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Fuzull hakkındaki Ermenice eser 
• B şvekilimizin Pariste iki okuyucumuz eserin 

yapacağı temaslar 
B. Blum, İsmet İnönü şerefine 

tercümesi için dört yüz 
lira veriyorlar! 

T ~klifi takdfr ve büyük memnuniyetle karşılayan 
".Son Posta,. , bunun tahakkuku uğrunda her türlü 

müzaharet ve yardımda bulunacaktır bir ziyafet veriyor, iki 
Başvekil bu ziyafette görüşecekler =~::~;r~~ş:.; 

B k · • h , ./ d k b [ üzerine yazdığımız 

Fuzuli hakkında 

aşve ilimiz Fransız Reisicum uru iara1 ın an a u yazılar maıumdur. 
edilecek, Hariciye Nazırı ile de konuşacak de!t~;al~~~r:ı:i~~~ 

lunan iki okuyucu -
(Ankara hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor) muzdan müşterek bir 

B k J 12 1.3 T mektub aldık. Pa a~ve il nönünün Londraya geçerken dil~c~k ol~n , , .. 4, 15 Mayıs gü~- Klişesini aynen 

rıste yapacağı temas ve ziyaretlerin lerını takıp eden gunlerden sonra hır koyduğumuz bu mek 
k l dd J k l k b tupta okuyuculan -rıra; aşan programı etrafında buraya mü et oraaa a ara azı görüşmeler mız diyorlar ki: 

malumat gelmiştir. yapacaktır. MemleketedönerkenPariste cFuzulinin hayat 
Bu p I v k k b .. dd ve asarına aid terzi B rograma göre nönU Parise vardıgı gun, pe ısa ir mu et tevakkuf ederek Başyan tarafından 
· Bl~.mun tertip edeceği hususi bir öğle hususi ziyaretlerde bulunacak ve lstan- vazılan eser hakkın-

Yeınegmde bulunacak, öğleden sonra Reisi.. bulda kalmadan dogru Ankaraya gele- ~~~~k~azıZarınızı 0 
-

~urn~ur tarafmdan kabul edilecek ve mu- cektir. lnönünün 24 veya 25 Mayısta Meselenin daha u-

8!ktben B. Delbos ile bir görüşme yapacakttr. burada bulunabilecegi tahmin edilmek- zatıımıya tahammü -
o Zil olmadığını düşün· 

\. Qşvekil Londrada mesrasime hasre- tedir. (Devamı 11 inci sayfada) düğiimiı.zden mahi -

~--------------------------------- ____ __ J ye yiizer lira olmak 
~ üzere her birimiz iki Doktor İzzeddin ile Fendun Nafizin aSon Posta» ya 

• 

t A 1 • 1 H t A yüz lıra vermeyi te - gönderdikleri mektub r vrupa mese esı '8 ay na ya sa Si ah1ıüt ediyoruz. Memleket kültürüne maddi fedakar -

l 
lşbıı meblağ eserin tercümesi ıçın Iıklarla hizmet etmek isteyen bu okuyu-

d d d ı k k t t " k ı • • sarf edilecek ve arta kalan kısmı cularıınızdan birisi, Ankara Merkez Hıf-
Q n ra a a go•• ru•• şu•• ece a 1 ş e 1 n 1 da tab'a sarf olunacaktır. Tabı için zıssıhha Müessesesi :Mütehassısı Doktor 

sarfolunacak meblağ fazla olabilece- Feridun Nafiz, diğeri de Gazi Terbiye 
Al k d 1 k ğinden eser mevkii furuhta çıkanldık - Enstitüsü Doktoru İzzeddin Şadandır. 

rnanyanın Orta Avrupaya hulul ve nüfuzu karşısında ya· ın a a a ca ı::n sonra basma masrafı çıkıncıya kadar. Kendilerile Ankarada görüşen muha -

t 
lngilterenin vaziyeti ne olacak ucret mukabilinde takdir olunacak bir birimize de aynı teklifi yapan doktorlar 

Ondra 6 !?at (asgari bir fiat olacaktır) üzerinden cikimiz dört yüz vereceğiz. Bu para ile 
tni rn" ' - Kralın taç giyme merasi- Hariciye Vekili Önümüzdeki satılacaktır. Diğer kısmı Milli Kütüpha- bu işin başarılabileceğini zannediyoruz• 
~den ~nasebetile fırsattan bil'istifade B. günlerede Cenevre ye gidiyor ne'mize hediye olmak üzere saklanacak- demişlerdir. Kıymetli okuyucularının 
ta A 

1 
c Çekoslovakya Başvekili B. Hod- tır. . (Devamı 2 inci sayfada) 

rcıictt vusturya Hariciye Nazırı B. Sch -
A"ruve Yugoslavya Premn Poul'ün Orta 

Pa'ya ·· lnüZak ınutcallik meseleler hakkında 
llıakta~:ler Yapacakları tahmin olun -

liavas A· 
C!lde Jansı muhabirınin bu babda 
lioctz:t~ş olduğu mallımata nazaran B. 
-Avru 1

,
1e B. Schmidt, Almanya'nın Orta 

lnguta ~a. hülul ve nüfuzu karşısında 
hakk ere nın hattı hareketinin ne olacağı 
lat'i ında .Londra hükCımPtinden sarih ve 

Za ll'laluınat istiyeceklerdir. 
tiişrn n;ıolunduğuna göre, bu hususi gö -

e erde en faal rolü oynıyacak olan 

~evamı 11 inci sayfada) Çek Başvekili Hodza 

Anket değil, facia ! 
~ir gazeteci edebiyat f akült!i tai'ebe: arasında bir anket yapmq, 
h a~ı gençlere elli beşinci edebiyat senesi kutlulanan Halit Ziya 

a kındaki fikirlerini sormUJ. Alıp neşrettiği cevaplar .. eğer 
............ hhrif olunmamışsa - ağlanacak ce_va_I_a_rd_ı_r. ____ _, 

Yazan ı Muhittin Birgen 
listad H lid . ...,,.. , • , - ....,._ . ...,.....,.. __ ....,.._.~ 

t,iYat a Zıyanın elti beşinci ede-
)'a2:ıla:enesı ınünasebetile bende de bazı 
darı Yazmak arzusu vardı· bir bakım-
L san'atk~ b' ' 
"İr b k ar, ır bakımdan mütefekkir, 
tsurn~ 11_lldan da Türkiye için yeni bir 
~ısı 

1 
tıp Yaratmış bir cemiyet inkılab

ltalb~· an bu ~ir ruhlu, ressam elli, insan 
fıtıd 1 

ve denn kafalı üstadın hangi tara
barı:~.bahsedeyim? diye düşünürken, 
Sib Old~r f~:iayı kaydetmek felaketi na
ltt'tı .. · Dun sabah gazeteleri kanştırır
taıeb go.rdüm ki bir gazeteci. Üniversite 
ferıçtsı arasında bir anket yapmış ve 
l'itıi ere l-Iolid Zıya hakkındaki fikirle • 
bir f SO~rnus. Alıp da neşrettiği cevablar 

acındır. 

(Deı•amı 11 inci sayfada) 

' ' 

Büyük romancı Haıid Ziya Uşaklıgil 

Yerli jandarmanın başına 
ecnebi zabitler getirilmesi 

teklifini reddettik On bir aylık tahsilat 
219.486.288 lirayı buldu 
1935 yılının on bir aylık tahsilatına nisbetle 

21.955 .785 lira fazla/ık var 
Ankara, 6 (Hususi Muharibimizdcn) -ı 1935 yılının on bir aylık tahsilntına nis

j Finans Bakanlığı 1936 finans yılının on betle bu yılki tahsilat 21.955.785 lira faz. 
bir aylık tahsiHitını tesbit etmiştir. Tah- Jalık arzetmektedir. 

B. Rüştü Aras 

silat 219.486.288 lirayı bulmuştur. Bunun Bu ay sonunda tamamlanacak füıans 
1.210.564 lirası geçmiş senelerde tahak - yılının bütce muhammenatına nazaran 
kuk ederek tahsil edilemiyen vergiler - 25 milyona yakın fazlalıkla kapanacağı 

den yapılan tahsilattır. ümid edilmektedir. 

Sinan Yunanlı imiş! 
Ankara, 6 (Husust) - Hariciye Vekili Bir At!na gazetesinin baştanbaşa yanlışlarla dolu gülünç 

Tevfik Rüştü Aias ~illetler Cemiyeti iddiası ve tarihi bahisler muharririmizin verdiği cevap 
Konsey ve Asaroblesındl bulunmak ü- . . 

·· - ·· deki günl' erde Cen . Atinada çıkan Ak- namaz. Hıç tahsıl , :rere onumuz evreye gı- . . l ·· · la 
decektir. (Devamı 11 inci sayfada) ropolıs gazetesı ( s - g~~fn_ı§ o n .. ? 

tanbuldan aldık) kay dahı bır çok buytık 

Montrö 
Konferansı 
Neticelendi 
Yeni muahede bugün 
merasimle imzalanıyor 

Montrö, 6 - Kapitülasyonlar konfe -
ransı bu akşam Nahas Paşaı.ın başkanlı

ğında muahede metinlerini tasvib etmiş
tir. Mukavele yann son celsede mera • 
simle imza edilecektir. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

dile ı:u satırları yazı- binalar ve muazzam 
yor: köprüler inşa etmi§ -

cTürkler Mi maT !ir. 
Sinamn 448 inci yıl • Ecnebi m üdekkik -
dönümü.nü. tes'id et • 
mi§lerdir. Bu büyük 
mimann Hıristiyan 

ve Yunan soyundan 
olduğuna dair sarih 
deliller vardır. Tür'IG 

ler Sınanın Aya.sof -
yayı model ittihaz e
derek Sü.leymaniyc -
yi yaptığını iddia et
mektedirler.> 

* gazeteleri bu nokta • [Tarihi bahisler mu-
tlan behsetmemek .. harririmiz yazıyor] 

tedirler. Y eniçeTile - Büyük Türk Mimarı Sinan Akropolis gazcte-
rin hepsi dönme olduklarından, Sinanın l sinin yukarıya aldığımız yazısının baş-
da Hıristiyan soyundan geldiği inkar olu- (Devamı .2 inci sayfada) 



2 Sayfa 

r-----------------,1---------
Resimli Makale: Her gün 

ltalya -Al~nga 
Konu maları 

- Yaz.an! Muhittin Birgen 

.ttnlyn, bütün sulh siyasetinde, dalına 
Almanya ile beraberdir. Harp zamanında 
ıse, hemen İngiltere tarafına geçer!• 

Bu soz, diplomasi aleminin kanun ta -
nıdığı bir düsturdur; mil'cller arası si -
yascti konuşulurken ne zaman Alman -
ya - İtalya mUnnsebetleri üzerinde du -
ı ulsa, ne zaman bu münasebetlerin hal
de ve istikbaldeki inkişafüın mütalea o
lunsa, bu dustur hatırlanır ve hüküm ve
rilir: İtalya, sulhta Almanya ile, harpte 
de İngiltere ile beraber yün.iri 

İtalya, İtalya olalı bu düstur yanlış 
çıkmamıştır; 914 den evvelkı Almanya, 
harp plfınlannı yaptığı wman, mütte -

[ 
; 

S:# - t: 

SON POSTA 

l 

ıı 

ZC ilahı adalet .. X 

Mayıs 1 ,f 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduğu için 

Bagiin Konamaılı 

-···············-········································· 
Sinan 
Yunanlı imiş I 

(Baştarafı 1 inci sayfada} 
tan başa yanlışlarla dolu olduğunu ~
tık bilmiyen yoktur. Fakat sisternatil' 
bir şekilde Türk büyüklerini kendıle' 
rine mal etmekten hfıla vazgeçeıniY~ 
bu gibi yabancılara hakikati anlatabil' 
mek için her defasında kafalarına vur
mak Hizımgeliyor: 
Yapılan ihtifal doğum yıldönüıni.i d~ 

ğil, ölüm yıld6nümü münnsebctilcdir 
ve Mimar Sinan öleH 349 yıl oımuştı.ıf· 

fıki olan İtalyayı kendi yanında hesap 
etmek şöyle dursun, biliıids, onu knrşı
ı;ına koyar ve hesaplarını da ona göre 
tutardı. Nitekim, hadiseler, Almanyanın 
bunda isabet etmiş oldugunu gösterdi. 

Fransada bir katil 20 yıl evvel hapishaneden kaçmıştı, 20 

yıl tutulmadan serbest yaşadı. Fakat cezasının kanunen 

Dünyanın en affetmez ve unutmaz intikamcısı ckan> dır. K<>ca Sinanın Hıristiyan ve Yun:lll 
soyundan değil İslôm ve Türk soyun' 
dan olduğuna dair deliller vardır. :a;: 
da mimann son yıllarında yazdırdıg 
tercümeihalidir. Kayserinin Kesi na ' 
hiyesinin Agırnas köyündendir. B:ıb8' 
sının adı Abdülmennan'dır. Biz 9 l"li' 
san tarihli nüshamızda bunları yazdıkl 

Fakat, acaba, bu düstur her zaman 
nyni kuvveti muhafaza ~dıvor mu? Dai
ma ayni kanun şeklinde, tarihin bütün 
hareketlerine hakim olacak mıdır? Bu
hu bize istikbal gösterec~ktir. Tarih mü
temadi bir tekrarlanmadan ibaret ola -
maz.. Gelecek haprte belkı İtalya Alman
yanın yanında bulunur, belkı de gene on
dan ayrılır ve hattfı Qnun karşısına gc -
çer. Şimdiden bu hususta hüküm vermek 
mümkün olamaz. Bugünden mallım olnn 
bir şey varsa, İtalya, cihan harbinden bir 
kaç sene sonra, tekrar Almanyayı yanın
da çok istemistir. 

müruru 7.amana uğramasından tam bir gün evvel ele geç

ti. Şimdi ömrü varsa yeniden 20 sene zinda:ıda yatacaktır. 

Katilin arkasından mutlaka koşar. Bazan geri kaldığı olur, 
fakat günün birinde katile mutlaka yetişecek cilahi adalet. 
denilen hükmü yerine getirecektir, cezası~ kalmış cürüm 
yoktur. 

Siz ne dersiniz, 
Talili adam mı, 
Talisiz adam mı? 

(~-s~o __ ~ __ A_R_ı=ı __ A_S_D __ N __ D_A __ ), 
Cep defterindeki 
Notlar boşanma 
için kafi değil 

Bundan başka Yeniçeriierin be? 
dönme değildir. Orhan zamanında bil' 
hassa Rumelideki hıristiyan çocuklnl'l' 
nın devşirme suretile Yeniçeri yapıl • 
masına başlanmışsa da Yavuz zamanııı· 
da bunun mahzurları görülmüş ve A'Jl8' 

dolu Türklerinden de Yeniçeri alın~ 
ya başlanmıştır. Hatta Yeniçer: ocıığl 
git gide tamamile İslam ve Türklerdetl 
kurulmıya başlanmış, son zamanıard' 
hıristiyanlardan devşirme usulü tarrU1 
mile kalkmıştır. Filhakika; Musolini, faşızmi tesis et • 

tikten sonra, silahsız Almanyanın hal -
ya yanındaki boşluğunu pek çabuk his
setti ve Alrnanyanın silahlanması, bir ta
kım haklarını yeniden ele geçirmesi için 
çalışmaktan hali kalmadı. Almanya si -
hihlanıncıya kadar, Avrupada pek sö -
nük bir rol oynıyan İtalyanın, Almanya 
siHihlandıktan sonra, Avrupadaki mev -
kii itibarile, ne kadar yükseldiğini gör
mek, onun Almanya lehinde yaptığı pro
pagandada ne kadar haklı olduğunu an
lamıya kafidir. Almanyasız İtalya, İngil
tere, Fransa karşısında hiç bir şey de -
ğildir. Almanya ile birlikte yürüyen İtal
ya, Avrupa meseleleri sahasında, halın 
sayılması ve istediğinin yapılması lazım 
gelen bir kuvvet olur. 

* İtalya bakımından böyle olan bir si -
yaset oyunu, Almanya bakımından baş
ka türlü müdür? Hayır, Almanya için de 
cyni mülahazalar vardır. Avrupnnın si. -
yasi mücadeleleri arasında Almanya için 
de İtalya Hlzımdır. Şu şaı tla ki harp gel
diği 1.aman İtalyayı, şimdi.ye kadar, ken
di hcsaplannın aleyhinde tutması iktiza 
ediyordu. Belki, şimdi hesaplar değişir, 

belki bugünkü İtalyanın takip etmek is
tediği cihan siyaseti, imparatorluk poli
tikası, bu memleketi istikbal harbinde 
Almanyanın yanında yüriımeğe kadar 
götürebilir; fakat, bunu bır tarafa bıra
kacak olursak bugün için İtalya da Al -
manyaya lfızımdır ve işte elele vermiş, 
birlikte yürüyorlar ... 

Madam Taylor isminde Londrarun 
zenginlerinden bir kadın kocasının 
kendisine hiyanet ettiği iddiasile bun
dan bir müddet evvel Mahkemeye mü
racaat ederek boşanma davası açmıştı. 
Madam kocasının hıyanetine delil ola
rak cep defterini mehkemeye ibraz et
miştir. Bu defterde kocası sevgili ile 
bP1u.ştuğu mahalli kendi el yazısile sa
rahaten yazmış imiş. Şimdi mahkeme 
cep defterinin bu sarahatini cürmün 
sübutuna kafi görmiyerek bosaruna da· 
vasını reddetmiştir. İngiliz k;nunların
da karı koca hıyanetinin sübutu için ya 
cürmümeşhut halinde yakalanması ve 
yahut eşlerden birinin dostiyle bir ge 
C€ geçirdiğinin şahitler tarafından is -
pat edilmesi zarureti varmış. Kadın: 

- Şimdi ben kocamın yüzüne nasıl 
bakacağım, diyormuş, 

Taç I!ig me merasiminde 
çocuklar bulunmıyacak 

Von N'euralh (Von Noyrat) ın son se
yahati ve son konuşmalar gösterdi ki Al
manya ile İtalya, bir kaç senedcnberi 
ilerliycrck giden dostluk ve isbirliği si -
yasetini biraz daha kuvvP.tlendirerek yü
rümektedirler. Arayerde eksilmiş olan 
eski Avusturya - Macarh.iaııın verini dol- Londrada çıkan Morning Post yazı
durmnk için aralanndakı biıllği kuv _ yor: İngilterede taç giyme merasimi 
vctlendinnck üzere bir de açık kapı bı _ yaklaşmaktadır. Bu münasebetle bazı 
rakıyorlar: Bu birliğe girmek istiyenler emirler ve kararlar da alınmıştır. Ev
varsa, buyursunlar, kapı açıktır, diyor _ veıa on bir yaşına gelmemiş olan ço
Jar. Hakikatte buraya herke& girebilir. cukların bu merasimi seyretmeleri ya
Yalnız Çekoslovakyanın girmesi güç _ sak edilmiştir. On bir yaşını geçenler 
tür ve çok büyük fedak.irlıklara malolur. ise, ancak veli veya vasilerinin müsa-* desi üzerine, sırtlarında pardesü, baş-

Al h 
. . h t" Jarmda, kasket veya bere ile merasimi 

man ancıye nazınPın seya a ı, sa- s d b"l kl d" . . • . . . . . eyre c ı ece er ır. 
nıldığı gıbı, askerı bır ıttıf:ık akdı ıçin Sokakla d · k · 1 değildir. Böyle bir vesika va Almanya - - : .a yıyecekl v~ ı.c;ece { satıl -
n f 

1 
L· kı ~ mıyacagı ıçın, yeme erını de beraber 

m . nz a <Vır ymet vereceğini zannet - alacaklar ve tahavvülatı ha . d 
mcyız. Mesele b' k F • vaıye en 
Ç

ekoslo k ' Aır Pre, ransanın müteessir olmıyacaklarına dair de dok 
va ya ve vusturyn ile birlikte d . k 

ccvirmek 
1
·st a·~· b. . • . tor an rapor getırece lerdır. 

e ı6ı ır sıvasete manı ol - . d k" . 
maktır. İkinci der d ·b .k. Merasını e ımse şemsıye açamıya-

ecc e u ı ı memleke-. kt 
tı·n k • • ca ır. 

mc~ .ezı ve şarkı Avrupadaki siyasi 

·--------------------------· HER CüN~iR FIKRA 1 

Okuması yazması olsaydı 
Fakir bir adam bir gün Hahamba

§tya gitmi§, bir i§ istemış, Hahamba
§1 adama acımış: 

- Hahamhaneye bir /Gapı katibi la-
zım, demiş, seni oraya alayım. 

Adam boynunu bükmü§: 
- Benim yazmam okuTruım yok ki. 
Bu söz üzerine Ha1ı.amb~ cebin -

den çantasını çıkannı§, adama elli 
kuru§ vermiş. 

- Bundan bCI§ka sana bir iyilik ya
pamam. 

Elli kuruşu alan, elli kuruşıı kendi
ne sermaye yapmış. Elli kuruş yüz 
kuruşa çıkmış, bin 1mruşa çıkmış bir 
kaç sene içinde milyon oluvermiş. 

Yeni milyonerin okumak yazmak 
bilmediğini bilenlerden biri kendi -
sine: 

- Sen, demi§, okumak yazmak bil
mediğin halde milyone1 oldun; ya o
kuman yazman da olsaydı, kim bilir 
ne olacaktın?. 

1 

Milyoner cevab vermiş: 
- Ne mi olacaktım? Söyliyeyim: 

Ha1ıam1ıaneye kapı katibi. . __ .. 
Bir Fransızın para 
Kazanmak için 

Bulduiiu usul 

Bir Fransız Amerikada uzun yıllar 

kaldığı halde bir türlü servet yapama -
mıştı. Fransaya fakir olarak dönmek 
istemişti. Uzun müddet düşündü ve ni· 
hayet çareyi buldu. Birahenelerdc şark 
hikayelerini anlatmak... Uydurduğu 

şark hikayelerinin içinde, Türkler, 
Araplar hakkında aleacayip masallarla 
ufak bir kar temin ettikten sonra, mü-

Alman gazeteleri geçenlerde vukua 
gelen hadise hakkında mütalaa derme
yan ederken ikiye ayrılmışlar. Mesele 
şu: 

Erich Havuptman Nisanın on üçün-

Soyların tefriki için en kuvvetL. 1fC 
şüphe bırakmıyan esaslardan biri de 
kafa tasının biçimidir. Geçen sene Ti.iri< 
Tarih Encümeninin Mimar Sinanıll 
kabrini açarak kafa tası üzerinde yaP' 
tığı tetkikler de vesikaya dayanan ta' 
rihi hakikatleri teyit etmiştir. 

