu kadar chemmivet kesbedi - yıhvermişti. O zaman, Abdurrahman 
yor ... Şu halde, burad:-ı y;pılacak bira·~ krırşıki kaldırıma geçmışti Yüksı.?k du· 
gürültülü bir iş, memlekette adeta bir varın dibini takib ederek, küçük kapı
f ırtına koparacak... Ben ıse, vakitsiz ya doğru ilerlemiı:;t!. 
fırtınalardan .. lüzumsuz gürültü, pa - Tam kapının hizasına gelince, elini u 
tır.dılardan hiç hoşianmam. Onun için, zatmıştı. Kapı, aralıkt'. Kılıcının kabza· 
her halde biraz daha ihtiyatlı hareket sını koltuğunun altma sıkıştırarak der-
etmeliyim. hal içeri atlamıştı. Ve orada, madmazel 

Diye, kendi kendine söyleniyordu. Anita ile karşılaşmıştı. 
Böyle, düşüne düşün..: ve söylene - Geldin mi, sevgilim? .. 

söylene Belensiva konağının önüne gel- - Evet. 
mişti. Burası, büsbütün tenha idi. Böy- - Koluma gir. Sessizce beni takib 
le olmakla beraber, iht yata riayet ede· et. 
rek karşı taraftaki kaldırJmd& gezın • İkisi de ayaklarının uçlarına basa -
meye, ve gece yarısı çanların. orada rak zifiri bir karanlık içinde avluyu 
beklemcğc karar vermişti. geçmişlerdi. Derin bir sessizlik içinde 

Bornozuna sımsıkı sarılmış; duvarj bulunan konağın alt katındaki ufak bir 

Bugünkü program 
İSTANBUL 

5 - Haziran - 937 - Cumartesi 
Öğle neşriyatı: 
12.30: Plakla Türk musikisi 12 50: Hava

dis. 13.05: Muhtelif plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 
18.30: Plflkla dans muslkl5l. 19.30· Konfe

rans: Dr. Prof. Fahrcttln Kerim tarafından 
(İrade ve Telkin). 20: Fasıl saz heyeti. 20.30: 
Ömer Rıza tarafından arabcr. söylev. 20 ~5. 
Fasıl hey'eti. (Saat ayanı. 21.15. Orkes -
tra. 22.15: Ajans ve bor.;a haberleri. 22.30: 
PlClkla sololar, opera ve operet parçaları. 

YARINKİ PROGRAI\1 
6 - Haziran - 937 -Pazar 
İSTANBUL 

Öğle neşriyatı: 
12.30: Plakla Tür.'( musikisi 12.50: Hava

dis. 13: Beyoğlu Halkevi gösteriı; kolu tara
fından bir temsil. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Plakla dans musikisi. 19.30: Kon-

kapıdan, dar ve uzun bir dehlize gir -
mişlerdi. Dehlizin ortasında, kiiçük bir 
kandil yanıyordu. Ve nihayetinde de, 
bir merdiven görünüyordu. 

Merdivenden çıkmı.ş1ar, gene dar bir 
koridora sapmışlardı. Bu koridorun iki 
tarafınaa bir fak1m kapılar vardı. .. A· 
nita, bu kapılardan bırini açmış; Ab -
durrahtnanın kulağına iğilerek: 

- Gıriniz. Burası, benim odam. 
Diye fısıldamıstı 
Abdurrahman.' .odaya girer girmez. 

etrafına göz gezdirm:şti. Ve hafifcc gü
iümsemişti. Çünkü, burası, eğer bu ka· 
dının hususi oda::.1 olmuş olsa, odada 
karyola vesaire 'gibi şeyler bulunmak 
lazım gelirdi. Halbuki; burası, gayet ha 
.sit döşenmiş, küçük bir salondan iba -
ı etti. 

Anita, Abdurrahmanı içeri alarak 
kapıyı arkasından sürmeledikten son • 
Ta: 

- İşte se\·gilim; buradı:ı artık rahat 
rahat görüşebiliriz. Fakat, çok teessüf
le söylerim ki, bu görüşmemiz, otelde
ki gibi çılgınca zevkleri~ karışık olmı
) acak. 

Demişti. 

Bu sözler; Abdurrahmanın şüphele
rini kuvvetlendirmisti. Fakat Anilaya 
hiç bir şey hissettir~iyerek cevab ver
mişti: 

- Yaaa .. vah, vah .. doğrusu, buna 
çok teessüf ettim... Bu tenha köşede, 
böylece uslu uslu oturmamızın sebebi
ni IUtfen izah eder misin? .. 

- Sebebi, gayet basit. Civardaki 
köylerin birinde oturan teyzem, bugün 
ansızın bana misafir geldi. Onu, yanı-

Beynelmileı Ticaret Odası 
kongresi 

28 Haziranda Bcrllndc toplanacak olan 
beynelmilel ticaret od-ıları konı;resine Tica
ret Odası ve tüccarlarımız davet edilmişler
dir. Ticaret Odası bugunlcrde murahhas se
çecektir. 

'- Yeni neşriy_a_t_ 
.ı\vcılık ve AtıcıMt mecmuasının haziran 

937 ayına ald on dordünc.1 nüshası neşre -
dilmiştir. Çok kıymetli yazı ve kısımları ih
tiva eden bu mecmu rnı:ı her gün bir parça 
daha Ueri gittiğini gurmekle memnun olu-
yoruz. .. 
üstadın Şairi - Hüseyin Siret Ozsever ta

rafından Halid Ziya Uşaklıgllln jübllesl mü
nasebetUe çıkarılan küçük manzum bir 
broşürdür. 
Çocukları Koruma. İşleri - İstanbul Kül

tür Direktörlüğü neşriyatının 4 üncü ;SayJSl
nı teşkil eden bu kitab bütün munlllmlcrln 
istifade edecekleri bir eserdir. 

Endüstri - İzmirde bu isimle çıkan sanayi 
mecmuasının 9 uncu sayı5ı intişar etmiş -
tıt. ········· ············----······--

İstanbul Birinci İflas Memurluğundan: 

Beyoğlunda İstiklal Caddesinde 354 

·numaralı dükkanda kunduracı Kostan
tin Mihailidis hakkındaki iflas kararının 
kaldırılmasına mahkemece karar veril-
miş olduğu 1Jan olunur. (33170) 

-·······-··································· .. ············ .. !erans: Ordu saylavı Selim Sırrı Tarcan ta
rafından (İngiliz terbiyesi!. 20: Müzeyyen ve 
arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları. 20.30 : Ömer Rıza tarafından 
arabca söylev. 20.45: Muzaffer ve arkadaş
ları tarafından Türk musikisi ve- halk şarkı
ları, (saat ayarı). 21.15: Orke'Jtra. 22.15: A
jans ve bor.Sa haberleri. 22.30: PlAkla solo -
lar, opera ve operet parçaları . 

mızdaki odada misafu· etmeye mecbur 
kaldım. Seni de giyaben kendisine, ni
şanlım olarak tanıttım. Tabiidir ki, o 
bu kadar bize yakın iken; oteldeki gibi 
coşkunluklar yapamayız... Maamafih, 
sana bir şişe şarapla, biraz meyva ik -
ram edeceğim. Saha, elımle bir bardak 
şarap içireccğim. Ve ben de senin elin
den bir kadeh şarap içeceğım. 

- Eh .. bu da kafi. .. Ziyafetin maba
adini, yarın gene oteld<:ı jkmal ederiz. 

Anita, kırıla kırıia gülerek, yandaki 
odaya geçmişti. Bir kaç dakika ortadan 
kaybolduktan sonra, elinde bir tepsi ile 
avdet etmişti. Ve odaya girer gitmez, 
gülerek tek-Tar söz~ girişmişti. 

- Şu köylüler ıı~ kadar tuhaf olur?. 
- Zannederim ki, teyzenizden bah-

ı Pengü 
20 Lev 
20 Dinar 

Ruble 
ı İsveç kuronu 
1 Türk altını 
l Banknot Os. B. 

n, 
H,00 
52. 
00. 
30. 

lOSl 
:t54. 

