
HALKIN aö·z 
!tALKIN 

!:!ALKIN D i L -
,!:ne 7 - No. 2424 Yazı işleri telefonu : 20203 PAZAR 2 - MAYIS 1937 

ı===Ya=ka_li_li-a~~-=-k-a_t-iı_ıe-=_ri-n:so-n -ifa-de-le-ri-I 

Katiller tabancalarını 
nasıl tedarik ettiler? 

Vadettiğimiz mükô.f atı kazanan B. 
Şevket iki katilin nasıl yakalandığını 

"Son Posta,, ..ııa anlatıyor 

Genç dcnzcilcrimiı H<ımjdiyeg.; giderlerken. 

h· ~eniz harp okulu ve lisesini bu yıl gemısıne 1.ığurlanmaları merasimi dün 
~tırip harp sınıfına geçen talebenin parlak bir şekilde yapılmıştır. Heybeli 

Plorna tevzıı ve Ham dıye mektep (Devamı 11 inci sayfada) 

Zakire 
(Yazısı 6 ncı sayfamızda, mahkemeler 

sntunundadır.) 

İdare işleri telefonu : 20203 Fiatı 5 Kuruş 
: 

BUHRAN BİTERKEN 
YENİ BİR BUHRANA 

DOGRU MU GİDİYORUZ 
Dünya borsalarından korkunç feryatlar 

yükseliyor: " Düşüyoruz! ,, 
Yazlfn: Muhittin Birgen 

Buhrandan çıkıyoruz, artık kurtulu- Qan ıtopup bir hamlede Avrupalll.l1 
yoruz, çıktık, kurtulduk derken, dünya göbeğine kadar gelen bir fı..rtınanın 
borsalannda, her taraftan birden, bir korkunç kelim<?sidir. Nasıl rasat mer-
gıcırtı başladı: Düşüyoruz! kezleri, fırtınaların şiddetini, rüzgarın 

Evet, cdüşüyoruz!~ sözü Nevyork· (Devamı 9 ııncu sayfada) 

Fuzuli için yazılan Ermenice eser 
Üstatlar harekete geçti, 
eseri tanıyan tanıyana! 
Bir çok tanınmış muharrirlerin ismini ilk defa 
duydukları eser için bu zevat neredeyse " yazıl

madan evvel bile biliyorduk ,, diyecekler 
Y•zan : SUleym•n Sıtkı 

- .. 

Beşiktaş - Gençler Birliği 
maçı ·berabere bitti, 

Gençler Birliği bugün 

lı 1 t • 

Dünkü milli 
küme maçları 

Fen erle karşılaşıyor Gcnçlcrbirliği kalesi önünde 
(Yazı 7 ncl sa~famızda spor t;Olunumuzdadır) 



2 Srıyfo 
=--

Her gün 
Türkiye - Irak dostluau 
Ve Şark milletleri • 

- Yazan: Muhittin Birgen 

fi=\\ ünden beri İstanbul~ . bulunan 

l!::::{I Irak Hariciye Vez.irmın Anka

ra ziyareti, büyük ve samimi bir dosUuk 
nilmayi§ine vesile oldu. Her iki tarafın 
da, resmi diplomat ağzlyle söylediği nu
tukların içinde, diplomac;i üslubunun ka
yıtlarından kurtulup ta, cayni ha:rat yo
lunun yolcusu olan iki komşu ve ~kl'"ka:
deş milletiz. vesselam!• demek istıycn hır 
5öyl yiş tarzı, bir açılamamak heyecanı 
vardı. Bu, kendisin kan verip kan aldı-

l 1)1 ;r. Cl' 

SON POSTA 

Resimli Makale: X iki sınıf insan •• X 

ımız kültür verip kültür aldığımız Irak 
hlarl~ biz.im aramızda mevcut olan haki
ki tarih kardeşliğinin t bil bir neticesi 
olmakla beraber, ancak biribirlerinc da
yanmak sayesinde iledeycbilccck olan 
şerefli milletler için ayni z.amanda. tanh~ 
bir zarurettir. Naci El J\sıl. bu zıyaretı 
ile bu hadisenin tezahü:-üne vesile verdi
ğinden dolayı kendu;inc teşekkürler ede-

Hayat insanları iki kısma ayırır: Birinci kısmı fikir a· 
d: m lan teşkil eder. Bunlar bütün ömürleri müddetince 
aç tığa, sefalete sıkıntıya ehemmiyet vermeksizin r.1uayyen 
bir ideal peşinde koşarlar. İkinci kısmı ise iş adamları teş
kil eder. Bunlar pratik olanlardır, her hadiseden bir men
faat çıkarmıya bakarlar .. 

tün buluşları ve bütün yükselişleri onlara borçludurlar. 

İş adamlarının, pratik insanların hizmetleri ise sadece 

kendilerinedir. Fakat cemiyet her iki sinıf insana da ayni 

riz. 

* Türkiye ile Irak arasındaki komşuluk Fikir adamının hizmeti bütün cemiyetedir, milletler bü· 

derecede muhtaçtır. Birincisinden manen ve maddeten 

yükselmeyi, ikincisinden de zengin, müreffeh bir hale 
gelmeyi bekler •• 

ve kardeşlik münascbeUerinin bu şekil
de oluşu Garbi Asyanın iki büyük mille
ti ve birkaç ta hükümeti için çok mes'ut 
bir hadisedir; muhtelli, medeniyet sevi
yelerinde ve ilerleme devrelerinde bulu
nan bu Garbi Asya milletleri ve dev
letleri aralarında ne kadn sıkı dostluk 
yaparbrr ve biribirlerilc ne kadar iyi an
laşırlarsa, milli varlıklarını o kadar ko
lay müdafaa ederler ve medeniyet sevi
yelerini o kadar ileri götürebilirler. Ma
alesef, bu memleketlerin bir kısmı, çok 
parçalanmıştı . Ve çok rarçaJanmaktadır. 

Ayni zamanda bunların kinde her şeyi 
karıştıran, her kuvveti biribirine vuran 
ve milli muhitleri bulanık bir su içinde 
lutan şeytan parmakları da vardır. Bilhas 
ıra Suriycnin hali acıklıdır. Din, mezhep, 
menfaat ve şahsi mücadeleleri bu mem

leketi parça parça etmi~+.ir Suriyede ha
li~ su katılmamış bir milli şuur uyanma
sı bir hayli zamana miihtaçtır. Bunµn 
lçin, Türkiye ile !rakın, sadık komşuluk 
ve milli şuur üzerine oturmuş bir anlaş
ma ile ellerini biribiderine sımsıkı ver
miş bulunmalan, bütün Garbi Asya mem 
leketleri için çok hayırlı ve çok mes'ut 
neticeler vermeğe yar.qacak bir haruse 
oluyor. 

* 
Türkiye ile Irak arasındaki bu dostlu

ğu, ben, memleketimizle Yugoslavya ara
ı;ındaki dostluğa bcnzet:~·orum. Son haf
talarda Yugoslavyada yapılan seyahatle 
lyice anlaşıldı ki Türkiye - Yugoslavya 
ittifakı, Balkan memleketlerinin müşte
rek bir Balkanlı siyaseti takip edebilme
leri için çok kuvvetli bir mihver vazife
sini görüyor. Her iki memleket, biribiri
nin dostluğundaki sadakııt hislerinden e
mln, karakterlerinin • güvenilir karakter
ler olduğuna kani ve her iki memleket
te Balkanlılılk fikrinin sağlam taraftar
ları olunca, Balkanlıların, sırf Balkanlı 

olarak bir siyaset yapmalannı temin e
decek bir anlaşmaya guzeJ bir mihver 
vücude getiriyorlar. 

Bunun gibi, Türkiye ile Irak arasın
daki dostluk ta, Garbi Asya milletlerinin 
müşterek bir siyaset yapmalarını temin 
edecek olan tarihi tekamülün sarsılmaz 
ve kınlmaz bir mihveri olacaktır. Bun
dan tamamen eminiz. 

LI 

Nevyorkta pek muhteşem bir. sara
yı bulunan milyarder Frik senelerden
beri bu sarayın içinde kendisini hap
setmiştir. Sarayın bütün pencereleri 
ve kapıları pek kalın demir parmaklık
lar ile örülü olduğu gibi sarayın içi ve 
dışı da yüzlerce muhafız ve hususi ha
fiyeler tarafından muhafaza ve taras· 
sut edilmektedir. 

Milyarderin böyle kendisini niçin 
hapsettiğini öğrenmek isterseniz şu iza
hatı dinleyiniz: 

On dört sene evvel birisi Frik'ı öl
dürmeğe teşebbüs etmiş, sonra yaka
lanmış, mahkemeye verilmiştir. Mah -
keme müteşebbisi uzun seneler küreğe 
mahkfun ett iği gün herıf firar efmiş ve 
bit gün evvel de intikamını alacağmı 
söylemiş. Milyarder o günden itibaren 
hapishanesine çekilmiş ve aradan uzun 
seneler geçmesine rağmen meydana 
çıkmamıştır. 

Kadınların idare ettikleri 
şehir 

·------------------------~• 
HEH GüN BiR FIKRA 

Dilenciler 
iki kiji hamamda ayni kurnada yı-

kanıyorlardı. Biri öteJ;ine $Ordu: 
- Sen ne iş görürsün? 
- Dilenciyim. 
- Ben de dilenciyi'fl'L 

- Sana göre dilenciliğin şartlan ne-
dir? 

- Söyliyeyim; üç ıam vardır: Ne
rede olursa olsun isteyeceksin, ne o
lursa olsun isteyeceksir&. 

- Öyle ise bana bir aadaka vu. 
- Burası hamam. 

- Sen nerede olu.r.srı ol.sun isteye -
cek&in demedin mi? 

- Ama ben de dilenciyim. 
- Sen kimden olu•ta olsun isteye-

ceksin demedin· mi? 

- Peki ama burcda benden ne iste
yebilirsin ki?. 

- Bir ta.! su da isteiıemcz 11ıiyim? . -· Bir melıtep talebe!:.in,:n 
Dudah bogalarile 
Kaç ev IJoll·anır? 

~ ~ 

Amerikada Vickensin üniveıs : tesi Kansas &ar isimli gazetede okudu· 
Profesörlerinden birisi kız talebelerin ğumuza göre K.ansas eyaleti seyyah 

celbetmek için ufak şehirlerden birini dudaklarını boyamalarına fevkalade 
21 inci asrın cenneti namile tarnamile sinirl:enir ve d~ verirken karş:;sında 

Bugün Suriyedeki şuursuz gürültüye kadınların yedi idaresine tevd: et • boyalı dudaklı talebe görmekten hoş -
bakanlar, belki de Garbi A~ya milletle- rniştir. lanmazmış. Profesör talebe:erin dudak-
ri arasındaki bu siyasi inkişaftan dolayı Belediye reisi, bütün be1ediye mec- lanna b !r sene zarfmda sarfettiklcri 
ümitsiilikl re ve hatta ye.ise düşebilir- lisi azaları kadındır, kaymakam kadın- boyalarla üç e\•in içinin ve dışının gü
ler; fakat, iben bu ümi~izliklcre düşen- dır, sulh hakimi, polis müdürü, posta zelce boyanacağını hesap etmiştir. Bu 
Jerd~n değil!n:1·. Suriy~de bugünkü fikir telgraf müdürü, tapu müdürü, oteller hesaba göre talebe kızlar günde en a
ve hıs anarşısın_ın ve sıy~ ~~rsuzluğun müdürü tahsildadar hep kadır.dır. Yal şağı on altı defa dudaklarım boyamak-

yanı başında, hır de Surıyelılık duygusu nız itfaiye ile polislerin bir kısmı er- ~~!~:.:·-·---·-······----·-·····-···· .. 
vardır. Ve bu duygu, 1m memleketi, ne kektir. e!.tikleri müşahede olunmuştur. 
olursa olsun, mutlaka doğru yola götü- Gazete diyor ki: Evvela mükellefler kadın tahsildara 

t(!C(!ktir. Tahsil~arların kadın olmaları bil· I kadın olduğu için sonra da dil!n.den \'e 

) 
•• 

Olaükten sonra 
Pişirilmelı 

isteyen hükümdar 

Şimdi anlatacağımız fıkraya bır çok 
kimseler inanmayacaklar, onları ikna 
etmek iç in FroiSSt'rt'un eserin: şahit o· 
larak göstereceğiz. İsteyenler aslından 
tetk k etsinler: 

•Bazı insanlar, ölümün ancak etin 
kemikten ayrıldığı vakit vukua gelece, 
ğini zannederler. Bunlardan b;,~i dP. 
İnrri!iz Krah birinci Edvarddı. Bu zat 
630 _ yıl evvel 1307 senes·nde ölmüştü. 
Yazdiğı vasiyetnamesinde şöyle söylü· 
yordu: 

cEn büyük emelim şudur: Ben öl· 
dükten sonra, büyük oğlum vücudumu 
bir tencerenin içine koysun ve iyice, 
etlerim kemiklerimden ayrılıncaya ka
dar pişirs·n. Bilahare etlerim şişelere 
yerleşt irilsin. Kemiklerimi de Iskoçya
ya karşı açtığı harplerde yanı.nda bu -
lundursun, onun yanında bu kemikler 
olunca, İngiltere için mağllıp olmak ih
timali yoktur.> 

Bir çok hükümdarların vasiyetleri 
gibi tabii onun sözleri de tutulmadı, 
yoksa tarihte bir de hükümdarın pişi -
rildiğ. ne şahit olacaktık.• 

Çok garip bir tesadüf 
Nevyorkta çıkan Time gazetes! yazı

yor: 
Connectitude'de News Brilain şeh

rinde şu hadise cereyan etmiştir: 
77 yaşında John Conlon hminde bir 

c:-dam ölmüş, ayni günde ayni şehrin 
cıyni yaşta ve gene John Conlon ismin· 
<le ve hiç de birbirlerine akraba ohnı
yan h:ıtta birb:rıerini tanımıyan bir 
adamın daha öldüğü öğrenilmiştir. 

2. 
Mayıs~ 

r----------------~ 
Sözün Kısası 

B11 da bir fikir! 

E. Tala 

1 elden üstün olduğu gibi, aıol 
·· tün da akıldan - maşallah • us 

oluyor. h·r 
İzmir belediye azasından bir zat, şc./ 

bütçesinde tasarruf yapm?.k maksa~ı .~ 
rnehtaplı gecelerde sok::ık fenerleriJW 
söndürülmesini teklif etmiş. 

d ·1· bet Eder mi? eder! İnsan evladının ı ı 
şeyi söylemek için yarntılmıştır. Af{)8t 
makul, ama gayri makul.. c başka mese~~ 
Herhalde, fikir, fikirdir; teklü de, tekli • 
İzmirli yurtdaşın ileri sürdüğü esbab~ 
mucibe (!) li düşünceyi ceffelkalem re 
ile karşılamak bence doğru olamaz. A_. • 
ğızdan her çıkan lafın elbette su götürul 
tarafı vardır. 

Filhakika, tabiatin, lütfedip de yer yü• 
zünü aydınlattığı geceler, ne diye ıaınba 
yakmalı? Avuç dolusu para verip de, n~ 
diye elektrik harcamalı? Hususile ld, 
rnehtabın - hele kendi haline bırakılırsa .. 
ruhlar üzerinde, hisler üzerinde inceltici, 
yumuşahcı tesirleri de derkardır. Ay ışı· 
ğı insanı şairliğe, rikkat ve ulviyete ima• 
le eder. Bu itibarla, onun tesirlerini azal• 
tacak, nötralize edecek rakipler ikame " 
sinden ictinap etmekle, bütçe açığınırl 
artmasına yardım eyledikten başka, be-
şeriyetin manevi yükselmesine de biz " 
met edilmiş olur. 

Sonra, bu iktısadi düşilnce, bana kalır• 
sa ay ışığına inhisar etmemeli, mümkiln 
olan her şeye teşmil olunmalıdır. 

Mesela, yağmurlu günlerde, şehrin sU· 
yu kesilmeli, rüzgarlı, fırtınalı havalarda 
nezafet işleri durdurulmalıdır. 

Kızgın güneş şualarının antiseptili 
bassalan mücrip olduğundan, hastane • 
lerde mevcut etüv ve otoklav cihazları .. 
nın yerine, güneşe maruz geniş taracaJar, 
tahtaboşlar vücude getirmek de ayni ba· 
kınıdmı herhalde faydalıdır. 

Otomobil, otobüs ve kamyon gibi nakil 
vasitalarının sarfedegeldilderl yabancı 

benzin, lastik, yağ ve saireden tasarruf 
için, bunlann da deve kervanlan ve mer• 
kep katarlarile istibdal edilmeleri elbette 
rnuvafık olur. 

Bu misaller daha da .uzatılabilir .. ama, 
gelgelelim, - şaka bertaraf - iktısat ve 
tasarrufwı muayyen bir haddi tecavüz 
etmesine taraftar olmak bir nevi irtica· 
dan başka bir şey değildir. İrticaın her " 
lıangi bir nevi ise bu ileri asırda ac:I:> ''~ 
kat'a hcş görülemez!. 

F.ı;~ 
............... ' ·-· ........ ___ , ....... ......... 

Biliyor musunuz ? 
1 - Portekizli kaşü Macellan, kendi 

ismile anılan cenubi Amerikadaki boğaıl 
kaç yıl evvel bulmuştur~ 

2 - Mitolojiye göre meşhur Yunaı> 
kahramanı Ulysscin bahası kimdir? 

3 - Fergane şehri nerededir, hangf 
nehir üzerinde kurulmuştur ? . 

(Cevabları yarın) .. "' 
(Dünkü suallerin cevablan) 
1 - Tarihte cyüz sene harpleri. ismil6 

nnılan harp 1338 de başlamı,c:tır. 
2 - Şimdi İngilizlerin hakimiyeti al ... 

tında bulunan Cebelütt<trik boğazı tngı• 
lizler tarafından 233 yıl evvel, yani 1104 
zaptedilmiştir. 

3 - İlk vapur Avrupadan AmerikaY' 
1819 da gitmiştir. 

Esmer kızlardan hoşlarıatı 
bir maymun 

İşte, o devrin gelmcsi'le intizaren, bu hassa çok ışe yaramaktadır. Kadınla rın dedikodusundan korktukları ıçın der
gün Türklükle Araplık drasmdaki his bir güze11ikleri nisbetinde de vergi tahsil hal borçlarını ödemektedirler.» 
liği ve menfaat birliği şuurunu Türkiye -

, 

Belediye bu adamların mezarlarını 
yanyana yaptırmıştır. 

Berlin civannda ufak bir ırazinod~ 
garip bir hadise olmuş, ve bir rııaY , 
mun sarışın bir kızın üzerine hücuJJl e 
derek ısırmıştır. .. . 

Irak dostlut'U temsil ediyor. Bu dost- r 
Juğun kuvvetini göstere.., her tezahür bi- İSTER İNAN İSTER iNANMA! 

Derhal yetişen polis maymunu ~l • 
dürmek suretile daha büyük bir hadiS:, 

1 nin önüne geçmeğe muvaffak oıoıtı 
, 

zim için ve Şark için fer~h veren bir ha
disedir. Bundan dolayıdır ki. Irakta ile
riye doğru ablan en kü:. ük bir adım bile 1 

aramızda sevinç uyandmvor. Ümit ede-\ 
riz ki, aziz misafirimiz, Ti.ırkiyeden, bu 
havayı duymuş ve bu hakikati anlamış 
olarak ayrılacaktır. 

Afohittin Birgen 

<İlkmekteblerde cEv f da resi:. dersi kaldınlarak yerine 1 
cAile Bilgisia derm konmuştu, bu dersle kı~ ve erkek tale
beyi ev işlerine alı~tırmak gayesi güdülüyordu. Fakat ge-

çenlerdc bir tef1iş yapıldığı zaman erkek talebeye yemek 
pişirmek ve ı:asta yapmak öğretilmekte olduğu sörül -
dü.· 

İSTER lNAN lSTER iN ANMA r 

tur. pı> 
Bu meyanda .şunu da ilave ed~ 1 

rD 
ki, maymun kendis"ni esmer k:ıdJJl 8 

sevdiriyormuş. Sahfüi de: 'ıt' 
•- Maymunum esmerlerden hoŞ;ı· 

nır, fakat sarılara tahammül ede~1 rı· 
di. Bu sefer de öyle bır iş yaptı-. ııet' 

··an lardan hoşlanmadığını resmen 1.ı 

L------------------------------------------------.ıı ti.> demiştir. 



Mayıs 

Sancağın Anayasası 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) .,..._.. ...... ,.,... 

Fransa Bilbaodaki kadın ve 
çocukların tahliyesini istedi 

·s:~, 
Cenevre ı (A.A.) - Anadolu ajan- A 

sının hususi muhabiri bildiriyor: 1 • E 
Sancağın statüsü ile teşkılatı esasi· ı L. 

ye kanununu hazırlamaya mcmuı eks· · .sır••••••••••111-• 
pe:ıe.r k?.mitc~i bu ~a.~t~. zarf~nda San- v frak misaf irlerimizin 
cagın mustakıl stalusunu alakudar e- . . .. b •t 
den esaslı meselelerin tetkıkine devam zıyaretı munase etı e 
eylemiştir. e A v rupada y eni 

Belçika delegesi B. Bourquinin riya· müzakerelere doğru 
setinde ve Milletler Cemiyeti konseyi 

E 

Bask hükUmeti Frankistlerin büyük zayiatla 
püskürtüldüklerini iddia ediyor. Madrid Önünde 

rapörtörü B. Sandlerin mümessili İs
veçli B. Westmanın huzuru ile, komite, 
ezcümle, B. Numan Menemcncioğlu ta· 
rafından verilen proje ile Fransız eks
peri B. de Cailks tarafından veriden 
tahrir projelerini tetkik etmiştir. 

y ~n: Selim Ragıp Emeç 

rak Hariciye Veziri Naci Asil ile 
Ü Vezaret müsteşan kısa bir zaman 

memleketimizin misafiri oldular. Dost ve 
komşu !rakın bu nezak,,t ziyaretini, Ha

riciye Vekilimiz Dr. Rüştii. Aras..ın ~uk~
bil ziyareti takip edece:ktır. Mısafırlc~~

mizle cereyan eden bu konuşma ve g~
rüşmenin hasıl ettiği intıba. memleketı

mizde umumi bir haz uyandırmıştır. 

Türkçeyi İstanbul şivesile ve pek. ~ğu
muzdan daha güzel korıuı~an bu ıkı se
vimli misafirin, güzel dilimizi Bağdatta 
öğrenmiş olduklarını düşündükçe, duy
öuğumuz büyük zevkin yüksek derec~ 
elbette ki kabili takdirdir. Doktor Tevfık 
Rüştü Arasın icra edeceği mukabil zi
yaret, duyduğumuz bu ihtisası komşula

rımıza yakinen ifade edecek ve Balkan
lardan başlıyarak büyiık Avrupada bir 
r.ulh amili olmaktan başka bir gaye güt
miyen memleketimizin lrakla beraber 
İran ve Efgan milletlerine karşı hissettiği 
derin alakaya tercüman olacaktır. Sancak 
meselesi münasebetile nahog bir vaziyet 
ihdas etmemiş olsalardı, Suriye Vata'i°ıile
rinden, bu dostluk ve bağlılık manzara
sına bakarak ibret ve ders almalan söy: 
lene bilirdi. 

milisler taarruz hazırlıklarına başladılar 
Komitenin talebi üzerine İngiliz 

eksperi Sır Dunnet ve Türk hukukcu
ları ile danıştıktan sonra Sancağın teş
kilatı esasiye kanunu projesini hazırla· 
mıştır. Bu proje, bu sabah, komiteye 

l'eMadrid, 1 (A.A.) - Zannedildiğine gö
, aske • k 

Bind ~1 umandanlık M adrid cephe -
istirahat ettirdiklerini beyan etmektedir- l'aşmak üzere Bilbaoya varmıştır. 

e asıJere karşı büy~k bir taarruz ha
~ırlarnaktadır 

ler. Barselonda isyan çıkmış 
Bilbao'nun tahliyesi 

Bu son ·· '1 
len gun er zarfında Milis kuvvet -
ile ne .. d~lgun mevcutlu takviye kıtaları 
((" rnuhırn mıktarda silah ve cephane 
onderflrniştir 
l3iskay · 

le..: . e cephesi, 1 - Franco kuvvet-·• cıda· b' 
dan l3i] 

1 
1
1r mukavemete maruz kalma-

Londra 1 - İngiltcrP. hükumetinin, 
Hendaye'daki sefi ri Sir Nenry Chilton'a 
talimat göndererek müstaceliyet kesbe -
den Bilbao'nun tahliyesi icin lazımgelen 
tedbirleri almasını bildirdiği öğrenilmiş
tir. 

San Sebastien, ı (A.A.) - San Scbas
ticn radyosu Barselond:ı Anarşistlerle 

Sendikacıların müştereken isyan çıkar -
dıklarmı ve geçen gece sokaklarda ı:ıüsa
demelcr olduğunu bildirmektedir. lsyan 
civardaki birçok köylere de sirayet etti
ğinden vaziyet vahim bir şekil almıştır. 

verilmiştir. 

Diğer taraftan, Türk ve Frıınsız mü
tehassıslarının yardımı ile Holandaiı 
eksper B. Kollowyn, Sancağın statü
süne ait bazı teknik meselelerin, ez
cümle gümrük, posta, para ve saire 
meselelerinin tetkikine devam etmiş -
tir. 

tnüst h bao Ya 17 kilometrE ve düşmanın 
10 .... ta kem mevzilerine de hemen 5 ki-... c rel"k b 

İngiltere mültecilerin akıbeti hakkın -
da Paris ile temas halindedir. 

