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llYMETLI MISAFIRiN 1Hapishane firarileri diin 
DONKÜ BEYANATI Adanada yakalandılar 

A dana muhabirimizin telgrafından bir parça 

''Türk Ordusunun azamet 
\1e şecaatine hayranım,, 
"Atatürlı gibi bir başa malik olan Türk 

kardeşlere gıbta ediyoruz,, 

- • * * Irak Hariciye Nazırı Türkiye · Suriye mGııasebabndan bahsederken 
" Suriyelilerin birgiin Türk hükiimetinin haklarında beslediji 
teveccühten istifade edeceklerine hiç füphem yoktur ve bu çok 

_ yakın zamanda olacakhr ,, dedi 

Katil Abdullalı ile Tevf ikin 
gaka/anmalarında "Son Posta,, nın 

neşriyat ve mükô.f atı ô.mil oldu 
-------0000-00-000 _____ HONOM- 1 

~ Kıymetli misafı11miz Cumhuriyet abidesine çelenk koyarken 

tır:ı ~e~ ~~safirimiz Irak Hariciye Na çisi olduğu halde Taksime giderek Cum-ı diye Reisi Muhittin Ustündağı ziyaret 
)'e rn~ Asil dun refakatinde Irak Harici- huriyet abidesine çelenk koymu§tur. Mü- etmi§tir. 
~n Bay Nusret ve Türkiye el- teakıben vilayete gitmiş, Vali ve Bele- ' (Devamı 10 uncu sayfada) 

Bayrağa Parti merkezi 
bürosu teşkilatı Türk bayrağı yırtık, sökük, 

delik, kirli, soluk olmıgacaktır 
tıu~:ara, ~O (Hususi) - Bayrak kanu-ı rengi ve boyu etrafında bilhassa durul- Güz.ide gençler parti 
bıe il ~atbık şeklini gösterecek nizamna muştur. Ayni esaslara göre, temsil bay- • 1 • d l t 1 k 
ban {~Je~ini hazırlamak iızere teşkil olu- rağı hususi şekilde ağaçtan veya maden- ış enn e ça ış ın aca 
tı.r. li rnısyon çalışmalarını tamamlamış- den yapılmış yuvarlak göndere asılacak- Ankara .30 (Hususi)'- Cumbu-
len azırıanan projede tesbit ve izah edi- tır. Milli bayramlarda, umumi tatil gün- riyet Halk Partisi umumi idare 
Çerç;8asiar arasında bayrağın yapılışı, lcrinde resmi dairelere çekilecek temsil !ley'etinden a~ılar~ siyasi n'Üste· 
~cb'adı, ay ve y1ldızın vaziyeti, (Devamı 7 inci sayfada) şarlıklara tay~ ~ılen zatlerin yeri· 

- ne önümüzdeki gunlerde yenileri 

F U I 
• • ı E ı (Devamı 10 uncu sayfada) zu ı ı ç ın y azıl.a n rmen ı ce eser -·------··--· .... ·-·····-·-·-.. -·-

l . ·oAHAR 
anınmış ve tanınmamış BAYRA MI 

Vatandaşlar ne diyorlar? • 
~~:Yİn ~it Yalçının mütal~sı: A~t ~~· Koı;la~m teklifi '. «Bu 1 1 ~ Ernıcnı vatandaı=ıın hu esen yaz eserı tercumc ettırelım ·de tetkık nü· 

ca~sıb~linı geçinenler
0

imizi utandıra- munesi diye alimlerimize birer tane 
ır keyfiyettir.» hediye edelim : 

ş. • • • * ~ * 
.. ~ır 'Yu&uf Ziya diyor ki: «Edip ve Bir Enneni vatanda,ın fikri : «Bu 
at"kıtnlerinıiz münakaı:ıadarı, tarihi tef 

ı a y k · işde sizin yüzünüzün kızarmasına 

Katiller nasıl kaçıp 
Adanaya. kadar nasıl 

gittiklerini anlatıyorlar 
Firarileri ilk tanıyan ve zabıtaya haber veren zat 
" Son Posta,, nın devamlı okuyucusu Ceyhan oteli 
müsteciri Bay Şevkettir. Vadettiğimiz mükafatı bu 

sabah telgraf havalesile gönderdik 
Adana, 30 (Husu -

si) - İstanbul tevkif 
hanesinden esraren • 
giz surette kaçmağa 
muvaffak olan Ayas 
a~a cinayetinin faili 
Abdullah ile amca 
katili Tevfik bugün 
saat dörtte burada ya 
kalanmışlardır. 

Fuat 

Y akalanan 7irarilerden katil Abdullah ,. 
" Son Posta ,, n1n 

mükafatını Bay Şevket 
kazandı 

Katil Abdullah ile Tevfiğin izlerini 
zabıtaya ihbar edecek kimseye veril
mek üzere 25 liralık bir mükafat vazet
miştik. Bugün bu mukMatı Adanada 
Ceyhan otelinin müstecıri Bay Şevket 
kazanmış bulunmaktaıiır. Parayı tel
graf havalesiyle bu sabah gönderdik. 
Bay Şevketi yaptığı hizmetten dolayı 
takdir ve tebrik ederiz. 

NASIL KACMISLARDI? 
Firarilere nezaretle mükellef 
gardiyan "Son Posta,, ya hadisenin 

içgüzünü anlatıyor 

c 

k· F aı:nıa tan vakit mı buluyorlar 

ı 
1 

1 
'uzulinin eserlerı' gıbı" fuz.ulı" 1·ş- kanşmam, müellif bizim yüı:iimüzü f ·ı· Abd 11 h ·ı T f'k 1 Abd 'l h ·· ·· f' l"t e .. 

1 
Ayazağa cinayeti aı ı u a ı e ev ı i e u. a m ne gunu mır 

\_ ugraşsın ar.» ağartmış ya, aferin adamalı> amca katili te\'fiğin Adanada yakalan- ettikleri malum değildi. Ya~nız nisanın 
;::::<'lki . .. - . . . . ../ Bugün 1 Mayıs Bahar bayramıdır. Res- mış olmaları memlekette umumi bir 20 inci günü kaçmış oldukian anlaşıl-

fası.n ~nku nushuırımn bırıncı say-
1 
da yazdığı bır eserden bahsediyordu. mi daireler, mektepler kapalıdır. Kırlar- ınemnuniyet uyandırmıştır. Zabıtamı· mıştı. Yapılan tahkikat mü::.bct netice-

hw da, cSuleyman Sıtkı im:z.alı bir yazı I İkisi i!itisar etmiş, ve ikisi maalesef he da eğlenceler tertip edilecektir. Memle- zı on gündenberi geceli gündüzlü meş· ler vermemiş ve naısıl kaçtıkları bir tür 
dı~d ar ~tmisti. Bu yazı, 'l erzi B:ışyan :ı- ı nüz basılmamış dört muazzam ciltten ketimizde bahar bayramı ilk olarak ge- · gul eden bu firar hadisesi de nihayet lü anlaşılamamıştı. Gerçi yeni yapılan 
llltr· a hır Ermeni vatandasın, büyük Türk ı mürekkep olan bu eser, 0 Ermeni vatan- çen sene yapılmıştı. Bu sene ikinci ola- kapanmış ve failler adaletin pençesine hastane koğuşunun penceresindeki de· 

1 Fuzulinin eserleri ve hayatı hakkın- l (Devamı 3 üncü sayfada) ,rak kutlulanmaktadır. teslim edilmişlerdir. (Devamı 10 1tncu sayfada) 
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r---------------~ 
H er gün 

- - --
Denizyollarzmızın ıslahı 

- Yaz.an: Muhittin Birgen 

G azetelerde yazıltJığına göre De

nizyollan idaresinin açığı var

mış. Bir rivayete göre 300,000 lira diyor
lar; diğer bir rivayete göre de açık iki 

yüz bin lira imiş. Bu açı~ı kapatmak la
zım geldiğine göre, düşünüp taşn:nışlar, 
memurların aylıklarından, muayyen bir 
nisbctte tenzilat yapmaya karar vermiş
ler. Fakat, memurlard:;.n yapılacak ten
zilat, açığı kapamayil kafi gelemiycceği 
için, üst tarafını da navlunları indirip, 
yolcu adedini arttınp, bu sene fazla va
ridat temini suretiyle kapatmak düşünü
lüyormuş. Bunlar gazct,.lerin yazdıkları 

ve kendilerini tehlikede gören memurla
rın kendi muhitlerinde neşrettikleri ri-

' vayetlerdcn ibarettir. Bu satırlan bu ri-
vayetler üzerine yazıyorum. 

* J3ir kere Denizyollan idaresinin neden 
dolayı açığı bulunduğunu anlamak kabil 
değildir. Türkiye limanlarının yegane 
nakliyecisi olmak itibanlF~ rekabete uğ-
ı-aması tehlikesi yoktur. İkinci derecede, 
gerek eşya, ve gerek yolcu tarifelerinin 
yüksek olduğunu iddia etmek te kabil
dir. Şu halde neden açık veriyor? Bu açı-
ğın bir sebebi olsa olsa elinde kullandı
ğı gemilerin, çok masrafla işler, fazla kö
nıür yakar vasıtalardan ıbaret bulunma
ları veyahut ta daimi surette tamire ih
tiyaç göstermeleri olabilir. İkinci bir se
bep te, idarenin çok bürokratik işlemesi 
ve bunun da aynca rnac;rafı mucip olma
sı ihtimalidir. Bizim gibi işi uzaktan gö-

renler için, başlıca sebep olmak üzere 
bunlar tasavvur edilebilir. Eğer daha baş.-
ka sebepler varsa, bunları da ancak esas
lı bir tetkik meydana çıkarır. 

Sebep her ne olursa '.>lsun, Denizyolla
nnuzın esaslı bir ıslaha mühtaç olduğu 

r----------------, 
Resimli Makale: X insan yiizüne en fazla yakışan tuvalet •• X Sözün Kısası 

Meyzinin 
Takkesi 

aa 

U sküdarda Rum Mehmetpaşa er 

misi meyzininİh takkesine ç•" 
gördük. Bu muzir kuşlar meyzinbaşı be! 
ne zaman minareye çıksa, dt:rhal tepeSI' 
ne çullruımaktn ve başındaki mavi takkt' 
yi kaptıkları gibi kaçmakta imişler. 

Rivayet edildiğine görP. hadisenin jJ} 
defa vukuunda, çaylal\Jar munsıfaı>t 
davranarak, adamcağız.ın takkesini iade 
t'tmişler, fakat kendisinin temerrü~ 
karşısında, bu insaf artık bir daha teket' 
rür etmemiş. 

Bu, bir derstir. Ve bu dersi bize ve • 
rcnler, bir takım kanatlı hayvanlardı! 
diye onun kıymetini, ehemmiyetini a · 
zınsamak doğru değildir 

Yirminci asrın, artık, gayri mcdenl 
scrpuşlara, külfıhlarn, takkelere tahartı• 

mülü yoktur. insanlar belki buna gö• 
yumabilirler; çünkü Adem evladı diğe1 
bütün mahlfıklara nisbetle haz.im ve 
mütehammildirler. Fakat, tabiatin gü • 

' 
Bazı kadınlar beğenilmenin bütün sırrını berberin maşa -

smda, _!.erzinin ığn<>sinde, kokuda ve boyada ararlar .Bu sa -
hada ifrata varan kadın, zarafeti tamamen ıhmal eden kadın 
kadar zararlı çıkar. 

Beğı•m1mck ve ~cvilmek için sadece güzel görünme -
nin kifayet (clt>bileccğini sanan kadın bilmelidir ki in -
san yüzüne en :fazla yak1şan boya sıcakve samimi bir tebes
sümdür. 

zcllik ahengine iştirak eden, düzenifll 
t.ekmilliyen anasırın, her hangi bir ak • 
saklık karşısında isyan etme1eri tabii • 
dir. 

Çaylaklar, çaylak olmnkla bedii duY' 
gulardan ve medeni ıcapJardan niçirı 
mahrum ve gafil olsunlar? Üsküdar gibi 
bunca cevami ile muhat latif bir semtte, 
berrak bir semanın altır.da ezan okuyan 

c s o_z __ A_~ _~_A_S_O _N_D_A_~~) 
Geçirdiği kazanın bir adamın başındaki koyu renk bezdeJl 
Gazetede /arkına bir takkenin o nfıhi mruı:ıarayı ne türliİ 
Varan yolcu berbat edeceğini bir kere dü~nünı 

Nihayet, cahilane bir taassubun, ma -
Ters ilikleyince nasız bir inadından baska bir şey uade 

Dünyanın en ı • -• ı 
Eski eczanesi HER GÜN BiR FIKRA 
S trazburgda 

Emrullah Efendi b;r gün yeni bir etmiyen bu takkeye değil çaylaklar, fa· 
elbise ısmarlamı§tı. Elbıscyi almak kat tabiatin bütün unsurlan ve butüll 
için terziye gittiği :zaınan terzi elbi - mahllıklan musallat olsalar, onu ve o • 
seyi bir kere giymesini söyledi. nunla beraber altındaki kafayı da kapıp 

Emrullah Ef cndi. Pantalonu giydi, götürseler hayret etmemeli, bunda bir 
yeleği giydi, yeleğin düğmelerini ilik- fevkaladelik ve bir münasebetsizlik gör" 
ledikten sonra aynaya baktı· memelidir. 

- Bu yelek olmarr.t§' Medeniyet, bu asnn umumi malı, bt.J 
Dedi; terzi sordu: asırda yaşıyan bütün mahlüklann müŞ· 
- Ne kusuru var efendim? terek gayesi, hayvanların dahi lizım ad· 

muhakkaktır. Türkiyede, Cumhuriyetin - Üstte bir düğme fazla, altta da dettikleri bir şeydir. 
en az düzelttiği bir saha varsa o da De- bir ilik fazla yapml§Sın' Kuşların bile iştirak PyJemekte olduk· 
nizyolları işidir. Bu gecikmenin sebebi • -* lan bu telakkiye, b:ızı insanların neden 
de, işin daha başta iken yanlış tutulması Dünyanın en eski eczanesi Strazburg· İngiliz bahriyelilerinin içki Geçenlerde İngilterede Welwyr'de yabancı kalmak istediklerini düşünüyo 
veya yanlış tutulan işin yanlışlığının da da kurulmu~ur. Bu eczane yedi asır- dehşetli bir tren kazası olmuş, ve iki rum da havsalam bunu bir türlü alını 
uzun zaman sırf boya ile ortülmüş bulun- lık bir evin altındadır. Ve ilk tesis e- tahsisatı artlırrldı tren çarpışmıştı. Ölenler, yaralananlar yor. ~ 
masıdır. Bugün, iki senı>Jik bir inhisar- dildiği tarih takriben bundan 250 sene Kopenhagda çıkan Politiken yazı- hastaneye kaldırılmışlardı. .ı::::'_ M 
dan sonra, eğer DenizyolJan hala açık evveline tesa~ü! et~e~tedir. yor: Fakat bu yolculann içinden bir ta· • qe;., 
veriyorsa, hala bu idarenin limanlarımız ~e h:-ıcı ~ekl~n~ . muhafaza ~t- İng"liz bahriye efradı bayram yap . nesi, kazanın vukuunu ve dehşetin: an- _ ·--
nrasında yapmakta olduğu hizmet, nok- mtme . et• ersta =~ ıçer~~nı . modernızc maktadırlar. Her biri fevkaJade mem- cak ertesi günü gazetede okudu. Filha- Biliyor musunuz ? 

~ e ış ır. raLA.lurg muzesınde eczane· kika o da trende idi. Kraatini bitirdik-
san ~e Turkiyenin bugünkü ilerleyi~ de- nin eski halini musavver f t g· fl nundur. Sebebini anlamak istersenız ıe ı -ıen . d ğil b- - • o o ra ar d ten sonra hadiseye intikal etti: 

cesı e mu asıp e sc. utun kaba- vardır. şu ur: - Ben dedi, derin bir uykuya dal-
hat, ilk gününden itibaren işin yanlış B ·d Sh l İngiliz bahriye neferlerine her giın mıştım. Gürültüleri ve sarsıptıyı duy· 
tutulmasındadır. ernal aw nası lbir kadeh içki verirlermiş. Bu kade-

l 
madım. Bizi başka bir trene naklede-

ev enmişti? h "n dörtte üçü su, ve dörtte biri de rek gideceğimiz yere götürmüşler, kim· 
Büyük Irlandalı mizahçı Bernard Rum imiş. Bahıiyeliler içkınin derece- ceyle de görüşmedim, ve savuşturdu-

Hakikat böyle olduJ:1tı halde, bugun Shaw Mis Tavsend'i delicesme . _ sıni kuvvetsiz b1' uyorlannıs. Hatta ğum kazayı gazetede okudum. 
açığın kapatılması için en evvel memur yor fakat aşkını itiraf ederek 0sevıl nezarete bazı müracaatlarda bulun-

, nun a 1 f 1 b .. tı· r Kô.g~ıttan çanak çömlek 
ı:ylık~anndan tenzılat yapmanın hatıra evlenmek istedığini bir türlü süyliye- muş ~r, a rnt ~ m_ura.ca~ 0 

1 
s~~er~ 

gclmış olmasını kendi kendimize bir ti!r- miyordu. vermış ve bahrıyel lerın ıçt kıer ıçkı· Bükreşte çıkan Adeverul yazıyor: 
lü izah edemiyoruz. Nihayet garip lbir karar verdı. 0 sı· nin yarısının su ve diğ:r yans nın Rum Rusyada kağıttan, bardak, çanak 

* 

1 - Tarihte c Yüz sene harpleri• is• 
mile anılan harp hang.: tarihte başla • 
mıştır? 

2 - Şimdi İngilizlerin hakimiyet! 
altında bulunan Cebelüttar1k boğazı 

İngilizlC'l" tarafından kaç yı!l evıvcl 
zaptedilmiştir? 

3 - İlk vapur Avrupadan Amerika• 
ya hangi tarihte gitmiştir? 

(Cevapları Yarın) 

* ralarda bısiklete fevkalade meraklı ı· _ olmasına karar verılmış. Bayramın sc- çömlek yapan iki tane muazzam fabri-
Denizyollannda fazla memur ~u var- ka vardır. Bunlardan ibirisı Kiyefte - D ünkü Suallerin CevapJan: 

d ? B di. Bir gün se\•gtlisinin e\•ı'nın o··nu·· ndc bebi bu imiş. M şh r· t 1 Leo da ır · unlan muayyen bir :u.ıml içinde <lir. ve senede yalnız 48 milyon kağıt e ur a yan ressıımı nar 
1.<.'Clricen azaltmak elbet d"~ıu olur. Me- kasti bir kaza yaptı ve gayri kasti ola- Otomobil mi tehlikeli bardak imal etmektedir. Vinii İtalyanın Florans eyaletinde Vin· 
murlann içinde kendilo!inde bulunması rak bacağının, pirini kırdı. t mır? Son derece ucuza mal olan, kagı· t ça- ci kasabasında doğmuştur. 
ı Mis Tavsend genr mizah muhrırrı·rı·. ay yare · 2 (F t) · ·ı h Al n azım gelen vasıflan lıdtZ oJmıyanlar mı ~ Pak çöm1ek bulaşık yıkamak zahmeti- . :-- aus. . ısını e me~ ur m.a _ 
vardır? Bunlan da yavaş vavaş ayıkla- ni derhal evine aldı, doktor çağırttı ve Son zamanla'rda, tayyareleıın oto- ne katlanmak_istemeyen kadınlar tara· e~~bı Goeth~. ı~ı kısımlık b.r dram, Inı·r 
mak elbet en doiı u bir fıkirdir. Fakat tedavi ettirdL Bernard Shaw da orada mdbılleı'Cien daha az tehlıkelı oldukla- fmdan fevkalade büyük bir rağbete gılız dramator.ıı Marlaw tarafından b 
iş böyle değil ele, denildiği gibi, memur~ on gün kaldı. Bu on gün zarfında bir rını iddia edenler, davalarını ispat et- maihar olmuştur. dram, Miche.l Carres ve Jules Barbie: 
Jnnn aylıklarından herh:mgi bir nisbctle kerecık olsun kalbini açamadı, becerik- mek için şu rakamları Heri sürmekte- Şimdi Rusyada hemen hemen her _ tarafından bırer opera yazılmıştır. Ay 
tenzilat ya!=•ıp açık kapatılmak isteniyor- sızliğ ne kızdığı için oradan kaçmayı ta <lirler: kes bunları kullanmakta im~ler. ı·ıca Ary Scheffer tarafından J. P. 
sa elbet '\/anlıştır ve böyle bir hareket sarladı. Sakat ve kırık bacağile merdi- 1936 yılında Fransada tayyare ka- H l k . Laurens tarafından birer tablo yapıl "' 
Denizyı:. ·ıanmızın esaslı bir ıslaha bi; venlerden inerken bir daha düştü. zalarına uğrayanların miktarı 133 tür. ayvan a:zn o~serı mıştır. 
zihniyet ıslahına mühtaı;o olduğunu 'gös- Ve bu sefer yalnız sakat bacağını Halbuki otomobil kazalarına uğrayan- Londra hayvanat bahçesınde her se· 3 - Büyük Türk hakanı Cengizin 
te,.~n en yeni bir delil olur. bir ikinci defa değil, diğer bacağını da Iarın miktarı 5 725 dir. Tayyareye bi- ne gayet orij!nal bir konser vermek a· dört oğlu olmuştur, isım!eri Tuli, Ok· 

kırdı ve lbayıldı. nenlerle otomobile binenler arasında dctm ş. Bu konsere bütün Londra hal· tay, Cuci, Çağataydır. 
Bh>Jm memlekette, memur denilen in- Güzünü açtığı zaman bu sefer jki bir nisbet kurulduğu takdirde gene o- kı gelir ve konser için de bir sene müd -· · · • · · · • ' - · • ·-·--"'--· -·-

tıan kadar zavallı bir mahluk yoktur. bacağı da sarılmış, sannalanmış eski tomobil kazaları fazla oluyor.muş. delle hazırlanılırmış. ispanyada 2 mayıs bayramı 
Her işte bütün kabahat döner dolaşır o- vaz·yette kendim yatakta buldlL Bıt· .. . -- . Konserin bütün artistleri hayvanlar· 14 nisan İspanyada Cumhuriyefn 
nun başında patlar. D nızvollarında da kin bır eda ile ağzına gelen sözleri gay· Bcrnard Shaw o sözleri bilmiyerck mış. Maymunlar davul ve çan çalarlar, ilanı tarihidir. Fransızlar l 4 temmuzu 
sen lerden beri devam eden hatalı bir i şuuri söy edi: sayıklamıştı. Kulağına ceveh kelimesi kuşlar vıcır vıcır, öter, filler, aslanlar, nasıl tes'it ederlerse İspanyollar da ay-
ıd:ırenın kabahatleri di5nüp dola ıp me- - Mıs Ta\send benim1e ev enir mi- gelince uyandı. Fakat ne çarekı iki ba- acaip sesler çıkarırlar. Bu sesler, insan ni tarihi tes'it ederlerdi. Halbuki Gene· 
murların maişetl rind~ki sarsıntıya mal siniz. cağı da alçıda olduğu için sevgilisinin hir şef orkestra tarafından muntazam ral Franko bu bayramın kendi ülkcsın· 
olacaksa elbet yazıktır. G lecck yeni va- Mi~ Tavsend: boynuna ancak iki ay sonra sarılabil- bir surette idare edilir ve konserin hey- de tes"it edilmesine rıza göstennemiştır. 
purlarla yenileşeccgini Vf modern bir iş- «- Eveb cevabını verdi. di. eti umumiyesi fevkalade beğenilirmiş. Halbuki ıki mayıs şimdı her iki ta· 
~~cmu~~~o~~gınıürnitctti~mbl~==========================~~==================rahd~~dtlrm~~i~ZırnK~·st~ 
denızcılı ımizi ytirutecclc ve ileriletecek t 18 7 3 senesınin iki mayısında Bilbao'dll 

olan unsur, bu unsurdur. Bunu, işin icabı ı· S T E R ı• N A N ı• s T E R ı· N A N M A f mağlup olmuşlardır Halbuki 1808 se: 
olarak tcdrıccn ıslnh etmf"ği pek iyi an- • nesinin Napolyonun istilasına gene ikJ 
!arız. Fakat, rivayet edildigi tarzda bir mayısta Madrid isyan etmiş ve FrankO 
açık kapam_a u_~ulünü bır türlü anlaya- Samsunda oturar. ~ir arkadaşımız anlattı: re iki vapur vardı. Bunlardan Yunan vapuru renk renk bu ı mayıs gününii takdis ettirmek iS' 
mıyoruz. Çunku bu ncvı usullerle kapa- cHakım ·yeti milliye bayramını tes'it ettiğimiz gün bayraklarla ~üsienmişti. Halbuki Tük vapuı unda tek tiyormuş. 
tılacak aç~klann kapandıkça daha fazla Samsun limanında lbiri Yunanlı, diğeri Tıırk olmak üze· bir bayrak hile yoktu.> Şimdi, iki mayısta sağlar da sollar d~ 
açılacak bır yara olduğunu bu asırda ar- bayram yapacaklar fakat her ikı bay· 
tık bilnıiyen kalmamı~-ıır. 1 S TE R 1 NA N 1 S T E R l N A N M A f rmın da menşei başka başka sebepıere 

Muhittin Birgen L-------------------------------------------'--' müstenit olacakmış. 
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Fuzuli için yazılan 
Ermenice eser 

(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 
daşa tnm otuz yıl göz nuru ve alın teri 
döktürmüş. 

Kamutayda Yugoslavyaya e!~iç~~ı~::e oX::~\=im~~~~il~ 
kışlayan makale muharriri, o yazısını 

şu cümlelerle bitiriyordu: 
• cBu dört cilt eser bize sade iftihar de-

t kk •• h bb t ğil, utanç ta vermelidir. Fuzuli hakkın-
eşe Ur Ve mu a e da en zengin ve en mükemmel, antoloji-

••• nin mesela Köprülü zade gibi bir Türk A-
limi tarafından değil de, bir Ermeni va-

D •• M 1 • h •• 1 d tandaş tarafından başanlması, yüzümü-

Ull ec ıste teza urat yapı 1 za.~;:.b~hli:;ı;:.:ı ... bu yazı, 
Ankara 30 (A.A.) - Bugün Hilmi Uran'ın başkan- nasında asil Yugoslav milleti tarafından şahıslarına ve çok geniş bir alaka ve hareket uyandır

lığında yapılan Kamutay toplantı~ında Türkiye Cum- Türk milletine, kendiliğinden gösterilen geniş sempati, mış;~r müellüinin yakın arkadaş
huriyeti ile Sovyet Sosyalist cumhuriyetleri birligv i ara- biz Türk milleti vekillerini pek mütehassis etmiştir. lan matbaamıza kadar gelmişler, 
sında 20 ilkteşrJn 936 da Moskovada imza edilmiş olan Türk mil:etinin Yugoslav milletine karşı olan sarni-
anlaşmanın tasdikine ait kanu:l layibası müzakere ve mi hislerile hemahenk olan lfu temas, milletlerımi1jn bize getirdikleri eser etrafında ma
kabul ~dılmiştir. 1 d . h . B lka lUınat vermişlerdir. Karilerimiz, eser 

J,..amutay bundan ~onra, Hasan Saka - Trabzon - ve sulh idea i ve me emyet ızmeti yolunda ve a n müellifinin eseeri. şahsiyeti, hayab., ve 
"- ., komşularımız arasındaki muhadeneti kuvvetlendirme 

Cemal Tunca - Antalya - tarafından verilen ve bütün ve atttırma idealinde kıymetli bir amildir. otuz yıl süren tetebbüü etrafında edin
lllcclisin sürekli alkışlarile karşılanan aşağıdaki takriri Çok samimi teşekkür ve muhabbet duygularımızın diğiıniz çok şayanı dikkat ve şayanı alii
tasVip ederek pazartesi günü toplanmak üzere ıçtimaı- ve Yugoslav milletinin kuvvet, refah ve saadeti hakkın- ~=kl~r~atı yarınki sayımızda okuya-
na nihayet vermiştir: daki halis dilekledmizin yüksek reislik tarafından Yu- Dün, tanınmış ve tanınmamış vatan-

B. M. M. Yüksek Reisliğine goslavya meb~usan meclisi yüksek ,reisliği vasıtasile daşlann, meçhul kalmaktan henüz kur-
Başvekil ve Hariciye Vekilinin resmi ziyaretleri es- millet vekillerine iblağını teklif ederiz. tulan bu eser hakkındaki mütalealarını 

---------------------------------------------------------~------~~~----~----------_,,J öğrenmekiITTedik. 

F ranko taraftarı Espana 
zırhlısını tayyareler batırdı 

.buoao, 30 (A.A.) - Rl'ulcr Ajansının 
~~ahiri bildiriyor: Santander civarında 
I ~klıınet tayyareleri Espana ismindeki 
b sı .kruvazörünü batırmışlardır. 1915 se
l;sınde denize indirilen Espana zırhlısı 
le~OO ton hacminde idi. 305 milimetrelik 
l Z.. top, 102 lik 20 top ve 10 mitralyöz
-~ tn~c_ehhez idi. Zırhlıda bundan maada 
ld· tnılırnetrelik iki tayyare topu mevcut 

ı. 

._,e~8Pan~ada Cumhuriyetin ilanından ev 
gernınin ismi Alfonso XJII idi 

13;ntpışmn iki buçuk saat sürd ü 
hı~ ~o, 30 (A.A.) - Reuter Ajansının 

abırı bildiriyor: 
E:spannnın ·· tnccb . . ınurettebatı denize atlamak 

ı:::: uı ıyetınde kalnuştır. Çünkü hasıl o-

Yun~istan ve 
Balkan antantı 

l akAtina, 30 (Hususi) - Basvckil Me-
sas p · -l inin ar~ste çıkan Ekselsiyor gazete-

l:lı.n suretı mahsusada gönderdiği ka -
l:ıir :u~a!birine beya?atta bulunarak 
' "u alkan ve Akdenız devleti bulunan 
• .r: nalli 
Akd _ stanın siyaseti gene Balkan ve 
gosı cn ız devletleri bulunan 1'ürk, Yu
tnaı avya ve Romanya ile müşterek ol-

ı;: ıneoburiyetindedir, demiştir. 

~l111an Hariciı/e 
il azırı pazrtesi 

0 maya gidiyor 
nı!0n:a, 30 (A.A.) - İyi malumat alan 
liaı .a~ilde beyan olunduğuna göre,.Alman 
)'ar ıC:ye Nnzırı Fon Nöyratın Romayı z.i
tu/~ Pto~:amında hiç 'IJir değişiklik yok 
l'et on Noyrat 3 Mayısta Romayı ziya-

ed"~ktir. 

lan panik dolayısile tahlisiye sandalları ran bomba atmışlardır. 
denize indirilememiştir. 12 ev tahrip dilmiş ve civar ormanlar 

Hükumet tayyarelerinin hücumu ile tutuşmuştur. 
~hlının_ batması arasında iki buçuk saat ı A_vcı ta.yyarelerinin kaçmakta olan a
&uren bır muharebe olmuştu:. halıye mıtralyözle ateş etmiş oldukları 

Santander'e gitmekte olan Ingiliz yük söylenmektedir. 
gemisi muharebenin bütün safhalarını ta Bilbao önünde 
kip etmiş ve muharebe bitince yoluna de- Guernica cephesi, 30 (A.A.) - Havas 
vam etmiştir. Ajansının muhabiri bildiriyor: Guernica 

Bombardımanlar devam ediyor yı müdafaa etmekte olan 13 milis taburu 
Bilbao, 30 (A.A.) - 22 bombardıman Bilbaoya doğru kaçmı~lardır. Asilerin 

tayyarcsile 6 avcı tayyarcsinden mürck- mevzileri şimdi Bilbaoya 20 kilometrelik 
kep bir filo Bilbaonun 10 mil şarkında bir mesafede bulunmaktadır. 
kfıin Galdacano ismindE: kasabaya bir u- Bilbao, 80 (A.A.) - Hükumet tayyare
çuş yapmışlardır. Tayyareler yarım saat leri bugün öğleden sonra asi Almirante 
kadar kasabanın üzerinde dolaşmışlar ve Ccrvera kruvazörüne bomba atmışlarsa 
birkaç ağır bomba ile birçok yangın çıka- da tutturamamışlardır. 

Yeni bütçe 
Encümen tetkiklerini 
bitirdi, mazbatasını 

hazırlıyor 
Anknra, 30 (Hususi) - Bütçe encüme

nin kaldırılacağı hakkında çıkan şayialar 
mıştır. Encümen önümuzdeki hafta için
cie mazbatasını ikmal ederek matbaaya 
verecektir. 

Yeni bütçe ile mevcut vergilerden biri
nin kaldırılacağı hakkında çikan şyialar 
hakikate uygun değildir. 

Hava marşı için müsabaka 
açılıyor 

Ankara 30 (A.A) - Türk Hava 
Kurumu tarafından bir hava marşı 
güftesi müsabakası açılmıştır. 

Müsaıbaka müddeti bir temmuza 
kadar iki aydır. Birinciliği kazanan 
esere yüz lira mükafat verilecektir. 

Surigede nakşi 
Mürid/ere de 
S ilah dağıtılıyor 
Türklere mahabbetlerini 
izhar eden aşiret reisleri 

hapishanelere atılıyor 
Halep 30 (Hususi) - Bab ve Mun

bic kazaları kalkından bir hayli Türk 
ve bazı Arap aşiret reisleri tevkif edile
rek hapishaneye getirildiler. Reislerden 
'biri hapishane kapısında: 

- Herkes Türkleri seviyor. Bu 
zümrenin tevkifine kalkışuacak olursa 
memleket baştanbaşa bir hapishane 
halini alacaktır.» demiştir. 

