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Atatürk emsalsiz tezahüratla karşılandı 

Atatürk on binlerce halkın içten gelen coşkun tez«hi.irabı ara1tnda Haydarpqo ganndan çucarıarken .............................................................. 
Karayı, denizi ve gök güzünü dolduran Türk uçmanı, 
Türk denizcisi, Türk askeri ve halk yüreklerinden 
taşan büyük sevinç ve sevgiyi Atalarına ulaştıra-

bilmek için adeta paralanıyor/ardı 

Deniz ve Jıava kuvvetlerimiz Atatilrkü rel4m lıyorlar 

lia ydarpaşada karşılama HamiittYöF31ö·fiiö-
çok güzel oldu hararetle 

Otuz tayyare uçuşuyor, donanmamız Büyük Önderi k ı d 
Selamlıyor, halk ''Yaşa Büyük Kurtarıcı,, diye bağrıyordu arş 1 an 1 

Atatürk dört beş gUn sonra lzmir vapurile Trabzona hareket Atina 5 (Hususi} - Türk deniz harp 

buyuracaklardır, bir Şark seyahati yapmaları ÇOk muhtemeldir talebesinin rakip olduğu Hamidiye mek

Atatürk halkın coıkuıı tezuünıtına mukabele ecH 
. (Y-JJMai 

tep gemisi bu sabah Faler limanına gel-
di. Hamidiyl! limanı top atmakla selAm
ladı. Yunan mektep gemisi Aris attıAı 

1 

mukabil toplarla Hamidiyeyi selamladı. 
· (Devamı 11 inci sayfada) 

iskeletin gömleği 
gizli kalan cinayeti 
meydan~ çıkardı 
lzmitte bulunan iskelet 

bir sabıkalıy-a aitmiı 
t . 

1 Son Posta'nın Suriye mektupları 1 

El KabeS gazetesi Ha tayın 
Türkiyeye nasıl iltihak 

edeceğini he~aplıyor! 

1 ' 
1 

Son intihabatta Hatayda Türkler tarafın dan yapılan nümayi§lerden bi1" görünüı 
(Yazısı 8 inci sayfada) 

-=._,r:m::=oı:m==c::ııo 

Şehirde tifo mücadelesi 
Vak'aların en mütekasif olduğu mıntaka Fatih 
kazasıdır. Bu mıntakada terkos bulunamaması 

en büyük amil addediliyor • 
Şehrin bazı semtlerinde tifo vak'a- dır. Bu mıntakada terkos azdır. Halk 

ları görüllmüştür. Bu vak'aların en mü- en ziyade kırk~şme ve Halkalı sulan• 
tekasii dlduğu mıntaka Fatih kazası • nı kullanmaktadır. Bu sular ise Sıhhat 
dır. Hastalığın sirayeti su ile olmakta- (Devamı 8 inci sayfada) ............................. .................................... 

Amerikalı şampiyon 
Adapazarlı Cemali yendi 

f 

Atneriıcok.-~!IOftVe~Cemcdbir araa 
fYuua ıı w .,......_ 



ı Sayfa __________________ , 
r ' 

Hergüı 
Alman Harkiye Nazırının 
Balkan seyahati 

- Yazan: Muhittin Birgen -

fi5) erlin ile Roma, orta Avrupa ile 

lg) Balkanlarda faal politikaları
na devam ediyorlar. Biri bırakıp diğeri 
alarak, birinin sokulduğu yere diğeri de 
arkadan girerek, kah iktısadi şartlardan 
.istifade, kfıh kültür kuvvetinin açtığı yol
lardan istiane ederek, Almanya bırakıp 
İtalya alıyor ve İtalya bıralap ..Almanya 
alıyor; bu suretle. Berlin - Roma mihveri 
orta Avrupa ve Balkanlarda nüfuz ka
zanmıya müteveccih siyasetlerinde de
vam ediyorlar. 

Biri Alrtıanyanın silahlanması, diğeri 
Fransa ile Sovyctler arasında bir itilaf 
aktedilmesi gibi iki mühim hadisenin 
tesiri altında yeni bir istikamete doğru 
inkişaf eden bu siyaset, gerek ürta Avru
pada ve gerek Balkanlarda, bir scneden
be.ri hayli şeyleri değiştirdi. Çekoslovak
ya manen tecrid edilmiş bir vaziyettedir. 
Küçük Antanbn bütün kuvveti. nihayet 
Macaristamn silahlanmasına mani #11-
mak ve Macar rövizionculuğuna karşı 

gelmek gibi bir sahaya münhasır kalmış
tır. Balkan devletleri artık Fransanın pe
şinden gitmcğe mahkum bir camia ol
maktan çıkmıştır. Hülasa, birçok şeyler 

değişmşitir. 

Fakat, değişme bundan ibaret değildir. 
Daha ileriye gidecektir ve yeniden bir 
takım değişmeler göreceğiz. 

* Göreceğimiz şeylerin başında evvela 
Macaristanın, belki de arkasından Bu1ga
ristanın silahlanmaları işleri vardır. Son 
ıünlerde Macar parlamentosunda Macar 
Hariciye Nazırı Bay Kanya'nın, bütçe 
müzakereleri vesilesile verdiği büyük nu
tuk, baştanbaşa Macaristanın silfihlan
ması bahsine dairdi. Macaristanm da, bü
tün memleketler gibi, silfıhlanm.ıya hak
kı olduğu ve mağllıp sıfatile imza ettiği 
muahedelerdeki ahkamın yeni şartlar a
rasında artık hükümden sakıt bulunduğu 
tezini kuvvetle ve - doğrusunu söylemek 
lAzım gelirse - pek haklı olarak müda
faa eden Macar hariciye naZ.ırının bu 
nutkundan sonra. nrtık Macaristan için 
yapılacak yegane iş, Macaristanm da si
Jahlanma kararını ilan etmesinden iba
ret gibi görünüyordu. 

Ancak, Macaristanın böyle bir karar 
vermesi, ona karşı pek kuvvetli taahhüd
lerle birbirine bağlı olan Küçük Antnn
tın bir harekete geçmesine ve bu da en
ternasyonal vaziyetin birdenbire kanş

ma91na sebep olabileceği için böyle bir 
kararın ilan edilmesinden evvel vaziye
tin bir kere daha tetkiki ve zeminin de 
ona göre hazırlanması lazımdır. Zemin 
tamam hazırlanmadıkça böyle bir kara
rın tehlikeli bir vaziyet doğurması çok 
mümkündü. Esasen şu dakikada siynsc
ten kuvvetle müdafaa edilen Macaı is
tanın hemen silahlanması için mücbir se
bepler de bulunmadığına göre siyasi va
ziyetin daha müsait bir saflıaya girme
sini beklemek fikri galebe çalmış gibidir. 

* Umumf tahminlere göre Vön Ncurath 
(fon Noyrat) ın Budapeşte, Bdgrad ve 
Sofyaya kadar uzanacak olan seyahati 
bu mesele ile aliıkndardır. Eğer Alman
ya Macaristanı da kuvvetıcndinnC'k isti
yorsa, Küçük Antantı Mncaristanın muh
temel bir kararına karşı bitaraf tutmayı 
temin edecek diplomatik teşebbüslere gi
rişmiş bulunmaktadır. Bunun için Almnn
yaca en kolay yol, Macaristan!ı; Yugos
lavya arasındaki münasebetleri kuvvet
lendirmek ve Yugoslavyaya bu bakımdan 
teminat vermektir. Budapeştc ile Belgrad 
konuşmaları esnasında Von Neurath'ın 
bu işi kolaylıkla halledebileceğine inan
mak mümkündür. 

SON POSTA 6 

,
Resimli Makale: X Gençlik, ihtiyarlık .. X Sözün Kısası 

Sokaktaki 
Çocuklar 

İ9. Huh'.'ısi 

D
a ki analı ~ocuk davası İstanbulda epeY 

dedikodu mevzuu olmuştu. Kadının 
biri bir kız çocuğu için: 

- Benim çocuğumdur. 
Diyordu. Bir öteki gene aynı iddiada 

bulunuyor .. o da: 
- Benim çocuğumdur. 
Diyordu. Böyle diye diye mabkernc~: 

düştüler. Kapılı bacalı oldular .. ve henu 
iş halledilmiş: 

- Çocuğun anası şudur. 

Denilmiş değildir. 

* i]d Bu mesele kapanmadan fzminie . _ 
babalı çocuk davası açılıyor. Şadi isf(lill 
deki bir erkek çocuk için İzmirli bir bar 
tar: 

Çocuk oyuncağını kırmıştır, göz yaşlan arasında: 

- Yapılıp yapılamıyacağını sorar, oyuncak yapıldığı ve

ya yerine yenisi alındığı 7.aJllail hadiseyi hiç olmamış gibi 

unutur, göz yaşlan kadar da, kederi muvakkattir. 

İhtiyarın gözlerinde yaş bulamazsınız, fakat kederlenince 
kederini kolay kolay unutamaz. tamiri r.amana muhtaçtır, 
halbuki önünde bu zaman yo~tur, gözleri fimdiden ölüme 
di)rjJmiştir. ölümü görmektedir. İhtiyan mcitmeyiniz, o 
sizin misafirinizdir. 

- Benim çocuğumdur. 
Diyor. Bursalı bir fabrikatör de gen• 

aynı iddiada bulunuyor, o da: 
- Benim cocuğumdur. 
Diyor. İş ~ıahkemeye düşecek; ba~a; 

lım aylar sonra çocuğun babası bellı 
labilecek mi? ( sez ARASDNDA ) * Meselenin dedikodu safhasını bir yarı• 

Yılan ve kurbağa 
honservası yapan· 
Bir fabriha kuruldu 

İngiliz gazeteleri yazıyorlar: :Bosna· 
da yılan ve kurbağa istililaki arttığın· 
dan açık gözün biri bir fabrika kurarak, 

yılan ve kurbağa konservesi yapmış ve 
mallannı piyasaya çıkaralı daha iki ay 
olmadan Belgradın ~inleri arasına 
karışmıştır. 

Romanyada bir kedi bir 
köyü yaktı 

Romanyanın Boldon köyünde bir 

köylü kadın, hırsız kedisinden bıkmış 
ona eziyet ederek öldürmek istemiştir. 
Bunun üzerine bir teneke gaz alarak, 
kediyi içine attı ve sonra da tenekeye 
ateş verdi. 

Tutuşan kedi, can havli1e teneke -
den fırlayarak yana yana kaçmış, ev· 
vela köy1ü kadının samanlığmdan ge
çerek samanlığı tutuşturmuş ve ora • 

dan da diğer samanlılclara ve -evlere 

giderek bütün köyü yakmıştır. 

Adliye kadın hakkında yangın mü
sebbibi olmak suçu ile dava açmı~tır. 

"10 bin lngiliz lirasına bir 
kitap 

·---------------------------· HERGüN BiR FIKRA 
Paragözün parmağı 

Para göZ'iln biri bir gün evinin 
bahçe8ind€ki çimenleri kesiyor -
muş. Çimenleri keserken elinin ba§ 

pannağını makasa kaptınver~. 
Parmak kesilmi§ ve çimenlerin ara -
sında kaybolmuş. 

Para gözün kanıyan elini sarmış -
lar. Kesilmi§ parmak parçasını çi -
menlerin arasında aramışlar, bulama
mışlar. Anyanlardan birinin aklına 
gelmiş. Cebinden bir kuTU§ çıkanp 

çimenlerin üzerine atmış.. parmak 

derhal çimenlerin arasından fırlamış, 
kur'IL§a yapışm~! 

~--------------------------
•• •• gunu Öleceği 

bilen papas 

~Smini gördüğünüz adam, Amerl · 
kalı bir papazdır. Seksen seki:ı yaşında: 
dır. Muhitinde dini bütün, ermiş bir za't 
olal'.aık telakki edilir .. işte bu papaz, bir 

Gutenberg incili diye maruf olan ve gün kilisede ayini idare ettikten sonra 
dünyanın ilk matbu mukaddes kitapla - vaızda bulurunuş ve cemaate: 
nndan biri addedilen bir incil, 21 hazi - cEy cemaat dt?miş, size bugün son 
randa satılığa çıkanlacaktır. Bu kitabın vaızımı veriyorum. Ve şu dakikada ken 
bir eşi bundan 30 sene evvel 2050 İngi- di cenaze duamı da okuyacağım. Z!ra 
liz lirasına satılmış idi. Mezatta satılan ömrümün sonuna geldiğimi anlıyorum, 
köhne bir elbise dolabının alt gözünde Papaz hakikaten cenaze duasını bi -
bulunan bu incile, meraklıları daha şlın - tirir bitirmez kürsünün üstüne yığıl • 
diden 10 bin İngiliz lirası vermeğe ha - rTilŞ, yanına koşanlar, papazın ahrete 
zır olduklarını söylüyorlarmış. göçüp gittiğini görmüşlerdir. 

Alın çizgileri 
istikbali 
Bildirir/ermiş 

bırakalım. Çocuğa verilen kıymete baklJl• 
bir çocuk için gözyaşı dökülüyor. AvU -
kat tutuluyor, mahkemelere düşillüyorı 
iş uzadıkca gönüller rahatsız oluyor. :Nl• 
hayet bu bir çocuk. Bu kadar zahrnet~ 
masrafa değer mi? 

"b" O' Babaların, anaların sesini duyar gı ı 

luyorum: . 
- Bunlar bir şey mi, insan çocuğu içıo 

hangi fedakarlıktan çekinir ki? 
- Kıymeti ne? 
- Çocuk demek, yarının büyüğü de " 

mek. Bugün beş yaşında olan çocuğuınurı 
bir dahi olrnıyacağını bilebilir misiniz? 

İyi müdafaa ama, şu müdafaaya karşı, 
benim de, ufacıcık bir sözüm var: . 

- Çocuk mademki bu kadar kıyınctlı· 
dir .. şu her gün sokakta gördüğümüz ya• 
rı çıplak, aç, kimsesiz, mektebsiz çocuk 
lar, çocuk değiller mi?.. fsmet Hulilsi 

Meşhur bir hikayeye 
benziyen vak'a, 

Viyana ceza mahkemesi bir dav:ıcı• 
Alm çizıgilef! . i~sana ileride ~aş~a yı, suçlu ırn?vkiine koymuş ve adaınca· 

neler gelebi!lecegını anlatırmış. Duz çız • ahk A t . t · H Ad • ··yıe ce-> 
· · b" lın d bombe 1 h gızı m ·um e mış ır. a ıse şo gısız ır a ar ve o ursa o şa t . r 

sın katil ve sabıkau ola.bileceğini ifade reyBa? ef mış ırk: d k" .. t .. den }ler 
d · Çok kır k · . . ır ırıncı arşısın a ı su çu • 

e -~rm~.. k" ışı ~ırhaalı~daldçız_gılcr gün süt alırmış. Bır gün içine bir kUf• 
mu vazı ıse, o ımsenın sıs o ugum; .. .. b b. . .. t .. b bef 
v · tikb lde · . · · ··1 -· . b "ld" I duşmuş, caca a ızım su çu ana . 
. e 
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• ~ıne ~ ec:gını 1 ı- gün bir kilo süt veriyor mu?• deJ1l~ş 
, rırmış. Karışık çıııgıler sıyası adamlar- .. t .. t t s··ı b" k"l d n ac:ağl 
l tecil k tı t h .k. 1 ve su u ar mış. u ır ı o a :ı: a, gaze er, avu a ar a n atçı ar 

1 
. 

··f "dl de b l gem~. ve mu sı er u un urmuş. E t . .. . t .. be · apmı~ı ç· · · d.. b" 1 h . ıs· b" r esı gun aynı ecru yı y Ü 

ıns. ızgısıl~ ~z. ır a m şa sıye ız ır gene ayni vaziyet... Üçüncü, dördün~. 
anın a nı ımış. . . .. 1 d . k'Jdc sıı· 

beşıncı gun er e gene aynı şe ı . 

Sarhoş şoförler cinayet mah
kemesine sevkediliyorlar 
Almanyada da dünyanın her tara ... 

fında olduğu gibr şoförler bir kaza iş -
lerlerse, kazaen ölüme sebep olmaktan 
haklarında takibat yapılır. 

Son yapılan bir kanun ile şoförler 
bir kaza i.şledi1kleri takdirde derhal mu 
ayeneye sevkolunuyorlar ve kanlarında 
alkol görüldüğü takdirde, kazaen adam 
öldiirmeıkten değil, katilden tahtı mu· 
hukemeye almıyorlarmış. 

rüp gitmiş ve nihayet sütçü aleyhllle 
dava açmağa karar vermiş. ıc· 

Her ikisi de mahkeme huzuruna çı_ 
mışlar. Ekmekçi davasını teşrih etfl11ş' 
bunun üzerine hakim sütçüye sorrtıUŞ· 

- Terazin var mı? 

-Var. 
- Tartıların? 

- Yok. , 
- Peki bu sütü hergün nasıl tartı 

yorsun. r" 
Bunun üzerine sütçü şu cevabı ve 

miş: .. btl 
- Ben demis, ekmeğım: herg!.ln 1• - uc ekmekçiden alırım, ekmek narh m fı• 

lngilterede deliler artıyor hince bir kilod~:· .Terazinin ~ir ta~~fs 
. na onun ekmegmı koyarım ote ta 

Yapılan istatistiklere nazaran Ingil- d ·· t ·· 
t ed d . a su u..... der-
er v e :lilerin he~ se~e. artmakta ol - Elanekçi sütçüyü dava edeyirn J( _ 

dugu muşa:Jıede edılrnı.ştır. ken kendi sahtekarlığı meydana çı i 
Sıhha~ idaresinin neşrettiği senelik mış. Sütçü iberaet etmiş fakat ekmek~

rapora gore delilerin artması üzerine hakkında tnki:bat yapılarak vezni no , 
h~s~nelerde yatak ndksanı baş göster- san ekmek sattığı için mahkfun olı11uş 
mıştır. _,,,.,..., 

R .. tur.:~~-------------------:;---esmı ıstatisti!klere nazaran bilhassa ? 
Kralın taç giyme merasimi esnasında Bill11or musunuz 
heyecan ve sevinçten sapıtanların mik- . rrııanııe 

ı - Yer yüzünde kibrit JS ı tarının çok olduğu anlaşılmıştır. 

Sofyn ziyaretine gelince, bazı rivayet
lere göre, bunun da Bulgaristanm silah
lanma arzusile aliikadar olduğuna inan
mak lazım geliyor. Eğer Bulgaristan da 
böyle bir arzuda ise onun da yolunun bu-ı 
Junacağına inanmak 7.aruridir. Şu daki-r . 
kada hiç kimsenin hiç bir milleti silfilı- J s T E R 
lanmaktan menetme kucketi olacag·ını ! 

t . 1 
İNAN İSTER 

. 
iNANMA! 

hangi yılda başlanmıştır? pıl• 
2 - Sakarya harbi hangi yılda ya 

l dı? haııgl 
3 _ İngiliz hariciye nazırı Eden d dır? 

yılda doğmuştur, şimdi kaç yaşın 3 
) 

(Cevapları yarııı zanne mıyoruz. Gazetelerin verdikleri habere bakarsanız: rinde bulmamak mümkün değil, yalnız şehrimizde 25 Jru -
Mademki, bütün milleUer silahlanıyor- - İstanbul belediyesi her sene olduğu gibi bu sene de ruştan aşağıya plaj ve fakirlerin bedava banyo yapabilme-

lnr, ~iğerlenni d_e bundan men.etmenin açıkta denize girmeyi yasak etmiştir. Bu yasağı dinlemi - Jeri için belediyece yaptırtılmış bir müessese mevcut olma 
çaresı olmıyacaktır ve Almanya ile İtal- yenlerden iJk defası için 3 lira ce7.a alacaktır. dığına göre biz bu emrin cebinde~ kuruşu bulunmıyanları 
ya da onlann silfilılnnma arzularını yeri- Her yıl açıkta denize girmek yüzünden bir çok kişilerin yıkanmaktan menetmeğe muadil olduğuna inanmıyoruz, 
ne getirmeleri için müzaheret rolünü oy- boğulduğunu bildiğimize göre belediyenin bu kararını ye- fakat ey okuyucu sert: 

namıya hem kadirdirler, hem de bu rolü l S T E R l l S T E R İN A N M Al 
oynamaktan çok memnun olurlar. N A N 

Muhittin Birgen 

* (Düılkü suallerin cevabları): yaııi 
- istanbula ilk tramvay 1870 de 

67 yıl evvel gelmiştir. aaJ<i 
• 2 - İstanbul ile Üsküdar arasın 
deniz 1652 de donmuştur. 