İstanbuldan bu yazıyı Akropolis g~~ 
zetesine gönderen zat eğer o günh-if 
Türk gazetelerini şöyle bir gözden ge' 
çirseydi bütün Türk büyüklerini kcıı· 
dilerine mal etmek gibi artık iptizale 
uğrayan ve sadece sahiplerini gülilflç 
yapan bir hareketten korunmuş oııır 
du. 

Turan Cntı 

Fuzuli hakkındaki 
Ermenice eser 

(Ba§ tarafı 1 ind sayfada) . ıe 
teklifini, büyük memnuniyet ve takdif ~ 
karşılıyan cSon Posta, bu eserin rnc1 
dana getirilmesi için, her türlü muzall~ 
ret ve yardımda bulunmağa karar verıe 
miştir. Bu hususta yaptığımız tetkikler 
teşebbüslerin neticesini biliıhara bildire' 

cü günü, yolda giderken tamir gören 
bir binanın tepesinden bir kalas yuvar
lanır ve tam Erich'in arkasına, on san
tim gerisine düşer. Erich, heyecanla kal 
dırımdan aşağıya sıçrayınca, hızla ge • 
len bir otomobil Erich'i çiğnemek iste
mediği için ani fren yapar, halbuki o 

~_ırdadka. a~kaddan da ~ir otomk ob1~l gelidr •. -~ ~i~. . _ . . _ _ ..• ·--_..,/ 
on e ının uracagını es ıreme ıgı 

için öndeki otomobile hızla çarpar ve Sevgilisinin anasını pişiref1 
ikinci arabanın şoförile birinci taksinin kızıl derili 
arkada oturan müşterisi yaralanır. ,, r • 

Amerikanın yerli ahalisi, yani ""1 
, 

1 • Erich o sırada bulunan bir otomobile mızı derililer, fevkalade kindar ol~r , 
bıner: larmış. Life mecmuasında okudU~ği 

- Çek der, o~omobil kalktığı zaman muza göre bunlardan bir tnnesi sc\''\i 
!bir tramvaya çarparak parçalanır... kızı alamadığı için, kızın anasına şu• 
. . yapmış: . .,e 
• Işte bu sebepten dolayı bazı gazeteler K d b k cvı,. a ıncağızı ir tuzak kurara f 
, Epeyce talili adam, bu kadar felakete çağırmış bir kazanın içine atarak Jcll e' 
rağmen hiç bir şey olmadı, diyorlar. nar suda pişirmiş ve sonra o yanıkd~m 
Diğerleri de bu kadar kazaya maruz sedi, sevdiği kıza yollamış, gönder 

111 

kalması şüphesiz ki tali eseri değildir. mektupta da: ,
0

J', 
kanaatini izhar ediyorlar. _ Ben senin için yanıp kavrulu) J3i' 
- ·· ... · ,· ··-w·- içim annenin suratına benziyordu· 
esseselere baş vurdu: raz da sen anana yan, demiştir. .,. 

- Sizin masraflarınız kabarık bir ye- --· .. ~ ·- • , .•• .•. , .. .-? ... - · 
kun tuttuğunu görüyorum, gösterdiğim Biliyor musunuz 
usuller sayesinde tasarruf yapmak ""rfc't P-
ınümkün olacaktır. Fakat tasarruf edi- 1 - Hayitide ada, şehir v~ ko si ' 
len miktarın yüzde onunu isterim, de- mini ayni zamanda taşıya.ı yer nere 
di, dir? 

2 - Flaubert kimdir? ccrıgiı! 
Fransız hasis bir adam olduğundan 

güzel tasarruf metotleri buldu, ve bu 
sayede büyük paralar kazandı. Şimdi: 

- Amerikalılar, uydurma hikayeden 
ziyade menfaatlerine bakıyorlarmıs 
diyormuş. ·' 

3 - Büyük Türk hüki.iındarı ııô • 
Cldükten sonra yerine hangi oğlU 
kümdar olmustur? 1) 

u ''11rıı 
(Cevapları > 

* 
kuvvctını arttırmaktır. Bilhassa elde r 
bolşevikliğe karşı alınmış bir vaziyet· 
d ~ d ın ogur uğu manevi kuvvet mevcut .ol _ 

• 

iSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Düııki.i Suallerin Ccvapltırı: .fP111ıfl 

l 1 - Bugünkü Bitler AJınaJl) ı-1i11ıl 
bayrağında bulunan gamalı }ıaÇıarııJıl'· 
dindarlarınııı scnbolü olaı ak ~~ 1i J'il' 

dukça, bu siynsC't boş hir şev değildir. 
Fransanın bütün bu S<ıtıadaki nüfuzu 
kırıJmıs, ÇekosJovakva t»crıt edilmiş bir 
\'a?iv ~+,,. buluıııı• or. Biraz daha gayr<'t
fı;:, B rlin - T? r a rniln; ri, kendi etra -

oL (j ı Ct '"ay.fada) 

cAnkara bclroiyesi tarafından idare edilen otobüs servi
sinin hasılatı her ayın birinden on beşine kadar vasati ola
rak 1700 lira tuttuğu halde on beşinden ay sonuna kadar 
olnn hasılat mjktan ancak 700 liradan. ibarettır. 

İSTER 1NAN 

Bir arkadaşımızın bu istatistikten çıkardı.ğı neticeye göre 
A.nkaralıların mi.i!Jim bir kısmı ayda ancak 15 gün otobüse 
b~~ekte? ayı~ diğer nısfında da tasarruf maksadile yaya 
yurumeyı tcrcıh etmektedirler., 

İSTER İN AN1VIA l 

L---------------------------------------------~----~ 

2 - Eski Mısır Hidivi Abbas Hı ;idi"' 
şa bugün 63 yaşındadır ve Mısı: J"l iJ6 

liğindcn 1914 de İngiltcrf:nin ıcbD 
çekilmiştir. lJ1lİ~ıil'~ 

3 - Abbasilerden 3'7 hnlifc gc 11 }'il 

1 ?58 ,.,ıırı . Jıt• 
Bu 37 halife 762 yılından ~ · ıı~ 
dar, yani 496 yıl hükümran oln10ş 



Bilbaonun tahliyesi tayyare 
taarruzları altında yapılıyor 

Bask milisleri 
altına alznaıı 

l\IüJ . 
13 tecıler Fransada 

l ordeaux 6 
erce Çocuk' (A.A.) - Bılbao'dan bin-
~addid ' kadın ve iht.ıyarı hamil mü
'terdon B~apurlar Fransanın Pauillac, 
" • ıarntz arınış Ve rn·· v.e Lapal?ce limanlarına 
)'apıJdıktan uitecıler sıhhi muayeneleri 

sonra muhtelif Cenub-Batı 

Denıiryolları Avrupa neyi 
nıemurları tercih edecek 

Ücte\lere d • ı· h M .,. f t• • • R t aır ayı a ec.ıs sves ıya gazetesının uç -
Atık uınaınesine alındı Fransız paktı hakkında 

~ ara 6 Oi b" oUa11 ' ususi) - Devlet Demir _ ır yazısı 
l'tl" "c Lirnanı 1 M k 6 · · · UstahdeınJer· . arı daresi memur ve os ova, - Izvestıya gazetesı1 
rıurıun bazı ~nın iicretlerıne dair ka _ Frans~z: ~ovyet ~a~şıl~.klı ~ardım ~ak
hakkına k" • ~ddelerinin değiştirilmesi tının ıkıncı yıl donumu munasebetıyle 
l ek rnec~· 1 

layiha encümenlerden geçe- cLitvinof'un, biz kendi müdafaa vası· 
laYlh 

1~ ruznaınesine alınmıştır. talarımıza dayanarak, Avrupanın neyi 
fI(!tıçlert~~a~eye girecek yüksek tahsilli tercih edeceğini sükunetle bekliyebili
etrnekted· ının edecek hükümleri ihtiva riz» yolundaki beyanatını hatırlattık-

1.. ır. tan sonra şöyle demektedir: 
Zntj f «Umumiyetle ileri sürülen mütalea-

v l UarJ ~a göre, Faşistl~~i~ İ.~pany_a'da gördü-

B gü mukavemet onumuzdekı harbi geri 
. e Ulgarlar bıraktırmıştı~: K iya.setli bir siyaset bu 
lzrnır, 6 mühletten mut~c.avızeJeni yeni mevzi 

•tını z· - İzmir enternasyonal fu- ler bahşetmek ıçın degıl fakat Fransız-
tıen zi ıyaret edip rnemleketierine dö· Sovyet paktının istinat ettiği sulh teş
tında Y~retçılere Bulgar demiryolla • kilatını tarsin ve inkişaf ettirmek hu -
V~rilec~~:~e 50 tenzilatlı dönüş bilet! susunda kullanmalıdır.• 
tı~tnuneı r. Fuarda teşhir edilecek S •• B k 
dılecekr er de dönüşte ücretsiz nakle- umer an zn 
l~tıne ai~\ Tunadn işliyen Bulgar dev- S • 
hıJt Cd apurlar da aynı tenzilatı tat- ermagesı 

ecekJerdir. Ankara, 6 (Hususi) - Sümer Bank'ın 
1' . Şeker anlaşması sermayesini 80 milyon 500 bin liraya çı-

~ ~ndra 
6 

( karan kanun layihası maliye encüme -
er anı ' A.A.) - Beynelmilel şe- uinden geçerek bütce encümenine veril-
~~1 bugün imza edilmiştir. miştir. 

,, 8 
on Posta,, nm müsabakası : 26 

......._ Bu resim parçaları kimlere ait? -

Lloııcı . 
26 I Son ~ Sinema yıldıu Con Krııvford 

ketıceli .asta okuyucuları arasıncıa eğ- Müsabakamız 40 gün sürecektir. 
~.q açtı.\~ z~?gin he~!yeli .bir müsaba- Şimdi müsabakanın esasını anlata -
Urr aralı ur:un bu musabaı-rnrn ait 26, lım, 40 tane tanınmış simanın fotoğ -

1 l''iımleri ncşredıyoruz. (Devamı 8 inci sayfada) 

"Almanya, ltalga 
Her ihtimale 
Karşı hazır,, 

Alm~n Harbiye 
Nazır• da 
Romaya gidiyor 
Berlin, 6 (A.A.) - İngiliz kralının taç 

giyme merasiminden sonra Harbiye Na
ziri Mareşal Fon Blombergin Romaya gi
deceği siyasi mahafilde teyid olunmakta
dır. Bu seyahatin tarihi henüz kat'i ola-
1·ak tesbit edilmemiştir. 

Gemi kurtarama işleri 
Devletleştirilecek 
Ankara, 6 (Hususi) - Gemi kurtarma 

işlerinin tamamen devletleştirilmesi için 
hükumet meclisten bir kanun layihasile 
selahiyct istemiştir. Layihanın encümen
lerde mü1.akeresi ilerlemıştir. Bu iş Eko
nomi Vcktileti tarafından veya deniz iş
lerile alakalı devlet müesseselerinden 
idare edilecektir. 

fran şimendiferleri 
Tahran, 6 (A.A.) - Yapılmakta olan 

şimal demiryolu Tahrandan 52 kilomet
ı-e mesafeye kadar varmıştır. 

Sayfa 3 
= 

Lindbergin S4aJ __ _ 
çocuğu meselesi AL:E ft 
yeniden tazelendi 
Polis hafiyeleri haydutlarla 
değil Lind berg ten para 

almakla meşgul olmuşlar 

SABAHA: 

v Almanyada kaiolikLer 
takibe 11ğrayorlar 

e /ngiliz A abinesinde 
değişiklik oluyor 
Y~n: Selim Ragıp Emeç 

Sokak terbiyesi 
• 

Ba7Ilarına pek garip gelen bu (sokak terbiyesi) nin ne olduğunu anlamak 
için sokak terbiyesl11iğinin neler olduğunu söylemek kafidir. Yolun sağı ve 
solu varken ortasından gitmek, yan kaldırımda dikilip eşi. dostu ile çene 
çalmak, tramvayda, yo1da, vapurda yere tükürmek, umumi yerlere girerken 
sırasını beklemeyip hPrkcsi itekaka ileriye geçmek ve daha anlatması uzun 

sür•·cek bir s:ok mün'lsebetsizlikleri yapmak sokak terbiyesizliğidir. 
Lu çirkin hareketlere karşı seviycsi henüz kemalini bulmamış yerlerde 

belediyeler sıkı nizamlarla harekete geçerler. Yere tükürenden. yolun orta
sından gidenlerden, umumi yerlerdı> sıra beklemiyenlerdc!l ceza alırlar. 
Böyle böyle halk tabakaları fena iti yatlarını terkcdcrler. ICalabalık şehir -
lerde sokak terbiyesi o kadar mühimdir ki umumi seyı iıc;efer üzerinde 
te:sir eder. Mesela Hnmburgda otomobillerin klakson çalmıüarına sebep 
olandan ceza alırla!". Doğrudur. Çünkü yolun ortası arabalara mahsustur. Bir 

otomobil kliıkson çalıyorsa demek yolun ortasında önüne bir adam çıkmıştır. 
Hnlbuki o adamın yeri yan kaldır:ımdır. Klakson çalmağa mecbur edip gü
rültüye sebebiyet verdiği için şoföre değil piyadeye ceza kl!ı::crler. 

Biz henüz bu kadnr ileri düşünemeyiz. Yere tükürmekten, yan kaldınmda 
durup konuşmaktan, umumi yerlere girerken herkesi itip kakmaktan vaz ge
çersek şimdilik kafi. 

İstanbul belediyesi bunun için yavaş yavaş tertibat alıyor. Şimdi umumi 
yerlerde bilet alırken, girip çıkarken sıra bckliyenlere karşı tedbir alıyor, 
radyosunu sonuna kıdar açıp komşularını rahatsız eden saygısızlara karşı da 
harekete geçeceği anlaşılıyor. Bütün bu fena itiyatlardan hızı ayırmak için 
konacak cezaların terbiyevi bir fazileti olduğu muhakkaktır. Sokak ve ce -
mi yet terbiyesi üzerınde belediye nizamları pek müessirdir. Y <'ter ki müs -
ternirren tatbik edilsin. Bürlıan Cahit 
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1 •MAYIS GECESi 
(Fransızca) 

9 küçük sanat zümresi 
birlik teşkil edecekler 

2000 genç 
Bakaloryaya 

Fernancl Gravey, Lucien Barroux 
ve Kate de Nngy. Ne~eli zevkli 

f evkalQde gilzel aşk fiJ ni. 

. nr 
He) ecnııchm, meraktan toyıerı ı 
perten ve dehşet içinde bırak· 1 

bOyOk esrttrengiz fJlm. el 
~ ..... mm._. ..... ııam._ ............................ ~~ 
=--~ 

?u İ:n':';i~ ~.!.~~!'!~~~:~ s~ e:.::~.ı:~~:i :.tbik e~ilecek 1 M~~~~7:~!!L edilecek .b. it Küçük san'atları himaye ve inkişa -
fını temin maksadile vücuda getırilen 
küçük san'atlar kanunu layihası, Mec· 
listen çıktıktan sonra bu sanayi erbabı 
için büyük bir faaliyet sahası açılacak 
tır. 

Kanun, sanayi erbabını sınıflara a • 
yırmaktadır. Sanayiciler mesieki bir • 
liklere bağlı olacaklardır. Kanunun 
sümulüne dokumacılar ,şekerlemec. -
ler, terziler, berberler, ekmekçiler, ma
rangozlar, saraçlar, sıvacı ve boyacı -
lar, yapı yapıcılar da girmektedir. Şim
di bunların cerniyet)eri mevcuttur. 
Kanun tatbik sahasına girince, bunla -
rın hukuki vaziyetleri değişecek ayrı 
ayrı birlik kuracaklardır. 

Sanayiden sayılmıyan iş adamları • 
nın bağlı oldukları cemiyetlerin şekil
lerinde bir ®ğişiklik yapılmıyacaktır. 
Çünkü bunlar, kanunun şümulü dışın
da kalmaktadır. Şimdi İstanbulda 32 
esnaf cemiyeti vardır. Yukarıda isim
lerini saydığunız 9 küçük sanayi erbabı 

gireceklerin kayit müddeti bitmiştir. Belediye zabıta talimatnames.ne gö· Köylüyü kumar, içki ıptı!~sı. gı : ~ 
İstanbul liselerinde imtihan olmak üze- ıe kaymağı tamamen a:ınmıs ı;i.itlerin na şeylerden kurtarmak ve ıçti.IJl~ ·ler· 
re hariçten bine yakın talip vard:r. Di- üzerine mavi etıket, ya~ı a.ı~mış süt- vıye.;;ini yükseltmek gayesi ile ko) ,

011 
ğer vilayetlerdeki imtihanlara girecek- lere de ve!';.l etiket ynpı~tınlması Ja -ide iktısadi, zirai sıhhi ve~aır .b!1 et· 
1 

• b d" B ~ "' · ı · ··k •t·ı · · · vıla) ıerın sayısı ise in ır. u gib"ler, ev - zımgelmek~cd r. Bir kı:.ım sü~çüier be- vazıye.t erın .yu ·~.e. ı n:ıcsı. ıçın 
veıa lisenin dokuz, on ve on birinci sı- ledıyeyc mii.acaat edeıek bazı sütçü .

1 
ıere b:r tamım gonderılmıştır. v 

nıflannın imtihanlarını ayrı ayrı ver- lerin ve sütnaneierin kaymağı ve yağı Bu işle bizzat va?iler meşgul. 01~ • 
dikten sonra bir de olgunluk imtihımı- a.ınmış süt .erE' ·le ha ıs sJ~ıcı ~:bi eti- ~Aer kaza kaym~kamının .iş~ir~kıle }atı. 
na girmektedir. Halbuki mektep tale- ket yapıştırdık arını bildırmi~.cr ve bu .ayet mer~e~!er~.n?.e yapı.ı~~ak top ıçi.O 
heleri ise yalnız 11 inci sınıfın imtiha- vaziyetten mutazarrır olduklarını ilcrı 1 tılarda koy?umuzu yıetışLiı mek 
nını bitirdıkten sonra olgunluk imtiha- sü.crek buna karşı şiddetli tedbirle~ t:sas!ı karalar verecektir. . 
nı vermektedir. Hariçten gireceklerin alınmasını istemişlerdir. Halk tü. klleri kitap hahnde 
bu şekilde imtihana tabi tutulmasının j Belediye vaziyeti tetkik etm'ıı, süt- basılacak 
muvafık olup ~lm~!aca.ğı Vekalet tara- çüleı i de bu dileklerinde haklı gör - Ha!k türkülerınin armonıze edıl1Jl~ 
fından umumı mufettışlere sorulmuş- müş. bundan sonra yag~ ı ve kaymağı · · Dahilı· e Veka~letince her vilayet. 
t N t· ··r . 1 • b h ıçın Y riDJ 
ur. A e ıce, mu ett ~.erın u ususta alınmış süt.erin halis sütler ı;ibi kırmızı ten kendi muhitındeki halk türkü e 

Yek.alete vereceklerı rapordan sonr.ı 1 etıkctf.e satılmamaS'Inı tcm:n için süt-j toplaması istenmişti. Vekiı.let şi~d 1' 
bellı ~:aca~.tır.. }erin sı~ı. ve şiddetli surctl€ kontrol kadar tesbit ve cemedilen bu kabil ~ 

K ultur ışleri: edilmesını kararlaştırmıştır. kııarın muntazam bir şekilcte yazıııı , 

Köy muallimleri .. in çocukları 
bedava okutdacak 

Bahaıatçıl'ir da muayeneye tibi gönderilmesini bıldirrniştir. Bu ş~ 
Yiyecek ve içecek satan•arm bele - kıların en güzelleri bir kitap balı 

diye tarafından muayyen zamanlarda ha:;ılacaktır. 

birlik teşkil edeceklerinden cemiyetle- Esnaf cemiyetlerinin bugünkü. binası Köy mekteplerinde mua:Emlık ya • muayene edi!dikleri ma'umdur. Son Bergama Kermesi 
panların çocukları babalarının mektep gün1 erdc verilen bir karala sakız ve ~ 

rin adedi 23 çe inecektir. Aidat verip de karşılığını göremiyen leriniikmal edince gidecek mektep bu- bal arat satanlaın da muayene edilme- Eski devir eğlencelerini ihya et~,r 
Halen mevcut 32 esnaf cemiyetine esnaf, bu ihmalden dolayı cemiyetlerı

kayıtlı olanların miktarı 50,000 den ne karşı lakayd kaldışlardır. 
lamamaktadır. Çünkü bu muallımler !eri kararlaştırılmıştır. üzere bu ayın 22 sinden 28 ıne ı-ıı .. et' 
çocuklarını başka şehirlere yollayıp Ev'~af _ Ec le··iye ihtil ;f1 hcılle".iildi sürmek üzere Bergamada ilk de~a ~ı· 
orta tahsil yaptırmıya bütçcler~nin ki· ı E ,k fl b 1 a· da mezarlık- mes eğlenceleri tertip edilmiş.~ır. ci' fazladır. Bu cemiyetlerin hepsinin büt- Fakat yeni teşkilattan sonra esnaf 

çelerinin tutarı bu sene 93,869 liradır. cemiyetlerinde iyiliğe doğru b:r hare- f ts . ..ı • ~. •• •• d . k" b , " a a e.e ıye arasın 
1 

.. 
1 

. d t k 1 lobut. ayc ı.11.ıgı yuzun en un. an u ama- 1 • .. t k"m muk~ taa ence gun erın e a ·oşu arı. . At 
Esnaf cemiyetleri, yakın zamana ka· kel baş göstermiştir. Bu meyanda es

dar doğrudan doğruya esnafın menfa- naf cemiyetlerinin yeni binasında es • 
atlerini güdecek esaslı bir iş yapama - naf için bir dispanser vücuda getiril -
mıştır. Yalnız esnafın sıhhi muayene- mektıect"r. Dispanserin doktorları da 
leri dolayısile cüzda11larını vermiştir. tesbit edilmiştir. 

k .. . 11. 1 . . arın ve su arın, mu e.a ı a . 
1 

k ze..,·DV 
ma tadır. Koy mektebı mua ;m erı bir b d ,1 .. 1 b , bina'ar vü rıt, kalkan oyun arı oynam~ca , • 

··dd K .. 1 .. B k 1 - .. e ~· erı ı e azı arsa.ar ve • J -, kt 
mu et evvel u tur a an ıgına mu- .. d 1 d b . d vam e\·~n vapılaca ırr. 1 .. . zun en sene er en erı e a-.: " . . de Y 
racaatta bulunarak, bu şekle bır çare .h ·ıArı . 1 . k t'" t•e hallet _ 23 Mayıs akşamından ıtıbaren . t. 
b l . . . J)"l ~. h tı a ı !Ş erı a ı sure . 1 . b 1 h" ı· t artıs u unmasını ıstemışlerdı. egı e em- 1_ .• b' y f K"mal Na _ mırde u unan şe ır ıya rosu tı, 
rniyetli tetkik eden Vekalet bır formül me" uzere ;~ ~s d usu . • kk ' tec: !eri tarafından akropoldaki kadiP1 sil' 
bulmuştur. Köy mekteplerinde mua:- ,z:m

1 
d':le arh·ak aş ahr ant· mt ttıkrck' e~ . b"ı.- vatroda «Anfıtealr• da üç gece teıtl 

lstanbulun 40 gün 
40 gece eğlenceleri 
İstanbul festivalinin bu sene de 40 

gün 40 gece devam etmesi kararlaştırıl 
ml.'llır. Festival dört kısma ayrılmıştır. 

