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İspanyada mütareke 1 

ümitleri artıyor··· 
lngilterenin teşebbüsü, ltalya müstesna 

her tarafta iyi karşılandı 
1 dama mahkum edilen iki Alman taggarecinin 
kurtulması için beynelmilel teşebbüsler yapıldı 

1

--------·••H••••• - - ···· .. ·--
Londra 22 (Hususi) - Dün Cebelütta-ı 

?ıktan hareket eden Franko hükfunetının 
lbaliye nazırı Mars, zevcesile birlikte Na
Poliye varmış ve oradan Romaya git
iniştir. 

8. Mars, Napolide kendisile i&riiten 
lll'Zetecilere demiştir ki: 

- Seyahatimde hiç bir gizli maksat 
~ktur. General Franko tarafından bana 

ç bir va~fe verilmemiştir.> 
Ayııi vapurda bulunan Alba dükü ve 

~kadaşları ise yollarına devam ederek 
novaya gitmişlerdir. 

11~8u esrarengiz seyahatin mahiyeti he
uı anlaşılmamıştır. 

le Diğer taraftan İspanyada bir mütare
tı~nin akdi. için ~ondra hükumetinin ya~
gı leŞebbı.is, alakadarlar tarafından mu

: bir şekilde karşılanmıştır. Almanya
teti bu teşebbüse müsbet bir cevap vere

anlaşılmaktadır. 

(Devamı 3 üncü sayfada) General Franko 

Arnavutl kta asilerin 
reisi ele geçirilemedi 

Etem Toto avenesile sarp dağlara iltica etti. 
Tenkil hareketi devam ediyor 

'1 Arnavut ıubayla n ncfoft btr grup 

'Irat 22 (Hususi) - Arnavutluktaki l halen ele geçirilememiftir. 
~ hareketi tenkil olunmakla beraber, Arnavutlujun cenuptaki sarp dağlan-
~ elebaşısı Etem Toto ve avenesi , (Devamı 3 üncü ıcıyfadtı) 

Sultanahmet hafriyat sahasında 
bir Bizans müzesi kurulacak 

ismet inönü 
Yunan Kralı 
ile görüşecek 

Bqvekil dün lsviçreden 
ıeçerken 8 •. Rüştü Arasla 

görüştü 
Londradan Atina yolile gelecek o • 

lan Başvekilimiz İsmet İnönü'nü al • 
mak üzere Güneysu vapuru dün akşam 
limanımızdan Pireye hareket etmiştir. 
Vapur yarın üçte Pire limanına vara
caktır. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Neuüsün otlu 
Habeşistan 

tahtını reddetti 

ı.;...._ 

A.,s Vt1%8 kbaile bet-abet
(Yazııı 5 inci ıayfada) 

Tevkifhanedeki 
kadınlarda 

bulunan bıçaklar 

İdare itleri t.lefonu : 20203 Fiatı 5 KUl'Uf 

Halk ne okuyor, halka 
ne okutmak lizım? 

Matbuat umum müdürlüğünün 
(Halk kitapları ) için giriştiği 
teşebbüs etrafındaki fikirler 

Tutulan yol Tutulan yol 
• 

yanlıştır doJlrudur 
Yazan ı Birhan Cehit Y•z•n ı Muhittin Birgen 

Bürhan Cahit Muhittin Birgen 

c 

[Yazısı 3 üncü sayfada (Sabahtan sa- [Yazısı 8 inci sayfada dört ve beşinci 
baha) sütunundadır.] sütunlardadır.] 

Tarihte üçüncü defa 
Şimal kutbuna varıldı 

Bir Rus tayyaresi kutbun 20 kilometre ilerisinde bir buz 
kütlesi Üzerine kondu,dört alim kutubda bir sene kalıyor 

Moskova 22 (A. .-.--~ ...... ---""f'.._. __ ...... ~l"!"-"or--r---,----. 
A.) - Akademi a -
zasından Otto Sch • 
midt tarafından sev 
kedilmekte olan ha· 
vai şimal seferıne 
çıkan beş tayyare • 1-1~~~;.......,g..J 
den biri dün saı>t 

11.10 da tarihte ü • 
çüncü defa olmak ü • 
zere şimal kutbu • 
nun üzerinden uç • 
muştur. 

Sovyet tayyare • Şimal kutbunu gösterir harita 

ellerinden mefhur Voldoplanov tara-, bun 20 kilometre kadar ilerisinde A· 
fından sevkedilmekte olan tayyare, kut (Devamı 5 inci sayfada) 

Dünkü milli küme maçı 

' ~-ll.fl'i"' -
Yat ıahasında bulımanmetli mozayiklnden 'biri (Yazın 5 inci ıayfada) 

Kadınlar tevkifhanesinin dlf'&ndan 
görünüşü 

( Yu.. 1 l iDei •Jhıda ) l 
Galatasaray - Üçok maçından bir enstantane 

• 1 Milli küme maçlarından Galatasaray •

1 

Oyun başlar başlamaz İzmir akına geç
pçok karşılaşması dün Taksim stadyo- ü. Fakat ortada oynıyan Saim açıklan 
munda yapıldı. (Devamı 6 ıncı sayfada) 

• 



Her gün 
/talga Kralın;;
Mocariıt'1n segalıati 

Yazan: l\luhlttln Blrı:en -
1 ıalya kralı ve Habeşistan imparntoru 

Maj •te Vittoıio Emanuelc, bir)rnç ay 

evv4l Macuittan kral naibi Amiral Horty 
tarafından Romada kendbine yapılmı~ 
olan ziyareti iade etmek üıere, BudııpPŞ
teyc gıttl, Bütün Macariıt-n kra1 ve ırn· 
paratora büyük bir kabul merasimi ynp
tı ve Budape§tedc yer, yerinden oynadı. 
Kr~l henUı Rnm•dan hareke\ eun zdcn 
evvel İtalyan gazeteleri büyük ncşrıyat 
yaptı1-r, hareke\i muteakip Alman gaze· 
telerı de bq_., neşrıyata iştirak ethler. 

On uç ıoenedenbcrı ılk defa olar"k ital· 
ya harıclnde bir seyahate çıkan ve Ha
beşistan imparatoru olarak ta ilk defa 
Macarıı\anı ziyaret cıden kral ve impa
ratora Hariciye Naıırı JCont Cı<tno'nun 
da refakat etmekte bulundugun:ı esa'te~ 
eden İtalyan p~tel ri, Sudapeştcde gn
yet muhun ~lel r~ konuşu acağın
dan bahsettiler. Hulasa bu seya ıat, bü-
tün merkezi Avrupa efkarım barekettı? 

getiren siyasi bir hadıse oldu. 

* İlk bakışta bu zıyaret, evvelce '•aki 

Resimli Makale: X Hiç sönmigen aşk 1C 

olan diler bif tiyatetin ladeeindtn ıha.re~ 
bir nezaket ve mücamele ~t. Fa· 

::~/~~::" .:;!~a~:~~~:~:: ( S O Z A R A S O N D A ) 
yas! ehe.mm~t atfetmekte obnaıanna ... -~~~-~-~~--------------~----~~----------'--' \,akıhrsa ltal)-a ile Macar tan arasında- • . .J n I 
ki bu dostluk n\bnayişin.uı bir de siyasi e~111, rllrls ~n ._H_E_H_G--u.-N-B-.ı-R _F_l_Kl)-,· Talihsiz aandalcmuı 
:r~~u okNjuDu ubul etmek zaruri- Mou •erltezliğinl ilR Baltlağa 

eu slyul mahi~t nedir! ~ede Alatıı~celı mi? Yanndan tezi Relılam •••I• 
Jeftiden--.. an~? Her• :ta
dar l~ ~ Maaı rövbJen
cuJutunclan w ~ da asieri 
b't'ftÖIÜ diledili gi1ııi utuwM ~n

dan bahsediyorlarsa da şu esnada bu r " 
selelerin caaland:arılacajml gösterfr b~ş
b ali.etlen tesadüf eGihnıeGipıden 
konuşulacak şeyler arasında doğl'llıdao 
*intya iıunlann :menu teşkil eaeur;
ne ihtimal ftmlek müşkiüaür. Alman F
zcteleri. bir aralık Avusturya ile :P.faG
ristan arasında, 'l\ına memleketten mü
nasebetlerine dair husule gelmiş yanlış Faris dünyanın moda m~heridir. 
anlaşıbnaluduı da tıelısırdi;rol'lar. AJ. Bilhassa bdm moda.t- orada ıhtira edi

man ~z.:telerinc göre A~ Oım- lir ve yeni modelleri görmek için bü -
hurreısının Peşte seyahatınden sonra bu r· d.. t zil . h p · 
~ aıDlapimalar bertaraf edilmipı.r. un unyanı.n er erı er sene ar se 

& defa da Peştedeki toı:n.ş'flalar, lıu b.i.- akın ederler. 
<liselerin tesirini busbütün ortadan kal- Şımdi, Berlin, Parisin bu mazhari-
ckracaknll§. yetuı.i kıskanmaktadır. Berlin terziler 

Merhum ÖMtt Seyjeddinin Jıii -
kılmet dairelerinin birinde bir 7§L çık

m~tı. Müracaat etliği güu: 
- Yann i§iniz yapıfır. 
Dediler. Ancak biT hafta .sonra i§ 

yapıldı. Bir 111.üddet geçti, gene bir ijı 
çıktı. Bu seferki mitracaatinde gene; 

- Yarın işiniz yapılır! 

Declı1er. Ômer Seyfeddia rica etti: 
- B" i§in biraz acele 31apılmuım 

istiyord•n 
- Y u11ıdan tezi var mı? 
- Var ye ef~ndim, öbür gün var, İngilterede sandalcının biri çok ta-

daha ölnn gÜ7r. V91' •• ~ clalta öbür I"hsiz imiş. Ne yapmış ne etmişse iste-
gün var .. daha daha daha öbür gıin diği gıbi para kazanamamış. Sandala 
ver_ binmek isteyen müşteriler hep diğer 
•-------------.. sandalcıları tercih ederlermiş. 

Oldukça kalabalık bir aHeyi besle· 

Dünyanın en uzun ~ek ?.1ecburiyetinde olan sandalcı dü
şunmuş, taşınmış. Yepyeni bir ilin u -* cemiyetinin bir toplantısında, Berlinin k ı· • sulü bulmuş ve bir hasır şapka atın 

Bu tantanah ziyarette~ :l!Wsbet oJ'arak d'ÜJ'lya modlt merkezi olması için Iaz.ım e JnıeSI almış. Şapkanın üzerine: 
der~ lH.ı' ndke çıkacak mı? Zannıe\mt- gelen teabirl~r araştırılmıştır. Dünyanın en uzun kelimesi bir za- (Benim sandalıma bininiz. Hem u-
yoF\lıZ. Fakat, bu zıyaretten sonra art. 'Du • • • t ·ıe .. k ı.;_ .. manlar Fransızca 1·dı·. Bu kelime (""""'- cuz. hem de_ rahattır. !) diye !a'lrlftı• 
A u........ada n-1.::... R .h . .. .uu ış ~ın erzı I m~ere ,_.il mu- --~ ____,. 

.• -r • ~.un - oma mı 'IZermın ntr rutiyete mugayir) manasına gelen Bunu goren ehlıkeyf talihsiz san -
fuzwıu biraz daha artırmış bulıına.ca~ essese kurma~a karar ftI'Dıişlerdir. Anticonstitertionnellen1ent idi. Geçe.11- dal~ sandalına ü.ıüşmü.şler •. ve bit-
muhakka.ktır. Bilhassa, haziranın iHt haf- 1 ...ı- da b tabi sandalcı da "S• • • de __. t d erwı: bir Fransızca mecmua u ke - - zaman ıçın ma-
tasnıaa Ç~lovakya başvekiliaia ere • ıstiri gelere merhamet Iimeden daha uzun bır kelimenm bu _ ha .kavuşmuş. • 
Budapeşteyi ziyaret edeceğin~ dair ftrir ediniz. f • lunduğu yazılıyordu. Bu kelime de Al-
len habederin teyit edilmet.te babıma- li Medeni11el musilcirgi 
11, bu bakımdan çok miihim bir llüisc Jsti~lerc 11ıeıohoıııet mırir, oıtları manca . sanın da şu id ·: ':!I 

teşkil eder. Alnıanyanıo. silah.lal'UlUya canı~ ~anlı kaynaT ıulara atarak ~ ~onstantinoprtanischerdualielsac- öldiirügormu1' 
başladığı ve İtalyanın da Habeşiı.1an ;şı- meyınız. Canlı canh ii:zaf~.- ti1"G'a sı- hspfeifenspıtzenmacher. M hur f>Jlo üstadlanndan R 
11i ~ htth.mduğtr zamand'nrr'beri Jtm.k iR gibi eğzının ,.,_,da ta ~- Tabii iş inada binmişti Bu sefer de Ç . eş k. iddiadadır: us 
orta ve şarti Avrupad'a J'ıergun biraz da- ta ycmcy.._. İdi~e aaymız.> fenciler ortaya yenı b r kelime attı - eruıavs 1 

P · 
ha nüfuz kaybeden Fransız siyasetı, bu Bu sözferi Amenbda AJabana eyaie- lar. insanlar medenileştikçe musiki zevk 
sahayı yavat yavaı tahliye- etmiş 're D'ley- ti~ h.imayeı. hayvanat cemiyeti aza - Tetramet:Pıyldramıdodiphenyldıan lerini by'betmektedirler. 
danı Berlin _ Roma mihverıne serbest lanndan biri soylüyor ve meb"us oldu- tranoltetramethy:tened amide. Bundal\ elli sene evvel musikiyi da-
bırakmıştır. Bu suretle,, kendisini yalnız ğu için parlamentoya da bır kanun la· Bakalım i:dıdianm sonu ne olacak? ha engin bir meftuniyeUe dinleyen ne-
ve müdafaaaz hisseden ÇekoslovakyanıA yihası veriyor. Parlamentoda- btı hay • sil ile bugünkü caz düşkünü nesil ara-
şlındı 1lir a Ma~.ristwl'a koauşma.y~ vanlaırm hassa y~clert,. cluydukları 4000 •t k d sında çok fark vardır. 
mecburiyet hisset~i. Berlin _ Roma ıstıraptan ve böyle canlı canlı yenil - ~ şarap !Ja.pan a ın 
rnıhvennm kazmıcAgı nüfu~ de.recreslai dikleri zaman bissettikler acıdan yana İngilterede 3() yıldanberi lokanta - Bu idd"asmı iS1'9t etmek ~in cenu-
göstermegc kafidir. yak:tla ltahsediyor p ft isliridyelerle mid cı!ık yapan Mss. Mabel ısmrnde bir ka- bi Afrikada büyük bir turneye çıkan 

Sözün Kısa:ıı 

Çocuk sııçlular 

E. Talu 

I?!:!!!! elettk yıl bütçe proJ~ 
\\:;ll masraf kısmına suçlu olup ti 

hüküm giyen çocuklar için ıslah evleri 
tesis olunmak üzere 20.000 lira koıunUf 
olduğunu memnuniyetle karşıltyantaı"
danım. 

Mahkum çocukların .umumi h:ıpisbB• 
nelerde, kaşarlanmış, sabıkalı canilcrdell 
ayırd edilerek, şaşkın fakat daima ıslah 
edilmek ihtimali olan ruhlarının ciah8 
ziyade zehirlenmesinin önüne gcçiunesl 
gazetemin ve benim ezeli davamızdır. 

Kaç defa bu sahifı'terde ve bu süt11J1• 
da, aynı dava mevzuu bahsedilerek, hPt 
iyiliği düşünen sayın hükumctimiz.ıı bU 
sosyal ve insani ihtiyacı da bir an e\TVeJ 
karşılamasını dilemiştik. 

Sevinçle görüyoruz ki bu yolda ilk a• 
dun atılmış bulunuyor. Gerçi bütçeye 
konan bu yirmi bin liralık tahsisat çol' 
bir şey değildir. Bununla ancak, t>elJJ 
başlı bir iki şehirde, ufak mikyasta hird 
ıslah evi açmak ve bunları zar, zor idart 
etmek imkanı bulunacaktır. 

Gönül isterdi ki, adliyemizin, yaşıı W 
h mahlrıimJar için İmralı adasında yar_ 
mış olduğu sıhhi, açık hava hapish~ 
tecrübesinden mülhem olarak, küçüklet 
için de bunun tıpkısı yapılsın. Ve t.d' 
böyle, sosyete ile rabıtası bulunmıyan btı 
adanın üzerinde, mahkUın çocuklar, aJr 
lade gardiyanlann değil de, nüfuz .t 
leciye sahibi tecrübeli pedagoglann ne
zareti altında manen ve maddeten (flr 
sintoxique) - zehirin tesirinden :ırurtdl
mu§ - olup, tekrar camianın içerisiJIS 
avdet edebilsinler. 

Zira, ekseriya, i§lediği suçu gayri şuur\ 
olarak, ya görenekle, yahut ki fUnuıı bit 
•wı caniyane teşviklerile, nadiren de ır. 
ruret ilcasile i§liyen çocuk bir mCcldllt 
kuvveili fakat gene de miişfikane bir 'tr 
zibat altında bulunacak, irşat edil~ 
doğru yola güdülecek olursa, yüıde dok• 
san kabili ıs1ahtır. 

Fazla olarak, açık havada, beden ter
biyesi, sıhhi ve kafi bir gıda, muntazadl 
ve pratik dersler, bir suçlu damgasıla 
oraya gelen zavallı yavrunun insanla' 
arasına yeniden kabldığı zaman maııeO 
Te maddeten oldukça mücehhez taycıall 
bir unsur olmasına imkan verecektir. 

Herhalde, atıhnış bir adım vardır. Sil 
admım daha «' ıiş ölçüdeki icraata bat" 
Jangıç olmasını bütün samimiyet~ıll 
temenni ederiz. 

Düngamn en fazla rüşvet 
wren adamı 

:Muhtelif tekillerde rüşvet ~ 
kendine meslek ittilıu etmiş olan .ıa/JJ 
kimdir biliyor musunuz? ~ 
petrol kralı Rokfeller. -il 
Şimdi i§den güçten vzaklaşmıı oı.a 

her ne l>aluwna olursa olsun 100 ~ 
kadar yaşamak isteyen bu 9'1 lik ih~!.,; 
§im!diye kadar bir milyar dolardan pr--

rüşvet vermiştir. et 
Rokfeller rüşvet vermek üzere bel 

ıınem18ette hususi adamlar lrullanrrt_. 
-.e- oralarda bir petrol madeni bulu~ 
takdirde bu adamlan vasıtasile bu O"etJI 
denleri bulanları itma ederek yeıu Y ;oJ 
petrol damarlarmın bulımmasma ııı 

Ne taraftan bakılırsa bakımın, bn nü- yeler hakkında hususi bir öldürme sis- dın,. şimdiye kadar ~i.rdiği yemekre - musiki~as sun nmanlarda tehaz 
fuz büyümekte ve ku.vv:QWU, a.ı:hiımakta- temi teklif ediyor. Faka~ teklifi redde· rin birer listesini yapmr~ Te adeta her Lonclnya dönnl\it ve demiştir ki: ~~a -~~- .......... , , _ • ____.-/ 
du. Faraza, bugiia ~st.anı .. ~ diliye.r:. birinin .reçetesİru hazırlamıştır. Yirmi cCenubi Afrika vahşileri çalgımı~ Bili• or • •• ll,.U ? 
larmı istediği kadri. art:mınM ._amm. cilt kadar tutan bu cyemek .. reçetelıe- kafü~r derin bir Teedile dinlediler ki 
vencek olsa, artık IDW!la ~' ._ Parisle paJı.ahh/c rmi kitabi mukaddesler gibi saklayan bana en büyük mukaddes rütbelerin~ l - Darmstadt şehri nerededir" tM 

Madam Mabel, ...... u. de eni bi 2 - Tarihte, cBir in.kil.apta "e_ e•-
cek hlr siyaset kırnetiı yo.ktıar -.~ l937 Pans sergisi münasebetile Pa- son 6~"'r Y r vetdıer. fiJi'" 
ic;in. orta Avrupa. zah i ~ At- l'is 'bitdetıbire f-evkalide pahalılaşmış • sırnnı daha ortaya koymuştur. Bu aır harpte muvaffak olmak için cur'et. ~ 
mım. Avı:upaa.:ıaı en. iir si\yasrt tız. 'Bızim paramızla 4s liraya tutulan şudu:r: . . Otuz senedir görmediğim Rusyaya gene cür'et ve daima cür'et l.imn!~ 
sahası olmt.qtar. Baı-p so ATI!U !t oda ı: n liraya çıbnlmıştır. Dükkin· Madam Mabel 4000 çeşıt şarap ıınal gidip anavatanınu ziyaret ettikten son- adam kimdir? ,"1' 
sıyasl ~t bıJts taıname !arda seyyahı.ann alabilecekleri maı _ edebilmektedir. ra, bu sefer de Eskimolamı diyarına 3 - Asurilerin ~hur payitahtı ~ 
Y•. O ~ • r ıu orta. Av-

1 
lar yüzde yüz arttınhmştır. 4000 çeşit şarap yapabileceğini is • yolculuk edecek ve onlara sazımı din· ,Ninuva milattan kaç yıl evvel, haflgı 

bqiinJıW ~ sulli iç· :fsı, 31".ın Fransızlar buna wmthış kızmışlar: ve pat eden Madam Mabel şanp formül· leteceğım. Ne yapalım medeni insanla- kümdar tarafından yıkılmıştır. ,_} 
vuiyetimlnı .r..ba .w;,ım t.dlilieleri t:ıı- ser · (memleketteki ~ nt.alnet· lerini samimi müşterilerine belletiyor· ra dinletemediğimiz san'atimizi vahşi (Cet.'Gplan ya 
P.JW. diyelıiliriz.. tı) demeğe başlamqlanbr. muş. zannedilen lriıme!ere dinletiyoruz.:a * 

~ • ..,,. Di1lkii SullniJl Cevaplan: p) r 1 - İran pir Ye tarihçilerindeJl_,...d 

"~!.;~~y._, ·sTER INA iSTER İNANMA! :::.13-l4iiacüuır....-ıa•-:..ı 
,;nya r.mıı.ı.r~ .•~pa+;ağılı ::ıny&i'ete ,.._ ....,.n.n 11 etli· ftiııllWti ,.tcu v.parlanma m es-1 pnm tafsilitma bdllacak olmsa Dlnizyollan idaresini 2 - a.ıJcaristanda Şipka )larb~ 
it hazırlıklar bifuilmek. üzettcii.JL. Ja4ak- ki8i. olan c'Gw~mal:t i üçüncü defa 01.aralı bdro miıdııte bil karsı vermeye sevbdıea __. Y.,_• eslriliii delil, de Türklerle BulgarJar ve RuslaI 
tep gemisi Yugos·nvvarun Dobrov.u:k çıkucb. lsıekliaiDi bulursa satacaktır. Gazetelerde okudu .. çok masraflı oluşudur. da yapılmıştır. _...ıf#' 
irmanım zivaret Paecektir. Bam.idi~ rs TER INA N lS TER iN ANMA f 3 - çarlistm p!hıi Birleşik~ 
tu ımandan sonra Gir din Hanya lı • 1 dadır, nüfusu 68,000 dir. Paınu1' U 

manına da u_i?r3yacaktlr. n..-------------------------------------------·...s tile meşhurdur. 