Şapka giydiklerinden dolayı 200 ki
şi hakkında da celp müzekkeresi kesil· 
miştir. · 

''Son Posta,, nrn müsabakası : 20 
Şam 30 (Hususi) - Vataniler ve 

Fransız is~·hbarat zabi~eri Kürdda
ğındaki .Müritlerle pek fazla meşgui 
olınaktadırlar. Fransız memuriarı tara
fından silfilılandırılmış olan nakşi mü
ridleri Aktepedeki Fransız çete reisi
nin namına gönderilmiştir. -- Bu resim parçaları kimlere ait ? -

, 
Mode1 • 21 s· 

• •nema yıldı~ı Marleıı Ditrilı 

le Son. Posta okuyuculan arasında eg-ı Durnaralı resimleri ne:jrediyoruz• 
ka n~elı ve z~?gin hed!_yeli bir müsaba- Müsabakamız 40 gün sürecektir. 

Çtı. Bugun bu musabakaya ait 20 (Devamı 13 üncu sayfada) 

Hama 30 (Hususi) - Azazdaki Taş
nak mensl.ij)larına yeniden silfih dağı
tılmıştır. 

Sancağın silahtan tecridi 
meselesi görüşülüyor 

Cenevre 30 (Anadolu ajansının hu
susi muhaıhiri bildiriyor) - Eksperler 
komitesi dünkü içtimaında Suriye ile 
Sancak arasında mütekabilen rabıtayı 
temin edecek ajanlar meselesini Mil-. . . ' 
letler Cemıyetının Sancaktaki kontro-
lü meselesini ve Sancağın silfihtan tec· 
ridi meselesini, Fransız ve Türk proje
leri üzerinden, tetkik ve müzakere et
miştir. 

:Sümer Bank direktörü 
Ankara 30 (A.A.) - 29 ııisan tarih

li Akşam gazetesinde Süm~r Bank Ge
nel Direh."iörünün değiştirileceği başlı
ğı altında intişar etmiş olan haberin 
asılsız olduğunu beyana Anadolu ajan
sı mezundur. 

Bizden, Ermeni vatandaşın eserl, haya-
tı ve şahsiyeti. etrabnda yukanya yaz-

r 

Eski bir minyatüre göre Fuzuli 
dığımız malUınatı alan muhataplarımızın 
suallerimize verdikleri cevaplan aşağıya 
yazıyoruz: 

Hüseyin Cahit Yalçın: 
- Yalan değil, diyor ... Fuzuli hakkın

daki en mükemmel eserin bir Ermeni va
tandaş tarafından yazılması, filim geçi
nenlerimiz.i utandıracak bir keyfiyettir. 
Fakat Fuzulinin; kıymetini yalnız milli
yettaşlarına değil, bütün insanlığa bildir 
diğini gösteren bu eser bize, duyduğumuz 
utancın acısını hafifletecek kadar derin 
bir iftihar da verir. 

* San'atkfır Bimen : 
- Bundan şaşılacak ne var? diyor. Ve 

ilôve ediyor: 
- Bu eseri ha.zırlayan zatın Türkler

den farkı, cErmenh adını taşımasından 

ibarettir. Türkiyede doğan. Türkiyede bü 
yüyen, Türkiyede okuyan, Türkiyede gü
len, ağlayan, seven, sevilen, hülôsa, ke
limenin olanca geniş manasile Türkiyede 
yaşayan bir insanın kendisini Fuzuliye 
bir 'l'ürkte:n daha az yakın bulmasına im
kfın var mı? 

Ve Fuzuli hakkındaki en mükemmele
serin, Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Hasan 
değil de, Terziyan adında bir Türk tara
fından yazılmasından daha tabü ne ola 
bilir? 

* 
\ 

İstiklfıl caddesinde, Özcan lokantasın
da garsonluk eden Vahan: 

- Bu işe diyor, sizin yüzünüzün kızar
masına aklım ermez. Bizim yüzümüzü a
ğartmış ya? Aferin adama! 

* Avukat Sım Korlan: 
- Bana kalırsa, diyor, bu işin, bizim 

yüzümüzü kızartacak bir tarafı daha var: 
Hadi diyelim ki, Fuzuliyi tanımakta Er
meni vatandaştan geri kaldık. 

Fakat hiç değilse, Fuzulinin kadrini 
bizden fazla bilen, onun eserlerine öm
rünün otuz yılını ayıran bir Ermeni va
tandasın kıymetini olsun bilseydik! 
Eğer Son Postanın neşriyatı olmasaydı 

biz Ermeni ôliminin otuz yı1 emek ver
diği o muazzam eserden, belki daha otuz 
yı1 haberdar o1amıyacaktık! 

Bari o eseri tercüme edelim de, tetkik 
nümunesi diye alimlerimize birer tane 
dağıtalım! 

Sayfa 3 

8 
• I spanya işleri sür'atle 

inkişaf ediy or 
e Bir ita/yan - Alman 

itti/ akına doğru 
Ya%all: Selim Ragıp Emeç 

<§imali İspanyada, merkezi Bilbao 
l::::fi'1' olan Bask vilayetlerine karşı taar-

ruz icra eden Franko kuvvetleri, bu 
mıntakada yeni bir muvaffakiyet elde 
etmiş görünüyorlar. Bunun neticesi ola
rak Bilbao'nun bugün, yarın, yabancı 
yardımı ile tahliye edilmesi mevzuu -
bahstır. Bu mıntakayı işgal eden Gene
ral Mola kuvvetlerinin, bu harekatı biti
rir bitirmez daha aşağıya ve Mardid üze
rine inmeleri beklenir. Bu takdirde ise 
Madrid muhasarasının bambaşka bir şe
kil alacağı şüpheden varestedir. 
İspanyada cereyan eden mücadele, son 

zamanda öyle bir şiddet ve merhamet -
siz bir mahiyet almıştır ki, ileri hareke -
tini günbegün artıracak olan Franko 
kuvvetlerinin, önlerine tesadüf edecek 
tnanialan yıkmak ve aşmak hususunda 
büsbütün merhametsiz davranacakları 
bedihidir. Bu ise, bir çok masum kadın, 
çocuk ve insanın hayatına mal olacak, e
sasen kısmı azamı yakılıp yıkılmış olan 
İspanya da böyle ve her suretle mah -
\7Ü harap bir hale gelecektir. Bu halin 
rnes'uliyetini burada aramak beyhu -
dedir. Fakat tarih bir defa daha isbat et
tniştir ki yabancı sözile hareket edenler 
hüsrana uğramaktan başka bir şey eldP 
e:tmi§ olmuyorlar. 

* İlk defa İtalyada B. Musolini ile kar-
şılaşan Hitlerin bu defa ikinci bir defa 

ltalr•n· Alman 
ittifakın• 

doGru 

daha ayni zat ile 
mülakatta bulun -
ması mevzuu -
bahstır. Verilen 
haberlere göre bu 

rnül8.kat eylfil ayında yapılacak ve ağ -
lehi ihtimal, umumi bir siyasa birliği 
güden iki devlet mümessili arasında, bu 
münasebetle, askeri bir ittifakın esası 
tahüm olunacaktır. Bunun böyle olaca -
ğına dair daha şimdid~n imalı neşriyat 
yapılmaktadır. Eğer bu hadise tahakkuk 
edecek olursa uzun zamandır zümreleş -
mek ihtilaçları içinde kıvranan Avrupada 
yekdiğerine karşı belirmiş iki blokun 
vücudu bir emri vaki olacaktır. Tarih bir 
tekerrürden ibaret olduğuna göre, Av 
rupada, harpten evvelki ''aziyet, baz 
farklarla tekrar meydana gelmiş olacak 
tır. - Selim Ragıp Emec 

Küçük antanta 
Karşı yeni 
Bir hareket mi? 
Paris, 30 (Hususi) - Övr gazetesine 

göre, geçen haf ta Bükreşi ziyaret eden 
Leh Hariciye Nazın Bek, Rumen devlet 
adamları ile temaslan sırasında, sulh mu 
ahedelerini yeniden tetkık e\Jnek üzere 
bir konferansın toplanmasını teklif et· 
miştir. 

Berlin mahafilinde iyı bır tesir bırakan 
Bekin bu teklifi, Faris ve Londra mah
fellerinde fena akisler yapmıştır. Ayni 
haberi teyit eden Eko do Pari ve Hüma
nite gazeteleri, Kral Karolun Çekoslovak 
ya ile Yugoslavya arasında akti derpiş 
edilen mütekabil yardım paktına muha
lif bulunduğunu ilave etmektedirler. 

Kral ve Leh Hariciye Nazırı, her şey
den evvel, İtalyan - Yugoslav anlaşına
sının esasları üzerine bir İta1yan - Roman 
ya anlaşmasının da yapılmasında muta
bık kalmışlardır. 

Siyasi müşahitlerin kanaatine göre Be 
kin Bükreşi ziyareti, Küçük Antantın za
yıflamasına doğru atılmış yeni bir adım 
dır. 

Kon ciyano Arnavutlukta 
Tir~n, 30 - İtalya Hariciye Nazın, tay 

yare ile Berat'a hareket etmiştir. Burada 
imtiyazları İtalyaya verilmiş olan petrol 
madenleri vardır. 
ffOOŞ~i;·y·~~;;r·2;;~·d~;• •OOOOOOOUOOOOOHOOHOH-

- Canım, diyor. Adeta bilmiyor gibi 
söyleriz! Ediplerimizin, alimlerimizin 
cedebiyat var mı, yok mu?. münakaşa
larından, ve ctarihf tefrika. yazmaktan 
başlarını kaşımaya vakitleri mi var ki, 
Fuzulinin eserleri ehi fuzuli işlerle uğ· 
raşsınlar! Selim Tevfik 



4 Sayfa 

Yakacak fiatlarında 
yersiz bir yükselme var 
Havaların tamamen ısınmasına, ar

tık hiç bir evde soba ve mangal yakıl· 
mamasına, kömür ve odunun sadece 
mutfak ihtiyaçlarında kullanılmasına 
rağmen kömür ve odun fiatları birden
bire yükselmiştir. Bu mevsimsiz ve 
yersiz yükselmenin seMbi sadece bir 
yanlış anlama ve bu yüzden asılsız bir 
şayiayı ortaya a~ olmadır. Bu şayia 
şudur: 

«Önümüzdeki haziranda tatbik mev
kiine girecek olan 3116 numaralı or
man kanunu odun ve kömür satışını 

menedecektir.• 
Aslı astarı olrnıyan bu haber dilden 

dile kulaktan kulağa dolaşmış, çok u- r 
cuz ve temiz olmasına rağmen henüz 
maden kömürü yakacak vesait tedarik 
edememiş olanları telaşa düş~rmüş -
tür. Bu telfış ile de herkes ucuz bahalı 
kışlık yakacağını hazirandan evvel te
darik edebilmek kaygusuna düşmüştür. 
Bu yüzden şehirde kömürün kilosu beş 
kuruşa çıkmıştır. Halbuki şayia asılsız
dır. 

Bir kÖ?nÜTCÜ•dükkônı 

Ayni şayia Antalyada da çıkmış, o- man idaresi bu vaziyet karşısında ha
rada da ayni hal baş göstermiş ve bu berin asılsız olduğunu ilan etmiş, ih
telB.şı gören mahrukat tüccarları ihti· ı tikarın ~üne geçmek için de lazım. ge
kar yoluna sapmışlardır. Antalya or· len tedbırler alınmıştır. 

Poliste: Müte/errik : 

SON POSTA 

Kültür işleri: 
Mekteplerde sıhhi tedbirler 
Şehir mekteplerinde birdenbire zu

hur ediverecek her nevi hastalığa ma
ni olmak için Sıhhiye Müdüriyeti He 
Maarif Müdüriyeti müştere!{ tedbirler 

, :!maktadır. 
Şimdiye kadar talebe arasında zu· 

bur eden hastalığa bakmak üzere Ma· 
arif ve hükfunet doktorları ayrı ayrı 
giderek tetkikat yapmakta idi. Hastalı· 
ğı doJayısile evine kaldırılan çocuğun 
vaziyeti yalnız hükfunet doktoru tara
fından takip olunmakta, Maarif dok· 
1orları mektepte zühur edecek ahval i
le meşgul olmakta idi. Bundan sonra 
Maarif doktorları da hasta olan çocuk
ların evlerine giderek talebenin sıhha-

Mayı;; l 

Mareşal Abdullah dün askeri 
merasimle defnedildi 

ti yerine gelinceye kadar vaziyeti kri- Cenaze merasiminden bir intiba 
tik edecekler, neticeyi raporla Maarif 
idaresine bildireceklerdir. Mareşal Abdullahın cenazesi dün Dum- dan gönderilmiş birçok çelenk tabutun 

Deniz lisesini bitirenler bugün lupınar vapuru ile İzmirden İstanbula arkasından götürülmüştür. Sirkeciye gc
getirilerek askeri merasimle defnedilmiş- lindiği sırada tabut top arabasından alı• 

diploma alacaklar narak iskeleye yanacmıs. olan Şirketi tir. Cenaze Dumlupınar vapurunun ya- ~ 
Bu sene deniz lisesini bitirip harp Hayriye vapuruna konmuştur. Merhum, 
ıf t I b 1 · d" ı ı naşmış olduğu Galata rıhtımından kaldı-

sın ma geçen a e e erın ıp oma arı Büyükadadaki aile kabristanına gömül· 
b ·· 15 d H ~ ı· d d k. k rılmJ.§, top arabasile Sirkf:ciye getirilmiş-ugun saat e ey.ue ıa a a ı me · müştür. 
teplerinde merasimle tevzi edilecektir. tir. Merasimde Korgeneral Fahrettin, Cenaze alayı Feriköyden geçtiği sıra-
Merasime iştirak edecekleri götürecek merhumun damadı General Sedat, Harp da şehrimizin misafiri bulunan Irak Ha
vapur saat bir buçukta Köprüden kal- Akademisi müdürü General Fuat ve riciye Nazırının otomobili ile karşılaş-
kacaktır. merhumun dostları bulunmuşlardır. mıştır. Irak Hariciye Nazırı otomobili 

Törene istiklal marşile başlanacak, İstanbul ve İzmir vilayetleri namına durdurarak şapkasını çıkarmış ve cena-
m üzikle jimnastik hareketieri yapıla- birer ve diğer bazı teşekküller tarafın- zeyi selamlamıştır. 

ra~~y~reyuışı o~c~ ~~niz ~=====~~~~~~~~~=~~~~~=~~~=====~ harp sınıfına geçenlerin diplomaları, .ııı 1 Mayıs Bahar Bayramınızı hoş geçirmek için 
meç ve mükafatları verilecektir. 

Bilahare Amiral söylev verecek. ta-
Bir hamalın ayağı kınldı Zehirli gazlardan korunma kursları leıbeler resmi ~it yapacak, davetlilere 

Sirkecideki- araba iskelesi hamalla· Halk için açılacak zehirli gazlardan ç~y verild~k~en sonra kah.r~man ~denız 
SAKARYA Sinemasına 

rından Resule, caddeden geçtiği sırada 
Yorginin idare ettiği 2056 numaralı o
tomobil çarpmış, Resulün a~ğı kırıl -
mış olduğundan hastaneye kaldırılmış 
·1e şoför yakalanmıştır. 

Bir kibrit hırsızı yakalandı 

korunma kurslarına ait hazırlıkiar bit- cıler Hamıdıye arp gemısıne ugurla-
mek üzeredir. Kurslarda çalışacak mu- nacaktır. • . 
allimler de seçilmektedir. Kurslar bu Konservatuvarda ımtıhanlar 
~yın onunda açılacaktır. 15 mayısta konservatuvarda imti-, 

Haseki hastanesinde dünden itiba- hanlara başlanacaktır. Bu imtihanlar 
ren yeniden başlanan zehirlı gazlar j.mezuniyet imtihanı değildir. Sınıf geç
kursuna muallimlerden başka şehirde- me imtihanıdır. 

Cerrahpaşada Alipaşa caddesinde ki doktorlar, eczacılar ve di~çiıer de iş- Üniversitede: 
cturan Şükrü Büyükderedeki kibrit fab tirak etmektedir. Bu suretle halk ders- _ 
rikasma her nasılsa girerek 200 paket hanelerinde doktor ve dişçi ve eczacı· Yüksek muallim mektebi ıslah 
kibrit çaldıktan sonra kaçmak istemiş· lar da muallimlerle beraber ders vere- edilecek 
tir. Fakat fabrika müstahdemini tara- ceklerdir. Yüksek muallim mektebi teşkilatın-
fmdan görülerek yakalanmış, polise tes Tayyare şehitleri günü da yenilikler yapılacaktır. Önümüzde-
lim edilmiştir. 15 mayıs tayyare şehiUerı ihtifali ki seneden itibaren talelbe adedi tezyıt 

Bir adam simitten zehirlendi günüdür. O gün Fatfüte tayyare abide- edilecek ve mektep asri tedris konfo-
Kasımpaşada Deryabey sokağında o- si önünde büyük merasim yapılac=ıktır. runu haiz bir şekle ifrağ ed ılecektir. 

turan Mustafa, Kasımpaşa iskelesinde Merasimde askeri kıt'alar, bando, mek- Bu arada şimdiki bulunduğu yerden 
s!mitçilik yapan .Kamilden bir kaç si- tepliler lbulunacaklardrr. Abideye çe· de çı~~arılacak daha geniş bır binaya 
mit alarak yemiştir. Bilahare karnında lenk1er konacaktır. Bundan sonra şe- naklolunacaktır. 
sancılar hisseden Mustafa, zehirlenmiş hitlik ziyaret edliecektir. Bugün Yugoslav üniversitelileri 
olduğunu anlıyarak bağırmağa baş1a · y;;aia;~şt;r. K~d;~ -h~s·t~~~y~ · 

0

k
0

ald~ geliyorlar 1 
nuş ve yetişen belediye doktorunun rılmış, suçlu yakalanmıştır. Yugoslavya üniversitesi profesörlc-
muayenesinden sonra hastaneye kaldı- Dün Eminönünde bir tram\Tay rinden sekizi, sek:z talebe ile beraber 
rılmıştır. Simitci 1:fınıil~n ~ü~ün simit- yoldan çıktı bugün İstanıbula geleceklerd!r. Yarın 
leri muayeneye gonderılmıştır. Vatman Fahrinin idaresindeki Orta- da avni memleketten 80 k;şilik bir ta-

Bir adam karısını yaraladı köy . Aksaray tramvay arabası Köprü- lehe w kafilesi şehrimize vasıl olacaktır. 

gidiniz ve 2 bUynk filmden mnrekkep güzel programı görnnuz: 

DENiZE iSV AN Umumi talep üzerine, ilaveten: 
FRED ASTAIRE Ye 

JAK LONDON"un n:: ...:ş"rnr romanı ve GINGER ROGERS'in 
ve JEAN MURAT - ANDRE BERLEY emsalsiz muvaffakiyetlerl 

ve WlNNİE WlENFREtD FiLOYU TAKIP EDiNiZ 
tarafından enı~alsiz biı· surette oy- (Foliow The Fleet) 

n .. nan fcvkall\-ıe heyecanlı film. Şarkılı ve musikili film. 

Bugün matineler saa 11 den itibaren başlar. Suvarede 

'~-----.> saat 8 1/ 2 de her iki fllm birden 

GOzelliği, emsıılf)iz sesi ve ender bulunur orijinnlitcsi 

'in 

SARAY SiNEMASININ 

~ büyük tum mOsubakasının ikincisi 

DANS DEVAM EDiYOR 
filminin kıymetini aı1ıyor. Bu f1lınin zenginliJti ..... 

Ll\ks ve ihtişamı ve mevzuunun güzelliği cıdden şayanı temaşadır. 
Hamış: Blletlerlnizln kuponl11r1nı sakloyınız, 

Yusuf adında biri yeni taşındıkları den geçip Sirkeciye doğru giderken E- Bunlar İstanbulun şayanı tamaş:ı. yer
Küçük Piyalede Cevizağa sokağında minönü tramvay durağı civarında hat- lerini ve müzelerini gezeceklerdir. Yat. 
karısı Asiye ile otururken bir müddet- tan çıkmıştır. Arkadan geien arabala- malan için İstanbul kız lisesi t.ahsis e
tenheri devam eden geçimsizlik yüzün- rın muaveneti i:le tekrar hatta konmuş dilmiştir. Gezdirme işleri ile lstanbul 
den aralarında kavga çıkmıştır. Kavga ve yoluna devam etmiştir. Bu esnada Ticaret Odası meşgul olacaktır. 

Şehir işleri: İ Deniz işleri : 
Dairelerde yaz saati 1 Havuzlar müdürü Vana gitti 

Dairelerde pazartesi gününden iti- Havuzlar idaresi müdüri.i Cemil To· 

esnasında Yusuf, birdenbire bıçağına hiç bir kaza ~~amwışsa da sefeler 10-15 Toplantılar : 
sarılarak karısını muhtelif yerlerinden dakika teaıhhure ugrarnıştır. 

hare? yaz. çalışma saati tat~i~ edile -ı ros ekspresile ve Diyarbekir ta;ikile 
cektır. Daıreler sabahları S,:.> da ~çıl.a· Vana hareket etmiştir. Müdür Cemil. 
caktır. Saat 12 den 13 e kada::- tatıldır. Van gölünde yeni yapılan tesisatı, 

toplanbsı Akşam tatili 17,30 dadır. Bu suretle tersaneyi gözden geçirecektir. 

Orman talebesinin tetkik seyahati 

Hareketten evvel 

Orman fakültesi son sınıf talebeleri perşembe .günü Güneysu vapurile A
yancığa müteveccihen hareket etmişlerdir. Talebelere Prof. !erden Dr. Pfef
ferkorn, Dr. Schimitschek, Mazhar Diker, Dr. Tevfik Ali Çınar ile asistan 
Dr. Gafur refakat etmektedir. Grup Z"Onguldakta maden ocaklarını geze -
cek, bundan sonra Ayancığa giderek oradaki ormanları ve Zingal şirketınin 
tesisatını tetkik edeceklerdir. Seyahat 15 gün sürerektir. 

Kabataş liselilerinin memurlar bir saat fazla çalışacaklar · 
Kabataş lisesi mezunlar birl!~inden: Bir- dır. Denizde bir motör yandı 

llğlmlz 1/ 5/1937 cumartesi günü akşamı sn- d k d f r . 
at 21 de Şişli Halkevinde bir toplantı tertip Beyoğlun a a astro aa ıyetı İstanbuldan Silivriye giden 50 ton· 
etmiştir. Toplantı herkese açıktır. . Beyoğlu kaymakamlığı sınırı içinde luk Babaoğlu motörü yolda yanmıştır. 

Gümrük komisyonculan kongresi kadastro ve tahrir faaliyetine devam e· Yangın motörün makinesinden çıknııŞ 
G .. ··k k lsyoncular birliği dun saat dilmektedir. Tomtom, Firuzağa ve Şah ve etrafa sirayet ederek motör alevler 

umru om b't" 
ıs de senelik toplantısını yapmıştır. Güm- kolu mahallelerinin kadastroca tes ı ı· içinde kalmıştır. . 
rüklerln blrleştirllmesi dolayısile yeni iş va- ne başlanmıştır. Bu üç mahallenin işi Motörün kaptan ve tayfaları kenclı• 
zlyetı görüşülmüş ve bu hususta mün~k~şa- bi'ttikten sonra Taksim ve civarında fa- !erini denize atarak canlarını kurtnr· 
lar yapılmıştır. Ondan sonra yeni hey etı 1- ı l' t .. t ·1 kt• 
darc hey'eti seçllm~tır. a ıye gos erı ece · ır. mışlardır. 

--- ___ .. namnllığı haziranda kaldırılacak Denizyollannda yaz tarifesi 

Altı aylık Sırt hamallığının bazı mıntakalarda Denizyolları idaresinin Karadeniı 
Maaş yoklaması ka~dırılrnası ha~kında ta~zim . ~dilen yaz tarifesinin tatbikatına bugün ba~: 
. Mütekait dul ve yetimlerin birinci talımatname vah ve beledıye reısı Mu- lanacaktıı-. Vapurlar dönüşlerde şimdı 

altı aylık yoklama muamelesi 5/5/937 hittin Üstündağ tarafından tetkik o· ki tarifeye göre birer gün evvel kalk.11' 

tarihinde başlıyarak 20/5/937 tarihin- lunduktan sonra haziranda tatbik edil- caklardır ve teahhüre meydan verıl• 
de ikmal edilecektir. meğe başlanacaktır. miyecektir. ~ 

BUGÜN 

iPEK 2 B·UYUK FİLM BiRDEN 81NEMASINDA 

1 - YENi R 1 N • TIN • TIN GANGSTERLERE KARSI • 
Fransızca sözlü Doatluk • Arkada,hk • Kahra111anhk Fllml. 

100 bin liralık meşhur köpeğin şayanı hayret ve müthiş maceraları 

2 DANS ·ç·N VARATILMIŞ En nefis dans ve musiki ile • 1 1 süslenmiş büyük komedi 

Baş rolde: Dünya dans kraliçesi ELEANOR POWEL 
: ~li•m•••i'lil•• Bugün sennslar : Dans için: 1 - 4,30 ve 8 de Rin - Tin - Tin S - 6,20 ve 9,30 ~-----"" 



Mayıs 

Donanmamız Silivride 
Donanmayı ziyaret için ~İvar köyl~rden 

binlerce halk Silivriye geldı 

SON POS'l'A 

Hamid ihtifali 
Ve gençlik 
Yurdun her tarafında Hamid ihtifali 

yapıldığını yazmıştık. Muhabirlerimiz-

Çocuk bayramı her yerde 
neş' e içinde bitti 

den gelen mektub ve telgraflara göre 
Çorlu Halkevinde Hamid gecesinde 
muallim Etem ve muallim Altan, Kil· 
tabya Halkevinde vali Sedad Erim, lise 
edebiyat muallimi Eflatun ve diğer öğ
retmenler, Yozgadda lise edebiyat mu
allimi Fehmi Okan, türkce muallırni 
Adnan Cahid ve edebiyat talebeleri, 
Niksarda kültür memuru Hikmet Sak
man ve Nrksar gençliği, İnebolu Halke
vinde Kastamonu lisesi edebiyat mual
limi Baki Gülpınar, Amasyada başmu
allim Şeref, müzik. muallimi Şaban, 
muallim Hikmet, muallim İrfan, Ah - 1 
med, Halid, Şirvani İA:>rahim, ortamek-

. teb talebelerinden Mediha, Feridun, • • 
'l' Sıli\1ri (Hususi) _ Yavuz, Adatepe, 1 timize ikram olunmuştur. . al Fah . Muzaffer, Tokatta kültür direktörü A-
.. •naztepe, Zafer muhriplerinden mü - Donanma kumandanı Amir. d 

1 
. rı lişan Reşid Tanural, Saffet Tunay, Lfıt-

ekJc ertesi .. kaymakama ıa e zı - t•· O F'k İ l>o ep donanmamız Silivriye gelmiştir. Engin gun .. . . u ran, ı ret Altınel, hsan Ulusoy 
· ~nrnay1 uzaktan göre-n halk hemen yaret etmifti. Donanmayı gormek ıçm ve orta okul talebeleri, Gümüşhacıköy
:'11ıle koşmuş, kaymakamJa. jandarma c-ivar köylerden binlerce halk Silivriye de.mu~!elif mu~llimler, Manisada Halk
t~danı ve sair kaza erkanından mü- gelmif\erdir. Donanma halka ve köylü - evı reısı Az~i Önek, Doktor Necdet 
be ~p bir heyet motörle amiral gemisi- 1 rimize ziyaret ettirilmiş, motörcüleri- ~vuk~t Mıtat, orta okul mual • 

gıderek· e lımlerınden Ar M t f K · K 
- c • • • ·z halkı ve köylüleri donanmaya mec- · . ı, .. .~ .. a a erıme u-

lna . lioş geldinız~ demişlerdir. Donan- mı .. .. .. . . . Amiral det, Inhısarlar muduru Mustafa Dumer, 
s· . lırnanda 11 pare tiop endaht etmiştir. canen goturup getımuşlerdır. Antalj-.ı Emniyet Müdürü Kemal Ka-
ilıvrinin halis yoğurdundan bahriyelile- Fahri Engin bütün halkı selamlamıştır. yalı ve lise gençleri, Merzifonda kay -

makam Altıok, orta okul müdürü Tev· 
Serı·1-1,·1er Millet Meclisine fik Kökmen, muallim Selahaddin Tan-

K. ı~ sel, Vehbi Cemaşkun Sabri, Engin, ta-I 

M •• f il ·ıe ISbeden Turan Birinci ve Halkev1 Ar UraCQQ e l 7 k I Tr b ' Çocuk Bavramı Vizede SERGEN na- oyunu oynamışlardır. KARASUDA o u, a zonda Kemal Kefeli, mual • .,. 
Si)Antalya (Husu • lim Nfüat Sanal dokror Rüknettin hiyesinde de emsalsiz tezahüratla kut- Kaymakam Nizameddin Yücel'in te -

- 40 kil Fethi, Maarif Müdürü Rifat Necdet, !ulanmış, muallim Arif .. Yükse~, M~ · şebbüsile san'atkar Kenan Yontuca yap 
lnesafede ometre Muallım N t • N . tafa Çetin ve Seniha Gunenç ıdaresın- tırılan Atatürk amdı törenle açılmış -
•aha Üze . yeşil bir H . d h k:re tın, • Hakkı 

1 
acı, . deki mekteb talebeleri bayram yerinde tır. NİKSARDA Albayrak mektebınde 

d ilin· rınc bina e· ~mı ~ . 1~da konf~rans ar ver .. nahiye müdürü Fehmi Önder, muhtar bir balo tertilb edilmiş, :Küçükler mu • ita~~ olan Serik mLŞler, Hamıdın eserlermden .?arça- Halil ile nahiyenin diğer ileri gelenleri vaffakiyetli oyunlar göstermişlerdir. k~u;nın beş bin la~ oku~uşlar, oynamışlar ve goster • ve memurlar tarafından karşılanmış - KÜTAHYADA Çocuk Esirgeme Kuru· 
•ltrnışı ll".:~~u ve mı~lerdır. . lardır. Burada rtahiye müdürü bir nu - mu bir balo, her ilkmekte'b bir müsa • 
\riz ~· ••ıuteca _ Hamid için Tokatta yazdan ve okunan !ihr •. . 

1 
!\.. ~d Ak 

1 
b t , · Ba Tal " tın yet' şt'ırd·ığ\ 

T k t Kült~ oı ktö .. Ali Rec;ld Ta- tuk soylemış, ta eut: en yo u nu - mere \ermış, y a ı haı· · 'l'dır A 
0 

a ur re ru şan ·· 25 k ' ·1·k b d d. k . · ı ·k h 18

' ~' - nural tarafından büyük san'atkar Abctülhak ka cevab vermiş, sonra bu talebe o gun ışı ı an o ve ye ı ışı l caz e· 
l'aiue ıneşguıdu!1 • Hlmid için yaaıtan ıu mersiye toplantıda bir için nahiye müdürlüğüne, Zehra Kur yetleri muhtelif parçalar çalmışlardır. 

ld ktısadi Vazi; r Bayan tarafından otunmU§tur: tahrirat katibliğine, Mehmet Akyol köy MERZİFONDA talebeler Halkevin si • 0 
Ukca düz ·· e 

1 muhtarlılğına, Hüseyin Us karakol ku· nem8:sında bir müsamere vnmişler, fr. lan b gun o YanJ'ına ufukları Termeue ,alr, yuın; I k A Ka M t f 
"u'·k ub~azanın bü : Serik değirmeni Makberinle yedi kat arşa haJkırınalıı.ın; mandanlığına, Hüseyin Yalçın da nü - fan, st i lal, ra us a a paşa mek • 
" ır fus memurluğuna seçilmişler ve o gün tebleri de bir müsamere, Halkevi ar kP-Ma!unı ol~~sa~ı deği~mP.nsiz1iktir. l 1şletilmemektedir .. Bu yüzden müt:~s- Bu tunç •ır atıralt ki: bayatın ltinn on - hükumet işlerini 'bu küçükler idare et· mitesi 'bir konser vermişlerdir. 
Eerı Yerind g~ uzere Anadolunun ek- sir olan yalnız Serik kazası halkı degıl- .. . sus; mişlerdir. KEŞANDA çocuk bayramı V ANDA Halkevinde ve Necmi ati spm 

Ugday1n . Ve ırençber kencU dir. Manavgat azası a ı ır. un- sonsuz ..• şım ıye kadar goru memış ır şe ı e ·. u un e çocu a osu tertıp e ı mış lı w e koy]u•• k d dah.ld
0 ç·· Karanlık kadar korkunç: Te sukut kadar 1 • d ' .. "} ' b ' k 'Jd kJ .. b .. d k b } • d'} • 

r· ı cıvardaki k " d w • • d BERGAMA lnde öğü_d ara değirmenle • kil her iki kazanın yegane egırmenı kutlulanmış, lbütün talebeler arasın an tır. DA orta okul, Gazi pa 
kendi eliıe erek un Yapar ve ekmeğini bu değirmendi.~. . . Makber den~':• çalnd'&. ıtenl ,.ö'mdüklerl a n ; SP.Çme elli kişilik bir gruo da zeybek şa ve Zübeyde hanım ilk okulları tara 
lialbuki S .Yaparak ucuza mal eder. Alhali bu mübrem ıhtıyaçlarının mı- Bir mi be& silriinu1n1, ltafında duyamanan. -· • • ·" .... • • ~ • • ·~ • • • .... ·-"~--- fından Halkevi salonunda temsil veril · 
llıahrurn~ erık kaza ve köyleri bundan zan iUbare alanması ve satış için un ' Bı·r adam karısı nı miş, Halkevi salonunda bir sergi açıl· uur k ·ı zkA d w Rahanda ımmatar, ltoralan kudarıııun. 

tnüteh ~erkezinde iki taşlı motörle muamele vergisinden muaf tutulması l<aıa . yapmama şartı e me ur egirmenin İlhamının pr sesi. bütiln bil' ufku tutsun! 11 yerı· nden mLŞtır. 
de mu arrik bir değiril)en mevcud ise zımnında bi'r mazbata yaparak Büyük BI d• te bir kadın Anfalgada 

atnele vergisine tabi ol'duğundan Millet Meclisine göndermiştir. ga i Ç VUrarak öldürdü 
Ed· S roculı doğurdu B b ır~ede umumi müfettişlik Muhtarı öldüren idama mahkOm Bi~adiç nahiyesinin Hisar köyünden Karaman (I~susi) - Evvelki gün ar q.ros 

" F ikindi vakti merkez karakoluna elin • G • l' J 1ıı ... 1• 8Vi yapıhyOr OldU Ateş Mehmet ~~ at~a üç çocuk de ucundan kanlar akan bir kama olan ecesi yanı Uf C-tı rne (b dünyaya getirmıştır. Heysı de kız olan r 
bıüf.,.tt· . '"lUsusi) - Trakya umumi Balyanın Boymanlar köyünde muhtar hh u· ·yidir bir adam gelmiş: Antalya (Hususi) - Halkevi nisanın "' l§lik çocukların sı a ı · . 
S>ılarak . evi inşaatının münakasası ya. Mehmedi tabanca ile yaralayıp kafasını k d geçen sene de bir defada iki - Ben ibu kama ıle karımı vurdum i}Jc haftasını Barbaros Hayrettin hafta· 
..1 rnırn (M ff P ı f Bu 8 ın ı · 1 d · k' ·· l B "Ort bin . ar uza er u ur) a otuz keserek öldüren Hüseyin oğlu Musta a ocuk dünyaya getirmis, bilahare bu tes ım o uyorum emış ve va ayı şoy e sı olarak anmaya karar vermiştir. u 

'
7 lıray 0

h l d'1 • ti • K ç l t k d . ~eni .. a ı a e e ı .mı~ r. ve teşvik eden Çopur Hüseyin ve ara .k.zl rden biri ölmüştür. cı.n atmış ır: karara sebeb Barbarosun il enız se-
b-ıiınari :ufettişlik kon'iitı en modern Süleymanın muhakemeleri neticeleR - ı ~: fakir ailenin şimd: en büyüğü on - Ben Burhan w köyü ahali!iindenim. ferini Antalyadan yapmış ve Antalya 
~ Itı;yık ır tarz~a olup Selimiye civarın- miştir. Müddeiumumi muavini Necmed- bir yaşında olan sekiz çocuğu bulunmak-! A?ım ~ehmet o~lu Güd~k Ali?ir. deniz tarihine şerefli bir sayfa ilave et-
clorı ay i":r~v.kıdınde yapılacak ve inşa~t din bir saat davayı teşri" etm~ş. Musta - tadır. 1 Kımse ıle d?.stl~~~~. ve duşı:nanlıgım miş olmasıdı:. . . .. 