Espana nasıl batırıldı 
Santarder, 1 - Espana kruvazörünün 

batması hndisesinc şahit olanların anlat
tıklarına göre, mczkür kruvazöre hücum 
eden bombardımnn tayyareleri üç tane 
idi ve yanlarında da birkaç avcı tayyare
si vardı. 

lard ı ir mesafeye kadar yaklaşmış ır. 

l>a . 
ferin rıs, l (A.A.) - Bask hükumeti, asi
lığrat sonra .. hü:urnlarını büyük zayiata 
h . arak Puskürttu""ğü· ·· b"ld. kt d. 

Londra, ı _ Bilbaodakı kadınlar il: 
çocukların tahliyesi hakkında Fransa hu 
kumPti SalalJlanka makamları nezdinde 
teşebbüste bulunmuştur. 

Komite, önümüzdeki hafta içinde 
Sancağın statüsü ve teşkilatı esasi>:e 
kanunu metinlerinin tam suretle tesbı
ti işine devam eyliyecektir. 

uığe nu ı ırme e ır. 
r tarııft"n ~ ·ı · · ., ası er ıse kıt'alarına bıraz • 

Sabık İngiliz mebuslarından Bayan Le: 
rıkhmannig, 4000 çocuğun tahliyesi ile ug 

Tayyareler alçalarak gemiye çok kuv
vetli 7 bomba atmışlardır. V eziristanda isyan 

1 Mayıs bütün Avrupada 
sükiinetle kutlulandı 

M11ra11gada Hitler, GiJbels, Rusyada Voroşilof 
müheyyiç nutuklar söylediler 

1ts ~:dra 1 
(Hususi) - Bugün, 1 Ma· ı yet vermesine yalnız Kızılordu mani 

tnerke~ı::~ı Avrupanın bütün mühim olmak~ad:r. . . A •• • 

lelerini lnde. kutıulanmış ve işçi kit- Nazılerın mılli bayram ılan ettıgı 1 
le 0 1 ..... n :rnUslıhane tezahiiratına vesi· Mayıs, Almanyada da hararetle kutlu· "lUŞtur 

Grev h · . lanmıştır. 
biiscuıeri alın~e bulunan Londra oto- Lustgartende yapılan büyük bir ntl-
tip et:rnişı ve ~ıger bazı işçiler dlay ter- mayiş esnasında H itler, Göbels ve Ley 
dil:rneınişt::.dır. liiç bir hadise kayde· müheyyiç nutuklar söylemişlerdir. 

1 İ\iayıs ha . Viyana 1 - 1 Mayıs m illi bayramı do 
§ehirlerinde ::a~ı !'ransanın muhtelıf layısile başvekil B. Şuşnig bir nutuk 
Aksiyon F sukunetle kutlulanmış, öylemiş ve demiştir ki: 
gazeteler ~a~sezden başka diğer bütün 15 

Bi ıntışar etmemiştir. Ne devlet ne de vatanperver cephe, 
gibi b~J~ayıs, bütün Rusyada olduğu_ , gafil avlanmıyacaktır. 
t atla t ~~sa Moskovada büyük tezahü-
""' es ıt edilnı" K l . d k n • ••lUazzaın b· ~' ızı meyaan a JlT yor -rarıs 

Mor· 1 .. ır geçıt yapılmıştır. I Y ev 
kadar ~r u kıt'~ların, tankların ve bin LJ 
Çitte St a{Yarenın iştirak ettiği bu g~- nQVQ garzşz 
hiikurn a ın, Molotof, Voroşilof ve diğer P aris 1 - Fransa tayyare klübü, 
lardır et erkanı da hazır bulunmuş· kayıtlarını kapamadan bir gün evvel 

l<ız;lıne Nevyork - P aris hava yarışına iştirak 
tuk söyl· Ydanda orduya hitaben nu • etmek üzere 22 müracaat vaki olduğu· 
llıileı 

1

Y~n mareşal Voroşifol, beyne!- nu ilan eylemiştir. 
ki: Vazıyete temas ederek demistir 

F'a . ~ Fransa hava nazırı Cot, 26 nisanda 
l'iik ~~' işçilerin ve köylülerin en bü. Londraya gittiği zaman Ne\·york - Pa
arnın uşrnanıdır. Faşizm, dünya katli· ris hava yarışının fenni ve havai ahval 
l>etıe~n b~r~~?izatörüdür. Faşizmin Sov müsait bulund~ğu tak.?i:.de .. Lindbergiıı 
Ve Ye . lrl.ıgıne karşı hücum etmesine I hava seferlerinın yıldonumunde yapı -
~dünya katliamına sebebi- lacağını beyan ettiği hatırlardadır. ..............: _____________________________ , ______________ __ 

''Son Posta,, nrn müsabakası : 
....._ Bu resim parçaları kimlere ait ?_ -

21 

"'·ı 1 
S ' '- l lıı •ılız c 'ibı Kiplinır • 

"Simpson,, un 
·Boşanması 

Kardr pazartesinden sonra 
kat'iyet kesbedecek 

Vindsor Dükü aleyhindeki 
dava dedikodu uyandırdı 

Londra 1 (AA.) - cSimpson'un, 
Simpsondan bçışanması> dün İpswich 

Londra 1 (AA.) - Simladan bildi
rildiğine göre Vaziristanda asilerle i
kinci İngılız :Hint piyade alayı arasın
da şiddetli müsademeler olmuş ve 4 
yerli asker ölmüştür. Bunlar arasında 
14 yaralı vardır. 

Kaiseres ovasında bir İngiliz tayya
resi tahrip edilmiştir. Asilerin zayiatı 
henüz meçhuldür. 

Elbistanda ucuzluk 
Elbistandan yazılıyor: Bir aydır ilk

baharın hayat veren havası içinde ça
lışan memleket halkı: beklenen sürekli 
ve devamlı yağmurlara da kavuşmuş boşanma mahkemesinin duvarlarına ta bulunmaktadır. Ekin ve tarlalarda fa-

lik edilmiştir. . aliyet yüzde yüz artmış, çiftci ve halkın 
Hakim Sir Deyd Merryman, bu lşle yüzü gülmüştür. Geçen senelere nis -

pazartesi günü meşgul. o.lacak . ve b~- belen ziraat pek fazla olacaktır. 
şanına kararının tasdıkıne kıms~nm 
itiraz edi;p etmiyeceğini soracakt.!r. 
Bir cevap alamadığı takdirde boşanma 
kararnamesi kat'iyet kesbedecektir. 

Vindsor Dükünün avukatı tarafın -
dan, ctaç giyme hakkında tefsirler» i
simli kitabın muharriri Geoffrey, Den 
n is ile naşiri Heinemann ~leyhinde a
çılan dava, Londranın bütün rnahfelle
rinde şiddetle münakaşa edilmekterlır. 

Kasabamızda ekmeğin kiıosu 5 ku
ruş, sadeyağ 40- 45, sebze 2 kuruşla beş 
kuruş arasında, et de 20-25 kuruşa sa
tılmaktadır. 

Belediye başkanı Fahri Gürleğin him 
metile kasabada modern bir mezbaha 
meydana getirilmiş, faaliyete başlamış· 
tır. 

K itap, piyasadan toplattı~ılmış ol : Bundan başka kasabanın münasib bir 
duğu için bu davanın sebeb1 ne olabı- yerine de bir pa:k yaptırılması kar~r 
l - · k edı·ımektedir altına alınmıştır. inşasına başlanmak u-ecegı mera · · ··k · t· 

Bununla beraber iyi haber alan si- zeredir. Belediyenin temızıı ve ın ı -
yasi mahfeller, bu kitabın Kanadaw ve zam hususlarında gösterdiği alaka bü
Amerikada piyasadan kald•rılmadıgını tün kasaba halkını memnun bırakmak-

tadır. Şehrin imarı için bir şehircilik söylemektedirler. .. .. k · 
Takibat evvela, kitabın butun ınem- mütehassısı getirtilmesi te arriır et -

leketlerde piyasada.~ .. ~aldırılmasını, miş. bunun için de bütçeye iki bin lira 
sonra da Vindsor Dukunun, .şahsı alcy- tahsisat konulmuştur. 

hindeki neşriyatın tekerriirüne müsa- Halk Partisi Başkanı Arif, köycülük 
maha etmiyeceğinin hcrkcsce an:aşıl- ve sporculuk hususlarmda gayrPtl! a -
masını tem'in etmek içln yapılmakta- dımlarmı atmakta ve her hafta köy ge· 

dır. cesi tertib ederek ve başka vesileler ile 

Kanat Ciyno 
Arnavutluktan 
Romaga döndü 

halkı ve köylüyü uyandıracak toplan -
tılar yaptırmaktadır. 
= 

ıı--SABAHTAN SABAHA: 

* İngiliz ınatbuatı, umumiyetle Hariciye 
Nazın Edenin Belçika ziyaretinden son 

vrupad• reni 
mUz•kerelere 

doOru 

derece memnun gö 
ninüyorlar. H attA, 
bunlardan bazıları 

bu ziyaretin, bir 
hayli zamandan be 

ri yapılagelen siyasi ziyaJJ?tlerin en fay
dalı ve semereli olduğunu yazmakta it· 
tifak ediyorlar. Şu hale nazaran M. Ede
nin Londraya dönüşü, bu ziyaret esnasın
cia yapılan konuşmaların tetkik ve göz
den geçirilmesi ve ondan sonra bunların 
üzerinde bir hayli dü~nülmeye vesile 
verecek ve ağlebi ihtiır.al, birtakım yeni 
esaslar dairesinde, yeni yeni siyasi rnü-
7akereler başlayacaktır. Hu müzakereler
de, hudut genişletilerek, Almanya ve İ
talyanın da masa başına davet edilmele
ri mümkündür. Fakat bugünkü şartlar al
tında, bu davetin, bu devletler tarafın
dan hararetli bir kabul görmesi şüpheli
dir. Çünkü, yapılacak t aahhütler de Al
manya ile İtalya Milletler Cemiyetinin 
alakadar olmamasını istemekte musirdir
ler. Halbuki karşı taraf, aksi kanaattedir 
ve bu ihtilaf, bir prensip ayrılığı olduğu 
için üzerinde anlaşılması pek güç olaca
ğa benzer - Selim Ragıp Emeç 

Ereğli limanı tesisab 
Etibanka devred;Jdi 

Zonguldak, 1 (A.A.) - Ekonomi Ba· 
kanlığı tarafından satın alınan Ereğli kö
mür ~irketine ait ocaklarla Zonguldak li
man tesisatı bugün Et.ibank tarafından 
devir ve tesellüm edilmiş ve cEtibank 
Ereğli kömür işletmesi. namı altında ça· 
lışmaya başlamıştır. 

Avcılar Roma, ı (A.A.) - Hariciye Nazı.rı Kont 
Ciano, bu sabah hava yohyle Tırandan 
hareket etmiş ve Romaya varmıştır. ------Bugünün politika adamları dünün devrlalem seyyahlarına benzediklerine 

göre E\'liya Çelebi hayatta kalsaydı mutlak diplomat olurdu. Tiran ı (A.A.) - Mathuat mümessil
lerini kabul eden Kral Zogu, İtalya ile 
Arnavutluk arasındaki dostluğun sağlam 
lığını tebarüz ettirerek Mussoliniye knr
şı şahsi hayranlığını ifade etmiştir. Kral 
demiştir ki: 

cKont Cianonun ziyareti, iki milletin 
samimi hislerine istinat eden iki mem
leket arasındaki samimi münasebetleri 
takviye etmiştir.> 

Resmi tebliğ 
Tiran, ı - İtalyan - Arnavutluk görüş

melerinden sonra neşredilen bir tebliğde 
Umumi sulhün menfaatine olarak iki dev 
let arasında mevcut münasebetleri 15/3/ 

Avrupa merkezlen ecnebi diplomat ağırlamakta biribirleriJc rekabet edi
yorlar. İngiliz Hariciye Nazırı Brükseldc, Alman Hava Nazırı Romada, İtal
yan Hariciye Nazırı Tiranda, Çek Başvekili Bükreşte, Leh Hariciye Nazın 
Prag'da ve saire ve saire .. Anlaşılıyor ki diplomatlarla turistler rekabete 
başlamışlnrdır. En a{!ır işleyen İngiliz siyasileri bile politika piyasasında me
kik dokuyorlar. 

~ .. on Posta okt u 1 d ~ i ka açtı. Bugün bu müsabakaya ait ·•e:e . ıy cu arı arasın a cg- . . . lı ve zen ı h d .. 1. b:.,. .. b numaralı resımlerı neşredıyoruz. ..,.n e 1) e ı .. musa a- (D 
9 

f d ) 
evamı uncu say a a 

21 37 tarihli son İtalyan - Yugoslavya itilaf 
larile hemahenk olarak inkişaf ettirmek 
arzusu da ayni zamanda teyit edilmiştir. 

Muhakkak ki siyaset pazarında hü mmalı bir alış veriş vaı·. Çantalar müte
madiyen dolup bo~lıyor. Dost avına çıkan .diplomatlar kaç1rdıklan avların 
yerine başkalarını peylemek için mütemadiyen gezip tozuyoı lar. Koca A vru
pa geniş bir hile ve şikar sahası oldu. Hindi gelen yerden Uı·ıuk esirgemeden 
oltalarına yağlı yemler takan, ökselerine şakrak çığırtkanlar yerleştiren dip
lomatlar durmadan, dinlenmeden av Janıyorlar. Ne çare ki avJa avcıyı ayırt 
etmek imkanı yok. Çünkü her avcı av zannettiğine avlanmamak için gözünü 
dört açıyor. Bu gidişk en mahir avcılar, en saf zannettikleri a\'Jarın tuzağına 
düşecekler. 

Anlaşılıyor ki hadiseler (hukuku düvel) ilmini ıskartaya çıkardığı gibi 
protokol kaidelerini de alt üst etmiştir. Bir f!Ün edecek dipl0matla turisti 
ayırt etmek güç olacak! 9 ürhan Cahil 



4 Sayfa 

Kız mektepleri için dikiş makineleri ve mutfak 

SON POSrA 

Irak Hariciye 
Nazırı gidiyor 

Muhterem misafirimiz dün 
tarihi abideleri gezdi 

levazımı ile diğer lüzumlu ev malzemesj alınacak T Dost ve komşu Irakın kıymet11 hari
J ciye veziri Ekselans Naci El Asil, dün 

Bir çok ilk ve orta mektep ve liseler- iyi öğrenmelerini temin için alınması de şehrimizin tarihi abidelerinı ve 
deki tedrisat esnasında ders vasıtasız- ıazım gelen tedbirlrei araştırmış ve bu müzelerini ziyaret etmiş, bazı müba
lığından şikayet edilmektedır. Mual - hususta bir çok müfettişlerden rapor yaatta bulunmuştur. 

Niş ve Belgrad ticaret mektebi 

şehrimize geldiler talebeleri 

limler, talebeye ders verdikleri sırada istemiştir. Müfettişlerin verdikieri ra- Şehrimizin dahil ve civarında ge
o dersi çocukların daha iyi kavrayabil- porlar üzerinde yapılan tetkikle:e gö· zintiler yapan yüksek misafir, yarın 
melerini temin edecek vasıtalar bula- re aile bilgisi dersinin ve alelunıum sabah, refakatinde lrakın Ankara Elçi: 
mamaktadır. ev işlerine müteallik malumatı veren si B. Naci Şe~ket olduğu halde Toros 

Önümüzdeki seneden itibaren Maa derslerin matlup se:nereyi .. ":~meyişi- ekspresile Ankaradan geçerek doğruca Misaffr talebeler grup halinde 
rif Vekaleti bir çok ders vasıtaları te- ne sebep bu derslerın tedrısı ıçm zaru· memleketine dönecektir. 
darik ederek ihtiyacı olan mekteplere ri olan mutfak cihazlarının, dikiş ma- j B. Naci Şevket Ankarada kalacak- Dün Ko~vansi~o~el treni ile ~ugos-ı yükadaya iideceklerdir. . eJ 
dağıtacaktır. Aynca mektep bahçeleri kinelerinin ve buna benzer diğer ev Ya tır. lavyanın Nış şehn tıcaret mektebı tale- Yann sabah Çapa kız muallım ~ . 
bugünkü kurak vaziyetten kurtarıla- sıtalarının mekteplerde mevcut olma- I belerinden 30 kişi beş profesörün neza- tebini, Selçuk kız san'at mekt~bı~ 
cak, tedrisata yarayacak bazı şeyler c- yışıdır. Bu yaz tatili zarfında bütün o- Mı.. fı k reti altında şehrimize gelmişıerdir. Sir ünivers~t~yi, Y.~~sek iktısat ve tıc~ 
kilecektir. kullarda bu vesaitin teminile önümüz- ute erri : keci garında ticaret mektebi talebele- mektebını ve ogleden sonra da rnuıe' 

Kız mekteplerinfle deki seneden itibaren genç kızlarımı- Edime valisi geldi ri ve üniversiteliler tarafından karşı- leri gezeceklerdir. Gece de Gala~as' 
k 11 ··k ı b. ·1 b'lg· · ·e ·1me ray lisesinde müsamere verilecektır. Kültür Bakanlığı ilk ve orta o ·u ar- za mu emme ır aı e ı ısı v rı · Edirne Valisi Osman Şahin Baş ve lanan talebeler İstanbul kız lisesine .. .. v • • • • a • 

da okuyan kız talebenin ev işlerini çok si kararlaştırılmıştır. Umumi Müfettişlik Emniyet müşaviri j misafir edi~lerdir. Talebeler öğle Salı gunu Bogazıçm~e gezıntı Y c~· 
--------·· H 1. · D · Ed' d hr" · e v - • G 1 1. . d . caklar ve Beykoz fabrıkasını geze •

1 
·ıı. u usı evrımer ırne en şe ımız yemegmı a atasaray ısesın e yemış-

1 
d" A . . f' 

1 
efin' 

,.,,ey ı• s an u a ge üş.:r .~r. • -f r 'tti er, a 1 eye çe e oymuşıar ve şe - yüksek iktısat ve ticaret mektebi tar'' 
.~ hülelibba Muslaça ı J t b Jd ım· ı d. 1 ·b·d 1 nk k . h er ır. ynı gece mısa ır er şer 
Miinif (Paşa) } .. çuncu umumı mu et·~ gı rin bazı yerlerini gezmişlirdir. fından Tokatliyanda bir toplantı yapl' 

d•tdl J yapı an. caaııİ Uçüncü Umumi Müfettiş Tahsin Uzer Belgrad ticaret mektebi talebesin - lacaktır. 
Dün defne l d } bugün müf~tti.şlik mıntakasına hare- den bir grup ta bugün şehrimize gel- Çarşamba günü Bakıvköy bez fa~ 
Teberrükatı vakfiye komisyonu ıt- tamir e İ ecek ket edecektır. mişlerdir. Belıgrad ticaret mektebı ta- rikasını ticaret odasını borsaları, if 

zasmdan Şeyhül- Postalarda sür'at !ebesi Sirkeci garında Türk talebe ile bankası~ı ziyaret edecekİerdir. Perşeıı>' Rumeli Hisarı surlarının içinde hu· 
etibba Doktor · Şehrin muhtehf yerlerinde asılı bu- dün şehrimize gelmiş olan Niş ticaret be günü parkları gezeceklerdir. 
Mustafa :aıru··nif lunan cami Istanbulda ilk yapılan ca- l t k t l . a· k d ~ 

nı midir. Ve İstanbulun fethinden bir se- unan pus a ·u u arı şım ıye a ar mektebi talebesi tarafından karşılan - Şehirde kaldıkları müddet içill"" 
,paşa) vefat et- " ~ 1 B günün muhtelif saatlerinde posta me- mışlardır. misafir talebe İstanbul kız lisesiııd' • ne evve inşa olunmuştur. u camiin b 

1 
A.ı 

miş, cenazesi dün d ' v ks . . murları tarafından torbalara oşaltı - Talebe bugün ög·1e yemci!ıni Gala- yatacaktır. Tramvavlarda meccan~ 
S lt h tt Ü ıger a amı yıkılarak yalnız mınaresı kt .d . p 1 T 1 f 11 ır··d ·· ı ·· ~ J 1ıı• 

u ana me e ç k ı t M" ma a ı ı. os a ve e gra ıY. u uru- tasaray lisesinde yiyeceklerdir. Saat ve vapurlarda talebe tarifesile seya 
1 h il . d a mış ır. ınare tehlikeli bir ınanza- •.. b da s b . ubelcrine ait 
er ma a esın e- tt'ğ d bel d ' t f d gu un n onra eyıye ş < 14 de Köprüden kalkan vapurla Bil- edeceklerdir. 

ki evinden kaldı _ ra arzı: ık U: tn e ı~·e a~a m an posta kutularının motosikleGi memur-
rılarak Beyazıt ca y.ıktın a ıs cnmektedır. Eskı ese.rle- Iar tarafından boşaltılmasını kararlaş-
miinde namazı kı· r~ ko~t~ma kut ~mu lbdu v yıkmd a amc:lıye- tırmış ve dünden itibaren yeni usul 

sme ı ıraz e mış o ugun an mınare t tb·k d"l - b 1 tır 
lındıktan sonra E- tamir ve halile muhafaza edilecektir. a ı e ı mcge aş anmış · 

Ecnebi mahafilinde: 
dirnekapı şehitli- Merhum Şeyhii.letib-
ğine defnedilmiş- ba Mustafa Münif 

Yugoslavya sefiri tir. Cenazede *bir (Paşa) 

polis müfrezesi bulunmuş ve namaz kı
lındıktan sonra cenazeyi selamlamış • Yugoslavyanın Ankara elçisi B. La· 
tır. Üniversite, İstanbul Belediyesi, şe- zareviç'in Viyan.a elçiliğine ve halen 
hitlikler imar cemiyeti, Evkaf Müdür- Yugoslavyanın Istanbul başkonsolosu 
lüğü, Fatih kaymakamlığı, ile diğer bulunan B. Vukotiç'in terfien Ankara 
şahsi dostları cenazeye çelenk gönder- elçiliğine tayin edileceği bildirilmekte-
"llişlerdir. dir. 

* 
ltalya ıefiri 

17 yaşında aşık mahkemeye 
verildi 

Dün Samatyada Klise önünde bir sar
kıntılık hadisesi olmuştur. 

Zeytinburnu fabrikasında ameleden 17 
yaşında Fikret, İstatiya isminde ve ge
ne 17 yaşında bir Rum kızına tutkun
muş. Öteden beri, fırsat buldukça peşi
ne takılır, eseni seviyorum, benimle ev
len, güzelim!> yollu sözler söyler, hatta 

Musatafa Münif (paşa) tam 77 ya- Bir müddettenberi Romada bulunan bu hususta ısrara kadar varırmış. Kız da-
şmda vefat etmiştir. Merhum 12 76 da İtalyanın Ankara büyük elçisi B. Kar- ima kaçındığı halde, o daima yanına so-
İstanbulda Balatta Kesmekayada doğ- lo Galli şeftrimize dönmüştür. kulur, peşinden bir tür!ü ayrılmazmış! 
muş, 1283 de Kasımpaşada Yeniçeşme İtalya ticaret ataşesi Dün 1 Mayıs bayrnmı gezintisi sıra-
mektebi iptidaisine, 1286 da ı.1ektebi sında, kızın kliseye gittiğini gören Fik-
mülkiyei tıbbiyeye girmiş, ı 293 de ta- Şehrimizdeki İtalyan ticaret ataşesi ret, hemen yanına yaklaşmış, bir dirsek 
lehe olmasına rağmen Sırp muharebesi B. Arivabene ayni vazife ile Parise vurmuş, omuzile çarpmış ve nihayet kas 
esnasında Niş hastanesine yüzbaşı rüt- tayin olunduğundan, Mayısm 15 inde kctini başındnn çıkarıp kızın başına ge
besile doktor olarak tayin olunmuş- memleketimizden hareket edecektir. ~irmiş! 
tur. 1295 de mektebi birinci derecede Romanya sefiri geldi Rastgelişe bakınız ki, bu hali kızın ba-
bitirmiş, muhacirin tababctine 1298- bası görmüş, hemen polisı çağırmış, eben, 
de mektebi tıbbiyei mülkiye ilmi teş- Romanyanın Ankara elçisi B. Alek- bu delikanlıdan şikayetçiyim : kızıma sar 
rih muallim muavinliğine, 1299 da sandr Telemak, paskalya yortularını kıntılık ediyor!> demiş. Polis te, hepsi
mezkur mektep müdür muavinliğine, geçirmek üzere şeltırimize gelmiştir, bir ni birden Adliyeye getirmıştir. 
1307 de fenni kJıbale muallimliğine, kaç gün sonra tekrar Ankaraya döne- Meşhut suç müddeiumumisi Hikmet 
1324 de fenni kıbale müderrisliğine, cektir. Sonel, sorgu yapmıştır. D<'likanlının nü-
1325 de de eczacı, dişçi, ebelik ve has- - · ·- fus tezkeresi yanında olmadığından bu ci-
tabakılcılık mektebi müdürlüğüne, evkaf müzesi müdürlüğüne tayin edil- }~ etten tahkikatın tekmillenmesine karar 
1333 de Darülhilafetülaliye medrese- miştir. verilmiştir. 
leri smhiye müfettişi umumiliğine ve Merhum mütevazi ve hayırhah bir 
!hıfzıssıhha! müderrisliğine, 1340 da zat idi. Allah r~t eylesin. 