ÇEKLER 

Londra 
Nev-York 
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Brüksel 
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Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlln 
varşova 

Budapeşte 
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Moskova 
Stokholm 

Açılı~ 
625.5) 

0,7880 
17.6864 
14,9640 
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87.37 
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63.94&3 
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22.5610 
4.2062 

13.9088 
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peşin 
A. Şm. 3 80 vadeli 
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Aslan çimento 
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İş Bankası 
Telefon 
İttihat ve neıır. 
Şark Dellrmen1 
Terkoa 
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00.00 
0,00 

13.90 
00.00 
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6.s.> 
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s,4466 
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22,S4!N 
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24.16 
S.0982 
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........................................ __ El -
Havalandırılmış 

Yeni 
Pudra 

Güzellik mütehassısı 
Parisli bir kimyagerin 
şayanı hayret keşfi. 
O kadıır ince ve o kadar hafif 

bir pudradır ki adeta havada uçar. 
İşte, Parisli .Kimyagerin şayanı bay· 
ret keşfi budur. 

setmek istiyorsunuz. 
- Evet ... Teyzeme sizin hakkınızda Bunun jçindir ki yeni (fldCİllA" 

mallımat verirken, çok mahir bir falcı tion) Tokalon pudraıı, cildi hemell 
olduğunuzu söylemeyi de unutmamış· görünmez gayet ince bir .azeH• 
tım. tabakasile kaplıyarak yeknauk ._ 

- Yaaa) .. muntazam bir surette yapıfır ye yfi. 
- Evet... Şimdi, bu boşboğazlığımı· ze adeta tabii bir güzellik ......-· 

zın cezasını çekeceğiz. rası verir. Tesiri itibarile yüze ccM•· 
- Ne gibi?. kiyaj görmÜ§» bir tekil veren aiır • 
- Sizden istirham ediyor. O da falı- ve modası geçmit pudrlklarclaa ta-

na baktırmak istiyo::-. mamile baıkadır. yeni (f asciaaÖ-
- Vakıa, pek hoşuna gidecek bir on) Tokalon pudrasında baı.a.

teklif değil amma .. artık, ne çare .. si- cildde 8· ıaat yapıımak hassam• Vf!J"' 
zin hatırınız için, teyzenizin bu arzu- y · (f a1-ren krem köpüğü varır. enı 
sunu yerine gtireceğim. Eğer isterse- kullan• 

c.ination) T okalon pudraıını niz, evvela teyzenızin falına bakalım. ton 
dıgw ınız takdirde en ııcak bir ... : Sonra, başbaşa kalalım. ihb 

_ Çok güzel diişündünüz. Şıı halde, da bile yüzünüz, hiç bir retup • 
müsaade edersen\ı, teyzemi çağıra • yaç göstermiyecektir. Uzun ~i~ dd~: 

suvaresinden sonra bile tenınız 
yım. 

- Hay, hay... (Arkası. var) ma terütaze kalacaktır. 
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\7 oksa, ilk önc:ı .. bunl~rı sen • f 
den saklamayı da duşunmedım, de • 
llilenıez! .. Beni başka bir kadına b:ığ
l~Yan sevgiyi, ölünciye kadar sana bel· 
li etmemek? .. Bir aralık aklıma bu da 
geldi. 'Fakat kendıme güvenemedim. 
~Yle iki yüzlü b!r oyunu nasıl oynı -
Yabilirdim? Sonra günün birinde, hiç 
Umulmadık bir zamanda bütün yalan· 
lar ortaya çıkacaktı; ya o zaman? .. Bu 
daha acı olmıyııcak mıydı? .. Sen bile 
daha ziyade üziHmez miydin? .. O za -
l'tıana kadar neden sana söylemedim, 
diye bana büsbütün kızmaz mıydın?. 

Onun bu kador katı sözlerini duy • 
~Uktan sonra Siiheylanın artık bütün 
llınidi kırılmış, çökmüştü. Dem!nki öf
~etıin, taşmanın yerine ·şimdi bir ke • 
'
11tlik, bitkinlik geldi: 
- Madem ki beni sevmiyorsun, de· 

d~ bizim artık evıenmemiz, sahiden, se
~in için de, benim için de felaket o • 
llt .. 

- Ben de bunu söylüyorum :şte .. 
- Bugün için bütün hayatım altüst 

()~~u. Fakat elbet, hepsi geçer; hepsi 
duzelir ... Dünyada unutulrnıyacak ne 
"ar kn .. Ban.kadak: yerimden de ol -
dıı ..... y b . . 1 • J.f "''1• arından sonra enım ış.erıme 
~ elahat bakacak .. Artık benim için bu 
apı da kapandı. Ne yapalım, ileride 

tlbet başka bH- yerde başka bir iş bulu
~rn, büsbütün halama yük olmak is • 
tnenı. 

l3iraz durdu. Sonra: 
le - liemen şimdi inelim, davetlilere 
ltlefon edelim. Telefonu olrnıyanlara 
~ lgraf çekeriz. Düğünün geriye kaldı
~ herkfte haber veririz. Yarın büs
~iin rezalet çıkma.sın, bari... Gelen 
)t iyeleri de yeni~~ pa,.k~tlerine ko .. • 
lilr, gerisi geriye gonderırız! .. İnsan uç 
ta 11 liıülür, beş gün sıkılır, en sonun • 

hepsi unutulur. Ne yapalım!.. 
lı..': Hayır, Süheyla .. Ben herkesin ya
ı;::' senin bu !tadar küçük düşmeni 

em! .. 
....._ Bunun önüne geçemeyiz ki. .• 
....._ Ben bir çare düşündüm. 
...... l'lasıl? .. 

it ...... Sözünü geriye alan, benimle ev • 
ilmekten vaz geçen sen olursun'. .. 

k - Buna hiç k!mse inanmaz. Seni ne 
d adar sevdiğimi, yazık ki, şimdiye ka • 
ar 'herkese belli ettim. 

le - Benim dediğimi yaparsak, hiç kim· 
iı anlamaz. Herkes senin beni bıraktı· 
nı zanneder. 
- ?-fasıl olur?. 

il' - Anlatayım da bak!. Bugün, sanki 
ıç bir değişiklik yokmuş gibi davra -

::ız. Yarın da hepimiz belediye daire
tı e gideriz; evlenme memurunun kar
~ında toplanırız. Davetliler de gelir, 
'"'-~de ()rada bulunurum. Hep birlikte 
--.;ııı bekleriz. 

-Sonra? .. 
~ - So1tra, nikah kıyılacağı saatte sen 

hnezsin! .. 
- Ben mi gelmem?.. 

~ - Evet; hepimız seni bekleri~ .. Ben .. de 
l}'kese karşı belli etmemek .ıçın bu -
~ Ult bir telaş gösteririm. Oradan oraya 
da1l>ınırım. Seni ararız. Öteye beriye a
) •rn koştururuz. Nerede kaldı acaba, di· 
~ Ç~rpınırız. Herkes bakar ki damat 

.. khyor, gelin ortada yok!.. Bu aralık 
~llderdiğimiz adamlardan birisi geriye 
g .. ııer, senin gelmiyeceğinı, öyle haber 
0?lderdiğini söyler. 
~ Orada toplananların hepsi, senin bana 

b~Jnaktan vaz geçtiğini anlar. Böylece 
~ılan, istenilmiyen ben olmuş o1u-

!l' - ~ne de a~ mı dedikodu olur? .. Be-
'll'ı için ne söylerler> .. 

da- lie isterlerse onu söylesinler!. Bun· 
iç~ başka çare yok, Süheyla!.. Senin 
~.~?en kolayı bu ... Hiç olmazsa, öyle 
clü ıgın gibi, herkesin önünde küçük 

§tnekten kurtulmuş olursun! .. re; Bunıan sana hep Fehamet mi öğ • 
ı, Allah aşkına? .. 

~be liayır, o bir şey söylemedı. İlk ~n
~i n düşündüm. Ona da anlattım. Iki
dıtt~. de bundan başka bir çare bulama-

~enc kız hep öyle acı acı gülüyor • 

- Anlaşıldı! .. Şimdi artık hepsini an· ı 
lıyorurn! .. 

Uzun uzun konuştular. En sonunda 
Süheyla da razı oldu. Böylesi ona da uy· 
gun göründü. 

Ayrılırken Hüsameddin: 
- Sen, dedi, eşi görülmemiş bir bil· 

yüklük gösterdin Süheyla! .. 
Bunu hiç unutmıyacağım! .. 
O zaman genç kıı, yeniden sinirlen· 

di: 
- Rica ederim, dedi, böyle boş laf • 

lara ne lüzum var!. 
Otomobilden iniyorlardı: 
- Halama hepsini anlatacağım. Bu 

işten senin Yazgeçtiğini söyliyeceğiın. 
Ondan gizli h~ bir şeyim yok!.. Şinıdi 
de yalan söy1iyemeırt! .. 

Hüsameddin ba~ını iğdi: 

[ İnhisarlar u. 