94 
~ .. 

3 - Ayın dünyaya uzaklığı 3843 

lometredir. 



SON POSTA 

lfariciye V ~kilimizin Orta A_~_ı.: __ Eıiııııimııiilıi....__ 
~ 
Avrupadaki temasları e Japon buhranı ve y eni 

Japon kabinesi 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

1 eı~~ elçiliğjmizde verilen ziyafette Hariciye Nazırile 
llgılız ve Balkan Antantı devletleri sefirleri bulundu J apon ordu ve donanmasının 

itimadını haiz bulunan Gene

ral Hayaşi kabinesi istifa etmek mec
buriyetinde kaldı. Nisan ayı sonlarında 
J apon diyet meclisi için yapılan intiha· 
bın verdiği neticedir ki bu istifanın esa· 
sını hazırladı. Çünkü intihabat, hükume· 
te karşı şiddetle muhalefet eden Seyukay 
ve Minseito partilerinin lehine tezahür 
etmiştir. Halbuki hükumet, bunun aksi 
bir neticeyi beklemekte idi. İntihabatın 
kendi aleyhinde çıkmasına rağmen Haya
şi kabinesi gene bir müddet iktidar mev
kiinde kalmak istememiş değildir. Fakat 
fili vaziyetin mukavemet edilmez tazyi· 
ki karşısında boyun eğmek mecburiye
tinde kalmıştır. Bundan evvel, nisan inti· 
habatına gidebilmek için diyet meclisini 
fesheden hükumet, ikinci bir feshi de gö
ze alabilirdi. Fakat perşembenin geleceği 
çarşambadan belli olduğu misillfı, yeni 
intihabat, Japon hükumetinin d~.ha fazla 
aleyhine tezahür edebilecekti. Bu takdir
de, hükumet için ya iktidar mıwkiinde 
kalmak ve böylece kanunu esasiyi ihlal et. 
mek, yahut bu kanunun ruhuna uyarak 
iş başından çekilmek şıklarından birini 
ihtiyar etmek kalıyordu. Haya~i kabinesi, 
işte bu ikincı şıkkı tercih etti ve yeni ka
bine, Japonyanın kendisine büyük itima
dı olan Prens Konoye tarafından teşkil 
edildi. 

~~~~dapeşte 5 - Türkiye Hariciye 
"b ılı d~ktor Tevfik Rüştü Aras, dün 
tay ah Kral naibi Amiral Horty'nin sa
l'e ~daki hususi defteri imzaladıktan 
~ aşvekil B. Daranyi'nin ikametga
~lı kart bıraktıktan sonra, Hariciye 
~~ı .B. De Kanya'yı ziyaret etmiş ve 

ISıle uzun müddet görüşmüştür. 

~~i . ~ariciye Nazırının görüşmele -
t111\ ıkı mem1eketi alakadar eden bü
~ğ meseleleri tetkik eylemiş bulun • 

Unu da kalbul etmektedir. 

~U 1:ktor Rüştü Aras, ,bilahare Başve· 
%rı · ~aranyi'yi ziyaret etmış ve ken-

e bır buçuk saat görüşmüştür. 

~İir~: De Kanya, Doıktor RUştü Arasa, 
~ ıye elçiliğinde ziyaretini iade et -
hf ~e elçilikte saat 14 de bir öğle zi
le ~~1 Verilmiştir. Bu zivafette, vakti -

'U k' • lan r ıyede bulunan ve Doktor Arası 
~~Yan Macar diplomatları ile İngil • 

elçisi ve Balkan Antantı memle· 

ketleri siyasi mümessilleri de hazır 
bulunmuştur. 

Doktor Tevfik Rüşttü Aras, akşam, 
Bükreşe gitmek üzere, buradan hare -
ket etmiştir. 

Doktor Tevfik Rüştü Aras, Macar 
ajansına beyanatta .bulunarak demiştir 
ki: 

B. De Kanya ile yaptığım görüşme, 
en kalbi dostluk havası içinde cereyan 
etmiştir. Esasen Türkiye, Macaristan 
hakkında samimi bir dostluk beslemek 
tedir. Ve bu dostluğun kökleri, Türk 
milletinin ta kalbindedir. 

Bükreşte 
Bükreş 5 (A.A.) - Türkiye Dış Baka

nı Dr. Tevfik Rüştü Aras saat 12,30 da 
Peşteden buraya ge:imL~ ve btasyonda 
Hariciye Nazırı B. Antonesko ile Türki· 
ye elçisi B. Suphi Tanrıöver ve elçilik 
erkanı, Balkan antantı elçileri v~ harici
ye direkılörleri tarafından karşılan -
mıştır. 

Doyç lan dllidfSeSiDiie n sonra· 
l>aris, Berlin ve Roma İngilterenin 
teklifine dün cevaplarını bildirdiler 

to - - -
l'lııct ndra 5 (Hususi) - İspanya sula· evvelden istişareye lüzum görmeden, 
harpa kontrol vazifesini- yapmakta olan müdafaa veya mukabelei bilmisil ted -
tına ~rnilerinin eı;miyetini zıman al· birleri ittilhaz edilmesinde ısrar etmek 
l>ari altnak üzere Ingiltere tarafından istiyor, denilmiştiır. Londranın bu }ıat
~~l\ı~' ~rlin ve Roma hükfunetlerine tı hareketten haberdar edildiği zanne· 
l..Q~n tekliflerin cevapları, bugün, dilmektedir. 
~ aya .bildiırilmiştir. Meçhul bir tah telbahir 

•arihu cevapların mahfyeti hakkında Maddd 5 (A.A.) - Hava ve deniz 
~llf trı.alfımat olmamakla beraber, nezaretinin neşrettiği resmi bir tebliğe 

l!eı ~ddedilmemektedirler. göre hüviyeti meçhul bir tahtelbahir, 
feı~ tlın 5 (A.A.) -Alman resmi malı Katalonya açıklaırında lbir Cumhuriyet 
fsı;a rınden Röyter ajansına, Almanya, yük vapuruna refakat eden bir gemiye 
ten ~Ya suıa:ında kontrol \'azifesi gö • taarruz etmiştir. Tahtelbahirin attığı 
t la~ lrnan fılosu kumandanının, diğer torpille, gemi hasara uğramışsa da mü 

ra kumanda eden mesl~kdaşlarını rettebatına bir şey olmamıştır. 
~-....... ........,.,-.-... 

Bir gencin Valiler arasında 

1 
acıklı akıbeti değişiklikler 

'cıkı~it. (Hususi) - Derbent'de çok Ankara, 5 (Hususi) - Yozgat valisi 
bir d . hı.r tren kazası olmuş ve Yahya Sezai Trabzon valiliğine, Urfa va-

n·~lı~an}ı parçalanarak ölmüştür. l lisi Atıf Çanakkaleye, Diyarbekir vali 
~lld~ ecıkten lzmite gelmekte olan mar muavini Kazım Urfaya, Çanakkale vali 
~~ği ıı; treni Derbent istasyonuna gire- vekili Abdullah Feyzi Yozgada, mülkiye 
\ı~ S esn~da acı bir ha),kırma duyulmuş müfettişlerinden Süheyl Van valiliğine, 
~li Ulhıye köyünden Yusuf oğlu Cev- müfettişlerden Rifat Bitlis valiliğine ta
&ôr-~ t:kerlekler altında can çekiştiği yin edilmişlerdir. 

\' rnuştür. Valilerden biri vekalet emrine alındı 
iınc1 apılan tahkikatta parası olmadı - ikisi tekaüt edildi. ' 
lıat ::; giz~i olarak yük treni ile seya· 
~tU en bu zavallı genç, memurlara 
~e~~erne~ için istas~o~dan evvel 
%~ ıstemış ve bu fecı akıbete u ara· 
"~ ~ 

~k. atma sporu 
.\ lla ediliyor 

~:k.a:a. 5 (Hususi) - Türk Spor Ku
'ııorll hır milli spor şubesi olan ok atma 
~(! n~ .ihya ve organize etmek tesebbü
~ a~ı.rışmıştir. Bu hususta İstan buldan 
~ t akada.rlar davet edilmiştir. Bugün 

ecliibeler yapıldı. 

Alman hariciye naztrının 
Belgrad seyahati 

Atina 5 (Hususi) - Belgrad siyasi 
mahfelleri Almanya Hariciye Nazırı Von 
Noyrat'ın :d~raretini sırf bir nezaket 
eseri olarak telakki etmektedirler. Al
man hariciy~ nazırının Belgradda bulun
duğu esnada hiç bir itilaf imza edilmiye
ccği de ilave ediliyor. 

Berlin 5 ( A.A.) - Baron von Neurath 
bugün tayyare ile Belgrada hareket et
miştir. 

R.onıanya ile ticaret TUrkofisin kadroları 
tı·· /\~!z~k(erel~ri durdu Ankara, s (Hususi) - Türkofısin 
\i ~rec:- a, Hususı) - Romanya ile 19 3 7 finans yılı kadrolarının hazırlan- f 

t rrı.·:te başlayan ticaret müzakeresi masına devam olunmaktadır. Kcıdro • 
~%~~~.et için durmuş, hey'etimiz lar hafta sonunda .kat'i şeklini alacak • 

"ur. tır. 

Japonyada, bu dahili güçlüğü doğuran 
esbap, ordu ve donanmanın, müte111adi
yen artan ihtiyaçlar karşısında, bu ihti· 
yaçları her türlü kontroldan a?.ade ola· 
rak bizzat kendilerinin temin etmek is
temeleridir. Büyük hazırlıklar, btiyük 
masrafları mucip olduğu için, memleke
tin iktısadi bünyesi sarsılmaktadır. Son 
istifa, ordu şeflerile parlamento ekseri
yetini iki düşman gibi birbirile karşılaş
tırmak istememekten doğmuş hir hare
kettir ve bu suretle Japonya dahili nor
mal ıejiminden ayrılmlf olmuyor. 

Atatürkün 13 sene 
ara ile söylenmiş 

iki sözü 
Bu sabaıh .intişar eden refikleri • 

mizden ıbiri, Halayın Büyük Kur -
tarıcısı, Atatünkün dün üç sene ara 
ile söylenmiş iki sözünü kaydet • 
mektedir. 

Bu iki söz şudur: 
Atatürk i>undan on üç yıl evvel 

Adana istasyonunda siyahlara bü -
rünmüş ve istikliıl .istiyen Hataylı
lara: 

- Kırk asırlık Türk vatanı hiç 
bir nevi esaret altında bırakılamaz 
demislerdi. 
Ar~dan on üç sene geçti. Bir gün 

Atatürk Türk milleti mümessille • 
rinden ve münevverlerinden mü • 
rekkep bir Türk halık kütlesi için -
de Fransız c:umhuriyetinin büyük 
elçisine de şu ~özleri söylediler: 

- Hatayı istiklaline kavuştur • 
mak benim namus ve şeref borcum
dur. Bunu muhakkak ifa etmeli • 
yim, yoksa Türkiye cumhuriyeti ri· 
yaset makamında duramam. 

Karar verdiği bütün işlerde oldu· 
ğu gibi Büyük Önder Atatürk Ha
tay davasında da rnuhakem.:!Sini 
yapmış, her tiirlü iUıtimalt hesapla -
mış ve nihayet kat'i kararını ver • 
miŞ'ti. 

Biz işte hunun için Atatürkün el 
attığı bütün davalar gibi Hatay da· 
vasında da muzaffer olduk. 

ı:~caksı7ınm=a~sh~a~r·=a=l=~=l-a-r~ı-:~~========~~~~-A~k-ta-r-m-a-~~~~ 

Atatürkü hamil bulunan Ertugy rul yatı •-· ·· .. d · 6 ~ ~ ._..,.,._ onun en geçıyor 

Büyük Önder Ertuğrul yatında halb ıe:6ml4r larken 

A tatürk Haydllrpqa gan önünde 

A tatürk trenden indikten ıonrcı Büyük Şef Emir Abdullcıhın elini "1cı1/0I 

Ertuğrul yatı ve yatı ıelcimh11•" kl!fY4re 



• Sayfa 
HazinD 

Belediye binasının Üst Beyle~beyindeki Kadıköy mezarlıg~ ındaki 
cınayet. 

kati yıkılıyor Mütekait eczacı Samı karısı çıplak kadın Cesedi 
Belediye Merkez ile barışmak istemiş, /ak at I •of 

bmasmın üst katın - b :menfi cevap alınca a~abzna Suçlunun sevdiği kadın dün mahkemede gördük erı 
da bazı tehlike ala· ha"'kı·m olamamış ve bildiklerini anlattı 
~t1eri görülmüş, 
bina derhal bir fen .. Dünkü sayımızda Beylerbeyinde o- Kadıköyünde Kuşdili çayırı yanındaki larına hafif, beyaz lastikten ayakka; 
hey'etine muayene lan bir yaarlama vak'asından kısac~ Mahmutbaba mezarlığında geçen sene rı giymişti. Bunu neden giydiğini 5~ıat1 
etıtirilmiştir. Tehlike bahsetmiştik: teşrinicvvelinin 17-18 inci gecesi Cideli ca da, ayaklarım ağrıyor; katı post de" 
görülen yer beledi • Mütekait eczacı Sami, Beylerbeyin- Haceri öldüxmckten suçlu, Hasan onba- kışlada bıraktım, cevabını verdı• 
ye binasının bahçe de Yalılar caddesinde 42 numaralı ev- şının muhakemesine dün devam edil- miştir. ~ 
içinde olan ve Şehir de oturan Mevhibenin kocasıdır. Kan- miştir. Aza Cihad Baban, bu ifadeyi okudu di· 
meclisi salonunu ih· sının, Asiye isminde 20 yaşında bir· de Dünkü celsede dinlenilen şahitler, şun- reis Ahmet Muhlis Tünay, şahide ne gıı 
tiva eden kısımdır. kardeşi vardır. Sami, karısının Uı.übali lardır: Şerife, Kemal, Ali, Neriman, Ay- yeceğini sortlu. Sıkı ve etraflı bır 5~~-
Burası zemin katile hareketlerinden şüıphe etmektedir. Bu- şc Hüseyin, Sakine, Zeynep, Zeki, Şev- karşısında, yukarıdanberi yazılanlar ·ııa· 
beraber dört katlı - nun için de, aralarında, sık sık kavga· ket, Suzan, Cevat, Leman, Zakirt?. Kemal. latan Şerife, biraz tereddüt etti ve 111.fa• 
dır ve Şehir Meclisi .. lar olrnalruı, geçimsizlik sürüp gitmek- İlk olarak çağırılan Şerife, şunları an- yet kaçamaklı cevaplan bırakıp, bU 1~. sa'lonu ve daireleri Belediye binasının tehlike bq gosteT'en bahçe kwm tedir. Nihayet, .bu halin devam edemi- lattı: desini ayne::ı tasdik \"e suçlunun el al 
de bu kısmın üçüncü .katını işg.al et - bilahare ilave ed.ildiji de anlaşılmış • yeceğini anhyan karı koca, üç ay ev- - O gecenin sabahı, namaz vakti, bu nin de kanlı olduğunu, sabahleyin natılde 
mektedir. tır. Şimdi burası yıktırılacak, Şehir vel birbirlerinden aynflmışlar, ayrı ya· Hüseyinle ben, mezarlık yanındaki yol- vakti çeşmede elini yüzünü yıkarke~ 

Yapıları fenni muayene neticesinde Mecfilsinin buhmduğu kat, ü~ri _yük • şamağa başlamışlardır. Fakat, bir miid· dan geçjyorduk. Mezar taşları arasında bu kan lekelerinin ceketine sıçra~~O 
bu kısımda bina ve araziı vergileri ta • sek bir çatı iie kapaülmak suretıle bı· det sonra Sami bu ayrılıktan sıkılmış, bir kadın cesedi gördüm. cHüseyin> de- daha evvel ceketinde kan gördu 

ha,",_ k tahs"l -d·· l""kl · ·1 h ra.kı!lacall\ır. Bu 8Uret1ıe de bu kısımda· aynldığına pişmanlık getıirmiş, müte - dim cbak kim acaba? Şurada bir ceset hatırlamadığını iJave etti. 
A'J\.U ve ı mu uru en ı e u- kı' yıkılma tehl:"--ının· . :ı..u·· alınmıa o· ı ı:ı ·· 

ıkuk işleri müdürlüğü kaleminin işgal lA.... uu :ı addit defalar karısına haber salarak gc var.a ;ı.useyin de ~aldırma. be; sen işine Başka bazı suallere karşı da: siJJ" 
lacakt.ır ne hır· ]eşmeleri için teklı"fler yapmış - git! Sana ne:·. dedi. Ve buna dair kimse- - Polisle beraber, Papazın bahçe

1
_d 

etmekte olduğu üst kaim tahliyesi icap · ıır Bu yıkma ve yapma işinin az bir iır. ye bir şey açmamamı da sıkı sıkı tembih deki otlarda kasatura sürülürken ottiJSlr 
ettiği neticesine v.arıilmıştır. Şimdi bu masratla kapatılaca!ı anlaşılmıştır. Bi- Uzun zamandır süren geçimsizlik ve etti! geçeh kan lekelerini göstermeğe ~t şJ' 
daireler için yer aranmaktadır. nanın caddeye bakıan ön c_ephesinde dirsizlikten bizar olan Mevhibe bu tek- Ben, her şeyin doğrusunu söylerim. Bu, dedi, yeri polise gösterdim, amma 'f J3\I 

Bu katın .binanın hey'eti asliyesine teklike yoktur. lif ve taleblere aldırış etmemiş, müte· o gece sabaha kadar Papazın bahçesin- mur yağmış ve kanlan yıkanuşlı. ıcsJl 
----........ - .., - '" ....- madiyen menfi cevap vermiştir. de benimle beraberdi. Papazın bahçesi, Hüseyine o gece ckasaturandaki bU d''f' 

Emir Abdullah salı D IJrt ayaklı diJrt Evvelki gün, Mevhibe, klZ kardeşi Kızıltoprağa yakındır. lekeleri nereden bulaştı oraya':'> ~ 
Günü gidiyor Kanatlı civciv Asiye ile beraber çarşıya gi1mi~. öte Sabahleyin, o kışlasına gidiyordu, ben merak edipte bir şey sormadım; ne 

Beylerbeyi sarayında ikamet etmek· 
te olan Emir AJbdullah Salı günü şeh· 
rimizden Hamaya hareket edecekti. 

· beri almış, eve dönerken, kar5ılarına de evime yollanmıştım. Mezarlıkta gör- sordum, ne de o söyledi! clJtl' 
Sami çıkmıştır. Sami, karısına, gene düğüm ceset, çırıl çıplak yatıyordu. Çıp- Suçlu Hüseyin onbaşı, eben bu l<a ııt 
birleşmeleri, kendi evfoe gelmesi için lak ve cansız. Çıplak diyorsaru, yani la ne vak'a gecesi, ne de ondan e'V'·el, etl 
ricaya b~lamış, kadın gene muvafa - Cideli Hacerin memeleri ile kısmen de konuştum, n~ de buluştum! Cideli flaC illi 
kat etmemiştir. Bunun üzerine Sami işi belden aşağı kısmı açıktı. Hüseyin bana de hiç tanımam!a diye, kısaca bePS 
azıtarak tehdide baŞ!amış, öldüreceğı - g~celeyin bahçedeyken, Cideli Hacerin inkar ediyordu! p 
ni söylemiştir. Mevhibenin buna da e· öldürüldüğünü, Mahmut dede mezarlığı - Peki, bu. ne sebeple senin~e ?.ul~~
hemmi~t vermediğini görünce, belin· yanındnn geçerken, orada yatan kadının konuştuğunu, şu ve bu şeylerı p.ordU 
deki bıçağı çekmiş, karısını bir ikı ye- Hacer olduğunu söyledi, ama eben öl- nü söylesin; o halde? ş1' 

Poliste : 
Dört kişi denize döknldü 

Evvelki gün saat 14 de Kasımpaşa 
ıskelesine yanaşan 8 numaralı Haliç 
vapuru, Kasımpaşa iskelesine ait Sey· 
fullahın lfayığına çarpmış, devirm~tir. 
Kayığın içinde bulunan David, Lüna • 
ve Yuvan isimlerindeki üç müşteri ile 
kayıkçı Seyfullah denize dökülmüş • 
Jer, fakat iskeleye çok yakın olduğu i
çin yetişen kayıkçılar tarafından hepsi 
kurtarılmışlardır. 

Tramvaydan atlıyanlara aman 
verilmiyor 

Evvelki gün tramvaydan atlayan 38 
.kişi yakalanmış, btm1ardan 3 l tane -
sinden birer lira para cezası derhal tab· 
sil edilerek serbest bırakıl'mışlardır. Di
ğer 1 si cezayı derhal ödemedikleri için, 