Birinci kısım Çamlıcada başlayacak 
ikinci kısım Taksimde devam edecek 
üçüncü kısım da Boğaziçincle ve Ada
larda yapılacaktır. Festivalin dördüncü 
kısmı İstanbul cihetinde yapılacak ra
kıslar ve müzikli oyunlara tahsis edil
miştir. 

Poliste: 

. · . , . .r~ı e ı en a em eye ı e •. .erını · v • . • 

lımlık yapanların çocukları ılı< tahs 1- . k k . t" lcrı verılecektır. ~ 
ı · · bT · k 1 d k" h" 1 tırere ararım vermış ır. ~ 

derını ı ınnce ya hı~larınka ı şe. u· eı:· 1 Karar belediye ve evkafa ~ifahen -~ . . . . . • . . .... ~ , .• , ... - . 
e mevcut orta ta sı me tepler.nc gı- fh" d"l · t• K muhte riva~ı T E Ş E K K O R 

Evvelki gece başlayan yağmur dün derek leyli olarak parasız veyn az üc- te ım e ı mış ~· .~r~rı~ h 
1 

\ Jl ' il" 
devam etmiştir. retle okuyabileceklerdir. yaz.ılmaktadır. urkun edr e. ~,:;lem lek· Sevgili baldızım Cananııı bütün 8 .ıY 

E ık. t b" d a·· "etı tarafından An ara a Jmza anaca 
1 

.
1
.. .. dolllr vve ı gece saa ır en un saat se· Ekalliyet ilkme'· tcpleri 6 51nıfh ".. ~ . k . K d b 

1 
a· mizi mateme boğan acık ı o umu ıct" 

kize kadar yedi milimetre yağmur yağ- ola~k hukumete verıl.e~ed tı~ 
1 

arar a e ~ ~ 1 sile burada bulunan dostlarımızla ~, 
miştır. Saat sekizden on dörde kadar ye hududu dahılın e ~ u~an ~ez~d~ balarımızın kederlerimize iştirak h . .A 

da sekiz milimetre düşmüştür. Akşama Ekalliyet mektepleri mezuniyet im· l~rla suıa:ın e.~kafı be.el dlıyednınd a c: rnnda gösterdikleri tehalük ve ebedı .:J 
tihanlarmda mümeyyiz olarak buluna- dılmektedır Dıger mese e er e e verı "hhY .. kadar yağan yağmurun miktarı yirmi · . . f t . d vasına kadar teşyi etmek surctile ı 

11 milimetreyi geçmiştir. c~k muallimlere vazifeler: bıldırilmiş- len kar~rlar. her ikı tara ı tam n e e- ettikleri zahmete ve taşrada bulunıat1..r 
G lat da d::ı~ı.:. la b t tır. Bu sene ekallıyet ve ecneb, nıek· cek şekıldedır. k 

1 
f • 

1 1 
ve gerv 

a a UJUU&n n su as ı ..,.. . d "lk k , d 1 k _ ·-
1
_. _ rın da gere te e on ve .e gra _, 

Yağan yağmurlardan dolayı şehrin ha tel"'er~ e ~ . ısı!11.arın ~. ~apMıca Err lak ve Eytam Bankası mu· ur ugu mektuplarla vaki olan tazıyctlerine -~" 
. . b" h 1 . . mezunıyet 1mtıhan.arma butun ınek - E l'k E t B k j • b ı - · ·ı .P" zı yerlerı geçılmez ır a e gelm·ştır.Ga d b . m a ve y am an ası sıan u rı ayrı teşekkure şu anda iakatırnı ~ 

Dün Gaf atada 
Dört dükkanı Su bastı 

l d .. .. • .. t d • ç· .1 Rıh 
1 

teplerde ayni zaman a aş cınncaktır. b . ··a·· 1 .. • ·· İ m·r ~ube · mü 1 • • • -ınl'I"· ata a gumrugun aşın ıgı mı 1 · B k 1 d d t H . . ~u esı mu ur ugune z ı ~ sı - madığı için yüksek alakalarının w ~·" H tr 1 h k .. u me tepıer e te r sa z "anın do- .. .. Şe ·t c 1 t · a·· · • · .. · ı rıfll"" ırllZ en yo cuıu hm anının ar asına dusen cadde bo- d k . . ouru rı ema ayın e ımuş l'". tarı bulunduğumuz bulun dost a ..MI 
·nL k • ~ • ıkuzuna kadar devam e ec~ ·t:r. Hazı -1 ·~· . .. . ·-ıJI"' Kumkapıda .mıvuzlu hamam so a- zuk oldugundan yagmurdan hasıl olan . .. .. -~--·- ---·--- · ~ - · ·- · · · ·-- kar~ı besledıgımız şukraıı hıslerı .... ..ı 

.. . ranın dokuzuncu Cumartesı gunu son [ 1 I • ı·ıetY ğında oturan ve Beyoğlunda kundura· sular mecra bulamamış ve koşedekı f 1 b 
1 

. d g k 1 fNr ILTt:'Rf TAC'NIN NClLER arzına muhterem gazelPnızın de a 
K F d Y ·ık·· ı··ı·· ·· d""kk" .1 d k" d ""k sını ta e e erın en ayrısın:ı arne .

1 
.... .._ cılık yapan oço lorya an eşı o - u uncu u anı ı e yanın a : u · . b b .. , l l'ica ederim. • 

k k A 1 b t leri verılccek ve ser est ırakılacak -ı Muhtelif memleketlere gonderneccı; kop-
1 

U • N kJid' ye gelirken trenden ampul çalına te- an arı su asmı.ş ır. . 1 . h t , .. bl mik Anta ya mumı a " 
tır. Mezuniyet imt han arına Hazira . yaları adedı akıllara :ıvr" ... erecc. r - .. . . ti şebbüsünde bulnmuştur. Tam iş üze- Deniz i§llerl . 12 . p t • <1u··nu·· h 1 , ıtnra 1500 d"n ro.~JaT\ ... ~ıık ohn b•ı mnıın Türk Annn;m Şırke 

l d ·1 'ıf · • nın ncı azar esı ~ aş anacaı<, • . . ı·inde yakalanmış, adliyeye tcs im c ı - . . 1 amilleri. ittihaz ettikleri b r knrar :rıuclbln- Murahhas azası 
miştir. Oturan gemiler henüz kurtarılamadı ve bır hafta devam ol~~ac~ktır. ee, tilmi İngiltere saray· i l'~dc sı>sterl- Mehmet Sipahioğlfl 

. Ekal!iyet mekteplerının ılk kısmıları Ieceği tarih olan 12 Ma· .1 c; el bıl!l is -
Bir kavga ve yaralama lzmir görfezinde ve Geliboludn otu- bazılarında beş, bazılarında altı sınıf- t.!sna hlç bir yere ve;p·. ye karnr vermlş-

Kumkapıda oturan .Muşah iie FHpos ıran İngiliz ve Yunan yapuriar! henüz lıdır. Bu şekil bir çok karışıklık'arı Ierdlr. T E Ş E K K O R 
bir kadın meseles:nden dolay! kavga yüzdürülememişt.r. Ingiliz vapun.: . 1 kt d Ayni sene nyr Bu suretle, hiç bir memeket, birbirine te- ~ 
etmişlerdir. Kavga esnasında Fil pos, acentesi, dün sabah Türk gem~ kurtar· mucıp 0 

ma a ır. .1 bı. ·"' ~ ay.:ı kaddüm edemiyecek ve film. s. M. VI ınci Sevgili refikam Cananırı doğu.nı .. fi' 
1 . · mekteplere gıren çocuk kar 

1 
1 ~ kıl yu- JORJ'un tnç g!yme törenine bır ni:ıınel ta- sında '''Ukua gelen ve bu tün ailerrı .. 1~ ~ Muşahı bıçakla tehlikeli surette omu· ma şirketi e gemının kurtarılması hak- · k'· v aüfV 

zünden bir sene gerı a m~ ... a veya ?:im olmak üzere, büt.iin memll'k:)tlcrde aynı ~elıı· kabul etmez bir rııaleme dus-- -~ zundan yaralamıstır. Kavgaya ayırmak kında mukaveleyi imzalamıştır. Yunan kt d' O .. .. 1 - r lt .. te ıı kUr - ,, 
• bir sene ileri gitme e ır. numuz . zaman~a tören a ası gos r ece . hazin ölümü vesilesiyle doı-tlarırnızla ..ıı, 

üzere aralarına giren Ohannes de ba· vapuru acentesi, geminin kendi rnanev ·deki ders senesinden itibaren bilumum 1 Yalnız SAKARYA sinemasmdn gösterile- . ıııe'"', 
şından yaralanmıştır. Her iki yaralı ralarile kurtulacağını söylemiştir. 1 . · 'lk k 1 ! cck ol::ın kopya da derh:ıl Orlent - Ekııpres- rabalarımızın gerek bızzat cenaze tel 

t l ekalliyet mektep erın n ı .. ısı~ ~~ le sevkolunacak ve' 15 Mayısta İstanl>ul:ı va- simine iştirak ve gerek mektup ve fi 
hastaneye kaldırılmıştır. Filpos yaka- Toplan l ar : altı sınıf olacaktır. on.a ~~re Kultur Sil olarak hemen göster!lcccktir. 1 graflar göndermek suretile vaki olaf'I .A 
lanmıştır. Gu'"lb"'ne mu··samerelen" Bakanlığı tarafından bır mu{redat prog Bu fevkalade fllm~n. ilan edilen ve bu isme .• tl . k dcrlen·m·ızı paylsşt"J'_"", B. k d d- tü " d .. ı ·1 1 hi b' l' ka k zı;> e cnnc ve e dl lf 1Z pencere en UŞ ~amı hazılanmakta ır. muşabeheti Olan ı m e Ç lr :< a Sl yo - • .. d"kl . . i s,eV~·, 

Gülhane tıbbi Müsamerelerinin <10) uncu • . • . l . d" l tur. hususunda goster ı en samım jjf 
Beyoğlunda Saatçi Sadi Yokuşunda su bugi.ın saat 17,30 da yapılncnktır. Arzu Kulelı lısesı mf'zuıı 8 ının ıp omıı İngiltere kıralına takdlm olunacak ye - lere ayrı ayrı teşekküre denn ıeeSS ill' 

9 numarada oturan Mustafanın l<ızı eden doktorlar çağırılmaktadır. teı\zİi merasimi ı;:1ne film, SAKARYA sinemasının göstere- Jer içinde imkan bulanındığımdan ıtı,ı1 
Emine evlerinin birinci katından so - Halkevinde konferans Bu sene Kuleli lisesini bitirenlerin ceği: nettarlık hislerimin al .... nen arzın. a 11 .u' 

İNGİLTERE TACININ lNCILERİ a eı>-kağa düşmüştür. Vücudunun muhte - Eminönü H:ılkevinden: Bugün saat oaı de diploma tevzii merasimi yarın saat 14 filmidir! terem gazetenizin tavassutunu ne 
lif yerlerinden yaralanmış hastaneye Dr. Ahmed Asım tarafından <Hcklmllğln de yapılacaktır. Program _şudur: Mera- --·- __ ... -·· __ • __ rim. fi 

tctimai vazifeler1' mevzuu üzerLııae projek- J ı kl • 1 Zad H kkı J{ale kaldırılmıştır sı·m duruşu ve muayene, s ı a. marşı, r- Damat e a · ı.iyonlu bir konferans verilecektir. Da\"etlye 
Bir amele tat albnda kalıp öldü yoktur. Herkes gelebilir. lise direktörünün nu ku, KkuJe1Jı .marşı,. J\iJ°l:elçl ı .· Hilmi Gürgan ./ 

- k · d ·ı merasim geçidi spor hare et erı, çay. i .,. ~ Beykozda taş ocagında ça!•şan ame- Alay Öşl ... ün e tenu. . ' 1 c::..ne .. er 
leden Salih, başına taş düşmek sureti- F.miniinü llılkevinden: Evimıün Gösteril Yeş"ıl'J.y m~·sam~~~s·ı . 1 Bu rtte nöbetei olan eaaneler Ş11nlardır: TAK v 1 M 
le ağırca yaralanmış, Beyo~lun hasta- şubesi, Gl;Jlıane p:ırkı içindeki At:ıyrwşkıi c. istanbul cibetmddliler: 

nesın. e go""lu··ru··ımu··ştu··r. Orada ölmüc: -ıbınnsında bu gece saat <21,30> dn ıo~kbaz- 1 b dd H 
~ Ycşilayın scki:dncı tems• ının ır de- Aksarayda : <Sarim). Beyazı :ı : ( ay-

.. lıkl piyesini temsll edecektir. ' t•K;.r Sad· ı·b . dar). Fenerde : <Vltalll. Şehremininde : tur. . . . 
1 

Ar~u edenler <lavet!yelerlmlzı Cağaioğlun- vamı olmak üzere sana " -.. ı, nır-
Adl d kt S 1 h H m C •sedı <Namn>. Karagilmrükte : <Keman. Sa-iye o oru a ı aşı • 1.: ldakl merkc~ bürosundan alabUı•ler. n•fik Ahmet Nurinin S0k11jnci piyesini 

d 1 matyada : (Rıdvan>. Şehzadeba~nda : 
muayene etmiş, morga kal m mac;ına 1 - ~ -- ·• • • • · · • • • • · • • · · · • · · ~. -· bu ayın onuncu pazartcs• akşamı saat <İ. Halli). Eyüpte : <Hikmet AUamaz>. 
lüzüm go··stermı"şt·r. Ceset, mor'!tadır. kullandıgı 3487 numaralı kamyon ım· dk .. d su-reyy . ..-·-) K -k 

t> "İrmi birde Ka ı ·oy t'. a sıne - Emlnönünde : (Mehmet Ki!Uün • uçu -
Müddeiumumilik de tahkika!a el koy- dadı sıhhi o'<'mobiline !3:ddı?tle çarp - ~asında temsiJ ed<>Ccktir. pazarda : (Yorgi). Alemdarda : (Abdfil-
muştur. mıştır. ,Bu ~ndemeden ~ü'evmm~m ya- __ kadir). Bakırköyünde : CMeıkezı. 

imdadı sıhhi otomobili yarah ra ı::ı büsbütun ziyadelesm "~tır. Imdadı KONSERVATUVAR 1 N Be1otl• eibdindekiler: 
• bT · d k t f İsUklil caddesinde : (Galatasaray). Tü-taşırken kazaya uğradı sıhhı otomo 1 mm e ar a ara 1 µar • K 1 nelbaşında : c Matkoviç >. Gal:ıtada : 

K .. "'k b ~alanmış ve otomob"l güc beia hasta- Armoni onser (Yeniyol). Fındıklıda : (Mustafa Nail). aragumru te oturan ara acı Ahmet 1 .. ··• ·· b "l · ı· K n 
. _ .. d .. neve yara ıvı go.ure ı mı~ ı r. aı yon - .. t 21 d cumhuriyet caddesinde : CKürkclyan>. arabası ıle kopru en geç.erken Suley- r·· .. T h.~ k 1 t 9 mayıs pazar gunu saa e, Fi 

1 
d 

~o onı a ır ya ·a anmış ır Kalyoncuda : (Zaflropulos). ruza a a: man isminde bir hamala çarpmıştır. ~ . . ' · Fransız tiyatrosunda 

MAYIS 
-----:---__:.____--;, ıl 

Af8b~ kumt sena 
1J63 -NI -· ~ 

AilA 1 

~. .. 
9 42 

7 ~ 
Res . flıJlf ., sene 2 

~ 
CUMA 

s af er 
25 • 

.,. .., 
Sırtındaki yükle yere yuvar:anan Sü- Bıletsiz yolcu trenden atladı, ~~~~ıı~d>~lde : (Asım). Heşikıaşta: 
ıeyman ba~ından ag·ır su:-ette yara - yaralandı rek, b~Şı~da~ ·y~ı:a·ı~~~-ıŞt~;. ·--~- a~ıı:.uı,.i ve Adalarda: ,, 

" - S l"h H . l &aVfi ~ A~şı ı 
1 4 ı,ı lJt :.,.._...!---+---·.----.- 1 

..;-.-, }anmıştır. Süleymanı gören nokta po:isi Hanife isminde bir kız, bilet almadan Ad~iye doktoru . a Tı d a~ım1 t, dyarba ı Üsküdarda : <Scllmlye). Satrıyerdc . ;;\- --
1 
-ı T 

imdadı sıhhi otomobilı çağn tarak y.ua trene binmiş. Ycnikapı civar:nda kon- yı muayene etmiştır. e avı o ın o u- san. Kadıköyilnde : <Saadc. Osman u- E 
1 l ı k t k a e e~ a la lfısH. Büyükadada : <Halk). Heybefüle : t> rrn ~ · 4 1 • Jıyı hac;!an"ve gönderm"ştir. Fak:ıt Sul- trol memuru yanına yaklaş:nca iirk - unan ızın, e rar mu y n ~r y pı . <Halk). ' z. l. lu '6 o., 1.ı ı Jıl 

tan hamamdan geç-eı ken şofö: Tahırin j müş, trenden atlamış. Bu smıda düşe-1 <:aktır. 
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= 

Bitliste kız çocukların 
orta tahsili meselesi 

Orta okul direktörünün çocuk babalarile yaptığı 
açık bir görüşme nasıl karıılandı? 

· gibi, iman gibi girecek 

Bitliıte 23 niıan ba117'amı 

Bi~ (RUSUsi) _ Çocuk haftası ne -J hafaza edilmekte, yüzü örtülü v~ çarşa~:;er ıçinde geçiyor. Bunun tafsilitı ya- lı gezmeleri vilayet idare- heyetı, bel~dı· 
l7ur truya değer. Fakat düşünüyorum ki ye ve umumi meclis kararile menc~e~ 
hav duıntızun her yerinde ayni bayram kadınlar sokağa çıkarken, hava vazı!etı 
~ClSı estnekte ve aşağı, yukarı. hep bir- ne olursa olsun, başlanna, ~~caman bırer 

n~ beıızernektedir. Binaenaleyh haz- şemsiye açmaktadırlar. Hukumet konağı 
~ı 1Çİ?n,de saklıyarak yazmıyacak yal- içinde bir kadını, yüzü duvara çevril -
bıl z, Üzerinde durul borc bulıımek miş, çömelmiş, bu yetmiyor gibi başına 
altın ması - · h ld .. ~en; bir tarafını anlatrnıya çalı - bir de erkek şemsiyesi geı mı~ a e gor-

§ac ıın. düğüm zaman geniş idraklı, açıkgöz Bit-
a: 
11~teb~ lialkevi salonunda müsame- !isliler hesabına ve Türk milleti namına, 
~~ ~ bayramın ilk günü, orta ok"Ul içi~d<: ~ngin bir hüzün d~ymuşt~~· . 
\relil . ru Hakkı Arıca ~ocuk babalan ve Bıtl~n yarıdan çok fa~ a~alisi _Dı -
ru rııe açık bir görü~ırıe :':aptı. Bu gö- yanbekırde, Erzurumda Izmırde, Is -
tac~ Bıtlı ın okUL.ınınakta, Bitlis tanbul v• Ankarada yerleşmişlerdir. He
trUıı ~ın okutturulmaınakta oldu "' men hcıpsinin burada akrabaları vardır. 
.til u l di, kıyaslar gostcrdı, emsalle- Elbette mektuplaşıyorlar, bulundukları 
lı daha k.ü uklerile öl ·tü _ Toplayıp yerlerdeki devrim eserlc:rıni hemşerile -
di b t 

1 1 linıata göre sekiz bin, ye- rine yazıyorlar. Bundan baska, b~rada 
fUsa b hın, hatta bundan da aşağı nü- ka11?1ş olı:ınların _çoğu Aııkaraya: Iz~i
.tı, ına~ olan ş birlerde okurlar sayı - re, Istanbula ve laa~al .. Dıy?rıb~~~e gı -
lin ~rt b n. niifuslu Bi :listen, bir mis- dip gelirler, çok şeyı gozlenle gorw·ler ... 
~ n uç ıni line kada: fazla imiş. Böyledir de kadınları, on hır. on iki ya-

b. kuınayı teşvik için sovlenen sözlere şından itibaren neden saklanacak bir 
ır,.E:" b . ' 

ol ,,a ir çok. hakikatleri izah namına mata sayarlar bilinemez. 
b sa da, kar nlık vermek, her hakikat gi- Biilis halkı cidden zeki. çabuk anla -
~·acıdır. Fakat bu tcşrihle biraz da Bit- yışlı, atılgandır. Muhitlcrmde, inkilaba 
t' masum benliği azaba sürüklenmiş _ kar,,Şı koyı:ın Kızıl Sultan dt'vri artıkları
~: ?nu teselli etmek lazımdır. Bu lüzu- ııa ağızlarının pa~mı ~crıo<'ğe: gelen hü
d .ifa ederk n noksanın cioğru sebebini kCımet kuvvetlerıne fılen. canla, başla 
ı:u~~Cf.?niş olacağız~. Onun iç.in, acı, yard":1 _etmiş olmalar~~ de rejime r~a -

akkı Aricaya cevap vereceğiz.. vetlerının en kıymctlı ısbatını vermış -
llu cevabın uzun olmasına ihtivaç !erdir. Güvenilir, y~lanılabiliı bir Türk 

~olctı.ır As • w d B" 1 ld k1a . . . k \af . · lı herkesçe biıiııen bir şeyin yıgını ır: oy e o u n ı~ındır kı a-
lkıa~· ~aıtagrısı. verir ... cOkutmak, okut- d~n ~ahsınde manasızlığ~ı dıişmeleri ken-

1 ln. de mektepler açmak hükumet dilerme yakıştırılamıyor. - Tok 
\'ezaiiind 
~ endir. BW1daki noksandan va - 1'1 ,./ J T 
lUr an mes'ul saymıya hakkımız yok- 'va, ıa vekili 

Kars (Hususi) - Karsa 25 Km. mesa
fede, Cilavuz mesiresinde cElitmen kur
su• nun açılışı pek parlak ve heyecanlı 
bir merasime vesile oldu. 
Başta vali olduğu halde, memurlar, 

Parti ve Halkevi mümessılleri, kalabalık 
bir kafile halinde Cilavuza gidilmiş, na
hiye müdürü Tahsin Sanın, muallimler, 
yatı okulu ve kurs talebesi ile köylüler 
kafileyi karşılamışlardır. 