BÜ Y Ü K 
AŞK 

llt:::==:=RO=M=A=N=I =_j~ı 
Yazan : K. R. Enaon 

- Nasıl istersen öyle yap! .• 
Dedi. 

- 2 -

Eve geldiği zaman, halası onu her 
zamankinden daha başka karşıladı. Bir 
yandan kendi evladı kadar sevdiği bu 
genç kızın mürüvvetini gördüğüne se· 
viniyor, bir yandan da artık ondan ay· 
rılrnak zamanının gelip çattığını dü -
şündükçe, yarından sonra büsbütün 
yalnız kalacağını gözönüne getirdikçe 
buna da üzülmekten kendini alamıyor· 
du. 
Süheylayı görür görmez bugün sa • 

bahtanberi yaptığı hazırlıkları ona da 
anlatmıya başladı. Genç kız bunları 
dinlemiyor, hatta hiç işitmiyor gibiydi. 

(Arkası vcır) 

Müdürlüğünden: 
I. - 100 kilo komprime halinde kıloridrat dökinin 

1250 kilo bergamot esansı pazarlıkla satın alınacaktır. 
II. - Pazarlık, 9/VI/1937 tarihine rastlıyan çarşamba günü Kabataşta leva

zım ve mübayaat şubesindr:>ki alım komisyonunda yapılacaktır. 
III. - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV. - İsteklilerin pazarlık için tayin °edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-

ralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (3064) 

* * I - -450- kilo Piridin, 450 kilo Aseton, 2100 kilo Metik Alkol pv.arlıkla satın 
alınacaktır. 

II - Pazarlık, 10/Vl/937 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 1-l de Kaba • 
taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacak
tır. 

III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geÇE-n §Ubeden alın~bilir. 
IV - İstek1ilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 guvenme pa

ralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilb olunur, c3UK> 

* * 846 adet Kova 
114 > Kanca 
110 > Balta 

78 > Yangın söndürme aleti 
37 > Kürek 

770 metre Hortum 
1000 adet Bez torba 

. .. 
·: 

24/VI/937 Perşembe saat: 14 

24/Vl/937 Perşembe saat: 16 
1 _ Yukarıda yazılı c6• kalem yangın malzemesi ile bez torbalar pazarlıkla 

satın alınacal~tır . 
II - Pazarlık, hizalarında gösterilen tarihlere rastlıyan gün ve saatlerde Ka • 

bataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım kQlll!syonunda yapıla.c~k:.tr. 
III - Şartm:meler parasız olarak her gün sözü geçen §Ubeden alın~~1lır. 
ıv - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 guvenme pa

ralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. c320h 

Tftrk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
2 • el k•tld• 11 / H•zlr•n / 1937 dedir. 

Buyuk ikramiye: 40.000 liradır ..• 
Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 Urahk ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet m&klfat yarcfır .. 
Aynca : (3.000) liradan bqlıyarak (20) liraya kadar bilytlk ve 

kilçllk birçok ikramiyelerle amortileri havi ola .~ zengin plbdan 
istifade etmek için bir bilet almaktan çekhımeJUUZo•• 

Hikayeleri_ 

MİSAFİRPERVERLİK 
Yazan: Leonid Lenç Rusçadan çeviren: Alaz 

Teye parfömeri mağazasında çalışan 1 §USU mOhendıs .Nikodlınof un bariton se-
Laloçka, fevkalade güzel bh· kızdı. Bir si duyuldu: , 
akşamüstü işinden döndüğü zaman apar- - Benim, ben Elena Aleksandrovn .• 
tımanının koridorunda G~rastinaya ras- LuVen bir dakika bakar ~~nız?. 
ladı. Gerastina. Laloçkanm oda komşu - Kapıyı açmak ve mühendısı odaya al· 
!arından ihtiyar bir kadındı. Kadın sefe- mak mecburiyeti h~ıl oldu. 
rl kiyafette idi. Elinde bir sepet vardı. Mühendis odaya gırerek: 
Belli ki sokağa çıkmağa hazırlanıyordu. - Bonsuvar, ·Elena Aleksa.'ldrovn, de-

Laloçka: di. Sizi rahatı.ız ettiğim için affınızı ç~lt 
- Nine, bakkala mı gidiyorsM? dedi. rica ederim. Sizi, bizim odaya çağırmaga 

Lutfen bana da 250 gram pisküi ile bir geldim. Kardeşinizle beraber muhakkak 
kutu çilek reçeli alır mısın?. İşte parası. gelmenizi çok rica ed~riz. .. .. 
Kusuru da sende Jciılsın. Mühendis, genç zabıte denerek bur • 

İhtiyar nine, kendisine vPrilen para -
ları üçüncü Aleksandr zamanından kal • 
ma koca bir erkek kesesin~ yerlejtirdi. 
Genç kızın yüzüne manalı manalı ba • 
karak sordu: 

- Misafirin mi var?. 
Laloçka gayri muayyen bir cevap ver

di: 
- Evet. Birisi ..• Şey... Süt kardeşim 

gelecek. 
- Mühendis falan mı?. 
- Hayır. Zabit. Uzak Şark hudut mu-

hafızlarından. Daha geçenlerde Uzak 
Şarktan geldi. 

Uzak Şark ismini duyan ihtiyar ka -
dm derin bir ah.. çekti. Ve kapıya doğru 
yollandı. 

Laloçka, iznini geçirmek için Moskova
ya gelen genç zabitle taaışaiı çok olma
mıştı. Şimdiye kadar ancak bir defa ti
yatroya, bir defa da sinemaya gidebil -
miştiler .. Genç zabit dün akşam, ansızın, 
kıza telefon etmiş, kendisile acele görüş
mek istediğini bildirmişti. 

Genç kız koridordan odasına girince or
talığı toplamağa başladı. Bir türlü ye -
rinde duramıyordu. Her halinden büyük 
bir heyecan içinde olduğu :mlaşılıyordu. 
Bu esnada, dikkatsizlikle, çok sevdiği 
porselenden tavşanını düşürdü ve kırdı. 
Bulunduğu yüksek yerden Laloçka • 

ınn sessiz h3yatını bir çok seneler filo
zofça seyreden bu tavşanın kınhp, genç 
kızın çok canını sıktı. Tavşau kınkları
nı topladı. Çöp tenekesine atmak üzere 
mutfağa girdt. Orada, çarşıdan dönmüş 
bulunan ihtiyar nine ile karşılaştı. İhti
yar nine, neşeli bir tavırla: 

_ Çilek reçeli bulamadım, dedi. O -
nun yerine vişne reçeli oldım. Süt kar -
deşin varsın çilek reçeli y~rine vişne re
çeli ile çayım içsin, ne zaran var? .. A ... 
Tavşanı nas?! kırdın? 

Laloçka bi.iyük bir kederle. 
- Ne bileyim işte, dedi, kırıldı. 
- Hiç kederlenme kızım, uğurdur. Süt 

kardeşinden sana bir uğur gelecek .. 
- Nine, sen amma da gevezesin ha! .. 

Nihayet, tam saat dokuzda, genç kızın 
sabırsızlıkla beklediği dört kısa iki uzun 
zil sesi duyuldu. Genç zabit, tıraş olmuş, 
kokular sürünmüş bir halde mahmuzla
rını şakırdallrak odaya girdi. Elinde bir 
kutu fundan vardı. 

Gençler çaylarını içtil~r.. Vişne reçe
linden yediler .. Genç zabıt, tam, Laloç -
kanın küçücük elini kendi büyük avuç
lan arasına almış: 

- Elena Aleksandrovna, Laloçka ... 
Sözlerini scylemeğe başlamıştı, ki ka

pı çalındı. Laloçka bir kuş ç'!vikliğile ye
rinden fırladı. Ürkek bir sesle sordu: 

- Kim o?. 
Kapının arkasından Lalo~karun kom-

metle önünd~ eğildi Ve ona hitap ede • 
rek: 

- İhtiyar nine sizin Uzak Şarktan gel
diğinizi söyledi, dedi. Bize gelmenizi çok 
rica ederim. Mademki bu karlar uzun bir 
yerden geldiniz!. Hiç olına%58 ahbapça 
bir votkamızı içiniz!. Elena Aleksandrov
na bizim çok iyi komşumuzdur ... GideliJP 
rica ederim. 

Mühendis o kadar ısrar etti, ki redde-
demediler .. 

On dakika sonra mühendisin odasın • 
daydılar. Genç zabitle, genç kız aralann
da bir sürü yemek tabaklan, bir sürü şişe 
bulunan uzun bir masanın karşılıklı birer 
köşesinde oturuyorlardı. Mühendis aya • 
ğa kalktı ve: 

- Elena A!eksandrovna ile kahraman 
kardeşinin şereflerine içmeği teklif edi· 
yoruırı, dedi. 