ilet?de alınmak üzere haklarında zabıt 
tutulmuştur. 

MUfta emekli jandarma hesap ıne -
muru CelMin tawtunun dört ayaklı, 

dört kanatlı, iti vücUtlu, fakat tek baş
h bir civciv Ç!karclıtım, bu civcivin üç 
gün yaşadıktan JOma öldüğünü yaz -
mıjtık. Bugün de hu hilkat garibesi • 
nirı resmini neşrediywuz. 

Sapanca tenezzüh selerle rl 
bugün başlıyor 

Haydarpaşa ile A 
dapazarı arasında 
tertip edilen tenez
züh treni seferleri 
bu sabahtan itiba .. 
ren başlamıştır. 
Halk çok ucuz olan 
bu tenezzüh trenle- . 
rinden çok istifade 
etmektedir. 

Bu sene de yaz 
rnevsımının deva • 
mınca yapılacak O• 

lan tenezzüh tren -
1eri için güzergahta 
hazırlıklar yapıl - Hususi muhasebenin Sapancada yaptır dığı asri gazino 

mıştır. 

Sapancanın iman ve güzel bir say
fiye olması yolundaki gayretler devam 
etmektıedir. Bu maksatla Sapanca gö -
lünde bir plaj, sahilin en güzel bir ye
rinde asri otel, gazino, sinema ve lo -
kanta yapılacaktır. Otel ve plajın pro
jesini mimar Seyfi çizmektedir. Sa • 
panca bu suretlE pek muhtaç olduğu 
mühim binalara kavuşmuş olacaktır. 

Sapancalılar tenezzüh trenlerinin 
lciraz mevsiıminin sonlarına tesadüf et
mesinden müteessirdirler. Şimdilik hu-
susi muhasebe tarafından Sapancada 
bir gazino yaptınlmış .bulunmaktadır. 

Bu gazinorıun İstanbuldan geiecekleri 
memnun e~k tarzda hazırlanmasına 
çalışılmıştır. Gölde gezecek sandallar 
temizlenip boyanmıştır. 

DiKKAT: Tepebaşı - Daire'de YAZ iÇiN 
Pazartesinden itibaren hergOn 81 1• nden 1.4.30 a kadar 

NOVOTNi 
serin ve gOzel bahçesinde meşhur orkestrası en seçkin parçalan çalac!.kbr. 

Öğlen için temtiH\tlı fiyaU ·r. 

'----• T~bldota 4 kep r•111ek 7& Kuru ' 

rinden yaralamışhr. dürdüm, gel sana göstereyim. filan diye Suçlu Hüs.-.yin onbaşı, boş buJurı~r-
Ablasının ·bıçaklandığını gören A· bir şey söylemedi! eben bu kadınla altı aydır düşiio kal ll' 

siye imdadına koşmuş, Saminin bu ca- Cideli Haceri kimin öldürdüğü hak- dım!> diye, demi~ki inkarını ikrara tıı53• 
niyane hareketinin önüne geçmek is • kında kat'i bir şey diyemem. Benden ev- vil etti. Bu hale işaret edilince de, saP 
temiştıir. Sami, bu sefer de b'çağım A- vel Hüscyinin o Cideli ile konuşmuşlu- n kesilerek, kekclemeğe başladı! 11• 

siyeye havale e miş. muhtelif yerlerin· ğu var. Beş, altı senelik bir konuşmadır. - Ben ... ben ... demin suali yanlış ~e" 
den çok ağır t;urette yaralamıştır. Ya- Cideli, beni ondan kıskanır, Hüseyinin ladım ... Fakat ... şey ... o gece beraber 
ralı iki kadın, otomobille derhal Üskü- benimle konuştuğunu istemezdi. Hüse- ğildik! 
dar Nümune hastanesine kaldırılmış - yin. benimle son bir senedir konuşup Bir, iki yutkunuş geçiren suçlu: ıJJ 
lardır. Sami, elindeki kanh bıçakla be- görüşüyordu. - Bu, sade benimle değil, başka ~Ut 
raber yakalanmış, iıak.kında tahldkata Öldürülmezden bir müddet evvel, Ha- kişi ile de düşüp kalkardı, dedi; killl b~rl 
başlanmıştır. . <'erle aramızda ağız patırtısı olmuştu. kim aleyhimde fitlemiştir, kışkırtmış öt' 

Hüseyinlc HJ1cerin kavga ettiklerini bil- Şerife, c ben, yalan söylemediın: ne ıı• 
miyorum. Benim bildiğim, Hacer ölün- dimse, eksiksiz, fazlasız doğrudur~ ~ 
ceye kadar görüşüp konuşuyordu Hüse- kabelesinde bulunarak, bu Hüseyı~~ 
yin, onunla! başı hesabına hareket eden bazı l'1 ı'f~ 

Kuduz tedavi 
Müessesesinin 
Ellinci yılı 

Memleketimizde Bakteriyoloji ilmi
nin tesisinin ellinci yıldönümünün kut
lulanma merasimi dün Etibba Odasın
da profesör ve doktorların huzurile ya 
pıhnıştır. Kutlulama merasimi ıiçin ya
pılan toplantıya Türk mikrobiyoloji ce
miyeti başkanı Doktor Osman Şerafet
tin Çelik açtıktan sonra kürs~ye Etib
ba Odası ikinci Reisi Doktor Ilısan Sa
mi Garan gelmiştir. Doktor İhsan Sami 
bakteriyolojiniın bizdeki tarihçesini ya
parken şöyle söylemiştir: 

•- l\fomlekctimizde ba'kteriyoloj:ye 
1662 de kuduz hn t::ılığına karşı aşı ha
zırlanması ile baş~anmıştır. Pastörün 
keşfinden sonra memleketimiz bakteri 
yoloji müesseseleri kuran ilk memle -
ketlerden biridir. İlk kuduz aşısı Tür -
kiyede Türk profesörleri tarafından ya 
pılmıştır. Gene bizde ilk bakteriyoloji 
laboratuvarı, Pastörün talebesi ve mu
avini Nikoli açmıştır.• 

Bundan sonra doktor Zekai Muam
mer kuduz müesseseleriniın çalışmaları 
hakkmda ilmi bir müsahabede bulun
muştur. Doktor İhsan Şükrü ise kuduz 
aşısına ait yapmış olduğu etüdleri an· 
laLmıştır. 

Merasime bundan sonra nihayet ve
rilmiş ve davetliler büfede ağırlarunı~
lardır. 

Müteferrik : 
Beynelmilel pisikoloji kongresi 
24 temmuzdan 28 temmuza kadar 

devam edecek olan Paris beynelmilel 
çocuk psikoloji •kongresine memleketi
miz doktorları da çağırılmışlır. Kon -
greye memleketimizden bir murahhas 
hey'et iştirak edeceği gibi ayrıca arzu 
eden doktorlar da gidebilecektir. 

•Papazın bahçesinde sabahlanan gece, ler tarafından yolda çevrildiğini, Ul ~ 
Hüseyinin üzerinde tabii resmi elbise edildiğini kaydetti, .fakat, buna ra!:!ı 
vardı. diye sivil olmadığını söyliyen Şe- gene bildiğim neyse anlattım işte 
rife, müstantiklikteki ifadesindt:! cHü- dedi. ıJ'!' 
seyinin o gece belinde asker !lasaturası Diğer şahidler doğrudan doğ~ dl 
bulunuyordu. Bunu kınından ı;ıkarıp ü- vak'ya dair bir şey bilmedikleri fdlliD" 
zerindeki ıslak ve akar haldeki kanları cevap verdiler duruşmanın devaJ!llt 
otlara sürdü. Otları kana buladı. Ayak- haziran pazartesi saat 14 e bırak~_. ......................................................... ......-

Akşam kız san'at 
mektebinin sergisi 

İstanbul Akşam 
Kız San'at mekte • 
bınin bu yıl tertip 
ettiği sergi fevkala .. 
de güzel olmUŞ'tur. 

Sergide mektep -
te çalışan talebenin 
yaptıkları eşya teş .. 
hir edilmektedir. 

Bunfar arasında 
en son modaya uy. 
gun bir şekilde ha
zırlanmış giyecek eş 
yası, şapkalar oldu
ğu gfüi eski tarzda 
işlenmiş bir çok par
çalar da vardır. 

Giyim eşyasının 
bulunduğu salon ser 
giyi ziyaret eden ba 
yanlan pek fazla ıa· 
Iakadar etmekte • 

Sergiden iki güzel köıe ı.ıt 
~ l~ 

Bi1Nlassa Mübeccel Tamer'in yaptı· yük bir zeW!le işlenmiş oidukl~pılV 
ğı çileık rengi sa.balılık ve Jale Gül'iln bakışta göze çarpan güzel ta 
yaptığı Brik rengıi rob ve başka bJır ta- mevcuttur. ıneıttB' 
lebenin yaptığı fiyangosu kahve rengi İstanbul Kız Akşam San'at 1ı Jlli• 
işlemeli penbe bluz en çok beğenilen- binin bir senelik çalışmasını canb3şııı• 
ler arasındadır. sallerle gösteren bu sergi başlı 

Beyaz işlerin bulunduğu salonda bü bir muvaffakiyettir. 
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• 
zmit belediyesi 

yunu da şehre a 
İzmit (Hususi) - Söylendiğine göre 

belediye reisi Ankarada Milli Müdafaa 
'Vekaletinden 100 bin lira alınış, eski su 
borcuna mukabil de 100 bin lira ödemiş
tir. Milli Müdafaa Vekaletinden alınan 
Para ile Derincede harb gemirlerine ve.
rilmck üzere bir Çene suyu tesisatı ya
pılacak, İzmilteki garnizonlar da bol bol, 
su sarfetmcğc mezun olacaklardır. Bele
diye Milli Müdafaa Vekaletinden aldığı 
100 bin lirayı Balaban suyunun getiril -
lllesine harcıyacaktır. Bu suyun bir an 
eveı ınşası için hazırlanan projeler he -
llıen tatbik sEıhasına konacaktır. 
İzmitte yaz başlarken, su buhranı da 

başlamış bulunuyor. Daha şimdiden bir 
Çok abonelerin musluklarına ancak bir 
kaç saat su akmaktadır. 

BON POSTA 

Balaban 
ıttıracak 

1 

Sayfa 5 

Yurtta kültür hareketleri 

Geyve (Hususi) - Kazını paşa ilk 

1

. 
okulu son sınıf talebeleri. fakir arka -
daşlannın tatilde Herekede yapılan ço
cuk kampına iştirak . etmelerini temin 
etmek için aynı zamanda sene sonu ol
ması dolayısile parti 'binasında güzel 
bir müsamere vermişlerdir. 

İzmit belediyesi bu son sene içinde şa
Yanı takdir yol faaliyeti göstermektedir. 
hrahalle aralarındaki bozuk bir çok yol -
lar yeniden yapılmaktadır. Bu arada Ye
lli Hamamdan Yukarı Pazara giden ve 
&<!l'çekten bakımsız ve harap olan ana yo
lun da yapılmak üzere bulunulduğu öğ -
l'enilmiştir. 

1zmitte yapılan yeni beton yollardan biri 

Müsamereyi kalabalık bir halle sey
retmiş, talebeler muvaffakiyetlerinden 
ötürü takdir edllm.işlerdir. Müsamere 
bilet satışından 30 lira kadar bir para 

Belediye, pek fazla artan şikayetler ü
~ne şehri kısmen tozdan kurtarmak 
t~n demiryolunu sulatmaktadır. 

Son günler içinde bir ekmek sıkıntısı 
başladı. Bazı günler halk fırınlarda ek -
mek bulamamaktadır: 

Buna sebeb odun, kömür buhranıdır. 
İzmitte bir yük odun ah~ak hemen her 
kula nasib olınıyan bir mazhariyet sa -
yılmaktadır. Hükumetin ormanları ko -

ik en Ankaranın en 
güzel sayfiyes · oluyor 

"-nkaradan bir kariimiz yazıyor: Dik -
lllen Ankaranın Göztepesi oluyor. Çan -
tayanın bitişiğinde suları oldukca bol ve 
g\izeJ, havası çok saf, temiz ve poyrauı 
~zır bir yerdir. Her saat muntazam oto-

Us seferleri, çok düzgün şosesile yeni 
f'!t.Pılan Vckfilet binalarile §ehre bağlıdır. 
4-!llrbiye mektebi, V ekfıletler bina lan, 
>'eni yapılmağa ba§lanan Büyük Millet 
lı.!eclisi binası Dikmeni bir kat daha kıy--.. ... e;ii;;; .. -s;·~·; .. :jjb-iiii ... _ .. 
idare heyeti 
Edirne ( Hu -

susı ) - Edirne 
spor birliği idare 
heyetinin isti -

fası üzerine ye • 
niden yapılan se· 

metlendirmi~tir. Dikmen belediye hudu
du dahiline girmiştir. Dikmende oturan 
bir kaç meraklı çok güzel fidanlıklar 

meydana getirmişlerdir. 
Dikmen çok yakında Yeşil Bursa ha -

line girecektir. Dikmenin en büyük nok
sanı elektriktir. Elektrik gelmesi için 
Nafia Vekaleti elektrik şirketine emir 
vermiş ve keşif yapılmıştır. Her tarafı 
nura garkeden sayın Bakan Ali Çetinka-ı 
ya Dikmeni de nurlandıracaktır. 

Dikmen geçen sene nahiye merkezi ol
du. Çalışkan ve genç bir nahiye müdürü 
çalışıyor. Eski nahiye müdürlüğü binası 
yolları ağaçfo.ndı. Bu sene asıl Dikmen 
caddesi ağaçlanacak. Mahfel yapılıyor, ve 
buna mümasil bir çok yenilikler göze 
çarpıyor. Ve yakında mahfe! binasının 
küşad resmi yapılacaktır. Dikmen bu şe
kilde çalışmalar sayesinde Ankaranın en 
güzel sayfiyesi olacaktır. Siınde reisliğe 

'l'rakya Umumi 
cnilfettişliği me • EIAziz kuyumcularımn güzel 
nıurlarmdan Sa • bir eseri 
duUah Dikmellj Elazizden yazıldığına göre Eltızitde 
llınumi kaptanlı· Edirne Spor Birliği ·kuyumculuk çok mü terakkidir. Denebi-
ğa inhisarlar me- ,.eisi Sadullah lir ki Kırgızların ve eski Tiirklerin en 
nıurıarından Le· Dikmen güzel san'atlarından olan kuyumculuk tip Demirkol, sekreterliğe hususi mu - Elbizde son inkişaf ve terakki merhale-

asebe memurlarından Nihat Tekin, sine ulaşmıştır. Buradaki kuyumculuk 
~Uhasip ve veznedarlığa umumi mü • müesseselerinden birisi vücuda getirdi
keltişlik memurlarından Nuri Atntaş- ği bir bilezikle bütün Türk inkilabının 

ent, idare memurluğuna Mehmet remlz ve scnbollerini ifade etmeğe mu-
naydar, azalıklara umumi miüettişlik vaffak olmuştur. 
llıeınurlanndan Zeki Çamlıca, san'at Bilezik Türklerin en eski eşi olan gü
o~uıu öğretmenlerinden Süreyya Ül - neşi Atatürkü ve partinin oklarını altınla 
Rliray seçilmişlerdir. ~ôstermcktedir. 

rumak yolunda musib ve pek muvafık toplanmış, Kocaeli kültür direktörlü • 
k~r~rı,. b.azı çok gözler tarafında.ıı geniş ğüne gönderilmiştir. 
bır ıhtıkar yoluna sapmıya vesile olmuş- Bir sene içinde ilk okul talebelerinin 
tur. Bu yüzden fırıncılar odun alama • yaptıkları el ~leri toplanarak KAzım 
mak, bulamamak gibi müşküller karşı- -paşa ilk okulu salonunda bir sergi de 
sı.nda kalmışlardır. Bu sebeble ekmeğin hazırlanmıştır. Sergi bir hafta açık bu· 
kı~osu 10 kuruştan 10,50 kuruşa yüksel - 1undurularak halka ızösterilmiştir. 
mıştir. Ve daha da yükselecektir. 

r-
Atatürkün 

yüksek iltifatları 
Çankırı (Hususi) - Şehrimizde 

bulunan Hataylılar namına istik • 
lallerinin tasdiki münasebetile llü
yük Şefe tazim telgrafları çekil r

miştir. 

Büyük Şef şu cevabi telgrafla 
iltifatta bulunmuşlardır: 

Bay Ş O. Alpkaya Antakyalı 
Çankmda 

C. Hatay varlığının tanınması 
münasebdtile kalbi sevinç ve yük • 
sek hislerinize tercüman olan tel • 
grafınızı memnuniyetle aldım. Te
şekki.ir eder, sire de refah ve ikbal 
dilerim. 

Bir doğ11mda 
Üç kardeş 

K. Atati.irk 

Balıkesir (Hususi) - Balıkesir Mer 
kezine bağlı köylerden birinde Hatice 
isminde bir kadın arka arkaya 3 ~ • 
cuk birden doğurnı~ştur. Çocukların 
üçü de sıhhattedir. Uçü de kızdır. 

Afyooda inşa ve imar faaliyeti 
Afyonkarabisar (Hususi) - Burada 

her seneye nazaran pek ziyade göze çar
pan bir inşa \'e imar faaliyı::ti vardır. is
timlakler de devam etmektedir. 

Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da, kaplı
calara, her gün tenezzüh trenleri işle -
mektedir. 

Bu seneki yağlı pehlivan güreşleri de 
her seneye nazaran daha çok ve daha 
çetindir. Dinarlı Mehmetle Yarımdünya 
Süleyman da bu güreşlere iştirak etmiş-
lerdir. 

Tokat (Hususi) - Lise, orta ve ilk• 
okullar muallimlerinden 25 kişilik bir 
grup, Erbaa ve Niksar muallimlerin • 
den de 20 kişilik ıbir grup Tokada gel
mişler ve merasimle karşılanmışlardır. 
Vali Faik Ergun da misafirleri karşılı· 
yanlar meyanında bulunmuş, misa • 
firler Ülkü mektebine misafir edilmiş· 
lerdir. Halkevinde şereflerine bir çay 
ziyafeti verilmiştir. Resimlerde Sivas
tan Tokada .giden muallimler ve To -
kadda şereflerine verilen ziyafette bu
lunanlar görülmektedir. 

Srndırgıda halk partisi binası J Smdırgıda yapllan ve yapılacak 
yapılıyor köprüler 

Sındırgı (Hususi) - Köylünün ve A • 

halkın yardımile yap!lması kararlaştı· Sınd~rgı (H~sus:) .:-:. Balıkesır Y"' 

l h lk P
artisi binas 1 1 b' 1 . lundaki Tepecik koprusu ahşap olarak 

rı an a ı ın ıraya . d·ı . 1. . ,1....,., .. 
"b 1 d'l ".c:.tir Temel tın · · ınşa e ı mış, ge ış geçışe aç~tır. 
ı a e e ı mı1' . a a merasımı ç· k.. .. .. .. ılın d 

l. Eth A •kotun başk 1 - d B ıtnavur oprusunun yap asma a va ı em ) an ıgm a a- . . . 
· d 1 halk art· . H lk hazıranda başlanacaktır. Çıtnamur 

lıkcsır en ge en P ısı ve a k.. .. .. .. 1 b'· -k b ' ihti · ·ı lmı oprusunun yapı ması uyu ır .. 
evı azaları huzurı e yapı ş, temele 
ilk taşı ve hazırlanar. vesikayı vali yacı karşılamış olacaktır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 
koymuştur. Merasimden sonra vali ile Büyük camiden çarşıya gidilecek 
misafirler şerefine ilk okulda 40 kişi - yerdeki ahşap .~~~rünün t~miri de bir 
lik bir ziyafet verilmiş, müteakiben çok kazaların onune geçmış olacaktır. 
misafirler Ozdu suyu civarında gezme· Daha geçenlerde burada bir kaza ol -
ğe çıkmışlardır. muş, marangoz Şükrünün eşeğinin a

- Hasan Bey, ajansların 
haber verdiklerine göre •• 

- İspanyadaki çarpışma -
lara General Mola da kur -
ban verildi. 

Hasan Bey - Bundan ta ~ 
bit bir ıey yok .• 

- Neden Hasan Bey? 
Hasan Bey - Asiler son 

nmanlarda pek hızlı gidi -