İstikliil marşı, ve bayrak çekme töre -
ninden sonra eğitmen kursu önünde iyi 
bir isabetle seçilmiş olan kurs öğretmen
lerinden Şemsi Ataman'ın bu mutlu 
gün için hazırlayıp okuduğu manzumu 
müteakip, çelik duvardan kopan bir par
ça, bastığı yeri inletircesinE; ortaya atıl -
dı. Attilanın fizionomik tipini, Atatürkün 
ideolojisini canlandıran bu tunç yüzlü 
Türk gençi: 

- Ulu Önderimiz iradesile, burada ik
tisap edeceğimiz munzam kıymetleri, bi
zi dört gözle bekli yen köy !erimize gö -
türmek, y~ymak ve ya-şatmak en kutsal 
ödevimizdir, dedi. 

Bu eğitmen namzedi, Poshov'un Sakre 
köyünden Mevlüd Değinnencidir. 

Kurs direktörü Ali Erdoğanın kıy -
metli söylevini müteakip, kısa bir za -
ınanda kendini sevdirmiş olan kültür di
rektörü Sadi, faydalı nutku arasında: 

- Çanakkalede, İnönunde, Sakarya ve 
Dumlupınarda kanını dokerek istikliili
ni kazanan Mehmedcik, kovünün öğret
menliğini de kendisi baş:ıracaktır, dedi. 
.... 1 :t. ·~. ·- --... ;;s 1 • • .... _cıs.ı 

lgdırda geni 
iki mahalle 
Yaptırılıyor 
Bunlardan birine Sağlık 
Bakanının, diğerine Bük
reş elçisinin ismi veriliyor 
Iğdır (Hususi) - Iğıiır kasabasına 

yerleştirilecek olan Romanya göçmenle
d için kasabanın iki başında 120 şer evli 
iki mahalle kurulacakt1r 1'~vlerin inşası 
MO ar liradan İstanbulda bir müteahhi
de ihale edilmiş oldu&'Uııdan yakında in
saata bnslanılacaktır. 
~ ~ 

Göçmen işlerinde değerii emekleri bu-
lunan Sağlık Bakanı Refik Saydam ve 
Bükreş elçisi Hamdullah Suphinin adla
rını daima anmak arzuo;n ile bu yeni 
mahallelerden birine Tanrıöver ve diğe
rine Saydam adı verilmeSJ kararlaştırıl
mıştır. 

·· demekle bitirecegiz... 

te ~ı Atic nın muahczede isabet gös- Haymanada iki kadm kavga ederlerken 
tind '

1 
tl'k bır nokta var. Bu nokta üze- Haymanadan yazılıyor: Nafia Vekili boğuldular 

Kan eğitııMm kvnu açılU"ken ve vali eğitmenleri teftif ederk~n 

Bundan sonra vali Akif Eyidojan • - ne temas ederek: cGirece.jini.z köye nuı 
ğitmenlcre hitapla: 

- Vakıa mükemmel mektep binanız 
ve her şeyiniz varsa da, sizın ders ha -
yatınız ekseriyetle açık havada geçe -
cektir. Bunun için ilk dersınizi açık ha
vada vermek isterim> diyerek, eğitmenin 
mahiyet ve ödevini veciz bir şekilde ta
rifle: 

cEğitmenin girdiği köyde hiç bir has
ta, nezleden kurtulma yollarını koyun 
derisine girmekte aramıyacaktır. Eğit -
men in girdiği köyden, üfürükçü tasını 
tarağını toplayıp kaçacaktll'> gibi değer
li cümlelerle muhitin bazı hususiyetleri· 

aibi, kuvvet gibi, iman pbi girmelisiniz. 
temennisile kordeliyı keserek kursu aç
tı. 

Kurs binasının dahili kısımlan gezdi
rildikten sonra büfeye geçilerek hazıru· 
na çay, pasta ve meyva ıkram edildi Ha
vanın soğuk olmasına rağmen açık ha -
vada milli oyunlar oynaudı ve geç vakit 
Karsa dönüldü. 

Her yıl, köylerimize 50 eğitmen gön 
derecek olan bu kurs sayesinde viliiye -
tiırıJzin kültür seviyesinin kısa bir za • 
manda yükselip genişliyeceği pek tabil • 
dir. - Araslı 

Kurslar teftiş ediliyor 

Edime köy eğitmenleri ktı,.suna devam edeft çaw,ıa,. 
Köy mekteplerine muallim yetiştir - ı olacaktır. 

mek üzere muhtelif vilayetlerde açılan Eskişehirde açılan çaVU§ Jrurınınu tef.. 
sekiz çavuş kursunun mesaisi Maarif ttı etmeğe Maarif Vektieti tarabndan 
VekUleti müfettişleri tarafından teftif e- İstanbul maarif müdür muavini Neşet 
dilmeğe başlanmıştır. Şundiye kadar bu memur edilmiştir. Neşet :!skişehre git
kursların vermiş olduğu nPtice müsbet- mi.ştir. Teft~erini müteakıp hazırlıya -
tir. Önümüzdeki ders yılından itibaren cağı raporu burada tamamlıyarak Veka-

lrl~b 
0

. u h Pimiz esefle takip etml'k Ali Çetinkaya buraya gelmiş, asri ban- Palu (Hususi) - Simserkis köyün-
ta ta ı;y t!11 yiz. Kız cocuklannın or- yolıırı gezerek son zamanlarda yapılım de Zülfi kızı Beyaz ile Mehmet kızı 1 

adetlcri çoğaltılacak ve bu suretle köy- ~-gö??~~~· ..... . ·
lcre, kolayca muallim tedarik!_~ilmkün r 

memleket haberleri .,., sıll<'rı meselesi. faaliyeti görmüş, müteş!?hbısleri tebrık Huni çay kenarında davar otlatırlarken Küçük 
.ı.anı t •. J.· • k 
~ ri ll"ı tlı ve üç sınıflı ilk mek • etmiştir. aralarında kavga çı mış, iki kadın da Gerede'de muhtarlara konfeıans 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

CUMA 
~ n her sınıfında onar, on beşer kız Ankaranın 75 kilometre yakınında o- kavga ede ede dereye yuvarlanmışlar - Gerede (Hususi) - Orman fen nıemuru 
bu u bulunduğu ve geçen yıllarda da lup mahallen yaptınlan tahlıl ile sula - dır. Fakat kadınlar derede de kavgaya Mustnfa Kepekcl,kazanın muht:ı.r ve fırka (*) 
llıiı 111~ktC'pıer ayni nisbette mahsuı ver- rının şifa kıymetinin pek yüksek oıdu _ devam etmişler, neticede boğulup git _ mümessmertni topııyarak tendııertne yenı Soğuk 

8 
lğın lığına 

L• 
0 

duklan halde ort kt t b" ğ 1 ı H k ı ı mişl.ordir. orman kanununun tatbikatı etrafında tenvir ~ BÜlisli a me ep e ır u an a'iı an aymana ap ıca arı mev- .... ·- edici izahat vcrrn.1.ştlr. Yakalanmamak 
l!un kız talebe görülmemektedir. siminde büyük rağbet kazanmaktadır. ka"°saba~eta candaman olan ve ~~ Bolu nli nkillifl 

ki köt~ ~eliletile anlasılmamaktadır Kaymakam Sadi Süer, köyleri birbi - lardanberi yaptırılmamış olan Hayrna - Gerede (Hususi> - Kaymakam Ramız Ba- /çin çareler 
fii u .devırlerin bu muhite soktuğu kö- tine kazaya telefonla bagJatrnıştır. Kay- na - Ankara yolunun acılen inşası hu _ tuk, bir ay müddetle Bolu vah vekilliğine 

1 
_ Havadaki Ani deflşlkliklerl na _ 

»arn~ıyet!er.den bir ktsmı hiilii berele- makamın kazaya yapmış olduğu hizmet- susunda vaitlerde bulunmuştur. gltml.ftlr. Kaymakamlık vazifesine tahrirat zan dikkate aınrak ona gore &l-
uu: Ci.,,...., t f halkın klttbl Servet Yılmaz bakmaktaaır. ~-oı~;::ah::!°rd' 8mdaansa_ ı~dızdetvele lmüu: leri bizzat müşahede edPn Ali Çetinka- Misafir vekil coşkun tezahüratı Sivas Cer atölyesi inşaatı 

2 
_ ~:~~~· odada, nakil vasıtalann-

_

-.:::=ıı:ıı::::ıı::===z:::==~====~,;.Y~aoı::k=e=n=d=is=i=n=i =te=b=r,;,,jk=e=tm~tş~t,,,:ır~. ~N~a~f;,;ia~V~c~k~il~i ;::ar~a:sı:;n~d:;:a~A==n=k=a=ra~y=a=-=a==·;d==c==ı=e==t=m:::~~i~r.~=:::ıı 1 Si \'as (Hususi ı _ cer a tölyesı inşan tı ııer- h da, dairelerde ava cereyanına 
Jemektedlr. Yalanda Bayındırlık Bakanı All maruz bırakmarnaJt. 

... Kasablardnn bazıları, 
başka cins koyunlara.. 

... Karaman kuyruğu ta -
kıp, cHalis Kar:aman. diye 
halka yutturuyorlarmlj. .• 

Hasan Bey - Bu hile yeni 
bir şey olmasa gerek... Ma -
lılm ya: Karamanın koyunu, 
IOllra çıkar oyunu derler •• 

Çetlnkayanın inşaatı gözden geçirmek üze- 3 _ Tozlu, dumanlı yerlerde bulun -
re buraya geleceği söylenmekted r. mamalı ve bu glbl havayı te -

Sivas l\lenıleket hastanesi başluıkinıJ.iii netfüs etmemeli. 
Slv:ıs !Hususiı - Memleket hastanesi baş- f _ Ağız ve burunun sık sık temiz _ 

heklmli~lne sa~lık direktörü Mehmet Şerit lenmeslne çok dikkat ve ıtına et-
:ıtanınış, çal1Jimıya ba4lamıftır. melidir. 

Adapaıar enamektelt ariıdirtatia Ha talık geldikten onra i .. e: 
Adap:ız:ırı lHususi) - Üsküdar b rlncl or- 1 - Hastayı havadar ve hnrnretl sa-

tamektcb mudür m•ıavlnl saim Turcut sch- bit bir odada istirahat ettirmek. 
rimiz ortamekteb mudi.ırlüğüne tıtyin cdll - 2 - İyi örtmek şartlle odanın havası-
~~ ~t Konyada bir müsamere nı günde bir kaç defa teb e -

Konya <Hususi> - Halkevl temsll klllu be- 3 _ ~~~sına dikkat etmek. 
ledıye sinemasında bir müsamere >'ermiş, İ ~ f _ M unkiin olduğu kad:ı.r sür'atle 
tlklAI p ~e ini temsil etmiştir. Mt. :ımereae h:ıstayı doktor tedavı ıne sevket-
Vall Cemal Bardakcı da bulunn .ıı ve • Iebe-
lerı t:ıkdlr etmiştir. Küçuk talebeler muılklı 

1 
____ m_ck_. __________ _ 

rondlar yapmışlardır, ayrıca zor Nlkfı.h ko
medisi de temsil edllmlştir. 

Kültür Direktörü Uluğ Erzcn müsamerenin 
muvnffat ohnası için bizzat meşıuı olınuı-..... ~. 

(•) Bu notları kesip saklayınıı, yahut 
bir albüme yapış&arıp kollek-.iyoa 7apın12. 
Sakınb umamnıızda b11 aollu lalı' dOkıor 
cibi lmdaduma yelitQUlr • 



6 Sayfa 

Hırsızlık yapmak için 
teravi vaktini kollayanlar 
Mahkemede inkar yoluna saptılar amma, gene mahkum 
oldular, biri 3 sene 2 ay, diğeri de 7 ay hapis yatacaklar 

SON POSTA 

Hadiseler 
arşısınd-~...., 

Sıra ile 
Tramvaylara şimdiye kndar hep para 

ile binilirdi. 
cŞimdiden sonra parasız mı binile -

.cek?» gibi bir şey aklınıza gelmesin; şim
diden sonra hem para ile binilecek, hem 
de sıra ile. 

* Vesika ile ekmek alındığı zamanı bilir-
~iniz değil mi? Tıpkı onun gibi şimdi de 
.vesika ile tramvaya binilecek. 

İstanbul Asliye Dördüncü Ceza hak sebep olmaktan suçlu vatman Hüse • * 
yerinde, bir müddettenberi mühim bir yin, bir sene hapse mahkum olarak tev Tramvay istasyonuna il.le gelen bir nu-
hırsızlık davası görülüyordu. kif...edilmişti. Meşhut suç kanununa gö· mara alacakmış. Ondan ~onra gelen on -

Suçluları, Fatih ve Edirnekapıda re duruşması yapılarak, vak'anın ertesi dan büyük numarayı, daha ondan sonra 
muhtelif evler soymaktan zan altın - günü neticelendirilen bu davanın ka - gelen, daha ondan büyük numarayı. 
daydılar. Tahkikatla, bu hırsızlıkları rarını, temyiz, bazı ıiJktalardan boz· Tramvay gelince de tramvaya numara sı
gayet ustalıklı hazırladıkları, evlerini muştu. rası ile binilecekmiş. A~ık göze gene kar 
soyacakları kimselerin sokağa çıkma - İstanbul asliye dördüncü ceza hak var: İstasyona gelip küçük numaraları a
larmı bekliyerek, hatta bunu evvelden yeri, dün akşam üstü ehli vukufu şahit lır; sonradan gelenlere bırer ikişer ku
hcsaplıyarak, planlarını yerine getir- olarak dinlemiş, kazanın vukuunn da- ruşa satar. Kısa günde hıç olmazsa on 
dikleri anlaşılmıştı. Bu suretler muh· ir teknik bazı izahat almıştır. papeli cebine indirir. 

telif evler soymuşlar, fakat, çekirge Tahkik ve tetkik işi, başka bir gün . "'!c 
darbımseline uygun olarak bu soygun· sürecektir. . Tramvayda yerını kadınlara vcrc_nd na-

h. · d ı · ı d. ı . . . ·zık erkek, ayakta da kalsa. gene gı ece-
lardan ırın e e e geçmış er ır. Bır hakaret suçlusu tevkıf edıld ği yere gidebilirdi. Fakat tramvay dura-

Kendileri inkar ediyorlar, tevil edi· gvında küçük numarasını kadınlara veren 
k kl b . ··d f ı t t Vazife ifası sırasında polise hakaret yorlar, açama ı ır mu a aa yo u u nazik erkek ömrü oldukca tramvay du-

t 1 es. · t ettigv i iddiasile dördüncü cezaya veri· 
turmuş, kur u uş çar mı araş ırıyor- rağında kalmıya mahkumdur. 
lardı. Ve dün, bu husustaki karar bil· len Ali Rızanın duruşması yapılarak, * 

dava mevzuu sabit görülmüştür. 35 
dirildi. Tramvay durağnıda eline küçük nu -

B .. h dd' ı H.. gün hapse 35 lira para cezasına rnah· 
Suçlulardan ur ane ın e usa - • ' . d"l . t' ,mara geçiremiyecek olan pısırık memu-

rnettinin, bilhassa teravi namazı za - kum olarak, tevkif e 1 mış ır. ra doğrusu acırım: Bu usuiün tatbikm -

manı evde bulunmadıklarını e~v.elden Elektrik şirketi davası bugün dan bir hafta sonra muhakkak ademi de-
tesbit ettikleri kimselerin evlerını soy· d d k vamına mebni işinden azıedilir. 
dukları ve bu suretle eşya çaldıkları evam e ece * 
sabit olmuştur. Burhanettin, 9 evde Anadolu yakasında :kullan•lmak üze· Gazetelerde görülecek havadislerden: 
hırsızlık yapmaktan 3 sene, 2 ay, 6 gün re gümrük resminden muaf olarak ge- cTramvaya binmek için numara alır -
hapse mahkum edilmiştir. Hüsametti· tirtilen bazı malzemeyi, tahsis yeri ha· ken vuku bulan izdihamda dört kişi ağır 
nin 2 evdeki hırsızlığa gözcülük etmek rici olarak kısmen de Rumelı yakasın· ve sekiz kişi hafif surette yaralanmışlar
suretile iştiraki sabit olarak, hakkında da kullanmaktan 9 uncu ihtisasa veri·. dır.• 

* 7 ay ~apis cezası kesilmiştir. len elektrik şirketi erkanından ve me-
Diğer ikisine gelince, bunlardan Mu- murlarından bazıları aleyhindeki da • Gene bir gazete havadısı: 

h 1 lla 1 l cEllerinde numaralan olmadığı halele arrem, ça .ınmış ma rı ça ınmış o .. - vaya, bugün devam edilecektir. Dava 
duklarını bılerek alıp satmaktan 7 gun h ..• 

1 
d evvel hem ögv leden tramvaya binen dört kişiden ceza alın -

h . 7 ı· . ı· İ ya em og e en ' mıştır apıs, ıra para cezası yemış ır. sma- .:> 

ilin, böyle mal satın aldığı sübut dere· sonra bakılacaktır. 
cesinde görülmiyerek, onun da bera • Geçen gün, ancak iki kişinin sorgusu 
eti kararlaştırılmıştır. yapılabilmişti. Bugün de diğerlerinin 

sorgusile uğraşılacaktır. 
Balıkpazan hırsızı da 12 aya 

rnahkfun oldu Denizcileri davet 
Su Sporları Federasyonundan: 
Kürek hakem kursuna ayrılan aşa -

* Konuşulacak: 

- Sırasız işe bir misal söyle. 
- Tramvaya sıra ile binmek. 

* Eskiden otomobile binenlere sıralı a -
dam derlerdi. Şimdi, tramvaya binenler 
de sıralı adam oldular. 

* 

Blıkpazarı civarında muhtelif evler 
soymaktan Sultanahmet sulh ikinci ce
zaya gönderilen Mehmedin, suçu sabit 
olmuştur. Hakkında 9 ay hapis karan 
verilerek, tevkif olunmuştur. Suçlu, 
850 kuruş da duruş~a masrafı ödeye· 
cektir. 

ğıda isimleri yazılı denizci~erimizin Şu işi etrafile düşünelinı .. !r~~vay du-
8/5/937 Cumaretsi günü saat \ 3,30 da rağa gelip duracak. Konduktor; kapıyı 
Cağaloğlunda C. H. P. İlyön Kurul ,açıp bn.ğır~c~k: 

b . d k' B··1 k . 1 l . - Yırmı uç ... 
ınasın a ı o ge mer ezme ge me er1 y· . _ 1 h lkı vara yara o-" 

Harbiye kazasımn muhakemesi 
yeniden başladı 

. ~ ırmı uç numara ı a . 
teblıg olunur. k K d··kt·· umaranın tak 

İsmail, Nedim(Beykoz). Bekır, Emin, 
Kemal, Nedim (Galatasaray). Şazi Tez

Geçenlerde Harbiyede topçu emir - can, Feridun, Bedri (Güneşj. Efdal, 
beri Hüseyni tramvay altında 40 met- (Altınordu). Hikmet (Dağcılık). Şe • 
re sürükliyerek feci bir şekilde ölümüne ref, Faruk(Anadolu). 

rtÖNÜL iSLERi 
• 

Gençk en kırılmış 
Bir hayattan 
Bir haç safha •• 
Size bugün bir okuyucumun haya -

tını anlatacağım. Tabü ismini gizli -
yerek. 

Diyor ki: 
- Annem öldüğü zaman ben he -

nüz 5 yaşındaydım. Babam bana an -
nelik yaptı. Evlenmeyi hatırına bile 
getirmemişti. 19 uncu yaşıma kadar 
hayat hep onun yanında geçti. 

Sonra evlendim, bir de çocuğum ol
du. Mes'uttum. Fakt çok geçmeden ba
bamı kaybettim. Bu, benim için pek 
büyük bir acı oldu. 

O sırada bir başka mesele de çık -
mıştı. Memleketimi terkederek ya -
hancı bir kasabaya gittim. Orada da 
kısa bir zaman içinde iyi bir muhit 
hazırladım. San'atim Nıyesinde pekala 
kazanıyor, yuvamı geçindiriyordum. 

Fakat maalesef refikamı iyi seçe -
rnemişim. Bir gün geç vakit evim~ 

döndüğüm zaman çocuğumu yalnız 

buldum. Annesi tasarruf ederek bir 
kenara sakladığım ne kadar param 
varsa alarak bir yabancı erkeğin pe -
ş:inde, terki diyar etmiş .. 

Tabii mahkemeye müracaat ettim, 
talak kararı aldım, şimdı 7 yaşında bir 

çocukla yalnızım. Ne yapayını, bilmi
yorum. 

1 - İlk macera cesaretimi kırdı. 
2 - Günün birinde kendimde ikinci 

bir maceraya atılmak kuvvetini bul -
sam bile aile muhitinde yaşamıyorum, 
münasip bir arkadaş bulamıyacağım. 

3 - Bu taktirde dahi elimde birik -
miş para yok ... 

4 - Sonra çocu~m var, onu ne ya
payım?. 

5 - Evlenmediğim halde ise çocuğu 
nasıl idare ederim? Bana bir yol gös -
teriniz.» 

* 
Bana bu mektubu yazan genç he-

niiz 28 yaşındadır. Kendisine kendi 
babasının izini takip ederek müteba
ki hayatını bekar geçirmesi tavsiye e
dilemez. Fakat derhal evlenmeyi dü -
şünmesi için de vakit pek erkendir. 
Daha evvel çocuğunun vaziyetini hal
letmesi lazım. 