SON POSTA 

İspanyada mütareke 
ümitleri artıyor ... 

idama mahk um 
kurtulnıasz için 

edilen iki Alman laggarecinin 
beyuelmilel teşebbüsler yapıldı 

~ <Baştarafı 1 inci sayfada) 
teı:nko'nun mağliıbiyetine hiç br rn
~ n~h~mmül etmiyecek olan İtalyanın 
bıd.1 1 bır yol tutacağı henüz malüm cıe-

ır 
ı . 
~anya hfıdiselerinde beyneJmi;d 
~ılb aYı. celbeden başka bir mesele de, 
llıa}ı~~ halk divanı tarafından idama 
' uın edilen iki genç Alman tayyare-

llu Vaziyetidir. 
taratlara affedilmesi için dünyanın her 
etbb~ndan Valans hükumeti nezdinde te-
tl~ler ~apılmaktadır. 

~ll'ı bat İ!ıtlerin ve Fransız hariciye na
~egri elbos'un da, yeni İspanyol başvekili 
~le ne hu hususta müracaat dtiklerı 

nrnekted' t . . ır. 
t . ngıh-z.._n-azeteleri ne di'"·or? t ~nd ~· ·' 

tıgili r~. 22 (A.A.) - Sabah gazeteleri, 
g()llij~ .. hu~Cımetinin İspanyadan yabancı 
%1-ıı.e~le~ ç:kilmcsi meselesi hakkında 

f hukumet merkezlerinde teşeb-

büslerde bulunduğu haberini teyit et- kullanılması hususunda Basklar tara -
mektedir. İngiltere, bu mesele ıçın, İs- fmdan yapılacak olan her teşebbüs 
panya dahili harbinde bir mütareke ya- bizzat Basklar üzerinde gayri müsait 
pılmasını teklif eylemiş ve teşebbüslerı- tesirler bırakacahır. Çünkü bu şekilde 
ni, Berlin, Roma, Lizbon, Moskova ve ay- bir teşebbüs, herhalde mukabil tedbir· 
nı zamanda bittabi Valansiya ve Sala- ler alınmasını intaç edeceklır.» 
,mankaya da yapmıştır. llitlere mektup 

Daily Telegraph bu mesele etrafında Bilbao 22 (A.A.) -- Rcuter ajansı -
diyor ki: nın muhabiri bildiriyor: 

Salahiyettar makamlar, böyle teşeb- Henüz resmen teeyyüd ctmiyen bir 
büslerin yapıldığını tekzip etmekte ise de şayiaya göre, Ba-,k hükihr.etınin rei~i 
İngiltere hükumeti, alakadar devletlere Aguirre, Hitlere bir mektup göndere -
notaları yollamıştır. rek Bask cephesindeki Alman tayyare-

Alman tayyarecileri meselesi cileri geri çekildıği takdırde idama 
Berlin 22 (A.A.) - Resmi mahfe! -

1 
~ahkum edilen ikı Alman tayyarccisi· 

ler, esir edilen Alman tayyarecilerin:n nın serbest bırakılaca~:nı bildirmiştir. 
hangi şartlarla serbest bırakılacakları Bilhao önünde 
hakkında Bilbao'dan gönderilen nota Durango 22 ( A.A.) - General Fran-
hakkında Reuter ajansının muhabirine ko kuvvetleri bugün, Bilbaoya 13 ki • 
şu beyanatta bulunmuşlardır: lometre mesafode Lemonn mevkiine 

«Esir edilen gönüllü Alman tayya· varmışlardır. Chucarieta taburu, bütün 
recilerinin bir pazarlık vasıtası olarak levazımı ve silahları ile esir edilmiştir. 

Milletler Cemiyetinin topl antısı 
londrada asabiyetle bekleniyor 

4 

Bergamanın 
Tarihi 
Kermesleri 

~İYet~~ra 22 (A.A.) - Milletler Ce -
&sabiy ~n önümüzdekı içtimaı burada 
letı~r ~ 1~ beklenmektedir. Mısırın Mil
diitn.es· eıniyetine aza olarak kabul e • 
ta bu 

1~d.~n şüphe edilmemektedir. Zi
~ktad ır formaliteden ibaret bulun -
tı~!tıı ır. F'akat diğer taraftan Cemiyet 
~dııec: '?. 16 mcı maddesinin müzakere 
'boyıe e~ı de sanılmaınaktadır. Çünkü 
~lı'lığa b.ır münaknşanın dikkatli bir ha-

Bergama 22 (Hususi) - Bergamanm 
Habeşistan meselesinin ortaya atıl - tarihi kermeslerini canlandırmak üzere 

ması meşkuktur. Negüs, bu defa Mil • İzmir valisinin eseri olarak Bergaın:ı 
leller Cemiyetinde esasen temsil olun- ,kermesi bugün öğleden sonra :ıçıldı. İz
mıyacaktır. Zannedildiğine göre, eğe~ mir, Manisa ve civar vilayetlerden binlcr
İtalyan imparatorluğunun tanınmasını ce ziyaretçinin önünde vali Güleç bir nu
istihdaf eden herhangi bir teklif a 1 • tuk söyledi. Manisa valisi de töreııde var-

ı in
. ·ıte b d y lp dı. Milli oyunlar oynandı. Köylüler heyc-

ırsa gı re un an memnun o a - 1 k ·· .. k" · tt d ı • can a coşara gunun zev ını ar .ır ı ar. 
caktır. Bununla beraber bu mesele hu- 1· t b 1 ş h' ı· t t ·ı .. 

• • • • w. . s an u e ır ıya rosunun emsı .ı gu-
la nezaketını m~hafaza ettıgınden hır 1 ld y b h h b 1 · t 

ıhtiyacı vardır. 

lt.Qfganm 
'tkdeniz 

kere daha taliki tercih olunmaktadır. zed_
1
° ku. arın sa a ara e er zıyarc 

e ı ece . 

S· 
~'!Jaseti 

liatıi~~a. 22 - Hariciye müsteşarı Bas-

t Fi/ipin 
Adalarında 
100 kişi yandı 

Manilla 22 (A.A.) - Filipin adalo.· 
t·tj .. ,ı, ay . 
' siy an meclisinde Italyanın ha- rında altın madeni merkezi olan Para-
~iis~Seti hakkında izahat vermiştir. 
•İtal eşar demiştir ki: 

~~hteıiran • Habeş ihtilafını müteakıp 
l uilf ak ın:mleketlerle 30 dan fazla 
~~aıYan de~ılmesinde gösterilen sikat, 
'ltıek :~ bı~w teşrik: mesai siyaseti tesis 
~ llorrı 8 edıgini ispat etmektedir. 

t eıı .8a ~: ~erlin mihverinden baho;e • 
ııı~Un 8 ıanıni, bu mihverin Avrupa 
~tbu: tnuhafaza ettiğini ve ecnebi 
tıı~e hi:rt btarafından iddia edildiği veç· 

%:r. lok teşkil etmediğini söyle • 

to~ t:luste 
t111~1Ia:rn §ar, bundan sonra Roma pro-
~ afa d : Yugoslavya ile akdedilen 
't il~ '