yorlardı. Sonunda elbette 
mola vereceklerdi. 

Pal uya ayar düdüğü konulack 
yağı !köprüdeki aralıklardan birisine 
girmiş ve yüklü eşek bin müşklllatla 
kurtarıla bilmiştir. Palu (Hususi) - Tunçili kültür ve ad

liye müşavirleri yeni belediye salonunda 
güzcl bir konferans vermişlerdir. Adliye M n b"r sıhhi imdat 
müşaviri adliyemizin geçirdiği safahatın engen 1 er 1 
bir tarihçesini yapmış, kültür müşaviri otomobili a!dılar 
de kültür işlerhnizi izah etmiştir. Gerede (Hususi) _ Mengen nahiyesi-
. ~aymakam Rifat Dem~a.ğ ~asabanın ,nin 33 köyü ve 13 bin küsur nüfusu var -
ıhtıy_açla~ını karşılama~ ı~ın ıcap eden c!ır. 33 köyün muhtan Mengen nahiyesi 
tedbırlerı alnıaktadır. Şundı de kasabaya .. d.. .. s bk t . •asetindc toplanarak ,. . . . tl . . . mu uru ı a ın ns 
saat ayarının tanzımı, ış saa erının ışa- . • .. 

t . · ·b· · ı d kull lm k ·· bır imdadı sıhhi otomobılı almıya karar re ı ve saırc gı ı ış er e anı a u- . 
zere bir canavar düdüğü getirtmekte _ vermişlerdir. Nahiye merkezinde yaptırı-
dir. Bu düdük kasabada en mühim ihti- lan hamam ikmal edilmiş, bir hafta müd
yaçlardan birisini karşılıyacaktır. _ detle halka bedava tahsis olunmuştur, 
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F. Bahçe bugün 29 uncu 
yıldönümünü kutlulayor 

Yüzü görülmiyen rarıhı tetkıkıer = 

bir kadm Akdenizde korsanl!k.~asıl 
sevileblir mi? başladı, nasıl bıttı. 

• * • 
Meşhur bestekar Çay- Korsanlık kolay bir kazanç yoluydu, Anadolu kıyılarına yapılan 

akınlara karşı mlldafaa ihtiyacı hasıl olunca Türkler ara~ı?da_n 
da yaman denizciler yetişti ve bir zamanlar koca Akdenızı. bır 
Türk gölü haline getirdiler; korsanlığa milli bir veçhe verdiler. - kovski tam 13 sene sesini 

bile işitmediği bir kadına Rap it Fener maçını acaba hangi 
taraf kazanacak ? aık mektupları yazdı Yazan : Turan Can 

Bestelerinin harikuladeliğile bütün 
dünyada şöhret bulmuş olan bestekar 
Ça•·kovski, tam on üç sene yüzünü gör
mediği, sesim işitmediği bir kadınla mek

.tuplaşmış, sevişmiş, ve kendisi!e asla yüz 
yüze gelip konuşmamıştır. 

Bu kadın, M:oskovalı Nadejda von Meck 
1sminde zengin bir duldur. Vak'a da Mos
kovada geçmiştir. Yalnız bir kere, Çay
kovski, kendisine cesaret, ilham, horç pa
ra veren, hatti tekaüdiye bağlıyan bu 
meçhul sevgilisini görebilmiştir. Birbirle
rine belki binlerce mektup yazmış, bu 
mektuplarında en samimi hislerine ter
cüman olmuş iki sevgili, birbirlerile kar
şılaşınca, söyliyecek tek bir söz bulama
mışlar, sadece o da utanarak başlannı 
eiroişler ve ayrı ayrı binmiş olduklan 
arabalar da ilerleyince, bir daha karşı 

Fenerbahçenin bugün karşılaşacağı Rapit takımı oyuncuları ,karşıya gelmemişlerdir. 
. Kalede Hüsameddin veya N~cdet, Zengin dul 45 yaşında iken meşhur 

Fenerbahçe klübü 29 - uncu yıdönü· h t t Bed'" ynar üçu·· de a.:::ağı ,bestekArla mektuplaşmaya başlamış ve 

Korsanlığın başlamasına iki sebep var
dır: Birincisi hiç şüphesiz kolay bir ka -
zanç yolu oluşudur. Eskiden devlet ~~o
ritelerinin ve beynelmilel haklarla mu -
nasebet1erin bugünkü kadar sıkı olma -
yışı da buna imkan verm1ştir. 

Bugün bir insan hiç bir korku çekmek
sizin aşağı yukarı bütün dünyayı dolaşa
bilir. Fakat eskiden şehir içlerinde bile 
yatsıdan sonra gezmenin t.?hlikeli oldu
ğu devirlerd~. yol kesmek, kervan soy -
mak alelade hallerdendi. Bir çok zaman -
Jar Anadoluda bile her tarafı haydutlar, 
derebeyleri kaplamış bulunuyordu. O ka
dar ki Mısırdan Suriyeden gelen devlet 
hazineleri, Mekkeye giden paralar yağ
maya uğnyordu. Garpte bu haller belki 
daha aşırı dereceyi bulmuştu. On dör -
düncü asırda (Büyük bölükler) namile 
tanınmış olan haydut şirhtleri bütün 
Fransayı kasıp kavuruyordu. Bunların 
geçtikleri her dere, her ağaç ve her hen
dek insan leşlerile doluyordu. mü mun" asebetile bugu"n Kadıköy sta • veya u a n ° · ,. b k ı d ki if d t • b. 

yun·arı aynı· derecede, üzerlerine düşen u me tup ar a a e gaye .ıtısa ır dında büyük merasim yapacaktır. ·n. 

29 senedenberi spor sahasında kuv· vazifeyi kolayca başarabilecek iktidar· 
vet.h bir varlık gösteren Fcnerbahçe dadırlar. 
kli1bü, basi.retli bir irade file her sene Muavinlerin içinde Mehmet Reşad 
ink~f etmiş ve nihayet bugün mem • hiç' şüphe yok ki en mükemmelidir. Ce
leke'tin spru- bakımından en gıpta edi , vat arada sırada bozuluyor Fakat iyi 
lecek müesseselerinden biri olmuştur. günlerinde de Niyaziyi ve Naciyi işle • 

Karada kolay kazanç yolu olan hay -
dutluğa müvazi olarak denizde de kor -
ianlık başladı. Bir takım cür'etkar adam
lar donattıkları gemilerle dC'nizlere açı -

0

Jıyorlar; kuytu yerlerde, adacıklar ar -

Fenerbahçe bugün ku\-vetli ve müs· 
tesna bir faaLiyetiınin meydana getirdi· 
ği eserlerin, Stadın, ~l'üp binasının ve 
gc.nlş bir sempati ha1kasının ortasında, 
29 uncu yıldönümünü kutlulayacaj{, şe 
refili mazisinden hız alarak, ayni yolda 
yürüyecektir. 

!Bu yıldönümü, tesbit edilen progra
ma göre şu şektlde tes'H edilecektir: 

1 ~.30 da bütün Fenerbahçeli spor· 
culann iştirakile geçit resmi, bayrak 
mErasimi, istiklal mar~ Atatürk büs· 
tüne çelenk korunasL 

Fenerbahçe namına nutuk. 
Atletizm. hareketL 

tip duruyor. 
Angclidisi ıbiz çok 'telişlı buluyoruz. 

füraz daha az konuşarak, işaretleşerek, 
ve telaşsız oynarsa muhakkak Fener 
muhacim hattı daha güzel işler. 

Fikret ve Niyazi çok iyd. Yalnız üç 
orta, Naci, Nam.ıık, Esat bütün akınları 
bozuyorlar. Bu yüzden rakip müdafaa 
rahat çalışıyor. 

Rapit takımına gelince: Bu takım 

Orta Avrupada çok meşhurdur. İtal - · 
yanlarla, Çeklerle, Macarlarla sık sık 
maçlar yapmaktadır. Avusturyalıların 

artistik oyunlarını gösterecekleri mu • 
hak.kaktır. Çimen sahaya da alışık ol• ~aykovski 

Tekaütler maçı. 
16.30 da Fenerbahçe • Rapit 

duklan için Kadıköy sahasını pek ya • zamanda tatlı, samimi bir ı:enk almıştır. 
dırgamıyacaklardır. Nadejda asla tanımadığı bestekara bol 

maçı. Fenerbahçeye nazaran daha teknik bol para göndermiş, bunun üzerine de 
bir takım olmala.nna rağmen ncaba ga· Çaykovski kadına verdiği cevap~:. . 

F enerbahçe bugün kazanabile· 
cek mi ? 

lip gelebilecekler mi? Bunu k imse bil· . cHayatımda utanmad3;11 ~~ra ı~tıyebı-
mez, malfun ya futıbol şans işidir. leceğim yegane varlık sızsınız. ~ır kere 

C. Şahingiray ,daha size teşekkür ederim. Benı gayet 
Bugün Kadıköy sahasında Fenerbah- -· · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · ' · ·- müşkül bir vaziyetten kurtardığınızı ha-

~e takımı Avusturyanın en kuvvetli · ı ( Mahkemelerde ) sütunumuz tırlamanızı dilerim. Ve ben, bana göster-
k!lüplerinden olan Rap~t i1e karşılaşa - bugün dördüncii sayfadadır miş olduğunuz bu nezaketi asla unutmı-
caktır. yacağım> demiştir. w 

Kadın Bahsinde 
Kumaş meselesi 
Aşk bahsi ile alakası olmıyan bir 

mektub, fakat içinde her kadını dü -
filndürebilecek bir mevzu var, onun 
için bu sütunda bahsetmeden geçemi -
yeceğim. 

Ankarada oturan Bayan Gülsen di
yor ki: 

Teyzeciğim, 

cSon Posta> nın okuyucu mektup -
Jarı arasında gördüm. Bigada oturan 
bir okuyucunuz size: 

- Niçin yerli malı kullanmıyoruz? 
diye soruyor. 

Müsaade ederseniz bu suale ben ce
vab vereyim: 

cBen mektepteyken bir gün mualli
mimiz bize: 

günde eriyiverdi. Bu tecrübeyi sonra 
başka mallarda da tekrar ettik, onlar
dan da aynı neticeyi aldık. Ağzım yan-
mıştı, yavaş yavaş: 

- istemem, kelimesini söyliyemcz 
oldum. 

işte sizin okuyucu sütunundaki mek
tubu gördüğüm zaman hatırladığım 

vak'a budur.> 

* Bu okuyucum, ifadesinin şekline ba-
kılacak olursa bugün 20-22 yi aşkın 
bir genç kız, kim bilir belki de bir an
ne olacaktır. Şu halde hatırası hiç de
ğilse 8-10 sene evvelki bir mazinin izi
dir. O vakittenberi yerli mallarımızın 
büyük terakki safhaları geçirdiği in
kar edilemez. Bu dakikada benim ar-

Nadejda, yazdığı mektuplarda çaglı
yan sevgili hislerine tercüman olmuş ve 
şöyle yazmı~tır: 

<Sen benim için hayatın öziisün. Se
nin vaktile oturmuş olduğun odada do
laştım. Bestelerini yazdığın masaya eli
mi sürdüm. Her yerde, her köşede sen 
vardın.> 

Çaykovski 37 yaşınqa iken başka bir 
kadınla evlendiği halde sevgilisi ile olan 
bu garip ve eflatuni aıakasını kesmemiş 
,ve gene ona yazdığı mektuplarda: ·~ 
bomboş bir kafa taşıyan mahIUk ... Benı 
dört senedenberi sevdiğini, kendisinin de 
bir musikişinas olduğunu söyliyerek be
nimle evlendi. Bununla beraber ~enim 
bestelerimden hiç birini anlıyamıyor. Ge
veze bir kadın bu karım> demiştir. Ka
dın da verdiği cevapta şu ları söylemiş
tir: 

.Karının bir portresini çizdiğin için 
teşekkürler ederim. Bu gibiler, her han
,gi bir şeyi <ierince hissetmiyen. ede1?1i
,Yen bahtiyarlar zümresindendirler. Eger 
birisi sana onun ağladığını söylerse ke
derlenme ... Zira bu gibiler yalnız göste
riş için ağlarlar.> 

* 

dında pusular kurarak tüccar gemilerini 
soyuyorlardı. Bu çok karlı iş az zaman
da umumileşti. Her hangi bir devletin 
hududları civarında ve kıyıJarmda zap
tettikleri gemilerle malları ve esirleri 
başka bir devletin limanlarında serbest
çe ve kolaylıkla elden çıkarıyorlardı. 
HattA mal sc.ttıklan şehirlerin hüküm
darlarına verdikleri hedıyelerle bu i~ 
daha kolaya bağladılar. 

İki bin sene evvel İçel kıyılarını mer -
kez tutan korsanlar başlı başına bir do

nanma yaratmışlardı. O kadar ki bütün 
Akdenizi bir göl haline getirmiş olan ko-

0 ca Roma imparatorlu~a uzun zaman 
0

meydan okumuşlar, hatta bir aralık meş
hur Roma diktatörü (Sezar) ı da henüz 

0

kumandan bulunduğu sıralarda esir ede
rek para mul<abilinde serbest bırak.mış
,lardı. 

Miladın sekiz yüz senelerinde ıiınal 
korsanları bilhassa ıöhret kazandılar. 
Bunlar Danimarka, İsveç, Norve9 ve §i
mali Fransa ahalisinden ibaretti Bunlar 
kendilerine (Viking ""' Deniz krallan) a
dını vermişler; Büyük Britanya, Fransa, 
İrlanda kıyılarını dehşet içinde bırakmı§
lardı. Bu hal asırlarca sirdü ve Akdeni
ze indikleri gibi istanbula kadar aelerek 
yağmalar yaptılar. 

Katalanların, Venedik, Malta ve Ra • 
dos korsanlarının Akdenizde yaptıklari 
yağmalar bu en işlek denizi geçilmez bir' 
hale koymuştu. 

On beşinci asır başlarında Türk kıyı
larına yapılan taarruzlara karıılık ver • 
mek lazım gelince bu ülkelerin sahil hal
kı arasında da korsanlık rağbet kazan • 
mıya başladı, git gide kuvvetlenen Türi 
denizcileri kısa bir zamanda bütün J\k • 
denize hakim oldular. 
Korsanlık tarihinde bu işe milli bir 

çeşni .veren de Türk denizcilerldlr. Bun• 
lar yalnız ecnebi gemilere tnarr112 ediyor
lar; devletten yardım görsünler, a6rme
sinler Türk gemilerini her zaman hima· 
ye ediyorlardı. HattA Türk devleti me • 
sela Venediklilerle bir anlaıma yaparsa 

- Yerli malı kullnınız. Çok mem -
nun kalırsınız, hem de paranız yaban
cıya gitmemiş olur, demişti. Biz de bu 
tavsiyeyi tutmıya ahdetmiştik. 

O akşam eve döndüğüm zaman an -
nemin bana önlük yapmak üzere bir 
kumaş almış olduğunu görünce: 

- Yerli mi? diye sordum. 

kamda bir karışık içekli var ki, o ;;;';Ş. 
bur denilen Fransız cLion> ninin ipek
lilerinden hiç geri kalmaz, bir çokla
rına üstündür de. Fakat yerli malları-

mızın arasında maalesef elan iptidai 
ve çürük kalmakta ısrar edenleri de 
yok değildir. Seçmesini bilmek lazım. 
Size çok basit bir usul teklif edeyim: 
Alacağınız kumaşın damgası olup ol -
madığına bakınız. Eğer üzerinde fab
rika markası yoksa yüzde doksan çü -
rüktür. Buna mukabil bir fabrikanın 
fena olduğunu bildiği kumaşa damga 
vurmıyacallndan emin olabilirsiniz. 

Kadın ölümünden üç sene evvel, Çay
kovskiye gayet kısa bir mektup yazarak 
13 senelik muarefelerine artık nihayet 
verdiğini bildirmiş, Çaykovski de cdün
yaya olan bütün inançlarım mahvoldu, 
yıkıldı, gitti> diye inlemiştir. 

Venedik gemilerine de taarnu etmiyor
lar, daha başka kıyılara gidiyorlardı. 
Türk denizciliği (garp ocaklan) nam.ile 
Cezayir beylerbeyliği dahilinde bilhassa 
ilerledi ve buradan kalkan 'rü.rk filoları 
Atlas Okyanusunda Kanarya adalarına, 
Fransanın &arp ve şimal sahillerine, İn • 
giltere, İrltnda, Danimarka, hattl İzlin· 
daya kadar gittiler. 

Her devlet düşman devletler aleyhine 
kullanmak üzere korsanlığı teşvik edi • 
yordu. Bu yüzden korsanlıkla yetişmiş 
olan bir çok denizciler devletlerin donan
pıa başkumandanlıklarına, amirallıkla -
nna kadar yükseldiler. Barbaros, Turgut 
Reis, Surkuf bu cümledendir. 

- Hayır, Avrupa malı, cevabını 

verdi. 

Derhal cistemem> kelimesini bas -
tırdım, kadın mecburen kumaşı değiş
tirdi, fakat yerine alınan kuma~ Uç beş TEYZ~ 

Ve bu sevgiyi alelade i\ilünç bir ma
cera diye ilan etmesine rağmen yaptığı 
her besteyi, bir kere olsun konuşamadı
tı sevailisine ithaf etmiş ve koleraya tu
tulup ölürken son nefesinde bile Nadej
da'nm isminı dilinden eksik etmemiştir. 

. Fakat muhakkak olan bir şey var ki ilk 
bakışta korsanlıkta muvaffak olan mil • 
Jet veya devlet için hayırlı görünen bu 
Jıal hakikatte herkes için zararlı idi. Mil-

!etlerin terakki ve refahhrında en bil• 
yük amil olan ticaret bir türlü ilerliye . ... 
miyordu. Avru'pada derebcylikleri ve ~~~ 
çük devletler ortadan kalkarak büyu 
devletler \'C milli kütleler kurulunca 
korsanlı<fın zararları daha kuvvetle gö'" 

b J 

ze çarpmıya ve anlaşmaların yapılmasl1l(, 
da kolaylıklar görülmiye başladı. Znten1 
iki devletin veya üç tanesinin sulh zaman• 
larında her iki tarafın korsanlannı bU 
devletlerin gE:milerine taarruzdan mene~ 
meleri ticaret serbe"stisinin faydalarını fi• 
len isbat etmişti. 

Bunun için on sekizinci asırda hukukç\l 
(Grotius), (Mabli), (Galliani) gibi adaIJl"' 
lar korsanhgm kaldırılması için çalıştı• 
lar. Bunlardan Galliani o zamanın en 
haşmetli hükümdarlarından olan Rusya 
imparatoriçesi Katerineye bir mektuı> 
yollıyarak bunu rica etmişti. · 
Korsanlık yapılmaması hakkındaki dal• 

mi aı;ılaşmanın birincisi 1785 de PrusYi 
ile Amerika hükumeti arasında olmuş " 
tur. Bunlar harbettikleri taktirde bir • 
birleri aleyh~ne korsan gemileri techı. 
etmiyeceklerdi. 

Fransız büyük ihtilalinin meşhur hU
kuku beşer beyannameSi de korsanlığ~ 
aleyhindeydi. Çünkü anasından Mir ola1 

rak doğan bir insanın zincire vurulup. ta 
kürek başında çürümesini, pazarlı\l"da 
hayvan gibi satılmasını kabul etmiyo~ 
1792 de Fransa hükfuneti bütün devleti~ 
re müracaat ederek korsanlığın kaldırıl~ 
masını teklif etti. Fakat hiç bir de~v!~J 
buna aldırmadı. Fransa 1823 de tekllJI 
____ <D_evamı 7 inci sa~[a_da...;.J ___ ~ ... , 

Salda - Natürel renkte bir kumaşl• 
ayni kumaşın kırmızısı karıştırılarak ya• 
pılmış bir crop>. Göğsündeki cmotif> ıem 
kırmızı deridendir. 
Yalnız arkasında ve yanlarında csell' 

tür> var. Eteğin önündeki cplh Ierd~ 
arkada yoktur. 

Solda - Bu rop zemini Kakao rengin• 
de, ekose kumaştan yapılmıştır. Yaka ' 
