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Büyük Önder Karadeniz ve Haziranın onbeşinde 
Şark seyahatlerine başlıyorlar ~!r~~n ~~~~~:!?,11~ö~~!!~~~!' 
C lı • • Af f •• k B Ş ••k •• bir nutklle açılması lıuvvetle muhtemeldir, 

Um UTTelSl Q UT 8 • U TU Malatya ve Sivaslılar bayramahazırlanıgor 

Kaya, Orgeneral Falırettin ve 
8. Hasan Saka re/ ak at edecekler 

Atatürk'ün §ereflendirecek Zeri Trabzondan bir görünüı 

Reisicumhur Atatürk dün akta • j İzmir vapurile doiruca Trabzona 
~~ kadar Dolmabahçe sarayında hareket edeceklerdir. Trabzonda 
•~tırahat etmiılerdir. Büyük Önde • Atatürk'ü üçüncü umumi müfettit 
tın Karadeniz ve Şark seyahatleri- T h • U ile ordu "f tt' · O 
ile Yarından itibaren baılamaları a aın zer mu e lfl r • 
Çok rnuhtemeldir. Atatürk refakat- general Kazım ve diğer zevat karıı· 
lerinde Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, hyacaklardır. Curnhurreiai, bu ze -
Orgeneral Fahrettin ve Trabzon vat refakatlerinde olduğu halde Er
-~'usu Hasan Saka olduğu halde zurumu teırif edeceklerdir. 

Ma·ioi1e·r·intertihine ... d--a1 ..... ·r·· 
18yihanın tetkiki bitti 

le Ankara, 6 (Hususi) - Milli müdafaa encümeni harb malUlleri'R.in terfihi hak-
tııdaki layiha üzerinde tetkiklerini tamamladı. Yapılacak bir misil terfih zam • 

~:nın malUı lerin ailelerinin de istifade etmeleri esası ltiyihaya hüküm halinde 
1lat·e edilmiftır 
~ . 

~~······ ... ······~························• ................ . 
Çallı İbrahim -Beyoğlunda 
geçirdiği kazayı anlatıyor 

"Banada tayyare piyangosu çarpacak 
değil ya, dedim. Meğer bana çarpan 
insan değil bela imiş.,, 

lt Çallı İbrahimin geçiştirdiği kaza hak -
1llda kısaca malCımat vermiştik. 

it O gün, bütün gayretlerime rağmen 
endisini bulamadığım için, bu umul -

~adık kazanın mahiyeti hakkında fazla 
ir Şey öğrenememiştim. 
bün, değerli san'atkarı, Cihangirdeki 

~artımanında bulabildim. Dairesinin, 
ğaza bakan ve Adaları gören geniı 

balkonunda, bitirmek üzere olduğu bir 
Portrenin son retuşlannı yapıyordu. 

1 
.Boynu, ve başının bir kısmı, gazlı bez-

erte sarılmıştı. Bu sargı da olmasaydı, 
011tın iki gece evvel mühimce bir kaza 
8e"ird· - . . l A ~l; ıgını an amıya imkan yoktu. Çün-
h' san'atkarın yüzünde ve gözlerinde 
~ sarsılmamış bir sıhhatin olanca 

degisi okunuyordu: 
(Devamı 11 inci ~a ııda Ç.ıh lbrahinı 

--············································· .. ·······-

Vataniler h8ta 
ve oaflet içinde 

bulunuyorlar 
Bizzat Vatanilerin itiraf ettikleri 

veçhile Hatayda Araplar ekalliyet· 
tedirler. Bu ekalliyetin ümmi oldu
ğunu, Türklerin bunlara karşı bir 
kaç defa da'ha münevver bulundu
ğunu iddia edenler biz değiliz. Bu· 
nu bizzat onlar itiraf ediyorlar ... 

Vatani mantılıının bir uca ö
teki acuna tutmuyor ve bu her 
taTalı parça parça mantıkla, Va
,_.i, S.ri,,. .,., ...... ltıdo .,. .a1. 
let yoluna aürüklemelite devam 
ediyor ... 
Yazan : Muhittin Birgen 

[Yazısı Hergü.n sütunumuzda] 

"----------------------' ................................................. ·-·······-
iki Vekilin 
Bağdat 
seyahati 

B. Rü§til Aras ve B. Antonesko 
Bükreşte bulunmakta olan hariciye 

vekilimiz Tevfik Rüştü Aras, yarın şeh
rimize gelecektir. Hariciye vekili Tevfik 
· (Devamı 11 inci ıayfada) 

Başvekilin 
Beklenen nutku 

Ankara, 6 (Husust) - Başvekil İs· 
met İnönü'nün beklenen nutkunu, 
Meclisin Cuma veya gelecek pazartesi 
toplantısında verecek, itimad istiyecek· 
tir. 

Emir Abdullah 
Yarın gidiyor 
Memleketimizin kıymetli misafiri Emir 

Abdullah evvelki akşam Beylerbeyi sa· 
~ayından, Göksu sarayına gitmi§tir. Mü-
1telkıben Çamlıca ve Kısıklı taraflarında 
,bir gezinti yapmıştır. Kıymetli misafiri
miz yarın memleketine hareke' edecek· 
tir. 

11attın birleşecegı çetinkaya istasyonu 

Sivas, (Hususi) - Cumhuriyet hü- hattı da nihayet kavuşuyor. 
kumetinin demiryolu siyasetinin mu • Hat üzerindeki hummalı çalışma• 
vaffak bir eseri olan Sivas - Malat~ (Devamı 11 inci sayfada) .............................................................. 

Sancakta çıkan kanlı 
hidiselerde biri 

ağır dört kişi yaralandı 
Türklerle Araplar arasındaki karışıklıklar üzerine 
mahalli hükumet asker kuvvetlerine müracaat etti, 

birçok Türk memuru hakaret gördü 
Londra, 6 ( A .A.) - Antakya • 

dan Reater ajansına bildirildiğine 
göre, Türkler ile Arablar arasında 
karıııklıklar olduğundan mahalli 
hükumet aıker kuvvetlerine müra -
caat etmek mecburiyetinde kalmıt
tır. 

Antakya, 6 ( A.A.)- Hava• ajan
sı bildiriyor: Hatay anlafmaıının 
akdi üzerine hasıl olan heyecan 
Sancak dahilinde devam etmekte • 

dir. Çıkan karıııklıklarda biri ağn 
olmak üzere dört kiıi yaralanmıftır. 
Bir çok Türk memur hakaret gör . 
mÜf ve döviilmüıtür. 

Deniz müılefarı Payaı'ta 

Mersin, 6 (A.A.) - İktısad Vekaleti 
deniz müsteşan B. Sadullah Güney dün 
buraya gelmiştir. B. Sadullah Güney li· 

manımız hakkında tetkiklerde bulun • 
tluktan sonra Payasa gidecektir. 

DÜNKÜ MÜHİM MAÇLAR 

R a p it F e n e r i 1 - 4, A n k a r a o ü c ü 
Galatasarayı 2 • 4 mağlOp etti 

Dün F enerbahçenin 29 uncu yıldönümü çok parlak 
bir şekilde kut/ulandı 

Fenerin ytldönümünde geçid resmine i§tirak eden Fenerli genç kızlar 

, [Dün İstanbul canlı ve güzel bir spor günü daha yaşadı. Fenerin yıldönümü 
heyecanlı bir şekilde tes'id edildi. Fener le Avustury&nın Rapit takımı, Galatasa
ray ile Ankaragücü, Beykozla Süleyman iye karşılaştılar. Maçlara ve yıldönümü
ne aici tafsilatı (6) ncı sayfamızda bula caksıruz.] 



1 Sayfa 

Her gün 
-----

Vataniler hata ve gaflet 
içinde bulunuyorlar! 

- Yazan: l\'fulıittin Birgen -

C encvre kararlarından sonra, Va-

taniler, aylardanberi üzerinde 

yürümekte oldukları hatalı yoldan ay -
nlmamak hususunda ısrarda devam etti
ler. Önce parJamcnto azasından biri, na -
ibler meclisinin kürsüsünden, Alsas-Lor
rain meselesinde vaktile Fransızların yap
mış olduklanru hatırlattıktan sonra Su
riycnin de 44 sene bekliyebileceğini ve 
Araplığın ittihadı sayesinde, bir gün ge
lip Toros hattını da istirdad edeceğini 
söyledi. İki gün sonra da, aynı parlamen
to, 1871 de olduğu gibi, tantanalı bir ka
rar sureti kauul etti ve Hatayın yeni re
Jimini kabul etmiycceğini ilan eyledi. 

Bunlar, Vatani fırkasının yanlış yolda 
ve gaflet içi:ıde yürümekte devam ettiği
nin alametleridir. 

* 

Resimli Makale: 

Alış verişte pazarlık yekdiğerinı aldatmıya çıkan iki ada
mın münakaşasıdır, bu münakaşada da aldanan her vakit 
için ve mutlak surette alıcıdır, çünkü satıcı malını hiç bir 
zaman değerinden aşağıya vermiyecek, alıcı da daima az 
veya çok fazla bir para vermiş olacaktır. 

X Pazarlık etmeyiniz ... X 

Mağaza bir tu?.ak değildir. Tezgfilıının arkasında bir 
örümceğe benzemek istemiyen tacir pazarlık usulünden vaz 
geçmeli, aldatıldığı hissinden kurtulmak Jstiycn alıcı da 
pazarlık usulüne müracaat edilmediiine. muUak surette ka
ni olduğu yerlerden alış veriş etmelidir. 

Haziran 1 

,--
Sözün Kısası 

Kıskanmakta haklı 
Değil miyim ? 

is. Hulfısi 
itün dünya erkeklerinin bnşla -

al .. 
rına konmadık devlet kuşu Y .• 

ı ·ınleJ'l· 
mz onların başlarına konmuş. 51 l{larl< 
Frankhot Tone, Gary Cooper, . tıeti· 
Gable, bunlar malfun sinema artıs ·ne 

·mıerı 
Gazeteye yanyana konulmuş r~~ deli-
ilk defa dikkatli bakıyorum. a~cl e bir 
kanlılar .. yakışıklı delikanlılar. İçımd 
anda bir kıskançlık uyanıyor: 1,.r k . b·z orı .. - Ah, diyorum, ne yazık ı ı 

gibi olamıyoruz. . ·çi-
Biz onlar gibi olamıyoruz .. bu hiS ık

rne bir kurd gibi giriyor. Resimlere ba r 
,tıkca kıskanc;lık damarlnnm kabarı~~; 
,Gene mi kıskanıyorum? Beyaz perd Fi
!taragöz gibi görünmek mi istiyor~? ol .. 
lan kadın san'atkarla velev ki ca lı 
sun bir filmde bir aşk macerası mı yaşa; 
mak istiyorum? Resmimin genç kızldarı . e .. 
ceplerinde dolaşrnaSl hoşuma mı gı ıı 
cek? Gazetlerin kırk defa evlenip, seks: 
. dıgı
altı defa iışık olup yirmi defa boşan 1 
mı ikide bir tekrarlamalarından haı ın 

Bizzat Vatanilerin itiraf ettikleri vec
hile, Hatay, da Arablar, ekalliyettedir • 
ler. Bu ekalliyetin ümmi olduğunu, Türk
lerin bunlarn karşı bir kaç defa daha mü
nevver bulur..duğunu iddia edenler de biz 
değiliz. Bunu, bizzat onlar itiraf ediyor -
lar. Şu halde Vataniler ne demek istiyor
lar? Ümmi bir Arap ekalliyetinin mü -
nevver bir 'Jürk Sünni ekseriyetine ve 
münevver bir Türk Alevi ekseriyetine, 
komiteci Ermenilerle birleşip jandarma 
ve komiteci kuvvetile hakim olmak mı? 
Türkiyenin bütün kabahati, Milletler 
Cemiyetinin bütün cinayeti böyle bir ta
hakküme müsaade etmiyerek, onun yeri
ne herkesin rahat ve huzur içinde yaşı
yabilmesini ve tabii inkişafında devam et· 
mcsini mümkün kllacak bir rejim getir
miş olmak mıdır? Ümmi Arap ekalliyeti 
ile münevver Türk ekseriyetini ezmek 
istemek kabahat olmuyor da bu mu ka -
bahat oluyor? Vatani mantık'ının bir ucu 
öteki ucunu tutmuyor ve bu her tarafı 
parça parça mantıkla, vatani, Suriye va
tanını hata ve gaflet yoluna sürüklemek
te devam ediyor. Hala, Suriye gazeteleri 
Sancak rejimini kabul etmemekten dem 
vuruyorlar ve Cenevreye giden hükü -
met reislerine, .tadil ettirmeğe muvaf
fak olnmadıklan bir karan protestoya., 

( s c ~ A R A s B N D A J !l~:~~~!yır; bunların hiç biri değ:: 
'lllllıı.---------------------·------------------------... ~ Resimlerinin gazeteye konulmasının 
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D •• bebini okuyorum: 
Karısını 2600 lirete 
Satan bir mahküm r-HE-RG-üN-8-iR-Fl-KR-A. unganın en baht/yar Bu üç sinema erkeği kadınlar yiizün. 

Amerikalı iiçüzlerl den meşhur ve zengin olmuşlarmış. '· 
Niye kıskandığımı şimdi anladınız Yğ. 

davet ediyorlar. 

* 

Bir katil maddesinden dolayı İtalyanın 
Speçya hapisanesinde beş sene yattıktan 
sonra çıkan Ugki isminde birisi evine gel
diğinde genç karısını dostlarından Nan-

Bugünkü Vatani kafilesinin Heri ge. • di isminde birisile birlikte yaşamakta ol-
lenleri, bir zamanlar, Osmanlı parlamen- duğunu görmüştü. Ugki bu hale hiddet -
tosunda ve serbestce tenkid h~k~ını haiz lenecek yerde bilakis memnun görün
Şam ve _Beyrut matbuatında, ıttıhatcıla· mü.§ ve al aşağı ver yukarı bir pazarlık
n Jacobın [Jakoben] lere bem:etirlerdi. 'ıa onra kansını 2600 liretle yüı liretlik 
Asıl Jacobin'lerin kendileri olduğunu a- b. n s el t t . ır rov vere sa IDJ.i ır. 
caba şimdı neden farketmiyorlar? Neden . . .. . 
dolayı Türkc ve Türkı-ğ h•ıA b k d Fakat aradan hır hayli muddet geçtık-u e a a u a nr .. .. b. . d U k. k 
şiddetle hücum ediyorlar? Türkler, bir ten s~onra ~n~n ırın e. ı· g ı,. arkısbı~ı 
zamanlar kendilerini mu-dafaa ed . sattıgı Nandının evine gız ıce gırere ır 

ememış . . . - · k 1 
olan Arabları her nevi harici teca .. il _ takım elbısesını aşırması uzenne ya a a-
re karşı müdafaa etmiş olmaktan ~~;n nıp mnhkemeye verildiği vakit. bu ~arı 
ne yapmışlardır? Osmanlı imparatorlu _ alım satımı ortaya çıkmış ve muddeıu -
ğundan şikayetleri varsa, evveke de söy- mummin talebi üzerine karısını satan 
1emiş olduğumuz gibi, bu imparatorluk- Ugki yedi sene hapis ve 11,000 liret ce?.a· 
tan herkesten ziyade şikayete haklı olan ya ve karısı da ~ sene hapsi ile beş bin 
Türklere değil, merhum imparatorluğa liret cezaya mahk\im edilmişlerdir. 
müracaat etmelidirler. Halbuki, geçende 
gördüğümüz bir misal, bjze gösterdi ki iş 
öyle değildir. Abdülhamidin oğlu Selim 
bir kaç haft~ evvel öldü~ zaman, ona 
tantanalı merasim yaptılar. Demek, bu 
imparatorluktan şikayetleri yoktur. Ya 
Türkiycnin kabahati nedir? Ümmt bir 
Arap ekalJiyetinin münevver bir Türk 
ekseriyetine tahakkümüne razı olmamak 
mı? 

* 

Öpüşme/erin uzunlugu 
Holivud film müesseselerinin tanm

mış erkanından !biri olan Robert Lronar 

gazetecilere .filmlerde mevcut öpüşme 
sahneleriınin uzunfoğu hakkında şu iza· 
ha tı vermiş't.ir: 

cHararetli iştiyak öpüşmeleri» fiim
lerden kaldırılmıştır. Bugün mevcut o· 
lan öpüşmelerin çeşidi şunlardır: 

1 - Sevgililerin öpüşmesi: Bunlar 
kırk metredir. 

2 - Veda öpüşme'leri: Bunlar azami 
20 metredir. 

3 - (Sizi çokianberi görmedim) ma 
nasma gelen öpüşmekr: 18 metredir. 

4 - (Geceler hayırlı olsun) mana
sına öpüşme: 12 metredir. 

5 - Kaynana öpüşmelerinin boyu; 
7 metredir. 

lnanamıyacağım 
Ahmet Vefik pa§anın bir U§ağı var· 

dı. Uşağın gayet sadık bir U§ak oldu -
ğunu. herkes bilirdi. Bir gü.n pa§aya: 

- Eğer, dediler, siz denize düşecek 
olsanız, bu uşak, bütün tehlikeleri gö
ze alır, tel= sizi kurtarmak için kcn • 
dini de denize atar. 

PQ.§a ccvab verdi: 
- Böyle bir §CY yapacağına emin 

olsam, sadakatine inanırdım. Fakat 
yazık ki hiç bir zaman sadakatine ina
namıyacağım. 

-Nedet~? 

- Onun $adakatini tecriibc etmek 
için hayatımı tehlikeye koymak niye
tinde değihm de! .. 

·---------------------------· 
Öleceğini sekiz gün 
Evvelden haber veren 
Adam 
Amerikadu ticaretle meşgul 56 yaşın

dn J ozef Fyor isminde bir adam geçen !er
de bir gün aUesine daha sekiz gün yaşn
yacağını kat'i olarak söylemişti. Maddi 
ve manevi blıtün kuvvetlerine sahip olan 
tüccann bu sözleri ailesi tarafından cid· 

diyetle karşılanmamıştı. Fakat tüccar bü
tün hısımlarına ve ailesine korku saçan 
bir ısrarla öleceğini tekrar ederek vasi

yetnamesini tanzim etmiş, tabutunu 
kendi clilc hazırlatmış, bundan sonra ar

tık tüccar ölümünden bahsetmez olunca 
ailesi efradı söylenen sözlerin gelip geçici 

bir sinir buhranına hamlederek sevinmiş· 
lerdir. 

Fakat tam sekizinci gün tüccar evinden 
çıkarken kansına ölmeden evvel son bir 
gezinti yapmak istediğini söylemiş ve bir 

müddet dolaştıktan sonra evine dönünce 
bayılıp yere yuva"-anmış ve çağrılan 
doktor yetişinceye kadar can vermiştir. 

Rokf eller kaç para bıraktı? 
Vaşingtondan bildiriliyor: Rokfel1erin 

oğlunun ifadesine nazaran müteveffanın 
serveti zannedildiği kadar fazla değilmiş. 
İhtiyar işten çekildiği zaman her ne ka
dar bir milyarı toplamış ise de, faal ha
yatı terkcttikten sonra hayır cemiyet -
lerine paralarını dağıtmış ve buhranın da 
gclmesile bu bir milyarın yansından iaz
lası ziyan olarak 450 milyona kadar düş
müş. 

Dora, Doris. Droti Amerikalı üçüzler
dir Şimdiye kadar bir kere olsun hasta
lanmıyan, hatta nezle nedir bilmeyen bu 

üç kız.kardeş, ayni mektepte okumuşlar, 
ayni yaşta mekteplerini bitirmişler, ayni 
yaşta sevmiş, sevilmişlerdir. 

Daha garibi, ikişer yaş araları olan üç 
erkek kardeşten hoşlanmışlar ve yaş 

farklarının mecmuu olan 6 ay seviştik -

ten sonra ge~-enlerde evlenmişlerdir. Şim
di her yere beraber giden üçüzler dünya
nın en bahtiyar kızları sayılıyormuş. 

Bir vapurda panik 
uyandıran yılan 

Brezilya ormanlarından yakalanan bir 
çok vahşi canavarlar ve yılanlar Sitief 
Nevil vapurile Nevyorka getirilirken ye-

di metre uzunluğunda bir yılan nasılsa 
muhafazadan çıkarak ortada dola§mağa 
başlamıştır. Bu müthiş yılan vapurun ko
ridorlarında görülür görülmez herkes 
korkusundan nereye kaçacağını şaşırmış, 
vapurun içinde bir panik başlamıştı. Fa
kat bu arada vapur Nevyorka yaklaştık
ça hava soğumağa başladığından yılan 
bütün faaliyetini yava§ yavaş kaybede -

rek nihayet doniıp bir ambarın içinde 
kışlık uykusuna dalmıştır. 

Vapur Nevyorka vasıl olduğu zaman 
bu müthiş yılan daldığı uykudan bir e

lektrik sobasının yardımiJe uyandırılmış 
ve yılan bir maymun gibi elektrik soba

sına itaat etmekte bulunmuştur. Bu sa -
yede tck:rnr kafese konularak vapurdan 
çıkarıla bilmiştir. 

Hangi taraftan bakılsa görüliıyor ki 
Vataniler gaflet içindedirler ve hatada 
ısrar ediyorlar. Geçende, Türk konsolo
suna, bir kısım Suriyeliler namına bü -
ket takdim etmek suretilc Türklere kar
şı dostluğunu göstermek istemiş olmasın
dan dolayı küplere binmiş olan bu nas
yonalistler, Türklere ve Türkiyeye karşı 
yalnız bir husumetle mütehassis bulu -
nuyorlnr. O Türkler ve o Türkiye ki, 
Türkün hakkına dokunmak istemiyen bü
tün Araplığın, dün de, bugün de, yarın r--------------------·-------------------======== 
da dostudur. Türkler tarafından yardım, 1 ı· s r E R ı• N A N ı· s T E R ı· N A N M A ! l 
müzaheret görmeksizin ve icabında on - ' ' 

Basit bir yol kazasında bir kadın yaralanmıştı. Hastane
ye kaldırıldı. Sıhhi vaziyetinin ne hale geld iğini öğrenmek 
için geç vakit başdoktorluğa baş vurduk: 

maliımatı öğrcmmesi pc;k mümkündü, biz bu vaziyete ba

karak haber almak vazifesile mükcllef bir gazeteciye haber 

vermemenin yanlış tatbik edilen eski bir emırden doğmuş 

olacağına inanıyoruz, fakat ey okuyucu bu kaidenin doğru 

olabile<..'Cğine sen: 

lar tarafından müdafaa edilmeksizin, A
raplık bugünkü halinde, hiç bir davasını 
tam müdafaa edemez ve Türkler de A
raplara kardeş gözile bakıp her zaman 
onlarla elbirliği yapmıya hazırdır. İşte, 

Suriyenin Vatani Jncobinleri, Arap nas
yonalizminin ~n birinci yardımcısına kar
şı bu kadar ters, bu kadar aksi, bu ka -

- Gazeteciye mal\ımat verm!'k salahiyetimJz harkinde
dir, denildi. Halbuki beş dakika sonra bu kadının dostla -
rından veya yakınlarından olan bir zatın bizden esirgenen 

İSTER 1NAN İSTER 1 NAN M Al 
(Devamı 3 üncii sayfada) 

Kadın yüzünden zengin olan şu üç erk.~ ~ 
,bir yana bıraksak, geri kalan bütün dun_ 
,yadaki erkekler, ya kadın yüzünden P:n 
rasız pulsuz kalmışlardır.. yahud da 11 
az hayatlarına kadın girdiği için fer~. 

· · b k t · mi c: bı.1-geçimlennı ozmuş, sı ın ıya gır "'.' _ 
tün ömürlerince rahat yüzü görınemışlet 
d~ ı 
cKadının fendi erkeği yendit dedik e 

ri zaman milyonlarca erkeğin adı or • 
taya atılacak ama: 
, cErkeğin fendi kadını yendi!.> dı 

Dedikleri zaman ancak üç erkek :uı 
sayılacak.. fbu üç erkeği kıskanma 
haklı değil miyim? ... 

!smet JlttlUsi 

ita/yada geni evlilere 
gösterilen kolaylıklar 

.rJllcıc 
Geçen nisanda bal aylarını geÇı JtO"' 

üzere Milanodan 724 çift, karı koca, 
maya gitmişlerdir. . iP 
Şimendifer idaresinin yeni ev~ner ~farı 

nakliye ücretinden % 80 tenzılfıt 1tiJ1i 
etmesi yeni evlilerin balayı sey~ha 553 
teşvik etmiştir. İtalya hükumeti bilhtıt .. 

