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Romada yeni siyasi 
vesikalar aktedilecek 

• 
Roma, lngiltere Berfin ve 

Fransaga 
tJazigetlerini 

ve 
karşı kat'i 

tayin ediyorlar 
Avusturya Başvekili 
p . 2 

Şuşnigde bugün Peşteye gidiyor 
vas ,a.rıs, (Hususi) - Yarın, Romaya 
B 

1
' olacak Alman Hariciye Nazın 

aron Neu h' . büy .. k . rat ın seyahatıne burada 
; .... hır ehemmiyet verilmektedir. 

ta A ~ruşmelerin başlıca mevzu unu Or· 
naat·\ rupa meeelesi teşkil edeceği ka-

1 umumidir. 

1s Bütün iddialara rağmen bu arada 
el~nyadaki vaziyetin de tekrar tetkik 

1 cceği şüphesizd' R ır. 

Yanı:ta~a bilhassa Almanya ve !tal· 
ed ngılterc ve Fransaya karşı takip 

ece kler· · 
da b• 1 sıyasetin ana hatları hakkın-

.r karar verilmesi muhtemeldir. 

Ro Roınadan ne söyleniyor 
tın ~ba, 2 (A.A.) - B. Yun Neurath ya-

a ah b' tekni. ır çok yüks:-k memurlar ve 
lat C'~Yenıerle birlikte bnr:ıya muvasa -
feller ~ce~ir. İtalyan ve yabancı malı -
kaıar a~:?aret:, -yalnız yeni siyasi vesi
•Ynı zanıa n~ tnuncer olacağı için değil, 
dairna sa ~ 1n a Roma-Berlin mihverinin 
ğunu gös7c anı ~~ işler ~ır ~ hald_e oldu -
ntiyeı atf reccgınden ~U)"..ık hır ehcm-

B etmektedirler. 
undan b k 

lında .. .. aş a, Roma il~ Herlin ara -
rerin !~.ruşme mevzuu çoktur ve Füh -
bir çok umessm ile Kont Ciano bugünkü 

meseleler önündekı müşterek si-

Baron Neurath 

yasetlerini pratik surette tasr;h edecek
lerdir. B. Göring yakında İspanya me -
selesini görüştü, B. Von Neurath daha 
ziyade orta Avrupada ve batı devletleri, 
Fransa ve İngiltere karşısmda takib e -
dilecek hattı hareketle iş~gal edecektir. 

Pastırmacının elinden diri 
olarak kurtarılan eşek 

kaybolan bir eşeği bulmak için lstanbul karış karış 
araştırıldı, nihayet hayvancağız eşek etinden pastırma 

yapan bir adamın evinde bulundu 
tdbün eşek etinden past1rma yapan bir 1 miştir. Yaptığımız tahk~ata göre hadise 
li a~ Yakalanmış ve Sultanahmet bi - şu şekilde cereyan etmiştir: 
ncı sulh · (D 4 .. .. da ~ceza mahkemesine sevkedil - evamı uncu sayfa ) 

1

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

Türkiye - Irak 
şimendiferleri 

birleştikten sonra 
Londradan Hindistana 

gitmek isteyenler için en 
kısayolTürkiyeden geçecek 

Türkiye hududunda (NuM:ybio) de biteo de· 
DJiryolları ne ı !rakı da (Kal et - ül - Şerlı:at) da 
biten ıimeodiıerıer aruınd• birleımeai icap 

edeo takriheo SOo kilometre meaafeyi 
gö.terir harita 

(Yazısı 11 inci sayfada) 

Katiller dün 
deAdanada 

kaldılar 

İdare .iflari telefonu : 20203 Fiatı 1 Kurut 

1 Bir Suriye gazetesinin hezeyanı 1 

35 inci yalan 1 
Almanyada gizli bir içtima yapılmış 

Suriyeyi aleyhimize tahrik edenler düştükleri 
gii!ünç mevkiin /arkında bile degildirler: 928 de 
Göbelsi Rropaganda Nazırı olarak gösterigola 

Şam, 27 Nisan - (Husust Muhabiri -
,miz yazıyor) - Mahud EJ Kabes gaze -
lesi, Türkiye aleyhinde yaptığı propa -
,gandalarında devam edip gidiyor. cMah
mud Sami Beyin Hatıralar1> unvanı al -
tında neşrettiği tefrika hala nihayet bul
madı. Bu tefrika, hep Tilrkiyenin Müslü
manlara ve Suriyeye karşı yapmak iste
diği fenalıkların hikayesine aiddir. cMah
mud Sami Bey> isminin arkasında sak -
,lannn şahıs, rivayet edildiğine göre, bu 
gazetenin başmuharriri olan Necib El 
Ris'dir. Otuz beş gündür devam eden bu 
tefrika, Türkiye, İslam ve Suriye müna -
sebatına dair her gün bir masal anlatır. 
Bunun hepsi de garazkar bir hayalin 
mahsulü, ,bir yalandır. Size 35 inci yala
nın neden ibaret olduğunu anlatayım: 

(Devamı 11 inci sayfada) Göbela 

Eski Şark Şimendiferleri 
Şirketinden hin kişi davacı 

ilk pa ti olarak 200 memur ve mflstabdem 
Devlet Şurasına başvurdu. Davacıların vekaletini 
Pro~ esör Mahmut Esat Bozkurt deruhte etti 

Geçenlerde imti -
yazı hükümete ge -
çen Şark Şimendi -
ferleri Kumpanyası 

nlcyhine, memur ve 
müstahdemlerin aça
cakları tazminat da- (. ı · 
valarmdan ilki, açıl

mıştır. Davacıları -
nın bin kişiyi bula .. 
cağı ve istenilecek 
tazminat mikdarı · 
nın yarım milyon tu· 
tacağı kestirilen bu 
ehemmiyetli davalar· 
dan ılkine aid isti 
da, birinci parti ola 
rak 200 memur vt 
müstahdem namı -
na Devlet Şurasına 

verilmiştir. Müraca • 
ati,· bunların vekil ' 
ve mümessili sıfatı -
le eski Adliye Baka- Daoa açan memurlardan bh' kımal 

Milli Küm& Maçlar. (Yazısı 11 inci szyfada) 

nı, İzmir say lavı Profesör Mahmut Esatl lar. Devlet Şftrası riyuetine yapılan 1-
Bozkurtla, İstanbul mıntakası eski adli- ilk müracaati, diğer memur ve mllstah 

1 
ye müfettişi Ali Şevket Erkün yapmış - (Devamı 11 inci sayfada) 

Fener G. Birliğini 2 - 1 A. Gücü 
Doğansporu 3 - 2 gendi 

Maltepe askeri lisesini bitiren 250 

,. 

"t~fnerba1tçe - Gcııçlcrbirliği karşılaşmasından bir görünıl.ş 
ın:n · ~erb~hçe stadmda ve İzmirde yapılan Milli Küme maçları ile güreg 

!ıakalannın tafsilatını 7 ncı sayfamızda okuyunuz.] 
1 .. 

gence diplomaları dağıtıldı 
Dün Maltepe askeri lisesi 1 1 inci sı· 

nıftan mezun olan 250 gencin diploma
ları büyük merasimle tevzi edilmiştir. 

Törene tanı saat t 4 de başlanmıştır. 
Merasimde General Osman Tufan, Ge· 
neral Sabri, Nuri, yedek sübay okulu 
komutanı Albay Behzat, Deniz harp o
kulu komutanı, Kuleli Müdürü, 1&ylav· 
lar, gazeteciler ve 500 ü mütecaviz da· 
vetli ve talebe velisi hazır bulunmuş
tur. Sınıf zabiti yüzbaşı HiJrninin neza· 
reti altında tam saat 14 de mezun olan 
11 inci sınıf Webeleri bir tabur halin· 
de bahçede toplanmışlar ve sınıf amiri 
binbaşı Tahsin tarafından teftişleri ya• 
pıldıktan sonra mektep komutanı Al • 
bay Adil Törer davetlilerle birlikte iç
tima mahalline giderek talebeye hita· 
ben kıymetli bir söylev vermiştir. Ko· 
mutan soylevinde talebeye askerliğin 

(Devamı 1 ancı sayfada) 

Merasim heyecanlı 
oldu, talebe 

piyesler temsil etti 

Merasimden bir intıba: 1s tiklıil marşı çalmırkn 



2 Sayfa 
c::::. 

Her gün Resimli Makale: 

Devletçilik, cemigelçilik 

- Yazan: Muhittin B ir(en -

X Korhaktan Jıorlıunuz I X ,---:----------------~ 
Sözün Kısası 

Tenekeyi altın diye 
Satanlar ! 

E. Talu---z abıta vak'aları arasında hazan 

_ tesadüf ederim: Bilmem nere
de, bilmem kim, elindeki b:r teneke 
parçasını altın, bir sırçayı eımas diye 
satarken yakalanıp mahkemeye veril"' 
miş. 

İnsanlar tuhaftır: Birinin suç telak"' 
kisi ötekininkine uymaz. İşte beniın 
nazarımda da, bir teneke parçasını ve
yahut ki bir sırçayı altın ve elmas diye 
yutturmağa çalışanlar, maruz kaldık"' 
ları muameleye kat'iyen müstahak ol· 
mamak Iazım gelir. 

Allah, insanlara temyiz hr.ssasını 
vermiş ise, elbette ki boşuna değildir; 

ve tenekeyi altın, camı pırlanta dıye yu 
tup yutmamak elimizdedir. Kaldı kt 

A sri devlet, A vrupah devlet denil

diği zaman, ben, asri bir cemiyet 

kuruluşuna sahih asri bır milletin siyasi 
varlığını ifade eden bir amme otoritesi 
ımlanm. Bir memleket, bır millet ve bun 
lann harici ifadeleri olan bir devlet ne 
dereceye kadar asridir ve: Avrupalıdır? 
Bunu anlamak için de o memleket içinde 
yaşıyan cemiyetin bünyesine ve bünye
yi vücuda getiren teşkilata bakmak la -
zımdır. Bir milletin hakiki kuvveti, bir 
devletin hakiki varlığı, hu bünyeyi vü -
rnda getiren içtimai teşkilata bağlıdır. 
Hayır cemiyetlerinden büyük şirketlere; 
IJim ve :fikir cemiyetlerinden en basit eğ
lence, gezme cemiyetlerine~ ve nihayet, 
bilhassa meslek cemiyetlerine ve içtimai 
teavün şirkeUerine vanncıva kadar tür -
lü türlü içtimai teşekkuller vardır ki 
bunlar, hangi memlekette çok genişle -
miş, çok ilerlemiş ise o memleket asri -
dir, orada o derecede inkişaf etmiş Av -
rupalı bir millet yaşıyor demektir. Bu -
oun aksi de gerilik ifade eder. 

Bir adam bir cürüm işlemişti, mahkemede hesap verirken: 
. -: Elim titredi, tetiği çekmiş bulundum, kurşun kendi -
lığınden gitti, dedi. Şahitler de bu iladeyi teyit ettiler, suç
lunun bu suçu sadece korku tesiri altında yapmış olduğunu 

Kcırkak adam tehlikeJidir, çünkü dimağı karanlık içinde 
kalm1ş, iradesi bowlmuş, ne yaptığını bilmez hale gelmiş- böyle şeylere, hayatta hepimiz de her 
tir. Korkaktan korlrnnuz, korkunun tesiri ilP. hayatınıza gün bir türlü tesadüf eder, bir türlil 
kastedebılir, ö.ldığı yanlış tedbirler ile bütün mevcudiyeti- maruz kalırız. Altın kadar değerli, mÜ"' 
niı.ı i~teınjyerek mahvedebilir. cevher kadar has ve halis bilerek, ÖY"' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~. lece kabul eylediğimiz neler vardır k~ 

L
r. s o :z ) zaman hakiki mahiyetlerini meydana 

söylediler. 

Başka bir ifade ile, bir Avrupalı mil -
Jetin içtimai anatomi ve fizyolojisi bu 
cemiyetler ve bunların arasındaki faa -
)iyet münasebetleri demektir. Eksik ce
miyetli bir millet, modern millet için, 
eksik uzuvlu vir vücud demektir. 

An R A" s o N IF\\ An çıkarınca apışır kalırız. Hem bun1ar, 
UJ ekseriya, mohenge vurulur, kuyumcu"' 

ya gösterilir şeyler de değildir. Nasıl 

Amerihada greuci •- _., Kaçırdığı çocuğu aldandığımızı, yüreklerimiz cayır ca ... 

Ameleyi çocuklar HER Gup·N e·ın FIKRA ili yır yandıktan sonra farkına varırız. ırıegvalarla Halbuki bu ayarsız ve değersiz nesne· 

Yola getir di:er Besliyen ler, umumiyetle bizi yakmış olmak1a 
Ayakkabının teki kalırlar ve cezasını münhasıran çeken 

Devlet, siyasi bir ku·ıvcttir; muhtelif 
hadiselerin tesiri altında, onun kuvvet -
Ienmesi de zayıflaması da kolaydır. Fa
kat, bu yukarda saydığım şeyler, cemi
yetin kendi içinden kaynayıp gelen kuv
\letlerin ifadesi olduğundan bunlar için 
böyle bir tehlike yoktur. Cemiyet içinde 
yaşama kuvveti oldukca, hiç bir şey, hiç 
bir tesir bunlara hükmünü geçiremez. 

Alt katın kiracısı l"vine erken ge - gene biz oluruz. 
lir, erken yatardı. Ü:;t katın kiracısı Bana satılmak istenilen bir yüzü " 
da aksine geç gelir, g"\ yatardı. Alt ğün teneke ve sırçadan ibaret olduğu· 
katın kiracısı onun eııt• girdiğini, o- nu, şayet biraz izan, bir parça da tecrÜ" 
dasına çıktığını duymazdı amma; ya- bem varsa ben pek ala fark ve temyiz 
tarken ayakkabıların~ yere atışını, edebilir ve alıp almamakta muhtar ka" 
uyku arasında duyar, iirkerek tıya - lırım. Bu itibarla onun bana arzedil-
nırdı. mesi tam bir suç olmaz, bir suç te~eb ... 

Daha başka bir ifade ile: Demokrasi 
demek, halle teşkilatı demektir. Bir mem
leketin ne dereceye kadar demokratik 
olduğunu anlamak için, o memleketin iç
timai teşkilatına bakmak lazımdır. Halk, 
kendi kendisini idare etmek kabiliyeti -
ni hliz midir? Haizse mutlaka teşkilat 
18hibidir ve memleket de demokrattır. 

Bir sabah kapıdan çıkarken birbir- büsüdür. Bu teşebbüsü aklın bırakmak 
Zerine tesadüf ettiler. Alt katın kira- da benim dirayet ve ferasetime bağh 
cm ayakkabısını yere yavaş koyma _ bir şeydir. 
sını üst katın kiracısı4!dan rica etti. Gelgelelim, ilim, irfan, edebiyat, po" 

O ak§am alt katın kiracısı gene uy- litika, içtimaiyat sahalarında, Tanrının 
ku arasında ayakkabının hızla yere günü, 'bile bile altın ve mücevher diye 
düşüşünü duyup uya•ıdı bana yutturulan tenekeden bayağı, sır 

- Haydi, dedi, ik•rıci 
1
eki de çı _ çadan aşağı metalara ne diyeyim? 

* 
karıp atsın da öyle nyuyayım. Bunlar caiz, meşru, makbul de, Ka• 

Sabaha kadar uyumadan bekledi. ragümrüklü Safiyenin, Tavuk paza• 
Geçende Yugoslavyaya gittiğimiz za - Nevyork civarında bir çikolata fab-

rnan, ben bu memlekete bu gözle bak - rikasının 600 amelesi grev ilan etmiş
tun. cYugoslavya. denilen siyasi varlık }erdi. Amele son zamanlarda dünyanın 
firmasının altında ne var? Bunu anla - her tarafında adet edinilen b ir usul 
maJr: istedim. Anlamak için de, ben dai- tatbik elm~ler, fabrikayı işgal etmiş
ma bu teşkilata bakanın. lerdi .. Fakat o civarda oturan fabrıka-

Fakat üst katın kira<."tS'I ayakkabısı _ nnda Rebiaya bir teneke yüzüğü altın 
Varşova hayvanat bahçe:>inde birdi- bahasına sokmak istemesi mi cürüm sa• 

nın ikinci tekini çıkanp yere atmadı. şi maymun iki yaşındaki bir yavruyu ı k? 
Ertesi sabah gene bırbirlerine te _ yı aca · birdenbire kapıp ka"ırmıs .. Bunun ü- Be b a l ha:ı- d · ? Aıı~"' 

sadüf ettikleri zaman ii.!:1 katın kira- 'J n un nası c :&!\• erım . . cu.t 
zerine dört tarafa adam saldırılmış. U· ı'çın· so··yleyı·n· ı 

cısı özür diledi: ız. 
Baktım ve gördüm: Yugo~lavyada, Yu- ya süt veren köylüler, ve çikolata is

goslavyanm Avusturyadan kopmuş olan teyen köylüler bir cemmi gafir halinde 
yeni parçasınCia değil, eski Sırbistanda fabrikayı bastılar. Grev yapan amelele

zun zahmetlerden sonra çocuk hiç bir L3 
- Dün akşam gen~ bir ktısur et- arızaya uğramadan dağda bir inde bu • le: 

tim. Ayakkabımın bir tekin! çıkarıp ]unmuş. . ' 4' 
Yere attıktan sonra,· S1·zin teııbı"lıı"ııı·z v k' h b" • ca~ a anın ma iyeti ıraz sonra an-

bile mükemmel bir kooperatifcilik var • ri dövdüler. Çocuklar da: aklıma geldi. İkinci teki yavaşça yere Iruıılmış: Meğer maymun yavrusunu 
dır. Son bir kaç sene içinde çok inkişaf - Grev falan tanımıyoruz, illa çiko· 
etmi§ olan bu kooperatifcilik, tamamen lata isteriz, diye bağırdılar. Ameleler 
Avrupalı bir riıh içinde ve Avrupalı bir bu tazyik karşısında tabii olaFak grev

bırakıverdim. kaybetmiş, bu çocuğu görünce beğene-'*--------------• rek kaçı'rdığı anlaşılmış. Maymun iki 
Ağlamakta meharet gün çocuğu meyva1arıa beslemi.ştir. 

teşkilat bünyesine malik içtimai bir ma- den vazgeçtiler. 
kine olmuştur. Bu teşkılat sayesinde Garip bir otel 

gösteren kız 12 yaşında çocuklar nasıl 
halle, devletten gördüğıi biraz himayeye Amerikanın büyük bir sınema kum-
rnu.kabil, icabında ona kuvvet veren bir Londrada çıkan :°{ews Statesman panyası bir kaç ay evvel gazetelere bir 
hayat ve iktısat temeli vazifesini yapı _ and gazetesi yazıyor: ilan vermiş ve bµ iJanda: 
yor. A.JJ1erikada Mephis şehrinde bir a- «Filmler çevrilirken icap ettiği za-

Kooperatillerden sonra, meslek cemi _ dam geceyi otelde, oda kapısını uyur- man ağlayabilecek genç kızlar arandı
yetlerine baktım: Onlar da Avrupalı nü- ken kilitlemeği unutmuş, sabahleyin ğını bildirmiştir.» . 
munelere göre kurulmuş, işliyor. Bun - uyandığı vakit, .~ir de ba~mış ki orta- Müracaat hayli kalabalık olmuş, fa. 
lan iyice tetkike vakit b la d · f lıkta eşyası, cuzdanı, hısse 8t!neı - kat bunlar bir müddet istihdam ed·ıı-
kat onlar da A . J ub.ma hım.' . nd- !eri falan hiç bir şey yok. , ın vrupa ı ır ro ıçın e B" 1 ~ ~ dikten sonra ekserisinin vazifesıne ni-
çalışmakta olduğunu gösteren bir hayli . ır soyguncu uga ugradığ_ı:ıa hayet verilmiştir. Yalnız. Florans Piper 
izahat v• ı · t Jd zahıp olarak derhal odasından poase ""ma uma a un. t 

1 
f . 

1
• 

1 
isminde 20 yaşında bir kız bu mevzu 

Koon.ratı·n d b"lh d"kk ı· . e e on etmı.ş, po.ıs ge mis fakat o sıra- .. d k b.1. ,...- er e ı assa ı a ımı çe- . , uzcr:.n e fevkalade bir a ı ıyet gö.:i -
>ren bir ~Y v d y 

1 
Ü da otelcı de yukarı çıkarak şu izahatı r- ar ı: ugos avyanın ç termiş ve bu güzel kız sümmettedarik 

ı._ \'erm iş: uüyük milll unsurdan vücuda gelmesine, ağlamakta fevkalade meharet göster -

ev lendirildi/er 

Kahirede iki aile her ikisi de on iki 
yaşında bulunan bir kız ile bir erkek 
çocuğu ev1endirmek istemişler. Fakat 
mevcut kanunlar bunların evlenmele
rine müsaade etmeyince iki yaşlı insan 
bulmuşlar. Onlan Hasan ve Litife na
mile evlendirmişler 

Tabii hadise meydana çıkmış. Ufak 
yavrular, büyük Liltife ve H asan, ve 
her iki tarafın veli ve vasileri hapse a
tılmıştır. 

Yeraltı hastahaneleri 
yakın zamanda bir diktatilrlük dervi ge- •- Bay gece odasını kilitlemeden miştir. 
çirmi~ bulunmasına ve bugün de hala yatmış blz kaµılan kontrol ederxen bu Kız angaje edilmiş, şimdi haftada Yeraltı hastanele rinin ilk nümune'"i 
otoriter bir nizam içinde yaşamasına rağ- vaziyeti gördük kapılarımız bir dört yüz dolar alıyormuş. Pragda yapılmıştır. Hastanenin son ka-
rnen, kooperatifler, Rochdal [Roçdeyl] in haftadanlberi yağ1anmadığı için gı- •··--------··-··-· .... __ tının üzerinde hava ve gaz hücumla-
kl&sik prensiblerine tam:ımen sadık kal- cırdıyor ve kilitler de gürültü - etmektense, kıymetli eşyasını aldık ve rından masun olması için dört metre-
mış olan, yani liberal bir teşkilattır. yapıyordu. Kapısını ki:ıt:e:nı: ~n aşağıda kasada hıfzettik.> lik bir toprak kısmı vaz'edilmiştir. * bir müşterimiz bu gürültür.ün Adamcağız, bu izahat karşısında te- Hastane 550 yataklıdır. Güneş ter-

Bu sahadaki müşahedelerimi _ kendisi tesirile rahatsız olabilir. Biz de şekkür etmesi mi, yoksa kızması mı i- tibatı kuvvetli elek trik ve ültra viyole 
ile çok mühim bir siyaset münasebnti i- kapısını kilitleyip kendisini rahatsız cap ettiğini bir türlü kestirememiştir. tesisatı ile yapılmıştır. 
çinde bulunduğumuz bir memleketi Tür- c======:::==================================~::,..=::::::======= 
kiyeye tanıtmı}'a tardını olmak için - ay- ,-------------------------------------------====~ 
nca bir kaç makale ile yazmak istiyo - J S T E R ı• N A N ı• S T E R ı• N A N M A ! 1 

rum. Fakat, şimdiden ~unu söylemek is-
t iyorum ki ben Yugoslavyadaki bu vazi-1 
yeti görünce imrenip 1çimi çekmekten 
Jtali kalamadım. 

Bu güzel şeyler, bizde ya hiç yoktu, 
yahud da pek noksan nümunelerle tem -
sil ediliyordu. 

Bir a;ka\la~umz c.nlattı: 
c:Bir J.:adın bize l!izmetci getirirdi. Hizrnetci bir müddet 

evde kalır, ~onra günün birinde, artık ben bu evde çalış -
mıyacağım; deyip pderdi. Biz gene hizmetd getiren kadı
na haber gönderirdik. O hemen bir başka hizmetci bulup 
getirirdi. Tabii iıer hizmetci getirişinde bahşi~ini de alırdı. 
En son getirdiği hizrnetci bir ay kalmıştı. Ayın sonunda bir 
gece: 

- Size bir ~y söylemek istiyorum. 

Dedi. Ne :;(iy;iyeceğini sorduk: 
- Siz teni çıkarır mısınız? 
Dedi. Hizmr:tcidr:n memnunduk: 
- Niye c:1karaJ1m; dedik, senden memnunuz. 
Bir şey daha söylemek istiyor, fakat tereddüd ediyordu. 

Nihayet şunu ôJ;:Tendik; onu bizim eve getiren kadın bir ay 
müddetle bizue kalmasını ve ay sonunda çekilmesini tenbih 
etmiş. Eğer (l11Un :;öıünü dinlerniyecek olursa bir daha baş
ka bir yerde cna iş bulmazmış. 

RochdaJ esası kunıln uş ve beynel _ 
milel ittihada girmiş olan yegane nümu
ne, tasfiye halindedir. Bunun bu akıbe _ 
te gelmesi, bizde devlctciJiğin yanı ha _ 
pna, onun en mükemmel muvaffakiyct 
t-artı olan cemiyc>tciliğin ilave edilmemiş İS T E R 1 N A N M A f 

IDevamı 6ınasayfada) ~-------------------------------------------------------.:::_ ____________________________ ._J 
iNAN 

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

1 - Bahri Muhiti Kebir yolunu ilk deo 
fa kim, hangi tarihte bulmuştur? 