Kadehler tokuşturuldu. Herkes Ele • 
na Aleksandrovna ile kahraman ~karde· 
~i> nin şerefıne içti. Mühendis genç za. 
bite dönerek: . 

- Ne oluısunuz, dedi, bize Uzak Ş!lrk 
vakayii baklanda biraz izahat veriniz! .. 

Odadakilerm hepsi de bu isteği tek -
rar ettiler: 

- Evet, evet, bize Uzak Şark vakayil 
hakkında biraz izahat veriniz! .. 

Genç zabit sıkıldığım hisset.ti: 
- Ben de gazetelerin yazdıklanndan 

f ar:la bir şey bllmiyorum ki .. 
- Zarar yok. Gazetelerin yazdıklarını 

anlatınız!.. 

Genç zabit, uzun uzun anlatmak mec· 
buriyetinde kaldı. 

Misafirler, ancak gece yansına doğru 
kalkabildiler .. Genç zabiti bütün ev hal· 
kı sokağa kadar geçirdi. Laloçka: 

- Yann akşam dokuzda beklerim. 
Sözlerini fısıldıyabilmek içın zorlukla 

fırsat bulabildi. (Arkası var) 

---····· .. ---············ .. ···· ... ·····-··-···----
Nöbetçi 
E.-czaneler 

, 
Bu rece nöbetci olan eczaneler tunlar -
dır: 

i.stanbul cihetinde kiler: 
Aksarayda : (Sarım>. Şehzadebaşında 
<Hamdi). Beyazıdda : <Cemll). Kara -
gümrükte : (Fuad>. Samatynda : IRıd· 
van). Eyüpte : (Arll BeşlrJ. Emlnönün
de : (Mehmet Khun) Küçükpazarda : 
<Hulfls1>. Bakırköyünde : <İstlpan). Şeh
remininde : <Hamdi) . Fenerde : Hü -
sameddln) . Alemdarda : Sırn Asım). 

Beyotlu clbetindekller: 
İstiklal caddesinde : Delll\ Buda). Tepe
başında : Klnyoll). Kara köyde : llü • 
seyin Hüsnü). İstlklA.l caddeıntde : CL1-
monctyan). Pangaltıd!\ : (Narglleclyan), 
Beşlktaşta : <Naıl Halld>. 
Bolaziçl, Kadıköy ve Adalarda: 
Üsküdarda : <İmrahor). Sarı>'.~rde: <Nu
ri). Kadıköyünde : <Büyült, Uçler). Bü
yükadada : (Şlnasl Rıza). Heybellde : 
<Halk). 

.. 

• 
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-----1 illlhat ve Terakkide on 11ene I_--= 
"Son Posta,, nın büyük deniz romanı : IS& 

. 1 tüncü kısım No. 55 :::J 

iTTiHAT VE TERAKKiNiN SONU B·ARBAROS 
TalAt, Enver ve Cemal nasd kaçtılar, nasıl OldUler? 

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

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

İstanbuldan çıktıktan sonra Ankaraya 
tam · 41 günde vas~I olabilmiş idik 

Doğan reis adaya çıkmak ve Don 
Namık Kemal edeblyatı tarafından fakat bunların neşredildiğini bizzat gör 

temsil edilen romantik ve lirik bir va· memek!. 
Petro ile karşılaşmak istiyordu 

Diğer kaptanlar da onun kadar ce ·ı zamandan beri ayak basmamıştı. J)O • 
wr ve atılgan denizcilerdı .. fakat, tec· ğan: ıeriJlf 

rübeleri Doğandan fazla olduğundan: - O gün onu sahil meyball8 
1 

• 

tanseverlik idealinın halk kütleleri ara· Bunun için, bu sütunlarda ben yalnız 
sına yayılmasını temin eden ittihatcı - Ankaranm o zamanki harici manz:ıra· 
lık, vukuatın ve kuvvetı: bir iradenin, sını kaydedip İttıhat ve Terakkinin bu 
tesiri altında, şimdi, yavaş yavaş eriyor milli hareket içindeki mevkiini ve onun 
ve yeni bir kalıba dökülmek üzere, es· yavaş yavaş nasıl eridiğini gösteren ha· 
ki şeklini kaybederken yeni bir ideal ve diselere aid müşahedelerim~ ve bildik
yeni bir hamle oluyordu: Milli hudud, lerimi kayd ile iktifa edeceğim. 

Liman sahilindeki yolları saran yer
liler gittikce kalabalıkiaşıyor ve taş -
kınlıklara ön ayak olanlar büsbütün 
coşarak: 

-Buça yüz başa, bin başa bedeldi. 
Onun öcünü Petrodan almalıyız ... 

Diye bağrışıyorlardı. 

* {Buça) mn ölümünden sonra 

- Dur~p dururkeı~ bir tuzağa diişüp götürmeseydim, zavallı adaınıJl bit .,,ı
d7 kan dokmekte mana yok, dediler, na bu felaket gelmlyecektı. BUÇl>'1 tik. 
hız bu~aya • Kors~ka~ıla~la çarpışmağa ki de Cezayire birlikte gö~ • 
gelmedık. Eger boyle hır karar vere • O, bizimle gelmeyi ne kadar ıstı,~ 
ceksek, hepimiz on,l göre bıçaklarımızı du ... 
bileyip, şehre yürüyüş yapmağa değil, Diyerek acınıyordu. 

milli istiklal, milii hakimiyet! O gün•\ ... O zamanki Ankara, Samanpazarı 
kü memlekette bu sözleri en kolay ve ile Karaoğlan çarşısı arasındaki büyük 
en çabuk anlıyacak olanların başında ve yeni kısmı yanını<::, yalnız eski ve ha· 

"( Bir sabah Barbarosa Dcrı 
elbet ittihatcılar geleceklerdi. Vatan rap kısmı yaşıyan küçük bir şehir, da· adamlarından biri geldı: 

düşmanla dövüşmeğe çıkahm. · * 
1
,_.... 

Petronun s'· .... ı ~ ozün en ~'lğrusunu bunlar söyle • Don Petro şehirde yapılan t..,.,- "' 
ve cemiyet sevgısını, Türk duygusunu, ha doğrusu büyük bir köydü. Harbin _ Şövalye hazret:erinin bir ricası 
muayyen bir ideal yolunda eğilmez bir harab ettig·i bir sehirle, bu harablık 

b. . . ~ var .. halk Türk denizcılerini toplu hal-
baş ve yıkılmaz ır azim ile, vatan 1çın i"İnde mücadeleden bıkıp usanmış bir 

·· ·· · h ~ de şehirde görmek istiyor. Gravana 
soruna kada~ yurume kuvvetim, er yerli halk, Ankaraya toplanmakta olan 

· , b"l ı yolunda bir yürüyüş yaparsanız hem keslen zıyade onıar temsii ede ı ir er· yeni yeni .insan kafilelerinm karşısında 
ld :ı.1 yerlilerin dileğini yerine getirmiş hem 

di. A ııuan on senelik terbiye, bütün şaşırmış gibiydi!~r: Bu gelen insan ka· 
kusurlarına ve noksanlarına rağmen, filelerini barındıracak halde bulunmı· de şövalyeyi memnun etmiş olursunuz! 