Orman fakültesinin tetkik 

<.>Tmoıı ıakültesı uçu rtcü sınıf talebelcn 

Orman fakültesi üçüncü sınıf talebeleri bugün Adana ve havalısi Filora 
ve vegetasion tiplerini tetkik :naksadile Toros ekspresile Adanaya hareket 
etmişlerdir. K1afılede profesör Tschermak, Fritzsche, Esad Muhlis Oksal ve 
Dr. Asaf Irmak, F ehmi Fırat da bulunmaktadırlar. 

Talebeler Toroslarm muhtelif yerlerinde on beş gün tetkikler yaptıktan 
sonra avdet edeceklerdir. 

Mahkemeye akseden bir 
mahalle kavgası 

Şehremininde Bcyazıtağa. mahallesin
de oturan Beyhanla komşularından ba
.zıları arasında, dün güniltülü, patırdılı 
bir mahalle kavgası o}muştur. 

Büyüklerin kavgası, çocukların kavga 
sından çıkmıştır. Bcyhanın çocuğu ile 
Beyhanın halası olan Muhteremin çocuğu 
ı:.okakta oynarlarken, biribirlerile kavga
ya tutuşunca, anaları koşup gelmiş, ekn
bahat senin çocuğunda!ı, eyok, senin
kinde asıl!> filan falan derken, kavga ço 
cuklardan analarına sirayet etmiştir. 

- İş, bu kadarla da kalmamıştır. Ko
nu komşudan Medihayla Nesibe, Muhte
remden yana çıkarak ağız kavgasına ka
rışmışlar, derken üçü birden evine gi
ren Beyhanın kapısı önüne gelerek, yer
den aldıkları taşlarla evin tam 6 tane ca
mını, şangır şungur yere indirmişlerdir. 

Karşılıklı sövme, karŞllıklı taş atma 
derken, polis koşmuş, taraflarla şahitleri 
olan 10 kişiyi Adliyeye getirmiştir. 
Meşhut suç müddeiumumisi Hikmet 

Soncl, bütün alfıkadarlan dinlemiş, sonra 
isimleri yukarıda yazılı olanları birinci 
cezaya göndermiştir. 

Deniz işleri: 
Şirketi Hayriyenin yeni tarifeleri 

Sağlık işleri . 
Ondülasyon makinelerinin 

kontrolüne başlanıyor Şirketi Hayriyenin ilkbahar tarıfe
si dünden itibaren tatbik edilmeğe baş 
lanmıştır. Tarifede mühim değişiklikler Ondülasyon makinelerinin bazı tc•' 
olmamakla beraber son vapurun Köp- zalara sebebiyet vererek saçları kaV~ 
rüden hareket saati bir saat sonraya a- ması üzerine belediyece yapılan Y 
lınmıştır. Köprüden kalkacak son va - talimatnamenin tatbikatına geçilmiş 

1
: 

pur Yenimahallede kalmakta, Kavak- tir. Makinelerin muayene ve kontro 
lara kadar gitmemektedir. !erine yarın başlanacaktır. Muaye~ 

Araba vapuru tarüesinde de dün- neticesinde matluba muvafık çıkan :rıı, 
den itibaren değişiklikler yapılmıştır. kineler damgalanacak, matluba rnuv• 
Üsküdardan Kabataşa cumartesi ve pa- fık olmıyanlar kullanılmaktan mene' 
zar günleri ilk araba vapuru saat 7 de, dileceklerdir. 
son araba vapuru ise saat 2 1 buçukta- Ondülasyonda sülüsyon kullanılJ111' 
dır. Kabataştan Üsküdara ise ilk araba sı da menedilmiştir. 

vapuru saat 7 buçukta, son ise 21 i elli Kültür işleri: 
geçedir. Adi günlerde Üsküdardan sa-
at Ş de, Sirkeciden ise saat 8,4S de 
kalkmak üzere seferler ihdas edilmiş
tir. 

Bu iskeleler arasında binek otomo
billeri 100 kuruşa gidecek, 150 kuruş:ı 
gidip gelebilecektir. 

Galatasaray resim sergisi , 
Galatasaray lisesi resim atölyesi ti 

!ebesi tarafından bir sergi vücuda g!, 
tirilm~ştir. Sergi, bugün merasimle a,
lacaktır. 

Şehir işleri: Bunlardan başka yüzde elli tenıi
atlı karneler de yapılmıştır. 20 yap-
raklı elan bu defterler 1 O liradır. Plaka resimleci 1 

Araba vapuru seferleri yaz tarife- Taksi otomobillerinden alınan plB~ 
sinden itibaren Yeniköye ve Beykoza resmini bel€diye, otomobil sahip v~ ıet 
kadar uzatılacaktır. Bu iş için Yeniköy förlerinin lehine tadil için tetkıl< 111 
ve Beykoz iskelelerinde yeni tesisat ya yaptırmaktadır. Plfıka resmi, arab:ıııol' 
pılacaktır. modeline göre yani yeni veya eskı 

-· · ---·- · ··-,----~- duğuna tcsbit edilecektir. . _,, 
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\ Yeni neşriyat ~ 
YE.~İ ADAl\I - 174 üncü saym çıkt~ 

nüsha He Anatole France'ın Epiktlr'un ~çil" 
çesl !Hivesinin 5 inci formasını veriyor. ;ıııı" 
de Kollektlf tiyatro, Hl\mid için ne yaP t1l1' 
Çocuk bayramı, gibi yazılar, HA.ınld aıııte 
verilen vecablar vardır. rıl'" 

Yavru Türk - Her cumartesi ç11tııJ>l15tJo 
bu güzel çocuk gazetesi lkincl yatın~ iJılııı 
53 üncü sayısı aynı zamanda uçüncu c 

l 
llk numarasıdır. ıııl~"· 

Yazılarını ilk okullann ders progtılda. rP' 
na uyduran Yavrutürk'ün bu sayısın t re' 
cukları ilgilendirecek blr çok hikf!.yelC ' .. ıd 
simler. bilmeceler vardır. fıY. 

ATcılık ff Balıkçılık Mecmuası --ıırı~ 
muharrlrlerden Necib Selam arkada~ı1'çıJ~ 
çıkarmakta olduğu Avcılık ve Ba ÇıJ 
mecmuasının on üçüncü nüshası da 

ıl' mıştır. 
1 

ı>l ı 
Bu nüsha lle bir senelik inUşarı0 tı'1' •e _,. 

ren bu mecmuayı yurdumuzun av s~"' 
1 -.. amatörleri behemehal okumalıdırlar· 0111 ,. 

1 
BUyUk bir hid 'a-. 1 1 bine devam ve muvaffnklyetıer ı.erne 5'. 

iRGil TERE TACININ iNCiLERı der1A~kitrkt- Bu aylık derginin 7-1 nocıı b' 
lstnnbul ve dOnyanın hOtnn b!lyUk yısı zengin münderecaUn çıkmıştır. 

1
.,,, ıc,, 

~elıirleriııde S. M. VI nci JORJ'un Köm~r mermn3c:ı - Anknrnda açı -itle~ 
tnç giyme töreni httflnsı gösterile· mür sergisinde, sergi devnm ctt!IU rı ıııı,. 
cek olan bu ıııuhteşem rilmi en içe her cuma günü IKömür scrsısı: pn 's· 
aşağı 100 milyon kişi seyrodecektir. hlr gazete çıkarılm:ı ktndır. !vt tcrt ~ı· ıJ 

~--•••••••••••ıırJ rek basılan bu mecmuada komurc dıt· 
""' nik ve ihsni bir hayli malümat var 



Sayfa 5 

• 
1 r Ey iılde trene 'Bütün köy muhtar ve katipleri 

v s;·~ (llu~:~i~. ~~! kü~~:~t~~yapılacaktır. kursa tabi tutuluyorlar 
6 e ~a,a~ya iltisakı hatlarının inşaatı Trene kavuşacak olan halkın şimdiden 
z~~ .1.zı. ı~e ilerlemektedir. Havalar dü- gösterdikleri sevinci tarif mtimkün de
zur ıgı ıçın amele teksif edilmiştir. Er- ğildir. 
Yüku; v: Er~in:.an ovalarına doğru bü- Bursa (Hususi) - Sak~.rya .. ne.?ri ü
tü rnır kopruler yükselmekte, uzun zerinde kurulmakta olan uç gozlu be -
~ r açılmaktadır. ton köprünün inşaatı bitmıştır. Köp -

ğ t.nkaya'dan Kesikköprü ve Divri- rünün açılış merasimi mayısın 15 inde 
:r:~. r~er:ıah istikametine doğru demir yapılacaktır. . . . 
:r d rşıyatı devam etmektedir. Hazi- Bu civarda rıhtım yapılması ıçın bır 
y~ a ~latya - Sivas hattı Çetinka- münakasa açılmıştı. Kimse talib olma
ı:e a bırleşecektir. Eyhilde de Divrik dığından bu işi VekAlet kendis: bızzat 

ne ka'VUşmuş olacaktır. Her iki bat- yapacaktır. 

Mudurn~ Halkevi köy birliklerinde 
temsiller müsamereler veriyor 

~ 
Karaman (Hususi) - Halkevinde açı

lan köy muhtarlan kursu sona ermif, 
muhtarlar köylerine dönmüşlerdir. Muh
tarlar kurstan çok istifade etmişlerdir. 

Fırsat düştükçe muhtarların ve alelı1-
mum köy münevverlerinin bilgi ve gör -
gülerinin arttınlmasına çalıŞJlacaktır. 
Kırklareli (Hususi) - Diğer yerlerde 

olduğu gibi vilayetimizde de köy muh -
tarları ve katipleri kursu devam etmek -
tedir. Kursta köy kanunu ve tatbikatı 

dersleri vali Hasip Koylan tarafından ve

Karamanda kuraa iftira.k eden muhtarlor. 

rilmekte ve cunlhuriyet müddeiumumisi etmiştir. 
ile defterdar ve diğer rüesada köy muh
tar ve katiplerinin bilmesi lazım husus

lar hakkında dersler vermektedirler. 
Kursa 70 muhtar ve 6 köy katibi iştirak 

Lüleburğaz kurıuna devam edenler 
Kura ild hafta devam etmiş ve h{llcdmet 

li 
~asan Bey - Annemi dün 

ttı henı sevindirdim, 

Bir adama 
Yıldırım çarph 

1Jalıkesirde Leblebici Horhor'un temsili 

* erkim tarafından köy muhtar ve kAtip -
Lüleburğaz (Husust) - Trakyada açı- lerlne vazifeleri anlatılml§tır. Kursa iştt

lan köy muhtarlan ve kltiplerl kursla - rak edenler kısa mmanda bUyU.k muvaf
nndan bir tanesi de burada açılmıştır.' fakiyet göstermişlerdir. 

Van memleket Artvinde Hamid 
Hastanesi · • 

1
• 

Van (Husust) - Memleket Hastan• lhtıf a 1 
si yalnız Van için 1 Artvin (Hususi) - Büyük Şair Ha-
değil, bütün mu • midin ölümü dolayısile burada yapılan 
hit için çok fay .. ihtüalde orta okul direktörü Safa, Sa-
dalı ve çok lü • kib, İlyas Refik Kurulta ve daha bir 
zumlu bir mües • çok hatibler HamiQ,in hayatından \1e e-
sese haline gel • serlerinden bahset~ler, şürlerinden 
miş bulunmak • parçalar okumuşlardır. İhtif alde salo • 
tadır. Rontgen ve nun bir köşesine Hamidin siyah tüller-
saire gibi bir ta· le sanlı bir resmi konulmuştur. 
kıın techizatı nok 
san olmasına rağ
men yüzlerce va
tandaş bu hasta· 
nenin çatısı al - Dr. Ziya AkÇUr 
tında şifa bulmaktadır. Operatör Ruhi 
ile Doktor Ziya Akçur mühim ameli -
yatlarla pek çok vatandaşları arızalar
dan kurta~lardır. Bu doktorlar ge
cenin hangi saatinde olursa olsun çağ-
nldıkları yere hemen koşmakta, hiç bir 
ücret kabul etmemekde, bazı ahvalde 
hastaya ilaç parası bile vcrdirmemek • 
tedirler. 

Silivride pazar kurulmıya 
başladı 

1 Küçük memleket haberleri 1 
Balar çaymın ıslahı ip 

İzmir, 29 <Hususi) - Bu yıl müstahsilin 
zararına mani olmak içln Bakırçayın isi.Mu 
ve temizlenmesi lçln tertlbat alınmaktadır. 
Bakırçaym islfı.hı işine memur edilen mü -
hendls Cevat Arıcan yakıuda İzmlre gele -
cek, talimat aldıktan sonra Bergamaya gl -
derck islfi.h ameliyesi lçln lwm gelen hazır· 
tıklan yapacaktır. 

Antal;J'ada tültür teftişleri 
Antalya (Hususi) - Kuıtür Bakanlığı tef

tiş heyetinden ba§müfettış Besim, mUfettlf 
Bedri, Kadri, Necmeddln, ismall Hakkı şeh
ı1mlze gelmlşler ve liseyi tettış ctmlşlerdlr. --- - __ ..,..._, _____ _ 

Balıkesir (Hususi) - Halkevinde biri le başarılmıştır. Silivri (Hususi) - Silivri merkezinde 
haftadır arkası kesilmiyen okul müsa- Ha1kevi temsil kolu_ d~ğer ev1crin yakın zamana kadar pazar kurulmazdı. 
mereleri devam etmektedir. temsil kollarından çok ustun muvaffa- Halk ve esnaf buradan kalkıp Çatalca-

Gazeteleri 
Okurken 

Büyük rağbet ve muvaffakiyefıe ba- kiyetler kazanmakta_ ve ağır ~serleri ya paza1ra giderdi. Kaza kaymakamı ve 
şanlan Gazi, Dumlupınar, Mita~ paşa, temsile de cesaret gostemıektedir. En belediye reisinin müşterek hımmetleri 
Altı Eylf.ıl, Ali Şüuri okulları müsame- son temsil edilen ~aı Leblebici Hor • ile burada da pazar kurulmaya başla-

1 · d H Ik · ·· · h K a a ve Gaıb aranıyor bu mu • re erın en sonra a evı musarneresı or, ayn. n . . .. . . • nılmıştır. Burada Her pazartesı günü 
de . gece verilmiştir. .~u müsame~ede ~affakiyetın ~ıdi olarak gosterılebı- bundan sonra lbir pazar kurulacaktır. 
Gaıb Aranıyor komedisı muvaffakıyet- lır. İlk pazar kurulduğu gün 23 köyiin hal· 

•.. Hem de ağlattım. - Bu nasıı ·oldu Hasan 
Bey?. 

Hasan Bey - Uç aylıklar 
verilecek, dedim, sevindi 
Yoklama da yapılacak; de
dlın .. Ağlarr.aya başladı. 

kı kasabaya gelmiş, diğer kasabalardan 
da gelen ahali de davul zurnaiarla pa
zara iştirak etmişlerdir. Pazarın ikinci 
kuruiuşunda pehlivanlık müsabakalar. 
ve at yarışları yapılacak, kazananlara 
mükafat ve madalyalar verilecektir. 
-----~~---~- .,...._... ___ ~ 

1 LAN 
İstanbul Tramvay tirke~inden: 
İstanbul tramvay ıireketi, üzerinde 

«tekmil şebekede muteberdirn kaydı bu
lunıın ve tenz.ilatb tarifeden ;stifade ebnek 
hakkını veren kar.ların mer'iyeti yeni ted
ris senesi bqlangıcma kadar uzatılğmı, bu 
kartları bimil bulunan yü)uek mektep ta
lebesine bildirir. 

Direktörlük 

HABER - Denizde bir yangın. 
- İhtimaldir padişahım, belki derya 

tutuşa. 

HABER - 21 nevi l'kmek. 
- Her fırın ayrı bir nevi ekmek çı· 

karttığına göre bu rakıım gözüme kü
çük göründü. 

TAN - İngiltere Kralının taç tak
ması. 

- Madalya takılır, iğne takılır ama 
taç takılmaz, gi?ilir. 

AÇJKSÔZ - Halk nrt1k temiz su içe 
cek? 

- Kim bilir buna alısmak için ne zah 
met çekeceğiz? 

CUMHURİYET - Rt:smi ve ressam
ları himaye. 

- Söyle, söyle .. HayaJHe geçinenler 
de var. 

SON TELGRAF - Fazla balık istih
lak edilmesi için propap,al'lda yapılacak. 

- Bu sefer de tram\'aylardan czey
tin ye!> levhasını kaldırıp yerine cba
lık ye!> levhasını koyarlar. İnsan halık 
yiyecekse yemekten vazgeçer, 



Karısını kaybeden adam Bir tanıdıkla konuştum. Anti pa
rantez ilave edeyim.. Benim gazeteci ol
dujumu bilmiyordu. Bilmiş olsaydı, ta

Nihayet buldu, fakat kadını· öldürmek iıtediji bil konuşmıyacak; ben de bu yazıyı yaza-

Fuzulf için yazılan Ermenice eı 

Üstadlar harekete geç· 
eseri tanıyan tanıyan~ 

anlaşılcbfından tevkif edildi mıy8;!'ı!:ıı~~ :ı:,i~ir emri var- Bir çok tanınmıı muharrirlerin ismini ilk de 
Bundan 27 gün karısının da kendisini takiben mahke - rJllf. Veküete balırlı dairelerde çahpn ec- d dukl • b d 

evvel bır. • .. bah ..&Muw .. ı ıo-rm·'l· ta.a .... -.... da 5 uy an eıer içın u zevat nere evse " y - meye &&&""'66"4 "'"t'ı ar -,_.u.u. nebi mütehassıslann ne derece faydalı ol • • J 

matbaanm.a tek mahkemeye &irmiştlr. duklan öğrenilmek istenilıyormUf. Çok madan evvel bile bıliyorduk " diyecekler 
kollu, fakat ıenç, . Karı koca h.tkjmin karpsına çıkınca erln<M'b 
gürbüz bir adam kadın fWllan söylemiftir: ":! ir e~. Yezen ı e8ler111en 9dkı 

- Bilmem ki Bayım.. 

1 

ıeldi 1 Ethem Balık, benim .ekiz senelik ko- _ Nasıl bilmezsiniz, sizin çabftılınız ~Bq ~Tafı l inci 1tıvfada) 
- Gazeteye bir camdır. Evlendiiimizin on befinci gü- yerde bir ecnebi mütehaFsıs yok mu? ya yemden böyle halli güç yeni bir me-

JBZI (!) yudırmalr .nilnden itibaren bana dayak atmıya baş- _ Var bayım, olmaz olur mu? sele daha çıkarılır mı? . 
lltiyorum dedi v 0 ladı. Sebepli, sebepsiz dayak yiye yiye _ Nasıl işe yanyor mu? Öyle ya, kızarmakla morarmak zahiren 
pn1an anlatb: pmdiye kadar c:li§imi lllrtım. Belki yaşı _ Bilmem ki bayım.. biribirini takip eden iki utanç derecesi, 1 

- cBana Etem ilerler de ısWu nefseder dedim. Fakat _ Nasıl bilmezsiniz, benim duyduğu- ~ ~~ç hali görülmüyorsa da hakikatte 
Reis derler. Balık- büsbütün azıtb, bıçak kemije dayandı. ma .göre bu mütehassıs ihtisas sahibi ol- ikisinm arasında meseli domatesle pat-
pyım. Soyadım da ,Ben de mahkemeye mürıcaat ederek bo- duğunu iddia ettiği işin acemisi imi§. lıcan kadar fark vardn·. Do.mates ise faz 
(Ba1ı)l tır. Benim ,pnma davası açtım. Kendisi gecimsizdir. _ Orası öyle. la kızarınca mo~a~p" me~l~. patlıcan ol-
30 yapnda Zakire Bir defa polise hakaret etü. mahkfun ol- _ Bizim memleketi pek az tanıyor- maz, olsa olsa çu.ruyup çopluğe atılır •.. 
llmhıde, güzel, uy du. Sonra müddeiumumiyi tahkir etti mUJ. Ve tanımaya da niveti yokmuş. Arkadaşımız bır taraftan ortaya böy-
..ı, ev tadını bir Yine Od ay hapiste yattı. Nihayet, ba - _ Evet orası da öyle. • le çetin bir mesele atarken diler taraf-
brım vardı. Zaki· .Btetll &Wc lıklara bomba atarken yaralandı. Hem _ Gene duyduğuma nazaran son za- tan da muhterem üstat İsmail Habibe 
re Görelidir, Ça\fUlköYünden Sıtkı ol- 1181 kolu koptu, hem de iki aylık bir hü- manlarda bazı büyük işlere kalkmış.. müracaat ile Ermeni vatandapmızın eae 
lu Ali Osmanın kızuhr. Onunla .ekiz yıl- küm giydi. Artık böyle bir koca ile yaşa- _ Evet evet. ri hakkında malfunat istemi§. 
dan beri evliyiz. Gayet ty\ geçiniyor, bi- namıyacatun herkes takdir eder. Ben de Gül' d'' ret Meğer bizim ve bizimle beraber pı.e-

ı. ..-.._ u, so um: 
ribirimizi hiç incitnilyorduk. Fakat bun- -'i""" .. Dün gece Yalovadan geliyordum. -Neye güldünüz? te muharrirlerinin de ismini ilk defa tpt 
dan 15 gün evvel karım orUıduı kaybol- Vapur köprünün Haydarpaşa iskelesine _ Hiç. güldüm! tiği bu eseri üstat çok iyi biliyormuı, bat 
du. Beni bırakıpj kaçtı. Sebep te p: yanaştı. Ben iskeleye çıkınca karşımda _ Neye güldüğünüzü, size söyliyeyim. tl iki sene evvel bu eaerden bir malrale-

Bizim valdeyle bir tGrlfl pçlnemezdi Ethemi gördüm. Hemen yüzüme bir şişe Son zamanlarda giriştiği bu büyük işle- sinde bahsetmiş. tl'stad bu sözleri 86yler-
Zakire. Geçenlerde benim nde l:ııuhmma iliç boşalttı. Elbiselerim yanmıya baş - tin hiç bir neticesi çıkmımış. ken bizim de (edebiyatla iştigal ettfliml-
dılım bir sırada biribirlerile atlflxntJar, ,ladı. Ben de boğuluyordum. Haykırdım. Gene güldü. Ben devam ettim: zin anlaşıJdıiım) illve ediyor. _ 
1f ajız dala.,ndan nmruk avqma aeç Polis geldi Beni, hastaneye götürdüler, _ Esaen bir neüce çıkmıyacatı da ev- Halbuki biz sade gazeteciyiz. Edebiyat JftelUf 

1Dif, Zakire anamı yaralanuf ve bqmı tedavi ettiler, koluma şiringa yaptılar. ~elden belli imiş. la, tarihle, ayrıca iftigalımi7 yoktur, yap 
alıp kaÇDllf. Beni muhakkak bir iijümden kurtardı - Gene güldü. tJlımız da her gazeteci gibi, duyclulumua, flmdiye kadar yaztlan yUllanıı 
Arayıp, taramadığun yer blmadı. Ne .lar. Bu adamın cezasını veriniz. _ Peki, ne diye ikide bir gülüyonu- öjrendiğimiz şeyler içinde ehemmiyete listestnf De§retmff. 

gören var, ne bilen. O ihtimal anamı ağır Anlal'hYordu ki Ethem reis karısını nuz?. pyan gördüklerimizi günlük bahis ola- Bu (Ansiklopedik) makaleye 
ca yara1adıtını sanarak hakkında taki- aramış, taramış bulamamı§, Çenberli Boynunu büktü: rak gazeteye geçirmek, işin üst tarafım kür ederiz. Bu vesile ile bu va 
bat yapılaaalını dÜfÜDüyor ve meydana taşta da kendisine rastlıyamaınlf. Niha- _ Doiruyu söylüyorsunuz dL. da erbabına ve mütehassısına bırakmak- bflgimiz artmıf oldu. Yalnız bu 
çıkmıyor. Halbuki anamın yarası hafifti yet nereden ve kimden öğrenmiş ise ka- - Ha. desenize bu mütehassısın bir ife br. galiba dolgun ptermek ve b 
ve geçti. Zakire meydana çıka hem ken rısının vapurla yal.ovadan geleceğini öj- yaramadığını, faydasından çok mazarra- Yalnız edebiyat bahislennde ilıtisasmın \'Os"ati malOmat ve ihata ha'lrlnn 
diaini yalnızlıktan, beni iizibıt6den, hem fenmi§, belemi§, bu lfi yapmış. tı olduğunu Biz de biliyorsunuz. derecesini (teceddüt edebiyatı tarihi) ile yuculanm imrendirmek için ı 
de yavrumuzu anasızlıkian kurtaracak. Kikim Ethem reise ne diyeceğini sor- _ Evet ! lsbat etmiş olan muhterP.m üstad da Er- isimler de kanftın1mıt. Eler 
Şu dediklerimi gazeteye yazarsanız belki du. Ethem reis bu lfi üzerine almıyordu. _ Mademki biliyorsunuz, bildiğiniz ~~ vatandaşımı~ eserini (bilirim) de nm ismi geçen her edebiyat kita 
karıma okurlar da meydana çıkar.• c- Bu benim kanmdır. İakelede ken- halde ikide bir bilmem ki demenize diği halde pek te bizden fazla bilmiyor- bahsedilecek ise dün veya bu 