S. , ısın e ikmal edilecektir. fanın idamı lüzumunu, fakat 21 yaşını Çiftçilik ve işçilikle iştıgal eden baba- 1 yoktur. Şu gor~ug~nuz kama ıle karım Ba~aros ıçin Hal~evınde ılk toren 
~ı· .. IYasta bir ÇOCUk bogv uidu dolduımamış olmasının bu cezayı hafif- nın kazancı çok az olduğundan çocukları 1 Mustafa kızı Elıfeyı Şanpazan mahalle- yapılmış, çok alakalı o1muş, he-
,., .. as Ur letec:e~i söylemiş~ir. •.. büyütmek ve bakmakta zorluk çekmek- sinde vurdum kanl~r içerisinde yat - men hemen bütün Antalya gençliği 

de ot Ususi) - Abadan mahallesin· Hakimler h~yeti mudafaayı uygun t dirler. maktadır. Sabahleyın evden çıkmıştı. tören.de hazır bulunmuşlıırd:r. )ifla~~adn rn. arangoz Altınrendenin üç bulmuş Mustafayı mazeretinden dolayt ~~·- ... --- ..-·B-' ~- b. --:.: · ·- ~ · · · · · ben de takfüinde,jdim. O mahallede bir - · · · · - ........ ~ - · · · · · - · • · · · - r • ·-... • aki .,., ' .. .. .. . . . men bağırmıştır. unun Rgırmasma bü- . . . . 1 • 
), dti1erek oureddin adlı çocuğu kuyu- 20 seneye, curum nıuşvıklennı de 6 pr .. d ı' . Bekir (6rt k ld t:Ve gırm~tı. Ben de arkasından gır - Gazete e rı ~~~§~ "na.. boğulmuştur. sene 8 er ay hapse mahkum etmiştir. Y.uk ~ark;.!d:ni kuyuya =~~ a~~~ mek istedim. Karını beni büyük bir ~ 
1-"llt "·-~v İ§lerile uğraşırken k~çü~ tışm ş,. . dan ıltar cdunla karşıladı ve bu odunu kafama • 
~eki ~rı çıkrnış, dört mPtre dermıı- mamı" yarım saat sonra ~m§iresi on kardeşını kuyu a.~ mıştır. Çocqk indirmek ıstecıi anıamadım. 0rıac1a ~~~~~~~~_ 0kUrkBD 
'b~ ·~YUnurı yanında oynarken bir- y&flanndaki Na~e ~ çelr~~ gi<Jiiıce hemen hastaneye nlmlJS& da kur - hiç bir ~b~oktu. $aka sandım. 

dt11rnüş, leryad1rı kimse duya- çocuğu kuyunun üzermde gormuş ve .. h&- uarılamamıştır. - Bu nasıl şa~ryah\t;sokakta böyle ı ~ 

...... ~ 
'-)&~insanlar ne kadar 

1Iasan Bey? 

H Be Dl r Ki. şaka olur mu? diyecek oldum Fakat o TAN -İspanyada 300,000 kJ.ıi ÖlmÜf Pazar Ol• •••n ., ro . odunu kafama indirdi ve küfrederek - Sağ kalanları say, 4aha kolay <>-

... İsmi lazım değil, tanıdık 
!ardan biri var .. 

. . . İki gecede bir eve otur
maya geliyor, bir kere çöktil 
mü saaUerce kallmuxor. 

beni dövmeğe başladı: Bu arada i~rt- lur. 
den bir kadın çıktı onun da elinde bir KURUN - Kitap huhranı. 
odun vardı. Onunda bana vurmağa ça- - Kimi bastımmız kiiabı satamıyo-
lıştığını gördüm. Ben çok fena bir vazl- ruz, der, kimi kitap buh.ranından bah· 
yetıte kalmıştım kamamı çıkardım. i~ seder .. Ve minelgaraip. 
önce karımı hafifçe göksUnden yarala· HABER - Ahirette randevu. 
dım sonra da öteki kadına dönerek bak- - Orada da sinemalar, mahallebicl 
tım. Elifeyi vurduğumu görünce kaçı· dükkanları var mı? 
yordu. Evveldenberi karım bana soğuk AÇIKSÔZ - Sümı:-rbank müdürü 
bir vaziyet gösteriyordu. Bu esnada değişiyor. 

ne yaptığımı bil mi yorum. - Tekzibi ikinci sayfada diye şerh 
Zabıta memurları derhal Elifeyi te- verdin mi? 

Hu.an Bey - Kolayı var davi altına almışlar ve diğer kadını CUMHURİYET - Beyoğlu sokakla .. 
dostum, Çok oturmamasını aramaya koyulmuşlardır. Ali hakkında mda türkçe katlediliyor. 
istiyorsan, gelince İstanbul 1.ıahkikata ibaıtlamışlardır. Elif!ye aldığı - Her zaman Babıali caddesinde 
radyosunu açıver J ~11 yaradan müteessi.ren ölmüştür. katledilecek değil ya! 

' 



6 Sayfa S O N P OSTA 

il .. ~ . . •.. . .. .. • 

Hadiseler 
Rar$1sınd 

Bjzdeki kuş adam 
Meşhur kuş adam Şon, Parisle kuş gi

bi kanat takıp kendisini yüksek bir irti
fadan yere attı. Her vakit ona gülen ta
lıh bu son tecrübesinde fena yüz göster-

Mayıs 

__ ı C IED!E~ÜVAT 
Kadıköyünde 3 - 4 yıl 

süren bir edebiyat sezonu Zaman ve mekan aramadan ve 
durmadan içen adam di. Kuş adamın kanatları işlemedi. Ve o "'° )Jf • 

bir fen tecrübesi uğurunda bir taş gibi Mütareke seneleri idi, çok derbeder bir hayat ya~ıyordum. (Nedi~) 
ı ı •k • h hk... ld yere düştü .. Öldü. mecmuası henüz çıkıyordu, diğer taraftan Darülbedayide"kenclinibıl,, şledi1i suçtan do ayı ı ı ay apse ma um o u Şimdi bütün dünya onun ölümiyle meş isminde adapte bir piyesin provalarmda bulunuyor, akşamlan da 

Nikola .. . kırçıllaşmış sakallı, altmışın- lerde, meşhurdur. Şöhret!, gece, gündüz ~ul. Ve bütün dünya ona kıymet veriyor. Ermeni aktrislere Türkçe telaffuz öğreti,ordum 
da, fakat hayli dinç tavırlı bir adam, iki içmesidir. İçer, içer, hemen hiç ara ver- Böyle bir zamanda Evliya Çelebi scyn-
koltuk değneğini taktrdata takırdata meden içer. Evinde içer, meyhanede içer, hatnamesini elline alıyorum. Ve bir kuş Yazan : Hallt Fahri Ozansoy 
m;ınkeme salonuna girdi ve heyetin k~r- sokakta içer; hülfısa, yer ve zaman farkı adam hakkında ynzılanlan okuyorum: Sevgili okuyucularım! sizi bu yeni ha-
şısına geçti. Bir bacağı yoktu. Bu tek ba- gözetmeden, her yerde ayni şekilde içer * tırat sahnesine seyirci çağmrken ilk per-
caklı adamın kırçıllaşmış sakalı, - göze bu adam! İçkisiz yaşayamaz ve bu iti- Evliya Çelebi diyor ki: ucyi bir programla açmama müsaade e-
çarpacak derecede - çehresini kaplıyordu. barla kendisi parmakla gösterilir! Bunu Hezarifen Ahmet Çelebi, iptida Okmey der misiniz? 
Kaşlnrı da kalındı ve sa~ları, geniş a~ı- burada biz söylüyoruz; fakat, Arnavut- danının menberi üzerinde rüzgarın şid- Önce şunu söyliyeyirr. ki bu edebiyat 
nın üstüne inmişti. Çehresi esmer, goz- köyü ve civarında oturanlardan kime sor detinde Kartal kanatlarıle sekiz dokuz st>zonu öyle altı aylık klsa bir sezon de-
leri kuvvetli ve keskin bakışlı... sanız, size ayni şeyi söyler! kere havada pervaz edı1rck talim etmiş- ğil. üç dört yıl süren çok hoş bir filen:di· 

İstanbul üçüncü ecza mahkemesine suç Nikola, bu suretle cşöhrel> inden bah- tir. Badehu cSultan Murat. Saraybur- Mütareke ile başlamıştı, fnkat ben mu • 
işledi, diye çağınlmıştı. İşlediği suç ta, sedilmesine pek o kada!" kızmış görün- nunda cSinan Pa§a> köşkünden te11ıa§a tarckenin ikinci yılından itibaren bu i
Arnavutköyünde, Todor;nin meyhanesin memekle beraber, ŞU yolda bir itiraz ve ederken, Galata kulesinin ta zirvci Cila- l~mc karışmıştım. 
de körkütük sarhoş olarak. rezalet çıkar- müdafaada bulunmaktan kendisini aln - smdan Lodos rüzgarile uçarak Üsküdar- Bu sahnedeki şahıslar, modem Türk 
ması; gelen polise kafa tutması; karakolu madı: da Doğancılar meydanına inmi§tir. Son- edebiyatının en çok tanıdığınız ve ihti -
götürülüp ikinci komiser lsmail Hakkı - - İçerim veyahut ta içmem? Buna ra Murat Han kendüsii.nP. bir kese altın mal en çok sevdiğiniz çehrı>leridir. Bun
nın karşısına çıkarılınca da, ona eseni ve kim ne hakla karışır? Zararı varsa ba- ı ihsan ederek cBu adam pek hav/edilecek !arın yanında ikinci derecede edebiyat
öteki bütün polisleri, ben Polis Müdürü- na, faydası varsa bana! Fakat dedikleri bir adamdır. Her ne murat etse elinden ç.Iarla bazı figüranlar clı var. İkinciler 
ne gidip şikayet edeceğim; çünkü ... > baş- gibi, o kadar çok ve her yerde içer, ken- geliyor. Böyle kimselerin bakası caiz de- birincileri daha kuvvetle belirtmek için 
langıciyle, alt tarafı suç, teşkil eden bir diqi bilmez takımdan da değilim. Hem de ğil> diye Cezayire ne/yetmiştir. Anda lazım .. · figüranlarsa bu sahnL'llin can -
isnatta bulunması ve bu arada uluorta sö ,diğim gibi alışık olduğumdan, içince sar merhum oldu. !anmasına çok yardım eden sevimli tip -

vüp sayması! . hoş olmam ben! * !ereir. Hepsini sırasile tanıyacaksınız. 
- Söyle bakalım, Nikola! işte, dava Polisler haricinde de, 1€ yaşında ·bir Bizde de kuş adamlar yetişirdi ama * 

evrakı ok'"Uildu. Senin neden buraya ça- delikanlı, şahit olarak dinlenildi. Beyaz kuşun kanadını kıranlar kus adamların 'l\lütareke ilan edilmiştı. Çanakkaleyi 
ğınldığını öğrendik. Ne diyeceksin? gül sokağında helvacı dükkanında çrrak yetişmesine imkan brrakmnzlardı ki... itilaf donanmasına açnıı~t1k. Zorla gire-

Nikola, iki koltuk değneğini koltuk t>it olduğunu söyliyen Mehmet, hadiseyi te- fMSET medikleri kapıdan serbestçe. ra}\at rahat 

larına yerleştirerek, yerindE' doğruldu ve: yit etti. Fakat, hem hakaret mahiyetin- ·--- - ·····-········ ... ·····-················ .... ·······- giriyorlardı! 
- İsa, Meryem hakkı için, hayır! dedi. de olan sözleri tekrarlıyarak, bunları Ni- meselesinden dolayı işten el çektirilmişti. B:;-n, o kara filonun dumanlarını sa-

Ben ne rezalet çıkardım, ne de memur- kolanın aynen söylediğinden bahsedi - Kendisinin, ağır cezada ihtilastan duruş vul'arak :Marmaradan 1st:rn.bu~~ ilk ~i -
lara karşı kötü lakırdı ettım. Doğru değ" yor, hem de cyani hakaret etti demek?> ması yapılan belediye tahsildarı Nadi Ah rişini Bakırköyünden. Zeylm~ge .. d~gru 
bu laflar! sunline karşı chayır, hakaret ettiğini işit- met hakkında Adli Tıp Meclisince verilen l::oşan trenin penceresınden gormuştum. 

- Aşın derecede sarhoş olmuşsun ve .. medim!> diyordu. Bu tenaeyz karşısında, ve edeli değildir; cezai mes'uliyeti haiz-1 Acı büyüktü. Hadiseler gıt~kçcv aley -
- Sarhoş?. Yani içtim. Daima da içe- dudaklarda gülümseyişler belirdi! dir> şeklinde olan beş imzalı raporu de- himiz~ ~çılıy?r'. eije tut~lur bır ugursuz-

rim, içerim. Ama sarhoş olmam. Ben iç- Neticede Müddeiumumi Feridun Baga- ğiştirdiği, bu beş imzayı da taklit etm~k !~-~--gıbı gcnışlıyor vve Istanbulda ha~a~ 
kiye alışığım! na; komisere ve memurlara vazife ifası suretile cdelidir· cezai mes'uliyeti haız gogus sıkıştıran bogucu bır ~~va. halını 

- Ne içersin ? sırasında ifn ettikleri vazifeden dolayı değildir, mealinde sahte rapor hazırladı- arıyordu. İşte bu csnalar•fa ıdi k_i• bu -
- Ne bulursam! Ama en çok rakı. O hakareti sabit ve ceza kanununun 266 ın ğı, iddia olunuyordu. gün artık toprakta bi: a\'ll~ ~emik ol~ 

akşam da rakı buldum. Çok değil, bir §i- cı maddesinin 2 inci bendine uygun bu- B noktadan Müddeiumumilikçe y;ı n babamla, o ıztıraplı gunlcr ıçınde kendı
şe .. Yolda yere atmış biri ... Baktım, do- lara, Nikolaya ceza kesilmesini istedi ve lan ~ahkikata ait dosya, Adliye Vekaleti- mize bir meşgale, mümkünse bir teselli 
luydu. Diktim içindekini .. Sonra durup rez?let çıkaracak d~e~ede -~arhoş~_uğa ne yollanmıştı. Çünkü, aleyhinde takibat aramak arzusile bir mecmua çıkarmağa 
dururken polisler gelerek, beni yakapa- gclınce, bunun suç tarıhıne gore cmuru- yapılan, doğrudan doğruya Vekfılctçe ta- ]·arar vermiştik. Faruk Nafız, Fahri Cc
ça sürükleyip götürmüşler karakola! ru zaman.a uğradığı mütalcasını ileri sür 'yin edilen memurlardanJı . Dava nçılıp lfıl, Reşat Nuri, Ruşen E~ef. Falih Rıfkı, 

- Bak, cgötürmüşler~ diyorsun. Galiba dü. takibata girişilmesi için, <'VVcla birtakım Yahya Kemal gibi kıymetli muharrir ve 
götürüldüğünün farkında bile değilmiş- Reis Necip Nadir, aza Hüseyin ve Sa- kanuni formalitenin halli, bu hususta o- şairlerin yazılarile yardım va.adleri de bu 
sin! Ve belki de o derecede sarhoştun lim; kısa bir müzakereyi mütealop, müd raca takibata müsande olunması l5zımge- srzumuzu şiddetlendirmi~ti. Hasılı cNe
ki rezalet çıkardığının, komiserlere polis deiumuminin istek ve mütalcasına uy - liyordu. dim> mecmuası o yıl içinde bu suretle or
lere isnatta bulunup sövüp saydığının da gun olarak karar verdiler. Nikolanın yal Vekalette dosya tetkik edilerek, bu taya çıktı, 18 nüsha devam etti ve İı.mi
farkında olmadın! nız hakaretten 2 ay hapsedilmesi karar- müsaadenin verildiği müddeiumumiliğe ıin Yunanlılar tarafından işgali üzeri-

- Ben, içerim, ama sarho~ olmam, kcn laştmldı. bildirilmiştir. Bu iş'ar va:kı olunca, resmi ne büsbütün dağılan edelıiyat okuyucu-
climi bilmiyecek kadar! Nikola, koltuk değneklerini takırdata evrak üzerinde sahtekarlık davası açan lannın eksilmesi ile son nüshasını yalnız 

- Hülasa, inkar ediyorsun? takırdata salondan çıkarken cİsa, Mer - müddeiumumilik, dün davayı İstanbul kollcksiyon meraklılanıv.ı yadigar bı -
- Evet, kabul etmiyorum. Polisler gc- yem Hakkı için, bende kabahat yoktu!» birinci istintak dairesine vermiştir. ıaktı. 

0

lip benim keyfimi kaçırdılar, rahatımı di.yordu. Kapının eşiğinde samilerden bi- Birinci sorgu hakimi Rahı:ni, dosyayı Bu mecmuanın çıkışı ile batışı arasın-
bozdular. Kabahat varsa, onlardadır. ri, gülerek: gözden geçirmeğe başlamıştır. Pazartc - daki beş aylık zaman z.arfında gerek İti-
Ben, birşcy yapmadım! - Ey, dedi, hapishan~de tam 2 ay içki ~iden sonra, başkatip Raifin ilk sorgusu laf devletlerinin, gerek İstanbul hüku -

- Hele otur ~erine, bakalım. Bir de ~perhiz.ine girince ne yapacaksın? yapılacaktır. Kendisi, şinıdi serbest bu- metinin iki taraflı sansôrü yüzünden nc-
şahitlere soralım! Nikola, canı sıkılmış bir halde, yüzünü lunmaktadır. Hakkındakı istintak tahki- ler çektik, sadece buna bir makale tahsis 

Şahit olarak dinlenilen polisler, vak'ayı ekşitti! 'katının kendisi mevkuf olarak mı, yoksa etmek lazım gelir. Mecmuaya yardım c-
zabıtta olduğu ve baş tarafta işaret edil- T bb Adi" b kAf'b" h kk d gayri mevkuf olarak mı yapılacağı, an- den muharrir ve şairlerin de halleri, kap-

ı ı ı aş a ı ı a ın a · 1 h .. · • ht..a· 1 ı diği gibi anlatarak, şunu da bahse kattı- cak sorgudan sonra belli ol:ıbilccektir. rıs eri ve er gun sıyası u ısc er e ger-
lar : takibat yapı lıyor, Suç Ağır cezalı mevaddön olduğundan, ginleşen sinirlerinin cilvclE>ri de ayrı bir 

B Nik I A tk .. · dl' Tı · ı · "gver hakkında duruşma karan verilirse, bahistir. Maamafih bütüı. bunları bu se-- u o a, rnavu oytinde ve Bo . Geçenlerde A ı p JŞ erı umum mü- "' 
.1ii • • • R eı· k d k k~ "b" Ra"f saht b" dava İstanbul Ag~ır ceza hakycrinde gö- riye girecek olan başka bil makaleme bı-e;azıçırun um ı ya asın a i civar yer- dürlü&tü baş atı ı ı e, e ır rapor 
c:r::====-:ıı:ı:::===============-=-=-=--=-==-========== rülecektir. rakıyorum. 

* 
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Falih Rıfkı Reşat Nuri 

trislere türkçe okuma ve telaffuz derfi' 
leri veriyor, yalnız mecmuanın gittilt ~ 
güçleşen, karışan işleri arasında Vefa 
sesindeki derslerime muntazam devatıt 
edemiyordum. Muallimlik hayatını~ 
böyle dağınık geçen başka bir yılımı ha 
tır lıyamıyorum. 

O yılın sonunda BcyoğJUndan kaçıp'!' 
renköyüne çekilmiştim. Derslerim de }{il'" 

dıköy orta mektebine nakledilmişti. 
Erenköyündc yedi ay Jt.ıdaı kaldım ve 

nihayet Kadıköyünde Alttyol ağzındnld
Şemsitap mahallesinde bir eve, ihti~ 
bir matmazelin evine pansıyoner olar 
girdim. Sonradan öğrendigime göre o e.,. 
de vaktile Hüseyin Suatla Cenap Şeha->. 
beddin de ayni suretle pansiyoner ol • 
muşlardı. Tarih mi tekerr,ir ~iyo~d: 
yoksa sadece garip bir tesaduf mıY 
bilemem. Yalnız bildiğim, fi tarihinc1-

. d' bCIP iistatların oturdukları odada şım ı 
yorgunluğumu dinlcndir.'.yordum! 

O tarihte Kadıköy aşağı yukan bir şa-
irler beldesi olmuştu. H~psi de arkadaş" 
larım, sevdiklerim, her ~iin Babıali !o~ 
kuşunda ve mecmua idarehanelerın 

"kl ·m~ karş:ılnşıp saatlerce sohbet ettı erı . ~ 
Şimdi akşamlarımızı da beraber geçır 
meğe, beraber gezmeğc, beraber şiir~ 
hikayeler yazmağa, hatta belki de M d: 
ve Şifa kıyılarında sık Eık rastladığını ~ 
güzellere beraber aşık olmağa başla 
mıştık. Ne diyeyim, o zamanlar da~ 
gençlik serde esen bir rüzgardı. Ye Uf 
yapraklarını dökmüş ağaçlar gibi hen 
kurumamıştık ! 
Proloğu burada kesıyorum.. tatlı~ 

bağlıyarak ... Gelecek yazılarımda Kadı 
köyündeki edebiyat sezonundan parÇ91 
parça hatıralanmı nakle başlıyacağırdo 
Umarım ki can sıkmam. htediğiın de "' 
dur. 

Halid Fahri Ozans0 Y 

Müzelerde : 
iki şişe suyu 50 kuruşa 

rehine. koymuş 
Babam bir gün. bana: - Oğlum, ben a~

tık İstanbulda duramıyacağım. Zntcn 
mütekait bir adamım. Anadoluda bir kö- Halkevinde bulunan taş Bizans 

Aksarayda Çakırağa mahullesindc hel- şeye çekileyim de gözlerim 1stanbulun şu devrine . ait 

Aşktan sonra 
Tehdide geçen 
Erkek .. · 
Hayreboluda oturan bir kadın ok.u.

yucum bana: 
- cAynen derci rıcasile> bir mek -

tup yolJamış, altına sarılı bir de imza 
ıtmış .. 
İlk düşüncem: 

- Bu mektubun haldkaten bu ismi 
taşıynn kadın tarafınc:'an yazıldığı ne 
malüm? sualinden ibaret oldu. 

İhtiyatkarlığı yersiz EÖrmcyiniz: On 
binlerce dürüst, temiz, mert okuyu -
cunun arasına bir tane de yabancı ka
nşabilir, gizli bir maksat takip edebi
lir. Bu düşünce dolayısiledir ki bu sü
tunlarda çıkan mcktuolarda ekseri -
yetle tam isim görmc7siniz. İnisyal ile 
iktüa ederim. 

Hayreboluda otur:ın okuyucumun 
anlattığına gelince hü!asası şu: 

- Vaktile bir erk,..ği seviyordum, 
bilahare beni kendisinden soğuttu. Ay
rıldım, şimdi beni kıskandırmak için 

bir başka kadınla münasebettedir. Fa
knt bu tedbiri de fayda vermedi, ar
tık tehdıt yolundadır ve bana: 

- Bir başka erkekle konuşmıya kal
kışmasın, diyerek haber vöndermekte
dir. Ailemi telfış aldı, beni bir başka 
memlekete yollamayı düşü~iyc baş-
ladılar, ne dersiniz?. . 

* ·Mektupta anlatıla~ hikayenin gö -
nül işleri ile rabıtası 7,ayıfJamış ve me
sele gidiş geliş bir zabıta işi olmanın 
yolunu tutmuş. Bu münasebetle söy
liyeceğ:-n şu: 

- Müddciumumiyı gôrür, mahrem 
kalması ricasile hadiseyi anlatırsınız. 

Adam çağınlır. Kendisine bu sahada 
kanuni hükümler anlatıhr. ve o da bü
tün hayatınca mümasil teşebbüslere 

girişmek arzusundan vaz geçmiş, us-
lanmış olur. Bunun haricinde sizin 

için de küçük bir tebdilihava büsbütün 
lüzumsuz değildir. Fırsattan istifade 
ederek, münasebete ginşeceğiniz er -
kekleri daha iyi seçmeniR. yollarını 

dü~ünmüş olurswlUz. 
TEYZE 

"acı Mustafayı dolandırdığı iddiasile, Hü 
1 

d apıiıı• 
• dl" r ·1 hazin halini daha fazln görmesin!> dedi. Eminönü Ha kevi arsasın a Y . ci'" 
seyin isminde biri, dü:-ı A ıy<'yc gte m - Kendisine hak verdim. Bir müddet son- inşaat sırasında bulunan taş üzcrın13r.. 
miştir. İzmirde şoför olduğunu ve stan- t ın r 

, k rtt rn kalktı, aile ile Bursaya gitti ve orada yapılan tetki-kat neticelenmiş aş. ı• 
bula zayiindcn nüfus ~~ğıu~ çı a h ı~ma- yerleşti. zans devrine ait olduğu tesbit edılm..,, 
ğn geldiğini söyliycn Huscyın mcş u suç . . v . 

" dd · •rv• ce dördüncü cezaya Zavallı ıhtıyar! .. Yagmurdan kaçar - tır. metil 
mu ·1 e~ştu~umDı ıgın yac:bcndır· dava etti- 1 kcn doluya tutulmuştu. Günün birinde Ayni arsada yeniden bazı kıY B 
ven mı ır. avacı, ' ' · taşlara rastlanmıştır. 12 inci asra 
ği orta yaşlıdır. Duruşmada. davacı, elin- Bursanın düşman tarafıadan işgalini gö- olduğu anlaşılan bir kaç mezar taşı 
d~ki içi su dolu iki Taşdt:len şişesini gös- recek, o işgal altında inliyerek yaşıya - kitabe de çıkarılmıştır. 
·tererek, hiç tanımadığı Hüseyinin sanki ca,]f: ve Bursadaki bütün esir kardeşleri - Polis enstitüsü i 

'4o yılhk ahbabıymış gibi dükkanına ge- mizle beraber ölüm tehlikesi geçirdiği . tiıi.iS1J 
lip selam çaktığım söylemi§ ve devamla bir gün ordumuzun tam vaktınde yetiş- Ankarada yapılacak, polıs ens b 
§Öyle demiştir: mcsi ile kuı1uluşa da ornJa kavuşacaktı. hazırlıkları ilerlemektedir. Yakındrı J3 

_ Bana bu şişeleri uzattı ciçindc rakı Bense o ~ari~le gene 1stanbııl?<1 bi_r lise- raya alınacak talebeler seçilecckt~~fl· 
vardır, sende emaneten dursun. Ben, şu- de muallımdım. Bursanın tclaketlı işga- hususta tetkikler yapmak üzere ı 
radaki binliği alıp sana zeytinyağı dol- lindcn .. evv~~ bir aralık Bıırsaya gitmiş, yet Umum Müdürlüğü doktorı_ı ''~sti• 

50 k d · b k ı t B boratuvar şefi Mccit Lozan polıs e durtayım şuracıktan; ver bana ·unış!:ıı gene onmege mec ur a mtş ım. eyoğ-

diye hinlikle 50 kuruşu k:ıp~p gitti. Gidiş lunda bir Alman pansi.'lonunda oturu - tüsüne gönderilmiştir. 
k-rt1 0 gidiş! Meğer bır,pktığ. iki şişede rakı Yordum. O pansiyon hayaum esnasında Belediyenin cenaze teş ı a 

1 değil, su varmış! Ertesi gün bunu dükkü- *Nedim> henüz çıkıyordu. Bir taraftan Belediye tarafından açılac~k t~~ 
nımın önünden gcçerker. gördüm, yaka- da ~arülbedayide cKcndini bil. namın- asri ölü yıkama yerlerine ait ,e~ ôl° 
lattım! dakı adapte bir piyesimin provalnnnda tamamen ikmal edilmiştir. YalnI~• cılti• 

Hüseyin, bilakis bu helvacıyı 40 yıldır bulunuyor, akşamlan m?.ı Ermeni ak - gömme işlerinde kullanılaCB~ ndl 
tanıdığını, hntta kendisine 160 kuruş .. · · · - ·· ·--·- · ·-· · · ·~ -·- · ·- müstahdemin kadrosunun şah1518~ı f 
borçlu olduğunu, borcunu ödeyemcdiğin- şa~it olarak d~lenilmişleı, müddei umu- rılmasmda imamı1k ve hafızı~~ ';

1 
,ıii 

den bu suretle iftirasına uğradığını söyli mı, ceza istemış ve heyet tc suçu sabit ]erine kimlerin tayin edilcccgı . , t3 
yerek, ebatta dükkanına uğr&maclım bi- görerek, - Hüseyinin sabıkasını da gözö- belli değildir. Bunlnrın tayini ıÇ· 

3 
b. 

le!> demiştir. niinde tutup - kendisini uç ay, on beş 1 nınmış hafızların hakemliği aitırıd 
Dükkandaki iki çırakı İzzetle Hikmet gün hapse mahkum ve tevkıf etmiştir. imtihan yapılucaktır. 
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"' -~sPOlt~ 
1 Futbol federasyonu 

~--------.---.---.-.--.-. başkanık~regttti 

Bir Evlatlığın Hatıralan 

Altı evın ıçyuzu 

J 
l 
l 

Nakleden: Osman Cemal Kaygılı 

İzmirde Galatasaray klübünür. yap· 
tığı maçlar münasebetile cereyan eden 
hadiseleri yerinde tetkik etmek ve icap 
eden tedbir~ri almak için, Futbol Fe-

r- Yazan 

derasyonu Başkanı Sedat Rıza Ankara· Ben onu eskiden de, yani aşık ol -ı 
dan İzmire gitmiştir. Bu suretle milli madan da tanırdım. Ve aklıma gel -
küme maçlarında husule gelen büt~n dikçe: 
2nlaşamamazlıklann önüne geçmege _ Tapon karı. 

çalışılacaktır. Derdim. Bu sefer. 

lstanbuldaki millf küme maçları - Tapon kan. 
İstanbul Futbol AjaıılığındaSı: 
1 - Milli küme maçlnnndan Beşiktaş -

Oençlerbirllği karşılaşması ı Mayıs 1937 cu
martesi günü Taksim stadında saat lG - da-
dır. 

Maç hakcml İzmir bölgesinden Mustafa, 
ynn hakemleri Tank. Samim Taludur. 

2 - Fenerbahçe - Gençlerblrllği k:ırşılaş

mnsı 2 mayıs 1937 pazar günü Fener ııtadın
da s:ıat 16 - dadır. 

Maç hakemi gene İzmir bölgesinden Mus
tafa, yan lınkcmlerl Muammer, Feridun Kı
lıçtır. 

3 - FlaUar: Tribün 50, duhuliye 25 ku
ı ..ştur. 

Bayrağa 
S11ggı 

Diyemedim. 
- Güzel sevgilim! 
Dedim. Çünkü aşıktım. Eskiden: 
- İyi ki yanıma sokulmuyor. Maa

zallah yanıma sokulsa, pis ter kokusu
nu duyacağım l 

Diye düşünürdüm, fakat bu sefer 
öyle düşünmedim. 

- Bir kerecik olsun yanıma sokul
sa; ve vücudündeki sarhoş edici güzel 
kokuyu bir an için hissedebilsem. 

Diye düşündüm. Çünkü aşıktım. 
Eskiden ben onun boyalı sarı saçları
nı; kirli kadının, kirli "iltesinden çıka
nlmış kirli yüne benzetirdim. Elim 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) ~ürülecek olsa bir kalıp sabunla yıka-
bayrağı büyük, yağmurlu :zamanlarda ve mak aklıma gelirdi. Fakat bu sefer Üçüncü kapım: 1 da giderken? 