8
. aıına sulhcu olan İtalyanın Ak-

~~~i ııfeasetine ve Türkiye Harkiye 
Işti:r Yapılan konuşmalara telmih 

~ast: 
t~~ltaı~anini, şunlar:. ilave etmiştir: 

cale şehrinde çıkan bir yangın netice -

sinde 100 kişi ölmüş ve 10.000 kişi mes 
kensiz kalmıştır. 

Atatürk ün 
Telgrafları 
Ankara 22 - Danimarka kralı onuncu 

Christianın tahta çıkışının yirmi beşınd 
yıldönümü münasebctile Reisicumhur 
K. Atatürk ile Majeste onuncu Christıan 
arasında telgraflar teati olunmuştur. 

İlan Tarif em iz 
S on Posta'da neşrettirilecek olan 

ticari ilanların fiatında bir haziran 
937 den itibaren bazı ıadllat yapıl· 
mak zarureti hasıl olmuştur. Yeni 
ilan tarifemizi, vahidi kıyasi san • 
timetre olmak üzere a5ağıy;:ı. yazı -it h· haıt~' Mısı_rm kapitülasyonların il· 

l:r ııek~nl <lakı talebini derhal müsa -
"' ı de k yoruz: 

(J 
arşılamıştır.» 

Birinci ıahile 400 kurut 
~ll h ikinci ıahile 250 

l\ı m ava Üçüncü ıahile 200 

" OJnzıfan/ıg"'ı Dördüncü ıahile ıoo 
<\ iç ıahileler 60 

dar ttltaı-a 2 s h ·ı 40 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) ~qfaa ~ne·" 2 ~Hususi) - Meclis Mii- on ıa ı e 
~'ll ilasın 1 ~elll~nı memleketin pasif mü- Muayyen bir müddet zarfında 
~ 4tn h rnın maksadile kurulac:ık fazlaca mikdarda ilan yaptıracak -
·~a~ .. ~~a kornutanl•ğı hakkındaki i:l-1 lar ayrıca tenzilatlı tarifemizaen is

~ r/'ıtk:l ~Z..ıker ~ye b,;1ş!anuştır. ı ti fa de edeceklerdir. Tam, yarım ve 
t:ıQ~ 1 1 

°hınu+an~arına araba yerine çeyrek sayfa ilfınlar ıçin ayrı bir 
ır r::ı· a ".s edı me-.'ne dair hi.iktı _ ı tarife derpiş edilmiştır. 

l'ı\11 Orq. Lı ı~e bir lfıy!ha vermiştir. ı Son Posta'nın ticari ilan!arına aid 
" Va tııuf.ı işler için şu adrese müracaat edil-

i~ 1 "r-" ıa olaca!{ telif ve terci.i-
~ ~l -=r~ v .. k . melidir: 
-ı ~~ ı,; ıu uı r, en ı ·r~mıyenın vergi-
\~. (! ter .. · 11"cımac;ı I\)udafaa encüme-

0ır u ı·· , ., · ~ ı.c ı<ararlaştırılmış -

ilancılık Kollektlf Şirketi, 
Aşir Efendı caddesi, 
Kahramnnzade Hm 
Ankara caddesi 

İzmir fuarın~ 
200 bin lira 

gönderildi 
Ankara, 22 (Hususi) - f\faliye İz

mir fuarına yaptığı yüz bin liralık yar· 

dımın havalesini telgrafla İzmir defter
darlığına bildirmiştir. 

İktısat Vekaleti de fuara yüz bin li
ra serbest döviz ve İzmir fuarı yolların
da kullanılacak 700 ton çimentonun ma 

liyet fiatına verilmesi için İstanbul fab
rikalarına emir \'ermiştir. 

Ankaraya giden hey '('t döndli 

Ankara, 22 (Hususi) - Kömür ser
gisini gezmek için İzmirden gelen hey
et bugün avdet etmiştir. 

·Kömür sergisi 
bugün kapanıyor 

Ankara, 22 (Husu5İ) - Kömür ser
gisi yarın kapanacaktır. Mütehassıslar 
dan m ürekkep bir hey'et pazartesin -

den sonra sergide teşhir edilmiş eşya· 
yı tetkike başlayacak, tecrübeier yapa
cak ve bunlara numaralar verecektir. 

Yüz üze rinden 84 den fazla rey ala-
1 c:ak eşyaya b üyük mükafat, 2 5 n umara 
ı alan lara şeref numarası ve altm madal· 
ye ve rilecektir. 

J üri seçeceği soba, kalorifer, banvo 
tiplerini rapor halinde Vekalete ar~e
decektir. Vekalet bu tipler üzerinde 
tetkikler yaptıktan sonra bunları mem
leket içinde kolny!ıkla ve ucuz fiatlar
la tedarik imkanlan verecek ve hunu 
temin için de vergi muafiyetleri derpiş 
edecektir. 

iş Bankası umum müdürü 
Ankra, 22 (Hu:msi) - İş Baıık:rnı 

umum Müdürü Muammer Eriş tetkik 
seyahatinden Ba~vekil İsmet İnönünün 
refakatinde Ankaraya dönmektedir. 

Sayfa 3 

ismet lnönü Yunan 1
(' ı 

Kralı ile görüşecek Üb~ ..... ~ ....... ., 
(Baştarafı 1 inci sayfada) A~ -[ ;~.:. 

Başvekil İsmet İnöni.i ile refakatınde E 
bulunan Amiral Şükrü Okan, Ordu ~ 
Müfettişi General Kazım pazartesi gü-ı ••••Eilll••••••-
nü gecesi yapura binerek hareket ede- 1~1 illetler Ce~niyeli 
ceklerdir. Baş\·ekilim!z çarşamba saba- toplanırken 
hı şehrimize gelmiş bulunacaklardır. 

İsmet İnönü ayni ak~am Ankaraya ha· 
reket edecektir. 

Paristen geçerken 
Paris 2 2 ( A.A.) - Anadolu ajansı· 

nın muhabiri bildiriyor: 
Londradan dönmekt~ olan Başvekil 

İsmet İnönii dü 11 ak~am ekspresle Pa
risten geçmi~ ve istasyonda Paris bü -
yük elçımiz Suat Dav3z ile Yunan ve 
Romanya elçilerı sefaretimiz ve Os -
manlı ve düyunu umumiye erkanı tara
fından seiamlanmL'} ve uğurlanmıştır. 

Atina mi\lakatı 
Cenevre 22 (A.A.) - Anadolu Ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor: 
Başvekil İsmet İnönü, bu sabah erken 

Lozandan geçmiştir. Semplon ekspresiJe 
Atinaya gitmekte olan Başvekil, Nişte 

tren dc>ğiştirecek ve SeJanik tariki!e Att
nava varacaktır. Hariciye Vekili doktor 
Te~·f ik Rüştü Aras, bütün İsviçr~ arazisi 
dahilinde başvekile refakat etmiş ve bila
hare Cencvreye dönmüştür. 

Başvekil İsmet İnönü Atinada Elen 
Başvekili M. Metaksas ile görüşmelerde 
bulunacak ve Majeste kral ikinci Georgl!S 
tarafından kabul olunacaktır. Hususi hır 
Türk vapuru Pireye hareket edecek vç 

orada, 24/25 mayıs gece yarısından itiba
ren başvekilin emrine amade du:-acaktır. 
İsmet inönünün o gece hareket etmesi 

muhtemel bulunduğu gibi 25 mayıs günii 
hareket eylemesi de muhtemeldir. 

Başvekil İsmet İnönü, 27 mayısta An
karaya dönmüş bulunacaktır. Büyük Mil
let Meclisinde bütçe müzakerelerinde söz 
söyliyecektir. 

Arnavu tlukta 
Asilerin reisi 
Ele geçirilemedi 

(Baştarajı 1 inci sayfada) 
na sığınmış olan bu asilerin takibi pek 
mü§kül olmaktadır. 

Hükumet kuvvetleri, halkın ve milis
lerin yardımı ile asileri üç koldan takip 
etmektedirler. 

Bugün dolaşan bir rivayete göre Etem 
Toto Yunanistana kaçmıştır. Diğer bir 
rivayete göre de, Arnavutluk sahilin~ 
kadar inmeğe muvaffak olan Etem Toto, 
Amerikaya gitmek üzere gizlice bir va
pura binmiştir. 

Maamafih, hükumet kaynaklarından 
verilen haberlere göre böyle bir firarın 
kabil olmadığı anlaşılmaktadır. Gerek 
Yunan hududunda, gerek sahil boyunda 
sıkı tedbirler alınış olan Arna\·utluk hü
kumeti, Etem Toto'nun kaçmnsına ihti
mal ve imkan olmadığını tasrih etmekM 
tedir. 

Asilerin muhakkak surette ele geçiri
leceği söylenmektedir. 

ıı SABAHTAN SABAHA: 

Yazan : Selim Ragıp Emeç 

[fp~ u ayın yirmi altısında toplantı

ya çağırılan Milletler Cemiyeti 
asamblesinin oldukça hararetli müzake-
relerine şahit olunacağı anlaşılıyor. Bu 
toplantı. Mısır milletinin, Mılletler Ce
miyetine aza olarak kabul edilmesi za
ruretinden doğmuştur. Milletler Cemiye
tine yeni .. bir aza kabul edildiği ştı sı<a

da. istiklalini kaybetmiş olan, fakat ht>
nüz mümessilleri bu cemiyete devam et
mekte bulunan Habeşistanın vazıyeti 

merak uyandıran bir meseledir. Bu çap
raşık işi halletmek için bulunmuş bir ça
re vardır: O da, pasaportlarının meriyet 
müddeti geçmiş olduğu beyanile ls\·ıçre 

hükı'.'ımetinin bu murahhasları kendi top
raklarına kabul etmc>mesi. 

Bu, mantıki bir tesviye şekli olabilırse 
de insani bir hal tarzı sayılamaz. Habeş 
murahhaslarının bu toplantıya iştırak et
memeleri davayı mu\·akkaten halletmi
ye yarıyabilir. Fakat kökünden faslet
miş olmaz. Bunun haricinde, bu toplan
tının meşgul olacağı diğer nazik bir me
sele de, İspanya hükumetinin İtalya hak
kında yaptığı ithamdır. Malum olduğu 
üzere M. Negrin'in riyasetinde yeni te
§ekkül eden İspanya kabinesi, ilk iş ola
rak Cemiyeti Ak\'ama müracaat etmış 

ve İtalyanın hpanya işlerine fiili müda
halede bulunduğunu beyan ederek ital
yadan şikayette bulunmuştur. 

İtalyan murahhaslarının bu toplantı
da bulunmamaları ihtimali çok kuvvetli 
olduğu için, bu şikayetin doğunbileceği 
ameli netice, sorulmaya değer bir sual
,dir. Maamafih, bütün bu ahval, eğer bu 
mevzu müzakere edilirse, konuşmaların 
çok şiddetli olabileceğini gösteri.:-. Çü~

,kü \'aziyetten bilhassa memnun olmıyan 
İskandinavya hükumetlerinin, Franko 
kuvvetleri tarafından ticaret gemilerine 
yapılan tecavüzlerden dolayı, resen dahi, 
,bir münakaşa zemini ihdas etmeleri 
mümkündür. Bu takdirde, neticesiz de 
,olsa, Cenevrede bir defa daha ideolojik 
nazari bir kavganın hudusu uzak sayıla· 
mıyacak bir ihtimaldir. 

Selim Ragıp Emeç 

Maarif Veki!i idman 
Şen ~ iklerine giren 
Mektepleri tebrik etti 

Ankara, 22 (Hususi) - Maarif Ve· 
kili l 9 Mayıs idman 11enliklerine işti -
rak eden mekteplere teşekkürlerini Lil· 
direrek bu büyük günün kutsal mana
sını kavramış olduklarmı gösteren he
yecanlı hareketlerile seyirciler üzerin
de iyi tesir bıraktıklarını tasrih etmiş
tir. 

Halk kitapları 
Aşık Garip, Hoca Nasrattirı, Köroğlu gibi halk tabakaları arasında yarı ha· 

kiki yarı hayali maccralarile yer t..ı! muş kahramanların adlarından istifade 
ederek onları yeni mevzular içinde yaşatmak imkanı var mıdır? 

Bu suali Matbuat Müdürlüğü sormazdan on yıl evvel kendi kendime sor· 
muş ve hatta birkaç tecrüb~ de yapmıştım. Tecrübelerim beni tatmin etme
di. Bu tipleri yaşadıkları devrin dt' korundan ayırınca Üzerlerindeki o bab&.
yiğitlik, kalenderlik, filozofluk kılığı derhal kayboluyor ve kahramanlar bi
rer adi palyaço şekline düşüveriyorlar. 

Işıl ışıl parlıyan fakat görünüşü ile yontulmamış ham bir elmasa benziyen 
orta Anadolunun Hoca Nasrattini, pos bıyıkları, yağız çehresi, delici bakı~ 
larile Çamlıbel tepeler inden engin ovaları seyreden Türkün dik başlı Köroğ· 

lusu ve alevleri gökleri tutuşturan aşkı ile Mardin yaylalarından Halep çöl· 
lerine kadar seyyar bir meşale gibi akıp giden şarkın Aşık Garibi ha1k ru· 

hunun susadığı macera ve heyecan ihtiyacı ile birer destan ve masal haline 
gelmiş küçük maceraların her zaman bulunur ve yaratılır basit kahramanla
rıdır. Ve kanaatime, tecrübeme göre bunların modernize etmek imkam ol
madığı gibi ihtiyaç ta yoktıır. Bunlara dair ya7.ılan ve bugün de kapışa ka
pışa okunan kitapların halkı okumağa alıştırmak noktasından faydalı oldu
ğunu da iddia ederim. Biz §ehir çocukları bile vaktile Ahmet Mithat mer
humun Hasan Fellah, Hüseyin MclJ ah efsanelerinden okumak zevkim b t· 
mıştık. 

Bana kalırsa bunların kahramanlarını alıp mevzularını değiştirecek ve halk 
arasındaki efsanevi kıymetlerıni öldürecek yerde bu destanları halka doğru 
uzatan münevver teşkilatın bir ileri keşif postası gibi kullanmak ve bunla
rın arkasından halka mevzuları büyük inkılap vak'alarından alınmıı yeni 
destanları sokmak daha ameli ve daha faydalı olacaktır. 

Hiç şüphe yok ki inkılap tarihi içinde bu masallardan çok üstün kıymette 

mesela c Yahya Kaptan>, cAkbaş>, cGavur imam. gibi vak'alar pek çoktur 
ve bunlardan kuvvetli halk eserleri çıkarmak ta pek güç değildir. 

Ve muhakkak yeni halk eserleri eskileri unutturmakta gecıkmiyecektir . 
B ürhan Cahit 
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Gazi köprüsü için dün 
yapılan tetkikler 

• 

arasında otobüs 
işleyecek 

Bir hazirandan itibaren Emirgan 
ile Eminönü arasında otobüs seferleri 
başlaml§ olacaktır. Emirganla Eminö • 
nü arasındaki cadde bir çok yerlerde 
daralmaktadır. Bunun için belediye bu 
hat üzerinde otobüs seferlerini sıkı bir 
kontrole tabi tutmaya karar vermiş • 
tir. 

Haddinden fazla yolcu alan ve yol· 
larda tabii sür'atinden daha hızlı işle· 
yen otobüsler müsamaha edilmeksizin 
tecziye edilecektir. Keyfiyet belediye 
makamından alakadar dairelere yeni -
den tebliğ edilmiştir. 

Gazi köprüsünde kazık çakma ameliyatı 

Yakında Beyazıtla Maçka arasında 
da otobüs işlemeğe başlayacaktır. Be
lediye Maçka - Beyazıt hattına ruhsat 
vermiştir. Bu suretle bu hat üzerinde 
işleyen tramvay arabalarındaki izdiha
mın önüne geçilmiş olacaktır. 

Nafıa Vekaleti yollar şubesi müdürü mühendis Kemal, köprüden geçecek 
mühendis Kemal, Fransız mühendisı Pi- tramvay hattı etrafında da etüt yapmış· 
jo ve Belediye yollar §Ubesi müdürü Ga- ,tır. Çünkü tramvay işi doğrudan doğru
lip dün Gazi köprüsünde meşgul olmuş- ya Nafıa Vekaletini alakadar etmektedir. 
lardır. Pijo, projesine göre köprünün Nafıa Vekfileti yollar şubesi müdürü Ke
alacağı vaziyet etrafında mühendis Kf>- mal Ankaraya gittikten sonra bu husus
mal ve mühendis Galibe izahat vermiş- ,taki tetkiklerini vekalete arzedecektir. 
ür. Prost ta köprünün iki tarafımı yapı- Vekalet köprüden tramvay geçirilmesini 
lacak yollar hakkında bir proje hazırla- muvafık bulmazsa bu hatta Belediye Av
maktadır. Dün mühendis Galip, bu yolla- rupadan getirteceli otobüsleri ışlete
nn köprüye göre alacağı istikamet hak- ,cektir. 

Poliste: 
Bir kaçakçı yakalandı 

Anadoludan trenle Haydarpaşaya 
gelen Mehmet oğlu Saferin vaziyeti 
şüpheli görülmüştür, eşyası aranmıştır. 
Eşyası arasında beş kilo kaçak tiitün 
bulunmuştur. kında Nafıa Vekaleti yollar şubesi mü- Köprünün iki ucundan şehre uzanacak 

dürüne malumat vermiştir. ,yol üzerine isabet eden arazinin istim· Bir sıhhiye memuru kazay5 uğradı 
Kö}Jl"Ü inşa olunduktan sonra buradan ,la.ki devam etmektedir. Köprünün ikmali 

tramvay geçirilecektir. Dünkü tetkikte ile bu istimlak işi de bitmiş olacaktır. 
&şiktaş açıklarmda demirli bulu· 

nan Yelkenci vapurunda itlfıf: far• ame· 
!iyesi yapan sahil sıhhiye memurların
dan Sait, anbar üzerine düşerek kabur· Müteferrik : 

Ondüle makineleri tahdit edildi 

Ondülasyon yapan berber dükkan
Janndaki ve ondüle makinelerı, bir 
fen memuru ve bir hekimin teşkil et
tiği hey'et tarafmdan muayene edilmiş 
ve makineleri talimatnameye tevafuk 
edenlerin damgalanarak kufüımlması· 
na izin verilmiş, muvafık görülmiyen
ler istimalden menedilmiştir. 

Gelecek haftadan itibaren d3mga -
sız ondüle makinelerinin kullanılıp 

kullanılmadığı kontrol edilecektir. İh· 
tara rağmen bu şekilde ondiile maki -
nesi kullanan berberlere tesadüf edi • 
lirse para cezası ile cezalandırıl<\cak -
lardır. 

Tilrk Yanan hududunda tren 
kontrolü ititıfnamesi 

Edirneye gidilirken Yunan ve mü
teakıben Türk topraklarından geçen 
hattın idare ve kontrolü hakkında allı, 
yedi aydanberi devam eden müzak~re· 
ler bitmiş ve itilafname Devlet De -
miryollan dokuzuncu işletme baş mü· 
fettişi Salahattin ile Yunan murahhası 
Stassinopoulos arasındrı dün sabah §eh-

rimizde imzalanmlştır. İki nüsha olan 
itilafnamenin bir nüshası Ankaraya ve 
~iğeri de Yunanistana gönderilmiştir. 
Itilruname iki tarafça tasdik edilir e -
dilmez tatbik mevkiine girecektir. 

Müzakerelerde müşavir olarak biz· 
cien Devlet Dem:ryollan Haydarpa!:a 
birinci işletme müfettişi Ferruh ve ~ü 
hendis Semuhi iştirak etmiştir. 

İtilrunameye göre tren hattının E -
dirneye varmadan evvel Yunan top • 
raklarından geçtiği 33 kilometrelik yol 
ile bu kısım bittikten sonra Edirneye 
kadar bizim topraklarımızdan geçen 7 
kiJometrelik hat ve Edirneden sonra da 
Yunan arazisinden Bulgar hududuna 
kadar 36 kilometrelik demiryolu 
Türk - Yunan miişterek kontrol ve i
daresinde bulumıcakbr. Bu hatların 
mecmuu 76 kilometredir. Yem itilafna 
me ile eski nizamname maddeleri üze-

Deniz işleri : 
Yolcu salonu hakkında bir itilif ga kemikleri kırılmıştır. Kazazede Cer· 

Yeni yolcu salonunda polis teşkila • rahpaşa hastanes:ne kaldırılmı.ştır. 
tının yerleştirileceği daireler hakkmda Hem tavlamışlar, hem de dövmüşler 
Emniyet Müdürlüğü ile Liman idaresi Meşhur sabıkalı tavcılardan Şerif, 
arasında noktai nazar ihtilafı baş gös- Ahmet, Hüseyin, Kadir ve Roza, Şeh· 
termiştir. Beşinci şube, bütün teşkila • reminindc oturan Abdülvehaba, muşam 
tına yeni yolcu salonunda yer istemiş· ba bir ceketi, tavlamak suretile 20 Iira
tir. Liman idaresi buna imkan gör • ya satmışlar, paray: aldıktan sonra a
memekte ve yalnız vize kısmının sa • ralarında çıkan bir ihtilaf üzerine de 
londa yer alması lfızım geldiğini ileri Abdülvehabı dövmüşlerdir. Beş tavcı 
sürmektedir. da yakalanmıştır. 

Ege vapuru bir kr za geçirdi 55 yaşında bir kadın pencweden 
sokağa düıtü 

Pireden Köstenceye gaz almak üze- Hasköyde Kalaycı bahçe sokağında 
re giden Marika isimli romorkörün 4 numaralı evde oturan Yako kızı 55 
çektiği gaz dubas! Vaniköy açıklarında yaşlarında Leya evvelki gün, evinin 
Karadenizden gelmekte olan Ege vapu- penceresindeki örümceği almak ister • 
rile karşılaşmıştır. Bu esnada suların 

ken sokağa düşmüş, bir çok yerinden, 
cereyanile duba Egenin üzerine düş - ağır yaralanmış, Beyoğlu Belediye has 
müştür. Ege vapurunun yan tarafından 
hafifçe saçı sıyrılmıştır. tanesine kaldırılmıştır. 

Bir otomobil tramvaya çarpb 
Karadeniz cumartesi günü gelecek Dün sabah saat dokuzda, Pangaltı 

Madridde sefarethanemize iltica e - postanesi önünden Şişliyi) giden, şoför 
den mültecileri getirmek üzere Valan- Hamdinin idaresindeki 2108 numaran 
siyaya gitmiş olan ~radeniz vapuru otomobille 377 numaralı vatman Hay· 
içindeki mülteciler Italyaya çıkmak r~nin idaresindeki 88 numaralı Meci • 
istediklerinden bunları İtalyaya götü - diye köyü - Eminönü tramvay arabası 
recektir. Bu itiba:-la Karadeniz ancak çarpışmış, otomobilin ön çamurlukları 
cuma veya cumartesi günü limanımıza ve ön kısmı hasara uğramıştır. Nüius-
gelebilecektir. ça zayiat yoktur. 

Deniz harp okulunda dünkü ziyafet ve müsabakalar 

ri.~~ bazı tadilat yapılmıştır. Her iki Dün Deniz Harp okulunda an'anevi .telif oyunlar ve spor müsabakalan ter-
hukumet kendi hudutları içinde kon - kuzu ziyafeti verilmijtir. Bu ziyafete t• 1 Uil k • b" 
t 1 f1a 

. • ıp o unmuştur. Dave ere as erı ır 
ro masra rını bızzat verecektir. mektep mensuplarının aileleri davet '. . " . • .. . .. 

Y · ~- tel f . . edilmiş ve diğer orta mekteplerin seki- fılim göstenlmış, bu sureile guzel bır gun 
enı .r-~ ve gra tayınlen 

zinci sınıf talebeleri de çağırılarak, muh- geçirilmiştir. 

' 
lıta.nbul kız orta mekt4ıbinbı musamereS1nden bir göranüş ----

Boğaziçi liıesindeki müsamerede te71l$il veren gençleT. 

Hayskulun idman ıenlik terine iftirak eden genç kızlan 

Hay:rkul id~n !enlik?~~~~~~~::._~~:::~-.. ~ 
1 

Dün ders yılının sona ermesı munase-
betile birçok mekteplerde müsamereler Toplantılar: _.. 
tertip olunmuştur. Bu meyanda İstanbul Kız ortamektebi müsadletP'"'~ 
kız orta mektebi ve Boğaziçi lisesinde de ista b 1 kız rt okulu bir veda. Jll e~ 
talebe velilerile diğer davetlilerin öniir.- ıesl te~i; etmı:tlr~ Bu müsamere diitl ~ 
de temsiller ve konserler verilmiştir. ıA. mektep talebesine gü3terllmiştit· D,4' 
Şehrimizdeki İngiliz Hayskul mektebi halka ve davet~~lere göst.erll~~~:ıiı ~ 

de senelik spor şenlik1erini dün Şişlide- kııJanmız bu musamereıerıııd~ ~uıneıı" 
ki sahasında birçok davetlilerin önünde sini dtemsln edecekleıırc. "zkelyabredkırv 

car ans an oynay .. · 
yapmıştır. 1 rı· ~" 
~ Gülbane müsamere e O" -~---....... --- - ... -

NOVOTNi 
Beyoğlunun en serin 

ve kibar 

BAHÇESi 

AÇILDI 
Her •kf'UD Şarkılı Müzik 
Bira btyük kadehi. 2J Kr. 
TEPEBA'I - DAiRE 

= 

tı.ııde , ( 
Prof. Dr. Lütfü Aksıı nun riyase dey-Jıı 

ane ıı inci tıbbi nıusanıerderıne iJtP 
Cllmlştır. r JI fi· 

or. saıp rezcl, Pro!.. V~~~ ' 
Aksu, Prof. Dr. Abdülkadır fl ~~l 
Rüştü Oskay, Dr. Şakir, Dr. vas de ~ 
rından muhtelif mevzular üzerin t f}t· fi· 
''erilmiş, münakaşalar'.\ Aksu. 17.° C,eııtı1• 
han Osman, Dr. Sırrı Alıclı, D · 
Nedim iştirak etmi,icrdlr. fet'~ 

Beyoğlu Halkevinde koP ilftii pi' 

Beyoğlu Halkevi:ıden: :;~ıı 
1 
~er~' 

ıs 30 da evimizin Tepeb:ışına:ılt ıııtl 
• . kll'· 1 , 

nasında bir toplnnLı yJ.pıla.cn .• 1ne~ ısı> 
ı - Konferans: İnkıl: or.111

"' r tıırJ 
iklncl kısmı: Ahmet Hamdl Bl\d 

dnn. cıeblllt Münhal Edime posta, telgraf ve te· 
lefon merkez müdürlüğüne Tekirdağ 
merkez müdürü Süleyman Avni Demir 
kaya terfien ve Tekirdağ merkez mü -
dürlüğüne İstanbul müdür muavmı 
Süleyman Sami Sungun naklen tayin 
edilmişlerdir. 

MRLEK sinemasında Yaz fiyatları 20 - 25 - 35 kuruş. 2 Film birden 
2 - Bu toplantıy:.ı berı~es g 

1 - ROSE MARIE 2 - MOSKOVA - " ' 
ŞANGHA Y Tunçeli deftrr arbğl 0eft.~ıit' 

·r,·etı ı <r 
JEANETIE MAC DONALD - NELSON EDDY P O L A N E G R 1 Açık olan Tunçeli vı a. eıtı' 

Aynca: 19 Mayıs Türkçe sözlü ve lngiltere Kralının taç giyme merasimi darlığına Bitlis dı?fterdarı C 

saat 11 de tenzilAtlı matine .,.•••••••••••••": ~e tayi nedilmiştir. 



SON POST._ 

Memlekette gençlik bayramı 

• ençlik bayramı her yerde olduDtt gi bi ~ıkişehirde de MlyfDc bir tezah~r~tl4 ~~tlulanmıştır. ~ıra ile. ~rın t1e e! -
keklerin pek muntazam §ekilde yaptık1a n idman hareketlerint ıpor klü~~erını~ m~baka~rı takıb .etm.ıştır. H~reketıer 
Pek muntazam olmU§, bilhassa kız talebeler bü11ilk bir muvalfakiyet gostermış lerdır. Re.nmler Eskı,ehır gençlik bayra
mından muhtelif intıbaları göstermekte dir,. 
................ ·-···················-····-··-----
1 z mir fuarının 
Fevkaladelikleri 
İzmir, 22 (Hususi) .- Kültür park· 

ta 937 enternasyonal Izmir fuarı ha • 
Zırlıklarına hararetle devanı edilmek
'led · r. Şimdilik 400 amele ve inşaat us· 
tası, 50 kadar mühendis ve dekoratör 
fuarın en esaslı kısımlarında çalıştırıl· 
lnaktadır. Bahçe ve park mütehassısla· 
l'ı da park işlerini idare etmektedir. 

:Kültür parkta vücuda getırilmekte 
()lan hayvanat bahçesi büyük bir alaka 
°'ll'andırmıştır. Hayvanat bahçesi için 
ayrılan yerde inşaata başlanmıştır. 

Bu yıl fuarın en büyük hususiyeti 
~ık ve çiçeklerin tanziminde gösteril· 
mektedir. Hazırlanmakta olan çiçek 
bahçelerinde ve arklarda dünyanın en 
ınutena çiçekleri bulunacaktır. Çiçek 
~hçeleri gizli elektrik tenviratile mü· 
eınıneı bir gece manzarası meydana 

~~lirecektir. Fuarm umumi kapısından 
tı?al'en gazinoya kadar yeraltı elek
~ık ~esisatı meydana getirilmektedir. 
envırat direkleri beton mozayıktan • 

~r. Ortadaki saha yeşil bir parter ha· 
(l nde uzayacak, bu kısım geceleri nur· 

an ve ışıktan bir gece yaratacaktır. 

~oaıalılar dolltor 
••ligorlar 

Adapazannda da mekteblilerin idman hareketleri seyredenlerin takdirini 1ca· 
zanan bir intizam ve muvaffakiyetle ya pılmt§tır. Resimde Adapazarı kız orta -
-mekteb talebeleri idman hareketleri va ptıklan esnada görülmektedir. 

Burdur® 11apılan idman ıenliklerin~a de talebeler verilen kumandaları hiç 

aksatmadan 11erine getirmi§ler ve seyir cilerin takdirini kazanmışlard~. I:Iüku -
met bahçeıinde hazırlanan Atatürk büs tünün küşad resmi de aynı gun yapıt -
mıştır. Şenliklere bir tek ıq><>rcumm bile i§tirak etmemeıi teusür uyandırmıştır. ................................................................ -== KÜÇÜK MEMLEKET HABERLERi ·=:-Sorna (Hususi) - Kazamız eski doldo

~ Tireye gönderilmesi üzerine dört ay-
doktorsuz kalmıştır. Halk, bu vazi - i ird b ir k .____ .a" t " 

1 

Ba)"lndır hikimliği 
~tt ed ı...... ı.m e çocu ....... na ... q a 

en nıüteessir olmaktadır. Tir e ..,._~, tmıır. 22 (Hususi> - lzmirln Kahraman- Muş CHulUSi> - Vlla!etJmlz mlıtldelumu-
tll.tı doktor vardır. Somada ise bir tek dok ıar mahallesinde feci bJr olünı hfı.dlsesl ol - misi Said Gençvan ter!ıan Bayındır haklın-
tor bıle bulunamamaktadır muştur. Kasap Ömerin lkl yaşındaki o~lu liğlne tayin edl.lmi4 ve :mn gelmiştir. He • 

Zav 11 h lk h · tf Yaşar çamaşır kazanı yanında oynarken i- nüz senesi dolmıyan muddelumumi Muş'da 
lkıek ~. ı a ' :sta6sını l~uayenre de ır1: çlne düşerek baygınlık geçirmiş, hastanede kaldığı az müddet içinde ceza evine aıırl ha-
~ ıçın en aşagı - 7 ıra sar e ere... ölmilştür. mam ve abdesthaneler yaptırmış, hapislerin 
~ Itkağaca gitmeğe mecbur kalmaktadır. İzmirde bir hudut ihtilafı istlra.lıaUerl ve t.eml.zllkleri iı;ln b:ınyoları 
. azanııza bir an evvel bir doktor gönde- İzmir, (Hususi) - Narlıdere ve Kilizman da llılve etUrmlşUr. Küçük blr hiidise ile 

lilrncsi i in villi ·et sihhi e müdürlügu~ .. _ köyleri arasında bir hudut lhtllafı zuhur et- bizzat alakadar olan müddelumuıntntn bura
tıUn •- ç bb- ~ bul y h t miştlr. Vllfıyet mahalllnde tahkikat ynpa - dan ayrılması umum bir teessfü· husule ge-
c. "-"ie ustc unmasını veya u kt tınnı-tir. 
~a~ı ca ır. v 

8. ~ ık Bakanlığının halkın bu temenni· Manisa orta mektep talebeleri İzmirtle 
~tli Yerine getirmesi Soma1ılan çok :se- izmlr, (Hususi• - lr'~nlsa orta mekteo 
\>lrıdirecekt' talebeSlnden kırk genç Izmlre gelerek muh-

Uşak'da Yunus Emre &-ecesi 

Uşak'tıan blldirlldiğlne göre Uşak Hn•Ice -
vlnde Yunus Emre gecesı yapılmış, törene 
İ$tıkllil marsı lle başlanmış, başkan Yusuf 

ır. telif :müesseselerde ıtetlciklerde bulunmuşlar-

Şarköy sorgu hlkimliği 
lıb.°::ecıe CHususl> - On seneye yalan za
~beri lcaamız 80t'g11 bllkimllğlnt ya
'-ttn .\hnıet Onur Şarköy BOrgu h~klmUilne 
~ edilnııtur. 

dır. 

Bir kaplu:i &atlİ4• Aysel bir söylev yermiş, Ali Akarsu Yunusun 
llll1I (JlususU - Yenltöylb Ahmcdln c - hayat ve şahsiyetinden bahsetmiş, Şükrü, 

Tinde yapılanı arqtımı~deblr ~lmllcdar Akhn- Yunusun şllrlerini okumuı. musiki şubesi de 
çalı:: tütün bu umnuı. m.... re e.u ı. - . 
met hakkında talclbata bafl,anmqtır, bir konser vennlştır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 

~Bilirsin ki, ağaç yetiştır
e bayılınm Hasan Bey .•• 

. .. Özendim bezendim, b:ıh
çeye bir meyva ağacı diktim. 

... Fakat ne dersin o ikada= 
ihtimama rağmen bir tek y;;
mi§ vermedi 

Hasan Bey - Şuna ağ:ıç 

değil, edebiyat deSeııe bin· 
der. 

Tarihte üçüncü defa 
Şimal kutbuna vanldı 
(&§tarafa l inci tayfada) 1 Kutu~ se~~de ~rlar kı_rmak 

merika cihetinde bir buz kitlesinin üs· meselesıne hıç bır ehemmıyet vermı~ de
tüne konmuş ve oraya kırmızı ipekten ı ğiliz. Faaliyetimizin yegane hedefini, va
Stalin'in resmini taşıyan bır bayrak tanımızın ve bütün beşeriyetin menfaa
dikıniştir. · tine olarak uzak şimali rtımetmek teşkil 

Sefere iştirak edenlerden dört kişi, eylemiştir. Kutup mıntakasındaki Sovyn 
bir sene buz kütlesinin üstünde kala • istasyonu mütemadi surette meteorolojik 
caklardır. Bunlar grup şefi Papanin, tetkikatta bulunacaktır. Pratik sahada 
radyo telgrafçı Krenkel, lıidrobiyolo - çok büyük ehemmiyeti olan muhtelif il
jist Şirshov ve manyetolojist Federof- mi araştırmalarda bulunmak üzere ku
tur. 4 alim, buz kütlesinin üstünde il • tup çevresinde yerleşeceğiz. B u 

mi tetkiklerine devam edeceklerdir. pılacak meteorolojik tetkiklC'r n tıce5m-
Moskovada söylendiğine göre, bu de uzun miiddetlere şamil olmak üzeri? 

tetkikler muvaffakiyetle neticelenirse, bava raporlan tanzim edilebilecektir 
iki sene sonra, Moskova ile San Fran • Magnetik tetkikler ile kutup denizinde· 
sisko arasında bir hava hattı tesis olu • ki buzların hareketleri ve daha birçol-: 
nacaktır. diğer meseleler üzerinde etütler 

Kutup üzerinden uçan tayyare, 22 yapılacaktır. Buz denizinin derinliği cie 
ınartta Moskovadan gizlice hareket et· ölçülecektir. 
miş, 19 nisanda Prince Rodolphe ada· Telsiz istasyonu 
sına gelmiştir. 

Dün şimal kutbu istikametinde hare· 
ket eden tayyare 6 saat 1 O dakikalık 
bir uçuştan sonra kutba vasıl olmuş -
tur. 

Dört kişilik bir grup, bankiz üze -
rinde kauçuktan mamul küçük bir ev
de oturacaktır. Bu grup, ayni zamanda 
18 ay için kifayet edecek miktarda er· 
zak ve petrolle mücehhez bulunacak 
ve bu malzeme tayyareler tarafından 
naklolunacaktır . 

Kutuptaki istasyonun, telsizle verece
ği haberler bakımından da büyük ehem
miyeti vardır. Biıabare bu mıntakads 

uçacak ve hatta belki de Amerika ile bu 
yoldan daimi irtibat tesis edecek tayya
reler, bu istasyonun vereceği işaretler 

ile yolunu tanzim eyliyeceği gibi hava 
hakkında da en doğru malUmatı alabHe
ceklerdir. Arzumuz, şimal kutbu mınta-

kasını faaliyetimizin tabii çerçevesi içine 
almaktır. Filhakika bu çok güç bir iştir. 
Fakat memleketimizde böyle cesaretli 
teşebbüsleri başarabilmek için Iaztm gc-

Schmidt, bankiz üzerinde fenni bir 
istasyon ile bir tayyare meydanı tesisi 
mümkün olacağını söylemiştir. len her türlü şerait mevcuttur. Bu istas-

Kutupte neler yapılacak? :ron bittnbi her daim kutup noktası Ü?.C-

1\foskova 22 (A.A.) - Büyük kutup 
Sovyct sefer.inin şefi akademi azasından 
Şmit, yolda kendisile yapılan bir müliı
kat esnasında demiştir ki: 

-· Bu Sovyet kutup seyahati, kutup 
kaşifleri tarafından sene-lerdenberi şim"l 
mıntakalarında yapılan uzun ve genij 
çalışmaların bir tetevvücüdür. 

rinde bulunmıyacaktır. Buzlar üzerine 
kurulan bu istasyon, bankizlerin hareke
ti ilC' daimi surette yer deği§tirecektır. 

Bu buz parçasının nihayet Amerika sa
hillerine doğru yollanması da pek muh
temcldır. Bu istasyonun bu suretle genış 
bir mıntaka içinde tetkikler yapabilece
ği de aynca bir avantajdır. 

