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Halayda Bayram 
fstiklillerine kaviışan Hataylılar 

Atatürke, ismet İnönüne minnet 
\re şükran telgrafları gönde~diler 

Türkigenin transit ticareti lskenderun 
limanından en geniş şekilde istifade edecek 

istiklale kavuşan Antakya ve lskendcn.ından. glJrilnilşler. 

Yaşasın hür Ad.!30~!~~~.vası· -M----av-ef-8y-ı E'-rdü-n 
ve müstakil ~~~i~=~~uh!!fı:~::ı::e: Kralı Abdullah 

rada büyük bir heyecan ve aevinçle kar-

H t J şılanmıştır. Bu sevinçli haber Türksözü a a y • gazetesi tarafından ilavelerle halka bil· A n k 8 r 8 d 8 " dirilmiştir. 
•zan ı Muhittin 8lrge11 Hallt, bilhassa Hataylılar bayram yap-M illetler Cemiyetinin karanndan maktadır. 

la sonra Türkiyenin cenub hudud- Halayda bayram 
t tında yeni bir komşu iuhur etmiş olu- Adana, 30 (Husust) - İstikllllerine 
Ot. Bu komşunun evi kurulmak üzere resmen ve kat'i surette kavupn Hataylı-
~ (Devamı 2 inci sn.vjada) (Devamı 3 üncü sayfada) 

Qulgaristanın Balkan 
Antantına karşı siyaseti 
Bulgar Başvekili, biz iki taraflı mlsahlar 

aktlne taraftarız, diyor 
tt~ nelgrad, 30 (Hususi) - Bulgaristan c- Bulgaristan şimdiki halde hiç bir 
~Vekili B. Köseivanof burada çıkan devletle misak akti için müzakeratta 
\> 
0lıtıka gazetesınin Sofya muhabirine bulunmamaktadır. 

~ etd~ği beyanatta Bulgar • Yugoslav Yunanistan ve Romanya ile aramız· 
;:dı dostluk misakından memnuni • da mevcut bazı m:se~~ler haUedildik • -
....,!le bahsettikten sonra demiştir ki: Devamı 3 uncu sayfada) Hükümdar Taksim dbldesfne çelen1c 
~ koyduktan sonra defteri imzalıyor 

(Yazısı 2 nci sayfada) 

MODEL 

idare işleri telefonu : 20203 Fiatı 1 Kurut 

Türkiye • Suriye 
hudut komisyonu 

Adana, 30 (Hususi) - Haziranın ikisinde şehrimizde toplanacak Türkiye-Su

riye hudud komisyonunda Suriyeyi temsil edecek heyete başkanlık yapan San-: 

cak delegesi meşhur Doryo dün tikşam valimiz tarafından verilen ziyafette, di

ğer arkadaşlarile beraber, bulunmtı§tu,.. Doryo bugün §ehirde bir gezinti yap
mıştır. 

Müzakerelere iştirak edecek heyetimizin yarın Ankaradan gelmesi bekle -
niyor. 

~----------------------------------------------,,,/ ................................. ~······························ 
GALATASARAYLILARIN PILA VI 

Genç, ihtiyar G. Saraylılar 
neş' eli bir gün geçirdiler 

Dün eski hatıralar canlandırıldı, mütekait sefirler, 
profesörler esir almaca, köşe kapmaca oynadılar 

.. . 
.. 

Eski Galatasaraylılar pi14tt4a n. sonra eğleniyorlar 

Dün, Galatasaray lisesinin dersha ·ıprofesörler, belleri bUkülmÜf müıeQ 
nelerinde, bahçelerinde, smıflannda, it sefirler, cbirdirbin, cesir a~•; 
yemekhanelerit).de, ak saçlı generaller, (Devamı 11 inci sayfada.) 

Sabiha Gökçene madalya verilirken 

F. Bahçe, Güneşi 4-2, G. Saray 
G. Birliğini 3 - 2 yendi En yeni ve en güzel yaz modalarile tık kadın tayyarecimt.ı Sabiha Gökçe n'ı murassa blr madalye verildtğini WI 

dolu olarak çıktı. Bugün bütün müvezzi- bu. münasebetle Ankarada büyük &l,. t! ,.en ıtapı1dı~ını yazmıştık. Resim: Bq • 
terden Türkiyenin yegane moda gazetesi bakan ismet İnönünü kıymetli tayyareci mize murassa madalyeyi takarken gl»ı 

-'· olan ( M O D E L ) i isteyiniz. termektedir. 

İspanya sahillerinde vahim bir hô.dise 

Alman Doyçland zırhlısı 
havadan bombardıman edildi, 

25 ölü 75 yaralı var 
Almangada heyecan: Berlinde Münihten acele dönen 

. ___ _ . Hitlerin riyasetinde Harbiye, Hariciye Nazırlarının ve 
. nınkil oyundan btr safha ,,s. Fennı .. Gflneı Jla.ptantan ~e Jia'Rem Donanma Ba~ekumandanının iştirakile tonlantı yapıldı 

~bun İstanbul canlı bir spor güntl daha yaşadı. Milli küme ma9laruıul r • r 
t ~de ve Ankaradald tafsilitn• atletizm müsabakalarmm netıcelerbıl (Hldise etrafmdaki telgru lıaherlera üçUncU sayfamızdadır] 
~ layfamızda bulacaksınız.) 
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-~ ~ __ J?. __ e_s_inz __ l_i_M __ a __ k_a_l_e_: ________ ~ __________ n_a_y_a_t_m_u_·ca_d_e_k_si_ .•• _JC ___ I - Sözün _ _!sası •• e rgun 
Yaşasın müstakil Hatag ! 1 Sür'at felakettir 

- Ya7.8?1: Muhittin Birgen 
1
--- --- le. HulO•I 

t~ 2 (Baf tarafı l inci ~ayjaJ_a) 
bulunuyor. Bu evin adı1 göriinüşe göre, 
H A T A Y olacaktır. 

Hatay, ne Türkiyenin, ne de Suriye
nin bir parçası olmıyacak, ayn bir varlı~ 
ve daha doğrusu ayn bir devlet teşkil 
edecektir. 
İsmet İnönü, Pariste Fransız devlet a -

damlarile konuştuktan sonra, Londraya 
hareketi esnasında azetecUere şu sözleri 
söylemişti: cHatay meselesinin, Millet -
ler Cemiyeti tarafından kabul edilen 
prensiplere en geniş mana1annı vermek 
sureti1e halledilmesi bir nı.ruretti.r ve öy

le halledilecektir.> 

Bazı aileler çocuklarını annelerinin etekleri arasında 
büyütürler, nrkad~z, muhit, oyunsuz, hayat bilgisinden 
mahrum olarak yaşatırlar. Bu şekilde yavrularını sokak ço
cuğundan muhafaza ettikleri kanaatindedirler. 

Evinden sokağa geç çıkan çocuk, karanlıkta büyütülmüı 
kuşa benzer, güneşten gözleri kamaşarak yere düşer. ha
yat içinde yaşıyan çocuk karşısmda derhal mağlüp olur, 
mukavemet kuvveti hiç yoktur. 

Statü hakkında neşredilen malumatı o
kuyan Türkler göreceklerdir ki mesele'. 
ismet lnönünün bahsettiği tarzda bir neti 
ceye bağlanmıştır. Sancak üzerinde Su· 
riyenin bütün hakimiyeti, dönüp dolaşıp 
n mri ve şekli bir sahaya münhasır kal
maktadır. Sancak, hatta, kendi menfa -
atleri dairesinde başka devletlerle ken -
disi için hususi muahedeler kdine bile 1 

salfıhiycttnr olmaktadır. Böyle bir sala- ( ) 
hiyet, eski Avusturya - Macaristan bir - ce ~ C%) ~ rc5l ~ ,tE!f!. o N IR\ An 
liğinde, Macaristana bile verilmiş değil- e;;;;JJ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lbJI di. Viıkıa Sancak bu salahiyetini, Suriye ...._ ______________ ______________ ___ _ ________ .. _, 

Jranalından geçmek suretile kullanacak- Kızıl Ordu ı • * 
sa da Suriyenin muhalefet hakkı, bu 53- Subaylarına HER cu··N eı·n FIKRA 
had da nihayet nazarl sayılabilir. Çün-

kü <>nun muhnleieti Sancağın davasının Dağılan hitaplar O a dam bir 
reddi mahiyetinde olacak değil, iş niha - Sovyet hükü • 
yet Milletler Cemiyetine kadar dayana- meli Kızıl ordu - da:kavukmuş 
bilecektir. Her iki taraf arasında müşte- nun bütün subay· Me§htır Fransız muharriri Aleksan 
r olan gu-mriik ve para işlerinde dahi ek , h" lanna. t er le.ter Düma oğlu bir gün dostlanndan ı-
vaziyet bu merkezdedir. . meccanen 80 cild- rinin evine gitmişti. Dostu, mııharrı· 

* den mürekkep bi- re evinin bahçesini gezdirdi. Bir ha-
Bu suretle, büyük ve kuvvetli Türkiye, vuz gösterdi. Ravuzdo. yarım metre-

H tay Türklerine her türlü emniyet ve cer kütüphane da den az su ı;ardı: 
selfunet şartlannı haiz güzel bir yuva ğltrn.ağa kar:ar ver _Bu haouzdaki suyu göriiyorsunuz 

Bin metre 
Yükselılikleiı atılan 
Ve kırılmıgan saat 

'~ --(_) 

Fransız saat • 

- çil erinden Kaç is -
( 'minde birisi hiç 
V bir vakit durnu • 

\ yan ve 'kınlınıyan 

' . bir saat yapmış • 

tır. Yaptığı saatin 

c Şoför, 
cEvinde seni bekliyenleri unutma .. > 

c sür'at felakettir! , 
İşim düştü. Bir günde birbiri ard~ sıra 

üç defa ayrı ayrı otomobillere bindıll'l· . 
İlk bindiğim otomobilde dikiz a)'11

851 

nın yerine asılmış olan matbu ıevha)'l 
ikinci üçüncü otomobilde de görünce şO" 
!öre sormaya karar verdim: 

- Bay şoför bu yazı nedir? 
- Şoförler cemiyeti dağıttı. 
- Niçin? 
- Bilmem. 
Şoför bilmiyordu, ben de bilmiyordıııı' 

ama gene düşündüm. 
- Acaba niçin? 
c Sür'at felakettir .. > a• 
Cümlenin bu kısmından -şöyle bir ın 

na çıkardım. . 
Sür'at demek, rnedcniy~t demcktl;j 

medeniyet de insanların başına bir be 
bir feliıket halinde gelmiştir. 

Rerbalde çok bedbin gönişlü bir adB"' 
mm felsefesi olacak . 

c Evinde seni bekliyen1eri unutına' _
1 

Cümlenin bu kısmının birinci kıSlrw• 
alakası yoktu: 

Mii.nası şu olabilirdi: 
- Hey bay şoför, otomobiline birıell 

gü7.el kadına dikiz aynasından pek faıl• 
bakma . bilirsin ya evde bayan var. Boll" 
işitecek olursa halin yamandır. . 

Cümlenin birinci ve ikinci kısmını bir 
le.ştirincc mana büsbütün değişti. t 

.. 'ıı 
c Evinde bekliyenleri unutma, sur 

feliıkettir.> 

Anladığım tarzda anlatayım: 
- Şoför evinde seni elinde sopaf 1' 

bekliyenleri unutma .. ne kadar yn"9 

gitsen o kadar iyidir 
lsmet Bıı.Iüsi 

vermek vazifesini tam ve mükemmel ifn miştir. ya.. • 
etmiş bulunuyor. Hatay Türkleri, bun - Bu eserler sa - - Evet ~ok az. mukavemeti!li an- Maveragi Er dün Kra/I 
dan böyle, Suriyenin hlı.kimiyeti altında " · d b·tı _ Ôyle amma bir nün buraya biri- latmak için Kaç 

dil · · diledikl 1Jesın e za 1 er ~ Abdullah Anka--0 da degildirler; kendi ken ennı, e- .. k si gelm;~;. Bu havuza dü..~ü ve l>o - b" .. . • " 
ri mbi idare edebilecekler ve Suriyeye • tenevvur ed. ece - "Y- - ır gun tayyare ı- '11{3' 

b" 1 nsiltl ğuldu: Dün, sabah gelen ekspres, bize, .ı.• 
1
, 

ıaru murad bir metbuiyetten baŞka bir er ve 3 ope • Alekıandr Diima güldü: Je üç bin metre verayı Erdün hükümdarı Emir AbdU 
şey vermiyeccklerdir. Kendi evlerinin dik malumatıan - _ Niye gü!Myorsunuz. yüksekliğe çıka - lahı getirdi. 
sahipleridirler ve onların bu güzel evle- nı arttıracaklardır:. Bunlar arasında 

1 

_ Ya bu sözünüz doğru değildir, rak oradan saati yere atnu~tır. Bu su • .. İstasyonda, İstanbul valisi MuhH!!! 
ri Fransa ile Türkiye gibi iki devletin Molske, Klasizeviç, Slifen, Foş V-i? Pro- yahut ta_ kuta rağmen saate bir şey olmamış \'e Ustündağ, Emniyet Direktörü SlW" 
ve aym ı;amanda Milletler Cemiyetinin rilof'un eserleri vardır. _ "ahut •-->.. işlemekte devam etm~tir. d D rek - ·· Qe" :ı. , ...... Kılıç. Harp A~ emisi i toru "''°' 
garantileri ile çevrilmiş olarak, her nevi - O adam bir dalkavukm~~ L neral Ali Fua~ Iran Baş konsolosu IY 

tc ·· k ·y t altındadır Cen nava edilmekten hoşlanan * uzilan11ayı batıran 1 

cavuze nrşı emnı e · - V ',:, mil Ceylani, İngiltere Sefareti Se~r~.u 
netin bütün güzclliklmni yeşil kıvnm - adam Yakışıklı bir tahteJbahir teri: ve daha bir çok guz~U: 
lan arasınd:ı toplamış olan A.manos dağ- R" d J . h kuk ahk . da t ta f d · t'kbal edilen h" 

- h"kal L d b"' 1 ıo c anewo u m emesı - a18h Lu ... m lPin Titanik faciası herk-esin hafızasın - ~va ra ın ~n _ıs 1 , .J!l 
Uınru yuksek şa ı an, .uun an oy e, l rd b" . . tıb'" ~ dli - .:ı- ırı. ff .,... k d sk b k t ta f ndafl .,... .. ~ • . 

1 
•. . vacı a an ırını ,uı a ye gon\R:re- dadır. Sulh 7.a111anında olan bu facia um ar, a en ır ı a ra ı 

Hatay ulkesının zengın ova arı uz.erme, k ;; .. ,>h~- lt l . t /laını·shane a .. anıy- r l t 
büyük ve muzaffer Türklüğün kurmuş re. ~~ ... -ue a ına a ınmasını ıs e - r •... Uf• bütün dünyadaki insanları müteessir se am ~ışır. . . . f# 
olduğu yüksek abid !er d mektir! Bun- mıştir. Bu karan sebeb şudur: FranSlZ zabıtası Armand Spilers is - etmişti. Harpte bir hadise daha oldu. " Tren ıstasyona gırınce.' ~uzıkrur• 
dan böyle, bu dağların yeşil kıvrnnları a- Ludoviç isminde olan bu adamda da- minde bir mahkfunu muhafaza edebile- Almanlar meşhur Luzitanyayı torpille- 1~ .havasını, Maverayı Er dun, ve 
r:ısından ovmara doğru akıp giden bil- va edilmek ve dava etmek merakı var- cek emin bir hapishane aramaktadır. diler ve binlerce insanın ölümüne sıe - mıl~ı marşlarını çalmıştır. ?ıl ' 
Ilır sesli dereler, mc.'ud nağmelerile, dır. Esbabı emlakten olduğu halde kira- Spilers s1ynh saçlı. siyah ve ~k cazibeli bep oldular. Fransız1ar bir taraftan Lu Istasyon .. başt.anbaşa ;rurk ve 1;ı$' 
Tiirlt zaferinin ebedi şiirlerini okuyacak- larını kiracısı getirdiği halde almamak· gözlere malik fevkalade yakışıklı bir de- zitanvanm batarak bin1erce insanın öl- verayı Erdun bayraklanle donatı t~ 
ıar ve Hatay ülkesinde doğup büyüYec<\k ta ve bunları mahkeme va.Sllasile iste- likanlıdır. Şimdiye kadar hiç bir Fransız mesi~e rnfüeessir olurlarken diğer ta· tL Muhrerem misafirimizin bu ziya~Jı. 
Türle: nesilleri, Türklüğün ne gü:z ı bir mektedir. Şundan bundan mahsus borç hnpishanesi bu adamı muhafauı etmeğe raftan da memnuniyet beya~ cdıyor - siyah. yeşil ve beyaz yollu Maver ·ı• 
şey olduğunu birbirlerine nakledip gide- alarak, dava edilmek suretile parayı muktedir olamamış her koyduğu hapis- lar ve diyorlar ki: Erdün bayrağının, Sirkeci ganndall tr 

l öd ekted. • haneden kadınlar tarafından kaçınlınıo::- . . defa dalgalanmasına ~ves~ olmuştu· A 
ceklerdir! zor a em ır. :.- cLuzıtanya batmasaydı, Amenkah- tanbullulann ilk def gördükleri LU ı;· 

Büyijk ve kuvvetli Türkiye, Atatürkün LudoVJç'in hukuk mahkemesindeki tır. lar harbe iştirak etmezler ve kim bilır, zel bayrağın üstünd~ k-ınruzı rerı~ 
mucizeler yaratan elile.. Hatay Türkleri- kfilı alacaklı, kah borçlu dava.lan taad· Güzel Annand son defa_ ıı:p~a~~cn belki biz de mağlılp olurduk.• · - a· k- l' b" de .,e' 
ne güzel ve şen bir yuva kurdu. Bunun- düd edince, hfiltim bu adamın garib bir kaçtıktan sonra bir de polis oldurdugun- jr· dik'ka ihe . hır muselles, ve Y-€ ı oşe ı lr 

den m>.t>enlerde ölüm cezasına mahkiım .a..iim asıl şa~ t c ti 0 za- yaz yılôız görünüyordu. 
la ne kadar iftihar etse veridir! adam oldugun-dan ...,,.,ft mahkernesı· ha • b-11' man masum Luzıtanya vapurunun ma · .ıı1 "' .. .__ d. · · · ıı · kel r · "C'-~-· · tind N rfild adıJlll""' 

* 
kimine bahsetmiş, 

0 
da: c ilmi§ ve o vakıttenberı e en epçe ı 1 1 00• i1m b ..ı:.uuıın maıye e o , 

olduğu hald~ münferit bir höcrcde yatı- s1umtyhotculbah~nmku ~..J asıAn:_se eSp ~- bir İngiliz binbaşısı, ~ murassa batı 
Şimdi iş Hatay Türklerine kalıyor. V.a- _O, benim mahkememin de m~"1:e· _ . . ka an a e a ır mwıuanı uuan wı· . . . 

züeleri gayet basit.tir. Birbirlerine sım - risidir, kfilı dayak yer, kah hakarete rıldıgın~an ~u defakı ~ahpesmFn'-~ctn ç- eger de denizde mağrukan ölmüştür. çerli hır ded yaverı vardLb .• ve t' 
kı 1 

,_ masına ımkan bulamamışb. JUi geçen Bunlar an başka, ma eyncıSl, 
sı sarı maK, tam manasile yekpare bir maruz kalır, bazan da para cezaslnı hafta Armand Spilersin ötüm cezası mü- ki de katibi vardır. 