Burası pek kibar yer doğrusu! Bay: 
Yalnız, bazı geceler, tam gece yansı - Yapma 

sert havalarda çekilecek temsil bayrağı . 
bayancığım, misaürıere ise küçük olabilecektir. Bu bayrak resmi saçlarını bir yığın ipeğe beıızettım. 

1 · ili .. Bir kere elim o saçlara sürülecek olsa 

uBen onu her aktam kamerde gör
düm; » 

«Ben onu her zaman her yerde gÖl'f 
düm;» 

«0 hasta kalbimin son aevgisiydi.>i 
Şiirim elimde gazete, mecmua do

laşacak; para istiyecek, üste para ve ; 
rip bastıracaktım. Sonra mecmuayı iti. 
nayla ciltlettirip sev~Jime göndere -
cektim. 

·c hazan gece yansındc.n bile sonra: karşı ayıptır. 
- Haydi git Hamarat! (Haylayf) tan Bu sefer, loş koridordr. bayın suratına 

daire erın ve mücsseslerin şere ve gos-
tcrişli bir yerine takılacaktır. Polis, jan- bütün ömrümce elimde saclarının yu-

bize pasta al gel! bir tokat: 
Yahut: - Sen sus, sünepe herif, sen sus mis- * danna, hudut karakolları, müstakil bö- muşaklığını hissedeceğimi umdum. -

1 · Aşık olsaydım ben meğer ne ola · 

- Kalk, git Hamarat, bi7.e filan gazi - kin herif, zaten yüz vere V(•re sen bunu 
llodan viski ile soda al, gel! böyle alık ettin, bu hnlc getirdin ya! 

lük ve daha yukarı askeri karargahlar- Çünkü aşıktım. Eskiden göz erme . . . 
d -ı- kı k - d ı b k k b' .. l . ldug-unu cakmışım? .. Haydı bıraz daha kendı-a amu\W ya n bulunaca gon ere- a ar en, u goz erın şaşı o . ,.. k f d . H ı· d .. 

Demeseler! Gece yansı (Haylayf) tan Derken onlar içeriye, misafirlerin ya-
Pasta, yahut viski ile soda alıp gelmek nına, ben de misafir odastnın karşısın -
Pek bir şey değil amma, pastalar, viski- daki buz gibi bir odaya ... 

re asılacaktır. . ... d.. F k . d' hla gör _ ını aşı arze eyım: aya ım e gu -
gorur um. a a.t şım ı şe il "k ·· 11 gil' · ·· ·· 

Nizamname projesinde temsil bayrağı- d.. .. k"" - k ze eştı çe guze eşen sev ımı gozu· 
um .. çun u aşı tım. .. .. .. · · N ·· 1 d 

nın harp ve ticaret gemilerile resmi ve B - ı_ l nun eg-ri bur- mun onu ne getırıyorum. e ı;tuze e 

ler geldikten sonra yeni bir poker par - ..... ·· ·············•··········· · ······•·•····•·•···· 
lisinc başlandımıydı, bana artık sabaha •..............•..•.•................................. 

• .. ·- . . en ona aşı"' o unca o . . . . d'-· k d' · d 
hususı motör ve diger denız vasıtalarılc d" ld" y·· .. .. . k bozug-u gıymmış, gıy ıgı en ısıne ne e ya· _ nu uze ı. uzunun çıçe . 
kara vasıtalarında ve meyOanlarda nasıl del'kl . k d K man ag-zı kü _ kışmış. Esasen ona ne yakışmaz kı ..• 

kadar uyku yok! demektir. Uykusuzluğa On dakika sonra sofadan bayanın se-
lse hiç gelemiyorum ned~nse! si: 

k 11-- 1 ğın dai hü.kü" - 1 ld ); ı erı apan ı. oca ş· d' d k d' . - L f . ...__l.<Uıı aca a r m er o uı;u "ld"" b k d" l . b" . ci diz' ; ım ı e en ımı aşı"' arzetmıye -
gibi, hava kuvvetlerinde bayrak kulla- çu u, ve ozu ış erı ır ın ıs_ yım: 

nılmıyacağı; bunun yerine ay yıldız nis- oldu. * Hayalimde çirkinleştikçe çirkinle • 
Bcm canım, benim gibı on bir, on iki _ Neredesin yumurcağ<A gelesi. gel ba-

~aşlarında bir kız çocuğu ta bilmem ne-
betleri gözönüne alınarak boya ile tem- şen kadın gözümün önüne geliyor. O 
sil olunacağı tasrih edilmıştir. Şerefi ih- «Aşık olsaydım, ben meğer ne ola- ne giyiniş o? .. rüküş gibi bir şey .. giy· t- kayım buraya! 

~en knllop gece yarısı o kadar sokak - lal edecek yerlere ve terkedilmiş resmi cakmışım: la - Buyurunuz bayancığım. geldim! 
tı dolaşarak ta Haylayfa girebilir mi? _ Haydi bakayım, çabuk çay takım _ k diği sırtından düşüyor. binalara bayrak çekilemıyecektir. Her gece sabaha kadar oturaca , sev· 
\r akıa, evin bayı buna, yani benim o 

- lannı hazırla! ~akit yalnız başıma sokaklarda dolaş -
Projede temsil bayrağının çekiliş ve in gilime mektuplar, şiirler yazacaktım.. Haydi kendimi gene aşık farzede • 

tnnma razı değildir. F cıkat. gelin de siz 
bunu bayana anlatın! Ona böyle bir şey .... ı 

oy endiıni de hemen bağırır: 
- Ne varmış gidemiyecek? Koskoca, 

kazık kadar kız, Haylayfa değil, cehen
neınin dibine bile gider de gelir. 

. İşte gene böyle bir gece idi, tam saat 
~l'ttıi dördü beş geçe, koltuğumda bü -
l'ük bir kutu pasta ile apartımana dönü
~Otdunı. 

d._'l'aın bizim tenhaca sokağın köşesini 
0 ncrken peşimden usul usul gelen ser

Getinin biri kolumdan kutuyu kapıp kaç
hlasın nu? 

~ Arnan Allahım, apartnmuı gelip te bi
rn kata çı.k"tığım zaman halecan ve kor

kudan tiril tiril titriyordum. Çünkü bi -
:.nı bayan pek sinirli bir kadındı. Hele 
ır §eye kızdı mıydı kıyametleri kopa -
~1• Kapının zilini bir tü:-lü çalamıyor
tnurn. Hava da dehşetli aya?,, nerede ise 

erdi ven parmaklıkları donacak... Bir 

:~ddct kapıda titredikten sonra çaresiz 
& ~ldım. Aksi gibi kapıyı dı;t bayan 
~Jnasın mı? açar açmaz ellerimi bos ı:ö-

Ct! haykırdı: 

- Bani pastalar? 
O nnda aklıma hcme.11 ~u yalan geldi: 

~ - Bayancıftım, vakit gtç olduğu için 
t~sı kapanmıştı, onun için hoş geldim! 

eıncn tepeme bir yu!""1ntk: 

01- liay ayakların kırılaydı da gelemez 
nı:Ydını Sana giderken hızlı git, kapan

dan yetiş! 
l:>erncdim ·' mı. 

Soğuktan çivi keserek ve gözlerimden 
uyku akarak: 

- Başüstüne! 

--············ ............ ······· ....... ···········. 
-················· ...... ·············. ··········· .. 
Saat bir buçuğa yaklaşıyordu. Misa -

firler poker.c fasıla verip evdeki bayat 
bisküvilerle koca fincanlar içinde çay -
dan başka her şeye benziyen renkli ve 
tath S'Icak suları içmeğe başladılar. 

1 B Yım: diriliş şekilleri de izah o unmuştur. u Ona diyecektim ki: 
· hl ·· kt I d ·· kil" 1 1 Gözümün önüne gelen ipek elbise· ıza ara gore, me ep er e mum n ° - «Şimdi bütün dünyaya göz erimi 
d ğ k -ı-r ~k talebe Ist1"1.1=-ı marşını I · li, ipek saçlı sevgilim, ipek elbisesini u u a\W ~~ .IUö kapıyorum.. Ve yalnız ya nız senı 
söylerken bayrak çekilecek ve ayni me- görmek için açıyorum. Esasen ben çıkarıyor. Altından ince bir kombine-
rasiınle indirilecektir. ıcnden başka neyi görebilirim ki.. Se- zon çıkıyor. Bu ne temiz bir kombine

Bayrak sabahları ~kizde çekilecek nin varlığın benim varİığım demektir. zon vücudünün bütün güzelliği beli~ 
grupta indirilecektir. Tatil ve bayram- fakat ben daha soyunsun istiyorum. 
larda, tatil ve bayramm devamı müdde- Sen: Kombinezon kalkıyor. Beyaz mermer 
tince çekili kalacaktır. Bavrak hızla çeki- - Gel! bir vücut görünüyor. Venüs heykeli· 
lecek, yavaş yavaş indinlecektir. Bayra- Dersen.. Ben gelirim. 

S ne benzetiyorum. Sonra bunu da az ğın çekiliş ve indirilişinde yere bakılını- en : <e 
............... · d ı..- kl · d' __ Gı't dersen f go'"ru··yorum. Venu··ste bu gu"'zcllı'k va• ................. •· · ················· yacaktır. Şehirler e Uilyra arın ın ırme 

•··•························••····••·················· ve çekme beraberliğini temin için muhi- Ben giderim. Sen emret: kölen o - mı ki) 
.o ~ece üç buçukta g~erimi kapıya - tin kolaylıkla duyabilecPği, görebileceği layım .. Sen emret.. Kapının önünde Haydi gene kendimi aşık farzetmi-

b:ıı:ıış ve pasta meselesınden fena hald.e münasip bir işaret tesbit edilecektir. Bay- bir köpek gibi sabahlara kadar bekli- yeyim: 
sı~ırbl=n bayan:n ~~kwd:1 :-açtığı vke sı- ·rağm çekiş ve indirişintie bayrağa yakın yeyim. Tek sen emret, tek sen iste.. Gözümün önüne gelen rüküt kıya· 
nır anı arttıgı ıçın or u çeyre gc- 1 bulunanlar bayrağa doğru dönerek du- Hatta: fetli kadın .. biçimsiz elbisesini çıkar • 
çe tekrar uykudan uyandırılarak tele - racaklar ve saygı göstereceklerdir. Ka- _ Bana öl 

1 
mak istiyor. 

fonla çağın~an dok~run. verdiği r~~eyi ra nakil vasıtaları ctren hariç .. ayni şe- _ Çıkarma! 
yaptırmak uzerc nobetçı e<'Zaneye gon - kilde hareketsiz kalacaklardır. Motörlü De. Ben o anda öleyim .. 
derilmiştirn. . . • ve diğer ufak deniz va3ıtaları motörleri- Buna inanmıyor ~u~ı~n bana inan- Diyorum. 

Amma ne muş, adımız evlatlık! ni durdurarak, yelkenliler, yelkenlerini mı yor musun ı Senın ıçın çarpan bu - Pis çamaşırlarını görmiyeyim. 
Buna evlatlık, ırgatlık, hatta ırgatlı - lfıçka ederek, küreklilcr küreklerini de- kalb yalan söyl~~ mi? Gene inanını _ Hele onu soyunmuş tasavvur edi · 

ğm da daniskasının da!liskası derler. ııizc müvazi bir vaziyette tutarak saygı 1 yorsun demek. Oyle j,~ inanman için yorum. Eğri büğrü vücudünü görmi· * resmini ifa edeceklerdir. tecrübe etmek lazım: yeyim diye gözlerimi yumuyorum. 
Ertesi günü öğleden sonra yolda kay- . . k ll o·· 11 Ve birden kendime geliyorum. Ben Temsil ve süs ıçın u anılan Türk bay - . 

bedilcn pasta parası için bayan yeniden raJ:rı, yırtık, sökük, delik, kırli, soluk ve De; öleyim ve inan.» sahiden aşık oluyor muydum} Hayır .. 
beni zorlu bir sorguya ,..,..lrmişt.ı. O zaman kt Al" ş·· l d k d · · A H A I" A- k 1 -

'J>'-A buruşuk olmıyaca ır. amet ve filfırna- ur er e yazaca tım. emıştım. - ayır... sa... şı o mıyacagım. 
ağlıyarak 1~endisine işin doğrusunu söy- lar bayraktan büyük olmıyacaktır. Bny- TUZU beceremezsem, heceyi de hece- Budalalığın adını aşk takıp gönül 
ledim. Ve bu işin doğrusunu söylemem rak tezyinat ile kullamlabilccektir. Bu ıemez değildim ya: rizasile bu kafileye katılanların aruı-
benim oradan ayrılmama sebep oldu. k ·· b 

- Pastaları, gece karanlığında pl'şim 
sıra yavaşça gelen birisi kapıp kaçtı! 

takdirde bayra sus ayrağı olacaktır. t<Ben onu her sabah seherde gör - na gı· rmeyi hıç· istemem! Ben kendisine: b ban 
Türk bayrağı, ecne i dıralaruıa ben- düm,n lmJet Hulfısi 

Deyince bayan bü.sbfıtün kızdı: 

- Yaaa, dernek gece yarısı senin pe -
§inden yavaşça gelenler de var haaa! 

Deyip bastı bana tokatı! Bastı amma, 

zemernek şartiyle süs bayrağı yapılarak 
kullanılabileceektir. 

- Hızlı gittim amma ... 

İkinci bir yumruk: 
~ Gidemez olaydın yezidin kızı! 

• üçüncü tokattan sonra ben de onun kar
nına tekmeyi indirip te: 

Bayrak büyüklerimizin ölülerinden baş 
ka hiç bir yere örtül~miyecek ve sanla
mıyacaktır. Bayrağın renk ve biçiminde 
işlenmiş halılar ve benzerleri yapılamı
yacak ve kullanıJamıyacaktır. SUs için ay 
\'C yıldız kullanılması halinde, ay ve yıl
dızın kanun ve nizama uygun olmasına Oridorda saçımdan ç~lı:erek: 

- Para nerede? 

U .~a~?··· Şey ... Parayı ... Şey ettimt 
ftN_ Çuncu bir yumruk, hem de belimin 
-· ı.asına: 

l>a - Parayı neyaptın, mutlaka giderken 
tnyı düşürttün! 
- Düşürtmcdim. 
Suratıma bir tokat: 
-Ne ~ Yaptın ya? 

en Cl'vap v rmcde>n Bav geldi: 
- ';\l • . e olmu bayan ıifım, ne var? 

bı.; _?lunün koru olmuş: Sersem besic
e ~dE'rken yolda para~ı dı.işürmüş! 

0 lime şiddetli bir <lirsek: 
- Parayı nıçın çıkardın cebinden, yol-

- E nrtık çok geliyorsun. ben senin 
l:sirin değilim! 

Diye bağırınca beriki afalladı. Ondan 
ronra da ben bohçamı kapınca haydi so
luğu dördüncü kapımda aldımt 

* Dördüncü kapım: 
Ah o dördüncü kapım, ah o dördüncü 

kapım! 
Daha benim oraya kapılandığım ilk ge

ceden itibar~ bayanfa bay arasında 
kavga başlaÇ!ı. Bu kavgalar zaten ben o
ı·aya yerleşmeden önce de hemen her 
gün, yahut gün aşırı devam eder du -
rurmuşt 

Bayan baydan, bav da bayandan si -
hlrli (Arkası var) 

dikkat edilecektir. 

Bir adam yolda delirdi 
Evve1ce akıl hastalığı çekmiş Avni 

adında biri Ankara caddesinden geçti
ği sırada saçma sapan söy!emeğc ve 
halkı başına toplamağa başlamıştır. 
Avni, yakalanarak hbbı adliye scvke
dilmiştir. 

Rumenler gittiler 

İstanbulda bulunan Rumen üniver
sitesi talebeleri dün a~am Eminönü 
halkcvinde bir konser vermişlerdir. Tn 
lebeler bu sabah memleketlerine dön· 
ınüşlerdir. 

Bolu gençleri 
Spor sahası 
istiyorlar 
Okuyucuıarunızdan T. Erkorol bütün 

Bolu gençleri namına bize yazdığı bir 
mektupta diyor tJ: 

- Bolu faal bir memlekettir. Her tatil 
zamanı şehirde yeni bir hayat. canlanır. 

Mekteplerinden dönen gençler burada 
muhtelif sporlarla halkı bilha~a meşgul 
ederler. İki ~r klübü olan Abatsporla 
Yeşilova klüplerl gençleri, klıh clvnr şe
hirlere giderek. kA.h clvar şehirlerden ge
len t.akımlarla knrşılıışarak blr faallyet 
sabası açarlar. Fakat buna mukabil Bo -
luda üzerinde sıkıntı çekmeden oynana-

cak blr saha yoktur. Sayın valimiz Sallm 
Oündoğandan rica ediyoruz, Gençlik ve 
aporun lnld.şab namını:. Boluya blr futbol 
sahnsı temin ederek kendlslne karşı gös
terdlğlmlz sevgiyi arttırsın .. Ondan bü -
tün d1leğlınlz budur. 

* Bir talebenin temennisi 
Süleymanlyede Hocahamza Mektep so

kağında oturan Enver Eroğul Kacllrga 
talebe yurduna glnnek l~ln müracaatlar 
yapmış, fakat bu mtiracaı:.Uarma menfi 
cevap verllml.§, yer yok ve bütçe müsait 
değil denilmiştir. Enver Eroğul tnhsillne 
devam lınkfi.nını bulabllmek içln mutlak 
yurda girmek ıztırarında olduğunu söy
lemekte ve yurda alınması temenn1slnde 
bulunmaktadır. 
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j ANKARA MEKTUPLARI! 

Rahat Şehir 
Yeni belediye zabıtası talimatnamesi, belediye 
meclisinde münakaşalı oldu. Talimatnamede 
şehirlinin rahatını temin edec~k hilkümler var 

Ankara: 29 nisan 
Urun tetkikler ve 

esaslı bir çalışma ile 
meydana gelen yeni 
belediye zabıtası ta
limatnamesi dün be
lediye meclisinde mü 
zakere edilmeğe baş
landı. Belediye kanu 
nilc diğer bazı ka
nunların belediyele -
re tahmil ettiği vazi
fel~ri başarmak ve 
halkın sağlığını, ra -
hatlığını korumak 
maksadile tanzim edi 
len bu talimatname, 
Ankara gibi nüfusu 
her gün artmakta o
lan hareketli bir şeh 
rin başlıca ihtiyaçla
nndan birini karşılı
yacaktır. 

. Talimatname pro
jesi, mahalli ihtiyaç
lar gözönünde tutu
larak şehirlinin ra • 
hat ve huzurunu te
min yolunda hüküm 
ler konarak hazırla-
nırken, bu hükümle- Yeni ve eaki Ankara 
rin şehrin bugünkü bünyesini tazyik etme yenin bir kararile apartunanların bahçe
mesine, fakat intizamın behemehal te - !erindeki kümesler kaldırtılmış, müstakil 
ıninine yardım etmesine dikkat ve itina evlerin bahçelerindeki kümeslere ise bu 
gösterilmiştir. Belediye meclisi de ayni yasak tatbik edilmemişti. Tatbikatta ka
ruh ve düşünce ile mücehhez olarak pro- nşık safhalar gösteren bu iş önümüzde
jeyi tetkik etmeğe ve talimatname üze- ki günlerde kat'i bir şekle bağlanacaktır. 
rinde faydalı gördüğü değişiklikleri yap- cUmumi yollara müvazi olarak yapıl -
mıya başlamıştır. Nitekim şehirde yeni pıış servis yollnrından maada cadde ve 
ve modern mahalleler, caddeler teessüs sokaklardan atlı yük arabalarile hizmet 
etmekle beraber, eski şehrin bazı cadde, kamyonlannm geçmesi yasaktır.:. mad -
sokak ve mahallelerinin de henüz rolle- desi esaslı münakaşalara mevzu olmuş
rini kaybetmedikleri; mP.ı::ken ve dükkan tur. İcra makamı ile projeyi tetkik eden 
ihtiyacının, her yıl bir çok inşaat yapıl- pıuvakkat encümen bu madde üzerinde 
masma rağmen, eski vazıyetini muha - mutabık kalamamışlardlr. Meclis umumi 
!aza ettiği gözönünde tutularak; bu gibi heyeti de şehrin dertlerinden olan bu işin 
ev ve dükkanlar modern şehircilik zih - halkın ihtiyacını tatmin eder şekilde sa
niyetile körlenmeğe maiıkum edilmemiş, J;m bir esasa bağlanmasım haklı olarak 
ve yahut ta ayni zihniyetten doğacak a- istiyordu. Maddenin yeniden tanzim edil 
ğır hükümlerle tazyik olunmamıştır. rnek üzere encümene iadesi kararlaşmış-

Caddelerde mangal yakmak menedil -
. f tı~ 

mış, nkat içinde baca tertibatı olmıyan Belediye Meclisi talimatname üzerinde 
eski ve küçük dükkanların mesela man- görÜşmelerini tamamlamak için içtimala 
gal ve ütü yakmak gibi ihtiyaçlarını ar - rını sıklaştırmaya karar vermiştir. Bu 
ka sokaklarda temin edebilmelerine zım- maksatla her hafta asgari üç toplantı ya
nen cevaz verilmiştir. Bundan başka pılacaktır. Müteakıp toplantılarda cere
bahçesi ve çamaşır asacak yeri olmıyan yan edecek müzakereleri ve kat'ileşen 
evlerin bunları caddeden görünmiyen e- maddelerden dikkate değer olanlarını sı
vin arka kısmında bir y~re asmasına mü- ra ile bildireceğim. _ Ankaralı 
saade edilmiştir. 

Umuma mahsus yerlere ve nakil va • 
sıtalanna kirli ve fena kokulu iş elbise
lerile veya iğrendirici kıyafetle girmenin 
yasak olduğuna dair bulunan projenin 
17 inci maddesi görüşülürken bazı iti -
t azlar yükselmiş ve bu maddenin kaldı
nlması istenmiş ise de höylf' bir hükmün 
talimatnamede bulunması zarureti iddia 
edilerek muhafaza edilmiştir. 
İcra makamı bu maddenin boyacı, ka

sap çırağı gibi bazı işçik:ı in kirli ve kan
lı elbise ve önlüklerile otobüslere bin -
melerine mani olmak j<'in konduğunu 
ifade etmiş ve zamanla esasen önlene -
ceğine şüphe edilmiyen bu gibi hareket
~erin böyle bir yasağa olan ihtiyacını 
ışaret eylemiştir. Bu mün~ebetlc akla 
gelen bir tedbire işaret favdalıdır. Aca

ba dtobüs idaresi günün muayyen saat
lerinde işçiler için ucuz servisler ihda _ 
sını düşünemez mi? 

Yollarda, meydanlarda ve umumt na
kil vasıtalarında ve halkın girip çıka -
cağı _yerlerde tükürmenin ve halkı iğ -
rendırecek şeylerin yapılmasının yasak 
olaca~ına A dair olan madde görüşülürken 
beledıye azalarından biri hoş bir teklif 
yopmış ve demiştir ki: 

- Cadde ve sokağında tükrük hokkası 
olmıyan yerlerde bu hükmün tatbiki a
dalete uymaz ... 

Kümes hayvanı beslemeyi bazı kayıt
lara tabi tutan talimatname maddesinde 
vuzuh görülmemiş ve bu işin bir prensip 
karanna bağlanması elzem :lddcdilmiştir. 
Bu maksatla encümene ıade edilen mad
de makamla temas edilerek yeniden tan
zim olunacaktır. Son zamanlarda beledi-

Sındırgıda bayır cemiyetleri faaliyeti 
Sındırgı, <Hususi) - Kızılay müfettişi Ba

ha şehrimize gelmiştir. Sındırgı Kızılay şu
besi Başkanlığını Parti Ba~kanı Ali Reşat Gök 
Seydan, veznedarlığuıı da Zıraat Bankası 

muavini HaUl Kavas deruhte etmişlerdir. 

Parti Başkanının teşebbfisı.i ile Çocuk Eslr
ceme kurumu şubesi de fnallyete geçmiş, 
Başkanlığa İnhisarlar müdürü Ali Rıza Örgüt 
geçirilmiş, çocuk bayramında 23 yavru giy
dirilmiştir. 3 senedir vekaletle idare edilen 
kazamız Jandarma böliık kumandanlığına 
~üzb:ışı Natık tayin edllmlştır. 

Edirne spor birliği ıdare heyeti 
Edirne mususiı - Edirne spor blrllği kon

gresi yapılmış ve yeni !do.re heyeti seçilmiş
tir. Yeni idare heyeti aznlnrı Saıt Erkınen, 
Selçuk Nihat, Sall\hattln ve Rıza Nemli oğlu
dan teşekkül etmiştir. 

Edirne merkez memurluğu 
Edirne, (Hususi) - Emniyet mudürlüğü 

merkez memurluğuna Emniyet umum müdür 
luğü encümen başkatibi Cahlt tayin edil
miştir. 

Ödemişli bir gencin muvaff.lkiYeti 
Ödemiş <Hususi) - Ödemişte i.;met paşa 

mahallesinde oturan Fahri isminde bir genç, 
pratik bir şekilde kullanılabilecek bir cde
polu bağ kükürdü körüğün meydana getir -
mlş ve tecrübesinde muvaffnklyet elde edll
m!ştir. Ödemiş bağlannda bu flletln kulla -
nılmasına başlanmıştır. 

Hava Kurunm Umumi l\lüfettişi Edlrnede 

Edirne CHususn - Hava Kurumu Umumi 
Müfettişi Emin Ali Edlrnene gelmiştir. Emin 
Alı vali Osman Şahinbaş ve Umum! Müfet
Uşllk Başmüşavlri Sabrl öney'l ziyaret et
miş ve Edlrnede 23 nisanda açılma töreni 
yapılan Türk Kuşu teşkill'itı hakkında gö -
ıüşmüştür. 

Silivri talebelerine tatbik dersi 
Slllvrl <Hususi> - Fenerköy ilk okul tale

beleri öğretmenleri Şerefle beraber kasaba
nın hnkyerlnl, dairelerini ve dükknnlnrını 
(lezerek dem tatbikatında bulunmuşlardır. 
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Sağda yukarıda: (Hayat mücadeles1), Sağda ortada: (Hususi teşkilat), Sağda aşağıda: (Hırçın Kadın) 
Solda yukanda: (Danslar Devam ediyor) Solda aşağıda: (Yeni Rin Tin Tin) filmlerinden birer sahne 

·s;me~,. i:tl:51beti "~::::i s~:;~~i~t ı;r~~:;:~:Ücadesi 
{ Danielle Darrieux ) ( Pazartesinden itibaren ) 2 • Aşk şarkısı 

2 Y ld d Bir çete relsl olan Karston kendLslne en-- ı ırım a am gel olanları öldürerek büyük kftrlat temin 

Yıldmm Adam: Coni Allen, sevgUlsl. Do
rlsl karnaval eğlencesine götüriıyoc. Orada 
tüyleri ürperten motosiklet hünerleri yapı
lıyor, bu hünerlel"i yapan Kral} lsmlnde blr 
adamdır. Kraş'ln bu harikulade kudreti her
kesi hayretlere garkedlyor. 

Kraş, (Dorls) ile bir inzibat memuru va
sıtaslle tanışıyor, Doris (Kraşı a inzibat 
müfrezesine girmesini tavsiye ediyor, fakat 
Kraş bu teklifi kabul etmiyor. Çünkü ken
disi şimdiye kadar hep maceralarla dolu bir 
hayat geçirmiştir. ve ancak bu nevi hayat
tan hoşlanmaktadır. ------
" Melek ,, sineması: 

Hırçın kadın 
Oynayanlar: (Elisa Landi) ve · (Gary 

Grand). 
Londrada La Tosca operası temsi! edilir

ken Llza Dela Robla'nın elbisesi tutuşuyor. 
Bu san'atkfı.n !ışıklarından Jerald kurtarı
yor. F\lknt bu adam bu esnada yaralanıyor. 
Bunun üzerine Liza (Jerald) ı hususi villa
sına naklettirip tedavi altına aldırıyor. Va
ziyetten Jerald çok memnun oluyor. çünkü 
sevgll!slnln y:ınında tedavi görüyor. Bu ara-
da dellkanlı nişanlısı Florayı tamamlle unu
tuyor ve az sonra Llza ile evleniyor. 

Evlenmesine rağmen mesleğini bırakını
yan Liza muvaffakiyetıer kaza.nmağa devam 
6diyor. Jerald ise meşhur bir kadının silik 
kocası vaziyetinde kalıyor. Karısı türnedc J
ken Jerald (Nevyork) a seyahate gidiyor. 
Eski sevda günleri aklım\ gellyo1· ve I .ızayı 

bırnkarak <Flora) ııe evlenmeğe karar veri -
yor. 

Llza kocasını çok seviyor. Derhal işim 
bırakıp Nevyorka gellyor. Jerald"ı ve <Flora
yı yemeğe davet ediyor. ve ziyafetten sonra 
ne yapıp yapıp Jerald'a yeniden sahip çıkı
yor. 

Haftalık 
sinema programları 

Türk 

Saray 
Melek 

!pek 

Sümer 

: 1 - Hayat Mücadelesi 
2 - Aşk şarkısı 

Danslar devam ediyor. 
Hırçın Kadın 

: 1 - Dans için yaratılmış 
2 - Yeni Rin Tin Tin 
1 - Tatlı Beıt: 

2 - Yıldırım Adam. 
Sakarya: Hususi Teşkilat 

ediyor. Aleyhinde delil bulunamadığından 

polis bu adamı yakalıyamıyor. mı adında 

bir gazeteci bu çete reisinin itimadını ka
zanmış bulunmaktadır. Bil çete reisln1n kA
tıbesl. olan Jüli'yi sevmektedir. Jüll tesadü
fen Karston'un pençesine düşmüş bir ka -
dındır. Diğer taraftan da Karston'un hazi
nesinin yerln1 biliyor. 

Filmin şahsiyetlerinden biri olan Ar-
mttag bir kumar klübünün reisidir 
ve bu klüp te Karston'a aittir. 

Karst.on, Armltag'ın para çaldığmı anla
dığından onu öldürtüyor. 

Bil nihayet bu adamı yakalattırmak is
tiyor fakat bir delll elde edemediği için hiç 
bir şey yapamıyor. Nihayet uzun maceralar
dan sonra polisler Karston'u tevkife geli
yorlar. Karst.on paraların saklanmasını ka
tibesine havale ediyor. 

Nihayet pollsler Karston ile Jüllyl tevklf 
ediyorlar. Karst.on adamları vasıtaslle Bll ile 
JüUyi kaçırtıyor ve bunlar her çeşit tehllke
lerl bertaraf ederek aradıkları saauete kavu
şuyarlar. 

"l~ • uaray,, sznemasz: 

Danslar devam 
ediyor 

Viyananın en büyük tiyatrosunda büyük 
bir eserin ilk temsil edildiği gece •iyatronun 
yıldızı Lidya ile sermayedarı Relnolci ara -
sında kavga çıkıyor. Bu kavganın sebebi Lld
yaya aşık olan sermayedarın tılr mıiddet

tenberi onu terkederek tiyatronun diğer yıl
dızı Karmen ile sevişmeğe başlamasıdır. 
Kavga esnasında Lidya Reinold'u tabanca i
le tehdit ediyor fakat dansör Fred araya gi
rerek ser.mayederın hayatını kurtarıyor. Bu 
iyiliğine rağmen, sermayedar tiyatro mu
düründen Fred'i kovmasını istiyor, çünkü 
Frcd ile Karmen de sevlşmektedll'ler . Direk
tör bu talebi reddediyor. Oyuna gelince ilk 
perde haydutları temsll eden bir numara
dır. 

Relnold localardan hl.rinde yalnız başına 
oturmuş oyunu seyrediyor, biraz sonra ya
nına giren garsonlardan biri onu koltuğu

nun üstünde ölü olarak buluyor. Yapılan 
tahkikat sahneden atılan bir kurşun lle öl
dürüldüğünü meydana çıkarıyor. Fredden 
şüphe edll1yor. Tabancanın Fred'<' alt oldu
ğu anlaşılıyor. Fakat cinayetin L\dyanın bi
raderi tarafından işlendiği meydana çıkı -
yor. Suçlu hapishaneye sevked!llyor. Fred 1-
le Karmen nihayet evleniyorlar. 

Hayat mücadelesi: 
Oynayanlar: Koren Morlay 

Keene. 
ve Tom 

Con ve Mary büyük bir §ehlrde yaşamnk
tadırlar. Borç içindedirler. Mary vazıyetıerl· 
nl amcasına anlatıyor. Amca çlftllklerlnden 
birini bunlnra veriyor. Çiftlik pek vasi ::ıra .. 
zlye maliktir. Con bir adamla tanışıyor. O
nu çl!tllğe ortak yapıyor. Bu sayede çiftJlğl 
işleteceğini ümit ediyor. Con bundan başk11 
da ortaklar arıyor, maksadını anlatıyor: 

Etrafa levhalar asıyor; ve chükumet yolt· 
Bir patron var. O da Condur. Kazanca her• 
kes ortaktır .• 

Bir çok ortaklar peyda oluyor. Bunlar ışe 
koyuluyorlar. Fakat günün birinde otoıno· 
blll bozulan bir kadın çiftliğe iltica ediyor. 

Kadın çl!tllğe gelir gelmez faaliyete ge· 
çiyor, ortaklar arasında bulunan ve zabıta 
tarafından aranılan bir caniyi meydıınıı çı• 
karıyor, hükumete teslim ediyor. Bıuın ırıil• 
kAfaten 500 dolar alıyor. Bu parnnm mah· 
sul zamanına kadar çlftllkdcki adamlar ara· 
sında taksim edilmesine karar veriliyor. 