1 ·· ·· Barbaros bu garib teklif karşısında 
onları bu yo a goturen bir terbiye idi. yan şehirde yavaş yavas. her c:ey ve 

't bir müddet tereddüt ettikten sonra, ge· 
İşte, Çankırıda da karşımıza çıkan .. herkes sıkışıyor, yerli halk bu hadise · miye gelen elçiye sordu: 

lar onlardı. Orada da aynı insanlar, ay· den rahatsız olmakla beraber, kalaba· - Böyle bir yürüyüşten ü-;.. Don 
nı teşkilatın ismini değiştirmişler, ona lığın verdiği iktısadi hareketle de öte Petro ile anlaşmamız gerektir. Kendisi 
yeni bir çeki ve düzen vermişler, fakat, taraftan memnun oluyordu. bizimle. böyle bir an!a~maya tar:ıftnr 
bu defa hedeflerini ciaha vazih tayin C· Ankara idadisi (şimdiki Maarif Ve· mıdır ? 
derek, daha konkre: görmeğe ve daha kaleti binası), yeni gelenler için büyük _ Şüphesiz .. Don Petro, Cewyirde 
müs~et düşünmeğe sevkedil~rek, aynı bir koğuş haline getırilmiştı. Yeni ge - bir hükümdar gib~ yaşıyan VI! bü ün 
ruh. ıle aynı yolda devam edıyorl~rdı. ]enler, ekseriya, orayd düşerler ve boş Akdenizde adı korku ile anılan Amiral 

Bız de yolumuza devam ettık ve b" 1. ı bulab>~mek t·ı k d' k .. .. . .. . ır 'Aaryo a ~·· şar ı e, en ı • Barbarosla tanışma) ı çok arzu etme · 
Tuney koyunde bır gece tunedıkten lerine münasib bir yer tedarik edince-! t d' G · h; ·d" b . ·· d berı· k lbl · · . d ld h e ır. erçı şe .ı - e~ on gun en 
sonra. , a . erımızı o uran eyecan· ye kadar orada barınırlardı. Ankara, bu bir takım uygunsuzluk la r olmuşs!l da, 

· b ld ı •. u a ıse ere şova yenırı ıç ır a • lar ıçınde bır a'k~an AnkarJya vasıl ol· siyasi muhacir kiitlesini kabul ederken 1 b hA a· ı ı ·· 1 • h' b alA 
duk. Bu, Islan u an harei<et ettıgı - bahar IU3lmi<:: bulundug-u için Ankara· k kt K ·k ı 1 · , kA b" · ·· ·· t k k b" . . ·· .. k b- .., • ası yo ur. orsı a ı ar ıs) an ar ır 
mız g~~un am ır ırıncı gunu a : nın bağlar kısmı işe yarıyordu. Bağ ruh tasırlar .. ve bum.da vak'asız bir 
~amı idı. Zannedersem, asırlardanberı, evleri birer bire=- kiralamyor ve insan- ün e' mez 
İstanbuldan Ankaraya bu kadar uzun 1 1 k · · b" g g ç · ·· · · · • . • 

1 
h" k" k ar ora arda endılerıne ırer barına - Barbaros. sovalyenın vem bır tuzak 

bı: zamanda gıtrnış 0 an ıç ımse yo • cak yer temin P.diyorlardı. Yolda vakit hazırladığını 
0

sezmişt?. El°Çiye: 
tu. A k d b 

1 
k . . . kaybetmediği içın benden bir ay bir - Don Petronun tek:ifıni bir ş:ırtla 

· · · n ara a u mem e et ıçın yem b k l A k ım· 1 k b 1 d · d d' b K "k ı· . . . . I uçu ay evve n ·araya ge ış v an a u e erım; c ı... n orsı a ıma -
bır tarıh başl.amış~ı. Bu tarıh, ~~mm ~u Nadi de, İbrahim Süreyya ve bazı za- nına gelir gelmez kend·s:nc en değerli 
ha'l'·alara ai.d planımın harıcındedır. b"t d tl 1 b ' l"kt Etl'k b -· d k 1 d b' · ·· d · · O _ .. . .. . ı os ara ır i e ı · agıarın a aptan arım an ırın: gon ermıştım. 
Çunkub, ~~. d~vı[b~e?~z tarıh oı:na:ış-1 bir ev kiralamışlar ve orada odaları ko· kaptanımın ziyaretini kabul etm~di ve 
t~r .ve . utun a .1mı~ı~ temennı e 1e: ğuş haline getirmişlerdi. Ben, iisedeki kendisini kahpece ö:dürttü. Eğer şö -
lı~·ı~ kı,. bu _<ie:·rı~, Ittıh~t ve. Terak~ı umumi koğuşlara girmeden, doğruca valyeniz beni ziya re~ etmek üzere gc
gıbı, tarihe ıntıka. etmesı, kabıl ~ldugu bu evin hususi ;coğuşlarında bana ay - mime gelirse, bunu bir tarziye telakki 
k.adar g:ç olsun. A~karanın bu ılk ta· nlan bir yere yerleştim. Burada askeri ederek her şeyi unutur ve kendisile an· 
rıh devrı~de orada bır se_ne_ yaşadı~ .v:, usulde bir tablidot vücuda getirilmiş • laşmak isterim. Gemide Don Pctro şe· 
o~amankı Ankaran!n kuç~k mu.hıtı ı- ti. Sabah kahvaltılarilc akşam yemek· refine güreşl.er, ye!keı! ovunları, kii • 
çınd'?:. ta.~amen .. v zıkr~ deger hır çok leri burada yenir ve sabi'!: veya portatif rek aşırtmaları, denizde yüzmeler gibi 
şey ~o_rdw:.ı ve ogr~ndım. bir karyola üzermde uyunurdu. eğlenceler tertib ederek kendısinc 'I'ürk 

Ivlı.llı m~~a~~!:nın .bu .en enter:san Milli mücadelenin umumi karargah denizcilerinin maharetini karada değil, 
devrınde. gor?ugum sıy~s~ hareketı de binası, Çubuk deresınin öte tarafınd:ıki denizde gösteririm. Halk da.~ahıld:n bu 
yazmak ~sten~ .. F~kat, ıçınde ~aşanı • eski ziraat mektebi idı. Bizzai Mustafa eğlenceleri ve bu yarış ve gureşlcrı sey
lan d_;~ı~ tarıh;~ı neşretmek adet ol· Kemal paşa önc~leri orada otururdu. j rcderler. Limanınızdan da bu suret.le 
madıgı ıçın bun.arın yazılmasını de - M·ıı· - delenı· hükumet k "h güle güle ay.rılmı'i oluruz. 
w.1 bil . t t "h b ı ı muca n ararga ı . 
~ı se e, neşrıy~ ını a:ı e :rakmak da, harb esnasında İttihat ve Terakkı - Şartlarınızı 'limd: şövalye cenah · 
ıcab eder. Bu tarıh devrı ne ~adar ~ • klübü olarak inşa edilmi~ olan binada larına arzedeceğim. Fakat, Don Petro 
z~~ta .o1ur ve ~e kadar geç gelırse, Tu.r· idi. Burası Büyük Millet Meclisiain ilk bacaklarından muzlaripıir. l!zun za • 
~ı) enın sa~detı 0 kada~ artacak ve :mıl· binası oldu ve yenı meclis binası yapıl· mandan beri şehri gezmeğe bıle çıkma
lı cumhurıyet hu meml~kete 0 kadar dıktan sonra şimdiki fırka merkezi ol· mıştır. Bilmem arzularınız: is'af edebi· 
refah ve ~~vvet .verecektır. • du. Hükiimet daireleri de vilayet kona· lecek mi>! 

. Bunun ıçın da.ıma.şu.nu t~m.ennı ~e· ğının bir kısmı ile, idadinin bir kısmı· 
rı.?1: B~ ~evre ~ıd bıldıkle.:ımı ve gor • na, sonradan yıkılıp ortadan kaldırıl • 
duklerımı, en mce teferruatına kadar, mış ve yerine banka binaları inşa edil· 
unutmadan, yazmıya muvaffak olmak, mis olan Düyunu Umumiye dairesi idL 

:: · · ' · ··-· · ----· · ·----- Ha~b esnasında ınşa edilmiş olan lise 
binası da müdafaai milliye dairesi idi. 

Bir Doktorun Meclisin karşır.ında bulunan belediye 
Günlük Cama.rtal bahçesi ise siyasi klüb vazifesini görü-
Notlarından (*) yordu. Meb'uslar, Ankaranın yeni se· ---------------1 kenesi orada toplanırlar, birbirlerile o· 

Mide ağrıları 
Şeklindeki krizler 

rada görüşürlerdı. Bu bahçenin orta • 
sında ahşab bir de tiyatro binası V3rdı. 
Tiyatro binasının sahne kısmı, meclis 