2 - Balear adalan kaç adadan mü 
teşekkildir, isimleri nedir? 

3 - İrlandanın eski ismi nedir? 

(Cevapları Yarın) 

* Dünkü Suallerin Cev.ıplan: 
-1 - Porteki.lli kaşif Macçllan., kendi 

ismile anılan cenubi Amerikadaki boğa· 
ıı 417 yıl evvel, yani 15l0 senesinde keş· 
(etmiştir. 

2 - Mitolojiye göre meşhur Yunan 
kahramanı Ulysse'in baba.<:ı İthaqne kralı 
Laertedir. 

3 - Fergane şehri Rus Türkistarunda • 
dır. Siriderya nehri üzerinde kuruımu§• 

tur. __________ ......... ,_..._.. .... _______ . ___ 
lngilterenin ekrne/i 

İngilterenin ekmeği ve buğdayı me
selesi son zamanlarda bir çok kimselet 
arasında bir dedikodu m evzuu olınUf' 
tur. 

Sebebi şudur: Muharrirlerden biti 
bizim ekmeğimiz deniz aşın yerlerdetJ 
geliyor. Biz de denizlerin, dalgatarıtl 
fırtınaların keyfine tabiiz. Bunun bit 
çaresini bulmalıyız demiş. 

İnp,Jltere, ekmeğinden endişe etıneğe 
başlamış. Fakat ayni endişeyi Roıtı• 
devrinde Tacite de duymu§ ve bcrneıı 
hemen ayni satırları yazmış. O tarib~e 
Romaya buğday Kartacadan gelirJYl~ş. 

Muharririn mülhem olduğu filcJfı 
anlaşılınca, 20 inci asırda Tacitc'11itı 
düşüncesini kendisinin fikri gibi sata~ 
muharrirle herkes alay etmeğe başl• 
mış. 



Sayfa 3 

F rankonun tayyareleri Bilbao 
liınanında İngiliz torpitosunu 

bombardımaıi ettiler 

ita/yan 
Prensesinin 
Pırlantası 

Dun şehrimizde kaybolan 
pırlantayı zabıta kısa 
bir zamanda buldu 

~, 

Af'E 
j e Hindistanda hasıl olan 

kabail galeyanının sebebi 
e ita/ya - Yugoslavya -

Arnavutluk 
Y aan: Selim Ragıp Emeç 

B ir müddettenbcri Hindistanın 

Veziristan mıntakasında şiddetli 
bir galeyan müşahede ediliyor. Bu ga -
leyanı, İpi isimli bir Hind fakirinin tah-

Bilbao 2 'll • . • 
den: ' - .cıavas aJc:UlSi. muhabırın - habirinden: gelen ve 1 SOO Almanın San Sebastien 

Asilerin 1 Ue b" atı bombardıman tayyaresi 
ır çok 

Bilbao' ~vcı tayyareleri, Bilbao'yu ve 

Frankist kuvvetler, dıin Bask cephe- de karaya çıkmış olduklarını bildiren 
sinde ileri hareketlerine devam etmışler- haberleri tekzip etmektedir. 

rikatına atfedenler çoktuı. Hakikatte, bu 
harekete, din ve mezhep taassubunun 
ıiddetle hüküm sür.düğil bu mıntakada, 
gene dini bir hadise sebebiyet vermiş -
tir. •İpi adındaki adam <la bazı kabilele -
rin ve halkın haleti ruhlyesinden isti -
fade ederek kendi nam ve hesabına bir 
vaziyet ihdas etmek istemiştir. Hindistan 
ve binnetice İngiltere ile F.fganistan mü
nasebetlerini bozmak isıirtadını gösteren 
bu durum, kısa zamanda tenevvür et -
mlJ ve hadise, hakiki mahiyetine irca o
lunmuştur. 

tileri Ya gıtmekte olan bir çok mülte
Yerıe~ ~ulunmakta oldukları civardaki 

dir. Bu kuvvetler, Dermo?o adındaki u- Milislerin bir muvaffakiycti 
fak bir limanı ve dokuz kasabayı ele ge- Andujar 2 (A.A.) - Havas ajansı • 

A1··ı 0mbardıman etmi~lerdir. 
çirmişlerdir. muhabirinden: Hüküınet milisleri, saat 

u eakiben .. ·1 . - Bilbao önünde fırkası arasında vukua gelen çarpışma- ı 
Guernica, 2 (A.A.) - Havas ajansı mu 16,30 da ViePge de la Cabeza mabedini tıı ve l" ası erın tayyareleri, lima-

liı t ı~anda demirlemis olan bir İngi-
1'.Qişl 0ııdo muhribini bombardıman et -
llırk:~ /" Muhrib, mukabeleye hazırla -
ru Yolla ayyareler, şehrin merkezine doğ-

habirinden: işgal etmişlerdir. 
Dün gece saat 19 da asiler, Bilbao kör- italyan yarablan 

fezi medhaline hakim olan Machichico Londra 2 (A.A.) - Cebelüttarıktan 

nmışlardır. 
bumu üzerinde yükse1m<>kte olan fener bildirildiğine göre, İspanyadaki son 

\ritorj Bask cephesinde 
civarına yaklaşmışlardır. çarpışmada yaralanan 180 İtalyam hl-

Almanların tekzibi mil olan bir İtalyan vapuru Cebelütta-
a, 2 (A.A.) - Havas ajansı mu- Berlin 2 - Gazeteler, Londradan rıktan geçmiştir. Prenses Marya otelden çıkarkn 

Sabık İngiliz Kr-alı 
hu hafta evleniyor mu? 
r:~ dö Vindsör bugün Fransada beklenilmektedir. 
~a:~aç merasiminin Perşembeye yapılması muhtemel 

)'.or· n~·s 2 
(A.A.) - Paris - Midi, yazı- gecesi vasıl olacaktır. ' Uk döv· 

ltıryada S . ındsor'un bu gece Avus- Temin edildiğine göre sabık Madam 
lnetgahını ~ıntkWolgand'de kam. ika- Simpson ve La·hik Madam Wallis ile 
ti .. er ederek Fransaya gıdece- . .. · d 
te _Söylenınektedı'r n ··k p . . izdivaçları haftanın ilk gunlerın e ve 

sı g- .. . u , arıse pazar- .. .. ,.t 
1 

k 
il. unu Öğleden so 1 1 k en geç perşembe gunu tes ı o unaca • ıyetindec:r . nra vası. o ma . 
dikta ır. Parıste bir kaç saat kal • tır. Merasını Cande şatosunda yapıla-
tosu n ~nra kara tarikile Camde sa- cak ve bu merasime bu ufak kamunun 
dece~~i;ı~~k üzere yoluna devam ·e- belediye reisi B. Mercie riyaset ede-

. Dük, oraya Pazartes~ - (Salı cektir. 

1!t11diıtanda 
A.ıilerıe b .. ··1ı Bir uy11 

Çarpı.!!~ ld 
Londra, 2 v .... ıa O U 

llaberlere g .. (A.A.) - Simla'dan alınan 
lalcHerJe ~e, l<:aysera vadisinde ihti -
fırkası ar ci İngiliz - Hindli piyade 
b:: asında .... ,_ 
"-"Z kadar . . • • ua.ua gr:i<'n çarpışmada 
dört Ölü ihtıiaıci ölmiıs, İngilizler ise 

\'e on dört yaralı vermiştir. 
Ronıa b Pr nya tayyareci 
J e~s Kantakt·zin'in 
~idtere • Afr)ka seferi 

• 

Filistin meselesinin 
Görüşillpıesi 
Tehir edildi 

Cenevre 2 (A.A.) - Milletler Cemi
yeti Genel Sekreterliği, Mandalar ko
misyonunun Filistin meselesini tetkik 
edecek olan fevkalade toplantısını 3 i 
mayısta yapılacağını ve İngilterenin 
talebi üzerine başka bir tarihe talik e
dilmiş olduğunu bildirmektedir. 

İngiltere hüktimeti, komisyonun 
temmuz sonlarına doğru toplanması • 
nın kabil olabileceğini ümit etmekte • 
dir. 

l'eci ~dra, 2 (A.A.) - Romanvalı tayya
fieJd t:ens KantaJcuzin diirı awkşam Hat- japonyada hükumet 
ltııuıe YYare ıneydanınd:m, şahra üzeri Partisi intihabatta 
\reya i:~ -Afrika rekorunu yalnız bir 
lçUı ha 

1 
defa Yere inme~< ~uretile kırmak Mağlup oldu 

teket etmiştir. Tokyo 2 (A.A.) - Seçimin son neti-

Ji b cesi hükfunet aleyhindeki partiler için 
!\o ı a eşistan tahh kat'i bir zafer teşkil etmektedir. rna 2 (A 

R&nda ' .A.) - M~bnat ve propa- Minseito partisi 175, Seiyukai 175 
\an f.ah~ezareti, B. Mus:>lininin Habeşis- azalık elde etmelerine mukabil hüku
lU!ıa tek1;;; }faile ~lassıe'~i.n _büyük oğ - metçi partiler _41 v~ müstakiller ıs a
trlur gö d e~ek uzerc Fılıstıne bir me- zalık elde -etmışlerdır. 
ları gü)~ erınış olduğu şeklindeki şayia- Muhtelif diğer partiler 9 meb'usluk 
~:; tavsif etmektedir. kazanmışlardır. 

"Son Posta nın müsabakası : 22 '' Bu resim parçalan kimlere ait ? -
\· 

" odeı: ıı 
8Q l<ıyınetli edibimiz Halit Ziya Uşalc.lıgil ı 

~,_ n Posta okuy 1 d ~ ka açtı. Bugün bu müsabakaya ait 22 
''Ce]ı ucu an arasm a e~-

1 
. 

1 
. d" 

Ve zeng·n hed' r b" .. b numara ı resım en neşre ıyoruz. 
ıye 1 ır musa a· (Devamı 9 uncu sayfada) 

Ankara 
Belediyesinin 
Güzel bir kararı 
Nakil vasıtalarmda sakatlara 

ve çocuk taşıyanlara yer 
vermek mecburi... 

} 

Bir kaç günden beri şehrimizde bu· 
1unan İtalya Kral hanedanına mensu~ 
Prenses Marya Dün de şehrin muhtelü 
yerlerinde bir gezinti yaptıktan so_n· 
ra akşama doğru oteline dönmüş ve ıs
tiraha te çekildiği sırada pırlanta taşlı 
madalyesinin üstünde olmadığını hay
retle görmüştür. 

Prenses adamları vasıtasile pırlan
tayı eşyaları. arasında araştır sa da 
bulamayınca keyfiyetten zabıta haber
dar edilmiştir. Derhal .faaliyete geçen 
zabıta memurları Prensesin Çamlıcada 
gezdiği yerlerde taharriyata başlamış 
ve nihayet pırlanta taşlı madalye, Pren 
sesin bir müddet istirahat ettiği Bağ
larbaşında Frenk tepesi namile anı -
lan kahvede bulunmuştur. Kıymettar 

madalye derhal Prensese tevdi edil
miştir. Kısa bir zamanda pırlantayı 
meydana çıkaran zabıta memurlarımı
zın hareketi takdirle karşılanmıştır. 

25 hırsızlık 
Suçluları 

Adanada sekiz suçludan 
ikisi 2~ yıla mahkum oldu 

Adana, 2 (Hususi) -Adana, Tarsus, 
Ceyhan ve havalisinde 25 hırsızlık su
çundan 3 yıldır mevkuf bulunan sekiz 

Meselenin iç yüzü 'jUdur: Mecusi bir 
Hindli kızla Veziristan kabilelerine 
mensup ve ırkan Efganh o]an bir deli
kanlı sevişmişler ve kızın erkekle evlen
mesi için Mecusi kızın Müslüman olınası 
icap etmiştir. Mecusi kabilelerin, bu ha
disenin bir zor neticesi \'Uku bulduğu ze
habına kapılmalarıdır ki bir ara had bir 
şekle giren mevcut galPyanı doğurmUf 
ve Hind hükumetine aç•k bir surette is
yan bayrağı açan kabilelne karşı asker 
sevkine lüzum ve zarun~t hasıl olınuş • 
tur. ~esele, görülüyor ki Hind - Efgan 
hududu üzerinde bulunan müslüman 
ve Brahmen kabilelerin ge~imsizliğindcn 
ve bunların arasında sık sık müşahede 

edilen dini ihtilaflardan doğmuştur. 

* İtalyan hariciye nazırı Kont Ciyano 
Arnavutluk seyahatinden Romaya dön-

lt.ly• • 
dü. Bu ziyaretin 
st:hebi. geçen 25 

Yu11o•l•vr• • martta İtalya ile 
Arn•vutluk Yugoslavya ara -

1 sında akdolunan 
dostluk misakıdır. Malum oldulu üzere 
Arnavutlukla İtalya, sıkı bir itti'ak bağı 
ile birbirine bağlıdır. Arnavutluğtın Yu
goslavya He hem hudut olması ve Yu -
foslavya ile İtalya arasmrla uzun zaman 
devam eden muhtelif meselelere ait ilıU-

Ankanı otobüıleri.,.den biri kişinin duruşmaları bitmi~tir. Bunlar· 

laflar mevcut bulunması, bu misakın Ar
navutluğu da yakından aJakadar ettiğin
de şüphe bırakmaz. İşte bu ziyaret, bu 
son anlaşma hakkında İtalya ile Ama -
vutluk arasında fikir tealisine vesile ver
miş ve iki taraf mevcut vaziyet hakkın -
da görüşmüşlerdir. Bir ara, bir İtalyan 
riyaset adamının Arnavutluğu ve bil -
mukabil bir Arnavut politikacısının da 
İtalyayı ziyaretinin YugosJavyada hisıl 
ettiği f ırtmanın şiddeti duşünülecek o -
lursa, bugün elde cdile!l neticenin mu -
<'izevi bir hadise olduğunu kabul etme1r 
bir zaruret olur. - Selim Ragıp Emeç 

Ankara, 2 (HUSUIİ) - Belediye mecli- dan Bekirle Reşit yirmi dokuzar ~ı~a~ 
si, yeni belediye zabıtası talimatnamesi diğer dördü de yirmi sekizer yıla, ıkısı 
üzerinde görüşmelerine devam etmekte- de, yaşlarının küçük olma~ı esbabı mu
dir. Son talimatnamede müzakere ve ka- haff efeden sayılarak on dort buçuk se
bul edilen fU ild dikkate de~er hüküm neye mahkum edilmişlerdir. 
vardır: ----

cDuvar ilinlarile ziyalı rekıimlar ve Adanada sıcakf ar 
umuma mahsus kapalı veya açık yerler _ Adana, 2 (Hususi) - ŞPhrimizde sı -
deki ziyalı ziyasız, sabit ve müteharrik caklar artmıştır. Hararet derecesi 30 dur. 
bütün yazılar zevke ve r<'n~e uygun ola-
<'akları gibi, bunlar okunaklı, düzgün im- B. Ruzvelt bit ... raflık 
lalı ve güzel hatlı olarak türkce yazıla- kanununu imz aladı 
cak ve başka lisanlarla olan yazılar türk- Vaşington ı (A.A.) - Reisicumhur ribinde yeni bitaraflık kanununu imza 
cenin alt tarafına gelmekl~ beraber pun- B. Ruzvelt, dün akşam Moffett muh- ı etmiştir. 