~~~~----------·-·· .... ----------------~ 
bir 

•• • 
Sultanahmet 

B1zans muzesı 

sahasında 
kurulacak 

Sultanahmette Arasta sokağında yere 
gömülü Bizans eserlerini araştırmakla 
meşgul olan İngiliz alimi Bakster bir 
haftadanberi çalışmaya başlamış bulwı
mnktadır. Hafriyat bu sene Sultanalımet 
camimin avlusuna doğru yapılmaktadır. 

Dün kazı mıntakasında yeni bir mozaylk 
bulunmuştur. Bu mozayikin vaziyetinP. 
göre Sultanahmct camii avlusunun altı 

moznyiklerle doludur. Bir iki ay soma 
hafriyat avluya kadar uzatılacak ve bu-

radaki mozayikler meydana çıkarılacal~
tır. Diğer taraftan gomülü Bizan3 sara
yının duvarlarının bulunduğu mınt.aka

da bir dehlize rastlanmıştır. Bu dehlizi:ı 
henüz nereye vardığı anlaşılamamışsa 

da bu dehlizin Bizans sarayının rnüşt<.._ 

milatından bir parça olduğu tahmin edıl
mektedir. Hafriyat esnasında çıkartılan 

mozayiklcr bulundukları yerde bozul

mıyacak bir şekilde muhafaza altına alı
narak saklanmaktadır. 

Bunlar giizelce temizlenip resimleri 
alındıktan sonra Üzerleri çimento ile ör
tülecektir. 

Negüsün oğlu 
Habeşistan 

Tahlıııı red detti 
İngiliz gazeteleri yazıyorlar: 
Haile Selasiyenin oğlu Asfa Vuzen, 

Musolini :tarafından kendisi:ıe teklif e
dilen Habeşistan krallığını reddetmiş • 
tir. 

Üç İtalyan delegesi, Kudüs civarm· 
da bir villada bu meseleyi, N ecaşinin 
oğlu ile müzakere etmişler, ve Duçe • 
nin teklifleri ile mektuplarını hamil bu 
Junan İtalyan konsolosu Kont Mazzo • 
lini ile görüşmek üzere Kudüse dön • 
müşlerdir. 

Delegeler tekrar villaya geldikıeri 

zaman, Asfayı bulamamışlar ve şu ce· 
,·apla karşılaşmışlardır: 

cAsfa Vuzen, buradan gideli on da· 
kika oldu. Artık bu meseleye dair ko • 
ııuşma)'ı reddetmektedir. ,. 

Delegeler üç aydan beri N ecaşinin 
oğlu ile karısını çay ziyafetlerile kok· 
teyl partilerine çağırarak, bu teklifi ka 
bul etmesi için kandırmaya çalışmakta 
idiler. 

Bakster yakında Ankaraya g;.derek 
Maarif Vekfileti ile temas edecek ve İs
tanbulda kurulmasını arzu ettiği Bizanı 
müzesinin kurma esaslarını anlatacaktır 
Bu sahada pek yakında yeni bir müze 
kurulmuş olacaktır. Yeni müze dünya

daki bütün müzelerden denınund:ı Bi
zansın hazinelerini saklaması itibarile 
üstün olacaktır. 

Bakster dün Vali ve Belediye Reisi 
Muhittin Üstündağı ziyaret ederek uzun 
boylu konuşmuştur. Muhittin Üstündağ 
hafriyatm son vaziyeti ve A vrup3 alim
leri tarafından ne şekilde karşılandığı 

etrafında Bakstcr'den izahat almıştır . 

Geçen sene hafriyat sahası geni.lletil· 
mek istenmiş, fakat bu sahadaki arazi 
istimlak edilemediğinden buna imkb 
olmamıştır. 

Bakstcr Belediyeye yeni hafriyata dalı 
bir plnn vermiştir. Bu planda istimlak 
edilmek istenen arazi gösterilmektedil". 
Bu isteğe Belediye muvafık cevap verir· 
se hafriyat sahası bir kat daha genişlıyc
cc.ktir. 

italya Kralı 
Peşte den 
Ayrıldı 
Budapeşte 22 (A.A.) - İtalya Kra· 

Iı ve Kraliçesi ile Prenses Maria ve 
Hariciye Nazırı Kont Ciano, bugün sa

at 19 da Budapeşteden hareket etmiş· 
ler ve gelişlerindeki ayni merasim ile 
teşyi edilmişlerdir. 

Budapeşte 22 (A.A.) - İtalya Kra· 
lı, Macar Harbiye Nazırı General Rö • 
der ile bir çok yüksek rütbeli sübaya 
ve 70 askere nişanlar vermiştir. ----.--.. ----~zw...::. ....... ,,.,_ 
HOLAf~TSE -BANK -UNI 

n. w. 
24 Mnyıs Pazartesi g1ln0nden ftibnren 

gişelerinin; adi günlerde snhah 9 dan 
15 t/2 a kadar, Cumartesi gnnlcrl 
sabah saat 9 dan t ı 1/2 kadar veGalata
daki Kasa servisi adi gtınlerde sabah 
9 dan 17 t/'2 a kadar ve Cumartesi 
günleri Sftba b 9 dan öğleye kadar açık 
bulunacağıni bildirir. 



1 Sayfa 

Balıkçılar · şarkı sı hakkındaki 
muhakeme dün bitti 

Ehlivukuf ıarkının muvaffak bir ıan'at eseri olduğuna 
karar verdi, müddeiumumi de beraet istedi 

BOM POSTA: 

1 Şahıs zamirleri §Wllardır: 
Ben 
Sen 
o 
Bi.3 
Siz 
Onlar 
Ben, birinci iahıstır. İnsan kendinden 

bahsederken bu zamiri kullanır. Misal: 
Ben sittim, ben geldim. 

Sen, ikinci şahıstır. İnsan karşısında -
kine söz söylerken bu zamiri kullanır. 
Misal: Sen ifttin, sen geldin. 

Bunlar müfrettir. Cemileri de vardır: 
Sen if ttin, sen geldin.. tarzında ancak 
birbirile sam.im! olanlar konuşabilirler. 
Çok samimi olmıyan insanlar esen> yeri
ne cemi olan esiz> zamirini müfret roa

. kamında kullanırlar. Bir tek kişiyo de: 
eSiz gittiniz, ıiz geldiniz> 
Denilebilir .. 

, - Gazete sütununu ıramer kitabına 
benzettin! 
, Diye sözümü kesmeyiniz... Aramızda 
yaşayıp da bu basit gramer kaidesıni bil
,miyen, yahud da bildikleri halde tatbik 

f 
Davayı tetkik eden ehlivukuf . , etmiycn binlerce belki daha fazla insan 

Halit Fahri Ozansoy, Mesut Cemil, Yusuf Ziya Ortaç ,var. 

l\fayıs 

o 
Dünkü milli küme maçı 

Galatasaray, Üçoku 
7 - 3 mağlUp etti 
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eBalıkçılar> şarkısı müddeiumumilikçe 1 beyan edilmesine nazaran, suç sabit de- -: Hayır, yok! 
ar ve haya duygulannı incitici mahiyet- ğildir. Dava edilen Sadettin Kaynakla . Dıyorsunuz .. Mademki iş inada bindi; Maçtan bir intıba 
te görülerek bir dava açılmıştı. Davanın Safiye, Neriman, Mahmure, Kemal, Ar- ~sbat edeceğim... Bakın şurada iki kişi (Baş tarafı ı inci sayfada) İkinci devrede Üçoklular Saimi s~ğ içt 
duruşmasına ikinci cezada dün ıabah de- taki, Jak, Bost, Muradyan, Rifat, Cevdet. d~r'?1uş'. konuşuyorlar. Bir kere onları ,söndürüyordu. Galatasaray Üçok kalesi· ~aidi merkez muhacime, Mehmedı so, 
vam edildi ve dava hüküm safhasına Nazmi, Yani haklarında beraet kararı dınlıyelım: ne kadar sokuldu ve 5 inci dakikada Adil içe, Mazharı da sol muavine alıyc;rlar. 
vardı. verilmesini istiyorum! • c- Bendeniz bugün.> topu kornere attı. Necdet ortaladı. Kale İzmirin muhacimleri iş göremiyorlar. 

Dava edilenlerden bir kısmının hazır Dava edilenlerden hazır bulunanlar ve <- Estağfurullah, zatialiniz.> önünde birçok karışıklıklar oldu. Bu sı- ;Yalnız müdafaaları çalışıyor. 
bulunduğu dün sabahki celsede, önce, yekilleri birkaç sözle, ehlivukuf raporu- zi;~!stga~ur~_ah, bendeniz zatidJinizi raaa sağ bek Alinin eline top vurdu. PP- , Eşfak kalecile karşı karşıya kaldı. 'fO' 
ehlivukufun verdiği rapor okundu. Kon- pa dayanan bu beraet isteğine katıldılar. e ece ım.> 'naltıyı, Reşat çekti ve Galatasarayın bi- pu avuta attı. Reşadın bir ıskasından is-

servatuvar musiki eserlerini tasnif heyeti Müdafaa da bu suretle bitince, reis Ka- • c- Est~ğfuru_llah.~. finci golü bu suretle atıldı. Arkasından t~fa~e ede?. ~ait 10 uncu dakikad~ ~zn~~ 
azasından Mesut Cemille şair Halit Fah- şif Kumaral, aza Nefi ve Nigarla teşek- Fazl~ dınlemıy.e. l~z~m _yok. Duydn - Galatasaray sağdan bir akın yaptı. Bü- pn ılk golunu attı. Arkasından Eştak ç 
ri Ozansoy ve Yusuf Ziya Ortaç, ehlivu- kül eden heyet; kararın müzakeresi için, n~z Y~· Ben zamırını bılmıyorlar, bende- lent kaleciyi topla içeri attı. Bu hareket güzel bir şut çekti. 11 inci dakikada Nec• 
kuf sıfatile mayısın 11 inde adliyede, duruşmanın sonunu 10 haziran saat 16 ya .nız .• d~y?rla~. Sen, siz zamirini bilmiyor, favul sayıtdı. 1det topu sürdü. Şüt çekti. Kaleci kar~l~ 
ikinci ceza azasından Nurinin niyabeti bıraktı. zatıalınız, dıyorlar. Aradaki estağfurullah Soldan Haşim topu Eşfaka geçirdi. Eş- dı. Gene karışıklık oldu. Necdet beşın 
altında toplanmışlar, dava edilenlerden J .. fazlalığına da gelince ne yapsınlar .. Ben, b kl F k h". tl r1olü attı 

C t h Sslsı fak e eri atlattı. a at ucum avu a '° . · . . . ( 
bestekAr Sadettin Kaynak, kendi eseri ra m u e a s:n d~meyi bilmedikleri için ikide bir ö- peticelendi. İzmirliler bir akın yaptılar. Saım, Kem~lle ye~. değıştırdi. . 06 

olan cBalıkçılar> şarkısının mana ve ma- Tesbil edildi zur dılemek mecburiyetinde kalıyorlar. Reşat akını fena durdurdu. Favulii, Sait , 16 ıncı dakıkada Suleyman gerıden g 
hiyeti hakkında izahat vermiş, ondan Hatay ana yasası müzakelerine giden .. * . 'çekti. Galatasarayın kalecisi Sacit favulü len topu şüte çevirdi. Galatasnrayın aJııı 
so ra d hl' k f t tkik t k Fes Osmanlı ıdi, Arab harflerı Osman- ' t 1.. .. tt n a, e ıvu u e a mı yapara ' heyete iştirak eden Adliye Veka!etı hu- 1 .d. plonjonla kurtardı. Oyun seri oluyor .. ıncı go unu a ı. . el 
raporunu yazmıştır ' . . .. .. .. . . . ı ı ı. Onları attık.. fakat fes kadar, A - Top bı'r kaleden digverın· e çabucak gidı- 19 uncu dakikada Süleyman ycdın 

R 
· kuk ışlerı umum muduru Şınası ıle ka- rab harfleri kadar 0 1 1 . B d Ü kOri apor, 6 numara ile vaziyetı· orta'-·a . . .. .. .. . sman ı o an. en c- yordu. golu·· attı. 22 inci dakikada Sait ço 

L _ , .1 1lemı mahsus muduru Şakır; Cenevreden nizle zatifiliniz dilim· d k ld d h &Oymaktadır; şoyle: . . . . . İstanbula gelmişler ve Ankaraya doğru .. ,m ~an kalacak ~? e a ı.. a '' u- İzmir müdafaasının bir hatasından çok ikinci golünü sıkı b~ şüUe attı. onı·l1 
el - cBalıkçılar> esen, nev'ı ıtıhanle yola çıkmı<'llardır. · .. 1 . t"f d d 5 .. 1 25 . . d Galatasaray gollerı artırdıktan s :ı guze ıs ı a e e en u eyman ıncı a- · Ü d 

bir efarce musicale> dir. ' Bu iki zat Cenevrede iken icranın :rs- A 'kik d G 1 ta 'k" . 1.. .. tt gevşedi. çok ise akınlara ba§la ı. 
2 B 

. 1 . l h f f ' ' ' m e r ,. k a d a a a a a sarayın ı ıncı go unu a. ı_. 38 ı·ncı· dakı'kada penaltı oldu. Sa\~ çeli' 
- u nevı eser er, uınumıyet e a i ,lahı için İsviçreden getirtilmesi takarrür .,., .... l. al 

1 
uçok tekrar akında, Sait ve Namık ıyı ti Ü k .. .. .. g 1.. .. tt 

ve ll"',. :nuın ı 0 ur. . _ _ . eden mütehassısın aranmasile de me<'lgul · · ço un uçuncu 
0 

unu a ı. 3 B vi h Ik l ı .. kül :ı oynuyorlar. Fakat merkez muhacım Sa- , O un kar ılıklı akınlarla devam etti• 
- u ne a manı er., tür erı olmuşlardır. Mütehassıs tesbit edümi~ • h b im_ akı .. nları _öldürüyor. Bir fr_ikik oldu •. ,Ve ~ihayet tçok 7-3 mağlup oldu. .. 

kelim oyunları ve cinaslarla doludur. 
1

bulunuyor. Adliye Vekil~ne ıza' hat verı·ı,.~ s ıya ey az 1 b k f d S t f k l 
H 

" • Adıl guze ır a a vur u. acı ev a a- Ü k tak H'l · Aı· z·ya ~ükrilı 

b
.alk ede_biyatı antolojilerinde yer alan cek ve muvafık görülürse, 'bu İsviçreli · ço mu, ı mı - ı, ı - ~ ç k B 1 k l "bi k l 'de ~ir plonjonla to?u ~loke ~tti. 34 ~nctı Adil, Mehmet - Kemal, Sait, Saim, MalP' 
ır 0 numune, e a ı çı ar> gı e ıme mütehassıs, derhal İstanbula çağınla- " d 1 • dakıkada Necdet bır şut çektı. Kalecı ye-

1
ha N k 

ve mana oyunları eösterir. . caktır. m u c a e e s 1 r, amı . 4 M 1 dik ·ı 'k b" .. 'b re yatarak karşıladı. Eşfak yetişti. , Galatasaray takımı, Sacit - Rec:!lt, Lflt~ 
. - e o . v.e rı mı . _unyesı ıtı a_- icradaki ıslahat işine karşı, Adliye Ve- :ı- J _ nl h Ik k 11 ff k Sağ köşeden Galatasarayın üçüncü go- fi - Ekrem, Hayrullah, Suavi - Necde., 

e, . a . musı ı us~ erını muva a ı- kaletince çok ehemmiyet gösterilmekte-
yetle ıhtıva etmektedır. dir. Bu arada icra dairelerinin semt semt Yatakh vagona kabul ,lünü attı. Süleyman, Eşfak, Haşim, Bülent şekUJl" 

5 --:- Destanların bu nevilerinden mül- ayrılması ve bu dağıtılışın, ahaliye, işle- İzmirliler açık oyun sistemini kullanı- de idi. 
hemdır. cFarce musicale> kıymeti vardır. rini takip hususunda k 1 l k .. t ·ı. edilmiye.' Zenci meb'us yarlar. Üç gol yemelerine rağmen can- 1 Hakem: Refik Osman (Beşiktaş) id

1
: 

6 - Netice itibarile, cBalıkçılar> şar- mesi, bahis mevzuudur. 0 ayı gos erı da\•a açtı 1ı ve arada sırada da tehlikeli akınla:- ya- Dünkü oyunda hakem oyunu iyi ve bt• . 

kısının halkın. ar ve haya duygularını Birkaç gün evvel Ankaraya giden is- pıyorlar. İzmir sol müdafii sol muavin tarafane idare etmiş sayılamaz. orsayd• 
incitecek mahıyette olmadığı kanaati, tanbul Müddeiumu •. ffk t 

0 
t Bugünlerde Şi- ,yerinde de oynuyor. Çok çalışıyor. 39 un- ları görüşü çok fena idi. Bilhassa Gı:ılat:i• 

müttefikan hasıl olmuştur.> orada bu mcvz _ mı~ı d ı dmc t na lır., kago mahkemesin- . cu dakikada müdafaanın topu uzaklaştı- ~ray aleyhine verdiği penaltı lzrnir O" 
.. . u uzerın e e emas ar d .... 1 k ud· Bunun uzerıne, müddeiumumt muavi- yaptığı tahmin olunmaktad e goru me te o- ramamasından istifade eden Haşim dör- 1yuncularının ikazı ile ancak uzun nı . ı 

ni Cevdet, şu mütaleada bulundu: ır. lan bir dava Ame- düncü golü atıyor. det sonra düdük çalınarak verilmiştif\ 
- Sadettin Kaynak tarafından güftesi rikanın şimal eya- Devre bitmek üzere iken Sait topu sü- ,Galatasaraylı oyuncuların avut çizgis~~ 

ve bestesi yapılmış olan eBalıkçılar> cian Romanya Hariciye Nazırı Jetlerinin bir çok- rüyor. Kale önünde topu boş duran Na- ,den asgari iki metre dışarıdan çevird~ 
dolayı açılan bu davada, ehlivukuf tara- Bükreş 22 (A.A.) _ Har!ciye Nazı- lannda siyahlar mığa geçiriyor, Sacit yerinde bir müda- leri top az daha İzmir takımına bir gol: 
fından· bu eserin sanat eseri mahiyetinde rı B. Antonesko, yanında elçi B. Çre _ ile beyazlar ara- hale ile topu kornere atıyor ve devre malolacaktı. Hakemin oyunun sonoJl 
görülmesine ve halkın ar ve haya duy- zesco olduğu halde, bu sabah Cenevre- sındaki zıddıyetin böylelikle bitiyor. doğru adım atacak hali kalmamıştı. 
ıuinnnı rencide edecek evsafta olmadığı h k derecesini pek güezl anlatmaktadır. ---------... ---

--.---.a--•y•e-•a•re-e•t•e•tm-iş•t•i•rl". -~~ .... ~ 
11 

la:~~~:~ ~:~~t~i:~~1~~n~:n~e:::eı~~ Dünkü at 1 etiz m müsabaka 1 a rı 
H il- • hafta bir işi için Alabamayn gitmiştir . .....-°'<;ONUL" iSLERi zenci mebus yolculuk esnasında yataklı • ---. vagona girmek istemiş, memura elindeki Robert Kolejin senelik atletizm müsabakalarında 

.. biletini de gösterdiği halde yataklı vag~- alınan dereceler çok düşük oldu 

Kadında genç 
Olmalı değil, genç 
Görünmek meselesi 
eDemlrtöy.11 de oturan blr okuyucum: 
- eTeyzeclğlm, 
Genç mısın, ihtiyar mısın bllmlyorum, 

fakat istiyorum kl, umuyorum ki gençce 
oldutunu söyllyesln .• diyor. 