ütle hnlinde, büyük Türkiycnin, dalına müstelzim suçlar .işler, d~iştir. ebbet kü""'ge- tah· .. ı edildP'i iroin Fransız Kanşık bir hesap meselesi ıciBI) 
·ı · d - tt ğ ad ~ izl ·'"' u 5 r Hariciye Vekaleti, hududumu i!J 

.ı enye ogro a 1 1 ım ın · eri üze- Bunun üzerine hukuk hakimi, mah- zabıtası şimdi tekrar bu adamı yatıracak Arkadaşlarınızla eğlenceli bir vakit itibaren, Bay Kudreti, hükümdarın r1l 
rinde yürümek! Türkiye, ~mdiye kemelerde sürünmekten ZP.Vk alan bu emin bir hanishane aramağa başlamıştır. geçi k istersen" oDlaro lleri 
kadar ne yapmışsa onlar <la onu yapa - • . il:' nne ız şu sua ar mandarlığma tayin etmiştir. • 
caklardır; Türkiye., bundan bö le ne ·a- a_damı ~k.ıllı olup ol~adı~1 tes~ı~ et- runuz. Hükümdar, trenden ~~~ ~ 
pacaksa onlar da onu tekrar ~ecckl~ _ ~~?!.~~;;:-.. ~~~~~~~-~-~~-~:~~!~:~:... Ağlıyan spiker Benim saaüm on geri, fakat ben dini karşılayanlann ellerinı bırer ıere il' 
dir. Tü~ , Türklüğü ~k bir şeyle kur- günkü müstakil varlığını anun gayreti- İngiliz sukırında İngiltere kralının ö - saatimi beş cblrib ileri zannediyorum.. sıktıktan. '\"C seıam duran asker. or 
tardı: Bırleşme ve sevışm k. Hatay & ne ve hamlelerine borçludur. Şu halde nünd 300 geminin iştinlkile munzzaın Senin atin beş dakika ileri, halbuki tifat ettikten sonra, Vali ~t!1° .,Jı 
bu kuvvetin elile kurtuluyor. Şu halde Hatay Türklerinin eı mühim bir vazife- bir resmi geçit yapılıyordu. Bu merasim sen de saatini GD dakibı geri nmnediyor- tiindağı da yanma alarak, kel~ J'd"' 
onların da bir tek vazifeleri var: Birleş- o kadar müheyyiç idi ki hadiseyi rnclyo sun. sis ohman otomobile binmiş, ve 
mek sevişmek:. leri de onun arkasından, onun izinden ve ile halka anlatmağa mecbur olan spiker, Her ikimiz de saat dörtte kalkacak o- palas oteline inmiştir. , 
Hataylılar. §UilU bilin lisiniz kl, şahıs onun çizdiği yoldan, tek bir adam olarak dayanamadı ve hungür hüngür ~-amağa lan trene~ göre vaıi~ ne 'Muhterem :misafirim~ o~~ 

mücadelelerine düşmek Türklüğe hiya - yürüme'ktir. Onlar bu vazifeyi ne kadar başladı. oltıcak? Cevabını düşün.Un ve buluno. tin, vaktile Japon, Hicaz velilh~, 
net etmektir, kendi kendinize hiyanet tam olarak ifa ederlerse o kadar kolay Spikerin böyle ağlayışı hadiseyı takip birbirinize scnm. Bu sıkıntıh r.amaıilar- bir çok başvekillere mihracclere slı 
etmektir. Türkün kuvvetli elinin hainle- yükseleceklerdir! edenler üzerinde de çek güzel bir t.esır da biraz ~ bir me\?ZU blllursu- edilmiş olan mükellef dairei ~ e"-
rc karşı verdiği cezanın ne olduğunu ise Mu1ıittin Birgen yapmıştır. nuz. açılmıştır. Biraz dinlendikten soa-- "f' 
söylemeğe dahi lüzum yoktur; onu her- veia camileri gezen hükümdar, ~ıP 
kes biliyor: Bu el değil alelfıde hiyanet - r .. .. l meğini otelde yemiş, ve onu ınll .,ş • 
leri, hattiı hain saltanaUan bile yıktı! İ s T E R İ N A N ı s T E R 1 N A N M A '· ı·· Taksim.tur • abidesine bir çelenk toJ!l' . 
Arkalannı büyük Türkiyeye, ana Tür- • 

kiyeye dayıyarak birleşmek, sevişmek, Anlattıklanna göre: 1.1epoda kalmış şapkalan mutabık blman fiaUan bdar · i>aııa sonra., ~ mo~le ~ 
iktısat ve kültür bakımından yükselm k İstanbulun fazla kıllı bir taciri şapka getirtm~ üwre eksiğine vereoeğinh sornnış. • cinsini yan yan~ bır ğaza, ve Adalara gıtmiş ve dilll ~ 
Ü7.ere mütemadiyen çru1şmak... Bundan Avrupanın büyük fabrikalarından birile müzakereye güiş- .. d d _ • elresprese vmlan hususi ,~ 
sonra Hatay Türklerinin yegfuıevazifele- miş, kendince münasip bir fiat üzerinde fabrika i1e mutabık cinsını c ~rl .an_aşagıya alabileceğini öğrenince· _mu - :rck, ~harekete~:~' 
ri budur! lwlrnış, bunu müteakip te fabrikaya yeniden baş vuraraıc tabık kaldığı leill şapkalan buUarak bmlan ~ J.tisafirimi'Z, Haydaq>aşa tsP""-'19 ' 

Türkiyenin yeni komşusu olan Hatay, c- Rengi atmış, yahut ta beğenilmediği için satılmıyarak kısa bir :ı.arnan Sçinde de satıp bitirmiştir nunda da, bir çok güzide zevat !:c1~ 
Türkiyenin bir yavrumıdur. Bu küçük ıs TER ı NAN t s TER ı N ANMA l fından tt?şyi olunmuş, halk ta~ ti 
komşu ve yavru Türkiye, pek güzel bilir unm uzun ai~lanmış, w ~~ 
ki Atntürk krndisinin de atasıdır ve bu- _J kı.t'a tarafından da seUım1aflllP'F 



SON POS'l' A 

~iman Doyçland zırhlısı 
havadan bombardıman. edildi, 

25 ölü 7 5 yaralı var 
4lmangada heyecan: Berlinde, Münihten acele dönen 
ifil/erin riyasetinde Harbiye, Hariciye Nazırlarının ve 
Ôonanma Başkumandanzmn iştirakile toplantı yapzldz 

lierlin 30 - (Alman ajansı bildiri· şadı münasebetile orada bulunmakta o etmiş olduğunu ve tayyarelerin de mu 
·l Şimdıye kadar emsali görülme • lan Hitler Deutschland zırhlısma : ... :-ır- kabele etmek mecburıyetınde kaldığı· 

~_._ve inanılması çok güç bir hadıse ol· şı yapılan suikast haberini küşad me- nı bildirmektedır. 
,""tlur. Bolşevık İspanyol tayyarecileri rammi esnasında almıştır. Romada heyecan 
ç bır sebep olmaksızın bir Alman Merasimden sonra Hiller, o esnada Roma 30 (A.A ) - Ademi miidaha-
~ gemisinı bombardıman etmişler - Berlinden Münihe gelen hariciye mızı le komitesı emrinde olarak İspanyol su· 
·Bu gemi İspanyol sahilinde demir· rı Von Neurath ile görüşmüştür. ların_dan geçen Alman harp gemileri • 
bulunuyordu. Bu bombardıman ncti· ı Saat 14.35 de Alman donanması baş nin lspanyol tayyareleri tarafından 

~ :tlde 20 Alman bahriyelisi ölmuştür. kumandanı Amiral Rörder hususi bir 1 bombardıman edilmiş olması efkarı u· 
~.ın hükumeti bu hadise ha~kında ta!ya~e ile Berli~den gelmiş v~ der!ı:ı mumiyede fevkalade heyecan uyrın -

ı:;tdaki deklerasyonu neşretmıştır: Hıtlerın yanına gıderek uzun bır mula- dırm~ştır: 
ll> tbaha bir kaç gün e\·vel Bolşevık katta bulunmuştur. . Sıyası mahafılin telakkisine ~öre 
~ anyoı tayyareciler.i Palma limanın- Hitler yanında Von Neurath ve A· Ispanyol .tay~arelerinin Alman ve Ital· 
l~ d~rnirli bulunan Ingiliz, Alman ve mira! Röder olduğu halde saat 1 ~ da yan_ gemılerıne taarruzu muttarıd bir 
~tırıYan gemilerinin üzerine bombalar tayyare ile Berline hareket etmıştır. şekıl almıştır. 
~b ıştar ve bir İtalyan gemisinde altı Saat 18.30 da Başvekalette Hitlerin . Tehlikeli oyun 
~ ayı öldürmüşlerdir. Buna rağmen riyaseti altında harbiye nazırı Mı:ı:-eşal Berlm 30 - Matbuat, Palmada Ma-
~~an gemilerine bu limanda durmak· Von Blomberg, hariciye nazırı Von jorque ~adi.sesi dolayısıle tahaddü.; e· 

devam etmeleri emrolunmuştu. Neurath donanma baş kumandanı A • den vazıyetı vahım addE.'tmekte ve Va· 
~ ~9 rnayısta Deutschland zırhlısı İbi- miral Röder'in · ~ · ıralıf'.e bia- toplantı lansiya Marksistlerine yapılan ihtar • 
tıthnünde demirli bulunuyordu. Bu yapılmıştır . .. . . . ların _?a. ciddi telakki edılmesi taz•m 
tı,, 1ı beynelmilel deniz kontrolüne tah Cebelültarık 30 - (Royter bıldırı • geldıgını kaydetmektedir. 
;. Olunan gemiler arasındadır. Buna yor). t ngiliz resmi mahafilinden teb · Berliner Börsen Zeitung şöyle yazı· 
,~rrıen zırhlı akşam saat 18 ila 19 ara- liğ edildiğine göre Deutschland zırhlı- yor: 
Otada Valansiya Bolşevik hükumetinin sı mürettebatından 25 kişi ölmüş ve 20 . Tayyarelerin, kontrol servisini te -
~t Ya -çıkan ve Pike He inen tayaresi kişi ağır surette yaralanmıştır. Yaralı· mm eden gemilere bir rnetod dahilinde 
ıı/~1ndan bombardıman edilmiştir. Ge lar alelfıcele hastaneye kaldırılmışlar· taarruz ettrkleri tesbit edilmiştir. Fa -
~f~ 18tirahat halinde bulunduğundan dır. Elde bulunan büt~n doktorlar has- ~at bu tehlikeli bir oyundur. Herhalde 
tab~d geminin dışındaki sipersiz mu • tanede toplanmıştır. Olü1erin c~naze Ispanyol sularında bulunan ve şımdi
~ ada toplanmış bulunuyordu. B"m merasimı yarın Cebelüttarıkta yapı • ye kadar soğukkanlılıklarını muhafa -
ı~:rd~n biri bu rnurabbaın ortasına, lacaktır. Bu hususta icap eden tedbirler za etmiş olan gemilerin kumand:mJarı 
~ 1 bır kaç gün evveı İtalyan subay- alınmaktadır. bundan sonra vukubulacak tahriklere 
tQ:nın dairesine olduğu gibi düşmüş • Deutschland'ın Cebelüttarığa m~va- mukabele etmesini bileceklerdir. 
)~~u cani~~~e taarruzun neticesi salatında lima_nda buluna.n ~ütün in • B~lbao 30 (A._A.) - Resmi ıebl.iğ: lk· as~e~ olu ve 73 asker yaralı. giliz ve ecnebı harp gemılen bayrak - Asıler Arnosebıeta mmtakasında ~ıd· 
~l ıncı bır bomba yan köprüye isa • !arını yarıya çekmişlerdir. detli bir taarruz yapmışlardır. Ru taar· 
t~ htmiş ve fakat ancak ehemmiyet • Paris 30 (A.A.) - Valansiya hii~ı1- ruz tardedilmişlir. . . 
~ as~r yapmıştır. meti, Alman Deutschla~-~ z~rhlısı .~a • Sal~man~a 3 -:- Asılerın . Bisraye 

~ a· ~tlın 30 (A.A.) - Alman ajansı disesi hakkında neşrettıgı bır teb)ıgdP., cephesındekı ilen hareketlerı de\'arn 
11~or: Münih ziraat sergisinin kil- evvela bu zırhlının tayyarelere taarruz etmektedir. 

~lmanf a, Fransız :İngiliz AGnlka
1
rada 

b' l . a a asaray 
11lYasetine mi mey edıyor 2-3galip 

Sayfa 3 

Küçüklerin 
Müsameresi 

E 
• H abeşin istiklali 

meselesi ve bir münakaşa 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

Tatil devresine giren ilkmekte"oleıde 
son günlerde sık sık müsamereler veril -
mektedir. Yukarıdaki resim birinci ilk -
mektebin İstanbul Lisesi salonlarında 
verdiği müsamereden bir intıbadır. 

H abeş milletinin m:ıkaddcratı Afü· 

!etler Cemiyeti assarnblcsinin bu 

toplantısında da hir karara bağlan:ımadı. 
Habeş delegeleri bu toplantıya iştirak ct
nıemişlerdir. Etmiş olsalardı, sıfat ve sa
lahiyetleri etrafında hararetli bir mü -
nakaşanın açılması muhakkaktı. Bu a -
rada, diplomatik pasaportlaı"lnm müd -
deti nihayete erdiği için İsviçre toprakla
rına eski pasaportlarile kabul edilmem~k 
suretile ve İsviçrenin idari bir müdal a
lesile toplantıdan uzak bırakılmalaı ı da 
bir ihtimal id!.. Galiba bu delegeler, böy
le bir muameleyi uzak görmedikleri için 
içtimaa gelmE.'diler ve mesele, cemiyetin 
eylül toplantısına kaldı. Fukat, bir ara 
Lehistan murr.hhası ile Meksika delegesi 
arasında cereyan eden kısa bir müna -
kaşa, Habeş mselesinin Cemiyeti Akvam 
cephesinden de kolay kolay lıalledilemi
yeceğini de meydana çıkardı. 

Ha tayda 
Bayram Leh murahhasının mütaleaqı şudur: 

(Baş tarafı 1 inci ~ayfada) 
lar davanın halli haberini, tarifi kabil ol
mıyan derin bir sevinç ve heyecanla kar
şılamışlardır. Bu mes'ud ve .l!!lıtlu neti
cenin verdiği sonsuz bir neş'e içinde, An
talya, İskenderun vesair kasabalarda so
kaklara dökülen halk büyük bayram ya-

Murahhasların salahiyetled meselesi 
ile meşgul olan komisyon, gecen toplan
tıda muallakta bırakmış olduğu Habeş 

delegelerinin salahiyetleri meselesini, bu 
defa da bir karara bağlamaıi'•ış ve gene 
muallakta bırakmıştır. Leh hükumeti, 
Habcşistanın mukadderatile cemiyetin 
bir azası sıfatile alakadardtr. Bu mesele, 
bu şekilde meskut bırakılınca, fili vazi -
yetin kabul edilmemiş olduğu anlaşılıyor. 
Bu sebeple, bu bahsin bir daha mevzuu 
bahsedilmemck üzere halledilmiş oldu -
ğuna hükmetmek lazım gelir. 

Leh delegesinin bu müdahnlE.'si çok ma
nidardır. Buna Meksika murahhası şöyle 
cevap vermiştir: 

Leh murahhası, hükumeti namına müs
bet her hangi bir teklifte bulunmamış -
tır. Meksika hükumeti, bu mesele ale -
nen münakaşa edilmeden, şu veya bu 
manevra ile cemiyet azasınaan her han
gi birinin cemiyet harici bırakılmasına 
muarız ve muhaliftir. 

Karşılıklı olarak mevki alan bu iki zıt 
fikirden anlaşılıyor ki, Milletler Cemi • 
yeti, gelecek toplantısında zecri tedbir • 
lere iştirak etmiş ve etmemiş olan millet
lerin karşılaşması ile yeni bir imtihan ge
çireceğe benziyor. Kabul etmek lazım -
dır ki bu defaki imtihan, cemiyetin diğer 
geçirdiklerinden daha az çetin olacak de-
ğildir. Selim Ragıp Emeç 

,,SABAHTAN SABAHA: 

1 

imtihan 
Çocuk haftası, spor haftası, bahar haftası gelip geçtikten sonra nihayt:t 

imtihan haftası geldt. çattı. Bir kaç gündenberı tesadüf ettiğım gençicri 
pek neş'esiz görüyorum. Sinemada,stadyomlarda geçen heyecanlı saatler
den sonra imtihan masas1 önünde ter dökmenin keyifli bir şey olmadığı 
nı kım inkar eder. 

Hayatımda bır türlü ısınamadığım ve hala da kavrayamadığım cebir \'e 
müsellesat imtihaninrındu sınıf geçecek kadar fakir bir numar3 aldıktan 
sonra o kitapları ne hırsla fırlatıpattığımı halfı hatırlarım. 

İmtihan kelimesinde bile insanı kendinden şüphe ettiren bir azamet 
var. Mülkiyede, bizim zameınımızda mecelle okutulurdu. Akıl ve mantığın 
örf ve adetin kabul etmıyeceğı saf sa taları ka ide, nas, kanun kuvveti ile 
kabul eden o manasız ve gülünç maddeleri ezberlemek için sarfettiğim 
fosfora hala acırım. Fakat bütün o manalı ve manasız sıra derslerinin 
her birinden bir tulam fikir almadan muayyen tahsil dev:-esini atlama • 
ğa imkan var mı? 

Hayata karışıp bılgisin: ve zekfısını muayyen meslek üstünde temer· 
küz ettirinceye kadar insan lüzumlu ve lüzumsuz bir çok şeyler öğren· 
meye mecbur oluyor. Ve bir gün geliyor ki mektep sıralarında öğren • 
mek için kafa patlattığı bazı derslerin hayatta hiç bir ameli kıymeti olma
dığını da anlıyor, ne çare ki bütün o manasız gibi görünen birbirine 11t 
derslerin karışmasındrın elde edilen umumi bilgi insanı ha!ine göre ol -
gunlaştırıp hayata elverişli bir adam olarak salıveriyor. 

Buna rağmen imtihan kelimesini haşyetle karşılavan olgunlar pek 
çok olduğunu kabul etmeliyiz. Bürhan Cahit 

• 
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ialllit<•llt•JitlEtl 
Hasta bakıe1lık mekteplerinin 

adedi artırılıyor 

Şehir işleri: 

Kadastro tahrir mıntakalanndaki 
itler 

Kadastro tahririne başlanan mınta
kalardaki işlerin bir an evvel bitıril • 
ınesi için bu hususla meşgul memur -
lar kadrosuna ilaveler yapılacaktır. 
Ayni zamanda şimdiye kadar sahipsiz 
kalmış araziden hükumete geçmesi i -
cap edenlerin tescil işleri de alakada!' 
daireler tarafından takip olunarak bi
tirilecektir. Bilhassa halen e~hası hük· 
miyeden metruk olup ta emıfık: mil.i· 
ye ve hususi idareye intikali icap edrn 
yerlerin kaffesinin senedi alınması için 
mes.'ul memurlara emir verilm1~tir. 