· ar halk tabakası arasında evlcnmelerı 
1111

_ 
tınnak için yeni evlilere pek çok kO 
!ıklar göstermektedir. . 

Genç kalmanın sırrı 
. y ·da genÇ'" 

Japonyalı doktor Kunnyı osı . . _. ,11-
lik eksirini bulmuştur. Bugün ellı ikı ?11i 

w lik ehresı ' şında bulundugu halde genç Ç bl-
çevikliğini, dişlerini ve siyah saç. vediY'c 
yıklarını muhafaza etmektedir. ŞiJll nııı 
kadar hiç va1tit ne boya mütehassıs~,, 
ne de diş doktoruna gitmek aklına 1rı 
gelmemiştir. Doktorun genç kalma~ 
sırrı pek sadedir. Bol ıspanak yernc · JJl-

Bu esrarı keşfettiği zaman otuz ~~ş stl
da bulunuyormuş. Her gün muhtc~ı ·pçli 
retlerde pişi-rilmiş ve ekseriyetle pırı s 
iki kilo ıspanak yemektedir. Doktor 

1 ntı 
panakta bol miktarda demir bulunduğtl dS. 

.. d .. b tozlar fakat vudu a zarar vencı azı de11 
bulunduğu cıhetle bu muzır maddel~~ğtl .. 
ıspanağı tasfiye ederek yemekte 01 }lafıı
nu ve ancak bu suretle gençliğini ınu 
za ettiğini söylemekte imiş! __...,-

_.... .... ._.. ·--- ·--
Biliyor musunuz ? 

·r" . i tı . 
ı - Balon hangi yıl icad edı~s~nde 
2 - Çırağan s3ray! kaç sen 

yanmıştır? . . ft r 0 11Jf 
3 - .zalim bir zulme gır• 8 ahit, 

1ıancsl 
«Elbette olur ev yıkanın ·~ıı!t 

'\'b-

mısraları k imindir? rı.n) 
(Ccvabları ya 

* (Dföıkü suallerin cevnbla~):. ali.fle 
" ·· d k' brı' t ıstıill 1 - Yeryuzun e ı 

1834 yılında başıanınıştır. da ya 
ı - Sakarya harbi 1921 yılın 

pılmıştır. :Edell 
3 - İngiliz hariciye nazırı ııı 

1897 de doğmuştur. Bugün 39 yaş 
dadır. 
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TELGRAF HABERLERi 
- ' . ~ ,... . ... . . .. ,. ' . 

Denizcilerimiz Atinada 
hararetle karşılandılar 

lianıidiye subay ve mürettebatı tarahndan meçhul 
askerin mezarına merasimle çelenk kondu 

0ıı ~~ina, 6 (Hususi) - Bugün saat rine Kifisia'da Sesil otelinde verilecek 
dtığuıtde yanlarında gemi süvarisi ol- ziyafette hazır bulunacaklardır. 
'llah halde Hamidiye mektep gemisi Salı günü Aris Yunan mektep ge -
hı.ıı endaı.ları muzika ile birlikte Meç- misinde Türk meslekdaşlarının şerefi· 
~le~ker abidesine giderek güzel bir ne bir kabul resmi yapılacak ve akşam 

Ö; koymuşlardır. Hamidiye Korfu adasına hareket ede-

r, I>·ı:;leden sonra Türk deniz sübayla- cektir. 
lll(!k~te li?1an dairesini ve deniz harp Kesif bir halk kitlesi, Türk bahriye 
ltıur ebını ve Aris mektep gemisi ve subayları ile efradını hararetle alkışla
l!Uşı ett~batı da Hamidiyeyi ziyaret et- mıştır. Yunan muzlkası, Türk milli 

erdır. marşını, Haımidiyenin muzikas1 da Yu-
ı._ Ak nan milli marşını çalmıştır. 
~d Şaın saat yediden gece yarısına ar T.. Gazeteler, Yunan bahriye müsteşa-
~ 1>· urk harp deniz talebesi şerefi- p 
0111 

lte deniz harp mektebinde bir ka- rı apa Vassiliou tarafından Türk misa· 
resmi yapılmıştır. firler şerefine çekilmiş olan ziyafette 

.... Türk - Yunan dostluğu hakkında teati 
'Urk .. b ltı.ıp h . su ayları ve talebesi yarın edilmiş olan sözlerden bahsetmekte -

'lt.ı alınde Akropol ve müzeleri ge- <lirler. 
~ erdir. Ondan sonra Maraton'a Ziyafette Papa Vassiliou, ve Türk 
~ar ~it tenezzüh yapacaklar ve ak- Sefiri tarafından hararetli nutuklar 

Turkiye elçisi tarafından şerefle- söylenmiştir. • • ••••••••••••••••••••••••••••••• 

lspanyol milisleri 

I Spor kurumu 
Başkanı 
istifa etti 
Ankara 6 - Gaziantep saylavı gene

ral Ali Hikmet Ayerdcm, doktorların 
t~~siyesile, sıhhi sebeblerden dolayı 
Turk Spor Kurumu Başkanlığından 
istifa etmiştir. Parti genel sekreterli • 
ğine verdi.ği istifası kabul edilmistir. 

Parti genel sekreteri Şükrü Kaya, 
general Ali Hikmete bir mektup yaz
mış ve istifasından dolayı teessürlerini 
bildirmiştir. 

TeŞ'kilat işlerini, büyük kongreye 
kadar, kurumun ikinci başkanı Aydin 
saylavı Adnan idare edecektir. 

General Ali Hikmet, bütün mıntaka 
ve federasyonlara yaptığı tamimle ve
da etmiştir. 

Alman yanın 
hava müdafaası 
Berlin 6 - Göring, dün akşam O • 

limpiyad stadındaki açık hava tiyatro· 
sunda hava müdafaası hakkında bir 
nutuk söylemiştir. Prusya BaşYekili, 
Alman hava müdafaa teşkilatının 12 
milyon azası, 6S.OOO bürosu. 400.000 
memuru. 2.400 muallimi, S milyon tek 
nikçisi ve 3.400 mektebi olduğunu 
kaydetmiştir. 

Filistin 
Nihayet 
Taksim 

ikiye 
ediliyor 

Par is 6 (AA.) - Bayan Gencvieve 
Tabouis, Oeuvre gazetesinde diyor ki: 

«Mandalar umumi komisyonunun 
önümüzdeki temnmz ayının 18 inde Ce 
nevrede içtimaı sırasında Büyük Bri -
tanya, dağlık arazi Arapla ra ve ova· 
lar Yahudilere verilmek suretile Filis
tin arazisinin taksimini teklif edecek
tir. Bu suretle İngiltere, Yahudi mil • 
letine mevki vermekle B. Hitlerden bir 
korkusu olmadığını göstermek islemek· 
tedir. 

Alman Mareşah önünde 
120 parça ftalyan 

harp gemisinin tatbikah 
Roma 6 (A.A.) - 70 i denizaltı gemi· 

si olmak üzere 120 parça İtalyan harp 
donanması Napoli körfezi ile Gaete 
Harp limanı arasında tatbikat talim1e
ri yapmışlarwr. Alman nazırı Mareşal 
Von Blomberg 'bu talimleri Amira! ge
misi olan, Duc d'Aoste zırhlısından ta
kip etmiştir. Bu talimler, mareşalın 

İtalyan ordu~una ve bahriyesine yap • 
tığı ziyaretleri tamamlamıştır. 

Doyçland kurbanlsınnın 
sayısı 29 u buldu 

Ccbelüttarik, 6 (A.A.) - Dcutschland 
yaralılarınd:.m biri daha bugün hastane -
de ölmüştür. Bu suretle ölülerin say1sı 
29 a çıkmışt1r. 

e 
• /:.:ski A iman Başvekili 

Amerikan hocasl oldu 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

{E:! abık Alman başvekili Brüning 
;;;;;;;J} Amerikanın Harvard Üıuversite

sinde bir kürsü hocalığını deruhde ede
rek memleketinden ebediyen uzaklaş • 
mak mecburiyetinde kalmıştır. 

Milli sosyalizmin iktidar mevkiine gel
mesine takaddüm eden son altı sene 
içinde demokrat Almanyanın basvekale
tini yapan ve nihayet nasyonal sosyaliz-. 
min tazyiki ile devrilen Brüningin bütün 
mal ve mülkü y~ni rejim tarafından mü
sadere edilmiş ve kendisi memlPketinin 
dışında iş aramıya mecbur kalmı;:tır. 

Çünkü bugünden yarına yiyeceğini t~"TI~n 
~tmek zarurı.?ti karşısında buiunuvordu. 
Sabık Alman başvekili Avrupanın hiç bir 
tarafında elverişli bir mesai mevzuu bu
lamamış, Arr.erikaya kadar yollanmıya 
mecbur olmuştur. Orada, memleketi hak
kında kendisinden bir kon! erans serisi is-
tenmiş, bu ı~onferanslar verildikten son
ra da, Harvard Üniversitesinde açılan si
yasi ilimler kürsüsü profesörlüğüne se -
çilmiştir. Geçmişte çektiği azim mahru
miyete mukabiı kendisine, şimdi senede 
yirmi bin lira kadar bir tahsisat veril -
mektedir. 

Hatip, bundan sonra Doyçland ha -

1 

disesine telmih ederek demiştir ki: Berlinde Fransız serg isi 
cAlman~a~ın korkutulabileceği za - Berlin 6 (A.A.) - Maarif Nazırı 

taarruza hazırlanıyorlar 
13,· Bilbao cephesinde runun tayfasından 6 kişi bir molörle m.a~ g_eçmıştır. Biz tekrar kendimizin Rust, Fransa sefiri François - Poncet 

buraya gelmişlerdir. Bunlar, tabiiyeti hakımı olduk. Alman kanı aktığı za ,.1 ile Göring'in himayesinde olarak Fran
meçhul bir tahtelbahirin Rapidoyu man, yapılan hareket ancak kan dök • sa hiikfımeti ve Prusya güzel san'atlar 
tevkif etmiş, gemi tayfasını gemiyi ter· mek suretile tamir edilebilir.• akademisi tarafından tertip edilen mo 
ke icbar ·~ylemic- ve sonra gemınin ü - Göring, erkekler cephede olduğu dern Fransız san'atları sergismi açmış
zerine 25 top atarak ateşe verip batır- zaman hava tehlikesi karşısında kaciın- j tır. 

Bir zamanlar Mareşal Hindenburgun 
en mutemet yakını ve başvekil sıfatile 
demokrat Alrnanyanın en mümtaz şah • 
siyeti mevkiinde bulunan doktor Brü -
ningin vaziyeti, politika ilcaatının hazin 
bir ifadesidir. Amerikaya ayak bastığı 
zaman, geçmışi bir tarafa bırakarak bun
dan böyle nefsini kürsüsüne hasredece -
ğini ve ondatı başka bir şey düşünmiye-

bıri ~?ao 6 (A.A.) Havas ajansı muha· 
ıldiriyor: 

~~t~i kıt'aları, Bask Milislerinin kuv
ltıon~ ,tahkim etmiş oldukları Mont Le
de ba Yı istila için beyhude teşbbüsler-

Ulunınuşlardır. 
llanOviedo cephesinde asiler boşyere 
~ b·Claudio mevziine hücum etmişler 
tSetı ır Çok saatler süren bir muharebe· 

mış olduğunu söylemişlerdir. l~ra düşen vazifeyi tebarüz ettirmiş - s· . . . . 
Alman filosu tır. ır Rus rıyaz '.yecısıne 

ceğini vazi bir eda ile söyliyen bu adam, 
unutmamak lazım gelir ki İngiltere veya 
Fransa gibi hala demokrasi esaslarına 
bağlı kalmakta devam eden bir memle
ketin evladı olsaydı, adı, tarihin altın ki-

~ son:a ric'ate mecbur olmuşlardır. 
~(j a~rı~ 6 - Guadalajara cephesin· 
~ fa hükumet kuvvetlerinin kumanda
~ler e~a .• milislerin bu cephede mev -
be~ ını ıyice islah etmiş olduklarını 

Cebelüttarık 6 (A.A.) - Doyçland, Mareşal Blomberg'in 
4 tahtelbahir ve 4 muhripten mürek - Roma seyahatinden 
kep bir Alınan filosunun halihazırda 
Cadiks limanında bulunduğu bildiri! • Bir celice çıkmamıı 
mektedir. Roma, 6 (A.A.) - Havas ajansı bildi-

Mukabelei bilmisil yok. riyor: 
Paris, 6 (A.A.) - cTemps• gazetesi İs- Alman hariciye nazırı mareşal Von ~ ~lrniştir. 

"- · ıhsler yeniden taarruza geçmeğe 
~ırıa A . nmaktadırlar. 
di!rn·sılerin mukabil taarruzları tcırde

ıştir. 

panya sahillerinin kontrolü meselesini Blomberg'in Roma seyahati siyasi bakım
mevzuu bahsederek hiç bir devletin kcn- dan yeni hiç bir şey ortaya çıkarmamış 
di başına mukabelei bilmisil hareketine olmakla beraber Roma - Berlin mihve
tevessül edemiyeceği gibi diğerlerinden rinin resanetini teyid eylemiştir. Hiç bir 
de bu yolda istişaresiz kollektif bir ha - askeri ittifak imzalanmamıştır. Nasıl ki, 

Bir vapur batmldı k t t l b" d bulunm w k · · • 4\lj . re e a e ın e ıyacagını yazma - Italyan harir.iye nazırı Kont Cıano nun 
cante 6 (A.A.) - Rapıdo vapu • tadır. ziyareti sırasında da kelimanin eski ma 

4kdenizd;y~;;--I-Leh ·cumhurreisi na;~~e ~::\e~i;t a::::ı~:a~:p~!~C:~~~;~iki 
, mesai bir ittifak mahiyetinde olmasa da 