Hele bu son senelerde hiç dGşünmemiş
tım. Beni Utıfatn boğan bu iyi kalbll o
kuyucum nereden de hatırıma geUrdl. 

Mf.ıtad yazımı yazmıya ot1.1rmadan önce 
eayrl ihtiyari bir hareketle aynaya bak
tım. Ailemizin kadın ve erkek bütün men
ıublannda hiç değişmlyen bir hayat kai
desi vardır, saçlarımızı boyamayız, beyaz 
saçı daha güzel bulduğumuzdan mı, bo· 
yayı bir nevi aldatma saydığımızdan mı, 
nedense saçlarımızın tabiiliğini değL,ur
mek hatırımızdan geçmez .. 

ve hemen Ç-Okluk nlsbeti hlyahları a • 
§an beyaz teller gözüme çarptı. Aynı za
manda da hayatın daha geniş bir kaldesJ 
hatırıma geldi: 

Kadınların, hattA erkeklerin nr:ısında 

gençlik ve ihtiyarlık yoktur. Genç görün .. 
me, ihtiyar görünme vardır. Bu yüzü sev
diniz mi, sesini yakıcı buldunuz mu, hissi 
hlsslntze uyuyor mu, karakteri, bllglsl sı
zı tatmin ediyor mu, slzln lçln lı:l\fidir. Ve 
siz boyanarak sesinize yakıcılık vererek, 
hislerlnlzl yanlış göstererek, karakterlnl
zl saklıyarak, hayat sahnesine bir aktrls 
gibi çıktınız mı, hareketiniz saht.eklirlığın 
da üstündedir, çaldığınız madde değll, 

his'tlr, hissin de kıymeti ölçulemez. 
cDemlrkÖY• lü okuyucum bana: 
aDüşüncelerlnlıe bakıyorum: Hayatı ve 

~kı basit bir kadın görüşünün çok fevkin
de görüyorsunuz• diyor . .iltifatına teşek -
kür ederim. Fakat hakikatte aldanıyor: 

Zira gerçekten ebasib inı ve e~er bazı 
vak'nları görüyorsam, önüme ·sunulan me
selelerin bazılarında lsabetllye yakın tah
llller yapıyorsam onu sadece bu cbaslh 11-
ğe borçluyum. Ve şunu söylüyorum: Gi
yinmede, kuşanmada, konu§up söyleşme
de, ve bUhıı.ssa gönül işlerinde basU!lkten 
çıkan insan tabl111kten çıkmış, dt'mektlr. 
Çıkınca da muhakkak bedbaht olacaktır. 
Saadet olduiunuz gibi ııörünmektedlr. 

TEYZE 

,na alınmamıştır. Bunun üzerine tren mu: 
f ettişine müracaat etmişse de elindeki 

1

birinci mevki ve yataklı vagon biletine 
,rağmen müfetti~ yataklı vagona ~r~e
sine müsaade etmedikten başka bırıncl 
mevkie de girmek salahiyeti olmadığını 
söyliyerck avukat ve mebus olan yolcu
yu siyahlara mahsus olan vagona oturt
muştur. Mebus şimdi mahkemeye müra
caat ederek şimendifer kumpanyasından 
elli bin dolar tazminat istemektedir. Ba
kalım mahkeme kararında beyazlar ile 
siyahlar arasında bir fark gözetecek mi? 

Şehrimize bir Bulgar takımı 
geliyor 

Ekalliyet kulüplerinden olan Şi§li ile 
Beyoğlu spor kIUpleri müşterek bir an-
laşma yaparak Sofyadan bir Bulgar fut- BOO mel.re baılarken .... 1ıı.ıl 

1 
Robert Kolejin senelik atletimı müsa- 1 orw 

bol takımı getirmeğe karar vermt§lerdir. kilde yapılmıştır. En küçük er, J<l.1 .. 
' Bulgar takımı ilk maçı önümüzdeki pak~~arı dün Bebekte yapılmıştır. .. .. ve büyükler arasında yapılan ınilsnb:ııı~ 
' t • .. ü B ğl tak il Musabakalarda dereceler çok duşuk -adnlY" 
cumar esı gun eyo u spor ım e, 1 . . larda derece alan atletlere ••· 
ık . i d .. ü ş· 1. 11 T k o muş, buna mukabil organızasyon eski 

ınc maçı a pazar gun ış ı e a - · .. .. 
. t d da kt ı mınlerde olduğundan daha guzel bir şe- dağıtılmıştır. 
sım s a yomun yapaca ır. '/°---
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Tıbbın • 
genı bir • • 

mucızesı 

El örgüsü yün bluz ._J_J_Nı_N_As_T_l_K_I gözleri kör olan kız 
Vücud güzelliği 

~ "&u bluz'un örgüsü jerse örtüsüdür. Fa
t Yandan başlanarak dikine doğru ö

::Ü§tür. Yaka ile dillmelerin dik!di~ 
d Pirinç ilne yapılmıftır. Yanı hır 

'-s - bir yüz. Sonra daima t erslerin üze
liııe Yüz, yüzlerin üzerine ters ilmik gel-
lbek u~ h b" t b' ·· ~zere ep ır ers - ır yuz. ----··--·--------····------

Gilzellllı Bahsi 

Çillere karşı ne 
yapmalı? 

c;~ 

de ~e~ clldde yaptığı zararlardan b trt 

han S~ldi.r. Çil, sarı§lD, esmer, kızıl het 

ıtıı~· hır cildde olabilir. Ve derinin gü -
~gıne hakiki bir düşmandır. 

ti ~ılin en kat'i çaresi cpiling denilen de-
~ı y .. 

~f" Uzerek değiştirmek> usulüdiir. Ma · 

l(i ~h az olursa cildde ince ise başka tür

ql~ıderınek de imkansız değildir. Hele a-
'll trıak rnuhakkaktır. 

da· Unun için - bilhassa bu mevsimde -
1ttıa y·· .. 

ler uzu beyazlatıcı losyon veya krem 

vaı ltuııanmalı. Ekşi şeyler (limon, tu -

llııı et sirkesi) de iyidir. Bun lan her gün 

tU lltazarnan kullanmak icab eder. Cildi 
?leşe k 

ler) . arşı açık bırakmamaya, (antiso-
~l bır Pudra veya krem sürmeyi de ih-

114 etmemelidir. Çilin en kolay ve en iyi 
::. 6alatalıktır: 
Qll' ı 

~d .. sa atalığı dilim dilim kesip, temiz 
•~ Uzerin .. li B -.tl\a e surme . u usulle çillerin 

llıile geçtı•gıw· ,. k - "l ·· t·· ---.....: ~o goru muş ur. v 
~ ilZodaki çiçeklerin uzun 
anıan soJmamaJarı için 
tvı ne yapmalı ? 

t\~hı erde, apartımanlarda havanın, gü -
ttıı.ı 11d açık havaya nazaran azlığı, lüzu -
lQı er~n fazla sıcaklık vazodaki çiçekle· 
~ltıerj enden solmalanna sebep olur. Çi
labiı ..... n. Vazoda uzun müddet taze ka -.. ıesı .. 
v~~ ıçın basit bir çare vardır: 

~lı. onun içine bir kaç parça şeker at-

&. llıı b' 
~uıı11~ ır kaç parça şeker çiçeği umdu • 
~ Saltı an daha uzun bir zaman ıçin ta-

ar. 

Zemini laciverd, çizgilerin biri kırmızı 
biri limon sansı olacaktır. 

ön - Ortadan başlayınız. Laciverd 
yünden (2 veya 2.5) santim pirinç iğne 
örünüz. Sonra düz örgüye başlayınız. fi 
sıra örüp bir sıra limon rengi ~eçiriniz. 
Bundan sonraki renkli sıra kırmızı 01.:ı
caktır. İki renkli sıranın arasında (10) sı
ra laciverd yünden örülecektir. 

Öne (130) ilmikle başlamalısınız. 
Arka - Yandan başlanmalıdır. Öne:c 

(20) ilmik yeter. Her sırada (10) ar ilmik 
arttırıp (91) ilmik yapınız. Sonra (3) <le
fa (3) ilmik arttırınız. Daha sonra da (36) 
ilmik birden çoğaltınız. (136) ilmik oluı'. 
Bu, bluz'un arka boyudur. 

Kollar - (15) ilmikle başlayınız. (2) 
defa (15 )er tane arttırınız. (75) ilmik o
luncaya kadar her iki sırada bir (2) il -
mik çoialtınız. Kolun yarısı (15) santi -
metredir, öteki yarısı da birinci kısmın 
tamamile aksi olacaktır. 

Yaka - İlmikle pirinç örkü olarait baş
layınız (34) santimetre uzunlu~ kafidir. 

Örülen parçaları nemli bir bez koya
rak ütüleyiniz. Sonra kollara üçer tane 
pli yapıp hepsini birbirine dikiniz. 

Gerilme ve uzanma hareketleri. Çün -
kil: Büzülmüş, sıkılmış adaleler vücı. -
dün bütün serbestliğini bozar. Ta,·ırları 
ve boyu çirkinleştirir. Vücudünüzün gü
zel görünmesini istiyorsanız onu her gün 
on dakika olsun geriniz. 

Gerilme ve uzanma hareketlerini mut
laka muntazam bir seri halinde, jimnas
tilc yapar gibi yapmak şart değildir. En 
tabii hareketlerimizden bir çoğu vücu -
dün gerilmesini temin edebilir. Bunları 
en yorgun zamanlarınızda, canınızın hi<.. 
jimnastik yapmak istemediği gür.lerde bı
le usanmadan, yorulmadan yapabilırsi
niz. 

Mesela: Hiç bir zaman sabahleyin y~
tağınızdan cansız cansız; omuzlarınız bi
raz eğiğ olarak kalkmayınız. Bil5kis u • 
yanır uyanmaz bacaklarınızı havay_a kal
dırıp alabildiğine geriniz, sonra yatı:\ğını
zın yanına doğru birdeı;bire indirıp sıç

rıyarak yere ininiz. Ve hemen kollarınızı 
iyice açıp, kaldırıp gcrininiz. Bu harekcr 
hem büzülmüş bir halde duran adaleleri 
gerer .. hem kanın vücudda dolaşmasm1 
kolaylaştırır ve ona hız verir. 

Sabahları kalkar kalkmaz pencerem -
zi açıp önünde ayakta durunuz. Tıpkı 
bildiğimiz şekilde gerinir gibi ellerinizı 
yana, havaya kaldırarak derin nefe.:; alı
nız. Sonra yorulmuş tribi kendinizı bir • 

den öne doğru bırakıp nefes verıniz. Bu 
bir jimnastilc hareketi değil, en tabii bir 
esneme ve gerilme hareketidir. Bunun 
için asla yorulmazsınız. 

Bundan sonra ayaklarınızın Uçlarır.•l 
basarak sanki odanızın tavanına yetış -
mek istiyormuşsunuz gibi ellerinizı müm
kün olduğu kadar havaya kaldııml'ı:. Bu
nu yaparken aklınızdan cjimna.;tik yapı
yorum> diye bir şey geçirmeyinız. Ne 
münasebet... Sadece yüksekte asılı bir 
şeye uzanmak istiyorsunuz farzediniz. 
Vücudünüz tıpkı o şekilde rahat ve tabii 
bir hal alsın. ........ sıya11· .... , ............ c.>"41~>"41· .... n ............. i ..... o .. ··········ı·· .... a ..... >-41.>"41y>-41·>"41 ..... Y ........... 6 ........ r .............................. . 

Yakasile ceplerine nar çiçeği renginde tuval konulmuştur. cRever > !erin ke -
narlarına pikür geçirilmiştir. Eteği düzdür. Yalnız arkasının orta yerinde gizli 
bir pli ile hafifçe bollaştırılmıştır 

iki sene sonra beyninde yapılan ameliyatla tekrar 
gözlerine kavuştu, ıimdi eskisinden iyi görüyor 

Evelin Berri, esmer güzel İrlAndalı 
bir kızdır. Kara üzüm gibi gözle
ri vardır. Uzun boyu, simsiyah saçları, 

nazlı ve cana yakın tavırları ile muhi -
tindeki bütün delikanlıların gönüllerini 
çalan bu genç kız, babasının bulunduğu 

Traıısuvale giderken yolda b ilinmiyen 
bir sebepten dolayı kör olmuş. Vapur hal
kı müthiş heyecana tutulmuş. Biraz evvel, 
oynıyan, gülen zavallı Berrinin birden 
çığlıklar kopararak saçlarını yola yola 
kamarasından çıktığını görünce ne yapa
caklarını şaşırmışlar. Her kafadan bır ses 
çıkmış. Kimi, «kızcağıza suikast yaptılar. 
Meçhul birisi güzel gözlerine kezzap dök
tü> demiş. Kimi, cevvelden de ıöz

lerinde perde varmış> mütaleasında 

bulunmuş, nihayet kızcağıza nazar 
değdiğinde ittifak hasıl olmuş. Ge
mının doktoru da bu ant kör 
olma hadisesini kat'iyetle anlıyamadı -

ğından İrlandalı kızın tekrar ana vata
nına dönmesinin muvafık olacağını söy
lemiş amma, her nedense zavallı kızı a
na vatanına göndermek kabil olamamış. 
Evelin böylece iki sene kör kalmıf. 

Transvalde buluı;ıan bütün doktorlar kı
zın hastalığını teşhisten aciz kalmı§lar. 

Kızını çok seven, Adeta üzerin• titrlyen 

baba, nihayet çiftini, çubuğunu satarak 
9000 millik mesafeden Dubline getirmif. 
Merkezin bütün tanınmış göz doktorları 
adeta tıbbi bir konferans yaparak kızın 

hastalığını anlamıya uğraşmışlar ve ay
larca süren bir müşahededen sonra Eve
linin beyninde bir ur olduğu kanaatine 
varmışlar ve ekseriyetle beyin mütehas -

sısı doktor E>ottun ameliyat yapmasına 
karar vermişler. Doktor da üq saat süren 

bir ameliyattan sonra kızın beynindeki 
uru almıya muvaffak olmuş ve uzun 
müddet kah karanlık odalarda, kAh göz 
kamaştırıcı ışıklar altında tedavi edilen 
Evelin Berri yavaş yavaş görmeğe baş-

lamış. İlk iş olarak ta güçlükle seçebil
diği bir kağıda büyük harflerle, ve kim-

seden yardım görmeksizin kendisini yeni 
baştan kurtaran doktoruna uzun bir te
şekkür mektubu yazmış. 

İşin asıl garibi şudur: İrlandalı kız 
kendisine ameliyat yapan doktoru ne a
meliyattan evvel, ne de sonra asla gör -
memiştir. Bununla beraber onu babasına 
ayni aynına tarif etmiş ve şöyle demiş
tir: 

- Bilemem nasıl oldu, bana bakan bü
tün doktorların arasmdan Mister Dottu 
derhal ayırdım İlk defa konuştuğıı za • 
man bana hitap ettiğini anladım ve 
beynimin içinde onun hayalini görür gibi 

Darıcada f1 kişilik 
Bir belediye kadr osu 
Darıcalı bir okuyucumuz diyor ki: 
c Belediyemlzln 8 kişlllk bir kadrosu 

var, varidatı ise bu 8 kişlllk kadronun 
masrafını karşılamıya ancak k:UI, bina
enaleyh umran l§leri için para bulmak 
imUn haricinde ... » 

cKöyümüz eskiden fahri memurlarla 
idare edilirdi, o zaman masraf olmadığı 

için umran işlerine para sarfetmek az çolı: 
mümkün olurdu. 

Muhterem ve değerli ilbayımızdan va
ziyeti bir defa da bu bakımdan inceleme
sini rica ederim. 

* 7 .ııci Edvard, 6 mcı Corç 
Lüleburgazda bir okuyucumuz bay NJ

had sordu, biz de söyliyellm: 
_ Yaşça eskJ İnglllz kralı 7 Jnci Edvard 

kardeşi şimdlkl kral Majeste Corçtan bü
yüttü. Aralarındaki yaş farkı 2 yıldan 
az fazladır. 

* Bostancı istasyonundaki bekleme 
kanepeleri 

Bostancı okuyucularımııdan Yekta A
kıncı yasıyor : 

c- Bostancı istasyonu binasının önün
de ince bir zevkin mahsulü bir kaç çiçek 
tarhı vardır. Bu küçük bahçe akşamlan 

Evelin Berri 

oldum. Uzun bir boyu, gayet tatlı 
1

bir yüzü ve daima gülümsiyen gözleri 
vardı. Beni ameliyat odasına götürdük • 

leri zaman kafa tasımı açacaklarını ve 
bu ameliyattan kurtulmanın bir mucize 
olacağını sezmiştim. Lakin gene bilmi • 

yordum, doktor Dottun beni kurtarsc::ığı

na emindim ... Nitekim de öyle oldu. Yal
nız bir arzum, iştiyakım var. O da beni 

kurtaran doktoru görebilsem .. Ve ona 
bütün minnetimi, sevgimi söyliycbilsem., 

1 Genç kız şimdi eskisinden daha ıyj gör
mektedir. 

babalarım, eşlerini bekllycn bir çok ço
cuk ve kadınlarla dolar. Bir gün b:ıktık 
ki bu bahçedeki bir kaç bekleme knnapc
si yok oluvermiş. Bittabi herkes hayret 
etti. Bu kannpeler burndn babalarını, ko
calarını, oğullarını bekllyenler için luzum
lu idi. Derhal sebebini sor1uk, b.ze şu ce
vabı verdiler: 

- Lüzum kalmadı!.. 

Bir idarenin böyle blr cevap verCf:P.ğl 

nl hiç beklemezdim. Fakat gene bu husu
sun alakadar makamlar tarafından na
zarı dikknte alınacatını ümld etmekte
yim. 

Hususi ve resmi liselerin farkı 
İki genç talebe dün idnrehaneınlze ge

lerek kısaca şlkAyetJerln! b11dlrdller. B•ı 
ikl talebe iki yıl arka arkny.ı sınıfta kal
mışlar. Bittabi maarif usullerine gore res
mi lisede bir yıl daha okumak hakkına 
malik olamadıkları için resmi liseyi bı -
rakmışlar. Ancak gene Maarif Vckıiletl 
bu gibi talebeye bir sene daha husuı;i b!r 
lisede okuyabilmek, fakat bllfıh::ı.ra resmi 
bir llsede imtihan vermek hakitım bahşe
diyor. Bu lkl genç talebe diyorlar ki: 

- Hususi liselerin resmi lls 1lcrden kıy
met ltlbarile hiç bir farkı yoktur. Bu ıı
se!erden mezun bir ç~k gençler bngun i
yi birer mevki ve vazıre sahibi ol::ı.rak 
memleket için <;alışıyorlar. 1\Jaarlf Vekfı
Jetl bu farkı aradan kaldınrsn memicket 
kültürüne büyük bir istikamet vermiş o
lacaktır.• 



Sanayi birliğinin 
teşebbüsleri 

Muamele vergisinin gümrüklere ırcaı ve 
• nisbetlerlntn tesbiti hakkında İktısnt Ve.~ô.-

1 
Ictlle temaslarda. bulunmakta olan MHll Sav e nayl Birliği Hey'•:mndcn gelen ınarüm.-ıta Beğendiğiniz kadın 

erkek tipleri bangile idir? 
- 375 - f - 378 -

ı;ore çalışmalar nerlemi.~. l\1un.mele ve~l
s1n1n gümrtiklere ırcnı hakkındaki kanuı1 

hazır na kadar çık:acakt.ır. Hc:fel. dlın Bır 
Dkten b!lZ! mütem!Ilim maluına:t istemiş Vl' 

bun'lılr llirer ra:por halinde göndenlrn1ştlr. 