Etem Reisin dedijini yaptık. Söyledik- disini karşılamıya ıitmiftim. Tanımadı- bep var mı? • se- MU§. Herhalde bu eseri görmilf olmakla •teplerde okunan bütün edebiyat l 
lerini gazeteye aynen yazdık ve bu yazı .iım bir adam üstüne zehirli gaz serpti. _Var bayım çünkü mütehassısın k beraber fazla tetkike lilzum hissetmemif. nnı neye zikretmemeli? Meseli (M 
1 Nisan tarihli Son Postada Çlktı. Aradan Kanın bağın.yor ve bat1nı, saçını yolu- kuvvetli bir tardı var ki, bunu siz de ~i- İşte bu, bir edebiyat üstadı için nok- Birgen) in (Yeni .ıebiyat) ki 
10 - 15 aOn ~ Etem Reisi dhıleyen ;yordu. Ben_ ~daydı~ nik8hlım oldu lirsiniz ama; belki hatll'UUZ8 gelmiyor. sandır. . . Fuzuli hakkında kum, fakat lSzJ(l 
~ d~enni ~azeteye ~zan arkada§ Au için başörtüsünü örtuyordum.ı. diyor- Ben size demin nasıl hak verdiysem; si- ~ ~bıp .. bu .. e~r~ b?." Ermeni Ali- mat ~ardır. (İbrahim Necmi) nin 
bır IUD Çemberlitaştan geçıyordu. Etem du. zin hatırlamadığınız tarafını habrlatb • mının evınde gorduğünti soylüyor, fakat edebıyat dersleri) inde daha m~ 
Reise rastladı. Fakat phitler Etem Reisin söyledik- tını zaman da siz bana hak vereceksiniz. bu muhterem 81imin kim olduğunu bildir malOmat mevcuttur. (Sadettin 

- Ne yaptm Etem ReiK diye IOlda. 1eıjnln ak.sini IÖylediler. Kadını teyit et- - Peki söyleyin nedir' miyor. in (Edebiyat tarihi özü) ndeki 
ltarmı buldun mu?- Etem Reis boynunu tiler ve: Kulağıma eğildi; yavq bir sele: Tahminimizde yanılmıyorsak bu Erme bahsi bile mükemmel t,e yarar. ( 
bülc1ik cevap verdi? . _ AttJlı filede ne vardı bilmeyiz de- - Çabuk IÖyleyin, kuvvetli tarafı?. ni Alimi, :W-t klislk veya Divan edebi- nfb) in mektep edebiyat kitabını 

- Bulamadım Bayım. Bır Allahın ku- diler. Kadının üzerinde buhara benzer _ Frenk olmasmdac:h!'. yatma (mutebahhir) denecek kadar vl- ye unutmalı. 
bı Çlkıp ta cEtem karın filin yerdedir.> dumanlar Çlkıyordu. Kadm la kı • IMSBT llıf olan Bay (Kürcliky.ıt) dır. Tarih üstadı, tarihi roman ~ 
ılemedi. Yalnız dün biri ~kirenin buıün rım kıvranıyordu. Hemen ııa::n v tl'stad İsmail Habip, ejer Fuzuli hat- tulundan beri biraz fazla iddtaklr 
buradan ~ IÖyJ.edi. s.bahbed ba ka1dıtcbJE eye !1!~ ~~ i kındaki eser hakkında bu zattan malt- p benziyor. Mesell Ermeni vatan 
rada dolapp duruyorum. Doktor~ da Etem Reisin karısının fil- r ~ •ti ..1 mat aldıysa, eserin kendi declili gibi iki zm eserine evvell cMaarif Vı 

- Ne yapacabm? zerine döktüiü mayiin mahi tini tesb 't __.,.!'~ cilt değil, dört cilt olduğunu da bilmesi terdlmesini teklif ettik• diye kü 
- Ne yapılır bayım. Görilnem onu, edememi§Ierdi. Hikim Etemy:eisi bir 

1 
• g Iizmıgelirdi. Vakıa bu dört cildin yalnız kıymet verdikten sonra yazısmın ı 

plvarıp yakaracak, alıp eve götilrecelim beı gün hapse mahk1lJn etti. Hüküm ı::. Emprime rob iki cildi baaılmıştır. Fakat eaeriD ~- da (bununla beraber Terzi BatYanı 
Sekiz yıllık yuva yıkılır m1?, him edilirken Etem Reis bir kül gibi bini tanıyanlar, gayri matbu daha iki cil- rlnclen istifade etmek gerekür) ~ 

Bir daha ne Etem Reiatm, ne kana re J'llılmıı, bayı.lmıfb. çe ye eti olduğunu hep biliyorlar. Nitekim biz- den bire bu kıymeti bir hayli 
Za1dreclen bir bPer almJNdı. Karım: de (Son Posta) run geli§i güzel bir yazı• Uyor. * - hıanmaymız diye haykırdı. Yapma- sile bunu kolaycacık öjrendik. Sonra gene ayni yazıda eeldeki 

Adliye lfleri ile uğrapn arbdepmız eıktır. Mahsustan yap!Yor. Cezadan kur Bir guetenin bir yazısiyle bu kadar mıza göre Fuzulinin hayatı, bin 
tvvelld gün Sultanahmet üçüncü sulh tulayım diye. Şimdi kendiaine lir kolay öğrenilmiı olan böyle mühim bir Başyanı. çıksa ciltler doldurmaz!> 
=em mahkemesinin önünde Ethem reis Etem Reis biraz IOllra k: d:n • _ eserin. mahiyetini, muhterem edebiyat tfte bu söz gösteriyor ki muhte 
bnsile yan yana rastlamış. fakat daha di. Hikim hükıiıün ~n tam~ tarihçi~ni~, eline fırsat geçmtpen ö~ rih üstadının galiba mühimca bir 
tonU§Dllya vakit bulmadan milbqirin ve Etem Reis tevkif edilerek tevkifhane memesı, biale irfan edebiyatmm ~ nı vardır: Frenkçe hiç bir lisana 
Sthemi mahkeme salonuna çalınfığun, ye gönderildi. ten esaslı çalışmadıklanna yeni bir delil olmıyacak. Zira himmet edip me 
-----=---===-==-=-=-=--==· =--==---=--=--=--z==- değil midir? Ve bu delil böyle kendi ken- az Fransızca olsun öğrenebilseydi 

dine meydana çıkınca, arkasından o çap kil Avrupa ilim Aleminde bir 

F tÖNÜL iSLEl<i 
"Beı ag daha 
Belıllgeglm mi ?,, 
San renkte bir zarf, içinde &ene 1ar1 

renkte bir mektup, fakat imzası eksik.. 
ilk satırlanndan anlaşılıyor ki bir geng 
kız yazı,ı söylediği §U: 

cDaha 14 üncü yaşımdayd1m. BU' 
gençle tanıştın), epeyr.e bir müddet k~ 
nıqtum. Derken hadise ailece duyul • 
du. Nlpnlandık, daha evlenecek yaşta 
değildim. Bekledik. Anadan üç yıl aeç
ti. Bu müddet zarfında da ntpnlım 
ahlAkça delilti. Şimdi evlenmemiz i
çin onun tayin ettili zamana bet ay 
var, nipnlımın deliftilinl d6tlnerek 
tereddüt içindeyim, bekliye,ba mi. 
ayrılayım mı, ne dersıniz?• 

* 14 yapnda bir çocukken aşk peflne 
diiten bir kız, üç yıl nipnlı kalan bir 
kız, ayni zamanda dile de di1fmilftür. 
Mektubun anlattılı facia ve iki taraflı 

kabahat üzerinde durmıyacatım. Bu 
kısmı diğer okuyucularıma bırakayım. 
Xıza tavsiyem fU olacak: 

- Aynlacat iseniz evlendikten son
ra ayrılınız. 

* Adapazarında bay (A. A. A.) ya: 
Aiılac:hğıma göre nikihb vaziyette -

linız, kuvvet sizin~. ka
nun da sizi himaye eder. Fakat mesele
de kuvvetin de, kanunun da tesirinden 
istifade etmek menubahs olamaz. 
Ölünceye kadar ıeçlnecelfnizi bir ka
dını ve ailesini hissen bot tutmak ıı -
zım. Mantıkla, muhakeme ile yola ge
leceklerini tahmin etmiyorum. Fecia
lirhk edeceksiniz. Çaresiz, fakat bunu 
Japabllecelfniz dereceye indirmeli, 
lostlanncian ve dosüannın tavassut-
1arından istifade eclebWnılniz. Size 
pratik bir çare ~lime müte
eatfiın. 

2'ftD 

raşık (kızarmak veya morarmak) mese- kanın bile nasıl muazzam ve özlü 
lesi de gene kendi kendine meydan al- yazılmasına vesile teşkil ettiğini ·· 
maz mı? miş olur ve böyle bir sözle (Ter 

Maamafih, Fuzuli meselesine el koyan yan)m eserinin biraz da (haşviy 
arkadaşımızın himmeti, yalnız İsmail Ha dolu olduğunu imaya kalkışmazdı 
bibin malfunahna mür.m~atla kalmamı§, BAhusus ki muhterem üstat ta b 
gazetenin diğer bir üstat muharriri, hat- tetkik etmiş değildir. 

tl müverrihi de dün ite kanpmf, o da, Çünkü eserin bir kere dört cilt 
eben bu eseri iki delil. beş senedir ta- tunu bilmiyor, saniyen eserde 
lllyorum, hatta tercümesini Maarif Ve- (Dante) nin eı'arile miikayese 
kiletine bile \eklif ettim• diyor. Fuzulinin şiirlerinin bil7.an satır 

Mapllah, bu bizim ve bizimle beraber terh ve tefsiri de vardır, ki bizce 
bGtün gazetecilerin hatta Yusuf Ziya p- mettar yeri burasıdır. 
bi kıymetli muharrirlerin bile ismini ye- Çünkü bu güne kadaı· bir Türk 
ni ifittilderi eseri, ne de çok bilen var- Türk edebiyat hocası çıkıp ta Na 
llllf? Nefi gibi, Nedim ıibi üstatlann 

Böyle gidene bir üstat muharrir daha tfirini, hartta birkaç beytini bile 
Çlkıp galiba, eben esen yazılmadan ev- tefsir etmemiflerdir. Etmek 
ve1 bile biliyordum. demekte tereddüt et g&termemişlerdir. 
lniyecek. Bunu İamail Habip te yapımaılDJI 

Bu vaziyet karpsmda bir meraklı ~ debiyat tarihinde wkuf ve üsta 
kuyucu Çlkıp ta: Maell: eİyi ama, a ü. rağmen Fuat Köprülü de yap 
tatlar, mademki bunu bu kadar iyi bili- Niçin? Çünkü bU!kı yapabilmek i 

Siyah zemin tberine 1mmızı beyaz em ,Yordunuz, neden fimdlye kadar Fuzuli kemmel arabi, ondan mükemınel 
primeli kumqtan sade bir rop. Yakasın- Din ismini bile ağza almadınız da (Son

1 

bilmek lizıındır. Hele farisfyi y 
da beyaz linondan bir jabesu var. Ayni P~ nın bir mensubunun teladüfen renmek kifayet etmez, İran ede 
tekilde ftstolü ve hafif büzgülü bir par- Yodılı bir yazı üzerine Fuzuliye birden Türk edebiyatı kacfar iyi 
ça da kol kenarlarına konulmu,tur. Ete- bire bu kadar sahip çıktınız?> deee aca- (Nefi) yl terhetmek §OylP. dnnUJW 
ltn ön ve arka•nda korsajdan men iki ba ne cevap verirler. mak bile kabil değildir. Halbuki 
kupe, iklfer pli yapmaktadır. l'uzuli luwJrmctatt ermenice wrt ta- (Dnamı B inci ıa)lfri.44) 
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Bir Evlatlığın Hat1ralar1 

Altı • • • 
. 
lngilterede Kral 
kupası maçı 

•• 
ıçyuzu 

• 
evın 

Nakleden: · Osman Cemal Kaygılı 92 bin seyircinin önünde 
yapılan maçı Sandrland 

kazandı 

Beşiktaş 
maçı 2 -

- Gençler Birli 
2 ye neticelen~ 

n- ~ 
~\~\ 

ordüncü kapım: • 
,_ Ah 0 dördüncü kapını, ah o dördüncü 
aapırnı 

C d
Daha benim oraya kapılandığım ilk ge

e en "t'b k 1 1 aren bayanla bay arasında 
avga başladL Bu kavgalar zaten ben o
r~ya Yerleşmeden önce de hemen her 
gun, Yahut gün aşın devam eder du
rurmuş! 

nirl~ayan baydan, bay da bayandan si-
ı. 

caBenim oraya yerleştiğim ilk günün ak
:r tnındaki k 
tı G 

avga tam yemek zamanı çık-
. enç il 

akş e orta yaş arasında olan bay, 
geı:u"' geç vakit işinden yorgun argırt 
giy·p ~0Yundu, dökündü. geceliklerini 
ha:::.

1 
· Daha önceden bayanla birlikte 

kuruı:~1~2 çilingir sofrasının başına 
Çekilip ~r~z de bayanla rayın karşısına 
Jadık. Nede dan buradan konuşmıya baş
ıile ben. . llse hiç çocuk lan olmıyan bu 
çok n ıliıç~eruıe evlatlık aldıkları için 

eşe gorünüyorlarcb. 

Burası ·· 
daha sa ' .0 teki kapılarıma nisbetle bana 
dalı tnirnt geliyor. Bayan da, bay da 
ben a. cana Yakın, daha babacan insanlara 

ZiYorlardı. 

ı: a~şa~ bay önündeki bir kırk dokuz
~Vi §lŞeyı dibine yaklaştırdıktan sonra 
lta~ bahçe tarafındaki kapısı vuruldu. 
fırı ın da, erkek te hemen iltisi birlikte 

1 adılar, bahçe kapısına dofru seğirtti
er. Fakat .kisi. d Çıktn • ı e odadan sof aya çıkar 

az, genç kadın kocaınnı önledi: 
ki - Sen git, yerine otur da ben bakayım 

tndir o, ne istiyor? 

kO<!ası da ona çıkıştı: 
k - Ne var sanki, ben gider, bakarsam 
ıyanıet tni kopar? 

k - Hayır sen bakmıyacaksın, ben ba -
acağırnı 

~Bunun üzerine bay hiddetle karısını 
€oğ .. 

sunden içeriye itti: B Hayır, ben bakacağım işte! 
ni: u sırada bahçe kapısı boyuna güm 
"'""tn .. l1 gurn yumruklanıyordu. Derken ba-
ın dediği oldu. 
kadın: 
- Ne halin varsa gör! 

te Di·y~ somurtarak geriye döndü, erkek 
Bil gıdıp bahçe kapısını açtı, orada biri -
tı e fısıltıya başladı. Onlarm bu fısıltısı
"11 bayan oda kapısından dışarıya kulak 
ererek d. ı ğ . 

60 
ın eme e çalışıyordu. Bıraz 

nra bay odadan içeriye girince: 

&a; Bizi, dedi, bu gece komşudan mi -
)'i ırl.iğe çağırıyorlar, haydi yemeğimizi 

Yelırn de gidelim! 

t Radın fena halde içerliyerek kocasını 
ersıedi: 

is - Ben şuradan şuraya gidemem, sen 
tersen git! 
kocası sordu: 
- Sen niye gidemezmişsin? 
- Gidemem işte! 
- Sebep? 

- Sebebini mebebini biJrniyorum ben! 

1/4'.darncağız hiddetli hiddetli bir iki içi
k 1 

Çekti Sonra şişenin dıbinde kalan ra
k ısfını koca kadehine doldurup birden 

a asına dikti ve: 
- Haydi, dedi, getirin yemekleri de 

Londra l (Hususi) - Senenin en 
heyecanlı futbol oyunu olan Kral ku· 
pası maçı, bugün Vembly stadında 92 
bin seyircinin önünde, Sandc:rland ile 
Preston takımları arasında yapılmıştır. 

l Maç mevsimin en güzel oyunlanndan biri oldu, 
iki. takım da güzel ve enerjik bir oyun çıkardı 

bugln Cençler Birliği ile Fener bahçe karşılaşıy• 

\\ 
( 1 

Kral, Kraliçe ve Mısır Kralı Faru· 
kun da hazır bulunduğu bu maçta, 
Sanderland bire karşı üç golle galip 
gelmiş, takım kaptanı kupayı bizzat 
Kraliçenin elınden kabul etmiştir. 

Ankaragücü - Üçok 
berabere · kaldılar 

<'---.. İzmir 1 (Hususi) - B~ün nisbeten 
"-... .;:> ~ az bir kalabalık önünde Ankaragücü • 

'--"-----. ~ ~""'- ç--...._ Üçok ile ilk maçını yaptı. Hakem Sa· 0.) .........._. it Salfilıattin idi. Takımlar şu kadrolar 
r-.;;:::,,,- \\ ~ ""'-..<::::::::"> ile oyuna başlamışlardır: 

\\ 'V Ankaragücü: 
ı\ \~ Osman, Enver, Ali Rıza, İsmail, Se· . 'f ks. Beşihktaş GdençBler.kbitrliği =~:.ndan bir enstantane 
\\ \ mih, Orhan, Hamdi, Bılal, Yaşar, Şük· vun a ım sa asın a eşı aş • ~'Çf koştu. Sert bir şütle berab 

hele yemeğimizi yiyelim! rü, Mecdi. Gençlerbirliği: arasında milli küme maç golünü yaptı. Oyun tekrar başl 
Kadın, onu gene terslodi: Üçok: larına devam edildi. vakit Gençler ağır, Beşiktaş ise 
- Ben yemek memek yemiyorum, .)'i- Nejat, Ziya, Ali, Mazhar, Adil, En _ I 1 Mayıs bayramı dolayısile stadyom oyununa devam etmeğe başladılat 

yin siz! ver, Faik, Şükrü, Basri, Sait Kemal. 1 o~d~~~a ~alabalıktı. ~yun~. Gençler • aralık Ankaranın sağ müdafii 
_ Ne oldu gene, nevrin döndü galiba! Birinci devre umumiyetle zevksiz bırlıgı başladı. Top bır mu~det orta • çıktı. Oyun durur gibi oldu. H 

(Beni göstererek) ilin çocuğunun yanın- geçti. Otuz sekizinci dakikada Ankara i l~r~a .. dolaştıktan so~a Beşıkt~ş ~a~e- bundan ~k güzel istifade ederek, 
da daha ilk akşamından bu yaptığın a - gücü bir sayı yaparak devreyi 1 • 0 ga- sı onune kadar geldı. Fakat Husnu ıle nız .başına bir akın yaptı. Ve çok 
yıp değil mi? lip bitirdi. Faruk ~e~likeyi uzaklaştırdılar... bir gol yaptı. 

Vay efendim vay, sen misin bunu söy- Fakat ikinci devrede İzmirliler sıkı Her ık.i takım da korkak ve luzum- Bu golden sonra Beşiktaş d 
liyen? Bayan ayağa kalktı. sesini biraz akınlara başladılar. İkinci dakiknda bir suz hareketlerle vakit geçiriyorlardı. Gevşek bir oyuna b~laclı. 
daha yükseltti: gol yiyen Ankaragücü on üç dakika O~unun ilk 1 O dakikası ~nçler?irliği· Ankaralılar ise birinci devredek 

- Ayıp senin yaptığın' sonra Üçokun bir ikinci sayı kaydına nın sa~a~a. alışamam.ası ıle, ~eşıktaşın zel ve canlı oyunlarını tekrar oyn 
Ben şaşırmıştım, mesPlcnin iç yüzünü mani olamadı. Bu suretle 2 - l galip va- da rakıb~ı. w~en~mes.~e geçtı. Fakat ğa başladılar. BiUıassa merkez m 

bilmediğim için afallam1~tım. ziyete geçen İzmirliler yarım saat ka· G:?çle~bırlı?ı bır ~uddety sonra orta Hasan akınları ~ayet güzel idare ~ 
Kadın bir iki daha sÖ) lendikten sonra dar hakim bir oyun oynadılar. Fakat o- muhacımlen vasıtasile saglı sollu a • yordu. Merkez mühaclın Rasim el 

hiddetle yemek odasınd::ın çıkıp üstkatta- yunun neticesine bir çeyrek kala kınlar ~apmaya b~şladı. . .. .. bir pas aldı. Hüsnüyü gayet güze) 
ki kendi odasına çekildi. Vaziyet benim Ankaragücü sağ iç Şükrünün sıkı bir B~şıktaş muav~ h~.ttı~.ı~ hır tur!u !attı. Topu sol içe gönderdi. O da ı 
için şimdi büsbütün güçleşmişti. Bay bir şütü ile beraberlik sayısını kaydetti, k.e~dıne ~el~me~esı Husnu ıle Farugu dan yerinde istifade ederek berab 
müddet masanın başında arpacı kumrusu Oyun~ bundan sonra karşılıklı hü- sınırlendırdı. Luzumsuz çı~ış.l~.r yap · golünü attı. Gençlevbirliği gene 
gibi düşündü. Bir müddet de ayakta sağa cumlarla geçmiş fakat iki taraf da sayı maya ba~:adılar .. C?ençlerbırlıgı de bu oyuna devam ettL Fakat netice dE 
sola gezindi. Nihayet o na karısının pe - yapamamış maç 2 • 2 beraberlikle bıt- halden guzelce ıstıfade ederek kaleye miyerek 2 • 2 beraberlikle bitti. 
şinden yukarıya fırladı. Ben orada yalnız miştir. ' kadar ıbir kaç kere sokuldu. Beşiktaş Dünkü maçta Beşiktaştan Hak 
kalmıştım. Ama bilsenil bu hal karşısın- Ankaragücü ikinci maçını yarın Do- kalesine tehlikeli olabilecek şütler çe- Eşref, Gençlerbirliğinden ise Ra 
da ne kadar sıkılıyordum. Daha ilk akşa- ğansporla yapacak. kildi. Me~et Alinin biraz şansı ve bi· Hasan, Salfilıattin ve Niyazi güzel 
mından rastladığım bu manzarayı hele Ç k Alt d b bere raz da guzel oyunu gol olmasına mani nadılar. Diğer oyuncular da çalışt an aya - mor u era oluyordu. -
bir düşünün! Benim yerimde siz olsa idi- Dünkü maç şimdiye kadar yapılan ı 
niz ne yapardınız? Mümkün olsa, yer, iz kaldılar Beşiktaş topu kornere attı. li küme maçlarının en helecanlıla 
bilsem hemen bu evi terk<'dip gece vakti Ankara, (Hususi) _ Ankara bölge· Sol açık bundan istüade etti. Topu dan biri oldu. Hakem İzmirden Mu 
tekrar babamın yanına şavuşurdum. La- sinin cBölge kupası• turnuvasınm ilk g~yet güzelk ortaya göndderdi. Kale Ö· müsabakayı istendiği gibi iyi idar• 
kin burası, Boğaziçinin yukarı tarafların- maçını Çankaya _ Altınordu takımları nünde blir ' arışıklık 01 u. Fakat top demedi. Bir çok ofsaytleri görmedi 
elan İstanbuldan bir hayli uzakta, bilme- yapmışlar ve birer sayı ile berabere gense ~da eye gl innedi. d d Gençlerbirliği: Rahim, İhsan, H 
dig-im tanımadıg-ım bir .verdi. O vakit ag an ge en akını ur urmak iste- Kadri, Hasan, Salabattin, ı·hsan, N 

kalmışlardır. M h t Al. bl k d d. 
oradan savuşup nereye gidebilirdim? k yen e me r topu 0

- e e eme ı. zi, Rasim, Asım, Selim. 

Y k d 
Bugün u maç Sol açık yetişti çekti. Faruk kurtardı. Be<;:ı.kt::ı~·. Mehmet Alı·, Hu··snu··, 

eme o asında nedir bu başıma gelen "' -ı 

bb.1 d. . Dün Besiktaşa karşı oldukça güzel Fakat bu sefer sol iç töpu kaptı. Güzel ruk, Feyzı·, Enver, Fuat, Eşref, Şe 
yara ı. ıye melul melul düşünürken • - y · 
yukarıdan kulağıma bir takım sesler geli- ve canlı bir oyun çıkaran Ankara genç bir şütle Gençlerbi~iginın ~irinci go· Muzaffer, Hakkı, Rıdvan şeklinde 
yordu. lerbirliği bugün de Fenerbahçe ile Ka- Jünl ul·· attı.h~ki:in:i ı· eltvred ep ı\,nkat- Türkiye başpehlivanhg" l 

dıköy sahasında karşılaşacaktır. ra ı arın a ·nnıye ı a ın a cereyan e • 
Bay, kah usul usul, kfıh hızlı hızlı ba - Son zamanlarda biraz bozuk oyun- ti. İkinci devre başlar başlamaz Beşik- Çocuk Esiı:ıgeme Kurumu Ge 

yanı kandırıp tekrar aşrığıya indirmeğe lar çıkaran Fenerbahçe karşısında ol • taşlılar, bilıhassa Hakkı ve Rıdvan da· Merkezinin, Türkiye baş pehlivan 
çalışıyor, bayan ise ona hep aksi aksi ve dukça kuvvetli bir rakip . bulacağın • ha iyi oynamağa başladılar. Gençler· sabakası bu sene ı 1, 22, 23 Mayıs 
sert sert karşılıklar vererek onun bu rica d .. b·r netice almak için çok yorul· birliği kalesine akınlar bir bir arkasına rihlerinde Ankara stadyomunda y 
ve ısrarlarını reddediyordu. an ıyı 1 t ı· t ~ b ı d B. l k 1 kt B } ı· (500' ı · mnk mecburiyetinde kalacaktır. eva ı e m~ge aş a ı. ır ara ı mer- aca ır. aş pe 1 ıvana 1 ıra Il 

Neden sonra bay tek başına aşağıya G Ierbirliğinin dünkü yorg nlu- kez rnuhacırn Muzaffer Rıdvanla yer kafat ile bir madalya, diğer pehliv 
indi ve bana: ğu b;n~nç hafta istirahat eden F~ner· değişti. Bu şe~il Be~iktaş için faydalı lara da (700) lira mükafat verilec 

- Haydi, dedi, kızım, g"<: sofra başına b 
1 

. . evce bir ava t 'd F k t oldu. Hakkı guzel hır akınla G€nçler tir. 
da biz yemeg~ imizi yiy~lim! bayan biraz a lÇe ıçm ep ~ n aJ ır. a a k 1 · k d · d' K l · ·1 ·· d f" Ç k E · K gördük ki Ankaralılar nefesli, atılgan a esme a ar m ı. a ecı ı e mu ~ ı ocu sıngeme urumu Ge 
rahatsızlanmış! 