~or/uklar mı? Bükreşe gitti her halde erkanıharbiyeler arasında sade 
}) . bir anlaşmadan da fazladır. 

~~~tıs 6 (A.A.) - Echo de Paris ga- Paris, 6 (Hususi) - Varşovadan veri-
~ sın~e Pertinaks, diyor ki: Bazı kim l~n ~alıirnata göre Leh cumhurreisi Mos
~ r, .. ıspanyol sahillerinin kontrolü - cıc~ı, yanın~a h~rici~e nazı_rı Beck ol ; 
rt llıuteall'k • t·ı· f k b k .. dugu halde oğle uzerı hususı t renle Bük-
~ . ı ı ı a ın pe ça u vucu· h k . . . 
"'getırileceği mütaleasında bulun - reşe a:.e et etmıştır. Polonya reısicum-
... lttadırla F 'k t l b d - ·1 huru Bukreşte kral Karol'u resmen zi-
11lt. lia • r. a a. mese e, u egı - yaret etmektedir. 
'is•- tta İtalya ıle Almanya Londra Moscicki dün b k"l ·ı h . 
ı...._ ~llıin . . . .

1 
• aşve ı ı e arıcıye na-

'Qll e ıştırake ıkna ve celbedı,dık· zırı Beck de hazır bulundugy h ld M 
sonr d h" Fr ·ı ı· . u a e a-~ ba a a ı ansa ı e ngıltere ge· reşal Smigly Rydz ile uzun bir müla _ 

da k Şlıca mühim meselenin karşısın- katta bulunmuştur. 
4~ur~lacaklardır. Bu mühim mesele, -----·---

Ankara imar 
~h~orn~nizme karşı mücadele etmek M'/ldilrlüğünün 
tı.'ir· 0esıle AGcdenize yerleşmiş ılan Yeni şekli 
~ udn Alman ve İtalyan unsurlarından A e . nkara 6 (Hususi) - Ankara şeh-
ı.~a~~zin münakalat hatlarını kur • ri imar müdürlüğünün Ankara bele • 

diyesine bağlanması hakkındaki kanu-
IJ, bi . nun tatbikine başlanmak üzeredir. Bu 
(( •• , ilerin sözleri kanuna göre müdürlüğün hususi ka • 
8lllh hllrriget şerel nunlarında gösterilen teŞki!atı, vazife 

ltausb ' ' " ve salahiyetleri baki ikalmak şartile 
~ttllın ~nne, 6 - Bavy:ra ~~rk paz~r- Ankara belediyesine bağlanmıştır. t • 
hqrlda ıntaka kongresı munasebetıle mar idare hey'eti belediye reısinin re
t~İııin t~planan nasyonal sosyalist par- isliği altında jcra vekilleri hey'etince 
tO~leQ·ğ.z elJi bin idarecisine hitaben intihap edilecek olan maliye, sıhhat ve 
tici . 1 ı nutukta Hitler, Almanyanın ha- ı içtimai muavenet, nafia, dahiliye ve • 
~t~ı:asetinaeki prensibleri de ilan et • kaletlerine mensup birer zat ve dahi • 

r. Sulh, hürriyet, şeref. liye vekaleti hukuk müşaviri ile bir 
E: mütehassıstan ve imar müdüründen te 

rzurumda kız san'at rekküp edecektir. İdare hey'etince ve-
nıekteb· • • • rilecek kararların icrası İmar Müdür-

tr~ ın ın sergısı lüğünün mümessili olan Belediye Re-
~bi Urum, 6 (A.A.) - Kız san'at mek - isine ait olacaktır. 
t.... sergisi dün vali tarafından açılmış- Kanun mucibince tanzim eÇliıecek 
ltı~ıar y~ni .. ~~-dro ta.sdik edilinceye kadar mü 

btr . ırnızın yaptıkları eserlerin teş • durlugun e~kı kadrosu muhafaza edil-
4' ~ılrnekte olduğu bu sergi şehrimiz- mektedir. Imar Müdürlüğüne kimin 

buYük tayin edileceği henüz kararlaşmış de -

Türk - Macar ticaret 
anlaşması 

Ankara, 6 (Hususi) - Türk • Macar 
ticaret anlaşması parafe edilmiştir. Bu
günlerde imzalanacaktır. 

BaşvekAlette tayinler 
Ankara, 6 (Hususi) - Başvekalet müs

teşar muavinliğine muameliit umurn mü
dürü Haydar, evrak ve levazım direk
törlüğüne evrak direktörü Hıfzı tayin 
edilmişlerdir. --------
Vataniler hata ve gaflet 
içinde bulunuyorlar! 

(Baş tarafı 2 inci ıayfada) 
dar yanlış bir mukabelede bulunuyor 
lar! 

* Gün geçtilcce daha iyi görülüyor ki Su
riyenin Vatanileri, bütün Araplık için 
bir tehlike teşkil etmektedir. Suriye li
deri olup cAraplığın imamlığın1> n·efsin
de temsil etmek gibi iddialara kadar gi
den, Şehbentier ile yaranı, bu müfrit 
Türk düşmanlığı ve bu ölçüsüz nasyona
lizm ile yalrı:z bir gaye takib ediyorlar: 
Türklük ile Araplık arasına kundak koy
mak! 

Fakat, modern kültür kuvveti, modern 
tt>şkilat ve modern askerlik kuvvetleri 
ile, şark milktleri nasyonalizminin, Dok
tor Şehbcndeı gibi belagatle değil, kuv
vetle bekcilığini ve müdafiliğini yapan 
Türkiye ile Araplık arasına f esad koy -
mıya çalışmak bir cinayettir. Bizzat Su
riyeye karşı cinayet, bizzat Araplığın is
tikbali ve menfaatleri namına cinayet! 

Muhittin Birgen 

mükafat 
Moskova 6 (A.A.) - Bütün dünya 

riyaziye alimlerinin iki asıra yakın bir 
müddettir halline uğraştıkları halde 
muvaffak olamadıkları cGoldbach• da 
vasını parlak bir surette halleden Sov
yet fen akademisi azasından riyaziye
ci Vinogradof menkur akademi divanın
ca on bin rublelik bir mükafatla tal
tif edilmiştir. ----

Kutup istasyonundan 
havalanan tayyareler 

Moskova, fı (A.A.) - Tass ajansından: 
Schmidt heyeti seferiyesinin uört tay

yaresi, saat 3.30 da Rodolph adasına git
mek üzere kutub istasvonundan havalan
mışlardır. 3 tayyare, hiç bir hadise ol -
maksızın sut 9 da maksud mahalle vasıl 
olmuştur. Fakat Aleksev'in tayyaresi, 
benzin tükenmiş olduğundan dolayı mec
buri surette yere inmiştir. 

ı- Sabahtan Sabaha : 

Refah, san'atkarı öldürür mü! 

tabına intikul edebilirdi. Onun talihsiz -
liği, harp sonu· devresinde yabancı taz -
yiki altında inliycn memleketinin ken -
disini hürriyet kavgasına kaptırmasile e
sas hedefinden, bu tazyikten kurtulma 
idealinden uzaklaşacağını tahmin edeme
miş olmasıdır. Onun bu gafleti kendisi 
ile beraber arkasında duran bütün bir 
say dolu maziyi silip süpürmüş ve ken
disini, mecazi manada telakki edilmek 
şartile, bir nevi parya haline getirmiştir 

Göçmenlerin yerleştirilecekleri 
vilAyetler 

Ankara, 8 (Hususi) - Sağlık Bakan• 
lığı bu yıl gelecek göçmenlerin vurdu
muzda iskb edilecekleri yerleri tesbit 
etmiştir. Bu vilayetler şunlardır: Izmir, 
Aydın, Sivas, Diyarbekir, Niğde, Amas
ya, Bursa, Bilecik. 

Bir sohbet 

Türk sahnesine ve Türk edebiyatına garptan güzel eserler getiren edip 
ve mütefekkir Vedat Nedimin iddiası san'at•kar Cemal Nadiri en hassas 
tarafından gıdıkladı: 

- Evet dedi, merhumun hakkı var! 
Fakat tek pencereli tavan arasından Parisin arduvaz yığınlarına da· 

larak gazetelere tefrika yetiştirmeye çalışan Balzak sağ olsaydı san'at • 
karı öldürenin refah mı yoksa sefalet mi olduğunu bize daha kat'i söy· 
lerdi. 

Şöhretleri bize kadar gelen san'atkarların hayatları hemen hemen u
mumi denecek kadar sefaletle geçmiştir. Yaşadıkları zamanlar .Kıymetle
ri bilinmeyen veyahut ömürıerınin sonuna yaklaşıp posa haline geldikle
ri zaman rtfaha kavuşabilen san'atkarlar en kuvvetli eserlerini mahrumi· 
yet içinde yaratmışlardır. İşte san'atkarların feragat sahibi oldukları id· 
diası bu elim neticeden çık:ırılıyor. Fakat kim iddia edebilir ki san'ate 
ölmez eserler veren o insanlar ömürlerinin coşkun devirlerinde refah 
yüzü görseler daha yüksek eserler yaratmıyacaklardı? 
Şüphe yok ki tıayatı kazanmak mecburiyeti dimağın bütün fosforunu 

kabartır, sinirleri yay gibi gerer, hayali temmuz güneşi kadar aydınla • 
tır. Bu vaziyette san'atkar artık seferber olmuştur. Sefaleti yenmek i
çin bütün silahlarile mücadeleye girişen bu zoraki gayret ona herkesin 
görmediğini gösterir, duymadığını duyurur ve bu hızla meydana getirdiği 
eserle tarihe geçer. Fakat eline bir şey geçmediği için sefaleti devam ede
rek hayal ve şiir aleminden alemi ervaha göçer. 

Bugünün kalem ve fırça tutanlarını böyle kof bir feragat zevki ile 
avundurmağa imkan yoktur. Kırdığı sür'at rekorunun her dakikası için 
on bin frank alan Coureur'Jar attığı bir yumrukla bir istikbal yapan bok
sörler, çektiği şiltle servet yapan futbolcular arasında ekmek peynirle ça• 
lışacak ressam, fasulye piyazile tefrika yazacak romancı aramak için 
Diyojen olmak lazımdır. 

B ür han Cahit 
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~~ 
Yazın ilk sıcak günü 1 

Esrarıengiz 
J!ir cinayet 
ihbar edildi dün başladı 

Adliyeye ve polise bir cinayet ihbar 
edi~tir. İhbarı yapan Besiktaşta bir 
tütün deposunda çalışan Os~andır. Os 
manın verdiği üadeye göre Beyoğlun· 
da oturan Mevlud, Siir.dden misafir 
gelmiş olan amcasının oğlunu öldür -
müş ve cesedini yok etmiş. Osman, bu
nu tesadüfen duyduğunu da ilave et· 
miştir. Tahkikat yapılmaktadt.r. 

Poliste: 

Zahire borsasında geçen hafta içinde 
ehemmiyete değer işler olduğu duyul -
mamıştır. Bu sıralarda müstahsil, yeni 
rekoltesinin bolluğundan istifade ile faz
la mallarını piyasaya sevkcttiklerinden 
gelişat fazlalaşmağa başlamıştır. 

BUGDAY : Haydarpac:a tarikile Ana- liZ ol "' Susam 16,20, kuşyemi % 2 ana 
doludan ve muhelif limanlardan bir haf-
ta içinde şehrimize ceman 4490 ton buğ- kuruştan bir miktar satılmıştır. 1'\lrır 

Keten tohumunun dokuz buçuk 
Dinamitle kuyu açarke. n bir day gclmiştır. Ziraat Bankasına ait o -

] j b k 
şa kadar satıcısı vardır. 1. if amele yaralandı an ar an :-.nın silolarına çekilmış tüc- · · ·yet ı cara a·t 1 , •d . ık TIFTIK : G~çen hafta ehemını .,.ştl' 

Kızıltoprak Kozyatağında oturan a- tır. 1 0 anıar a pıyasaya ç arılmış - ler olmamış, Ingiliz alıcıları tetlctl' fe~ 
mele Ömer oğlu Yusuf, Göztepede Mek bulunmuşlar ve bir iki firma ufak 

1~o-
tep sokağında arabacı Dursunun bah • Değirmenciler ellerinde fazla mal bu- bazı alışlarda bulunmuşlarsa da bU.

1 
et' 

çesinde yeni açılacak bir kuyuyu kazar- l~ndurmak. jstemediklerinden ancak ih • bayaat ehemmiyetli bir yekun teşkt ıc•· 
ken büyük taşları parçalamak üzere di tiyaçları nısbetinde mübayaatta bulun - memiştir. Yalnız So•"'•etlerin yu"z. t.orı 

1
.A 

dukJarından v b .. 1 d . r .. , }[Jl Q" 

namit koymuş ve geriye çekilmistır. e ugun er e cıvar 1 • dar tiftik mübayaa ettikleri işıtı it•· 
Fakat dinamit ateş almadığından Yu - manlara da ihracat yapılmadığından fi - de derccei SJhhati kat'i surette anla 
suf, fitilin yanmadığını zannetmiş ve 1 e~Jar~~ -~e~~n haftaya nisbeten pek cüz'i mamıo::tır. , . . . ı bır duşukluk vardır :.- eıcte 
dinamıte sokulmuştur. Bu sırada dına· H ft .. :. Y APAGI : Satışlar durgun gitın 

1 
rı • 

mit müthiş bir gürültü ile patlamış ve a anın son gunu ekstra Polatlılar dir. Bazı ihracatçılar Anadolu nıal ş dl 
parçalanan taşlar Yusufa rastlıyarak 7

'
10

' beş altı ç~vdarlı orta Anadolu mal- na 42 kuruş:ı kadar talip oımuşlar53 rP 

Yaz mevsimi dün ilk sıcak günilel Devlet Demiryollarının banliyö hat 
başlamış oldu. Havaların düzelmesini tında yaptığı tenzilat halkın Florya ve 
ve .güneşi hasretle bekleyen İstanbul • civarına rağbetini pek çok arttırmış • 
lular, dün'kü pazar tatilini Boğaziçine, tır. 

var""'--•·tır Yusuf hastaney'"' k"ld.rıl- ları 6,14, mahlutlar 5,30, az çavdarlı sert- kt ~ ....-..~ "' "' le 6 ıo d tacirler bu ffata yapağı satma a ,. 
mıo::tır. r • para an satılmıştır. 8şııı " ARPA A göreceklerinden bahisle satışa yan. 1·r Gece hırsızı : nadolunnun bir çok mınta- 11 11 

k ı d E mıslardır. Pivasada Anadolu ma ıı .. 
Dün gece Samatyada Hacıkadın ma· a ar;n ~ _ve. ge havali_sin. d_e has_ at ya - . ştıı•· 

Pıldıg b " k b k d men 48, Trakya cinsleri 58-57 kuru ti, 
hallesinde İsmail ·kızı Pcymanm 42 nu j . ıhgı 1

• _ra yanın ır 1 1 ye.rın e ye- . . geÇ 
Adalara, Yeşilköye, Kağıthaneye ve 
Mecidiycköyü gibi yerlere akın akın 

giderek geçirmişlerdir. Bilhassa şehre 
yakın ve gitmesi de ucuz olan Florya 
ile Mecidiye köyü çok kalabalık olmuş· 
tur. Floryada plajlarda ve Adalarda 
denize girenlerin sayısı da pek çoktu. 

Miitef errik : 
Harap meıarhldar nasıl tamir 

edilecek? 

Harap me.2larlıkların tamiri hak 
kmda belediyece hazırlanan projenin 
tatbikatına baş-lanmıştır. Mezarlıklar 

üç şekilde tamir edilmektedir. 
Birisi belediye bütçesinden ayrılan 

ve beş senelik imar planına alınan 250 
bin lirahk tahsisatla yapılacak · işler. 
İkincisi mezarlıklardan yer satın ala • 
cak kimselerden alınacak ücretlerdir. 
Elde edilecek hasılatla yapılacak ta • 
mirler ve üçüncüsü de mezarlık bek· 
çilerinin orada ücret vermeden çalış -
rna1anna mukabil mezarlıklarda zühu
ra gelecek ufak 1efek tamiratı yap -
malarıdır. 

Büyükadada Anadolu klDbü açılıyor 
Eski Büyükada Yat klübit, Ankara

daki Anadolu klübü tarafından satın a 
lındığından (Anadolu klübü Büyüka
da şubesi) iha1inde ıbu ayın on be inde 
açılacaktır. Bu münasebetle vilayet, 
parti ve diğer devlet ileri gelenleri şe
refine bir ziyafet verilecektir. 

Kllibün nizamnamesine Türk lisa • 
nmın yayılması hakkında mühim bir 
madde konmuştur. Bu maddeye göre 
Türk tebaası olan aza klüpte kendı a· 
ralarında mutlaka Türkçe konuşacak -
lardır. Bittabi ecnebiler bu kayıttan 

hariç olduğu gibi onlarla başka lisan -
larla da ıgörüşülecektir. 

Bu kayıtlara riayet etrniyen Türk 
tebaası aza, azahk hakkını kaybedecek
tir. 

Kocatepe yarın geliyor 

İngiliz Kralının taç giyme mcrasi • 
minden sonra yapılan deniz geçit res
mine iştirak eden Kocatepe torpido -
muz yarın limammıza geleçektır. 

Türk· Bulgar tren tarife komisyonu 

Türk - B11~gar tren tarifesi konfe -
ransı bugün toplanacaktır. Konuşma -
ların mevzuu Türk - Bulgar trenlerin
de müşterek bir tarüe hazırlamaktır. 
Bu suretle ihraç mallarımız, Bulgaris· 
tanda bekletilmiyerek doğruca sevke -
dikcektir. Bilhassa bunun yumurta ve 
yaş rneyva gibi ihracatta büyük ehem
miyeti olacaktır. 

Toplantılar : 

Beyoğlu Halkevinde toplantı 
Beyoğlu Halkevlnden : 8/ 61937 salı günü 

saat 18,30 da evimiz.in Tepeb:ışındakl Mer
kez blnn.c;.ındn blr topl:lntı yapılacaktır. Bu 
toplantıya herkes gelebilir. 

Adapazarı tenzilatlı tenezzüh treni 
de dün ilk seferini yapmış ve bir çok 
kimseler Adapa~arına gitmişler ve geç 
vakit dönmüşlerdir. 

maralı evine bahç taraf d n hırs ız nı ma sul ıdrakine başlanmıştır. Satışlar DERiLER : Av derisi mevsımı · ı ri"' 

g
irerek bazı eşva ~e par ın ·al rak kaç- ancak ):erli istihlflke tekabül edecek ka- ğinden muamelat ehli hayvan derı \., 

,, a ça a dardır Ih . t , ld v d ı münhasır kalmaktadır. Bugünlerde p. ı 
mıştır. Eşya ve parayı çalanın Torna · raca )apı ıgı uyumamıştır. ·ıerı 
oğlu Lambo olduğu sanılmaktadır. 1 Geçen sene malından engin ve hasara ,sada daha fazla keçi ve oğlak d:~ı r }lB~· 
Lambo aranmaktadır. uğr~ş Trakya arpaları ucuz olduğun- ranmaktadır. Sovyetıerin bu derı e görut· 

M tb kt k ... k dan pıyasada aranmaktadır. Bu cins arpa kında fazlaca alakadar olduğu da 
Dün gölgede hararet derecesi 26 yı 

buhnuştur. 
u a .8 yeme pışınr en... iyi cins Anadolu mallannın satışlarına mektedir. . Jti 

Fenerde Istromea caddesinde 7 1:1:u- sekte verdiğinden diğer arpalar üzeri- Geçen hafta içinde keçi derisin10 çd~ 
Şehir işleri: 

Otel ve gazinolarda festival 
tenzilatı yapılacak 

maralı evde oturan Mehmet kızı Bur- ne iş olmamıştır. Trakya çuvallı 4 Ana· 180, oğlak çifti 140-150, tuzlu lcoY11~,.öO, 
müz, mutfakta yemek pişirirken du - dolu 4,5 paradır. ' risi kilosu 45, koyun hava kurusu de' 
vardan büyük bir taş başına düşe•ek ı Çavdar satışları durgun gitmektedir. kuzu derisinin çifti 150-160, kuru sığır 
yaralanmıştır. Ba§ı yarılan kadın has· Holandaya bir miktar ihracat yapıldığı 'risinin kilosu 60 kuruştan satıırnıştıl'· 

Büyük VE küçük otel sahip:eri fes
tival münasebetile Anadoludan lstan
bula geleceklere yapacakları ten~ilat 

miktarını tesbit ederek belediyeye bil
dirmişlerdir. Bütün otel~r Anadolu • 
dan geleceklere yatak ücretlerinden 
yüzde elli tenzilat yapacaklardır. Fes· 
tivale geleceklere büyük gazınoların 

ne gibi tenzilat yapacaklan komite t~
rafından eğlence yerlerinin sahipleri 
ile görüşülerek sorulmakta idi. Bir çok 
gazino sahipleri bu gibi miişterilere 
yüzde otuza kadar tenzilat yapabile • 
ceklerini söylemişlerdir. 

taneye yatınlmışhr. _ -===============:::::::::::::::ı::-~ 

Eminönü - Emirgln otobüs seferleri 

batlı yor 

Emi~an ile Eminönü arasında işle· 
tilecek otobüsler için hareket saatleri, 
durak yerleri ve mıntaka taksimatını 
gösterir cedvel dün belediye makamın
ca tasdik edilmiştir. Bu hattaki -0tobüs 
sef.erlerine yarından itibaren munta • 
zam surette •başlanacaktır. 

K ülli'Jr işleri: 

Yaramazlığının ~ezaSI 
Eminönünde Saatçı yokuşunda 1 O 

numaral ı evde oturan Saliıhatt i n is -
m indeki çocuk bahçe duvarı üzerıne 

çıkarak oynarken müvazenesini kay • 
betmiş ve yere düşerek yara!anmıştır. 

Sar' ah terzi 
~ağaloğ!uPd:l Fapa1ı fırında terzi • 

lik eden 7" yaş:nda Mahmut oğ!u Mus
tafa Kapalıçarşı caddesinden geçerken 
sar'ası lulmuş ve birdenbire yel'c düş
müştür. Zavallı adamın baş1 yarılmış 
ve hastaneye kaldırılmıştır. 

Dut yerken c:üşmüş 
Üsküdarda Oallı bahçede oturan Ha

lilin 12 yaşındaki oğlu Mahmut, dut 
yemek üzere ağaca çıkmıştır. Ağacın 
dalı kırılmış ve Mahmut yere düşerek 
ağırca yaralanmıştır. 

Kansilc bir olup kız kardeşini 
~üğen adam 

Unkapanında İşlek sokakta 9 numa
rada oturan .1:ı~yşe, kardeşi Hüseyin ile 
kavga etmiştir. Kavgaya Hüseyinin ka
rısı KevseJ de karışmış ve karı koca 
bir olarak Ayşeyi adamakılh dövmüş -

Ortamektep muallimliği imtihanı lerdir Suçlular yakalanmıştır. 
Tramvaya athyan 22 kişi 

Maarif Vekaleti bu sene muhtelif daha cezalandı 
vilayetlerde 60 kadar orta mektep aça- Dun. em!r hi'iıfına, tramvay durma-
caktır. Bu rnünasebet•e önümüzdeki dan atlıvan 22 kışi vaıkalanmış ve hak
ders senesi başında orta mekte p mual - 1 larında "zabıt tutu l~rak para cezası a
Jimhğine ihtiyaç hasıl dlacaktır. Veka- lmmışlır. Polis. trmvayJardan atlayan· 
Jet, sene ba~ında müşkül va-ziyete gir- ları şiddetle takip etmektedir. 
memek için ilk mekt~p muaJHmlerin - Kolu kırdan amde 
den orta mektep muallimHğine geçmek Limanda şamandırada bağlı Amer.i-
isteycnler arasında biri 1 S haziranda ka bandualı Eksimon vapurunda çalı
diğeri r Eylfr.'de olmak üzere iki mü • şan ve vince kumanda eden liman a • 
sabaka imtihanı açılacaktır. Bu imti _ melesinden Hasan oğlu Mehmede vin
hanlara '4 - 5 - 6 sınıflı muallim mekte- cin zinciri kancasından koparak çarp· 
bi mezunlan ile lise ve muadili mek • mış ve kolunu kırmıştır. _ __... __ ._ .. -·· . . .... ~·-----
le.p mezunları, yedi sınıflı idadi me • p A R • s 
zunlarınclan yaşları 25 i1e 4S arasında 1,... 1 ~ 
bulunan muallimler girebileceklerdir. j Sergisinde 14 Fransız Milli bayram şen

liklerini gorecek grupun pasaportları 
yapılıyor. A.-:kerlik ı.,ıeri : 

Kısa hizmetlilerin muayenesi 
:FaUh Askerlik Şubesi Başkanlığından: 

1076 No. lu kanunun 3. üncü maddeslnde
kl snrahat.e göre üniversite talim TB. run • 
dan ehliyetname almıı olup Temmuz • Ey _ 

lül - Teşrinisani 937 aylarında sevke tabi 

HAREKET 1 TEl\fMUZ 
Evrakınızı hazırlayıp Beyoğlunda 

NATTA ACENTALIGINA 
Hemen müracaat ediniz. 
Gidişte: Belgrad, Milano 
Dönüşte: Deniz ve kara yolu iizc· 
rinde muhtelif gezmeler. 
30 Temmuzda hareket edecek lklncl 

kısa hlzmeUllcrln askeri durumları ııubece büyUk grupun nısıf yerleri satılmıştır. 
lncclcncccğlnden 15/Haziran/ 937 'tÜnüne ta- Acele ediniz. 

Birbiri ardı sıra iki defa hakim 