Fakat müthiş bir kuraklık mahsulii kD' 
vuruyor. Bu vaziyet karşısında nevmldiY~ 
düşen Con kız ile birlikte kaçmağa karar ve· 

d '-U .. riyor. Kaçarlarken yakındn su bulun Ue. ı1 
nun farkımı. varıyorlar. ve Con geri dön .. 
yor. Kızı bırakıyor. 1 Çiftlikte adamların kuvve! nıanevtyeıer 
yükseliyor; bir kanal açnrak suyu çiftliğe 
naklediyorlar. Bu suretle herkes &:ıadete ·ye• 
nlden kavuşuyor. 

"İpek,, sineması: 

Rin Tin Tin 
Dik bir köpektir ve bir tüccarın oğıun~; 

sadık arkadaşıdır. Batıası kopeği k wm~ıc UP 
tiyor. Buna razı olmıynn çocuk köpeğı ııııır 
kaçıyor, yolda bir kamyona rastgeııyor.0 .. 
ve bu kamyona gizlice atlıyorlar. l{aJll) ılt 
nun sahibi olan Coe ise meşhur blr ıın~,i.i 
olduğundan yolda hükumet kuvvetıcrıne ı;eıı 
cum ediyor ve ancak kamyondan ıncr ili' 
Coe köpek ile çocuğu göriiyor, o r:ece ço~ıı
lle Dik kaçmak lstl.yorlnr. Coc köpeği yn ı.ı.Sl 
lıyor. Dikin köpell-ln hayatını ba~ışıı.ını,11 .. 
hakkında Coe'yc ricası fızerine bnycıut )ıcn~ fll • 
muşuyor. Bu arada da polis geHyor. glı" 
Coe çocuk ve köpekle blrllkte orıııanda 51 .. 
lenmeğe muvamı.k oluyor. Coe Dlkl ı;ıı.~~1sl 
nın yanına tekrar gönrtermek istiyor. c1ııtl 
arkadaş oluyorlar. Bir hayli macern:ı~>'°t'• 
sonra Coe çocuğun kollnrı arasında 

t 
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GARDP VE ÖNANDLMDVACAK 

Jagan Nath bir Hint 
mabudun un adı -
dır, bu mabut mil-

yonlarca Hintli arasında . . 
« Herşeyi yapmıya kadir • 
bir heykel olarak teıakki 

pınız; 

Bir çakının ıildeti bir kaşık 
ile bir çatalu müeavi,. S lca
şığın ıikleti bir çakı ile bir 
çatala müıavi, 1 ti.bağın 

ıilcleti lıir çakı ile bir ka
şığa müsavi. 1 çatalın ailc
leti dört gram.. O i>aldc 
diğer maddelerin ailcti 

edilir ve milyonlarca balkın hediye etti~l al_tı_n 
gtımnş ve mücevher ile süslenir. Şimdı lngılız 
Kraliçesinin tacını stısliyen meşhur Gnh - u - Nur 
elmas vaktile bu heykelin alnında parlıyordu. 

26 tane kibrit çö· 
pil ile ancak 8 ta
ne murabba ya-

pılabilir. 

76 yıl evvel Amerikan 
ihtilali başladığı zaman 
lıu kışla iki giin müte
madiyen bomban edil
di, Fakat hiç bir ha
ıara uğramadı. Bom
bandan ıonra kışla ef· 
rııdı teıılim olduğu za
man evvelco pı.tlamı

yan güllelerden biri iş· 
tial etti, ilci kişi öldü. 

Geçen Temmuzda Ter~ 
adını taşıyan yelkenlı 
içinde üç genç olrluğu 
halde Woyomnth lima-

. - - a'·-amı ; .. inde hiç nından lco.lkmış, aynı gunun "!· _ ~ 
kimse olmadığı halde limana donmuştu. Genç: 
ler kahve:ıltı için bir kayaya çık~nca ~cl~~;lı 
ipini lcopaıarak müıait bir rüzgarın tcsırı e 
ııcldiği yere dönmüştü. 

Diınyanın en kuvvetli . hafı
zası bu adamdadır. Bır sa
at mütemadiyen rakam oku
yunuz, siz susunca o sıze 

okuduğunuz ra - ~;:-.a~~fl~ij] 
kamları baştan so-
na kadar aynen 
tekrar etmek ka
biliyetine maliktir. 

Amerika da 
faciasının 

kanlı bir aşk 
perdesi son 

-
- w • • k:da 1! öld!rmüt olan genci fU esbabı mucibe ile beraet 

Mahkeme sevgilisini elinden _al1. ~ıgı ı~~n kar an i!san mert değildir. insanlığın belli başlı vasıflarından 
ettirdi: "Bir arkad8Jlnm sevg~ ~sıne gozçl oyb. . "ld .. rmüş sayılamaz, beraet etmesi lazımdır ,, 

biri de mert olmaktır. Bu ıtıbarla su u ır ınsanı o u --
--=-=---------------~----Mert olınıyan insanın yaşamağa hakkı ı 

Yoktur. İnsanlığın unsurlarından bir ta
nesi namuslu ve yiğit olmaktır.> Bu ka
rar, Peru ağır ceza mahkemesi vermiş-
Ur· · 

Cenubi Amerika ihtirasların kaynaş
tığı, mücadelelerin 'hızla ve hırsla devam 
ettiği bir yerdir. Orada her gün çeşitli 
V~k'alar ve çeşitli davalar görülür, şimdi 
ınzc anlatacağımız vak'a bunlardan bi • 
ridir. 

Yano 22y K d'. d .. ClŞında bir gençtir. en ısın-
d '!:1 uç Yaş büYiik olan bir arkadaşını öl
urınüştür. Ve bu suçla mahkemenin hu

euruna çıkarıırnıştır. 
Yano hükfunete muhalü olan, fakat 

halk arasında fevkalade nüfuzu bulunan 
bir siyaset adamının oğludur. Ölen ise 
gene memleketin hariciyesinde nam sal
ınış, bir aralık: meb'usluk etmiş bir ada-
ının kayınbiraderidir. ~ 

Bunun için dava, çok ehemmiyet ka
zan:rnış, halk arasında bir siirü dediko -
duların açılmasına sebep olmuş, gazete -
ler ~davayı teşrih etmişler, ve memleket 
efkarı llnıumiyesi bu yüzden ikiye ay -
~ş, adliye sarayının önüne halk yı
ğılmış ve salon bu kad3r insanı istiap e
demediği için, koridodara, ve sarayın 
avlusuna hoparlör konulmuştu. 

lier hangi bir hadiseye meydan ver -
~e~ek için ihtiyat tedbirlPri kuvvetlen
dırıI:rniş, jandarmalar süngülerini tak -
:rnışlardı. 

.. . . 
~ahkenıe reisi: 

d.- Celse açılmıştır. Su~Ju getirilsin, de-
ı. Ortalıkta bir hışırtı, bir gürültü du

J'uldu, halk maznunlann gPtirildiği ka
l>ıya doğru bakmağa başladı. Bir sandal
~e devrildi, uzun koridordan, esmer, 
l umu biraz iğri, şişmanca, parlak mun -
<tıanı taranmış saçlı, sert bakışlı blr 

€enç geldi ve yerine oturdu. 
Reis: 

- Mathiasi taammüden ö:idürmckten 
8Uçlusunuz, ne diyeceksiniz, dedi. 

Genç Yano ayağa kalktı. Reisin evvel
ce hüviyetini tesbit için sorduğu beylik 
f:Uallere birer birer cevap vE>rdikten sonra: 

t - Babamın ısranna rsğmen avukat 
Utrnıyacağım, diye söze başladı. 