sına, kollarına düz sarı keten konulmU~ 
tur. Düğmeleri ve deri kemeri de sarıdıl'• 
önündeki üç cpli kaşe, eteğe bolluk ver
mektedir. Sarı şapka, kahve rengi spor 11: 

yakkabılarla çok hoşa gidecek bir sokaJe 
kıyafeti olabilir. 
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Sinemanın tesiri altında 
kalan bir adam 

sevdiği kadını öldürdü 
• * * ----------

Filim kendi hayatlarına ne kadar benziyordu. Sevdiği Kadın da 
onun parasını yemiş, bitirmiş, arbk ayrılmaları lbım geleceğini 

ıöyl~yordu. Şu halde filmi tekrarlamak lAzımdı. İhtiyar aşık 
sınema kapısında tabancasına aanlmakta tereddüt etmedi 

Müneccim Efrasyaba: "Torununuz 
büyük bir hükümdar olacak ve 

onun ikbali sizi söndürecek·.,, dedi 
Diiukü kısmın 

hülasası 
EtrAsyab acayip bir 

rüya görmüştü. Göz
lerlnin içinde blr ta
kını hayaller kımıl
danmış, kızı Frengls 
erınıış, erimlf, su ol
llluş, su büyüyüp de
nız haline gelmlş, 
tlldya ülkesini kap .. 
lanıış. Şarka, ıarba, 
thna1e, cenuba doğ
ru YayılmıştL 

Hükümdar derhal 
ltıünecclmi çatırtı • 
Yor ve münecclm rü
YaYJ tabire baflıyor. 
laftanının etekleri 
Jtında, dolgun bal· 
~rları, çıplak ayak· 

<Elrı görünüyordu. 
lı \7 ezir Harpag da .• 
r.:~afetçe, biraz de • 
~1khkle ona benzi· 
'otd be u; fakat o, otuz 
ca ş Yaşlar:ında, kısa· 
cu boylu, dolgun vü· 
li ~u, buğday renk· 
tıın ı.r gençti. Sol ya• 
~tıl.i da., uzunca ve 
~ bir ha~ı· 
di llanıyordu. Yüzünde, büyük bir cid· 
~et.. bakışlarında sır dolu bir derin· 

Vardı. 

) Başmünecrun, hükümdarın işaretile. 
~tağın yanındaki divana oturdu. Ve· 
ıtU:arpag, ayakta durdu. İkisi de, hü
J'a da.nn rüya &ördüğünü, daha sara
tı.ee g:Iır gelmez, duymuşlardı. Başmü-

cırn bir dua mırıldandıktan sonra: 
~Hayırdır inşallah Jrudretlim! 

di. 
Ses l:frasyab .. içini çekti ve endişeli bir 

le, rüyasını şöyle anlattı: 

Dedi. 
Başmüneccim, yava~ yavaş başını 

kaldırdı. Siyah gözlerini hükümdarın 
yüzünde gezdirdi. Sonra, t itrek bir 
sesle: 

- Hayırdır inşallah! Bu rüyada, ila
hi takdiırden işaret var. Kızını.zın tali
hi, seneler geçtikce parlıyacak. Ondan 
doğacak ~cuk, pek büyük bir hüküm
dar olacak ve şark1, garbı .. şimali, ce -
nubu hükmü altına alacak. 

Dedi ve sustu. 

Romanımızın 
kahramanları 
kimlerdir ? 

i" - Muhterem baba! Ben, kızım Fren· 
tatsle beraber bir ovada geziyorduk. Her 
a··raf ağaçlık.. yerler yemyeşildi. Bu 
)~?.el ~anzarayı seyretmek için, bü -
ti U1t hır ağacın gölgesinde, çimenlerin 
el Zerine oturduk. Başımızın üstündeki 

6~Uarda kuşlar cıvıldıyorlardı. Biraz 
~ed~, berrak sularından minimini bir (1) Efrnsy5.b .. müverrihlerin tnhmln-

re .. doğan bir kaynak kaynıyordu. ıe.:ı~~ göre, bir isimden ziyade, Mldya 
lJ k hukumdar sü15.les!ne verilen bir ünvan-

b U Ümdar, geni~ bir nefes alırken, dır. Bugunkü tarihlerde bizim Efri\syab 
aşrnüneccnn· ·. aı b h ıtı1;.ı ye a se & mlz hükümdara •Artlyag 

tı.r;- Çok güzel.. çok güzel! Su, murad- nanıı verilmiştir. 
Mldya devletine gelince.. Eskl Şark 

~e~i ve dualar mırıldandı. tarihlerine ve bilhassa Herodota, «Şah-
.ı:.frasyab, sözüne devam etti: name.o nln metnine göre Turanilerle ya-

ni Türklerle meskündur. Bu telakkilere 
lla- Ben .. Frengisin yüzünü yıkaması- göre EfrtisyAb Türk olarak kabul olun _ 
1ll1' avuçlarından akan berrak sulara maktadır. 
l'i reniyordum. Biraz su içmek için ye· c2ı Zfıl oğlu Rüstem .. gene o memba-
}t l'tlden kalkbm. Bır de ne göreyim! Jara göre, bugünkü Efganlstanın gar • 
d 1Zırn, yavaş yavaş eriyor .. su oluyor· hındaki havlllide Zabullstan denııen iil-
,., U. Minimini derecik kabarıvordu. kede derebeyllk etmiş olan bir hlined:ı-
"'te J nın evlt'ıdıdır. Ceddi, gene kahraman sa-
t> ngis eridikce, derenin suyu arttı. yılan Nerlmandır. Bunun oğlu, kahra _ 
l>:aya yayılıruya başladt. Su, diz }rn • man Sam .. bunun da oğlu kahraman 
~1~larıma, belime çıktı; daha da yiik- Zal.. zaıın oğlu da Rüstemdir. Rivayet-
h~or.du. Baktım .. kızımdan eser gö • lere nazaran, Rüstem. Kahramanlıkta 
h.-1ıedun. O, büsbütün erimiş, su ol _ bütün ecdadının üstündedir. za.ı, bugün-
••ıu t kü Efganistanın şimalinde ve Kabulls-
lğ ş U. Suda boğulacağnndan korktum; tan denllen yerde yerleşmiş olan cMlh-
t~·ca tırmandım. Su, ovada bir deniz rab» ismindeki bir Türk derebeylnln kı-
do ~ı Yayılıyordu ve ağaçların üstüne zı cRudabea ile evlenmiş ve Rüstem bu 
•u ~~ da yükseliyordu. Bindiğim dal, ,_Tür_ .. _k_k_ız_ın_d_a_n_d_o_ğ_m_u_şt_u_r_. -----.J 
lı~Çınde kalınca, daha ıüksek dallara 
lfu andım. Su, durmadan yükseliyor
tİlks A~ık, ağacın tepesinde idim. Su 
J'ord eldı; ağzıma kadar çıktı. Boğulu
l'abı um.. Ümidsizliğin verdiği bir ıztı-

\7. a ~eryad ederken uyandım. 
ba~~~ Harpag.. büyük bir merakla 
11
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~neccimin yüzüne baktı. O, başı· 

ttr"nune iğmiş dualar mırıldanıyordu. 
l'&Jt a~Ab ta, bu süktittan, bu derin mü· 

aueden şüphelendi: 
1~ ~u garib rüyada, ben, bir hayır a

etı göremiyorum. 

Efrasyab, telaşlı telaşlı sordu: 
- Peki.. bunda, benim istkibalime 

bir işaret yok mudur? 
Başmüneccirn, biraz kıvrandı ve: 
- Var şev'ketlim. 
- Nedir? 
Başmüneccim, söze başlamadan biraz 

düşündü. Sonra: 
-Allah bilir ya .. torununuzun ikba

li, sizin şan ve şa'şaamz.ı söndürecek. 
- Bu yüzden benim başıma büyük 

bir felaket gelecek mi? 

Bir hiç yüzünden sevdiği kadını öldü-ı 
rerek katil olan İtalyalı Perotti, bu vak'a· 
dan iki sene evvelsine kadar, meyva tüc
carlığı yapan, parası bol keyfi yerinde, 

1 
ayni zamanda sekiz çocuk babası bir a
damdı. Büyük oğullarından biri banka
da memur, diğeri operatör, üçüncüsü a
vukattı. Perotti işi i{icile o kadar meıgul 

1
idi ki başka kadınlarla meıgul • olacak 
vakti bile yoktu. 1934 yılında ticari bir 
seyahatte, madam Goldraybe rastıelmif. 
Hemen o anda onu sevmiş ve hayatının 
.düzeni bozulmuştu. 
Kadın bir avukatın karısı idl Kocası 

.zengindi. Çocuklarının dadısı vardı. O
nun için kadına bol bol gezmekten, para 
harcamaktan başka bir iş kalmamıştı. 
' Perotti elli dört yaşın verdiği olgun
~uk ile ilk önceleri bu deli gibi sevdiği 
.kadına sevgisini o kadar belli etmemişti. 
~akat bir gün, kansına aldığı pırlanta 
yüzüğü hiç bir mukaddeme yapmaksızın 
sevgilisine vermişti. Kadın bu hediyeden 

- Gelecek· fakat felaketiniz ölümü~ ziyadesile hoşlanarak: cSenin beni haki-
nüzü intaç etmiyecek. ~~ten s~v~ğine inanıyorum .. , diye gü-

Başmünecıcimin sözleri odada bir ,lumsemıştı. 
baykuş sesi gibi, dalga dalga tit~edi. Hediye, aşkın isba~ı ":"• kalbi_n anahta
Ötede, oda kapısının dışarısında bir ka· rıdır. ~omada da buyü~. i~lerı ~ulunan 
dm hıçkırığı inledi. Vezir Harpag, ba- Perottı, oradan da sevgılısıne gun aşırı 
şmı önüne iğdi. Efrasyab derin derin dil mektuplar yollamıştı. Kadından uzakla
şünüyordu. şamıyacağını, ayrılamıyacağını anlıyan 
Başmüneccim.. teselli etmek lüzu • Pe~otti türlü .~ü.~lü bah~n7lerle Viyanaya 

munu duydu: gelıyo:1", ve ~~tun vaktını. madam Gol~-
- Kederlenmeyiniz hükümdarım! rayh ıle geçırıyordu. Muhıtte bu zengın 

Rüyanız, uzak bir atiye işaret ediyor. Viyanalı ~adının bir .İtalyanla gezip toz
Kızınız evlenecek .. çocuğu olacak .. ço· duğunu gorcn.lcr dedıkodu yapmakla be
cuk büvüyecek ve mukadderat ta 0 za- raber, bu dedıkadular kocasının kulağına 
man t~elli edecek. Bu kadar uzun bir gidecek kadar dallanıp budaklanmıştı .. 
zamanda, ilahi hikmetin değişmesi, 0 , 1935 yılında, madam Goldrayn koc~l.e 
büyük kudretin şanındandır. Tyrol'a gitmişler, k~rnaz kadın .sr.vgılı~ı-

İhtiyar kahinin sözleri, derhal tes· · _ ni kocasına başka hır adla takdım etmış-
' ırı d l .. h 

n. ·· t d" Harpag geniş bı· f l ti. Zavallı koca, karısın an as a şup c-
ı gos er ı. ' r ne es e . . . b' 

h .. k.. d u··züne baktı Efr b lcnmemişti. Scvgılısıne ır garsonver tu-u um arın y · asya ın h .. • 
··zl · l dı ve· tan Perotti, onunla ergun bulu~muştu. 

go erı para . . d"" - d'" d 
_ Pek doğru .. muhterem baba! Yir- ~adın~ Vıyana~~ . o.nunce e eli ve i~-

mi otuz sene sonra gelecek bir istikbal! tıyar a~ık sevgılısını hududa kadar sela
Kim b"lir o zamana kadar be ··ı ·· metlemışti. ı ' ' n, o muş D l' • ~ k d d .. bulunurum! e ı aşık varını yogunu ·a ına ye ır~-

Deyince basmüneccim derhal cev b yordu. Ona elmaslar, kürkler alıyor, elbı-

d
·. ' · ' ' a seler yaptırıyor. Ayda da 300 dolar cep 

ver ı. . h b' 
_ II kudretlim! Ölmiye k . . harçlığı gönderiyordu. Habcşıstan ar ı 

ayır ce sınız . • p t . · b · · d h · · 
torununuzun ikbalini, devletinizin i~- kopunca, cro ~~ yenı_ .ır ışc a a gırı-

k ·· k ıztırab ve d şerck erzak muteahhıdı olarak orduya 
ırazını gorece , eza uya • . . . . . 
ks G So··yıı·ı·'-·orum· B . t"k erzak yetıştırmış, bu suretle bınlerce lı-ca ınız. ene J • u ıs ı . - .. 

b 1 k kt r ve bu zaman za f d ralar kazanmıştı ve butun bu paralar da 
a , ço uza ı r ın a . . T k t 

ilahi tecelli değişebilir. doymak bılmıyen sevgı ıye a mış ı. 
_ p k" Allah: hoşnud etmek • Hadise bundan altı ay evvel patlak ver-

e ı.. • n1u · · ~ı d G ld kadderatın seyrini değiştirmek i in ne miş ve Perottının og u, ma am o -

t 
·ye edersinı"z? ç rayh'ın mektuplarından bazılarım yaka-

yapmamı avsı . .. . · ·1 .. 
B 

·· · biraz du·· c: ·• a·· Ü "d lamıştı. Bunun uzerıne bır aı e meclısı 
aşmuneccım "un u. mı • A · ı· -· · ·r -.:Jen bi sesle· kurulmuş, aile reisinin ya vusturyalı 

sız ıgını ı şa t"U r · · h b.. -
_ Mabudlara hülftsla ibadet ediniz. ~~d~nd~n :azgeçmesı ve ~~ ut. ta, . utun 

Y.. k , deve kurbarı ederek f • ışını, aılesınc bırakıp çekılıp gıtmesı tek-uz O) un, on a D 1 .• k .1 .. ..l 

k . 1 d gv tınız. Günahlarınızın aff _ lif olunmuştu. e ı aşı sevgı ısınuen ay-
ır ere a ı ı .k. . kk t "h t . · 

1 
· z rılmaktansa ı ıncı şı ı ercı e mış, 

nı nıyaz ey eyını . • . . 
Ded. . ·ımek için müsaade . t d. yanına yalnız hır kaç hın dolar alarak 

ı \ e gı ıs e ı. . b 1 k · · t· . yeni bir ışe aş ama ıstemış ı. 
Efrasyab:: ellerını çırp~ı. Ge~e~ ~~ri- Artık aile bağından kurtulmuş oldu-

yeye baş~~neccır~ı geçırmesı~~ ~oy.: ğuna sevinerek Viyanaya koşan Perotti, 
lerk:n, elını yas!ı~ının ~Hına goturdu. son günlerini sevgilisinin yanında geçi
Ayaga kalkan kahıne hır kese altın u- receğini ummuştu. Kadın elinde kalan 
zattı. paralan da yemiş, bitirmiş, Perotti en 

Vezir Harpag, başmüneccimi, oda ka- muhteşem otellerden ine ine ucuz bir 
pısına kadar geçirdikten sonra geriye daireye taşınmıştı. Parası kalmamakla, 
döndü. Hükümdara, blr emri olup ol • her şeyi mahvolmuş olmakla beraber, ka
madığını sordu. dının kendisine sadık kalacağını sanan 

Efrasyab .. sedire oturmasını işaret e· Perotti sevgılisi madam Goldrayh'ın tek-
derek: rar ailesi ve çocuklarına döndüğüne en-

( Arka!' var ) ,gin bir şaşkınlıkla şahid olmuştu. 

Perottl Madam Goldrayh 
Peottinin borçlan kabardıkça sevgill

ıini görmek, onunla konuşmak o nisbct• 
te güçleşmi,tir, deliye dönen adam, ar
tık gecelerini kocasile, muhteşem otel
lerde yemek yiyen kadını seyretmek için 
vitrinlerin önünde dolaşmıya başlamıştı. 

Hadise günü de, kadına sokakta rast
lıyan Perotti, bir daha onu görmemek, is
mini anmamak şartile sevgilisini kandır
mış ve birlikte sinemaya girmişlerdi. si
nemada tıpkı onların hayatını andıran 
bir film gösteriliyordu. ihtiyar bir aşık, 
ve onu yalnız parası için seven bir ka
dın... Filmde nihayet hakikati anlı yatı 
ihtiyar !şık kadını tabanca ile öldürüyor, 
muhakeme neticesinde beraet kazanıyor• ' 

du. Pcrottı cır sinemadan çıkınca kapının 
önünde tabancasına sarıldı ve kadını öl
dürdü. O da berate etti mi diyeceksiniz. 
Hayır, muhakemesi devam etmektedir 

Tarihi tetkikler 
(Baştarafı 6 ınct sayfada) 

tazeledi. Gene semere vermedı. 
1854 senesinde Türkiyedeki ortodoks • 

lann hamiliğini iddia eden Vt:! Boğazlara 

inmek istiyen Rusya ile Türkiye arasın
da harp patladı. Rusyanın korkunç mak· 
sadını hoş görmiyen Fransa ve İngiltere 
devletleri Türkiye ile ittifak ettiler. Bu 
harp başladığı sırada bir anlaşma da ya
pılıyordu. Bu anlaşmaya göre harbeden 
devletlerin hiç biri diğerine k:ırşı korsan
lık yaptırmıyacaklardı. Ayni zamanda bu 
anlaşma başka devletlere de tebliğ olun
du. Eğer her hangi taraf verdiği söz hi
lafına korsan gemileri yapacak olurlarsa 
diğer devletler bu gemileri kat'iyyen li·· 
manlarına sokmıyacaklardı. 

Kırım muharebesi Rusyanın mağlübi -
yctile bitti ve 1856 da Pariste bir sulh 
kongresi toplandı, orada harbeden dev • 
Jetler arasındaki meselelerle birlikte o 
meselelerden daha mühim bir mesele 
daha halledildi ve korsanlığın kat'iyyen 
lağvına, kimse tarafından himaye e -
dilmemekle beraber korsanların herkesin 
düşmanı telakki edilmesine karar ve • 
rildi. 

Sesken bir senedenberi korsanlık dün-
yanın her yerinde yasaktır ve her dev -
letin kuvvetleri bu gemileri tutup ceza
landırmakla muvazzaf olduğu gibi her 
devletin kanunlarında cezaları da var -
dır. 

Korsanlığın kalkması deniz ticaretin
de yüzlerce, sencdenberi elde edile
miyen bir forakkiye, memleketlerin ve 
milletlerin zcmginliğine yardım etmiştir. 

Korsanlığın yalnız pek heyecanlı ve 
meraklı hikayeleri gittikçe masallaşarak 
aramızda t ekrar edilip duruyor. 

Turan Can 
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" Son Posta ,, nın tefrik~ı : 8 

Arada bır halasının yiizüne bakark~~ l 
içinde büsbütün kesiklik duyuyor; Hu
sameddinin kendisini bıraktığını artık 
onunla ev1enmek istemediğini, nasıl o
lup ta bu zavallı kadıncağıza anlata • 
hileceği-ni bilmiyordu. 

Ondaki bu durgunluk halasının gö· 
zünden kaçmadı: 

- Nen var, Süheyla? .. diye sordu. 
Neden öyle bir tuhaf duruyorsun? .. 
Ganını sıkacak bir şey mi oldu yoksa? .. 

G€nç kız, başını çevirdi: 
- Bilmem, gündüzün biraz yorul • 

dum da ondan olııcak.. Bankadaki iş • 
ler... Sonra alış veriş için sokak sokak 
dolaşmak ... Yıllardanberi yaşadığım in· 
sanlardan ayrılmak ... Bütün bunlar ne· 
dense beni çok sarsb .. 

- Kaç gündür böyle değildin. Gö • 
tenler de sanki bugün senin başına bir 
f elfıket gelmiş zannedecek; o kadar ne· 
§esiz duruyorsun!. Artık yorgunluktan 
da insanın yüzü bu kadar asık olmaz 
ya ... 

Senin yerinde bir başkası olsa şimdi 
sevincinden güler, oynar, hiç bir yer· 
de duramazdı!.. 

Sühey13, kendi kendini ne kadar zor· 
lasa içindeki üzüntüyü bir türlü giz · 
liyemiyeceğini görünce hiç olmazsa ha· 
lasının gözünden kaçmak :stedi; kendi 
odasına çıktı. Bitkin bır halde y:ıtağın 
üzerine düştü. Sonra orada da dura -
madı. Oğuna oğuna odanın içinde do
laşmıya başladı. Ne yapacağını, bu işin 
içinden nasıl olup ta çıkabileceğini bil· 
ıniyordu. Nişanhsmın son dakikada 
kendisıni bırakl\•ermesı? .. Onun yerin· 
de kim olsa, böyle başka, bir kadının 
Yüzünden çiğnentp geçilmiye elbet, ra· 