huzuruna çıkarılan delikanlı 

Suçlu övey anasını ve kız kardeşinj hem sabahleYİ~• 
hem de öğleden sonra döğdüğü için tevkif edilcb 

o'' 
Dün Hüseyin isminde yirmi yaşla • müş, yere yuvarlamıştır. Beş yıışı~ıır 

rında biri üvey an~sini, kıı. kardeşini ki çocuğun arkasına da yumrukl9 ~ıŞ' 
ve çocuğunu hem sabahleyin ve hem muş, çocuğun ağzından kan boşıı 
de öğleden sonra dövdüğünden iki de- tır. 1" 
fa yakalanmış, adliyeye getirilmiş ve Bu didişmeler üzerine poJisle: ,şi ' 
sonunda hak.im kararile tevkii edilmiş· tişmişler ve Hüseyini yakaltyara 19r,) 
tir. Hadise şudur: kayetçilerJe .birlikte ikinci defa 0 

Fatma adında bir kadın Binbirdi • adliyeye getirmişlerdir. 'd'>J 
rekte oturmaktadır. Kocası yedi ay ön· Hüseyin meşhud suçlar ınah1c~rff 
ce ö1müştür. Hüseyin, Fatm<mın üvey •hakimi huzuruna çıkarılmış ve 5

• yf 
oğludur. Fatımanın bir de Seniha ismin· Ya çekilmiş-tir. Suçlu, şikayetçiler~ıı1''' 
de evli bir kızı ve Scnihanın da beş re yuvarladığını, vurmadığını; .1111edi' 
yaşlarında bir erkek çocuğu vardır. kavıga esnasında ne yaptığını .?1 de ~i 

Hüseyin, imtihanını veremediğin • ğini söylemiştir. Hakim, bir gıın daşe~ 
den bir askeri mektepten çıkarıımış • kere ayni suçtan mahkemeye \'er 
tır. Biraz sağırdır ve çok asabidir. Hü· Hüseyin hakkında tevkif kararı e 51Jı 
seyinin bir kadınla münasebeti vardır. miştir. Şahit celbi için muhakeı11 do5' 
Bunu eve getirmek istemektedir. An· gününe bırakılmış ve birinci suç 
nesi ise buna müsaade etmemektedir. y.asile birleştirilmiştir. rııed~ 
Hüseyin ile araları açıktır. Bu yüzden · Tevkif kararı alarak .mahkt et ,ı• 
kad_ın, kocası öldüğü gündenberi Hü - ç~kan Hü~eyin, Kapıaltında .. neZ8_~9rıııf' 
seyınden dayak yEdiğini söylemekte - tına alınınro hüngür hün~ur 8g 
dir. tır. 

~-----,.._ ______ ~~---
Gene dün sabah Hüseyin, üvey an

nesi Fatmayı dövmüştür. Hüseyin ya
kalanmış, cürmü meşhud mahkemesi
ne getirilmiş, •bazı eksikliklerin tamam 
la.nması için muha.'keme salı gününe 
bırnk1lmıştır. 

Fakat Hüseyin, üvey annesinin ken 
disini mahkemeye verdiğine çok kız • 
mışlır. Hüseyin, mahkemeden çıkınca, 
hemen kadının arkasmı takip etmiş ve 
evin kapısına geldikleri vakit kızılca 

kıyamet kopmuştur. Bu esnada Fatma· 
nın kızı Seniha ile çocuğu misafirliğe 

gelmiş buLunuyordu. Gözü kararan 
Hüseyin, Fatmanın sağ gözüne, y\izü
ne, ağzına yumruklar vurmağa başla -
mıştır. Kadının dört dişini kırmış, yü
züni.i parçalamış, gözünü şişirmiştir. 
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Çank ıda nüfus ve köy !Siliihla namusunu] 

k Kurtaran kadın j 
alk nması . çalışmaları mı~?!~:ıköyün~•:r~=y= 

Çankın valisi toprak sayımı işile bizzat alakadar oluyor. Iı bir hadise oım~ur. 
Köyden Hokka.baz oğlu Faile ismin· 

Gizli kalan nüfusun kayıtlan süratle yapılıyor de biri evlenmeğe karar verm~, akra· 
basının ve dostlarının yarchm.ile ayni 
köyden bir kadınla evlenmek üzere söz 
kesilmiştir. Fakat henüz hüviyetleri 
tesbit edilin.iyen beş kişiden biri bu ka 
dma karşı büyük bir zaaf taşımakta • 
dır. Bu cür'etkar adam sevdiği kadı • 
nın başka birine varmak üzere olduğu
nu anlayınca kendisine kafadar dört ar 
kadaş ıbulmuş, evvelki gece beşi de si· 
lB.h.lanarak gece yarısından sonra köy 
kenarında bulunan kadının evini ku • 
şatmışlardır. Bu esnada kadın, dışan • 
da lbazı ayak sesleri duyarak pencere· Ankaradakl şlddetll yağmurlar 
den bakmış, bir iki gölgenin konuştuk· Evvelki gii1' Atıkarada va§an ştcldeıM yağmurlardan ıehir oldukca büyük b&: 
larını duymuş ve taarruzun kendi.::iine sel 00.kınına tığradı. Y"1cGndaki. relim a.ıJu içinde k431bo?an bir caddeyi gös
yapılacağını anlayarak duvarda asılı termektedir. 
duran silihı kapmış ve pencerede yer 

ahnci~~;eler?~_biri kap~ya yürürk~n: Aydınlık istasyonundaki 
Güzel Çankmdan btr görünilf - Dur, kimsın? Ne isüyorsun7 dıye 

ı .. Çankırı, (Hw;usi) - Toprak yazma ı yün sıhhat işleri lbirinci plana almmrş· bağırr1:ıı~ ve arkasından korkutmak ü • b v d 
"ilerı çok hararetli devam etmekte ve tır. zere silahını ateşlemiştir. ug ay 
bu sene içinde muhakkak ikmal edil • BereketJi yağmurlar Böy ece gfügeler sakland k an yer· 
rnesine ça'lış~a'ktadır. Sekiz koldan İlimizin her tarafında bu sene çok den çıkmak istedikçe gen kadm mav-

alım faaliyeti arttı 
Yazınaya başlanan merkez topraklan - bereketli mahsul vardır. Ekinlerin va- zer ile tehdit elmiş. kurşunları b itince -
~ın yazım işleri vali ve hususi muhas e- ziyeti çok ıgüzeld:ir. Çiftçiye vaktinde ye kadar kendı ini müdafaa etmişti r. 
e rnüdürü tarafından alaka ile tak p yapılan yardım bu yılın ekimini geçen Mütearrızlar emellerine muvaffak 

edilnıektedir. yıllara göre yüzde '40 nisbetinde fazla olamıyacaklarını anlayınca çekilmiş • 

1 
Bu faaliyet Ilgaz ve Çerkeş kaza - yapmasına meydan vermiştir. Son gün ler, bu suretle namusunu kurtaran 

arında da ayın birinden beri başla - !erdeki faydalı yağmurlar da çiftçinin ı genç kadın da köylünün ve kasabalı -
rn~tır. yüzünü güldürmüştür. nın takdirini kazanmıştır. 

Gizli nüfus yazmu 
Şıındiye kadar nüfus kütüğüne ya

~ılrn., an doğum ve ölüm hadiselerile 
gizli evlenme ve boşanmaların kanun 
Yollarında tescili için büyük bir taali • 
~et devam etmektedir. Köylünün bu 

Ususta gördüğü teshiliıttan hız alarak 
llüfus dairelerine akın yapmıştır. 

İşlerin daha lro1aylrkla ve daha ça
~ görülmesi ve izdihama meydan ve 
tılrneden intizamlı bir şekilde devam 
edebilmesi için nüfus dairesinin ka-pı-
8lna ni:>'betçi dikmek mecburiyeti hasıl 
0:nıuştur. Kayıt işleri muntazaman ve 
6Ur'aUe devam etmektedir. 

Kciy kalkınması 

Köylerin kalkınması işine hararet
le devam edilmektedir. İlimizin her ta
l'afında köylerin kalkınması için prog-
1atnlar yapılmış ve köy kiıtip;e.rine la· 
Zıın gelen direktifler verildiği gibi muh 
tar ve köy hey'eti ihtiyariyelerine de 
takip edilecelk yol gösterilmiştir. 

Bu talimat ve direktif verilirken kö 

Yeni olduğu halde bakımsız 
kalan bir kasaba: Bala 

BaZanm ı1eni bixalanndcın: Beı sınıflı illcmektep 

Sivastan Çetin ~ 
kayaya kadar olan 
mesafede yol boyun
ca göze çarpan f aa • 
liyetlerden biri do 
Aydınlık istasyo • 
nundaki köylüniliı 
ibuğdayını almak i ~ 

çin Sivas silosuna 
merbut mübayaa ko 
misyonlarının çalış· 
malandır. 

Aydıntk, Kanga
lın Kavak nahiyesi· 
nin alını salım paza• 

• "'l haline gelmekte -
dir. 

Aydınlıktakı alım ıatım lst46J1onundan bir görllnfZJ 

Kavak nahiyesinin çalışkan müdü : 
rü Mansur .Mpgiray'ın devamlı çalış
malarile ve teşebbüsleri neticesinde 
köylünün elindeki buğday bu istasyon· 
da mübayaa memurları tarafından sa
tın alınmaktadır. Köylü bu suretle şeh 
re kadar gitmek müşkülatından kur · 
tul.makta ve kolayca buğdayını satıp 
parasını almaktadır. Öğrenildiğine gö
re bu civardan iıer ay üç bine yakın 
ton buğday mübayaa yapılmaktadır 

Amaarada içi insan 
lskeletlerile do~u 
Bir mahzen bulundu 

Köylüler hükumetimizin onlara yap 
tığı iyiliklerden, kolaylıklardan sita • 
yişle ıbahsediyorlar ve şükranlaruıı 
söylüyorlar. Bilhassa, Sivas • Erzu • 
rum demiryolunun bu civarda yaptığı 
ekonomi~ sosyal ve kültürel fayda -
lar sayılmağa değer .. 

Daha dün işarın ve mültezimlerin 
yakıcı azabından kurtulan köyiü, şiın· 
eti Atatürk yurdunun nimetlerinden ve 
ona doğru koşagelen adımlardan ne ka· 
dar sevinç duysa ve cöğünse» yeridir. 

Lüleburğazda 
Yıldırım bir köy 
Muhtarını öldürdü 

--........__ rı :s:coı.,. 

Azılı bir köyliJ 
Adanada bir baba 
Oğlu öldürdü 

Bala, (Hususi) - 35 yıllık bir mazi· damlarına çıbr.l.ar ve bu merdaneleri 
si olan Bam kazası bugün 900 nüfus kabarmış olan damın çamuru üzerinde 
ve 250 evile sathı bahirden 1720 met-. bir kaç defa gezdirirler. Böylece kaba· 
re yükseküikte (Kartal dağı) tepesinde ran topr• ezilir ve yeni bir yağmura 
kurulmuştur. kadar sıkışık bir halde kalarak evin alt Amasradan yazılıyor: Lüleburgaz, (Hususi) - Geçen 

Kara Ali ve Kara Keçili namında i· kısmını muhafaza eder. Evvelce burada bir zatın şehir dı • pazar yağan yağmur ~saba 
ki nahiyesi ve 73 parça köyü vardır. Balanın ha~kı tamamile çiftçilerden şında Büyiikadada bir define .. a~dığı nın, Saat yakınındaki Sarmısaklı çift • 
Nahiye ve köylerile beraber kazanın mürekkeptir. Istihsalatı kazayı idare yazıl~ıştL Bu ı.at, bu.~ ~e:ınde liği ekinlerini oldukça zarara uğratmış· 
nüfusu 29 bini bulmdt:adır. etmekle beraber zahireye münhasır ol· yaptıgı çalışmalar neticesınde ıçı ınsan tır. Geçen perşembe günü de Kumsa· 

Adana, (Hususi} - Evvelki gün Ka· ld k ·· iskeletleri ve kemiklerile dolu bir mah yık köyü mer'asına yıldırım düşmüş ve 
dirli y:olu üzerinde bfr cinayeti olmuş • Yalnız kas<ibada mevcut evlteır, beş mak üzere o u ça rnuhim iru·acatı da . · 
~-- o- hükUmet binası mus" te..,.... tama • vardır. Senele.rdenberi .ihmal edilen Ba zen bulmuştur. Fakat bu rnahz~e. ı. ~ çayırda ot toplamakta olan köy muh -
~. Kadirlinin AkMılı uşagı· köyünden a ~'""'• klarl ·· ı·· Id t Ah t ·ı 
Ahmet og· ıu Mahm~tla babası ve am • men eski Türk aşiretle!-inin mimari tar lanın yeni Jmar kalkınmasına biran ev· ne~ yol moz.ayı a sus u o ~ugu ıçı~ arı.. ..me .. o~ u Hüseyine isabet ede-

uhaf.aza tmektedir E 
1 

. .. 1 ~b 1 ması için kaza h Ik - t _ vilayet bafrıyatı durdurmuş, asarı atı· rek oldurmuştur. Yanında bulunan köy 

lcas.ı köyden Kadirliye gider.lerken ön· zını ~ . e . . · v erın ~ - ve a~ ~n "r a 1 muş ere kanın tesbiti için Maarif Vekaletinden kahyası Recep de baygın bir halde ye-
erıne ayni köyden Kediş Ömer çık - zerlen çorak ı.sıru verilen çamurla or- kcn vılayet.e mu aoaat etmak kararını b' asa~ r alı·ka mu" lehassısı go"nden· ı - l d -ım . t.ed . · 1 clir imara çok mu" ·ı b 1 ır ı re yuvar anmışsa a o emış, avı 

lllış M-L- d baba Ah-.-.:ı:· t tül' ··d·· B toprak d mıa ·· · de vermış er · saı u unan , munn u ve sı uR;Uı a • u ur. u a rın uzerın mesini istemiştir. Ancak mütehassıs allın alınmıştır. Yıldınmın şiddetile 
banca kurşunları He öldürmüş ve kaç-- de yaz kış ibirer merdane durur. Yağ· Bala yakın ~nda .. ve esaslı bir şe - geldikten sonra hafriyata devam oluna 'k' ka.. 1.. - lt d b 1 dukl t 
ın .... t · · • •· • 1 d b"t' k da kild · edilır~ guzeı e--ı k 1 ı ı oy unun a ın a u un an o -·~ ır. Cmayetın scbebt henuz malum mw1ar beş ayıp a ı ınceye a r ev e ımar .Li;tCI aza arı- caktır b t t 
.değildir. Ömer yakalanmak üzeredir. J sahipleri ~rler, aonra hava açınca nuzdan biri sırasına &eçecektir. · ara ası amamen yanmış ır. 

- Kafamın içinden insan 
alnrünün devrelerini geçirt -
Yorum, Hasan Bey .• 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 

.•• Meseli bir insan doğ -
duktan sonra gençlik, ibti ~ 
yarlık diye devreler geçiri -
yor. 

... Fakat hazan hastalanı -
yor, ve vücudünü tamir ile 
de bir müddet uğraşıyor .. a
caba ömründe böyle bir ta
mire ihtiyacı olmıyan na 
var? 

Hasan Bey - Vardır azi -
zim- bazı sokaklarla cadde • 
ler ... 

Hamile bir kadını 
Döğen JıiJylü 

miş, bunun üzerine Ayşe Hüseyine: 
- Amca kazı klan neden söktün? de-

yince Hüseyin kadının üzerine atılmış, 
İnebolu, (Hususi) - Şehrimizin zavallıyı uzun müddet dövmüş, bunun· 

Çatalzeytin nahiyesine bağlı Kayadibi la da kanmıyarak bir çift demirile Ay
köyünde bir sınır davası yüzünden bir şeyi kafasından tehlikeli suretle yara· 
yaralama hadisesi olmuştur. Köyden lamıştır. 
Hüseyin oğlu Salih, Kara Mehmet oğ- Ayşe hamile olduğu için çocuğunu 
lu Mehmet kansı Ayşenin tarlasının düşürmek tehlikesile karşılaşmıştır. 
hudut kazıklannı sökerek tecavüz et • Tahkıkat devam etmektedir. 

TATiLDEN iSTiFADE EDiNiZ; 
A 

ECNEBi lisanlarda zayıfsanız 

BERLiTZ MEKTEBiNE 
Kayıt olunuz. Her lisanda HUSUSi ve UMUMi dersler. 

Tecrübe dersi meccanendlr. 
Ankara - Saylavlttr caddesi lstanbul: 373 lstikla.I caddesi 



leM WOSTA 

1 MILLi KÜME MAÇLARI 

G. Saray beklenilmiyen 
bir mağlllbiyete uğradı 

RAPIT - FENERBAHÇE MAÇI 

Fenerbalıçe ikinci devredeki bozuk 
oyunu güzünden · mulıakkak 

bir galibiyeti veya beraberliği kaçırdı 
Fenerin yıldönümü çok parlak oldu. Binlerce halk resmi 

geçide iştirak 
En eski klüblerimizden Feııerbahçe, 

dün kendi sahasında 29 uncu yıldönümü
nü binlerce Fenerli ve Fenerbahçeyi se
venler arasında kutluladı. Bugüne büyük 
bir kıymet d:lha katmak için davet edi -
len Avusturya takımlarından Rapit'le 
de merasimd<.>n sonra bir maç yapıldı ve 
Fener 4-1 mağlub oldu. 

Saat iki buçukta Selimiye bandosunun 
iştirak.ile kız azalar, denizciler, tenisci -
ler, atletler, diğer sporcular ve bir çok da 
futbolcular resmigeçit yaptılar, sürekli 
bir Jekilde alkışlandılar. . 

Bayrak merasiminden sonra Atatürk 
büstüne bir çelenk kondu. Klüb reisi 
Hayri Celil Fenerbahçe namına bir nu
tuk söyledi. Atatürke, bütün büyüklere 
şükranlarını anrattıktan sonra, Türk hal
kına teşEkkilr etti. 

İki Fenerbahçe takımı arasında 4Xl00 
bayrak yarışı koşuldu. 

Günün en mühim hadisesi: Eski Ga • 
latasarayhlardan teşekkül eden Güneş 
ve bir zamanlar spor yıldızlan olan Fe
nerbahçe tekaüdleri arasındaki maçtL On 
beşer dakikalık iki devre oynanan bu o
yunda bütün eski futbolcular stadyomu 
dolduran binlerce seyirci tarafından al
kışlandılar. 

İkinci devrede Latif bir şiltle Güneşin, 
Zeki de güzel bir şiltle Fenerbahçenin 
gollerini atarak 1-1 be'rabere kaldılar. 
Güneş takımı: Ulvi • Mehmet, Haya -

ti - Kerim, Kemal Rıfat, Muammer - Sa
bit, Ahmet, Necib Şahin, Latif, Müfit. 

Fenerbahçe takımı: Nedim - Kamil, 
Cafer - Kadri, Ziya, Suad - Sabih, Ala -
eddin, Zeki, Bedri, Hikmet şeklinde idi. 
Hakem: Türkiyede en eski futbolcu olan, 
daha henüz kimse futbolu bilmezken İn-
gilizlerle oynıyan Fuad Hüsnü idi. 

eden a-enç sporcuları alkışladılar 
__ Dünkü maçlann ,rede gevşemeseıerdi, muhakkak bu •tır 

• • mağlCıbiyete uğramak değil, galib bile 
neticelen gelirlerdi. 

F B 1 Ra "t 4 Oyuna Fenerliler başladılar. Soldan 
• • • pı Fikretin güzel akınlarile kaleye kadar ıo-

G. S. 2-A. Gücü 4 kuldular. Kaleci ayakla çıkışlar yapıyor. 

S -l • O B k 4 Naci ve Namık topa yetişip gol atamı -u egmanıge - eg oz yorlar. 

Kale önünde bir çarpt§ma 
de muhacimlere yardım ederek her za • 
manki düzgün, derli toplu oyununu çı • 
kardı. 

Fazıl bir müddet futbolu bıraktığı hal
de hiç de aksamadı. Hüsameddin birinci 

l"enerbahçe hlikim oynuyor. Rapit'li • 
ler sahayı yadırgıyorlar. Topu uzun müd
det ayaklarında tutamıyorlar. Alınları 
kaleye kadar inemiyor. Yaşar, Mehmed 
Re,ad, Fazıl kesiyorlar. 

, 10 uncu dakikada merkez muhacim 
llinder, saf açıktan aldığı derin bir pas
)a kaleye kadar sokuldu. A vt çizgisi ya-
1nından sıkı bir tüt çekti. Ve bu suretle 
birinci golü attı. 

Oyun biraz Fenerbahçenin hakimiye -
ti altında karşılıklı akınlarla geçıyor. Bir 
aralık 18 yardadan misafirlere bir firikik 
oldu. Kale önünde toplanan müdafilerin 
üzerinden topu aşırmak suretile Fikret 
nefis bir §Üt çekti. Ne yazık ki bu firikik 
direğe vurdu. 

Viyanalılar kısa paslarla akınlar ya • 
pıyorlar. Ekseri yerden oynuyorlar. 

40 mcı dakikada Rapite bir penaltı ol
,du. Namık çekti. Fenerbahçenin golünü 
attı. 

Oyun beş dakika daha ortada oynandık
.tan aonra devre 1-1 berabere olarak bit
ti 

İkinci devre 

Fener bahçe _ Rapit maçı devrede eline pek az top geçtiği için hak-
kında bir şey söylenemez. 

İkinci devrede Fenerliler sahaya bir de 
ğişiklikle çıktılar. Namığın yerine Şaban, 
)caleye Necdet, Nacinin yerine de Bülend 
girmişlerdi. Fenerbahçeliler bu devrede 
gayet bozuk oynamağa başladılar. Viya • 
nalılar birbir arkasına akınlar yapmağa 
başladılar. Nihayet 28 inci dakikada sal 
iç ikinci goHi attı. Fenerbahçeliler biraz 
açılır gibi oldular. Bu uzun sürmedi. Vl· Fenerliler dün Rapit ile yaptıkları Necdet ise ikinci devrede bazı kurta -

maçın birinci devresinde güzel bir oyun nşlar yaptı. Fakat lüzumsuz bir sürü de 
çıkardılar. Fakat üç orta çok fena oyna- hareketlerle takımını mağliibi~ete sü -
dı. A11gelidis bozuktu. Mehmed Reşad sa- rükledi. 
hada onun yerinde oynuyordu. Fenerbah- Rapit doğrusu pek mühim bir takım sa
çelilerin en büyük hatası Niyaziye hiç yılamaz. Dünkü galibiyetleri, Fenerbah
pas vermemeleri, daha doğrusu Namığm 

1

çenin ikinci devrede gevşemesinden elde 
topu kendi sağına geçirememesi idi. Bu- edilmiş bir galibiyetti. Yoksa ne kaleci, 
nun aksine daima Fikretle oynıyarak o- ne müdafiler, ne muavinler hele muha- , 
nu çok yordular. Fikret dün fevkalade cımler pek yüksek bir şey değillerdi. E
bir oyun çıkardı Denebilir ki sahanın en ğer bunlar Avusturya milli takımında yer 
mükemmel oyuncusu idi. Naci biraz daha almışlarsa veya alacaklarsa biz buna p
düzgün, Ali Rıza da akıllı oynasalardı, ıar da, inanmayız!. 
Fikretin yarattığı bütün fırsatlar kaçırıl- Müdafiler kale önünde daima faul ya-
mıyacaktı. pıyorlar ve ekseriya topa elle vuruyor -

Fener takımının en güzel oynıyan di- lar. 

Maç baştan sona kadar Sarıkırmızılllarrn hakimiyeti altında 
geçtiği halde Ankaragucu yerinde bir galibiyet kazandı 

Millt küme oyunlarından biri olan Ga-ı like böyle gol olursa oyun ne tarafa doğ: 
latasaray • Ankaragücü maçı dün Taksim ru gidecekti, derneğe kalmadan Galata ı 
stadında yapıldı. Futbol sahalarının bel- saraya sağdan yapılan bir hücum da go .. 
ki de fimdiye kadar kaydetmediği bir cil- olduğu zaman, Taksim stadı senelerden 
ve olarak dün Galatasaray sayahı 4 - 2 beri görmediği bir heyecan içinde çalka .. 
mağlüb olarak terketti. lanmağa başladı. 

Bir haftym tek kale oynıyan Galata - Galatasaray 3-0 mağlub vaziyette kal• 
saray ilk devreyi penaltıdan bir gol yi - dığı halde oyunda hakim, ne çare ki An• 
yerek 1-0 mağlfıb bitirdi. kara kalesi önünde ayaklanmış bir ölülll 

Devre biterken Galatasarayın çektiği gibi dolaşan top bir türlü üç direğin nıll4 

penaltı direğe vurmak suretile boşa git- hafaza ettiği fileye dokunmak bile isti" 
ti. 

Galatasaray müdafaası sahanın mer -
kez noktasında yerleşmiş, oyuna bu ka -
dar hrutim bir vaziyet almışken hücum 
hattının mekik dokuyan muhacimleri to
pu bir defa olsun bu kadar üstünlüğe rağ
men Ankaragücü kalesinden içeri soka
madılar. MilU küme maçlarında en baıta 
giden ve fimdiye kadar hiç mağl<ıb olmı
yan Galatasarayın talihinin çok uzun 
sürmiyecejini anlatan oyununda sal -
dan, merkezden, soldan, hattı geriden 
kaçan fırsatları eğer kağıt üzerinde tes
llit etmek imkanı olsa idi, Galatuarayın 
sahayı hilifsız 10 gol ile terketmesi IA -
zım gelirdi. 

Herkes bütün ümidini ikinci devreye 

mi yor. 
Üç gol takımda ufak bir tadilata se ~ 

bebiyet vermiş olacak ki hücum hattın~ 
da yer değiştirmeler oldu. 