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

~~~tu~~~~ili~~rmın=~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ yarısından fazla olmıyacaktır.> ır 

cOtobüslerde, ayakta duramıyaeak ka- 1 SABAHTAN SABAHA : 
dar yaşlı veya sakat olanJar1a kucakla _ 
rında çocuk taşıyanlara, boş yer olma _ 
dığı takdirde en önden başlamak ve sağ
dan sola doğru gitmek Ü7.ere sıra ile yer 
verilir.> 

Yundnİstanda 
af ilan edildi 

Atina, 2 - Atina ajan.c;ı bildiriyor: 
Ortodoks paskalyası mtinasebetile, altı 

aydan aşağı adi cürümden mahkum 0 _ 

lanlar muvakkaten affedilmiştir. Bun _ 
Jar üç sene içinde yeni bir mahkumiyete 
uğrarlarsa 1imdiki cezalarını da taınam
lıyacaklardir. 

Atina hapishaneleri bugun 190 erkek 
ve 30 kadın mahpus salıvermiştir. Bu 
münasebetle her tarafta heyecanlı teza
hürat yapılmıştır. 

Dahiliye Vekaletinde yeni 
Umum Müdürlükler 

Ankara, 2 (Hususi) - Dahiliye VekA
letinin yeni bütçesinde köycülük, bele -
diyeeilik ve hususi idare1er için üç umum 
müdürlük derpiş edilmiştir. 

Ne 
~ • 1 ....,, ( "' 

- 7' ~.J 

okusunlar? 
Liselerde okunan bazı kitnplann değişecegi söyleniyor. :i\'lektep program

larının henüz son ~eklini bulmadığı anlaşılıyor. İnkiliıp maarifi asıl veçhesini 
tayin edemedi. İstihale devresi geçiriyor. Bilhassa tarih derslc:rı üzerinde ça
lışr. ak lazım. 

Dava ehemmiyethdir. Genç dimağları şüphe ve tereddüdP düşürmeden 

doğru bir istikamette işletmek bugünün maarifini idare eclenler için ağır 
mes'uliyetli bir vazıfedir. Yanlış yol dan gitmek bütün bir nc~Jin inanışın• 
sakatlıyabilir. 

Riyaziye ders] eri muayyen metotların çerçevesi içindedir. Edebiyat, başı 
ve &onu ayni yerde birleşen elastiki bir ilimdir. Fakat tarih bunlar gibi de
ğildir, seyri, istikameti ile ırkların, kütlelerin iniş ve yükse!iş hareketleri ile 
alakadardır. Her mr:deniyet, tarihe kendi görüşüne ve inanı~ına göre şekil 
vermiştir. Gerçi hadiseler değişmez, fakat hadiselerin sebeplerini ve netice
lerini şahsi ve hususi maksatlara göre izah etmek imkanı vardır. Bulgar 
mektepJc>rinde okun~n tarih ile Yunan mektepleriılde göstnilen tarih ara
sında hiç münasebe!. yoktur. 

Tarihi vak'alar bile şeklini, istika metini değiştirir. Bunun kin eski mek -
teplerimizin hiç bir maksada hizmet etmiyen tarih derslerini bugün de ida
me ettirmemiz gülünç olur. Yeter ki umumi tarihin Türk mcdc>niyetine ait 
hakikatlerini arayıp bulmak suretile yeni bir tarih tedvin edelim ve her 
şeyden evvel gençliğe mukayeseli tarih dersleıi vermeğe çahşalım. 

İnkiliıp tarihine gelince, bunun için eser aramağa lüzum ~·ok. Türk çocuğu
na alfabeyi söktüğü günden itibaren cnutk> u okutmak kafidir. 

Bürhan Cahiı 



4 Sayfa · 

Dün de bir adam Balatta Fethiye camiinin 
kurşununu söküp kaçarken yakalandı 

Şehrin muhtelif köşeler;nı süsle -ı 
yen kıymetli tarihi eserlerimizi m uha-
faza etmek ve harabiden kurtarmak i· 
~in büyük bir gayret sarfedilirken bazı 
düşüncesiz kimseler üç beş kuruşluk 
bir menfaat uğruna en güzel eserleri
mize el uzatmaktan çekinmemektedir· 
ler. 

Gün geçmiyor ki bir camim kurşun· 
ları çalınmasın, halısı aşınlmasın. Po· 
]is, evkaf bu gibi hırsızlara karşı bü -
yük bir hassasiyet gösterdıklen halde 
maalesef bu vak'alar gene tekerrür et-
mektedir. Şimdi anlatacağımız vak'a 
bunların belki en küstahcasıdır. 

Hadise şudur: 

Dün gece Balatta Fethiye camii ci· 
varında dolaşan devriye polisler cami· 
in üzerinde bir karalb fark etmişler ve 
durarak tarassut etmişlerdir. 

Biraz sonra bu karaltının bir adam 
olduğu anlaşılmış ve camiin etrafı po
lis ve bekçiler tarafından kuşatılarak 
bu meçhul şahsa aşağı inmesi bildiril
miştir. Kaçmak imkanını bulamıyan 
meçhul adam aşağı inmiş ve polise tes
lim olmuştur. 

Bu şahsın Tepebaşında Asmalı mes
citte 72 numarada oturan Habibullah 
olduğu anlaşılmış ve yapılan araştır • 

.. 

20 kilo 

malarla ~amiin duvarı dibinde ve yu- f stanbulun güzel dbidelerinden biri 
karıdan ıple sarkıtılmış ve içinde lrnr· 
şun bulunan bir küfe ele geçmiştir. evvelce de gene bir kurşun hırsızlığın-

Suçlu kurşun hırsızlığı yaptığını i . dan dolayı mahkfuniyeti vardır. Küfe· 
tiraf etmiş ve crerhal hakkında zabıt tu· nin içindeki kurşunlar tartılmış, 20 ki
tularak müddeiumumiliğe sevkedilmiş- lo kadar gelmiştir. 
tir. Suçlu bugün mahkemeye verilecek-
Yapılan tahkikata göre Habibullahın tir. 

Poliste: 

Galatasaray 
hazırladığı 

···----------~--------~ Şehir işleri: 

lisesinde talebenin 
resim sergisi açıldı 

Sergiden oir "'köşe 
Dü~ saat 15 de Ga1atasaray lisesin· re üç kısma ayrılmıştır. Salonda 107 

de ~~1~ at~lyesinin hazırladığı resim parça eser teşh ir edilmiştir. 
sergısı;rıın kuşat merasimi yapılmıştır. Galatasaray lisesinin orta kısmında 
Merasımde talebe velileri ve ressam - ve lise kısmında yetişen müstait tale· 
]ardan Münü Fehim, F. Yaman Zeki belerin ders saatleri haricinde mekte· 
Faik, Elif Naci hazır bulunmu~lardır. bin resim atölyesinde vücuda getirdık
Galatasaray lisesi resim muallimi Ha- leri bu eserler mektepte resim saha
lil bir nutuk söy!iyerek sergının nasıl sında da çok kabiliyetli talebelerin bu
vücuda getirild,ğini an1atmış ve ~a10- Junduğunu göstermektedir. 
nun kordelasını kesmi~tır. Davetliler Bu arada son sınıf talebelerinden 
eserleri büyük bir alaka ile tctk k et- Müfit Hasan bir veda konserı venniş 
mişlcrdir. Sergide eserler, afıs, karika· Şübertten, Hendclden, Bach'dan par-' 
tür, yağlı boya ve desen!er olmak üze- çalar çalmış ve çok takdir edilmiştir. 

SON POSTA 

Dost ve komşu İrakın kıymetl~ ha
riciye nazırı Ekselans Naci El Asil diin 
§e~rimizin muhtelif yerlerini gezmiş, 
mubayaalarda bulunmuştur. 
. ~ehrimizin muhtelif yerlerinde ge

zıntıler yapan kıymetli misafirimiz bu 
gün refakatinde İrakın Ankara elçisi 
Bay Naci Şevket olduğu halde Toros 
~kspresile Ankaradan geçerek doğruca 
Iraka avdet etmektedir. 

Yeni kız san'at 
Mektepleri 
Açılıyor 

Zahire Borsasında 
bir haftalık vaziyet 

Mevsim icabı piyasaya fazla mikdard• 
mal arzediliyor 

Zahire borsasında mevsım icabı ola· ı Bundan maada en iyi afyon yetiştirelt 
ıak durgunluk devam etmektedir. Yeni Akşehir, Bulvadin gibi yerlerde de kur 
rekoltenin ilk tahminleri yapıldığı bu raklık yüzünden mahsul müteessir ol' 
~evsimlerde, gerek müstahsıl ve gerek muştur. Buna mukabil Eskişehir, A'# 
tuccar hesaplı harekete mecbur olduk- hisar, Osmanelinde vaziyetin norrııal 
!arından piyasaya fazla miktarda mal olduğu görülmüştür. 
arzetmemektedirler. Ancak yeni re • Bu sene afyon mahsulünü İnhisatıaJ 
koltenin kat'i tahm i~inden son~ piya· idaresi mübayaa edecekse de eski ınP. 
sanın hararetlen~esı beklenebılır. B~- ıar üzerine serbest piyasada bazı ;ij 
n.unla beraber hır haftalık muamelat verişler olmaktadır. Nitekim geÇdr 
fıa~ıa.:ında cüz'ice düşükllikler görül :o hafta içinde 934.35 senesi mahsulün" 
muştu!. den bir miktar 275 kurustan satılrnll -

BUGDAY : Az miktarda buğday gel- · 
mesine rağmen fiatlarda düşüklükler 

kaydedilmiştir. Maamafih önümüzdeki w w 

hafta içinde bu ~lişalın artmasına in- lışlarına agır agır devam 
Maarif Vekaleti çok yerinde bir ka· b~ 1 G h ft · · d 1 ·1· 1 · al . . tızar olunmaktadır. }i'iatlarm suku • er. eçen a a ıçın e ngı ız erın . 

;;"~ vermiş . ~ulunmaktadır. _Şımdıye tundan satışlar aj!ırlaşmıştır. dıklan tiftiklerden Engin ve kaya c~ 
a ar bazı vılayetlerde kız san at mek- H f ler 85 kuruştan Eskişehir Karah 

tepleri bulunmaktadır. Buralardaki .. a tab· ~odm.ml da botrsaf~a 
1 

muaEmkele ve bu ayar ma'lar da 125-1 ia kuruş 
tedrisat talebe çağındakilere mahsus • ~;:renbe;ag 

1 
ay ~rın ltsa ış d "ıat arı~ 

1
: satılmıştır BUtün hafta içinde sa 

tur. Bu yüzden her sınıf halk buralar- 6 25 . z. ar d' a 
1 

ıl ye 
6 

1

5 
çav abr ı_ ar yekıinu 1 İ 00 balyeyi bulmUjtur. 

dan istifade edememektedir , • yırmı çav arı ar , , sert ug - ,. . 
O
.. ·· .. d k" d · . . daylar 6, 15 paradır. 1'.AP AGI : Pıyasa cansızdır. So~n ~ 

numuz e ı ers yılından ıtıbarcn eli ·· · · d ı· f b "k ·· 
b . çok · ı· ti d d h , • ARPA : Ehemmiyetli işler olmamış- gun ıçın e yer ı a rı alar, y 
ır vı aye er e a a .nz san'at . ,. d ı k ı k · w ıa m kt ı · "hd 

1 
k tır. Dıger hububat gibi arpa fintların· ran ıman ı ızı ve ren lı yapagı 

dae t j _erıt ı b"l~s o un~ca tır. Buralar· da gerilemeler kaydedi1mistir. Piyasa- dan 200 balye kadar 54-5 7 kuruş 

Cak 
e rhısa ı f ahsslak a .şamlak~ı ya~_ıla· da da geçen haftaya kıyase~1 kiloda ye· ıılmışlardır. Orta Anadolu yapağı 
ve er sını a ·ın ışlıra mı mum- . ·· · · 1 · kü k l k t d 

1 
k dı para kadar bir düşükliik vardır A- uzerıne ış o mamış, fıatlar resmen 

n ı aca arz a o aca ı ı r. d · k t 
Yeniden açılacak akşa~ kız san 'a: na olu malları 4, 1 O, Trakya çuvallı 4,5 uruş ur. . 

mekteplerine elde mevcut muallimlerle paradan ç~tı~ıştır. AV DERiLERİ : Bir müddet e 
şimdiye kadar bu gibi mektepleri iyi Çavd~r uzerıne durgunluk devam et- şehrimize gelen bazı Amerika firın• 
derecede bitirmiş olanlar muallım ola- mektedır. 4,25 paraya kadar satışlar ları av derisi mübayaatına devam et 
rak tayin edilecektir yapılmıştır. tikleri görülmüştür. Bunlar bilh 

---·-- Mısır piyasası isteksizdir. Çuvallı sansar ve tavşan derileri almaktadır 
Bir sarhoşun Bandırma mallan 5 kuruştan muamele lar. Yalnız geçen hafta içinde on iki 

görmektedir. ni mütecaviz tavşan derisi satılmış 

114 ~ .f f • AFYON : Umum Anadoıuda olduğu Sansar derilerine de istek fazladır. 
Vl ar l J e l gibi afyon yetiştiren mıntakalarda bu çen hafta içinde zerdeva deriler· 

Taksi dur:ıh 
Yerleri aranıyor 
Şoförler cemiyeti memurları hazi· 

ran yoklaması için taksi arabalarını 
gezerek muhtacı tamir arabaları teshil 
etmektedirler. Bundan başka Laksi du
rak mahallerinin isti.:ıp miktarı, bele
diye tarafından plfı.ka konulup konul
madığı ve şoförlerin dilekleri de tet
kik edilmektedir. 

Yapılan tetkikler henüz bitmemiş
tir. Şimdiye kadar verilen karara gö
re Eminönü taksi durak mahallinin is
tiap miktarı 5 otomobil arttırılacaktır. 

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

KULAKLAR 
Gnzel ses;eri işittiği 
gibi, bavın paruziUeri 
de alır, HJr ses sizi 

oya.amasın. 

KREM PERTEV 
Hakkında dinlediği

niz ve duyduklarını· 

zın en bllyOk temina
tı, onun karannayan 
parlaklığı ve hadiseler 
karf!SJnda unutulma• 
yaıı adıdır. 

sene kış şiddetli geçtiği için bazı yer · çifti 43-45, sansarın çifti 30-32 ll 
lerde mahsul donlardan bozulmuştur. tavşanın adedi 2 7 kuruştan satılmış, 
c: 

Pastırmacının elinden dirt 
olarak kurt~rılan eşek 

Kaybolan bir eşe~i bulmak için İstanbul karış karıl 
araştır:ldı, nihayet hayvancağız eşek etinden pasbrdl• 

yapan bir adamın evjnde bulundu 
(Baş tarafı l inci sayfaJa) 1 rnuşlar. 12 yaşındaki K~mal: 

Cumartesi günü Zeynel isminde bir - Asker matrası renkmde elbise gi 
bahçivan e~eğine yüklt:dıği zebseyi ke- kısa boylu topal bir adam bana bu 
restccilerdeki hale getirmış yükünü bo- al Kıztaşına götür sana 10 k:uruf vat· 
~alttıktan sonra eşeğini bu· cluvar dibinde Dedi. eşeği aldım. Göturdüm. :sana 
bir kazığa bağlıyarak karnını doyurmak kuruş verdi. eşeği elimden aldı, '\ti. ~ 
için köfteciye gitmiştir. :Oahçivan Zey - rniştir. 

nel köftecide tıka basa karnını doyur - Bahçivan Zeynel, Kt:ınali yanına 

muş ve eşeğini bağladığı yere giderek iki arkaşını da beraberin~ alarak cd_., 
hayvanını aramıştır. Fakat Zeynel hay- rnartesi günü akşama kadar cMatra ~ 
vanmı bağladığı yere gidince eşeğin ye- ği elbiseli kısa boylu torıal adam> ı 
rinde yeller estiğini görmüş ve telôşn mışlar, Topkapı, Şchrcmıni, Aksaray~ 
düşmüştür. Sağa koşmuş. sola koşmuş, tih havalisini taramışlnrdır. Fakat 
scbzecilere sormuş bir az i :eride duran ara boylu topal adamı bir türlü bulanı 
bacılara sormuş hiç kimse eşeğin nereye lardır. Dün de sabahtan itıbaren şeb: 
gittiğini bilememiştir. Zeynel ümidi kc- mini havalisinde arama ameliyesine 
sip karakola gideceği sırada meyvacılar- vam etmişler ve o civarda dolaşırlar 
dan biri: tanıdık bir meyvacı kenrlilcrine: 

- Ben gördüm demiş, senin eşeğini c- Burada eşek etinrl1>n pastırma ~ 
Kel Cemalin oğlu Kemal aldı. pan bir adam vardır. A<~ı da AderP 

Hemen Kel Cemalin oğlu Kemali bul- Demiş ve adamın evini tarif etmiştir. 
-·-- · - · • ·--·- Hep beraber Ademin cvıne gitıni 

Şimdiden sonra Eminöniinde azami Kemal çocuk adamı görür görmez: 
23 araba bulunacaktır. H h İ t b d d · ti ~ - a ... ş c u ur, mı.ş r. 

Ayrıca taksi durak mahalli olmağa Polise haber vcrmişle• Ademi yaka 
müsait yerler de tesbit ed:lmcktedir. mışlar, iş müddeiumumilig,, kadar 

Bu meyanda Aynalıçeşmede Tak- nıiştir. Kısa boylu kurşuni renk e 
sim apartımanlarının arasında müsait (Matra rengi) topal adam orada llO 

taksi durak mahalleri bulunduğu tes· çckHmiş ve mahkemeye sevke~ 
bit edilmiştir. Eşek sahibine teslim cdiJmi..+~ ... il-- ,,,,,,,,, 

= 
Tebllftl gayri Tes ml 1 .... 

Bütün lstanbul halin sinemamızın muhten·m müdavimleri 
Şaheserler şaheseri 

ROM EOveJ u L i ETTE: 
MİLLİ S İ N EM AD A 

Ayrıca : lsmot _Pttşaııın son Belgrnd seyahati hlHOn tufsllııt le 
N. Dik kate: izdihama mahal kalmamak için mat in< 1 r · 

2 - 4 - 6 suvare 9 da başlar. 



Kırkağaç 15 güne kadarj Aksarayda 

l k . v Korkunç 
e e ıge kavuşuyor Bir facia 

I<asabadaki elektrik fabrikası tamamland;ktan sonra 
Kı ~öylere kadar bütün Kırkağaç aydınlanacak 

s· rkagaç (Husu • 
ı ~) - Beledıye mec 
~~ 5 

9 3 7 Yılı bütçesi
k~ b 

4
,
48

0 lira olarak 
u, ederek 9 3 7 

71

1lı iç·n yapılacak 
ış erı d k 
:rn..ı e ararlaştır• 

ş, çalışkan beledı· 

Bir evin damı çöktü, 3 kişi 
enkaz altında kalarak öldü 

Aksaray, (Husust) - Aksarayın A· 
lanyurt köyünde evvelki gün tüyler 
ürpertici bir facia olmuş, üç kişiden 
mürekkep bir aile yıkılan bir evin en
kazı altında kalarak ölmüşlerdir. 

Bayla 1 

• 

Ye baskanı Celali vo 
beledıye Inuh ,.._. 
8

• . aseu.:-

Hadise şudur: Köyden Cemal oğlu 
25 yaşlarında Ahmet, taştan üç kemer
li yeni bir ev yaptırmış Ye yaphrdığı 
evin damına da toprak çıkarmıştır. Ah 
met kiremit vazifesini gören bu topra
ğın o gün akşam alınası hasebUe yayıl
ma işini yapamamış, ertesi güne bıra
karak 18 yaşındaki kansı Azmiye ve 
2 ya§larındaki çocuğile yatıp uyumuş
lardır. Gecenin en sessiz bir anında 
kemer dam birdenbire çökmüş, üçü
nün de istimdatlarına vakit kalmadan 
zavallılar derhal ölmüşlerdir. 

Azdivay'ı11 merkezi olan. Daday'dan bir görünii.f 

laını takdirle karşı • 
. Yarak dağılınıcl 

936 "~ır. 
led· Yılında be • 
. ıyenm başardığı 
l§ler arasuıda 
lar vardır: şuıı -

:Si "lfa it . r ı iye gara-

Zengin kömür madenleri ile 
dolu bir nahiyemiz: Azdıvay 

' bır Inotörlü "tfai 
:Ve su depo ı -
bah · su, ÇOcuk 
lik ~sı _Yeri. temiz. 
L_ ışlerı dairesi 
'Uflar Kas • a • 
baş~ .. abadan 
§ık1 koyleri de ı -
b· andıracak büyük 

Müddeiumumilik derhal hadiseye 
vaz'ıyet etmiş Ve yapılan tahkikat ne· 
ticeslnde hadisenin bir kaza eseri ol· 
duğu anlaşılınıştır. 

Çok zengin bir kömüre malik olan Azdıvay madenlerinin 
yeni bir teşkilatla işletilmesi düşünülmektedir 

Daday. (Hususi) - Daday orman
larile tanınmış küçücük bir ilçedir. Bu 
nuntakanın ormanları kadar mebzul ve 
zengın madenleri de vardır. Bilhassa 
kömürle demir, madenlerine çok tesa ~ 
düf edilir. 

Azdıvay ya.kın bir zamanda yepyeni 
bir sanayi kasabası halini almış olacak
tır. : 

Daday sınırları göz önünde tutWa .. 
cak olur a burasının tam merkezi bir 
vaziyette olduğu anlaşılır ve Azdıvay 
bu suretle hakikaten bir kasaba olma
ğa çok müsarttir. 

sı ır~lcktrik fabrika. Kırkağaç elektrik fabrikasını• inf(latı ndan bir görünüş 
lll~rn~~~e~~yuz: kasabaya getirilmesi işi, pılması kararlaştırılan işler de şunlar
llliiessesel:. ~zelleşmesi ve belediye dır: 
Yapılrnas .n.nuı Yeniden kurulması ve Yeniden kurulan elektrik fabrikası 
laki b' 

1 ıçın :müteaddit arsalar istim- ile su ve fennf mezbaha ayn bir idare 
ı ır \Unın ... ~ 

Vesaired' ~ hell ve kaldırım inşası ile mülhak bütçe halinde işletilecek, 
937 ~ ........ _. yeni bir belediye binuı yapılacak, ve 

:---..;~•ne kabul edilen ve ya- yeni dispanser ile bir tebhirhane inşa 
I~ edilecek, temizlik işlerine de çok ehem-

~~ memıeket_haberlefı miyet verildiğinden araba adedi çoğal· 
---- tılacak, Koca suyun tamamile ietiril -

1'eı-~ me iş ide bitirilecek ve kasabaya akıtı-
dn~•ına CJlllSllatlaldr talebeye yudoa lacaktır. Aynca belediye gelirlerinin 
ı:a~llnı'.luınat lçtn te; Fakir talebeleri 11- gün geçtikçe çoğalması dolayısile ihtı-

Kaza kurban1arı köylünün göz yaş· 
ları arasında gömülmüşlerdir. 

lpsaladaki aşk faciasının 
kurbanları bulundu 

İpsala, (Husus!) - Geçenlerde bu
rada Kurtbey köyünde bir derede ge· 
çen bir aşk faciasını tafsilatile bildir -
miş, bir köy delikanlısı ile bir genç kı
zın derenin sularına kapılarak kaybol
duklarını yazmıştım. Yapılan araştır • 
malar neticesinde delikanlı j]e genç kı
zın cesetleri birbirine sarılmış, kenet· 
lenmiş bir halde bulunmuştur. 

~şın"~~e~~ n~~n~~~ yaç görülen bazı memuriyetler ihdas 

eJnet Verznet.ted; C1in 200 talebeye aıcat olunacaktır. lpsala OVaSlnl SU hastı 
Bugün bunlardan başka da diğer 

sı:;:11~dat haatalleel '-"'oktorhltw bazı noksanların ikmalinden sonra be- İpsala, (Hususi) - Yağan şiddetli 
~ratör İbr~~i> - Memleket Hastanesi o- lediyemiz oldukça mükemmel bir teş· yağmurlar dolayısile İpsala ovasını ka· 

ncsı başcı k nı, Zonguidcık Memleke~ Hu- kiliita sahip olmuş olacak ve bu teşki- milen su basmıştır. Halk ve çiftçi su 
l>

11
rsunbe7 °h t.orıu~una tayin edilmiştir. !atla da memleketin güzelliği bir kal baskınından zarar görmekten endişe 

I>ursunııe iikiiaıet dottorun1111 faat~U ktı k di 
denberı ita~ <llususı> _ Blr buçuk sene ~ daha artmış bulunaca r. etme: te · r. 

llıltı Alt .M llllzda hükftmet doktorıutu p- İ d h k k J • k 
ela ÇaJışane:ıduh flmdlye kadar bir düWn- psala a mu tar ve öy itip erı ursu ~ bir b~kfıınet tababeti dalr slnl mun-
~:.aklı bir ııı::: nakletUrml}, kasabada bet 
~I-rı da tenıın nser açtımıı , lüzumlu olan 
.""ll?ı nıecca etmıJur. Doktor bütün bas
~- iöste.r,.,~en tedavı etmektedir. Dokt.o -
::-ıuarın -ti' llizuın üzerine bütün dille -
kn k ~~erı beton veya ~ olıırat dö· 

boktoru \q{". 

l'ııllııı b n n hlınnıetı ııe Çocuk Esirgeme Ku· 
§t(}e &oku: da tanıır ettirilerek güzel b1r 
C h ~ur. 

acıt~ .?- h • Yeni bir cadde yapılıyor 
·~r }{o acıtöy <HUSUS!> - Kv.:ımızda bir 
~ n \' llllsyonu. ~kkijl etmiştir. Bu ko
~r nı :ıtı ?aı>orla belediye heyeti umu
t tnın a~u l§ olarnt, bin mctrel.k bir cnd-
1r ~ nıası karnrını vermeğe sevketmlş-

fon,o • ..:1nın tam ortasından geçeıek Merzl· 
C:1t.. "'"ancık ., 1 - olan '-· voses nl birbirine kavuştum -
llı.lftır. u" Caddenin açılmasına başlan -

P.ctirn • 
~ e ~•ndarma lnıınanılanhfı 
~, ne Clioausı1 - VllAyet jandarma ku-

trıua'lrf .. u&a-
ndaıu ·--.guuı Kırtıarell Jandarma 

blııbqı Kemal tayin ed.llmiJUr. 

İpsala, (Hususi) - Kazamızda sekiz gün süren bir m.u~tar kursu açılmış. 
bu kursa bütün muhtarlar ;.'e köy katipleri iştirak etmı.ştır. Memurlar tara
fından verilen dersler 26 nisanda nihayet bulmuş, kursa de~~ eden muhtar 
ve katiplere şahadetnameler verilmiştir. Resim bu kursa ~.ştırak eden muh
tar ve katipleri öğretmenlik yapan memurlarla bir arada gostermektedir. 

Pazar Ola H•••n Bey Diyor Ki : 

- İz . 

Kömür madeni damarlar-mm en çok 
bulunduğu yerler Azdıvay nahiyesi s:ı 
hasıdır. Bu kömürler Zonguldak. Ereğ· 
li kömürlerinden keyfiyet ve kemiyet 
itibarile daha üstündür. Yapılan araş. 
tırma ve tetkikler bu neticeyi vermiş· 
tir. 

Azdıvaym halkı çok çalışkandır. Bu 
rada yetişen gençler her yıl kış mevsi
mini İstanbulda mektep ve hastaneler
de fırıncılık veya çamaşırcılık i!e geçi· 
rirler. Yaz mevsimi başlar başlama:?: 
gene köylerine gelirler. Tarlaları ile 

Geçen yıllarda ehemmiyetle çalısı· meşgul olurlar . 
lan ve bir kaç da ocak açılan Azdıvay j AzdnTayın tarihi Daday ilçesi tari
madcn ocakları sahasında bu yıl faa- hinden daha eskidir. Burada muhtelif 
liyet tamamen durmuş bulur.maktadır. yerlerde tarihi eserlere sık sık rastıa-

Fakat çok zengin ve verıml. bir kö- nı~. K~?·lünün ağzında. c;lo~şan .bir riva· 
müre malık bulunan Azdıvay maden- ye 7 gore .t:-zd~v~yın ısmı nahıyeye iU 
!erinden hakkile istifade edi'ebil~si i- şekılde verılmıştır: 
çin yeni bir teşkilatla işlenilme işine .. Romalılardan _evve~ ~urası truname~ 
tekrar başlanması muhtemeldir. Bu ta- 1'.~rk halkını.n ~:ınde ıdı. Romalılar Ku 
savvur mevkii fiil konduktan sonra çuk Asyayı ıstılaya başladıkları zaman 

e buraya da gelmişler, Türk halkını kılıç 
ve kuvvetle yenemiyeceklerini anlayın
ca hileye baş vurmuşlar. Kasabanın 
suyunu temin eden membaı zehirle -

Kaşta imar 
Faaliyeti 
Kaş (Hususi) - Saltanat idaresin -

den yıkık bir yurt parçası alarak devra
lınan Kaş, 926 senesinde bir zelzele ne
tice inde bü ibütün harap ve perişan 

bir hale gelmişti. Evleri yıkık, kirli ve 
yosunlu, sokakları dar ve pis, her ta -
rafında baykuşlar öten ıssız hır köy gi
bi idi. 

Ne gölgesine sığınılacak ve ne de 
meyvasmdan faydalanılabilecek bir a -
ğacı yoktu. Sokakları, yıkıklarla öolu 
geçilmez hir haldeydi. 

927 de umran hareketi şu iyi sonucu 

miş er. Romalıların yanında esir olan 
ve çamaşırcılık eden «Azade• isminde 
bir genç gelin suyun zehirlendiğını gö· 
rünce Türkleri haberdar etmiş. Türk
ler de gOya suyu içmişler gibi yapa· 
rak ölü taklıdi ile yerlere serilrn!şler, 
Romalılar silahlarını bırakarak sahte 
ölülerin arasına girince hepsi de birden 
bire kalkmışlar, Romalıları rmışlar •.. 
Romalılardan kurtulabilenler: 

- Azdıvay! Türkler azdıvay: .. diye 
bağırarak kaçmışlar. İşte bu yüzden 
buraya Azdıvay ismi vernm · ~. 

Fakat bu rivayet tarihi bir kaynak· 
tan gelmediği için inanılması güçtür. .............. ,... . ..,..._.....__ .. , ______ _ 
------------------------------

v •:~ık v• yosunlu evlerın yeı'ind• G a z ete 1 eri 
yepyeni ve mükemmel evler yükseldi, 

muntazam ve temiz sokaklar meydana okurken 
getirilerek bu sokaklar ağaçlarla süs -
lendi, Ve binnetice baykuşlard n eser 
kalmadı. 

On sene evvelki köy, şimdi cumhu -
riyetin mes'ud bir kaza merkezi ol -
du. 

İstanbuldan başlıyarak Mersine ka -
dar vapurla seyahate çıkanlar uğradık· 
ları limanlarda Kaş kadar temiz havalı 
ve güzel görünüşlü bir yer göremedik
lerini söylemektedirler. 

Gaziantepte 
Bir cinayet 

KURUN - Mekteblt:rdeki kız tale
beler için ev ~eri dersine daha çok 
ehemmiyet verilecek. 

- Bari mektebte öğ:-Pndiklerini, ev
lerine dönünce annelerine de öğret · 
sel er, 

AÇIK SÔZ - PUka resimlerinin 
tahsil esası değiştiriliyor. 

- Otomobili olmarr.ak ne iyi şey -
:miş. Otomobilim olsaydı, şimdi bir de 
bunu düşünecektim. 
AKŞAM - Güzellik, gençlik yüzün

den üç dava. 

'itıd ~ır bcledıye mecli-