Zt olamazdı; hatt5 onun kadar nişanlı
sını sevmese bile gene en derin yerin· 
den yaralanır, kim bilir neler yapar -
lardı. İşin en acıs• Süheyla bunu bile 
düşünecek halde değildi. Ba~ına gelen 
bu felaketi halasma nasıl anlatacaktı? .. 
Yarınki nikah komedisinde kendisine 
düşen rolü nasıl oynıyacaktı"> Şimdi, 
bütün derdini unutmuş, hepsini bir ya· 
na bırakmış, üstelik bir de bunun ü • 
Zilntüsü ile kıvranıyordu. 

- Gideyim, ne olursa olsun, anla • 
tayım? .. Nasıl olsa söyliyecek değil mi
Yiın? .. 

Dedi; tekrar halasının yanına indi. 
Kadıncağız onun neler çektiğini bil • 
nıiyor: 

- Acaba bir eksiğimiz kaldı mı, di· 
Ye söyleniyordu. Ben sevincimden .. ş~ş
kına döndüm. Artık hiç bır şey duşu • 
nemiyorum. Sen bir eksik görüyorsan, 
ı5Öyle ... Sonra yal'ln, tam düğoo olur
ken eşe dosta karşı küçük düşmiye • 
liın. 

Süheyla: ' 
- Yarın düğün olmıyrıcak ki. .. Asıl 

o zaman işte, küçük düşeceğiz; hem de 
nasıl! .. 

Diye ibağırmak istiyor, fakat dilinin 
ucuna kadar gelen bu kara haberi bir 
türlü söyleyemiyordu. Halası kim bi· 
lir ne kadar üzülecek, hele bunu böyle 
birdenbire duyarsa belki de kadmcağı
zın bir yerine inecekti. Onun için ya • 
vaş yavaş, alıştıra alıştıra anlatmak 
daha doğru olacaktı. 

O aralık kapı çalındı. Süheylanm bir-
denbire yüreği oynadı: 

- Kim acaba?. 
Diye yerinden fırladı. 
Halası: 
- Dur, ben bakayım!. 
Diye kapıyı açtı. Sonra: 
- A ... Nergismiş, dedi. 
Nergis, eskiden onların evınde ye -

tlşmiş, sonra kocaya varmış, çoluk ço· 
cuğa karışmış bir kadındı. Süheyla, a
deta onun elinde büyümüştü. Şimdi de 
genç kızın evleneceğini duyunca, onu 
görrneğe gi!lmişti: 

- Bir yastıkda kocarsınız, in~allah, 
eleıns· ked . ız, ersız ... 

Derken gözleri yaşarıyordu. Shhey· 
lanın halası: 

- Gelmişken otur da akşam yemeği
ni beraber yiyelim. 

Dedi; o da bir yandan ycldirmesinı 
Çıkarıyor, bir vandnn da: 

- Nasıl olur, b!lmem ki, diyordu; 

BÜYÜK 

AŞK 

ROMANI 

Yazan : K. R. Enson 

~------ıs_t_a_n_b_u_ı __ B_e_ı_e_d_iy_e_s_i~l-la~'n_ı_~~r-ı----~-:':':~I 
Senebk muhammen İlk teminatı 

Beykozda Şahin kaya caddesinde 2 numaralı dükkan 6C 
Büyükderede Büyükdere caddesinde 90 No. lu kahve 
karşısında 67 metre murabbaı arsa 
Büvükdered~ Büyükdere caddesinde 209 No. lu kah
ve ·karşısında 104 metre murabbaı arsa 
Boyacıköyünde Hekim ata mahallesinde Meydanyeri 
sokağında 4,76 metre murabbaı yol artığı 

13 

10 

4,50 

0,98 

0,75 

1,13 

Uluköyde muvakkithane mahallesinde Çınaraltı mey-
clanı sokağında 53 metre murabbaı yol artığı 40 3, 
Yukarıda semti senelik muhammen kiralarile ilk teminatları yanlı olan ma

haller teslim tarihinden itibaren ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık artı~aya 
konulmuşlardır. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünd? görülebilir. f stcklilcr hızal~
. d ··st ;ı "Ik t minat makbuz veya mektubile beraber 14/6/937 pazartesı ı ın a go er. en ı e 1 

3072 günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. ( ) ( ) 

* * 0

hll" .. Senelik muhammen kirası 72 lira Arnavutköyünde Li'ıtfiye ma a esmde ~ 
· k v d 5/'1 N teslim tarihinden itibaren 938 veya 939 ve 940 scnelcrı so agın a o. ev .. .. d . t kl. . b 1 
Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artırma ~?~.n : v~ e ısı .. ~ u~-

v v ·ı · t· ş tn · Levazım Mudurlugunde gorulebı-madıgmdan pazarlıga çevn mış ır. ar ~mcsı . 
lir. İstekli olnıılar 5 lira 40 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubıh? beraber 
7/6/1937 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende. (İ) (3057) -·----

... E'~ TOQLO iZA~ATI GIŞ,LE~IMIZDE:N ALiNiZ 

Hikayeleri 

MİSAFİRPERVERLİK 

OUnkO kısmm hUIAsası ı -Elena Aleksandrovna, Laloçka, ded4 
- w d ah•an LabO" nihayet artık ... 

Teye Par!umerl magazaaın aç......, " F k t ·· ·· ·· b"t" ğ kit bulama· ta fe\'kalAde güzel bir kızdır. Aparbmanın a a sozunu ı ırme e va 
koridorunda ihtiyar Gerastlna'ya rastgellyor dan gene kapı çalındı. Laloçka çılgın gibj.,. 
ve onun vasıt.aslle dl§al'd.an bisküvi ve re- sordu: 
çel aldırıyor. - Aman Allahım Yarabbi, gene kim 

İhtiyar Gerastlna reçel lle blsküinln nt. 
çln alınacağını sorduğu zaman Laboçka sev 
dlğl bir zabite ikram edeceğini söylemekten 
çeklnlyor: 

- Süt kardeşim mısanr gelecek diyor. 
Kendlsl Uzak Şark hudut muhafızlarından
dır. 

o akşam buluşuyorlar, fakat tam çaylan 
içerlerken kapı vuruluyor. Komşulardan bir 
mühendis. Genç delikanlıyı hakikaten La -
boçkanın kardeşi zannettiği içln her ikisini 
yalnız bırakınıyarak kendl evlerine davet e
diyor. Nlhnyet çifte kumrular bu ısrar kar -
şısında dayanamıyorlar ve buluşmayı erte
si akşama bırak.arak daveti kabul ediyor -
lar. 

o? .. 
Bu defa ihtiyar ninenin çatlak sesi du·. 

yuldu: 
- Benim, ben .. Ne korkuyorsun? Aç 

kapıyı .. 
Nineye de kapıyı açtılar .. Nine amira· 

ne bir sesle: 
- Bize gideceğiz, dedi. Sen de deli • 

kanlı .. Sizin için çay, reçel, havyar ha -
zırladım. Dahn neler, neler almadım. Al· 
tı ruble para sarfettim. 

Laloçka bitkin bir halde: 
- Nineciğbı bizi affet, dedi. Başka bir * gün sana del geliriz. 

Gene akşam oldu. Bisküi ile reçel al • - Bnk bu olmaz işte .. Herkese gittiniz 
mak için Nine, gene dükkana koşturuldu de bana niye gelmiyorsunuz?. Benim baş. 
Çaylar içildL Reçeller yenildi. Genç zabit kalnrından ne farkım var?. Haydi deli· 
gene kızın minimini clinı kendi büyük kanlı düş önüme!. 
avuçlan anısına aldı .. Genç kıza çok, çok Oraya da gittiler .. Çay gaz kokuyor -
mühim bir şey söylemek için ağzını açtı- du. Bisküi küflü idi. Havyanrı içinde bir 
ğı esnada gene kapı çalındı. sinek buldular .. Odada, iki yüz sene ev· 

Laloçka, sinirli sinirli sordu: velki modaya göre giyinmiş bir koca -
- Ki mo? karı ile ihtiyar bir adam daha vardı. Za· 
Komşulardan doktor Goldbergin kan- biti koca karının, genç kızı ela ihtiyaı 

sı Berta Abramovnanın soprano sesi du- adamın yanma 6'turttular .. 
yuldu: Ninenin çatlak sesi gene duyuldu: 

- Benim Laloçka, be.n.. - Haydi bakalım <süt kardeş. başka· 
Ona da kapıyı açmak icap etti. İçeri gi- Janna anlattığın masalları burada da an-

ren kadın: Jat .. 
- Sizi kardeşinizle beraber davet et - * 

meğe geldim. Biraz eğlenir, dansederiz. ,. İki gün evvel Laloçkaya Petrovka cad· 
Kardeşini1Je tanışmağı o kadar istiyoruz desinde rastgc_.Jdim. Kolunda genç zabit 
ki. .. Bahusus Uzak Şarktan yeni gelmiş. vardı. İkisi de gülüyor, yüzlerinden bah· 

Laloçka kızararak, şiktlyetli bir sesle: tiyarlık akıyordu. 

- Maalesef, gelemiyeceğiz, dedi, işi - Yanlarından geçerken Laloçkanın gen9 
miz var. Bizi affet.. zabite söylediği şu sözleri işittim: 

Zabit can sıkıntısile mahmuzlarını - Ben bileti ısmarladım. Koia-
birbirine çarptı. cığım, Vladivostok'a kadar dokuz 

Berta Abrıımovna: gün, dokuz gece hep trenle gideceğiz? .. 
_ Hiç bir şey dinl<'mem, mazeret ka - Demek ki genç zabit o <Çok, çok mü· 

bul etmem, dedi. Dün akşam Nikodi him• sözünü, nihayet La~oçkaya söyli, 
moflara gittiniz.. Bize de gelmezseniz ycbilmişti. 

doğrusu hahrımız kalır. ----k-.---h---d-------, 
Düşünmeğe lüzum yok. Gidelim. Yarm 1 nus amız a: 
Çaresiz oraya da gittiler. Oturdular.. O kt h d 1 il 

yediler, içtiler, dansettller. Velhnsıl her ay &nlft 8 8 8 
şey dün akşamki gibi cereyan etti. 

Ertesi akşam oldu. Genç 7.abit kızın Yazan: Kadircan Kaflı 
minimini ellerini kendi kocaman avuç - ·-----· -~ . -· ,.._ 
Jarı içine alarak çok, çok mühim bir şey KAl"IP: Bursa Ziraat Bankasından aldı • 
~öylemeğe hazırlandığı bir dakikada, a- ğım 640 numaralı tasarruf cüzdanımı kay
deta şeytani bir kat'iyeUe gene kapı ça- bettlm. Yenlslnl alacağımdan eskisinin hük· 
hndı. mü yoktur. 

Laloçka sapsarı bir halde zabitin ku - Cide llemtt:ket ha~tane~i henı~iresi 
Şadiye yolcu 

!ağına fısıldadı: -------·--- ·----· 
- Galiba llrigorye!ler ve yahut Gors-

kiler çağıracak.. Çünkü bu akşam Gors
kilerin hazırlık yaptıklarmı, mutfakta 
tavuk kızarttıklarını görmüştüm. Laloç-
ka yanılmamı:;ıtı: Gelenler Gorskilerdi. Rumi sene 
Daha sonra ~ıra ile Grigoryeflerin, Mu - ıut>a 
kinlerin, Nikolayeflerin davetlerini de 
kabul etmek lazım geldi. 

-Mayıa 
24 

TAKViM 
HAZİRAN 

6 
Resmi sene 

1\137 

PAZAR 

Arabi sene 
1Sl>6 

Hızır 
32 

Laloçkanm oturduğu ap:ırtımanın dai
releri çok büyüktü. Bütün oda komşu -
ları adeta birbirleri1e yarışırcasına La -
laçka fü• genç zabiti davet E:tmeğe başla
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______ l~t ve Terakkide on sene ı;-~ "Son Posta,, nın büyük deniz romam : 56 

BARBAROS t...:.::.::: 1 t üncü kısım No. 56 

iTTiHAT VE TERAKKif~iN SONU 
Tal At, Enver ve Cemal nasll kaçtılar, nas il öldüler ? 

- Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

..._.,..._Korsan Petinde_ 
't azan : Celal Cengiz 

İnkılap müzesine bir istiklal madalyesile 
girmesi icap eden matbaa makinesi 
Bununla beraber millet aldırmadı: ğu için - iki yatak, her şey tamam sa· 

Memleketın dört tarafından alev almış yılırdı. Başlıca yemek, koyun veya kuzu 
olan çatısını söndürmek daha mühim kellesı idL Bu can kurtaran koyun kel· 
bir işti. Ertesi gün, hayat başka suretle lesi sayesinde ne aşcıya, ne hizmctciye, 
tanzim edıldi ve mücadele yolunda de· ne de lokantaya ihtiyaç olurdu; hatta 
vam etti. günün muayyen bir saatinde, akşama 

Petro, Türk gemilerini yakmak ve 
gemicileri de esir etmek istiyordu 

Kıyafetler türlü türlü idi: Her türlü doğru, artık kelle bulunmazdı. Bunun 
kıyafet var, fakat. İstanbulun Bal:- ali için, gözü açık olanlar, fırına vaktinde 
kıyafeti, salon kıyafet! yoktu! Ekseri - uğrarlar, kelleyi ayırırlar, vakti gelin
yctle herkeste avcı kıyafeti, bacakta ceye kadar sıcak durmasını temin eder
külot ve üstünde dolak vardı. Herkes lerdi. Bu basit ve iptidai hayat için la • 
seferberdi. Yavaş yavaş baştaki fesle: zım olan her şey Ankarada mebzul idi. 
kayboluyor, bunların yerine kalpaklar Fakat, bunun bir kademe yukarısına 
geliyordu. Bunlar milletin kaf!sının çıkıldığı zaman da hiç bir şey yoktu. 
değiştiği alameti mi ıdi'! Bilmiyorum. Mesela, yıkanma ihtiyacı azami hadde 
Bu kalpak, nereden, nasıl ve niçin çık- çıkmadıkca insanların vücudları su gö
mıştı? Fakat, Ankaray .. ayak basan her remezlerdi! 
ı;iyasi adamın kafası, ya başlamış bir Her şey eksikti. Mesela, ne matbaa, 
inkıliıb fıkri ile dolu olarak geliyor, ne kağıt, ne de kitab vardı. Ankarada 
yahud ayak bast1ğı dakıkadan itibaren vilayetin, tanzimat başlangıcında tesis 
bu kafanın içinde yeni bir hareket beş· edilmiş bir matbaası ve bir gazetesi 
lıyordu. Bu değişme, bu hareket, biraz vardı. Matbaanın tanzimat kadar yaşlı 
da görenek, hemen kafanın harici şek· olan, kolla müteharrik bir tabı maki -
!ine tesir yapıyor, bunun net cesi ola- nesi vardı ki işleyebildiği zaman, na -
rak da birer birer fesler ortadan kaybo- zari olarak, saatte 300 tabaka kağıt ba
luyordu! O zamanki insanların muha- sardı. Fakat, çalışabildj_ği, yahud çalış
fazakarlıklarile inkılabcılıklarını bu tırılmasına mecburiyet olduğu müddet 
fes - kalpak tahavvülü ile ölçmek de zarfında bir saat dahi muntazam işle· 
kabildi. Bazılarmm başlarında fes, nis- yebilmiş değildir. Hemen her saat bir 
belen daha uzun müddet dayamyor, ba- arızaya uğrar ve ikide birde, bir tarafı 
zılarında hemen değişiveriyordu! kırılarak 0 zamanlti Ankaranın meta -

Şövalyenin gözlerini': ucunda kin • ı la_şan kü~.ü~ bir bal~_kc! kayığında elini 
dar bir tebessüm belirdı: I agzına goturerek yuksek Sesle haykı -

- Sonra ne olacak} ran bir adam göri.indü. 
Diye mırıldandı. Bu adam (Buça) nın arkadaşların • 
Jan dö Meııg sözüne devam etti: dandı .. Barbaros hır kaç gün evvel Bu· 

- Türk korsanlarının ileri gelenleri- ça ile görüşürken görmü~ ve: - Bu a
ni karada sarhoş etltikten sonra, limana dam kimdir? diye sorunca, Buça: - Ya· 
kunda'kçılar gönderip bütün gemileri hancı değil.. benim orman arkada~ım -
ateşliyelim Türklerin gemileri yanınca, 1 dır .. diye cevab vermiştı. 
hepsi elimize düşmüş olur. Buçanın arkadaşı gemiye yaklaşınca, 

- Bu fikir fena değil ama, limanda Barbarosa seslendı: 
bizim korsanlarımızın gemileri de var. - Size bir diyeceğım var, Amiral! 
Onlar ne olacak? Beni dinlemeden gıtmeyiniz! 

- Onların ateşten kurtulması için, Barbaros geminin arka kasarasından 
gündüzden bu gemileri kumsaja çek - uzandı: 

tiririz. - Ne istiyorsun .. ? Söyle bakalım .. 
- Türkler bundan şüphelenmezler Buçanın arkadaşı: 

mi? - Demir aldığınızı gördüm .. büsbü-
- Gemilerin kalafatlanacağım bir iki tün limanı terkedip gidecek misiniz? 

gün evvel ilan ederiz. Kumsalda kala - Yoksa liman dışına mı çıkıyorsunuz? 
fat ve tamir hazırlıklarına. başlarız. Diye sordu. 
Buna yalnız Türk!er değil, bütün yel"- Barbaros: 
lıler de inanır .. ve hiç kimse şüpheye - Memleket•."mı·ze "d" d d' 
düşmez. 

- Eğer buna mu~affak olursan, se
ni yalnız ben değil, Imparator Şnrlken 
de takdir eder. Meşhur bir adam olur-
sun! 

Jan Dümerg o gün derhal faaliyete 
geçmişti. 

• • • 
Bir eğlence .. ve bir tuzak! 

gı ıyoruz, c ı, 

niçin soruyorsun"? 
Buçanın arkadaşı içini çekerek an • 

latmağa başladı: 

- Petro Türk gemilerini yakmağa 
karar veımiş. Bu eğlence sırf bu mak
sadla tertib edilmiştir. Kundakcılar ge
ceyi bekliyorlar. Korsan gemilerinin 
sahile çektirilmesindckı sebeb de bu -
dur. 

O zamanın psikoloji:.ini tahlil etmek lürji sanayiini temsil eden demirci dük
de çok enteresandır. Elde kuvve~ teş· kanlarına giderdi. Zavallı makinenin, 
kilatı olarak dağınık ve pzrişan şeyler vücudunun her tarafı başka türlü bir 
var: demirden ve başka türlü su almış bir 

Yarısı çapulcu, yarısı müdafaa kuv· çelikten mürekkep bir hale gelmişti. Jean dü Merg limanda bulunan is -
veti olan Çerkes Ethem çeteleri, her İkide birde silindirinin dişleri aşınır ve panyol korsan gemilerini kumsala çek· 
şeyi oksik bir ordu ankazı, bir aralık Ya ezilir, yeniden dişli dökülürdü. İn- tiriyordu. Halk arasında gemilerin ta • 
Nallı Han'a kadar gelmiş olan Anzavur kılab müzesine girecek eşyanın en mij.- mir edileceği şayiası dolaşmağa ba~la· 
isyanı ve hilafet ordusu gürültüsü, bu- himlerinden ve en azizlerinden olması mıştı. 

- Nereden anladın bunları sen? 
- İki kundakcı dün gece meyhanede 

na rağmen, Ankaramn yenı göçebe lazım gelen bu dişsiz, kolsuz, bacaksız Kum.salda kalafa yerlerı lıuzırlanır-
sekenesinin ruhunda bir itminan ve is- inkılab makinesi neler yapmadı, ne fi . ken, bir taraftan da koşu, deniz yüz -
tirahat! Büyük Millet Meclisinin çatısı kirler neşretmedi. Ben Ankaraya var • meleri, ve mehtap eğlenceleri gibi bir 
altındaki havaya bakarsanız, Osmanlı dığım zaman, cHfıkimiyeti Milliye:D çok oyunlar tertib ediliyordu. Bu oyun
aşiretınin beylik kazanıp Bizans üze • haftada iki defa, Hakkı Behiç tarafın· Iara Türklerin de iştiraki rica edılmiş 