Zahire borsasında bir 
haftalık vaziyet 

Mahsul vaziyeti gayet iyidir, yüksek fiatlarla 
ih··ac .t yapı:abileceği ümit ediliyor 

~elediyenin yaphğ1 istimlak 
istimlak edilmek suretile bcled: -

yece ayrılan yerlerden yola ifrağ cdi· 
]enlerin birer listeleri tanzim olun • 
maktadır. Bu suretle şehir istimlfıkatı 
için de başka hususlar için de aiuTmış 
bulunan binalar ayrılacak ve böylece 
şimdiye kadar istimlake ne kadar pa· 
.. a sarfolunduğu ve bu bedcllcrın ne -

Şehrimiz zahire piyasa~ına yrni rekol- miktar beyaz mısır sevkedilmiştir. pi~ 
t<> tahminleri gelmeğe brı.~lamıştıı:. Bu isteksizdir. Fiatlar: Traky:ı malı çu 
tnhminlerden anlaşıldıgına giire bu sene 4,30 paradır. ıJ)' 

yurdumuzun bir çok yerleıindr mahsul TİFTİK : Şehrimize Anadolunun ııı ııı'1 
vaziyeti gayet iyi gitmektedir. İleride bir telif mıntakalarından yeni k•rk~ asıl' 
fcvknliıdclik zuhur etmedl.ği taktirde bol gelmekte devam etmekte ise de pıY 
bir mahsul i.dıak edileceği ve cihan piya- Jayıkile iş olmamaktadır. ~ 

sasrnın yükr.ckliğinden istifade ile iyi Bundan on, on iki gün kadar ~ 
fiatlarla ihracat yapılabileceği ümit o - Sovyetler bazı şartlar dahilinde J{a ~ 
lunmaktadır. sar, Eskişehir ayarı mallardan ıoOO Jııı!f' 

BVGDAY : Geçen haft.ı jçinde Hay - ye kadar yüz yirmi beş kuruştan a 
Jarpaşa, Trakya ve denizyolile şehrimize lardır. ~ 
4475 ton kadaı- buğday gelmiştir. Bu huğ- Hafta içinde İngiliz alıcıla:ı d.a. 700 dl 
dnyların mühim bir kısmı Ziraat Banka- ye kadar tiftik almışlardır. lngılızler r 
sına ait olduğundan silolara yerleştiril - ha fazla Kırşehir, Yozgat, Be:ypaıa~ 
miş ve nısfına yakın miktarı da satışa yarı mallardan ve beyaz fitilli cinsle .,ı. 
arzedilmiştir almışlardır. Alış fiatları da 115-117 i 

Sıhhiye Vekaleti hasta bakıcılık bunlar tahsillerini ikmal edip Avrupa- relere harcandığını gösterir bir ist.ı • 
tistik tanzim edilecektir. 

Satışlar hC'nüz hararet kesbetmemiştir. ruştur. Piyasada soruşturmalar devatıl ,ı' 
Fiatlarda geçen haftaya nazar;ın cüz'i bir tiğinden bu hafta içinde piyasanın tı 
düşüklük vardır. ıetleneceği zannolunmaktadır. ~ 

Fiatlar. Ekstra ekstra Polaflı buğday- Y APACI : İşler henüz açılma f işlerine ziyadesiie ehemmiyet verme - dan geldikçe ecnebi hemşirelere yol 
ğe başlamıştır. Şimdi hastanelerimiz - verilecektir. Birlettirilecek beledi ye ıubdr.ri lan 7,10, altı yedi çavdarlıl:ır 6,10, mah- Muhtelif mıntakalardan yenı ku-kttıl 

lüt buğdaylar 5,25, beş allı ç:wdarlı sert- pağı gelmeğe başlamıştır. ı,r 

Jer 6,10 paradan satılmıştır. Hafta sonunda yerli fabrikalardan il" 
de konturatla tutul.muş bir çok ecnebi Ayrıca, askeri hasta bakıcı ve hem- 9 37 hesap yılında birleştirilecek 0 -

hemşireler bulunmaktadır. Memleket - şire yetiştirmek üzere mektepler açı - lan. belediy:- bina ve. arazi memurlu!~
te bu hemşirelere verilen tahsil dere- 1acaktır. Bu mekteplerde okuy1caklar la.rıle ~ledı~e tahsıl şubeleri §eflcrı-
cesinde mektepler bulunmadığından tıbbiye mektebi talebeleri gibi iaşe 0 • rıın vazıfelerı ayrılmıştır. . 
yerleri boşaldıkça yenisini Avrupadan lunacaktır. Ayrıca ta~akk_uk ve tahs:l safahatı 
tedarik et~k zarureti hasıl olmakta- Mektepte veya askeri hizmette bu- da ayrılarak ışlerın daha çabuk ve da
dır. Fakat önümüzdeki senedn itibaren Iundukları müddetçe iş gömleği, baş • ~a salim yürütülmesi temin edilece!" • 

ÇAVDAR : Hafta iptidalarında talep- zıları kızıl ve Trakya malları uzeri.?e J 
sizlikle karşılctnan çavdarlar son günler- zı mübayaatt~ bulunmuşlardır. yuıci" 
de bazı tacirler tarafmd:ın IIolandaya ih- balye kadar tutan bu satışların kızıl ~, 
racat yapıldığından piyasa ~<ığlamlaşmış leri 54-55, Tnıkya malları da 62-63 a. 
ve fiatlar da hafifçe yükselmiştir. Haf - ruştan yapılmıştır. Anado!u malları ' 
tanın son gününde 4,17 parayu kadar sa- zerinde iş olmamıştır. Piyasa isrnetl 1 k t d h·1· d k h · l k t · p · ka · dil tır. meme e a ı ın e o uyan emşıre - ı , en an, çora , ıs rpın, men , -·······-··· .. ·--·-··· .. ·-·····-·········-

]erden bir kısmı müsabaka imtihanı ile hususi alamet ve diğer giyilecek eşya Abdurrahman Naci 
Avrupaya yollanacaktır. Bu suretle tedarik edilecektir. 

tışlar yapılmı~1ır. k~nıştur. tıİ 
MISIR : Ehemmiyetli bir değişiklik ol- Izmirde ince cinslerden takribeJl • .t 

Poliste: 
Karpit oyunu 

Kadıköyünde Çalıçeşme mahalle -
sinde oturan <>n iki yaşlarındaki Ali 
bahçede bir çukur kazmış, içine de a -
teşlediği karpiti koymak istemiştir. 
Bu sırada karpit birdenbire patlamış ve 
ayni sokakla oturan, Rızanın yüzün -
den yaralanmasına sebebiyet vermiş -
tir. Yaralı hastaneye kaldırılmış, suç -
Ju çocuk yakalanmıştır. 

Bir tramvay kazası 
Beyoğlunda Büyük Hendek cadde -

sincle oturan Beli~ tramvay caddesin· 
den geçerken kendisine bir 
tramvay arabası çarpmıştır. Belli 
befinden tehlikeli surette yaralandı -
ğından hastaneye kaldırılmış, vatman 
yakalanmıştır. · 

D allarda gezen çocuk 
Ungada $8.ir İsmail sokağında 3 

numaralı evde oturan Raşit ısmindeki 
çocuk, Çoban çavuş camii avlusunda 
bulunan ağaçlardan birine çıkmıştır. 

Fakat tam dallara elini uzattığı sırada 
kendini zaptedemiyerek yuvarlanmı~ • 
tır. Kalçalanndan ifade veremiyecek 
derecede ağır surette yaralanan çocuk 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Müteferrilı : 
Korucu •e bekçilerin silAhlan 
Verilen karar üzerine bundan son

ra korucu ve bekçilere verilen silah • 
1ar mazbata mukabilinde ihtiyar mec
lislerine teslim edilecektir. Buradan da 
korucu ve bekçilere tevzi olunacaktır. 
Silah ve cephanesini kayıtsızl1k yü -
zünden kaybeden veya başkasına ve • 
ren bekçi ve korucular derhal işten me 
nolunacak, ayrıca ceza vermek üzere 
keyfiyet hükumete bildirilecektir. Kay 
bolan silah ve cephanelerin bedelleri 

• kaybedenlere ödetilecektir. 
----- • • • • ••••• ,.. 1 • - ___ ,_ 
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annesini kaybetti 
Toplantılar : 

mamıştır. Yalnız ispirto istihsalinde kul- yüz balye 51-52 kuruştan satıldığı dUY .. 
lanmak üzere Suriye ve Arnbistana bir muştur. 
.................................................................. M ü teahhit B a y Abdurra hman ve 

Bay Nuri Demirağın annesi Baya n 

Adalan a-Uz~~:r:~~ cemiyetinuı Ayt:ı!~~.~e~:~~m~fğ~;· vakti Ab - Hatayda Bayram 
Adaları Güzelleştirme Cemlyetı yıllık top durra hman Nacinin G öztepede Rıd

ıant.ısını dün saat 15 de Büyüknda Parti 
Merkezinde yapmıştır. Kongrede Adaların van Pata aokağmdaki 18 numaralı 
güzelleşUrilmesi, lmarı etrafında geçen sene kötkünden kaldırılacak, Göztepe ca- (Başıarafı 3 üncü sayfada) ği bir mukavele ile tesis e>dilecek bir,~ 
yapılan itler hakkında idare hey'etl raporu miine nakledilecek, o rada namazı kendi örf ve adetleri mucıbince hallet - raç bankasının çıkaracağı kağıt par_~· 
okumuştur. Cemiyet, her sene mesaisini ço- k 1 d k UJY 
ğaltmaktadır. Her tarafa çamların tahrip e- ı ın ı tan sonra Erenköy Sahrayı mek serbcstisine riayet edecektir Teş - la halledilir. Suriyenin akdettiği rn. I 
dllmemesı içln asılan levha adetleri tezyit Ce d id mezarlığına defnedilecek tir. rii intihabatta, ekalliyetler için nisbi vele Sancak tarafından da aktedilJlliŞ <tf 
edilecektir. Akay idaresi ile sık sık temaslar Ba yan Ayıe hayır yapmayı çok temsil hakkı verileceği gibi gene ekalli- .Ytlacaktır. Bu mukavele ile SuriyeY~.~i 
yapılacak, İdarenin Cemiyete azami sühu - b · b • 1 d • dT b" ·1 · I h kl S - d verW; ıet göstermesi temin olunacaktır. Adnlan seven ır ayandı, kendisine tanrı- yetler umumı hizmet er e a ı ane ır su- .rı mış o an a ar ancaga a ~ 
güzelJeştımıe cemlyet.ı.nın önümüzdeki sene dan rahme t d iler ve k ederli a ilesi- rette temsil edileceklerdir. 1 olacağı gibi mukavele Sancağı~ ~"' t 
taaliyetı JçJn geniş bJr program çizilmiştir. n e taziyetler imiz i b ildirir iz. ı Bu ahkamın tatbikına nezaret etmek hak1ar~nın tanınması esasını da ıhtı a • 
Türk hekimleri dostluk ve yardım · · · · hakkı Milletler Cemiyeti komiserine a •

1 
decektır. Şayet Suriye veya Sancak ~e" 

ce miyetinin aylık topl•nbaı ,..iibelç/ iddir. Komiser bu hususlara dair Millet - kf.ımetlerinden biri taleb ederlerse.,.,; 
Türk heklınleri dostluk ve yardım ceml _ Jer Cemiyetine lazım olan malumatı ve- ,kez Bankasının çıkaracağı liralar il 

yeU dün sabah Etibba Odasında aylık top- f.. Czane/er 
1 
rebileceği gibi. cemiyetin ko~seyde .teı:ı: iki taraf ~çin ayrı .. ayrı alametl~r }coflgıJ • 

lantısını yapmıştır. Bu toplantıda cemiye _ .. sil edilen her azası, bu ahkamın ihlalı caktır. Lıranın kusuratına gelınce. "~..A 
te alt itle - - ~ 1 Bu gece nobetçl olan eczaneler şunlardır· . . · ·ı S . . eti' 

r goruşu dükten sonra Cemlvete istatıbul cibetindekiler : · I veya ihlal tehlikesi hakkında cemıyetın rı.ye ı e ancak, şe_ kıl, vezın ve kıytrı ·_,.tf 
giren azalann kabulü yapılmıttır. Cemiyet- b l k t 1 f k J'P". te ol p ta t Aksarayda: <Şeren. Şehzade _ dikkatini celbedebilecektir. ır o ma şar ı e ayrı ayrı u a : .4 

u ve at edenlerin ailelerine yardım başında: !Hamdl>. Beyazıt.ta: (A- ' Gumru·· •• k meselelerı· - yani lira küsuratı - bastırmakta serlJV 
edilmesine karar verllm1ştlr. Cemiyet dün -
kii toplantısından sonra üç aylık taLll dev- sadorı. Şehremininde: (Nazım>. Fenerde: Gümrük işleri Suriye ve Sancak ıçın tirler. 
resine glrml•tlr. <Vıta!i). Karagümrükt&: (K~nıalı. Sa- 1 .. k . M'" t k 1 b . 1 . İsk d ı· ,r' 

" t d . 'Er !il 1 -üpte· m .__ muştere tır. uş ere o an u ış erın en erun ımanı 
P tik f k ı wl ma ya a. , o os . ""J • ııuuet f T .. ki · t ·ı t• t· t k nd 

ra arma o og ann umumi Atlamazı. Eminönünde: <Mehmet Kl _ tedviri müşterek bir komisyon tara ın - ur yenın ransı ıcare ı s e #_ 
içtimaı zımı. Küçükpazarda: <Yorgi). Alemdar- dan idare edilir . Bu komisyonda Suriye- limanından en geniş şekilde istifade~ 

Pratlt Farmakologlara: da: (Abdülkadir). Bakırltöyünde: <Mer- ! nin dört ve Sancağın iki mümessili ve cektir .. sancak hük~mcti, elli sene 'I 
Bırlltfmlzln aenellt umumi toplantısı lı:ezı · aynı zamanda Suriye ile Sancağın yek- detle, Iskenderun lımanıııda serbe5' I_ 

18/81937 cuma günü akşamı saat 21 ,ao da BeJolla cilletindekiler: ·- . . . t k k" l ktı K" 1 c~ . ..A 
Eminönü Halkevinde J&pılacqmdan sayın Tünelbaşında: (Matkoviç). Yüktl"lı:- . digerı nezdınde bulunduracakları komı- ~ın· ~ a T'ır:. ıya~la r. ıra ~~~euP' 
meslekdaflarunızm gelmelerini candan dl _ kaldırımda: ıvtngo Pulo). Galat.ada: I serler bulunurlar. Demek oluyor ki bu a ~çın . ur ~ye ı e Sancak hu tı1' 
Jerlz. <Merkez>. Taksimde: (Kemal - RebuJL komisyonda Suriyenin beş, Sancağın da Surıye lırası ıle muayyen bir be<fel ~ı/I 

Görüşülecek: Şişlide: (Şart Merkez>. Beşlkta.şta: <Nn- ·üç mümessili olacaktır. Bu vaziyet San- bit ~~eklerdi~ .• Saha üsti.ındeki b~ 
1 - İdare Ye mürakabe be7'etlerlnln ra- n Halit>. ı cağın gümrük işlerini Surivcnin haki - resmı bınalar bıla bedel ve hususi ~ 

porları. Botaziçl, Kadıköy ve Adaiarda: w l d b d 1 k bT d T'" ki eye 
2 - Kalfaların hafta tatill ve iş kanu _ üstüdarda: <İmrahor). Sarıyerde: IA _ ı miyeti altına sokar gibi görünürse de bu ~r a . e e .. m~ a ı ın. e ur Y .ı ~' 

nundan lsUfadelerl. saf>. Kadıköyünde: (Saadet>. <Os - 1 hakimiyet kat'i değildM-. Çünkü, Sanca- rılecektır: Turkıy~ .dcmıryollann~. b~ 
3 - İdare ve müratabe hey'etlerinln se- man Hulüsl>. B~yükadada: <Halk). ğın komisyonda bulunacak iki mümesili, m_~n~ baglamak ıç~n Sancak hU~ teı' 

çimi. Heybelide: ITanaş,. her hangi bir karar ile Sancak hukuku - Turkıyeye heı ncvı kolaylıkları g~~ 
4ı - Serbest görüşmeler. nun ihlal edilmiş olduğunu görürse Mil- c~.ktir: ~irala.nacak saha, Türk1>':-.tf 

• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • .... • • • • • •• • • • • • • • • • • • .......... • • • • • •• • • • • • • l 1 gu k d 1 k b da v,,. et er Cemiyeti komiserine şikayet hak- mru ı aresı sayı .~ca ve ~a tJf'r 

Kad k •• k t kt b• d •• kını haizdir. Bu takdirde komisyona ko- memurları vazıf e goreceklerdır. 13 t' 
J oy iZ or ame e ın e nıusamere miser de iştirak edecek ve mesele yeni - Sancak hükumeti namına, sırf zab1:,f' 

Temsilleri n.ren talebeden bir grup 
Evvelki gün ders yılının sonu o!mak dolayısile Kadıköy kız orta mektebinde 

talebe velilerine bir müsamer~ verilmiştir. Müsamere çok muvaffak olmuş 
ve genç kızlarımız takdir edilmişlerdir. 

d.en ~etkik olunacaktır. Sancak mümes - adliyey~ taallü~ . ~en. işlerden ~~ 
sıllerı verilecek yeni kararı da kabul et- yalnız lımaıı reısı gırebıl<'cek ve gu ti 
mezlerse iş bir hakeme gider. Hakemi ko- idaresile ancak bu reis münasebette 'ı>tl' 
misyon tayin edebilir. Mümkün olmazsa lunacaktır. Transit muamclesin~. ~ 
Milletler Cemiyeti komiseri de tayin ede- allik işlerden dolayı, Sancak hUk 
bilir. Sancak mümessilleri bunu da ka- hiç bir resim almıyacaktır. 
bul etmezlerse hakem, Milletler Cemiye- P osta ve t dgraf işleri if' 
tinin umumi katibi tarafından tayin olu- Sancağın posta, telgraf ve telef~~,;I, 
nur. Görülüyor ki bu müşterek idarade lcri için Sancak idaresile Suriye 1 it '1 
Sancağın hakları gayet geniştir. arasında muame!e.leri~ y.e~asak d~e • 

.. Bu .~omisyon tarafından idare edilecek 1 rett~ yapılması ıçın bır ıtılaf alt 
gumruklerin hasılatı Sancak ile Suriye cektır. ııll~ 
arasında aktcdilecek bir itilaf mucibince Sancak dahili servisi için posta pırııılt 
jki taraf arasında taksim .edilecektir. An- çıkarabilecektir. Sancağın, beY11e r11"' 
cak Sancağın hissesi hiç bir zaman umu- ittihada dahil olması için lazım gele~9 ıı" 
mi hasılatın yüzde onundan aşağı olmı _ amelelerin ikmali zamanına kadar ,fıtl • 
yacakbr. iş muvakkaten Suriye postaları ta! 

Yukar~:;ı. bahsedilen komisyonun mu _ dan temin edilecektir. 
·~1.~dci olmadıkca istihlak vergileri 

..arhedilemez. 
Para işleri 

Para işleri her iki tarafta da, Suriye 
lirası ölçü esasını teşkil etmek üzere, 
müşterektir. Bu iş, Suriyenin akdcdece-

Tard .yö evleniyor . 
Faris 30 (A.A.) - Paris • S0 

zetesınin bildirdiğine göre, '.f:ı tl 
yakında matma:zPl Jü:ia Largent 
evicnecektir. 



Sayfa 5 

Trakyada fenni tavuk 
istasyonları kuruldu 

1 Köylü sigara 1 

Sekiz kilo ağırlığında ve en çok yumurta veren 
tavukların yetiıtirilmesi için kurulan bu istasyonlar 

1937 yılı sonunda yüzü geçmiı olacakbr 

Trakyada tavuk istasyonlarından iki görönilş: 
Y ukarda: Edirne fenni tavuk ve tav şan istasyonu binası. Aşağıda: Muradlı 

istasyonunun içi 

l!:dime, (Hususi) - Trakyada iyi ve '.Aynca eğitmenler kursunda fenni cins 
Cins tavuk yetiştirmek isteyen umum tavukculuk kadar an ve tavşancılık da 

öğretilmektedir. Et, deri ve tüy bakımın
dan aile ve köy ekonomisinde laymeti 
büyük olan tavşancılığın Trakyanın her 

tarafında bakım ve üretme işleri çok 

tnüfcttişlik ehemmiyetli bir teşebbüse 
lirmiş bulunmaktadır. Bunun için de Ça
nakkale, Kırklareli, Tekirdağ ve Edime
llltı. büyük ve örnek köylerinde ve bilhas
sa ziraat ve baytar memurlarının bulun
duğu bazı yerlerde fenni tavuk istasyon- muntazam bir şekilde devam etmekte -
ları kurulmuştur. Bu istasyonlara her bi- dir. 
risi 8 Jdlo ağırlığında Radyolant ve dün-

l'anın en razıa yumurta veren tavuk cin- Milas ortamektep 
8i olan Legorn tavuklnnndan damızlık-
lar getirilerek aynı cins tavuklar yetiş -
tirilrnekteclir. 