b Ben rnevkuf iken, bu suçu bir sinir 
b~hranı esnasında işlediğimi söyliyerek 

1 ır ademi takip karan alacak insan-
ar bana baş vurdular. Bunların içinde 

~~~ nafiz .~d~ml~r vardı. Benim deli ol
. gurnu soylıyebılecek dcktorların isimle 

r:ın· . 
•. 

1 verdıler. Ben hepsim reddettim Bir 
Con··ı · 

u rnacerasmı burada efkarı umumi
~enin ·· ·· d 

onun e adaletin karşısında halJet-
lltek istedim. Ben size hakikati bildire -
Ceği · 

nı, sız de hakkımda istediğiniz kararı 
Veriniz. 

I 

Yazan: Turan Can 
Osmanlı devletinin illt ı.amanlarında 

'muntazam asker yoktu Harbe gidenler 
ve yurdu muhafaza edcı1kr gönüllüler
den ibaretti ve bunlat" ayni zama~da 
kendi geçimlerini de ter.1in mec?urıye
tinde oldukları için talimlere vakıt bula
mazlar, ekme ve hasat mevsimlerinde 
köylerine dönerlerdi. . • . 

Orhan Bey muntazam ve daımı bır or
du ihtiyacını kuvvetle duyunca Yeniçeri 
ocağını kurdu. Bunlar bilhassa müslü
man olmıyan halk arasırıdan seçilen de
likanlılar veya çocuklar<lı. On üç, on beş 
yaşlarından baş1ıyarak kışlalarda t~l~ 
görürler, usta birer ask~r olarak yetışır
lerdi. 

Osmanlı İmparatorluğunun yükseliş 
devrinde bu askerlerin yaptıkJan hizmet 

. . ler çok yüksektir. Fakat üçüncü Mehmet Pirimiz erenler evliyalar destkirimiz -Y Jılvıano 1 y · · ' . · · · · k Tr ano ten sonra nizamları bozu. muş, enıçerı dir. Kırılmakla bıtmeyız., hırımız e sı ı 
Jilvianoyu tanıdığım zaman o. ~enü~,ıa baktı ... İ~~ çekti: .. _nden daha ocağı devlete hakim bir kuv~et ~~m~ş- ise binimiz türer... . . 

bir lise talebesi idi. Ben de kendı lısemı - Evet Jılvıano ~~gu~kü ~ tur. Vezirler boğdurmuş, Padişah oldur- Gibi sözlerden sonra yenı askerın adı 
bitiriyordum. Kendisile amcamın kızı - müteessirdi, dedi Gozlc!ı aglamak~ müş, halkı kasıp kavurmuştur. yazılı olurdu. 
nın evinde tanıştık o onun en iyi arka - kızarn.ış yüzünden renk kaçmıştı, benı Nitekim Roma imparatorluğundaki Bu derme çatma askeiler muntazam 
daşı idl Jilvianonun babası da babam görünce ellerimden ~~ttu. . . Gretoryen askerleri de ilk zamanlarda bir kışla hayatına tabi oı~alar ve talim 
ile kadim dost imişler, Wlelerimiz bir • _ Yano gördü.? mu başımıza gelcnı dı· büyük zaferler kazandıklan halde daha ;vapsalar herhalde hiç olm>.asa bir kmnı 
birlerilc tanışırlarmış, ahbaplıklarııruz ye hüngür hüngıtt ağlamağa başladı. Ba· sonra kim kendJ!erine daha çok m~ş;: li• yarardı. Fakat askerlik ve kışla ıle 
ilerledi. Annesi beni kendi evlerine da - na bir kardeş gıbı so~u~u!or, b~ndc~ te - ,-irse onu imparator yapan azgın bır suru alakaları yoktu. Hanlardrı veya sahıp ol
vet etti. Biz bilmukabele onları çağır - selli arıyor, ve bu hıssını de gızlemıyor- halini almıştır. dukları evlerde yatarlardı. Pek çoğu İs
dık. Üniversiteye ikimız beraber gittik. du. ğ . . . 1800 senesine doğru Yeniçeri ocağının tanbulda manavlık, bnkknllık, sakalık, 
İkimiz de hukuk okuycrduk, şimdi ar- - Yano akşam gene u ra, benı en ıyı !rnli son derece bozulmuş; karışmış bulu- hamallık gibi işler tutmuşlardı. Yeniçcri-
tık üstelik sınıf arkadaşı da olmuştuk. sen teselli ediyorsun diyordu. nuyordu. liği kendilerine kalkan ıutarak esnaflığı 
Onun erkek kardeşi yoktu, onun için be- Muhterem reis biz birbirimize bir şey Ocağın bozulması üçüncü Mehmedin da bir çeşit haydutluk haline getirmişlcr-
raberce tenise gider, eğlP.ncelerc annesi söylememiştik amma, biz birbirimizi se- sünnet düğününde babası Muradın ho- di. Kışlalarda yatanlar anc;ık hiç bir iş 
kızını ancak benim rcfairntimle gönde - viyorduk. ~una giden birtakım cambaz, hokkabaz, beceremeyen birtakım budalalara kalmış 
rirdi. Pikniklerde eğlenir, çaylara, balo- Uzun ve kasvetli elem günlerinin tesiri maskara ve çapkınları mükafat olarak tı. İstanbulun en kötü yerlerinde hergün 
fara giderdik, bu arada aramızda, sami- dağılmağa başladığı zaman, birbirimize yeniçeri yazılmalarile başlamıştı. 'meyhanelerde dolaşırlar, kaldırımlarda 
mi bir arkadaşlık vardı. Sevgiye, aşka, her zamandan daha yakın olduğumuzu 1800 senelerine doğru ocağa girmek da- ~felik taslarlar; gürültü cıkarırlardı. 
muhabbete dair ne ben ona tek bir keli- hissetmiştim. Jilviano 0 z:ıman çok mağ- ha kolay olmuştu. Her yeniçeri ölmeden Meyhane ~ve kaldırım J.:avgalarında ya
me söylemiştim, ne de ondan böyle bir rur bir kızdı, daha doğrusu ben öyle zan- evvel kendi çocuklarından birini, oğlu man oldukları halde harp meydanlann
söz işitmiştim. • ııederdim. Bana beni beğendiğini söyli - yoksa akrabasından ve yabancıdan ev- da düşmana kurşun atmadan kaçarlar, 

Onu sevdiğimi hissccliyordum. Her yemezdi. Beni sevdiğini söyliyemezciı, bu liitlığı varis tayin ederdi. Buhlara (Ağa hatta kendi ordugahlarınJ yağma eder -
hangi bir yerde onsuz olduğum zaman cesareti ilk defa benim göstermem la • çırağı) denilirdi; Yeniçeri ölünce onun lerdi. Buna mukabil uJufo denilen ma-
içime sinmiyor. Onu daima yanımda arı- zımdı. yerine geçerlerdi. aşlarından hiç vazgeçmezlerdi. 
yordum, seviyor muydum? Yoksa bu iti- Fakat ben de bir türlü cesaret edemi - KaJeleıin muhafazası için yerli kulu Yeni!,;erilerin bir kısmı paşalara mcn-
yadın bahşettiği bir alışkanlık mı idi? )Ordum.Onun dostluğuna. s~miyetine 11amile rastgele ,ya7.ılan askerler daha sup idiler. Bunlar cfendıierinin konakl~
Bilmiyordum. · bir şeyler katıştırıp bulandırmak iste - sonra ocaklı defterine yazılırdı. rında otururlar, ona hhmet ederlcrdı. 

Hukuk Fakültesinin son sınıfında idik. miyordum. Fena bir şey yapacakmışım VHayetlerde, ata binmek, caka yapmak kışlaya ve muharebeye ~itmedikleri hal-
Bir gün Jilvianonun babası işlerini tes- gibi geliyordu, bana ... Sonra ekmeğimi ve gezip tozmak istiyen delikanlılar ma- de maaşlarını muntazaman alırlardı. 
viye etmek için uzakça bir yere seyaha- daha kazanmamıştım. aşsız olarak yeniçeri yazılırlar, kollarına 1150 senesinden sonra Yeniçerilere ulii 
te gitmişti. Bcm bir sab:ıt. erkence gaze- Aradan bir sene daha geçti, ben o se- mensup oldukları yeniceri bölük veya .relerini satmak veya başkasının ulüfcsini 
teleri okuduğum zaman adamcağızın bu- nenin yazında şehirde kaldım. Jilviano kıt'a veya taburunun işaretini dövdürür- satın almak hakkı verilı.1isti. Bedesten
Iunduğu yerde bir kalb krizinden ölmüş annesile beraber sayfiyeyE: gitti. lerdi. Bunlar haiz oldukJan imtiyazlar deki birtakım sarraflar onlann maaş cüz 
olduğunu gördüm. Beynine kurşun sıkarak geberttiğim dolayısile nizam dinlemezler ve her fe- danlarını ucuz fiyatla kırıyorlar; sonra 

Derhal kalktım ve onlara gittim, bu Mathias yok mu? İşte o benim lisedenbe- nalığı yaparlardı. Bir harp çıkarsa top- bunları muayyen azmanda devlete ibraz 
kara haberi onlar sabah sabah bir pata - ri arkadaşımdı, birbirimizle çok iyi anlaş- Ianırlar ve maaşa geçerlerdi. ederek paralarını çekiyoılardı. Bu cüz -
vatsız ziyaretçinin tesellı sözlerinden al- tığımızı zannederdim, o beni bir kardeş İstanbulda Sofalılar dive bir sınıf ta danlar bugünkü esham VP tahvilat gibi 
mışlardı. Evin içi karma karışıktı, Jilvia- gibi sever, ben de ondan sırlarımı sak • vardı. Yeniçerilerden birisinin hemşeri- bir hal almıştı. Bizzat yeniçerilerin tara
nonun annesi çılgın gibi dövünüyordu. lamazdım. Esasen saklaınağa da lüzum si İstanbula gelirse ona Pn büyük iyilik sında da bu işi karlı bir ticaret haline 

Jilviano... yoktu, o her şeyi gözlerimden anlar~ı. O yerAçeri yazdırmaktı. Kı~laya götürür - getirenler çoktu. Ba7.an bu tek yeniçeri-
Yano burada biraz sustu, gözlerini sa- yaz eniştesile beraber o da o sayfıyeye ler; bölük veya tabur 7.abıtinden bir tez- nin bir iki yüz kişinin maaşını aldığı, 

miin arasında dolaştırdı, kenara sığın - gitmişti. Bir gün bana geldi. kere alırlardı. Bunda: mükellef konaklarda ya jnı:hğı görülürnii. 
mış olan siyahlara bürünmü~ bir genç kı- (Devamı 12 inci sayfada) cBiz ki yeniçerileriz, Hacı Bektaş Veli (Devamı 12 inci soyfada) 
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Kıymetli 
dünkü 

misafirin 
beyanatı 

(B~ tarafı 1 inci sayfada) 

Valinin ziyafeti 
Vali ve Belediye Reisı Muhittin Üs

tündağ dün Perapalas otelinde misafiri
miz şerefine bir öğle ziyafeti vermiştir. 
Ziyafette Irak sefareti erkanı, vali mua
vini Hüdai Karaıa'ban, kolordu, 

1 
beledi

ye, parti ileri gelenleri bulunmuşlardır. 
Ziyafette bulunan . bir arkadaşımız inti
balarını şöyle anlatıyor: 

Misafirimiz beşuş bir çehre ile salonu 
şereflendirdi. Bay Muhittin Üstündağ ve
zire arkadaşlarını tanıttı. Aperatif masa
sı başında samimi ve candan konuşmalar 
başladı. Herkes, türkçeyi bir İstanbullu 
lr.adar pürüzsüz konuşan misafirler ya
nında cidden derin bir haz duyuyordu. 
Sevgili misafirlerimizin bu güzel türkçe
yi Bağdat mek-tcplerinde öğrendikleri an 
}asılınca bu haz bir kat daha arttı. 

~ 

Bay Muhittin Üstündağ misafirleri sof-
raya davet .etti Herkes yerine oturdu. 
Bay Muhittin Üstündağ ziyafete, kısa, fa 
kat samimi olan şu söderile başlandı: 

- Değerli huzurunuz bize şeref, neşe, 
meserret bahşetmiştir. Arkadaşlarım ve 
bütün İstanbul halkı bu manevi hazzı 
duymaktadır. 

Irak Hariciye Nazırı da şu candan elim 
lelerle mukabele etti: 

- Ankarada hükumet ve Parti erkanı
nızdan gördüğüm hüsnü kabule ve bura
da bana göste-rilen misafirperverliğe te
~ekkür ederim. 

Yemek başladı. Salonda çok samimi 
bir hava esiyordu. Herkes biribirine ısın
nuş, yalonlaşmıştı. Gerek nazırın, gerek 
müsteşarın güzel şiveli türkceleri, herke 
sin zihninde, bizim bazı ekalliyet mektep 
lerinin hüsnü niyetsizliğini canlandın -
yordu. Ekalliyetlerin iler gelenlerinin de 
dikleri gibi ctürkçeyi iyi öğrenmenin, iyi 
konuşmanın uıman meselesi> olmadığı 
meydana çıkıyordu. 

Irak Hariciye Nazın, Türk ordusunun 
şecaat ve azametinden derin bir hayran
lıkla bahsetti. Muhittin 'th:tündağ, Türk 
ordusunun ölçüsüz büyüklüğünü ve mem 
lekete iünyanın en büyük devlet adarn
laruıı da verdiğini söyledi 

Hasbihal arasında Bay Naci Asil'e sor
dum: 

- Ankarayı nasıl buldunuz?. 
Bay Naci Asil de, zeki bir diploma ta 

yakışan çok necip bir tevazu var. Her sö
ille bilgili, olgun ve dolgun bir şahst

yet olduğunu isbat eden Irak Hariciye 
Nazırı, bir Şark dostluk misakını özledi
ğini gösteren samimi bir dille konuşuyor: 

- On senedir bizde Bağdadı yapmağa 
çalışıyoruz. Bu itibarla Ankaraya sarfe
dilen on senelik emeği çok daha iyi k.av
ranz. An.karaya hayran oldum. Uzaktan 
duyduğumuz zaman evvela üzülmüştük: 
Hükümet merkezi Ankaraya gidiyor, İs
tan buldan ayrılıyor diye ... Bu sefer An
karayı gördüğümüz zaman, bu kararın 
ne isabetli bir lkarar olduğunu anladık. 
Cumhuriyet memleketinize bir de muaz 
zam, güzel bir şehir dahcı kazandırmış. 
Ankara, on senelik mesainin bir harika
sıdır. Belli ki bir plan üzerinde çalışılmış 
\1e şehir planla yapılmış. Biz Bağdadı 
plansız yapmağa başladık Beş altı mil
yon İngiliz sarfe<lildi. Geçen sene biz de 
mütehassıs bir şehirci getirdik. Getirtti
ğimiz şehirci zannederım sizde de bir 
müddet çalışmıştı. Adı Bay Bektir. Biz
de imar faaliyetine planlı girişmeğe baş 
ladık. 

Vezire sorduk: 
- Bağdadın üslubu değişti mi? 

- Elbette: Bilirsiniz eskiden Bağdat 
evlerinin üstü açıktı. Bir avlu ve avlu
nun etrafında odalar. Kışın odadan çık
tınız mı kendinızi çölde bulurdunuz. Bu 
gün arttk bizdl' de üstü kapalı köşkler 
yapılıyor. Bu sene bizde de sıcak ve so
ğuk kalörifcr tesisatı yapılmağa başlan
dı. 

Yemek sona erdi. Bay Muhittin Üstün
dağ şampanya kadehini aldı: 

- Genç ve şerefli Irak Kralının ruiye
tine ve şanü şerefine k::ı.deh kaldırır, şah 
sınıza daimi muvaffakıyet ve saadet di
ler, şahsınızda frakın inkişaf, ve saadeti
ne bütün arkada§lanmı .lradeh kaldırma
ğa davet ederim. 

Irak Hariciye Nazırı da kadehini kal
dırdı : 

- Büyük Türk milletınin. büyük Ata
türkün, büyük Türk ordusunun şerefi-• 

ne ve milletinizin saadetine içiyorum. 
dedi. 

Yemekten sonra, kahveler otelin salon 
larmda içildi, bir müddet daha sohbetten 
sonra aziz misafirden mü!'aade alındı. 

Misafirleriınizin avdetleri 
Misafirlerimiz pazartesi günü sabahı 

Toros ekspresile ve Halep yoliyle Bağda
da hareket edeceklerdir. Şehrimizde kal 
dıkları müddet içinde sarayları, müzele
ri ve diğer görülmeğe değer yerleri ge
zeceklerdir. 

Nazırın beyanatı 

Ekselans Naci El Asil dün bir muhar
ririmizi Perapalasta kabul ederek aşağı
daki beyanatta bulunmuştur: 

- Henüz Ankaranın muazzam tesiri al 
tında bulunduğum cihetJe çok söz söy1i
yemiyeceğim. Herhalde şunu söyliyeblli
rim ki Ankara ve İstanbula malik olan 
millet hakikaten bahtiyardır. Bunların 

lıepsinden evvel büyük Atatürk gibi bir 
başa malik olmak bahtiyarlığına nail o
lan Türk kardeşlere cidden gıpta ediyo
ruz. Türklerle Iraklılar arasındaki sami
mi münasebattan bahsetmeği fazla görü
yorum. Ben ve arkadaşlarım burada ye
ııi Türkiyenin hayatının her safhasında 
katetmiş olduğu mesafeleri yakından tet 
kik edip memleketimiz için nafi dersler 
alıyoruz. 

İstikba1in ufukları Türkıye ile Irakm 
birlikte mesaisi için ümit ederim ki çok 
büyük fırsatlar saklamaktadır. 

Surf iyenin Şark miscıkına girmesini 
bütün kalbimle arzu ederim. Müstakil 
bir Suriyenin bu misak:ı mzimam etme
sini herhalde biz Iraklılar temenni ede
riz. Ancak bu sahada yalnızca hüküm ve
remeyiz. Çünkü Şark misakına dahil di
ğer devletlerin muvafakat\ de şarttır. 

Buraya gelirken Şamda iki gün kal -
dım. Vatanperver SuriyeJilerin Türk mil 
letine olan samimi hürmetlerinden hiç 
şüphem yoktur. Bugün Cenevrede mev
zuu bahsolan meseleler halledildikten 
sonra Türkiye ile Suriye arasındaki mü
nasebatm çok samimi olacağını kaviy -
yen ümit ederim. Esasen Suriyelilerin 
menfaatleri bunu iktiza ettirir ve şunu da 
ilave etmek isterim ki Ankarada Suriye
lilere karşı gerek Başvekil Hazretleri ve 
gerek Hariciye Vekili ve gerek zevatı 
muhtereme hayırhahane bir teveccühten 
başka bir şey hissetmiyorlar. 

Suriyelilerin bir gün Türk hükUmeti # 

nin bu teveccühünden istifade edecekle
rine hiç şüphem yoktur. Ve bu çok ya
kın zamanda olacaktır. 

Hapishane firarileri 
Dün Adanada 
Yakalandılar 

(B<I§ tarafı 1 inci sayfada) 
Herhalde cSon Posta1' nın mükafatı, 

katilleri yakalamada amil olmuştur. 
Neler Söylüyorlar? 

Adana, 30 (Hususi muhabirimiz gece 
yarısından sonra bildiriyor) - Firari ka
tillerden Abdullah diyor ki: 

- İlk tahminler gibi pencerenin demi
rini keserek kaçtık. Daha firar planını ya 
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parken Istanbulda kalmayı muvafık gör-
memiş, Adanadan hududu geçerek Antak . 
yaya gitmeyi kararlaştırmıstık. 

Köprüden sandalla Haydarpaşaya geç
tik. Bir marşandiz vagonuna bindik ve 
Tevfikle ikimiz Eskişehire kadar vago
nun kah altında ve kah üzerinde seya
hat ettik. Bu iş hayli güç oldu. Bir hayli 
heyecan çektik. Maksadımız yalnız firar 
değildi. İskenderuna geçerek bir Ermeni 
komiserini öldürmekti. 
Eskişehirde marşandizden indik. Seya

hate bu şekilde devam tehlikeli olabilir 
di. Bir kamyon ile Pozantıye geldik. Po
zan tiden trenle Adanaya vararak doğru
ca Ceyhan oteline indik. 

YanJannda 150 lira varmıs 
Yapılan tahkikat neticesinde ka.tillerin 

firarları esnasında ellerinde bulunan yüz 
elli lira paralarını tamamiyle bitirdikleri 
anlaşılmış, fakat bu paranın nereden ve 
nasıl tedarik edildiği henüz öğrenileme
rniştir. 

Suçluların Eskişehire kadar kaçak ola
rak nasıl gittikleri ve gene kimseye tanın 
madan oradan da Pozantiye otobüs ile 
nasıl geçtikleri de tesbit edilememiştir. 
Tahkikat devam etmektedir. 

Adanada halkın duydugu sevinç 
Adana, 30 (Hususi muhabirimiz gece 

SON POSTA 

YASIN iZ 
Hiç Bir Şey 
ifade Etmez 

Bir çok genç kızlar, ihtiyar 
göründükleri halde • • • • bir 
\ o ~ anneler de genç gibi 

görünüyorlar ••• 
Bu meselede 
yaş mevzuu
bahis değil -
dir. Asıl rol 
oynıyan bel
ki cildinizde
ki <t. Biocel » 
hayat hücey
releri) nin 
miktarıdır. 

Cildinizdeki "Biocel,, i 
canlandırınız ve her ne 
yaşta olursanız gene 
bir ten temin ediniz. 

Cildinizdeki «Biocel '> nisbeti 
derecesinde yüzünüzde gençlik 
vardır. Cildin tazeliğini ve genç
liğini muhafaza ve idame için 
ta.biatin cildde yarattığı bu kıy
metli cevherin kurumasına mey
dan vermeyiniz. Onu, genç hay
vanlarda gizlenmiş cild hüceyra
tı merkezinden istihsal edilmiş saf 
ve taze Biocel ile besleyip can-
landınnız. Bu p.yanı hayret cev 
herin cildiniz için büyük bir te
siri vardır. Biocel'in tabii ihtiya· 
bm ihya edecek ve hali takay
yüzde bulunduracaktır. O zaman 
cildiniz, kendi kendine yaşın iler 
leme alametleri olan buruşuk, 
çizgi, siyah benlerden kurtula -
cak ve hak.iki ve dc:vamlı bir 
gençlik manzarası alacaktır. Cild 
için yalnız bir tek «Biocel;ı li un 
sur vardtr. O da (pembe renk
li) Toltalon kremidir. · Hemen 
bu llfll.Dl yatmazdan evvel tat· 
bile ediniz. Sabah ta beyaz ren
gindeki Tokalon kreminı kulla -
nınız. Cazib ve tayanı hayret ne 
ticeler elde edeceksiniz. 72 yaş- . 
lanndak.i. kadınlarda buruşuk -
luldar kalmıyacak ve 50 yaşla
rındaki kadınlar ancak 30 yaşla
rında görüneceklerdir. Genç kız 
lar da hiçbir vakit görmedikleri 
cazip bir güzellikte bir tene ma

lik olacaklardır. 

Binlerce T okalon müş
terisinden müessesemize 
mektub yazanlaı ın mü
şahedeleri kendiliğinden 
gelen en kıymetli deliller
dır: 
(Yağ~ız cildim daima 

çatlar tJe kırışırdı. 1 o
ka/on bu11a mani oldu.) 

K. S... M. E. Manisa 

Mayıs 1 

Nasıl kaçm1şlardı ? 
Firarilere nezaretle mükellef gardiyan "Son Posta,, ya 

hadisenin içyüzünü anlabyor 
(B~ tarafı 1 inci sayfada) 

mir parmaklık kesilmişti. Fakat o za
man yapılan tahkikat neticesinde bu 
pencereden kaçmanın müşkül olduğu 

söyleniyordu. Bunu söyleyenler üç se
bep zikrediyorlardı: 

1 - Orada jandarmanın nezaret ku
lesi vardı. 

2 - Pencere yüksektL 
3 - Pencere kenarındaki güvercin 

pislikleri ve örümcekler bozulmamıştı. 
Bu suretle yapılan tetkikat vazıh 

bir netice vermeyince mesele sarpa sar 
dı ve hiç bir ip ucu elde edilmeden 
günler geçti. 

İhbarda bulunan sandalcı 
Bu sırada bir sandalcı İstanbul za-ı 

bıtasına müracaat etmiş ve resimlerini 
gazetede ,gördüğü şahıslara benzeyen· 
iki kişiyi Kasunpaşaya çıkardığını ih
bar etmişse de Kasımpaşa civarında 

yapılan bütün araştırmalar hiç bir ne
tice vermemişti. 

Esrarengiz kadın 
Mevkuflar suçlulardan Abdullahın 

elinde firara tekaddüm eden günlerde 
1 00 liralık bir varakai naktiye gördük
lerini söylemişlerdi. Tevkifhanenin da
hili nizamnamesi mucibince mevkuf -

1 ların yanında para taşımak yasaktı. 

1 Sonra bu parayı aca.ba kendisine kim 

1 

getirmişti? 

Abdullhı sık sık ziyaret eden bir ka
dından şüphelenildi. Fakat tamik edil len tahkikat bu sahada da ilerleyeme-

! di. . Gardiyan lsmail Hakkı matbaamızdan 

1 

Gardiyan lsmail Hakkının verdiği çıkarkan. 

izahat Bu esnada hastahane kısmından bit 
Vazifesine bu yüzden nihayet. veri- çocuk geldi 

len, tevkifhane gardiyanlanndan Isma- _ Ameliyathane kapısı içeriden ki.· 

j il Ha~ d~n matbaa~~za ~eldi ve fi- !itli açılmıyor, dedi. 
rar Jıadısesıne nasıl muttalı oldukları- Or a k tuk filh k.k w 0··y 

ı ay oş , a ı a çocugun s -

1 

nı şu yolda anlattı: . 
1 
ıediği gilii kapı içeriden kilitli idL Ka-

- Abdullah ve Tevfik~ evv~lce mev pıy1 zorladık açtık, baktık ki kapı dı -
, 1':.ufl~rdan. A/bdullah ~hlıvan ıle k_avga şandan bir maymuncukla açılmış, bı -

1 etmışlerdı. Tevfik A:bdullah pehlıvan- 1 ~ı... re · ·d k·ı·tı · htar ya-
• • w .. • e1.ua ıçerı en ı ı cnrnış, ana , 

dan ıntıkam alacagını soyleyıp duru- ni maymuncuk da kilidin üzerinde bı-

1 

Y'Ordu. . . . ; rakılınış tabii o zaman bizce her şey 
Veznedarın katilı A.~ull.a~ te~~~- tavazzuh etti. Abdullah ile Tevfik ame-

l hanede meydancılık vazifesım gorur ı· th . d . akl w ges . . . ıya anenın emır parm ıgım • 
ve bunun netıcesı olarak da ıçerde ser- mişler ve ka ı lar .. 
best dolaşırdı. Yalnız serbest dolaşmak- .. çm ş .. 
1 k lm · manda bur·· olar ara _ Mutehassıslar parmaklığın dort beş 
a a az, ayru za .. 1 k ·ı . ld w • ledil 
sında evrak alır ve götürürdü. Kapı- gun evve esı mış o ugunu soy er. 
<lan ziyaretçiler ve satıcılarla mevkuf- A~ullah evvelce hastahane kısmı~a 

I
! lar arasında mektup yiyecek ve eşya h:r gun mua~en. saattlerde açılan bu
taşırdı. yuk kapıda~ g~~ış ve h~r tarafta s~-

1 

O sabah daireden Abdullallı aradılar, bes~ dolaştıgı ıçm bu girış nazarı ~ı~
evrak vardı. Ben onu aradım, bulama - k~tı .~e1~tmemiş. O da rahat rahat ışı· 

~ dun. İş geri kalın.asın diye bir başka m g-0rmuş. 
' meydancı buldum, ben de koguşlarımı K~çtığı gün, büyük kapı henüz açıl• 
ı gezmeğe koyuldum. madıgı için hastanenin kilitli kapısını 
1 Bu arada koridorun nihayetinde ve , açmışlardı. 
, benim daimi surette oturdurum nöbet 1 Bu işte benim ne suçum olduğun~ 
'yerine kırk metre mesafede"' hastahane ve niçin vazifeme nihayet verildiğiill 
kapısının açık bulunduğunu ve Musa hala ~nlay~.adım. Tekrar 1şe aıın

f isminde bir mevkufun da bu kapı ara- maklıgımı ıstıyorum.• 
.

1 

sında dolaştığını gördüm. Kendisine: 
- Orada ne işin var? Niçin bu kapıyı Parti merkez 

açtın dedim. B •• f k ·ı "' t 
1 Bu kapı bir asma kilitle kapal•. idi. UFOSU eş 1 1l 1 
Musa: (Baş tarafı 1 inci sayfada) 

1 - Ben açmadım, açık buldum. Dedi. seçilecektir. Bu münasebetle Partı 
Bu arada yanımıza bir mevkuf sokuldu. Merkez Bürosunda bazı teşkilata 

- Tevfik benim papuçlarımı çalmış intizar edilmektedir. Bilhassa neş " 
dedi riyat ve propaganda servisinin tev· 

Hastahane kısmının kapısmdaki as - sii mütasavverdir. 
, ma kilidin bir anahtarı da bende idi. Bundan başka muhtelif dajre ~e 
Diğeri de sergardiyanda buiunuyordu. müesseselerden parti merkez biiXO: 

( Diiz t1• piirÜZ$ÜZ bir Ben açık kapıyı kilitledim. suna alınacak güzide ve değerb 
güz11 ancalc Tokalon krfl' Abdullahlan şüphe edilmiyor. gençler, memuriyetleri baki kal : 
mil• malik oldum. Bü- mak suretile; fahri aza olarak parti Abdullah meydancı olduğu ve orta-
türı arkadaşlarım gii· lıkta serbest gezdiği için ben hiç bir işlerinde çalıştırılacaklardır. 
z ü m d" ki deli 4:ikli.:le d ph d T ·k hı Parti teşkilatın.da eleman yetiŞ-

r " şey en şü elenme in, evf: in r - tirmek için esaslı bir tedbir oıarıık 
hagnt ettil•r. ) sızlık e~rek ortadan sıvışması nazarı diic:ünülen bu hareket tarzı bir ço.lc 
M. F. sokak No, M. Bursa dikkatimi ce1betti. O sırada yanıma """'t 

Mektubların asılları dos- gelen kontrola vaziyeti bildirdım. kabiliyetlerin inkişafına yardun e· 
1 d kl d decektir. 

ya arımız a sa ı ır. . - Bunlar dedi, evvelce kavgalı ol -
._ ___ .... ______ d.ukları Abdullah pehlivanı döğmek Büyük bir bina yapılıyor 

............................ - ... -.-. .... ·--········-·•"' için bir yere saklanmış olmasınlar? Ankara JO (Hususi) - CurnhU~ 
yansından sonra bildiriycır) - Katil Ab- Ve biz hep beraber bunları aram.ağa riyet Halk partisi umumi merl<~ıı 
dullah ve Tevfiğin İstanbul tevkifhane- başladık. Bulamayınca al.akadar ma _ için Baş şehirde büyük bir bina ını 
· d · b" t fir kamları haberdar ettik. c:ası kararlaşmıştır. Binanın kurula-sın en esrarengız ır sure te ar etme- " k 

leri, bütün memlekette olduğu kadar Ada .......... - .................................... -............. cağı yer yakında taayyün edece - • 

nada da derin bir infial ve teessür uyan- rari katillerin yakalanması umumi birse- tir.Bu yerin Yenişehre giden cad~e 
dırmıştı. Galata postahanesi veznedarı vinç uyandırm1 ....,... ldugll ~·~ üzerinde intrhabı muhteme: o 
Hüseyin Hüsnüyü tuzağa düşürerek onu Adananın hududa yakın olması, ve Ah gibi şimdiki şehir bahçcsınir. de btl 
kahbece öldüren Abdullahın yaşının nü- dullah ile beraber Hataylı 'l'evfiğin de fi- manalı ve şerefli binaya tahsisi ih : 
fus kağıdında küçük olmasından dolayı rar etmiş bulunması bütün memleket za- timali vardır. Yeni bins yapıldı!{ 
idam cezasından kurtulduktan sonra, iş- bıtasını olduğu gibi Adana zabıtasını da tan sonra: partinin şimdi işg.al eb:: 
lediği feci cinayetin tesirleri henüz zail dikkat ve teyakkuza mecbur etmişti. Bu tiği eski Müyük Millet meclısı . 1 

olmadan, küstahça kaçması halkta büyük itibarla katillerin yakalanmalarına t.esa- nası, inkılap müzesi olarak tanııı1l 
bir iğbirar uyandırmıştı. Bu itibarla fi- püfi dememek mecburiyetindeyiz. ve muhafaza edilecektir. 
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IFaydalı Bilgile~ 
Süngüyü icad eden Bay Varvarın sandığı 1 Oy unlar, Eğlenceler ' 

Miirekkep lekesinden . 
kadınla1 

-
'1-ansızlar süngünün adına Bayonet 

derler. Onlara göre süngü ilk defa Ba -
Yonıu kadınlar tarafından icad edilmiş
tir. 1523 senesinde Beşinci Şarl'in asker
~eri şehre hücum ettikleri zaman Bayon-
u kadınlar şimdiki süngüler boyunda u
~ak kılıçlarla şehri müdafaa eden asker
er arasına kanşıp harb etmişlerdir. 

Bu ufak kılıçlara o zaman Bayonct adı
n~ Vcnnişlerdir. Ve aynı biçimde olan 
§lrndiki süngüler de aynı adı taşımakta
dırlar. 

• * * 
Y ~ldeğirmenleri memleketi 

Ycldeğirrnenini bilirsiniz değil mi? 
Dört kanadı var -
dır. Rüzgar bu ka
nadlan döndü -
rünce kanadlara 
di_şli çarhlarla bağ 
lı olan değirmen 

taşları da dönme-
la ye başlar. Ve taş-
h rliarasına dökülen hububab öğütüp un 

a ne geu. 
Pek "ok nr. Eskiden yeldeğirmenleri 
rafın~a tu. Fakat şimdi dünyanın her ta
n azalmıştır. Yalnız Holandada ge-
c Pek çoktur Ç"nkü' d . . b' 

k . ;u ora a arazının ır 

ısını den · da ız sathından aşağıdadır. Oralar-
akar sular yoktur. Bu yüzden değir -

rnenler ld ~ . • Ye egırmenidir. 

de1!.0lruıdaya aid resimlerde daima yel -
gırrnenleri görülür. 

• * • 
Çay fıncanına sığan köpek 
u/I~Y\'anlar içinde köpek kadar muhte-

cınste ve muh-

telif büyüklükte ~ 
~~YVan J>ek nadir- • 
b ır. Boyu bir tay 
~Yuna yaklaşan 

kopekler olduğu 
gibi gayet küçük olanları da vardır. A -
ı~eriknda Bayan Doroti'nin; Bostan Teric 
~.rtsinden bir köpeği vardır. Bu köpek 

.~r çay fincanının içine mrecck kadar kü-
çukı ·· :-.· 
t:::::- ur ve ağırlı6tı 140 gramı geçmez. 

Bir çift iskarpin 
veriyoruz 

Bay Varvar epey yaşlı bir adamdı. Fa
kat parası o kadar çoklu ki parasının 

hesabını bile bilmez diye tanılırdı. Bay 
Var\•ar hiç evlenmemişti Çoluğu çocuğu 
yoktu. Yalnız bir tek yeğeni vardı. Bay 
Varvarın yeğeni Bay Tırtık otuz yaşın

da bir erkekti. Gene kendi yaşında bir 
karısı vardı. Paraları çok değildi. Kü -
çük bir evde otururlardı. Ve her zaman 
Bay Varvann yolunu beklerdi. Bay Tır
tık ikide bir karısına: 

- Amcam Bay Varvar gelse de bir kaç 
gün bizde kalsa. 

Derdi. Kansı sorardı: 
- Amcanı bu kadar çok mu seviyor -

sun? 
- Sevmek meselesi başka, fakat o evi

mize geldiği vakit onunla beraber c\·imi
ze bolluk da geliyor. İstediğimizi yiyor; 
istediğimizi atıyoruz. Övle ya burada 
kaldığı müddctce bütün masrafları o gö-

rüyor .. Bizim de onun sayesinde bir azı
l'ık yüzümüz gülüyor. 

Bay Varvar da sık sık yeğeni Bay Tır
tığa gelirdi. 

Gene bir gün gelmişti. Elinde ufak bir 
sandık vardı. Sandığı kendi elile yattığı 
odaya çıkarıp bıraktL Bay Tırtıkta üç 
gün kaldı. Üçüncü gün Bay Tırtıkla ka
rısını çağırdı: 

- Size, dedi, bir şey emanet edip gide
ceğim. 

Sandığı gösterdi: 
- Bu küçük sandığı görüyorsunuz ya; 

benim bütün servetimin yerini gösteren 
kağıt bu sandığın içindedir. Sandığı öte
de beride bırakamam. Onun için buraya 
getirdim. İyi bir yere saklayın. Ha, şu
nu da söyliyeyim: Sandığı açmıyaeağını
za bana söz verin! 
Karı koca bir ağızdan cevab ftrdiler: 
- Söz veriyoruz. 
- Mademki söz veriyorsunuz .. mem -

nun oldum. Hem esasen bu sandıktaki 
kağıt benden çok sizin demektir. Öyle 
ya .. yaşım epey ilerledi. Yakında . öbür 
dünyayı boylıyacağım .. sertevim sizin o
lacak; ama ben ölünceye kadar bu kağı
da benden başkasının dokunmasını iste
mem. 

Tekrar tekrar dokunmıyacaklanna söz 
verdiler .. Bay Varvar dn veda edip ay -
rıldL 

Bay Varvar, evden çıkınca Bay Tµiık-

ş.ı Resimde bir kız görüyo:sunuz. Bu kızın elbisesi süslü ama §apkasında süs yok. 
Pkasma konulacak susler kenarda. Bwılardan hangisi bu kızın §apkasına 

~Ygun gc>lirse onu siz tayin edeceksiniz. Uygun gelen süsü oradan kesip şapka -
b ın hangi. tara~.ınn yakısı~sa o tarafına yapıştıracaksınız. Sonra da bütün resmi 
0Yayıp bıze gondcreceksıniz. En uygun süsü şapkanın münasib tarafına koyan 

: resmi en iyi boyıyann yerli fabrikaLırımızda yapılmış bir çift yazlık iskarpin 
aha yi.ız kişiye de ayrı ayn çok güzel hediyeler vereceğiz. 

la karısı birbirlerinin yüzlerine baktılar. 
Bay Tırtık: 

- Ne dersin. dedi, sandığı açmıyalım 
mı? 

- Bilmem ama ben çok merak ettim.. 
- Ben de! 
- Ne yapsak, söz de verdik. 
- Açalım ama sonra da kapıyalım. 

Amcam nereden bilecek. 
- Evet, açalım, sonra kaparız. 
Sandığı ellerine aldılar. Bu acaib bir 

sandıktı. Ufak ufak delikleri de vardL 
Fakat bu delikler o tarzda yapılmıştı ki 
delikten sandığın içini görmiye imkan 
yoktu. Kapağı kilidli deği1di. Ufak bir 
çengelle tutturulmuştu. Bay Tırtık rne -
rak içinde çengeli açtı. Kapağı kaldırdı. 
O, kapağı kaldırır kaldırmaz sandıktan 
bir şey dışan fırladı. Bu dışarı fırlıyan 
şey bir fare idi. Farenin kuyruğuna bü -
külmüş bir kağıt bağlanmL~tı. 

- Eyvah, kaçtı. 
Fare kaçmış, bir duvar deliğinden içe

ri girmişti. Tutmak iınknnsızdı. Bay Tır
tıkla karısı sandığı açtıklarına bin defa 
pışman olmuşlardı. Düşünmeye başladı

lar: 
- Amca gelir de sandığı sorarsa? .. 
- Açmadık desek de nafile. 
- Acaba ne yapsak?. 

Bay Tırtıkla karısı fareyi tutmak için 
bir çok çareler aradılar. Evin her tarafı
na fare tutacak, fakat öldürmiyecek ka
panlar koydular. Beklediler. Bir gün Bay 
Tırtık oturmuş düşünüyordu. Bir de ne 
görsün, kuyruğunda kağıt olan fare oda
nın bir yanında kapağı açık duran sandı
ğa girmiyor mu? Bay Tırtık buna çok se
vindi. Fare sandığa girer girmez de san
dığın kapağını bir sopa ile itip kapadL 

Olan biteni kansına söyledi. Karısı da 
sevindi ve bir daha açmamıya yemin et -
tiler. 

Tam o gün de Bay Varvar çıka geldi. 
Bay Varvan güler yüzle karşıladılar: 

- Çocuklar, dedi, sandığı açmadınız 
ya? 

- Açmadık. 
- Aferin size, ben de sizin sandığı aç-

mıyacağınızı tahmin etmiştim. Getirin de 
sandığı ben açayım. 

1 
Sandığı getirdiler. Bny Varvar sandığı 

r.ldı. Tam açacağı sırada Bay Tırtık et
rafa göz gezdirdi. Kapı açıktı. Sandık açı
lır açılmaz farenin gene kaçacağı ve ka
pıdan gideceği aklına geldı. Kansına: 

- Kapıyı kapa! dedi. Amcamız sandığı 
açacak! 

Bay Varvar, derhal işi anlamıştı. 
- Kapıyı kapasın öyle mi? Hani siz 

sandığı açmamıştınız.. Benim sandığı a
çacağımı anlayınca kapıyı kapatmak is -
temeniz fare kaçmasın; diye değil mi? 

- Yok, onun için değil, amca! 
- Anlaşıldı. Sözünüzde durmayıp san-

dığı açtınız.. ben de sözünde durmıyan 
insanlardan hiç hoşlanmam. Sandık size 
kalsın bana lüzumu yok. Çünkü farenin 
kuyruğundaki kağıt, bo~ bir kağıttir. Ben 