rine çapullara başladığı devirlerdeki dan çıkarılırdı. Sonraları onu ben çı- ve ayrıca bütün Türk kaptanları da ş<l
ruh kuvvetinden daha ~azla bir kuvvet kardım ve yevmi hale soktum. Haki • valye namına davet edilmişlerdi. 
duygusu hakim olduğunu görürsünüz. miyeti Milliyeyi yevmi olarak çıkar • O sabah Barbaros gözlerini açtığı za
Osmanlı aşireti ilk zamanları, herhalde mak için bu makinenin yapmış olduğu man sahilde müthiş bir kalabalık gör
büyük bir devlet kurm:ıkta olduğunun gayret, milletin yapmış olduğu gay • dü .. halk neş'e ve sevinç içinde: 

konuşurlark~m duydum. Petro: (B:ır • 
barosun başını getirene bin altın ve -
receğim!) demiş. 

B::ır.baros güldü: 

- Bizim her şeyden haberimiz var. 
Akşama limanda kundaklanacak gemi 
bulurlarsa, hiç durmasınlar .. hemen a· 
teşlesinler. Eğer Petro ile dost olsaydın, 
onun başını getirene benim bir para bi
le vermiyeceğimı söylemeni isterdim. 
Şövalye ile hiç bir ilişiğim olmadığı hal 

ADETA 

de benimle bu kadar uğraşmasına şa· 
.şıyorum. 

- Başka bir d!ycceğıniz varsa, ben 
onun kulağına eriştiririm, Amiral! 

- Öyleyse, günün birinde Korsikayı 
tekrar ziyarete geıeceğimi ve şatosun
da oturacağıµJı söyl<?. Sana gelince, bu· 
raya kadar gelişine hiç de memnun ol· 
madım. Çünkü dönüşün çok tehlıkeli 
olacak .. ! 

Gemiler demirlerin: alarak liınan 

ağzına doğru ilerıemeğe başlamışlL 

Sahilden Türklerin bırdenbire yel • 
ken açıp limandan ayrıldığını gören -
ler: 

- Aziz misafirlerımiz, nereye gidi • 
yorsunuz? Oyunlarımıza neden iştırak 
etmediniz? 

Diye bağrışıyorlardı. 

Şatonun taraçasından limana bakan 
Don Petronun da ağzı bir karış açıl • 
m\ş: 

- Türkler gidiyorlar .. içimizden bi· 
ri mutlaka haber verdi. Eyvah! Barba· 
rosun başını koparamadım ... 

Diye söyleniyordu. 
Şövalyenin sahilde dolaşan adamları 

boş durmuyordu. Gemiler limandan a· 
çıhnca su üstünde yalnız kalan bir Jcü· 
çük bahkcı kayığı hafiyelerin gözüne 
çarpmıştı. 

Buçanın arkadaşı sahile yaklaşınca, 

birdenbire kumsaldan atılan bir ok de
likanlının göğsüne saplandı .. 
Buçanın arkadaşı kayığın içine yu .. 

varlanırken, Barbaros geminin arka ka· 
sarasından: 

- Alçaklar .. ! Merd bir adam daha öl· 
dürdüler .. 

Diye bağırıyordu. 

İşin içyiizünden haberi olmıyan Ko:
sikalılar sahilden ellerinı sallıyarak ha; 
ıa hep bir ağızdan sesleniyorlardı: 

(Arkaıı fHlf") 

farkında değildi; fa.kat, bizimkiler, An- retten hiç de aşağı değildir! Vücudunun - Türkleri seyredeceğiz .. 
karada Büyük bir devlet kurulmuş ol- hiç bir tarafı tutmadığı halde, şangır Diye bağrışıyordu. 
duğuna kani idiler. Ve belediye bahçe- şungur, günün yirmi dört saatinde iş . Barbaros bu eğlencelerin altında 
sinin yangın yerinde açılan kahvede, ler, yahud, işlemeğe @yret eder, niha· Türkler için hazırlanan csuikast• !eri 
bu devletin istikbalde yapacağı işler - yet bin kadar gazete meydana getire - sezmekte gecikmemişti. 

BİR MUCİZE 
den bahsedilir, hatta, dünyayı baştan- bilirdi. Bir müddet sonra, daha fazla Doğan, Mahmud, Aydın Reisler bir 
başa düzeltmek için hayali programlar- gayrete gelerek bir o kadar da cYeni gün evvelden Barbarostan şu emri al-
dan bile bahsedilirdi.! Günı. basmıya muvaffak oldu. Bu ma- mışlardı: 

Bu, hakikaten tuhaf bir psikoloji idi; kinenin göğsüne bir İstiklal madalyesi c- Şö\•alyenin eğlence tertib ettiği 
her şeyi göze alarak isyan etmiş olan asıp onu inkılab müzesine koymak ıa . gün Korsika adasını terkedeceğiz. Ona 
ruhların psikolojisi! Anadolunun he • zımdı. Milli mücadele esnasında, alil göre hazırlanınız:» 
men her tarafı düşmanla çevrilmiş bu· bir köylü, cephane taşımak için nasıl Barbaros sahilde toplanan ha~kın bo· 
lunmasına rağmen, davayı kazanılmış bir gayretle çalışmışsa bu makine de rular çalarak yarışlara başladığını gör
farzedcn, sırası gelince gülen ve güldü- inkılabın bütün ana fikirlerini yaymak dü. 
ren, hiç bir dakika neş'esini kaybetmi- için, alil vücudile, o kadar çalışmış - Liman içi boydan boya şövalyenin 
yen insanların psıkolojisi. Dedıkodula- tırl adamlarile çevrilmişti. o gün öğlene 
rın bile şekli ve ruhu değişrn:şti Boş Ankarada eksik olan ikinci mühim kadar biitün korsan gemileri kalafat 
zamanlarda, eski itiyatları temin için, şeylerden biri de kağıttı. Bir :tralık o yerine çekilmiş bulunuyordu. 
fılfın veya falanı çekiştirirler, fakat, kadar azaldı ki, ben matbuat umum Limanda su üstünde Türk gemilerin· 
neticeyı daima tatlıya bağlarlar, milli müdürlüğünde bulunduğum sırada, den başka bir tek düşman gemisi kal • 
birlığın bozulmasına sebeb olmaktan Ankara te1grafhanesinin günlük kağıt mamıştı. 
korkarlardı. Knfalara yeni yem bır ta- ihtiyacı içın yedi tabaka gazete kağıdı Barbaros kaptanlara: 
kım fıkirler doluyordu; mesela, Anka- tayin etmiştim! (Arkası var) - Görüyorsunuz ya, dedi, bizi tuza-
ranın devlet merkezi olmasını, muzaf· · · ~ · · · · · ·- ğa düşürmek için kendr gemilerini kum 
feriyetten sonra hatıra gelmiş bir fikir -ı sala çektiler. Gece bizi karaya çıkmağa 
olarak telakki edenler bulunur. Muzaf- NIJbelçl mecbur edecekler ve gemilerimize bir 
feriyetten sonra da bu işin uzun uzsdı· Eczaneler fenalık yapacaklar. Şövalyenin hazır • 
ya münakaşası yapılmış ve, maalesef, ladığı bu oyunu anlamadığımızı sanı • 
İstanbul hal'kında Ankaraya karşı bir :::rece nöbetcl olan eczaneler şunlar - yorlar. 

hoşnutsuzluk uyandırılmıştır. Halbuki istanbul cihetlndekiler: Ve kürekcilerin hemen küreklere sa-
bu fikir, daha o zamanlar, belediye bah- A.ksarayda : <Pertev>. Şehzadebaşında : rılmasını, demirlerm alınmasın• emret· 
çesinin fikir borsasında kıymetleri gün· <I. Halil>. Beyazıdda : <Belkıs). Kara - ti. 
d ·· t h gümrükte : (Suad>. Samatyada : (Ero- . 
~ gune ar an es am halinde, dilden filos>. Eyupte : <Hikmet Atlamaz>. Eml- Türk denizcileri iş başına geçerek bır 

dıle d?laşan bir IDE:vzudu. O bahçenin nönünde : (Aminasya). Küçükpazarda: taraftan yelkenleri açmağa, bir taraf • 
kırık ısk.~mleleri ve cılız ağaçları al - (HJkmet Cemli). Alemdarda : CEşre.f Ne- tan da demirlerini çekmeğe başladı • 
tında, mustakbel Ankara için ne kadar şet). Bakırköyünde : CHllli.l). Şehremt- lar. 
çok_ şehir projesi yapılmıştır! Eğer bu nlnde : (Nazım). Fenerde : (Vitall). Barbaros, mehtabh bir gecede sahil-
proJeler o zaman t l h · b" d Beyotıu clhetindekiler: 

op anıp epsı ır en istıkm cadde.sinde : <Kanzuk). Dairede: de eğlence tertib etmenin manasını 
karıştırılm.ış ols~;Ydı, belki de sonra • (OunelJ). Topçularda : (Sporldls). Tak- çoktan anlamıştı. Hatta bir gün evvel 
dan şehırcılik mutehassısları getirilme- simde : CNlzameddln). Tarlabaşında : Doğan Reisle görüsürken· 
sine lüzum kalmazdı! <Nihad>. Şişlide : <Halk>. Beşlktqta : B a.. "f J.,.· .° · k k 

. CAll Rıza). - u ııerı uızım canımızı ya ma 
O zaman'kı Ankarada yaşamak ko - ~tazlçi, Kadıköy n Adalarda: ve denizcilerimizi gafil avlamak isti • 

lay, ihtiyaç basıt, hayat ucuzdu. Rast • Usküdarda : cseıımtye). sanyerde : <A- yor. 
gele bir evin içinde bir oda, iki kılım, sa!>· Kadıköyünde : <Sıhhat, Rıfat>. Diyerek tehlikeyi önceden keşfet • 
bir halı seccadeden ibaret bir döş.eme, Büyilkadada : <Halle>. Heybelide : <Ta- tiğini de ilave etmiştı. 
bir ve hazan - arkadaşla beraber oldu- naf). Bu sırada Barbarosun gemisine yak· 

Bu cazip keşfin, SiZiN 
iÇIN neler yap•bildl
ğlnl gösteren hakiki 
fotoğraflar 

Hemen bir haf ta zarfında bir 
çok kadınlar, bir kaç yaş gençleş • 
ıniş ve biitün çizgi ve buruşukluk· 
ları zail olmuştur. Bu hal, kendi • 
lcri için adeta bir mucize oldu. 

Fakat, asri fen için, ancak; uzun 
ve sabırlı tetebbii senelerinin ye • 
ni bir zaferi oldu. Alimler; buru • 
suklukların ihtiyarlayınca meyda • 
~ çıktığının sırrına vakıf olmuş • 
lardır. Cild ,bazı canlandırıcı un • 
surlarnı gaip eder. Onu besleyi • 
niz yeniden tazelenir ve rençleşlr. 
işte, Viyana Üniversitesi profesör· 
)erinden Dr. Stejskal'in eulp ket· 
fi bunu temin eder. •Bioeel• tabir 

Fakat, bunun dtJ 
fenni bir izahı 

vardır. 

edilen ve genç hayvanların derla 
cild höcerelerinden istihsal ediJ• 
bu cevher, şimdi pembe renıindr 
ki Tokalon kremi terkibinde ~ 
cuttur .Her gece yatmazdan • 
kullanınız. Siz uyurken, dlcllnisl 
besliyecek ve gençleştirecektk'• 
Burusulduklannız bir haf ta sar • 
f mda ·zail olacak ve on Ylll daha 
genç göriineceksiniz. Gündüz ~ 
cild unsuru olan beyaz rengin~ b 
Tokalon kremini kullanınız. Sıya 
benleri eritir, açık mesame?eri ka • 
patır ve bir kaç gün zarfında • 
sert ve en çirkin bir cildi yUJlllllr 
tıp beyazlatır. 



SOK POST& 

Atatürk tezahüratl8 karşılandı Amerikalı şampiyon 
Adapazarlı Cemali yendi· 

Geçen hafta yapılacak iken tehir e- düşürerek kazandı. 

Büyük Atatürkümiizün ıehrin1izi teş-1 
lifleri, btanbullulara dün ve dün gece 
heıecaııla, CO;Jkuplukla dolup taşsın em
lalaiz saatler yaşatmıştır. Bilhassa Ha
ta1 zaferind~n sonra Yüce Şefinıızin İs· 
tanbulu ilk olarak ıereflendirmeı:i, bu 
taııdan tezahürata tarihi bir kıymet ver
llıiftir. Bu tarihi günde, halkımız onu ya· 
l'atan Atasını, sevinçle, şükranla karşı
larken kat'i olarak bayram yapmı§. min
ı.etlerini, tazimlerini bir daha izh,u et
lbif. büyük kurtarıcı Atatürke derin bağ
bııa- ~··rmiştir. 

Atatürk ün 
Trabzon seyahati 

milerimiz bulunuyorlardı. Gemilerde de
niz askerlerimiz güvertelere dizilmifler
di. Düdük kumanda vtlliyor ve asker· 
lerimiz: 

- Yaşasın Cumhuriyet! diye Atatürlrii 
selamlıyordu. Atatürk selamlara muka
bele buyuruyorlardL 

dilen güreş müsabakalarına dün gece N"h at 
2 

. ı ayet. sıra gecenin en mühim g(l• 

Her yer donanıyor 

Cumhur:eisi Atatürk dört Nş gün 
İstanbuld:ı ikamet ettikten 10nra İz
mir vapuri!e Trabzona hareket buyu
racaklardır. Büyük önderin yolda 
Samsuna uğramalan ve Trabzondan 
Erzuruma doğru bir şark seyahati 
yapmaları çok muhtemeldir. Bu seya
hatte kendilerine, İç İşler Bakanı ve 
Parti Genı•l Sekreteri Şükrü Kaya ile 
Trabzon mebusu Hasan Saka refakat 
edeceklerdir. 

Atatürk, bu seyahatten sonra tekrar 
İstanbula dönecekler, yaz mevsimini 
şehrimizde geçireceklerdir. 

Bu esnada Yavuz top atmaktaydı. 
Bunu müteakip, Ertuğrul yatı, Akayın 

ve Şirketihayriyenin, halkla dolu bulu
nan vapurl&n önünden geçti. O sırada, 
vapurları, ve sahilleri dolduran binlerce 
~n~an, anlatılmaz bir sevinç ve heyecan 
!Çınde kayna~yor, bandolar çalınıyordu. 

Atatürk, bu sevince ve heyecan rfalga
f:ına iltifatla mukabele ediyordu. 
Kadıköy ıskelesi önünden süzülen Er

tuğrul yatı, soluna düşen Yavuz zırhlısı
nın yanından geçerken, güvertede bulu
nan bahriyelilerimiz, Büyük önderi: 

. - Yaşasın Atatürk ..• Yaşasın Cumhu· 
rı~et nidalarile selamlıyor, tazimlerini, 
mınnetlerini büyük bir coşkuniukla ar
zediyorlardı. 

sa tam 1 de Taksim stadında başla· reşme geldi. Aınerikadan gelen dünya• 
nıldı. Saat 20 den itiblren stada akına ik ı başlayan seyircilerin şimdiye kadar nın en uvvet i adaını diye maruf o • 
az görülmüş kalabalık teşkil edişi, mü- lan ve Amerikan boğası likabını almıf 
sabakalar etrafında bir haftadır devam bulunan Kumar'la eski Türkiye ikin • 
eden dedikoduların baodl; genış· bir a • c!-5~ ~dapazarlı Cemal pehlivan güreş • 
lAk J~ tırıldıler. Bu müsabaka 15 şer dakika• 

~~:~~d:=~~i~ ~:;i~u. acı te~- dan iki devre olacaktı. Hakem diğer 
kitlerden hayli mütenEbbih oldukları güreşlerde olduğu gi>i Cemal pehli • 
belli. Çünkü saha ve müsabakalar çok ~~· dört köşe bir demire benzeyen çok 
i?.tizam içind~ gıeçti. Saat 21 de hopar· ır_ı ve çok çevik Amerikan güreşçisi • 
lorle halka gureşecek olan pehlivanlar nın karşısında Cemal yumuşak bir lok 
takdim edildi. Buna göre ilk müsabaka ma kadar hafif !kalıyordu. Bu itibarla 
Molla Mehmetle Bulgar Yorgi Hacı ~üsabak~nın neticesini başlayışından 
İvanof arasında yapılacaktL Molla Meh once kestırmek çok kolay oldu. 

Atatürkün geleceğini duyan h~lkımız 
evvelki geceden itibaren hazırlıklara 
'batıaD'llf ve her ev Türk bayra \larile 
dOllanmıştır. Limanda bulunan Tiirk ve 
tc:nebi bütün gemiler alay sancaklarile 
donanınıt, kayıklar, motörler süslenmiş
tir. Halkımız, daha sabahtan itibaren 
Ata türkü görmek ve alkışlamak üzere 
ltadııroy, 'Qsküdar, Haydarpaşa, Besiktaş 
lllhillerinde Dolmabahçede, Saraybur
llunda, ve hat boyunda Pendikten Hay
~aşaya k3dar güzergahta top1anmağa 

mıştır. 

Denizde istikbal hazırlığı 
Banan arzusu üzerine Akay ve Sirke

tllıayriye id:ıreleri denizde istikbal için 
1-ş vapur tahsis etmişlerdir. Bu vapur
lar saat on üçten itibaren tamamen dol
lllU§tur. Fak~t Atatürkü karşılamak is· 
"1enleri bu vapurlar alma'dığı içm ayrı
'- iki vapur daha tahsis edilmiştir. Bun
~dan başka motörler de dolmu:ılardır. 

tam saat 15 te yavaş yavaş Hayöarpaşa 
garına girme~e başlamıştır. Bu anda gar
da büyük bir heyecan göze çarpıyordu. 
Yeşilköyden uçmU§ olan 30 tayyaremiz
den mürekkep büyük bir filo, Atatürkü 
Pendikten it baren havadan sel~mlamış, 
bu sırada istasyonun üzerinde uçuyordu. 
Herkes Atatürkü bir an evvel görP.bilmek 
için sabırsızlanıyordu. 

Ta~ o anda, otuzdan fazla tayyare, 
"Y_~t dıreklerinin hemen bir kaç karış üs
tunden uçarak Atatürkü selamladılar. 
Bu candan istikbal merasiminin o andaki 
sah~:Si gözleri yaşartacak kadar heyecan 
verıcıydi. 

met Bulgaristanda yaptığı bir rnüsaba· Nitekim Amerikalı boğa kendisine 
kada Yor.giye mağlup olmuştu. Bina • n~t~~ 5ınara sarılmış biır sarmaşıll 
ena1eyb bu bir intikam müsabakası i- gibi gorunen Cemal pehlivanla adeta 
di. Molla Mehmet güreşin ilk dakika· oynadı, eğlendi. Fakat tutuşmanın da• 
l~nnda fena bir vaziyete düştü. Bu va· ı;~şıklı dövüş olmadığı güreşin sertli • 
z_ıyet karş~sında Bulgar kendisini ga • gınden belli. Nihayet 14 üncü dakika • 
lıp addettı. nın sonlarına doğru Cemal pehlivanın 

Fakat hakemler Bulğarın bu şahsi acı bir feryadı duyukiu. Bul Kumar bl• 
b.naatjni sayill'ldı'lar ve müsabaka ya- çarepin kolunu inditmişti. 
rım kaldı. Bulgar protesto makamında Fakat Amerikalının bu hareketi ter• 
ring'e çıkmadığı iÇin Molla Mehmet best güreş nizamnameJıerine muhalif 
galip ilAn edildi-. bulunmadığı ve Cemal· pehlivan güre .. 

apurlar, motörler Haydarpaşa açıkla
lllıda donanmamızın karşısında yer al
~ardır. 

Nihayet tren garda durdu. Bu esnada 
bando selam havasını çalmağa başladı. 
Atatürk, çok zinde bir yürüyüşle tren
den indiler. Mütebessimdiler. Jaket atay 
giymişlerdi. Refakatlerinde hemşireleri 
Bayan Makbule, Dahiliye Vekili Sükrii 
Kaya, Meclis ikinci reisi Hasan Saka ve 

Donanmamız diğer zevat bulunuyorlardı. 
Başta Yavuz olmak üzere Zaier, Tı- Muhterem misafirimiz Emir Abdullah, 
~. Adatepe ve bir denizaltı gemi- ilerliyerek Atatürkü karşıla~r ve çok 