tapı ~ ttzadan biri .. Meh -
leJtt 

1
• Cecelerde şehrin e -

tiklerini söndürürsek .. 

. . . Elektrik masrafından 
epey tasarruf ederiz .. de -
miş. Biz de karı koca dü
şündük. 

Ayni şeyi evimizde 
de tatbik etmiye karar 
verdik. Mehtaplı gecE!ler -
de evdeki elektriği söndü
receğiz .. 

Hasan Bey - Komşular 
müteessir olurlar .. 

- Niye Hasan Bey? 
Hasan Bey - Mehtap 

olduğu gecelerde kan ko -
ca. saçsaça başbaşa geldiği
nizi ayan beyan seyrede -

rrtezler de ... 

Gaziantep, (Hususi) - 1'~vvelki gün 
saat 1 O da şehrimizin mesire yeri olan 
Kavaklıda bir cinayet işlenmiştir. Müs 
lim ağanın oğlu Mustafa, hamamcı Ha
lil isminde bir sabıkalı tarafından öl '" 
dürülmüştür. Mustafanın ölümü mu -
hitte çok büyük bir teessür uyı.ındırmış-

1 tır. 

- Ne üçü ne üç·yüz bini, her kadı -
nın da\·ası bu değil midir? 
HABER - Hükıimetcıler taarruza ge
çiyorlar. 

- Para ile değil, sıra ile. Ne de iyi.. 
sıralarını hiç şaşırmıyorlar. 

TAN - Öksüzlere başını sokacak 
çatı. 

1 
- Elzem ama, lazımı elzeme tercih 

ediyorlar. 



6 Sayt~ 

e TİYATROtJ 
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Musahip Zade • 
gecesı 

Evvelki akşam Şehremini Halkevinde 
Müsahib zade Celal gecesi kutlulandı. 
Müsahib zade, sahnemize verdiği on se • 
kiz eserile başlı başına bir kıymettir. O, 
bütün varlığile tiyatroya bağlanmıştır. 
Eski an'aneleri, eskI tarz yaşayışı iyi bi
lir. Sarayı bilir, konağı bnir, kenar ma
halledeki evi bilir. Buralarda yaşıyan in
sanları isimlerile, konuşuş tarzlarile, gi
yimlerile sahneye koyar. Müsahib zade
nin sahne tekniğine vakıf olmadığını 
söyliyenler muhakkak ki yanılıyorlardır. 
Bir müellifin sahne tekniğine vukufunu, 
Garb lisanlarına vukufu derecesini göz 
önünde tutup önünla ölçmek, sathi bir 
görüşün ifadesinden başka bir ~y ola-
maz. 

* Şehremini Halkevi Müsahib zadeye bir 
gece tahsis etmekle tiyatronun bu en es
ki emekdanna tiyatro sevenlerin borcu
nu ödemiş olmasa bile; onlara bu borcu 
hatırlatmıştır. 

* 
Şehremini Halkevindeki Müsahib zade 

gecesinde üç hatib söz söylemiştir. İlk 
söz söyliyen, Nusret Safa Coşkun Müsa -
hib zadenin kıymetinden kısaca bahset
miş ve Müsahib zade için Evin, tertib 
etmiş olduğu gecenin mahalline masruf 
bir hizmet olduğunu söylemiştir. Ondan 
ionra kürsüye çıkan, B. Baha, Folklör ve 
Etnograf ya bakımından Müsahib zade • 
lJin eserlerindeki hususiyetleri izah et -
miş ve on sekiz eserinin de mevzularını 
birer birer anlatmıştır. 

B. Baha'yı müteakıb, Selimi İzzet Mü
aahib zade hakkında dcm\ştir ki: 

cSözün tam manasil~ temaşa bakımın
dan Müsahib zadeyi incelemek için hiç 
değilse bir yıl çalışmak elzemdir. Ben bu
rada bir senelik bir mesainin neticesini 
değil, ancak incelenmesi lazım bir tezin 
ana hatlarını anlatacaiım. 

Meddalnn, Karagözün, orta oyununun 
sahne san'atile hiç alaka~ yoktur. Tiyat
ro san'ati - iptidai safhalarını geçirin • 
ce - sahne ile başlamıştır. Tiyatro sahne 
demektir, perde ve meydan demek de -
tlldir. Ancak; orta oyununu sahnede oy

Y•z•n ı lamel HulO•I 

Milsahib zade Celal 

her eseri blr asrın komprime safahatıdır. 
• Bay Celal eski oyunlarımıza modern 
bir teknik vermeJs ve sadece örf ve 
adet eserleri yazmakla da kalmamıştır. 
Aynaroz Kadısı, Bir Kavuk Devrildi, Pa
zartesi - Perşembe, eski devirlerin kuv -
vetli bir hicvidir. Müsahib zade; eski an'
aneleri batıl itikadları modern sahne 

1 • 

tekniğinin kolpo ve kiprokola'larile de-
nemiş, modern bir mizansenle eski yaşa
yış ve giyinme tarzını, harem, selamlık 
hayatını olduğu gibi sahnede canlandır
mış olan müelliflerimizdendir. 

Onun temaşa bakımından en büyük 
kıymeti meddah, karagöz ve orta oyunu
nu sazendesi, hanendesi, çengisi, sohbeti 
ile, halkın al3kadar olaca~ her tarz eğ
lenceyi modern sahnede emsalsiz tatbik 
etmiş olmasıdır. 

Tiyatro tarihimiz, sözün tam manasile 
halk tiyatromuzdan bahsettiği kısmın ba
§lnda Müsahib zadenin ismini yazacak • 
tır.> 

Selami İzzetin nutku bitince eski Dô.-
rüttfılim'in udisi Fahrı ve arkadaşları, 
merhum İsmail Hakkının bestelediği Mü
~hib°'Ladenin operetlennden parçalar 
çalmışlardır. 

natmak, Karagözün perdesini sahneye Bundan sonra Halkevi gösterit kolu -
koymakla da Karagözle orta oyunu sah- nun genç tiyatro meraklıları aralarında 
neleşmiş olmaz. Müsahib zade bu iki o - .muharrir arkadaşımız O~man Cemal de 
yunu sahneye koymuş, sahneleştirmiş - bulunduğu halde Aynaroz Kadısı'ndan 
tir. Tiyatrocular için bu dudak büküle ·- iki perde oynamışlardır. 
cek bir iş değil, takdir €di1ecek bir hadi- ismet HulUsi 
sedir.> 

SelAmi İzzet bundan sonrcı eski eğlen- Ankara - Kocaeli bisiklet yarışı 
celerden, eski oyunlardan baysetmiş ve Ankara, 2 (Hususi) - Bugün Anka _ 
demiştir ki: ra - Kocaeli bölgeleri arasındaki 52 ki-

cMüsahib zade Celal tarihe karışan ha- lometrelik bisiklet yarısını 1 saat, 26 da
,atın bu safhalarını modern tiyatro tek- kika ve 27 saniyede Ankara takımı ka -
niği ile sahneye koyan müelliftir. Onun zanmıştır. 

~ CÖNÜL İSLERİ 
i çinden çıkılnıası 
Giiç bir mesele ..• 
Bursada oturan bir okuyucum, Bay 

H. N. önüme şöyle bir muadele çıkar
dı: 

- Refikamın babası ölmüş. Kansı

na ve çocuklarına miılk halinde epey
ce bir servet bırakmıştır. Refikamın 
bu servetten kendisine ic;abet eden kı
sımın alUkası hiç yok. Parayı annesi 
ve kardeşleri alıp harcediyorlar. Hal
buki bizim yuvamızın da biraz geniş
lemiye ihtiyacı var. 

Aile benden memnun, cünkü hiç ağ
zımı açmıyorum. Tesadüfen söyliye -
cek olsam bugün mesut görünen yu
vamın yıkılacağından eminim, ne ya -
payım?> · 

* Kendimi bu kızın yerine koydum ve 
§Öyle düşündüm: 

- Bab\lm hayattayken benim bu 
servetle hiç alakam yoktu. O emlaki
nin geliri ile annemi, kardeşlerimi ida
re ederdi. Şimdi babam ölünce ben 
hemen büyüdüğüm eve giderek için
dekilere: 

cBiraz daha az ile geçininiz• mi di
yeceğim? Bu, anneme, kardeşlerime 

karşı çirkin bir hareket olur. Hayır 
bunu yapmıyacağım, i~te kocamın ka
zancı ile evimiz, A llaho. şükür idare e
dilip gidiyor. 

* Eğer bu mütaleayı ytirüten kıza gü-
nün birinde kocası aksi bir fikri der
meyan ederse müteessir olacağından 
şüphe etmem. 

Buna mukabilc gelir .. değil de eser- 1 
maye. israf ediliyorsa karınızı cten
vir .. etmek hakkınızdır. 

* İzmirdc Bayan Makbuleye: 
Biliyorsunuz, anketimiz o kadar bü

yük bir rağbet gördü ki, yalnız ilk 
günlerde gelip te birikmiş olan mek -
tupların derci aylarca devam edecek, 
Bunun için okuyueuJanmızdan ilk 
mektuplar bitinciye kadar yeni mek -
tup göndermemelerini ric:a ettik. Si -
zinki de o aralık geldi ve kaldı. 

Fakat ne kadar da femiz his göste- ı 
riyorsunuz, bütün kadınlanmızı sizin 
gibi düşünür görmek isterim. 

TEYZE 

SON POSTA 

Erkekler, kadınlara: 
- Saçı uzun, aklı kısa.. derlerdi. Ka -

dınlar; akıllarının uzaması için saçlarını 
kısalttılar.. kısa saçlarile aynanın karşı
sına geçtiler; ve aynanın karşısında eöz
lerini kapayıverdiler: 

- Biz bu hale mi gelecektik? 
Kısa saçlarını güzel gösterecek bir ça

re aradılar .. düşündüler, taşındılar .. ni • 
hayet çareyi buldular: 

Mangal maşasını, ateşte kızdırıp saç -
larına dalgalar yaptılar. Tekrar aynaya 
baktılar: 

- Çok filkür, §imdi biraz bir ieye ben
ı:edi. 

Açık gözlere iş çıkmıştı. 
cOndülasyon> adlı bir san'at ortaya 

koydular. Kadınlar; bu san'atin ehilleri
ne başvurdular. Başlarını onlara teslim 
ettiler. Onlar da kadın saçlarına, kadın
ların mangal maşasile yaptıklan dalga
lardan biraz daha iyisini yaptılar. 
Kadınlar, gene aynaya baktılar: 
- Bu sefer çok güzel oldu. 
Dediler. Dediler ama dalgalı saçların 

ömrü yirmi dört saatten fazla sürmedi. 
Ertesi gün gene ondülasyoncuya gitti -
ler. Gene: 

- Güzel oldu. 
Dediler. Dediler ama; ceplerinde pa -

pelleri tükenmişti. 
Fen adamlan, başlarını her ite sok -

tukları gibi bu işe de soktular. Elektrikli 
makineler icad ettiler; maşalı dalgacıya 
top attırdılar. Çünkü elektrikli ondülls
yoncunun dalgası altı ayda bir tazeleni -
yordu. 

Her gülün bir dikeni olduğu gibi bu 
gülün de bir dikeni vardı. Saçlara dal
ga yaparken hazan coşuyor, tutuşturuve
riyordu. Bir alay kabak kafalı kadın tü
redikten sonra belediyenin eli ondülis • 
yon makinesinin kolunu yakaladı. 

* Dünkü gazetelerde ondiilasyon tali • 
matnamesinin çıktığını okuduğum za • 
man bunları düşündüm. Ve düşündükle
rimi yazmakla kadın saçlarının yirmi se
nelik bir tarihçesini yapmış oldum. 

Devletçilik 
Cemiyetçilik 

lMSET 

(Baş tarafı 2 inci sayfada) 

bulunmasıdır. 

Kuvvetli devlet, kuvvetli bir cemiyet 
bünyesi üzerine kurulur. Kuvvetli bir 
devlet teşkilatı demek, kuvvetli bir ce • 
miyet teşkilatı demekti_!'. Asri devletci • 
lik, Avrupalı devletcilik, mutlaka, de _ 
mokrasiyi bahsettiğim bu tarzda bir teş
kilat halinde telakki eden ve kendisine 
temel olarak cemiyctcilik prensibini ko
yan devletcili.ktir. 

Cemiyeti kuvvetıendirme1idir ki dev • 
let kuvvetlensin. Halk her sahada teşki
lat sahibi olmalıdır ki devlet, bu teşki _ 
lat üzerine kurulmuş, yani sağlam teme
lin üzerine oturmuş bir d~vlet kuvveti
ne sahih bulunsun. 

Bizde noksan olan şey budur. Gönül 
istiyor ki bu noksan da tamamlansın ve 
Türk devletciliği Türk cemiyetciliği ile 
birlikte elcle yürüyüp inkişaf etsin. 

.Muhittin Birgen -------
Bir ağaç bir adamm hayatım 

kurtardı 
Kaş (Hususi- - Geçenlerde burada 

enteresan bir hadisenin davası ya • 
pıldı. Kaştan sekiz saat uzakta Davazlar 
köyünde Nazif oğlu Ali ve arkadaşları, 
ellerinde bıçaklarile aynı köyden Alı 
adında birisinin köyden 20 dakika u -
zaktaki evine gitmişler ve ev s&hibine 
kendi yakınlarından bir kadının nerede 
olduğunu sormuşlar «"bilmiyorum• ce
vabı alınca zavallı Aliyi söyletebilmek 
maksaclile bağJJışarak 100 metreden 
fazla bir uçurumun kenarına getirerek 
ıple bağlı Aliyi uçuruma sallamışlar ve 
işkence yapmışlardır. Alinin bağlı ol
duğu ip, ağırlığa dayanamayıp kop -
muş ve Ali 40-50 metre kadar devam 
eden bir sukuttan sonra tesadüfün ga -
rib bir cilvesi olarak bir ağaca takıl -
mış ve baygın bir halde orada kalmış
tır. 

Sergerdeler firar etmişJerdır. Ali, 
takıldığı yerden bir köylü çocuğun ih
barı üzerine köylüler tarafından kur
tarılmıştır. İş adliyeye aksetmiştir. 

Mayıs 3 

Maltepe lısesini bitiren
lere diplomaları verildi 

Diplomatar ıev zi ediliyor. 

f if~ 
v \ 

~ 

Jimnastik hareketleri 11apan tclebeden bir grup 

Eskrim hareketim 11apılırken 

Gazel bir atlayış 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
manasını, kudsiyetini anlatmış ve as
kerlik hayatlarının müstakbel safhala
rında muvaffakiyetler temenni etmiş
tir. 

Bunu müteakıp diplomaların tevzi
ine başlanmıştır. Birinci çıkan 2227 nu 1 
maralı İstanbullu Nuriye bir altın saat, 
ikinci çıkan 2254 numaralı Burdurlu 
Eteme gümüş saat, üçüncü çıkan 22 15 
numaralı İstanbullu Orhana gilmüş sa
at hediye edilmiştir. 

Ayrıca müzika şefi 2258 İstanbullu 
Fetıhiye altın kalem verilmiştir. 

Diploma tevziini müteaktp talebe 
jimnastik hareketleri yapmışlardır. 
Muhtelü gru}>lar boks, eskrim, ritmik 
hareketler, yar jimnastikler, Japon 
güreşleri yapmışlar ve davetliler tara
fından takdirle karşılanmışlardır. 

Bunu müteakıp eski ve yeni devir
lerin harp şekillerini temsil eden can
lı tablolar gösterilmiştir. Bu tablolar
da eski devrin ok, mızrak, kalkan ve 
zırh ile harp eden muharipleri, yeni 
devrin tayyare, makineli tüfek, gaz 
maskesi ile harp eden neferleri göste
rilmiştir. Davetliler mektebin büfesin
de izaz edilmişlerdir. 

Mekteb müdürü Albay Adil Tôrcr 
nutuk söylerken 11~ 

Bundan sonra müsamere salo~~ııtı 
geçilmiş ve orada talebe tarafı ıifc' 
cLisan ve gençlik», cVatan ve ~o edil' 
piyesleri muvaffakiyetle temsıi rdı!· 
mi..ştir. Gençlerimiz alkışıarun:Ş 8 g& 
Güzel bir gün geçiren davetııJer 
vakit mektebi terketmişler<lir. 
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1 Bir Evlatlığın Hatıraları 
'-- • 

---------------------------------------------"" 
• • •• •• Altı evın ıçyuzu 

Nakleden: Osman Cemal Kaygılı 
-4-

Beşinci kapım: , 

Burası tıpkı Naşidin tiyatrosu gibi bir 
~rdi. · · Bay da, bayan da, görümce de, 
Yn~na da, sütnine den.ilen ihtiyar hiz

tnetçı de ailenin yetişmış bir kızı ile bir 
Oğlu da 
di. gayet ien, alaycı, şakacı şeyler-

p ~urada baktım, gece gündüz bir vur 
au asın, çal oynasın! dır gidiyordu. 

la tlar, kemanlar, ~amafonlar, radyo
~ d~nslar... Ve bunlardan başka her 
Gel :ıne~ar, her gece tiyatrolar ... Oh! 

eYfim gel! 
Burada hi b" ·· d k 1 tnad ğ . . Ç ır gun ev e oturma o -

ön ı ı gıbı hiç bir gece de saat ikiden 
~e Uykuya yatmak yoktu. 

Yer:r:n.ın da en garip, en tuhaf adeti 
tna e ıçrnek zamanlannın hiç belli ol-
Yıl ~~ idi. Zaten burada kaldığım bir 
ol11~1~?e bu kalabalık ailenin bir kere 
kuruıu~rı:raya gelip de bir sofra başına 
Yedik.le . _Pl~ca ve ağız tadile bir yemek 

Bura:U gonnedim. 
uYUın a h~kesin yeme, içme, hatta 
~eseı: V~ı bile birbirine uymazdı. 
Valtıs e'Vin bayı sabahleyin kalkar, ka -
gider ını acele acele ayakta yapıp işine 
bay · Arkasından küçük bayanla küçük 
nı k uy~nıp benim getirdiğim t.avaltılan
ne hendi karyolalarında yaparlar. Sütni
Yan er saatte bir mutfaktaki tel dolaba 

U 
aşıp ne bulursa onlardan birer birer 

o ar G .. -na .
1
· orumce denilen dul kadın kayna-

ka: ~ birlikte öğleye yakın uyanıp sabah 

1 a tısı ile öğle yemeğini bir arada yer-
er. 
EVi o~ı n asıı bayanı hiç kavaltı yapmaz. 

1~ .eden sonra yataktan kalkıp biraz çöp
lar~r, sonra gittiği sinemRlarda, tiyatro -
kın a boyuna pasta, kurabiye, simit tı .. 

ır. 

gi:kşaınıan da öyledir. Mesela sütnine 

fak~~hlçarşıdan iki kilo et gctirıp mut -
ilk çengele asar. Akşam oldu mu eve 
ken~~en ~u çengeldeki etten biraz kesip 
ette 

1~ kü~bastı yapar; ikinci gelen ayni 

1 
n endine şişkebabı kızartır; üçüncü 

geen a'""i ette b" h 1 ··~·· Par, .1:• .. .~ ıraz aş ar soguş ya-
:n Yer• dorduncü beşinci gelenler de 
he bulurlarsa onlan sütnine ile b.ana 

avale edip k" . nu ımı şunu yaptırır, kimi bu-
Yaptınr, tıkınır. 

d~~: tnesela hazan evde sütninenin eli 
n/ıp te makarna pilav gibi şeyler piş -

h.ış olursa bunu her gelen tıpkı mahalle· 
ıcı de --ı. 11 • b· 0 '4Lla ebı, dondurma yer gibi 
ır ufak tab ğ b ··1 sun k" . a a o erek nerede olursa ol-

sar' ımı mutfakta, kimi sofada, kimi mi
"o ır odasında, kimi koridorda kimi ban-
., oda d ' sm a atıştırır duruı. Buranın bir 
~arkabeti, bir tuhaflığı da her gu'"n kadın 
...-r ek b" · 
h'l ır çok zıyaretçilerin eksik olma -

asıdır Fak t b . i"" . · a • u zıyaretçilerin çoğu 
ır-=rıye alınma . b nl ki z, u ann onda dokuzile 
ın rastger 

§Ur B ırse o, sokak kapısında konu-
dist. un~?r bakkal, zerzevatçı, terzi, mo

re komü .. k la ve 
1 
'. rcu, o cı, ev sahibi eşya 

e bıse teWl ahal ' icra .. . .a ı,_ 1:1 le bekçisi, eczacı, 
har mubaşırı gıbı şeylerdir. Eski ve içi 
dai ap~a bir apartımanın külüstür ve loş 

resınde ot b . . 
kaldığım _uran u aılenın yanında 
.,... t muddetçe ben zaman mekan 
-.a Vakit , ' 
tıu~ k .' !emek, içmek, uyumak, ko -
lt.a- a gıbı şeylerin bütün edep ve er· 

... 11nı b-ı-, U un adetlerim unutur gibi o}. 

\ _____ F_e_n_e_rb_a_h_ç_e_-_G_e_n_ç_le_r_b_ir_l_ig_i_m_a_ç_ın_dı_a_n_u_ .. ç....;;;.g_ü_z_e_l _en_s_t_a_n_te_n_e ____ I 

Milli Küme Maçları 
· Fenerbalı.çe Ankara Gençlerbirliğini 

muştum. Yalnız bu ailede benim elime 
bir hayli para geçerdı. Fakat bu parala· 
rın bana hiç bir hayri olmazdı. Çünkü 
evdekiler öteberi almak icin beni nere -
ye gönderirlerse oradan döndüğüm za -
man verdikleri paranm üst tarafını 
kat'iyyen benden almazlar: 

- O da senin olsun Hamarat! 
Derlerdi. 
Sonra gene bunlar, ellerine para geçir· 

diği zaman çıkarıp bana da hepsi beşer 
onar kuruş verirlerdi. F:ıkat, ı:ıarasız kal
dın mıydı, gene her biri başıma üşüp be
nim biriktirdiğim paralan benden ödünç 
alırlardı. İşte ben bu kapıyı bırakıp O· 

radan ayrıldığım zaman evdekilerin her 
birinde ikişer üçer lira alacağım kalmış
tı. Buradan ayrılmam da şöyle olmuş -
tu. Galiba bu ailenin tanidıklarından baş
ka bir aileye bir evlathk lazım olmuş, 

bunu duyan sütnine de c:nlara: 
- Ben size münasip, gayet iyi ve adı 

gibi kendi de hamarat bir eviatlık bulu
rum amma, bahşişimi ist.crim! ciemiş ve 
onun üzerine de gelip beni kandırarak 
buradan gizlice aşırım~, i!Ötürüp altın
cı kapıma yerleştirmişti. 

* 
Altıncı kapım: 

Burası gayet ciddi, ayni zamanda ca -
yet alafranga bir yerdi. Burada kimse, 
kimse ile sen diye konuşamıyor, herkes 
birbirine siz! diye sesleniyordu. 

dün ancak yenebildi 
Milli küme maçlarına dün İstanbulda 

Fener sahasında devam edildi. Beşiktaşa 
,karşı düzgün, canlı bir oyun çıkaran An
kara Gençlerbirliği takımını görmek için 
stadyomu oldukca kalabalık bir seyirci 
kütlesi doldurmuştu. 

Oyuna Gençlerbirliği t.~şladı. Fener -
bahçe rüzgarı arkasına alarak Ankara 
sahasına kolayca girdi. Gençlerbirliği ilk 
dakikalarda sahaya alışamadıklarından 
ve dünkü seri oyundan sonra yorgun bu
lunuyorlardı. Ağır harekE>t ediyorlar, ve 
yerlerini bir türlü bulamıyorlardı. 

10 uncu dakikada Niya7i topu ortaya 
gönderdi. Boş duran Ali Rıza bundan is
tifade ederek Fenerbahçenin birinci go -

Neticeler 
F. Bahçe 2 - G. Birligi 1 
A. _Gücü 3 - D. Spor ·2 

zel geçti. Kale önünde topu dışarı attı 
ve oyun da Gençlerbirliğinin 2-1 mağlu
biyeti ile bitti. 

Hakem: İzmirli Mustafa. 

Gençlerbirliği: Rahim, Kadri, Halid, 
İhsan, Hasan, Selahaddin, İhsan, Niyazi, 
Rasim, Asım, Selim. 

Fenerbahçe: Hüsameddin, Yaşar, Le -
bib, Reşad, Angelidis, Cevad, Niyazi, Na
ci, Ali Rıza, Esad, Fikret §eklinde idi. 

İzmir de Ankaralılar 
güzel oynadı 

İzmir, 2 (Hususi) - Ankaragücü ikin· 
ci maçını bugün Doğansporla yaptı. Sa
ha oldukca kalabalıktı. Hakem: Sait Se· 
lihaddin idi. 
Takımların kadorsu şu §ekilde idi· An

karagücü: 
Ateş, Enver - Ali Rıza - Bilal - Semih, 

Abdül, Hamdi - Şükrü - Yaşar - !sına • 
il - Abdi. 
Doğan spor: 
Mahmut, Adnan • Keşfi, İsmail ! Nu

rullah - İrfan, Sabri - Fuad - Hakkı-Meh· 
met - Nejad. 

Oyuna Ankaragücü başladı. Oun 10 da
kika kadar mütevazin ve daha ziyade An· 
karalılann faikiyetiyle devam etti. 
İlk tehlikeyi Ankaragücü atlattı. 13 ün

cü dakikada Hakkı bütüıı müdafaayı at
latarak kaleci ile karşılaşhğı halde ace· 
lesinden topu kalecinin eline verdi. 
Doğanspor 10 dakika kadar faik bir 

vaziyette Ankara kalesine sıkı akınlar. 
yapıyordu. Nihayet 25 inci dakikada Ne
jadın golposta vurarak geri gelen bir şü
tünü güzel bir vuruşla F;uad oyunun ilk 
golünü attı. 

Burada orta yaşlı bir bay, kendisinden 
hayli genç bir bayan, ben yaşta bir ke -
rime hanım, kartaloz ve kaknem bir mü
rebbiye Yardı. Buraya girdiğimin daha 
ikinci günü bayan benim o c::ınım adımı 1 
değiştirdi; (Hamarat) yerine beni (Ha _ J Üens_-lcrbirliğine fri 1:ik çekilirken 

Ankaragücü bugün daha güzel oyııu • 
yordu. 33 üncü dakikayn kadar tazyik .. 
lerine devam eden Ankaralılar sağdan 
bir hücum esnasında Şükrünün bir kafa 
v.uuşile beraberlik sayısını yaptılar. Bir 
kaç dakika sonra da Ankara sağiçi İsma

il Doğanspor beklerinin ha tasından isti
fade ederek Ankaragücüniin ikinci sayı
sını İzmir ağlarına taktı. Bu sayıdan gay
rete gelen İzmirliler mı.itemadi hücum
lara başladılar. Devre de bu tazyik al .. 
tında ve 2·1 Ankaragücünün lehine ola • 
rak bitti. 

maaar) diye çağırmıya başladı. Tabii ö- lünü attı. Derhal Geııçlerbirliği akına ı Gu··reş bı·rı·n ·ı·lerı· 
tekiler de ayni nağmeyi tutturdular: geçti. Yaşarın sert ve korkutucu hare -

_ Hamaaar ... aşağı! ketlerinden birini hakem gördü. Firikik C'feçı•ldı• 
- Hamaaar. ·. yukarı! cezası verdi. Sağ açık güzel bir şüt çekti. J ı 
Lakin, o dilini eşek ansı sokasıca kart Fakat top kale direğine vurdu. Fener -

ve kaknem mürebbiye, benim bu sonu bahçe bir gol tehlikesi atlatmış oldu. 
kısaltılmış, ortası uzatılınt§ yeni adımı Ankaralılar daha henüz bir iş yapamı
büsbütün yanlış çağırmı~a .. ba.~lamasın yor!ar. Eğer oyun böyle giderse muhak -
mı? Mübarek karı bana bır turlu: kak ağır bir mağhibiyete uğrıyabilirler. 

Güreş Federasyonu tarafından ida
re edilen güreş müsabakaları dün de 
Kasımpaşa klübü salonlarında devam 
etmiş ve bitmiştir. Alınan neticeler 
şunlardır: 

İkinci devreye İzmirliler galib gelmek 
için tam bir enerji ile ba~ladılar. Bu gay
retin neticesi daha ikinci dakikada ken -
disini gösterdi ve İzmir tnkımı Hakkının 
ayağı ile beraberlik golünü yaptı. Oyun 

- Hamaaar! Kadri, Halid, Hasan bugün çok güzel 
Diyemez, boyuna: " .. 

56 kiloda: Hasan Tahsin (Güneş), 
Ahmet Bekire (Kasımpaşa) galip gel· 
di. 

- Himaaar! 
Diye çağırırdı: 
- Himaar, kiz, çay alacak küçük ha

n um, hazir yap çay takim! 
Biz böyle orada gah Hamaar aşağı, 

Hamaar yukarı ... Gah t:ı Himar gel hur
da, git şurda! diye diye bir hayli vakit 
geçirdik. Lakin purası da beni bir hayli 
Hktı ha! Ben, burada ade>ta makine gibi 
bir şey olmuştum. Bir giin,, yani buraya 
girdiğimin sekizinci ayı~da mı idi, ne idi 
ı:vin ben yaştaki nazlı, nazenin bayanı 
tutturmasın mı: 

- Ben bu kızı bu evde istemem! 
Diye ... Sebep te ne imi~ biliyor musu

nuz? Birisi, yani kendi akranlarından 

birisi ona şöyle bir şey yumurtlamış ... Bir 
gece akranı olan o komşu kızile bizim 
evde oynarlarken öteki, berikinin ku -
lağına e>ğilmiş: 

- Sizin demiş evlatlık. yahut ahretlik 
kız için apartımandaki bütün kadınlar 
senden daha güzel! diyorlar. Hatta orta 
kattaki modistre madam sizin ahretlik 

(Devamı 8 inci ıayfada) 

oynuyorlar. Butun tehlikeleri atlatıyor
(Deı•amı 8 inci sayfada) -· ............................. ·~. ~ lar .. 

Birinci devre Fenerbahçenin galibiye- Büyük Akkan (Kasımpaşa) Sercisi Salih (Güneş) Zühtüyü (Güneş) 2 da· 
tile bitti. (Güneş) yendi. kika 5 saniyede yenmiştir. 

İkinci devre başlar başlcımaz Kadri is· Hasan Tahsin (Güneş), Cemale (Gü Umumi netice 
k t . Fikret topu yak 1 d K 1 neş) galip, Büyük Akkan da (Kasım· 56 . . . . . .. 

a geç ı. n a ı. a eye paşa) Ahmet Bekiri mağlup etti. kıl.od~. ' .. ın.71 Hasan Tahsın ( Gu· 
doğru uzaktan bir şüt çekti. Top kaleci- 61 kiloda: Hüsevin Abdullah (Gü- neş}' .. 2 .. ~~ı Buyuk Akkan (Ka.:.ımpa-
nin eline gitti. Bugün dünkü gibi çok J ) Aıh t (K ) 

ncş), Hüseyin Şabanı (Kasımpaşa ',, şa ' uç~nıu r:rıe. as.ımp~şa.. ,.. _ 
fena bir oyun oynıyan Rahim lopu elin- 61 kil da ı c Bas K ı ( I -

H d (G.. ) KA ·ı y · ıG·· o : ın ı rı amı \..a-
d k d Ve top l·çe · · a· ay ar uneş amı aı:nanı , u· . . . 

en açır ı. rı gır ı. ) d "l mıl (Kasunpaşa), 2 mcı Havdar (Gü· 
Hiç beklenmedik bir şekilde yapılan neş ye~ ı er. .. . neş), 3 üncü Hüseyin AbduÜah . 

bu golden sonra Ankaralılar canlandılar. Basrı (Kasımpaşa), Huseyın Abdul· 66 kiloda: 1 inci Yahya ö (G ··• 
Yaşarın, Angelidisin, Cevadın sert oyun- lah (Gü~e~), Haydan da (Güneş) tuş· neş), 2 inci Ahmet Koloğlu (

1