1 
d Ankaradaki ma •11 • b' t· . topa beraber çıktılar. Hakkı bundan ıs· Merkezinde pehlivanların kaydına 

Ben önce: ve lem e g u ıye ının t'f d d k t t .. d a· 1 k rmak için gayret!' ı a e e ere opu or aya gon er ı. anmıştır. 
-~~em~ya~bcyl,brnim~mrmacIBmıçı~ !eyna~- ~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

t k b 
ı bilecek bir takımdır. 

o , en yemem. ·· K · ·· 
Diye bir hayli ısrar t!ttım. Fakat 0 be- Herhalde bu~un acııkoy sahasında ol 

nim bu ısrarlarım karşısındo beni kolla- dukça güzel ıbır maç seyretmek imkanı 
rımdan tutunca zorla ) <>mek masasına basıl olacaktır. 
oturttu ve söz de ağız tadile karşılıklı ye- -----
meğimizi yedik. Ha, az kalsın unutuyor
dum: 

Yemekte bay, dolaptan çıkardığı bir 
küçük şişe rakıyı da açıp onu da yemekle 
birlikte hem yuvarlıyor, hem de dereden 
tepeden benimle konuşuyordu. 

Yemekten sonra adamcağız, kahvesini 
bile içmeden hemen yatak odasına çekil
di. O zaman ben büsbütün müşkül bir 
mevkide kaldım. Şimdi ne yapacaktım, 
yatmak için nereye, haııgi odaya gide -
cektim? 

On dakika kadar böyk olduğum yerde 
düşündüm, durdum. Sonr:ı bayan merdi
venden gayet yavaş sesle bana seslendi: 

- Gel kızım, yukarıya çık da yatalım! 
O gece bayanla bir k•.:?lime bile konuş

madan ikimiz bir odada ayrı ayrı yatak-
( Devamı 1 inci 'ayfada) 

Polisle: 
Bir çocuk tramvaydan düıtü 

Beş yaşında Dilara ismindek: çocuk 
Fatihten geçen tramvay arabasına bin· 
mek isterken düşmüş, belinden yara
lanmıştır. Yaralı çocuk baygın bir hal
de hastaneye kaldırılmıştır . 

Ruhsatsız ağaç kesme davaları 
Devlet ormanlarından ruhsatsız ağaç 

kesenler aleyhine açılan davaların 6 ay
lık müruru zamana tabi olduğu Maliye 
Bakanlığından Defterdarlığa bildirilmiş
tir. Bu vaziyete göre ruhsatsız ağaç kes
mek fiilinden sonra 6 ay zarfında dava 
edilmiyenler aleyhine hazine tarafından 
dava açılamıyacaktır. 

iktısat Vekaletinin 
Bir kararı ve maden 
Ocakları 
Zongulda k okuyucularım ızdan A. De -

mir yazıyor: 

«- Geçen sene İktısat Vekô.Jeti verdiği 
bir kararla Zonguldak havzasındaki bü -
tün maden ocaklarını lsUhsal ettikler! 
kömürlerinin muayyen bir kısmını ucuz 
natıa hariç piyasaya çıormıyıı mecbur 
tutmuştu. Buyük şirketler esasen harice 
bir mikdar kömür satıyorlardı. Di~er muh 
telif ma.dencller ise gerek harici fiatın 
çok düşük olmnsı ve gerekse ihraç etmek 
mecburiyetinde ·bulundukları kömürle -
re, mikdarları az olduğu için, ecnebi müş
teri bulamadılar. Bu ocaklardan hemen 
hepsi de faaliyetlerini tatile mecbur kal-

dılllr. Bu surı::tle havza istihsal:itı yüz 
ton kadar azaldı. Şimdi lşittı~:mtzc 
bazi müessisler havzadan komür teda 
edemediklerinden ecnebi memleketler 
yüz bin ton kadar maden icömüru gc 
meğl düşünüyorlarmış. Ve zanneders 
alınması da tekarrür etmiş. .. Harice 
miir çıkarmak mecburiyeti konduğund 
dolayı noksanl::ı.şan havza istihsalinin 
noksanlığını karşılamak için gene ecn 
memleketten komür almak doğru m 
dur? 

Bir çok ocağın kapanmasma ve bu 
retle bir çok kişinin de işsiz kalmas 
sebeb olan bu mecburiyetln me.nlek 
bir fayda temin etmiyeceğln1 ben mu 
hakkak görüyorum ve fikir hürriyeti 
sahip bir Türk vatandaşı gibi sayın İktı 
Veklll Celil Bayarın nazarı dikkal.ini c 
bederlm. 
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Hayalimde mezara götüreceğim 
kadm tipi 

36 yaşında olduğum ve vilayet merkez
lerimizin hemen hepsim gezdiğim halde 
tesadüf edemediğim ve hayalimde belki 
de mezara götüreceğim kadın tipini an
latayım dn sekiz senelik okuyucunuza siz 
de acıyınız: 

Beyaz tenli, uzun boylu, narin (zai: 
degil). Yolunmamış ince kaşlar, ensesı 
jilet görmemiş kumral saçlı, ~güzar, uy
sal, evini, eşini sever, hassas, ince ruhlu, 
dddi , vakur, muti, vitrln1ik güzel d~U, 
teşekkülib tam puruzsüz, tahsili yüksek 
ten az, keman çalmasını bilir b1r ev !ka

dını. 
Adana ÇıtULTlı Atjalt aıdde No. 

165 M. Gür&d 
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&kek kadından çirkin olmalı] 

- 250 -
Kadının tahsili erkeğin tahsiline 

müsavi -0lmah 1 
İntihap edeceğim kadının tipi şöyle ol

malıdır; Kumral saç, deniz mavisi göz
ler, pembe bir yüz. ı.60 - 1,65 iboy, 55 -
60 kilo .siklet. 

Tabiati: :tık nazarda kendi.Sinin erkek-
ik tahakkı1mü altında yaşadığım biline

li ve aile vasfına göre de muhite uyma
lı, musikiden anlamalı, kendisinin bir ev 
kadını olduğunu bilerek erkeğin sözün
den dışan çlkmamalı. 

Tahsil derecesi de erkeğinin tahsil de
recesi ile bir olmalıdır. Biri cahil, lbiri 
okumuş bir çiftin mes"ut olmasına nm
lkin .yoktur. 

Silivri: Kadri Ôzat1ı 
(&ırih adresinin :rıqrini istememi,fıiT) 
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ideal 1'rkek 1çin se1<iz şart 

ı - Haricen aradığım ve arzu ettiğim 
şey, yalnız erkeğin hakimiyet ifade eden 
tıatlarıdır. 

2 - Manevi tarafa gelme~ erkek eşi
nin izzeti nefsini kırmadan ona tahak
küm etmesini bilmeli, icabında kadının 
bazı zevkleri karşısında fedakarlık ıyapa-
11ak uysal olmalıdır. 

Beğendiğim erkeğin kaşı siyah, gözleri 
lacivert saçı kıvırcı'k olsun diye düşü.
nenlerd~ değilim. Eğe!" bu şekilde düşü
r.eoek olursam <0 zaman 1.ftediğim gıoi 
güzeJliktc bir -erkek tipmi baimumundan 
yaptırmam lazım gelecek. Benim fikrime 
göre erkek dahna aldığı kadırnian çir
kin olmalıdır. Fazla zengin de memem. 
Yalnız ailesıni kimseye mühtnçetmiyecek 
kadar yaşatmasını bilsin. İyi tabsil ve 
terbiye görmüş ve iyi bır meslek sahibi 3 - Mazisi her ne olursa olsun yeler ki 
bulunsun. Yerine göre her ·şeyden zevk yuvasını kurduktan sonra yalnız bir yu
almnlı. Ve anlamalı. Temi?. giyinmesini vanın, bir 11Şkm, bir sevgın"in erkeği oJ
bilmeli, böyle bir erkekle evlenmekte malıdır. 

bic tereddüt <etmem. Şunu da söyliyeyim 4 _ Kadını fena düşünrelere. fena ha
ki, kadın gibi kendine fazla itina eden. ceketlere sevketmemek dçin erkek :ihmal 
kadın gibi kıntan crkek~erden hiç hoş- kar o1mama1ıdır. Kansım başka gözlcr-
lanmam. den kıskanmalı ve bu kısJrançlık St'l ginin 

Bqiktaş = Sadiye mahsulü olmalıdır.. 
{Sarih adresinin neşrim istememiştir) 
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Kadın okumay• sevmeli 
H~ğendiğirn kadın: 

Sağlam ıre sportmen, kibar, mütaleayı 
re\·er. çirkin olımyan, dürüst ve sevimli, 
müşfik, merhametli, çocuklarına fazla 
merbut olan bir ev :kadınL 

5 - Erkek hiç bir şeye karşı ifrat de
ıecede düşkün olmamalı, biraz da kafasi
le hareket etme1idir. Okumaktan zevk 
duymalı, ciddi kitaplardan hoşlanmalı, bu 

nunla beraber ruhu tatmin edecek bedii 
gü.zellikler.e b\giıne kalmamalıdır. Mü
zikten, ~lenced.en, .süsten, oyundan :ve 
gezmekten de haz duymabdır. 

.SON POSTA 

Fuzuli için yazılan 
Ermenice eser 

(BCl§ tarafı 6 ıncı sayfada) 
ni üstadın ikisi de herkes gibi biraz a
cemce bilirler, fakat acemceleri Acem e
debiyatını tetkike kafi değildir. 

Fuzuliyi yazan Bay (Terzi Başyan) ise 
arabiden başka mükemmel f arisi de öğ
renmiş, (Fuzuli) yi anlayabilmek için 
(Hafızı) , (Celalettinr Rumi) yi ve (Sa
di) yi baştan başa tetkik eylemiştir. 

Maamafih bizde böyle tetkikat yapa -
cnk hiç kimse yok mudur? Hiç şüphesiz 
vardır. Mesela .eskilerden Darülfünun 
(şerhi fünun) müderrisi üstat Fedt, bu
gün Edebiyat Fakültesi metinler §erlıi do 
ıSJenti muhterem (Ali Nihat) isterlerse ve 
vakit bulurlarsa böyle kıymeW eserler 
riicude .,getirebilirler. (Ali Nihat) ın 
(Zerdil§tün galaları) tercümesi buna bir 
delildir. 

Hatta yeni yeti§mekte olan (Sadettin 
Nüzhet) Türk şairleri Kamusu, Baki di
vanı He bu yolda gitiğinı isba etmektedir. 
Birkaç sene daha geçerse bize çok fay
dalı eserler vereceğini kuvvetle ümit edi-
yoruz. Süleyman Sıtkı 

Bir evlatlığın 
Hatıraları 

(Ba.§ 1arajı. 7 inci sayfada) 
larda sababı ettik ve ne yalan söyliyeyim, 
o 8ece sabah1ara kadar benim gözlerime 
uyku girmedi. 

* Meselenin aslını ancak bir hafta sonra 
öğrenebildim. Meğerse bu bayan çok kıs
kançmış, kocasını ba5kalarından fena 
halde kıskanırmış .. 

Benim oraya ilk geldiğim gece bahçe 
kapısını vurarak onları misafirliğe ça -
gmııı ise komşunun gelinlik çağına gel -
miş ;kızı imış ·~,re o zaman kıyamet de bu-

nun ~in kopmuşmuş! 
Bu evde kaldığım dört beş ay içinde 

ben bu kavgaların türlii türlüsünü ve 
daha pek çok ..sonturlulhrmı gördüm. 

Oldukça varlıklı ve cömert bir aile olan 
bu çocuksuz kan kocanın bu çeşit kavga
ları en çok akşam yemclrJcri ile sabah 
ka:valtı1arına rastladığı için pek çok se
ferler o canım yemekler. kavaltılar ma· 
sanın üzerinde saatlE>rlc öylece kalır ye· 
diklerimiz. içtiklerimiz hep ağzımızdan, 
burnumuzdan gelirdi. 

Mayıs 2 --

Buğday koruma vergis' bazı 
yerlerde tecil olmıabilec -k 

Buğday koruma vergisine tııbl olan de - vermeğc k.ı.ror verml§'tlr. Kükürtlerln torba
~irmen ve fabrikalar hakkında Maliye Ve- sı dört liradan verilecektir. 
kaletlnce mühim bir karar verilmiştir. Ve- Muamele vergisi 
rllen bu karara göre istihlA.k mahalllnden u-
zak mesafelerde bulunan fabrikalarda öğü- Ham veya mamul sannyl mnddelerlnden 
tülen unların buğday koruma vergileri te- alınan muamele vergisinin gümrüklere ırcnı 
minat mukabilinde bir 'buçuk ay müddetle 'hakkında "tetkikler yapan müfettı§lere Ma
hazinece tecil edllebllecektir. İstenilen te- liye Vekaletinden bu .tetkikatın sür'aUe bl· 
mlnat banka teminatı nya kefalettir. tirUme.51 blldirllml§tir. 

İstllılAk mahallinde veya 1stlh1Ak mahal- Bu verginin doğrudnn doğruya gümrüt-
line pek yaltın yerlerde bulunan fabrlkalar- lere ircaı için blr kanun lA.ylhnsı hnzırl:ın
ln, un tacirlerinin buğday koruma. vergile- maktadır. LAyfha mall yılbaşı olan hazlran-
rl içln tecil kabul edllmem.Lftlr. dan evvel :ınecllse verilerek kanun halinde 

Ba"gcılara ku"'kUrt verilenıık çıkarılacaktır. Mllll sanayi bıruği bey•cıı de 
..,.., bu hususta ha.zırlanan projeyi Anknraya 

Ziraat bankası, bağcılara ucuz kükürt gittiği \'akit tetkik edecektir. 

Bahar hayranlı neş'e ile kutlu landı 

Dün bir Mayıs, ya 
ni bahar bayramı i
di. Baharın en gü -
zel gününe rastlıyan bu bayram şere
fine resmi daireler, mektepler, hemen 
hemen bütün hususi müesseseler faa
liyetlerini tatil etmi~lerdL 

Hava fevkalade müsait olduğu için, 

hemen bütün İstanbullular, şehrin Im 
ğıtıhane, Mecidiyeköy, Boğaziçi gıöf 
mesireliklerine gitmişler, ve bütüıt 

günlerini büyük bir neş'e içinde geçir· 
mişlerdir. 

-::= KÜÇÜK MEMLEKET HABERLERi ===-
Fatlı köPTüsü tamam!anaı Köy Kalkmmnsı ça.lışm:ılan 

Niksar (Hususi) - Niksar, Reşadiye yo -
!undaki Fa.tıı 'köprüsünün Jnşantı tamıımlle 

Nihayet, bir gün, nedense beni kolum- bitm1ş ve burada son filstem bir köprü kurul-
dan tuttuğu gibi götürdü, beni oraya muştur. Köprü 22 bin liraya yapılllll§tır. 

Ben orada bulunduğum müddetçe evin 
genç bayanı, tam iki defa beni de yanına 
alıp akr.abalarının evlerine savuştu; ora
larda günlerce kaldıktan sonra gene ba
yın oralara gelip yalvarmaları üzerine 
tekrar eve döndü idi. 

Galata Kal.afatyer:i Yemeniciler No 
20 de kaynakçı S. Önyiirü. 

et- yerleştiren akrabanuz kadına teslim etti lımirde bir yangın tecrübesJ 6 - Neşeli olmalı, 11csnsını meşgul 

rnesini !bilmeli, asabiyet ve titizlik göster 
memeli. 

Gümüşhacıköy (Hususu - Kaymakanı 

blzza.t JtQylü ile temas ederek teş'k1l edile ~ 
cek köy birllklerinl, mahallinde ;va.pt.ığı te~ 
klkler neticesinde 14 mıntakadıı tesb1t et 
mlştir. 

52 köyden ibaret olan bu on dört blitlğf.D 
bütcelerinin me.cınuu 80-100 bin lira arasın
da olacaktır. Her köy bu sene köy bütcesf 
namınn ı-ı,5 dönümlük arazi ekmişlerdir. 
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Kadınm güzelliği 
d.mmiyecek kadar 

ç:rkin 
olmahl 

Tahnyyül ettiğim kadının gü~c11iği çir
kin denmiyecek kadar o1malıdır. 1yi gün 
dostu olduğu gibi fena gün dostu da ol
malı. Aile meclislerinde iyi ve yerinde 
konusnınsın.ı bilmeli. Orta boylu sarışın
ları tercih ederim. 

Ankara Belediye karşm MermeTci
ler han No. 7 ~e terzi Hüsnü • 

7 - Hissizliğin ve cömertliğin faz.lası 
fenadır. Bu cepheden orta derecede ol
malı. Hizmetçi ve .ev işler.ile alakadar 
olmamalı. 

8 - Bilgi hususunda erkek kadından 
üstün olmalıdır. Yüksek tahsile ve mcv
kie fazla ehemmiyet venmlerdenim. 

ve: İzmir, <Hususi> ....- Şehir Meclisi flzaları, 
- Ben artık o eve ·dönmemek üzere reislu dnvctl üzerine itfaiye merkezine glde-

•
vcn"eme gidiyorum. Alın çocuğunuzu da re1t geceleyin yapılan yangın sonıfürme tcc-

b rübelerinde bulunmuşlardır. Yangın işareti 
size teslim ediyorum! bizzat itfa.iye :kumandanı İbraıhtro ıtar.afın -

Deyip savuştu idi. dan verllmlş, memurlar gaz mas::elcrlle bir-
İşte ondan sonra bir daha ben bu aile- likte, itfaiye binasının en üst katlarındnn 

nin yüzünü göremedim. Fakat çok sonra 1nerek otuz sanlye g'lbi kısa bir zamanda 
.. · · · · b b ateş maldne1erine blnmişlerdlr. IBu sıra.da bir 
oğrendım kı berıkile: g~e ari§tnış, ~- :yere nteş verllınl§ ve bu ate~ üç dakika için-
rıştıktan sonra da Bogaz1cınden başka bır de muvafiakiyeUe söndürfilmllştür. 
semte taşınmış, yanlanna da ben Yaita Merinos Yetiştirme Cemiyeti 
başka bir evliitlık alm~ler. . . . Bursa (Hususi) _ Merinos Cemiyeti se -

Kadı.köy: B. N. Kimbilir, o .zavallı da orada benım gıbı nelik kongresini akdetmiş ve adını, Merinos 

Diyarbeklr Vakıfiar l\Jüdürlüğü 
Kırklareli Evkaf Müdürü Ta:htr Diynrbeldr 

vakınıır müdürlüğüne tayin edflmi§tlr. 
Trakya.da iş kanunu ıtatblka.tı 

Edime CHususi} - iş kanonuna tekad
düm eden hazırlık devresine nit işlerde lŞ 

beynnnamelerlnl tş yerlerlne doldurtma ve 
icap eden inceleme işlerl Edirne, Tekirdağ 
ve Çanakkale vilayeUerlnde lkmıı.1 cdllmll
tlr. 

Kırklarell vllayetlne nlt işler de bu harta 
(Adresinı yazmanıt§tır) neler çekmiştir?. (~rkası var) Yetiştirme cemiyeti şekline çevirmiştir. 
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mn Tcfri nsı: 21 - Çok!.. Biz ona darıldık. Barışmayı .da yalnız' rüştük. O akşam da salon pek sıcaktı; 
içinde sonıı. erecektir. 

- 'Teşekkür ederim doğrusu!. ben değil, annem babam bile :akılları- insanın sinirlerini gevşeten bir sıcak-( T L E N G•Ks -Hakkım yok mu?. Oi.up bitenler - na getirmezler. Üstelik, ne yalan söy - lık. .. Sonra, ne diyeyim, biraz da li -1 1 den haber.im olsaydı 0 kadar saygısızlı· diyeyim, zaten hiç hoşuma git:miyen bu kör, bir iki viski.-. O aralık da biz de 
_ ığı göze alabilir miydim? .. Sanki başını- nişan bozuldu diye o kadar seltinmiş - herkes gibi bir kaç defa dansettik. Şu-

:za gelen .... Haydi felaket demiyeyim a- ken :şimdi tekrar düzelmesini düşün - radan buradan konuştuk. Hepsi bu ... 
Yuaıı: K~mal Ragıp ma. tatsız bir hadiseyi fırsat bilmiş de mem bile ... Siz beni ne zannettiniz, bil- Ne çıkar sanki?. Bu kadarcık hır tanış-

- Hayır, kenailerini :rahatsız et - den bunu :bekliyordum. yanınıza sokulmuş gibi oldum. ınem? .. Böyle bayağılıklara göz yumar, ma, birbirimize gücenmek için ne bana 
meyiniz. Bülendi soracaktım. Af bu - - O zaman da arzettim ya, o gece si- - Belki lbaşkalannm aklma. 'böylesi bunları kolay kolay unutabilir miyim? .. hak verebilir, ne de size!.. 
yurunuz; kendi adresini bilmiyorum. zi tanımıyordum da ondan.. ıgelebilirdi. Fakat sizin1e i1k defa nasıı Hem bilmem ki neden bunun üzerinde _ Af buyurunuz ama, burasını pek 
Sik sık size geldiğini söylem.şti de o - - Sonra, tanışınca, artık konuşacak !karşılaştığımızı, nasıl 'konuştuğumuzu bu !kadar ınzun uzun ıkonuşu;•oruz?.. iyi anlıyamadım. Sadece viski, deyjp 
nun için rahatsız ettim. Bu sabah ta bir şey kalmadı öyle mi?. ben biliyorum. Kim ne derse desin!.. - ~f buyurunuz. Sayg'.s~ cttım; geçmek.le, vakıa, çok nazik davramn~!I 
bana ıki kere :telefon etmiş .. beni tanı- - Bilmem ki nasıl anl:rtayım!. Be - - Bilmezsiniz, o gece ben nasıl ço - hususı iıayatuııza kanşmış o~dum: . oluyorsunuz. Fakat sanki, nasıi söylı· 
dınız mı Turhan... nim o a~am orada bulunuşum bir te- .cukca hülyalara kapılmıştım; neler - Hayır. bunun 'biç chemmıyeti . 

~ . veyım, o gece ben sarhoşmuşum ama, - A ... Siz miydiniz?. Nasılsınız?. sadüftür. Sizin de ne için bulunduğu - kurmuştum!.. y.ok •.• Ben ruşanlansam ne olacak, bu •. . d" bu ben" •. - ürm
1

-m1. 
T kk .. d · · . . 1 k, sız şım ı nu ım yuzume v .J -- eşe ur e erım, sız nasılsınız? nuzu bilmiyordum. Davetlilerden birı- - Şimdi?.. nışan bozuldu ıse ne o aca · .. · . 

1 Geçen akşamki yorgunluğunuz geçti si sanıyordum. Sonra... _Şimdi, hiç birisine imkan kalmadı- _ Fakat benim maksadım. 0 değildi pek de füzum görmüyormuş gibisinız ..• 
mi?.. - Sonra?.. ğını görüyorum. Nişanlınızla aranızda ki... Teşekkür ederim; pek lUtüfkilrsınız ... 