Top bu hareketi bekliyormuş gibi Bil~ 
Iendin ayağile birinci, Haşimin hücuınilf 
ikinci defa Ankara kalesine girdi. 

3-2 vaziyetin en yakın derecesi ~ra ; 
berlik idi. Kısa bir zaman içinde ıkı go 
çıkaran Galatasaray beraberlije d~ğtll 
lfdecefi beklenirken dakikalar ge~ıyor•1 
top her türlü tazyike rağmen kaienın eı. 
yakın noktasından adeta cilve yapar gl• 
bl ıeri dönüveriyordu. Son üg dakika a1' 
tık bu vaziyetin değişmiyecelf ümid • 

Rapit - Fmabahç. maçın d&n iki güzel enstantane 

sakladıf\ halde oyunun aidi§inl ıörenler l dil~ bir sırada Ankaraıücll dörd~ 
beraberlife razı oldu. golünü yaptı. ~ 

İkinci devre oyun Galatasarayın ini ~karaaücil diliıkü oyunile elindeki'° 
htlcumlatile başladı. Pek az stlren taz - ıaIJltiyete hak etti. Ama Galatasaray .~ 
yikler etrafta tam bir flmid uyandıracalı matlubiyete layık mı idi? Bunu ancaııı 
sırada yapılan bir Ankara hücumu Saci- maçı ıörenler daha kolay söyliyebilece1'
clliı manasız bir yatı§ile Galatuaraya l- !erdir!. 

kinci sayıya mal oldu. Galcıtascıray: Sacid, Reşad, L\ıtfü, ~ 
Galatasaray kalesinde dolaşan her teh- ,rem, Hayrullah, Suavi, Necdet, SüleY • 

-
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.. -·----· man, Eşfak, Haşim, Bülend. 
yanaWar tekrar hakimiyeti elde ettiler. E vel. 

Ankaragücü: Ateş - Ali Rıza, n · 
35 inci dakikada Binder üçüncüyü, 40 • '1• 

mcı dakikada da merkez muhacimden al- İsmail, Semih, Nusret, Hamdi, Fabrı, 
dı~ Xr ık d .. d•' M d f pr, Abdül, Şükrü. a• pası kafa ile sa6 aç or uncu e a 
Fener kalesine soktu. Hakem: Nuri (lstanbu.lspor) idi. \ 

Bir müddet sonra maç 4-1 Fenerbah
çenin mağlfıbiyetile bitti. 

Rapit takımı: Kransam, Wagner, Lu -
ef - Skomul, Smistik, Prolest • Hawlicek, 
Flegel, Binder, Holer, Pesser. 

Fenerbahçe takımı: Hüsameddin - Ya
şar, Fazıl - Mehmed Reşed, Angelidis, 
Esad - Niyazi, Namık, Ali Rıza, Naci, 
Fikret teklinde, hakem: Şazi Tezcan idi. 

Feneryılmaz'm konpesi 
Fener Yılmazspor klübü dün bir kon

gre yaparak, yeni heyeti idaresine fU ze
vatı seçmittir: 

Batkan Server Ustünbaş, asbqlwı Ha
san Güner, kltibiumumt Fahri Tekiner, 
umumi kaptanlıta da Mukadder Bele ae
çllmişlerdir. 

Beykoz -SUleymaniye maçı 
Mili küme haricinde sekiz klüb tııt 

nuvasının finali dün Taksim stadında ya· 
pıldı. Süleymaniye - Beykoz arasında ya• 
pılan bu mü~abaka cidden güzel ve ~~y; 
,canlı oldu. llk devreyi 2-0 galib bıtır., 
Beykoz takımı ikinci devrede daha b ,» 
kim oynamış ve iki sayı daha yapar 
maçı 4-0 kazanmıştır. 

Ankarada bisiklet yarışları 
Ankara, 6 (Hususi) - Seri bisiklet : 

l'lflarının altıncısı bugün 78 ki}oıne 
ı 

meaafede yapıldı. 

Ankaragücilnden Erdoğan 1 saat ~ 
~ 14 sanfyet!le birinci gelml§tlr. 
QQvençspordan Nuri KU§'tuıı.. 

ğer oyuncuları da Yaşar, ve Mehmed Re- Dün Fikretin karşısında oynıyan sağ 
pddı. Yaşar bir müddet futbol oynama- muavin bocaladı, durdu. Merkez muha -
masına rağmen - ki dün de eli sakattı - cim bir iki gol atmasına rağmen bir ala
doğru ve hesablı bir maç yaptı. Mehmed yını da kaçırdı. Eğer dün Fenerin üç or
Reşad hem geriye hem Angelidise ve hem ~sı biraz güzel oynasaydı ve ikinci dev-

Fener bahçenin 29 uncu gıldönümünü kutlulıgan Fener/ilerden iki grup: 
Birinci takım oyuncuları ve denizciler 
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Yazan: Rasim 

Siyav~ş birkaç ay evvel Irandan 

tvveJki rUnk:ül:~rkJ:~~abe iltica et~~~~!azifeyi de, pek büyük 

er Efrfu>yii.b acayip bir rüya görmüştü. R o m a n 1 m 1 z 1 n 1 bır dırayctle ifa etti. Siyaveşe, hüküm· 
ın °zıerin1n içinde bir takını hayaller kı- darın, kızını saraya istemesini bir ba • 

0 lldanmış, kızı Frengts erimiş, erimiş, su kahramanları ha şefkati şeklinde tefsir etti. Böylece, 
».f~uş, su büyüyüp deniz haline gelmiş, karı kocanın en küçük bir vesvese his· 

11 dya üllı:esinl kaplaDllf. Şarka, garba, k setmesine meydan vermedi. 
ınaıe, cenuba doğru yayılmıştı. ı·mıerd· ? 

) liükümdar derhal miinecclmi çağırtı- lr * 
or ve müneccim rüyayı tabire başlıyor. (1) E!rasyAb .. müverrihlerin tahmin- Efrasyab .. İkinci rüyasıriı bir türlü 

bir Diyor ki: Kızınız Frengıs evlenecek, lerlne göre, bir isimden ziyade, Midya unutamadı. Oh, bir buçuk ay, kabuslu, 
YU erkek çocuk doturacak, bu çocuk bü- hükümdar sülalesine verilen bir ünvan - ıztıraplı bir hayat yaşadı. Bazı çok ev· 
1 k bir hütümdar olacak, ve sizin dev - dır. Bugünkü tarihlerde bizim Efrasyab h~mlı . anlarında, kızının çocuk doğur-
cleUnizI yıkıp büyük, muazzam bir hüküm. diye bahsettiğimiz hükümdara ııArtiyag,, ı ı.._ 
arlık kuracak. ması 1 e ut:raber saltanatının saadeti· 

nnmı verilmiştir. · .. • 
llıü Etri'u>yAb bunları dinledikten sonra Midya devletine gelince.. Eski şark nın. soneccğine .. hatta öleceğine ihtimal 
C1tn neccime bir kese altın verdi. Münec- tarihlerine ve bilhassa Herodota, flŞah- vcrıyor .. korkularla titriyordu. Bu za· 

çıkıp ıtttl. name. nin metnine göre Turanilerle ya- manlarda, önüne Harpag dıkilmcse .. 
te :r~:.,;:~ hükümdardan ıztn isteyJn- nl Türklerle meskundur. Bu telakkilere ~nu_ teskin etmese .. kızıyla damadını 

~~=t:I~r~yab Türk olarak kabul olun- oldurmekte tereddüt etmiyecekti. 
tt - Sen kal! Bu işi seninle müzakere <2> ZAloğlu Rüstem .. gene 

0 
memb:ı. _ Bir ·buçuk ay geçti. 

ltıek istı'yorum. Bir gu" n d Ded· lara göre, bugünku E!ganlstanın garbın- • saray a, vezirleri ile devlet 
ı. daki havallde Zabulistan denilr..n u-ıke- i§lcrini müzakere ede k h d · ~.. r en, arem aı· 

tilld Uzakere .. kızın mukadderatı üze • de derebeylik etmiş olan bir hanedanın resinden müjdeciler geldi.. Kızı kur • 
öı~}~ cereyan etti. Hükümdar, kızını evladıdır. Ceddi. gene kahraman sa)'ılan ~ulmuş .. tosun gibı bir erkek rocuk do· 

"Ur Nerlmandır. Bunun oğlu, kahraman - :s-
~e meyi düşündü; olmadı. Kocaya sam .. bunun da oğlu kahraman Zı\l.. gur~uştu. Anasının arzusu üzerine, 
~ ~eıneyi kurdu; bu fikrinden de vaz· ZAlın oğlu da Rüstemdir. Rivayetlere çocuga, Kurus (*) adı verilmişti. 
el@ tı: Vezir Harpag, kahinin, mukad - nazaran, Rüstem, kahramanlıkta bütün Efrasyab .. dona kaldı; fakat endi.!'e . 
~ ~tikbali uzak görmesine ve ilahi ecdadının üstündedir. Zal, bugünkü Ef- sinden ren:k vermek istemedıği için ·ça· 
"a ~Hın.in değişebilmesi ihtimaline da· ganlstanın .ffmallnde ve Kabullstan de- bucak kendini topladı. MüJ'decı'lere bol 
<1 na k nllen yerde yerle§Jnlş olan -«Mlhrab• is· b • 
Iard ra Efrasyabı caniyane tasavvur • mindekl bir Türk derebeyinln kızı ~Ru- ol bahşiş verdi. Vezirlerin tebrikle~~-

t an vazgeçirdi. 1 dabe. ile evlenmiş ve Rüstem bu 'l'ürk ne, yapma tebessümlerle teşekkür etti. 
AJ.idfras!.ab ... en son çare olarak, kızını, kızından dotmuştur. Harpag .. hükümdarın ne gıbı hisler 
ııı Ya ulkesınde bir mevcudiyeti ol • içinde kıvrandığını bildiği için arka • 
~ 1Ya11 ve doiacak çocuğuna da bir Midya kralının, kendisine karşı göster- daşlarına: 
,.:cudi~et temin ~de~iyecek ~lan bir diği yüksek teveccühü anlattı. - Efendimiz, büyük bir saadet he • 
~ ancı ıle evlendırmege karar verdi. Genç şehzadeye .. kralın kıziyle ev • Y,ecanı içindedir. Kendilerini rahat bı· 
·~t~n, elinin altında öyle mevcudiyet- lenmek, emsalsiz bir jkbaldi; teklifi, rakalım. 
lt~a~cı bir 8sılzade vardı. Bu genç, büyük ~ir heyecan içinde, minnetle ka· Diyerek çıkmıya davet etti. 
hh,_ ~ukumdarın:n oğlu Siyaveşti. Bu bul ettı. .. ~· .. , Odada kimse kalmadığı zaman Ef. 
~e, babasına darılarak !randan o? oeş ~de, b,ut.un hazır~.'~.ıar biti· r!!Syab, geniş koltuğunun içinde bü_s -

ıt .. !kendisine dehalet etmişti. ;z-Udı. Yedı gun, ye?ı g.:c:. dug~n, der· bütün gevşedi. Elleri yanlarına uzandı. 
t * tıek yapıldı .. ~ren?ıs, ~uy~k bir alayla, Gözleri, tavana daldı. Bir müddet, de-

,. tan hükümdarı Key:Uvsın og"lu Si: saraydan Sıyaveşm koşkune götürül • rin nefesler alarak hareketsiz, mecals.ı.z· 
"'\ı"• d'• ~· ~ .. uzun boylu, zarif endamlı yir· u. kaldı. Sonra, hırçın b ir hareketle doğ-
~81 tki Yaşında bir delikanlı ıdi. Be • * ruldu; ellerini çırptı. Gelen mabeyin • 
Quı., beyzi yüzü, bir demet tenasüptü. Eirasyab .. günler geçtikce f P.rahladı. ciye: 
1 kel kaşlarının çevirdiği uzun kirpik· Gene eski sefahat hayatına daldı. Şa - Vezir Harpağı çağır! 
&iy ara gözleri, badem şeklinde birer rap .. genç ve dilber cariyeler, bahçe sa- Dedi. 
Çe~ kehribara benziyordu. Burnu, faları, av eğlencelerı, içindeki endişe- Harpag .. zaten kapı.nın önünde bek· 
rii e., ince al dudaklı ağzı ufaktı. Bu den eser bırakmadı. liyordu. Mabeyinci çıkar çıknıaz içeri-
~e:.eı İran şehzadesinin halinde, hare· Aradan sekiz ay geçmişti. Efrasyab .. ye girdi. 
~?de de asilane bir vakar vardı. gene bir rüya gördü: Kendisi, odasının Efrasyab.. veziri görünce, gazapia 

~1 ıyaveş .. bir ay evvel, İrandan kaç· ~ncere~inde oturuyor.. kızı Frengis, gözlerini açtı ve: 
k~i' Efrasyabe. iltica etmişti. Midya kocası Sıyaveşle saray bahçesinde dola- Yaptığın haltı 1beğendin mi? 
dis· 1 Efrasyab, Iran veliahtının ken • şıyordu. O, iki güzel gencin sevismele· Diye bağırdı. 
'tıU:ıuıe deh<iletinden dolayı çok mem _ rine, sevişerek cilveleşmelerine bakı • Harpag .. hükümdarın ceiaIIanması ö· 
lak olmuştu. Kendisi, şahsan Keykav· yor .. bu sevimli manzaradan oüvük bir nünde, birden~.ire:. bir şey söyliycme • 
d~trşı kin güttüğünden ve iki komşu haz ?uy~yordu. Onlar, havu.luo' başın'l di. Boynunu buktu; ellerini oğuşturmı· 
Oltı-ı et _arasında da harb ve cidal eksik geldıklcrı zaman .. birdenbıre, gözlerini ya başladı. 
g~dıgından bu ilticadan büyük bir kamaştıran bir güneş doğdu.· O, dikkat Kral, dişlerini sıkarak: 
~f r duymuştu. edince, bu güneşin, ik; gencin ba~ları· - Söyle bakayım! İşe, senin cezanı 

Yaver~s?"ab .. yeni bir harb halind~. Si- nın üstünde parladıgın: gö:-dü. Asıl ga- vermekle mi başlıyayım? Beni, avut • 
l'eb·1şı, Iran orduia rı arasına tefrika ve· ribi, Frengis te, Si::~veş te, filizleniyor· tun, oyaladın, m~ra.~ı.na erd in! Anlıy~ 
hi~ ecek .. bu suretle kendisine büyük lar, yapraklanıyorlardı. Fihzler, yavJş rum .. onlarla elbırlıgı etın issin· benim 
<iett':~1~~ edecek bir alet, bir unsur ad· yavaş, büyüdüler; .birer asma çubuğu saltanatıma göz dikmişsin. Hai~, alçak 
\iltbıgı ıçın, onu büyük merasimle is • oldular. Yapraklana yapraklana etrafa herif! 
koşkal eylemiş .. ona, bağlı, bahçeli bir uzandılar. Bahçedeki çiçekleri, ağaç!a- Diye bağırmaya devam edince Har . 

Yalovanın modası var mı, bilmiyo -
rum ama. Yalovaya Moda adlı vapurla 
gittiğimi iyi biliyorum. 

Heybelide eleri çıkınlıları, Büyüka -
dada vapurdaki en şık insanları aramız
dan çıkardıktan sonra Yalova yolcuları 
bizbize kaldık . Bir fabrikatör var. Fab-
rikatör olduğunu nereden mi biliyorum? 
ahbab oldurr. da ondan .. arabca konuşan 
üç genç erkekle, hem arabca, hem ingi
Jizce, hem türkce, hem de bu ana kadar 
hiç duymadığım ve duyacağımı da zan
netmediğim bir dil konuşan dört genç 
kadın var. Erkek üç. kadın dört.. Tead -
düdü zevcat meselesi, fakat iki karılı 
hangisi onu anlıyamadım . . çünkü ortak
sa ne vapurda kavga ettiler, ne de Yalo
vada .. 

* Geç vakit Ya1ova kaplıcalarındayım: 
- Buyrun bayım. 
Hiç kimse df> burada: 
- Sen kimsin, ne istiyorsun? Niye 

geldin? 
Demiyorlar. 
cBuyrun, dan başka söz yok. 
- Buyrun yemeğe. 
- Aman geç kaldınız, açsınızdır. 
Garson karşımda: 
- Açsınızdır, bayım, çabuk yemek ge

tireyim. 
Yağın, yumurtanın, südün, etin iyisini 

yedikten sonra hakikaten fstaıibuldan 

gelenlerin böyle şeylere aç olduklarını 
anlıyorum: Ve beni lotlı1üan çıkmı§ Ql
tnakla itham eder gibi konuşanlara~ak 
veriyorum. 

1 
Lokanta tenha. Soruyorum: 
- Oteller kalabalık değil mi? 
- Çok kişi var. 
- Peki onlar yemez, içmezler mi? 

Melfük~ midirler? 
Metrdotel; aşağı yukarı: 
- Evet! 
Der gibi başını sallıyor .. 
- Şimdi otelde ekseriyetle kür yap -

mıya gelenler vardır. 

- Bunlar kür meraklıları. Hakkın var 
bari melaike olurlar. Manikür, pedikür
lü şeytanlar daha sökün etmediler de -
mek! 

Bu sırada yanıma biri geliyor .. ben o
nu tanımıyorum, ama, o beni tanıyor ga
liba! 

- · Çinar otelindeki 9 numarayı sizin 
için ayıracağım. 

- Pekala yedik, içtik uyku vakti gel
di... 

* ~- Vermişti. rı kucakladıktan sonra saıayı da sardı- pağ, kendini topladı: 

d 
~hzade b. d be · Ekb t lar ve bütün "ehre .. sonra dört tarafa . ı.._ Bülbüller ötüyor, bülbüller ötüyor, bül 

a ( 1 .... _ ır ay an rı, c a an>· ~ - Efendimizın, IJ\:yhude bı'r teıa·ş b' 11 ·· ·· k k ) huk-· d · t 'k yayıldılar. ü er otuyor. baş a ses yo . 
~ .. ~. , um arın ızze ve ı ramı sa· ve endış' e arasında bana hakaret etnıe· ~ıtıd Ef b b ·· a d b Saatime bakıyorum. Yedi.. Bülbülleri 
<iu e debdebeli bir hayat sürüyor · rasya .. u ruy sım a aşmünec- sini mazur görürüm. Ben.. bab .... lık 

cime tabir ettirdi. Kahin .. bunun ev· d ... daha yakındım duymak için odamdan 
~t lk . . v. • • duygunuzu, leke en .. isminizin, mem· fırlıyorum. 

rasyab . t b d l'k 1 k ve i rüyanın i~aret ettıgı ilahi takdire k 1.t k t'l· d' "er .. ış e u e ı an ıya ızını . . • . • le ette ev a ' a ı ~ ıye anılmasından A • v v 

~daç:~:\:~~~r. verm}şli. O, ~urdubndan ~~:ı~ey~~)~~~m:it: ~~~:~~~~ ~ö:~ı~~!n~e~ kurtarmaktan başka bir şey yapmadım. s2,a~,u.a;~~· s:~aç, agaç .. 
ı i l:'I , ısıne sıgınmış ır ya ancı .. d k d d k Siyaveşin idamı ise .. mühim bir siyasi Bu··ıbu"l sesı·, bu"lbu"l sesı·, bu"lbu-l sesı· .. 
" · ı:..ski rnevk" , 1 M'd ıçın e, ızına ve ama ına arşı cani • d ' B 
<1ada ıı ne oıursa o sun o. ı - h' 1 k b d hadise olabilir ı. en, vazifemi, sada- Yalo,•ayı bir daha go··rmesem, ve o"m _ 
h. .. dince 1. • 1· d yane ıs er a ar ı . . B h 1.isb·· , ısan ve an anece ran an . "k" . katle ifa ettım. u areketimden ce • - 1 (' 11 h 1 ) tt 

~a Utün ayrı b'ıı· muhı't olan Mı'dya • Ve. zır H.arpag .. hu umaarı, güçlükle .. h k .... 1.. rum o sa ınşa a o ur yuz sene daha " b zaya musta a goru uyorsam emrinı'· 

tu. Biraz ötede yemek yiyen komiser 
muavininin lokması boğazında kaldı. 

Lokması boğazında gene yerinden fır • 
ladı. Bay Naim (müdür) o da peşinden .• 
bende de meslek gayreti var, bırakır mı• 
yım? Ben de peşlerinde: 

- Burada böyle bir şey olmaz ama .. 
- Bir cinayet mi? 

- Allah göstermesin! .. 

- Allah göstermesin! .. 

Gittikce hızlanıyoruz. Çığlıklar yükse· 
liyor. Nihayet ulaşabildik. Saman saçlı 
bir güzel avazı çıktığı kadar bağırıyor: 

- Cinayet mi? 

Hayır, hayır.. o kadar meraka değ ... 
mez. Bir kanapenin üzerine bir kedi yat· 
mışmış, saman saçlı güzel kediyi okşa • 
mak istemiş, kedi de elini tırmalamış .. 

Gülüyorum. Gene gülüyorum. Tahmic 
edebilir misiniz? Aynı kanapenin üze 
rinde az evvd de ben yatmıştım. Eğer 
beni okşamış olsaydı, bu hadise vukua 
gelmezdi. Çünkü ben tırmalamazdım. 

* 
Yemekten sonra bana bir rehavet gel· 

di. Çam otelin, dünyadaki en büyük 
şemsiyeden yüz kat büyük çamdan şem• 
siyesi altında oturuyorum. Burada da 
lie~ bayanlar var. İşte üç bayan şurada 
iki bayan şurada, bir tek siyah saçlı ba· 
yan da şuracıkta .. 

Bir bay geldi. Biraz ötemdeki masaya 
oturdu. Ne ise çam altı kümesinde ikl 

1 ı 

Horoz olduk. Yeni gelen bay, garsonu 
çağırdı: 

- O dö Yalova ... 
Garson, etrafına şaşkın şaşkın bakın· 

dı; ben söyledim: 
- Yalova suyu istiyor. 

Garson elleı'ini uğuşturdu: 
- Yalova suyu olmaz ki... 
Masada tek başına oturan 

bayan lafa karıştı: 
siyah saçlı 

- Bir şişe Karakulak suyu getir .. 
O dö Yalova istiyenin derhal !ransızca 

çenesi açıldı. Ben başka tarafa baktım. 
Siyah saçlı bayan kazaen ona bakmali 
gafletinde bulundu. Öteki söyledi: 

- Ben ecnebiyim, türkce hiç bilmem, 
bugün buraya geldim .. 

Bu kadarı güzel, fakat, devam etti: 
Ecdadından başladı, doğumunu anlat· 

tı, evlenmesini anlattı, ayrılmasını an ·1 

Jattı. Fransadaki siyast cereyanları an • 
lattı, radikal sosyalistleri anlattı, sosya• 
!isleri anlattı. Kırk saatlik hafta mesele
sini anlattı. Anlattı, anlattı. Otobüsün 
hareketini haber veren kampana ça1m· 
cıya kadar anlattı. Saat tutmadım ama 
anlatması her halde üç saatten fazla sül'
dü. 

Fransızca geveze kalkar kalkmaz ken
dimi tutamadım. Nezaket kaidelerini fa· 
lan filan unuttum. Tanımadığını siyan 
saçlı bayana döndüm: 

- Geçmiş olsun, bayan! 

Dedim. ·. u turan .. 11 • d t•b· b' 1eskın ettı. O: ze ihazırım. yaşasam, ve o zaman sorsalar: 
tl'ıisafitdi. u {esın e, emre a ı ır - Şevketlim! Meydanda, bu kadar - Yalovadn ne var? 

liükümd k . telaş etmenize bir sebeb yok! Evet.. kı· Diyerek cevap verince, Efrasyab - Su sesı var, bülbül sesi var, ağaç 
\r~ı-:rnekıe ar.. ızını, İr~n. şehzadesıne zmızın gebe olduğunu, bir ay sonra do- biraz yumuşadı: var. 
tl'ııy0rdu. hanedan şerefim de zeaele • ğuracağını ebeler söylüyorlar. Fakat - Başmüneccjmin söylediklerinden _ Başka bir şey?. 

Üç saat evvelki zifirinin üç saattir ci• 
ğerlerinde topladığı şehikini bir nefeste 
bırakan bayan: 

Yezir Harp d h .. s· . kız mı .. oğlan mı doğacağı belli değil, biri çıktı. İşte, kızımın erkek evUıdı - Ne bileyim, bunları hatırlıyorum. 
Sagırtt . ag.. a a o gun, ıyaveşı kı' dünyaya geldi. Daha mı bekliyeyim? Ha ha!, 

ı. Bın bi d · ... ~ ereden su getırerek, Deyince, Efl1asyab, epeyce sükunet (Arkası var) - Ne, bir şey mi hatırladın? 
(1) 8 .. .. buldu; fakat endişesini yenemediği - Bir de buyrun, var. 

~ıbıin ~u 1?:1'~ki ~Hemcdan» için, kızının saraya getirilmesini.. do • (• ') Kunıs, şark tarihlerinin (Kcy • Diyeceğim ... 
' Payi~~ ISllll.. Midya devle- ğuruncıya kadar harem dairesinde kal· hüsrev), garplıların cGyrusu dedikleri 

tı ıdi. masını emretti. meşhur hükümdar. * Öğle yemeği yiyoruz. Bir çığlık kop-

- Teşekkür ederim. 
Dedi. 

* Yalovada son akşam yemeğimi yiyo • 
rum. Yarın erkenden İstanbula yanı mat 
baaya döneceğim .. İmset'in Yalo\'a safası 
da böylece bitecek! 

iMSE~ 



8 Sa~ 

Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

- 451 -

Kadın vucutca Venusun modeU 
olmah 1 

- 454 -

Erkek yeşil gözlü ve sarışm 
olmahl 

Kadın k-umral, kıvırcık saçlı, taUı ma- , 
vi gözlü, sevimli çehreli, eşine uygun 

Sevdiğim erkek tipi: 

Pek az zayıf, orta boylu, .sarışın veya 
boylu, vücutça Veniısün modeli olmalı. kumral, yanık çehreli, iri yeşil gözlü, dal
Kadının bfüti.n güzellikleri L'\bÜ olup, galı saçlı, hassas, temiz, bilgili, eşini ve 
pudra, ruj gıbi swı'i şeyler kullanmama-
lı. Kadın crl:ckle müsavi hakka maille ve çocuğunu sever:, vaktinde evinde bulu -

erk e bir arkadaş ise, erkf>ğınP. karşı 

uysal davranması icap eder. Kadının mu
habb tini yavrularına da azami şekilde 
sarf tmesi lazımdır. Kadın her şeyden 