~~~ımp~· 
Jarına aldırmıyarak daima akınlar yap - la yenm~ştır. ~ şa), 3 üncü Rasim (Kasımpaşa). 
mağa başladılar. Rasim böyle bir inişle . 66 ~loda: Kologlu (~asırn~.aşa ), .72 kiloda: 1 inci Beyit (Kasımpaşa), 

t . di N" Hıkmetı (Kasımpaşa), Yah;a lGunes) 2 ınci Ahmet Ka d . (K ) topu or aya geçır . ıyazi koştu, yetişti. . .. . (K . • n emır asımpa.a , 
Güzel bir şekilde topu i~eri attı. Genç - Ferıdunu ~un~ş~, ~~s~ ) as~fAa- 3 üncü Mehmet Ali Taş (Günes). 
lcrbirliği hemen hemen }'cnerbahçe sa - şa) .H~san nç 0 u ey oz mag up 79 kiloda: 1 inci Faik (Galata;aray), 
hasında oynuyordu. Fakat bu uzun sür - etmıştır. 2 inci Rızık (Kasımpaşa), 3 üncü IIa-
medi. Fenerbahçeliler tekrar canlandı. 72 kiloda: Mehm~t Ali (Güneş) Ah- sip (Güneş). 
Oyun bitmek üzere iken artık Hüsamed - mede (Kasımpaşa), Ismail Vehaba (Gü- 87 kiloda: 1 inci Faruk Konya (An· 
din, Yaşar, Cevad, ve hemen bütün Fe- neş), Beyit'e (Kasımpaşa) galip geldi· karagücü), 2 inci İsmail İslam (Kasım· 
nerbahçeliler topu dışarı atmağa ve sert ler. paşa). 
çıkışlar yapmağa başladılar. Bu aralık 79 kiloda: Faik (Galatasaray) Hasip Ağır siklet: 1 inci Salih (Güneş), 
Ankaralı Niyazi Cevadı, Yaşarı çok gü - Aliyi (Güneş) mağlup etmiş, ağırda ise 2 inci Zühtü (Güneş). 



8 Sayfa SON POSTA 

Bir evlatlığın 
Hatıraları 

er e 
iv ·niz adın ve 
leri ha gileridir? 

[Baştarah 7 inci sayfada) 
iç.in büyürse bu kucağız istanbulun gü
zellik kraliçesi olur diyormuş... 

Bizim küçücük bayan bunu duyunca 
fena kızmış, küplere binmiş, benim gü -
zelliğimi kıskanarak bizı evden çıkılat
mıya kalkışmış ... Vakıa, önce buna a -
nası babası razı olrnrunışlar amma kız -
cağızın "bu yüzden gitgide hırçınlaşması, 
bağırıp tepinmesi, arasıra beni herkesin 
yanında kötü kötü tahlrl!' etmeğe başla -
ması üzerine nihayet bize de oradan yol 
görünmüştü. İşte ben, altıncı kapımdan 
da pasaportu böyle almıştım! 

252 
Şekilperest bir erkeği 

hiç istemem 1 
Hayatımın saadetini, güneşini temin 

ed CC'k olan ruh, ve fikir aı kada~mın her 
şcyd n evvel bil.tun bir erkek. Mutehnk
kim, hislerine hfıkim, hiç kimsenin tesiri 
altında kalrnıynn görüşlni ve hissedişi 
dilrust ve samimi, sııde Ye ıddiasız, temiz 
ya ğa, temız kalmağa ahdetmiş bir 
tab• ttC', müşfik bir insan olmnsını iste
rim Şekilperest olmasını hiç arzu et -
mf'l'lı Kalbsiz bir üzcllik bence bir hiç
tir. Tem sıhhatli, boyluCA, temiz bir yu
vanın sevgisine bağlı, pek genç olmamak 
şartilC' hayat adamı, tecrübeli, kabiliyet
li, şahsi bir meslek sahibi. işte o yuvanın 
eşi .. 

f stanbul: Sedi 
(Sarih adres ve ıım.inin neşrini 
istememiştir.) 

- 253 -

Ağır başll bir kadın 
Vücud: Ne şişman, ne zayıf olmalı. 

Boyu 160 santimden faz!~ olmamalı. Yüz
le yirmi, gözler kaşlar, ::aı;lar siyah, cil
di kendisinden beyaz olmalı. 

Tabiat: Ağır başlı ve her söze atılmı -
yacak mizaçta, dü§ünmeli vr ancak öyle 
1>öylemeli. 

Bilgi derecesi: Erkeğin bilgisi kadar 
veya az olınalı. Fazla olur~ arada dirlik 
olmaz. 

Dörtyol: Akka§ Yıldırım 

- 254 -
Yuva, eş ve çocuk sevgisi 

'l'am manasile bir ev kadını.. kuracağı 
~uvaya, eşine, çocuklarına milşfik bir 
tumc ve kadın olnrak ba~h •. evinin işle -
riııe idaresine bizzat bakan ve böyle ye
tif tırflmiş .. muhitte iyi ohlfıkı. ince ruhu, 
hı.ssas knlbi, uysal tabintl ile temeyyüz 
e4miş, kıskanç değil, musikıyi sever, eko
n :>mıye düşkün, ilk veya orta tahsilli ve 
nihayet bir erkeği teshir edebilecek sima 
'f e \ ücuda malik bir genç kadın. 

Çorlu Balıkpazatında heTber 
Emin Soyak 

- 255 -
Asil bir a:ıe kızı 

Alnc a 1tm kız mutlaka asil bir aileden 
olmalı. Boyu orta, sikleti ({0 kilodan faz
la olmamalı. Bununla beraber ne çok gü-
2el1 ne de çirkin, yalnız huyu ağır başlı, 
terbıyeli, tahsili ilkmekteh mezunu ol -
m<>.-;ı şarttır. 

Yukarıda yazdığım gibi güzelliği, kum· 
ral &aç, koyu mavi gözlf'r, buğday beniz 
ile tamamlanmış olmasını isterim. 

Ceyhanda: Foto Yılmaz Gönen 
= 

~on Po tn 'nın Tefrl' ası: 22 

- 256 -

Kadmda yuz güzelliğinden 
zivade vücut lenaslibU 

İntihap edeceğim kadında aradığım va
GJflar şunlardır: 

1 - Arkadaşlanna ve arkndaşlnrıma 
hürmet telkin edecek kadar gurur. 

2 - Kuracağımız yuvanın şerefini ko
ruyacak kadar izzeti nefis. 

3 - Münevver bir genci anlayacak ka
dar bilgi. 

4 - lztırabımı ve neşemi gözlerimden 
nnlayacak ve gözlerile· anlatacak kadar 
hassasiyet. 

5 - Yüz güzelliğind~n ziyade vücut 
tenasübü. 

lstanbul: Saldhattin 
(Sarth adres ve isminin ne§'Tini 

istememi§tir) 

- 4!57 -
Kadmm içi, dışı temiz olmah 
Neşelcrime olduğu 'kadar kederlerime 

de ortak olmnk şartiyle ölünceye kadar 
ayrılmadan seveceğim kadının yüzü, ru
hunun aynası olmalı. İçi, dışı temiz bu
lunmalı. Okuma derecsi en az orta, mü
ziğe aşina, saçları uzun olmalı. Çocuk ye
tiştirmek, yuvasına iyt yemekler yapmak 
için yaratıldığını bilmeli. Nihayet bir an
ne tnb'ının bir şaheseri ve en çok sevil
meğe layik bir mahlfiktur. 

Gönen: Fırtına 
(Sarih adre.t ve Uıninin ne§rini 

istememiştir) 

lzmirde Ankaralılar 
Güzel oynadı 

(Baştarafı 7 inci srıyf ada.) 

10 dakika kadar iki tarafın akınlarile geç 
tikten sonra Doğanspor takımında yor -
gunluk alametleri belirme.ite başladı. Bil
hassa orta muavin bozuk oynuyordu. 

* Yedinci kapım: 
Şimdi yedinci kapımda çok rahatım ... 

Doğrusu, buradaki rahatlm eski kadı kız
lannda bile yok! 

Buradaki bayan da, bay da gerçekten 
bir evHitları imişim gibi seviyor ve koru
yorlar. Hatta bir iki yıl sonra eli clonek 
tutan ve iyi bir delikanlı ile nişanlayıp 
yaşım on sekizi bulunca beni onunla baş 
göz edecekler. 

Bay, sabahları muntazaman işine gi -
dip akşamları muntaza:nan evine gelen 
tam bir aile erkeği. .. Bayan da mahalle
nin en hatırlı kadınlarından ... Onun için 
bizim bu ~ bazı gün ve bazı geceler ko
ca mahallenin adeta bir kadınlar kahve
si ... Mahallenin bütün kadınları gün ve 
gecelerini en çok bizim evde geçirirler. 
Bazan bayanla birlikte biz de geceleri 
komşulara gideriz. 

Evde üçümüzden, bir de bembeyaz, pa
muk gibi yavru bir fino köpeğinden baş
ka temelli olarak kimsecikln yok. 

Yalnız, geçen gün bu evde benim yü
reciğimi çok sızlatan bir tesadüf, bir ha
dise oldu: 

Öğleden sonra biz bayan teyzemle he
nüz yemekten kalkmıştık ki çat kapı bir 
misafir geldi. Ben mutfakta kahve pişir
mekle uğraştığım için kapıyı teyzem aç
mıştı. Biraz sonra: 

- Oooo safa geldiniz, hoş geldiniz, ca
nım, ciğerim hemşireciğim! 

Filan gibi sözlerle kımşık bir sarmaş
malar, öpüşmeler kulağıma geldi. ,Ne ga
rip, gelen misafirin ev aıtmdan kulağıma 
çalınan sesi bana pek te yabancı gelmi -
yordu. Derken mutfaktan başımı ev al -
tına uzatınca ne göreyim? Kucağında 

memelik küçük, iki üç yaşında bir ço -
cukla annemle karşılaşma yun mı? 

Bundan istifade eden Ankarngücü 
20 nci dakikada Yaşar vasttasile 3 üncü 
ve galibiyet golünü de kazandı. Ankarn
gücil İzmir takımının bütün gayretlerini 
muavin hattında durdurabillyor ve açık-
larile İzmir kalesine tehlikeli hücumlnr Zavallı annem, benim orada olduğum-

dan habersiz alt kattalrl odalardan bi -yapabiliyordu. Doğanspor artık vahde -
tini kaybetmiş bir takım halinde idi. rine geçüler. Neden sonra, ben elimde 

Maç da bu suretle 3-2 .1'nkaragücün~ iki fincan kahve ile içerive daldım ve 
adet üzere anneme kendjmi hiç tanıt -galibiyetile neticelendi. 

Hakem Said Sclfıhadd.in oyunu bita _ madan kahvesini uzatarAk elini öptüm 
ve: 

raflıkla idare etü. 

Sekiz klüp turnuvası maçları 
Sekiz klüb turnuvasın1 dün Şeref sta

dında devam edildi. Alınan neticeler 
şunlardır: 

Beykoz - Hilal'e 2-0, Arıadolu-İst. Spo
rn 2-0, Süleymaniye-Vcla ya 1-0, Topka
pı-Eyüb'e 6-3 galib gelmışlerdir. 

- Safa geldiniz bayan teyze! 
Dedim. O gene farkında olmıyarak: 
- Çok yaşa, safa bulduk, kızım! 
Diye saçlarımdan oqadı, sonra da ev

lfıtlık olduğum evin bayanına sordu: 
- Aman bu küçük bayan ne de şirin 

şeymiş, bunu nereden buldun böyle? 
O zaman dayanamadım, gözlerimden 

ç;:, LEN13iKs 
lacak demesi de bana inanmadığını 
gösteriyor ... Yahut ta sana :ne? derneğe 
getir.yor. Pekfıla, öyle ise ... Ben zaten 
bu işin yürümiyeceğini biliyordum. 
Yol yakın iken geriye dönmek daha 
iyi. .. Yazın, ben de onu bjr şey san -
mıştım!.. 

- Her ne ise ... Onlar gibi olsun, büs
bütün sarhoşluktan olsun görülüyor ki 
saygısızlık etm.şim, af buyurunuz. Da
ha başka suçum oldu ise onlan da, hep
sini sarhoşluğuma veriniz ... 

- Fakat yanlış anlıyorsunuz, asıl böy 
lelikle beni kırmış oluyorsunuz ... 

- Biliyorum, sizi şimdi de rahatsız 
ediyorum. Biraz evvel, Iaf arasında, 
Bülcnd uğrıyacak olursa kend:sine ha
ber \'eririm, demiştiniz. 

- Sahi. .. Onun için telefon ettiğinizi 
unu•tuk da bakınız, neler konuşuyo -
ruz. Evet? .. Uğrarsa ne diyeyim? .. 

- Bnna t~lefon etm'ş. Bu akşam be· 
ni görmek istiyonnuş. Size zahmet o· 
lacak ama, lutfen söyler misiniz: Bir 
işim çrRtı; belki de akşam trcnile An
kara) a gitmeğe mecbur olacağım. O -
nun ıç n kend"sini boşuna bekletmiş 
olmıyayım. 

- Pekfila ... Bu akşam Ankara ya gi-
diyormuşsunuz. Cklmiyecekm~siniz. 
beklemesin, diyeyim, öyle mi? .. 

- Evet. 
Bir :ki saniye kadar sustular. Sonra 

- han yeniden söze başladı: 

Y nan : Kemal Rai•P 

- Sahiden, çok üzüldüm; hem o ak
şam sarhoşlukla size karşı saygısızlık 
etmişim diye; hem de şimdi Bülende 
hnber bırakmak için sizi rahatsız et -
mek cür'etinde bulundum, onun için ... 
Tekrar tekrar rica ederim, af buyuru -
nuz!.. 

- Bir şey değil... Gücenmek için or
tada bir sebeb olmadığını söyledim. 

- Eksilt olmayınız ... 
Gene sustular. Gene Turhan titriyen 

bir sesle: 
- Allaha ısmarladık .. . dedi. 
- Güle güle ... 
Telefonlar ,iki taraftan da birer ça • 

lırdı ile kapandı. 
İkisi de neye öfkelendiklerini bilmi -

yorlardı; ikisi de birbirlerini neden öf
kelendirdiklerini, gücendirdiklerini an
lıyamıyorlardı. 

İkısi de yalnız kendilerini haklı bu
luyorlardı. 

Turhan: 

- Bana sarhoş dedi, benim akşamki 
sözlerimi sarhoşlukla söylenmiş sandı, 
öyle mi? .. diye söyleniyordu. Nişan • 
!ansam ne olacak, nişan bozulsa ne o -

Lebibe de pek derin bir üzüntü için
de idi: 

- Ne anlaşılmaz çocukmuş, meğer ... 
Benden daha ne bekliyordu? .. Gel de 
boynuma sarıl, diye buraya çağıramaz
dım ya .. N~anınız tekrar tazelenir, di
ye bana adeta kinayeli sözler söylü -
yor ... Bilseydim, sizinle konuşmazdım, 
diyor. Canı isterse ... Yazık, ben de onu 
bir şey sanmıştım! .. 

Turhan telefonu kapadıktan sonra, 
ilk önce öfkeyle ayağa kalktı. Sonra 
tekrar oturdu. Daha doğrusu, birden
bire bütün kuvveti kesilmiş gibi, oldu
ğu yere çöktü. Boynunu büktü; gizli 
bir üzüntü ile uzun uzun telefon maki
nesine baktı ... 
Yazı odasında hiç kimse kalmamıştı. 

Ne iyi, hiç kimse duymadan, istedik -
leri gibi konuşabileceklerdi. Tekrar te
lefonu açmak, deminki hırçınlığını u -
nutturacak bir kaç söz bulabilmek için 
derinden derine bir istek duydu. Fa • 
kat bunu bir türlü kendine yediremedi: 

- Böyle olduğu daha iyi, diyordu. 
Zaten yarın akşam Q.raya nasıl gide • 
ceğim, diye düşünüyordum. Bundan da 

Geçen ece 
1 7 nisan tarihli bilmecemizde kaza

nanları aşağıya yazıyoruz. İstanbulda 
bu1unan okuyucularımızın pazartesi, 
perşembe günleri öğleden sonra hedi
yelerini bizzat idarehanemizden alma
ları lazundır. Taşra okurlarımızın he
diyeleri posta ile gönderilir. 

BiR FUTBOL TOPU 
Ellizlz orta mektep sınır S/B den 156 M. 

TnnyerL 

BiR KiLO ÇiKOLATA 
İstanbul erkek lisesi l/D dil.O 1337 İbrıı.hlm 

Dökmccl. 
ALBÜM 

İstanbul 49 uncu mektep 42 Muzaffer Scy
men, İstanbul 44 üncü ilk mektep 258 Ve -
dat, İstanbul erkek lisesi SiF den Ali, Nuru
osmaniye Selvilimescit sokak 4 de Nlhnt öz
can, Bandırma Gar istasyonu fen memuru 
Nail oğlu Orhan Özknn, Ankara 2 ncı orta 
mektep 1/B den 97 Şükriye, Antalya lise 4/B 
den 692 Saldp. 

MUHTffiA DEFTERİ 
Ankara Doğanbey mnhallesl Taşdöşeme 

sokak 7 de Şükran, Gerede Anadolu otell sa
hibi Tevfik oğlu i Akartürk, Lüleburgaz 
Binblr çeşit kırtasiye mağazası Hiiseyin oğlu 
Sabri, Kütahya Dervlşpaşa Uk mektep 4 den 
123 de Kaya Aşan, Ankara AttlHl. caddesi 
Gündüz sokağı 6 da Zehra Dedeoğlu, İstan
bul erkek lisesi 3/B den 985 A7b:ı.rs, İstanbul 
42 nci mektep 5/B den 150 Sahh DJter. 

BÜYÜK SULU BOYA 
İstanbul 4e uncu mektep 166 Saadet Bi -

len, Beyoğlu 29 uncu mektep 2/A 153 Gönül, 
Isparta Gnzl ilk mektebi 4 den Saflnaz, Ba
lıkesir 6 Eylill mektebi 341 Ali Şefik, Top -
kapı .Arpaemlnl yokuşu No. 2G da Şükran 
Osmnn. 

KÜÇÜK SULU BOYA 
İstanbul Kazancılarb~ı caddesi No. 311 da 

s. Y. Edime, Yereba.tan Sallomsöğüt sokak 
14 de Katına, Büyükada Tepeköy Nevruz 
mevkll 97 de Mlhrinnisa, Kırklareli ceza evi 
sekreteri Saadet Yorulmaz, Uzunköprü Mi
mar Hayreddin mektebi 193 Muazzez Üzenç. 

KALEMTRAŞ 
Pertevnıyal lisesi ve den 127 sermet, 

İstanbul 52 nci mektep 1/ A dan 80 Pınar -
dağ( Beyuğlu İstlklA.l caddesi Suriye apar -
tımanı No. 18 Tulgar Can, 49 uncu llk mek
tep Necip kızı Necll, İstanbul trkei: lisesi 
3/A dan 62 A. Güler, Ankara caddesi No. 163 
de İbrahim kızı Nezahat. 

DİŞ FIRÇASI 
44 üncü mektep Nilüfer Eserovn, İstanbul 

44 üncü mektep 181 Müeyyide, Bordur Ba -
~'"ll' sokak No. 13 de Acar, Çorlu polis M. İb
rahim Çelebi oğlu özcan, İzmit ortn mektep 
2/C den 296 Şükran, İstanbul kız orta mek
tep 465 Nezahat Özdağ. 

DİŞ MACUNU 
13 üncü mektep 4/C den 113 Hıı.nctnn Gir· 

ı;in, Foça nütus memuru Gallp kızı Jale, Ki
lis Kemaliye ilk mektep 828 Muzaffer ~ -
demir, Nuruosmanlye Mengene sokak No. 

2112 de F. Tözüner, Kastamonu lisesi 3 üncü 
sınıf 301 Baha. 

KİTAP 
1stanbuI Akşam kıZ san'aıt mektebi 961 

Paklze Evren, Kumkapı SaraçlshaK mıı.hallesi 
Ma.beyn yokuşu No. 37 de Nuran Karaman, 

damlıyan iki damla yaşla annemin boy -
nuna atıldım: 

- Anieciğim beni tanımadın mı? 

* İşte şimdi, ben yedincı kapımda ve a-
rasıra annemi de görüp onunla sevişmek 
surctile pek rahattayım. Dansı benim 
gibileriıı başına! 

Osman Cemal Kaygılı 

kurtulmuş oldum. 
Bir yandan da: 
- Demek ki Çitlenbiği bir daha gö

remiyeceğim ... Demek bu rüyadan da 
buracıkta uyandım. Ne yazık! .. 

-8-
Akşamüstü, saat dörde doğru yazı 

işleri müdürü Turhana seslendi: 
- Telefona gel! .. Seni istiyorlar. 
Genç çocuğun yüreği oynadı: 
- Sakın Lebtbe olmasm >.. Amma, 

nereden olacak? .. Onun üstüne hiç bir 
daha beni arar mı? .. 

Diye söylene söylene koştu. Telefe 
nu eden Bülenddi: 

- Kaça kadar oradasın?. 
Diye soruyordu. 
- Ne yapacaksın?. 
- Dün buluşup konuşamadık. Bu 

akşam altıda Beyoğluna gelsin, diye, 
sabahleyin sana haber bıra~'l'Ilıştım 

ya ... Ben işlerimi bitirdim; sen de eğer 
çıkabilİrsen, d~a erken buluşalım, 
diyecektim. 