Ne şekilde? Bunu pek tayin edemi
yeceğim: İyi bir aile nezdinde pansi
yon, bir yatı mektebinde talebelik, ba
basının götürüp getirmesi şartile gün
düz mektebinde tahsil .. Hatıra gele -
bilecek çarelerdendir. Fakat ne dere -
ceye kadar ve hangisi mümkün ola -
bilir, aileyi ve vaziyeti fazla tanımı -
yorum, tayin edemiyeceğim. 

TEYZE 

ne geçcce . on u or, n -
lid olup olmadığına bakarak. Sonra ge -
ne bağıracak: 

-Yirmi dört ... 
Yirmi dört tramvaya bınmekten vaz -

geçmiş, yürümüş olacak. Yinni beş tek
lif edecek: 

- Yirmi dört yok, ben bineyim mi? 
- Olmaz; sıra ile. 
Ve tabii münakaşa çıkacak: ileri geri 

sözler söylenecek ve nihayet tramvay bir 
istasyondan kalkıncıya kadar; yaya gi
den İstanbulun bir ucuna varmış olacak . 

İM SET 

ltalya - Almanya 
Konuşmaları 

(Baş tarafı 2 inci so.yfada) 

f ına daha başka kuvvetler de toplıyabi -
lir. O zaman bu iki memleket, gerek 

Fransa ve gerek İngiltere karşısında da
ha başka türlü konuşurlar ve daha bir 
hayli şey istiyebilirler. 

İşte, Romada yeni bir pl:'rdesini seyret
tiğimiz diplomasi oyununun bütün mev
~uu budur: Komünizm tehlikesine kar -
şı elele vererek bekçilik yapan iki bü -
yük devlet, aralarındaki münasebetleri 
teyit ve merkezi ve şarki A vrupada Fran
sa siyasetinin önüne geçerek bilakis ken
di nüfuzlarını yapmak istiyorlar. Nü -
!uzlannı ne kadar yayaıJarsa - bunda 
muvaffak olacakları muhakkaktır - ge
lecek işlerde seslerini o kadar fazla çı -
karabileceklerdir. -

Muhittin Birgen 

Diş fırçaları uluorta ıatılmıyacak 
Gayrı sıhhi diş fırçaları satışının 

men'i ve kontrolü hakkında belediye 
zabıtası talimatnamesine bir madde 
koyulmaktadır. Memlekete hariçten 
diş fırçaları getirenlerden bunların is
terlize edildiğine dair gümrüklerde ve
sika aranmaktadır. Dahilde yapılan 

fırçalar da kontrol edilecektir. 

:Mayıs 1 

Tarihi tetkikler: 

Soka ta gazete diye 
bağıran, softaların 
hücumuna uğrardı 

Bun un için Şinasi ile Agah Efen dinin çıkardıkları T ercü
manı Ahvali, tönbeki satan bir lranlı gizli gizli sahyordd . 

Y• z•n: Turan Can 
1830 sene1erinde 

garpla gazetecilik al
mış yürümüştü. Ga -
zeteler uzak memle
ketlere muhabirler 
gönderdıkleri gibi bir 
çok sahifeli olarak 
da çıkıyorlar; resim
ler h a s ı y o r 1 a r
dı. Fransa ve İngil -
terede her gün çıkan 
bir çok gazeteler var
dı. 

Fakat Türkiycde 
henüz bir tek ga -
zete yoktu. 

1831 de garplılaş -
ma cereyanları sıra -
sında bir de gazete 
çıkarılmasına karar 
verildı. Sultan Mah -
mudun imzaladığı 

hattı h ü m a y u n
la (Takvimi Vakayi) 
diye resmi bir gaze -
tc neşrıne başlandı. 

Beyazıtta Harbi -
ye Nezareti civarın -
da eskı Devlet mat -
baası yanında köşe 

başındaki konak bu 

,, ., • J, .... . ., ... ,, 

işte kullanılmak üze- Tercümanı Ahval'in 25 numaralı nüshası 
re Kapıcıbaşı Mustafa 4ğa.dan iki bin beş Hind ve Çinin acayip şeylerile halleri~· 
yüz altına alınmıştı. Buraya Takvimhane den ibaretti. Satıştan para kazanılmadığı 

... h'b·ne denildi ve nezaretine de vak'anüvis Esat için devlet yardım ediyordu ve sa ı ı 

Efendi tayin olundu. Musahhihliğe üle- iki bin kuruş maaş veriyordu. 
madan Karszade Cemal Efendi, dahili Bir sene kadar geçince halk gazete al .. 
haberleri vermiye Sarım Efendi, askeri mağa alıştı ve geliri giderini karşılaını ' 
haberleri vermiyc de Hüc;rcv Paşa divan ya başladı. 
katibi Sait Bey memur edildiler. 1853 de Kırım muharebesi ç::.ktığı za • r 

Takvimi Vakayi haftada bir çıkardı. man bu gazete büyük rağbet kazandı· 
İki sahifeden ibaret olarak beş bin nüs- O kadar ki halk bu gazeteyi ve ilaveleri• 
ha basılır ve vezirlerle üJemaya, yük - ni kıtlık zamaıunda ekmek gibi kapışı • 
S<:k memurlara, taşradaki ayana ve mu- yordu. Makineler ihtiyacı karşılıyaını • 
teber zatlara, ecnebi sefirlere dağıtılırdı. yordu. 

Takvimi Vakayiin mu:.ı::addcmesinde bu Ceridei Havadis tam virmi iki sene, 
gazetenin çıkarılmasındaki zarureti is - yani 1871 senesine kadar Türkiyeniıl 
bat için günlük vak'alann zaptı suretile yarı resmi biricik gazetesi olarak kaldl· 
bir tarih vücuda getirır.ek ihtiyacı ileri Bu müddet içinde ne şeklini, ne dilini " 8 

sürülmüştür. Tarihin eh~mmiyeti de ta - ne de vazifesini değiştirdi. Ancak 1871 

rihi bir vak'ayı zikretmek suretile an- senesinde (Tercümanı Ahval) in çık. ; 
}atılmıştır. Bu vak'a şudur: rnası üzerine sahifelerini çoğalttığı gıb 

Hicretin 422 senesinde bazı yahudiler yazılarını da daha meraklı ~e faydalı bif 
kendilerinin Hayber yahudileri neslin - ~ekle sokmağa çalıştı. 

den olduklarını söylerr.işler; Hazreti (Tercümanı Ahval) i Izmit mutasar • 
Peygamber zamanında hu kale fethedil- nfı Agah Efendi çıkardı. Bu zat T1bbiY8 

eliği zaman Hazreti Aföıin haraçtan af- mektebinin ilk talebesindendir. Fransız
fettiğine dair verdiği bir yazıyı göster - ca biliyordu. Mektebi bitireceği sırada 
mişlerdir. Bu yazı Hazreti Alinin yazı - Paris sefareti maiyetine tayin olunmuş .. 
sını andırıyordu ve şahit yerinde de Mua- tu. Daha sonra posta nazırlığını da yaP" 
viye ile Sadibni Muazın imzalan vardı. tı ve Türkiyede ilk defa olarak posta pll" 

Abbasi halifesi Kaimin divanında bu se- lunu kullandırdı. Daha evvel mektupla • 
net okundu. Halife bunu kabul ederek ra damga vurulurdu. 

bil' bu yahudilerden haraç alınmamasını Agah Efendi kendisine kıymetli 
emretti. Fakat o zamanın hariciye nazı- yardımcı bulmuştu. Bu da Şinasi Efen· 
rı demek olan Ebülkasım şüphelendi ve diydi. e 
tarihçi Hatip Bağdadiye gfü:terdi. Ta - Tercümanı Ahval büyük kıt'ada v i 
rihçi tetkik etti ve: haftada bir çıkardı. Daha sonra Şirı~ 

- Bu senet doğru değildir. Çünkü ayrılınca kıt'ası ufalmış, fakat hafta 
9 

Hayber kalesinin zaptı hicretin yedinci üç defa çıkmağa başlamıştı. 
1 
.. 

senesindedir. Halbuki Muaviye doku - Bu gazetenin yeri, çalışma tarzı ve ç ... 
. . bl .. 

zuncu senesinde müslüman olduguv gı"bi karanlar hakkında Ahmet Rasımın 
1 o .. 

(Sadi) de beşinci senesmde ölmüştür. yazısında şu meraklı malumatı bu uY 
Dedi. 
Bunun üzerine yahudllu senedin sah

te olduğunu itirafa mecbur oldular. 
İşte hazan hakikati ve hakkı meydana 

çıkarmak için tarihi iyi hilmck, vak'ala
rı zaptetmek lazımdır. 
T~kvimi Vakayi Türk gazeteciliğinde 

tam manasile başlangıç sayılamaz, çün
kü nerede olsa resmi haberlerin, emir -
lerin ve kararların neşrine vasıta olmak
tan başka bir kıymeti yoktu: 

Resmi olmıyan ilk gazete 1840 senesin
de çıkmağa başlamıştır. Bu gazeteyi bir 
Türk değil, Vilyam Çurçıl adında bir İn
giliz kurmuştur. Adı (Cı~ridei Havadis) 
ti. 

Ceridei Havadi~ te haftada bir çıkar -
dı. Bir nüshası o vaktin rayicile üç bu -
çuk kuruşa satılırdı ki pek yüksek bir 
fiattır. İlk senesi ilan dağıtır gibi halka 
parasız dağıtılmıştır. Hatta dağıtanlara 
üste para verilirdi. Zaten yazdığı şey -
ler de A vrupanın garip vak'alarından, 

ruz: dil 
cTercümanı Ahvnl, BahçekapısırıtB" 

şimdiki şekerci (Hacı Beldr) in kar~ı ıst 
rafındaki eski, ahşap, altında dükka~ .. 
bulunan, dar kapılı bir binanın uzer~et 
deki odalarda dizilir ve basılırdı. .. 118 
tab'ında iki bin, iki bin beş yüz nıı~biı 
çıkarılırdı. Mürettipleri cami ha\uP 
imam ve müezzin gibi kimseler 

0 d•· 
(Matbaai Amire) den ayartılın~şl~~r
Bunlar hurufat kasaları önünde bır ,311 .. 

sü üzerinde minderde otururlar ve. )dell 
· l rırı larına yastıklar koyarlarmış. lç e ğUflıı' 

en genci altmış yaşlarında .. oldUdi. O 
Karagöz Fuat Bey merhum soyler JJtltl" 
devirde gazete müvezzii mevcut 

0 
bi • 

yıp cehalet çok olduğundan sokakta fttt .. 
risi gazete piye bağırsa bir takım 50 ııl· 
lar döverfcrmiş. Bunun ıci~ binanTnınlı 
tında kitapçılık ve tönbekı satan giz1İ 
(Hasan) namında biri tarafından odJ'" 
gizli satılırmış. Matbaa binası beŞ 

(Devamı 8 inci say/ada) 



Bütün Amerikayı alakadar eden bir dava 

Kızını öld .. ren bir baba 
beraat edebilir mi? 

Suçlu kaptan mahkemede anlatacaklarını bitirdiği za
lhan dinleyiciler arasında ağlamıyan tek kimse kalmadı 

lialk mahkeme salonunun henüz açı~- , r 
mıyan kapısı önünde, biraz sonra dinli
Yeceği heyecanlı davanın muhasebesini .. 
Yapıyordu. 

- Fred beraet ettirilmelidir! 
- Bedbaht adam! 
- Juri heyeti bu adamı im.kanı yok 

mahkum edemez.. 

- Eğer vicdan ve namus kalmamışsa, 
Inukaddesat namına insanlarda hiç bir 
ry mevcut değilse onu mahkum etsin -
er. 

d İki avukat birbirlerile konuşuyorlar • 
ı. Şişmancası: 

d
.-:-- .Olamaz azizim diyordu. Kendi ken-
ısını m·· d r_ 1 b u auıa edemez ne olursa o sun 

ı:u adam beraet edeme~ nihayet bir ev
. a~ katilidir. Cürmü işledıği şartlar onun 
ıçın bi 
b rer muhaffef sebep olabilir. Fakat 

eraet asla. 

Diğer zayıfı, sinirlisi: 
A - Ne diyorsun? diye cevab veriyordu. 
. dmme vicdanının mahküm etmediii bir 
u amı ka . 

0 
nun da mahkfım edemez. 

huı sıra?a kapı açıldı, ön sıralarda yer 
" rnak ıstiyen halk birbir !erini çiğni • 
,,ernk · "" ıçeri girdiler. 

Bu·· * h .. t .. gu~ Panama ağır ceza mahkemesi, 
u un bır ill w ··t hi b" . ın etin alakadar oldugu mu -

d"§ ır aıle faciasının davasını rüyet c -
1Yordu s 1 d old • · uç u, geniş omuzlu, 50 yaşın a 

san u~ . ha.ide, hiıla 30 yaşındaki bir in -
ti dgtbı dınç ... Bir gemici olduğu kıyafe-

n en v h . . k Çü k·· e alinden bellL Avukatı yo ... 
n u Parası k Sa .. yo ... 

b·ır .. mıın sıraları fevkalade kalabalık, 
sur" 

zar d' u genç kızlar, ihtiyar kadınlar na-
~· ıkkati celbcdiyorlaı·. 

lauı~aYet Fred derdini anlalmağa baş-
- :Sug·· 

ının k 'Un elli yaşındayım, dedi. Kızı -
turn, atili olarak karşınuda bulunuyo -

İnkara ınah 
lığın .. .. al Yok, bütün bir .kalaba -
ğer onunde kızımı öldürdüm. Yalnız e
tim ~uhtcrem heyetinizin sabrını suüs
biraa ;trnezsem, müsaadP. ederseniz, işi 
dam~ aha evvelden alayım. Deni~ci a -
ınazı:ın kanlan ekseriyetle rahat dur
kos ' kocalan, ufuklardan. ufuklara 

~arak h la .. 
biat il ' ~yat rını kazanmak ıçın ta -
da le rnucadele ettikleri sırada onlar 

ev · l'epı .erınde oturmaktan bıkarak, meş -
erıne .. 

b· gore eğlence ararlar. 
.oır ·· 

llıilştü gun uzun bir seferden eve dön -
<>lan k rn. Karıma ve o zaman 4 yaşında 
iliz ız.una hasrettim. Ba:v başkan, de -
tin' .. tabı at güzel şeydir. Fakat denizle • 
ar uzerinde mavi göklerle mavi suların 
asınd h • 

l"ıl a ayatlarını geçiren adamlar, ka-
arının - h t tir} • Yavrularının yuzlerıne asre -
er. 

Sizi 
lıi-.1 n ruhlarınızı dolduran engin de • 
«..ıer b" 

bııza .. ızc dar gelir, bir an evvel yuva-
1 donmek isteriz. 

Ça}~t~ ben de bu hisle evimin kapısını 
tine ıgım ZaTnan, karınun ayak sesleri ye
laşt' komşunun şüpheli ~-ehresile karşı-

ırn. 

gi; ~vceniz size şu mektubu bıraktı ve 
ı, dedi. 

talc~~d uzun senelerdeıı~ri koynunda 
~ a ığı mektubu çıkardı. Ve titriyerek 

satırlan okudu 
•İi'red · . · 

)bın senı hıç sevememıştim. Aşkı -
lurn e:rnrettiği istikameti tuttum. Çocu -
_~da .. beraber aldınL Beni affet.> 

lnsa 
1 

nlu başkan, denizcileı, sert, kaba 
ı:le n .. ardır, fakat onlar hnkesten ziya
nnıutevekkil ve hazımlıdırlar. 

~z~şlarına ç~rpılan felaketleri güler 
tUU: karşılamasını bilirler. Onlar acı 
~eğe alışmışlardır. 

e~aln bu vak'a üzerine evimi bozdum, 
ı:ıu)b, arımı sattım, ve vapuruma dön -

/\rasır ı· l'ıtnd a ımanlarda karaya çıktıkça ka-
~OrA an ve çocuğumdan haberler alı -

~urn. 

l\arım b' lllJt·h ır ustabaşıyla kaçmış, onunla 
a sız t 

~oıı o uruyormuş. Kızımı mektebe 
fabr~:ışlarmış. Gene bir gün karımın bir 
titn 

1 
ada çalıştığını duydum. Tahkik et-

e) adresini bulamadım. 
~ri ıncş'um mektubu alaığım tarihten
litni on sekiz sene geçti, ben eski dertle -
b1~i Unutmuştum. Bundan bir ay evvel 
l>a, ~ deniz~il~rin gittikleri cSiyah Ça-

arına gıttim. Gece saat on ikiye doğ-

FrecJ 

ru ortaya herkesin alkışladığı bir dansöz 
çıktı. Yarı çıplak numaralar yaptı. Ben 
geldiğimiz limandan kokain kaçırdığım 
için, param vardı. 

Bu artisti yanıma çekerek onunla eğ-
lenmek istedim. Varyete bittikten son -
ra, haber gönderdim, ve geldi. Yanıma 
oturur oturmaz. 

- Babalık, dedi, beni yanında oturta-
cak paran var mı? 

Beraber oturduk ve içtik, o apsent ka
dehlerini yüzünü hiç buruşturmadan yu
varlıyordu. Bana baktı, haktı: 

- Seninle eskiden hiç bir yerde bu • 
luştuk mu? Sen benim müşterilerimden 
birine benziyorsun ... 

Boynuma sanlıyor, dizlerime oturu • 

yor: 
- Benim ihtiyarım, diyordu. 
O bana sırnaştıkça, ben de onu tanır 

gibi oluyordum. Gözleri hiç yabancı de
ğildi, o dudakları boyalı olmasa 18 sene 
evvel beni annesile bırakan kızımın du -
daklarına benziyordu. 

_ İsmin ne senin dedim. 
o kaşlarını çattı . 
_ Burada isim sorulmaz dedi. Sen de, 

ben de bir masadayız ya şimdilik. 
Israr ettim. 
- Lola dedi. 
Yüzüne baktıkça yavrumun çehresi 

gözlerimin önünde canlanıyordu, heye -
canlandım, titriyerek sordum. 

- Sakın İta olmasın. 
Masaya birdenbire vurdu ,ayağa kalk

tı. 

_ Sen dedi, beni nereden tanıyorsun? 
Bir hayal ve. bir mazi gözümün önün

de canlandı. Elinden tuttum. 
_ita otur dedim. Senınlc> biraz görü -

şelim. Ve ona on sekiz yıl evvelki ma -
cerayı anlattım. Ona kendimi, babasını 
tanıttım. Nasıl bir kahpcliğe kurban git
tiğimi söyledim. 

Muhterem başkan siz bu vaziyette ol
saydınız, kızınızın gözlerınden iki dam
la yaşın gelmesini, evladınızın boynu -
nuza bir fahişe gibi deeıl de bir evlat 
gibi sarılmasını isterdiniz değil mi? 

O öyle yapmadı. 
Benim masamın üzeriıı<le duran siga

ra paketinden bir sig_ara aldı. 
_Ne garip tesadüf dedi. Biliyor musun 

annem öldü. Hem de fir<'ngiden öldü. 
O zehir gibi sözlerini, masal anlatı -

yormuş gibi tabii söylerken, ben de yal
varmağa başladım. 

- İta dedim, ak saçlarıma hürmet et, 
yaşadığın müstekreh hayatı görüyorsun. 
Gel beraberce çalışalım, seni bu hayat -
tan kurtarayım, bir ev acayım, yabancı 
bir limana gidelim, . sen orada evlen, ev 
bark sahibi ol... 

Fred ağlamağa başlamıstı. 
- Muhterem heyeti hakime diye sö -

züne devam etti. Huzurunuzda ağladı -
ğım gibi, onun da dizlerinin dibinde ağ

ladım. O bir müddet sakit ve sakin beni 
seyretti, sonra da. 

- İhtiyar, dedi, apsent ısmarlamıya -
(Devamı 8 inci sayfada) 

1 Ankara mektupları 1 

Sınai mülkiyet 
• 

haklan hakkmda lzmirin Doğanspor takımı 
yeni kanun dün şehrimize geldi 

lkhsat Vekaleti tarafından 
hazırlanan kanun mühim 

esasları ihtiva etmektedir 
Ankara, ( Huauai) 

Bugün memleketimizde tatbik edil -
mekte bulunan sınai mülkiyet kanun • 
]arı, borçlar kanunu ile tıcaret kanunu
nun muayyen bazı hükümleri müstesna 
olmak üzere; kırk elli yıl evvel neşre -
dilmiş eski kanunlardır. Türkiye sınai 

mülkiyet haklarını tanzim eden ihtira 
beratı kanunu ile alıimeti farika nizam -
namesi 1295 ve 1304 tarihlerinde neşro -
lunınuşlardı. Bunların her ikisi de mem
leketimizin o günkü ihtiyaçları bile la -
yık.ile tetkik edilmeden doğrudan doğ -
ruya Fransız mev'zuatından tercüme edi
lerek tatbik sahasına konulmuşlardı. 

Bu kanunlara esas teşkil eden Fransız 
mevzuatı 19 uncu asrın ilk yarısında vaz 
ve neşredilmişlerdi. O giındenberi geçen 
bir asır içinde ise gerek ticari, gerek ik -
tisadi münasebetlerde ve gerekse hukuk 
telakkilerinde çok büyük değişiklikler 

olmuştur. Cumhuriyet devrinin yurdu
muzda büyük bir sür'at ve muvaffaki -
yetle inkişaf ettirmekte bulunduğu en -

B. Celal Bayar 

dustrileşme hareketi kadar, yeni esasla
ra göre teessüs eden milletler arası tica: 
ri münasebetler ve milletler arası sınaı 
mülkiyet mukavelclerile tesis edilen hak 
ve vazüeler ve bunlardan doğan netice
Jer, mevzuatımızı artık yenilemek za -
ruretini doğurmuştur. 

Bu maksatla Ekonomi Vekaleti tara -
f ından hazırlanmış bulunan yeni sınai 
mülkiyet kanunu projesinin ana çizgile
ri şöyle hülasa edilebilir: 

Halen tatbik mevkünde bulunan mev
zuatımızda sınai mülkiyet hakları, bir -
birinden ayrı müteaddit kanun ve nizam
namelerle temin edilmektedir. Mahiyet 
ve esasları itibarile birblı'lerıne çok ya -
kından bağlı bulunan hu hakların böyle 
bir tefrika tabi tutulmalarJ gerek tatbi
kat, gerek hak ve vazifeleri korumak ve 
tlmzim "!tmek bakımından sakat görül -
müştür. Yeni projede bu haklara mevzu 
olabilecek bütün hususlar bır kül halin
de ve eksiksiz olarak bir araya getiril -
miştir. 