Kadın evinde şen, hariçte Erkek inzivadan 1 oşlanw.ah, 
ciddi olmalı! muzik ve roman sevmem 

Beğendiğim erkek tipi; Tabiatin bütün güzellikleri sevilir. He- , 
le şu ilkbahar kadar sevimli bir kadın 
olursa. 

Vücudu: So.rı saçlı, uzun boylu, genış 
omuzlu. 

Fakat güzellik muvakkattir. Huyu ve 
ahlakı güzel olsun, beni tamamile anla
sın, çirkin denmiyccek kadar da güzel 
ve ruha yakın olsun, kafidir. 

Sonuna kadar rnes'ud bir yuva kursun, 
mutlaka lise olmazsa bile orta tahsili bu· 
lunsun. 
Yuvasında ne kadar şen ve şakrak ise 

hariçte de o kadar ağır ve ciddi olsun. 
Elhasıl mütenasib bir vücud, cazib bir 

çift göz, afif bir ruh sahihi olsun. 

Fatih eski Ali pa§C1 Mü.tercim 
Asım sokak No. 13 de 

A. Akınözü 
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Erkek sporu sevmeli, az 
konuşmafl, medeni casaret 

sahibi olmah 
Beğendiğim erkek tipi: 

Tabiati: Ma ~ rur, güzel konuşmasını s1;
ver, e'\ ine bağlı, daha ziyade inzi\'acla.1 
hoşlanır, müzik ve roman sever, k<.'lı:ii 

gururu kadar kadının gururunu dn gci
zetir. 

Ka.dl]la benzer tavırlan olmaması, h...--r 
saadeti evinde araması, eşinin hazırladı
ğı yemek veya dikişleri takdir edebilme
si, muayyen saatlerde evine gelmesi, çok 
.zeki olması şarttır. 

'l'ahsili yüksek olmalıdır. 
Tokattan X 

(Sarih adres ve isminin neşrini 
istememi§tir) 

- 379 -

Erkeğin kaşı gözü aranmaz 
Ben kaşı şöyle, gözü böyle olsun djye 

hayalimde güzellik ilahı yaşatmam. B 'll
cc gönül kimi severse güzel odur. İçtımai 
mevkii iyi, bariz bir kusuru olmıyan, a
~ bir erkek benim için iyidir. 

Ankara· S. 
(Sarih adresinin neşrini istememi 'ır). ........................................................... -. 

Tipi: Boylu boslu, geniş omuzlu, sağ -
lam vücudlu, fakat zayıf., biraz sporu se
ver, esmer, iri siyah gözlü, kıvnk kirpik
li, ruhi asalet ifade eden bir bakışa ma
lik. 

Ahlakı: Ciddi, kuvvetli bir irade sa - 1 A i[] (Ô) 1 
hibi, mevkiini düşürmiyecek derecede '"'----------------' 
neş'eli, az fakat öz konuşan, hariçte ol -
duğu kadar aile arasında da vakanru mu
hafuza eden, sosyal terbiyemizin teferrüa
tına kadar riayetkar olan, her yerde ve 
her mecliste aileye şeref veren ve aile 
sE"\'g"s'ni her şeyin üstünde tutan, mesle-
ği ne olursa olsun her halde yüksek tah-
sil almış ve tamamile olgun bir hale gel-
miş bulunan, medeni cesaretin ve vatan 
duygusunun da bu evsafa inzimam et -
miş bulunması şarttır. 

f stanbul: Suat 
(Sarih adresinin neşrini istememiştir). 
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Kadm fazla süsU sevmemeli 
Sevdiğim kadın tipi şudur: 

l - Orta boylu, balık etinde, beyaz, 
kara gözlü, siyah saçlı, ağzı ufak, dişleri 
muntazam olmalı. 

2 - Tahsil ortadan yukan olmamalı -
dır. İlk tahsilli de olsa kafidir. 

3 - Tabü:ı.ti m\ınis olmalıdır. Fazia süs 
sevmemeli ve kocasının emrinden dışa:n 
ya çıkmamalıdır. Bilhassa genç ve ta -
nınmış maceraperestlere iltifatı affedil
mez bir kabahat sayanın. 

Manisa: H. B. 
(Sarih adresinin neşrini istememiştir). 

Son Posta'mn Tefrikası:' 42 

.. 
u E ro n 

Yazan: Kemal Ragıd 

Yalnız ne yalan söyliyeyım, benim telik gene onların yardımı ile pan da 
içimde gizliden gizliye öyle bir ses var kazandıktan sonra artık benden ne bek· 
ki: Bu çocuk pek de öyle göründüğü ler? .. Gelip benim karşımda da yamp 
kadar kötİi yürekli, düşkün yaradılışlı yakılması neden?- Demek ki. başka bir 
değil, diyor. Hem düşünsene bır kere... şey var! ... Hem görseydin, dün gece, o 
Gönül eğlendirmek isterse işte yanı ba- kadar içli, o. kadar acınacak bir halde 
şında Kamiran gibi bir kadın var; hem idi ki ... Başka zamanlarda, hiç clur • 
de pek5.la bir kadın. .. Biraz çokca bo - madan, saatlerce söz söyierken d~m ge· 
yanır, hele erkeklerin yanında yap - ce nasıl kekelediğini, dudakian titrey,e 
macığı ,kırilıp dökülmeyi pek sever; şı· titreye: cNe olur, beni bir kaç dakika 
marıktır, hoppadır ama ne de olsa gene olsun, dinleyiniz!.• diy~ yalvardığım 
yüzüne bakılacak, erkeklerın hoşuna gi· görseydin, sen bile acırdın, sen bile on
decek kadar güzel bir kadm ... Bstelik da gizli bir yara olduğunu anlardın!_ 
ona bu kadar yüz veriyor; o dururken, - Vah zavallı ablacığım! .. 
r.eden hala benim arkanu bırakmasın?.. - Hem bu işde belki bira~ bende de 
Benim param için diyeceksın değil mi? .. kabahat oldu. Bir kere olsun, onunla 
İşte Kfımir::ının kocası da ona para ka· konuşmalıydım. Belki de, söyliyeceği 
zandırıyormuş. Bülend bile öyle söy - sözlerin arasından, işin rengini az çOk 
lemiyor muydu; Levi, hır zamanlar değiştirecek bazı hakikatlei" ortaya çı
Kamiranın kocasını zengi:ı ettı, şimdi kardı. Öyle ya, hiç birimizin aklına gel· 
de buna kazanç yollan gösteriyor, de - miyen neler olabilirL. 
miyor muydu? .. Öyle ise artık daha ne - Ben artık söyliyecek söz bulnmı
istiyor? .. Onun yerinde hangi erkek o!.· yorum. Seni adetii tanıyam:yacağun; 

sa, hiç birisinin arayıp !a bulamıyacağı birdenbire o kadar deği~in!.. Sen ki 
bir devlet... Turhan da bunların ara - hiç yoktan kuşkulanır, hiç kimsenin 
sında pek güzel gönlünü eğlendırlr; on· sözüne inanmazdın. Ne oldu1 b irden • 
•.,rın yüzünden üç beş k~şiyi tanır; üs- bire bilmem ki ... Ortada bu kadar bu· 
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Halk ne okuyor, alka 
ne okutmak lizım ? 

atbuat Umum Müdür! ğü ga
yet mi.ıhım bir m elcnın üze-

rine parmağını basmış; yaptığı tetkikat 
n ticesinde şunu g"rnıuş ki halk denilcc 
I~ütle, yani köylü, z::ınnedı d i gibi, oku-
maya karşı lakayıt d ğildir; okuyor, hatt~ 
::ınnedildiı,tinden fazla okuyor. Mcsel:t, 

rr:iınevver sınıf arasında olan kitaplar 
arasında iki üç bin nüsha satılnn çok en
d r g rüliırken halk: için basılan kitnplar 

ında elli bine kadar çıkanı vardır. 
Ll.11l eline geçen bir kitap, elden ele 

r, c 1··vip parça parça oluncaya ka
okunur. Bunun için bır kitabın bir 

k okuyanı bulunur. Şu halde, halk okü-
' m vverl relen cUVıa çok okuy04 

d rrı ktır. 

Fakat, nasıl köylü için başka bir ma
n ~tura. b ka bir tuhafıyc, başka bir 
ekmek ve başka hır sanayi varsa ve bun
lar memleketimizde nasıl en büyük bır 

istihliı.k maddesi ise, aynı sınıf insan için 
b ka bir edebiyat ve başka bir edebi is-i tihlak maddesi var*dcmriktir~ 
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~------1 ittihat ve Terakkide on •ene · I'--------; 
1 t üncü kısım -------No. 42 -

İTTİHAT VE TERAKKiNİN SONU 
l Tallt, Enver ve Cemal nastl kaçtılar, nasll öldüler? 

• Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

izimizi kaybetmek için tedbirler 
Sabahtan beri pek müşkül şartlar f disi ile kararlaştırdığımız günden daha 1 ıanacak, cUşak> lar tüfeklerini alıp i~~

içinde yaptığımız yürüyüş, bızi henüz I evvel gelmiş dlduğumuz içİll' takalar ne atlıyacaklar ve denize açılıp b~ r~-
yorm~mış, önü:nü~de . bizi bekleye..° motörlü değil, yelkenli idi. ı morköre ~etişecekl7~· Onu zaptedip li· 
gecenın karanııgı bı1e hızı manen mae· Taliimiz varmış mana getırecekıerdı. 
lup etmemişti. Bu satırları yazarken - Römorkörle hem daha rahat, hem 
ınübalçga ettiğimi zannetmeyiniz. O za· Fakat, kaç gündenberi devam eden de daha çabuk gidersiniz! 
ınanki Türkler hep böyle idiier. B:.ı, talihsizlikten sonra, bugün bizim için Diyordu. İpsiz bu römorkörü tanı -
bize mahsus bir kahranıanhk değildi. talihin gülmesi mukaddermiş. Havanın mıştı. Ereğli ile İstanbul arasında du -
Milli mücadelenin bütün muvaffakiyet düzelmesine intizaren, Kefken adası • balarla kömür nakleden bir Yunan rö· 
sırrı da buradadır. Ben bıı mücadelenin nın karşısındaki köyün kahvesinde O· morkörü idi. Fakat, küçük bır şey de
havası içınde yaşadığım müddetçe, ne· turup İpsiz'le sohbet ederken Reisin ğil, açık denize çıkabilecek ve küçük 
rede olursa olsun, yorulmuş ve yeise gözleri ufuktaki bir gemiye dikildi. Bu, şirket vapurları kadar bir gemi idi. U· 
düşmüş hiç bır insana rastgelır.edim. sahilden iki mil kadar açıkta giden bü· şaklar harekete geldiler; deniz dola~ı-

İşte o tehlikeli gün, bu insanlardan yük bir römorkör idi. Arkasında bü - sile karaya çekilmi~ olan takalar ~ ;:n.ı:ı.e 
bir kısmı da biz olduk! .>'Ük bir duba vardı; römorkö:- dubayı !ndirildi. 

işte yol çekerek, yavaş yavaş, İstanbul istika· Herkes silahını alıp takalara gi~eğe 
metinde gidiyordu. Reis, önce dikkatli başladı. Tam bu sırada, ufuktakı ro • 
dikkatlı, sonra da dalgın dalgm bu rö· morkör ve duba bocalamıya ba~ladılar; 

Nihayet güneş batmıştı. Biraz daha 
Yolumuzu bulamazsak, yarım saat son· 
ra ormanın içine çökecek karan~ık 
içinde, olduğumuz yerde kalmıya mec· 
burduk. O zaman bir ateş yakıp, gece· 
Yi geçirmenin çaresini arayacaktık. 
Tam bu sırada, ormanın ağaçları bir • 
denbire seyrekleşmiye başıadı, bir kaç 
::1akika sonra birdenbire karanlıktan 
aydınlığa çıkar gibi, ağaçs1z bır saha • 
Ya, geniş bir rneydar.a çıktık. Etrafıma 
bir göz gezdirdim ve gayri ihtıyari ba
ğırdım: 

- İşte yol! 
Yüz metre kadar bir sathı maili in· 

tliğimiz zaman aradığım derenin kena· 
tına ve bu kenarı takib eden yola gel • 
rniş olacaktık! 

O zaman, biraz evvel benimle alay 
<?den arkadaşlar, yolu bulmaktaki ma· 
haretimden dolayı beni tebrikt! b::ışla· 
dılar; benim de biraz kollarım kabardı 
"e neş'e ıle cesaretimizin artitğ1 göı ül· 
dü. 

Yürfrdük, yürüdük ... Karanlık için • 
d~ yolu takib ederek yatsı vaktınden 
bıraz sonra Kefken iskelesıne geldik. 
Oraya kadar bizi tek bir insan bite gör· 
rnüş değildi. Binaenaleyh, bizim iz:mi· 
zı kaybetmek i.jzere hemen tedbirler 
ahnıya başladtk. Kefken iskelesinde 
küçük bir köy vardır; evvela, köydcr. 
dışarıya kimseyi çıkarmamak üzere et· 
tafa bir nöbetci kordonu çevirdık. On· 
dan sonra, jandarma karakolunu işgal 
(lderek Kandıra iJe rnevcud telefon hat· 
tından kimsenin muhaber~ etm~mesi 
için telefon makinesinin başına da bir 
nöbetci koyduk. Ondan sonra, ka hvede 
Ocağın karşısına geçip döne döne ken· 
dinıizi kurutmıya başladık. 

Katı yurekli olmak lazım 
Böyle zamanlarda kah yürekli ol· 

nıak lazım geliyor. Saatlerce bir çok 
köylü ve Kandıraya mal yüklemiş o· ı 
lan arabacı gelerek benden yola çık • 
l'naları için müsaade istediler. Hepsine 
de •Olmaz!» cevabını vermek icab et· 
ti. Bu sıkı tedbirlerin sebebi ise hep de· 
~izdi: Rüzgar henüz durmamıştı; deniz, 

abara kabara geliyor, korkunç sesler· 
le sabiJin kayalarına çarparak, beyaz 
köpüklerle, parçalanıyordu. O, bu \'a· 
ziyette ıken bizim, taka1arh engine a· 
Çılrnamıza imkfın yoktu. Denizin dü -
?.elmesine intizaren bizim burada ne 
kadar zaman p,eçirmeğe mahkum knla· 
C?ğımız belli değildi. BunuıJ içirı, bı· 
Z~m nerede olduğumuzdan geridckıle· 
tın kabil oldu~u kadar geç maHiMat al· 
~al~rı lazımdı. Her şeye rağmen ken· 

1 rnızi gızlemek ve izim:zı belli etme· 
~t>k zaruri idi. Bunun için o gece. s:ı • 

ah<1 kadnr Kr>fken limanından Kandı
ra h>tikametinde kuş bile uçurmadık. 
b· Sabah olduğu zaman biz kurumuş, 

•
1.raz uyumuş ve dinlenmiş, yağmur ve 

~uıaar da dinmişti. Fakat, öli.i dalgalar 
e"am ediyordu. 

k GeC€ yarısından ı:;tmra Kandıra ile 
rn°?uşrnuştuk. Atıf bey de gece yarısını 
1 

Ut'-'akıb Kandıradan ~ıkmı~h. Hava· 
iıı.n diizelmekte olmasını gördüğümi.iz 
dcın Refken iskelesindeki kordonu kal· 

1 ırıp Kefken adasında İpsız Recebe u-
aşrnak üzere oradan hareket et!.ik Re· 
~ep Reis, bizi dostlukla karşıladı . 

0

Ta • 
a·aların hazır olduğunu, fakat, den ize 
. Çılrnak için bir müddet beklemek ]fi. 
~ırn geJdığini söyledi. Ya.m z biz, k en • 

morkörü seyretti. Nihayet bana: reis de dürbünü alarak bu yeni hare • 
- TaJihiniz varmış, sizm!.. keti tetkike başladı. İki dakika sonra 
Diyerek ayağa kalktı ve cUşak> la· reis memnundu: 

ra seslendi: Ahmet, Mehmet, Hasan... - Bizim oraya gitmemize lüzum kal· 
Çağmlan delikanlılar koşuştular. On· madı; açıkta deniz çok olduğu için onlar 
lara emir verdi. Hemen iki taka hazır· buraya gelecekler! ( Arkası var ) 

-=---=--

Beyoğlu Vakıf l ar Direktörtüğü i l anları __________________________________ ..;;;_ _ _________ .....J 

Pangaltı Yedikuyular cad desi 6 No: ru 8ahçe 
Yukarda yazılı vakıf bahçe 31/MnyLc;/1938 tarihine kadar kiraya verilmek 

üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

İsteklilerin 24/Mayıs/1937 günü saat 14,30 da Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü 
Akarat kalemine gelmeleri (2697) 

·-·- - -- ----------------~ 

Ankara Yük ek z ·raat Enstitüsü 
e ör · ·ğün e • • 

1 - Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 585 taleb"si ile 140 müstahdeminin 
Haziran 937 iptidasından Mayıs S38 sonuna kadar bir senelik sabah, öğle ve ak
şam yemekleri kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 5/Hnziran/937 tarihine ras1hyan cumartesi gü11ü saat 11 de ihalesi yapı· 
lacaktır. 

3 - Talebenin beheri için 50 ve müstahdeminin beheri için 30 kuruş gütılük 
iaşe bedeli tahmin edilmiştir. 

4 - Muvakkat teminatı tutan olan Gfj66 liralık Banka mektubu veya vezne 
makbuzlarile tekliflerini muhtevı zaı-ffo rının ihaleden bir saat evvelin~ kadar 

Komisyon Reisliğine vermeleri ve ihale saatinde komisyonda hazır bulunmala.ı. 
5 - Fazla izahat Ye parasız 1artnamesini almak isteyenlerin Yüksek Enstitü 

Daire Müdürlüğüne müracaatlan fl:ln o!u nur. «1280~ c2896> 

~ususi ŞAR TLAQl'!IZ ~Alı(t(f NDA 
GIŞEL~l2 1M iZOtN MALUMAT ALiNi z 

iSTANBUL- kAQA1eo·y PALAS - ALALEMcı HAN 

Sovyet ORAK 
·---- -------·----

ZEN i T 
Konya • Asri sut maki nele. i 

hiç bir makineyi ken. 

d ine rakip görmiyen 

ınns:esna bir SEPA· 
RATÖR'dOr. 
lyi istihsal, bol randıman, ancak 

20 sene garantili kırılmaz cam mOş'
ireli Z E N 1 T 'le kablldir. 

Çünkü : 

Tekniğin bir şaheseri olan ZENJT 
dalma ZENİT'tir. 

İnsan ve 
Yazan: Grent - Veıton 

Issız ve tenha Armadel yolunda bir 
süvari gidiyordu. Yolun her iki tarafın-

Sayfa 9 

Canavar 
Rusçadan çeviren: A?a.r 

Fakat dönemedi. Zorlukla köpeğine ses• 
lendi: 

da kesif çalılıklar ve ıenç okaliptos ağaç- - Çek yavrum ayaklarını!. Bana ağn 
lnrı uzanıyordu. lık veriyorsun!. 