- Pek ummuyorum. Avrupa posta
sı daha yeni geldi. Onları tercüme ede
ceğim. Sen nereden teiefon ediyor -
sun?. 

- Bir arkadaşın yazıhanesinden ... 
Neye sordun?. 

- Öteden mi acaba, diye merak et
tim de .. 

- Nereden, Arif paşalardan mı~ •. 
- Evet, 

l\layıs 3 

zd z na r 
Kocıımustafapaşa Akarca Knnlı:ığaç sokak 
~ de Ahmet Adnan, Kastamonu Zirnat Bnnk 
memurlarından Mustafa oğlu Turan Ktln -
bü, Ankara. Öksüzce mahallcs1 Arcın sokak 
37 de Sedat, Konya erkek ortn mektep 1/P 
dan 970 M. Torlak, Denlz.11 orta mektep 1/B 
den 1174 Necdet. 

KART 
Merzifon orta mektep 320 N. Olga, İs -

tanbul Ticaret lisesi 1152 Nuri, İstanbul 8 
ncı mektep 31 Kemaleddin, Kumkapı ortıı. 
mektep 204 • ıket Çuhadar, Ankara erkek 
lisesi arkası Kurtuluş mahallesi Altıntaş so
kıı.lı: 11 de Nedret Tekiner, İzmir kız ıısesı 
2/B den 1500 F. ş., Gerede sıhhtye baytarı 
Bayatı oğlu Fatin, Ankara Ism.et inönli 
mektebi 2 den Metin Kunt, Tarsu..'J postaha
ne karşısı NQ. 101 de knhveci Ahmet, Maı
din ceza evi direktörü Vahit Orcan oğlu sa
IAhaddln, Elfi.zlz Ta.şmağaza sokak 42 de ı•. 
Şengül, Çerkesköy ilk mektep 232 Nnzml, 
Tünel Yazıcı sokak Boton ban No. 3 de Ba· 
hneddin Soydambay, İnegöl KnsunefendJ 
caddesi 161 de Ahmet LA.çin, Tokat orta 
mektep l/C den 408 Saadet, Kayseri llsesl 
ııc den 1142 Cabir Güncr, Ankara İsmet -
paşa mıı.hallcsl orta sokak 20 de Sami Gü -
lünay, Yenişehir İlkiz sokak 12 de Suat Salt, 
Çanakkale Seddllbahlr İş İst. Fethi oür 
kızı Sürhan, Uşat orta mektep UA dan 87 
Reyhan, Kırıkkale ilk mektep ı den 205 
Snibe, Ankara İsmetpaşı:ı mnhallesl Uzun -
yolda Balkan sokat 8 da Muall!i, İstanbul 
erkek llsesi 864 Nejat, İstanbul erkek Hsesı 
1248 Ferah ünsalıın, Lüleburgaz ilk mekteP 
2 de 376 Utlt, Erzincan Mezat okulu 2 de 
6 Sevim Yükselen. Ankara Duatepe M. Yol
daç sokak 21/24 de Hüseyin, Anknra merkez 
posta memurlarındı:ın Hamdi karde§l Muh·· 
sın, Adapazarı Altmkalem kırtasiye mal?a -
za.sı vıı.sıtaslle Necdet Durusu, İzmit Hacıhı
zır M. Kabaran çeşmesi ijst.Unde No. M do 
Mehmet Ömer, Beyoğlu İstiltlM caddesi Ha
lep han No. 140 da Suzan, Ankara Cebeci 
Yazgan sokak 4/ A dan Mücellfi. Bekcm, Kur
tuluş ilk mektep 272 Nadide Metin, Ankara. 
İltekin mektebi 5/B den 594 H. Önceler, An
kara Cebeci Eriç sokak 28 da Ridvan, Ka • 
bataş erkek Usesi 3/A dan 371 Nevzat Oül
çek, Ankara BMDamönü Taceddin camll İ· 
nıam sok.ak 3 de Ca.hide, Ankara Bomontl
üstü Maltepe onaz sokak 3 de Türkt\n, A
dapazarı orta mektep 2/B den •9 Sabahad
din, Adapazarı mektep 1/ A dan 55% Hayriyi 
İl gaz. 

Varşovada bir Mayıs 
bayramı kanlı oldu 

Varşova 2 - 1 Mayıs münasebetile 
tertip edilmesine hükUınetçe ruhsat ve 
rilmiş olan yedi alaya 100.000 e yakın 
kimse iştirak etmiştir. . 

Yahudi sosyalist alayının geçmesı 

esnasında patlayan bir fişekten ve atı· 
lan tüfeklerden bir çocuk ölmüş beş ki· 
şi yaralanmıştır. 

Pariste de tevkifler yapıldı. 
Faris 2 - Zabıta, dün Champs - El· 

yees'de Etoile takı zaferi altındaki mı:~ 
aleyi canlandırmak için oraya gelıni§ 
olan nümayişçileri dağıtmıştır. Zabıta, 
yollarına devam etmekten imtina eden 
bir çok kimseleri tekif etmi~tir. 

Bir lngiliz vapuru batb, 
14 kişi boğuldu 

Ostande, 2 (A.A.) - Aiecto adındald 
İngiliz vapuru, Ortand'ın 23 mil açığındıl 
batmıştır. Gemi mürettebatının 17 kişi
den ibaret olduğu zannedilmektedir. 
Bunlardan yalnız üç ki~inin kurtulınUC 
olduğu zannedilmektedir. 

- Neye sanki?. 
- Oradan telefon ediyorsan, benim 

bu akşam gelemiyeceğimi sana söyle
mediler mi, diye soracaktım. 

- Sen onlara haber mi hıraktın?. 
- Evet, beni matbaada aradığınl 

söyledikleri zaman ben de belki oray~ 
uğrarsın, yahut da oradan telefon et • 
mişsindir zannettim ... 

- Oraya telefon ettin, bu akşam ge-
lemiyeceğim, dedin, öyle mi? •. 

- Evet .. 
- Sebeb? .. Neye ne oldu?. 
- Dedim ya, yazılacak bir çok yazı 

var. 
- Demek, bu akşam erken çıkmak 

şöyle dursun, Bcyoğluna hiç geleı:ni " 
yeceksin? .. 

- Öyle ... \ 
- Haniya, öteye gitmek için konu-

şacaktık ~ Yarın nerde buluşncağurıtzı. 
kaçta gideceğimizi kararlaştıracaktık1· 

- Öyle idi ama .. 
- Peki, şimdi söyle, yarın seni ne-

rede bulayım, saat kaçta?. 
- Öteye gitmek için mi?. 
- Öyleya, canım!. 
- Beni affet... e 
- Sıkılmaya başladım, arlık... Gell 

ne var?.. 'ıJl 
- Sana, o akşam da söyleıniştı 

ya ... 
- Anlaşıldı, seninle insan gibi kO " 

nuşup iş görmek kabil değil... ) 
- (Arkası var · 



3 Mayıs 
SON POSTA 

ı rıttihat ve Terakkide on •enel,.,. ______ _ 
• - -- .. _ L 14 üncü kısım No. 22 _J 

Kadın iTTİHAT ·. VE TERAKKİNİN SONU 
"' · ~ .. . TalAı, Enver vr Cemal nasıl kaçtılar, nasıl öldüler? 

....,.._, ,.. .... .,.,,,... ~ ... ~.,u. ._T .. ~- .. ..--

• . .. .. . ~ . ,,. Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen --

Q sıralarda Kocaeli yarımadası içinde 
. bir takım eşkıya çeteleri türemişti 

. - Türk köylüsü buna ağzını ğuna göre, her haİde bir Tenaiık ta ~İ- her gün yüzlerce yolcu gelip fider. 
bıle açmazdı.' d"" ·· d .. ·· k o H.. · Ç B nJ k. uşune uşune masa gere ... zaman, useyın avuş u arın arasından ımin eşkiya, ki· 
dolaşır top w k .. .. d 1 d 1 .!. . d wil 1 d 1 ragı, topra · ustun • anlattı: Eşkiya, o aşmış, o aşmış, yO· mın eg o duğunu biz ne bilelim? 
d: ç~Iış~n. insanı tetkik eder ve sonra rulmuş, çiftlik kenarında bir ağaç al - - Ya ellerindeki mavzerleri, kıya • 

koylu ıle devlet arasındaki müna · tına oturmuş. Kara Burun bu işi beğen· !etleri, Ali çavuş? 
::b~tıeri ölçer, biçer ve nihayet bizzat memiş, gürultü etmiş, gidip Hüseyin Ali çavuş düşündü, buna cevap bu • 
enım,_ idare eden sınıf içincfo bilmi - çavuşu uyandırmış, o da onunla birlik· lamadı. Fakat, başka türlü de yapmak 