Hükumetimiz Lozan muahedenamesine 
bağlı ticaret mukavelenamesi ile Uluslar 
arası sınai mülkiyet ittihadına girmiş ve 
akit devletler tebaasının sınai mülkiyet 
hukukunu himaye etmf'ği, alameti fari
kalar ile ticaret ünvanlan, menşe işa -
retleri ve gayri kanuni rekabete mevzu 
teskil eden sınai mülkiyet hukuku hak -
kı~da teşrii ve idari tedbirler almayı 
taahhüt etmiştir. Hazırlanan proje bu e
saları göz önünde tutarak milli hakları
mızın Uluslar arası taalılıütlerimizle o
lan münasebetlerini tanzim etmektedir. 

Ekonomik ve endüstriyel inkişaf ve 
hukuk telükkilerindeki görüş değişik -
likleri sınai mülkiyet hakiarı mevzula-

rını değiştirmiş ve genişletmiştir. Proje, 
bu cihetten eski kanun ve nizamname -
lerde bahse mevzu olnnyan bir çok hu -
susları sınai mülkiyet hukuku şümulü 
dairesine alarak günün t~ifıkki ve ihti -
yaçlarmı tamamile karşılıımıştır. 

Müteferrik ve dağınık bir kontrol sis -
temine tabi bulunan sınai mülkiyet tes
cilleri yeni proje ile bütün memleket -
lerde olduğu gibi mcrkeziJeştirilmiş ve 

Cumartesiye Beşiktaş ve Pazar günü de Fener bahçe 
ile karştlaşacak olan Doğansporlular gelir gelmez 

ilk antrenmanlannı yaptılar 

Doğanspor takımı 

Bu hafta İstanbulun Beşiktaş ve Fe- tan Feridin idaresinde 15 kişiden iba .. 

nerbahçe takırnlarile karşılaşacak olan rettir. 
İzmirin Doğanspor takımı dün gelmiş- Bandırma yolile gelen Doğansporıu .. 

lar bugün gelir gelmez Kadıköy saha-
tir. sında bir antrenman yapmışlardır. 
Doğansporlular bu suretle iki gün Cumartesi günü Beşiktaşla Takc:im 

kadar istirahat ettikten sonra dinlen- stadında, Pazar günü de Fenerbnhçe 
miş olarak sahaya çıkacaklrdır. ile Kadıköy sahasında karşılaşacak • 

Kafile reis. Haydar ve umumi kap- lardır. 

Yeni mevsime girerken Türk 
Atletizmine bir bakış 

Mayıs ayı ile beraber atletızm mevsi 
mi de girdi. Dünyanın her tarafında bir 
çok müsabakalar yapılıyor. 

Bizim federasyon da geçenlerde Tak 
sim stadyomunda yalnız koşular ve 
atlamalar üzerinde bir müsabaka ter
tip etmişti. Fakat havanın çok fena o
luşu iyi dereceler alınmasına mani ol
du. Bu müsabakalardan iki haf ta sonra 
Galatasaray atletleri Bursaya gittiler. 
Ne yazık ki orada da çok yağmur y.ğ
dığından saha çamur içinde kalmıştı. 
Müsabakalar bir hayli güçlükle yapıl
dı. Tabii orada da dereceler biraz dü -
şük oldu. Fakat Bursa atletlerinin bir 
iki mıntaka rekoru kırmaları ve Pu -
]atın da yüksek atlamada 1,80 i geçe
bilmesi bize büyük ümitler verdi. 

Sonra geçen hafta Ankarada bir at
letizm müsabakası daha tertip edil -
diğini ve bu yarışların da b!r kaç gu
ruba ayrıldığını gördük. Terbiye ens
titüsü kız talebeleri kendi grupların

da oldukça güzel dereceler aldılar. Bü 
yükler arasında yapılan müsabakalar 
da ne koşularda ne de allama ve atma
larda pek bir şeyler olmadı. Yalnız 

dört kişinin 100 metreyi 11,6 da koş -
maları nazarı dikkati celbedecek bir 
rekordur. artık bayrak takımları için 
istenildiği kadar adam bulmak kabil 
olacak demektir. • 
Diğer bazı ş-ehirlerdc de mevsim başı 

müsabakaları yapıldığını duyduk. Bu 
suretle atletizmin memlekette yapıl -
<lığını görmekle memnun oluyoruz. 

Bundan başka henüz yapılmıyan Ed 
remit ve civarı Uşak ve civarı beş şe
hir, İzmir, Ankara, İstanbul üç şehir 
müsabakaları da oldukça mühımdir. 

Edremit ve civarı beş şehir müsabaka· 
iarı geçen sene Bursada yapılmıştı. Bu 
müsabakaları Bursalılar kazanmıştı. 

Bu mevsim de en kuvvetli namzet, 
gene Bursadır. 
Uşakta yapılacak olan müsabakalar 

ise ilk defa o mıntakanın atletlerinin 
derecelerini bilmediğiiz için evvelden 
bir şey söyliycmeyiz. 

bu suretle daha emin ve esaslı bir kon -
trol temin etmek gayesi istihdaf edilmiş
tir. Sınai mülkiyet .. haklannın devam 
müddetleri ve harçların alınması hak -
kındaki hükümler en son harç tarifeleri
nin tetkik ve mukayescsilf· tesbit, ve he
men umumiyetle kabul Pdilmiş bulunan 
mütezayid harç usulü kabul olunmuş -
tur. 
Menşe işaretleri, sınai mülkiyet hak -

!arma tecavüz ve kanuna aykın rekabet 
bahisleri hakkında esaslı hükümler ko -

Fakat üç şehir müsabakalarında ise 
akla hemen İstanbulun kazanacağı ge .. 
lir. Belki geçen seneye kadar da böy· 
le idi. İş şimdi artık değişmiştir. Eski 
şampiyonlar ve rekordmenler ortada 
yok. Ekserisi A vrupada tahsilde bun
ların ancak elde ettikleri güzel dere
celerin haberlerini alıyoruz. Bu yüz .. 
den İstanbul takımı kıymetten çok düş 
müştür. Yeni yetişen gençler ise ancak 
Ankara ve İzmir atletleri a~armda ol· 
duklarından puvan toplamak güç ola 
caktır. 

Federasyon bu sene Balkan oyunla·. 
rından evvel bir iki ecnebi temas da 
yapmak istiyor. Bulgarlar ve Romenler 
le çarpışabiliriz. Yugoslavlar ve Yunan 
lılar bize nazaran çok ileridedirler. 
Bulgarlarda Doyçef ve Gançef hariç, 
diğer atletler pek o kadar kuvvetli de
ğildirler. Bugünlerde en güzel ecnebi 
teması Bulgarlarla olabılir. Romenler
le de karşılaşabiliriz. Bizim şimdiki ta
kım pek iyi derece almasa bile bazı me 
safelerde her halde onlarla çok çeki .. 
şiriz. 

Senenin en mühim atletizm teması 

Balkan oyunlarıdır. Bu müsabakalara 
ne yapıp yapıp Avrupada bulunan ve 
orada güzel dereceler yapan İrfanı, 
}t"<?thiyj, Sedadı, Semihi ve krb ilse Ka· 
rakaşı getirtmek li'ı.zımdır. İrfan mı; -
hakkak bu sene ya birincilik veya ikin 
cilik alacaktır. Fethi de bir dördüncü
lük getirebilir. Sedat yüksekte, mani· 
alıda bir kaç puvan toplayabilir. Kara
kaş gelirse gene ciritte birincilik ala -
bilir. 

Pulat yüksek atlama için en kuvvetli 
namzetlerden biri. Fakat rakipleri hem 
çok ve hem de kuvvetli oldukları için 
fazla yorulacaktır. 

Diğer ekseri müsabakalarda bizim 
için birincilik ve ikincilik beklenemez, 
yalnız her müsabakada kabil olduğu 
kadar fazla adam sokarak şans denemek 
ve bu suretle puvan toplayarak Romen
Jeri geçmek ve üçüncü olmak kabıldir. 

C. Şahillgiray 

narak sınai mülkiyet hukukunun ehem -
miyetli cihetleri projede çerçevelenmiş -
tir. Projenin himaye faslındaki yeni hü
kümler, mi11etler arası ıktisadi ve ticari 
münasebetlerin ve bilha~c;a sergilerin in
kişafını temin edecek mahiyettedir 

Projedeki neşir, ilan ve meşher hak -
kındaki hükümler, sınai mülkiyet hu -
kukuna sahip olanlarla dığer alakalılar 
arasında sıkı ve emniyetli bır münase -
betin temini cihetinden değerli müeyyi
deler olmak vasfındadı•. - Ankaralı 
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ndiğiniz kadın ve ?,1~, nPll=·~:A.::bl 12.50 Hava - tesisi için emir geldi 
tı.plerı· hangı·ıerı·dı·r? ~kl3.05 : Mu~te:. pl.1k nşlyatı. İktısa.t Vekiilet.1, umumiı mağazalar Ş.irketil -

• ş~m neşrıya . tesisl hakkında ticaret ocr ... ıannn direktif fs ka ş 
17: Inkıletp dersıerı üniversiteden naklen . ver:ıııiştir. Umumi mağazalar §.lrketine İş '' tanbul Borsası panı 

_ 277 _ - 2S1 - Hikmet Bayur tarnfın<Uı.n, 18,30: PH'ıkla dn.ns Bankası. zıraa.t nkası. T1Cnret od::ı.ları os- fiatla.rı 6 _ 5 • 1937 
e 
Kad f k f k kabah ı . . Kad d IA s a musfklsl. 111,30: San'atkfi.r N:ı.şfdlıı ~ntlle manlı Bankası Emfilk BankaSt hissedar ola- l -

l U a te 8 al &rlffil in a 8VV0 a yuva in Şohi_r tiyatr~u artistleri ta;atından bir ko- cak!ard.ır. ' ç EKL E R 
.. .. al , ba "ghhk aramrt medi, :ZO: Türk musiki ıı:y et.1, 20.30: ömer Umumi mağazal:ar şimdil1k Mer~ İzmir 

YUZUm0 V fffiaID 1. . . . • Rıza. tarafından nrapça soylev, 2~,45: Vedia ve İstanbuld:ı tesis edilecektir. Umumi m:ı-
l _ Her zaman nıha vakın ve sevgisi- Beğendiğım kadın şudur: R.ıza ve ıırkndaşları tarafından Türk musi - - zalar §frt.eti r.ısıtaslle tüccar m!:lını ciro 

ni ölünceye kadar kalbinde taşıyan. ba - Oldukça güzel ve sar.şınlan tercih e - ~ ve halk. şart;Uarı. Saat ayan , 21,!5~ Or~ =~tfrecek ve:r.ı. maI'ını ;irıtetı.n emrine bmı.-
hk etind.,. -.;-nv:ı.-Jak ~ehreli bir esmer derim. Kadında asıl aradığım meziyet kestra, 22.ı5 . Ajans ve borsa haberlcrı ... ı,3o . karak mukatıillnde para. aiacaktır. Umumi 

-. .ı - • - ~ _ _ ert be Piı'ikia sololar, opera. ve operet parçalnn. .. .......... 1 .. .,. '"'"ketinin ~ bilhassa 
gü.ttli kadın bütün sevgımi ve ataknmı :vuvasına bağlılığı. mumkun m e ev Y Anı N K t P R o G R A M ~~; Mana tüccarlarını b5yük mıi:} -

üzerin toplılabilir. Böyle b ir kadın işlerile alakadar olmasıdır Yorgun argın 8 - Iayıs - 937 - Cumartesi küllttan terhin mua.melelertndcn kurtn. -
~ j d · en iğrenç nesnelerden uzak gelen kocasının bir günlük yorgunluğu- İSTANBUL racnk, ticaret h:ı.yatmd:ı. 1nklş:ıf;:ı. yol aça: -
bul dır. nu bir anda giderecek bır şekilde kar - cakt.ır. Bu hususta İstanbulcfu da hazırlık -

d k ·· Öğle neşriyatı: l tır 2 - EY ·çınde cıa·ma şen ve şakrak o- şılamasını bilmeli, daimi bir sa a at gos- lara b:ı.ş a~ . 
lan b ~ hususiyeUenmi ve ahla- termeli, kanaatkar olmalıdır. Oldukça iyi 12.30: PIAkla Türk musikisi. 12 50 Hava - ---------

d . dls. 13.05: Muhtelif plak neşriyatı. qy •n ... f t· · ı.. •ı.l km:u gore hareket etmeli- tahsil görmüş bir kadın olmasını a ıs - Akşam ue.şriyntı: ı Brl l e H.l.H. er 
dir H ri e ve d de yaptığım ufak te- terim. 18 30: Plakla dans musfkisl. 19.30: Kadı -

· ·, serrenış şeklinde drı- İstcnbul E. Oskay köy Halkevi namına konfernns <Dq Bakımı) 
yüzüme vumumalı. Daima sır (Sarih isim ve adresinm neşrini iste- Diş doktoru Bedri Gürsoy. 20: 1''"1sıl s:ız he-

tu~ kat,ıJ:,)-eıl geyezelik etmemeli. µıeıniştir) . yeU. 20..3!1: Ö:ner Rıza tarafından a.rnbca 
3 _Orta ·ıh rat arkadaşıma kiıfi- _ 282 _ s0ylev. 20.45 : Fasıl saz hl!yeU. saat ö.~rı. 21. 

15: Orkestra. 22.15: Ajans ve borsa. hnberle-
dir Faz! göz çıkarır. 1 1 l IA·ım 1. r1 . 22.30: Plflkltı. sololar, opera ve o::ıeret par-FatiJı: Halil oğluRahmi Kadının an ayış 1 o ması ClL çalan. 

(adresi idarehanemizde mahfuzdur). Beğendiğim kadın tipi: 
_ 278 - Vücut: Orta boy, balık eti, ten ve yüz 

E k k 1 f 1 ' 1 beyaz, göz yeşil, kaş kara .. 
r 0 QiİZ0 V0 a acan 0 ma,I. Tabiat: Ağır başlı, ciddi, asabi ve titiz 

İşte benim düşüncelerim: Erkek uzun olmamak. Kocasının geJırlne kanaat et-
boylu, geniş omuzlu, ilk hamlede insana mek, evine bağlı bulunmak. 
güzel ve afacan bir delikonlı tesirini Bilgi derecesi: Orta derecede tahsil ka
vermelidir. Zc>ka fışkıran bir çift iri ela fidir. Yeter ki kendisinde anlamak ka -
göz, hafif dalgalı, kum'ral saçlar, düzgün biliyeti bulunsun. Ve ev idaresine vakıf 
bir burun ve hemen konuşmağa ve mu - olsun. 
hakkak iyi şeyler söylcm<.>ğe hazır his- Zile: H. G. 
sini Yeren gergin dudaklar. (Sarih adres ve isminin neşrini iste -

"!l'on Posla,, nın 
Müsabakası: 

( BCl§tarafı 3 üncü. sayfada } 

(Bqtarafı 6 ıncı gayfrıda.) 

dan ibaret olup birinde el ve transport 
tezgfilıı, cliğerinde mürettipler ve diğer 
ikisinde de muharrirler bulunurmuş. 

Tercümanı: Ahvalde Şiruı.<d"den başka Ah
met Vefik Paşa ile San 'Fevfik Bey adın
da bir zat ta yazarlarmış. Tallı makine
leri körüklü denilen makineler olup ilk 
defa kaime (banknot) basmak için A -
meıikacfun Matlxtai Amireye getiril -
miştir.» 

1873 de İstanbulda beş gazete vardı 
Bunlar da Ccridei Havadıs. Tercümanı 

Ahval, Takvimi Vakayi, Elcevaip, Tas
viri Eikfrrch. 

Elcevaibi Matbaai Amire arapça baş
rnusahhihi Ahmet Fars Efendi arapça o
larak çıkanyordu. Tasviri Efkan Şinası 

-

1 :~olu flll· % 60 oo.oo 00 .00 

A. Şm. % 60 ndell 00.00 oo.oo 
Bomontl - Nektnr 

1

, 9,21>' 9.2J 
Aslan çimento 14.20 14,20 

~ ' ~kez banka.sı 91.00 91.00 
ı r ~ Bankası 9,8J 00,00 

Telefon 8.0J -
İttihat ve Değir. 10.60 -
Şark Değirmeni 1.15 -
Terkos U.0 1 - -

Erkek her şeyden evvel gösterişli ol- memiştir). 

rafını aldık. Her fotoğrafı üç~r p.:ırça· 
ya böldük. Bunları birbirleri.e kanş
tırdık. Bu parçalardan her gün laalet
tayin üç tanesini neşredeceğiz. 40 gün 
bitince elimizdeki resim parçc.lan da 
bitmiş olacaktır. Sizlerden bu resim 
parçalarının her üç tanesini bir arava Efendi kurmuştu. 

İ STIK&AZLAR ------------.------------
rnalıdır. 

:Mesleği ,serbest mesleklerden her han
gi biri olmalıdır. 

Açıl~ Kapaıııı 
Gazeteler ondan sonra saltanat idare- Türk borcu ı peşin . 20 9i 20 95 

sinin şiddetli tazyiki altında 1908 ihtila- • • I vadell 20.775 2Cı.90 
line kadar belli başlı bir canlılık göste - • • II vadeli 20.45 20.65 

yapıştırarak bir fotoğraf vücude getİr- 283 -
menizi istiyoruz...Bu iş sizin için h"ç te 

Ankara ö. Sadiye 
(Sarih adresinin neşrini istememi§tiT). 

Kadınm inanma kabiliyeti olmah ıor oımıyacaktır. Çünkü gördüğümüz 
Tabii bir yüz, beyaz balık etinde bir gibi bu üç resim parçası ile beraber 

ayrıea parçaladığımız resimlerin asılla 
-----rcmedilcı- ve ancak curnhunyet devrin- •---·--T-A_H_V--'-1-I.-AT 

- 279 -

Kadı lisan bilmeli 
B ndi im kadın tipi: 

\'Ücud, orta boy, siyah VE uzun saçlar, ev-
. . .1 . te . b" k 1 nnı da neşredi.> o ruz. oı,·cliı asıl bır aı enın mız ıı ızı o ma-

lı . Fazla titiz ve kıskanç olması lazımdır. . Pa~alann yanı;ıda hergü~ tan nmış 
ı kabiliyeti olmalı evine ve P<:ine ı bır sunanın fotografını bu cak mı.7.. nanma ' ~.... p 1 d b . . b . . . 
bağlı bulunmalı, ev kadını olmalı. Eglen- arça ar an ırı u res m, ::1 e ler1 

- zamanını bilerek kocasına lü _ daha evvel çıkmış veya d3ha sonra çı-

de garptakilere benziyen bir şeRil ala - •--------.;--
Açıl.~ 

bildıler. Anadolu I pe. 39.90 
Turan Can • I vndell 4 00 

• n pc. sQ.90 
11 II' vn. 4) OJ 

Anadolu mü. peşin O'> t)J 

.--
Kapantı 

39,90 
40.00 
39,90 
40 00 
0). l)J -Yuni ve vücudü mütenasib, sıhhatli, 

u unca boylu, beyaz tenli, açık alınlı, 
ta ili nihayet orta, lisan bilir, iyi ve var
lıklı bir aile içinde büyümüş, kibar, za
rif, ruhen asil. sinemayı, radyoyu, dansı 
mutedil derecede sever, her şeyin fevkin
de ev kadını. 

ce ve sus ka k . 1 . b ı· 
zumsuz masraflar çıkarmamalı, neş'eli, ca resırn ere aıt o a ı ır. 

Bütün Anzerikayı 
Alakadar eden dava .. _,.,. 

~ • • 1 • • ---""" 

lzmir Karşıyaka Kemal Pa.şo. 
caddesi No. 12 de M. Ahmet 

- 280 -
Erkek mert ve cessur ofmah! 

güler yüzlü olmalı. Yapılacak iş şu: Bu resim pa çafannı (Başta-rafı 7 incı srıufa.cta.) 
kes. saki ak anla d k od ll ca· ksan, bak beni karşıdaki adam çağı~ İş ve kazanma tarnfını bir tarafa bıra- . ıp . am • Y rın a ·ı m e e· 

kırsak bence ev kadınının fazla tahsile r~ de. k~ıp aynca hıfzetm•.ek: res m ne~· yor. Ve sonra elinin tersile sofradaki ka-

hı. kt Orta derecede bir bilgı·- rı bıttıkıten sonra mod(>ılcre bakaraK dehi devirdi, ve bir kahkah~ atarak, çıp-
, ıyacı yo ur. h ·· · d b ' f • lak sırtının arkasından, binlerce hayvan- -
ye sahih olduğu takdirde evini ve koca- er uç resım. parçasın '.ln ır otograf l===== ====-=-====---=.---

h k"t . bTr meydana getırmek. !aşmış nazarları sürükliyerek, başkası - li1ATLAR 
sını er va ı çevıre ı ı . 80 nın .r.ınma, hayır başKasının locasına _, 

K :-r Tr l dd,,...; N 2 de Bu suretle elinizde resım olacak, J ~ 
1
• 1 

1 hyos n.a e ca ....,. o. . . . ·ır C I N S 1 Aşağı Yuknl' 
M. E. 'l'. bunlan sanh ıSI!fl ve c:dresımzle bize gı ı. --

yolhyacaksmız. Işte musabakamızm e· Muhterem heyeti hakime, lazımın bu K. P. K. p. 

iSTANBUL 
11 Ticaret ve Zahire Borsası 

/5/937 

(Sarih isminin nC§rini ist.ememiştirJ. sası bundan ibaret•.ır. kadar alçalmasına tahammül edemedim, ,. Buğdny yum.uşak i ı 6 13 : ~ 
Zaman her güzelliği öldürür. Fakat ah- - 284 - Resimleri göndenne müddeti gnze· I hayvanlaşmış nazarların tekasüf ettik - Arpa ,. 4 2·5 

4 
25 

fak guzel olursa, bunu 7aman değil, Tan- Kadm itaat etmesini bitmem lede resim neşr müddeti bitt.kten son }eri, beyaz sırta iki kurşun sıktım. I• i:ı:a~eyaz : ~ o 00 
r.ınm kılıcı bile yok ed~mez. ra üç haftadr. Bunu müteak;p netıce Kızım hastanede ölmü;;;... 