Mide ağrıları şekllnde zaman zaman has- lokantası gibi bir şey olmuştu. Orada 
taları lz'aç eden krizlerin çoğu karaciğer temizce ve ucuz bir yemek yemek müm· 
ve safra kesesi taşlarına ald sancılardır. kün olurdu. Geceleri yemekten sonra, 0 
Büyük bir doktor profesör, ıgöbek tize- ı-ada sinema gösterilirdi. Ankaraya var
rindeld bütün ağrılarda safra kesal tat
larını düşünmeli unutmayınız.. demiş _ dığımdan bir kaç gün sonra, bir akşam 
tır. burada sinema seyrederken, elektrik tel 
Hakikaten valdt vakit gelen ve mide ü- lerinin yaptığı kontakt'la tiyatronun 
zerinde gibi tesir yapan sancılar karacı- dört tarafı bir den alev aldı, ve ene olu· 
~ere ald olan hastalıklardır. Çiinkil doğ- yor?• derneğe vak~t kalmadan çatı tu· 
rudan dolruya midede mevcut blr çıban 
yahud diler bir hastalık böyle (perlyo- tuşarak, bizim gözlerimizin öni?nde bu 
dik) yanı fasılalarla gelmez. Her zaman koca bina yanıp kül oldu! 
hastalan rahatsız eder. Bu glbl sancılar o zamanki binasız ve çatısız Anka • 
günün birinde ya bir sarılık ile v&Jahud 
diğer bir şekilde hüvlyeunı göatermekte ranın bu ahşab tiyatrosu yandığı za • 
gecikmez. Yemekten sonra hissedilen sı- man bizdeki elem ve ıztırabı tasavvur 
kıntı, hazımslZlık. ~kinlik m!deden zl- edemezsiniz! Tek bir bina, hem tiyat· 
yade karaclğerln vazırevl boıukluklarını ro, hem lokanta, hem siyasi klüb, hem 

1-g_ö_st_e_rı_r. ___________ _. kahve ve he:n de ağaçsız Ankarada, cı· 

lız bir kaç agacile ve iptidai bir bahçi
vanın yaptığı şebboy, Jatin, gecesafası 
ve kahkaha çiçeklerile bahçe olan bu 
mamure berbat olmuştu. (Arkası var) 

(•) Bu notları kesip saklayum. 7&11 .. 
l>lr albüme 7apıftmp kolleb170n Y&Jll ... 
Sıkıntı umanınızda ha notlar ldr doktor 
rf hl lmdadmna fdlfelt0Jr. 

* Pet.ronun elçisı gittikten sonra, Bar· 
baros gemi kaptanlarını topladı .. onlara 
şövalyenin hazırladığı tuzaktan ve el
çinin teklifinden bahsederek: 

- Vaktile Telemsanda yerliler ta • 
rafından muhasara edi!en kardeşle -
rim ( 1) de İspanyolların böyle bir tek· 
lifi ile karşılaşmıştı. Yerliler bırleşerek 
kardeşlerimi altı ay muhasara eden İs • 
panyollar: cKaleden çıkar ve geriye 
gidersen.iz, ~ize ne top, ne o-k .. hiç bir 
şeyle mukabele etmiyeceğiz!• teklifin· 
de bulunmuşlardı. Onlar bunu kaçmak 
gibi telakki ederek kaleyi terketmedi ' 
ler .. öne doğru bir huruç hareketi yap· 
tılar ve orada düşmanla çarpışarak ~e· 
hid oldular. Don Petro da bizim için 
böyle bir pJan hazırlamış olacak. Gu.: 
ya Türk denizcilerinin karada bir yü· 
rüyüş yapmalarını halk istiyormuş gi· 
bi göstererek bizim gurur ve hissiyatı
mızı okşayıp avltyacak .. karaya çıkınca 
haydudlan ve muhafızlarını üzerimize 
saldırtacak. 
Doğan Reis asabi bir denizciydi.. her 

şeyde şiddet tarafdanydı. 
- Okcularımızı ve dövüşcülerimizi 

karaya çıkaralım.. binlerce deniz kar· 
talına adanın ürKek kargalarile mi hü· 
cum edecek? 

Diye bağırdı. 

(1) t.hak ve Ol'Uf b~ .. 

ınişti. birinci gelen Türk korsan!arın~..-il 
Barbaros Korsika şövalyesinden bey· sıl öc alacağinı düşünürken, şövalY;;. 

hude cevab bekliyordu. O günden son· müşav;ri ve sadık hendesi olaD idil" 
ıa Türk denizcilerinin semtıne uğrıyan dü Merğ efendısine şöyle bir te 
olmamıştı. bulunmuştu: .,. 

Do~. Petronun itizara bile lüzum gör· - Türkler arka körfezdeki altııı1, • 
medıgı anlaşılıyordu. gümüş mahzenlerinden birini ~1 ... ıa ·o- -kü•P' ogan: mış!ar. Amerikadan bin mUŞ çel" 

- .~u herif tekl:f.nde samımi o'.say- korsan!arımızın getirdiği altın ]citl~ 
dı, sızı~ şartların:~: cterha. kabul eder rinın Türklerin eline geçmesinden ıtıır 
ve gemıye gelırdı. I:>panyollnrla aramız sanlarımız çok müteessirdir. Bu. 1 Çil" 
zaten gergindir. Her yerde çarpışıyo • ı iarı onların elinden almsk için bır ge • 
ı uz. Korsikada böyle zalım hır adama I düşündüm: Sahilde bir mehtablı ı,t 
y~mu~ak davranmamızın scbebı ne · cede tekrar bir koşu tertib ederek Jr,O' 
dır? lün Türklerin sahile çıkmasını .,e 9' 

Dıye söyleniyor ve hiddetındcr: ateş şuya iştirak etmesini teklif edel~sd' 
püskürüyordu. koşu yalnız atla değil, ayakla da~ ,ı 
Doğan zaten (Buça) nın ölüm ha · ve gece kumsalda bir çok eğl ~ 

d!sesinden çok ıniiteeı;sırdi. Onu sahil tertib ederek Türk kaptanlarını~ .. ,,_ 
meyhanelerine gitmee~e teş\"!k eden 1 ni sarhoş etmek için civardakı :,) 
kendisiydi .. Buça. bu meyhanelere uzun rakkaseeleri çağıralım. (Ark811 

1 Kadıköy '1 akıllar DiraktôriUğU 
Aylık k~ 
~ 

Mahallesi Sokağt 
. 

No. sı Cınsi 

Kadıköy Caf"r ğn 
• Zühtüpaş:.ı 

Moda 
Tahtaköprü 

3ö 
16 

ıo 

• 6 

Dükkan 
Ev 

' " 
H > 

2 

> • • 
• 

Osmanağr. 

Erenköy 
İç Erenköy 

Üsküdar Rum Mch -
met Pş. 

Üsküdar Kuzguncuk 
Beykoz Paşabahçe 

> Yalıköy 

Beykoz Paşabahçc 
il • 
• • 
• > 

• • • 
• • 
• • 
• • 
• Kandilli 
il Kanlıca 

• • 
• • 
• Kandilli 

Kadıköy Tuğlacı 

Yoğurthane 

C. Bostancami yanı 
Kozyatağı Üskü 
dar caddesi 
Bcdestan içi 

İskele 
Çmar 
Çayır 

Çınar 

• 
• 

• 

• 
> 

Bahçe aralık 

Cami avlusu 
Çubuklu iskelesi 
Çubuklu 
Bahçe aralık 
Cami 

3 
32/276 

24 
6,8 

1111!:!7 
72/2 

72/7 
72/6 
72i5 
19 
72/4 
3 

3 
72/'J 
3 

21) 
17 
40/21 

1 
25 

> 

• 
Ev ve dükkan 

Dükkan 

• 

> 

Ev 
Samahane 

Ev 

• 
• 

Dükkan 
Ev 
Otelin arka .kıJnU 

Otelin üst kati 
Ev 

il 

Dükkan 
Kayıkhane 

Dükkan 
Ev 
Dükkan 

15 
10 

' ' 
" lJ 
4 

10 
10 

' ı• 
ıo 

15 
ı• 
14 

• • 
' 1 

• • 1 
• > il 21 il • 

, 

• • • 2.1 il • 

11 Zühtüp~ Bağdat 32 11 I il 
• > Tahtaköprü 55 • Jdıt1! 

~ukarıda mevki ve numaralan yazılı emlakin 938 Mayıs sonuna tacJal' ~ 
verılmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhaleleri 9/6/937 Çarpıllba ~ 
saat 15 dedir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatJarl. '"/ 

-----~ 
Beyoğlu Vakıflar DirektörlUgU illnları 

Pangaltı Elmadağı caddesinde 9 No. lu ev 
il • • 19 il il 

> Cumhuriyet • 83 11 Evin üçüncü dairesi 
11 • 11 87 • Apartımanın birinci datresl 
11 11 11 87 11 Apartımanın üçüncil dairesi 
> 11 11 87 > Apartımanın 10 uncu daireli ~ 

Sürpagop vakfı akaratındJn yukarıda mevkileri yazılı evler 31/5/9SI 
kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. ~ 

İsteklilerin 'l/6/937 pazartesi günü saat 3 de Beyoğlu Vakıflar l)fre 

akarat kalemine gelmeleri. (2975) ~ 
-
-----~=-~------~--.:.._ ________________________ ~g~---

Ankara Belediyesinden : ~ 
Ankarada yevmiye 100,000 ekmek yapabilecek kudı·ette bir ekmek ~ı,rl 

inşasına talip olanların tekliflerin~ ı.e kataloklarını bir ay. zar_Iında V J:Plldd" 
evvelce ilin olunmuştur. Vaki olan muhtelif müracaatlar uzerıne 80ı,u) :(1'51f 
haziran sonuı.a kadar uzatılmışt1r. (31 



S Haziran 

INKIBAZI, 
EKŞiLiK 

HAZIMSIZLIGI, MiDE 
ve YAN M AL AR 1N1 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü illnları 

Muhammen 
Semtimeşhur ve C&ddde veya 

mHhıtHesi sokağı Nr: Si Cinsi aylığı 

LirA K. 