evvel ev kadını olmalı. Cemiyet içinde iyi 
bir Mevki temin etmeli, asgari orta tah -
silini de görmüş bulunması Hizımdır. 

Çorlu: Terzi D. Dişlioğlu 

-452 -

Ka~ı 1 ufak tefek ve civa gibi 
olmah 1 

Beğendiğim ve hayalimde yaşattığım 

tip: 

R<'nk esmer. boy kısa, ufak tefek, ba
lık f'tinde, civ-ı gıbi ele avuca sığmaz. or
ta tahsilli, artıst ruhlu, müziğ" aşina. 
Fık rlerirnızde karşılıklı nnlasma ol

malı Kalbin n müsbc:t ve menfi bağlorı 
knlb df' bı ~lanmış olmn!ıdır. 

A kara İ tjaiye m<>ydanı '.J'unus sokak 
No. 6 d elektrikçi. Ahmet 

- 453 -

Erkek iyi söz söylemeli ve iyi 
yazı yazmahdır 

Bence ideal erkek: 

1 - Boy J.80. kilo 75, omuzlar geniş, 

bel ince, saç parlak siyah, ka~. göz, kir
pik uzun siy:ıh, burun ine~. çene sivri, 
renk buğday, cinsi c:ızibesi fnzla, sesi ha· 
kim, gülüşü :.rtistik, yürüyüşü güzel. 

2 - Sinirlerine hakim, zeka keskin, 
muhakemesi kuvvetli, iradesi müsbet, 
hassas, psikolojiden anlar, ~lısiyeti. inkı
lapçı, onur sahibi, girdiği mecliste neşe, 
hayat verir, milli b~yramiarda. ilmi sa
halarda kolaylıkla çok iyi s(;z söyler, 
kuV\ eUi ve müessir kalem sahibi, hayat 
şartlarını biliı, açık hava jimnastiklerin
den hoşlanır, kadın ruhundan anlar, mü
tefekkir, muktesit. 

3 - Yuk. ek tahsil sahibi olmalıdır. 

... Afyon Yıldız 
(Sarih adres ve lıminin nep'ini 

istememi§!ir) 

nur. neşeli, biraz kıskanç, bulunduğu 

yerde herkes tarafından iyiliği ıle tanın· 
mış, biraz mütcassıp, temiz mesleklerden 

birine sahip, her isteğimi yerine getire -

bilecek derecede gelire malik olmalı. Ge

liri çok dedi.ysem İstanbulda bir apar -

tımanı, Adada bir köşkü, nihayet Gire -

sonda bin kantarlık fındık bahçesi olsun 
demiyorum. 

Gircson: r,eman 
(Sarih adresinin neşrini istememiştir.) 

.............................................. il •••••••••••••••• 

.......... n.ı ....... Beıı. 
Heyecan, dUfUnce1 çar· 
pıntıl r ve bayılmalar .... 

KüçUk bir fişe 

K D L 
Bunu hal için yaglne 

çaredir. 
••?lllCZJmml!~:.1111 ..... Bll!l .... tl 

Sa lık Kö k 
Güzel yavru ve bfiy\ik hakiki kurt Rus ve ye 

t.ışUrdiğun müthi§ bekçi köpeklerim vardır. 
Satın almak isteyenler Tal.takale Uzuuçıı.r -
şıda 217 numarada İranlı Hüseylnin kahve-
sinde Kfımlle müracaat 880 

Dr. A. K. KUTiEL 
Karaköy, Topçular Cad. 37 

Sıhhat noktai nnznnndan 

ÇOK GÜZEL 
bir lnrzda yapılmış ~k çocuk 
arabalan, her yerden ucuı 

fiyatlarla yalnız 

B A·K ER 
Mağazalaranda 

snWmaktadır. 

80N POSTA 

l~ADVOI 
Bugünkü program 
YARINKİ PROGRAM 

isr.aNBUL 
' • B:ız.iran - 93'7 - Pazartesi 

Öğle neşriyatı: 

12.30: Plô.kln Turk musikisi. 12.50: Hava
dis. 13.05: Muhtellt pllı.k neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Plakla dans musikisi. 19.30: Afrika 
av hat.ırala.n: Salt Selflhaltln Cihanoğlu t.a
ratından. 20· Rlfat ve nrkndaşlan tarnfın -
dan Türk musikisi ve halk o§arkıları. 20.30: 
Ömer Rıza tarafından arabca söylev. 20.45: 
Safiye ve arkndaşlan tarnfındıı.n Türk mu
sildsl ve halk ş:ırkılan, (saat ayn). 21.15: 
Orkestra. 22.15: Ajans ve borsa haberleri. 
22.30: Plakla sololar, opera ve operet parça
lan. 

8 Haziran 93'7 : Sah 
İSTANBUL 

Öğle neşriyatı: 
12.30: Plakla Türle musikisi. 12.50: Hava

dis. 13: Beyoğlu Halkevi gôsterit kolu tara
ıfından bir temsil. 
Akşam ncyriyatı: 

18.30; Konferans: Beyoğlu Halkevlnden 
naklen İhsan Arit (Cumhuriyetçilik ve MU
llyetçUfk), 19,30~ Konferans: Eminönü Halk
evl neşriyat kolu namına Bay Nuscet Safa, 
20: Belma ve arkadaşları tarafından Türk 
musiklsl ve halk .şarkıları, 20,30; Ömer Rızn 
tarafından arapçıı söylev, 20,45: Cemal KA
mll ve arkadaşları t.arafından Türk musl -
kisi ve halk şarkıları tSaat ayarı>. 22,15: 
Radyo fonlk dnı.m (Hamletl, 22,15: Ajans 
ve borsa haberleri. 22.30: Plll.k.la solalar, o • 
pera ve opert parçalan. 
·- . ·----·-----,-· .. ----· ---r 

ir Doktorun 
G··ntük 
otları 

Fibriöz 
Verem 

dan 
PAZARTESi 

(*) 

Kansızlık, baş ağnlan. umum.l zafiyet. 
pek hartr oksuruıt ve akşamları hararet 
baskınına uğnyan bazı kinıseler vardır. 
Bunlar çok selim giden ve hayatlarını 

tehllkeye gottlrmiyerı gizil veremliler -
dlr. Bunlara f1brlöz verem derler. Al~cl
~erlercle derin yaralar ve erimeler ve bu 
erimelerln neticesi boşluklar ~örüimez. 

Daima hast.::ı.dırlar. DaimA sağlıksızdır -
lar. Bu glbilerln vaziyetlerlnden en z.l
y:ı.dc muhltlerl müt.ccsslrdlrlcr. Çocukla
rına verem vermeleri çok muhtemeldir. 
Gebelik, doğum ve grip ve zatürree glbl 
hastalıklar bu gibllerln müzmin ve hafit 
scyreôen hastalıklarını birdenbire vnhlm 
bir şekle sokabilir. Ve o zaman vaziyet 
seri ve bltlrlcl bir hal alır. 
Böyle hast.::ı.tarın daima klloların• art -
tınnağa çalışmaları, ytıkanôa saydığı -
mız hast.alıltlnrdan sakınmalan, muay
yen zamanlarda g()ğüslcrinln röntgen Ue 
muayenesi ve gene muayyen ı.::ımanlarda 
tükrüklerlnde rnlkrob nrattırmaları lıem 
kendi, hem de muhitlerinin menfaa.Uerl 
icabıdır. 

c•> Bu notlan kesip saklayınız, yahut 
bir albüme yapqtmp kolJekslyon J&PlftU.. 

Sıkıntı zamanını7da bo notlar bil' doktor 
clbl lmda4mıza ~tltebDlr. 

Haziran 1 , 
7 

Gsçen bilmecemizde kazananlar 
ıfıbıı.t 

22 mayıs tarihli .bilmecemizde ka • Bankası veznedarı Mustafa k1l1 ?de ı.ta-
zananları .aşağıya yazıyoruz. İstanbul- Menkuç, Şehremtni. Saraymeyda;tı ~5 deekttP 

elde Nuri Çetin, Istanbul 4.4 uncu ın e ıa· 
da bulunan okuyucularımızın hediye • 249 Neriman, Ciball Fener caddesi 175 d 
lerini pazartesi, perşembe günleri öğ • mall vasıtaslle SüheylA At.eşer. 
leden sonra bizzat idarehanemizden al· MÜREKKEPLİ KALEM aed•t. 
malan lazımdır. Taşra okuyucularımı- . Sirkeci Kavala otell sahibi Ali oğltt118,111 .. zm hediyeleri posta ile adreslerine gön- ıstanbul kız ~isesi 918 Edibe Ankara 

1 
jbra-

d T · 1.ıaşı Kazım Özalp caddesi Şel benzine ttk• 
erı ır. v ı hlm Göçmen, Kayseri tayyare fa!:>rUcaSl atı. 
Küçük okuyucularımız aşagıda da nllc direktörlüğü Osman cablt o~ht 1191 

göreceklerdir ki, Son Po_sta ·geçen bil- SULU BOYA ... 
· d ·ı·b k d·1 · -dnrıa• meccnuz en !L ı aren en ı erme yep· Ankara Ziraat Bankası umuın rnu ar• 

yeni hediyeler vercnege Laş~am!ştır. Bu memurin servlslnde Necdet kızı sevin, Z~e
giızel hediyeleri kazanmak ısuy.,rsanız İnhisarlar müdürü Seyyit Tarhnn ltıZ:nde' 
çocuk sahifemizi takip ediniz. ylr, Mersin ithal~t gümr~ğü kfı.tıpı;;sı ?JO· 

1 
Esat kızı Suna, Slrıtecl Ebussuut <.ad ıısıısl 

KOL SAAT '12 de Feriha Altındll, İstanbul erke~ SS .. 
476 Celaleddin, Yeşllköy illt mektep 4 
bnhat Erzl. 

Üsküdar 19 uncu mektep 4/A dan 95 Sa
bit Ylğlt. 

LÜKS VE BÜYÜK ALBÜM 
İstanbul erkek lisesi Sermet. Teber, Anka

ra İsmet İnönu mektebi 1 den Günay Ak -
tuğ İst.anbul blrlncl mektep l/B den Mu
ammer Özcan. Karabuk istasyonu büfeci Ce
liıl ellle otelci Geredcll Tevfik ..oğlu İ. Aka.r
turıc. 

TARAK 
Galatasaray ilses1 OrtakôU şubesi idare 

memuru Atak oğlu İhsan Atıık, Çapa kız 
muallim nıektcbl S. Yurdakul. Vera erkek 11-
sesi 3/C den 278 Mustafa, İstanbul kız orta 
mektep 465 Nezahat Özdağ. 
YUVARLAK DÜNYA KALEl\fTRAŞ 

<Son Posta hat&rasd 
Beyoğlu 42 ncl mektep 3 den 152 Mebrure, 

Vefa Kovacılar caddesi No. 96 da M. Ali, İs
tanbul Cağaloğlu Nuruosmaniye caddesi l 
de Sıdıka Özdoğru, İstanbul 48 inci mek
tep 4 den 70 Yaser, Fatih Hüs:ımbey Tez -
cfihçılar sokak 46 de Zehra. 

CEP AYNASI 
.(Son Posta markalı) 

Kadlrga 61 lncl mektep 2 den 221 sc -
vlm, Kabataş erkek lisesi 2/C den 724 Tığral 
Baskan, Ant.alya hususi muhasebe masraf 
memuru Nevzat oğlu Vedat, Ankara, Ata. 
lar mahallesi Öksüzce sokak 33 de Semiha 
Erözü, Afyon Dalrecep caddesi 24 de Nezihe 
Arman, Bursa Setbaşı Namazgah caddesi 70 
de Yaman. 

ALOMİNYOM BARDAK 
<Son Posta hatırası) 

İstanbul 48 lnci mektep S53 Baki Öz -
türk, i~anbul Zeyrek yokuşu İbadethane 

sokak 60 Mazhar, İstanbul blrlncl mektep 
368 Fatma, Kumkapı ortn mektep 2/C den 
504 İrfan, 28 lncl mektep 4/B den 204 Re -
cep. 

MUHTIRA DEFrERİ 
Edirne tüccar Selim lu Zekl Antcr, A .. 

dana simsar Fehmi muhı.ı.slbi Enver oğlu O· 
ğuz. M.anlsada Yenlcamlde 61 de zahtr7cı 
Ha.san, İstanbul erkek lisesi 1248 Ferruh, Is
tanbul Sirkeci Ankara caddesi No. l!ll de 
ismall, İstanbul erkek lisesi 1815 Sezai Baş
kurt. 

DİŞ FIRÇASI 
(Son Posta markalı) 

Emet hükumet caddesi terzi Ahmet Arı -
can, Kast.amonu Ziraat Bankası memurla -
rından Mustafa oğlu Turan, Tokat Kor. L. 
blrlncl kısım fımlri Niyazı oğlu Şeref, İstan
bul 48 inci mektep 125 Hayim, · Arnavut -
köy birinci cadde 90 da Şake, İstanbul 49 
uncu mektep 136 Mehmet. 

DİŞ MACUNU 

• KİTAP f ten. 
Çerkesköy Uk mektep 263 Nncl oır ~s .. 

Adapazarı Uzunçarşı İstanbullu ı<avaf d!bin .. 
san oğlu Suat, Konya Mecidiye hnnı'fopllll' 
de mnnlfaturncı Seyit oğlu B. Uçak. 'ft" 
ne ört Caltı mahallesi l de Memdub!L OY 
mlzsoy, İstıu P. T. T. muhabere meınu~~rÇ8 • 
man Besim kızı Meral, Lüleburgaz Bl11 c;ğllJ 
şlt tuhafiyeci ve kırtasiyeci Hüseyi~ ~O· 
Babrl, Sarıyer Tatar Yakup mahııllC rJ sa· 
8 de Recep, Kırklareli ceza evi setret.C eıcte
adet Yorulmaz, Konya Kız mu~~ll.In O: fı.f• 
bl caddesi No. 74 de Muvnbhld ozpın~İtıııı.t 
yon Dem1ryol taburunda Ön yüzb~1 

oğlu İlba.ı. 
KART dall 

Bursa Kız Enstitüsü blrlncl sınıf .A 1111 .. 
58 Hikmet, Ankara Sıhhat Vekaleti A ke5' 
yat muhasibi Feyzi Kurtoğlu Seçin, ~~ıılY' 
köy Uk mektep 855 Rasim, Ankara 6 d• 
meydanı İhsan Bulgurlu apartııruLnıhal\eSi 
Etem Tosan, Bursa Emir Sultnn mn ş 0r .. 
5 yol sokak 11 de Feyz1 Akgören, :roıra~ııı 
lıı. mektep D/1 den Almancada 134.3 İb Roı;sı. 
öztürk, Şlşll Fırın sokak 42 de Jan nıınıc
Kırklarcıı Tevfik Fikret mektebi mır.ı Ah .. 
rlnden Servet, Konya Ereğllsi BuğdnYk sıtö1 
mında Hamza kızı Emine Talan, çer e ?J. 
ilk mektep 182 İbrahim, Bursn çırPa:cS .. 
Fınn sokak 22 de A. Cevdet çevik, çe~ıcıır• 
köy llk mektep 18 Mehmet .Paker, At 3 de 
Hnmamönü Taceddin camll inan soka Elt -
Cahlde, İzmit Denılryolu 216 da :Kut: nı.l ... 
rem kızı Nuran, Kuzguncuk .ArnaVU saadt~ı 
hallesi Tahran sokak 11 de Çelebi t 3 d' 
Ankara Kırgız mahallesi Güner sok~ukııd
Ümlt Olcas, Bandırma C. H. P. nde url!L • 
der Umut, Ankara Merkez Postıı nıern yt.en• 
nndan Hamdi Arten kardeşi Tai.&Sln ıtıı.• 

t 'l'OP• 
Bandırma orta mektep 32 C. umu · ıcnrşısı 
pı Arpaeminl yokuşu terkos çeşmes~brııJıltll 
57 de Selma, Ankara caddesi 163 de cad .. 
kızı Nezahet, İstanbul Sirkeci Ebüssnut ıtttP 
desi No. l2 de Feriha, 44 üncü ilk 7~:n 4' 
A/1 den 43 Yaşar, 49 uncu mekteP 4 e~ 4-6 

rı-n ı Ahıtl Muzaffer Seyman, Kurtuluş ıuıC Ş ı;Uefl• 
de Ahmet, 49 uncu mektep 166 · lU f:,
Ankara Erzurum mahallesi Yazıcıot çıoreO 
kak 3 de Asım Konuralp, Ankara. :geouıJJJ
caddesl İsUklfıl fırını yanında 11 de U. JJl" 
Karabük P. T. T. müvezzil Behçet Nar nddesl 
kara Öksüzce mahallesi Yeni Şar c 
Argın sokak 37 de Sedat Yüksel. •••••• -· ... .... ·-·········· ..... ··········-··············· 

Kumkapı orta mektep 2/5 den 601 Maz - 1 
har Talan.Ankara İsmetpaşa mahallesi orta 
sokak 20 de Sami Gülnaz, Ankara Ziraat ~ 

-=-==========-=====--=-============================~~========================~~~~~=============-===================~== aeb· 
• ~ 0" Poata • ı.m t~frilcası: 46 - Pekalfı.! .. Biır sual daha sorayım. - Baıka kuvvetler demekten mak • teşyi etmişti. Ve, 0 yarı karanlık öt • nd- u-s . şzvalyes•ı .Şimdi, ne yapmak fikrindesiniz? .. sadınız, Suriyelıiler tarafından kalbleri !izi geçerk"'En, üzüntüsünü de şu 5 

U - Haşmctpenah!. İşte, bu sualinize kırılmış olan Ber:iberiler mi?.. lerl'e bildi~: • ııitsP 
--~w Abd h lam bir cevap veremiyeceğim? .. Çünkü - Sade bunlar değil. .. Burada, Arap - Arttk size, sevgilim, dıye k siıİ urra man bu suali ben de kendime soruyorum. kuvvetleri de ikiye ayrılm~tır. Hüku- edemiyeceğim .. ve maalesef ~rtıret t" 

Fakat; bir türlü, buna ben de cevap met.i ellerinde tutan ve tnıgün memle • otelinizde geçen günkü gibi zıy~ 18ct1• 
Yaı.a:ı: A. R. bulamıyorum... Mücadele etmek istiyo- kete hakimi~t iddiasında bulunan demiyeccğim. Sizden m~~:u ~rı.ıı11' 

- Haşmctmeab!.. Afrikanın sedefi - Evet, haşmetpenah! .• Şimdi, hu • rum ... Lakin; kiminle, ve niçınL He· partiye (Yemaniler) derler. Diğer bir ğım için ne kadar teessuf 'Y 
kumlu sahillerınde doğdum. Deniz ve zurunuzda bulunmak şerefine nail ol· nüz bunlan, ben de bilmiyorum ... partıi. vardır ki; bunlar da (Muzariler) bilseniz. 
at üzerinde biıyüdtim ... On be~ gün ka· duğum bu konağın, vak tile validemin Matmazel Anitanın size naklettiği gibi dir .. ~ Muzariler ~. Beıiberiler gi'bi, öte- - MNi~ ~it00a.~ ·· "k ı..:_ asilzade j111di~ 
dar evvel İspanyaya geçtim. Üç gün ev· dayısı olan Kont Belensiyaya ait oldu- evvel:ki gece zabvta nazm muavini de- kilerden nefret ederler. - eger sız, yu ıurr b1J1 
vel de şehrinize geldim ... Anamı, baba· .ğunu çok iyi biliyorum. nHen bir adamla arnmııxla garıip ibir Yaaaaa.. siniz. Bahusus ,artık haşmetıneıı. 
mı kcı~betme'k felakeline uğraci:ktan - Efendi! .. Lutfen oturunuz. Sizin· macera geçt.i. Bu maceranın, 0 adam ü· - Evet. dostu oldunuz. 
sonra, her şeyimi satıp, savıp buraya Je, Şimdi daha açık görüşebilirim.. zer.inde ne tesir hasıl ettiğini bilmiyo· - Verdiğin.iz malumat, çok kıy r - Ne çıkar?. bel:tle ' 
ge!irker,bütün maziye de veda etmiş· Kraliçe, bir koltuğa yerleşmişti. Ab- rum. Fakat; 0 hadiseden sonra, benim metli; haşmetmeap .•. Kim bilir?. Belki - Ben, artık sizden bir a~k 
tim. Büyük bir mecburiyet hasıl ol • dürrahmana da, karşısındaki ceviz san· kalbime birdenbire bir ferahlık geldi. .. bir gün gelir, bundan .istifade edebm - miye nasıl cesaret edebiJ.irim. i.J1i ol<· 
maö. '·ca, ne ailemden ve ne de mazi • dalyeyi göstermişti. Ni19in? .. diıyeoeksiniz.. şunun için ki; rJm. Abdürrahman, Anitanın çenes 
deki hayatımdan, kimseye bahseune • - Şimdi, bu konağa sahip olanları bu adam da, baıbamın mensup olduğu Söze, o kadar dalmışlardı ki; vaktin şıyarak cevap vermişti. .. ~·· şe~e 
meye karar vermiştim ... Şimdi, biraz da biliyor musunuz?. temiz ırkı kıskananlardan.. kuvvetsiz nasıl geçtiğini duymamışlardı. Kil·ise • - Adam sende .. düşün.dugu~eJ1111li" 
da bt>nim mahirane manevramh husule - Evet, haşme\penah! .. Hatta, dayı- insanların haklarını gasb:etmiye çalı - lerde sabah çanları çalınmıya başla - bak ... Ben öyle asalete, filan e mao W 
gelen şu mülakatımızda, sorduğunuz mın vefatından sonra, bu ıkonağı na - şanlardan \biri idi. mıştı. Kraliçe, birdenbire ayağa kalk • yet veren adam değ.ilim. Ne '.l~·ıirsiıv 
suale, açıkca cevab vermek mecburiye- sıl gasbettiklcı'.ini.. ve batta .. si~i de bu- Kra'.lıiçe, bir kaç dakika sükut etmiş- mış; elini 'Abdürrahmana uzatmıştı. tersen, bana serbestçe gele 

1 
öliir ' 

ti kar~ısında kaldığımı görüyorum. Bu· rada ne sıfatla ikamet ettirdiklerüıi ti. ve sonra, 3ğır a~ır başını sallıyarak Genç Berberi, zarif bir tav1rla kraliçe· Yalnız bir mesele var. BabaII1Jc"r1lseY'e 
nun için size kısaca cevab veriyorum ... çok iyi biliyorum.. yavaşça söylenmişti. nin önünde eğilmiş; kraliçenin par • ken 'bana vasi.yet etti. Sakın dan çı • 
Ben: Tarifin o"tlu) um. - Fakat siz buraya geleli, henüz üç - An1ıyorum .. çok iyi anlıyorum ..• maklarının ucuna, hafifçe dudaklarını aşık olma; dedL Eğer a1kı nk.Iınöyle ıot· 

Kr:ı 1 içe, bırdenb re titremişlL gün olduğu halde, bunları nasıl öğre • Kallbinizde, çok yüksek bir milliyet gu· temas ettirmişti. karır da, sadece brr kaç ~a?t;e;seJl• ıb9" 
- Ta,.ifın mP. nebildiniz?.. ruru .. ve onun .yanında da, sönmez bir Kralire,· lıca ahbaplıkla geçirme ıs 

1 
ız dil:t • 

ır .. • d . var Ya n tll - Evet, hasmE''meab!.. - Gav·p ,bir tesadüf, bütün hunları in:tilkam ateşi vaır. Bu ikıi his birleşirse, - Efendi! .. Memleketin acemisisi -· şımın uzenn e yerın · A duytlP 
- Ya, valideniz?.. bana öğretiıi, haşmetpenah. çok korkunç bir kuvvet olur ... Fakat; niz. Buradaki cereyanları, bilemezsi • kat et. Arkadaşın, Manuell . , 
- Kont Cülyanos'un kızı .. Florin - - Pekala .. İspanyaya niçin geldi • şimtlı şunu düsünelim. Bu kuvvet, bu- niz Onun "rin size çok ihtiyatlı bu • seni kıskanmasın. . el' j\bdiır 

• • ·ır • •• B" l k gelmışler ı. B da. ğiınizi sorabilir miyim?.. rada ne yapabilir?.. lunmanızı tavsiye ederim ... Umit ede- oy ece apıya • arak aıııc. 
Kraliçe, ellerinin parmaklarını <ki • - Hay, hay haşmctmeap-.. Eğer baş· - Ne yapalbilir, haşmetpenah?.. rim ki, yakında tekrar görüşürüz. Tahman, sessizçe sokaga .f~ıcri arası 

litli) erek semaya 'kaldırmış: kası sorsaydı, ihtimallki müphem bir - Eğer; tek ,başınıza kalırsanız, böy· Dedikten sonra dik ve vakur bir karanlıkta, duvarların go g 
- Hey, Allahım! .. Şu dünyada, ne cevap ver.ir'<ldm. Fakat size doğrusunu le ibir ıkaç hadiseden 'başka hiç bir şe- yürüyü.şle yandahl odaya geçmişti. sına karışıvermişti. 

garib tesadüfler oluyor? .. Şu anda için· söylüyorum. Niçin geldiğimi henüz ben ye muvaffak olamıyacağınız<lan.. ve * * açtığı za • 
de bulunduğunuz bu konağın, kimin .de bilmiyorum. İsterseniz, buna siz sonunda da hiır felhkete uğnyacağınız· Abdurrahman, gözleri·ni pertılll 
olduğunu biliyor musunuz?. şöyre .bir mana veriniz. Ve buraya, ma- <lan 1korkanm ... Lakin, ıeğer !.>aşka kuv- İHTİYAR ÇiZMECİNİN RÜYASI man; öğleden iki saat geçınişd. inrnışti· 

Diye mırıldanmıştı ... Abdurrahman, .cera aramak Jçin geldigime bükmedi • vetlerle birleşirseniz, o ~n büyük Matmazel Anita, büyük bir üzüntü elbiselerini giymiş; lokantaYa .,,.r) 
.ierhal cevab vermişti: niL işler görmiye muvaffak olabilirsıniz. içinde, Abdürrahmanı kaptya kadar (Arkaıt 
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BÜYÜK 

AŞK 

L ROMANI 

Yazan : K. R. Enaon 

.Posta • nın Hikage_leri 

Oktay Hanın Adaleti 
Yazan: Kadircan Kaflı 

J'akat bunun 
lüzum vardı. 
miydi?. 

ıçın telgraf çekmeye ne du. Şimdi kendisinden bu kadar uzak
İsterse, kendisi gelemez laşan, birdenbire ona bu kadar yaban

Şehirde büyük bir asker kalabalılı var-, kabul olunur ve belki çok geçmeden CeDı 
dı. Çekik .gözlü, çıkık yanaklı ve yassı giz soyunu başımızdan atar! tı. Anlaşılan genç kız, sevinçten bütün burunlu sarımtırak esmer yüzlü Moğol J Turgay kızgın kızgın mınldandı: 

gece uyuyamamıştı. beyleri 'süslü atlara binmişler. saraya - Bu herüi ortad~ . ~l~ı:mak ~çilr 
Telgrafı aldı. Ustü halasına yazılıy· 

dı. Kendi kendine: 
- Bunun böyie olacağı belli idi Hiç 

o kadından kolay kolay vazgeçer mi? .. 
Diye söylendi. 
Postacının uzattığı kağıdı imzaladı. 

Sonra kapıyı kapadı. İçeriye girdi. 
Halası telgrafı aldı. Gözlüğünü tak

tı. Okurken, birdenbire yüzünün rengi 