- iyiyim, teşekkür ederim. Fakat - Sonra, .kim olduğunuzu, oraya ni- geçen tatsızlık elbet ·unutulur; elbet - Bilseydim, sire lbu kadar sokul - Yalnız, ne yalan söy1iyeyim, biraz da 
ben de size sitem edeyim bari: Demek çin geldiğinizi öğrenince... gene bir gün birbirinizle barışırsınız. mazdım, demiyor muydunuz?. Sokul - üzüldüm, doğrusu .. kendimi kaybede -
ki Bülend sizi aramazsa, siz de bizi sor- - Rica ederim, bunların ne 1üzumu - Benim üstüme neden böyle .şeyler mazdınız, çünkü nişanlım olacak genç, cek kadar, sizin üzerinizde böyle sar -
myıacaktınız~ .. Yalnız onun için mi te- var~.. yoruyorsunuz?.. Bana düşmanlığınız bunu benden ziyade kendisine !karşı ya- hoş bir adam tesiri bırakacak kadar vis-
lefon ettiniz?. - Lüzumu olmaz olur mu?. Sizi Hk rıeden?.. pılmış bir saygısızlık diye üstüne alı - kilerinizi içtiğimi hatırlayamıyor~· 

- Doğrudan doğruya sizi nasıl rahat- defa görür görmez, sağımı solumu dü- - Neden düşmanlık olsun? .. Pek ta- nacak; ondan çekinl.iiğmiz için böyle Belki bir baş dönmesi vardı; tatlı btr 
sız ed bilirdim?. .cünmeden, saçma sapan neler söyle ... bii bir netice diye tahmin ediyorum. söylüyordunu~ değil ~i? •. Yoksa...... baş dönmesi... Onu da içkiden bulma -

- Geçen akşam hiç <ie böyle çekin - diın!.. - Uzak.tan uzağa, kendi kendinize - Fa~at, rıca ederım. .. mıştım. Belki.. .... Hayır, boş laflara ne 
gen değ!ldiniz!. Birdenbire ne oldu - - Demek ki bütün 0 söylediklerinizi siz, istediğiniz gibi tahminlerde bulu- - Ne !Se ..• Her halde btL"'l arı konuş-

1
.. , .,. n· , . k' be sarhoş -

A ll haşk na ge 1 ·· ı·· · · . . .. ·· h" d k . . ,_f tmed' . ? Bili d uzum 'arr .. ı;>eyım ı, n nuz, a ı ·· <> ce ne er soyu- şımdı saçma buluyorsunuz?.. nabilirsinız. Fakat işin ıçyuzu ıç e ma .ıçın ten: on e ınız.. en 
yordunuz hıç durmadan n.asıl konu§u- - Muhakkak ki onların hepsini can- böyle değildir. Bir kere nişanlımla •.. için hır emriniz vardı, galiba... Bana tum ..... . 
yordunuz?. Ben de öyle zannettim ki dan, yürekten söyfüyordum. Fakat dü- Bana nişanlı}'acakları :adamla aramızda söyleyiniz, geldiği zaman haber vere - - Ben size sarhoş demedim; o gece-
ertcsi günü hemen telefonu açacaksı - şündükoc kendi kendimden utamyo - öyle dediğiniz gibi bir tatsızlık filan yim. nin baş döndürücü havası içınde herk:s 
mz, o gece bizden ayrıldıktan sonra ne rum; ne kadar ulu orta gittiğimi .şimdi olmadı. Onunnasıl yaradılışta bir adam - Sizi boş yere gücendirdim. birbirine kim bilir, neler fısıldıyor. Sıt 
rüyalar gördüğünüzü de uzun uzun an- anlıyorum. olduğu, kimlerle yaşadığı. IO gecıe Allah- - Neden güeeneyhn? .. Ne ·var orta- de onlar gibi.. .... 
}atacaksınız! .. Ne yalan söyliyeyim, siz- - Pimşan oldunuz demek?.. 'tan olacak, kendiliğinden ortaya çıktı. da?. Şimdiye kadar yalnız bir defa gö· (Arkası var) 
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Hikayelerı' 
ittihat ı•e Terakkide on sene]ı---------.ı 

İTTİHAT VECÜ kiERAKKrNiN soNu 
.,,,osta,, nın 

Müthiş şeyler Tala~ Enver ve Cemal nasıl kaçtılar, nasıl. ~ldüler ~ • • j 
Yazan: Eski Tanin Başmuharrırı Muhıttın Bırgen 

Yazan, Fransız akademisinden: l\farcel 

Karımın beni sc\'diğinf: eminim. Zira, 
birbirimizi çılgınca severek evlenmiştik. 
Altı scnedenberi de bu sevgimiz artmış
tır. HalU yanyana bulunduğumuz zaman, 
eski ateş ve heyecanın içimizi titrettiğini 
duyanz. 

Prevost Çeviren: Faik Bercmcn 

İtilafçılar 
çok 

halkın galeyanından 
korkmuşlardı ! 

Hakikatte Enneni vukuatının bü-'t_ü_n_d_e_i_n_z_iv_a_d_a_n_ç_ı_k-ıp-çift-l-iğ_e__,çe_k_i-lm-e)-,i-v_e_s-:iı:-:-.t-satmak, ne de yağı alınmamış ~utle 

nıes'uUeri ecnebiler olduğu halde Da· orada yarım bir inziva hayatı yaşamıya peynir yapmak iktısadcn kabil değil • 
lllad Ferid hükumeti bu hareketlerile karar verdim. Arkadaşım Mazhar, _ev· dir! O zamandanberi, ne vakit gazete -
işin nıes'uliyetini devlet üzerine al _ velce jandarma zabiti olduğu için, Içe· lerde, sütü yalntz, içerken tanıyan mu· 
nıış oluyor ve gfıya bunun bir tarziyesi renköyündeki Jan arma ı e an aş ı. -

Parisin pek öyle monden alemlerine 
girmeyiz. Beş on tane eski dostumuz var
dır; onlar bize gelirler, biz onlara gide -
riz. 
Karımı hiç aldatmadım. 
Bazı donjuvanların bütün maharetle -

rini kullanarak karıma kuı yaptıklarını 
gördükçe içimden güler im.. hülasa biz 
kan koca birbirimizi çok sever ve hayatı
mızı mümkün mertebe başbaşa ve tatlı 

· d ·ı l t E harrirlerin sütçülerden şikayetlerini 
Ol k ·· · k'f · · b' hareket geçerse görsem acı acı gülerim! ına uzere de bir takım masum ın - ğer beni tev 1 ıçın ır .. .' . . . b · 
s.anları astırıyo;du. Ermeni meselesin - jçerenköyü jandarması hemen bana Koylü ıle tahs i ldarın münase etı 
oe, bir aralık hükumeti pek şiddetle haber verecekti. . . Çiftlikte ög"rendig-im şeylerden mu· 
tenk'd B k"fi b' mnıyet temın etme -ı etmiş olduğu halde bilfilıara ona u, a ır e 

1 
himi de köylüler ile devlet arasındaki 

hak vermiş olduğunu İzzet paşa, Nus· mekle ıberaıber, banaftal~kttık c~hsatrettg~l - mu··nasebat idi· Göveri aş" arının ne de -
bir şekilde geçiririz. 

r"" b · · ld • · · ç·ı ı e ı ıya ı e · ı d geçen gün lise 
"'L eyın Erıganide Ermenilere ne ka - mış o ugu ıçm, • . k t t. ' mek olduğunu burada öğrendim ve bi - Nezaretin sa onun a 

dar himayekiirlık göstermiş olduğunu pekiilii yaşıyabil"'.'egıme anaa ge ır- z!m e! kaldırarak neşrine karar verdi- arkadaşlanmdan meşh';;" r~ Rogere muştu. * 
anlatırdı. Damad Ferid, bu adamı da dlın ve oraya çekıldım. ed g"imiz kanunlarla ne kadar günahlar ış· rastladım. Birbirimizi uca a ve e- Dairede, mütemadiyen düşünüyor; onu ~ · · · B' h f d Kuruçeşm e çı· ' "l" b kArnıış Bir kadını ";'Inea, lstanbulda hükümete ve lngı - ır 8 

ta sonra a,.. 1 b' k lemis olduğumuzun farkına varmadı - pey konw;tuk .. ha 8 e · muztarip eden sebebi arıyor ve bulamı • 1
'.z !'ikimiyetine karşı şiddetli bir ak • kan ?ir yang~nla, 0 gu~~l ya ı ır aç ğımı~ı 0 zaman anladım! Maliye tabak· bırakıp ötekini metres tutuyormuş. yorum. 

SUlaıneı baı;ladı. saat ıçınde kul oluverdı.. kuk memuru ne demektir? Tahsildar Ona evlendiğimi söyledim ve kanından Onda, bir şey vardı, itiraftan korkaıo 
huDiyebilirim ki, bu iki masu~, bey. - Çiftçi. iğe başlıyo~UZ nasıl adamdır? Bunlarla köylü karşı bfrbirimizi ne kadar sevdiğimizden hah- bir hal almıştı. Acaba neyi itiraf ederek'• 

de Yere kurban olmuş degıllerdır. Çiftliğin ikamete mahsus bınası, harb karşıya geldıği zaman ne yaparlar? Bu settim. Beni dikkatle ve zevkle dinledi .. ti? Ona hiç kimsenin kur yapmadJğıru ~nların uğradıkları bu zulüm, Türkiye esnasında yanmış olduğu için , ev ol • suallerin hakiki cevablarını. zihnım kadın bahsi onu her şeyden ziyade al! - gayet iyi biliyordum 
halkı içinde, milli bir ruh isyanının ilk mak üzere oraya büyük bir çadır kur- ancak burada verebildi. Çiftliğin ya - kadar ediyordu ... Kadın. onun için, re • Manasız değil mi? İki gündenberi şüp-; 

areketini doğurdu. Bence, istikliil mü- muşluk. Bu çadırın içinde, sadık dos - nı başındaki Samandıra köyünün bazı simden, paradan şöhretten evveldı.. belerim Rogcrin üstünde duruyor. Onu 
•~delesinin ilk ruhi başlangıcı, halkın ıum Kara Burun'la birlikte geçirdiğim çifte ]eri bizim boş arazinin b.r tara - * tanımıyordu ve görmemişti. Şu halde! 
~çı?den kopup gelmiş ve bir kıvılcımla aylar, hayatımın, bütün teferraatılc da- fında biraz bostan ekmişlerdi. Tahak - Akşam eve gelince karıma bu tesadüfü Romantik farziyeler yürütüyorum: Elia• ~hal edivermiş bir isyan halinde, Bo- ima hatırlıyacağun, en mes'ud devir - kuk memuru bunların her ocağına beş •çtım. Efıane, karım, bu meşhur ressam ne, onu görmek için atelyesine gitmiştir; :ı:~ıyan kay_m:ıJtamının ~enazesi cıra- !erinden b:ridir. Ben ç~Uiğe yerl•~ti • kuruş iişar tarhetti. Fakat, bir ~üd_det arkadaş>mla fazla meşgul oldu. O gun - veyahut randcvü almak üzere ona mek• 
. a, Kadıkoyunde kendını gostermış· ğ'im sıralarda elımizdekı dort yuz kusur !';onra hastalık zuhur ederek, koyluler den sonra mükfılemclerimizin büyük bir tup yazmıştır. Roger bana, böyle hiıdisetırB.. . . • . .. hnyvan yavru~_amış, gün?e yüz elli ki· ıbu o~ak1ardan hemen . hem.~n hiç bir kısmını Rogere inhisar ettirmeğe başla- !erden bahsetmemiş miydi? Zamanımız• 

d' urrıyet ve İtılaf gazetclerı bu ha - 1ova vakın sut gelmege başlamıştı. sey alamadılar. Daha bır muddet son· dık. da, meşhur adamlara kendilerini veren 
d~~de gene bir i_ltih_'.'tcı ııarmağı gör - K;ra Burun gündüzleri uyur, g~celeri ;a da tahsildarlar geldiler, köylülerin Eliane, eski albümle'.1 kıınştı~aı1·ak'. bir çok kadınların macerasını duyuyor ~ 

r ve ateş puskurmege başladılar- sabaha kadar bekcılık eden ve şuphe - hayvanlarını sattılar ve bu beşer ku • onunla yanyana çıkarttıgımıı rcsım erı duk. 
~a da artık yazıları, içlerinde gizli bir leııd ğı zamanlarda, yüksek ve kor • ruşları tahsil ettiler! Bereket versin ki buluyor, ve bana mektepteki hayatımızı Geçenlerde Roger bana, Patis ve R~ ~rkunu~ ve hatta teliişın harekele gel- kunç sesi ile salıverdiği •Hav! Hav!• - tahakkuk memurları, yorgun olduk - anlatmamı rica ediyordu. nen arasında rnstladığı vo metres yaptıgı mış oldugunu göstermekten hali kalını- !arla bana, geniş bir emniyet verir • ]arı için lbizim bostan tarlalarının an - Artık karım, her gün, gazete sayfala - bir kadından bahsctıniştL Tarifine göre ~?rdu. liakikalle bu nümayiş, asılm•ş di. cak küçük ibir kısmını görmüşlerdi. nnda Rogcr'in adını aramağa baı;lamış bu kadın tıpkı Eliane benziyordu .. 11~ ~:san '.:"~_edini~ üz~ri.ne, Türkiyede Bir elimde kitab, bir elimde_ ~apa, Yoksa, !ıiz hastalıktan pek zarar gör - ve bulduğu vakit - ki bu ekseriya vakiy • * 
le k fa gorulen bır hadıse olarak, çe- ben bu çiftlikte, yeni bır Darulfunun medig" imiz halde, aynı şey bizım baçı - di, neş'eleniyordu. Rogerin sergilerini Elianede aski asabiyet kalmamıştı. tı kon 'tt'h t l · 'd' F ·· k b d R 
k t uşu ı 1 

a cı arın esen ı 1
• a- hayatı yaşıyordum; burada her gun ye· mıza da gelebilirdi! kat'iyen kaçırmıyor, Eliane bir ço ta - Şimdi mütevekkil bir hali var ı. ogerı ıtg· ·' bdunıar halk kütlesi ha1.nde kendi· ni bir sey öğrenirdim. cKaz gibi ah - Toprak meselesinin ne demek oldu ~ lolarının resmini satın alıyordu. Hatta hakkında düşündüklerim de yavaş yavq ın en ha k 1 · l 'tt'h t o;ı: h k b" ··• d' k1 D" k.. kş eılardı. y re ete gc m~ş o. an ı ı ? - mak> sözünün ne kadar .. ~ ma. ca ır ğunu da ben gene 'burada og~en. ı~. bir de koleksyon yapmıştık. kafamdan uza aştı. un u a am gaze--

teşk·ı· .. ukarcıan aşagı ıdare edılen iddia olduğunu burada ogrendım. On Köylülerin topraklan az oldugu ıçın, Bazı zamanlar gülerek ona takılıyor - si Rogerin Amerikaya gittiğini yazıyor· 1 
at nunı · · · b d b · 1. d · l 

kas ayışlerının un a ır a a· tavukla zengin olmanın sımn an u - gelirler ıbiziın arazide zıraat yapar ar dum ve : du. J 

la dı Yok_ıu Ve işe ileri gelen ittihatcı - zun uzun bahsederek kitab yazmış o- \'e bize de bir hak verirlerdi. Ben bun- - Biliyor musun Eliane, diyorum.. ar· * 
r an hıç b" · d • · ld' l k.. l" b · ka b · k k' 

. ı:ı karışmış egı ı. lan ziraat mütehassıs a.~ı~ın, .oy. u a· lara karşı yumuşak olmuştuı:ı, cnım tık Rogeri kıskanmağa başladım. Bu sabah uyanınca, rım enı uca .. lngılızler korktular rasında neden dola~~. ~lunç bır .. ı_nsan yerimde sert ve para harisi ~ı~ toprak - Delimisin sen? onu tanımıyorum ki .. lıyarak: 
Nüm . . . _ . Se , olarak telakki edildıgını burada ogren· sahibinin bunları nasıl esir gıbı çalış - yüzünü dahi görmedim. - Beni dinle Louis dedi. Sana söyliye-.. ayışten ıkı gun soma onu • . · · 11,,. .. • b .. - d' t k d k .. h' 

1 
· gorrniişt.. 'D h k t' h" ı " . dim. Bir eşege. ısınının ne sure - og - tırabileceğini de urada ogren ım. Fakat bunu söyleyince ızarıyor u.. cc mut ış şey eıım var ... um. "i)ana bu are c ın uKu _. . n gel' g't' t k" d d" be b d b. nıet mahafüınde ~-e İngilizler arasın - retilebilecegın.ı, .. ? a c ..• , c l -~. ar· Süt ve ömür er 1 * Karımın bu sözü nı ir en ıre sarı;. 

da ad ·· ındaki sözlen ogretmenın dahı guç ol· ·· • Aradan bir müddet geçince, karımın tı. Anlatacağı müthiş şeylerle, saadetim. 
m . ~ta lerrör yapmış olduğunu ve n u- z d • ; gene !burada öğrendim. Ah, ben bu çütlikle daha neler og • halinde bfr başkalık belirdi. Sebebsiz ye- yuvam, yıkılacak gibi geldi bana .. yaYaş-li~~ışın büyümesine mani ol~ayıp bi· m~;,~:manda süt sanayiinde mütehas- renmedim! Kısır arazili bir tabı~! _Par: re ağlıyor, ve çok zaman hüzünlü duru - ça, elimle ağzını kapadım ve: ırn ıs halk hareketine karşı /:

0
?.. kapa. - sıs o'ıdum ve tecrübe ile anladım ki, ıpası olan o geniş sahanın her donumu yordu. Akşamları. karşı karşıya oturur - - Yalvannm yavrucuğum, dedim İta~ 'Olmalarından dolayı lngılızlerın kendi kendisini kontrol eden b ir tJ?vzi I üzerinde, saıba:h~an akşama kadar, ba- ken gözlerini dikiyor ve beni unutmuş bana sakın bir şey anlatma! 

d Yanlara fena halde kızmış bulun - t c:kilatı vücuda gelmedikce stanbul sımda bir Kolonıyal şapka, gı·bı· saatlerce öyle ba!nyordu.. . Acaba Uklarını ani tt O sıralarda gerek e"' . ' . ı · (Arkası var) '--------------~ ~· a '· . . . . gibi büyük bir şehir cıvarında ne ııaııs kimi ve neyi düşünüyordu? Yarınki nushamızda: ransızlar, gerek ltalyanlar, Ingıhzler • Kendisini avutmak maksadile tiyatro-?l~Yhine propaganda yapmış olmak B h b•t k . bı·r buhrana F k b . t K d u ıçın, İstanbulda Türklere kal'!ll çok yu· u ran 1 er en yenı ya götürmeğe başladım. a at u vazıye a ın gurur 
Jn ? onu daha ziyade sıkmaktan başka bir işe uşak tarzda hareket etmeğ~ başla - d .., .d-. UZ l , ı· .. k M l ... h f T 
~ışlardı. Nitekim, bir miiddet swua ogru mu gı ıyor • yaramadı. Beni~ ta~ ı: ~eş~ ı ve ıyı a-ı Yazan: e a a ezer 
l t l rım, şimdi acayıp, sınırli bır kadın ol -t~~n~~bu usulü bü~ütün i~rigö- (Baş taro~ 1 ~~ ~yfuda) ısiya~t i~eri~n bir türfü istikr~r bu·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

uler. · d k ' sür'atini ölçmek surctilc tes- lamayışı, serın,yedarın kendıs nı cm - E olivudda 2,500 
Bana da artık cesaret gelmişti. Ben sb~nıyde el ı e borsa muamelecilerı de nivet içinde hissedemeyişidir. Bu em- "8on Po.çla,, nın 

-
11 

e er ers ' " d F d ··ı b .. l" b k M k · ve ressam bu mali ve iktısadi fırtınanın şiddetini, niyetsizlik sa e r~~sayı A egı 1 u ~n Müsa a ası : a yaJCI Son kı\~ıtların düşen nisbetlerini ölçerek A\Tupayı , .• Amerıkayı alakadar edı - ( Bn§tarafı 3 üncü sayfada J Grev i:iin etti 
-..._ ifade ediyorlar : Yüzde yirmi beş. y:r- I yor. h d • 'd' Müsabakamız 40 gün sürecektir. Holivud 1 (AA) - Makyajcllar, 
Y . d ' b B d" .. ten kur- Yeni bir bu rana . ogru mu gı ıyo· .. 

1 
. . .. .. ••nıı, sı,..ı. Havadb ve Halk gazeteoı mı, on ye ı, on, eı;.. u ~-~ş _ • , dakikada ufuk kapalı ve kor- Şimdi musabakanın esasını an at~ - ressamlar ve saireden murekkep_ ~ç 

y tulabrien. y~r.nd·e· tutunabılcn kı)met, ruz. Şu Çoktanberi alimler, buhran - lım, 40 tane tanınmış sunanın fotog - stüdyo işçileri birliğinin azası grev ılan 
erebatan, Çatalçeşıne sokak, 25. parmakla gosterılıy?r. . . ' kunçtur;,,ak i in memleketlerin müra- rafını aldık. Her fotoğrafı üçer parça- elmişfa. 

t S T A N BU L Gene ser_vet sahıplerının ba~.arını 1 dan çı~ 'k eri çzoraki tedbir lerc baka . ya böldük. Bunları birbirlerile karış- Grevciler, filmcilerin sendikalara 
Gazetemizde çıkan yazı ve dert ve endışe dumanla~ı s~r.~.1 • .~e~e caat e ~·ı:~ ile başlarını saliıyorlar ve tırdık. Bu parçalardan her 3ün laal~t- mensup olmıyan işçileri çalıştır~am~
resimlerin bütün hakları para .. b~balarımn dertlerı bu) ~du, \~ 1 rak, ~ 1~ daha berbat bir buhran do· tayin üç tanesini neşredecegız. 40 guu ]arını istemektedirler. Bu grevın mu• 
mahfuz ve gazetemize aittir. spekulas~·oncular,. kopan fır;ına ara, ~u gı ; ihtimalinden bahsediyorlardı. bitince elimizdeki resim parçaları da masil 18 birlık azasının gr~vınc ~ır 

sın da, sıgı,nacak bır saçak :ılt. arama) a i~::.s bu ihtimalin karşısmd3 mıyız? bitmiş olacaktır .. ~ızlerden bu resım başlangıç olması muht.emeldır. Şım~ı. ~ ABOıı l. Ff A TL '\RJ ı başladılar. . • d G" "l h suale cEveb diye cevap ver- parçalarının her uç tanesını bır araya lik grev yapanların mıktarı 2.500 kışı-- ----------11 Bu fırtına nereden gclıyor? Ne en onu. u . f k t h kk k k· yapıştırarak bir fotoğraf vücude getir- dı'r 
? H ' .. h k 'k' b' · · d ·e k ıstemıyor, a a mu a a • . 

1 1 6 3 1 çıkt.ı .. ıç şup e. yo J, ırıncı. eı. c~- me k k rzım. İktısadi ha vatı devlet- menizi istiyoruz. Bu iş sizin için hiç te Emil Yaningse mükafat 
TOR KİYE 

St•ııe Ay Ay Ay de amıl. şu dak kada harp tehlıkcsının kor ma 8

1 
d 

1 
k::

1
• d zo olmı~·acaktır Çünkü gördüğümüz 

K K K.:-. K ı ı d D · k vmetlerin ler çok zora ı ar ve spe u asyon a r "' · - Berlin ı (AA.) - 1936 - 37 senesi· ~r. _ r._ - -'·_ aza mlş oması ı.~· . uşen ı" .. . . rı· itti Şimdi de kuvvetli bir gibi bu üç resim parçası ile beraber h 
l..ıJJ 'iw 4uJ 1..ıJ çocu harp sanayıı.~ı .ve ~arp sanayı.ı ıp· çok ıl~ ... g .k mümkü~d.. 1\1 B. ayrıca parçaladığımız resimlerin asılla nin milli film mükafatı Der Herrsc er YUNANİSTfü~ l3iJ 12_0 'ilJ :!iJ çoğu harp sanayıını alakadar eclıyor. geri donuş ço ur . · d eşrediyoruz. • Diktatör - filmindeki emsalsiz rolü 

ECNEBİ 27ıın !.+il: HJU H ıo Harp olursa. onun ge.tire~cği buhran· Londra borsasında rı~ar:a~arın yanında hergün tanınmış iç:~ . ~1!1.i! }:'a,n,n,i.~.ç~'e '.'~r.il.n;iş~i;,: __ 
Abone bedeli peşindir. Adres 

değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
llônlardan m es'uliyet alınmaz. 
Cevap ıçin mektuplara 1 O kuruşluk 

Pul iliivesi liizımdır. 

--
Posta kutusu: 741 İstanbul' 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

------------------------· 

dan korkan ınsanlık, sımdı de sulh. ge· bu". b. s'ımanın fotog·rafını bulacaksmıı. yollıyacaksınız. Işte müsabakamızın e· 1 d l t Londra 1 - Borsaya mensup ır 
Jiyor, harp. u. zak aş. ıyo. r, ıye te :ş ~· ParçaJardan biri bu resim, di~erleri sası bundan ibarct'.ır. b b h d "L'ik bir firma, dün alakadar olduğu al· 

1 
d ··da t· ö.. \'e bunun ıçın Y.enı. ır u rana uşu: , daha evvel çıkmış veya d:ıha sonra çı- Resim eri gön erme mu e ı gaz ... -b h t l ·tın madeni piyasasının sarsılması dola· d · b'tt'k 

yor. Buhranı ıtmıyen aya ın eze ı kacak resimlere ait olabilir. tede resim neşr'. müd etı ı ı ten son 
tez~dı! yısile ;ınuam~lelerini d~r~urmuş ~.ldu· Yapılacak iş şu: Bu resim parçalarını ra üç haftadır. Bunu müteaktp netice 

Jkinci sebep de, ~orsalarm. alış ve- ğunu bildirmış •. faka~. b.utun .t~ahhutle- kesip saklnmak, yanlanndakı modelle· ilan edilecek'.ır. 
riş piyasalarına yemden. yenıye çıka· ri~i .yerine getırecegını de ılave eyle· ri de kesip ayrıca hıfzetmt.ık resim neş- Birinciye bir beşibiryerde altın, ikin 
r:lrın kıvmPtlerdir. Mesela, Londra bor mıştır. . .. 'h b · bittikıten sonra mod<>2lere bakarak ciye 2,5 linlık bir altın. 3 kişiye birer · . . h"k" t' h h l Dolaşan şayıalara gore C am er- rı lt ,

0 
k' 

sa :na Iıvrılız u ·u:ne ı, .a:p a~ır ı· . .. lerde kat'i ve e~niyet veri- her üç :res:m parçasından bir fotoğraf altın, 1 O kişi) e yarımş~r a ın, - ?ı-
P'ı masraflarını karşıtamak ıç ·n yenı ye· lam, bugun b meydana getirmek. şiye çeyr~k altın v dıger 165 okuyu· 
ni kıvmetler arzediyor. Bir piyasada 1 ci beyanatta .. bfl~lundmhazs~,~ pedr~l meke Bu suretle elinizde 80 resim olacak, cuya ho'l1anna gidec~k hediyeler vetc· • • .. ·· b · kaç ı as a a ıı.an e ı ec - · 
arz sogal~~kç~ talep azalır, ' A g'unu ır bunlan sarih isim ve adresinizle bize ceğiz Uçüncu bır sebep, Fransada dahılı tır. 
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Endülüs Şövalyesi 
......-~_· ~ Abdurrahman BARBAROS 

Yaza": A. R. 