Kasaba bir dağ eteğinde idi. Süvari a- Köpek ayaklarını çekti. Kulübenin or• 
tını kasabanın ana caddesine doğru sür • tasına gitti ve oturdu. Aradan bir saaf 
dü. Kasabanın beyaz badanalı evleri, ko- kadar vakit geçmişti. Yavaş yavaş akşam 
yu akşnm karanlığında kurşuni imiş gi· oluyordu. Çoban çok büyük bir güçlükle 
bi görünüyorlardı. Yollarda kimsecikler elini fenere kadar uzattı. Onu yaktı. Bd 
yoktu. Süvari kasaba doktorunun evi ö- hareket esnasında vücudünün sağ tara .; 
nünde durdu. Atından indi. Kapıyı ça1- fının hiç tutmadığını anladı. 

dı. Köpek ha.Ia odanın ortasında idi. Mu· 
Doktor yorucu bir iş gününden sonra ayyen aralıklarla uluyordu. Bazan da ya• 

evine henüz donmüştü. Kapıyı açtı ve tağa uzanıyor, sahibinin yüzünü yalıyor .. 
gelen süvariye sordu: du. Çoban yaşlı gözlerile köpeğinin bü 1 

- Hayrola!. Bir hasta mı var?. tün hareketlerini takib ediyordu. Ansızın 
- Evet. Borrous·Krik'deki çoban hns • köpeğinde fuı.i bir değişiklik farketti. Kô-

talandı. Ben, tesadüfen, oradan geçerken peğin bütün adalUtı tekallüs ctmi~, tüy• 
onu kulübesine yakın bir yerde, toprağın leri diken diken olmuştu. Göz bebekled 
üstünde yatar buldum. Bir köpek ulu - çılgın bir ışıkla tutuşmuş gibi idi. 
ması dikkatimi çekti. O münasebetle onu Çoban da dikkat kesildi. Etrafı dinle -
gördüm. di. Birdenbire kulağına uzaklardan gelen 

- Peki, sence çobanın nesi var?. bir ses çalındı. Bu ses, bir sevinç haber • 
- Doğrusu bilmiyorum. Fakat görü - cisi idi. Demek ki onu kurtaı;mağa geli ' 

nüşe göre ona inme inmiş olmalı. yorlardı. \ 

- Kulübesi nerde? Çoban cevab vermek istedi. Fakat hay .. 
- Buradan yirmi kilometre kadar bir kırmak için kendinde kuvvet bulamadı. 

mesafede. Kalkmak istedi. Fakat doğrulmasile ya .. 
Doktor, ancak bir saat sonra yola çıka- tağına düşmesi bir oldu. Bu esnada kö • 

bildi. 1ki tekerlekli hafif bir arabaya bin· pek bir zenberek gibi kapıya fırladı. Tüy• 
mişti. Az sonra kasabanın dışına çıktı. leri bir kirpiyi andırıyordu. Gözleri bu 
Yo11ar ıssızdı ve karanlıktı. Ortalık!a geceki kadar çılgın bir parıltı ile hiç yan. 
korkunç bir sessizlik vardı. Atın derin de- mamıştı. Dişleri tamamen meydanda idi. 
rin nefes alışından başka bir şey duyul· Ses bir daha duyuldu. Fakat bu defa 
muyordu. Zaman zaman bir kanguru si· daha yakından gelmişti Biraz sonra a • 
lucti görünüyor ve çalılıklar arasında yak sesleri işitildi. Köpek bütün vücudi .. 
sür'atle kayboluyordu. Uzaklardaki ağaç· le titredi. 
lar gece karanlığında daha büyük ve cia- Kapı, paslı bir gıcırtı ile ardına kadar 
ha iri görünüyorlardı. Yol gittikcf' uzu - açıldı. İçeriye, çevik adımlarla dokton 
yordu. Epey bir müddet sonra, uzaktan girdi. Doktor, bu ılık yaz gecesi içinde i• 
koyu bir karanlık göründü. Bu, ormnıı ol· deta bir peri kadar sıcak ve güzeldi. 
malı idi. Araba ormanın içine girdi. Şım- Köpek, evvela, bir yandan diğer yana 
di keskin bir hışırtı kulakları tırmalıyor· sallandı. Bir kaç adım geriledi. ve ... bo • 
du. Bu, yaprakların çıkardığı seslerdi. ğuk sesler çıkararak doktorun göğsüne 

Orman bitti. Fakat etrafta kulübeye atıldı. Keskin dişlerini doktorun gırtlağı· 
benzer bir şeyler görünmüyordu. Dok • na geçirmek üzere idi. 
tor arabasını durdurdu. Üstüste iki defa Doktor, gözlerini ve boynunu koru .. 
haykırdı. St:s, gece karanhgında boğuk mak için, insiyaki olarak, sağ cli'lı kal .. 
akisler yaptı. Ve yavaş yavaş eridi. Dok- dırdı. İşte bu esnada köpeğin dişleri bü• 
tor bir cevab alırım ümidiJe biraz daha tün kuvvetile kolunun etlerini gömül o:. 

etrafı dinledi. Fakat ortahkta bir çıt bi- dü. 
le duyulmuyordu. Belki kulübe daha ile- Bu hiç beklenmedik hücum, doktoru 
ride idi. Yarım kilometre kadar daha yü- çok şaşırttı. Gayri ihtiyari bir kaç adım 
rüdü. Bir daha haykırdı. Fakat gene sc- geriledi. Bu suretle farkına vnrnıadan 
sine cevab alamadı. köpek tarafından duvara sıkıştırılmış ol· 

Biraz daha yürüdükten sonra, kulübe, du. Fakat bu şaşkınlık çok sürmedi. Dok
adeta gecenin içinden çıkmış gibi karşı- tor kendini çabuk topladı ve ne yapması 
sında peyda oluverdi. lazım geleceğini düşünmeğe başladı. 

* Köpek hasta sahibini müdafaa etmek· 
Bundan bir kaç saat evvel, çobanı yer· ten başka bir şey düşünmüyordu. Onw 

de bulan süvari onu kulübesine getirip bu saldırışı, canavarca bir hissin bir ifa· 
yatırdıktan sonra ihtiyar çobanla sadık desi olmaktan ziynde sahibine olan bağ • 
köpeği uzun müddet birbirlerine bakışa- . lılığınıh bir eseri idi. 
rak, uzaklaşan nal seslerini dinlediler. Duvara dayanan doktor düşmanım 
Çobanla köpeğin bakışları her karşılaş - sol eJile itti ve gırtlağından yakaladı. Kt• 
tığı vakit ikisinin de gözlerinde derin bir peğin dişlerini geçirdiği sağ kolu müt •. 
yalnızlık okunuyordu. Çoban hareket • hiş surette acıyordu. Köpeği, yavaj ya .. 
siz yatıyordu. Ona birdenbire inmf' in - vaş geri doğru sürmeğe başladı. JvTa!<sa· 
mişti. Güçlükle, henüz hareket halinde dı, düşmanını bütün kulübeden geçire • 
olan sol elini uzattı. Köpeğinin başına rek kar~-ı duvara dayamak, bu sureU~ ko.. 
koydu. Ve büyük bir zorlukla kiıpcğile lunu kurtarmaktı. Fakat bu çok güç biıı 
konuşrnağa başladı. işti. Çünkü müthiş köpek, mütem .. diycn 

Köpek burnunu sahibinin avucu içine ön ayaklarile hücumlar yapıyor, dokto , 
soktu ve acı acı uludu. Sonra sesinı ke- run suratını paralamağ::ı çalışıyordu. fJok· 
serek iki ayağını çobanın yatağı üzerine tor, ancak başını sağa sola sallamak su , 
koydu. İhtiyar çobanı yalamnğa başladı rctile kendini koruyabiliyordu. 
Çoban, biraz sola doğru dönmek istecli. (Devamı 11 inci sayfada) 



10 Sayfa 

• Son Polta • nın tefrikaaı : 31 

Endülus -Şövalyesi 
Abdurrahman 

Yazan: A. R. 

Çizmeci ustası Abdülazizi kimin öldürdiiğünü 
söylemiyor, yalnız " gece yatarken yatak odasına 
nereden girdiği anlaşılamıyan bir berberinin zehirli 

hançeri alhnda can verdi ,, diyordu 
Bana llıtfen, Don 
Joze diye hitap edi· 
niz.. şimdi gelelim 
size .. yani, yüzün " 
den asalet ve neca .. 
bet akan za tıalıni • 
le. Sizin isimleriniz 
nedir? 

- Beni.. doğdu • 
ğum gündenberi; sa· 
dece Abdurrahman, 
diye çağırıyorlar. 

- Bu da güzel bir 
isim ... Vakıa, evvel 
ve ahırında bir 
asalet ünvam olma· 
makla beraber, bu 
da tannan ve cazip 
bir isim. Burada, bu 
ismi taşıyanlara çok tesa • r ilan etmişti... Gel zaman, git zaman, 
düf edeceksiniz... Hatta, bunlar • galiba, aradan beş sene kadar geçtık • 
dan biri de, şimdi size bah· ten sonra, günün birmde Abdülaziz 
~edeceğim Belensiya konağının bu • katledilmiştir. 
günkü sahibi olan bir arap prensidir. - Dur, dostum 

- Yaaa?.. - Durdum. 
- Evet ... Şimdi size, o Arab prensi· - Abdülfızizi kim 'kat!etti. Buna dair 

nin, o zarif ve muhteşem konağa ne su· ne. biliyorsun? .. 
retle yerleştiğini hi~aye edeceğim... Ihtiyar çizmeci bir kadeh şarap daha 
Belki işitmişsinizdir. Ispanyayı Got kra· yuvarladıktan sonra cevab vermişti: 
lının elinden ilk alan, Tarık isminde - Bin türlü, rivayet... · 
bir Berberidir. Fakat bundan daha ev· - Bunların en doğmsu? .. 
vel işe başlıyan .. ve ilk defa İspanya - Haaaa .. ben, kubğı delik bir adam 
toprağına ayak basan da; gene Berbe- olduğum için, tabiidir !<:, hakikati çok 
rilerden (Tarif) isminde bir kahra • iyi bilirim. Fakat, bunu söylemekte 
mandır. mazurum. 

İhtiyar çizmecinin, dindarane bir - Niçin? .. 
hürmetle söylediği bu sözler; Abdur · - Çünkü ben .. sabtk, müteveffa ve 
rahmanın çehresinde geniş ve mağrm: bedbaht kral hazretlerinin at uşakları
bir tebessüm husule getirmişti Başını, nın çizmecibaşısı olduğum için, saray 
biraz daha dik tutarak' adamı sayılırım. Maltım ya saray a • 

- Evet .. bu il<i kahramandan bahse- damları, sarayların sırlarını daima 
dildiğini çok defa ben de işittim. muhafaza ederler. Onwr, birer sır kü-

Demişti... Çizmeci Don Joze, önün· pü halindedirler ... Fakat sizin çok cö· 
deki şarabı son yudumuna kadar iç - merd ve alicenab bir genç olduğunuzu 
tikten sonra, sözlerine devam etmişti: görüyorum. Onun icin sizi merakta hı· 
·- Ancak bu iki kahraman İspanya· ı·akmak istemiyorum. Buna binaen, si

nm en mühim kısımlarını aldıktan .. ve ze şu kadarcık olsun çıtlatayım ki; bir 
artık, Got krallığını orhclan kaldır • çoklarının iddia ettikleri gibi; Abdüla
dıKlan sonra, Arabların en büyük ku· ziz, artık azgın bir aygır gibi gemi azı· 
mandam Musa, İspanyaya geçmişti... ya alarak Got saraylarını bır rezalet yu 
Bu adam, ihtiyar ve kıskançtı. Tarık'ın vası haline ~tirdiği için, Şam halıfesi
bu büyük muvaffakiyetini kıskanmış • nin emrile katledilmiş değildir. 
'.ı ... Tarık, onu şikayet etmek için Şa· · - Ya? .. 
.na gitmişti. Biraz sonra, Musanın bu· - Saray adamlarına mahsus ketumi· 
radak. \·azifesine hitam verilmiş; o da yeti ihlal etmemel:t iı;in size şu kadar· 
Şam'a celbedilm"şti... Musa, oğlunu cık çıtlatayım ki.. o, Berberilere karsı 
yerine bırakmış, kendisi Şam'a gitmiş· gösterdiği kabalık ve nankörlüğün c~
ti. Fakat bu haris ihtiyar; giderken de zasını çekti.. ve, gece yatarken vatak 
Got saraylarındaki bütün kıymettar eş- odasına nereden girdiği anlaşıla~ıyan 
yaları aşırmış; yüzlerce deveye yükle· bir Berberinin zehirli hançeri altında 
terek sahile indirmiş.. oradan da bir can verdi. 
büyük gemi ile Suriyeye gitmişti... O: - Aıa .. fazla tafsilat vermeyiniz. Sa
böylece gide dursun; yerine bıraktığı ray adamlarına mahsus ketumiyeti 
oğlu Abdülciziz, artık b:r hükümdar gi· muhafaza ediniz, dostum .. gelelim, hi· 
bi yaşamıya karar verm~; saraya yer· kayenin mabaadine .. 
leşmişti. Üstelik olarak sabık kralın - Evet, cömerd a!:ilzadem .. gelelim. 
dul zevcesi Ejilonayı d::ı nikahla almış .. hikayenin mabaadine ... İkinci kocasın
bcdbaht Rodrikten münhal kalan saray dan da kanlı bir .1kıbetie dul kalan sa
ve saltanata yan gelmişti. Aradan çok bık kraliçe, bir miiddet sarayda mün· 
geçmeden, bu sabık kraliçe bir kız zevi bir hayat geçirdi. Fakat ,maktul 
dünyaya getirmişti. Günahı üzerinde Abdülazizin yerine tayin edilen \'ali, 
kalsın; bu kız için bazıları hakikaten onu saraydan tardetti. İşte o zaman; en 
AbdüHizizin kızı; bazıları da kıpkızıl eski İspanya asilzadelerinden olan rı:ıh· 
piç demişlerdi. Fakat herkes ne söyler· metli Kont Belensiya, kraliçeye acıc!ı. 
se söylesin; Abdülaziz. kızı benimse • Onu konağına aldı. Eski bir kraliçe."c 
mişti. Ve resmen, kendi kızı oiduğunu layık bir hürmetle yaşattı. Fakat ar-:ı· 
.. -:::::: .................................................... dan çok geçmedi. Bu ihti)'ar ve cilice-

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu rece nöbetçi olan ec1:m eler şunlardar : 

İstanbul cihetindekller: 
Aksarayda: (Sııı:-ıınl, Beyazıtta: CE -

mllyadl), Karagümrükte: tKemnl), 1''e
nerde: <Emllyadlı, Sanıo.tynda: ı reofJ
los>, Şehzadebaşınd:ı: < İ. Ho.kkı), Eyüp
te: (Hikmet Atlamaz), Eminonünde: 
(Hüseyin Hüsnü), Küçukpazarda: <Yor
gi), Alemdarda: (Ab<lül'<.,ıdlr) Bakırkö
yünde: <İstepanı, Şehremininde: (Na -
zım>. 

Beyoğlu cihetiıulekil~r: 

İstlklfll caddesinde: CKanzuk), Dai
rede: (Güneş), Topçularda: •Sporldlsl, 
Taksimde: <Ntz:ı.mettlnl, Tarlııbaşında: 

(Nihad), Şişlide: (Halk), Beşlktaşta: 

(Ali Rızn). 
Boğaziçi ve Ad;ai::uda: 
Üskfülnrd:ı: (AhmedtyeJ, Sarıyerde: 

(Osman), Kndıkoyünc!e (Saadetl, <Os -
man Huliisil, Büyükadada: (Halk), 
Heybelide: (Tan:ış>. 

nab asilzade vefat etti. Burada hiç bır 
varisi olmadığı için bütün mal ve P.ffi· 

valile beraber bu konak d~ hi.ikumet 
tarafından zaptedildi. Hem kraliçeye, 
hem de kızına nezaret ve vis.ıyet et -
mek üzere, Abdülazizln kardeşi Ab . 
durrahman, bu konağa yerleştirildi . 

- Demek ki, şimdi.. .... 
- Evet şimdi, o şahane konakta, bu 

adam büyük bir debdebe ve saltanat i· 
çinde yaşamaktadır. Dahcı doğrusu, 
kraliçe ile zavallı kızcağızın bütün ser
vetini gasbederek bunları zevk ve se· 
fahati uğrunda, avuç avuç her tarafa 
saçmaktadır. 

- Şarabınız, bitti. Bir şişe şarap da· 
ha ikram edersem, her halde reddet -
mezsiniz. 

- Ah, cömerd asilzadem.. beni; si· 
zin gibi bir zatın ikramını reddede • 
cek kadar terbiyesiz mi zannettiniz? . 

( Arka~1 var ) 
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~BARBAROS 
........... _Korsan . Petinde.~~ 

~azan : Celal Cengiz 

Barbaros Doğan Reisi aratıyordu 
Kadının bulun • 

duğu kamarada ya • 
banc! bir ~kek na • 
sıl yatabilirdi? 

(Ölüm Burnu) nu 
geçinceye kadar dü· 
menci Mehmedin ya 
nında oturan Doğan 
bey birdenbire ge -
ninin içinde nereye 
saklanmıştı? 

Dümenci Meh -
met güvertede ko .. 
şuşan gemicilere: 

- Kimi arıyorsu-
nuz? 

Diye sordu. 
Gemiciler: 
Barbaros, Doğu 

beyi istiyor, dedi • 
ler, onu arıyoruz. 
Nerede yatıyor aca· 
ba? ... 

Mehmet dişlerini 
sıkarak acı bir gü • 
lüşle başını salladı .. 
dfü-ıi.indü .. 

Sonra birden bey 
nini kurcahyan kor
kunç bir ihtimali düşünerek, gemici • Bar barosun malı değil misin .. ?• 
lerden birini yanına çağırd~: Jüzetta cevab veriyordu: 

- Sen biraz dümene bal{ .. ben gidip 
onu kaldırayım. 

Ve dümeni gemicilerden bırine bıra· 
karak yerinden fırladı. 

Dümenci Mehmet nereye gidiyordu? 

Yürüdü .. 
Dar bir merdivenden indi.. 
Küçük sahanlıkta durdu. 
Kamaranın 

sordu: 
kapısındaki nöbetciye 

- Prenses Jüzettanın yanmda kim 
var? 

Nöbetci birdenbire afalıad? .. 
Kaşlarını kaldırarak, korkak bir ses· 

le cevab verdi: 
- Kimse yok .. 
Ve hemen ila\•e etti: 
- Buraya Barbarostan başka kim gi· 

rebilir? 
Dümenci Mehmet, nbbetcinin göz • 

lerinden her şeyi okumuştu. 
- Doğru söyle, dedi, başın. yakarım 

sonra .. bir kaç florinle satın alınmışa 
benziyorsun! 

Nöbetcinin çeneleri tutuimuş gibi.. 
cevab veremiyordu. 

Bir kaç saniye sustular .. 
Birbirlerine bakıştılar. 

Nöbetci tehlikeyi görünce 
madı.. 

Mehmedin kulağına iğildi: 

dayana -

- Ben namuslu bir adamım, l\foh • 
met dayı! .Bu işi yapmak için hiç kim -
seden para filan almadım .. Doğan reis 
boynuma sarıldı.. yalvardı: (Prensese 
bir çift sözüm var. Müsaade et de söy· 
leyip döneyim!) dedi.. dayanamadım .. 
yol verdim. İçeride ondan başka kımse 
yok. 
Kapıda duran nöbetci merd bir a • 

damdı .. 

Söyledikleri yalan değildi.. Doğan 
bey nöbetciyi para ile tatmin edeme • 
yince boynuna sarılmış ve: 

- Jüzettaya bir şey söyliyeceğim. 
Bundan ötürü ne sana, ne de başka bi· 
rine fenalık gelmez. 
Demişti. 

Dümenci Mehmet kulağını kapıya 

dayadı .. 
Dinledi. 

Doğanın sesini duydu. 
Dümenci Mehmet kapıda suçlu bir a· 

d~m gibi titrerneğe başladı: 
Doğan Reis Jüzettaya yalvarıyordu: 
c- Beni baştan çıkaran sensin, Jü • 

zetta! Dün gece kendimi senin ateşine 
kaptırmamak için ne kadar tutuyor -
dum. Fakat, içinde yanar dağlar tutu· 
şan gözlerini bana çevirdiğin zaman. ne 
tatlı bakışların, ne manalı gülüşlerin 
vardı. Beni neden yaktın, J üzetta? Sen 

c- Ben, kendi kendim.in malıyım. 
Barbaros benim babam yerinde .. yaşlı 
bir adamdır. Seni görmeseydim, belki 
uzun yılların erkek hasretini onun göğ· 
sünde dindirecektim. Fakat, seni gör • 
dükten sonra, bunu yapamazdım .. ar· 
tık bu sert bakışlı deniz kurdunun koy· 
nuna giremezdim. Onu sarhoş ederek 
sızdırdım .. ikimiz de ayrı ayrı uyuduk. 
Fakat ben, rüyamda bile seni sayıkladı· 

ğımı hatırlıyorum, Doğan bey .. sakın 
beni ihmal etme .. beni unutma• 

Dümenci Mehmet bu konuşmayı işi· 
!ince: 

- Doğanın kabahati yok .. zavallı -
nm başını yakan, bu kadındır. 

Dedi.. ilk önce hiddetle içeriye gir • 
meğe karar vermişken, bir rezalet çık· 

ınası ihtimalini düşünerek nöbetcıye 
ciöndü: 

- Ben gidiyorum .. sakın buraya gel· 
diğimi kimseye söyleme .. ve arkamdan 

Doğan Reise haber ver .. kendisini Bar 
baros çağırıyor. 

* Korsikaya ilkönce ayak basan 
Türk denizcisi kimdir ? 

Türk gemileri limanın ağzında ~ıra 
!anmışlardı. 

Barbaros, Doğan beyi görünce: 
- Nerdesin a kuzum, dedi, demin 

denberi seni aratıyorum? Hala ayılma 
dm mı~ 
Doğan Reis sersemlemiştı .. 
Birdenbire silkindi.. gözlerini uğuş 

turdu: 
- Dümen yerindeki halatların ara 

sında sızıp kamışım. Ayıldım artık .. 
Barbaros limanı gösterdi: 
- Düşmanı kıstırdık nihayet bura 

da ... Etrafa bakmıyor musun? 
- Geldiğimizin bile farkında değil 

dim. Kürekciler küreklerini sudan kal 
dırmışlar. Korsikaya bu kadar kolay vı 
arızasız geleceğimizi ummazdım. 

( Arkası var ) ,... 
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İnsan ve Canavar 
(&ı tarafı 9 11ncu :SG.hifede) bir sevinç ~ası do~. Çoball 1bu defa 

DOktor derin derin ve sık sık nefes a- da gözlerini kö~ğine çevirili. Köpeğin 
lıyordu. Dudaklan sımsıkı bpall, dişleri gözlerinde vahşi bir korku okunuyordu. 
tıkılı ıidL Yava§ yav~ o da canavarlaşı - Bu gözler, çobanın ııözlerile il.er karşı -
Yordu. Diişnanım ite ite kar§ı duvarıı ka- ilaşt.ıltca ifadeleıi d~işiyor., y.alv.ar.an, 
dar getirdi. Parmaklan gittikce. köpeğın yal'dım istiyen 'bir iıal alıyotlardı. Ço -
sıcak !boynu içine gömülüyordu. !Koİun - ban konuşabilseydi belki doktorun kal -
daki ağnya rağmen bütün 1ruvvetile kö- binde bir merhamet uyandırabilir. köpc
Peğin gırtlağını sıkıyordu. ğini ölümden kurtarabilirdi. Çünkü ar -

Köpek fasılalı, ve ağır ağır soluyordu. tık köpeği boğmağa lüzum kalmamıştı. 
Gözleri kah açılıyor, kah kapanıyordu. Kopek mağlubiyetini kabul etmiş, çok -
boktonın etlerine geçen dişleri yava'l ya- tan teslim olmağa hazırlanmıştı. 