rrek ışlemiş olduğum günahları hatır· te o tarafa gitmiş. Eşkiya ile buluş · kabil olmadığını bildiği için, bana: 
rardım. Böylece orada pek çok şey öğ· muşlar. Hoş beşten, ahbaplıktan sonra, - Sen bu işi bize bırak, beyim! 
endim, belki de hayat darülfünununun biraz süt, kahve, biraz yiyecek, biraz Diye bahsi kapattı. Zaten, başka tür· 
~~~d?.~rsle~ını orada aldım. ?'aka~ öğ· da uyku, sabahleyin erkenden çekilip lü yapılamıyacağını ben de anlıyor -

1 .gım bır şey vardı ki o aa, nasıl o· gitmişler. dum. Hükfımet ve jandarmanın halkı 
up da ııa1a köylüler arasında bir sürü Eşkıyanın mahiyeti himayeci~r. ac:z olduğu her yerde her· 

namuslu ınsan bulunmasının sırrı idi! kesin yapacağı iş, ona da, ötekine de 
Çıftlikte kömürcülük Demek, eşkiya bu idi? Çiftliğin de· ayni tarzda muamele etmekten ibaret· 

Ç mirbaşlarından bır de Ali Çavuş var - ti. Bunun için, ben işi onlara bıraktım, 
1 iltliğin arazisinde, kömür yapmıya dı. Askerlik etmemiş, fakat, yaşı ve di· ı d 

~ ver r i · on ar a aylarca, işi idare ettiler. 
d B~ş ı undalık, koca yemişlık var - rayeti sayesinde arkadaşları nezdinde (Arkası var) 
.. ı. ıraz da bunlardan istifade etmek çavuş ünvanını kazanmış, filozof ta • ............................................................ . 
~~:: kö~ür yapmayı düşündüm. Mek· vırlı ve Bolulu bir ihtiyar. O bana an· rf••••••••••••••~ 
i~ . Huseyın Cahid beyin okuttuğu !attı ki, e~kiyamn bir zararı yoktur; 
d ~ı Eşya kitabından aldığımı hatırla· bunlar da geçinmeği böyle tutturmuş 
/g_ım malfunatı Alemdağı kömürcüle· serseri adamlardır. Benim bu ışten hiç 

dı_nı tetkik ile ikmal ettikten sonra kem· haberim olmamış bulunmak lazımdır. 
ınıce a • iL 

1 . c srı uır usub icad ederek te - Onlar da arada bir buraya gelirier, yer· 
ynız, taşsız ve topraksız kömür yapını · ler, içerler; misafir olurlar, giderler ..• 
İl~ mahs~s ~ir ocak. torlu - icad ettim. Sanki bundan ne çıkar? 
v k;orlugu kendim istif ettim, kendim - Ya hükumet, Ali çavuş? Hükumet 
k~ ım, kendim açıp söndürdüm ve ö· ve jandarma bu işi duyarsa> 
~: ara~asına doldurarak, tecrübe için, Hakikaten bu da mesele idi. Çünkü, 
nıü re.:on~erdim. Bir öküz arabası kö- bizim çiftlik, janda~ma postalarının te
Yes~ 1 ı Yuz elli okka geldi ve serma • liıki noktaları idi. lki mıntakanın jan· 
Ç~~1? le çıkaramadı! darına postacıları her gün, muayyen 

ban ~~te .. çalışan köylüler, o zaman saatte bizim çiftliğe gelirler, posta ahp 
_: ~~lduler. Dediler ki: 1 verirler, asayişi temin ederler ve bu • 

söna·· 0Yle olmaz. Ya ocağı toprakla 1 nun mükemmel olduğuna dair kahya· 
hiç dutmeu, yahud, su ile söndürünce, dan bir de imza alarak giderierdi... 
ln<?de~rtrıadan, yani hava ve güneş gör· Ya bunlar cşkiyanın buraya gelip git · 
o1.rnll'7.! 'iehre göndermeli! Başka türlü tiğinden haberdar olurlarsa? 

Ertesi .. . O zaman, ihtiyar Bolulu bana an -
ken, ar blrün, ıkinci arabayı gönderir • lattı: Eşkiyanın .göğsündec b~n eşki • 
nıan k~ a_yı. dereden suladtlar ve o za· yayım~• diye bir levha yoktu. Bizce 
llliş '01dornurcülüğün sırrını da öğren - onlar alelade misafirlerdi. Her çiftlil~ 
larınd urnı Eğer şehirliler, kendi ara· misafiri kabul ile mükelleftir. Biz işi · 
bu . 1 a .kooperatifler yaparak bütün mizi, gücümüzü bırakarak gelip giden- ı 
kon( ~~.ı, kooperatiflerinin nezareti ve lerin kim olduklarını _tahkik ve tetkik 
ledi I'Qd u alt.ında idare etmezlerse • be· edecek değiliz ya. Bagdat caddesı de -1 
dü Ye _en hıç bir şey beklemeyin! · sü- nilen patikamsı yol bizim yanıbaşımız- ı 
to su ıle karışık içmeğe ve kömürü de dan ve çütlik içinden geçer. Buradan 
ın;r:kla v:ya su ile beraber satın al· -,, .... : ......... p··········ı··•••••••••••••••••••••••••••••• 

y ebedıyen mahkfımdurfar! !:}on os a,, nın 
. Arnavut Alinin çetesi Müsabakası: 

de Çk~Ui~~. öğrenJluğim şeylerden birı 
2. Ylunun eşkiya ile arkadaş olması 
e~rur~ti, .yani <>!na, icabında yataklı)k 
mesı idi. 

d O ~ıralarda Kocaeli yarımadası için
Jrıe tbır tak~ çeteler t~remışti. Hükıi • 
nıe :uv~etı düşmüş, Ingilizıer de yal· 
rı ~ endılerinı alakadar eden mühim 
Jrı~ laları tutup iç tarafları ihmal et • 
kiış olduklarından yarımada içinde eş· 
bu~~ ser.bcstçe dolaşabiliyordu. Bizim 
da ndul1umuz yer, belediye hududun
ğu \ancak bir saatlik bir mesafe 'Oldu· 

d a de <: trafımızda eşkiya dolaşıyor· 
u. Ec:..k ya .. ı . d k" .d. 

y;,1. " ' once erı sa ece es ıya ı ı. 
.1:,, Ule b" • • kes ır mavzer geçiren, et.:-afı haraca 
rnc ı~~ 4 du. Fakat, bilahare, Rumlarla 
sin~ un ° .an Şile ve Paşaköy hava~i -

b e m Ilı Ve sıyasi çeteler türemcöe 
aşJ·v n .. o 

frıilli ca otcki1er de, yavaş yavaş, lşe 

k hır renk verdiler ve çete çele'-·e 
arşı ·· · J B . mucade'c vak'alnrı da zuhur ettı. 

n ızım eahnda küçük bir çete vardı· Ar· 
avut A. . ' 

k •1 ısmınde bır serser-nin. iki ar-

t.a~aş.!e birlikte kurdunu adi çapul "e· 
esı. cı '.\' 

Şı ~u çete önceleri bize uz~kta do1a· 
b r ı. Ben de yastığımın altında bi .. 1a· 
<ınca ba . 

ile .: şımm ucunda asılı bir çifte 
ıc' Kara Burunun sadık bekçiliğınc 
ÇurvenerE'k, geceleri rahatca uy..ırdum. 

l tlık d 1 • • 
ka a am nrının ellermde de bir 
ti ç ~avzer ve bunların başında da ka· 
b_P. o,arak, sadık ve yığit b .. delikanlı 
ızım m k - , 

1· er ·nı umuminin sabı1i odacı-
<:1rından s·· 

( Baştarafı 3 üncü. sayfada ) 

Müsabakamız 40 gün sürecektir. 
Şimdi müsabakanın esasını anlata • 

hm, 40 tane tanınmış simanın fotoğ • 
rafını aldık. Her fotoğrafı üçer parça· 
ya böldük. Bunları birbirlerile karış
tırdık. Bu parçalardan her gün Iaalet· 
tayin üç tanesini neşredeceğiz. 40 gün 
bitince elimizdeki resim parçaları da 
bitmiş olacaktır. Sizlerden bu resim 
parçalarının her üç tanesini bir araya 
yapıştırarak bir fotoğraf vücude getir· 
menızi istiyoruz. Bu iş sizin içın hiç tc 
zor olmıyacaktır. Çünkü gördüğümüz 
gibi bu üç resim parçası ile beraber 
ayrıca parçaladığımız resimlerin asılla 
rını da neşrediyoruz. 
Parçaların yanında hergün tanınmış 

biı· simanın fotoğrafını bulacaksınız. 
Parçalardan biri bu res;m, diğerleri 

daha evvel çıkmış veya d:ıha sonra çı-ı' 
kacak resimlere ait olabılir. 
Yapılacak iş şu: Bu resim parçalarını 

kesip sak'amak, yanlarındakı modelle· 
ri de kesip ayrıca hıfzetm1~k resim neş· 
ri bittikten sonra modeılere bakarak 
her üç res 'm parçasındın bir fotoğraf 
meydana getirmek. 

Bu suretle elinizde 80 resim olacak, 
bunları sarih isim ve adresinizle bize 
yollıyacaksınız. İşte müsabakamızın e· 
sası bundan ibaret'.ir. 

Resimleri gönderme müddeti gaze
tede resim neşr · müddeti bitt:kten son 
ra i.iç haftadır. Bunu müteaktp netice 
ilan edilecek' ır. 

HASAN 
Acı Bade~ 

Acı badem kremi cildr. yarar. 
Cilde hayat, düzgünlük ve tara· 
vet verir. Cildin kirlerini, zehir
l~r:ini, fena yağlarını temizler. 
Buruşukluk)annı, lekelerini, çil
lerini, crginliklerini, sivilcelerini 
imle eder. Çirkin ~ehre~·i giizel· 
lcştirir ve ihtiyarlığı gençleştirir. 

Fakat acı badem kremin; her
kes yapamaz ve hu kremi mut
laka acı badem yağiylc yapmak 
lazımdır. Bu hem miişkül ve 
kiilfetli, hem pahalı bir iş oldu
ğundan hiraz acı badem c-.san • 
sile vazelin yağını kanştırarak 
yapılan kremleri kullanan ba _ 
yanlar cildlerini bozuyorlar. 
• Halis acı bademden pek bi1 • 
yük fedakarlıklarla istihsal ecli
len hakiki ve acı badem yağını 
krem haline getirmiş ohm ko· 
lonyasiylc ve miitahzarntiyle 
meşhur eczacı Hasan~ır: llriyatı 
nefis ve caziptir. 
Hasmı acı badem yağı kremi • 

le, Hasan yağsız kar kreminin '\·e 
Hasan yanm yağlı gece kremini 
bayanlar seve seve kullanmakta 
l'e eczacı Hasanı tebrik etmcktr-
dirlcr. 

Sabun, kolonya, losyon, lfivan· 
ta, briyantin, saç suları, siinnc, 
pudra, tıraş bıçağı, diş fırçaları, 
dis suJ::ırı, diş macunları ve her 
tii~lü ıtriyat ve müshıhzaratta 
mutlaka Ha~n markasını İf.•eyi
niz ve arayınız. Hasan depo..;u: 
Ankara, istanbul, Beyoğlu, Be • 
şiktaş, Eskişehir. 

13 r • u ev~an va.~dı. 
lıp b ı-iabah. kah~ n Huscyin Çavuş ge

ana dedi k~: 

; kBu akşam çiftlığe eşkiya geldi! 

Birinciye bir beşibiryerde altın, ikin - D H o R H o R N-.
cive 2,5 lir:.ıı_ık bir altın, 3 kişiye bir~r ,. r. 1 4111\ 
altın, l O kışıye yarımşar altın, 20 kı- u:· _ .. E . d h 

1 be ... ş ıya mı? Bu fena bir şev Fakat 
nirn h ~. < < ' 

abcrim bile olmamış bulundu· 

• • w mınonu czanesı yanın a er 
şıye çeyr~k altın ve dıger 165 okuyu· 

1 
_ 

cuya ho•lları:tla gidecek hediyeler vere· gun akşama kadar hastalarını 
ceğiz J kabul eder. Tel. 24131 ~ • .J 

Aykut, 
Bak, seni izini belli etmeden kaçtığın 

köyünde d~ buldum. llu özletinin, bu ani 
firannın sebebini bana iyke anlatmadan 
dünyada . yakanı bırakmıyacağırn. Söyle 
Allah aşkına. Tatilin en güzel günlerin
de Emirganın serin, hülyalı sahillerini 
bırakıp birdenbire kimseye haber ver -
meden Anadolunun ücra bir köyüne kaç
makta maksadın neydi? 

Dün ~ne mekLpten çıkınca annene 
uğradım. Seninkine çok benziyen tatlı, 

mavi gözlerinden hasret yaşları akıtarak 
uzun uzun senden bahsetti. Kıskanç bir 
inatla vermek istemediği adresini boy -
nuna sanlıp yalvararak elinden alabil -
dim. Annen o köyde muallim olduğunu 
söyledi. Bilirim, zaten küçükleri çok se -
versin .. Fakat, bu kadar aceleye ne lü -
zum vardı? Mektebi bitirdikten sonra dn 
hangi mesleğe istesen giremez miydin? 
Benim ruhu kadar yüzü de güzel karde
şim, neden bizi, aziz nineni. güzel İstan
bulu, çok sevdiğin nişanlını bırakıp git
tin? Adeta kaçtın .. Geçen gün Sirkecide 

I onunla karşılaştık. Bir insanın bu kadar 
az bir zaman içinde bu derece zayıflayıp 
çökeceğini dünyada hatırıma getirmez -
dim. Bir defa da sizin evde rastladım. 
Kumral, sert, mağrur bir askerin maz -

l 
llım bir kadın aczile ağlaması ne kadar 
acı bir şey Aykut... O da benim gibi an
nenden adresini öğrcnmcğc gelmiş ola-

1 caktı. Bu iki başı, ayni tahassüsle yekdi· 
ğerine çeken büyük C:kmin ulviyetini 
bozmamak için hemen orarlan uzaklaş -
tım. Fakat o manzara zihn;mi bir çok 

1 geceler işgal etti. Eminim ki sen de göz 
yaşlannm esmer yanaklaı maah nasıl sü

r züldüğünü görseydin, bu sebebi meçhul, 
1 muğlak kadın ruhunun yaratbğı işken
! cedcn, tagayyüp etmek zulmünden vaz 
'geçerdin .. Amma ben ona senin yerini 
ı s{iyliycccğim.. Adresini Yedada bildire-
ceğim. Burada miskin bil" tC'vrkktilc boy
nunu büküp ağlıyacağına, tr<'ne atlayıp 
oralara gelsin de seni, üzeı ine bir m•uç 
altın tozu serpilmiş gibi parlıyan o aca
) ip renkli saçlarından :;ürüklıyerek bize 

'getirsin .. Bu dediğimi muti. ka yapaca -
ğım. Burada iken gözlerin ıığrıyordu, na
sıl oldun? Bana uzun uzurı bir ŞC'yler yaz. 
Ani kaçışının sebC'plerirıi b.ldir ... Yanak
larını biriken hasretim!~ lpcrim karde
şim. 

Ayla 

Ablal'ığım, 

O dcdığin şeyi yapmıyacaksın.. Nere
de bulunduğumu Vedada bildirmiyecek
dn değil mi? Bana söz ver, beni üzmek 
ıçin öyle yazdığını söyle de kalbim ra -
hat etsin .. 

Sen benim, cennet fstanbulumdn bı -
raktığım scvgililcrimin en azizkrindcn -
sin .. Bu fenalığı bana yap"nıyacaksın de
f'il mi? Aranızdan hiç kimseve haber V<'r
ml'den kaçışımın sebcbir.i soruyorsun .. 
Madem o kadar merak Pttın anlatayım .. 
Fakat korkanm ki yazılarJTn, seni merak 
ve şüphenden ziyade üzerek, harap ede
CC'k.. 

Burasına cköy.1 diyorsun . Halbuki de
ğil.. Malatya vilayetine tabi kocaman 
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Hikayeleri 

gururu 
Yazan : Melahat TezeL 

bir kaza merkezi.. Hem ne hoş, ne güzel 
manzaralı bir yer görsen.. Benim gibi iri• 
sanlar için ıztırap verecek kadar güze\ 
kalabalık bir yer .. Halkımı. bayılıyorum~ 
Temiz, açık kalbli, melek gibi insanlar .• 
Eğeı bütün .\nadolulu1ar böyle ise ahret.. 
teki mev'ut cennetin de - dünya vüzün· 
deki gibi - Türk ilinden ibaret olcığuna 
inanacağım. Halamla beraber onlara biı: 

alıştık.. Bir kaynaştık l:i.. Görme.. Hele 
çocuklanm Ayla .. Onlar hircr inci.. Ruh· 
lan bir damla su kadar şeffaf, sc\•meğe, 
sevilmeğe, bakılmağa susamış. nazlı bi· 
rer çiçek .. 

Ben sana İstanbuldan ayrılışımın se .. 
bebini söyliyecektim değil mi? HalbukJ 
başka şeyler anlatıyorum. 

Vcdatla nasıl tanışıp nişanlandığımızı 
bilirsin .. Onw1la mektebi bitirince evle
necektik. Bu çocuk; dört. senedenberi heıı 
gün ateşi biraz daha artan coşkun, hu • 
dutsuz bir muhabbetle bana merbuttu. 
Dayanılmıyacak kadar güzel, manalı yü. 
zünden ziyade beni kendisine bağlıyan 
saik te bu mutlak sevgisi olmuştu. Çok 
mağrur, başkaları üzerindeki tesirine e
min, şahsiyetinin kuvvetine kani bir kız .. 
dım abla.. Benim ruhuma bu manasu 
gururu muhitim aşılamıştı.. Siz aşıla • 
mıştınız.. Vedadı hiç birinizden kıskan"' 
mıyordum. Çünkü: Onun gözlerini dün• 
yanın bütün kadınlığını gönniyecek ka
dar büyülediğime kanidim. 

Vedadla Emirgan sahillerinde gezinir .. 
ken bütün başlar hayret ve takdirle bize 
çevrilirdi. Yanımdaki gene asker kadar1 

hatta ondan daha ziyade göz kamaştırdı· 
ğımın her zeman !arkındg olurdum. Mch· 
taplı gecelerde bahçemizde denizi seyrt 
derken: 

- Aykut, d-ordi beni se:ver misin? 
- Ço .. k .. Ya sen? 
E1lerimi tutup ayın yüzümde, saçlarım

da oynıyan gümüş çizgili ışıklarını birc11 
birer öperek: 

- DıL~n Sl 11i nasıl ibadetkar bir ta
hassüsle severim, Ayku• .. derdL Sen ka ., 
dınların en temizi, en guzelisin .. Seni gü
zel ruhun, ince yüzün, bılhassa güzel • 
ını- •n~~· ~ 1z: l in için severim. 

Vcdndın bu 7.aafını ben de bilirdim 
Bakalorya 'sonunda gözlerim bozulup 
kanlanınca ne kadar telaşa düştüğünü 
görmüştünüz. Doktorlar fazla okumanın 
zararlı olacağını söyliiyorJar l'C güzellik 
tm·siye ediyorlardı. Bens•• bunlara kulak 
vermiyordum. Vedadın p0rtresine baş -
lamıştım. Bu yaz İzmirdt>ki dayısını zi
yarete giderken resim yarım kalmıştı. 

Yokluğundan istifade ederek portreyi 
bitirip ona sürpriz yapmnk istiyordum. 
Vcdadın çehresindeki isim verilemiyecek 
kadnr güzel hat lan bir an evvel bez uze
rinde şekiJlendirmek içın sabahlara :ka -
dar çalışıyordum. Bir öğl<" üzeri idi. Gü· 
neşe doğru bakarken birdrnbire gözle -
ı im karardı. F, na hald" ugnmağa baş -
ladı. Zaten son günlcrdp fazla muztarip -
tim. Paknt resmi bitirmr k icin gi.inhimil 
yakan sevgili istek, bu a .rı)-1 bana du • 
yurmuyordu. KöydE'ki dok tor kendisinin 
bakamıyacaftını, İstanb•ıln inmckliğimi 
söyledi. Nihayet hastanı -i ameliyat ne· 
ticcsindc sol gözümü ka' h ttim. Ruhu-

( LU.tfen sayfayı ~' rıriniz) 



10 Sayfa SON POSTA Mayn 3 

• Son Po.ta • aın tcfrikHı : 11 " Son Posta " nın büyük deniz romanı .: 22 

. Endülüs -Şövalyesi 
~ ~ Abdurrahman BARBAROS 

Yazu: A. R. 

Florinda ile babası Tarif'in bu hazin itirafları karş1sında, 
hayretle: - Garip, çok garip! .. diye mırıldandılar 

•• 

..._ ...... Korsan Peşinde_ 
Yazan : Celal Cengiz 

Uç gün sonra Barbaros bütün gemilerile 
- Eh.. kader, kısmet ise.. buna ne• ki burada, dostça konuşuyoruz; ben de 

fonir,. kont hazretleri?.. si~ dostça cevap vereyim ... Biz, bun· 
- Işte .. maksadım; bu idi, azizim... dan emin değiliz; matmazel... 

Görüyorum ki; İspanya işlerine liı.kayd - Niçin? .. 
kalmamışsınız. Orada cereyan eden ha· - Şunun için ki.. Şam halifesinin 
disat hakkında siz de bir hayli malumat ordusu, bizi .. yani Berberileri çok kü· 
almışsınız. Belki de 'bu mesele hakkın· çük .. çok dekersi;z .. hatta, açık söyle • 

Korsikaya doğru yola çıktı 
da bazı şeyler tasarlamışsımz. İşte ben, yim .. adeta bir vahşi, bir çöl kabilesi - Gerçek öyle. Aşk, insana bütün ız- Hamza susmuştu. 
bu mesele etrafında sizinle Jörüşmek .. nazarile görmektedir. tırablarını unutturuyor. Çünkü (aşk)- Maryananın gözlerinde sebebi meç-
ve icab ederse, size yardım etmek iste- Bu sefer de, Kont Cülyanos ıtirilz et- ın kendisi bir ıztırabtır. Hem de ıztı - hul bir sevincin parıltıları seziliyor -
rim. mişti: rabların en büyüğü. İnsan bu hastalığa du. 

Tarıf, kollarını masaya dayamış.. - Fakat, azizim .. eğer, Şam ordusu l tutulunca, büt?n acılarını unutuyor .. ! Barbaros sözüne devam etti: 
kaşlarını ciddiyetle çatmıştı: sizi ittifakına almamış olsaydı, <Afri· yalnız bu acı ıle kıvranıyor. - Osmanlı devletinin paraya ihti • 

- Kont hazretleri!.. kiye) denilen Trab!us sahil1erinden bir - Sen de mi muztaribsin yoksa, koc.:ı. yacı varmış. Korsikadaki altın kaçak-
Diye söze başlamıştı. .. Kont .Cülya· adım bile ileri geçemezdi. Şam fatih- Reis! Sen ki, en güzel kadınlar karşısın- çılarını bashrJtJ bir gemi altın yükle -

nos ile Florindanın bütün dikkatleri, leri, bütün muvaffakiyetlerini size da bile kayalar kadar sert ve duygusuz yebilirsem ... 
Tarif üzerinde toplanmıştı. medyun olmalıdırlar. duran bir erkeksin! Hamza atıldı: 

- Kont hazretleri! .. Biz, çöllerde do· - Bilakis, nankörlük ediyorlar; Maryana söze karıştı: - Bu kadar müşkulatla tedarik ede· 
ğup büyümekle beraber, hiç bir zaman Kont hazretleri. .. Onlar, kazanılan mu- - Kalbi çarpan herkesin bu hastalı- ceği niz altınları padişaha mı göndere· 
muhitimize karşı lakayd kalamayız. İs· vaffakiyetin bütün şereflerini, sadece ğa tutulması mümkündür. l\lfademki ceksiniz? 
panyanın, bütün vaziyetini biz de sizin kendilerine.. ve kendi milletlerine Barbaros yaşıyor... - Evet.. 
gibi çok yakından takib ediyoruz. Her hasretmek istiyorlar. Hamza bu cümleye bir kelime ekle · - Ben ayakta olsaydım, sizi bu fikir· 
gün muhtelü vasıtalarımızla oradan ge- Baba ile kız, birbirlerine bakıştılar: di: . den vazgeçirirdim! 
lenleri isticvab ettiriyoruz. Hakikaten - Garip. - O halde bir kadın sevmesi şarttır, - Neden"> .. Padişaha böyle sikıntılı 
cennet gibi, emsalsiz 'bir letafete malik - Çok garip... değil mi? bir gününde yardım etmekten büyük 
olan o koca ülkenin baştanbaşa kan ve Diye mırıldandılar. Barbaros: bir haz duyacağımı umuyorum. 
ateş içinde yüzdüğünü öğreniyoruz Tarif, ikisine de gülümsedi. Sözüne - Çocuklar, şarabınız yok mu? - Belki, fakat, göndereceğin;z altın-
Ve .. artık açıkca şunu itiraf edeyim ki; devam etti: Diye mırıldanıyordu. lar saray kızlarının boyunlarına takı -
bunları öğrendikten sonra da bu me - - Halbuki; tam yirmi bin Berberi Maryana çarçabuk bir kadeh getir - lacak .. ve devletin hazinesine bir dir· 
sele üzerinde bazı şeyler de düşünü • süvarisi, Şam ordusuna piştarlık etti. di: • hem altın bile girmiyecek. Çektiğiniz 
yoruz. Onları, Atlas sahillerine kadar getirdi. - Sıcak şarabımız var .. içer misi · zahmetler de üste gidecek. 

Kont Cülyanos, sabredemedi. Kızına Şam halifelerinin saraylarına da, ay • niz? - Sen benim işlerime karışma, oğul! 
siir'atle bir göz işareti yaptıktan sonra Iarca taşınan ganimet eşyaları temin - Çok severim ben sıcak sarabı. Ben ne yaptığını ve ne yapacağını bilen 

- Yaaaa?.. etti. .. Fakat, zavallı Berberilerin elle- Ve Hamzaya döndü: • bir insanım ... 
Demişti... Tarif, bütün ciddiyeti ile rine ne geçti? .. Kont hazretleri!.. Biz; - Şeyh Saide gittiğimiz zaman, ora· 

sözüne devam etmişti: dahil hal8, eski kulübelerimizde yaşı • da ne kadar çok içtiğimizi hatırlıyor 
- Evet.. kont hazretleri.. biz de bazı yoruz .. daha hala, vahalarımızda dip • musun? 

-şeyler düşünüyoruz... Evvela, · şunu leri kurumuş kuyuların başlarını bek- - Hatırlarım, Reisim! Gece gündüz 
çok iyi biliyoruz ki; İspanya, bugünkü liyoruz .. daha hala darı ekmeği yiyo - şarap içerdik. Sıcak iklimde, sıcak şa • 
hali ve vaziyeti ile, hakikaten sizin ruz ... Halbuki onlar, Romalılardan al- tap içmek vücuda tatlı bir serinlik ve
tasvir ettiğiniz gibi, tamamile olgun dıkları saraylar içinde yaşıyorlar .. Le- riyor. 
bir meyva haline gelmiştir. Ve bu ol· ziz ve berrak sular içiyorlar .. deve1e· Maryana kadehleri doldurdu. 
gun meyvayı da bir hamlede koparıp, rin sırtında, Mısırdan buraya kadar Hep birlikte içtiler. 
tatlı tatlı yemek; bizim için sadece eli· nakledilen halis buğday unundan bem· Barbaros birdenbire başını önüne 
mizi İspanya topraklarına uzatmak, kl· beyaz ekmekler yiyorlar... Şam ordu- eğdi: 
'fi gelcccldir ... Ancak şu var ki; bu te- sunun kumandanları, bizi ittifakları - - Hamzayı yakında burada yalnız 
şebbüsün başına kim geçecektir?.. na alırken binbir dil dökmüşler .. bize; bırakacağız, Maryana! Onu sana ema· 

_ Kim mi? .. Musa .. Musa bin Nsir. refah, saadet, medeniyet vadetmişler· net ediyoruz. Biz dönünceye kadar ya· 
- Evet .. meselenin gör\.inüşüne na· di. Fakat bu vaitler, çarçabuk unutu- casını geçirmiş olacaksın! 

zaran; hiç şüphesiz ki böyle mühim bir luverdi. Şimdi, başlarını çevirip yü - Hamza kaşlarını kaldırarok sordu: 
işin başına, onun geçmesi lazım gelir. zümüze bile bakmıyorlar .. yanımızdan - Gene yolculuk mu .. ? 
fekaaaat... geçerlerken, bize sürünmemek için e· - Evet.. 

Tarif, derin derin içini çekmiş .. başı· teklerini topluyorlar ... Söyleyiniz, bu - Biraz daha dinlenseydiniz fena ol-
nı önüne eğmi~i... Kont Cüıyanos ile adamlarla yeni bir işe girişebilir mi - mazdı! 
Florinda, müzakerenin pek mühim bir yiz? - Vakit yok .. 
safhaya girdiğini hissetmişlerdi. Onlar Mülakat, hakikaten çok ciddi bir - Uzağa mı gideceksiniz? 
da kollatını masanın soğuk mermeri safhaya girmişti. Kont Culyanos, Ta· - Biraz uzakca .. 
'üzerine ldayamı.şlar.. gözlerini daha rifin bu hazin itirafları karşısında bü- - Ne tarafa doğru .. ? 
öikkatle Tarüin gözlerine dikmişlerdi. yük bir hayret hissetmişti. - Korsikaya .. 
Tarif, derin bir teessüfü gösteren bir - Garip şey ... Bu, söylediklerinize Hamza şaşaladı: 
tavırla başını sallıyarak yavaş yavaş dair biz de bazı şeyler işitmiştik. Fakat - Korsikaya mı? 
sözlerine devam etmişti: Araplarla aranızdaki gerginliğin bu de- - Evet. Neye şaştın? 

- Fekaaat .. Şamdaki halife namına recede fazla olduğuna ihtimal verme· - Çok uzak değil mi? .. 
hareket eden bu mağrur, bu azametli miştik. - İnsan denize çıkınca uza~, Y~kın 
ı·ali \'e kumandan, bu işin başına geçip Tarif, acı acı gülümsemişti: arar mı~ Denizin koynund~. b;r turlü 
te, bizim kılıçlarımızın sayesinde İs • - Ger.ginlik mi dediniz? .. Hayır. A- dalga vardır .. ve bir türlü ruzgar eser .. 
panyaya malik olursa.. Acaba bizim ramızda böyle bir şeyden eser bile yok. - Biraz daha geçikmek mümkün 
hakkımızı ver~cek mi?.. ve .. olamaz da ... Çünkü; onlar kendi - değil mi? 
Florindanın berrak sesi, birdenbire lerile bizi müsavi görmüyorlar. Onun - Geçikirsek ne kazanacağız? 

Tarifin sözünü kesmişti: ıçin de, hakkımızda müsbet ve ya • - Ben de sizinle birlik yola çıkar-
- Müttefik değil misiniz}.. Niçin hut menfi hiç bir his beslemiyorlar ... dun!. 

* * • 
Türk korsanlarm ı n Cer beden 

ayrıhşı .. 
Üç gün sonra, BarbarQs bütün gemi· 

lerini hazırla~tı. Salih reis de bu se· 
fere iştirak ediyordu. 
Harnzanın yarası iyiliğe yüz tutmuş

sa da, yola çıkacak gibi değildi. Ancak 
evinin önündeki bahçeye koltukla ine
biliyordu. 

Barbaros: . 
- Cerbeyi size teslim ediyorum! 
Barbarosun bir endişesi vardı: Gemi· 

ler limandan çıkar çıkmaz Hamza ile 
Hüsrev reisin dövüşmesi. 

Barbaros bunun önüne geçmek için, 
Hüsrev reise gemilerden birinde vazife 
vermişti. 

Hüsrevin yerinde gemilerde hasta • 
lanmış olan ihtiyar kaptanlardan Bur-ı 
durlu Mehmet reis Cerbede kalıyordu. 

Cerbe sahilinde Barbarosun toplan 
ve topçuları vardı. Limanda hiç bir ge
mi kalmıyordu. 

Korsika yolculuğu bir buçuk ay ka
dar sürecekti. 

Barbaros Cerbeden ayrılmadan 
Venedikli şövalyeyi de gemilerden ka· 
raya çıkarmağa karar vermişti. 

Barbaros, Venedik şövalyesı Civa· 
niyi serbest bırakamıyordu. Barbara· 
sun Venediklilerle görülecek hesabı 

vardı. Şövalye elde bulundukça Barba
ros istediği zaman bu silAhla Venedik
lilere tehdit edebileceğini düşünüyor· 
du. vermesin?.. Onlar; şimdilik, sadece emrediyorlar.. - Beklemek imkanı yok. Senin ya-

- İşte, çok doğru bir sual... Madem· (Arkası ı.'ar) ran ancak bir ayda kapanır. Biz b!r ay- Barbaros o gün Hamzanın evine git· 
da işimizi bitirip dönmüş bile oluruz... ti . 

mun hayata açılan pencerelerinden biri 1 yım Ayla .. Çünkü ölünciye k~~a~ k:ndi- - Bütün gemilerle birlikte mi g:de- - Venedikli şövalyeyi gemide taşı· 
kapandı .. Vedadın, mcn~kşelerinin biri sini bırakıp kaçan menekşP gozlu nışan- ceksiniz? mağa lüzum yok. Onu Cerbede bırak • 
soldu .. Hem bir daha açılmamak üzere .. lısı için ağlıyacak bir sevgilim var, sana _ Şüphesiz. mak niyetindeyim ... Sen ne dersin? 

Artık çirkin, alil, zaval:ı bir kız .. Acı- "'alvanrım.. Bu hazin, gi.ıneşsiz saadeti · k b ı Ded " - Büyük bir sefer olaca u... i. Hamzanın Venedikli şövalyeye 
nacak bir mahlUk olmuştum. Dünkü şen, bana çok görme .. Nered~ olduğumu Ve - - Büyük ve zengin bir sefer.. kini vardı .. ondan öç almak hırsını bir 
güzelliğine mağrur Aykut: koyu gözlük- dada bildirme e mi kardeşim? --·- ..... -·~· •.. ···-··-.. · ·----·- türlü yenemiyordu. Barbarosa: 
leri, kusurlu yüzile içinize karışamaz, si- Onun hayalini ümitsiz bir moda ile r- - Çok iyi olur, dedi, böyle bir ada-
zı.nle gülüp konuşamazdı Bilhassa Ve gönlümün içinde saklıyorum .. Mektup -· - - Nöb f l mı el altında bulundurmak yarın için 
dad, güzelliğimi azizliyen, gözlerime ta- larında her şeyden bahset.. Fakat ondan, e Ç çok faydalı olur. . 
pan Vcdad, her an manası değişen, bebe- onun hayatından hiç bir şey söyleme.. Eczaneler - Onu nerede bırakalım? .. 
ği sıcak bir hassasiyetle büyüyüp küçü- Hocalar, çocuklar ne alemdeler? Tarih ı d - Burdurlu Mehmet reıs· e teslı"m e· r Bu cece ~ıöbelçi olan eczaneler şun ar ır: 
len canlı menekşelerin birinin yerinde mua ımini gene dersten evvel binbir İstanbul clhetindekiler: diniz .. topçuların yanındaki odalardan 
ığrenç bir cam parçası göremezdi. Ben; muğlak sual bularak atlatıyor musunuz? Aksarayda: <Şeren. Beyazıtta: (Hay - birinde hapsetsinler. Bu suretle her 
onun hayalinde dnima - onun tabirile - Gelirken hepinizle vcdalaşmadığıma, dar). Fenerde: (Hüsameddin!. Şehre -

· · müdürün muhterem ellerini örv>mediği - mininde: <Nazım). Karagümriıkte: tKe- zaman topçularımızın gözü önünde 
rengını yorgun yaz akşamlarının sisle - r- bulunur.. bir yere kaçmagv a tesebbils 
diği engin denizlerden aı.ın menekşe göz- me çok yanıyorum .. Fakat nasıl yapabi - mal). Samııtyada: <Teofiloıı). Şehzade- edemez. · 

başında: (İ. Hakkı). Eyüpte: (Hikmet -
lü nişanlı olarak kalmalıydım. Onun için lirdim? Bu yüzle karşıntza nasıl çıkar - Atlamaz). Eminönünde: cBensason). - Güzel bir fikir .. 
Vcdnd İzmirdcn dönmeden kaçtım Ayla .. dım .. Ders zamanım yaklaşıyor. Anne - Küçükpazarda: CYorgU. Alemdarda: B b 
Acımakla karışık sevgi ve s.ıadete ebedi ciğimi benim için bir çok öp .. Sakın ağ- (Abdülkadir). Bakırköyilnde: CHllôl). ar aros 

0 akşam Civaniyi gemiden 
çıkardı.. ayaklarına zincir vurdurdu. 

uzleti, ebedi hicran ve feragati tercih et _ lamasın. Beyoğlu cihetindekiler: • 
· Tünelbaşında: <Matkovlçl. Yüksekkal - Topçuların yanına gönderdi. 

tım. Selam ve sevgiler kardes_im. T'" k dırımda: CVingopulo>. Galatada: CMer- ur topçular Cerbe lı.rn· anının ı"çin 
Bumda çok mes'udum. Çünkü eskı' · . Aykut kez). Taksimde: (Kemal - Rebul). Şiş- de iki vüksek k 1 d t d 

A vkutu - halamdan bas.ka - tanıyan yok. " ·u e e o uruyor u. " y k" h d ilde: (Pertev). Beşlktnşta: <Süleyman K l l . d 
Sonra burada hemen herkesin gözü bo _ arm I OUS amız a: Recep). u e erın yanın a bir çok odalar 

zuk .. Şimdi beni tanıdık çehreler, güzel T E s E L L ı• Boğaziçi ve Adalarda: vardı .. 
manzaralar kadar, cevval bakışlı, pürsıh- Üsküdardıı: (Ömer Kenan). Sarıyerde: Barbaros, Venedikli şövalyeyi bu 

(Asaf). Kadıköyünde: (Saadet), cos - odalardan birine yer]eştirdi.. odanın 1 
hat bir çift gbz de rahatS.lz ediyor. y p fı i) ~ ı azan: eride Celal man Hul s . Bilyukadada! lHalk). Hey- !yüksekte bir küçük penceresi vardı .. 

Den burada insanların m bahtiyarı - bellde: (Halk>. "----------------' ~----------------J pencer€nin demir parmakhkları çok 

kalın ve sağlamdı .. pencere parmaklık· 
sız bile olsa, çok yüksekti.. dibinde ka· 
yalar \'e ötesinde deniz vardı. Buradan 
kuşlar bile kaçamazdı. 

Barbaros Mehmet reise: 
- Göreyim seni, Burdurlu! dedi. Bu 

meşhur altın kaçakçısını biz gelinceye 
kadar buradan bir yere kaçırmamağa 
gayret et!. 

Mehmet reis sert ve inatçı ı,ir adam
dı: 

- Ben sağken o buradan bir yere 
kaçamaz.. merak etmeyin! 

Diye cevap verdi. 
Barbarosun bu endişesi de bu suret· 

le bertaraf edilmişti. 
Barbaros, Venedikli şövalyeye çok 

ehemmiyet veri,yd.rdu. 
- Bu adam

1 
bize çok lazım olacak.. 

Korsikada ondan aldığım malfunat ü· 
zerine altın araştırmaları yapacağım. 

(Arkan wr) 
-...... ............. ıa ı . . ..... _. ..... ·-=-------

jBADVOI 
hu günkü Program 

3 - Mayıs - 937 - Pazariell 
İSTANBUL 

Öfle neşriyatı: 
12.30: Plak.la Türk muslkllJi. 1uo Baft • 

dls. 13.05: Muhtelif plak neşri.yatı. 
Akşam neşriyatı: 

17: İnkllab Dersleri Ünlveniteden naı:ıen 
Receb Peker tarafından. 18.30: Plf.lda danl 
musikisi. 19.30: Konferans: Dr. Ballın Ahmet 
(SLtma>. 20: Rıfat ve arkadQflan taratından 
Türk musikisi ve halk şarkıları. 20.JO: ömer 
Rıza tarafından arabca söylev. 20.46: Bafty• 
ve arkadaşları tarafından Tl1rt mu.sltlsl Ti 
halk şarkıları, saat lyarı. 21.15: Şehir "11 • 
yatrosu dram kısmı ( S A I' 0). 21.11: AJanl 
ve borsa haberleri. 22.20: Plltl& IOlolaı, o• 
pera ve operet parçaları. 

YARINKİ PROGBAlr 
4 Maylll 937 : Salı 

İSTANBUL 

Öf le neşriyatı: 
12.30: PHl.kla Türk musikill. 12.10 llaft .. 

dls. 13.00: Beyoğlu Halkevl gneterlt imla ta .. 
rafından bir temsil. 
Akşam neşriyatı: 

18,30: Plak.la dans muslk111, ıuo: Eml.JllS· 
nü Halkevl sosyal yardım ıubesl nanun• 
konferans, 20: Belma. Te arkadqlan tara • 
fından Türk musikisi ve halk p.rlalan. ıo,so: 
Ömer Rıza tarafından arapça sö7le., 29,45: 
Cemal KA.mll ve arkadaşlan tarafından Tilrk 
musikisi ve halk şarkıları: Baat &JUl, ıı,ııs: 
Orkestra, 22,15: Ajans ve borsa ba!>erJerl, 
22,30: Pl!ikla sololar, opera ve operet parça· 
ları. ............. -.................... , ______ _ ___________________ .... 
Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Öğütler 

pazartesl 

(*) 

1 - Evlerde ve mekteplerde arkadaşla -
rınızın mendilin!, havlusunu kullanma· 
yınız. Çünkü trahom gibi bazı ba.s~lt
lar, akcl~er veremi, boğaz ve burun ve 
ağız hastalıkları sonra size de geçetUir· 
2 - Hiç bir vakit ve hiç bir sebeple, bl!i 
bir insanın hele çocukların tulaCı ıozu-, 
na vurmayınız. Daha doğrusu bo7nun
dan yukarı hiç bir yerine vumıa)'UU'· 
Çünkü çok defa vakitsiz, ant ölüm lle ni
hayet bulur. Ve yahut tehllıtell yaraıar 
hasıl olur. 
3 - Köpeklerden, kedilerden çok defa 
insana kuduz, köpek kurdu, kanıcıter 
hastalığı, uyuz hastalıkları geleblllr. BU 
cihetle s·akınınız, daha iyisi e\'lnlzde bG· 
lundurmayınız. 

4 - Az uyku sinirleri bozs.r, vücudu 
demıandan düşürür, iş yapmak, çallf -
mıık, kuvvetini giderir. Çok uyku da .di
mağı rahatsız eder, başağrısı verebıUrt 
Uyku müddeti büyükler için sekiz saa 
olmalıdır. Çalışan adamların, gece yatı 
saati on biri geçmemelidir. Sabah yedide 
derhal yataktan fırlamalıdır. 
5 - İçki ile verem blrblrlne zemin hJl -
zırlarlar. Çok içkiye düşkün olanlar ve: 
rem oldukları vakit hastalık sür'atle yii 
rür, önüne geçilemez. _-

(•) Bu notları kesip saklaymıs, yabıı' 
bir albüme yapıştırıp kollekslyon yapın~· 
Sıkıntı zamanınızda bu notlar bir dolr..,... 
cibi imdadınıza yetişeblllr. ---
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MAZON MiDE ve BARSAKLARJ f N K 1 B A Z 1 ve ondan motevellld bq ağnlannı defeder. Son derece t 
kolaylık.la boşaltır- tm olup M'OMASIL llOST AHZARLARDAN DAHA ÇABUK, 

MEYVA TUZU 
-.e DAHA KAT'I tesir eder. Yemeklerden eonra Umıraa HAZIMSIZLIÖI, MiDE EKŞiLiK ve YANMALARINI 
ve BARSAKLARı ALIŞTIRMAZ. Atızdakl kokuyu ve tadsızlığı defeder. MAZON isim ve HOROS markasına 
fişe çıkımtbr, fakat bllytt flıem ekonomiktir. DepOR : lıfazon ve Boton ecza deposu lstanbul Yenipostahane 
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Eski Şark Şimendiferleri 
Şirketinden bin kişi davacı 

ilk parti olarak 200 memur ve müstahdem Devlet 
Şurasına başvurdu. Davacılann vekiletini 

Profesör Mahmut Esat Bozkurt deruhte etti 
~BG.f_ taTafı 1 hıci qyfada) 1 ~alık ikramiyenin &ıümüzdeld yirmi ild 
bıe • . aıd vekaletnamelerin tanzim seneye aid kısunlannın, 
nı ~ rllSinıi ikmal edildikten sonra, başka 4 - Memurin sandıklan nizamnamele
da ":ca&tler ~.e _ takib edecektir. Bunlar rindeki nisbet üzerinden kumpanyanın 
birıe:!:ca, ~u~un davaların ilk davayla vereceği paranın, 
İlk lınesı ısteği ileri sürülecektir. 5 - Memurların ve müstahdemlerin 

Katiller diln de 
Adanada lıaldılar Türkiye - ırak şimendi 

birle ştikten sonra 

bıı§tı açılan dava, 37-8271 numarayı al - hizmet müddetleri bakiyeıııine aid ull ve 
u~ ~ZÜ~lin bir sureti. davacılara fer'i menafia mukabil - borçlar bnu -
bıen dil.eği il~ Nafia Bakanlığına res - nunun 344 ve 345 inci maddelerinin hl • Abdullah 
kanıı:dı~ edilmiştir. Alakadarlar, Ba- kimlere bahşeylediği saiahiyete müsteni- Adana, 2 (Husus! muhabirlrrJzden) -

Irak Hariciye Nazırının memleketimi- geliyor. Türkiye şi 

ze misafir olması iki dost. ve komşu mil- nupta son istasyon 
let ve memleketin aralannda mevcut iyi dir. Bu iki nokta a 
münasebatı bir kat daha kuvvetlendir - kilometre kadardır. 
mif, ild tarafın siyasi ve iktısadi menfa Irak hükümeti v 
atleıini yükseltecek şüphesiz birçok gü- idaresi son zamanı 
zel karar alınmıştır. Bu meyanda Irak şi 1 tın birleştirilmesine 
mendiferleri ile Türkiye şimendiferlerini y~~l~rdı. İhtimal ki 
birleştıtmek hakkındaki tasavvurun ta - mulahazalar vardL 
bakkukuna doğru yeniden yeniye mühim fazla zamandan be 
ve mtlabet adımlar atıldıjını ötrenmek danmıyorsak, Irak 
gazetemizi bnsaten memnun etti. Çiln- hatların birleştirilm 
kü gazetemiz tınnet ln6nunQn ıtmendifer rlnin sarfiyatını art 
siyaseWe memlekete ettiği büyük biz - görmete baş1adL İ 
met ve himmetleri en çok takdir eden- taraf şimendiferle · 
ler meyanındadır. Türkiye demiryollan- \'Urları kuvvetlendi 
nın memleket için temin ~eceği en bü- larda bu işi başa 
yük fayda ise bilhassa komşu devleUer- Bağdada bir mühen 
le olan· muvasalayı artbrması ve bu 8U- dermiştir. Son 

laruU ' ~~k. memurlann bütün hak - den - şirketin hükumetten alacağı taviz İstanbul tevkifhanesinden kar.an ve bu
eeihıi ~ ıçın bu davaya iltihak ede - lle mütenasib olmak üzerf! 1/6. ~~l ~u- 1 rada yakalanan katil Abdullah ve Tev -

De. VVeUe ummaktadırlar. hik tazmina.tın memurlara tebikı ile uc- fik hapishanede miuk bılılıklannı mu-
lb~t Şlırası tetkik heyeti, son za - ret ve maaş nisbeünde tevzii hususla~- haraza etmektediıler. 
tuna ~dar chükUmetin nafta umu - dan ibarettir. . Katiller kendilerini gü~lükle yakalıyan 
~kte lid lfleri imtiyaz mukavelesile gör- 6 - Bunlardan başka, devlet nafıa u- sivil polis memuru Fevzi Cemil ile res-

retle beynelmilel münakalatta Tür.kiyeye rek İngiltere ile, ge 
layik olduğu mevkii ehemmiyeti alınası- lanmızı bir kat dah 
dır. Mesela Türkiye - Irak şimendiferle- dan birleştirme tasa da"anuıbul~an şirket. aleyhindeki bu muruna müteallik umumi bir hizmetin ıni memura hapishanede~ selam yolla -

nı tetkik vazıfe dahilinde olup olmadığı- yapılması gayesile, hükılmetle şi~ket •. : mışlar ve teşekkür etmişlerdir. ri biribirine bağlandıklan gün, Londra
dan Hindistana gitmek isteyenler için en 
kısa yol Türkiyeden geçecektir. Bu yolun 
ciğer yollara faikiyeti ise kara yolu ol
masıdır. Mesela deniz seyahatini aevmi -
yen ve Hindistana bir an evvel yetişmek 
isteyen bir İngiliz, Londradan trene bi
nerek vagondan hiç iruniyerek İstanbula 
kadar gelebilir. Haydarpaşa ile Sirkeci 
ıırasında da trenleri ta~yacak vapur se
ferleri tesis edildiği takdirde ayni vagon 

laruu . ~ttikten sonra, kanuni cevab - rasındaki imtiyaz mukavelelen şeraıtı Katillerden Abdullahın şehrimize gel
ili fir~dınnek üzere, arzühal suretleri- Ue her bakımdan irtibatı haiz bulunan diği ilk geceyi barlardan birinde geçir -
ec1eceJtu!. ınümessillerine resmen tebliğ baladaki vecibelerin yüksek Nafia Ba - <liği tesbit edilmiştir. Fircır hadi~sinde 
~ kanlığı tarafından mürakatw edilmek su- kadın parmağı olduğu iddıa ffiilmesine 

Bu birleştirme i~ 
başlarsa, İngilizlerin 
mendifer inşaatın 
ran, aradaki 300 kilo 
bir buçuk, nihayet i 
na şüphesiz nazarile 

tası u:ıar tekemmül edince, Devlet Şu- retile, ifasının temini d~. isteğimiz cüm- rağmen bu husus hakkında sıkı bir ke-
hyara1t, uını heyetinde aleni mürafaa baş- lesindendir ... deniliyor. tumiyet izhar edil.mektedil'. 
lbanuı davalara bakılacaktır. Duruş - Davacılardan bir kısmı Katillerin İstanbula sevklHi için tah-
1an,,_·_.~kriben iki ay sonra başlıyacağı Aralarında kadınlar da bulunan dava- sisat beklenmektedir. 
~~tadır. t>ılardan bir kısmı, şunlardır: Memur Re- -------

ceb Ferdi Ger, Mehmet Süruri Burala, Bi r Sur iye 
İngilizler müsteml 

~öllerde şimendüer 
tırlar. Binaenaleyh 
ile Nuseybin arasın 
demiryolları çok ça 
Türkiyede demiryolc 
tir. Binaenaleyh b · 
değerli işi çok sür'at 
biidir. Hele Irak ko 

Vertı Davanın mevmu 
l'aflı en istidada, davanın mevzuu et -
olafak~;ıe anlatılıyor. Bu arada hülisa 
ld uın~ınıtiyazı mahsu& ile devlete a
l""-- hizınetıeri ifa eylemekte bu -
--.ıı \'e • . 
lU!Jıeıt ı:n~ıye kadar bır Çôk iSim alan 
ifa ecs. bliryollan işletme umurunu 
llorıra lrı~ketler, mütareke senesinden 
bıitlefdlr Ukerreren şekillerini değiştir -
~ ~Bu teklen devir muamelele -
~~~yalar zamanındaki 
ı.erıerine ahnak hakJannı tanımak ve ü
lardır. taahhüdünde bulunmuş-
. Eski firketiJı 