Yemek bittikten sonra kont Cülyanos uşaklara ve 
.._ ...... Korsan Pe,inde_ 

Yazan : Celil Cengiz 
sofracılara gizlice bir iş:\ret vermişti, herkes odadan 

çekildi, Tarif ile baş başa kaldılar. 
Sizin giıbi, şeıhirlerin yüksek me-ı mızı ihya etmekle bera.ber, aynı za • 

deniyeti içinde büyük mevkiler ihraz manda bir başka mesele hakkında fik -
etmiş olan zevat ile konuşmak saade - rinizi almak içindi. .. Şimdi, bu bahis 
tini nadiren kazanabiliriz. Onun için, üzerinde konuşabiliriz değil mi? .. 
şayet size karşı lüzumu kadar hürmet- Tarif, derhal cevab vermişti: 

Abdullah Maryanayı kaçırdı 
hemen Hamzaya getirdi 

ve 

te bulunamaz.sam, lutfen beni affedi • - Hay, hay; muhterem kont hazret-
niz. leri. Size faydalı bir hizmette buluna-

Demişti. bilirsem, kendimi çok bahtiyar addede-
Gayet sat.ve tabii bir vakar ile söyle- rim. 

r.en bu sözler, birdenbire Madmazel Kont, başını deniz tarafına çevirmiş .. 
Florindaya bir heyecan vermişti. Dol- elile, karşı sahilin azametli kayalar ü
gun yanakJan kızararak: zerinde yükselen yemyeşil manzarasını 

- Pederimin, hakkınızda beslediği göstermişti: 
fı.kirlere, ben de tarnamile iştirak ede- - Tabiatin şu güzelliklerinı görü • 
rim. Medeni §ehirlerin hazan hiç hoşa yorsunuz, değil mi? .. 

Abdullah onu çe· 
virecek zamanı bul • 
muştu. 

- Kim bilir han
gi çapkının koynu • 
na gidecek?! 

Diye söylendi.. 
duvarın dibinde sin
eli. 

Maryana bahçe 
gitmiyen gürültülü hayatma karışma- - Görüyorum .. ve hayran oluyo 
dığınız için cidden bahtiyarsınız. Sizi rum. 

• kapısından çıkarken 
ilk önce etrafa göz 
gezdirmişti. ıtemin ederim ki, gösterdiğiniz saf ve - İşte size, bir iklim ki; havasının 

tabii zarafet; sarayların ihtişamı içinde letafet ve safiyeti, Suriye sahillerine .. 
yükselenlerin riyakarane hareketlerine toprağının bereketi, Yemen ülkesine .. 
daima tercih edilebilir. çiçeklerinin ve meyvalarının çeşidleri, 

Demişti. Hind memleketlerine.. her fırtınadan 
Tarif, kendisine gösterilen üzeri gü- mahfuz olan limanları, tıpkı Aden'e 

müş kakmalı abanoz sandalyeye vakar benzer. Öyle değil mi? .. 
ile yerleşmişti. Dalgın nazarlarla, ma - - Gezmedim. Görmedim, kont haz· 

Gece yarısı Cer • 
be sokaklarında şey 
tanlar bile dolaş • 
mazdı. 

İspanyo~ rakka -
sesi bir adım yürü
dü .. sanın üstündeki zarif ve kıymettar ta- retleri. Fakat öyle diyorlar. 

kımlara göz gezdirmişti. Fakat, bütün - Eğer cenabıhak dünyada bir cen- Sahile doğru ini· 
ibu gördüğü şeyler, onun üzermde hiç net kurmak isteseydi, hiç şüphe etme· yordu. 
bir hayret ve ciddi aia.ka husule getir· yiniz ki, mutlaka İspanya topraklarını Abdullah: 
memişti. .. Hafüuki Kont Cülyanos, bu tercih ederdi. - BelE kı, bir ge· 
çöl yavrusunun gözlerini kamaştırmak - Bu sözleri, bir kaç kişiden daha miciye söz vermiş .. 
için sureti mahsusada bir sofra hazır • işitmiştim; kont hazretleri. Diyerek omuzun-
latmış .. en parlak ve en cazib takımla • - Şimdi, tabiatin bahşettiği bu leta- daki paltosunu sür'atle .ıtaldırıp Marya· 
rını bu mermer masa üzerine teşhir et- fet ve rnümtaziyete; bir de şehrin, bel-

1 
nanın başına attı.. ve arkasından yeti· 

tirmi~ti. delerin maddi servetlerini ilave edi • şip başını sardı. 
Uşaklar, sofracılar, köleler; yemek niz. .. Maryana birdenbire neye uğradığım 

yiyenlerin etrafını ihata etmişlerdi. - Evet... anlıyamamıştı. Bağırmak istedi. Ağzı 
Konl Cülyanosun sarayındaki ihtişamı - Sarayların, konakların, ticaret kapandı ve kuvvetli iki kol kendisini 
gösterecek surette hizmet etmekteler • merkezlerinin akıllara hayretler veren şiddetle sıkarak kucakladı. 
di. Zafranla salçalanmış yılan balığı altın, gümüş, elmas ve kıymettar eşya· Maryana debreniyordu. Fakat, Ab
çorbaları .. körpe, ceylcin yavrusu kı · !ardan mürekkeb hazinelerini gözleri- dullah onu bir küçük çocuk gibi kuca -
zartmaları.. kırlangıç kebabları.. sirke nizin önüne getirin... ğına almıştı .. 
içinde terbiye edilmiş, deniz yosunla • - Evet, kont hazretleri. Koşarak ilerledi.. 
rmdan mürekkeb salatalar .. daha bin - Bunlar, hoşa gidecek şeyler değil Kimseye görünmedi.. 
bir türlü yemekler biııbirini takib et - midir}.. Hamzanın evine çabuk vardılar. 
mişti. En hfüis Mader şarabları, Kont - Tabii.. çok taı'bii, kont hazretleri. Hamza uykuya yeni dalmıştı .. 
Cülyanos ile kızını bir kat daha neş'e - - Bütün bu büyük servet ve refah Kapının önünde hafif bir gürültü 
lendirmiştii Madmazel Florindanın bil· vasıtaları içinde yaşıyan halkın, mes'ud işiden Hamza derhal gözlerini açtı: 
tün rica ve israrlanna rağmen Tarif, ve memnun olması lazım gelmez mi·.. - Kim var orda .. ? 
şarablara el sürmemişti. Babasının ye- - Hiç şüphesiz. Diye bağırdı. 
r..i kabul ettiği Müslüman dininin emir· - Fakat ne çare ki.. vaziyet, bunun Abdullah kapıyı çalarak: 
~erine itaat etmiş .. bütün teklifleri za • tamamile aksinedir ... Karşida o yem - - Maryanayı getirdim .. 
rifane bir şekilde reddeylemişti. yeşil, ve rengarenk çiçekli topraklar.. Diye sesleniyordu. 

Hülasa, ifaki bahisler arasında ye - kıpkızıl kan içindedir. Hamza birdenbire kulaklarına inana-
mek yenilmiş .. bir saatten fazla zaman, - Evet, kont hazretlerL. onu da işi - madı. 
pek şen ve samimi bir şekilde geçmiş - tiyoruz. Yataktan fırlayıp kalkmak, ~evgilisi
ti. - Zulüm ve istibdad, memleket hal· ni karşılamak istedi. Yarası ağırdı .. ya-

Yemek bittikten sonra; Kont Cülya- kını demir bir cendere gibi ezim ezım takta bile kımıldanamıyordu .. 
nos ,uşaklara ve sofracılara gizlice bir eziyor. Öteki odada yatan adamına seslen -
işaret vermiştL O anda herkes çekili • - Öyle haber alıyoruz, kont hazret- di.. kapı açıldı.. Abdullah kucağında 
vermiş .. yemek salonunun fil dişi oy- Ieri. taŞıdığı kadını odanın ortasına bırak • 
malarla müzeyyen kapıları sessizce - Halk; kraldan ve bütün Got prens- tı: 
çevrilmişti... İşte o zaman Kont Cül - lerinden nefret ediyor. - Artık müsterih ol, aslanım! İşte 
yanos, etrafa göz gezdirmiş .. önündeki - Onu da biliyoruz, kom hazretle • sevgilini Hüsrev Reisin dizinin dibin -
altın kadehi yarısına kadar halis mis • ri. den kaldırıp getirdim .. ! 
ket şarabile doldurduktan sonra, hafif - Milyonlarca insan, ellerini kal - Dedi.. rakkasenin başını açtı.. 
bir sesle söze girişmişti: dırmış.. Cenabıhakka yalvarıyor .. bir Ham7.a sevinçle bağırdı: 

- Azizim, Tarif! .. Sizi buraya davet kurtarıcı bekliyor. M a - ary na ... 
etmekten maksadım; müteveffa pede· - Mallım; kont hazretleri. Maryana gözlerini uğuşturarak, bir 
!!.n.i_:!~ .. .?.!~~1:1~ ~s~} .'-:: .• ~ı.Y.n;EEt}i. ~~~ı;"~ı~:ı: - Bu kurtancı, kim olacak?.. sarhoş sersemliğile etrafına bakındı.. r - işte .. bizce o meçhul kont hazret- ve yere oturdu. 

Bir Doktorun leri. - Hamza .. beni affet! Benım bir su-
Gün lük Pazar Kont, bir Iahza sükut etm!.Şti. Elinde- çum yok. Beni tehdidle evine götüren 

iki altın kadehin içinde bulunan şarabı, Hüsrev Reistir. Onun gözü vardı ben-
Notla rından (*) hir hamlede içmişti. Dilini, dudakla • de. Sen sefere gider gitmez beni gelip 
---·------------·• ıının arasında gezdirdikten sonra, da • zorla evine göti.irdü. Gitmek isteme • 
Çocuklarda ha hararetli bir surette söze girişmiş • dim .. kama ile, ölümle tchdtd etti. IIat-

Rekakel ti: ta dün gece geldiğinizi duydum .. kaç • 

Bazı çocukların dillerinde rekA.ket olu -
yor. Bu, ekseriya asabi çocuklarda her 
hangi bir hfıdiseden şiddeUI korku his
settiği zaman birdenbire vaki olur. Ve 
çocuğun dill tutulur. Çok müşkülütla ko
nuşmağa. başlar. Hatta bir çok hassas ve 
asabi çocuklar dlllerl tutulduğunu lılsset
tiklcrlnden çok konuşmamayı tercih e
derler. Dil rekaketlne yapılacak hususi 
bir tedavi yoktur. En iyisi ekzerslz yap
tırmaktır. Yani çocuğu diırust konuş -
mağa tallı tatlı teşvik etmelldlr. Heye
can ve korku esnasında dut busbütiln 
tutulur. Onun lçln çocuğu azarlamak:, 
d ö\ mek gibi şeylerden son derece sakın
malıdır. 

Cümlel asabiyeyi teskin edici açık ha -
vada gezdirmeler ve ılık duş ve banyo 
çok iyi gelir. Dahilen de bir mlkdar mtl
sekkenatı asabiye iHiçlannd:ın vermek 
şayanı tavsiyedir. 

(•) Bu notları kesip saklayınız, yahut 
bir albüme yapıştırıp kollekslyon yapınıs. 
Sıkıntı tamanınızda bu notlar blr doktor 
C'ibi imdadınıza yetişebll.ir. 

- ~zizim, . Tarif!.. İspa~~~ .. bütün mak istedim. Boynuma kamasın~ da -
umumı heyetıle beraber, bugun tama- yadı .. (seni kebertirim!) dedi.. bir yere 
mile olgun bir meyvaya benzemekte - kımıldayamadım. 
clir ... Yani, ağacına asılı olduğu incecik Ve Hamzanın dizlerine kapanarak 

l s.apı kopacak .. ve yere düşer düşmez 
parçalanacak, olgun bir meyva ... 

- Evet.. tıpkı, dedieiniz gibı. 
- Bu meyvayı, kim yiyecek"! .. 
- Cena'bıhak, kime takdir ve kıs • 

met etti ise, o yiyecek. 
- Bu kısmetlinin, kim olabiimesinı 

arzu edersiniz? .. 
- Cenabıhakkın takdirine nasıl ka

rışabiliriz, kont hazretleri? ... 
- Canım.. ben, sadece bir arzudan 

bahsediyorum... Mesela; bu iştihayı 

celbeden ve nadide meyvayı siz yemek 
istemez misiniz? .. 

- Ben .. şahsen, ben mP .. 
- İçinde, siz de olduğunuz halde, 

mensub olduğunuz, millet ... 
(Arkası var) 

yalvardı: 

- Ben sensiz° yaşıyabilir miyim, 
Hamzacığım? Ben öyle bir pintinin 
koynuna girebilir miyim? Benı affet.. 
ka1b:mde ynlnız senin sevgin yaşıyor .. 
bana inan, Hamza. Ben sevmesini bi -
len ve sevildiğini anlıyan bir kadınım! 
Cerbede senden daha güzel ve yakışık
lı bir erkek var mı? Olsa bile, ben yal
nız seni sevdim .. seni seviyorum .. ve Ö· 

!ünceye kadar da yalnız seni sevece -
ğim! 

Abdullah yavaş yavaş geriye çekile
ıek odanın kapısını kapayıp gittı. 

o gece iki sevdalılar sabaha kadar 
başbaşa kaldılar .. 
Konuştular .. 
Seviştiler .• 

Öpüştüler .. 
Ve Maryana başını Harnzanın omuz· 

!arına dayadı. 
Uyudular .. 

* * • 
Hoş geçen bir gecenin sabah1.. 
Maryana güneş doğar doğmaz gözle

rini açtı .. 
Hamzayı kucakladı .. evinin önündeki 

bahçeye çıkardı .. bir ağacın dibinde u
zanan Hamza şimdi ne yarasının ıztı • 
rabını duyuyordu .. ne de kalbinde bir 
sızı vardı. 

Güneş yeni doğmuştu. 
Limandaki gemilerin direklerinde 

martılar uçuşuyordu. 

Cerbe her günkü gibi sessiz değildi.. 
Limandaki gemiciler sabahleyin er -

kenden kasabaya çıkmışlar, sokaklara, 
evlere yayılmışlardı. 

Maryana Hamzaya sıcak çöl şarabı 
hazırlıyordu. 

Hamza sabahları sıcak şarab içmeği 
İspanyollardan öğrenmişti. 

Dalları yelpaze gibi açılmış küçük bir 
hurma ağacının dibinde konuşuyorlar· 
dı: 

- Hüsrev seni ararsa .. ve buraya ge· 
lip seni götürmek isterse, ne yaparsın, 
Maryana? 

- Ne mi yaparım? Yapacağım şey 
onu derhal buradan kovmak olacak .. 

- Bu cesareti kendinde görebiliyor 
musun? 

- Şüphesiz. Çünkü seni seviyorum. 
Senden ayrılmamak için, icab ederse 
Barbarosa bile aynı sözleri .-öylemeğe 
ve nynı hakareti yapmağa hazırım. 

Bu sırada Maryana omuzunda sert 
bir elin dolaştığını duydu .. 
Başını arkaya çevirdi.. 
Şaşırdı. 

Barbnros, Maryananın arkasında du
ruyordu. 

Hamza, Barbarosu görünce sevin • 
di. 

Ba:ııbaros ikisini de selamladı: 
- Gene k :mc atıp tutuyorsun, Mar • 

yana? 
İspanyol rakkasesi kısaca başından 

geçeni anlattı: 
- Hamza buradan gider gitmez, 

Hüsrev Reis beni zorla evine götürmüş
tü. Hamza tekrar buraya kaçırdı. Şimdi 
çok memnunum .. 

Dedi. 
Barbarosun canı sıkılmıştı. 
Hamza ya: 
- Maryananın dedikleri doğru mu

dur? Ben Hüsrev Reisi çok namuslu, 
arkadaş hukukunu snyar bir adam ola
rak tanırım. Bu işi hem de altmışından 
sonra nasıl yapmış? 

Diye sordu. 

hala aklı başına gelmemiş. 
Dedi. 
Baııbaros çok neş'eliydi .. hurm& ağa

cının dibine oturdu. 
- Yaran nasıl oldu, Hamza? Iztıra • 

bın dindi mi biraz olsun) .. 
- Maryanaya kavuştuktan sonra, 

her acıyı unuttum. 
( Arka.ıı mr) 

IRADVOI 
Bu günkü Program 

J - l\layıs - 1937 - Pua.r 
İSTANBUL 

Öğle neşriyatı: 

12.30: Plakla Türk muslktsıl. ıuo Bava , 
dls. 13.00: Beyoğlu Halkevi gö,,terlt tolu ta
rafından bir temsil. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Pl~kla dans muslldsl. 19.30: ltonfe· 
ı-ans: Ordu saylavı Selim Sırn Tarcan tara· 
fmdan <Londra kalası>. 20: Müzeyyen ft ar· 
kadaşları tarafından Türk musl1dsl ft halle 
şarkıları. 20.30: Ömer Rıza tarafından arabca 
söylev. 20.45: Muzaffer ve ark:adaşlan tara -
tından Türk muslklsl ve halk: tarlolan. aad 
fıyarı. 21.15: Orkestra. 22.15: Ajana ft borr.a 
haberleri. 22.30: Plfıkla sosolar, opera ft o
peret parçaları. 

YARINKİ PROGRAM 
3 - l\layıs - 937 - Pazartesi 

İSTANBUL 
ötte neşriyatı: 
12.30: Plakla Türk muslklsf. 12.50 Ban -

dis. 13.05: Muhtelit pH\k neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

17: İnkılli.b Dersleri Üniversiteden naklen 
Rcccb Peker tarafından. 18.30: PIAk:la dans 
musikisi. 19.30: Konferans: Dr. Salim Ahmet 
fSLtma>. 20: Rıfat ve arkadaşlan tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları. 20 30: Ömer 
Rıza tarafından arabca söylev. 20.45: Safiye 
ve arkadaşları tnrafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları, saat !\yan. 21.15: Şehit Ti -
yatrosu dram klsını ( S A F O>. 22.15: Ajans 
ve borsa haberleri. 22.20: Pllikla aosolar, o· 
pera ve operet parçaları. 

r , 
l\' 8 bet ç ı 
Eczaneler 
Bu cece nöbetci olan eczanelet" fCIDlar· 
dır: 

İstanbul cibetindckiler: 
Aksarayda : (Ziya Nuri). Beyazıdda : 
<Belkıs>. Fenerde : (Emilyadil. Şehreml· 
nln<le : (Hamdi). Karagümrükte : (A· 
rlO. Samatyadn : (Erofllos) . Şehzadeb:ı· 
şında : <İ. Halli). Eyüpte : (Arif Beşlr). 
Emlnönünde : (Amlnasya). K~çükpa • 
zarda : <Necatı Ahmet). Alemdarda : 
(Esad). Bakırköyiinde : <İstlpan>. 
Beyoğlu clheUıdekiJer: 

İstlkıtl.l caddesinde : (]{anzuk>. Da1rcde: 
(Güneş). Topçularda : (Sporidisı. Tak· 
simde : (Nlznmeddin). Tarlabaşmda : 
<Nihad>. Şişllde : <H.1lk>. Beşlktaştn : 
(Ali Rıza). 
Boğaziçi ve Adalarda: 

Hamza, Maryananın hakikati söyle • Üsküdarda : Cİskelcbaşı). sarıyerde : 
diğini anlattıktan sonra: cosmanı. Kadıköylinde : <Moda, Mer • 

- O artık bunamış, dedi, ne yaptığı· kez>. Büyükadada <Şinasi Rıza>. Hey· 
nı bilmiyor. Altmış yaşına gelmi~ ama, belide : <Tanaş>. __ -



~ayıs 
SON POSTA 

Rahmanlıda istasyon 
Yapılacak mı? 

Sayfa l1 

Deniz Harp Okuluna 42 
genç daha iltihak etti 

r ı 

1 

Manisa (Hususi) - Her yıl bir mil· 
yon kilodan f.azla pamuk, yedi yüz bin 
kilo çekirdeksiz üzüm, beş yüz bin kilo 
kuru mahsul ve zeytintanesı, 300 va -
gon bostan yetiştiren Manisaya bağl: 

1 lstanbul Belediyesi Hanları 1 -------Hale girecek eşyanın ardiye resmi ta rifcsinin umumi Meclisin 15/4/937 tar· 
toplantısında aşağıdaki şekilde tadil edil <.!iği alakadarlara ilan olunur. 

Kilolar 

En az En çok 

Resim nıiltn 
Kuruş 

Rahmanlı köy, Apama, Azimli, Göz -
let, Hacımusa, Taşdibi gibi köyler de 
transit merkezi olduğu ve hat kena -
rmda bulunduğu balde ist:ısyondan 
mahrumdur ve bu yüzden köylünün bu 
mahsulatı sevk hususunda büyük müş
külata uğramaktadır. Bu hususta Son 
Posta evvelce neşriyat yapmıştı. Bu 
neşriyatı nazan dikkate alan Devlet 
Demiryolları umum müdürlüğü hususi 
bir derizinle Rahmanlı köyüne 3 kışilik 
bir heyet göndermiştir. Heyet mahal· 
linde tetkikat yapmıştır. 

, Filhakika istasyon derdi bu mınta • 
Harp sınıfına geçen denizcilerimiz bir arada kanın en büyük ihtiyacıdır. 

adanın(~ tarafı 1 inci sayfada) lri de talebeyi tebrik ederek diplomala· Köylü mahsulünü şehre nıkletmek 
re de.rn?11unde başta Yavuz olmak ÜZ'e· nnı vermiştir. için araba ve kamyonlardan istifade 
bu rne lT. atmış bulunan donanmamız, Bu yıl liseyi ibitirerek harp sınıfma etmekte ve bu suretle gayet ağır nak
\Jerrniş~?Sııne daha büyük bir mehabet geçen talebenin sayısı 42 d.ir. Talebe • liye masraflarına katlanmaktadır. Bir 

M: ~ lerden Fuat mektebi birincilikle, Ga- kısım köylü de nakliye masrafianndan 
kera:izn P ba~klarla donanmıştır. lip ikincilikle Adnan üçüncülükle bi- kurtulmak için mahsulünü pazarcılara 
nıışt . nıelctebın bahçesinde ~Tapıl· tirmişleniir. Bunlara mükafat olarak ~üşük fiatlarla satmağa mecbu~ oldu · 

ır. Bır IY'\k d ı· g d t ak d l Bu n:ı ~ avet iler gelmişlerdir. saat ve kalem verilmiştir. 1 un n mu azarnr olm ta ır. stasyon 
besi d ~da yedek sübay okulu tale- Bundan sonra Amiral Fahri bir nu· yapıldığı andan itibaren her yıl 20 bin 

n e ulunmuştur. tuk söylemiştir: Ji~alık bir nakliye ücreti köylünün ce-
kaıa onanma komutam saat on bese on - Bugün deniz lisesini bitiren son bınde kalacaktır. 

nıotörl ~ ---rnıııtır B e mektebin nhtımına çık - sınıf :talebelerinin merasimini kutJula· ... 
-ı n.onyada 'ft Kafda Çoc11k Bayra11n 

seıarn • h u esnada Yavuzun bandosu mak için burada toplandık. Deniz lise· Çocuk bayramı Konyada büyiı.k bir tbren-
D . avasını çalmıştır. sinde sizleri bugüne yetiştiren çok kıy- le kutlulanmış, her mekteb eski ve yenı dc-
enız harp k ı · . · ,1rıerl ı d nı Alb _o u u ve lısesı komuta· metli hoco1arınıza ve mektep idaresı· can nn ıran tlmsallerle ~eçld aıayın:ı 

~ılarnışaty Ertug_ rul, Amiral Fahriyi kar ne teşekkür etmeği bir vazife bilirim. l'itlrak etmıştır. ~örende DOktor RefiK. ..Mu-
ır A nlllm Hllınl, mektebU kızlar nutuklar ı;öyıe-

tinin elle .. ~ıra], mektep tedris hey'e· Sizleri de tebrik ederim. mlşler, şllrler okumuşlardır. Mlnlmlnllcr A-

hazıroı v rı~ı s~kmıştır. Bundan sonra Küçük denizciler! Körpı? vücutları- tat.ürk anıdına çelenkler ~oyrn~lardır. Par
teftiş t ~zıyetınde bulunan talebeyi nız bu üç senelik tahsil devresinde nur ti salonunda, Orduevlnde çocuk balosu ya . 

_ .... ~ mrş ve Önlerinden geçerken: landı. Fakat denizin o tatb. co~kun pılmı.cı. talebelere bedava sinema g5..c:terıı • 
~.,asılsınız ,_ d . . - • · 1 mlş, mekteblerde ınüsamere.ler :vf!t"Ilm\ştlr 

T ·a:rl\a aşlar! demiştir. dalgalarıle, sularıle yugruımadl. Iştc Bayrnm Kaş'da d 
1 

t el ıe-""- t.l 
aleben"ın ·· - .. - .h t . b. f k 1 a ç en g en ~...,.ura a _ gur sesi yükselmistir: onunuze nı aye sız ır u u açı ıyor. kutıulanmıştır. 