bozuldu .Dudakları titredi: 

- Bizim Muzafferden, diyordu. Ya
rın nikaha gelemiyecekmiş, onu haber 
veriyor ;seni de tebrik ediyor. 
Süheyıa, halasının telgrafı uzatması· 

nı bekledi. Fakat kadıncağız nedense, 
birdenbire değişmişti. Dalgın dalgın tel
grafı dörde büktü; koynuna soktu. 

Süheyla, gene kendi üzüntüsünü u .. -
nuttu; halasını bu kadar sarsan bu ka
ğıt parçasında ne olabileceğini merak 
ettL Muzaffer, onun oğluydu. Süheyla 
He beraber büyümüşlerdi. Fakat kız, o
nu pek sevmezdi. Babasından kalan 
Parayı yiyip bitirdi, şimdi de anneslne 
hiçbir yardımı dokunmadıktan başka 
üstelik kadıncağıza yük oluyor, diye 
Öfkelenirdi. Öyle iken halası, bir. tane
cilt oğlunu pek severdi. 

Süheyla: 
- Yazık, dedi, çok üzüldünüz. Zaten 

altı aydanberi onu görmemiştiniz. Ya
rın artık hiç olmazsa benim düğünü • 
rne .....• 

Bunu söylerken dili dolaştı. Sanki 
düğün olacakmış gibi kendi kendini u
nutmuştu. 

- ... Gelir, diye bekliyorduk. Demek 
~ne gelemiyee<?k, öyle mi?. 

İhtiyar kadın, dalgın dalgın: 
- Sağ olsun da, ne yapayım? .. dedi. 

Rem bu sefer gelmediğı için pek o ka· 
dar üzülmüyorum. Yeni girdiği iş çok 
iyi imiş. Daha ilk günlerde ayrılıp bu
raya gelmesi zaten pek de doğru olını
Yacakb. 

- Kuzum hala, yoksa başka bir şey 
nıi var?. 

- A.. ne olacak kızım} .. Allah esir· 
~in!.. 

Bunları söylerken, kadıncağızın göz
leri yaşarmış, dudakları titriyord•J. Sii
heyıa: 

- Peki ama, dedi, birdenbire pek de
liştin. Nen var, söylesene ... Benden mi 
laklıyorsun? .. 

- Senden niye sakhyayım kızım?. 
Bir şey yok ki... Muzafferin yarın gele-j 
~iyec<::ğini an1nyınca, ne kadar olsa 1 
bıraz üzüldüm, işte o kadar... Yoksa. 
'başka ne olabilir? .. Benim en sevinçli 1 
'günlerimden birisi.. Allahtan iki ~.ü· j 
Yük dileğim vardı; biri oldu işte.. Ol~ 
Jneden senin de bir yuva kurduğunu 
gördüm .. Bilirsin ki seni öz evladım - 1 

\lan ayırt etmem. Muzafferi ne kadar 
seversem, S€nin için de öyle içim tit • I 
:rer. Hele sen kız olduğun için bana da-

1 
ba yakın sayılırsın!.. 

Kim bilir, belki de kadıncağızın baş
ka bir üzüntüsü vardı da, böyle bir 
iünde Süheyl~nın neşesini kırmamak 
'için saklamıya çalışıyordu. Onu bu ka
~r seven ibir insana karşı nasıl olup 
'ta kendisi, o, saatlerdenberi dilinin al
tında dolaşan acı sözleri söyliyebile • 
~ti: 

- Ne yapayım, diye düşündü, ben de 
Yarın söylerim. Şimdi hiç sırası değil... 
:benden ne kadar saklarsa saklasın, o 
telgrafta herhalde bir kara haber var
'dı. Şimdi lbir de benim döğünümün bo-
2Ulduğunu duyarsa zavallı, mutlaka 
hasta olur, iyisi mi yarına kalsın .. O 
zamana kadar !belki benim sinirlerim 
de biraz daha yatışır! .. 
k: B~raz sonra herk~ kendi odasına çe-
ildı. Süheyla, bu geceyi nasıl geçire • 

Ceğini düşünüyordu. Evin içinde bir 
lıyku ilacı olsa, hiç olmazsa bir kaç saat 
~Yuşup sızmak için ondan yardım is -
1ıyecekti. Karyolanın ayak ucuna u • 
Zandı. Hüsamcddinle tanıştığı güne ka
d.aı: geçen çocu'kluğunu, gençliğin!, hep 
sını bir yana bırakıyor; sanki bütün 
h~~atı şu son ibir senenin içinde imiş 
gıbı, gözünün önün~ yalnız o geliyor -

cı oluveren bu gençle birlikte ne iyi 
günler geçirmişti. Dün hiç çekinme -
den, artık kendisini S€vmediğini, gözü
ne Fehametten başka hiç bir kadının 
görünmediğini söylerken sanki o her 
zamanki Hüsameddin değildi. Eskiden 
onun gönlünü almak için ne tatlı, ne 
kadar candan sözler bulurdu. Ölünciye 
kadar ikisini de .birbirine bağlıyacak 
böyle bir güne kavuşmak için, haşhaşa, 
ne süslü hülyalar kurarlardı. Süheyla 
bu hillyalardan ayrılmıya bir türlü da
yanamıyor, nişanlısının bütün o tatlı 

sözleri hala kulaklannda çınlıyordu. 
Bunların hepsi de mi yalandı? .. 

- Yetişemiyeceksin, biraz davran • doğru gidiyorlardı. Cengiz yasasına aykın bır ışını yaka a • 
sana... Bir haber, küçük kuşlann kanat ses- maktan başk:. çare yok. 

Diye saç.lannı okşadı. Süheyla: leri gibi ağızdan ağza dolaşıyor; bütün Yasa~ aykırı iş yapanl~rı yakala ık 
- Başım da öyle ağrıyor ki... ~ehre ve şehirden dışarıya yayılıyordu: berkcsın hakkı ve vazifesıydi. 
Diyor, yeniden kendini yatagw a atını- ~ Tu - den zaten ke a• 

· H ··1m·· 1 rgay o gun sonra Ya hazırlanıyordu. - Cengız an ° uş... d · lı · · b .. b'"tü' ld .... . d şan erı a ş verışme us u n a ı .... 
- Saat tam onda orada bulunmaz 4 Taşkendli Tahir şehrin göbeğindekı e- oldu ve Taşkendli Tabirin gizli gızl 

sak herkese lkarşı a'-·ıp olur. Haydi kalk ri dükkanında bu haberi aldığı zaman d a·· ı·· 
J • • ••

1
.. ına uş u. artık!.. ıçin için sevindi. Çünkü o Cengızın o u • 

- Meğer ne kadar bön bir kızm~ım 
ben! .. Hepsine inandım; bu Mp böyle 
tatlı geçecek sandım. 

Derken artık kendini tutamadı; hıç
kıra hıçkıra ağladı. Bütün gece, böyle 
geçti. Ancak ortalık ağarırken biraz 
daldı. Yorgunluktan, üzüntüden kim 
bilir belki de böylece saatle rce kala -
caktı. UZ'aktan uzağa halasının sesi ku
lağına geliyordu: 

- Kalksana artık kızım! .. Bu ne uy
kusu böyle? .. Bugün gelin olacak bir 
kızın gözüne uyku girer mi? .. 

O zaman rüya gönnediğini anladı: 
- Saat kaç oldu acaba? .. 
Diye doğruldu, yatağının içine otur

du. 
- Dakuza geliyor. 
- Saat onda da ... 
Sözünü bitiremedi; ~bir gün e'F\'Cl o

lup bitenler yeniden gözünün önüne 
geldi. Onun yerine halası : 

- Saat onda da nikah kıyılacak, di
yordu. Sabahleyin erkenden ayakla -
:rımın ucuna basa •basa odana geldim. O 
kadar derin uyuyordun ki uyandır -
mıya kıyamadım. 

Genç kız birdenbire başını kaldırdı: mile birlikte yasasının da öleceğini umu
- Peki, dedi, ya ben evlenmekten yordu. Bu yasaya göre başkasının evine 

vaz geçtim, dersem ... Belediye daire - girmenin cezası ölümdü; Taşkendli Tahir 
sine gitmiyecek olursam, ne olur san • bunu beğenıyord.u; fakat mesela hayvan
ki?.. lan boğazlarından keserek öldüren de ö-

Bunu söyler söylemez üstünden agır lüm cezaıana çarpılırdı. Moğol idetleri-
bir yük kalkmış gibi sevinç duydu: ne göre karnını yarmak, yüreğini kopa-

- Oh, kurtuklum işte! .. Oldu, bitti!. np öldürmek lazun geliyordu. Halbuki 
Diye derin bir soluk aldı. Halası gü- islamlıkta hayvanlar boğazlanıyordu. 

lüyordu: Ta~end'li 'l'ahir bu yüzden doyasıya et 
- Ne diyeceğim, şımarıklık, derim!.. bile yiyemiyor; kurban kesemiyordu. 

Sen galiba uyku sersemliğile hala sa • ' Tabirin komşusu Kapçaklı Turgay da 
yıkhyorsunl.. sevindi. Çünkü Cengizin ölümile bera -

- Sahi söylüyorum. halacığım! .. her imparatorluğun yıkılacağını, ortalı-
Ncd.~n sa~ıklıyay~m?.. . ğın karışacağını umuyordu. Turgay bu 

~uheylanın sesındekı katıhk kadın- kargaşalığı fırsat bilerek Tahiri öldüre -
cagızı kor~uttu:. . cek, böylelikle şehrin deri tacirliğinde bu 

. - ~aydı, dedı, bunun şakası bıle se· ,)'aman rakipten kurtulmuş olacaktı. 
nın agzına ya:~m.az!.. ı . . Fakat ikisi de yanılmışlardı. Çünkü or-

- Şaka degıl dıyorum... Bırdenbıre t lık k d ğı gı·bi Cengizin yerine . 1 ? G 't k . a arışma ı 
vaz geçmış o ~maz mıy_rm. .. ı me ıs- geçen Oktay tahta çıkar çıkmaz şehre 
temezsem gelip te benı zorl3 evlenme d 11 t Ballar çıkartmış, halka cöy-' . . .. "kl' 1 avu ar ve c ~ aaıresıne suru ıyemez er ya... 

1 
b" .

1
• m1~tL D . . S"h 1.? N e ır ı an yap~-:ı-

- elı mı oluyorsun, u ey a... en ··ıd·· F k c · 
d .. d :ı.._ • ld ? Kalk t - Cengiz Han o u. a at engız yasa-vıar, un enıucn ne o un.. a ay-

1 d .. ·· .. · b k' sı hep yaşıyacaktır. Herkes ona uyma ı -na a yuzunun rengıne a ... . b ı k 
D k k . ·· l d' - · k d - .1 dır Aykırı ış yapanın oynu vuru aca -- eme ı soy e ıgım şa a egı - · .. .. - k 

· ı H" dd' k . t · tır Kim suçluyu gorurse dosdogru O -mış... usame me varma ıs emıyo • · t . 
1 k · tay Han::ı. ge ırsın. rum, açı çası bu, ışte... . .. 

Genç kız artık kendini tutamadı; Taşkendli Tahir kendi kendıne şoyle 
yastıkların üstüne yıkıldı. Bunu bu dedi: 

Sonra Sfrheylanın 
tı. Gözlerinin altı 

kadar söyliyebilmek için neler çek . - Gene kurtuluş yok. Bugün bir ko • 
miş. kendini ne kadar zorlamıştı. Ha- yun alayım da bizi Cengizdcn kurtardı-

yüzüne bak- lası da bayıgınlıklar geçiriyordu. ğı için Tanrı adına kurban edeyim. Kur-
c;imsiyah • (Arkası var) banla birlikte yapılan dua daha çabuk 

... • ...-..+· ... t.• ., • • 

TÜRK TİCARET BANKASI 
Merkezi: ANKARA 

HER NEVi BANKA MUAMELATI 

Her ay faizleri 6denen: 
KUPONLU VADELİ MEVDUAT ~ 

ŞUBELER: 
ANKARA 

Ad•p•zerı llozUyUk Gem ilk 

iSTANBUL Bandırma Bursa lzmıt 
Bartın DUzce Safranbolu Telefon: 2316 Bolu Eakl•ehlr Teklrd•I T elefoo : 2'l971 

Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. 

TELGRAF ADRESi: 

. GENEL DiREKTÖRLÜK: 'l'IBBBAIOl - Şubeler: TICDBT 

* Taşkendli Tahir o gün dükkanını c ıl 

erken kapadı ve çıktı. 
Turgay da onun gibi yaptı ve ad ı • 

sından gitti. 
Tahir hayvan pazarına saptı. 
Turgay ona görünmeden gözetlıyordu. 
Taşkendli Tahir bir koyun sürüsün• 

doğru yürüdü. Onun başında duran a • 
damla konuştu. Satıcı, sürünün içine gir
di ve bir kac tanesinin ense ve gerdanım 
yokladıktan~ sonra birisini seçti. 

Bu genç ve semiz bir koçtu. 
Taşkendli Tahir parayı ödedi ve yan 

çıplak bir kırgızı çağırdı. Koyunu onun 
sırtına verdi. Evine yollandı. 
Turgayın içinde büyük bir sevinç var. 

dı: 

- Tahir bunu Moğol adetince öldür • 
miyecektir. Ah, onu suç üstünde yakalı• 
yabilsem! .. Dosdoğru Oktay Hanın önüne 
sürükliyeceğim. 

Diyordu. 
Tahir evinin bahçe kapısından girdi ve 

kapıyı kapadı. 

Etraf yüksek bir duvarla çevrilmişti. 

Avluda olanları görmek şöyle dursun bi.a 
katlı olan ev bile görülmüyordu. 

Turgay evin ar'ka tarafına geçti. Orası 
daha ıssudı ve bir ağaç dama kadar yük· 
seliyordu. 

İleride ve geride kimseler yoktu. 
Hemen ağaca çıktı. 
Dam toprakla örtülmüştü ve düzdü. 
Turgay oraya doğru uzanan dallardan 

geçti. Dama atladı ve bacanın ardına sak· 
landı. 

Oradan bütün avlu görünüyordu. 
Koç bir pencerenin kenarına bağlan -

mıştı. Biraz sonra Taşkendli Tahir e 
kapısında göründü. Sırt,ındaki ka!ta. 
çıkarmış, gönıleğinin kollarını sıvamıştı. 

Elinde de keskin bir bıçak vardL 
Tahir, bıçağı bir kenara koydu. Koça 

yaklaştı, yere yatırdı, bacaklarını bağ • 
ladı. Bıçağı aldı ve bir şeyler mırıldan• 
rak koçun boğazını kesti. 
Kıpkızıl kanlar fışkırdı. 
Hayvan kıvrandı ve bacaklarını titret 

ti. 
Hoca bu m.an2al'ayı büyük bir borç Öoi 

demiş olanlann, gönül rahatı akse • 
den, bakışlarile seyrediyordu. 

Tam bu sırada yanıbaşına: 
- Paaat! .. 
Diye büyük bir şey düştü ve dönünce 

Turgayı karşısında buldu. 
Turgay onu yakasından tuttu. Kanlı 

bıçağı da alarak: 
- Yürü, a:içakl Oktay Hana götür~· 

ğim seni! 
Dedi, kapıya sürükledi. 
~ten güçlü bir adamdı. Tahir onda 

kurtulamıyordu. Çok geçmeden kendiDı 
ni sokakta buldu, artık §aşırmıştı ve riiao 
gara kapılmış yaprak gibi gidiyordu. 

* Turgay, Taşkendl i Tabiri Hanın ayak • 
ları altına fırlattı. Bıçağı da göstererek o 
nun suçunu anlattı. 

Oktay, Hakan olduktan sonra ilk h(l)r,. 
münü verecekti. Bir kaç dakika dalgıa 
dalgın Turgay'a baktL Onun yüzünd9 
büyük bir sevinç vardı ve birisini ölüme 
teslim etmekte olan bir adamın yüzün • 
de bu derece sevinç görmekten OktaJ, 
hoşlanmamıştL 

Oktay Han doğruldu ve Taşkendli Ta-
hire: 

- Korkma! kalk! 
Dedi. 
Tahir güçlükle yerden kalkh. 
Oktay Han bu sefer Turgaya döndü: 
- Sen, Cengiz yasasını eksiksiz bilir 

misin? 
- Evet Hakanım! 
- Başkasınm evine ondan izinsiz veya 

çağınlmadan girmenin cezası ölüm ol ~ 
duğunu da biliyorsun ya? 

(Devamı l l inci aayfa.da) 
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iTTiHAT VE TERAKKiNiN SONU 
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Talat, Enver ve Cemal nasd kaçtılar, nasd öldüler? 
.__ ...... Korsan . Petinde 

Yazan : Celll Cengiz 
Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen • Milli Mücadelenin bütün yoklukları 
içinde ancak iki şey vardı: Türk 

milleti ile Mustafa Kemal Paşası ••• 

spanyol şövalyesi el altından yerlileri 
kışkırtıyor ve Korsikalılarla 

Zavallı telgraf memurları Dev· ıranın en .karanlıık günlerinde, on üç T •• ki d 1 1 d 
Jet merkezinin resmi ve hu - -ay, bir gün bile sıkıldı~nu, melanko- ur er arasın a vuruşma ar o uyor u 
ıusi bütün telgraf muhaberesini, bu !iye düştüğümü hatırlamam. Sade ben 
yedi tabakaya doldurmak için kelime - değil, herk~ ayni kuvvet ve metaneti _ Türkler! Bizi 
teri birbirinin üstüne istif etmeğe ne gösterirdi. Hadiseler karşısında, tatlı 
kadar dıkkat ederlerdi! veya acı, ne müsbet, M de menfi hiç 

Harbetmek ıçin silah ve cebhaneden, bir heyecana düşmiyen, ağır bir vazı .: 
propaganda yapmak için matbaa ve ki· yeti bütün ağırlığı ile bilip, onun için· 
ğıttan mahrum olan bu milli hükfıme . den ancak birlik ve sebat ile çıkabi -
ım postatıanesinde, pul, dairelerinde leceğini şuurdan daha ziyade tabii sevk 
memur, hazinesinde para ve, nihayet, ile hisseden milli bir duygu, Anadolu
politika aleminde dostu yoktu. nun göbeğinde her türlü hücuma karşı 

Her halde, Osman beyin aşireti, ge- yerini Iakaydane muhafaza eden ye.k
ile aynı topraklar üzerinde, Osmanlı ~are kay~dan .bir ruh vücuda getirmiş
devletini kurarken böyle bir vaziyette ıtı:. O tarıh.tekı ~n~a.ranın ruhu, ancak 

unutmayın! Memle· 
ketimizde ebediyen 
yaşayacak bir ha tı • 
ra bıraktınız! Onu, 
kendi babalarımızın 
ve kendi kardeşleri • 
mızın mezarı gibJ 
saklıyacağız. Yolu • 
nuz açık olsun, meni 
ve tok gözlü kartll, 
lar! 

değildL Onun ne matbaaya ve ne de boyle tasvır edılebılır. . . . 
kağıda ihtiyacı vardı; ne memura ve ... Asıl m~v~uumuzu teşk.ıl eden. ıttı- .......................•• 

...ı- ·· ht t Ka d .. ·hatçılar ve ıttıhatçılık bahsıne gelınce, Barbarosun Kor. 

......................... 

ne ~ paraya mu aç ı. rşısın a, çu- . • .. 
·· .. b ' . t 1 w o zamanki Ankaranın sıyası ve goçebe sikadan Cezayire 
rumuş ır ımpara or ugun parça parça . . . . . 
O]m 'f k .. d boguw lın . sekenesı arasında ekserıyetı ıttıhatçı • dönüsü 
~ ve nı a ıçın e uş perı - . . k . . . • 

R!ll 1 - b 1 d H l' k " hik" lar teşkil edıyordu. Eı serıyet ıttıhatçı· Dogw an Beyin ge· ..-n var ıgı u unuyor u. al'OU ı a- . . 
. . t • k" A k !arda olmakla beraber ortada ıttı -

1 
tirdigw i altınlar Ce • yesırıı yap ıgı mzaman ı n aranın . . . 

muhtaç olup da yokluğunu hissettiği Bhatçılık hbeemb~nd hemedn :ı...~0~. k~ıtbt~hydtı. I zayirde bir kaç ge .. 
oeyler o kadar çok ve etrafındaki düş· unun se ı e o:ta a •uuyu ı .1 a • mi vücuda getirecek 
inanla 1-d b "' .. k1 .• k" çıların, on sene İttıhat ve Terakkı ha- ve Barbarosun bü • r o rl\.ca ar uyu u ı arzın aym . . . . . 
.... hasında a nı t kl .. . d b' ıeketını baştan ıdare etmış olanların tün gemilerini uzun ... , y opra ar uzerm e, ır . "h 1 k ·· ·ı· 1 
taraftan ·kı... . B' b" t ft d ve en son ıttı atçı ı rnumessı ı o an zaman refah içinde ı ... cı ızans, ır ara an a T 1• C 

1 
T · · 

dünya ile mücadele ederek ikinci de- a at - Enver • e~~ rıumvırası~ın 1 geçindirecek kadar 
fa • ve bu defa hak'k te T " k 1 1 _ meydanda olmayışı ıdı. Esasen, o tarıh- çoktu. 

ı a n ur o an. t b T . . f ·ı bo 1 t T 
Lcir devlet kurmakl • T '" ki ı e u rıumvıra 1 en zu muş u. a- Barbaros, :>on .., a ugr~an ur ere .• p A k h "" k. t • ·ık b" t 
Osman bey aşireti arasında bir muka· ıat . aşa n ara u ume ıne 1 ı~ Petro ile uzlaşama .. 
yese yapmıya imkan bile yoktu. Eğer, etmış dolanı~:badandı.THa1 _rekpet baMşladıgı mıştı. İspanyol şövalyesi el altından düşnekten de kendini ve arbdaşlan·ı Padişah Bağdat seferine gitmifU. 
Namık Kemal bu devri yaşamış olsay- zaman an ıtı ren . a at . aşa, u~ta- her gün yerlileri k~tıyor ve Korsi • nı kurtarmıştı. Türk donanması kuvvetli, irade sa-
clı: fa Kemal Paşaya 'bıat etmış, onu Turk kalılarla Türk gemicileri arasında bil· • • • hlbi bir ,kaptana muhtaçtL İbrahim Pa-

Cihangirane bir devlet çıkardık bir mille~inin yeni başı olarak kabul etmiş hassa sa!hil-deki meyhanelerde gürül- Korsika .seferinde en çok 8eVinen Do- şa Kanunt Süleymana Cezayir Bmirl 
aşiretten! ve bır çok dostlarına - İstanbuld~ odl· tü ve vur~malar eksik olmuyordu. ğan Bey olmuştu .. Bu kahraman de • Hızır Beyi tavsiye etmişti 

Mısraının kıymetini kay.betmiş oldu- sun, Ankarada o~un · onun etra ın a Yerliler arasında çıkan bir şayiaya nizcinin .:hissesine epeyce altın düş • Süleyman. Bağdaddan İstanbula bir 
~·-u go·· •• b . b" k· 'toplanmayı tavsıye eden mektuplar g··re o günlerde Amiral Alvaronun da mü.ştü. Yalnız bu kadar mı ya? 0, hiç adam .ıMndermiı:ı, ve Barbarosun 1ıeınen 6 \,LI, rur ve unun yerme, c ır yo Az k, Ce 1 P da . o ı>~ -. • 
tuldan bir varlık yarattık• manasını bu ya~ıştı ... 90. m~ aşa. aynı Korsikaya uğraması ilrtimali Barba .. yoktan bir de Juze'ttayı kaı.anmıştm.. Cezayirden İstaribula davet edi)meS&-
mısradak" de d h k ıı· b" ta - vazıyette ıdı. Bıat etmıyen bır Enver b." Sbüt .. n kuşkulandırmı<:tı. Doğan, Juzettayı çılgınca seviyor • ni irade etmış· ti. ın n a a uvve ı ır n p d da d b "" b"" t·· b rosu u u " 
'tana ile ifade edecek ıbaşka mısra bu· aş~ var ı, 0 ' 0 ~ıra a us u un aş- Baı:1baros, İspanyol amiralından ve du. İşte Hasan Çavuş İstanbuldan, eeza-
lurdu! 'ka 1flerle .m~şguldu. . '? .. .. onun donanmasından korkmuyordu. O· - Beni nereye götüreceksin? yirde bulunan Barlbarosa bu iradeyi 

Burada sayılma.sına imkan olmıyan . ~n ıttihatçılık ne ıdı: Bu~~k ~- nun çekindiği bir nokta vardı: Türk - Cerbeye .. yahut Becayeye.. tebliğe gefmişti. 
l>ütün bu yokluklar arasında ancak iki ·'lıtikayı yapan •şahıslar olıg~rşı_sı• ~ır denizciler:i limanda iken Alvaro gele - - Barfuaros ta orada mı oturur? Barlbaros o gün iki haberle bl1' .. 
-y vardı· Tü" k ·11 ı· ·ı M tarafa bırakılacak olursa, bır ınkılap k 1 a b" .ı..-...a·ına ug· ramaları muh- - Evet. Evi ve kansı oradadır. laştı .. kendisine: ·r . r mı e ı ı e onun us· h k . b. uh fk" h k . b' ce o urs , ır~ 
tafa Kemal Paşası! Bu korkunç yok - ar~ etı, ır .r ~e ~ ~ kare ~tı, İ~r temeldiı. Halıbuki gemiler deniz üstün- - Barbaros evli demek .. Öyle mi? - Zevcen.iz birdenbire vefat ettif.. 
luklar içinde ben onun bir dakika bile 1~ ve cemıye~ e~rı ~ ımın an • de serbest kaldıkça İspanyollarla her - Şüphesiz... Demişler ve arkasından da: 
-s·ın· .1. ,.a.......tt•W• · ·· ed' tıhat ve Terakkı, nulli bır hareketten d"" ·· ek mümk" u··n olacaktı - Karısına çok sadık olmah. Ken - - Kanun! Süleyman sizi lstanbUla --.,- ı Aa,'""'""' ıgını gorm nn. . w. . İ . zaman ovuşm · 

Bizzat şevk ve neşe içinde, etrafına ~~ş~a ~~~tlşe~ ~eğild~ .. ttihalt v~ ~~~:~- Hatta Türk denizcileri böyle bir tesa- disile bu kadar yalnız kaldık .. Şarap davet ediyor! 