gidiyorum. Ve mirasımı da sözünde dur
mıyan sizlere bırakmıyacağım! 

* * 

.ır,, .. ~' .. ' "' ... . 

resım 

I 

Bir boğa resmi.. Bu resim tanınmış 
bir ressamın yaptığı bir resim değildir:. 

Bu çocuğun bir kağıda damlattığı mü • 

.l'ckkcbten olmuştur. Yalnız çocuk ka • 
lemle boğanın boynuzları.nı ve kuyruğu .. 

nu çizmiştir. Böyle resimleri siz de ya• 
pabilirsiniz. Bir kağıda mürekkeb dam· 
latm sonra kağıdı ikiye katlayın, bir şe-ı 

ldl çıkacak. Şekil ne resmine benziyorsa 

biraz ilavelerle aüzeltir, güzel bir resinı 
elde edersiniz. 

* * * 
Beş kibritle sekiz yazmak 

7 +ı 
Arkadaşlarınızın eline beş kibrit ve

rirsiniz: 
- Bu kibritlerle sekiz yazılır .. bakalım 

yazabilir misiniz? 
Dersiniz. Onlar uğraşırlar uğraşırlar vı

tabii yazamazlar. Onlar, yazamıyacak ı 

larını söyleyince: 

- Ben yazayım da görün! 

Dersiniz ve kibritleri resimde görüldi!c 

ğü yedi zaid bir şeklinde dizersiniz. ................................................................................................ 
Resimli Hikaye 

Kedi nereye saklanmıştı? 

_ Keçeyi aldım. - Odama da iyi gelecek. 

- Bu kediyi atmall.. - Bak, gene geldi •. - Gene atanm. 

- Artık bir daha gelmez •• • - Keçenin her tarafım nuh ladım. - Aa aa a !I 
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Erkekte incelik aramamah 

Benim beğeneceğim erkek, her şeyden 
evvel mesleğine merbu>;, çalışkan olmalı
dır. Ben çok okumuş, bulunduğu sahada 
daima en iyi mevkii işgal etmiş, mağrur, 
kendısini saydırmasını bilen erkekleri se
verim. Tipinin benim nazarımda ehem
miyeti yok. Yalnız geniş omuzlu, açık 
alınlı, düz saçlılar ilk bakışta akıllı oldu
ğu anlaşılan erkekler beni meşgul eder
ler Tabiatine gelince, erkek biraz sert, 
karısına karşı oldukça mütehakkim, va
kur olmalı. Ben bir erkekte pek fazla in
celik, hassasiyet filan aramam. Yeter ki 
herhalde iyi kalpli biri olsun. 

\ 

lstanbul Seniha B. 
(Sadh adres ve isminin neşrini 

istememiştir.) 
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Her şeyden evvel temiz erkek! 
Beğendiğim erkek tipi şudur: 
Boy uzun, vücut teşkilatı tam, sıhhatli. 

Göz, kaş, vücut güzelliği geçici bir gü
zelliktir. Halbuki ben zahiri güzelliğe ka 
'pılmam. Hakiki güzellik i!'e bir insanın 
maddi, manevi temiz olmasıdır. Kuvvet
-li seciye, temiz huy, azim, irade, şahsi
yet sahibi olmalı. Meslek ve san'atine ge
lince, zabit, memur, tüccar, san'atkar .. 
Bunlardan yalnız birini seçip diğcrleriıll 
beğenmen:.ıek doğru defµldir. 

Her birinden de yukarıda saydığım 

~vsafı haiz erkek vardu- ve hepsi de be
ğenilmeğe layiktır. 

Beyoğlu Müfide 
(Sarih isim ve ad~·esinin neşrini 

istem~miştiT) 
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Kadının hiç olmazsa bir evi 
olmalı 1 

Kendi tipimde sıhhatli, orta derecede 
iİşman, pembe beyaz ten, açığa kaçar 
kumral saç, buğdayımsı esmerden hoşla
nırım. Benden iki üç yaş küçük, yani 25 
yaşlarında olmasını islerim. Orta halli, 
aile terbiyesine malik, samimi ve ciddi, 
düşünceli ve görüşlü, evlattan, yurttan 
hoşlanır olmalı. Babama, anneme saygı 
göstermeli. Ev işlerinde yemek pişirme
sini, dikiş dikmesini, ev temizliğini bil
meli. Bunları arzu ile yapmalı. Dedi ko
dudan kaçar, boş zamanlarında nakışla 
uğraşır. Kof, hoppa olmamalı. Kendi ira 
desine hakim, iş günümde kıyafetimden 
nefret etmemeli, modayı i~rafta değil, sa
delik ve temizlikte aramalı. tahsili ilk, a
zami orta olmalu Hiç olmazsa bir evi ol
malı. 

Beyazıt Elektrik makinist 
pratisyenlerinden: A. V. 

Son Posta'nın Tefri' nsı: 20 
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Tahsili az, evine bagh kadın ! 
Beğendiğim kadın tipi! 
Vücut: Narin ve ince. ~smer, manalı 

bir çift gözle mütenasip bir çehre, tabii 
bakışlara malik, 

Tabiat: Kadın, aile yuvasına bağlı, ko
ca ve çocuklarını benimsemiş olmalıdır. 
Azami derecede kocasınm keder ve ne
şesine iştirak etmesini bilmelidir. 

Bence iyi ve anlaşabilen mes'ut bir çift, 
mütekabil sevgi taşıyan çifttir. 

Tahsil: Kadının yüksek tahsil görme
sine lüzum görmem. Çünkü ben kadının 
evine bağlı bir ev kadını olmasını iste
rim. 
Kasımpaşa: Yalıya kıi1ıya, Niyazi Özbek 

- 24J -
iyi bir kadın 100,000 liralık 
piyangodan daha kıymetlidir 
1,45 boyda, ne pek şişman, ne pek zayıf, 

yuvarlak çehreli, kara kaşlı, ela gözlü, 
açık alınlı, çekikçe burunlu, ağır başlı bir 
genç kız muhayyelemdc yaşar. Böyle bir 
,kadın orta halli bir aileye mensup, ve e
vine, aile efradına fazla merbut olmalı
dır. 

Böyle bir eşe düşmek 10(1 bin liralık bir 
piyangodan daha üstündür . 

Silivri: A. Baykal 
(Sarih adres ve isminin neşrini 

istememi§tir) 
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Güzelden fazla akılh ve iyi 

huylu kadm ! 
Kadında aradığım en mühim şey, gü

zellikten ziyade iffet ve iyi huydur. İffeti 
ve iyi huyu olmıyan, fakat çok güzel bir 
kadın evlendiği zaman kocasını mes'ut 
etmek değil, bilakis betbaht eder ve fela
kete götürür. 

İffetli ve temiz kalpli bir kadın, daima 
kocasına ve yuvasına huzur ve saadet 
verebilir. 

Ankara Sıhhat ve İctimai Muavenet 
Vekaleti hıfzıssıhha işleri dairesi 
memurlarından Necmettin Yılmaz 

ı Sterlln 620.0) 626.00 

ı Dolar 123,50 126,t>'J 

20 Fransız l'r. llS.00 113,0J 

20 Lirf'~ 120, 125. 

20 Belçika Fr. 8>. 84. 
20 Drahmi 19. 22. 
20 İsviçre Fr. 5;0. S78. 
20 Leva 20. 23. 
ı Fllorln 63. 66, 

20 Çek kuronu 70. 7S. 
ı Avusturya ŞL 21.00 23.00 
1 Mark 25. 28. 
1 Zlotl 20. 23. 
ı Pengü 21. 24. 

20 Lev 12.00 14.00 
20 Dinar 48. 52. 

Ruble 00. 00, 

1 İsveç kuronu 30. 32. 
ı Tilrk nıtını 1057 1058. 
ı Banknot Os. B. 253, 2S4. 

ÇEKLER 

Açılı7 Knp·\ u1 
Londrıı 625,SO 626 OD 

'Nev-York 0.7919 0, ı 8'J6 

Par1s 17 .63 17 .63l5 

MilAno IS,0280 ıs. 225 
Brüksel 4.6830 4.6785 

At1na 87.37 87.3) 

Cenevre 3,4525 3,~492 

Sofya 63.9488 63.8915 

Aıruıterdam 1.4435 1.4415 

Praa 22.6810 22,61ı2S 

Viyana 4.2250 4.2220 

Madrld 13.8290 13.8175 

Berlln 1.9688 1,9664 

Varşo'f& 4.1710 4.16/S 

Buda peşte 3.9810 3.9775 

Bükreş 107.4340 107.3482 
Belgrad S4.372S S4.,3.l) 

Yokohama 2.74ıı4 2.7-443 
Moskova 24.1L5 24 12J 
Stokholm !l.l v2S 3 ıu 

ESHAM 

Anadolu !İm. 
Açılıı Kap•nıı 

~ 00 
pe~in 00.01) 00.00 
A Şm. % 60 vadelı 00.00 GO.IJO 

Bomontl - Nektar 00,00 0).QI 

A;;lan çimento •• 20 14. 15 

Merkez bank.ası 00.00 Oo o·J 
İş Bankası 9,8l 00,00 

Telefon 8.00 
İttlhat ve Değlr. tü.60 

Şark Değirmeni 1.15 
Terltos 11.0. 

İSTİKRAZLAR 

Açılış 

Türk borcu I pe~ln 00.00 
• • I vadeli 20.20 2C•. 225 
• • il vadeli 19.9 ı 19. 90 

............... ız:m ............ .............................................................. 

( Ba~ tarafı 9 uncu sayfada ) 
- J ano dedi. Biliyorum, sen o kızı se

viyorsun. O da seni seviyor. Her halde 
siz hayatınızı birleştirecek olursanız çok 
iyi bir çift teşkil edersiniz. sen cesaret e
dip ona bir şey açamıyorsan, Jilviana ile 
ben konuşayım ve senm namına söyli -
yeyim. Şu işe bir resmiyet verelim. 

Ben Mathiastan böyle bir dostluk bek
lerdim. 

- Hay hay dedim. Ve Mathias gitti. 
O sıralarda kulağıma bazı dediko-

dular gelmeğe başladı. M:ıthias ile Jilvia
noyu sık sık beraber goruyorlardı. Ben 
ikisinden de şüphe etmNHğim için bu 
dedikodulara ehemmiyet vermiyor ve 
Mathias benim nişanlımla, orada tabii a-

l 
lakadar olacak diyordum. 

Jilvi:moyu ziyarete gittiğim zaman be
nimle gene eskisi gibi alakadar oluyordu. 
Bir gün dcdikodulardatı ona da bahset -
tim, ağzımı kapadı: 

- Bir daha bunu tekrar etme. sana da
rılırım, dedi. Artık bu sözlerle de kıs -
ıncn birbirimizin olduğumuzu anlatmış
tık. 

Fakat artık Mathiac;ı görmüyor-
dum, o da Jilviano ile neler konuştuğu
nu bana söylemiyordu. 

Bir gün gazetede bir ilan gördüm. Mat
hias ile Jilviano nişanlandıklarını bildi -
ıiyorlardı. 

. Dünya başıma yıkıldı, muhterem heye
• ti hakime, dedikodulardan ' bahsettiğim 
' zaman ağzımı kapatan müşfik ve narin 
. c.? bu ilanın altını da imzalamıştı. 

1 
O akşam gene ilfisinin müşterek im -

. zasını taşıyan bir mektup aldım. cHadi-
~atın kuvveti önünde onların istemiye -
rek işledikleri bir suça benim de tabii o
larak inkiyat etmem Jazım geldiğini söy-

1 lüyorlar, ve kemafissabık eski dost elimi 
sıkmaktan bahtiyar olduklarını bildiri
yorlardı. 

Jano çok yorulmuştu, heyecanlı idi, 
nıüteessirdi. 

- Muhterem heyeti hakime dedi, ben I 
Jilviano'yu çok seviyordum. Mathiasa da ı 
hudutsuz emniyetim vardı. 
Babasının öldüğü gün benim tesellim 

ile yaraları kapanan bu kız, hiç çekin -
meden beni yaralamakta tereddüt etme
mişti. Gece gündüz, gençliğimiz be
raber geçen Mathias ise en loymetli 

onlar mevcut olmıyanları mevcut göste- bir emanete hiyanet etmişti. Onların 
ı·crek maaşlarını cebine atarlardı. yaptıkları bu iş insanlığa mertliğe yakış-

Harbe gidenler orada vazifelerini yapı- mazdı. Onları beraber yaşatmamağa ka -
Tarihten sayfalar yorlar mıydı? Ne gezer? Düşmana yak- rar verdim. 

Jaştıklan bir sırada (biri eksilirse bini Bir tabanca aldım. Nikah günlerini 
( Büştarafı 9 uncu ıayfada ) türeyen) bu sürü arasında birdenbire bir bekledim. Kiliseye girecekleri anda be -

Ölenlerin isimleri de val::tinde kütükten haykırma olurdu: nim elimden sevgilimi çekip koparan o 
~ilinmcdiği için ölülerin bıle yıllarca ma- _Bre yoldaşlar, Moskofun ateşine da- namussuz arkadaşımı kapının eşiğinde 
aş aldıkları olurdu. öldürdüm. Bu cinayeti işlerken huzuru 

yanılmaz. Zaten paşalarınki danışıklı dö-
Kütüklerdeki kayıtlara göre elli altmış d ~dalete çıkarak, kahpeHklerinin hikaye-

bi vüş ... Bizi düşmana satmışlar, ne urur-
n Yeniçerinin mevcut olması Iazım gel sini anlatacağım ıçın seviniyordum. 

diği halde bir harp olduğu zaman ancak &unuz? Şimdi intikamımı almış, boşalmış bu • 
on beş yirmi bin kişi toplanırdı ve bun- Ortalık karışır ve kendı ordugahlarını lunuyorum, her şeyi söyledim, derdimi 
Jar da açıkgöz olmıyanlar. islerini hece- yağma ederek İstanbula doğru yola çı- döktüm. 
remiyenlerdir. Zabitler bunlan bilirler - karlardı. Yanonun sesi birdenbire titredi: 
di, fakat ses çıkarmazlardı. Çünkü bizzat Turan Can - Bay reis, bay reis dedl Ve sonra, 

======================================= 

CiTLEN8iK9 
bir kere daha hiç olma2'.sa uzaktan memek için pardesünün yakasını kal
görmek istiyordu: . dırdı. ·Taksime doğru yüri.idü. Ayas -

- Belki bir daha hiç g~remıyec~ -
1 
pa~dan Dolmabahçeye inecek, ora -

ğim !.. Yüzyüze gelmiy-e hıç cesaretım dan da Beşik taşa kadar yaya gidecek-
yok !.. ti. Yollarda kendi kendine bağıra ba-

Diyordu. ğıra konuşuyordu. 
Yazan: Kemal Ragıp 

- Gelir, gelir .. çok uzatma lakırdı- recegım. Sanki kendiliğimden söylü • Genç kız da bir yandan yavaş ya • Arada bir her şeyi pembe görüyor, 

Yı Benı' · ı'd b ki' l ş· d' vas. gitmegv e hazırlanan misafirlerle ko- tatlı kuruntularla gu"lu"msu"yordu. Son-.. · .. .. ıçer e e ıyor ar. ım ı, yormuşum gibi: ((Salı günü Tur hanı 
bir gun soyle. de. buluşalım; beraber kandırırım, beraber size geliriz. » nuşuyor, bir yandan da arada bir ka - ra gene birdenbire etrafını karanlıklar 
onlara çaya gıdenz. Yarın olmaz, hem diyeceğim. istersen pazartesi günü de, çamak bir bakışla büfeye doğru göz sardıkça: 
P h .J k k B k' b gezdiriyordu. T urhan:n da çıkıp git • -Ne yapacag-ım L Bu kepazelik azar, em ae pe er en .. · u gece ı enim işim erken biterse, akşam üzeri 
yorgunluktan. sonra kimsede duracak gene beni .burada bekle. Biraz daha ıneğe hazırlandığını, kapıva doğru yü ortaya çıkınca herkesin y:üzüne nasıl 
h 1 k 1 d Öb b 

rüdügvünü görünce oenc öyle derinden bakacağım~ .. 
a a '!la ı. ür giin enim işim var. konuşalım. Hem ben de sana biraz ~- a 

Ş h ıd 1 ,..,.., derine tatlı bir çarpıntı duyan insanlar DiNe kıvranıyordu. 
u a e sa ıya... ra getireyim; ilk masraflara karşılık. 

S ) - ·· d. h d' gibi gülümsedi. Fakat ne de olsa içindt- derinden de-
- a. ı, ugursuz gun... ıyc.. ay ı, artık ben gidi.vorum. Sen k ) b.. · 

v h 1 Genç çocuk, bu tatlı ba ış a us - rme gizli bir sevinç vardı·, bütün ka • 
- "'ım a tetmiş onu? .. Bizim için de istersen, davetlilerin büsbütün da • "b k T f bütün büyülenmiş. uyuşmuş, hatta ranlıkları silen bir ışık parıldıyordu: 

en .. mu are gü~ !.. ürkler stanbulu ğılmasını bekleme, yava~ yavaş orta • Bülentlc aralarındaki mukaveleyi bile - Ne olursa olsun!.. Lebibe benim 
ogun almı.~lar. Bıza,nslılar uğursuz say. lıktan çekil... Böylesi daha iyi olur... unutmuş; şapkasını, pardesüsünü al - kim olduğumu bilmeden, Bülendin 
mışlar) _Bız de budala gibi onlara baka Unutma, yarın akşam bekliyecegwim. ) k b k - dı. Sokağa çıktı. par a masallarını duymadan begv en -

a ~ ~gursuz deyip gidiyoruz. Sen Salı günü de hazır oJ. GeJeceksin ya... Kapının önündeki şoförler: miş gibi göründü ya, bana da bu ka-
b:nı dınle .. salı günü, üçte buluşalım. - Ne bileyim ben, şaşırdım kal - _ Taksi... darı elverir ı.. 
Bız de lstanbulu değil amma fstanbu- dım ı.. E 
1 1 

Diye etrafını sardılar. Hiç aldırma· ve geldiği zaman yorannluktan, 
un en güze , en zengin kızını fethet- * 1 h e-- 'd' 

1 
N dı. çinden: eyecandan bitmişti. dasına kadar, 

mege gı ıyoruz .. erede buluşalım, Turha 'd b"f · ·· .. h n, yenı en u enın onune -Zengin bir yere i~ güveysi gire • emen hemen kendini bilmeden çıktı. 
r.<ıbuk söyle .. gene burada olmaz mı'\ .. dogwru y" "d" K d' k d' C k r- r uru u. en 1 en ıne: ceğiz, diye kuruntuya kapılıp şimdi - e etini, !iskarpinlerini, pantalonunu 
Sen beni bumda beklersin. Birer kah- Ayık k f ·ı d'" h 1 k - 8 a ı e eve onersem iç den eve kadar otomobille gidecek de - güç Ü le çıkardı. Cöml~ğinin düğme-
ve içeriz. Sonra birlikte Arif paşalara uyku tutmıyacakl.. ğilim ya ... Otomobilden vaz geçtim, lerini çözmiye kalmadan, yatağın üs _ 
gideriz.·· Diyordu. nasıl gideceğim? .. Tramvay yok ... Bu- tüne uzandı. 

- Bilmem vallah... Üatüste iki viski daha jçti. Sonra radan ta Beşiktaf8L Böyle dumanlı 
- Bileceği, bilmeyeceği yok; uzat· etrafına bakındı; Lebibevi arattırmak- kafa ile? .. 

ma artık ••• Ben ışimdi bir sırasını geti- tan kendini alamadı. Gitmeden evvel İçinde aimokina olduğunu" belli et-

-7-
Ertesi gün Ü akşama yakın uyan .. 

mıştı. O gün hiç eokaia çıkmadı. Pa-

hıçkırıklarına karışan kelimelerle.-
- Beni Jilviano çok lordı. artık onun

la hiç bir surette hayatımı birleştiremcm 
fakat... onu seviyorum. 

Kendi kahpeliği yüzünden büyük bir 
uzap içinde hesap veren gencin sözleri
ne Jilviano cevap vermedi, san benizli 
yüzünü, kürk yakasının içine gömdü. Bir 
müddet sonra mahkeme şu karan veri -
yordu. 

cBir insanı katletmek suctur, insanlığı 
teşkil eden unsurların içinde mertlik ve 
namuslu olmak, emanete hivanet etme -
mek keyfiyetleri de vardır. Mathias bu 
hakımdan bir insan değildir. Bu türlü 
kimselerin yer yüzünde yaşamağa hakla
rı yoktu. Muzır bir mahluk için faziletli 
bir insan heba edilemez. Janonun bcrac .. 
tine hükmettik.> 

Kanuna uygun olmıyan bu karacı kim
se itiraz etmediği için temyiz edilmedi, 
ve Yano günün kahramanı olarak hürrı
~·ctini kazandı. 

Jilvianoyu mu? .. Onu hiç sormayın! .. 

---·---... ·---·--------
İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
30/4/937 _____ ,,_,-=-

FİA T LAR 

C 1NS1 AşaRt Yukarı 

Buğday yum.uşak 

Buğday sert 
Arpa 
Çavdar 
Mısır beyaz 
Mısır ıan 

Nohut kadburlu 
Nohut natürel 
Yapağı Karayaka 
Peynir beyaz 
Kaşar peynir 

GELEN 

Buğday 

Çavdar 
Arpa 
Kepek 
Tiftik 
Peynir beyaz 
Un 
Mısır 

Kaşar 

Zeytin yağı 

Afyon 

GİDEN 

1 

K. P. 
6 1' 
6 ıs 
4 10 
4 3S 
• ss 
4 !19 
8 20 
6 20 

Sl 
~3 21 
4S 

S60 r. 
.f5 • 
4S • 
u • 
!la • 
21 • 
82 • 
17 • 
s • 

19 • 

DIŞ FİATLAB 

Buğday : Llverpul 
Buğday : Ş1k:ago 

Buğday : Vlnlpek 
Arpa : Anvers 
Mısır Londra 
Keten T. : Londra 
Fınaık O. : Hamburg 
Fındık L. : Hambur 

K.; s. 

' " s '11 
6 02 
5 30 
l 66 
8 OG 

88 os 
88 os 

Fırank düşüyor 

K. r. 
6 ıs 
o 00 
o cıO 
o 
o 
s ı 

Fransız !rangı dün sabah dilfmilf, H§a• 
ma doğru biraz yükselmiştir. Londra borsa· 
sında bir sterline mukabil frank sa!>alıleyin 
110,59 da açılmıştır. 110,38 de kapanınıştır. 

zartesi günü gazeteye gitti. Oradaki 
işi, fransızca, ingilizce tercümeled 
yapmaktı. 

idare memuru: 
- Sabahtanberi seni iki kere tele • 

fonla aradılar. 
Dedi. 
-Kim mi' acaba) . 
idare memuru, telefonun yanındaki 

kağıda hakta: 
- Bülend, diye bir ieim yazc:lırdilar .. 

Bu akşam seni saat altıda Beyoğ)unclr 
bekliyecekmif. 

Yazı odasına çıktı. ,Birn çalıştı. Öğ 
leyin herkes yemeğe gidiyorda. 

Ona: 
- Sen çıkmır,or musun) .. 
Diye seslendiler. 
- Benim biraz dah'l işim var. 

Dedi. 

Herkes gittikten sonra telefon reh .. 
berini açtı. Arif Paşayı buldu. Numa
rayı çevirdi. Karşısında kıvrak, inc.e 
bir ses duydu: 

- Alo!.. 

Turhan, Lebibenin seajni tanıdı: 
- Arif Paşanın konaRı mı). diyı 

sordu. 

-Evet burası .. Kendisini uıi isti ' 
yordunuz) 
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İTTİHAT VE ERAKKI .N SONU 
Posta,, nın Hikayeleri 

Talat, Enver ve Cemal nasd kaçtılar, nasll öldüler? 
İKİ KONUŞMA 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 
Yazan: Efim Zozula Rusçadan çeviren: Alaz 

Kürt Mustafa Paşa ilk cinayetlerini 
birer birer işlemeğe başlamıştı . 

Bizde elan ne çeşit tufeyliliklerin bu -
lunduğuna dair uzun uzadıya münakaşa 
ettik. Fakat bu münakaşalanmızı neşre
decek yerde bir vak'adan bahsetmeği da
l:a uygun buldum. İşi daha iyi anlıya -

1 

bilmemiz için, ayrı ayrı olmak üzere, ka
rı ile ve koca ile birer mülakat yapalım. 

1 
. Hayatın, muhtelif cilveleri arasında kat, mani olamazsam, diye hiç olmazsa Toydemir olan yaveri Muzaffer var • Kan ile bir konuşma 
ır:>an !kendini içinde bulunduğu yere size evvelden haber vermek jstiyor • ciı • cenazeye bir alay ve aynı zamanda - Nasılsınız? 
~ıgdırınasını bilmelidir. Bunun için, dum. bir nümayiş tertib etliler. Kadıköyün- - İyi. 
f'~~ Nişantaşındaki evin yükünii ha - İyiliği unutmıyan bu vatandaşa te • de, halk cenazenin etrafında toplana - Acaba hakikaten halinden tamamen 

ı etmek, hem de Kayışdağına yaklaş· şekkür ettim. Bana üç gün sonra netice rak, bir nümayiş yaptı ve onun kabrine memnun mu idi?. Tabii değil. Çünkü ka· 
~ için orasını tahliye edip Bostancı· hakkında malumat vermeğı vaad etti. çelenkler koydu- Bu, milli duygunun dının fevkalade zamanlarda giyilecek 
na babanım bizi de alacak olan köşkü· Hatta kendisine adresimi bile verebi - ilk uyanışı, ilk hareketi demekti. Nü • bir tek robu vardı. Vakıa •her günlük> ü 
; naklettik. İstild>alini kaybeden bir lirdim. htiyat ederek ondan kendisinin mayişcilere ve bilhassa mi.ırettiblerine bir kaç tane idi amma işte resmi zaman -
ın illetin hükfunetçi sınıfının, yarının telefon numarasını aldım. Bu üç günü küfrede ede tafsilat veren gazeteleri larda giyebileceği entaris1 bir tanecikti. 

1 E!çhuilüğü karşısında, bu suretle top· nasıl geçirdiğimi tarif ~demem: Böyle okurken, o gün ilk defa olarak, sevinçle Onu herkes bu tirşe renkli açık yakalı 
:unıya ve bir.birine sokulmıya başla- bir şikayet olunca Ingilizlcr onu, 8ğlamanın ne tatlı bir şey olduğunu öğ- biricik entarisile görüyordu. 
<lası zaten lazımdı. Babamın akıbeti /bu gibi işlere bakan hm•u.< eir manke- rendim! Demek, memleket uyanıyo!' - Fakat ne yapsın?. Kocasmın aldığı pa-
e llleçhuldü. meye hava!~ edeceklerdi. Kamrnen bu du, demek şu ölü zannedilen kütle, teh- ra yetişmiyordu. Vakıa kadın da çalış -
~nim Kuruçeşmede misafir oldu • şikayetlerin hiç bir ehemmiyeti olma· likeyi göze alarak düşmana ve hiyanete mak istiyordu amma kocası izin venni
lll sır~?a bir taraftan da bu işlerle :makla beraber, ben iki ateş arasında karşı ayaklanmasını biliyordu! yordu. Kocası, karısının okumasına ta -
n eşgulduk. Arada bir Mazhar gelir, o- kalm1ş olacaktım: Meydana çıkıp ken- Hadise, Damad Feridi de, İngilizleri ra!tardı. Bundan maada kadın uzunca 
y Un.la lkontışur, çi!tciliğin planlarını dimi müdafaa etmek istesem yakala - ele o kadar ürküttü ki, arkasından ikin· bir hastalık ta geçirmişti Hala zayıftı. 
1ı3Par, koy_duğumuz biner lira sermaye nacaktım; saklanmakta devam ettiğim ci kurban olarak Ergani mutssamfı İşin burasında biraz acayiplik vardı. 
he Yapacagunız işleri tasarlardık. Maz- ütkdir<le de cçaldı, çırptı, yüz binlerce Nusret idam edildiği zaman onun cese- Okumak? .. Bu haddi zatında fena bir şey 
dar bu işin nazari ulemasından idi. Ben lirayı cebine atıp kaçtı!• diye günlerce rlini ailesine teslim etmediler ve fa . değildi amma... Okum:ı arzusu samimi 
de iboş zanıanlanmda okumıya başla · gazetelerde aley'hime yazıl~.cak ' 'e po- kat, bundan sonra da bu nevi işler için mi idi acaba? .. Sonra ... Kadın henüz bir 
ım. Artık çiftci olacaktık! lis de tekrar peşime takılacaktı! Bu iki adar:1 asmıya cesaret gösteremediler. yere girip okumağa başlamamıştı. 

Siyasete veda ateş arasında. üç gün çekUğim ~-züntü, B_:ı ıd~mı_a~la Damad Ferid hükumeti, Zayıflık bahsine gelince ... Bu da bir a-
Fakat "ftc· . . . bir kaç senelik bir ıztırabın bütun acı- guya Ingılızlere karşıt Enn~ni mesele- cayipti. Çünkü kadın şehrin başlıca dans 

den ev' ~ıh .. 1 olabılınek ıçın her şey· larını toplamıs bir kuvvette idi. Üç gün sinden dolayı bir nevi tarziye vermek yerlerinde yorulmadan dansedip duru -
kes gib~e ur OlIJ\ak, ~rbestce! her - sonra, kendisi~c telefon edip de, bu iyi ve bununla devleti clekeden kurtar . yordu. Geceleri evine üçten evvel geldiği 
lialbukt :akta ~ezebilıne~ lazı~~ı. ka1bli Ermeniden, hadisenini geçtiğini mak:t istiyordu. (Arkası var) vaki değildi. Ayni yere sık sık gitmeme-
ekse · ' n sokaga çıkabılmek ıçın öfrrendi<iim zaman genis bir nefes al - ğe çalışmasına rağmen (bu mesele, hem 

rıya fen h l k il . I· k- b o • 1 ta, kendisint av~ arı 0 ıyan, so :a _ dım! Sbuhyan bunların vicdanlarına 1 tek robunun göze batışı, hem de umumi-
rak tr Şenısıye altında saklıya müracaat etmiş kendi basından geçen R A~ [Q V Q yetle ayni yerde her vakit bulunmanın 

' aınvaylard ı ·d ·k· · ' ~ ~ 
rnevkide giderek a,k 1vapu~ aı . ak 1

1 
ıncı hikayeyi anlatmış, gün gelip gene Türk ·--------------- muvafık olınayısı bakımından mühim -

yar k , a abahga so u mı - ı 1 E ·ı · ·· ·· ı ki L. •• k · L di.) Onu herkes tanıyordu. 
gös~' Yüzünü kabil olduğu kadar az ı(:r.e .. r~e~ı erınl yuzy~e tg\cce:: - .-U g n ü rrogram İyi dans ederdi. Ciddi görünmeğe çalı-

c-: re:ek dolaşan bir insandım! rmı soy .emı~k· on arı .ntı" ay ' u ış en ı - l\layıs - 937 - Cumarte.'ii • 
~Yası insanlar b "" 

1 
fe vazgeçmıye ı na etmış ı. iSTANBUL şırdı. Fakat hakikatte pek te ciddı de -

larını bu ın oy e na zaman· Mütareke devrinin ilk kurbam Öğle ne~riyatı: ğildi. Onu bir birahaneye götürüp yemek 
rnesi ıA tne.rnleketin bir daha görme- 12.30: Plfıkla Türk musikisi. 12 50 Hava _ ikram etmek, hatta şara!> teklif etmek 
oldu azundır. Çok sıkıldığım günler Bu hadiseden bir kaç gün sonra, dls. 13.05: Muhtcıır plak neşriyatı. kabildi. Vakıa o çok içmc·!dı. Fakat ne 

' Çok nı·· ,. ti d 
Me 1A uz ıç saa er yaşa ım. mütareke devrinin ilk kurbanı \'eril - Ak~am neşriyatı: de olsa, işte, gene içiyordu. Sonra, biraz 

se a bir ·· if:tı·· · k ·· ~ Pl"kl d !kisi o re, ilk de'f gun, Ç ıge gıtme • uze- di: Kürd Mustaıa pa~a divanıharbi, Bo- 18.30: u a ans mu.s · 19.3 : Kon - ed" k d 1 f . k k 
a olarak Ka - :' ferans: Üsküdar Halkevl namına Bay Reşat ısrar ınce a ınn te e on ettınne • a -

na binrne,ğe • dıköyu vapuru • ğazlıyan kaymakamı Kema1 beyin ida- Kaynar: Cefaya alıştırılan insanların mu _ şama eve gelmiyeceğini, bir arkadaşın-
taın kalkın cesaret <!tmiştim. Vapurun mına karar verip biçreyi ertesi gün as- vaffaklyeU. 20: Fasıl saz hey·eu. 20.30: da misafir kalacağını söyletmek te müm
d.iın ve etr~ zarn~~ında. isk:leye gel .- tıroı. Fakat, ark~sın~an. bir de. gaflet Ömer Rıza tarafından nrabca soylev. 20.45: kündü. Bütün bunları ona vaptırmak ka
rıp tanıdık ı~ı Şoyl: bır ~ozden geçı· y_aparak, cenaze.sıni aıle.sınc teslım ~~ - Fasıl saz heyeti, saat ft.yarı. 22.15: Ajans ve bildi. 
bı.let al k __ ıınse gormedıkten sonra, tl. o zaınan, bu \'ak'a Istanbulda bu . borsa haberleri. 22.30: Plllkla sololar, opera 

k Onunla açık konuşuyordum. Esasen bu 
Taın b .~a Uzere gişeye yakla~tım. yük bir tesir yaptı. Kemal, iyi bir in • ve operei., ~~ç:~~ i p n 0 GnA1\1 konuşmamızın gayesi de bu değil mi 
pıştı, hket alırken omuzuma bir el ya· sandı ve kendisine isnad edilen cürüm- 2 - ::\Iayıs - 1937 - Paznr idi? .. Bunun için bana her şeyi doğru 
dırnı 1 hatırıma gelen şey <Yakalan- lerin çoğu yalan ve uydurma şeylerdi. İSTANBUL söylüyordu. 

·' 
0 du! • Bundan mu""teessir olan insanlar ara - Öğle neşriyatı: 

iki - Peki, ya ıSSbahleyin?. 
. Boşuna telaş sında bir ~aç cesur Tür~ - _bunların d~.2·~~.:00~1~!~ht!~~k p~~s ne:~y~21;0 Hava - O sabahleyin gene evin!' dönerdi. O -

Bıleti alıp b k · a· başlarında Izzet paşanın ~ımdı rny adı Ak am neşriyatı· nun bazı m-celer arkadac::ı Jenyada misa-
ğiırı aşımı ar ama çe\

1

1r ı - -···························································· .. · slklsl 30. K r 1:>- -,: zarnan h ı , - " ..._. p t 18.30: Plakla dans mu · 19· · on e- fir kaldığı evce malıim bir keyfiyettir. 
fakat, ilk h aya me~al tanıaı~_ım. .:JOn OS a " n lll rans: Ordu snylavı Selim Sırrı Tnrcan tara- Esasen ona her hangi bir sual sordukları 
bir d arnlede teşhıs edemcdıg1m •• b k fından (Londra kalası). 20: Müzeyyen ve ar-
far a ~m gQrÜnce bunu sivil bir polis fJ1USa a ası : kndnşları tarafından Türk musikisi ve halk da vaki değildi. 
lll z;.tt'.m· Meğerse değilmiş: Evvcice, (Baştarafı 3 üncü sayfada) şarkıları. 20.30: Ömer Rıza tnrafmdan arabca Kocasından memnun mu?. Bu sual kar-

en ı ıhtikiır komis on d kendısin- . . .. söylev. 20.45: Muzaffer ve nrknd::ı.ı;ları tara - şısında yüzünü buruşturuvor. 
den bahs tt·-· Y un a - . ~· Şımdı musabakanın esasını Jnıata - tından Türk musikisi ve halk şnrkılnrı, saat F k t b" 
Sebuhya e 

1 
ıgım - za~:derse~d' ısTn.ı lım, 40 tane tanınmış simanın fotoğ- fıyarı. 21.15: Orkestra. 22.15: Ajans ve borsa - Fena adam değil... a a ıraz sıkı-

k ']· n o an - Ermem tuccar ı ı. e· f ldık H f _ .. hal erleri cı, bana iyi muamele edıyor, beni sevi -a ıfi h . . ra mı a . er oto,.,rafı uçer parça· J • 
d arbıyye komısyonları tarafın .. .. b. • • ••••••••••aı•••ııııı. yor. Fakat bir çok sahalarda beni anla -

an, kadın bl k ya bölduk. Bunları bırbırlerıle karış· ı J J mıyor. Evet anlamıyor. Mesela kendisi " ~ra arına çocu csyasına dık B 1 d h .. r D . 
arıncıya kad h 

1 

• l . 1· tır · u par;ça ar an er gun aalet· e ll 1 Z Y 0 ar 1 yamalı ayakkaplarla gezer. Senelerce lbi ar er şeyı a ınıp e ıne . .. t . · d - . 40 .. 
~ldsürü llıazbata verildiği için istan- tb~y_ın uç 1.an~sdınık_neşr~ ecegız. 

1 
gudn I E T M E S 1 ayni elbiseleri giyer. Sonra benim de 

a kaçak .. . ıtıncc e 1mız c n resım parça.arı a 1 Ş L k •d. . 'b. b·ı . . . d 
lışırken de eşkyal uzerıneb çalıdşan vbe ça· bitmiş olacaktır. Sizlerden bu resim 1 Acenteler:: Karaköy Köprüba,, en ısı gı ı yapa ı ece~ımı zanne er. 

Ya a ana a an ana Halbuki ben kadınım. İşe gir -
u. ğradıgı- z l .. l n _ u ı,·k·· .

1 
parçalarının her üç tanesini bir arawva Tel. 42352 - Sirkeci Mühürdarzade 

umu an attıgı ve vesaı ı e ı Han TeJ. 22740 mek istediğim zaman da bana izin ver-
lsbat ettiği k d" . • yapıştırarak bir fotoğraf vücude ge!fr- ••••Dl mez, kıskanır. Çalışmanıam için bir sü -
onu hin. zaman en ısıne acımış ve menizi istiyoruz. Bu iş sizin için hiç te ~·••cw:a1a1 · .. 1 t 
<!t""· _. .. aye ederek şefkatle muamele zor olmıvacnktır. Çünkü gördilg~ünu··z Trabzon postalar1 rü sebt'pler sayar: Yok 1.ayıfmışım .. şte 

·•ııştım B d b-ıth b" · ·· J ı sıkılırmışım .. Disiplin varmış filan. Be -benim · . u a am, ı a ara, 11 gun 1 gibi bu ü~ resim parçası ile beraber Pazıır, Salı, Per-
})ırlant ... evı~~. geler~k ~ana küçük ~ır ayrıca parçaladığımız resunlcrin asılla-ı şenıt;e 12 de. ' nim okumamı arzu ediyoı. 
etnı k ~ yuzuk getırmış, bana hedıye r nı da nesred~yoruz. - Peki, şu halde niye okumuyor mu-

Bu konuşmamızda kadının söylemedi• 
ği pek çok şeyler var. Çünkü iş pek te 
göründüğü kadar basit değildi. Jenya bu 
onun iyi arkadaşı idi. Bu muhakkak. Ba· 
zan, hatta geceleri bile telefonun kudur· 
muşça çaldığı olurdu. O da, yani şu Jen· 
ya da bazı akşamlar çekilmez bir hal al· 
mıyor değildi. 

O, bundan pek bahsetmek istemiyor • 
du. Fakat onun başlıca faaliyet sahası: 

Şununla bununla ahbaplık.. Randevular .. 
Gece ziyafetleri .. filandı. Velhasıl gün
ler işte böyle geçiyordu. 

Bazan kocasının falan şeyi filan yere 
kadar götürmek ricasını bile reddetmek 
mecburiyetinde kalırdı. Ona akşamdan 
ve yahut sabahleyin erkPnden bunu ha
ber verse ne ise .. Halbuki kadın tam so
kağa çıkacağı zaman söyler, tabii o di1 
gidemez. 

Kocasile sık sık kavga ettiği de vaki
di. Böyle zamanlarda boynu uzar, damar· 
iarı şişer, - yirmi iki yaşında olmasına 

rağmen - adeta kart kanlara benzer bir 
hal alırdı. Fakat hiç bir vakit kocasına 
boyun eğmezdi. 

- Ya o sizi terkederse? 
- İsterse şimdi terket.sın! 
Gözlerinde kendine güvenen insanla • 

rın kıvılcımlı parıltıları var. Kocası onv 
terkedemez. Onda öyle bir şey var ki 
kocası onsuz yaşıyamaz. Koca kılıbıktır. 
adın iki defa kocasınd::ın ayrılacakmış 

gibi yapmış. Bir defasında Jenya da 
- canım hani şu samimi arkadaşı Jenya· 
da - beş gün kalmış. Netice? .. Adam gel· 
miş, kadının ayaklanna kapanmış. 
Kadın onun esiri olacak değildi ya. O 

ıstediği yere, istediği kimselerle gidecek 
ve istediği zamanlar evine dönecek idi. 

- Bu akşam ne yapmak fikrindesiniz'! 
- Bu akşam mı? 
Bu akşam onu sinema evine çağın -

yorlar. Orada dans varmış. Sinema vak
t; de yaklaşıyordu. Telefona sarıldı. Leo· 
nid'e (yani şu Lenya'ya) telefon etti. 
Buluşma zamanını tesbit ettiler. Ahize
yi yerine koydu ve bana döndü: 

- Rica ederim, dedi, o~ dakika kadar 
sizi yalnız bırakacağım. Üstumı.i değişe
ceğim. 

On dakika kadar bekledim. Geldiği za· 
man üzerinde gene şu biricik robu, açık 
yakalı tirşe rengindeki robu vardı. isra e ıstemişti. Kabul etrned:ğim gibi, ı Parçalar~ yanında hergün tanının ş lzm'r sUr'at poat11sı sunuz? 

r etmesi Ü e · h t'~ k d" · b . · 1 Cumartesi ıs de Zarif bir harr>kt'tle omuılarından bi -l'a-z da z rıne, a ı.a en ısıne ı bir simanın fotoğrafını bulacaksınız. II 
İsinı danlm~ştım. w ı Parçalardan biri bu res:m, diğerleri Pi.ersin postaları 1 rini kaldırıp indirdi. Koca ile bir 1wııtı§ma 

Artık hazırdı. 

için b· ve r~sım, hafızam zayıf oldug~ da$ıa evvel çıkmış v€ya daha sonra çı· Salı, Pertembe 10 da - İkinci kanundan itiharen işe gire - O iyi kalbli, babacan ta\"lrlı, mavı goz· 
sı·n· bırden'bıre tanıyamadım; o, kendı- kacak ı·esimlere aı"t olabı"lır. ~ kalkarlar r.cğim. Yazın bir ay kadar istirahat ede -