Pansiyonu 
Genlşletillgor 

Paketinden çıkanı 
Kız resmi 

Tekirdağından Varnacı imzasile dün 
aldığımız bir mektup bizi bir kızın garib 
bir teşebbüsünden haberdar etti. Okuyu
cumuz diyor ki: 

c- Vazifem dolayısile köylerde dola • 
şırken bir kaç gün evvel Tekirdağ köy
lerinden birinde köy bakkalından b1r 
köylü sigarası aldım. Sigarayı açınca i -
çinden bir genç kızın resmi çıktı. Olduk
ca şirin bir genç kız.. Resmin arkasını 
çevirdim ve şu satırları okudum: 

cYalnız bir annem var. Adapazarında 
135 numarada oturuyorum.> 

Kartta başkaca hiç bir yazı yok. Ne 
adres, ne de isim.. Bittabi ben bu kattı 
·görünce hayretler içinde kaldım. Düşün
düm ve resmin tütün paketinde çıkması .. 
nın hikmetini şöyle tahmin ettim: Bu 
genç kız kısmetini bulmak için böyle ga
rib ve enteresan bir çareye baş vurmuş
tur. Tütün paketi dolaşa dolaşa bu kö -
yün bakkalına düşmiiş ve benim elime 
geçmiştir. O halde bu genç kızın kısme -
ti olan erkek benim .. kendisini arıyorum. 
Fakat bir türlü nasıl bulunacağını bil -
mi yorum., 

Konyada salon 
Çiçekleri hahkında 
B ir k onferans 
Konya, (Husu • 

si) - Bir kaç giin 
evvel şehrimi:ı 
Halkevi İstasyon 
nahiye ocağında 
Devlet Demiryol· 
ları Af yon • Kon· 
ya bahçeler zira · 
at memuru Ham· 
di tarafından sa · 
lon çiçekleri hak· 
kında güzel biı 

konferans veril • 
miştir. Konfe • 
ransta Vali Cemal B. Hamdi 

Bardakçı ile Belediye Reisimiz ve bir 
çok halk hazır bulunmuş. ocak bah • 
çesindeki çiçek tarhları gezilmiş ve 

Aksaraydaki bu tarihi 
g üzel binayı harap 

olmaktan kurtaralım! 

Ceza evi olarak kullanılan bu zarif . 

bina mahkOmlar için de gayri sıhhf dir! 
Aksaray, (Hususi) - Aksarayda şeb - lecek bir bina vardır ki, Aksarayın de -

rin içinde Selçukiler devrinden kalına ta- ğerli kaymakamı bu teşebbüsü yapmakla 
rihi bir bina vardır. Bu bina gerek dış Aksaraya en güzel ve tarihi bir san'at e
kapılarının güzel işlemeleri, gerek diğer seri kazandıracak ve mahkumlar da gay-
tezyinatı itibarile cidden şehrin en zarif . hh. b" b" d t kta kurt 1 1 rı sı ı ır ına a o urma n u a .. 
binası olarak göze görünür. Fakat bina kl d ca ar ır. 
senelerce medrese olarak kullanıldıktan 

sonra bilabara cezaevi ittihaz edilmiş ve 
bu yüzden ihmal olunmuştur. 

Bu tarini bina sıhhi şartlan haiz bu -
Iunmadığından mahkfunlar için de :za -
rarlı görülmektedir. Diğer taraftan bina 
dahilinde yatıp kalkan mahkumların dök 
tükleri sular, çaktıkları çiviler, deştikle
ri toprakla bu güzel ve zarif bina günden 

güne harap olmaktadır. 

Bilhassa Sclçukilerin san'at bakımın -
dan en güzel eseri olan bina şehrin en 

işlek ve güzel caddesi üzerinde kurulmuş

tur. Kapısındaki tezyinat her bakımdan 
birer şaheserdir. Oymalar, yaz.ılar, ka -

bartma işlemeler yarın için san'at tarihi

nin en değerli eserleri olarak saklana -

caktır. 

Bu ihmal olunmuş eser tamir olun • 
duktan sonra, müze olarak kullanılması 

da memlekette büyük bir alaka ve tak • 

dir uyandırmış olacaktır. 

Aksarayda Belediye parla 
Hükfımet konaklan önünde yeniden 

tarh ve tanzim edilen belediye parkının 
açılış töreni yapılmıştır. Bu sene tevsi e

dilen bu park memleketin bir ihtiyacına 

cevab verecek hale ifrağ olunmuştur. 
Aksaray m üddeiumumisi deği.~ti 

931 senesindenberi Aksaray Cumhuri

yet müddeiumumiliğini ifa eden B. Meh
med Ali Barutçu bu defa Yıldızeli ha -
kimliğine ve Söke C. müddeiumumisi B. 
Necmettin de terfian Aksaray müddeiu , 
mumiliğine tayin edilmiştir. 

Mehmed Ali Barutçu Aksarayda kaldı· Ayrıca yeri ve iklimi uygun olan muh
telif dört merkezde de kuluçka makine
leri}(' civciv çıkarılmaktadır. İçinde bu· 
~u.nctuğumuz yılın sonunda Trakyada bu 
lSta'3yonların sayısı yüzleri geçmiş ola -

1 

~aktır. Umum müfettişlik bu istasyonla
tı lıalk ve köylü gözünde ehemmiyetlen
db:rnPk için yetiştiricileri bakım ve has -
lalıklar hususunda tenvir etmekte ve yar 
dırnıar yapmaktadır. 

) beğenilmiştir. Müteakıben bır dans 
• ı İı çay verilerek geç vakte kadar iyi 

Şehrimizde hükümet konaklarının ya- ğı 6 sene içinde tam bir vukufla ifa etti
nında iızami 500 lira masrafla damı ka - ği vazifelerinden dolayı halkın tcveccü • 

patılacak ve cezaevi olarak kullanılabi - hünü kazanmış bir zattı. 

·s~ir·,r harabeieri · hakkin da 
konferans verildi 

1 
Ma.,i~a (1'.l'ususi) - Gazi okulu sa • 

011lar.nda, Izmir lisesi muallimlerin • 
den Süleyman tarafından, meşhur 
~atd h.ırabeleri tarihine ait değerli bir 

onferans verilmiştir. 
S Bu konferansta, muallim Süleyman, 
ardt>~ın kuruluşundan 1402 Ankara 

lrıuharebesinden sonra Timurlenk ta· 
l'afından yakılıncaya kad&rki taıihi, 
~ehazlar zikrederek mükemmelen an· 
atmış. çok alkışlanmıştır. 

S :Sır muallim kafilesi de otobüslerle 
.ardese gitmiş, Süleyman, orada da, 
~ıYare~çilere malumat vermiştir. Kafile 

1.Utad m sonra Salihliye gitmiş, mual
un SUieyman Salihli Halkevındc de 
~Y:ni mevzu üzerinde bir konferans 
~ ve pek takdir edilmiştir. 

Milas , (Hususi) - Geçen yıllarda gö-

rülen lüzum üzer~ne ortamekteb bina -

sında talebeye mahsus bir pansiyon açıl

mıştı. Hususi mahiyette olan bu pansiyon 

çok rağbet bulmuş ve t alebe adedi her 

yıl artmıştır. 

Büyük bir ihtiyacı karşılıyan bu pan

siyonun Kültür Bakanlığına bağlanarak 

resmileştirilmesi ve tevsi edilmesi tasav

vur edilmektedir. Yukarıdaki resim pan

siyon talebelerini hocalarile birlikte gös-

termektedir. 

bir vakit geçirilmiştir. ------------------......... _. ____________ __ 
Yenicede nıahkeme 
Açıııuor Sivas cer atölyesinin 
Yenice (Hususi) - Yeni kaza. teşkilutı 

1 yapılan kasabamızda bir sulh mahkeme- ı·nşaatı ı·ıer ı·yor 
si açılmasına karar verilmiş, kutıplc mü· 
başirinin derdesti tayin olduğu vilayet- Sivas, (Hususi)-
ten bildirilmiştir. Kazammn asliye hu - Sivas Cer atölyesi 
kuk ve ceza işleri, gene eskisı gibi Bi - üzerindeki inşaat 
ga mahkemesinde görülecek-tir. Açıla - son aylar içınde bir 
cak mahkeme yalnız sul!ı mevaddma lıa- hayli ilerlemiştir. 
kacaktır. Hergün büyük bir 

So11 Postanın bu zemin üzerinde yap - faaliyet sarfedilmek 
tığı neşriyatının az bir müddet içinde ta- de ve atölye binası 
hakkuk etmiş olması bu muhitte sevinç . gün geçtikçe biraz 
uyandırmıştır. 1 daha yükselerek Si· 

Mahkeme teşkil5tı, mali yılbaşı olan h:ı vaslılar tarafından 
ziranın birinci gününden itibaren başlı-,1 takdir ve alaka ile 
yacaktır. karşılanmaktadır • 

Gelecek ~·eni memurlara ev bulmak Atölyenin bırinci 
müşkül olduğundan civardaki ı;amlıklar- katının ilk kısım !n· 
dan istifade edilmesi ve memurlara üç<'r şası ikmal edilmiş • 
odalı birer ev yaptırılması düşünülmü~ tir. İkinci kat yapı • 
olmakla bunun için şimdilik her memu- ]ırken bu kısmın dl· · 
ra üçer maaş nisbetinde avans verilmcsı 1 ğer noksanları tamamlanmış olacaktır. tatil edilmiş, tam teşkilatlı mektepk: 
çarelerine baş vurulmuştur. İnşaatın 1938 sonlarına doğru, Si· de bu ay başında dağılmak üzere ta • 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 
vas - Erzurum treninin Erzincana ka- tile hazırlanmışlardır. Bundan sonra 
vuştuğu sıralarda sona ereceği kuv - imtihanlar başlayarak bir hafta devam 
vetle muhtemeldir. Resim atölyedeki edecektir. B ütün ilk mektepler kendi 
inşaattan son bir safhayı göstermekte· köşelerinde bir yıl içinde yaptıkları el 

- R<'lediye yeni bir emir 
~errniş Hasan Bey. 

... ustu, başı pi::; kokan :sa
tıcıların_ 

. . . Bundan böyle satıcılık 

yapmalarına müsaade edil • 
ıniyecekmiş_ 

Hasan Bey - Desene ko -
ca şehirde bir t ek bakkal, bir 
tek kasab kalmıyacak! .. 

dir. işlerini sergi içinde teşhir edecekler -
Mekteplerde sergi hazırlıkları dir. Şimdi bütün mekteplerde humma· 

Sivas çevresindeki köy mektepleri lı bir faaliyet göze çarpmaktadır . ................................................................... 
f Küçük memleket haberleri 

l\lililsta zeytinler ıslah tdiliyor 
Mllfis <Hususi) - Bu havalldekl z..,ytınlerfn 

ıslahı için faaliyete başlanılmı tır. Erdek ve 
Müdanyndıı.n bağlık ve salamuralık nltı bin 
kndnr zeytin aşı kalemi getir.imiş, Zl'yUnci
lere dağıtılmıştır. Zeytin bakım memurları 
köylere giderek aşılama işleri lle meşgul ol
muşlardır. 

Kütahyada Tahal pazarı 
Kütahya (Hususi) - Yeni yapılmıı olan 

Kaşrn tarihi yazı ; ıycr 
Kaşın değerli gençlerinden ve gazete

mizin Kaş muhabiri Mehmet Erdem Ka
şın binlerce senelik bir maziye malik o
lan tarihini yazmağa başlamıştır. Arka
daşımıza şimdiden muvaffı:ıkiyet dile -
riz. 

Tahal pazarı istasyona uzak olduıtu için halle 
istasyon civarında yeni blr pazar dılhn uçıl
masını istemektedirler. 
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1 REKOR iPTiLA.Si 1 
... 

• 
lngiltere - Kap hava 
seferini yapan kadın 
tayyareci parasız kaldı 

Uydurmaya 
Benzlyen bir mektup 
cAnkara~dan akseden bir genç kız 

lesi, diyor ki: 
17 yaşındayım. Orta mektebi henüz 

bitiremedim ... Filin mektepte okuyan 
20 yaşında bir gençle sevişiyorum. Ek
Beriya ya sinemaya giderek, ya so -
hkta buluşarak gezip konuşuyoruz, 
fakat bu gencin sevgisine pek de ina
namıyorum. Annem, babam ve arka
tlqlanm bu sevgimizden haberdar -
dırlar. 

Siz ne dersiniz acaba? Bu genç be -
ilimle gönlünü mü eğlendiriyor, yoksa 
beni hakikaten ciddi ve samimi bir aşk 
De mi aeviyor? 

* Ne mi derim? 

yazı makinesi ile Ybllnut olan bu 
mektup imzasını tapdıtı genç kız ta_ 
rafından gönderilmif değildir, ve kim
bilir benim yanılarak imzayı da koya
cağım düşüncesile yapıınu, fena bir 
Utifedir, derim. 

* cMuğlat da oturan bir genç kız df-

yor ki: 
Bundan tam bir sene evvel iyi bir a

ilenin oğlu ile nişanlanmıştık, bir müd
det sonra da nikahlandık, fakat düğün 
merasiminin yapılmasın':l intizaren ev
lerimizde oturuyorduk. Derken nişan-

lım, yahut nikahlım beni ihmale ba§
ladı. Kendi evine bile uğramaz oldu. 
Takip ettim, başka kadınların peşinde 
dolaştığını gördüm, bütün zamanını 
dansla geçirdiğini öğrendim. Ne ya _ 
payım? 

* Bu genç kız nişanlanmadan, nikah-
lanmadan evvel karpsmdaki hakkında 

tam malılmat almamış, yanılmıı ola -
caktır. Vaziyetini nazik görüyorum. 
Daha aile hayatına başlamadan sefa
hate düşen delikanlı ati hakkında iti
mat veremez. Fakat derhal kat'i bir 
karar almayı da tehlikeli bulurum. 
Biraz beklt>mek müreccahtır. Bu genç 
kadın bir müddet sonra bana daha mu-
fassalca, daha husust bir mektup ya • 
za~. ~aziyetini bir daha &özden geçi
rebılır•I' 

5 

Erdün Kralı Emir 
Abdullah ile bir mülakat 
" Türkige gözümde, gönlümde 
muhabbet kokuları neşreden ilahi 
bir buhurdan gibi tütüyordu ,, 

. - Türkce bilmiyor musunuz? 
Ve dört büyük lisanı başına olanca 

~~liklerile sığdırdığı anlaşılan Şeria 
,hukumdan; bu husustaki sorgumuza, 
muhatablarını derhal fetheden sıcak te-

Yukanda - Küçük kareli kumaştan vazula. cevab veriyor: 
bluz. Jile beyaz (pike) den bluzun ya - • - Lisana çok sevgim var ... İmkln ve 

.kası ufak kapah. önü üç düjme ile ka - vakit bulabilseydim, dünyanın bütün li
J>811IYOr. Jilenbı arkası belin üzerinde ge- ,sanlarını öirenirdim! 
,nifçe bir (sentür) halindedir. Yukarısı Ve mizahcı dimağından kopardığı bil
yoktur. önünde göjüs üzerinde iki elri ~m kaçıncı nükteyi, gülümsiyerek bize 
.cebi, bunlann altlarında birer (kup) u ,ikram ediyor: 
var. . - Hatta vaktile burada bulunduğum 
, Aşağıda - Sifon bluz yaka orijinal • ~a~ _Kuşdili'ni bile öfrenmiştim! 
dir. önünde roba hissini veren iki cebi _ ~rkiyede uzun müddet oturdufunu 
var. Sentür arkanın ve önün yalnız orta ~~liyen hükümdarın, hangi mektebi • 
yerindedir. Yanlarda sentür yoktur. ön ,mızde bulunduklanm öğrenmek istiyo -
ve arkanın ortamdaki parça iki yerin· '112= . 
den diklfli, eteklere celen tarafında iki- - Tahsılimi hususi yaptım! diyor. 
tv yutmaçlıdır. Ve bize, AnkBaya gideceğini bildirir-

ken Atatürk'ten bahsedivor: 
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lMiÖLLÔ KCME 

bttı · • Fnın - Güneş ma Çından iki heyecanlı safha 
toı: \rerdiii ~altı, Fenerbahçeye atılan şırdılar. Tekrar bocalamıya başladılar. 
~r: A_f eUhin topu avttan çevirdiğini gör- Cihad yaralandı. Müdafii Faruk kaleye 
~ esı, Yan hakemin ip.retine aldırma- geçti. On kişi kalan Güneşliler Fenerbah
o~tı\re arada sırada oyunun durdurulup çe kalesine kadar sokuld~lar. Cihad tek
ııl! lll~lar arasında münakaşa edilmesi- rar kaleye geçti. Devrenın son dakika -
l)i ~lısaade etmesi seyirciler tarafından sında Selahaddin 25 yardadan çok güzel 
~lanınadı. . .bir firikik çekti. Top direği yalıyarak 

~ti ~ a Kelince: Maça Fenerbahçeliler .avta gitti. · 
~iYaı· ın~arla başladılar. Fikret soldan, . İkinci devre 
)otı 1 sagdan bütün hücumları idare edi- İkinci devr:eye Güneşliler canlı bir o-
~.~tdı. Fakat Fenerbahçenin dün fena 

1

yunla başladılar. Dördüncü dakikada bir 
!l-ıiy0t~n üç ortası bunlardan istifade ede- firikik'e ayak çıkartan Melih Güneşin i -
t'I! re ardı. Bu aralık Güneşliler iki ke- kinci golünü attı. 
~iya~ner ~kalesine kadar indiler. Tekrar 20 nci dakikada Fikretin gayreti, Gü
l!J. '.tsa sagdan gelen bir akını sola geçir- neşin ağır basmasını önledi. Nihayet Ci-

Cun d topu boş kaleye atamadı. harlın ve Reşadın müşterek bir kusurun-
ll!lir ~ş .0 n dördüncü dakikada kendine dan istifade tden Namık Fenerbahçenin 
t()rı<le~1~1 oldu. Rebii topu kale önüne .ikinci beraberlik golünü attı. 

dı. Melih yetişti. Tam yerinde bir . Oyun zevkli bir şekil aldı . . Karşılıklı 
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SEKiZiNCi A TLETIZM BAYRAMI 

t 

l 
~rı Dünkü koşulara, ikisi müstesna, 

hep yeni atletler girdi 
Alınan derecelerden memleketin rekorlarına nazaran 
vasatın fevkinde ve en yüksek derecelerimizle 

hemahenk kabiliyetler teshil olundu 

R 

Dünkü koşularda• ıki görünilf 

Cezmi Şahingiray 

/mirde Uçok 
Doğansporu yendi 

İstanbul Sekizinci Atletizm Bayramı ı 
dün şayanı memnuniyet neticeler ver -
mek suretile yapıldı. 
Aşağıya kaydedeceğimiz derecelerin 

ayrı ayrı tetkikinden de anlaıılacalı v ·"
hile memleketimiz için rekorlarımıza na
zaran vasatın fevkinde ve en yükselı de
recelerimizle hemahenk kabiliyetler tea
,bit olundu. 

Bu vaziyet atletizmin ilerisi hakkında 
(suiniyet sahibi olmamak tartile) en bed
bin düşünenleri bile müsterih kılacak bir 
kıymet ifade eder. 

Gerek organizasyon, gerekse alü:adar
larca pek iyi tanınmış olan Kollej sahası 
hakkında bir mantık yürütmeği zaid ad
dediyoruz. 

Tertibat mütad mükemmeliyette, saha 
ise geniş ve müsaiddi. 