lldııe diğer gemilerimiz Haydar!)aşa a- samimi el sıkıştılar. Atatürk: 
:ıarmda ~lam nizamında demirlemiş - Nasılsınız? dediler. 

unuyorlan:IL Gemilerimiz, alay san- Emir Abdu?lah: 
'-kıarile donanmıştı. - Çok iyıyim, tqekkür ederim, ceva-

Baydarpaşada hazll'lık hını verdi. 
h~~Ydarpaşa istasyonu ve meydam bay- Sabiha Gökçen Atatürkün elini öptü; 
-~ıa süslenmişü. Atatürkü istikbale Atatürk: 
~ resmt zevatı saat 14 de Köprüden - Ne vakit geldin? dediler. 
~n Erenköy vapuru Haydarpaşaya Sabiha Gökçen: 

::ırmlştlr .. Bu .zevat jaket atay ve silin- - Yarım saat evvel geldim Atatflrk, 
şapka gıymışlerdir. Askeri erkan bü- cevabını verdi. 
~ ünifornuılannı giymif bulunuyor- Büyük Şef, Milli Müdafaa Vekilinin, 
"Q'Qı. İstasycnun içi ve dışı on hinlerce diğer istikbale gelen zevatın, generalle-
~ ile dolmuştu. rin ellerini sıkarak iltifatta bulundular. 
,_Gelen zevat arasında Milli Müdafaa Askeri tefti§ 
,_ekili General Kazım Özalp, Hariciye Atatürk askeri teftiş buyururiarken 

ek.Aleti siyasi müsteşarı Numan Mene- ,her kıt'a kumandanının elini sıkmI§ ve 
;:;ncioğlu, tehrimizde bulunan mebus- gür bir sesle: 
lf • amiral Şükrü Okan, vali muavini - Merhaba asker! demişlerdir. 

6dai Karataban, Emniyet Müdürü Sa- Kahraman Türk askeri yürekten ge-
lih Kılıç, İstanbul Merkez Komut~nı Ge- len bir heyecanla: 
lleral İhsan, General Rüştü, Gentral Ke- - Sağ ol! diye cevap vermişlerdir. Bu 
trıaı, Vilayet, Belediye, Parti erkanı, t.tnı- esnada tayyarelerimiz hemen istasvonun 
"ersite profesörleri, Hatay Cemiyeti aza- üzerinden uçuyorlar ve Büyük A.tamız, 
~ \re birçok zevat vardL Kara, deniz as- karadan, havadan selamlamyordu. Bu 
ert kıt'alarımız ve bandolar da istas- cidden görülı:.cek bir manzara idi. Halk: 

)onda mevki almışlardı. - Yaşa büyük kurtarıcı! 
Misafirimiz Emir Abdullah - Yaşa, Hatayı yaratan! 

dfı Muhterem misafirimiz Maverayi Er- - Yaşa, Tür~ü kurtaran! 
ıe: Emiri ~bdullah ta refakatlerındeki Diye bağırarak alkışlıyor, karadan top-
~ atla Hayaarpaşa istasyonuna gelmiş- lar atılıyor. Halkın sesi, tayyar.elerin u-

r \re istikbal edilmişlerdir. ğu~tusu birbirine karışarak gökl(;re yük-
Tayyareci Sabiha Go'kçen selıyordu. İstasyon haricinde coşkunluk 

Jr Atatürk kızı ve ilk kadın tayyarecirniz bir kat daha arttı. 
talhrama~ Sabiha Gökçen de dün sabah Gc?~ bir Türk k~.dını heyecanından 
,. Yyare ıle Ankaradan İstanbula gelmiş kendını tutamadı. Gozlerinden yaslar a-
e §ehir üzerinde yarım saat uçtuktan karak ileri fırladı ve Atatürkün ~i>nüne 

lonra Yeşilköyde inmiı ve doğruca Hay- yere atıldı: 
darı>aşaya gelmiş bulunuyordu. · - Kurban olayım, Büyük lrurtancı, 

İstanbulluların ilk tazimleri ayaklarını öpeceğim, diye bağırdı. 
hı ls_tanbul Vali ve Belediye Rl'isi Mu- Genç Türk kadınını kaldırdtlar. Bu 
ı.!tın Üstündağ, Harp Akademisi Komu- coşkun tezahürat arasında Atatürk, Emir 
IJJ.ı ve İsta!'ıbul Komutan vekili General A:bd~llah v~ diğer zevat Ertuğrul yatına 
lar Fuat, Atatürkü İzmitten kar~tlamış- bındıler. 

\re İstanbullulann ilk taz.iınle;ini ar· Büyük Öndere Hataylılar namına bir 
~§}erdir. General Fahrettin ve Ge- buket takdim edilmiştir. 
ı;:1 Salih te Derincede Atatürkı\ karp- Denizde görülmemif tezahtil'at 

l§lardır. Ertuğrul yatına Reisicumhur 'blyralı 
t ~ollarda coşkun tezahürat çekildi. Yat sahilleri dolduran yüz binler-

ilan lınıtten itibaren tren yolunda topla- ce halkın alkışları arasında hareket etti. 
~,_halk, hususi tren geçerken Atatürkü Atatürk, halkın selimlanna mukabelede 
--,.;un te ı · ı bulunuyorlardı. 
dikte . za nirat a alkışlamıştır. Pen-
'buı bınlercc halk, istasyonda toplanmış Yatta, Atatürkün sağında Emir Abdul-
.\.ta':;UYordu. Burada tren durmuş ve lah, solunda hemşireleri Bayan Makbule 
~di rk ~lkışlar arasında trenden inmiş- Sabiha Gökçen ve diğer 7.evat bulunu: 
b\i)'ii~ Bır genç, bir hitabe irat ederek yorlardı. 
tGrke Hatay ~ferini ~azandıran Ata· Atatürke ve Emtr Abdullaha kabveler 
lertnı halkın .fll.kran, ~.ıruıet, ve tazim- ikram edilmiştir. Yatın üzerinde \"P. pek 
takdI &rzetmiştır. Ataturke bir buket yakından tayyareler uçuyordu. Sabiha 
l'ııırı nı olunmuştur. Büyük Reis\cumhu- Gökçen, uçuşlar hakkında Atatürke iza
~Gte~' h~lkın bu coşkun tezahüratından hat veriyor ve Atatürk Emtr Abdullaha 
~_assıs olarak iltifatta bulunmU§- anlatıyordu. 

.\ta .. Atatürk Geliyorlar 
türkün binmiş olduklan buswü tren 

Yat, Haydarpaşa mendireğinin &ıiln-
den Kadıköy isUkameUne döndll. Bura· 
da Tmaztepe, Zafer, Adatepe ve diler ge-

Kar~yı, denizi ve gökyüzünü dolduran
~r •. yureklerinden taşan tükenmez sev
gıyı Atalarına ulaştırabilmek için Adeta 
paralanıyorl1irdı. 

Yat Sellmiye önünden geçerken. sahile 
yığılmış bulunan halk ve askerler. nere
deyse denize döküleceklerdi. Yürekleri 
tatlı tatlı ürperten umumi heyecanın 
seslerde, gözlerde köpüren dalgaları o 
kadar sürükl~yiciydi. 

Kızkulesi civarında kaynaşan insanla 
dolu sandallar, sayılamıyacak kadar 
çoktu. 

Binlerce insan: 
- Yaşasın Atamız! 
~iye ~y~nyor, limandaki bütün ge

mıler, duduklerini hiç durmadan çalı
yorlardı. 

Atatürk, y~nlannda bulunan Emir Ab
dull;ıha mütemadiyen iltifat buyuruyor
lardı. 

Saat tam on altı otuzda, yat Dolma
bahçe önünde demirledi. Atatürk, misa
firleri bulunan Emir Abdullahı Sa\arya 
motörüne kadar bizzat teşyi ettiler. Emir, 
Atamızın bu çok yüksek iltifatına sevinç 
ve teşekkürle mukabele etti. 

Emirin Sakarya motörile yattan uzak
laşmasını müteakip, Atatürk, yatta bu
lunan zevata da ayrı ayrı iltifatta bulun
dular. 

Ve İstanbul motörile yattan, Dolma-
bahçe sarayına geçtiler. 

Yatı, Haydarpaşadan Dolmabahçeye 
kadar takip etmiş olan Şirketi!ıayriye 
ve Akay vapurları, saray önünde sevine 
tezahüratında bulunduktan sonra :Köprü: 
ye döndüler. · 

Geceki tenvirat 
Büyük Önder şerefine gece de şehri

mizde şenlikler yapılmış, şehir baştan
başa tenvir edilmiş, halle geç vakte kadar 
eğlenmiştir. Haydarpaşa önünde demirli 
bulunan donılnmamız başta Yavuz oldu
ğu halde zarif bir surette tenvir edilmiş
tir. Yavuz ve diğer harp gemil~rimiz 
projcktörlcrile şehri aydınlatmışlardır. 

Denizde d~ bu şenliklere Büyükada
dan, Kadıköyünden, Köprünün Adalar, 
Haydarpaşa ve Boğaziçi iskelelerinden 
kalkan dokuz vapur iştirak etmiştir. 
Bu dokuz vapur Rumeli kıyısını takiben 
Dolmabahçe sarayını geçerek Ç~ngelkö
yüne kadar gitmiş, dönüşte Anadolu 
kıyısını takip ederek Kadıköyüne J:itmiş
ler, oradan da donanmamız etraimda bir 
tur yaparak Köprüye dönmüşlerdir. Son
ra, halkı, bindikleri iskelelere bırakmış-

lardır. 

Büyük Önder Atatürk, vapurlar mızı
kalarla sarayın önünden geçerken balko
na çıkarak mendille halkı selamlamışlar
dır. Halk ta, alkışlarla ve cyaşa!:t nidala
rile Atalanna mukabele etmiştir. 

Emniyet direktörü kolayhklar 
gösterdi 

Dün Atatürkün İstanbulu teşri!Jerbıde 
gazetecilerin intibalarını büyük hir inki
şafla takip edebilmeleri için İstanbul 
Emniyet Direktörü Salih Kılıç biiyük ko
laylıklar göstermiştir. Bundan dolayı ga
zeteciler kendisine memnuniyeUerini be
yan ederler. 

. . .. Milliyim plip şe devam edemiyeceğint bildirdiği i • 
İkıncı gureş Mülayim ile Bulgar Çin pek tabii olarak Kumar galip ilin 

Kirof arasında yapıldı. Bundan evvel edildi. 
Amı.~.lu~a Y~_Pı.~an .. ~~s~?~alar.?~ ~i- . ~ğ~eııdiğirnize göre Kumar haftaya 
rof Tur~ı~e uçu~cusu. Arıfı, Mulayım Mülayımle tutuşacaktır. Kumar onu da 
de Yorgıyı_ yermnışlerdı. Bu maç ta o yendiği takdiorde Tekiordağlı ile güreşe
maçları.n fınali mahiyetinde idi. KiTof cektir. O güreşe Amerikalı Cenubi ,A,. 
~uhtelıf defalar !kendisini ringin iple- ~rika şampiyonu olarak kazandığı 
rıne sarılarak rnağlUbiyetten kurtardı. murassa .kemeri ve Tekirdağlı da Tür· 
Çok ta~ız .geçen. bu gü~eşi Mü1ayim kiye şampiyonu olarak kazandığı ke
kırk beşıncı daıkıkada Kırofu kıskaca meri koyacaklanhr . .... ..............................•........................• 
iskeletin glJmleğl 
Gizil kalan cinayeti 
Meydana çıkardı 

(Bqt.Jrafı l inci 11ayfada) 

Bugün bu kuru kafa ve kuru kemik
lerin taşıdığı muammalı manzara kalk· 
DUŞ ve şayanı hayret neticeler elde e· 
dilmiştir: 

İstanbulda Samatyada Canbaziye 
ma.hallesinde Şehitler sokağında otu • 
ran Naciye tsiroli bir kadın, kocası olan 
ve Mandagöz Ahmet naınile İstanbul 
~ıtasınca da maruf .bulunan Ahmedin 
Bursa ve İnegöle gitmek için 4 ay ev
vel lstanbulu terkettiğini, henüz hayat 
ve mematından maJ\ımat alamadığını 
bildirmiş ve tarü edilen eşkalin kendi 
kocası olduğunu söylemiştir. İzmit 1a· 
bıtası ta~ikai ya-pmış ve Mandagöz 
Ahmedin Izmite geldiğini, bir ahçı dük 
kanında bir !kaç arkadaşı ile rakı içti -
ğini tesbit etmiş, Ahmetle beraber ra-
kı içen şahısların tevkifine lüzum gös
termiştir. Bunların bir kısmı nezaret 
altına alınmışlardır. 

Evvelce de yazdığını gibi kuru ke
milderin üstünde bulunan eski ve ko
puk gömlek parçası cinayettin aydın • 
lanmasında ibüyük bir rol oynamıştır. 
Bu cinayetin para için işlendiği söy • 
lenmektedir. 

Hamidiye Falerde 
hararetle karşılandı 

(Baştcırafı 1 inci sayfada) 
Mukabil ziyaretler yapıldı 

Öğleden sonra Hamidiye kumandanı 
ile yüksek rütbeli subaylar saraya gide
rek defteri mahsusuna isimlerini yazdı
lar ve Türkiye elçisi Ruşen Eşref Onay
dın ile deniz müsteşan Papavasiliu ve 
deniz erkanıiıarbiye reisi amiral Sakela
riu'yu ziyare! ettiler. Akşam Glifada'da 
Hamidiye kumandanı ve zabitleri şere
fine deniz miısteşan tarafından bir ziya
fet verildi. Ahali Türk denizcilerini pek 
hararetli bir surette alkışlamaktadır . 

Hamidiye bu ayın onuncu günü Korfu-
da bulunacaktır. 

Korfu ahalı&i Türk denizcilerine sami-
mi bir istikbal hazırlamaktadır. 

Matbuat 'l'ürk denizcilerini selamla
maktadır. Katimerini gazetesi Türk filo
sunun muazzam ve devamlı terakkilerini 
memnuniyetle kaydetmektedir. 

Ha~k sabahtarlberi, Faler körfezin • 
de demidi bulunan Hamidiye ile Yu· 
nan mektep gemisi Aıisi sey~tmekt~ 
dir. 

Sivil tersane 
Haliçte 
KurulacaJı 
Ankara 5 (A.A.) - Haliçteki Valde kı· 

zığanın Milli Müdafaaya devri dolayısile 
sivil tersanenin 1stinyede kurulacap 
dair haberler doğru değildir. 

Salahiyettar makamdan aldığmuz ma
lumata göre, tersanenin Haliçte kurulma· 
sı mukarrerdir. 

Vindsor Dükü Avusturyada 
Viyana 5 (A.A.) - Windsor dükü ile 

dü§es, gece yarısı Amoldstein'da tren-
den inmişler ve bir otomobille gecl? Wu
serleonbur(a vasıl olmuşlardır. 

-·······----···-····· .. ·························--
NAS1Q1lAC1 
KANZUK 

DOKTOR MSiM 
AMERIKADA UZUN TETKi
KAT NETiCESi OLARAK 
BULDUÔUBMFORMÜLDÜR. 
KANZUK NASIR ILACI 
en eski nasırlan bile k6kllıı
den çıkanr. Ciddi ve .. yam 

itimat bir nasır illcıdır. 

lNGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOÔLU • lsTANBUL 

Dr. lh .. n ••mi ...--~ 
TiFO AŞl&I 

Tifo ve paratifo hastalıklarına tu
tulmamak için tesiri kat'l, muafi
yeti pek emin taze aşıdır. Her ec
zanede bulunur. Kutusu 45 kuruştur 
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~~~n ~!ün dün~m'!ıı~ J !!, ve bY.:!.İ.!ek-
lerde, salatalarda, mayonezde ve hatta pilavda ve tatlılarda tereyağı, yeri!le en 
sıhhi yağdır. Kum, böbrek, mesane ve bilhassa safra ve karaciğer hastalıkla

rında ,erbet gibi içilir. Fiatlarda müthif tenzilat yapılmıştır. 

Tam 1/4 litre ,.,. 40 

" 
" 
" 
" 

1/2 
1 
2 
1 

" 71/2 
HASAN 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

80 
100 
200 

,, Teneke 90 

" " 550 DEPOSU: 
latenbul, Ankara, B•roııu, •••lktet, Eakl••hlr. 

Y alnı:t " iyi n 

POKER 
bıçakları vardır. 

Dayanıklıjı ve keskinliği birer birer kontrol 
edildiğinden hepsi de mütesaviyen 
keskin ve dayanıklıdırlar. · 
Şayet onlardan· biri, sizi tamamen 

memnun edemedi iae "Poker,, bi
IAmllnakaşa değiştirecektir. 

Bu O/o YOZ BiR ~ARANTIDIR. ~.., 

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

ÇAKLARINDAN farksız ve hatta onlara faiktir. Alpakadan 
yapılan BAŞKURT mamulatı en yüksek sofralara süs vere
cek kadar zarif ve kullanışlıdır.KARARMAZ, BOZüLMAZ, 
EGRİLMEZ, KIRILMAz, PARLAKLIGI kaybetm.,.z. Yerli 
emek, yerli sermaye ve yerli itçi ile Beşiktaşta İskele yanın_ 
daki fabrikadır. Dünyanın en ,liizel ÇATAL KAŞIK ve 

BIÇAKLARI YAPILIYOR. 
Balkanlarda ·danı eff olmayan 

Fabrikamıza bütün mekteplileri l"IP halinde tetkikat yap. 
mağa davet ediyoruz. 

BAŞKUR~ BAŞKUR~ BAŞKUR~" 
Bu adı unutmayınız yabancı markada Çatal kaşık ve bıçak verirlerse redde
~z ve ısrarla BAŞ K UR T Mamulatını arayınız. 

Galata Mefruşat Pazarı 
Fuzuli 1. 8erkmen ve Y. Kilitis 
Muıamba ve liciverd ltorların en iyi cinsleri, 
aon mode perdelik renkli margizet, etamin Tt tt:-M:RrJ'iE 

filelerin her çeşidi, otomatik zarif korni.f takım· 
lanmız gelmiştir. 

Mefrupta ait mallan matazamızcla a&r&r 
tetkik ediniz. 

Tediyatta kolay:ık i'Österilir. 

._ ____ ..._ Galata, TOneJ Cad. No. 24 Telef. 43967 ~----"' 

1 Emllk ve Eyt•m Bank••• llAnl•rı 1 --
Esas No. Yeri No. su Nev'i 

Depozıtosu 
T. L. 

C: 10 Beyoğ!unda Kasımpaşada Bedretttn ~ Apartıman 3800 - -
mahallesinde Orta Şimal sokağında ' 

Tafsll4b yukarıda yazılı onbir daireli aparbman dört taksiUe ve kapalı 
Urf usullle ~atılacaktır. Bırinct taksltl peşin ve geri kalanı aç senede Te Qç 
mOsavl taksıtte ve " 9. lrJ faize tabidir. ihale 10.6.937 Perşenbe gQ4 saat 
Ondadır. 

isteklilerin bir lira mukabilinde alacakları tutnamede yuılı bGktımler 
4ıl'Nlnde teklif mektııplmgı a p ua&. ._ Udu, leheml• ..._.1 ... 

(8) 

8GK POSTA 

OSMANLI BANKA 
TURK ANONİM ŞİRKETi 

nsts TABiBi : 1163 

1erm&7esl: ......... lnıWs Urul 

Tiirldyenin bqlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya. P.omanya, 
Suriye ve Yunanistanda FiJyalleri 
vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar. 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEC 
SAıdPLERI: A. Ekrem UŞAKLlGİL 

S. Ragıp EMEC 

Şirketi Hayriyeden: 
ilkbaharın bu son haftaları Boğazlçlnin en gUzel mevsimidir. 

vemyefll zUmrüd gibi, tatil günlerini zevk ve neı'e 
ile Boğazlçlnde geçiriniz. 

l - Cumartesi akpm postası ile pazar sabah postalarında % 60 fevkalade 
tatbik edilmektedir. - Bu biletler pazartesi öğleye kadar aTdet için muteberdir. -

2 - Salacaktaki. Kı:rk,,.Jeıi plajı· bugünkü pazardan itibaren umuma açılmııbr. KöprGden pla
ja sitmek ve plmek için saat 7 i tan 23,45 e kadar poatalar tertib edilmiı ve adi PnJerde • 
plajda, banyo dahil olduiu halde sidip ıelme bilet ücreti birinci meTki için 33, ikinci mevki içia • 
kuruıtur. 

3 - Oıküdar - Kabata, araımda araba Tapar aeferleri 20 sidit •• 20 selit olarak çok •• tm6 
edilmiı ve ücret tarifeleri de büyük tenzilata tibi tutulmuıtur. 

Oksürenlere: 

.. 
KATRAN BABKI IKBlll 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor• 

ONA KARŞI 

Hazırhklı Davranınıs\ 