Şişli, Meşrutiyet Ebekız. 26-28 Apartımanın 25 00 
10 - ncu dairesi 

Aksaray, Şirmenclçavuş. Arapmanav 10 Hane. 22 00 
Unktıpanı, Harnççı Kara- Hisar altı. 65 • 9 00 
mehmed. 
4 - nen Vaklf hanın asma S5 Oda. 15 00 
katında. 
4- nen Vakıf hanın zemin a lç kısımda bOyllk 120 00 
katında. mağaza. 

Balıkpazım, Bacımust'lfa Tuzcuuır. 3-20 DUkka.n. 65 00 
Gadıkpaşa, DivnnıAli. 65 • 22 00 
Babıali Nallııııcsçit Aziziye. 16·r>5 :D 10 00 
Çarşıkapı. Makasçılar. 18 • 9 00 
Çarşı. Yağlıkfılar. 129·!>7 :. 6 00 

Bahçeknpı'da 4 - nen Vakıf hanın alt 10 Depo. 150 00 
katında. 

Yukanda yazıh mRhaller 938 - senesi Mayıs nihayetine kadar kiraya veril-
tnek Ozere arttırmttları uzatılmıştır. İstekliler ıo -Haziran-937 Perşembe gonn 
Şaat 15 - e kadnr pey paralarile beraber Çemberlitaş'ta İstanbul Vakıf.ar Baş-
llllldUrlllgUnde Akarat Kalemine gelmeleri, (3196) 

* * Mikdarı Mum men ilk 
Cinsi kilo bedeli teminat 

Kuru, eaııtim Lira Kunı' İhale gOnn 

Kuru bamya GO 95 3 56 17/6/937 perşembe saat 15de 1 

Me1cimck 200 12 1 70 > > > > 

Nişasta 500 17 6 38 > > > > 

Un 800 16 8 60 > > > > 

Pirinçunu 1300 15 50 15 12 > > > > 

Makarna 1500 24 45 00 > > > > 

Şehriye 1000 24 45 00 > > > > 

!>irinç 15000 20 225 00 > > > > 

Nohut 500 15 5 62,5 > > > > 

Ruru fasulye 2000 ıs 24 00 > > > > 

937 senesi için Gureba hac;tanesine lüzumu olan yukarıda cins ve miktarı yazılı 
erzaklar nyrı ayrı açık eksiltmeye konul muştur. İhaleleri yukarıda yazılı gün ve 
saatte Vnkıflc.r Başmüdürlüğü binnsında toplanan :komisyonda yapılacaktlr. 
Şartnameleri her gün lcvnzım kaleminde görülebilir. (3008) 
--~~~~~---~~~~~~~~~ ..................... ,. 

DİŞ TABİBİ 

RATiP TÜRKOGLU 
Ankara caddesinde: Meserret oteli 
karşısında (88) No. lı muayeneha
nesinde hergnn sl\at on dörtten 
(19) a kadar kabul etmektedir. 

Valınıa ı 

/ .J, ROUSSEL d" •atılır. 
ISTHIUL: Thtl •e,•uı llo. iZ 
, •• _,.,. hta1o, .. ıın 
ııttıl•lz, lııd••• lftıılerlllr . 

KUMBA.RA 

SON POSTA Sayfa il 
• 

MAZON 
MEYVA TUZU 

giderir. Hiçbir zararlı ve mUsbil maddesi yoktur. Şeker 
hastalıttı olaolar bile alabilirler. MiDE ve BARSAKLARI 
ALI:;.TIRMAZ. İçilmesi lAtif, tesiri Kolay ve mUllllmdir. 
Yerini hiçbir mOmasil mnstahzar tutamaz. 
MAZON isim HOROS Markasına dikkat. Deposu: Mazon Ye 
Boton. ecLa deposu İstanbul Yeni):lestahane arkasındaNo.47 