1
• « S!ll'ı s O() O oO 

Kafasında mazinin ön1mcck.Ieri ağ kur- Benim sevdiğim kadın şudur: ilim edilecek".ir. Frcd sesi titriyerek anlattıkça genç ,, Kuşyemi 9 35 O 

rnamıs, inandığına kafasını verecek ka- Evvela ilk tahsili olm:ı'Sı lazımdır. İta- Birinciye bir beşibiryerde altın, ikın kızlar da gözlerinin yaşlarını mendille - Afyon ince 520 Oıl 5~~ oO 
dar merd ve cesur olsun, böyle bir erke- atkar bir ev kadını, orta hoylu, sarışın, ciye 2,5 lir3.lık bir altın. 3 kişiye bırer rine siliyorlardı. fç fındık , !~ ~g 48 (;} 
ğın her halde tahsili az olmaz. truıvi gözlü, çehre müdevver, dişler be - altın, JO kişiye yarımşar altın, 20 ki- Ak saçlı deniz kurdu, birdenbire eski ~1~~;1~al 125 00 

()U' 00 
fstanbııl: F. A. yaz, dudaklar ince olmalıdır. şiye çey~k altın ve diğer 165 okuyu- iskemlesine çöktü. Başını iki ellerfnin a- « d~l ıo7 20 00 00 

(Sarih adres ve isminin ne~rini ıs· te - ç z S"""ay cad-:e · lb" k h d. ı ı Idı H- - h- - ır;1 v 6 ıs 31 00 memiştir.) ~ OT tL ...... .... sı e ıse cuya ho~larına gidece e ıye er vere- rasına a . ungur ungur a&amaga Peynir beyaz 2 

==~~~~~===::==:=::======::ztc:==============de~p=o=su==maka==c~s==d.aT=H==.=A~yta~ç~~c~e~ğı~·z~==========================b=aş~l=adı. ~-
Son Posta'nın Tefrik ası.· 26 ım b ı N · d" Karşıdan açan sonra da misafirler, dağı ıya aş adı- çağmyorlar. umarayı çcvır r. ııe 

lar. Bülend, .Turhanı bir kenaraçcl<ti: Annesi: veyre idi! .. Sıkıldı; durup durur~ o! , 
- Biz şöyle duralım, b.:?lki ) emeğe - Ben bu akşam bir yere çıkamam, konuş~c~kt~?. S~n~ bir yaruışir-al" , 

kalınz. dedi, isterlerse onlar buraya gelsinler. muş gıbı hıç sesını çıkarmadan k ıı • 
- Nasıl olur, canım?.. Lebibe atıldı: dı. Bir kaç dakika sonr~ gene du:~bi' 
- Uzatma, işte... - Hiç nafile kimseyi çağırma ... Mi - dı. Bir daha telefon ettı. Bu sefeı 

Yazan: Kemal Rııgıp Lebibe, bir aralık onların yanından &afirimiz var, dersin. Bu gece de başı- benin kendisi açtı. Lebibe: b • k 
1 

aşımıza bir felaket gelmiş, siz de beni geçiyordu: mızı dinliyelim:. Genç ız: .. :ae- ' 
.-.. Art_ı: bir çayımızı da içmeden . teselli etmeğe çalışıyordunuz; artık _ Yemeği beraber yeriz olmaz nu?.. Turbanla Bülend on bire kadar otur- - Annemle Nuveyre sofrada ... 

gıdilır mı... 1 bu kadarına dayanamazdım. Ne ise Bizbi:ze ... Annem de rica ediyor... clular. Çıkarlarken Lebibe de, kardeşi nim canım yemek istemiyor dn .. · rıcetJ 
- Bir partı de briç oynarsmız. O za· bunları bıraka:ım, şimdi... Madem ki Diye fısıldadı. . de, a nneleri de, hepsi: Diyordu;- böylece, tefefon e~e ıırtY 

ma~~ kadar ben nasıl olsa dönerim. lütfettiniz, geıdiniz; barıştık demektir. Misafirler gitti. Biraz sonra Arif pa- - Artık davete lüzum yok, diyorla~ yalnız olduğunu anlattı. Sonrtl bır 
Bülent kapıdan çıkarken, sanki on- O gün bir yanlışlık, bir anlaşamamaz · şa da sofraya indi. Lebibenin babası dı, sık sık bekleriz. lık: .. . a gide' 

fan başbaşa bırakmak için bu telefon I hk olmuştu· hepsi geçti. gün görmüş bir adamdı. Avrupanın bir Nüveyre, tekrar atıldı: - Saat dort buçukta sınemaY 
düzenini de kendisi hazırlamış gı"b; gu·· _ Tu h L' b'b · lk t ·ı· 1. v • t 

• r an, c ı enın i sözlerine birer çok yerlerinde senelerce, a: aşemı 1ter - Bugün ne idi? .. Salı ... Haı:taya ge- cegız. . . . J(aptıt ı-
lumsüyordu. · · karşılık bulmıya hazırlanıyo:.-du. Son· olarak dolaşmış, bir kaç dil öğrenmiş- ne bugün, benim doğduğumun yıldo - Dedı. Bıraz daha konuş:tular, 
~Yalnız kalınca gene sustular. Sonra, ra onun tatlı bır gülüşle: cArtık barış- ti. Turbana, ilk önce, pe~ alı~ı ~ir gözle nümü •.. Erkenden toplanacağız, sizi de lar. .. be~çoğ' 

wOze başlayan gene Turhan oldu: tık!» dediğini duyunca sevincinden bakmadı. Her zamankı mısafı~lerden bekleriz. o gu~ :u:han, y:zılarını. :Lebfb~ 
- Benim dargınlık çıkarmak için hepsini unuttu. birisi sanıyordu. Anlaşılan Bulendin Lebibe: kadar bıtıroı. Beyogluna çıktl. .
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bahane aradığımı söylüyordunuz. Ya Nüveyre ıle öteki briç meraklısı genç düşüncelerini ona açan dn olmamıştı. - Elbet daha önce de gelirsiniz, dedl. nin gideceği sinemaya girmek iç~ıı~ " 
s:z~ ·-.. O gün o kadar deği~miştiniz ki, kadın da, onların yanma gelmişti: Sonra, şuradan buradan konuştukca, Yarın akşam, öbür a~am, ne zaman kit yoktu. O~alarda _ dolaşmıya ~tırıır: 
ne soylersem, öfkeleniyordunuz. Ni - - Haydi, sizi bekliyoruz. Başlamıya- Turhanın pek boş bir genç olmadığını Lc;terseniz... dı. Altı buçuga ?ogru onlark :r ı:ır 
.şanlanmnnızı hatırlattım, .diye hiç yok- cak mıyız?. anladı. Yemekten sonra bir saat kadar Çıktılar. Turhandan ziyade Bülend Görünmeden, __ s~.ki~ on adımsa~l.d b·r.: 
tan bana kızdınız. Dı:yorlardı. onlarla beraber oturdu, konuştu. Kendi sevin~yordu: kalar.ından yuru~u . . ~nra.!! arı.ll!l ~, 

- Bakınız şimd bfle, ne tuhclf söy- Hep beraber bir masaya da onlar o- odasına çekilirken, Turhana tekrar tek- - Işler yolunda ... Bu gidişle bir aya den.J:>ı:~ rastgelmış gı~~ ka1 ·~ d r geld! 
lüyorsunuz!. Sankı n. an grcesi bir gü- turdular. Bir parti briç oynadılar. Son- rar iltifat etti. kalmaz, söz kesilir ... Nişan, dü«ün, hep tı.. Uçu beraber, Taksıme ~ :ıı. 
ru tü çıktı, bu iş bozu!du, ben de onun r::ı hep birlikte çay içildi. Yeniden bri- Bülend, bir sırasını buldu; Turhana: si iki ayın içinde ... Belki de daha ça - ler. Tramvaylar pek kalaba ı , 
iç n mi, bunu bana hatırlatl ğın iç n çe oturdular. Turhan da, Lebibe de pek _Uzun etme, dedi, paşa senden hoş- buk!.. Nüveyre: . • .. ilOe ~ıı 
mı kızdım? .. O n an hikaye .ni, inadı- neş'eli idi. landı. Gözü tutmasa öyle olur olmaz - Şöyle, dedi, bahçenı~ on 
m za açıvormuşsunuz g bi, b:r halınız Oyun arasında Nüveyre: herkesle konuşmaz!.. _ 9 - dar gidelim, oradan binerız. t ned&t' 
\ ardı; adeta ben m e eğlen }Or gıbıy- . - :eni ~artöner:_i~iz pek korkulu, O aralık telefon çaldı. Nüveyre gitti; Nere.ye geldiklerine dikkat e ;r~jltl " 
dmiz, ben ~ıl ona i.izüldüm. Hele, gene dıye soylenıyordu. Içımizde onun gibi konuştu. Sonra ablasına seslendi: Ertesi gün, Turhan matbaada gene konuşa konuşa yürüyorlardı. G 
bar şırsınız, deyıfn;z vok mu. ne yalan oyuncu yok!.. - Fahriinnisa telefon ediyor. Faha- herkesin yemeğe gitmesini bekledi. rm önünde Lebibe: 1)01) 
söyliyeyim, benı ç. eden çıkDrdı. Sankı Sekize doğru Bülend de geldL Biraz met ile kocası onlara gelmiş. Bizi de Yalnız kalır kalmaz, telefona koştu. (A:rJaıSl 



7 Mayıs 
SON POSTA Sayfn 9 r [.ittihat ve Terakkide on senej,----------

İTTiHAT YEcükİERAKKrNiN 
Postan nın Hikô.gelerl 

SONU 
Talat, Enver ve Cemal nasal kaçtllar, nasll öldüler? 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

Türk milleti bizi artık affetmişti 
n· Evet, ?.edim; İttihatçı ~uhıtti -piyaten, araba ile benim, tamamen iti- nevver, dünkü muharrir ve meb'us, 
d un.k Dedıgın gibi, buraya Istanbul-1mat ettiğim adamım olan Süleymanı Ji.i.nkü hoca, dünkü yazıhane ve masa 
ç~7 ılıa..,.çmak i_çin ~eldim, ama ş~mdi g?.ndermiştim .. ~akat, Süleyman. dön - ~damı'. toprak, çapa, süt, santrifüjü, 
y ç gı sevdun, sızlerden olmak ısle- dukten sonra sılahı da, cephaneyı de a- ovendıre arasında elleri nasırlanmıya 

0
:;1m .. · rabadan, herkesin gözü önünrle çıkar-, başlarken, küçük Türk halkının, Türk 

Cl§ını salladı: makta beis görmedik ve Sa.mandıralı- köylüsünün ilk uyanışını, işte, bu şe -gü-; .. oıama.~ın, bey.:·. ded~; ~bu i~. çok lara da gene öyle, .he.rk~sin göz~ önün- kilde ve bu şartlar iç~nde gördü._ 
elı~dur. Va~ıa, se:ı hızım gıbı d.egılsın, de ~e~dık. Halbukı çıftlıkt~ d~.ıma 20- .. Muhtar Alı Efendi ıle konuşt~gı:rnuz 
z d en de ış gelıyor ama bu ış gene 25 ışçı bulunurdu. Hepsi de Turk olan gunden sonra ben artık başka turlu b1r 
0~0ur. bu top:.ak işçisinden hiç bir şey ~.akl~- ad.anı .ol~uştum: Dünyaya y~niden gel-

a ıld ~ra, düşüne düşüne, parça parça, mıya ]uzum hissetmiyordum. Çunku, mış hır msan. Artık cesaretım artmış. 
ç ı. . etrafa öyle bir hava yayılmıştı ki bu - bana yeniden hayatla ve etrafımızda-

cl - Sen gene Ittihatçı ol. Biz sana yar- nun içinde, köylü bir Türkün her han- kilerle mücadele etmek kuvveti gel -
b~~ edel~m' .. bizi ?u belfılardan kurtar, gi bır h ·yan~t yapabilmesi ihlim.ali ar- m!şti.. A.rtı.k hatal~.rının Aaltmda ezil -
b· n _koylu senınle beraberdrr; sade ı tık hatıra bıle gelmiyordu. Hakıkaten, mış bır ıttıhatçı, gunahkar ve mahçup 
v,z degıl, .etrafta ne kadar Türk köyü öyle de oldu. bir politikacı değildim. Bana: 
aöa senı~le beraber olur! Türkiyenin yeniden düny~y~ gelişin.in -· - ~en ittihatçı Muhittin Beysin, de· 
ynadıgım saklambaç oyunu ~u e~~ane devirl~~ine ait hıkayele_~ b~ - gı.~ mı? .. . • 

Ali etend· ·ı .. k d k - tıp tukenmek bııır şeylerden degııaır. Turk koylüsU mazıyı unutmuştu 
t k ı ı e o gun ne a ar onuş B- 1 t .. d'"kl . · klet 
ıu ' bilmiyorum. Bütün bu konuşma - oykte en erkesadn gor: ~11.erıTü~.ı k~a eni~ Diye ve ilk defa olarak, tam bır sa-
Rrdan 1 d . . . . me en ma sa ım mı ı r ıy mimi tl d' h'ta . 1 b·u ana ım kı Alı efendı her şeyı k 1 t 'h' . ' . r k 1 n'ara ye e, esen• ıye ı p etmış o an, 
1 Yor; benim kim olduğumu daha ben ~ru uş arı ını ış ıye~e 0 a ' ' bu yanık yüzlü, orta yaşh. cepheden 

oraya geli lm ... 1 A bıraz malzeme vermektır. Bu uyanış dün dönmüc k'" l" 'ç'mdck' dertler 
\T t . r ge ez ogrenm·~ er. rna- , • .. .. . fJ . . . '( oy u, ı ı ı 

.u Alı çetesinin ekseriya bizde misa- )er yer başka turlu oldu, bazı tara ar ıçın hır anda şifa \'ermişti. Ali Kemaı 
~•r._olduğundan, ekseriya bizde yeyiu erken, bazı taraflar geç uyandı; mem· ve onun müstekreh edebiyatınm bütün 
~çtıgınden, bütün tafsilatile haberda;; leketi~. biı: ~öşcsini şu ~ev} ~adıseler, ~'kirtl~r.i bundan sonra bana ve .~. -
~~ları bana, arada bir gülerek, uzun bazı koşcsını de bu nevı had:seler u - mm gıbılere istedikleri kadar sovup 

lnUddet anlattı. Ben de bu esnada an- yandırdı. Faknt, birer birer herkes u - sayabilirlerdi. Türk köylüsü. bize kar
lndırn ki çiftlikte, ben ehle gözlerini yandı. Ben yalnız benim kiiçük muhi · şı söyliyebileceği bütün fena sözleri 
kapayıp saklandıklannı zanneden ço- timdeki uyanışı tasvir etmek isted·m. yutmuş, haklı olarak besliyebileceği 
CUklar gibi, açıkta bir sakhımbaç oyu- Kayışdağının şimal ve P,arp eleklerin- bütün fena hisleri susturmuş ve unut
~u 0Ynamışım! Eğer bu adamlardan de, kısır topraklar üze' "1Jı:.?, düşman - , muş. 
d:na bir fenalık gelmek ihtimali olc;ay· dan kaçıp tabiate ilt~~d~n bu mü - (Arkası~ 
di' aşemck, onu çoktanberi yapabilirler- 1 ' 
ıu· u halde artık ihtiyatkar oımay:ı lstanhul Vakıflar DireUörHiğü ilanları 
'tn ~m yoktu. Artık onlarla açık konuş-
~ ta hıç bir beis yoktu. Sanı::ıLy;ı'da 

Topkapı'da 

Bakn köy'ündc 
Y e~ilklh"'de 
Samatya'da 
Samatva'da 
Balat"da 

Onı zamnn ben de anlatmıya başladım. 
:nu <ltla ötedenberi çiftçiliğe dair ko -
ka §Urk~m araya biraz da propaganda 
du~~tır~rkcn, şimdi açıkça söylüyor -
bir ' bız burada, kendi kendimize hiç 
bul şey. Yapamayız, diyordum; İstan -
fül a çok Y~~ındayız. Sade. hi.ikfımet de· Fener'de 
bu' ruın koyleri değil, Ingilizler de CibaJi"de 
le~nl~~uzun dibinde. Bunım için bek-

e ıyız.. Kumkapı'da 

B.ze kuvvet Anadoludan gelir Samatya'da 

ta~eyi heklemeğe gelince, onlara Mus- Salkımsöğüt'te 
cır ~ K:maı Paşanın Anadoluya geçip Edirnf'kapı'da 
13.a a ısyan etmiş olduğunu anlattım. Fener'de 
t ıze kuvvet, oradan, arkadan, uzak - Samatya'da 
b~~ g~l€bilirdi. Bizi Anadolu kurtara- Edirnekapı'da 
se ır~ı .. ~i~im burada yapabi~eceğimiz Lonca 
l·ay, ıçımızı sağlam tutup, lstanbula Llınea·da 
d rşı dayanmak, Rum çetelerine karşı Yedikule'de 

3Enmak idi. Her ikisini de köylere Balat'tn 
so.,.ınamaktı. EdirnPkapı'da 
b Ali Efendi, basit bir köy Jü olmakla Fener 
dr:_r~.ber, ameli hayatın verdiği düzgün Ediınckapı'da 
:ı u{unce ile, sözlerimin doğruluğunu Fener'rle 
~ 1Yor.du. O da bana anlattı ki Arna- Altımcrmer'de 
0 

: Alı çetesinin bir kısım iaşesini de Eğrikapı'da 
n ar temin ediyorlardı. Samatya'da 

l }(~ndisine vermiş olduğum haber Vcfo'da 
ie;, ~nu çok sevindirdi. Ben de zaten, Sahmıtomruk'da 
tş crı, göründüğünden daha tatlı gös · Fener'de 
~rmeğe dikkat etmıştim. Mustafa Ke- Eyü]l 

8
.:

1 ~aşa, Anadolu, isyan sözleri bu ha- Samatyıı'da 
t~ Tu~k ruhunun pek hoşuna gitmişti. Eyiib.<1e 
hat:·d!!• d7sem, hemen ayaklanıp köy Gediku:ışa'da 
k kı ıle dünyayı fethe çıkacak kadar Kumkı.pı dışında : 
b U\rvetJenmişti! Artık, o günden iti - YeşiJköy'de 
d aren Şerif Ali çiftliği müstecirlerin -
y:n ittihatçı Muhittinle Samandıra kö- Samatya'da 
d u arasında bir pakt aktedilmişti. Bun-

an sonra düşmanlara karsı elelc ha - Ferıer'de 
l'eket edecektik! ~ Kumkapı'da 

Tüfek getiriyoruz Kumkrtpı'd" 
E Topıı:apı'da 

rtcsi gün Ali Efendi bana tekrar 
f~lmişti. Şile ve Paşaköy taraflarında- Naı tıknpı'da 
• ı Rumların işi azıttıklarından bahse - Gedi:icpaşa'da 
:.~:ek, icabında kullanılmak üzere biraz Yerlikule hari -
~ filı ve cephane bulmak kabi! olup ol- cinde 

8 
.. ıyacağını sordu. Bunu temin etmeğe Babt't~ 

Analipsis kıliscsi \'skfı . 

Ayanikola ldhSC'si \"akfı. 
Ayayorgi Ye i\nalipsis kiliselerile mekteplC'ri vakfı. 

Ayastafanos kilise ve ilk okulu ve mezarlığı vaidı. 
Ayanikola kilis<: si \·aklı. 
A vayı;rgi > • 

Ayastrati kıliscsi 'e ilk mektebi vakfL 
.Rum Patrıkhane~i dahilinde Ayayorgi kilisei vakfı. 
(Ayanikola kilisesi \"C mektebi ve anhanesi ve AyaharaJam
(bos kföscsi ve Ayaıması vakfı. 
Ayakiryaki \'C Panaiya Elpida kiliseleri ve mektebi vakft. 
(Ayakostantin kilisesi ve ·mektebi ve Kazlu;c~mc'<le Aya 
(praskovi kilisesi vakfı. 
Ayatıapi Ayazma ve mektebi vakfı. 
Ayayorgi kilisesi \•aldı. 
Katibmusliıhaddin !nahallesinin Ayayorgi kiH<>csi vakfı. 
Ayamiııa kilis~'ii vakfı. 

Sarmaşık'ta Ayadimitri kilisesi vakfL 
Ayadimitri ,.e Ayai:iherna kilisesi ve mektebi vakfı. 
Ayatodori kilisesi ve.: mektebi vakfı. 
Balıklı Rum Ort.->doks hastahanesi vakfı. 
Balino kilis(Sİ vakfı. 
Rur.ı İlk Muhtelit mektebi vakfı. 
Rum mektebi kebiı i vakfı. 
Tckfursa.ray Hançerli Panaiya kilisesi vakfı. 
Maraşlı Rum İlk rr.dı tebi vakfı. 
Meryemana kilisesi vakfı. · 
Meryemana kilist'Si vakfı. 
Belgrad Meryemana kilisesi vakfı. 
Panaiya kilisesi ve Ayazma vakfı. 
Parıai ya ~;:i)iscsi ·.raldı. 

Yuvakimion Rum Kız mektebi vakfı. 
Surp Asvazazi kilise, mektebi ve mezarlığı v~·kfı. 
Anarat Higl'ıtiüm kılisesi vakfı. 
B:ı.bahaydnr'cla Surp Agya Ermeni kilisesi ve mektebi vakfı. 
Ermeni Protestan k'Jisesi vakfL 
Surp Harityum kilisesi ve mektebi vakfı. 
(Surp İstepanos l~ilisl'si ve Kapamaciyan mektebı ve me:ı.ar
(Jığı vakfı. 

(Sulumanaı.iır·da 5urp Kigork Ermeni kilisPsı ve Sahakyan 
(Nunyan mektebi ve mezarlığı vakfı. 
Meryemana namı diğer Kanlı kilise vakfı. 
Kazganisadi m::.ıha llesinde Meryemana kilisesi vakfı. 
Meryemana Drasörlf'ri kilisesi vakfı. 
(Surp Nikogos kilis('Si ve Leon Vartuhyan mc•ktebi ve me
(zarhğı vakfı. 

Sorp Ohannes kil;s~i vakfı. 
Surp Ohannes kili<;esi ve mektebi vakfı. 
Surp Pırgiç kilisesi ve hastahanesi vakfı. 

(Surp llerşdagabet :i!':nneni ki1isesi ve Horauy;;m mektebi ve 
(mezarlığı vakfı. 

hoz Verdim. O gün şehirden ge!en Maz
il arla kon~~tum:. o da şehre döndükten 
i ç veya dort gun sonra, Kadıköyüııe 
~en bizim kömür arabasına on kadar 
'Ytv~er fi:ıntası ile üç san~!k. :cphane· 
~ukledı. ve beraberce çıftlıge geldi. 
bu e: .zabıt1er arkadaşları olduğu için 
l gıbı şeyleri becermek onc::ı jşten bi
e değildi. 