·NASl~ 1LAC1 
J.<ANZUI< 

Te1J.lılfhaned~ki kadınlarda bulanan bıçaklar 

. lstanbul hapishane ve tevkifhane -ı le mi ~i~ği henüz tamamen tavazzuh 
.sinde, sık sık, .ar.aştırmalar y,apılmak - ıeimemıştır. Bu husustaki tahkikata e-
tadır. hemmiyetle devam edilmektedir. 

Dün sabah, gene, tevkifhanede, bir Hariçten bazı kadmlar da çağırıla• 
.adliye müfettişile 1'"'.atih jandarma bö - rak sorguya çekihn~lerdiT. Mevkuf ka
lük kwnandanı ve İstanbul müddeiu - dınlardan bir kaç tanesi zannaltında bu 
mumiliği birinci tetkik bürosu şefi lunrnaktadır. 

\faş eski şiddetini 'kay"'"'diyordu. Do1ct.o:, Çoban, son bir gayret göstererek .sel 
köpeğın tamamen kuvvetten düştüğünü dir.seğine dayandı. Haykırmak .istedi. Fa
~nnettiği bir sırada, köpek ani bir hare- kat hir külçe gibi yatağına sırt üstü dü~

müddeiumumi muavinlerinden Sabri Kadınların, esrarla olsun, bıça1ıt.la 
tnrafındanı bu neviden mutad bir araş- olsun, pek fazla alfıkaları bulunmıya • 
tırma yapılmıştır. Bu araştırma sonun- cnğına göre, tevkifhanede son zaman • 
da, 1stanbu1 tevkifhanesi kadınlar kıs· lard?ki 51~.1 ~?~~rolllarin aman verme· 
romda, bir miktar esrarla bir kaç tane mesı de goz -onunde tutularak, bu bı • 
bıç.ak bulunmuştur. Bulunan .esrar ve çakları ve esrarı, kadınların, erkek 
'b kl •. . . mevkuflar hesab.:.na sakladıkları \·e bir 

1 ı~add 8.r mu_:~aere _edı!~ıkten sonra, nevi ticaret yapmaları ihtimali de Iıatı .. 
mu eıumuur.ı muavıni uabri ilahkikata lm kt d" . ra ge e e ır. 

ketle yukarı doğru fırladı ve gırfüığmı tü. Son kuvvetini de kaybetmişti. 
kurtarmağa muvaffak oldu. Bu anıda Doktor iki clile köpeğin gırtlağını ha- DOKTOR 
doktorwı eli de kurtulmuştu. Hayvanın la sıkmakta devam ediyordu . .Halbukı ko
gırUağını tekrar yakalıyabilmek içın sal- pek artık nefes almıyordu. Nihayet. dok- l Amerikada uzun tetkikat 
dırdı. Bu -esnada kulübenin uzak köşe - tor da köpeğin cansız olduğunu farketti. • neticesi olarak bulduğu lbir 
lerinden birinde durak büyük bir çoban Yavaş ya\(aş şuuruna hakim olmağa ıbaş- 1 formüldür. KANZUK NASIR 

başlamış, hır çok mevkuf kadınlarla B ·ht' ı d d .. ·· ··ı k b ·h t .:ı: u ı ıma e uşunu ere , u cı e 
garw•yan kadınlan sorguya. çekmiştir. de tahkik edilmektedir. 
. Bu e~rarla bıçak!arm, tevkifhaneye, Şimdilik karanlıkça olan bütün bu 

zıya:rıetçJ olarak gelen kadınlar tar.af1n· noktalar, tamamlanacak tahkikatla. bu 
dan mı, yoksa gardiyan kadın}ann eli- gün yarın aydınlanmış olacaktır. 

80Pası gözüne ilişti. Gözleri bir an için ladı. İlk farkcdebildiği şey ortalıktaki ILAC 
hu sopanın üzerinae durdu. Zeki köpek "Sonsuz sessizlikti. 1 

1 
en eski nasırları bile 

doktorun niyetini anlamıştı. Derhal, :so- Köpeğin gırtlağını bıraktı. Köpek, iri 1 kökünden çıi arır. Ciddi ve 
P~nın durduğu köşe ile doktor arasında gövdcsile kulübenin ortasına dü~tü. Do!<-1 şayanı itimat bir nasır ilacıdır. 

1 
Liseler Satınalma Komisyonundan : 

~ır vaziyet aldı. Şimdi iki düşman ika:ı ı;ı tor, ıher tarnfmdan kanlar sızdığı halde İNGİL1Z KANZUI<" 1 

arşıya durmuş, derin derin nefes alı - köpqğin ba§ ucunda duruyor, lbu ıkanlı ı ECZANEs1 ı 
~lardı. ikisinin de_ gözleri bir deli ıgö- hoğuşmaıun seydni göz "önüne ,a.,..tirmeğc, ~u er nl>1c•ohla - •stanbnl 

gibi parlıyordu. !kisi de birbirlerinin çalışıyordu. Nihayet hatırladı. Onları ; ,, "' ı ı 
gırtlağına atılmak için fırsat k.llluyor - gözden geçirmeğe başladı. Elleri, v.W:u -1 ~-----------•-' 
du d .. - b" · unun ır _çok yerleri ısırık içinde idi. 
b Doktor köpeği aldatmak ve dikkatini Evvelce, hiç duymadığı bir acı bütün vü
a§ka tarafa çekmek için hastanın yata- cudünü kapladı. Yaralarını emmeğe baş

bna doğru yürüdü. Maksadı köpeği so- ladı. Bu işi de bitirdikten soma ibir müd
~nın ~ulundu~ t:ırnftan ~yırmaktL det ortalıktaki sonsuz sükfınu .dinledi. 1 

alcat kopek bu .bileyı de sezmışti. l>ok - Nihayet basta çobanı hatırladı. Çobanın 
~n kımıldanışındnn istifadi! ederek gözleri cam gibi idiler. Sabit bir inadb 
~Şrnanının üzerine atılmış onu kaba et- doktora bakıyorlardı. Doktor bunları e
:~den yakalamıştı. İki düşman tekrar lile kapamak istedi Fakat hareket etme
de bırlerine girdiler .. şimdi köpek mika- diklerini gördü. Mihaniki bir sül''atle 

le usulünü tamamen değiştirmiş.ti. Kı- hastaya eğildi. Kulağını çobanın ,göğsüne 
: h~umlarla doktora ısaldınyor, htt dayadı. 

ngı bir yerinden :ısınyoı; ve kendini Fakat çobanın !kalbi artık çarpmıyor -

~alatmadan sür'atle geri sıçrıyoıxlıı. id":'u.-:--~---------
'- köpeğin dişleri doktorun etlerine her Yarmki nushamızda: 

ttıkca doktor acısından haykırıyor, 
>'lırnruklarile kendini koruma,ğa çalışı -
)ordu. Basübadelmevt 
,'Yatağında haııeketsiz -yatan çoban, bü- • 

:!~bir dehşetle bu 'miicadeleyi göılerue Çevıren: Faih Ber.cmen 
tar 1~ e~yordu. F.sascn köpeğinin dok - -·--~· -1 

Uzerme ilk saldırışını gördüğü za - Fotograf serınisi 1 
Jnan kalbine müilıi§ bir sancı saplaruru.~ · , . v · 
tı.. kendisi - :ı...._. ___ k . . f • Istanbul beıedıy.esı Baikan festivali 

m n.unculllil ıçm ersahlarca - bet·ı A- sto . ind b" l!ıesafcden gelen bu. • d _ ._ munase ı e gu s ayı ııç e ır .:fo-
..ı __ • ıyı a amın l'bö)le bJ.- to~af sergisi açacaktır. 
~ıbıre taarruza • ba J>'Oı • dırt . ograması ço m ·~ - Sergiye gönderilecek fotograflar 

DOYÇE LEVAST LİNYE 
G. l\J. B. 11. HAl\lBURG 

Doyçe Lcvnnt Lirıye Hamburg A. 
G. Hanılıurg, Atlas Lev.mt Linye 

A. G. Bremen 

Haıııburg, Brem, Anvcrs, lstanl.lil 
ve oah,ısiyııh arasında uimet ı·e 

avdet muntuz.ım postuları 

lstaıılrnlda beklenen vapurlar. 
lth~ka_ vapuru 28 Mayısa doğııu 
~rcarlıa vapuru 30 mayısa doğnı 
Kythera vapuru 30 .Mayısa doğrıı 
Konya v1ırnru 2 Hazirana do.ğnı 
Burgnz, V1m1a, Kfurtenoe !çin U-
maıııınız<ıan hareket ..edecek 

vapurlar 
Kythern v~ıpunı :2 llılz:ı:ıı.na doğru. 
Yakında Hamburg~ !Brem, Aov.e.r.s 

ve ll.o1emam Umanlan iiçın 
İlRrekat ~decek ~·.a,ımr1ar 

Morea vapuru '27 Mayısa tloğru 
Fazla lafs.llt li~1n Galala'du Ov.a

kiıııyan hımıııdtt Do ·(e Levıınte 

Lin; e vapur ıacenlıllığma mnnı.eaat. 
Telefon: 44 76()..~7.(;9 

~ .................... , 
ltıa~r~~~ ~a~-~ğ_inin ~ücwrılarnı:ı ısxı•. 30X40 ve 50X60 boyJarnnda ol-
le kAr ak ıçın iki kelime söyh!mesı ibı- malı ve temmuz aymm zo :inci günü- r~ E Mil I u 
~ea: g~le~~· Fakat ~oban bu ll!.ik~ ne kadar nu~araıı makbuz mukabılin- ,,,.. 

11 

1- Y soyliyehilecek bir halde değildi de Belediye Iktısat :işlen Müdür!üğt: 
1'ru kanlı boğuşmayı, böyle sessizce.. göz- Turizm bürosun:ı teslim edilmi"ı bu -

e takib etmekten başka bir ş:y ya- lunmalıdır. Bu sergide teşhir edilen e
hrnıyordu. sımler belediye ıktısat i~leri müdür:iü
~arpışan iki ~düşman, adeta çobanın o- ğünün riyaseti altında bulunan oir jü
~b a bulundugunu . unu~muştular bile .. ri he~: eti tarafın~an_ tetkik edilecek ve 
~ an: do~~orun çevık ~ harekeli:? _ve her zumreden 1 ıncı :'e 2. inci olarak 
~ehle .. d~~manını gırtl~~dan yakaıa- ı seçilen fot.ograf ~ah1plerme yi.ikcıek, cu. Dokto:::::~n ::~:;;::i b~::n::~:· verilecektir. 

1 
Muhammen 'bedeli ilk teminatı 

li'loryada yeni yopılan soyunma gardı-
t<>plannm önüne kum ferşi. 1965,60 147,42 

Vukarda cinsi mikdarı ve rn.u1 anım en bedeli yazılı olan ikum ıi§i pazarlığa 

lonuımuştur. Şartnamesi encümen kal~ minde görülebilir. lsteklller 2491) numa
ta)ı kanunda yaz.ılı vesika ve h!zasmd a gösterilen ilk teminat makbuz veya 
'1ektubile beraber 24/5/937 pazartesi glı nü aat 14 de Daimi Encümende bulun-
'1alıdırlar. (B.) (2922} 

* * . ltcşif bedeli 835 lira 37 kuruş olan Camcı A'li mahallesinin Vezneciler cadde-
'~ndc yeni 81/71 eski 79 N.lı binmıın tn miri pazarlığa konulmuştur. Şartnaroc
:• Levazım Mu üdüğündc ~örülebilir. ls tekliler 2490 N.lı ikanunda ya7Jlı vesi -
,.adan başka Belediye Fıen Işleri .Müdür ltiğündcn alacakları Fen ehliyet vesika-
ıle 62 lira 65 kuruşluk ilk teminat ma:t buz veya mektubile beraber 25/5/937 
'alı günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (l) (2906) 

* * "tıuhammen bedeli 11740 lira 25 kuruş olan jandarma telefon şebekesinin ıslah 

Ne mutlu o 
güzel kadına 
ki, güzelliğini 
muhafaza etmesini bilir.. Ve 
yi .e ne mutlu o güzel olmıyan 

kadına ki güzelleşmenin 
sırrını bilir. · 

KREM 'IENÜS 
bütün güzel kachnlarla güzel 

olmıyan yahud gi!z ... l görünmiyen 

kadınların biricik dostudur. 

~---~----1!!111~ ...... 
1stanbul Asliye Altıncı Hukuk Mah· 

kemcsindcn: 
Fatma tarafından Ş~hreınlni Ereğli ma • 

hailesi l.\lasura sokak 20 • l sayıda iken hıi-

a .. _ 
... a 
i.&1 
> 

Ekmek 

Dağilç eti 
K.nraınan 

~ığır 

Kuzu 

St1rteyıığ 

Toz şeker 
Kes ne şeker 

.::: • o 
ll = _ı.( 

::1: 

~ 

fi5000 
f>lOOO 
16900 
15500 

:MIJOO 

167500 
tfllOO 

42000 

Kr. 
ıı 

:~ 1 91 
46 

80 

27 
30 

P..rinç unu 1000 171 
U.n 2~500 13 
:M.a'karna 8000 23 

~t·hriye 2050 231 
İrmik 2850 14 
J\ usk us 450 2a 
Nişasta 1100 18 

... .. 
..ııı f.! 
.c E 

.s 

2!J28 75 

4151 45 

2040 

1771 88 

470.78 

Cl Cl 

.s ~ ~ e...ıoı._ 
~ ·a::-., 

~ '& .. t~1l .... " cii. ~ .ıı w > 

24.6.937 196 
Pazartesi 

saat 14 de 

24.5.937 
Pazartesi 291 

saat 14, 15 

24.5.937 
Pazartesi 137 

saat 14,30 da 

24.5.937 
Pazartesi 

St!Rİ 15 de 

:.!4.0.~37 

Pazartesi 
saat 15,30 da 

24.5.937 
Pazartesi 

Gl8.t 16, 15 de 

- -------~ -------------------
Bayaz peyınir 115900 

55
a! ~ 

Kıı~ar • 8200 ... J 

Kok köınUrn 810 Ton 1850 

'J'll\'emııı 20!>0 Ton 1200 
Krıple maden kö. 100 • 1450 

'707.93 

1123 88 

1953 75 

24.5.937 
Pıwutesi 

ısa.at 16,30 da 

25,.15. 937 Salı 
saat 15 de 

25.6.987 Salt 
saat 15,SO da 131 

lı7 kalem ya~ sebze 21Dt.i50 kL 
48000 deme't 

321650 ndet 1 
24.5.937 

25097 L. 1882 L. '28 K. Pazartesi 126 
saat 17 de 

K.'Omisy.onumuza bağlı jpansi) oniu -yatılı liselerin M~1s 938 sonuna kadar ih· 
tiy.açJarı olan yPkanda mikdar, muhammen bedeli, ilk teminat eksiltme gün ve 
saatleri, şartnamelerin h.:darik bedelleri hizalarında yazılı yiyecek ve yakacak ka 

palı zarf usulile eksiltnıı~ye konmuştur. Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü 
binası içinde toplanan komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin şartnamelerde yazılı kanuni vesikalardan başka tkaret edasının 

yeni yıl vesikası ve temınat makbuzlarlle birlikte teklif mektupmmı ilıale için 
ta~n edilen saatlerden bir saat evvel makbuz mukabilinde koınTh')'on lbaşkan -
lığına vermeleri 
1ık teminatlannı 'be11i gün :ve saallerc.1en evvel Liseler Muha~<>!:>eciliği vezne-

sine yatırmaları. 
Şartnameler komisyonrian bedelleri mukabilinde alınabilir. -----... -----------
,-~ Galata Mefruşat Pazarı 

F uzu1i 1. Berk men ve Y. Kilitis 

Muşamba ve l!'\civerd storlımn en 
iyi cinsleri. son moda perdelik renk
li margizet, etamin ve filelerin her 
çeşidi, otomatik zarif korniş takım· 
brımız gelmiş ir. 

Mefruşata aid mallan mağ_znmız
da görUp tetkik ediniz. 

Tediyatla kolaylık gösterilir. 

(2607) 

ltıe ikmaline .ait lüz~mu _ı0Jan telefon malZ emesi ka~l~ ?~:~ıa eks~~t~eye .konul -
llştur. Malzeme lıstesılc şartnamesi le vazını Mudurlugunde goruleb'ilır. Ek -

Gn1ııt8, .. 1lnel Cad. No. 24 Telef. 43957 411 ____ _.., --lc.n ikamc.tganu meçbıil olan kocası .arabacı '------~ 
~:lrne 24/5/9'J7 pazartesi günü saat ı::; dl, Daimi Encümende.. ~apılacaktır. İstek -
\> t'r 24!>0 N.lı kanunda yazılı vesib V(' 880 lira 52 kuruşluk ılk teminat makbuz 
bey~ mektubile beraber teklif mektupla rtnı havi kapalı zarflarını yukarda yazı-

l':Unde saat 14 de Daimi Encümene v~r melidirler. (B.) (2576) 

* * Beherinin muhammen 
fi ah 

1 ltıo metre bir metre eninde 1zmir do kuması 25 kiıru_ş 
?3so kilo ikinci nevi pamuk 45 • 
aoeı > hallaciye 4 .. 

15 adet 24 N. makara ipli~ 25 • 
~ 1tı.aiyc gurupları için lüzumu .olan yu kama cinsi yazın eşya açlk e"ksiltmeyc 
~Ul~uştur. Nümuneleri ile şartm:mesi Levazım Müdüdüğünde gör.ülebilir. 
~ klilcr 2490 N.h kanunda y.anlı •esili:a "Ve 107 lira 71 kuruŞltik lilı: ~nat 
tU ltbuz veya mektubile beraber 24!5/9'n :paz.artcsi günü saat H & Daimi En -

mende bulunmalıdırlar. (B.) (2580) 

Sait aleyhine açılan• boş:ı'llma davasında: 

'J'ebll~ata rağmen mahkcıney.a gclın~diğin • 

den bntalep !hakkında gıyaben lbluamele ir-

ıı·ıısıoa karar verilinesi üzerine dos)'a(laki 

11-'atıtıar okuyuak mü.cldci &nuhal .miinde~ 

• 11'f't'atını telaar ıetmi~ erlllik kaydı rörül -

ili\~ pbltleri dinl.cnilmif ve mahkemece it
bu muameleden bahsile muarııeleli gıyap ka-

ırarı ittib::ıı.ile ~ r;in içinde n on beş ıin 

•iidetle .... &eblii'iae w ta111tlkatın 

29/lla&iran/93'7 urLlliae --dil Alı günü 

saat 10 na tafDı'hıııııı Jr.arar ~miş ve gıya' 

1 
. ------·------

Emlak ,,. Eytam Ba~kası ilin1arı 1 
Esas No. 

c 22 

Yeri No.su Nev'i 

Erenkoy Sahrayı Cedit, Ka- 111/1 'Üzüm bağını havi 
yışdağı caddesi. J 11 /1 bahçeli köşk 

taj 118 

Depozı tostt 
T. L. 

35.-

f'afsilitı yukarıda yazdı köşk l-3 sen\! müddetle ve pazarlık ile kiraya verile

cektir. 
İhale 2/6/937 çarşamba günü sa:ıt ondadır. İsteklilerin Şubemize gelmelc -

ri. c484:t 

1tararmm bİl' n'üsbası da mahkeme d"anha-
nesine asdm~ Jaalundatundaa .bet ,eüa icln· atte ist••W Aiılife ' • 8kllk ~ 1 a=weiifwiM .. telter tatalacab teelit :f!S'indı 
de itiraz etmecUli Te muayyen ıün " sa • balunmadıtı takdirde gıyabında yapılan mu- (o~: .a?ı üzere ilin olunur. 867 



Vağll ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağh gece 

ASAN REMLE • 
1 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder 
ihtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

HASAN ismin• v markasına dikkat. 
HASAN DEPOSU: ts T ANBUL, ANKARA, ESKİŞEHİR, BEY00LU, BEŞIKT AŞ. 

'111 Aiti it 

ÇUftU1ULUll 
1 
tL!llllt 

Sofrada 
PMETLUlıt 

. 

INBllAB SOFRA TUZU 

fakat 

M TF 
$ 

EMiR e • e Tıcış Bu;~ kuUanmakJaolur 
Yc 1 Tı B g "'" yuckı w:a. er 1 raş ıça 1 r g>~_rakctndıı 10 tanct~i 1 ~ kuruştur. 

~.~~~~ 

••• 

z. 

ÇOK GGZIL 
bir tarzda yapılmış şık çocuk 
arabalan, her yerden ucuz 

1 
fiyatlarla yalnız 

BAKER Mağazalarında 
satılmaktadır. 

Dr. H AF 1 Z C E M A L 
(Lokman Hekim) 

Dablliye mütehassısı: Pazardan manda 
hergün (2 - 6) Divanyolu numara llK, H te.o 
lctonu 22398 - 21044 

-
. • . • -~. . .: ~ -~ ;~ ... . . . .. ~· :_ ~~~ r ' .. ' .: . 

RADVOLiN'in 
1 · Göz kamaşt1ran muvaffakıyeti 

Terkibinin yüksek fenni 
kıymetine ragmen, reka
bet kabul etmez derecede 
ucuz ve sarfiyahnın çok
luğu sebebile daima taze 
olmasından ileri geliyor. 

crRadyolin» btHUn memleketin tas
dik ettiği bu meziyetleri sayesinde 
balkı yabancı ve pahalı diş macun
larından kurtarmıştır. 

. 
Kolay, seri ve ekonomiktir. 

E SAT • 
· ı 

Ve şehrin bütün büyük elektrik 
mağazalarında satılır. 

Fiyatı : 240 kuruştan başlar. 

1 Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Sellin RagıP ~ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞ~G 

s. Ragıp EMEC 