Son derecede cazib bir dekor içeristn- · 
de ve yapılan sporun her nev'inden ayrı 
ayrı alakadar bir kütle önünde cereyan 
eden bu müsabakalarda eski addedebile
ceğimiz yalnız iki atlet mevcud bulunu
yordu. 
Diğer müsabıkların kaffesi bir. azami 

iki mevsimlik sporculardı. İzmir 30 - Milli küme karşılaşma • 
!arından Üçok • Doğanspor maçı bu •. 
gün yapıldı. .. Bu meyanda kendisini ancak iki rnev -

Oyuna 17 yi 15 geçe Uçok başladı. simdenberi tanıdığımız Receb 800 met -
· k b rede müsaid addolunamıyacak bir saha-
Il k devre her iki ta ım ozuk bir oyun 

1 
- k .. 1 

k d ı da koşmuş o masına ragmen ço guze 
çı ar ı ar. I . b't' · t' G 

D - b' · penalt d bir vakıtte yarışı ı ırmış ır. ene aynı oganspor ırı l an olmak Ü· ı . . . 
ik. 1 tı Adı'l S •t S . kıdcmı haız olan mamalı koşu rekord -zere ı go yap · , aı ve aım . . . . . .. 
t ı ·ı ·· sayı ı'le m k b 1 • ' menıınız Faık gerek ıhtısası olan bu mu· v ası a arı e uç u a c e eac - .. 

rek devreyi 3 • ı bitirdi. sabak~~a, ge~ekse yuksek atlamada 
ikinci devrede Üçok daha ivi oyna- temayuz eylcdı. • . 

dı. · Hatta bu son müsabakada en salahıyct-
Adnan Saide favül yaptı. S 't ~ k tar kimselerin ifadesine nazaran hakc-

a ı .,ı ı .. b" .. ı· -. k 1 
bir şiltle dördüncü golü yaptı. min l~z~msuz . ır _tıt~z ıgın~ maruz a -

Adil üçokun beşinci altıncı gol~eri- masa ıdı daha ılerı b~r. netıce alması en 
ni attı. kuvvetli ihtimal dahılınde bulunuyor -

Oyun üçe karşı altı sayı ile Üçokun du. 
galibiyetile sona erdi. Cirid atmada bu sahanın en yeni mün-

Mersinde maç 
Adana, 30 (Hususi) - Şehrimiz To -

~osspor klübü bugün Mersinde yaptığı 
maçta Mersin İdman yurdunu sıfıra kar
şı 4 sayile mağliib etti. 

tesibi ve atletizmde de üçüncü müsaba
kasını yapan Rasim gene salahiyettar ar
kadaşların tahminine göre Türkiye cirid 
rekorunu bir iki mevsimde 60 metreden 
fazlaya iblağ edebilecek bir kabiliyet gös
teriyordu. 

Bu yazdığımız noktalar bu sporun ati .. 

Milli Küme Maçlarında 
T•kıml•r1n Son Yazlretl 

Takımlar oyun galip berabere mağlup 

Beıiktat 11 · 5 4 2 

attığı yediği 
gol gol puvan 
20 14 25 

Doğanspor 12 -4 2 6 27 40 2'l 
Fenerbahçe 10 6 2 2 
Gençler birliği 11 5 1 5 

26 14 24 
22 19 22 

Üçok 14 2 3 9 
Ankaragücii 11 3 2 6 
Günef 9 -4 1 4 

26 41 21 
21 30 19 
24 18 20 

Galatasaray 8 5 3 25 16 21 

Türkiyede ilk defa yapılan 1500 
metre yürüyüş müsabakası 

si hakkında bizi müsterih kılacak müşa • 

hedelerden mülhemdir. 

Buna mukabil bazı eski atletlerimizin 

ihtisasları olan atletizm nevilerinde affe-

dilmez ihmalkarlıkları da gözden knçmı· 

yordu. 

Yenileri karilere tanıtmak için tehalük 

ve haz duyarken idmanlarını ihmal ve bu 

suretle spora karşı olan borçlarını adeta 
inkar edenleri burada isimlerile zikre • 

dec<'k değiliz. 

Ahnan netlcelsr fUnlarder: 
ıoo N'lZmi Galatnsıtray 11.6 

200 

400 

800 

J.500 

3.000 

Kamran GUneş 
Nazmi Galııtnsaray 24.4 
Vefık 

Mehmet Gnneş 55. 
Foruzan Fenerbahç,e -
Recep GUneş 2.1.04 
Galip Ankara 
Recep Güneş 
Teo Gaiatasaray 
Artin Be:;;ik taş 
Teo 

4.18 

9.32. 

1.f.00 Yürllyllş Bil Pera 7.58. 
Lerondos 11 

110 Metro mania Faık G. Sarııy 16.6 

GlHle 

Disk 

Cirıt 

Madencidis Peru 
Veysi t. Spor 
Etem Galatasaray 
Veysi 1. Sopr 
Sabahattin Kollej 
Rıtsim Galatasanıy 

_ Şerif GOneş 

12.9..l 

40.42 

55.04 

YOksek - Pulat Galatasaray 1.80 

U.1.un 

ÜçıHh l -

Smk 
allıuııa 

Şerif Gllneş 

Akel Pera 6.14 
Zeki Beşiktaş 
Pu~al Galıttasaray 13.90 
Zeki Be~iktaş 
Haydar Galatasaray 3.21 
Vıll1c.lis Kurtuluş 

Onv•n 
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. ·~··"lR .:cnı, . ...,,A1 AD o 1 Geçen bllmecemlzde kazananlar ~~~ ,~. ~ 
.._'"' BugünkU program ıs Mayıs tarihli bilmecemizde ka- haeddln Sar, Antalya ıısesı Bit den 692 Jf'" 

~ ~ ~ • İst b ı kip, Cağaloğlu Hlmaye1etfal sokak ı de .-.d 
31 _ Y1ll - 937 - pazartesi zananlan aşagıya yazıyoruz. an u : tin, İstanbul Erkek Lisesi B/1 den ur;. 

B "' d • • • k d t s T A N B u L da bulunan kazananların pazartesı Ziya, Yeşllköy ilk mektep 42 de Sab~~~ e gen 1 gv 1 n 1 z a 1 n v e Ôğle neşri.yatı: perşembe günleri öğleden sonra ida • zl, Adana Saat kulesi kar§lSllld& J)ef.,..-

rehanemizden bizzat hediyelerini al • Sabri yanında Hayri Derin. 

k k • ı • h •ı •d• ? 12.30: PlW~ Türk mus1lds1. usa: Ha.va- malan 15.zımdır. Taşra okurlarımızın Diş macunu d sel' er e tıp eri angı erı ır • d1s~:05: Mu ~at plak neşriyatı. h_~yeleri posta ile adreslerine gönde- ma~=~~~Je:e:~: ~p~ ır,; 
~am neşrıy ı: nlır. navutkoy blrlncl cadde 90 da Nevzad, :Bil • 

420 18;30: Plftklıı dans muslldsL 19.30: Afrika e• f tb 1 t t. jJl - 415 - - - av hatıraları: S. Selılhaddln Cihanoğlu. 20: lr U 0 OpU kız enstitüsü bir1ncl sınıf 58 Hlkme l)n9'ı 
Erkek karısma karşı her şeyden Erkek her şeyden evvel zengin Rıfat ve arkad~ tarafın~~k muta.- 341BalıkAll Şeesı;,,_s EylOl llk mektebi sınıf 1 den ::r~ =::ı ·~a:=~.,. 

stkisl ve halk şarkıları. 20.30: \;J=: Rıza - ua.. kak 3 de Asım. sarsılmaz bir sevgi beslemelidir olmalı 1 rafından arabca söylev. 20.4s· ;:,arıye ve ar- Bir kilo çikolata fır?SJ 
Bır. '"'"kekte aradığım vasıflan size bir Beğ~..:ı:~w. erkek tipi"~ kadqlan tarafından Türk musikisi ve halk . 1ncl ekt .1ı:3 R 1 De kurt. Dit {10' 

..... ~..uı - şarlolan, (Saat fi.yan). 21.ıs: Orkestra. 22.15: Ista.nbul 1 m ep ~ eca ş Uşak orta mektep B/2 den 134 ŞenıJi 
iki kelime ile izah edeyim: Orta boy, kumral saç, siyah derin göz, Ajans ve borsa haberıert 2"0~ Plfilda sa - Muhtıra defteri ıu. Uşak orta mektep 8'l Rey1ıan, ve!a ~ 

Erkekte eşine karşı sarsılmaz bir sevgi, ağzı mütenasıö, dişleri muntazam. fakat lolar~ opera ve operet pıırçalarL İstanbul 6 ıncı mektep 33 Kemalettin, llsesf 445 Cemil Uzkal, Arnavutköy ~· 
aerin bir muhabbet ve samimıye! bulun- bunl h · d eh • u· evi 49 uncu mektep 4. den 142 Melahat Sönmez, cadde 90 da Şake, Fevzipaşa şube 5'7 ~ ~ 

ann epsın enemmıye 1 
ene- 1 - lhziran - 937 - Salı Kumkııpı Saraç ishak mahallesi Mabeyn ro- dil kızı Şükran Tomay, Adana ÇlnkoÇaf ması, buna karşılık eşinin de aynı h:s- ceği bir kızı rahat, istediği g)Di yaşata- y AR 1 N Kİ p R O G R A 1\1 kuşu 37 Nuran Karam:ın. İStanbul Erkek li- Ri!at ellle Sabahattin Ürken. 

leri taşıması lazımdır. cak kadar servete malik olmah ki, ona sesi l00'7 Hüseyin Demirel. Ankara Merkez Kitap 
Bundan sonra ne kaşı, ne gözü, ne de ideal erkek diyebileyim. i S T A N B U L posta. memurlamıdan Hamdl Erten karde- gr 

mesleki bilmem ki sorulur mu! Öğle nqriyatı: şı Tahsin. Kayseri Lisesi 11412 Cabir Güner, ~atya 29 uncu mektep 174 Ali~ 
Buna: Nezihe B. Kedikpa§tl Azak sineması 12.30= Plakh Türk mus1kisl. 12.5Q: II.ıva- Ankara Atıf bey mahallesi No. 1!13 de Sü - ruıytüı'k, Kay~ Ş::ınenll . caddesi ur:ıd ftt' 

ka7'lrtnnda 4/ 1 de Müjgan heyli, İzmit Demlryolunda tutüncü Abdul- sokak No. 8 de, Usküdar Sllıı.hta.r M istal'Jı; 
_ 4 t 6 _ · :5-· dls. 13.05: Muhtelif pLik neşriyatL lah oğlu Sadullah. !3 mahallesi 81 de :org[ Pıınidls, JQ' 

K d · k" • 1 f - 421 - 18,30: Konferans: Bcyo~lu Halkevlndrn K 1 t Istlklru lisesi 287 Ercument Celfil, BOlU ?Jeli' 
8 inin Çir ini 0 maz . · d . ~em raş · ramanlı M. Parkalan sokn.k No. l de e# 

K d k ı f 1 naklen Isma\l HA.mi Danışmendl tarafın nn Istanbul erkek lisesi E/1 den _Nejad, Is - met Aksoy, Merzıton İrfan mektebi 5 deli 
Tabii noksanlığı olmadıktan sonra ka- a m ço şen Oıma l (Silme: dlll ile Türk dlll ttrasındaki muua - tanbul Erkek lisesi 124.8 Ferruh. Istanbul ~r- 8 Yaşar Bingöl, Mardin orta mektep B '1 d' 

dmın çirkini olmaz. Bir kadın her şey- Beğendiğim kadın üpi; sebeU, 19,30: Konferııruı: Eminönil. liıılke - kek lisesi 1815 Sezal, Istanbul Kız Usesi 722 M. Öı.gen. Beşiktaş Tuzbaba SCbll a.ıtı fıfJ 
11 den evvel kocasına, yuvasına merbut ol- Vücudü: Mütevizin bir vücud üzerin- ..:i sosyal yardım. şubeslb knamın> 20a oo(DBo!i°r §ükfife Tür~ istanbuı: Erkek: Lisesi C/2 kak 17 de Cahlde Ardur, Mardin ceza e,, 

malıdır. Her türlü saadet ve feliketler Orhan Tahsin: Çocuk a ımı ' · : - den Nihad, lstanbul Erkek Lisesi 724 Ali. direktörü Vahld oğlu saifihattın. Anlalrl P' 

de mütevazi ve esmer bir baş, siyah saç ma ve arkadaşları tarafından Türk musi - Albüm tllll caddesi. Gündüz sokak 
8 

da Zehta V' 
karşısında kocasile yekvücut olacak de- ve siyah kaş ile siyah uzun kirpikler, ye- kisi ve halk prlaiam 20,30= ömc:- ~~ ta

1
; Ankara ID.mamönü Karakol yanında Ba- deoğlu. 

recede fedakar ve temiz kalpli olmalıdır. şi1 gözler. rafından Arapça söylev, 20•4~:- Cema ve tıyol sokak 52 de Enver Türker, Adapazar Kart 
Tahsili ne olursa olsun, yeter ki zama- ve arkadaşlan tarafından Turk mu~ik1sl Gazı mektebi B/3 den 168 Mümin, Bayınmlç ~ 

Ta biati; Çok şen, kocasını evinde her halk şarkıl3rı (s:ıat ayanı, 21,15~ Radyo fo- ""'uradiye mahallesi 13 de A-In Alab",,., İs- İstanbul Bölge Endüstri mekt~bl 416 ~eı nmda ve yerinde bilgisini sarf etmes:i.;i bo h .... , .,, .. ,, evi kr teri saıı.ı 
bilsi"n. gün bir yenilik ve tazelikle karşılaması- nlk dram <Toslcı), 22,15: Ajans ve. rs:ı. a- t:ınbul 15 lncJ mektep A/S den Nermin Tur- nceley, Kırklareli ceza se e rı· 

nı, hayatın acılarına gülmekle mukabele berlerl, 22,30: Plakla sololar, opera ve ope - na oğlu, Pertcvniyal Lisesi C/4 den 127 Ser- Yorulmaz, EI{ızlz Fırat lokantası Arif ~· 
Esmerleri daha ziyade tercih ederim. bil k ret parçaları. ~·~". Kumkapı orta mektep 589 Tu,., istan- çiçek, 44 üncü mektep A/3 den 504 Ma -yi · en, ·ocası ve evinin saadeti için hiç ~ ... · ı 63 d lb bitıı ... 
Bence bu meziyetleri haiz kadına sa- bır· feda1.::-lıktan ,.,,,;ı..~-:y--'· kadar -·----· . --- bul 5 2inci mektep 80 Hl. Plnardağ, Sirkeci Istanbul Anknra caddes 1 e ra -

ACU. . ~~u ~~ dll zı Nezahat, İstanbul Alemd:ır caddesi 36 ,.f 
hip her erkek mesuttur. cömerd, yuvasına hürmetkar ve sadık. A K B A Ebüssuud crul~~sı .. 12 de Feriha. Altın • Sabriye, İzmir Karakapı caddesl Mltlı.ıı", 
Adapazarı Hasırcılar mahalZesi No. 140 . Buyuk sulu boya mahallesi 202 de Ahmet kızı Huriye, f\ll~ııt 

Sü.TeıJYa Tahsili: Orta tahsili bitirdikten sonra K 1 T A B E V İ I:.-t~bul 1: inci mektep A/3 den 7'l Mes'ut rıı Çankaya Binbaşı ZekJ oğlu MuaıtW:. 
yuvasının saadeti için lazım 9lan bilgiyi Olgaç, Istanbul kız o:ta ~:ttep 465 Nez:- Solmaz, Kayseri LlSesi 584 Güner, Get~ 

-417 -
Siirle anlatılan ideal kadm • 

Herkes cevabını nesren gbndetiyor. 
~de şiir halinde gönderiyorum: 

Beğendiğim güzel kız, 
O bana verecek hız, 
Olacak ev kadını, 
Güzel, güzel, güzel kız! 

* Çocuğuma bakacak, 
Ateşimi yakacak, 
Bir su gibi akacak. 
Güzel, güzel, güzel kız! 

AnkaTa M. O. M. 
(Sarih adresinin neşrini istememiştir) 

- 418 -

ideal kadm: Güzel, bilgili, şefkatli 
Bence kadında aranılacak prtlar: Gü

zellik, bilgi, şefkat, kocasına sadakattir. 
Böyle bir kadın evine tam bir sevgi ifo 
bağlı bulunmalıdır. 

Çeşme Gümrükte Basri Co§kun 
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12 kelime ile ideal kadm ve 
erkeği tarif 

Tannya, dünyaya ve öz ş:ıhsına aid o
lan vuifcleri yapan kadın ve erkek tip
lerini beğenmektcyim. 

Aksaray lnkılô.b sokağı No. 39 da 
Haritan 

toplamış, saadetin sırrına vakıf olmuş bir Yerli, yabancı bütün kitap, ga· bat, Mersin ithallt gumruğu mu~ ka- Sıhhiye Baytnn Ha.yatı Sağlam o~ıu f'~ , 
kadın, eşinin hayatında bir güneş olmaz zete ve mecmuaları size ehven tiplerinden Esat. kızı Sun&:, Ankara ntekln tin, Sultanahmet 44 üncü mektep 164 g11' 
mı? fiatla temin edebilen modem mektebi 594 H. önceler, Istanbul 49 ııncu met Demirel, İstanbul kız lisesi 59 ~~ 

mektep 4 den 42 Muzaffer. İstanbul Erkek Lisesi A/3 den 62 A~:;, 
Ela.ıiz: A~ R. T. 

(Sarih adresinin nqrim istememiştir). 

--·---··---··--........................... -........ . 
ÜÇ BAYANIN 

Ada vapurunda muhavereleri: 

bir müessesedır. Telefonla dahi Küçük sulu boya İstanbul Ticaret Lisesi: 
1153 

M. Nuri Siiıı....-, 
sipariş kabul eder: İıtanbul blrincl mektep 3 den Nez!M Er- Sulta.n:ıhmet No. 51 de U.tife Dernek. ":V 

Telefon: Anhra 3377 kat. L"i.anbul 49 um:u mektep Saadet Bllen, kara Doğanbey ~ahailesl Taşdoşeme .SO ır 
'- 1 SirkecI Seliimet oteli sahibi o~lu Sedat, An- No. '1 de Şükran, Adana simsar B. Hltnıl :,. 

kara Cebeci Demirli bahçe « de Suheyli haslbl Enver oğlu Oğuz, Ankara özgen j.J' 

D A K KUT.EL Sarp, Ayvalık Belediye karşısında berber çı- h:ılles1 özdll sokak ı de Ahmet. Mukbil~ rt' 
f • • • 1 rağ1 Z1hni Yücel. yazı Bey Nev1d caddesi No. 14 de Bay .lb

0
,, 

ürekkepli kalem him sezen oğlu Fethi, Vefıı Erkek Lisesi er' - Gününüz hayır olsun... Nllsıfsmız !yJ Karaköy, Topçular Cad. 37 
misiniz? Bir şeyler duyduk sızı tebrik ede - Am:ısya Yeşilırmak mektebi 1 den 1'76 Be- den 278 Mustafa Tezcan, Tokat P. T. ~· ııı , 

kezi memuru Lütfü kızı Selma .Yitlt. ıs~J' 
r1m... Kızınız nlşanl!ı.nmlf ve bugünlerde de 
mernslnı yapılacakmış ... 

- Evet Bayan, kızımı size takdun ede -
rlm... On beş gündür hergiin İstanbula gi -

d}Joruz. Lakin blr türlü klzımm Te damadı
mın t;eylzlnl yapmaitl munfrak olamıyo -
ruz. . 

- Acaba ne lçln ... 
- Tekmil İatanbalu &ezdik aradığımız: 

eşyaları zevke uygun ol3.rak' bir türlıi lntllınp 
edemedik.. 

- Aman efendim, üzüntünüz ba mu? Si
zi memnun edecek Beyoğluoda bir tek ma -
ğııza vardır. O da Galatasaray lisesi karşı -
sında cı178 numaralı DAVİD.. mağııza.sıdır. 
Orada fevkaTdde pfJıımalar, iç çnnınşırlan, 

ropdöşambrlar, gömlekler ve kadın fçin iç 
çamaşırlan, yııtnk takımlıı.n, kimonoların 
envaı, ipek çoraplan ve buna mCmıı.sn her 
türlü eşyaları en son modw ye en ucuz ola -
rn.k bulablllrslnlz. 