hır tekaüct ' Jnernurlan !çin hususi 
bunun Yeruıllaııdılı vardı. Son firketlerce, 
lar teaia ; nıUhtelif immlerle sandık
bu lln~etek memurlanna karşı 
~ devanı lirketin imtiyazı müdde -
~Utlar edeceği ve kumpanyanın 
bİlbetinde tarafından verilenin üçte ikisi 
l'.aınııaıneı Par

1 
8 koyacağı, muhtelif ni -

dan başq~r e teahhüd edilmişti. Bun -
'°-.Utu il' 1928 senesinde hükumetin ta
kar firke~ ~a~ılan bir anlaşmada, mez
~ bü• Ulltiyaz müddeti nihayetine 
'1Y Utn.uın memurlarına her sene 
~du:d:~ on bin lıra dağıtmak te -

lirketıe unmuştu. 
OJl ~ lllenıurları arasında, her halde 

• 

Mehmet Şinasi Kırlı, tf'lefoncu Naciye Gazetesinin hezeyanı 
Erberge, memur Murad Birced, kalem i- (Baş tarafı l inci ıc•yfada) 
miri muavini Nureddin Berk. memur İs-

1928 senesi ilkbaharında Münih şehrin-
mail Müldür, ressam A. Fevzi Dinek, me- de gizli bir içtima aktedHıni~. Bunda, Al-
tnur Zühtü Sila, odacı .Mehmet Heryaşa, manya ve İtalyadaki b.ı7.ı Arab propa -
ressam Fahri Salih Koçtç, ressam Fikret gandacılan ile birlikte Türk kumandan
Acan, memur Halid "Olgen. Salih Raruf • Iarı da hazır bulunmuşlar. Müzakere 
Suphi Halulu, Ziya Feyzi Bengi, Kemal mevzuu, Almanya ile Türkiyenin İslim 
Taluy, Adnan Kirman, Arif Erensel, Zü- memleketlerile olan münasebetleri me -
beyr Akçacurak, kalem amiri muavini selesi imşi. cİslüm milletlerini. harbten 
Şükrü. Orhon, Huliisi Göktuna, Rüştü sonraki rejimler aleyhine ayaklandır -
Özpamuk, Tevfik Atabey• Melek Ira. Si- mak için yapılacak umumi bir hareket. 
yami Feran, ticaret mü!ettişi Rifat Ya -

mevzuu üzerinde konuşulmuş ve bu mak-
manlı, tel memuru Fahri Oykan, kapıcı sadla propaganda yapılmak için bir ko -
Ömer Özdin_çm_an_._____ • mite teşkil edilip bunw1 bafllla da Tu -

dahilinde Basra körfezine kadar gidebi
lir. Oradan öteye katedilerek deniz me

mesi, binnisbe kısadır ve nihayet 48 sa
at sürebilir. 

Hindistan yolunun kara tarikiyle Tür
kiyeden geçmesinin memleketimize geti
receği siyasi, iktısadi, ticari ve ümran sa 
basındaki menfaatleri ise saymağa hacet 
bile yoktur. Bunu herkes ufak mülihaza 
ile bulabilir. 

Irak şimendiferleri hemen hemen Bas 
radan Musul civarına kadar gelmektedir. 
Şimdiki halde Bağdattan aeien yol Mu
t.ulun takriben yüz kilometre kadar ce
nubunda (Kalet - ül - Serkat) a kadar 

nuslu şeyhlerden biri geçiri'mif! 

Kongreciler, Münih'de, İslam memle - Eski borçlar 
ketleri için ehemmiyeti ohm bazı mese -

yasetimizin kuvvetle 
tün kolaylaştıracaktı 

Bu çok hayırlı iş 
nmızı daha iyi ten · 
l'alı gilzergahm bir 
ruz. 

Bu hattın bir an 
tün memleketçe te 
dir. 

Kömür 
Romanyanın ltalya ile 
muehede akdetmesine 

Fransa mini olmuı 
Paris, 2 (A.A.) - Oeuvre ıazetesinde 

Bayan Tabouis, diyor ki: 

leleri konuştuktan ve Fransız ve İngiliz Fransız firanaı 
siyasetleri enkid edildikten sonra bir ta- 45 Japon Sefiri il 
kım takrirler ve arizalar okunmuş. Türk ile ödeniyor gazetesinin 

Siyasi müşahidler, hali hazırda İtalya 
ile Romanya arasında bir muahede akte
dilmiyeceğini beyan etmektedirler. Bu 
bapta öğrendiklerime göre Fransız hü -
kfuneti, Bükreş hükCımeti ne7.dinde böy
le bir muahedenin akdi keyfiyetini pro
testo etmiş ve mezkiir hükümet de bun
dan vazgeçmiştir. 

matbuatına gelince, onla.. hu meseleden, Ank 2 
sadece cMünih'de Müslümanlardan bir ara (A.A.) 
grup içtima ederek İslim milletlerinin Bütçeye 4,742,634 lira milel kömür sergisin 
vaziyetleri hakkında müzakerelerde bu- tahsisat kondu ka ~~ç kesilmeden ~ 

da b. ka k 1. oo· A u Bugune kadar sergıy funnıuştur.. tarzın ır ç e ıme ile Ankara, _2. (Hususi) - yunu . ~u .. - 45 bini geçmişt1r. bahsetmişler. Bu içtimada, İslim mern - miye Meclısı 1932 mukavelenamesının u-
1 

. . t b 
1 

t 
ı k 1 k .. .. .. zd ki erın ın ı a arını op leketleri arasında yapı ması ararlaştı • çüncü maddesi icabı o ar& onumu e d uh b " . . J 

K Ji • . Fr fr la en m a ırımıze rılmış olan Nazi ve eD'lll propaganda - tediye servislerının ansız ~~.o .. - yanatta bulunmuştu ~il ~ hattA kaydihayat şartile 
"'-'· Şh.:C~k bır hizmet akdi mevcud -

~ ;tin ~kle§lne muamelesi es - ~-,·---------· ~ \fe iıtnetine nihayet verilen ec ,. OSMANLI BANKASI 
Ilı.~ Türk. ~m.urlm binlerce 
~ere t Verildiği gibı, bunlardan is-

!arına dair bir keıfme bile neşredilme - rak yapılmasına muvafakat ettiğim hu - S . . b .. .. k b 
ıniş. kiımetimize bildirmiştir. c er~ıyı u.yu 

rildikt .. d al.. . lanmış, ınce hır zev Bu kararlar ve en sonra, içtima- Varılan karara gore ev uasıyon ne - .. k 
1 

b" 
anla d b f k .. zd t . ve mu emme ır § da hazır bulun r an ir komite se _ ticesinde hasıl olan ar uı yu e ye mış buldum.• 

çilmiş. Bu komiteyi, propaganda nazın beşinden hükfunetimiz tamamen istifade Berlind çıka B 

~kt nı:yru firk~tin diğer memleket -
'dil Qaeın ~lerınde, vazifelerine mu-

Scı.ı Uliyet teınin edilmiştir. 
'l'iirıtıy~• müddeialeyh şirket, 
hrll( hnt. W'iyeti ile bir anlaşma ya
"' lÇbı nı~Ya& bakiyesi olan yirmi iki se
~ te~ bir taviz aldığı halde, bi
"ııı llıiikt üdleri hilafına memurları -
~ . e&eb haklarını devren temin ve-

ihınaı ebniştir. 
'- ~~"-rlum tlilekleri 
~e ı~et ~l'§lsında memur ve müs-

1 , 'Af fiA dilekleri: 
~h ernurin nizamnamesindeki ih -
ı _ ~ denilen aylıkların, 
~ n..-... Ynı nizamnamedeki hüsnühiz • 
~fv·~- · a ..... l82a ~~ ~nılen tazminatın, 

~tilihıamesi RE'reğince on bin 

TORK ANONİM ŞİRKETi 

TESİS TABiBi : 1113 

Türkiyenin bqlıca şehirl@rile 
Paris, Marsilya, Nıs, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbna, Irak. 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoşlavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda FiJyalleri 
vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar. 

Eczacı ve Tabip Alınacaktır. 
A.skeri Fabrikalar Umum 
~ . Müdürlüğünden: 

' il. ild CIWlırmda Kapt, Küçükyoqat ve Enurumda kaU....lmak ibere Wr ope
lla,;.,. ~ 11 ~ •• lııir ---. •hnaceldw. t+k'i!ıria ia~ n • 7 elerile U~ ................ (2305 

Göbels nezdine kabul '-"Cli;> kendilerine edecek, ge~ye kalan yüzde yirmi be§ini nelmileJ k:mür ~r~ 
lazım gelen talimatı vermiı olduğu gibi ise tediye ~e ~ber bu nfsbet ~e ğı yazıda diyor ki: 
Alman hariciye nazın da bütün sefirle _ lehimize olarak ihtıyat hesablara geçin- Anka d k " . 

b . . c ra a ı serg1 rine ve konsolosJanna u hUSUsta mal<l - lerek borcun bir an evvel ıtfasına yarıya- rupa .. ...ı..· dek" be 
-ıı.. Ja -'- ca'- bir yeLA- •-ı- -~t--ı...ı-. -r>"ulD 1 mat ven:ı~ yapı c- pro?1'Pndaya ge- .. awı ııcuıııı ııcu~~ıuu f ks 

k k d . ~ ........ da ıft ~• d let bü•- ar ız ve muhakkak ı·e para ve gere yar ım suretinde hiç Bu vazıyet~,....... -.. ev .- · ·· 
1 

k 
b. · s· l · -~..a- 00 ... "I... U _1:.1.. il çın numune o aca ır feY esırgenmeme ı •zım geldiıM .. ; '-~u~ ,. .... u mumıye Bella.ı& m • ld" 

&
11

" • • me ır.• 
bildirmif. rettebatı ve ıdare meclisi masrafları ola- •••••••• 

Az kalsın unutuyordum. Almanya hü- rak konan 6.529.668 liralı\: tahliut yeri-
kümeti bw i§ için yanm milyon marklık ne 1937 yılı bütçesinde aynı fasla 
bir tahsisatı. da komitenuı emri.ne lmide 4.'142.634 lira konmuştur. 
tutmuş! ~g;1;~-g~y;;ti;; ~-na-ka--nr-... vd 

Müzakereler esnasınd" Türkiye 1ru • miş ve ... nihayet onlar eı·miJ mundlan
mandanlarından biri bir takrir vennif. na, biz çıkalım kerevetlerin•' 
Bu takrirde hülisaten ı;öyl~ deniliyor - Bu nevi hezeyanlarla Suriyeyi aleyhi-
muı: mize tahrik etmeğe çalışan herifler, l/Öy-

cBiz Türkler, Suriyede ArabJarın aley- !edikleri yalanların kendı Jr:uyruklan ka
himizde hareketlerile maj(lub olmadık. dar uzun kuyrukları olduğunun farkın -
Askeri lruvvetimizden dolayı mallQb ol- da bile değildirler: 928 tarihinde Gö • ı 
duk. Her ne kadar bir takım Arablar fn- bels'in propaganda nazın olmuı için 
gilizlerle Fransızlara mevle<!erlerse de tamam daha dart aene vudı! Aynı tarih-

1 
ekseriyet bizim dostumuzdur. Cemal pa- teki Alman hüldUneti, dünvada Nazi pro- 1 

şanın ve bazı ittihatcıların :tı-arti esnasın- pagandası yapmak değil: ltabiJ olsa AI- 1 
daki hareketleri fena tesir b1ralunlf&& da , manyadaki Nazileri bir 8\"Ut suda boğa -
bu da o kadar mühim bir feY deiilcfir. cak I08)'al - demokrat hükümeti idi. Bü-1 
Şimdiki siyasetimit iyidiı·. Biraz daha tün bunlar meydanda dururkf'n bu ka -
gayret edersek Suriyeyi tekrar ele geçi- dar cahiline ve bu kadar yüzsüzce pro-
rebiliriz.ı. pagandalar yapan gazetenin bir Vatani 'ı 

Bittabi, bu takrir de gayet ınuvafık gazetesi olduğunu düşünürsek. Suriye -
görülerek cİslAm meınleketlerile Alman- li devlet a&mlannuı balulettikleri Türk 1 
ya ve Türkiye arasında rnevcud eski dost- d 

BAIKA KO 
iTALY 

Palaa (Telef. 
ŞebJr dahDIDdelıi 

tstanbulda : AWeJ 



ZUK SAÇ EKSiRi 

K 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesini keser. Kepekleri ta • 
maınen giderir ve bUyUme kıthıli· 

yetini artırarak saçlara yenıılen 

bayat verir. Kokusu JAtir, kuilıtnı~ı 

kolay bir saç eksiridir. 

lngillz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu • lstanbul 1 
·" 

YAZ GEL D t 1 ••• 
Kostüm ve Pardesünüzü 

Şehrin en mütenevvi ve en mükemmel çeşitlerine malik bulunan 
yalnız GALAT A'da meşhur 

E SELSYOR 
Büyük elbise ticaretbanesinden tedarik ediniz. 

Bayflnlora mahsus MANTOLARIN envaı ve ktHliyetli miktarda 
Çocuk KostUmlerl vardır. Rekabetsiz fiyatlarla yalnız 

KUMBARA 

• 

müstesna· bir· fırsat 

HAFTA Si 

'B U H AFTA M A Ö AZA LA R 1 M 1 Z 1 Z İ Y A R ET E O E N LE R E N N E F 1 S 

KUMAŞLARI UCUZ FfATLARLA ALMAK FIRSATINI BULACAKLAADIR 

YERLİ MALLAR PAZARLARI 
-
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BIRE, 
1000 

Vatandaş .•• • 

'TARLADIR Beynelmilel Kömür '\ergisi 23 Nisan 
Cuma günü Ankarada ~çıldı. Sergiyi 
görmek hem senin, hem yurdun için 
faidelidir. r22aJ ı 

~ - ... 
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lstanbul Def~erdarhğından : . _ .. _.. 

Cins ve mevkii Senelık muhammen MuJOV' 
kirası lira 

Samatyada Şimendifer istasyonu civarında Hacı Hü -
seyin ağa mahallesinin Kayıkhane çıkmaz sokağında de-
niz kenarında 9 ila J.5 :No. lı 176,66 metre murabbaında 

kahvehane arsnsı: 
Tophanede Necatib.ey caddesinde Kışla altında 345 No . 
lı dükkan: 

85 

21)() 

Tophanede Necatibey caddesinde Kışla altında 347 No. 
lı dükkan: 120 S 'çt* 
Yukarıda sins ve mevkii yazılı emlak hizalarında bedel ve müddetıerle. • • 

arttırma usulile ayrı ayrı kiraya ;rcrilecektir. İsteklilerin ve tediye şeraitilll ~ 
renmek istiyenlcrin 10i5.'937 Pazartesi günü saat 14 de yüzde 7,5 pey akçel 

Milli Emlak Müdürlüğünde toplanart komisyona gelmeleri. · M (2295) 

Park Otelinde 
s AR i BARA e As ve sc ALON 