ı a lü, yeı'İne göre hem derli toplu, hem de 
~av na tanıttı ve bir tarafa çekere}{ Yapılacak iş şu: Bu resim parçalarını .Salı postalan on ccğim. dağınık bir adamdı. Bana şunları an . 
:Şıfaava~ ba~a ~~i ki: kesip saklamak, yanlarındaki modelle-1 beş gOndJ bir . ya- Bu açık konuşmamız biraz daha iler - !attı: 

eva ç gundur sızı arıyorum, fakat, ri de kesip ayrıca hıfzetmek, resim neş- pılır. ledi. - Çalışmak güç. fakat ayni zamanda 
t'rııyen taşınmış olduğunuz içjn, bula- ri bittikten sonra modellere bakarak ., t L - Ne zamanlar kalkıyorsunuz? çok zevkli biriş .. Evet zevkli bir iş. Fa -
Soy1~ruın.._~aliba saklanıyorsunuz. Size 1 her üç resim parçasından bir fotoğraf Dlger pos alar 1 - Ne demek ne zamanlar? kat bawn güç. Biliyor musun, hazan ne 
~ ıyecegım şeyler var: Men'i ihtikar meydana getirmek. Bartın - Cumartesi, Ça~am • - Yani saat kaçta? 1 ? pı· 1 h h 

1 Otllis · . . o uyor. an ar azır, er şey 1esap _ 
la11 .Yonundan dolayı zarar görmüş o- Bu suretle elinizde 80 resim olacak ha l8 de 

1 

- O~ _ıkıde. lanmış, büyük bir rasyonalizasyon tat _ 
bir bır takım Ermeni tüccar, müşterek bunları sarih isim ve ~dresinizle biz~ l:ımit Pazrır, Sah, Pıerıe:n- - Nıçı~ b~ ka~ar ~cc? , bik edilmiştir. Tesbit ettiğım planlar bi· 
ecı lllazbata yapıp İngilizlere şikayet yollıyacaksınız. İşte müsabakarnızın c· ı be 9,30 da - Ne b~_le~ım, ışte oyl-== ohıyor. Baza~ l ıinci, ikinci hatta üçünr.ü kontroldar. 
-y0 elcekıer. Bunun içni konuşup duru - sası bundan ibarettir. ı Mudanya Pazar, Sn1ı Per .. cmbe , ve goç donuyorum. Bnzan da ... Ekserı- aeçmiş iş tatbı"kat s fl . . ı· 

tar s· \.. h b k ı:- , a ıasına gırmış ır. 
'y0 d · ıze 'IJUnu a er verme isti - Resimlerin gönderme ;nüd<leti gaze· Cuma 8,30 da ya da başım ağrıyor. f şte tam bu sırada bir aksilik baş gös . 
lı'-t ~ın. Ben ve bizler kaçakcılık yap- tede resim neşri müddeti bittikten son- Bandırma Pazar.esi, Salı, Çar- ı ~ Ya sonra? terı·r Uk 1. b" · k k. . d "'• Sızı · a anın ırı çı ar, ı ıncı ere -
han er de vazifenizi yaptmız. Sizin ra üç haftadır. Bunu müteakıp netice şamba. Pe,.•embe, - Sonra ... Ahbaplarım telefon eder _ cedeki supaplardan birine takılır. Hal _ 
~e11\Yaptığınız iyiliği asla unutamam. ilan edilecektir. . Cumartesi 20 de. ~- Jer. Bi~az ~ezme.ğe çıkarım. Öteberi al- buki bu· tali supaplann hıc bir rolü yok~ 
tli Ol u adamların bu hareketlerine ma- Birinciye bir beşibiryerde altın, ikin- Karabıga Salı, Cuma 19 da ınağa gıd~rım .. Kocam ;jtlray<ı buraya uğ- tur. Fakat• gel de anlat. cTecrübe ede _ 
<ibu rtıak için çalışıyorum. Yarın değil, ciye 2,5 liralık bir altın, 3 kişiye birer Ayvalık - S::.lı, Cuma J 9 da rarııamt rıca cd,..r. Velhasıl farkına var- lim> diye tuttururlar. Fakat işin bekle _ 
tere~ g~n hepsi bir içtima yapıp müş- altın, 1 O kişiye yarımşar altın, 20 ki- fmr~z - ~azar 9 ~l'. • ·~~cıdan ak.,aın oluyor. Bc11 sinema ve ti _ ıneğe hiç tahammülü yoktur. Derken iş 
~eı-ı Şıkayetnameyi imza edecekler. şiye çeyrek altın ve diğer 165 ok uyu· Traı.>zon ve Me ·sı:ı po<ta :ıı- n:.\ luı.!lu, vatr<>vıı da cok severim. I•'aknt. onu kqn- içtimalara biner. Uzar dn uzar. Talik fi _ 
I~a' ~nlara söyliyeceğimi bilirim, ça- cu~.a hoşlarına gidecek hediyeler vere· ( gü•ıleri yi '~ a1 ın"'ı"B!".. '~&t'lı> :ıırıo. plfüı'"n-•ı k b1r iş. fü•nim ahbapla _ Um derken meseleyi ortaya atan zatı 

cagım. Hepsine küfredeceg-ı·m. Fa- ceg-•"7 ~D•&a::ill!!~ · • 1 • 
u.. • :J: w nm aa ·p--k çoktur. (Devamı 15 inci 3at1fadal 

• 
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Endüliis -Şövalyesi 
,....-~~ ~ Abdurrahman BARBAROS 

Yan,: A. R. 

Kont Cülyanos birdenbire başını kaldırmış, ''Gene inti
~amımızı alacak yegane kuvvet Berberilerdir" demişti 

.__ ....... korsan Peşindeı--..ı~ 
Yazan : Celil Cengiz 

• Bu sual, onların üçünü de, derin bir 
öüşünceye sevketmiştl Birdenbire ses
ler kesilmişti. 

İşte o zaman, uzaktan bir şarkı sesi 
i§itilmişti. Yanık sesli bir Berberi şu 
türküyü söylemek"ie idi: 

dımcıya mühtacız. Onun için bugün A
rabları ileri süreriz. Düşmanlarımızı on
lara tepeletiriz. Yarın, biz kuvvetleni
riz. Bu sefer de biz Arabları tepeleriz. 

Hüsrev Reis lspanyol rakkasesinin 
Hey, Tuarik, Tuarik !.. 
Biliyor musun, sen kimsin? •• 
Dünyanın, en terefli bir miletisin. 
Buraya, uzaklardan cöç ettin. 
Koca çölleri, kahramanca ·geçtin. 
Altın renkli kumlar üzerinde yerlqtin. 
&.dadının ıerefini unutma. ... 

Kalbleri, kin ve intikam hisleri do
lu olan iki prens, Kont Cülyanos'un bu 
fikrini derhal kabul ettiler: 

- Çok doğru söylüyorsunuz. Tanıa
mile. sizinle beraberiz. 

Dediler. 

* * BİR BERBERİ ASİLZADESİ 

Düıman, kudunnut bir ulan bile olsa; Aradan bir hafta geçmişti. 
Sakın önünden kaçma. Sebtenin büyük il'isesincle, kuşluk 
Kılıcının kayııını kopardıktan aonra, ( 1) vakti duaşına mahsus çanlar çalınıyor-
Onu tamamile kana bulamada11. du... Kont Cülyanos'un sarayının ö -
Sakın boynuna asma... ııün<le, genç bir süvari atından inm:ş .. 
Kont Cülyanos, birdenbire başını kal- hayvanın dizginlerini bir uşağa verdik-

dırmış.. ten sonra, kapının mermer merdıven -

• 
Hamza endişeli 

bir bakışla kaşlarını 
kaldırdı : 

- Ben, Maryana 
sız yaşayamam, Ah 
dullah 1 Bana onu 
getirmeni istiyo -
rum 1 

Abdullah dalgın 

ve miitereddid .•• 
Hamzanm yüzüne 
baktı : 

-Ya Hüsrev Re - 'Buldum, efendiler!.. lerine doğru ilerlemiştL 
Diye bağırmıştı ... Ve sonra, elini o Bu süvari, tepeden tırnağına kadar is... Onun elinden 

şarkının geldiği tarafa uzatarak: beyazlar giymişti. Bütün vücudünü be- nasıl kurtulurum 
İşte.. bizim intikamımızı alacak, yaz ipekli bir kumaştan geniş bir bor -ı sonra.. Adamcağız 

yegane kuvvet .. Berlberiler... noz ihata etmişti. beni diri diri topra-
Diye m.ırıldanmıştL Bir kaç uşak, kendisini karşılamıştı. ğa gömdürür valla-
İki İspanya prensi, lbirdenbire bu söz- Teşrifatcılık vazifesini ifa eden ve sır- hi.. 

terden bir şey anlıyamamışlardı. Bü - ma işlemeli etbise giyen bir adam, o - _ Adam sen de 
tün dikkatlerile Kont Cülyanos'un yü- nun koluna girerek: dan korkulur mu 
züne bakmışlardı. - Kont hazretleri, teşrifınize mun - ~~ ') B !' 'k' b"k-

Kont, ağır ağır fikrini izah etmişti: tazır. Tam zamanında geldıniz. 1 .~ç · ·· 1 
e ı 1 1 

k uK 
d.. Dem'şti. um o muş artı a - Evet.. Berberiler ... Bunlar, un-

yanın en cesur milletroir. İki asır ev - Bu kadar hürmetle karşılanan Ber - dm nesine onun 1 

dizi dibine oturmuştu 

vel, Orta Asyadan göçmüşler, buraya beri; bu sözlere, ve iki tarafında iği - - Gönlü ihtityar 
gelmişlerdir. Bunların asillerine (Ber- ienlere, sadece gülümsemekle iktifa et· lamarnışsa, ne diye 
ber - Hazar) denilir. Bu cesur adamlar, mişti. biliriz? • 
şimdi de, Arab ordusu ile birleşmişler- Kamil en beyaz taştan yapılmış o - - Gönlü ihtiyarlarnamış diye onun ı yı tuzağa düfürüp buraya kaçınnağal ~aryananın cebri gülüşlerind~ 80

,, 

dir ... Biliyorsunuz ki, Arab ordusu, bi- •an bu küçük sarayın bir kaç salonun- bunun sevgilisine el ve göz atması icab çalı~! lafılıyordu ki, İspanyol rakkaaesı b~'l• 
ze uzakta değildir. Hatta, vilayetimi - dan geçmişler, büyük bir salon:ı girmiş- etmez yal Böyle adama haddini bildir· Dedi. Abdullah gitti: radaki hayatından da memnun deıJ' 
zin hududlarmda beklemektedir ..• Bu lerdi ... Kont Cülyanos, salonun orta - meliyiz.. Hamzanın içinde sönmiyen bir at~ di. 
ordu; iki senedenberi, öylece sakit ve sında ayakta duruyor.. dudaklarında Abdullah paranın hatırı için: vardı. Maryana hakkında henüz son 
hareketsiz duruyor ... Halbuki; Şam' - zarif bir tebessümle misafirine gülüm- _Hayır .. yapamam. hii.kmünü vermif değildi. 
daki Halife; zevk ve sefahatlerini ta - siyordu. Büyük bir hararetle eHermi diyemiyordu. Kat'i bir söz verme· Acaba Maryana kendi isteğile mi 
mamile icra edebilmek için, mütemadi- ona uzatmış .. neş'eli bir sesle söylen - k 

ğe de dili varmıyordu. açmıştı? yen kumandandan para istiyor .. fakir miye başlamıştı: 
• Hamza: Yoksa onu Hüsrev Reis tahdidle mi halka yeni yeni vergiler tarhettiriyor. - Eski dos~lanmdan birinin oğlu ile 
Afrika ve Berberistan halkı, fakirdir. karşılaştığım için ne kadar bahtiya - - Maryanayı kimseye sezdirmeden kaçırmıştı? 
Verebileceği paranın son mangırım da rını. Görüyorum ki, siz de kahraman buraya kaçıramaz mısın? Bu iki muamma karşısında Hamza 
vermiştir. Bundan başka, ne verebilc· pederiniz gfbi insanı cezbeden b..r se· Diye sordu. kolay kolay hüküm veremezdi. 
cektir?.. Halbuki; İspanya saray lan, \'imliliğe maliksiniz. LUtfen, şu sedire Abdullah: Maryana ona: 
ikapıi.arına kadar dolu hazinelere ma - buyurunuz... Yanılmıyorsam, isminiz - Bu işi kimseye sezdirmeden ya- - Seni burada - bir ay değil, bir yıl 
liktir. Ve bunlar da zulümle, haksızlık· (Tarif) olacak. pabilirim, aslanım! Fakat, Hüsrev Re- da gelmesen • bekliyeceğim. 

Bir aralık Hüsrev Reisin israrile ş• 
yağa kalktı.. küçük bir raks yaptı·· 
fazla dönemedi •. 

Tekrar Reisin diz.inin dibine otur 

du .. 
lçmeğe başladı. 

Abdullah eski bir mezara benziyeıl 
1 a· bu çukur ve tavanı basık evde, l\ arY 

na gibi şen v~ neş' eli bir kadının uz0
" 

müddet kalamıyacağını anladı. 
la elde edilmiştir ... Öyle zannediyorum Beyaz ipcl<li elbiseleri içinde, hakika- isle yüzyüze gelip çatışmaktan çekini· Demişti. Bu güzel ve şakrak İspan-
ki; şimdi Arab ordusunun kumandanı- ten çok vakur ve muhteşem görünen rim. Onunla kavga etmek ışime gel _ yol rakkasesi Hamzayı 0 kadar kolay O gece Hüsrev Reis iyice sarhoş 0

' 

na, karşıki sahilleri parmak ucu ile gös- genç adam, zarif ve vakur bir tavırla mez .. siz sık sık çıkıp gidiyorsunuz! avlamış, kalbine giren yolu 0 kadar luncıya kadar bekledi. • 
termek; Gotların taçlarını devirmeye .. hafifce başını eğerek cevab verm:şti: s· I k l o l . kolay bulmuştu kı'.. Maryana az içiyordu. 

ız onun e ine a ıyoruz. nun a iyı 
onları perişan etmeye kafi gelecektir. - Hiç yanılmıyorsunuz, Kont haz - Hamza, Maryananın aleyhinde söy- Ö k" oi 

Prenslerden biri itiraz etti: retleri. İsmim, hakikaten (Tarif) dir. geçinmeğe mecburuz. lgün bakışlarından belliydi ·ı, ç 
- Monsenyör!.. Düşünceniz, çok Merhum pederimi unutmadığınız gibi, Dedi. Hamza o gün değilse bile, er- lenen sözlerin hiç birine inanmıyor - muztaripti. 

km yetli... Evet; Ara'b ordulan, düş - ismimi de hatırdan çıkarmadığınız, be- tesi gün her halde - bir kerecik olsun • du .. 
manlanmızdan intikamımızı alabilir - nim için cidden büyük bir şereftir. Maryanayı görmeden duramıyacağını Belliydi k:i, onu - bütün kusurlarına 
ler. Fakat, aynı zamanda; İspanya top- Kont Cülyanos, misafirinin koluna anlamıştı. rağmen - seviyordu. 
raklarını da çiğniyerek orada yerleşir- girerek sözüne devam etmişti: _ Pekala .. haydi. hemen git.. Hüs- O gece yatağında Maryanasız nasıl 
ler ... Zavallı milletimizi bir düşmanın _Doğruca yemek satonuna g ... çelim. revin evinin etrafında dolaş. Maryana· yatacaktı? 
elinden kurtarırken, diğer bir düşma· Hem yemek yeriz .. hem de konuşuruz. -·. ·~· .. -· . . __ - ·-·-·- Hamzanın gözüne uyku girmiyor -
nın kucağına atmak doğru olabilir mH. Bu vesile ile, size kızımı da takdim et- r --, du. 

Kont Cülyanos, başını iki tarafa sallı- miş olurum. Bir Doktorun Komşuların sürdüğü ilaçlar yarası-

yarak cevab vermişti: Ve bu sözleri söylerken, Tarif~ de Günlük Cumartesi nın acısını hafifletmişti. 
- Hayır., doğru olamaz... Lakin, vemek salonuna sevk eylemiştı. Notlarından (*) Hamza başını yastığa dayad1 .. 

bazı hakikatler vardır ki, insan onları • Önü kfunilen açık olan bu salon, üs-
bütün acılıklarile beraber kabul etme- tü örtülmüş geniş bir tarasa şeklinde 
ye mecburdur. Zehirli ilaçlar gibi..· İş- ıdi... Ortada uzun mermer masa üze • 
te .ş'mdi biz de acı bir hakikat karşı - rinde altın ve gümüş takımlar parlı _ 
sında bulunuyoruz. Kral ile Got prens- yordu. Masanın ucunda, Madmaze: Flo· 
leri.. ve kralın şövalyeleri, bizden çok rinda, ayakta duruyortlu. 

Gene giineşe 
Dair 
Güneş yalnız hnyat de~ll, biit,ün mlk -
ropları oldüren en büyük bir dezenfek
tandır. kuvvetlidir. Bunları, yalnız başımıza Kont Cüılyanos, misafirini kızının ö

devirmek'ien aciziz. Kudretli bir yar - nüne getirdi. Şatafatlı hareketlerle tak- Gerek oturduğunuA odtıların ve gerekse 
yatak odalarınızın ta içlerine kadar gü-

( 1) Berberiler, bir düymana ıaldınrken, 
kılıçlannın kayıılannı çekip kopanrlar; 
korkunç naralarla ileri atılrrlarch. 

~ .... • • • ........ _ ---· __ ,.,_ 1'!'119 

TAKViM 

Rumt sene 
1353 

Nisan 
18 

l\IAYIS 

1 
Resınl sene 

1\137 

CUMARTESi 

Arabt sene 
181>6 -Kasım 
175 

dlın etti: 
neşin nüfuz etmesi lnfzıssıhhat lçhı en 

- İ~te, kızım .. sana, daiına kahra - esaslı bir işdlr. 
manlığından baıbsettiğim Berberi asil- Sabah kalkıldı~ı zaman yatak odasının 
zadesi Tarif ... Vakıa, ben de kendisile bütün eşyası, çarşaflar, yorganlar ve 
bugün ilk defa karşılaşıyorum. Fakat, şilteler bol bol havaya ve g~ne,Je arze -

clilmelfdfr. Derhal bütün güneş istika -
muhterem ve müteveffa pederine aid metindeki. pencereleri açıp yatak orlası-
hatıraları, büyük bir hürmetle kalbim- nın eşyasını saatlerce öğleye kadar gü-
de taşıyorum. n~e maruz bırak.malıdır. 

Florinda, bir çok yüzüklerle süslü Güneş bütün mlkrobları öldüriır. Güneşe 
olan parmaklarını, Tarıif'e uzatmıştı. mukavemet eden mlkroplar yok dene -
Ve uzatırken de gözleri, lbir kaç saniye cek kadar azdır. Karanlıkta, tozlu top -
Tarif'in gözlerine takılıp kalmıştı. ra.klı bucaklarda kalan mlkroblardan 

korkmalıdır. Rutubet ve karanlık bir çok Tarif, Madmazel Florindanın önünde 
mlkrobların neşvünemasına. müsaiddlr. 

asilane bir zarafetle eğilmişti. Sağ eli- Halbuki gfineş ve kurulukta mlkroblnr 
ni Florindanın parmaklarının ucuna tahaınınfil edemezler, ölürler. Yatak oda-

~AHAH \ 
Safer 

19 

iMSAK temas ettirdikten sonra: ıannızı evin en havadar ve güneşli ye-
..,, 
8 
4 

-~ 

JJ, 

55 
69 

8 oo deriniz, hakkımda pek müıbalağalı te - du~ üzere misafir salonlarının en gü-
S. 1 D. - Muhterem Madmazel! .. Asil pe - rinde lntlha.b ediniz. Esk.idenbert Adet ol-

3 04 veccüh eserleri gösteriyorlar. Ve bana zeı odalardan 1nt1hab edllmesı iyi bir usul 
_O!.-!-J-f-:;-:H'"".':· ı-,-:1:i· 1A-.-:-k-şa_t_n.;-Y...::a:..ts_ıı_::.::_ı da, çok müşkül bir vazife tahmil edi • ._d_e_ill_dı_r. ___________ -t 

E. 5 06 ~ 58 _ 
2
., mızın çok zamanlarını J.SSlZ çöllerin bü-

· ı yorlar ... Biliyorsunuz ki, biz; hayatı : 

.! 

uı •• -=>1 ,·3 • '· .:>ı .~ v. 2.:>Lo. 4?7!1 
z. o:ı 19 04 tün sükun ve ıinzivası içinde geçirmek· 

(•) Bu notlan kesip saklayuııs, yahut 
bir albüme J•PıttınP k0Debl7on yapınıs. 
SJkmtı umanınızcla ba notlar bir doktor 
&ibl imdadınıza ,.etf.tebWr. L...!..;;.:.;....;.,;_..._.....__.._ ...... --.._.._ ... teyiz. (Arkası var) 

Hazin sesile, çok sevdiği rleniz tür
külerinden birini söylemeğe başladı. 

Biraz sonra sustu .. 
Komşular, Hamzanın sesini duyun

ca pencerelere, kapılara çıkmı,Iardı. 
Hamza şimdi sevgilisi içm düzdüğü 

bir maniyi okuyordu: 
«Sana dedim allı yosma, has yosma! 
Suya gider sağ elinde tas yosma! 
İki aydır ben sevdana dü,eli, 
Ya gel bana, ya boynumu kea yoa • 

ma!)) 

Hamza maniler söyliyerek uykuya 
dalmıştı. 

* 
Abdullah o akşam hançerini beline 1 

taktı .. 
Hüsrev Reisin evine doğru yürü · 

dü. 
Ortalık iyice kararmıştı. 
Abdullah buradan geçerken şen ve ı 

yüksek bir ses işitti. 
- işte Maryananın kahkahası .. 
Abdullah arkadan dolaştı .. evin bah

çesinden içeriye baktı .. Hiisrev Reis Is 
panyol rakkasesini dizinin dibine o -
turtmuştu .. 

Maryana şarkılar söylüyor, Hüsrev 
Reis de mütemadiyen şarap içiyordu. 

1 

H 
oeiı 

Gece yarısına doğru üsrev l' 
sarhoş olmuş, yerdeki minderin üze 
tinde sızmıştı. 

Maryana da onun sızmasını bekli' 
yoı;du. 

;ı.ııı• 
Abdullah, Maryananın yataca~- , 

umuyordu. Halbuki lspanyol rakkB 
sesi yatmak niyetinde değildı .. 

Yere iğildi .. 

Liman muhafızını dinled~. 
- Sızmış .. 
Diye mırıldanarak ayağa kalktJ .. 
Omuzuna şalını örttü .. 
Odadan bahçeye çıktı. 
Maryana nereye gidiyordu? 

r
(Arkası. 1J6'1") 

~--· -~ 
l\ ö bet ç ı 
Lczaneler 

ı;ıt• 
Bu gece nöbetci olan eczaneler şun 
dır: 

l tanbul cibetindekiler: (lJL'I' 
Aksarayda : (Pertev>. Beyazıdda : de : 
kıs). Fenerde : {Vitall>. ŞchremhıiO sıı· 
(Nfı.zım). K.ııraı;ümrukte : ,sundJ · dtı : 
matyadn : (Erof!los>. ŞehzadebMUl :ı,t;'· 
<Hamdi). Eyüpte : <Hikmet Atl:l.~~il • 
Emlnonunde : ClViehmct Ktı71nı). dıaJ'' 
çiıkpnzarda : <Hikmet Ccınlll. .AieJJll\ıcl'' 
da : <E rcf Neşet). B.ı.kırkoyu ıde : l 
kez>. 
Beyoğlu cihetiııdekiler: 1e· 
istiklal caddesinde : m ırn sudn\1w 
pebaşmdn : (Kin} oll ı. Karnkoyde . ,µ· 
scyin Hüsnu>. İ tıkl.ıl caddeshıde i rıatı'' 
mon::lyanı Pnnvaltıd:ı : (Nargı1cc l 
Beştktaşta : lN Halidı. 

8oğa2:içi ve Adal:ırd3: . (/>' 

Uskudarda : (Selımiye l. San) erde p.~tı.l' 
~:ı.fı Kadlkoyunde : tSıhl at.. • 
Buyük~dat'"l : fflnlk ı, CTan:ısı. 



1 Mayıs === 
D kkat •

1
y·

1 
ediniz Çabuk, iyi çiğ-

ve nemedeu yemek yiyen-
ler, fnzl ı baharaUı ve bıberli yiyenler, bilhassa içki 
iç .. ıcr mıd c! crini t a l Lriş 

edt.:der ve ekşılik, Hazımsızhk, 

SON POSTA 

•
11111·AZON 

EYVA TUZU 

Sayfa 15 

Hazımsızhgı, mide ekşilii< ve yanmaları giderir. 

inkıbazı defeder B~gnn~en bir şi~ MAZON alınız, 
• Hıç bır mnmasıl mnstahzarla 

kıyas kabul etmez. MAZON isim horoz markasına dik
kat, Deposu : MAZON ve Boton ecza deposu İstanbul 
Yeni postahane arkasında. No.47 

------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:__ 
nğırlık baş dönmeleri hissederler. 

1. K ı• K Q N U Ş M A ı Posta idaresinden 
4Un~dı!~~ı~~~a~a:~ü ı:ü~:~:ci~h= 

• (Bnt- t f 13 - .. . . . .. k'' deri<: <Posta ~!erinde bir garabet) başlıklı 
-.ı ara ı uncu sayfada) 1 ınanmak ta caız dcğıl. Fakat mum un yazı üzerine tetkikat a ıldı. 

muhterem d · · ld - k d · · 4 d' Ne Y P S . e ıstırahate çekilir. cNikola o ugu a ar ona ıtıma. e ıyorum. - 376 No. lı posta kanununun ellinci mad-
k emenovıç olmadan biz bu mesele hak- relere gittiğini biliyorum. Onun Jenya desine mfuiteniden tatbik olunan bu mua
·ında bir karar veremeviz. cünkü bu mc- isminde bir arkadaşı var. işte o arkada - , mele için vazifedar olanları muahaza et -

&el<> • .,, - mM>e imkan yokt ç -nk- k b d '-'Yı ortaya atan od · d ' k d' _ şıle beraber b..ızan gezmP.ğP gider. Fa - '""' .. ur. u u, gere u ma -
rerler Ç . . uı ~ ıye aya 1 . ~ · . • • de, gerekse Türk parasının korunması hak-

.... ·~ nresız Nıkola Semenoviçin dö - kat bu bır şey dcgıl ki. · Asabı ve 7.ayıf kındakl kararnamelere matbuat mektuplan 
n~şunu h<?klemek icap eder. Bu defa da olduğuna çok üzülüyorum. Zavallı karı- için istisnai bir kayıt konmam~tır. 
p anlar eskir, onları yenid~n tanzim et- cığım. Onun bir çok kaprıslerine taham - Binlerce vatandaşı Türk kanunlarına 
nıem lazım gelir. Çalı tı . ım fabrikada i - mül etmek lazım. Fakal en mühin1ini iş- hürmete davet eden bir gazete ldarchanc
ler <'k § g § .• .. b " sinin, ayni kanunlann kendi hakkmda da 
\Tim~ çok. Ben işlerimin bir kısmını e- ten baş kald~ramı~oru~t. Ne ~~~k . ır tatbik edilmiş olmasını ayni hürmetle kar-
. e de yapabilirim. Fak;ıt gürültü faz- zevkle çalıştıgımı bılsemz. Ne buyuk pı o- şılamnsı icap ederdi. 
~·· Romşunun çocukları rahat durmaz.. jelerim var. Gecikme ve matbaada teslim edi1memes1 
l arını genç .. Ona sık «>ı"k telefon eder _ - Peki, bunları tatbik etmek için ma- bahsine gelince:. . 
er .. O da ahb 

1 
· nileriniz ne? Gazetenizin Istanbul postanesınde abo-

?..an • ap arına i<'kfon eder. Ba- ne kutusu vardır. Abonelerimiz namına gc-
icap onun neşesi olmaz. Onu oyalamak - Mani mi? İşte şu hcnım tali supap- len mürselft.tı biz bu kutulara koynıakla mü-
11 eder. Ne yaparsını.G genç kadın 0 _ larımı beğeıimiyen Nikolfı. Semenoviç ti- kclle!lz. Za.ten abone kutusunu bu maksat-, 

un da canı var. ' pindeki borokratlar. l::ı. ısucnr etmiş olduğumuza gore mckt.ubu-
Ada .. nuzun matbanya getirilmemiş olnı::ı.sını ten-

Yain rnın sozleri soğuk, fakat düzgündü. Elini sallıyor. kit et.meniz yersiz görilldü. 
1 ız bazı yerleri adeta başkasından a- _ Hoş bunların hepsi cnti püften ma- Bahsi geçen mektup i91n hazırlanmış o-
~lUnış hissini veriyorlardı: . Ne yaparsı- niler ya .. Esaslı bir plan yaptım mı hiç lan ihbarnamenin, mektubun gcldiirf gün ve 
ız genç kad snat 14 30 da kutunuza atıldığı k:ıyden tes-

l3unlar ın .. » conun da canı var>.. };irisi ağzını bile açamaz Fakat gel ge - 'bit edilmiştir. Eğer 0 giin 14/ 30 dan sonrn 
idi. açıktan açığa başkasının sözleri lelim şu evdeki vaziyete.. kutunuzu açtırmış olsaydınız mektubunuzu 

ta; ~na bakın! Bu sizin ynptığınız baş
.rl;_, şa saçmadır. Kendı karınızı ken-
~ fena yol k . 
h.1ı bir . a sev edıyorsunuz. Karı -
kadar ış Yapmıyor.. Gündüz on ikilere 
§!Yor 'ıuyor.. Şununla bununla doln -
'Velh;· 

1 
ans salonlanııdan çıkmıyor ... 

kısnıe~ı ~alışmıyor, okumuvor .. Kabahat 
:rnes-uı sızındir. Onun bu halinden siz de 

sunuz Onun.,..,,, . . . . 
"ernıty · lrGL'şmasına nıçın ızın 

orsunuz? 
- :Ben ., 

lışnıağa b nu · ·· Fakat rica ederim. O ça -
Yor. Derk aşla~ ~aşJaınaz müthiş yorulu
tenyor Çcn sınır, ağlama filan baş gös-

. alışt w 

Yorlar b ıgı yerde bnzan ona çatı -
• azan da ·1~ k 

Yarlarını İ . 1 anı aş ctmeğe kalkı-
tnıyor Çş. kı aydan fazla bir işte kala-

. alışnı d w 
daha iy· a ıgı zamanlar benim için 
luyor. ı~~ zamanlar kafam daha dinç o
hastahk ndan maada o bir zamanlar 

ta ger" ·şı· H w &etnıcsind .. ırmı ı. astalıgının nük-
<'n korku 

- 'Ne "b Yorum. 
gı i hastalık 

- lJ ? rnunıi zaaf . 
- Fak t , kansızlık. 

a bu b"· 
diniz u 0 Yle obnaz. Onu siz ken-

- b ÇUrunıa atıyorsunuz. 
<llUYJr Q b 

\'or. · ana sadıktır, beni sevi • 

ti- Buna kani . . • ' 
rkın" mısınız. 

kaçanıa~ı b~r halde etrafına 
_ Bi1nıi hır cevap verdi: 

bakındı. 

- Evde size mani olan ne? 
- İşte mesela radyo. Karım evde iken 

mutlaka radyo dinler. Yatağa girer gene 
radyo dinler. Halbuki benim en iyi ça
lışma vakitlerim gece on ikiden sonradır. 
İnsan bu zamanlarda ne kadar iyi çalı -
:;;.abiliyor. Halbuki karım tam bu sırada 
radyoyu açıyor. Çünkü Avrupa fokstrot
Jarını tam bu saatte çalrn:ığa başlıyor -
muş. 

- Peki, bu sizin çalışmanıza bir mani 
teşkil ediyorsa karınızdan radyoyu ka -
JJamasını rica edemiyor musunuz? 

Susuyor. Fakat her halinden: Kirli ya
kalığından, ters dikilmiş düğmesi nden, 

erkekçe yüzündeki kırı~ıkiardan, bu za
Yallı adamın, bu küçük eğoist me\•cudi-

yctin tufcyliliğinden son derece rnuzta
rip olduğu anlaşılıyor. Evet, evet. O son 
<lercce muztariptir. Fakat ayni zaman -
da onsuz da yapamıyor. :Wr hayli düşün
dükten sonra cevap veriyor: 

- Doğru, radyoyu kapatmak kabil, 
kabil amma gel gelelim, onunla daima 
kavga etmek te istemiyorum. 

Yarmki rıushamızda: 

Müthiş şeyler 
, Yazan, Franııı:t akademisinden. Marceı Prevoııt 

Çeviren: Faik Bcrçmcn 
Yorum. Kadınlara tamamen 

~================================== 
Kapalı zarf usulile Ekmek El<siftmesi itam 

s·Sinop C. Müdd iu umiliğinden: 
lriin~ob genel ceza evindeki mahkum ve mcvkuflara t /6/937 (Ününden 1 /6/938 
Riin u:ü kadu bir yıl içinde verilecek ekmek 3/5/937 gününden itibaren on beı 

l ddetle, kapalı znrf usulile eksil~eye çıkarılmııtır. 
- v ril e ecek ekmek ı650 randımanlı Samsun bir bat unundan yapılacak ve 

2 
her ekmek 960 gram olarak pifirilecektir. 

- Ekme~er ceza evi direktörlüğünün göstereceği lüzum üzerine yevmiye 
700 iJa 1000 adet arasında her gün nihayet ıant 14 de kadar ceza evıne 
teslim edilecektir. 

3 
- İstekliler muhammen bedelin yüzde yedi buçunk olan 2239 lira 92 ku _ 

4 ru,luk teminatı muvakkate verecek:ir. 

- fhale 17 /5/937 pazartesi günü saat on beıte Sinob C. Müddeiumumiliğin
de nıüteıekkil komisyonda Adliye Bakanlığının mezuniyetine talikan yapıla· 

s - cakt~. 
T~ın mektuplan 17/5/937 pazartesi günü saat 14 de kadar ııra numa
rası!e ma~buz mukabilinde dördüncü maddede yazılı komisyon reisine 
Verılccekhr. . 

6 
- ~:1',~upların beıinci maddede gösterilen saat:e yeti,me1' üzere iadeli taah-

~utlu mektup ıeklinc!e gönderilmesi caizdir. Bu halde zarfın mühür mum 
1 • • k u 

7 _ ı eve ıyıce apatılmaısı lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Şartnameye muvafık olmıyan veya içinde ıartname dııanda prtlan ihtiva 
eden tekliflere itibar olunmaz. 

8 
- ~ksiltm~en mütevellit bilcümle rüsum, tekalif ve damga resmi ile ilin 

ucretlerı ındellıacce ekmeklerin veya unun tahlil ücret ve masarifi ve sair 

9 
bilcümle masarifat müteahhide aittir. 

- Şartnameyi görmek ve daha fazla tafsilat almak istiyenler ta:il günlerin • 
den maada her gün Sinop C. Müddeiumumi kalemine müracaat ebneleri ilan 
olunur. (24.11) 

.1_ lstanbul Birinci iflas l\1enıurluğun
Grı: 

\t ~Üflis Hristaki Hacı Yosif ve İlva 
tih~kroplo kollektif şirketi rnasası~n 
i~ iten gelen İstefanidis kızı Mari"nin 
..-.t<!d" - • 
'.l'~ ıgı 1679 bin altı yüz yetmi~ dokuz 

l.ltk ı· ı w 
'.\> ırası a acagı altıncı sıraya adi· 

~~n kayıt ve ka"bulüne ve sıra defteri

~l:tı düze1ti1n.~'ine i-Oare hey'etince 

tar verildiği ilan olunur. (32258) 

SATILIK VE Ki . ALIK 
Balatta çarşıya iki dakika mesafede Kes

meknya tekkesi karşısında Knrapap:ık kili· 
se sokağında 2/1, 4/1 numaralı ikişer oda
lı iki haneyi görmek isteyenler pazar gün
leri zevali saat 12 ye kadar müracaat ede
bilirler. {850) 

Dr. A. K. KUTiEL 
Karaköy, Topçular 33 

ııvnl gün almak imkanını temin etmiş ola
cağınız t.abli idi. 

Gorillüyor k1 yazınızda serdolunan esbap, 
senislerlmlzin muahazeslnl icap ettirir bir 
mahiyette olmamakla beraber indi ınüH\ha
zalardan ibarettir. -.. ·--··-· .. 

YALOVA KAPLICASI 
1 - Mayısta Açlldı 

AKAY iŞLETMESi DIREKTÔRLÜGÜNDEN: 
Mayıs ayı zarfında Kaplıcaların Otel ve Banyo ücretlerinden YOzde «Kırb 

tenzilat yapılmıştır. 

Tnbeldot Yemek 60 Kah\•eatli 20 Kuruştur. 
Mnyıs ayı zarfında: 
Birgün birgece ve yahut ikiglln birgece kalmak 07.ere komple bileUerde 

dahi tenziHlt vardır. 

Vapur, Otohns, bir Banyo, iki öğle ''e bir ı 
akşam yemeklerile snbah kahvealtısı ve bir gece 

OTEL 

Vapur, OtobOs, Banyo, bfr öğle ve bir akşam } 
yemeği ile bir kahvealb ve bir gece otel. 

Bir kişilik 
Bilet 

400 

lki kişilik 
Bilet 

870 

750 

Mayıs ayı fç;nde her haf~n Cumartesi gOnlerf saat 13,30 da yalovaya. 
bir vapur kaldırılacaktır. (2433) --..., __________ _ 
1 lstanbul Belediyesi İlanları 1 
Şose ve Köprüler Kanununu tadil edeıı 1882 numaralı kanuna tevfikan 937 se

nesi nakdi yol mükellefiyeti umumi me clisce altı lira ve taksit 7.amanlan da birl 
haziran, diğeri Teşrinievvel ayları ve 93 7 senesi bedeni yol mükellefiyeti 6 lira• 
nın mukabili 8 gün olaİ"s.ık ve çalışma ayları da eylul, teşrinievvel, teşrinisani, niı 
san ve mayıs ayları olmak üzere tcsbit edilmiş olduğundan bu aylar zarfında 
nakdi v~ bedeni mükcJlefiyetin ifası lü zumu ilim olunur. (B.) (2473) 

lf.. ... 

BC'şiktaş Belediyesinde:rı: Başı boş olar ak yakalanan bir tane boz renkte kur1 
köpcginin' sahibi üç gün içinde daireye r.ıüracaat etmezse satılacaktır. (B.) 

(2472J 

---·-------------------------------
Istanbul Erkek Öğretmen Okulu Sahnalma 

·Komisyonu Başkanlığından : 
İstanbul Erkek Öğretmen okulu yatıh t lehesi için gerekli görülen 185 çift İs• 

karpin açık eksiltmeyle ahnacak~ır. Beher çift iskarpinin muhammen bedeli 325 

kuruş ve ilk teminatı 45 lira 9 kuruıtur. Eksiltme 3/5/937 tanlı ve salı günü 
•aat 10,5 da İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında liseler muhasebeciliğinde topla· 
nan komisyonda yapılacıı.ktır. istekliler nümuncyi ve şar~ameyi görmek ve öğren• 

mek üzere oku) ve ilk teminatı da belli günden evvel okuldan alacak~ yazıya 

göre liseler muhasebesine yatırmaları ili.n olunur. <12095» 

• fHAr-ıı.•t 
Mv&.V"" 

~ 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor• 

ONA KARŞI 

Hazırlıklı oavra.nınızl 
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Atletik hututunuzu muhafaza ' 
ediniz 

Şlfmanhkl• mloedele •ıfl· 
nlı •• b1ınun '" iri ç.,•al 
olan &HOllT LINIA rı aırı• 
ıılz . Daimi m111fı11 111 t11lo 
rlle ra~h tab•k•r• t ldortr, 
Hvıvıl olhtlkl ., ,, trfh· 
dan '''''""' olaıı SHOllT 
Llllll ıdl .,,, •Dlot tlM 
rılıaııır. 

l"•r•tı ıo 11 .. d•ıı ıtthrıa. ..... , ... ··'"'" ' 
.J. ROUSSEL 

Parla
1 

166 Bd . Hı""a'"an• 
_....._ı~ ISTANBUI., llJDQIU 

Tünel mırdanı 12 No. I•. 
Main•"''" rlyuıı edlıı!r ••r• 

ııı Ho.lw tarllıınlıl lıttr lıı t r . 

Türk Hava Kurumu 

Sizi 

SON POSTA Mayii 1 

ŞERBET VE DONDURMA MiDEYi BOZAR 

HASAN GAZOZ ÖZÜ 
Midevidir. Toz halinde ve meyvalardan yapılmıştır. Çok köpürür. Bir çorba kaşığı gazoz özü ve likörle ya-.. 
rım bardak buzlu su içinde çok nefis bir şampanya olur. Bütün meyva tozlarına dehşetli ve başdöndürü"1 
bir surette rekabet etmektedir. Şişesi, 25, dört misli 50 kuruştur. Hasan ismine ve markasına dikkat. 

Hasan Deposu. lstanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir 

POKER 
Tıraı bıçağı yerine başka bir 
bıçak verirlerse aldanmayınız. 

ISRARLA 

POKER Play 
tıraş bıçaklarını isteyiniz. 

1 ÇiLLER ve LEKELER 
KANZUK 
Balsa min Eksiri 
ile tamamen zail olur. 

Kanzuk Balsamin Eksiri cildi 
yumuşahr, mat ve cazip 

bir ten temin eder. 
İngiliz K A N Z U K Eczanesi 

BEYOGLU - İST ANBUL 

................................................................ 
Son Posta Mntbansı 

~NiÇiN~ 
Dostunuz veyu akrnbHnız Tay

yare p iyangosunun en bUyUk ikra
miyesini kazandı. 

ÇOnkU : Kuzunan biletlerin he
men ekserisi. 

K A O E R Gişesinden 
satılmıştır. Siz de talılihinizi dene
mek için yeni tertıp biletlerden 
bir tane, 

K A O E R Gişesinden 
alınız. OUnUn birinde muhakkak 
zengin ölacaksınız. Yalnız KADER 
ismine dikkat ediniz. 

Taşra siparişleri kabul edilir. 
Eminönü V»lde Hanı yanında 

No. 4 - 5. 
Telef on: 23970 - Beyoğlu lstikltn 

caddesi No. lOiJ. Telefon: -13696 

Operatör • Urolog 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yolları 

hastalıkları mntelıassısı. Köprnbnşı , 

Hereke Haf tası! 
Fırsat kaçırmadan Herekenin nefis 

kumaşlarını almağa koşunuz 

YERLİ MALLAR PAZARLARI 

Sandalya ve Mobilyanın ~ .... 
Hem ucuzunu, hem gtlzelini almak Jçln lstnnbuJda Rızapaşa yokuşunda 

66 No. A S R t M O B 1 L Y A mağazasınmı ziyaret ediniz. 

EminöııU han Tel: 2HJ L" ...,_, j ~-~ AHMED FEYZi Tel. 23407 

~ ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

MOBiN 
Tsbletleri, Her euanede arayınız. (Posta kutusu) 1255 Hormobio Galata lstanbul 

KUMBARA 
o 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 

-- -
f - _.,. 

... , ;t.. ·-

• 

... . ,/~ -' 
- -- . ",,~ -,.,,.,. 

Zengin edecekt:r 
Galata, K:ıraköy, Postahane 1 

karşısı No. 31 Tel. 40021 1 Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGİL 
S. Ragıp EMEÇ 