- Bu adresi veı:dlğinfze çok teoiekkür e -
derim. DAVİD nıabz:ısı de~ mi? 

Ankara Yüksek 
Rektörlüğünden: 

t E t • t •• •• bul Erkek Ltsesi D/l den i13S7 Ibralıinl j' Ziraa . ns 1 usu mez. « üncü mektep A/l den 43 Yaşar. s:ı .. 
han 5 kinunusanl mektebi :ae , 
Beyoğlu Suriye .Apartnnanı 18 de aen~ 
lıın, Eliiz:lz orta mektep Bt3 den 158 llL 2" 
yeri, İstanbul Kumkapı orta. mekt.eP ıJf 
Şevket Çuhadar, İstanbul Erkek LisilSl 

ı - Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 585 talebesi ile 140 müstahdeminin 
Haziran 937 iptidasından Mayıs 938 sonuna kadar bir senelik sabah. öğle ve ak
§am yemekleri kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 5/Haziran/937 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 11 de ihalesi yapı
lacaktır. 

3 - Talebenin beheri için 50 ve müstahdeminin beheri için 30 lru~ günlük 
iaşe bedeli tahmin edilmiştir. 

4 - Muvakkat teminatı. tutan olan Ci666 liralık Banka mektubu \.-eya vezne 
makbuzlarile tekliflerini muhtevı zarflarmın ihaled.enı bir saat evveline kadar 

Komisyon Heisliğine v:ermeleri ve ihale saatinde komisyonda hazır bulunmaları. 
5 - Fazla izahat ve parasız Şartnamesini almak isteyenlerin Yüksek Enstitü 

Daire Müdürlüğüne müracaatlan ilnn olunur. cl280. c2896> 
-- A -~ 

Iktısat Vekaleti iş Daiıtesi 3. ncü Bölge Amirliğinden: 
İktisat Vekaleti İş Dairesi Üçüncü Bölge Amirliği Haziranın biri!ıci gününden 

itibaren Sirkecide Liman Hanının üçüncü katındaki yeni dairesinde faaliyetine 
devam edecektir. c3070> 

;: 

den 385 Ekrem Olguner~ _./ 

L'~~-Y_e_n_i~n_e_şn_·y_a_t~_:::ı 
Yeni Acl:ua. - 1'18 inci sayısı çılttL İ~ 

İsmail Hakkının. H. Avnlnln, Hüsaııı plJ" 
Bozok'un, Adnan Cemll'ln, H. Ciritıi'nln. d' 
ıenburg'un, Dr. İzzettin'in, Nlynzl Reıı:ıil' 
nln ynzılan, iç ve dış sosyete, hnftnnın 
şüncel rl, küUür haberleri vnrdır. 4' 

AR - MemleketlmlZfn yeglne san'a~ , 
glsi olan Ar'm 5 inct sayısı fı.bldeler ,,. 
kında kıyme.UL etüdlcr, Reşat Nuri parıl 
Zühtü Mürltoğlunun ynzıln.rlle çtknuştıı'· ıı!d 

Türk İllüstrasyonu - Memleketıın!Ze ti 
bir çok güzel resim ve yazlnrfa transııc' (l)P 
tiirkce <ılarak intişar eden bu mecuıııl . 
61 inci sayısı çıkmıştır. / 

nd ·· ı-s -Şövalyesi 
~...aıF.~ Abdurrahman 

Berberinin yüzüne bakmış; - Var. larak, mukabele etmişti 
- Zarif asilzanem!.. Bu gülüşünüz - - İsbat ediniz. Çizmeler hazır. - Siz mi? .. 

deki manayı çok iyi anladım. Kadmla· - Hayır. O çizm2leri, size bağışlıyo- - Evet .. ben.. 
ra itimat caiz değlldır, diyeceksin'z? rum. Ayni zamanda da sizi, bizim ote- - Siz ha ... 
değil mi? .. Fakat bu söz, bu kadınla: lin lokantasında öğle yemeğine davet - Evet, dostum.. bizzat ben... , 
için değildir. Eminim ki, ~u s_araya gı- ~diyorum. Fakat evvela, yanıldığınızı İhtiyar çizmeci, iki elile başını t~ 

Ynal: A. R. ren .çıkan kadınların hepsı, bırer me - ıs~at _edeyim: . " tarak, oradaki eski çizmelerin üze! .. ~ 
- Hiç aldanmıyorsunuz, muhterem,kadınlar ,kraliçenin hizmetciJeri imiş ... lektır. Ihtıyar çızmectt aaeta kendinden yığılıvermişti. Ve tam bir haile ııktoır 

asilzadem. Sabık kraliçe hazretlerı, şu Eğer onrarm akıllarına uyup da teklif· Diye mınldanmrştı. g~işti. Cılız bacaklarının üzerinde :bi sö lenm· ti. 1 

karşıki muazzam konakta ikamet eder- 1crini kabul etseydim, her halde iyi bir Abdürrahman, gülerek cevlp veP - egreti gibi duran vücudunu biraz geri g A~ b'"yük Allah her~ 
1er. Yeryüzünde eşi ve emsal: bulun - gece geçirecektim. mişti: alarak kollarını ileri uzatıp avuçlannı - . u mı.. u'f" • 
ması ihtimali olmıyan bir tek kızı ile Demişti. Ve bunu düşünÜFken de, - Ya, ben bunun aksini isbat eder· birblıine sürterken: ye ka~rır ~l~ AUahını... ~~· d~ • 
sakin ve münzevi bir hayat geçirir • kalbinde bir nedamet hissetmişti. sem... - Ah beni.m, muhterem ve ilicenap rum. .ı.,e, ışitiyorum.. nası ır J3iY 
ler. Fakat onun bu nedameti, çok sür - - O zama~ kırmııı sahtiyandan ye- asilzadem. Artık yorulmanıza ne lü - manın huz~n:nda bulunuyorum;; yii • 

Y •• " k kt b k k d l d . ı·h . . k 1 - W•ı . l b" . •t • yı· hak eder zum var s· . - l . . . b t d t zavallı eski şova1ye1cr .. artık y , - aaa.. ona a, aş a a ın ar a memiştı. tiyar çızmecı, u agına egı • nı yapı mış ır çır çızme - . ızı, soz ermı ıs a a ave e· .. w • ~ıı 
var mıdır?. di: siniz. Fakat isbat edemezseniz; bu aciz dcek kadar terbiyesiz miyim, zanne • zun~e kahramanlıgın ~t1gını b,r 

- Sabık kraliçe hazretlerile muhte- - Şunu da ilave edeyım ki; sabık ve sadık kuhınuza beş şişe şarap içi • dersiniz. Bu sadık ve fakir dostunuzun nedıyorduk. Ve, tenha koşelerde'oıcıı ' 
rem kerimelerine vesayet etlen Abdur- kraliçe haşmetnıeap hazretlerinin. receksiniz. Yalnız, bunun için bir müd- maksadı, bir latifeden ibaı-etti. lanınızı yastıklanmızın arasına ~1 tfİ' 
rahmanın bir sürü cariyelerınden baş- Hazreti Meryem kadar afif, ve erkek • det koyalını. Dün geced€nberi ağzı~a Demişti. rak. :yv:h!.. ~v~lyelı~ ınahvold -rJe • 
ka, kraliçe hazretlerinin maiyetlerinde ten müçtenip olmasına rağmen, sadık henüz bir lokma yiyecek, ve ne de bır Bu bariz dalkavukluğu bir başkası ye, hungur hungur aglıyorduk... Jl1e" 
de bir kaç kadın hizmetci vardır. hizmetçilerinin pek o kadar perhizkar bardak içecek girmediği içi~, mid~,, y~psaydı, belki nefretle tetakki edilir- ~r, ne büyük hata ediyormuŞUi'~e 17it 

- Bunlar, ara sıra sokağa çıkıp ge- olmadıklarını rivayet ediyorlar .. Hat- tamamile isyan halinde. Bu ısyanı .b.ır dı. Fakat Don Jozenin, dudaklannı şa- ger, ne kada~ alda~ıyormaşuz .... ş şifll' 
zerler mi?. taaaaa, bazı gece.er, şu yüksek duva - an evvel teskin etmek lazım. Onun ıçm pırdata şapırdata söylediği bu sözler, kahraman .. oyle bır kahraman Jti •. elle" 

- İyice bildiğime göre, sabık kraliçe rm dibinde gezinen gölgelerin, şu kü - isbat müddetini. ç<* kısa K.oyalım. bilakis Abdürrahmanın hoşuna git - d.i şu dükkanımın önüne çıkmak .. 'f s' 
hazretleri çok merhametli ve alicenab- çük koltuk kapısı önünde, birdenbire - Şimdi.. mişti. Ve .. onun artık hiç bir delil ve rimi boru gibi ağzıma dayamak .. e b:r 
tır. Senele.rdenberi kendile.rine sadıka- kaybo!uverdiğini de söylüyorlar. Fa • - Şimdi mi? .. İşte, bu mümkün de- isbata lüzum görmemesine rağmen hali! .. Koşunuz, geliniz .. bu gcc;a,i ~i· 
ne hizmet eden bu kadınların büsbütün kat ben ki; şu ffini cihanın bütün es - ğil asılzadem. Şu halde, yeniden başka Abdürrahman sözüne devam etmişti; çırpıda beş kişiyi öldüren.. on ~. jcıJ~· 
bir mahbus hayatı geçirdiğini istemez· rarına vakıf olan, ve insanların bütün bir bahse girmiye cesaret edebilirim - Dostum! .. Evvela şunu haber ve- şiyi yaralıyan .. yirmi sekiz kişıY~ pli' 
lermiş .. yortu günlerinde ve gecelerin- esrannı gözlerinden okuyan bir ada • ki; siz kırmızı çizmeTeri kaybettiniz. reyim ki.. geceki vak'anın kahramanı lnr içinde bırakan.. koskoca zabı 1\11,~· ~ bunların şehirli kıyafetile saraydan mım .. kırmızı sahliyandan yeni yapıl- Bendeniz ise, b~ şişe şarap ile kafi benim. zın muavininin de ortadan kayb0

0 
w 

çıkıp gezmelerine müsaade ederler - mış bir çift çizme üzerine bahs2 giri- miktardaki mezeleri hak ettim, Eğe!? şu anda, ihtiyar çizmecinin tam sına sebep olan o büyük kahra~:erioiı 
miş. şirfm ki; bütün bunlar, iftıradır. - Acele etme dostum. kırk beş sene evvel vefat etmiş olan te burada .. geliniz .. görünüz .. ek isti· 

Abdurrahman hafüce gülümsemiş - Abdürrahman, dayanamamıştı. Gü- - Niçin?.. rahmetli babası karşısına dikilmiş ol- ayaklarını öpünüz diye bağırJll8 
ti. İçinden: rültülü bir kahkaha atm~t1. İhtiyar çiz· - Bahsi kaybettin de onwı için. saydı, bu derece hayret etmezdi. Ade· yorum. tJtıf) 

- Şu halde, akşam tesadüf ettiğim meci birdenbire sözünü keserek, genç -Buna imkan yok. ta şuurunu kaybetmiş gibi bir hal a • (.4rkGS' 
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Yuan: K. R. baon 

BankadL.. ;ıkara.~aa Nl~ bir eksik bı·ıDıraktı. Fehametin hani şu Hüsameddi· ı Bunu hiç beklemiyor, hiç ummuyor• 
rakmak istemiyordu. Bunlarla uğraştı, nin yanında gördüğü süslü, boyalı ka· du. Demek, Hüsameddinin 0 kadar 
oyalandı. Öğleden sonra çıkarken Me- dının ince gö1eesini uzaktan görür gibi mühim i§ dediği bu idi?.. Yarından 
llhat yanına geldi: oldu. Genç kadın, gene her zamanki sonra bütün hayatını onunla birleşti • 

- Nişanlınla bt1luşacaksınız, değii. gibi pek şıktı. Masaların arasından, recek bir adamın bugün böyle, herkesin 
illi?. kıvrak bir yürüyüşle süzülüp geçerken diline düşmüş bir kadınla gezip dolaş-

Diye sordu. herkes yemeğini bırakıyor, ona bakı • tığını görenler ne diyecekti?.. Hele 
- Öyle idi ama, onun bir işi çıkmış, yordu. Mualli gibi onıt çekemiyenler, kimbi· 

ıelemiyecek ... İstersen, beraber yemek Süheyla, Fehamelin nereye gittiğ\. lir, onunla nasıl eğleneceklerdi? .. 
Yiyelim. Sonra ben biraz ufak tefek a- ni, nereye oturacağını görebilmek için Hüsamettinin burada olduğunu du· 
lacağım, gene beraber dola~ırız. Ç'Özlerini ondan ayırmıyordu. Anlaşı •. yar duymaz arkasından koştuğu için 

Bir tramvaya atladılar. Yolda konu· lan genç kadın, yemeğini yemiş,. tam pişman oldu; kendir kendine utandı. 
tuyorlardı: kapıdan çıkarken bir şey unu.!tu~u Keşki .onlara yetişemeseydi, keşki on• 

- Bakalım ne yapacaksın Süheyla? .. a!_1lamış ta Gnun içi~ ~~ri!e donmuş • ları görüp de bu acıyı duymasaydıt. 
!!izi çabuk unutacak mısın) Her gün tu. Garsonlardan bırısı ıle konuştu. H . . 

•• So ı· d .•. b" pak ı· ald er tarafı ezılmış, kırılmış, ne yap-
bankanın gürültüsüne ahştıktan sonra nra onun ge ır ıgı ır e 1 ı, t ~ b"lm d dan le · b tekra ka d • .. .. d .. ıgını ı e en, yanın geçen rı 
~:den~ire eve kapanınca kim bilir, ilk r pıya ogru yuru u görınenen salona doğru yürüdü. 

&ünlerı ne kadar 'Sıkılacaksın ... Ama, Bir aralık Süheyla ile göz göze gel • Ka danbe ·. t-ı be · d en da d 1 b" · - ç zaman rı. c~ e nım e 

Doktorun· anlattıklan 
Yazan: Mel•lıat f'ezer 

sonun ona a a ışırsın, ızı ara • diler. Adeta meydan okuyan bir bakış· bir y lacak' di ··zı · d • 
nıaz 1 ' 1 dan uvam o ..• • ye go en u 

o ~· A , a genç kw süzdükten sonra kapı manJı, çocuklar gibi sevinç içinde Bet arbdaf avukat Jtemal ŞiJaiinOn I Mecdi, nazik ve hopohbettf. ArkadqJ 
- Şımdi ne desem boş, Melahat ... çıktı. A • • • yaşıyordu: evinde ~ Akpm ,emelin • ıan arumda kadınlara karii muvaff~ 

~nutmaındemd~d ded l~oğru olmaz, uömnu- ~elihat gelmiş, bır sandalyf çekip - Demek beo de aldanmışım~.. den nıra den.ize bakan amil tarua çık- yetile tanmmıfb. Biz mar eıtikce o uz. 
rum ege e i ım varmaz... • yerme oturuyordu. Sübeyli: n· tık. Hazmın verdili nbafttle halr kol- lamyor: 

l"Üınün bir çok yıllannı sizin yanınız • - Kimi görsem beğenirsin?. ı_y~ dudaklarını \Sırdı. Sonra kendi .. dan - Bırakın beni yahu, fU af havadd, 
da geçirdim. Bunu birdenbire unutmak, Dedi. kend_ını aldatmıya, avutmaya çalıştı. ~ gomWerek I'~ bun .. ~ fU -~ .... ı manzaradan istifade edeyim., 
büt·· b. ha t ·1· k tın k k b"l Belkı boşuna üzülüyordu. Bu kadın zeliğe başladık. Herkes bır feY soyluyor- &.....-;& 

un ır ya ı Si ıp yo e e a ı B"l" H- delini. d d h he __ ,_. __ - dinliyen hem fU --..ı- size anlatılacak hiç bir -
ini' - ı ıyorum, usame ... ne e olsa onun akrabası idi. Kimbilir u; emen men oaua .... ""' au-- • --

· ··H.. dd" . baba . . ,_ - Hüsameddini mi? .. O da nereden belki de, kendisinin hiç akhna gelm~ belli dejildi. İçimizde yalnız doktor Mec- ybn yok.. evli barklı, çocuk çoluk sabBıl 
- usame mın sı ıçın ÇOA zen- geldi khna' yen b .. b"" .. ı.. .... ka b b di susuyordu. Sigaruuwı dumanlanna olduk artık .. o günler geçti ••• diyonhl. 

lin diyorlar. Kendi kazancı da fena de- aDemin.. ı· ..... ı. .. -. "d k "d" us utun uaii ir iş için ir yere ..1 .. 1 ...... dil. ... --; .. ·· du. A--1--• ş:~ı.. .. n. akardık _._.u ksa bile iiım· ı.. .. -: le dik b" ka - e ımı 3&na&u?ya gı er en gı ıyQrlardı. Fakat acaba böyle otomo- --·u.v 0&9""'"uyor vu&•.. U&&u. Yalvardık Y .• ~ yo _. 
a tış .. ıuaA1t ev n t~n sonra . ır . ç ben de gördüm, ondan biliyorum. bille nereye gidebilirlerdi?.. - Doktor, gene enginlere daldın, de- ki hatıralarından bahsetmesini rica et • 
Y stanbuldan uzak bır yere gıtsenız, - Burada mı?. di. Sen de bir feY söylesene. tik. Mecdi nihayet dayanamadı. Yenidell 

&ezseniz... _ Evet, arka salondan çıkıyordu. Yerine otururken Melahat: Mecdi, uzanma vaziyetinden biraz doğ- yaktığı sıgarasından uzun bir nefes çe-
- Niyetimiz var, zaten ... Bir ay ka- _ Yalnız mıydı? - Gördün mü?. ru1arak parmaklan arasmda küçülmÜf si- kerek: i 

dar Yalovaya gidelim, diyorduk. Sonra _ Yalnızdı. Diye sordu. garayı tablaya bastırdı: - Anlaşıldı, dedi, bu gece bir teY an• 
da, yazın, Bog· aziçinde oturmak istiyo- N - l" · · · .:L...a: b ..__ !atmadan elinizden kurtulamıyacağım' - Olur şey değil!.. - Hayır, dedi, yetişemedim; çıkmış - _ e ao.y.ıyeY11:1 azıum, U™&t. u --:-: .. 
l'Uz; bakalım. Fakat ne yalan söyliye· Süheyla birdenbire yertnden fırladı: olacak!.. dar soyleyıcıye bir tane olsun dinleyıcı Bir kaç yıl evvel oldukca soğuk bir tet-
)iın, Melahat ... Ben Hüsameddinin en 1izım değil mi' rin gecesiydi. Zevcem bil-az rahatsız ol· 
ıiyade kendisini beğeniyorum, kendisi· - Dur bakayım, çıkmış ::nı) ·· Sonra lakırdıyı kapattı. Canının sı- Cezminin .alın sesi birden hepimizi duğu için erkenden yatmıştık. Yatağımm 
ili seviyorum. Çok temiz, çok ince bir Koşar gibi kapıya doğru yürüdü. kıntıs.ını 0~a belli etmemeğe çahştı. susturdu: içinde gazeteleri, tıbbi mecmuaları ka • 
Çecuk ... Çok açık yürekH ... Öyle zan- ~~ddede bir taksi otomo?ili, dönmek Pek ısteksız yemek.!.i~or~u. _Melihat -Arkadaşlar, diyordu, biraz beni din- nştınrken kendimden geçmişim .. uyku• 
~iyorum ki, on parası bile olmasa, ıçın ma~evra yapıyordu. !çerisinde Hü- da onun ne acı çektıgını bilmıyor, her leyin .. demindenberi her şeyden bahset- mun içinde biri beni dürttü: 
~hiç düşünmeden ona varırdım; hiç sameddinle Fehamet vardı. Bir kaç sa- fırsatta takılıyordu:. tik: Politikadan, iktısattan, san'atten .. tok - Mecdi kapı çalınıyor .. diyordu. Göz. 
~ekiamezdim. Ne olurdu sanki? .. niye sonra otomobil döndü; gözden - Sevinç de insanın iştihasını kapa· kamına böyle ciddi bahisler. _ ev sahibi- lerimi istemiyerek açtım. Pencereden 
~~ ~ çalışırdım, iy~ kötü ge • kayboldu tıyor. değil mi Süheyla? .. Öyle ya, in· ne doğru bakarak_ hukuki meseleler din- baktım. .Kapıda biri erkek diğeri kadın 
~ırdık. Fakat şimdi daha ~iyade sev~- Genç kız kapının önünde. sanki bir· ı s~.n .~ar~.n bu saatlerde nerede olacağını lemek hoş olmuyor .. Doktor Mecdi bize iki kişi vardL Aşağı inerken kapı bir da• 
llı~orum. Bankadan çıkacagım, kendı· denbire donmuş, her yanı uyuşmu§, tu- ı duşundukçe... eski çapkınlık hikayelerinden birini an- ha çalındı. Anlaşılan tehlikeli bir va.zl-
~ı büsbütün evime, yuvama verece • tulmuş gibi öylece kaldı. Gözleri hiç Yemekten sonra bir iki mağaza do- )atsın.. nasıl kabul mü? yet vardı. Pencereden baktığımı gördük• 
~· Zaten ben çalışmak istesem bile bir yere bakmadan, hiç kimseyi görme- laştılar; alacaklannı aldılar. İşleri bi· Bu teklifi hepimiz tasvib ettik: leri halde gene sabırsızlanıyorlardı. 
QUsameddin bırakmaz ki!.. den uzaklara dalmış, kendi kendin! tince bankaya döndüler. - Haydi bakalım, doktor, tatb tara • Kapıyı açtım. Fenerli erkek geride idL 