•JASTALıtı 
~~~N 

((~~;~ 
~..._..~)~?\) 
' ~ 

Kadın kaç yatında 
daha güzeldir ? 
~ 
---~ ~,. 

r) /: 
1 ~ 

Bu !sualin cevabını, kimseler 
veremiyordu. Fakat yapılan tec
rlibeler şu neticeyi verdi : 
- Kadın her yaşta güzeldir! 

Yalnız, VENÜS KREMi, VE
NÜS PUDRASI, VENÜS RUJU, 
VENÜS BRiY ANTiNi, VENÜS 
RiMELi, VENÜS ESANSI 

kullanmak şartile ••• 

o 

BIRE, 
1000 
' 

İstanbul Dördüncü icra memurluğundan: 
Alinin tasarrufunda olup Emniyet Sandığına birincı derecede ipotek olunun ve 

heyeti umumiyelerinin tamamın:ı yeminli ehlivukuf tarafından (7525) lir.ı kıy-
met takdir olunan her biri Mevlcvihant:'kapısında Aydın Keyhüda mahal!e~inin 
Mevlevihane sokağında bulunan eski 8C mü. yeni 8G,'6 No. lu hududu sahibi 

senetlerin diğer 132 zira 7 parmak ve yine mezkur arsa ve müfrez bahçesi v~ yol 
ve eski 80 yeni 82 No. lu hududu Hasan ağa vereseleri arsası ve Fatma varisleri 
hane bahçesi ve mukaddema Bekir halen Ayşe veresesi bahçesi ve bazan ev·ıelce 
Hüseyin ve şimdi Rifat ve HulCısi bahçesi ve Zehra bahçesi ve hazan Ali hane 
bahçesi ve İbrahim hane bahçest ve Nesibe arsası ve sahibi senedin rr.fürez 6 
No. lu arsası ve dükkanları ve eski 80 Mü. yeni 86/:S No. lu ifrazen Ahnıe,iin 15 

zira 17 pnrnıak arsası ve sahibi senedin 132 zira 7 parmak arsası vc sahihi se
netlerin bahçesi ve bir tarafı yol \'e eski 80 ve 80 Mü. yeni 84/86 No. hı hududu: 

Zehra hane ve bahçesi ve sahibi senetlerin bahçesi arkası sahibi senetıerin hah· 
çesi methali ve cephesi yol ve eski 80 Mü. yeni 86/7 No. lu hududu ~ahib: ı:ene-

din 132 zira 7 parmak arsası ve sahibi senedin bahçesi methali ve c;ahibı sene
din bahçesi V€ yol ile mahdud evs<ıfı 3Ş2. ğıda yazılı gayrimenkulün satılmasına 
karar verilmiştir. 

Dört kat imalathanenin zemin katı ha rap çimento olup diğer katların döşeme

leri tahta ve tavan kaplamaları Y·)ktur. Yalnız çatı c.ltı, katı tavanlıdı':.'. Bina ku
girdir, diğer bir katlı kagir bina aynı evsaftadır, boyahane bir kattaı! ibaret 

kagir bina olup harici kısmı sıvalıdır, diğerlerı f.lvasızdır. Ahşap kısım ku· 
lübe şeklindedir. Bahçede bir snm1ç ve bir kuyu ve muhtelü cinste:ı 25 kadar 

meyva agacı vardır. Büyük imalathaneye çift kanatlı demir kapıdan girtldikte 
zemini çimento bir antre olup t:lş merdi venle bodrum katına inilir, kaoısı bu 

bina dahilinde ve kendisi bina haricinde büyük bir kuyu vardır. Birinci kat bod· 
rum katının aynı olup ayrıc:ı bir hela ve bir ocak mahalli vardır. İkinci k:ıt bir 
sofa üzerinde ikisi yüklü dolaplı 4 oda bir mutfak ve hela ve bir ara kapm ıle ay
rılmış dokumahane vardır. Üçüncü kat çatı katı olup iç içe geçilir üç l)da, bir 
hela ve tara!eyininde zeminler: ve demir parmaklık korkuluklu iki tarasa vardır. 

Sahası: 4 lrntlı imalathane zemfoi 204 m2 1 katlı imaliıthane zemini 79 ın2 1 

katlı boyaharn! 44 m2 ahşnp baraka 8 m'.! bnhçe 1420 m2 olup umum mesahası 

1755 m2 dir. Yckdiğerile birleşmiş olan işbu gayrimenkullerin tamamı t;ıpudakl 

kaydı mucibuıce ve bir şartname ile tapudaki kaydmda olduğu gibi açık art
tırmaya konmuş olduğundan fJ/71937 tarihine müsndıf (pazartesi) günü :-aat 14 

ten 16 y::ı kadnr dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma berle:i kıy· 
meti muhanımenenin % 75 ni bulduğu takdirde mü~terisi üzerinde bırakıiacak· 

tır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün 
müddetle temdit edilerek 20/7/37 tarihine müsadif (r:alı) günü saat 14 ten 16 ya 

kadar keza dairemizde yapılacak :kiİıci açık arttırmasında arttırma bede!i kıy· 
meti muhammenenin % 75 ni buJmadığı takdirde sat.ış 2280 No. lu kanun ııhka

mına tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek istiyenle-
rin kıymeti muhammenenin % 7,5 nisbe tinde pey akçesi veya milli bir banlrnnın 

teminat mektubunu hamil bulunmaları Jazımdır. Ha1<ları tapu sicili ile sabit ol· 
mıyan alncaklılarla diğer alfıkadRranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla-

rını ve husus(le faiz ve rnasarife dair olan iddialarını evrakı müsbitelerlJe bir 
Jıktc ilan tanhinden itibaren mhayct 20 gün zarfında birlikte daircm;ze bildir-

meleri liizımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili il~ sabit olmıyanlaı· satı~ be
delinin payl:ışmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiye ve 

dcllaliye reSı-ninden mütevellit Belediye rusumu ve Vakıf icaresi bedeli müuıye
deden tenzil olunur. 20 senelık vakıf icarcsi tavizi müşteriye aittir. D:ıl:a fazla 

malumat almak istiyenler 3/5/S'J7 tarihinden itibaren berkesin görebilmesi için 
dairede açık bulundurulacak arttmnn şartnamesi ile 934/695 No. lu dosya) a mü· 
racaatla mezkür dosyada me\'CUt vesaiki görebilecekic.ri ilan olunur. (2879) 

,I._ ................. ~ 
Den izyolları 

iŞLETMESi 
Acentelet: ı Karakö:r Köpriibap 
Tel 42362 - Sirkeci Mübürdarude 

Haa Tel 22740 ----# ·----· Trabzon postalara 
Pazar, Salı, Per
şembe 12 de. 

TARLADR lzmlr aUr'at postası 
Cmnarteai 15 de 

Meraln postalara 

,·---
-~ -- " --

- ·'" ...,,~. •. ı "· ·-
- .~4'.. .. 

Salı, PeJ1e111be 1 O da 
kalkarlar 

•Salı postalan on 
beş gQndJ bir ya
pılır. 

Dl§ar postalar 
BARTIN Cumartesı, Çarşam

ba 18 de. 
tZMiT Pazar, Salı, Perşem

be 9,30 da. 
MUDANYA - Cumartesi 14 de. Di

ğer günler 8,30 da 
Pazarları sabah pos
tasından baş1<a ak
şam 18 de. 

BANDIRMA - Pazartesı, Sah, Çar-
şamba, Perşembe. 

Cumartesi 20 de. 
KARA'BIGA - Salı, Cur:-ıa 19 da. 
AYV AT...lK Snlı 19 da, Çuma 

17 de. 
1MROZ Pazar 9 da. 

Trabzon ve Mersin pı ı.;talarına 
kalkış günleri yük alınmaı. (3206) 

~-------~' 

İstanbul asliye altın<'& hukuk mahkeme • 
sinden: Lütfü tar;ıfındnn İstanbuld:ı Sa • 
raçhnnebaşında KırkÇt>şme sokak 23 numa
ralı evde iken halen ikametgahı belli olmı • 
yan karısı Ayşe aleyhlnde ikame olunan bo
şanmanın tescili davaS1ndn: D:ıv:ıcı evvelce 
muayyen olan tahkikat gününde hazır bu • 
Junmııdığından yenHmesine değin evrakı 
davanın mevkll muameleden kııldırllmasına 

1 karar verllmlş ve ahiren yenllenmlş olmakla 
1 tahkikatı 13/7/ 937 salı günü saat 10 a taıııc 
kılınmış olmakla beraber davetiyenin on bet 
gün müddetle ilanen tcbliğme karar verU· 
mlş ve davetiyenin bir nüslınsı da ınnhke· 
mc divanhanesine asılmış olmakla mczk1U' 
gün ve saatte İstanbul asllye altıncı hukuk 

1 mahkemesinde hazır bulunması aksi halde 
1 gıyabında tahklkat..ı. devam olunacağı tıt!b
liğ yerinde olmak üzere ilan olunur. 3/ 6/ 037 

878 ----------1st;nbul Bırincı İflas Memurluğundan: 
Müflis domuz tüccarı Nikola Kazaz if· 

ıas Masasına mukayyPt aluc~klıları e
hemmiyetle alakadar eden mescitleri ko-

nuşmak ve bu bapta icab ede~ karnrları 

vermek üzere alakadarların bu ayın o-

n uncu perşembe günü saat l~ de dai
remizde toplanmaları ılıln olunur. (33171) 
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H A z i R" A N1 Ay 1 

Ç E-Ş İ T l E~R İ M İ.Z , 

SEV VAH A•T E'$.V AS I'? 

:sevv AHAT CANTAsn 

•1 1 25 den ltlbartil 

.-

sey_y AHAT BAVULU 

4,25 d•" ıt•b•ır•f' .. 

KADINLARA MA.HSUS EŞYA: 

EL, ÇANTASI 

(E_l.b!V E N1 

1 ı 7 ~den ıtı&MR" 

ÇORAP 

~ .. AMuKıı0;7~.A Hıba#ilt 

'P&!§ı 1.,,4'-Q_dan ıtlbar•"4 

YERLİ 'MALLAR 

,PAZARLARI 

Sizi iz'aç ve elblselerlnJzl tahrip eden 
T E R in lzaleal için 

SU - DO - RO - NO Pertev 
Kullan••• : PEK KOLAY 

Tealrl: KAT'f ve DEVAMLI 

Taksimdeki Maruf ve sevimli ' PANO RAM Bahçesinde 

Saz h•r'etl: Keman : Cevdet • Kemençe Sotiri • Piyano Feyzi • Udi: 
Mısırlı lbrahim - Kanun Ahmet, Klarnet: Ramazan • Ney Emin 
Artlstler : Rndife, Faide. Şllkran, Bilsen, K. Safiye, Muazzez 

Okuyucul•r ı Hamid, Artakl, Solis Mustafa 
Pek yakında hakiki aUrplzler. Tel. 41065 , 

BOTATIF KOMPRESIBI 

DKW 
Baz dalabının kalbidir. 

D K W Buz dolabı, cinsinde yek
ta olan rotatif kompresörünİİll 
tarzı inşası sayesinde sağlam; ucal 
ve görülmez çalışma temin eder 

Banan içindir ki : 
DKW 

buz dolabı her müessesenin en iktisacl 
ve ayni zamanda en elverişli cihazıdır 

İstanbul Salış dep ~ su: Beyoğlu; 1stıkıa.ı caddesi No 28 1'ele: 43849 Te.graf D E K A W E 

D K W MÜESSESATI 

~ ADEMi iKTiDAR ~ 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

OBiN 
Tabletleri, Her. eczanede arayınız. (Posta kutusu) 1255 Hormo'.>io Galata İstanbul 

- ---
-------,ı 

Ç I L L ER ve LE KEL ER 1 
Balsa min Eksiri 
ile tamamen zail olur. TU 

EN SON 

, 

KARDOL 
Sinir damlası 

Asabi çarpıntılara, nefes 

daralmasına, heyecan ve 

baş dönmtlerine karıı 

••yanı hayret tesirli 
yeni ilAç. 

----~~--~---~~~--~~~~~~~-______.--
Dr. HAF iZ CEMAL 

(Lokman Hekim) 
Dahiliye nıütehassm: Pazardan maada 

•---------~ bere\in <2 - 6) Dlvanyolu numara llK. ev telefonu 22398 - 210« 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp g?lf/O 
uşAKLI SAHİPLERİ: A. Ekrem 

S. Ragıp EMEC 