- Sag ol! • Sizler, denizin coşkun sularında ı·uğu· 
nı ~aulınndan sonra .... bando istiklal marşı- rulacaksınız. Staj devre.~inde mes!eki Bu_rsada bir taJln 

~ ışt . . . . . .. , Bursa <Husus:ı) - Samsundan şebrf'T!JZ 
heyecanı 1

:· ~uAtun talebe büyük bir bılgılermı.zı arttırarak y_a~mı T~rk Emniyet Direktöl1üğü İdari Kısım ŞeD!ğtnc 
alkışı a ıstıklal marşını söylemis ve sularını muhafaza edeceksınız, dem!Ş - tayin edilen Şerafeddin buraya gelIIÜl. va-

Af ·~nrnıştır. " tir. zifesine bıışlamıştır. 
le v"" urnte~kıben. tal.ebe temiz kıynfetleri· Amiral bundan sonra t 63 s~nevi dol ·····-·· ................. ·-·········--· .. ·--······· 

'"' uztk " Katillerin yanıbaşındaki masaya otur -'.lıareketı ıle lsveç usulü jimnastik duran deniz harp mektebinin memle· dum ve derhal işareti verdim. Memurlar 
ler Çok ~r~ Y~p~ış~ardır. Bu .hareket •. kete faydaları -dokunan kahramzın de· yıldınm gibi kahveye ~rdiler ve katil-

Tau e.ğenılmıştır. nizciler çıktıg-ını, şan ve şerefle vatan 
.7 Yare leri tabancalarını kullanmağa vakit bul-

lnuştuı-. 'l' 1 Yarışları da çok güzel ol • uğrunda çalıştıklarını kaydederek de· madan yakaladılar. Üstleri arandı. İki 
lerde Yapı~a~~ tarafından türlü renk- mrştir ki: tabanca ve kurşunlar bulundu. Ve bu azı 
~asıtasi}e tayyareler, bir zemberek - Büyük Kurtarıcımız Atatürk'ün lı katiller böylece tekrar adaletin sarsıl
uç Yüz nı::ÇUruJrnuştur. Bunlar iki, açtığı yolda yürümeniz için muvaffa - maz pençesine düştüler •• 
l'llişleI'Q· re kadar uçarak yere in • kiyct dileyerek sizleri uğurlarken siz- l'Uüddeiumumilikte 

Buıı~r. den sonraki sınıfın da çok .ça1~malan- Adana, l (Hususi muhabirimizden) 
ICÇen taı:~ sonra deniz hzırp sınıfı.na nı ve muvaffak olma~ını di~:r~m. İstanbul tevkifhanesindP.n kaçan ve bu-
loınaıa Ye meçler takılmış v~ dıp· Bundan sonra Amıralın onunde ge- rada yakalanan katil Abdullah ve Tev
ıneç v:ı ~erilnıiştir. Talebe, üzerinde çit resmi yapılmış, davetlilere çay ik- fiğin bugün .Müddeiumumilikte sorguları 
:nın ön .. dıploınaıarın bulunduğu masa· ram edilmiş, harp sınıfına geçen talebe yapılmıştır. Tekrar tevkifhaneye iade e
fı."'ldan une gelince sübay Hikmet tara- arkadaşları tarafından Hamidiyeye u- dilen katiller sıkı bir muhafaza altına a-

rneçleri takılmıştır. Amiral Fah ğurlanmıştır. lınmışlardır. 

Yakalanan katillerin 
son ifadeleri 

_ ~Baş tarafı l inci Fcyfcda) f yan firarileri göz hapsine aldım. Bunlar 
~ . n de sana gelecektim. Şu sokağın köprü başına doğru ilerliyorlardı. Arka
~irn s~e ~ir. Sa~a jk.i fo~ograf ?ös_terec~-ı farından, b:lli .. etmed~n .ile>rledim. Otura
Q~ il ~dı. Sokagın ıçerısıne gırdık. Bır c:akları yerı gonnek ıstıyordum. Nihayet 
fot erıledikten sonra durduk. Bana iki köprü başına geldiler. Bır saniye tevak-ograf .. 

COSterdi, ve: kuf eder gibi Qldular VP. ani bir kararla 
~unları tanır mısın? dedi. orada bulunan Nebinin kahvesine girdi-

1-rı at ve alaka ile baktım. Fotograf- ler. 
ğı.rru :virdim, çevirdim. Nihaye~ tanıdı

soyledim. 

lıu Saat ikide 
dilııd .. nıulıavcrcden sonra tekrar otelime 
~l ~nı. ~~di hizmctlerinti görmeğe 
tUn ~ un. BoyJcce birkac saat geçti. BÜ· 
dirn.l§lerinıi bitirdikten :mnra kahveye in 

'r. 
~~ S<ıat iki idi. İki ~ahsın otelin ka-
h•t aı~ içeriye girdiklerıni gördüm. Der 

)'~ırnden fırladım. Kendilerine· 
- l3ir emriniz var mı? Dedim. . 

~ •Bize iki yatak• 
lııttanYolcu etrafa şüph_:!i birer nazar at
lat'l b' sonra gayet tabu o)mağa çalışhk

- ır sesle cevap verdiler: 
'\' ~Vet, bize iki yatak ayırın. 
~~ cufor bana bu cevabı verdikten az 

otelden ayrıldılar. 
~u «llaf ızamı topladım,, 

>.a hnreket şüphemi uvandırdı. Hfıfı-
~ trıı .. topladım. Taharri memurunun ba
l>osıgosterdiği fotograflarla beraber Son 
~e:~a çıkan resimler gözümün önünde 
tı'ıe: Si.im etmeğe başladı. Kendi, kendi-

lıi;;e~Unlar, dedim, İstanbul tevkifhane
ka~nn katiller. 

'le de K'"ôprübaşına doğnı 
r.hal otelden uvıklaşmağa başla-

Derhal telefona 
Katillerin kahvede oturduklarını gör -

dükten &onra derhal civarımızda bulu
nan telefona koştum. Polis merkezini a
radım. Sesim heyeC'andan titriyordu. A
deta kekeliyerek konuşuyordum. Niha • 
yet meramımı sarih bir surette anlatma
ğa muvaffak oldum. Ve· 

- İstanbul tevkifhanesinden ka~n jki 
katil, burada.. Nebinin kahvesinde oturu
yorlar. Yakalanmaları i\in memur gön -
derin. dedim. 

Heyecanlı dakikalar 
Teldoııu kapadığım 7aman ter iı;-inde 

olduğumun farkma vardım. Hayatımın en 
heyecanlı dakikalarını ya~ıyordum. Zabı
ta memurlarını beklerken her dakika ba
na saatler kadar uzun gelıvordu. 

:Memurlar geldi 
Nihayet me>murlar göründü. Kendileri

ne doğru ilerledim. Memurları görür gör 
mez sanki heyecanım birden bire sükun 
bulmuştu. KendilcrHe so~k kanla konuş 
tum ve dedim ki: 

- Siz görünmeyin. Şurada saklanın. 
Ben kahveye girerek katillerin yanı ba
şındaki masaya oturur, sizf' işaret ede-
rim. 

Nihayet 
Dediğim gibi yaptım. Kahveye girdim. 

Burada, firar hadisesinde kadın parma 
ğı olduğu zannedilmektedir. Katmerin 
başkalanna ait hüviyet cüzdanlarına fo
tograflan iğnelemek ~mretiyle seyahat et 
tikleri polis yolcu defterlerinde tesbit e
dilmiştir. Yapılan araştırmada cizdan _ 
larcla gizledikleri 23 lira meydana çıka
rılmıştır. 

Tabancalar nasıl tedarik edildi. 
Katillerden Abdullah verdiği jfodcde 

üzerinde bulunan tabancanın ibir mahpu 
sa ait olduğunu ve bu suretl~ tedarik et
tiğini bildinniştir. Tevfık te tabancasını 
J:ariçten 80 liraya aldığmı söylemistir. 

Abdullah telaş içindedir. Buna ~uka
bil Tevfik soğukkanlılığmı muhafaza et
mektedir. Tevfik Adana muhiti için meç 
lıul değildir. Ailevi vaziyeti de burada 
iyi bir tesir bırakmam.l§tır. Firarilerin A
danada yakalanması büyük bir alaka u
yandırmıştır. Hadise merakla takip edil
mektedir. 

Fuat 
KatiUer bekleniyor 

1stanbu1 te\'kifhanesinden kaçışların
dan ı ı gün sonra, Ceyhan oteli müsteciri 
Şevketin ihbarile Adanada yakalanan 
katil suçluları Abdullah};\ Antakvalı Tev 
tik bugünlerde ~stanbula getiriİccekler
dir. Yaka)anan firarilerin Adanada sor
gulıın yapılmış olmakla beraber, burada 
etraflı surette sorguları yapılarak, gerek 
tevkifhane penceresinden cıkışlarına ka
<iar olan vaziyet, gerek şehir içerisindeki 
faaliyetleri, temaslan ve lstanbuldan u
zaklaşmaları sırasındaki haller etrafında 
tahkikat genişletilecektir. 

Hapishane veya tevkifhaneden kaçmak 
hususunda kanunda ceza yanlıdır. Suçlu 
Iar, bu noktadan da hakyerine ven1ccek
ler, duruşmalan yapılaraktır. 

Bunların sorgulan nehcesinde, Tevkif 
hanede yapılan idari tahkikat ta tekem
mül etmiş olacak, bu tahkikat ta bir ne
ticeye bağlanacaktır. 

A - Paketler, kutular, sandıklar: 

1 - Kutular 
2 - Kutular 
3 - Kutular ve tek Portakal paketleri 
4 - Küçük sandıklar 
5 - Şeker sandıkları ve emsali 
6 - Orta sandıklar 
7 - Büyük sandıkl<ır 
8 - Büyük sandıklar 
9 - Yumurta sandığı (720 lik) 

10 - Yumurta sandığı (1440 lık) 
B - Sepetler ve küfeler: 

1 - Küçük çilek sepetleri 
2 - Karadeniz çilek sepeti ve benzeri 
3 - Kelet, kebir, Adana ve ufak 

izmi r sepetleri 
4 - Topaç ve yanın arka 
5 - Arka ve kapclya 

C - Torbalar ve çuvallar: 

l - Kuru yemiş totbalan 
2 - > > • 

3 - > > > 

4- > > 

5 - Küçük çuvallar 

6 - Büyu k çuvallar 
7 - Bararlar 

D - Tenekeler, fıçılar ve variller: 

1 - Yoğurt tenekel~ri 

2 - Orta yoğurt tenekeleri 
3 - Büyük yoğrut tenekeleri 

4 - Yarım gaz tenekeleri 
5 - Bütün gaz tenekeleri 
6 - Tenekeler 
7 - Fıçılar 

8 - Fıçılar .. 
9 - Variller 

10 - Variller 

E - Kavun, karpuz, bal ve helvacı 'ka
baklar: 

l - Bir ton (küsuratm her 100 kilosu 

1 
.. 4 

9 
!l 
31 
51 
76 
9f 

ı 

4 
16 

36 
51 

ı 

4 
9 

31 
46 

76 
ıoı 

4 

9 
12 
31 
51 

101 
151 
301 

4 
8 

20 
30 
50 
75 
90 

150 

3 
15 
35 

69 
150 

4 
8 

30 
45 
75 

100 
150 

1 
3 
8 

11 
30 
50 

100 
150 
300 
500 

0,50 
1 
2 
3 
4 
6 
8 

10 
6 

10 

1 
2 
4 

6 
8 

0,5() 
l 
2 

3 
5 

8 
10 

0,25 
0,50 
1,50 

2 
4 
6 
8 

10 
15 
25 

tahakkuka esa.3 tutulur.) 70 
1 - Hale girecek ~yadan yukarıdaki tarife mucibince ardiye resmi' alırur. Bu 

resim, umumi ve hususi pazar yerlerin in işgal edildiği müddetle mukayyet de
ğildir, bir ay içindir. Bu müddetten fnz la duran eşyadan her ay için .ayrıca ta· 
rifede yazılı mikdarların yansı kadar ardiye resmi alınır. 

2 - Meyvalar 100 .Kilodan, sebzeler 150 kilodan fazla kaplar içinde geldiği 
takdirde bu mikdarları tecavüz eden kısmın her 50 kilosu için aynca beş kuruş 
ardiye resmi alınır. (kil.surat 50 kilo addedilir). 

3 - Ardiye resmi, kabın cins ve eb'a dına göre tahakkuk ettirilir. Ve eşyanın 
Hale getirilmesini müteakıp tahsil edilir. Kabın cinsi tarifenin hangi 'madde
sindeki kap ismine uy:ırsa bu maddede eöstcrilen resim tahakkulta esas tutulur. 
Kabın cinsi yukardaki maddelerde yazılı isimlerden hiç birine uymadığı takcJ..ir.. 
de büyüklüğü ve ağırlığı tarifede yazılı kaplardan hangisinin vasati büyüklük ve 
ağırlığına uyarsa (esas olan kabın büyüklüğüdür). o madde üzerinden resme 
tabi tutulur. · 

4 - Cinsi ve şeklinin hususiyeti dola yısile yukardaki tarifeye göre resme tabi 
tutulması mümkün olm!y&n eşya ve sa wenin Hal meydanında işgaJ ettiği yerin 
her metro murabbaın:ı 24 saat için 10 kuruş resim alınır. 

5 - İşbu tarifenin t:ıtbikına 1/Haziran/937 tarihinden itibaren başlanacak-
tır. (B) (2414)' 

* * Seneli le 
muhammen hk 

kirası tcminab 

Kapnlıçarşıda Divrik sokağında 20 No. Jı dükkan. 12 
Çernberlitaşta Molla Fenarl mahalle ve sokağında 74 N. lı dükk5n 72 
Galatada Permcnec:ilcr sokağında 159,1 No. lı üstünde bir odalı 
dükkfuı 336 
Unkapanında Papas zade mahallesinin ZC'yrek caddesinde 18 No. 1ı 
dükkan. 102 
Kapalı çarşıda Divrik sokağında 45 - 47 No. lı dükkan 36 
Kapnlı çarşıda Hacı Hasan sokağında 16 No. 11 dükkan 30 
Büyükçarşıda Batpazannd~ eski 37 - 39 yeni 190 - 192 No. b 
dükkan. ı~o 
Sülcymaniyede Elmaruf mahallesinin Şüahane sokağında eski 16 
yeni l No. lı SüJeymaniye Tıp medresesin den müfrez oda. 60 
Sirkeci Hocapaşa Ebussuut. sokağında 7,9 No. Jı diikkin 300 
Nuruosmaniyede Atikaliµaşa mahallesi Mehmetpaşa sokağında 3-fi-7 
No. lı ev ve dükkan. 180 
Un kapanında Hacı Halil Aktar mahallesinin Kuruçeşme sokağıncfa 
24 No. 1ı üç odalı ev 60 
Eminönünde Hoca Alaeddın mahallesinin Saburhane Leblebici ha-
nının üst katında 17 No lı oda 36 
Köprüaltmın Eminönü mahallesinde Ha Hç tarafı sokağında 12 - 33 

0,90 
5,40 

25,20 

7,65 
2,70 
2,25 

9 

4,50 
22,50 

13,50 

4,50 

2,70 

No. 1ı oda. 168 12,60 
Cibalide odun iskelesi sokamnda yazıhane mahalli 18 1 35 b. , 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiralaıile ilk teminatları yazılı olan ma-

haller teslim tarihinden itibaren 938-939 veya 940 yılı .Mayıs sonuna kadar ayn 
ayrı kiraya verilmek Ü7.ere açık arttır maya konulmuşlardır. Sartnamelcri le
vazım müdürlüğünde görülebilir. İstekli ll"r hizalarında gösterilen ilk teminat 
makbuz veya mektubilc bPra~r 3 Mayu: 937 pazartesi günü saat 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (I) (2101) 

* * Fatih garaj atölyesine lüzumu olan bir tane torna tezgahı açık eksiltmeye ko-
nulmuştur. Bu torna tezgahına 1250 lira kıymet tahmin olunmuştur. Şartna
mesi levazım müdürlüğünde göriilebilir. İstekliler 2490 No. b kamında yazılı ve

sika ve 93 lira 75 kur~luk illr teminat makbuz veya mektubile beraber 3 Mnyıs 
~37 pa7.arl~i günü saat l4 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B). (2121) 
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TIRAŞ BIÇAGI 
Bütün dünyada emsaline hiçbir zaman tesadüf edilemiyccck drrecede büyük 

nıuvaffakiyet kazanan Hasan Tıraş bıçakları yeni ve kat'iyen p~slanmaz nev'ini 
piyasadan musırran isteyiniz. 

Yeni Hasan tıraş makinelerile birlikte Hasan tıraş bıçaklan tıraş olduktan 
sonra kat'iyyen silmeğe ve kurulamağa hacet yoktur. Ve bu tıra~ bıçağı bozul -
mamak şartile gayet kolaylıkla ve huzuru neş'e içinde yüz defa tıraş eder. Dün
yanın hiçbir tıraş bıçağında bu meziyet yoktur. Ve buna ancak HASAN tıraş bı
çağı muvaffak olmuştur. Marka sına ve ismine dil:ırnt. 1 adedi 
6, 10 adedi 50 kuru~tur. Hasan tıraş sabunu - Hasan tıraş kremi - Hasan 
tıraş pudrası - Hasan tıra~ kolonyası da çok zevk ve neş'e veren yardımcı ve 
mükemmel vasıtalardır. ,. .......................................... .. 

Her cins 
Her boy 

ve kehnlıkta 

SOVVET 
Kontrplakları 

1'egAne satı, yeri: 

o A v i o 8 A u E R halefi i v o R B A u E R 
fstanbul, Kürkçü Han No. 18. Te ·. 22030 

v •.:::t 112 ıwwwız 

· ~Yi ~K~.N ~Yi 

QANKAYA . 
YATIRILAN PARA ~Yi 

EKiLMi~ TO~UM GiBi V[QiMLiDiR. 

UOlANTS~ DANr ONi~: 
KARAKOY PALAS ALAL~MCi HAN 

• 

SON POSTA 

NASl'R llACl 
1-.<ANZUK . 

Ame. ikada uzun ~etk.d:.Ü 

neticesi ola!·ak bulduğu bir 
fo··müldrr. KANZUK NASIR 
İLACI en eski n: sırları bile 

H ı. öküııden çı ' arır. Cidii ve 
1 şayanı itimat bir na ~ır ilacıdır. 

lNGiLİZ KANZUK 

1 ECZANESİ 
• ı'lcy<'ğ.u - lstan hul 

NE YiCAA IY:WU 

Yalancının mumu 
Yatsıya .:a ar ya~"'ar. 

Hiç bir eğeri olrr.ıyan gü
zellik müstahza"atını göz bo
yayıcı reklamlarla işitilme -
miş bir keşif gibi göstererek 
halkımızı iğfal ediyorlar. Fa
kat yalancının mumu nasıl 
yatsıya kadar yanarsa, yalan 
cı reklamları:1 tes~ri de onu 
bir kere kullanır.caya kadar
dır. Bir alanın bir daha almı-
yacağı kremleri, pudraları, 
rujları tecı übeye kalkışmayın; 
dünyanın dört büyük kimya ve 
cild alimleri tarafından formü
le edilen VENÜS MÜST AH
ZARA Ti, hepsinin en iyisi, en 
tanınmış ve en değerJisidir. 

1# •YALNIZ~sam.-.. 

BAKER 
Mağazaları 
Hali hazırda 

PARDESÜ 

' 

RAGLAN 
TRENÇKOT 

REVERSl8LE'ln 

En mllnlehap çcşit19rini 
Her yerden ucuz riat 

ve nıllsait şartlarla 

TAKDiM EDEBiLIR, 

Çeşitler tukenmeden evvel 
istediöınizi intihab ediniz. 

"' . , ......... _._.mm-._, 
Rt!yoğlu. Dördüncü. Sulh Hukuk mah

kemcshıdcn: 

Fcriköy Kuyulu Bağ sokak 20 numa
ralı evde oturmakta iken 3/4/937 tarihin
de öJen Lütfü oğlu Hasan Faikin tereke
sine mahkemece el konulmuştur. İlan 
giınünden başlamak üZP.rc alacak verc
e-ek vcsair suretle alfıkadarlarm bir ay, 
mirascıların üç ay içinde Beyoğlu dör
düncü sulh hukuk mahkemesine baş 

'\'urmaları, müddetinde bas vurmayanlar 
lıakkında kanunu medeninin 561, 
56!> uncu maddeleri hükümleri tatbik e
dileceği ilun olunur. 852 

Mayıs 1 

@5AUİBİHİH 5~Sİ 

AX 1979 - SAr. YE 
1 
AX 1987-Ma~mut Celalettin 

Yaşlı gözler 
Fatma 1 

Sevda dolu 
• Sarıyerli güzeller 

~ AX 19b6 - A Y D A 
Gelemem ben gidemem ben 
Beni çıldırtma da Gl lür 

AX 1988 - A Fi T A B 
Benirn tatlı esmerim 
Bahçeniz"'e bir gül olsam LI------· 

AX 1985- HA iYET 

-
j AX 1982-Diyarıbekirli CelAI 

ı 
Yüksek Minarede 
Bahar olur (Kerim) 

j /\X 1984-0rgüb il Refik s::;· 

1 
Ninni Feridem 
Tokat şarkısı 

AX 1983-0iyarıbekirli Zarife 
Kirpikle...jnin gölgesi 'ı Anama söyleyin 
Meğer ht:p sevilel'ler Çağırdım sesten oldum 

---------- ~--------------------------------------Son çıkardığımız bu eser:erl mu:-tterem halkı • 
ıın> mızım bJr defa dlnlemeterinl tavalye ederiz. 

Soğuk hava tesisatı 

İktisat Vekaleti 
Türkofisten : 

lzmirden ba~'ıyarak memlt:ketin muhtelif yerlerinde tesis edilecek olan aoiak br 
va depoları hakkında alakadarların tek1if yapmaları için 30/Nisan/937 taribine ka 

dar İktısat Vekile i tarafından verilmİf olan mühlet 15/Mayıs/937 taribine ka• 
dar temdit edilmiıtir. « 1030u 112327" 

~-- ~•TmıaliitO~t .. ~ .. , .......... mil~lli1I ....................... ~ 

Va ~ andaş ••• 
Beyn~lmilel Kömür ~ergisi 23 Nisan 
Cuma günü An karada açıldı. Sergiyi 
görmek hem senin, hem yurdun için 
faidelioir. 
, .. . ~\1111 .. ll"!!:&~\'~F~PL'l.,..llllll•lml .................................... ı 

:nönü TiJr~~uış .' K~.m"J .nda yapılaca le tesisat 

( 22631 

Türk Hava 
kezinden: 

Kurumu Genel Mer-

ı - İnönü Türkkuşu kampında üç yatakhane, bir dershane ve yemekhane, bit 
idare binası, bir depo ve tamirhane olmak üzere altı bina yaptırılacaktır. 

2 - Eksiltme 10 Mayıı. 937 Pazartesi günü saat on beşte Ankarada Hava J{U" 

rumu Merkezinde yap:facaktır. 

3 - Keşif bedeli c4972J,, liradır. 

4 - Muvakkat teminat c3729" liradı ı 

5 - Eksiltme şaıtnamp_c;i, fenni şartname, keşif evrakile mukav<'lename projesi 
ve planlar beş lira verilerek Hava Kurumu Merkezinden alınacaktır. ,2399• 

--------·-----------------------
Akay lş~etmesi Müdürlüğünden: 
Kadıköy - H. paşa - Yalova - Adalar ve Anadolu hatlarına işliyen vapurııı· 

rın kahve ocakları mültezimliği l/Hazi ıan/1937 tarihinden itibaren bir ~~ 
müddetle açık arttırma ile ihale edilecek tir. 

Arttırma 14/Mayıs/1937 cuma günü Akay şefler encümeninde saat 15 te bBt 

lıyarak 16 da ihalesi yapılacağından isteklilerin şartnameyi gör"llek üzere ııet 
gün şefliğe ve arttırma için de % 7,5 güvenme paralarilc encümene geımcıcri

(2432) 

~-----------------~---------------------------------------
lst?X ul Liman işletme idaresinden: 

3/5/1937 tarihinden itibaren Galata'dasabık Merkez rıhtım ham zemin kat?1' 
nakledileceği ilan edilen Galata Muamelat Gişemizin nakli 10/5/937 tarihJ1

1e 
bırakılmıştır. (2448) ---- ______________ ___..,,, 

lstanbul Gümrüğü Baş rr üdürluğünden: 
Gümi.ik satışından: B. J. markalı otuz sandıkta ve kanuni 3116 kilo ağırıığıll~ 

da ve 624 lira değerindeki günlük Gala ta satış an barımızda 3/5/937 günü sa:.t 
34 de şartnamesi mucibince açık arttırma ile satılacakhr. İsteklilerden ürıvsll 

tezkeresi ve 47 lira teminat akçesi arana cağı ilJn olunur. (2353) 
-·-" 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGİL 
S. Ragıp EMEÇ 

- ııJ•• . ı il Zayi: Istanbul Tic:ıretl B:.ı.hrlyedeı ,.g 

[ım liman ciızdanı llc nüfus tezkcreııı eıllıı: 
Rize askerlik şubesinden nldığıın şslt d"" 
vesikasını kaybettim, yenisini aıacll~1111 

eskisi hükümsüzdür. ııııt' 
321 tevellütlü Deni7.yolları işlet.il~ 

Karadeniz vapurunda yağcı BaJ 