- Sen burada nasıl herkese kendin: unutmuştu. (Arluısı vu) fmdan aç .. diye tutturduk. İhtiyar kadın ağlamalı bir sesle: 
19\rdirdin ise, yuvanı da kim bilir na· - Doktor beyi almaja geldilr .. hanım 
&ıl k ı ·· ı · ı efendi birdenbire kr·uft:·1endi de evli-urar, nası sus ersın... 3~ 

dım, dedi. - Bir kadın her halde bir bankadan, 0 
bir daireden ziyade kendi evine yara- B -Doktor benim, dedim, biraz içeri bu-

flr', Melahat!.. Onun için daHa şimdiden K M BA IRE yurun da giyineyim. 
9\riıni, yuvamı düşündükce içim titri· • ' Verdiğim sandalyelere k:ıdın oturmu • 
~~r, daha şimdiden seviyorum! .. Ban • yor, sulu sepken bir ağlayışla: 
-ada seni herkes seviyo!"dU, dedin de 1 00 o -Ah! Doktor bey oğlum, diyordu, ku· 
hak gene içim sızladı. şu Mualla ben· zum evlAdım elini biraz çabuk tut .. kız • 
den rıe istiyor bilmem ki... Sabahleyin, • cajızımı. sancılar içinde bıraktık. 
ae .. ıı de duydun!.. Tam ayrııacag·ımız - Hastalanan kerimeniz mi valide ha-

nım? dedim. lüııde bile ne acı sözler söyledi!. 

. - Ona ne bakıyorsun, sen? .. Şefie • 
tinden birisine kendisinı sevdirmek, 
~ da onunla evlenmek için daire-
ere, bankalara giren bir çok kızlar 
)~~ nıu, işte o zavallı da bunlardan ... 
8utfin düşüncesi zengin bir adam bu· 
ıup varmak ... Seni de, elbet, onun için 
teke~z! .. 

- Amma, ben ona ne yaptım ki) .. 
~un sevdiği adamı elinden almadım 
,,..... Hüsameddini tanımaz bile ..• 

- Kıskançlık!. 
'l'ramvaydan indiler. 
Süheyli: 

)i - .İlk önce şurada iki lokma yemek 
.:ıeıını, dedi, alacaklanmızı ondan 

ra alırız, olmaz mı? .• 
.. ~ir lokantaya girdiler. İçerisi çok 
l'a balıktı. Bir köşede yer buldular; o

h oturdular. Melahat: 
- Ben ellerimi yrkayayamı!. 

"1 l>ecii, onu yalnız bıraktı. Süheyla, el
~nlerini çıkarırken salona göz gez • 

4.. Yor, bir yandan da geçm~ günleri 
Ufibıüyordu. 
lfÜ&anleddinle tanıştıktan, birbırle • 
~ karşı gittikçe artan hır yakınlık, U: ~caklık duymıya başladıktan sonra 
hu.ı once gene burtlda öğle yemeğinde 
'ıır:'rn~~ard~. Ondan sonra da gene 
le . da sozleşıp beraber yeme~ yedik· 

18 ?i oluyordu. Şimdi, sankı onun bu 
lu atte, bir iş için başka bir yerd~ oldu-
li~u unutm~ş g.i~i, gen~ her zamank~ 
1... kalabalıgın ıçınde gozleri hep onu 

& .. Yordu. 

Birdenbire elindeki yemek listesini 

.. 

- -
- ... ,.l,c. ... 

. .. A .. - .. ·' lı :ı - . -'~-Wlr.. ... 
.. "--' ,.,.. . ..... . 

- Kerimemden daha ileri yavrum, de-
di, ben onun dadısıyıın. Elime dolcfu. 
Parmak kadarcıktan bu boya getirdim. 
Pqa babasının çok iyiliklerkü gördüm, 
velinimetim rahmetli hemmefend.icilf • 
miıı kıymetli yadigln Şebnem .hanun g6-
zümün bebeğidir oğlum .. 

·Baktım ki Jradıncalız çal çene bir ftJ .. 
fazla dinlemeden yukarı koştum. Acele 
giyindim.. çantamı hazırladım. Semr.ıya 
ağırca bir hastaya çağınldığımı söyliye
rek aşağı indim. Hizmetci klZ1 uyandıra
rak hanımın odasına yoll:ıd1m. Sonradan 
kahya olduğunu öğrendiğim adamın tu~ 
tuğu fenerle yer yer aydınlan:1n ıslak ve 
karanlık yollardan hayli gıttilr. Nihayet 
büyük evin önünde durduk. Kahya anah• 
tarla kapıyı &çtL İçenle kaçışmalar, ko • 
şuşmalar oldu. 

Temiz yüzlü bir besleme beni genJf 
merdivenden yukan çıkardı. Sıcak, ay• 
dınlık bir odaya soktu. Bol lf!ktan ka • 
maşan gözlerim, ziyaya alışınca etrafıma 
baktım: Mikellef bir yatak odasında i • 
dim. Ortadaki lald karyolada genç bim 
kadın inliyortlu. Baş ucundaki ihtiyar ka
dın ben içeri girince ayağa kalktı. Garib 
bir tarzda beni selimlıyarak: 

- Buyurun doktor efendi oğlum, de
di, hanımefendi birdenbir~ rahatsızlandı, 
sancılandı .. gül gibi tazecik kurşunla vu
rulmuşa döndü. Beyefendi de yok, aklı -
mız başımızdan gitti. 

- Müsaade edin de valide hanım, de • 
dim, hanımcfe.ndiyi muayene edeyim. 

Karyolaya doğru yakl:ı.~tım O aralık 

(Devcımı ll ina acı31Jada~ 
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ittihat ve Teralılıldtt on •en• ..__ 
1 ıl OncD kısım No. 50 

iTTiHAT VE TERAKKiNiN SONU 
Talat, Enver ve Cemal nasll kaçtılar, nasd öldüler? 

- Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

" - İstanbul Anadoluda~ para mı 
bekliyor? Yağma yok, ıimdi Anadolu 

parayı Ankaraya veriyor! ,, 
Kastamonuda gerek vali vekili Fe • ı 

rid, gerek jandarma kumandanı Emin 
beylerle yaptığımız hasbihallede onlar 
bana yeni hareketin iptidasındanberi 
Sivasları veya Ankaradan gelmiş olan 
bütün talimatlar hakkında bir ha~li iza· 
hat ve malumat vermişlerdi. Bunların 
içinde böyle renkli ordular bahsine dair ı 
bir şey bulunmadığına göre, yeşil or • 
dunun nihayet bir masal olması icab 
ederdi. Fakat, o sırada halkın ruhunda 
öyle kuvvetli bir mistik dalgası hakim· 
di ki yeşil ordunun gelmiş veya gel • 
mekte olduğuna inanmamak adeta bir 
cürüm teşkil edebilirdi! 

Bu masal halk arasında bu kadar 
kuvvetle yayılmıştı. Bunun böyle ya -
yılması, milletin kendisine gelecek bü· 
tün yardımın, gene kendi kuvvetine is· 
tinad etmesi fikrinden inhıraf etmesini 
mucib olmak itibarile elb€t fena idi; 
fukat, o sırada kütlenin manevi kuv -
vetlerini arttırmaya çok hizmet etmiş 
olduğu da muhakkaktA. İşin garibine 
bakınız ki Ankaraya varıp orada işin 
hakikatini anlayıncaya kadar, bu işin 
basit bir şekilde bir aslı olacağına ben 
bile inandım! Böyle derin buhran za· 
manlarında insanların, derece derece, 
mistik olmamaları imkansızdır. 

Ümidimiz kuvvetli idi 

file Son 
lı:all"' lcallcış 

5.40 23.40 

6.00 24.00 -6.20 23.15 

7.02 24.00 -6.30 24.30 

5.45 23.40 -6.40 2'1.-
5.57 23.20 

7.15 19.10 

7.35 19.30 

6.15 23 20 

7.00 2405 

SON POSTA Maya Si 

"Son Posta,, nm bnynk deniz romanı : SO 

içi 

B·ARBAR.OS 
..._'P!!!!JK~orşan · .P.efinde 

Yazan • Cef 41 Cengiz 

altın dolu kulübenin kapısı 
baltalanmıya başlandı 

- Kırmaktan başka çare yok: .. 
Türk akıncıları ellerindeki baltalar· 

la kapıyı kırmağa başladılar. 
Köylü bir kenara sinmiş .. kendi ken· 

dine homurdanıyordu: 
- Hele bir sabah olsun da .. o zaman 

görüşürüz. 

Buça bu sözleri işidince şüpheye 
düştü: 

- Sabahleyin İspanyollar mı gele • 
cek? .. 

- Kimlerin, geleceğıni o zaman gö
rürsünüz! 

Buça köylünün suratına şiddetli bir 
tokat indirdi: 

- Kim gelirse gelsin .. Türkler, dün· 
yanın bütün şeytanları bir araya top· 
lansa, gene korkmazlar. Barbaro3 do· 
nanmasile büyük limanda bekliyor .. 
Anladın mı ? 
Kapı kınldı. 

Mahzenden içeriye önce iki Türk de· 
nizçisi girmişti. 

Köylülerin bu mahzenleri 
beklemedikleri anlaşı hyordu. 
ğan, Barbarosun Korsikaya 
gelmediğine şimdi inanmıştı. 

boşuna 

Ve Do
boşun'a 

Mahzenin içinde işlenmemiş külçe 
halinde yığınlarla altın ve gümüş var· 
dı. 

Doğan bunları görünce sevindi. 
Gemicilere: 
- Haydi, durmayın! • diye bağırdı • 

sabah oluyor .. Ortalık iyice ağarmadan 
şu altınları gemiye taşıyalım. 

Birinci mahzende ne varsa sepetler 
ve torbalarla hepsini doğanın gem:sine 
taşımışlardı. 

Buça köylüye sordu: 
- Benim bildiğim mahzen de Lu 

idi.. Burada bundan başka mahzenler 
de ol~cak. Haydi bize onları da göster! 

Dogan Reis köylülerin - sabaha yak
laştıkça • yüzleri gülümsediğini göre -
rck şüpheye düşmüştü. Her halde bu 
adamlar bir şey bekliyor, bir şeye gü· 
venerek · saatler geçtikçe - sevinıyor
lardı. 

Buça bu muammayi çabuk halletti: 
- Sabahleyin haydutların dağdan 

bu körfeze inmeleri ihtimali vardır. 
Köylüler bu ümitle sabahı bekliyor -
Jar. 

Dedi. Doğan Reis: 
- Az tama, çok ziyan getirir. Gü • 

neş doğmadan körfezden çıkalım. Ola
bilir ki, ormandan inecek korsanların 
sayısı çoktur. Elimize geçen altınları 
da tekrar onlara kaptırmıyalım. 

Diyerek gemiye geldi.. Ormanın yük
sek yamaçlarına pembe gölgeler düş -
rneğe başlamıştı. 

Ortalık aydınlanıyordu. 

Uzağı görüş kabiliyeti her 7.amı.ırı 

kendisi için bir meziyet olarak anılan 
Doğan Reis çarçabuk gemiye atladı .. 

Ve bütün denizcileri de gemiye gö • 
türdü. 

Buça hala: 
- Korkulacak bir şey yok. Madem• 

ki gemide iki top var .. Buraya biz 1i ' 
manda iken kimse inemez .. 

Diye söyleniyordu. 

Doğan Reis Buçanın sözlerine kulak 
vermedi. O, ne yaptığını ve ne yapa .. 
cağını çok iyi bilen bir kaptandL Ge
micilere: 

Haydi iş b~a .. 
Diye bağırdı.. Altınları ve gümü~ 

torbalarını başambara yerleştirip ka · 
pısına iki nöbetçi dikti. 

Demirini çekerek körfezden çıktı. 
Türk denizcileri: 
- Bu altınlar Barbarosun eline ge • 

çerse, Akdenizi titretecek bir donan • 
ma yapmakta gecikmiyecek .. Elbet bi· 
ze de birer hediye verir. 

Diyerek, sonsuz bir sevinç ve neşe 
içinde, gemi gü ve!tesinde koşuşuyor " 
lardı. 

Doğan Bey çok iyi tahmin etmişti.. 
Gemi körfezden çıkar çıkma7., or ' 

mandan keçi sürüsüne b<!nziyen bir ka· 
labalığın sahile doğm indiğini gördü .• 
Haydutlar yaylarını gererek Türk ge
misini ok yağ~uruna lutmağa başla 
mışlardı. 

(Arkası t10r.> 

-·· • • '·-·' ·- I"!. 

~------------- - - -

Erinlıde daiaa Wr pebt 
YILDIRJM tr•f beçatw ... 
lan.an. YILDIRIM tnt llP 
çaklan bllttltı bıçaldarm fsr 
kinde olup bUind çe&w. 
U..al edilmlfdir. Her ~ 
Uıceden inceye aııuı,_
reçirilir .. yalıuz •ilı .... 
eel olanları Mhftı çıbnbr· 
BiAaenale7la prutiliclir. 
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Galatasaraglzlorzn pilavı lngilterede 
Tayyare· 

Genç, ihtiyar G. Saraylılar 
neş'eli bir gün geçirdiler 

Kazaları 
Londra 30 (A.A.) - Hava mahle1-

leri İngiJterede pek sık vukubutan tay 
yare kazalarından dolayı endişe izhar 
etmektedir. Bu kazalardan bir çoğu irn 
paratorluk haftası münascbetıle tert.ıp 
edilen toplantılar esnasında vukua gel 
miştir. Yalnız son yirmi ·dört saat zar· 
iında 11 tayyareci ölmüştür. 

* ' Londra, 30 (AA.) - Bir sivil tay-
yare Doncaster meydanına düşmüş -
tür. Kaza neticesinde beş kişi yaralan· 
mış ve bunlardan ilrisi aldıkları yara -
ların tesinle ölmüşlerdir. --- ...;..~~------~~-
çük evlatları gıbiyiz. 

Galatasaray, hepimizi yetiştırcn a
na, ve Galatasarayın pıJavı, bu ananın 
sütüdür! 

E~ki ve yeni mezu nlar bir arada 

Bugü.n, İngilteredc, Yunanistand::ı, 
Fransada, Amreikada, hatta Efganis -
tanda, Çinde, Hintte, Galatasanıydan 

nur alm1ş büyükler vardır. 
Hat1ralanmz1 22 sene geriye götür

meme müsaade ediniz. 
16 mart 1915 günü, kocaman bir 

düşman donanması, İstanbulun kapı -
sını, Çanakkale boğazını zorJıyarek 
geçmek istiyordu. 

Sabahtan akşama kadar korkunç 
bir harp devam etti. 

16 İngiliz, Fransız zırhlısı, 280 mo· 
dern topla, bizim t8 tanecik ıhtiyar to
pumuzu bombardıman ediyordu. Bu çe 
tin ve gayri müsavi müsademe, 2kşa· 
ma kadar sürdü. Akşam üstü, boğaz 
müdafaasının altını üstüne getirip f?C· 
çivereceklerini zannedenlerin yansı 
boğaz sulannm üstünden altına geç • 
mişti. 

O gün güneş batarken Tur:~ siiah -
larının büyük harpte kazandığı en bü 
yük zaferlerden birini selfımlıyorduk. 

Arkadaşlar... ( 18) mart zaferi, b;z 
Taksim cibidesine çelenk götürülüyor Galatasaraylılar için iki defa şanlı, iki 

•le· (Baştarafı J inci sayfada) met ağaya vererek, isyanı bastırışını defa parlak bir gazadır. Çünkü bu za-
oşe kapmaca• oynadılar. mükafatlandırdı! feri kazanan tarihi kahramanlara ku -

A1 .liele İzzet Melih, Abidin Dave r, 1f. manda eden Türk generalı bir Ga1ata-
t Utevelii Mehmet, keş.şaf Saim, Celal Konferans salonunda, kürsüye ev- saraylıydı. 
ı· rgu~ B~hçet gibi yaşlı başlı, kerli fer vela meldebin en eski mezunu Ahmet Abidin Da ver, hitabesinin en a7. on 
1 şaırlerın, muharrirlerin, eczacıların, Muhtar çıktL Bu ak saçlarına, ''C sa • dakika alkışlanan bu noktasında dur -
l'rıektep, banka müdürlerinin. pant:ı • kallarına rağmen. dipdik görünen ve du, ve parmağile, tam karşıs111cb, en 
10nlarmm paçalarını, ipekli çorapları - dimdik duran eski Galatasaraylınm ön sırada oturan, ve alabildiğine mah
llın içine büzerek futbol oynamaları, mektepteki numarası 330 muş. Ve dip- cubane bir tevazula başını önüne eğ· 
~~rinc doyum olmaz manzaralardan }omasını 1883 de, yani bundan tam 54 mi~ bulunan ak saçlı, bir zatı göster -
leh. sene evvel alınış: di: 

Merasimde hazır bulunan Orgene - - Şu anda, kendimi. 54 sene evvel- - Muhterem General Cevdddı! 
~l Cevat, eski Moskova sefiri Galip 1 ki talebe zannediyorum. diye söze baş General Cevat, alkış1arı, ve yürek-
. enıaliye mektep hatıralarını anlatı - ladı. . lerden kopan takdir avaz1arını sükün· 
~Ordu: Mektebın kuruluş tarihini, herkeste la karşılamak için, her göze ç,arpan bir 

::- Bizim mütaleahanemizle, mektep gayret gösterdi. Fakat sonunda, göz -
~Udiirümüz Bay İsmai1in odası karş1 lüğünü çıkardı. Ve be1ki yüz çeşit mu-
arşıya idi. Ben şimdi olduğu gibi o za j kaddes heyecanın gözlerine dolclurclu-

ltıan <i.ı çiçekleri çok severdim. Bir sak- ğu yaşları, hıçkıra hıçkıra boşalttı. 
:~ ZÜnbiilüm vardı. Çiçeğimin üstiıne * 
ıtrer, ona evli'ıt gibi bakardım. Saksı- , Mektebin 1937 mezunlarınc!an 253 

tnı gündüzleri pencerenin dışına ko • Selçuk'un kısa, özlü ve samimi hitabe· 
Yar, geceleri içeri alırdım. sini müteakıp, orada bulunamtyan Ga-
ih Sünbülüme karşı gösterdiğim bu latasaraylılardan gelen telgraflar okun 
~ tıınam, sade talebeler arasında nük- du. Dahiliye Bakanı Şükrü Kayn, Güm 
~ .. lere vesıle olmam1ş, ta müdürümii - rük ve İnhisarlar Bakanı Rana Tar -
d~n kulağına kadar gitmişti. Beni gör- han, Bükrcş Sefiri Hamdullah Suphi, 