teVk ve neşe vererek( muvaffakiyetten kının ru· ~;il v~ ına.~: er l u ~~ düfü gözlüyorlardı. içtik .. saııhoş olduğu haJde yan gözle Haberini vermişlerdL 
-evvela kendisi emin o1up, etrafına da ~vve mı t "ttiıh ten ~. a ~ı ar, 

1
u- Baıibarosun Korsika limanından ay· yüzüme lbile !bakmadı. Barbaro.9 bir müddet bu kara haber 

da. b · t" telk· 'ÇUk ve or a ı a çı zumresı, mem e- - Ne sandın ya"> .. Barbaros dünya • le sevindirici haber arasında bocala • ırna u emnıye ı ın ederek çalı- k . b"" ı ·· .11 .. k tl . . t il nlırken, yerlilere karşı gösterdiği mer- _ .. 
·ııe kah .. etın u un mı ı uvve erını ems nın meşhur deniz kahramanlarından dı .. İlk önce Avvenin .ba•ına •ttL ..,-pn mı u raman, yavaş yavaş, bu • . "h 1 . . d . . dane hareket hiç bir milletii deniz ta- .T'Y " -: .. _..::.~ 

tün bu yoklukları varlıklara tebdil et- 'ediyordu. Bu ıt.tı .atçı. 8 .r ıçı~ . e re_: sı.n • bir.idir. O, karısını çok sever. Ve evli ladı .. O, zaten Korsikadan CIDllllÜ&-
··'"'~ d rihinde görülmüş hadiselerinden de .. _...-.. menin yollarını buldu ve buldurdu. -ru~ın~ ve. ~a~ıa. ısınım~ egışmesının bir erkeğin çapkınl~ yapmasını hiç te günden beri meyustu. Yabancı ~ 

Ben Ankaraya geldiğim günlerde An ebemmı~etı ıkıncı_ der~~d~ k~lırdı. ~a· ğildi. hoş görmez. şehit ilan Sallı Reis gibi bir asl.aDI 
•vur isyanının bastırılpığına şahit ol· t~n yenı hardte~ı~ .reısı, ıttıhatçılıgı~ Kıoca Barbaros, eğer isteseydi, li • Fakat, o denizi karısından da çok se- kaybetmişti. 

uk Ark d A k bır yabancısı mı ıdı "> Makedonyadakı manda demirli duran sekiz on korsan er -s:-.h"i1r: 
m~t : . ~sın an, n ara etrafın- 'ilk hareketin ilk amillerinden biri o de· gemisini de birlikte alıp götürebilirdi. v · Barbaros karısını toprağa suu--" 
da yem yem ısyanlar çıktı. Bunlar da w .1 . d"' trı· b t ,_ .. l Fakat, yerLilerin Barbarosa ve Türle Juzetta düşünüyordu: ten sonra, evine döndü. Kendi8ini zi ,. 
bast ldı b l d k" ·· ·ıs· gı mıy ı · ıcaı as ırm&A uzere s • - Beni de Barbarosun kansı gibi Ce- yarete gelen Hasan Çavuşla uzun boY" 
. ırı • .un~ a ımseye llmı ız- tan;bul üı.erine yürüyen ve Abdülha • denizcilerine karşı g&terdikleri n:isa· zayirde »ıra.kacaksın demek? .. 

aiık vermedi. Bır aralık Yunanlılar d3 ·d· tahttan indiren Hareket Ordusu- firperverlik, Barbarosu sözünde dur - lu görüştfrkten sonra İstanbula tltıne' 
.taan:uz ~ttiler; Bursaya ve Bileciğe ka· mnuınıerkanıhal'biye remi o degıw·ı miydi? magwa sevketmış· ti. - Ne yapalım? Kadınlarla sefere ğe karar verdi. 
da l l b t d d çıkmak ldet olsaydı, seni bir dakika ba b ka _.nar-·•~-~er ıyenruh. u deaa:~z esd.naGsın a . a Bunun için yeni milli hareketin kah- Hatırlardadir ki, Ba.A..aros Korsika Bar rosun u ran, uzun ~aa-.. 
ın:ı~ranın u gışme ı ene ın w bile yanımdan ayırmazdım! Maamatih dan:beri İstanbula hasret çeken Türk 
aanl her .gü k"" h tl . d - ramanını ittihatçılar hiç bir tarafta ya- limanına girer girmez yerlilere, hiç bizim seferlerimiz böyle Korsika yol· l .. d . d" . f 

h
ar, .. k"" n u aya arın.a evam. . dırgamamı<:lardı. Hepsi de on ilci se • kimsenin mahna .ve canına dokunul .. ı · ·b· h ·· gemici erını e sevın ırmış L ___ L_,_ 

:ve er gun u neşe ve emnıyetlerını '!J i b cu ugu .gı ı er zaman uzun surmez.. Barfuaros Cezay.ir sahillerini ~ .. 
. . nelik tecrübelerden alınmış mili ir mıyacağını ilan etmişti. sık sık denize çıkarız. Fakat, çabuk .-

muhafaza ettiler, karınları acıktıkça 'r1'ı ile ve milli bir disiplin içinde onun İşte Barbaros "am bı"r Tü' rk denizci· dö" . K da k . h ft l za etmek üı.ere bir miktar denbei -
:Ya işkembe çoibası, yahut koyun veya "L nerız. ışın e serl'Ya a a arca gemi bıraktıktan sonra, İstanbul& ;:eti 
tiftik kelles. yed"lıe k 1 1 etrafında toplanmışlardı. Arada, fazla sine layık olan mertlig" ini burada da limanda kalırız. On 

ı ı r ve uy u arı ge • . 1 1 İ .h t türeceği arkadaşlarını .seçtL. 
d.w. d id" b" t t'f olarak, muhtelif sebep ere ttı a ve göstermiş ve bu suretle Korsikadaki • • • gemiyi kalafatlattı .. Eksiklerini djbdO.. L~gı zal maahn ta, ~ dıp ~a .ır po~lına ~ Terakkiye darılmış ittihatçılarla itti • korsanların bile hürmetini kazanmıştı. --..dl.. 
-aaryo a, Y u mın er uzerıne sen ış h 1 k h k f k 1 tek Cezayire arızasız olarak döndülıer. kürekçilerUıi, yelkencilerini a7u-
bi.r ti-ftik postuna ıkıvrıldılar ve kor • !tçı ı . are e ıne arışmamış 0 

an Türk denizcileri Korsika seferinde Aradan yıllar geçti.. bir gün Cezayir Cezayi'fde mliıafız bıraktı .. 
k .. 1 .. l- d 1 V 'tuk yem unsurlar, gençler de vardı. ilh İ ,, __ .... .ııe 

usuz ruya ar gorereA uyu u ar. a • (Arka.n var) çok şeyler öğrenmişler ve b" assa se • kıyılarında stanlbuldan gelen bir yel· Ve bir sabah, seçtiği arta..-.~ 
'fıiyetteki ağırlığın bütün yükünü bu _ .............. ·-··- ··- ·- ·... ..._ fer esnasında açık denizlerde düşma· kenli göründü. birlikte on yedi gemisile yelken llP 
hareketin reisi çekerdi. Bir kısım poli- r nın toplu Jcuvvetlerile karşılaştıkl~~ı Bu .gemi İstanbuldan, Kanun! sa r Cezayir sahillerinden a_!"ld1. ıa 
ıtikacıların daha o zamandan ona eza ve NiJbelçl tak.tirde bile onlarla çarpışmanın guç leyman tarafından gönderilmifti. İşte Barbaros Cezayırden .....,.. 
cefanın türlü türlüsünü yaptıkları iÖ- bir iş olmadığını anlamışlardı. Gemide Süleymanın perde çaVUf • bu ,suretle geldi.. o zaman yqı altı811' 
rülürdü. Bu devirlerde onun göster • Eczaneler Korsika seferi Barbarosun denizcile- !arından Hasan Bektaş ne bir kaç de- geçmişti. Ve kendisi yolda .~~ 
miş olduğu sabır, toleransı ve taham· .. ıeee nibetçl olan eeaneler f11111art1ır: rinin c(ir'et ve cesaretini bir kat daha nizci vardı. Bunlardan biri veziriizam günün birinde Türk devletintll ~ 
mül kuvvetini inkılap tarihlerinde hiç btanltal ctbehdeldler: arttırmıştı. İbrahim Paşanın adamıydL Sadrizam meşhur bir kaptan paşası olacatmı • 
bir inkılapçının g&itermiş olabileceğini Ak.sarayda: <ZlJa Nuri>. l}ehzadebafm- Barbaros esasen Korsı"kaya yalnız İ'brahim Paşa o sırada Halebde bulu ~ 1ından bile -innemiı:ıti da: (İ. Hakkı). Beyazıtta: <Baydar). Ka· e-~ " 
ıZabunnnletmiyorum. O, bir taraftan bütün raııtımrükte: (Arif). Bamatyada: <Teo- altın topfama.k ıikrHe gitmemişti. O - nuyordu. - SON -

ara tahammül eder, bir taraftan da fil"•). Eyüpte: (Arif Beflr>. Smln6ntın-
k ""' nun maksadı bütün Akdenizi saran ya· şev ve neşesini bir dakika bile kaybet· de: <Bensason>. Küçütpazarda: <Neca-

k kı kö hancı korsanlan tanımak, onlarla kar • miyere etrafına, mütemadiyen, hayat tı AhmetJ. Alemdarda: .<~at>. Ba r -
verici bir güneş giıbi, bu şevk ve ne _ 7ilnde: <Merkez>. Şehremininde: <Ham- şılaşmak ve !bu korsanların Korsikada-
şeyi yayardı. İyi bir haber geldiği za- dl>. J'enerde: <Bm11yadl). ki hayatlarını ve vaziyetlerini yakın • 
man bundan dolayı neşelenen, fena bir BeJotl• ellletbulekiler: dan tetkik etmekti. 

be ld.w. d 'b k Tilnelbaşında: <Matkovto>. YUt.sena.ı - Ba~baros bu neticeyı· aldıktan sönra, a r ge ıgı zaman a unun ar a • dınmda: <Vlngopulo>. oaıatada: <Mer-
sından geleceğine emin olduğu iyi ha- kes>. Taksimde: <Kemaı Rebul). lltllde: Korsikada barınan meşhur korsanlar a-
beri karşılamak üzere tekrar neşele • <Pertev>. Beflktatta: <Süleyman Recep>. rasında da çekinilecek bir kimse olma· 
nen milli kahraman, yukarıdan aşağı 11o1u1ç1, Küıkiy, Adalarda: dığını anlamıştı. Korsikada arkadan 
doğru yayılan bu şevk ve neşesile, "Ö'skildarda: d:atelebafı>. 8an1erde: <Ol- vuruculuğiı. meşhur olan bir tek a • 
inanma ve dayanma kuvvetler.inin man>. Kadıköytinde: <Moda), <Merteı>. dam vardı: Don Petav. 
tembolü olmuştu. Bunun ıçin, Anka • BtıJilkadada: UJlnul). BeJbellde: <BaDt> Barbu'ol emm kuıdulu 80ll tuzağa 

İnhisarlar u. Müdürlüğünden: _ 
ı. - 100 kilo komprime halinde kı.loridrat dökinın 

1250 kilo bergamot esansı pazarlıkla satın alınacaktır. 
II. - Pazarlık, 9/Vl/1937 tarihine rastlıyan çarşamba günü Kabatafta Jeıfl'" 

zım ve mübayaat ıubesindeJd alım komi,syonunda yapılacaktır. . 
111. _ Şartnameler paras1z olarak her gün sözü geçen §Ubeden aiı_?abilir· ,., 
ıv. _ İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 guveıoe 

ralariyle birlikte adı aeçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (306') 



Çallı lbrabim Beyoğlunda 
geçirdiği kazayı anlatıyor 

(Ba.ı tarafı J inci MıJlfada) 
- Geçm.iı olsun üstad! dedim. 
Dudaklannda ve gözlerinde o her za
~ samimi tebessüm aydınlandı: 

- Yahu ... cYerin kulağı var!> derler
di... Bu sözü hatırladıkca, gözlerimi kal-
4brınıa diker: 
•- Nerede bu yezidin kulağı?• diye 
~nür dururdum. 
Şiındi anladım ki yerin kulağı vardır. 
- Neredeymiş üstadım? 

tallı İbrahim: 
- Babıalide! diyor ve ilave ediyor: 
- Hem de orada yerin; bir, iki, beş 

4'efi1, belki yirmi, yirmi beş çift kulağı 
ta?. Evet ... Muhakkak ki, yerin kulağı 
fedilderi şey gazeteci! 

Benim basıma gelen iş, ne zabıtaya 
'1tsetti, ne de iki kişi tarafından görül -
da. Buna rağmen, nrıeden, nasıl haber 
.ıctınız?. Halfı hayretteyim! 

- Nasıl oldu bu iş üstadım? 
Callı, gülerek, boynundaki ve başında

~ sargıyı gösterdi: 
- Böyle oldu işte! 

'I\...: Fakat yara hayli tehlikeli bir yerde. 
-vgrusg verilmiş sadakan varmış 
..,.;: &palan benim namıma verdilerse 
~ Fakat benim verilmiı sadakam 
)ak_ 

ÇüııJrii hiç bir zaman, hiç bir işde di
lehct duasına güvenip sığınmadım. Mer
haırıetsiz değilimdir. Fakat dilencileri 
lördükce, onlara değil kendime acınm. 
~ onla dan her birinin birer apar -
lınıanıan varmış. Bu itibarla, hicabım, 
Olllara sadaka vermeme daima mani ol-
"ıı 

- Mütecavizleri tanıyor musun? 

Bir ,ey söylemedim, yürüdüm. Ve ken· 
di kendime: 

- Bana da tayyare piyangosu çarpa • 
cak değil ya dedim. 
Meğer bana çarpan, insan dejil, be • 

laymış. 

Arkamdan küfürlü bir Diri savurdu: 
- Ulan pardon demek yok mu? 
l>Qndüm, 'Ve: 
- Vatandaş, dedim, pardon diyeyim 

amma, vazifene müdahale etmiş olmıya
cak mıyım? Meğer berikiler bunu anlı· 
yacak kafada dejillermiş. Ustüme doğ
ru hep birden çullanmalarile, çıktıkları 
sokağa dönüp koşa koşa kaçmalan bir ol
du. 

Ben neye ujradığmu pprdun. Boy • 
numda hafif bir ıslaklık hissettim. Elim· 
le yokladım. Bir de ne göreyim: Şakır 
şakır kan değil mi? İhtimal bunu görme
nin, ve yaranın tesirile birdenbire fena 
halde halsizleştim. Eğer tesadüfen bana 
rastlıyan Kemani Necati koluma girme • 
seydi, kaldırıma yıkılaca'ktım. Onun yar· 
dımile bir otomobile binip Beyoğlu Zü -
kür hastanesine gidebildim. Bana az.anıt 
ihtimamı gösteren hastaneye nasıl teşek
kür edeceğimi bilemiyorum. 
Hayatımın yarısını kemani Necati, ya

nsını da onlar kurtardılar diyebilirim 
Ben ayrılırken Çallı İbrahim: 
- Bundan sonra, diyor, tokat atsalar, 

pardonu benden! 
Ve ilave ediyor: ı 

- Meğer b1z, saat 24 den sonra Beyoğ-
1un da her gece, hayatımızı tesadüfen, ya
ni böyle seyyar ve canlı belllara tesadüf 
etmediğimiz için kurtanyonnuşuz! 

Selim Tevfik 

lngiltere bir garp paktı 
akti için Almanya ile 

,._- Hayır... Hiç birisini tanımıyorum. 
~ yansına doğru, Taksime çıkıyor -
d1ını. Niyetim, Talimhanede, beklenmek
te bulunduğum bir yere uğramak, ve ma-
~etimi bildirip eve dönmekti. Zira biraz görüşüyor 
l'ahatsızcaydım. Yatmak arzusundaydım. Londra, 6 (A.A.) - Sunday Dispatch 
"-.:-aksimden Tarlabaşına sapan sokağın mecmuasının siyasi muharririne göre, İn
-tındaki çeşmeye yaklaştığım zaman, giltere, Almanya ile münasebetlerinin son 
'°kaktan çıkan üç kişi ile karşılaştım. zamanlarda iyileşmesinden istifade ede- 1ı Jtıın bilir nereden geliyorlardı. Fena hal- rek bir garp paktı imzası için müzakere
~ salla~ışlarmdan iyice sarhoş olduk - lere girişmi~tir. Bu yolda atılacak ilk a- 1 
~ bellıydi. dım Almanyanın, Belçikanın bitaraflığı- 1 

.!_~em nasıl oldu? İçlerinden birisi.. nı temin eden İngiliz - Fransız - Belçika 
-gsume kuvvetle çarptı. itilafına girnıesi olacaktır. 

"-················· .. ·········,······························ 

..... 
• 

Ankara Belediyesinden : 
tıı!'1karada yevmiye 100,000 ekmek yapabilecek kudrette bir ekmek föbrikul 
~sına talip olanların tekliflerini ve kataloklannı bir ay .zarfında vermeleri 

•lc:e ilAn C>lmımuştur. Vaki olan muhtelif müracaatlar 8-rine ba mllddet 
•m&a kadar azatılmıştu (3190) U 

80Jf POS'IA 

Olılag Hanın Adaleti 
(Bq tanıfı 9 Ut&Cll chifede) 

Turpyın &6zleri yuvalanndan tarh -
yacaktı. 

Yüzü mermer gibi olmllflu ve oldulu 
yerde titremiye bafladı. 

- Fakat ... Ben onun suçunu yakala • 
mak için girdim. 

- Yasada böyle feY yoktur. Yabm.. 
•başkasının evine zorla veya ıizlice gir· 
mek yasaktır. Girenin cezası ölümdür• 
der. 

- !?!? ... 
Etraftaki beylerle halkın hepsi de Ok-

tay Hana hak veriyorlardL 
Oktay Han cellada emretti: 
- Cezasını ver!.. 
Şimdi sıra Taşkendli Tahire gelml§ti. 

Herkes sanıyordu ki o da öldürülecektir. 
Fakat böyle olmadı. Oktay Han orada 
bulunanlara yüksek sesle sordu: 

- Farzediyorum ki Turgay bu adamın 
evine gizlice girerken tutuldu ve boynu 
vuruldu. İçinizde Taşkendli Tabirin bir 
koyunu boğazladığını gören var mı? 

- Hayır!.. 
- O halde biz suçu bilmiyoruz. Bilin • 

miyen suçlar cezasız kalır! 
Taşkendli Tahire döndü: 
- Haydi, git! 
Dedi. 
Herkes bu karan alklfladı. 

Yaranki nushamızda : 

Hozatlı kadın 
Yazan: Peride CellJI 

Yeni Demiryollarımız 
(Ba,ıtınıfl J ltad ıayfada) ziranda büyük bir törenle resmen &Çil 

lar ve ray döşemesi işi bu ayın beşin· lacaktır. Merasimde kıymetli Başbaka• 
de (dün) sona erecektir. Bu suretle nımız İsmet İnönünün1 Bayındırlık Ba• 
bu hat, Sivas, Erzw'um ve Malatyayı kanı Ali Çetinkayanın da bulunmul 
birbirine Çetinkaya istasyonunda ka- ve Başbakanın, hattı büyük bir söyle~ 
vuşturacaktır. le açması kuvvetle muhtemeldir. 

Bu civar köylüsü ile Malatyalılar . .. ·· b,. 
Si 1 1 .b ·· ilk b. . Çetınkayada gunden, gune artan w 

kve l vk~ ı. adred~yl Kı~ 'ı~vınkurç veb nlcoş- yük bir imar faaliyeti göze çarpmakta. 
un u ıç.ın ır er. oy u a ar .. ~ 

kesmeye ve bayramlar yapmaya hazır· yeni, yeni binalar, oteller, dukkanl81 
Ianmaktadır. Trenin ilk bağlandığı gün yükselmekte ve kalabalık artmaktadır. 
bu civar kö~üleri tarafından coşkun te Civar vilayet ve kazalardan buraya 
zahürat yapılacaktır. çalışmak, ~ yapmak için büyük bir .,. 
· Şimdiden Çetinkayada büyük bir kın vardır. 
kalabalık göze çarpıyor. Hat, IS Ha· Net'et Nam Dumanlıoğlu 

iki VeiaH;;B-;~yahati 
"' 

(Baştarafı J inci sayfada) 
Rüştiı Arasla, iktısat vekili Celal Baya
~ın yakında lrak'a gideceklerini yazmış
tık. Irak hariciye nazırı Naci El'asilin 
geçenlerde vuku bulan ziyaretini iadeye 
matuf bulunan bu seyahatin tarihi tesbit 
edilmiştir. Hariciye vekili ile iktısat ve
kili bu ayın 12 sinde olmadığı takdirde 
15 inde Ankaradan Bağdada hareket ede
cektir. Vekillerimizin dost ve komşu mem 
lekete olan bu ziyaretleri aynı zamanda 
prk paktına aid meselelerle de alakadar 
olduğu11dan ehemnıiyetle karşılanmakta
dır . 

Irak harbiye nann geliyor 
Diğer taraf tan Irak harbiye nazırı Ab

düllitü Nuri paşa bugünlerde Ankaraya 

gelecektir. Abdüllatif Nuri paşa, şimdi 
Şamda bulunmaktadır. Irak harbiye na.. 
zın, Ankarada ziyaretlerde bulunacak V9 
şehrimize gelerek Londraya gidecektir. 

Menemencioğlu Ankarada 
Cenevrede"C dönmüş olan harıciye si

yasi müsteşarı Numan Rıfat Menemende 
oğlu dün akşam Ankaraya gitmiştir. NUıt 
man Menemencioğlu Hatay için imzalaıı 
nan muahedenameleri de götürmüşW.. 

Bugün başvekil İsmet İnönüne bu hu • 
susta izahat verecektir. 

Bükreşte ziyafııetler 
Bükreş, 6 -- Hariciye nazın Antonett 

ko, Rüstü Aras şerefine hariciye nezare-
tinde lıususi bir öğle ziyafeti vermi§tir. 

KANZUK SAÇ EKSiRi 
Antonesko, akşamleyin de Rüştü Aru 

şerefine Colonade likantasında bir ziya• 
fet vermiş 'e bunda da Türkiye elçilill 
ve hariciye nezareti erkanı bulunmuş ,. 
tur. 

KOMOJEN 
Saçlann köklerini kuvvetıendirlı·. 
DökDlmeslni keser. Kepekleri ta -
mamen gıderir ve bOyOme kabili
yetini nrlırarak saçlara yeniden 
hayat verır. Kokusu JAtif, kuJJımışı 
ko,ay bir saç eksıridir. 

lngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

BEYOÔLU • lsTANBUL 

KUMBA.RA 

Von Papen Hitler 
ile görüıtü 

Viyana, 6 (A.A.) - Almanyanm Viya .. 
na sefiri B. Von Papen'in bugün Ro • 
gensburg'a gitmiş olduğu ve orada mu
siki festivalinde bulunmak üzere gelmif 
bulunan B. Hitler ile görüşeceği resmen 
bildirilmektedir. 

İyi bir membadan öğrenildiğine göre, 
Führer ile ~efir Avusturya ve Almanya 
matbuatındaki kalem münakaşalan hak· 
kında görüşeceklerdir. 

Göring attan düştü 
Berlin 6 (A.A.) - B. Göring, bir at. 

tan düşme kazası neticesinde dizindeT 
hafifçe yaralanmıştır . 

• 
BIRE, 
1000 
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S A H İ B İ N İ N S E S İ Beyoğlu ve acentaları 
ANKARA - Vehbi Koç Ticaret Evi. lZMfR - Artur Vetter MERSiN - .Jorj, Satel BANDIRMA - Ahmet ve Bahaeddin Bereket 
ADANA - Ş. Hıza fşçen. Yeni Mağaza KAYSFRl - fsmail ve oğulları Cıngıllı SAMSUN - C. Celal ÖzlU, S. Kemal Sezen. kardeşler. 
BURSA - Mehmet HOzmen KONYA - A. Mllclp Dölen ZONGULDAK - 1snıet Ağartan, Ahmet Yüksel 'I RABZON - Dedeoğlu Sami, Hami f9 
ESKlşımlR - Hasan Alanya ANTEP - Naci ve Ahmed Dai kardeşler. DlY AHBEK1R - Ce~ı'U Ayyıldız Pu:ataırnlı kardeşler. 
--~~--------~------~~~:_=:_:.==~~~~----~~~--~-----

Zümrüt Yalova Kaplıcalarının 
Asırlardanberi tecrübe edilmiş radyo aktiviteli ve müsekkin hassalı meşhur suları; müzmin 

romatizma; siyat\k; ağrılı barsak iltihapları, anterekolit, müzmin ishal ve dizanteri, ağrılı 
basur memeleri ve .sancılı kadın hastalıkları, nikris ve her türlü nevrc1ljiler gibi hastalıkları 
muvaffakiyetle tedavi eder. 

Tedavi, mütehass1s doktorların nezareti altındadır. Biyolojik her türlü tahliller için 
laboratµvar ve fizyoterapi, tesisatı vardır. 

la sene kaphcalann otel ve lokantala•ıada blJlk tekemmlllet 
rapılmıştı•. 1 Hazirandan itibaren llaOardakl acazlak bllbas8' 
calibi dikkattir. 

Çınar oteli : BI• glnllk paasron komple ••otel ve remek ,. bir ldfl 
için ••325., lmnşta•. iki kişi için otel ve r emek •• 550" ka•aşta•. 

Birik otel: BI• glnltlk pansron komple •• otel ve remek " bir ldfl 
için 350 klll'aştan başlırarak kat ve odala•ına gire redl u..ar• 
kadardır • 

• iki kişi için altı liradan dokuz U..ara kadardır. 

Aileler için ayrıca tenzilat yapılır 
Loll:aatal•da blf'llk bir itina De laazı•lanu remeklerlll tablodott;: 

Birik Lokantada 100 ve Park lokantasında 70 lmra,tar. AIAk&
remek llatlarında dabl teazUlt ıapılmııtır • 

....____Banwa. ·am,. 