Ukçe güler: Tahran Sefiri Enis, ve Tahran Sefareti 
d· - Senin sünbül sultan ne alemde? erkam, matbuat umum müdürü Ve • 

1Ye sorardı dat ~dim Tör, Siyasal bilgile .. <>kulu 
Mümeyizİer önünde nebatattan so:-

1 

profesörü Ercümend Ekrem Ta1u \'e 
~Uya. çe~ildim. Ve parlak bir imtihan daha bir çok güzide zevat, bu toplan -
tı erdun. Imtihandan sonra, beni yam - tıdan mahrum kalmaya mecbur bu1u-
~ Çağıran, ve ecnebi müm~yizler hu-

1 nuşlarının elemini, derin bir samımi -
ti tun~a mektebin, hoca!arımm y:iile- DünJdl eğlence'krden bir intıba yet1e b' diriyorlar, küçük büyük :ırka-
d.?1 agart~ığım için alnımdan öpen mü- neş'e ve alaka uyandıran nükteli sade daşlarına. saygılarını, selamlarını yol-

Ur bay Ismail: · · b luvorlardı. . ve sürükleyıcı ir lisanla an;attı: J t 
L. - Ben, dedi, zaten senin gögwsümiizü 0 d · d ded Atatür'k'e. smet Inönüne., tazim tel-
~b - evır e, i, ekseriyet salvar · 
gj artacağını biliyordum. Nebatat der potur, çarık giyiyordu. • ' graflan çelô!mesı ve gel~ telg!Clflara 
L. nde muvaffak olacağın sünbü~ün:icn cevap yazılması kararlaştırıldı. Şeh!t 
~liiydi! Memlekete garptan gelen her yeni ları bir dakika süren hazin .;üklıt!a 

«Tanbur i~1eri:ı:• 
~ 

1 
O sırada mektebe yeni konulan zil 

ı: 1nd1. Bu zil hazirunu konferans sa
ı;una. davet ediyordu. Fakat ziliı. ça
d tnasıJe, kıyametin kopması bir o~ -
'f, u. Dershaneye, tan bur la irip çıkm<ı-
a alışmış olan eski talebeler: 

lll - Biz zili tanımayız! Zille şuraaan 
hu:aya gıtmeyiz! Tanbur isteriz tan -

!)Çalınacak! Tanbur... Tanbur ... 
ıye tutturdular. 

tlı ~u umumi isyanı bastırmak ici:ı, 
l:tı e tebin 35 senelik tanburcusu "'A.h
l:tı et ağa .. ya haber gönderildi. Ve Ah-
1.ı~~~ğa, taktığı meşhur, an'anevi ve 
)i . ı tanburunu gümbürdeterek a~a-

Şı teınin etti. 

meta: 
F · ·ı d' · saygılandı. 

- renk ışı. ıye ıstihfaf ediliyor - Bütün bunlardan sonra, yemekha -

du. nelere inen eski Galatasar:aylıla!', me~· 
Pantalon giyenlerle: 

k' d' hur pilavlarını, büyük bir ne~'e i~inde 
- Mum baca·. 1ye Eğleniliyordu. 

1 k . '-'<~diler. Setreli, p<ınta1on u ımseler: J 

_ Alı:ıfnmga! diye damgaıan!vordu. Saçları sakalları, hayatın sayısız ga· 
· - ilclcrile kırlaı?mış. hatta bembeyaz kc-
Tştc o devirlerde, bütün ls1ihzalara, 

hakaretlere hedef tutulacak1armı bil - silmiş Galatasaraylılar, bu tarihi pi15-
dikleri halde, her şeyi göze alarak va kaşık atarken, şimdi aynı !>mılarda 

• oturan çocukları, hatta torunları kadar 
memlekete bugünkü med<!ni kılıeın 
ilk nümunelerini sokanlar Gala~' • gamsız. tasasız görünüyorlardı! 

Mektebin en eski mezun~ı:ırından, 
rayhlardır. 

ak sakalh Farisi hocaSl Bay Z!yaeddin, 
Ahmet Muhtaııdan sonra söz sırası, 

Galatasaraylılar Cemiyeti namma, A - vanındaki gençlerle bir çocuk g~bi şa-
b' d" D kalaşırken: 

ı ın averc vcrilm4ti. Ah.idin Davcr, _ Birader ... Voronof aşıSl halt et • 
şu sözleri söyledi: 

miş bu pilavın yanında! diyordu. 
- Biz burada, ayni ailen!n, uzun 

müddet birbirindtm uwkta kaldıktan Jf 

~ ............ ı:ım! ..... l:m! ........................... ~ 

ı Em~iyet Sandığı ilinlar1 1 
Emlak Alıcılarına 8 Taksitte Satış 

SEMTİ 

Usküdarda Solaksinan mahallesinde 
Seliımia1ıefondi sokak E•ski 22-1 ye • 
nı 194 numaralı. 

Üsküdarda Tabaklar mahallesındc 
Toptaşı caddesinde oskı 336, 336 Mu. 
yeni 336, 372, 364. 
Fatihte Kirmasti mahallesinde Emir
lerhanı sokağında eskı 19, 19 Mü. 
21, 17, 19, 21 yeru 15, 17, 21 No 
Kartalda Harmancık mahallı.?sindt"? 

Osman<'ık sokağında eskı 848 yeni 
53, 53/I No h. . 
Kuzguncukta İcadiye caddesind<! eskı 
16, 18, 20. yeni 12. 14. 16 
Bakırkoyünde CPvızlık mahallcsindr: 
Banyolar sokak eskı 28. yenı 39 No lı. 

Merdıvenköyünde Trkke sohğım].1 

eskı 5, 6, yeni 8 (kapı üzerind~ 7fı 

No.) 

Muhammen 
C 1 N S İ kıymeti 

İki katlı iki odalı kargir 
bahçeli bir ev 350 

Dükkanı olan hamam ve 
hamamın muayyen ha -
tab ve bahçe mahalli 
Kargir iki dükkan 

Bir buçuk katlı ve dört 
odalı ahşa b bahçeli bir ev 

Ilır brın ve bir dükkan 

İk1 bu~k katlı ve yedi 
odalı hamam, elektrik ve 
kuyuyu havi (deniz ke
narında nhtımlı) ahşab 

bahçeli bir ev 
Bır buçuk katlı ve üç o
dalı ahşab bir ev 

1900 
500 

250 

450 

2000 

120 

l - Arttırma 2 haziran 937 tarihine düşen Çarşamba günü saat 13 ten 15 ı 

kadar Eınnıyf't Sandığında yapılac-ak ve gayrimenkuller muhammen kıymetle • 
rinı bulursa en çok bedelı verenın ıızerı nd<' kalacaktır. 

2 - Arttırmaya gırmck için mu hanı men kıymetin yüzde onu nisbetinde pey 
akçesı yatırmak ı:ızımdır ' 

3 - Bcdclın dörttı· birı peşin. gcriyf' kalanı sekiz senede, sekiz müsavi taksit
te ödenir Taksitler % 5 raıw tabidir 

4 - Taksıtler ödeninciye kadar gayı i menkul Sandığa birinci derecede ipo -
teklı kalır. (2'/14) 

= 

Doktorun anlattıkları 
(Baş tarafı 9 uncu sahifede) yudumlarla içerken Şebnem hanımefcn· 

beni getiren dadı kalfa da i~ri girmişti. diyi tetkik ediyordum: İri yapıli, levend 
Bu sefer hastaya hitab ettim: bir kad.ındı. Şeffaf, beyaz bir cildi var

- Geçmiş olsun, muayeneme müsaade dı. Büyük laciverd gözleri bu yasemin 
buyurur musunuz? ten üzerinde açılmış baş döndürücü iki 

Solgun göz kapakları titredi. Kısa fa- sevda enginiydi Yuvarlak omuzlan, top
kat sık kirpiklerin çevrelediği gözlerini lu göğüsü içimdeki ihtirası ateşliyordu. 
yüzüme diktL Sonra ihtiyar kadına döne- Dalgalı, kumral saçlan beyaz yastıkla· 
rck: rm üzerine dağılmıştı. Bu halile Şebnem 

_ Dadı, senden ve doktor beyden baş· hanımefendi, meşhur bir ressamın kale -
ka herkes dışarı çıksın.. rninden çıkmış mutena tablolara benzi • 

Du söz üzerine beni odaya getiren bes· yordu. 
leme ile öteki yaşlı kadın k4!1kıp gittiler. O gün kendisini fazla rahatsız etme ... 
Hasta, yastıklarına dayanarak doğruldu. dim. Kısa bir muayeneden sonra mutlak 
Kısık bir sesle: bir istirahat tavsiye edip ayrıldım. 

- Çok muztaribim doktor, dedi, dün 1 Üçüncü ziyaretimde hastam beni çok 
&kşam küçük bir .kaza geçirdim. Ayağım samimi bir arkadaş gibi karşıladı. Artıl
kaydı .. bir kaç basamak merdivenden düş §ezlonkta oturuyordu. 
tüm. Onun tesiri mi .. bilmem.. - Hoş geldiniz doktor, dedi, ziyaretini-
Ayağa kalktım .. yatağa yaklaşarak: ze, tatlı sohb€tinize o kadar alıştım ki.. 
- Merak etmeyiniz efendim, dedim, bir iyi olduktan sonra kıymetli arkadaşlığı-

bakayım.. nızı kaybedeceğim diye üzülüyorum. 
Kısa bir muayeneden sonra her ılCY :ın- - Buna imkan yok Şebnem hanıme -

laşıldı; hafif bir kürtajla çocuğu aldım. fendi, dedim, hastalanın aynı zamanda 
İcab eden ilaçları yazdım. Nn~ıl istimal benim en yakın arkadaşlarım, samimi 
edileccıtini dadı kalfaya tenbilı ettim. Ya- dostlarımdır. Bilhassa sizin gibi nazik ve 
rın sabah tekrar geleceğimi söyliyerek lıitü!kar olurlarsa ... 
yan baygın bir halde bulunan hastamın Renksiz dudaklarında zarif bir tebes • 
yanından ayrıldım. Ertesi günü hastane- süm çiçeklendi. Sobayı ateşlemek için 
de bir çok işlerim çıktı. Şebnem hanıme- gelen dadı kalfaya: 
fendinin evine akşam geç vakit uğnya - - Dadıcığım, Gültere söyk, bize çay 
bildim. Hasta; günü sabırsızlıkla geçir • hazırlasın .. dedi. Sonra bana döndü. Kü~ 
miş, her kapı çalınışında benim geldiği - çük tabakasından iki sigara çıkararak: 
mi zanııetmşi.. bunu dadı kalfa söylü - _ Buyurun .Mecdi bey, koltuğunuzu bi 
yordu. Şebnem hanım; yüzünü büsbütün raz yaklaştınnız! Daha rahat konuşuruz. 
solgun gösteren tirşe ipek bir gecelik giy
mişti. Ben içeri girince okumakta olduğu 
kitabı bıraktı. İnce parmaklı narin elini 
uzatarak: 

- Sizi ne kadar çok bekledik efendim, 
dedi, hastalarını üzmek doktorlara yakı~ 
şır mı? 

- Af buyurun, doğum evinde o kadar 
çok işim vardı kL nasılsınız? Gene san
cılar devam ediyor mu? Kalkıp gçzinnre
diniz ya? 

- Hayır, hep arka üstü yattım doktor, 
dedi, sonra nazlı naz.lı şikayet etti: 

- Fakat SdncıJar gene hafif bir suret
te devam ediyor.. bilhassa ~ol tarafta .. 
dün gece sabaha kadar öyle ıztırab çek
tim ki .. bu :ıcıyı ölünceye kadar unutmı
yacağım .. 
Dadı kalfanın getirdiği kahveyi aL:rır 

Kalktım, koltuğu biraz çektim, bir de 
kibrit yakarak sigarasını ateşlemek için 
Şebnem hanıma yakla~tıın. Eğildi, siga
ra yanarken laciverd göz bebeklerinin 
de kıvılcım]andığım, alevi önlemek için 
uzanan dudaklarının titrediğini gördüm. 
Şebnem hanım sigarasından derin bir ne
fes çekti. Halkalanarak yükselen duman· 
lan, yan kapalı gözlerinin süzgün bakış
larile takib ediyordu. 

- Şebnem hanımefendi, dedim, mü • 
saade ederseniz bugün size bir doktor gi· 
bi değil, mahrem bir aile cıostu. itimad 
ve samimiyetinizi kazanmış bir arkada~ 
sıfa tile bazı şeyler soracağım 

O, kısaca: 
- Buyurunuz doktor, dedL 

(Arkası var) 

Taksim Cumhuriyet abidesine çeknk oynatan bir cünbüş içinde, arkaaaşlığa 
koymaya giderlerken, etrafta bulunan vefasızlık. ve ilim ocağına nankörlük 
mütecessis seyircilerden birisı, yanım- denilen duyguları bir defa daha, ve bir 
daki yaşlı Ga.atasaraylıya sordu: daha dirilmiyecek şekilde öldürmüş • 

- Kimin cenazesi bu? !erdi! Buna fi'li bir delil de isti.) or mu· 
Zeki Galatasaraylı güldü: sunuz? O halde söyliyeyim: 

- Cenazeye gitmiyoruz ... Cenaze • Dün Galatasaraylılar; göğ~lerinde 
den dönüyoruz. Galatasaray rozeti taşıyan bütün Ga • 

- Kimi gömdünüz? latasaraylılann, birbirlermi tanısalar 

- Vefasızlığı, ve nankörlüğü! da, tanımasalar da, hürmet ve sevgile 
Yalan değildi. Dün Galatasaraylı - selamlamalarına karar verdiler! ~ €ski talebelerden birisi, şapkasm1 

ıp hazırundan topladığı parsayı Ah- sonra bir ar.aya toplanmış büyük kü - Gah1tasaraylı1ar, yemekten sonra, lar, kocamış yüreklere bile çiftetelli Naci Sadullalı 
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1 

SON POSTA 

ve 

TIRA BIÇAGI 100 defa tıraş eder 
Bütün dünyada emsaline hiçbir zaman tesadüf edilemiyecek derecede büyük muvaffakiyet kazanan HASAN TIRAŞ Bıçakları yeni ve kat'iyaa ......... 
mu nevini piyasadan musırran isteyjniz. Yeni HASAN TIRAŞ Makinelerile bir Jikle HASAN TIRAŞ Bıçakları tırq olduktan sonra kat'iyen .mnei'e 
ve kurulamaia hacet yoktur. Ve bu tırq bıçağı biç bozulm~mak tartile gayet kolaylıkla ve huzuru neı'e içinde yüz defa tırat eder. Dünyaıun hiçbir tıral 
bıçaimda bu meziyet yoktur. Ve buna ancak HASAN TIRAŞ Bıçağı muvaffak olmuttur. Markasına ve ismine dikkat. 1 adedi 5 - 10 adedi 35, p.,. 
lanmu Hasan, bıçaiı 1 adedi 6, 10 adedi 50 kwUJtur. Hasan Tıraf Sabunu - Hasan Tırat Kremi - Hasan Tırat Pudrası - Hasan Tıraı Kolony- ela çok 
zevk ve •et'e veren yardımcı ve mükemmel vasıtalardır. Hasan depolarile ıatlf yerleri ve bütün Anadolu tuhafiye ve bakkaliye mağazalarile ec:saae"' 
lerde ve aktarlarda bulunur. ___________ __:.. _______________________ -----------------------------------------------~------~----~----~----------~~---------~ -------

-

...................................... ~ I #_. ........................................ .. 
Artık ecnebi malı kullanmıya hacet kalmadı 1 

Tamamen Türk işçilerinin çalıştığı fabrikamızda; 

Avrupa malından daha iyi ve daha ucuz 

BAŞKURT 
Çatal, kaşık ve bıçak takımları, çay kaşıklan 

n saire kal'iyyen paslanmaz ve daima ayni güzelliği ve ayni parlaklığı 
mubaraza eden halis alpakadan yapılmaktadır. Her yerde arayınız ve 
Avrupa rualını verirlerse almayınız. 

Mektep idarelerinin Nazarı Dikkatine: 
Çatal, kaşık ve bıçak takımlımmızın tıırzı imalini görmek istiyen mektep 

talebesinin grup halinde fabrikamızı ziyaret etmeleri rica olunur. 
' Umumt deposu: Tahtakale, 51 No. lı Poker tıraş bıçaklan deposudur. 

Fabrikası!: Beşiktaş vapur iskelesi ittisalinde No. 28- 30 -

Baş ve Diş Ağrısı lstırabların 
En Müthişidir 

• • 
1 1 

En şiddetli diş ağr1larım dindirir 

GRiPiN 
Bütün ağrı, sızı ve 

sanclları keser. 
Ba~ ağrısına, nezle, grip ve 

romatizmaya karşı 

Bilhassa müessirdir 
h1t~t~ıklan ~ · ~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mütehassısı '• 

KUV'VJ:!T· SU:R,UBU 
Çocukların bilhassa kemiklerinin 

teşekküJatını kolaylaştırıp 

kuvvetlenmesini tc nin eder. 

ONU: 
PERTEV ŞURUBU 

ile btlytlmlf ylz binlerce çocatan 
ebeveyninden sorunuz. 

--

Dr. Hayri Ömer 
öıtleden sonra Beyoğlu Ağacaırıi 

\karşısında No. 133 Telefon: -!35SG 

• 

l:
,_ ~~· E~~n~iH y~~n~ j h:'a 

n akşama kadar bastaları~·ı 1 
kabul ec~er. Tel. 24131 ... ,; 

OoYÇE-0-Rl-EN_T_B_A_N,{ ... , 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedekı ıubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: 1st. Tütün Gümrüğü 

* Her türlü banka iti * _____ , _____________ __ 

~ Doktor 

1 lbrahim Zati Oget 
Belediye karşısında, Piyerloti 

1 caddesinde 21 numarada bergOn 
öğleden sonra hastalarını kabul 

' >eder· .. ••••••'"" --
O üz ellik reçetesi 

Bayan, doktorundan bir 
"Güzellik reçetesi,, iıtemişti. 
Doktor, ona şu kısa reçeteyi yazdı: 

- .KREM VENÜS 1 .... 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGİL 
S. Ragıp EMEÇ" 

$i.$eln: 
1lı, .. r., -1 Lr, 

"'~'- Lr. VC 3 LT, 

-
• 

KANZUK SAÇ EKSiRi 

KOMOJEN 
Sa~·lann köklerini kuvvetlendiriı·. 
Döklilıııesini keser. Kepekleri ta -
ıııaınen giderir ve unyuıne kabili
yelini nrtmırıık sn~·lnra 'eniden 
hayat verır. Kokusu llitıf, kullıuıı~ı 

ko.ay hir saç eksıridır. 

lngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

BEYOGLU • ISTANEUL 
'-............................ . 

Daktilo Aral!ıyor 
.Ankarıı'da bir mnessesede iyi maıışla çalıştırılacak Daktilohıra ihtiY8~ 

vardır. Tıtliplerin Pazttrdan mttadn gOnlt>rde saııt 10 ile 12 ye kudar Sirkccı 
Saııasar Han 34 numaraya nınracaatlım. 

Beyoğlunda •• 
al Teki Loka ~tası 

Rina snbilıi Börekçi Bay IIUseyin tar.ıfından yıkılac ığı cihetle lo an
lamız bir çok fedakll.rlıklı:ıra katlanarak ve bir çok yenilikler gösterere~ 
yakında Taksim m~ydnnı karşısında 3 No. lu dtikkfü1a nakieılıleccA1 

sayın mUşterilerlınize arzoluııur. ,1 
._ __ •ı• Cemal Tekin lokantası ••hlbi Cemal Tekin 