YeniKaoı·da Tatios Partagimeos kilisesi ve mektebi vakfL 

Burada dikkat edilecek bir nokta 
Vardır: Bu sılfıhları getirmek için, ih· 

Balat Musevi Cemaati vnkfı. 
Balat Musevi hastahanesi \•akfı. 
Salrmıtomruk Muse\'i Şinagonu vakfı. 
Tekfursaray Musevi Cemaati vakfı. 

Cemaatlerde idare olunan vakıflardan semtleri ve isimleri yukarda yazılı va
kıflar, 2762 - Sayılı Vakıflar kanunile nif.amnamcsine ve olbabtaki t:lliınalname 
hükümlerine tevfikan tek mütevelli tayin edileceğinden alakalılaım 23/Mayıs/ 
!137 tarihine kadar İstanbul Vakıflar Başınüdürlüğüne alelusul muracaatları ilan 
olunur. (2558) 

KORSANIN KISMETİ 
Çeviren: Faik Berçmen 

Tinar, berber korsanlarının en tanın- tulmağa muvaffak olabildi. Çıktıklan yeli 
mışlarındandı. Yakışıklı, zeki ve cesur vah§i bir adaydı. Yerli Hindliler onlao 
bir gençti. Aylarca açık denizlerde kay- fena karşılamadılar. Ve bir kaç gün için" 
bolur ve sonra bir limanda görünürdü. de hepsi adaya alıştılar. 

Gene uzun zamandır ortalarda yoktu. Burada, hakikaten, ecdadının rivayel 
Bir gün, yeşil bayrağını dalgalandıra - ettiği altın doluydu. Yerlilerin mabut • 

rak Cezayir limanına gırdiği görüldü. lan bile baştan aşağı altından yapılmış
Deniz kurtlan omm bu sessiz gelişinde, tı. Tinar bu servetlere bakarak: 
gizli bir dalavere sezdiler. Halbuki Tinar - Ah! diye içini çekti. Gemimiz par • 
Cezayire, biraz dinlenmek ve erzak al - çalanmasaydı, şimdi dünyanın en zengin 
mak üzere uğramıştı. Zaten kaç yıldır da adanılan olarak Cezayire dönerdik. 
buraya demirlemiş değildi. * 

Cezayirc çıktıklarının ikinci günüydü. Aradan epey günler geçti. Bir sabali 
Akşamüstü, genç adanı biraz dolaşma- sahile indikleri zaman, geminin parçala· 

ğa çıktı. Dalgın dalgın yürüyordu. Ka - rını kumsalda buldular. Dalgalar onlan 
fasında yeni yapacağı seferlerin plfın - sürüklemiş ve buraya atmıştL Tinar ar .. 
larını çiziyordu .. Böylece farkına varma- kadaşlarile beraber bütün enkazı topla " 
dan epey yürümüştü. Başını kaldınp et- dı. Bunlarla pekala küçük bir gemi ya· 
rafa göz gezdirince kendini deniz kıyı - pabilirlcrdi. 
sında büyük bir kasrın önUnde buldu. * 
Birden gözleri kasrın balkonunda duran, Adanın hakimi, yerlilerin reisi Fana-
beyazlar giyinmiş, simsiyah gözlü, derin lina, delikanlıya çok alışmış ve onu sev
bnkış]ı bir kıza takıldı~ mişti. Yeni bir gemi yapacaklarını du -
Kız da delikanlıyı uzaktan görmüş ol- yunca çok müteesir oldu. O akşam Tiııan 

malıydı, ki kaçmadı. iri gözlerini o da yanına çağırarak: 
Tinara dikti. Bir an ikisinin bakışlan bir- - Bana gitmiyeceğinizi ve yeni bm 
leşti. gemi yapmıyacağınızı vadedin! dedi. Si· 

Genç adam bir sadem'.!ye uğrnmış gibi ze kızım Fezaninayi vereceğim. Ben öl
şaşırdı. Tam bu sırada da kız içeri kaçtı. dükten sonra adaya kral siz olacaksınız! 
Tinar dakikalarca öyle kaldı. Fakat son- Vaziyet müşkülleşmişti Tinar, bu tck-
ra kendisini toplıyarak uzaklaştı. lifi reddederse yerlilerin onlara fenalıli * yapmak ihtimalini düşündü. Kendi kcn-

Gece, mütemadiyen knsrın balkonun-! dine: 
da gördüğü kızı düşündlt ve sabahı zor - Adam sen de! dedi. Kızını alırım. 
buldu. Ertesi gün garip W' tiitsülcyici bir !i'akat beri tarafta gizli olarak biz gC'mi
tcsirle gene oraya git.ti, klz. gene bal - mizi gene yapar ve bir gün ansızın l:aça· 
konda duruyordu. Tinan görünce açılmış rız.:ıı 

, bir narı andıran tatlı bir gülüşle güldü .. 
Ve o gece iki genç kasrın ıtırlı bahçe

sinde buluştular. Deniz onlan hülya -
larmdan uyandırmamak için susmuştu; 
ve oy da onlara ihanet etmemek için bu
lutların arkasına saklanmıştı. 

Yıldızlar kayboluncıya kadar konuş -
tular. Ve ne olursa olsun birbirlerinden 
ayrılmıyacaklarına dair ant içtiler. Kız 
Tinara: 

* Fezamina, genç, dik ve muntazam vü• 
cutlu, yumuşak bakışlı, kadüe tenli bil 
kızdı. 

Adada tantanalı bir düğün yapıldı .. O 
gece her taraf, sabaha kadar, yerlilerin 
sevinç sayhalarile, bağrışlanlc sarsıldı. 

Fczamina az bir zamanda, kocasım 

vahşi ve bakir bir aşkla ı::evmeğe başla • 
dı. 

- Beni babamdan iste! demişti.. Reisleıine ..imtisalen diğer korsanlar da * birer yerli kadını almışlardı. 
Genç adam pervasızdı. Denizin kudur- Bu işler bitince, adanın arka taraf • 

malarını- bile kaç defalar yenmişti. Ne - lnnnda, gizli bir yerde gemıyi inşa et • 
Jerle çarpışmıştı o... mcğe başladılar. Fakat malzemenin kıt-

0 gün boyuna düşündii. Nihayet, sev- lığı yüzünden işler üremiyordu. Altı aJ 
gi1isi Büdini gidip babasından istemcğe geçtiği halde gemi hfıla bitmemişti. 
karar verdi. * 

Emir delikanlının bu cür'etine şaşmış- Bir sabah yerlilerden biri Fezamina -
tı. Fakat Tinann mert duruşu ve samimi nın yanına gelerek, Tinarın gizlice bir 
sözleri ona çabucak tesir etti. gemi yapmakta olduğunu söyledi. Feza-

- Sana kızımı bir şay!la veririm deli - mina bunu işitince fena halde müteesir 
kanlı, dedi. Bana iki kasa dolusu altın oldu; fakat kocasına hiç bir şey belli et
r,etirme1isin! Gemini al git! Sihirli ada- mcdi. 
Jarı dolaş! Sen de başkaları gibi altın Bir gün Tinar ve arkadaşları, gizli bir 
topla! Haydi yolun açık olsun! surette, çalıştıkları yere gelince hayret * ve hiddetle durakladılar. Geminin yerin-

Cezayirdcn demir aldılr.r. Gemi yeşil • de bir yı~m külden başka bir şey yoktu. 
bayrağı dalgalandıra d;ıJgalandıra 1i - . O vakit genç adamın gôzlerinden iri 
mandan çıktı. Rüzgar Ti.narın tam iste- hır damla yaş aktı. Artık bütün ümitleri 
d 'ği 'b· d' mahvolmuciu 

ı gı ıy ı. . . .~· . 
Aylarca açık denizlerde dolaştılar. Şımdı dunyanın en zcngın hazinelerine 

Genç korsan Antil adalannı tutmak isti- ı;ahipti amma, kalbinin asıl hazinesini 
yordu. EcdadınQan işittiği hikayeler, o- kaybetmişti. 
rada yığınla altın bulunduğunu söylü _ Ve Tinar bir kürek mahkumu gibi bü-
yordu. tün ömrünü bu vahşi adada geçirdi. 

Uzun yorgunluklardan sonra oraya 
yaklaşmışlardı. Artık karayı seçebiliyor
lardı. Fakat tam bu sırada miithiş bir bo-1 
ra çıktı ve gemi bir kayaya ~arparak'par-

Yarmki nushamızda: 

Esrarengiz oda 
çalandı. Yazan: Robcrt Appcl 

Tinar arkadaşlarının bir kısmı ile kur- Çevırcn: Nurullah Ataç 
··-~~~~~~~~~~~~~~-.a 
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,.. ............. ~ Abdurrahman BARBAROS 

Yauu: A. R. 

Florindanın berrak ve tannan sesi, Tarifin heyecan 
içinde çarpan kalbini titretmişti. Tarif, kıza karşı 

şiddetli bir meyil hissediyordu 

....... ...._Korsan Peşinde.~~ 
~azan : Celal Cengiz 

Salonun ortasın • 
öaki büyük ve yek
pare mermer masa • 
nın üstü, eski Roma 
zenginlerinin bütün 
servet ve sefahati -
ni gösterecek suret
te tanzim edilmişti. 
'.Altın, gümüş, billur, 
fil dişi takımlar .... 
putperestlik devri -

Gemicilerde garip bir inanış vardı, 
Balina adasından korkarlardı!. 

nin mabetlerinden 

Klavdiyos kumandasında yola ı 
çıkan donanmada otuz bin . mu
harib ve sekiz bin kürekçi varmış. 
Romalılar Klavdiyos'a kadar bu derece 
büyük, zengin ve mükemrneı bir do -
nanma hazırlamamışlardı. Klavdıyos 
Kartacalıları bu limandan püskürtece-

yadıgar kalan bo - ğinden ve şehri ele geçireceğinden e -
hurdanlar.. insan min bulunuyordu. Romalıların donan-
gövdesinden daha ması Drepana limanı önüne yaklaşır 

kalın tunç şamdan- yaklaşmaz, denizçilikteki tecrübesiz -
lnr .. altın tozu karış- likleri yüzünden - garip bir hadise- ile 
tırılarak dökülmü:ı karşılaşıyorlar. Limanda Kartacalıların 
renk renk mumlar; zayif denecek kadar ehemmiyetsiz bir 

bu m~h.teşem salona efsanevi bir şekil lemsalaiz güzellik ve cazibelerinin kud· d?.nanması v~rd~ .. Kartaca k~?.ndanı 
verm.ştı. retini, mutlaka 0 latif mehtabın nu _ duşman gemılerını uzaktan gorunce -

D.>st ve müttefikler, tam zamanında rundan alıyorlar. limanda basılmak tehlikesine uğrarna-
birleşmişlerdi. Yakın bir istikbalde, - İhtimal.. belki... mak için - derhal bir huruç hareketi 
kazanılacak büyük muvaffakiyetten Madmazel Florindanın neş'eli bir yapıyor .. ve Romalıları liman ağzında 
emin olduklarını gösteren bir neş'e kahkahası, bu tatlı konuşmaya kısa bir bu gemilerle karışıyor.. Kartaca1ı1ar, 
içinde, yemeklerini yemişlerdi... On - fasıla vermişti. Romalıların bu şaşkınlığından istifade 
dan sonra da, tıpkı Roma kibarları gibi, Bu fasıladan sonra Tarif sözüne de- ederek düşman donanması üzerine hü
Scdirlerine uzanarak İspanyadan gelen vam etmişti.: ' cum ediyorlar .. Romalıları sahile ka -
son haberler hakkında münakaşalar& - Madmazel!.. İspanyol kadınları dar sürerek perişan ediyorlar. Kartaca-
girişmişlerdi. için, aşkın ve hassasiyetin timsalidi:-; lı.lar bu deniz harbinde ne kadar deniz-

Tarif, bu gece pek şendi. Akşamdan- derler. Bunun, yalan veyahut gerçek çı oldu~l~_rını göstermişler ve Romalı - Biz dalgada yatanz.. ıta limanı di~e maruf bir kaçakcı yata· 
beri kalbinde kaynayan meçhul bir se- olduğunu bilmiyorum. Ve tabiidir ki ların butun askerlerini denize dökerek Dalgasız uyku olmaz! ğıydı. 
vinç; onu o koca salonun somaki ve bu hususta sizden bir cevap bekiemey~ boğmuşlardı. İşte Romalıları bu bezi- Diyerek hep bir ağızdan türküye baş- Kartacalılarla Romalılar deniz harble· 
mermer duvarları, rengarenk mozaik- de cesaret edemiyorum.. yalnız ben, metten sonra, uzun müddet denize çık- lamışlardı. ., rine başladıkları devirlerde burası Ro· 
lerle müzeyyen tavanı arasına sığamı- bu rivayeti bir hakikat olarak kabul e- ınadılar.. donanmalarını yeniden ihya Cezayir korsanları dalgalı denizler - malıların idaresi altında küçük bir köy· 
yacak derecede coşkun bir hale getir • derek şunu düşünüyorum ... Bizim, çöl ettikleri ha.~de sefer yapacak ve Karta- de dolaşmağa alıştıkları için, bütün de· dü .. seken esi balıkcılıkla geçinirdi. 
mişti. çocukları da aşkı, çok hissederler. İs- calılardan oç almak cesaretini göstere- niz türküleri dalga üzerine düzülmüş - Denta limanına bir gün Kartacalı ,. 
Ark~daşı Tarık, Kont Cü!yanos ve panyayı istila ettiğimiz zaman bu iki cek bir kumandan bulamamışlardır. tü. . . lar uğramış, yerlilerden hiç bir yardım 

'aiğer Ispanyol asılzadelerile konuşur- unsur karşı karşıya gelince, kim b ilir - General Klavdiyos ne oluyor bu Gemilerin yelkenlerini şişiren rüz • görmeyince Kartacalı amiral, yerlileri 
kcn o, yerinden ağır ağır kalkmış .. sa- ne aşk hadiselerine şahid olacağız ... harpte? gar, gittikce artıyor, dalgalar birbiri - kılıçtan geçirmişti. 
fonun bütün boyunca imtidat eden Sonra; hiç şüphesiz ki bu aşklar, birbi- . -:-- Bi~ Kartacalının okile denize dev- nin üzerine yuvarlanarak, üstünde se- Ondan sonra Romalılar buraya gön-
geniş balkona doğru ilerlemişti. rini takib eden izdivaçlarla neticelene- rılıp boguluyor. ken tekneleri limon kabuğu gibi oyna- derecek ve burada yaşıyacak insan bu-

Dirsek~erini balkonun kenarına da- cek. .ve ondan sonra da, yepyeni bir ne- - Müthiş bir bozgun... tıyordu. lamamışlardı. Bir aralık Romalılar bu· 
yamış; hır kaç kere, derin derin nefes sil türiyerek ... Öyle bir nesil ki.... - Evet. Bu bozgundan sonra, Ro- Korsanlar aradıkları havayı bulmuş- raya bir kaç yüz Katalan esiri yerleştir• 
almıştı. Ciyerleri, denizden gelen tatlı Madrnazel Florinda, birdenbire Ta _ malılar bu mağlubiye1i « Mabutlarm lardı. mişlerse de, Katalanlar da Kartacalı • 
ve serin bir hava ile kabarmıştı. Göz- rif'in sözünü kesti. o da kollarını bal- mücazatı• diye telakki ederek deniz Dalgalar arkadan geliyordu. lara iltihak ederek limanı terkelmiş · 
leri, boşluklar içinde dolaşmıştı. Fakat, konun kenarına dayırarak: harplerine uzun zaman girişmemişler- O gün (ıssız ada) dan güneşle bera- ler .. Denta ikinci defa da boş kalmıştı. 
lıiç bir şey görmeye, hiş bir şey hisset- - Çok .. çok doğru düşünüyorsunuz. dir. her ayrıldılar .. bu hava ile akşama ka- Barbaros bu limanı çok iyi lanırdL 
nıiye muvaffak olamamıştı. Çünkü; İspanya dilberleri, sizin kahramanları- - Kartacalılar bu harbi zeka ve bu- dar gidecek olurlarsa, hesabca bir sahi· Hatta o iki yıl önce bu limanda bir gece 
a~ş~mda_nberi .b?tün düşüncelerine, nızı o kadar büyük bir hararetle karşı- luşlarile kazanmışlar. Mabudlar bu !~e le varacaklardı. kalmış ve karaya çıktığı zama~ eski 
butun hıs ve fıkırlerine hakim olan lıyacaklar ki... karışır mı? · Barbaros (Alvaro körfezi) ne doğ - devirlerden kalına yapı duvarlarını ve 
büsbütün başka bir kuvvet vardı. Öy- - Acaba?.. - Romalıların böyle inanmağa hak- ru gidiyordu. Bu körfezi akşama ka - mahzenleri gezmişti. 
le bir kuvvet ki, her an artan bir hara- . .. . . ları vardı. Çünkü, Klavdiyos Romadan dar tutacak olurlarsa, geceyi orada Barbaros, Venedik cumhuriyetinin 
tetle damarlarındaki kanı kaynatıyor - ~ .. buna hıç şuphe etmeyınız ... ayrılırken, e1ini Kartaca jstikametine geçirmek mümkün olacaktı. • buraya neden el atmadığına, burada ni· 
onu seçilemiven t tı bi .. .. Mesela; bakınız, ben .. anamın memle • uzatarak: Barbarosun gemisinde çalışan yel - çin yeni bir şehir kurmadığına hayret 

mah
,murlug- :'. d a 1 t .r druyanın ketini, Vizigotların zulmünden kur .. u ıçın e yaşa ıyor u. . . l _ «- Büyük Roma donanması sizi kenci Receb bu körfeze ik! yıl önce ediyordu. 

Hava, her geceden daha berraktı. ~rma~ıç;n spanya toprag~na ilk ayak mahvetmeğe geliyor .. ölüme hazırlanı- Barbarosla bir kere daha gelmişti. Bu- Barbaros bu körfez için, arkadaşları-
Ruhları coc:tu an b' ht d H • asaca 0 an kahramana hır şey bedi- nız!• rası İtalyan sahillerinde, Amiral Al - na bir kaç kere neler düc:ündü11ünü söy· :ı r ır me ap var ı. a t . d" .. .. -ı " 
fif hafif esen şimal .. A h ·ye e meyı uşunuyorum. Diye bağırmıştı. ( 1) varonun sık sık uğrayıp sıg-ındıgrı iki liyerek: 

_ 
1 

ruz.garı, urma ve _ Yaaa?. muz agaç arının kalın yapraklarını E - Gerçek, harb talihi, bu kadar mağ- dil gibi uzanmış bir limandı. Köyü, ka- - Burası Cezayire yakın olsaydı, 
sıyıra sıyıra geçiyor .. bunların arasın- - vet. .. . .. .. .. A ~ rur bir adama yardım edemez. sabası, halkı yoktu. Fakat, buray:,ı ge- Cerbeden bir kısım halkı buraya yer -
dan geçerken çıkardığı hafif sesler - Çok yuksek bı: duşunuş ... Pekala • • • niş bir şe'hir bile kurulabilirdi.. arkası leştirir ve bu güzel limanın içinde yep· 
tıpkı bir fısıltıya benziyordu. ~adrnadzeL_ ?u. bahtı!ar kah

1
rarnb. ana he- Türk korsanlarının ( iSSiZ düz bir arazi ile birleşmişti. yeni bir şehir kurardım. 

Deniz, açık lacivert bir kumaş gibi ıııye e ecegınız şeym? ne 0 a ıleceğini İspanyol amiralinin sık sık uğradı - Demişti. 
uzayıp gidiyordu. Ufuklar, görünmü _ de kararlaştırdınız mı... ada) dan 8JrlhŞI.. ğından kinaye olarak buraya Venedik- Akşam üstü .. 
~ordu. Yalnız karşı sahil, üstüste yı- - Hayır ... Fakat, kahramanlara ne İki gün sonra.. liler bu adı vermişlerdi. Barbaros yanılmamıştı. 
gılmış muazzam kayalıklarile, 

0 
hey- hediye edilebilir? .. Mesela, kıymettar Balina adasından ayrılıyorlardı. Yelkenci Receb, Barbarosa sordu: Tahmin ettiği gibi, güneşten önctı 

betli manzarasile şarka doğru uzayıp bir kılıç .. güezl bir at.. iyi bir arke _ Salih Reis adaya çıkmakta ısrar et- - Alvaro körfezinde düşman gemi - Alvaro limanını bulmuşlardı. 
gidiyor .. tıpkı, aşılması imkanı olma _ büz ( 1 ) ... Bilmem ki.. daha ne olabi _ mişse de, Barbaros gemilere bir uğur - lerile karşılaşırsak, ne yapacağız? Gemiler dil önünde sıralanarak, Bar-
yan bir sete benziyordu. lir?... suzluk gelmesinden korkarak müsaade Barbaros güldü: barostan emir bekliyorlardı. 

Tarifin g" l · b 
1 

etmemişti. - Nerde o günler?! Alvaro ile veya Acaba körfezde düşman gemisi va: 
oz erı, u aşı maz set üze - Bir kaç saniye, sükut ile geçti. Tarif, rinde temerku"z t · t' v·· ct·· h Gemicilerde garib bir inanış vardı: ona mensub bir donanma ile karşılaş- mıydı? 

e mış ı. ucu u, a - hafifce sallanarak gözlerini İspanya sa-fıfçe ürpermi r Ak d Bu adaya ayak basan adam hayatta mu- sak hemen harbe tutuşuruz. Bunu anlamadan dile sokulmadılar .. 
ş ı. şam anberl gittik- hillerine çevirdi. Sövlemekten korku -

Ç
e artan meçh ı b' • 

1 
"' hakkak surette mag-lfıb olur ve çok feci Barbarosun öc alamadığı bir adam • • • 

u ır neş e i e çarpan yormuş gibi, sesi titriyerek sual ettı: kalbi ancak bir ka · ·· h bir şekilde ölürdü. varsa_, o da Amiral Alvaro idi. d \ 
' ç sanıye suren ele· - Madrnazel.' .. Şayet, talı'h bu şerefı' Alvaro ıı·manında bulunan ka ın canlı bir çarpıntı 'le t't · · Gemiler adadan ayrılırken, geldikle- O, Ispanyol am_ iralini bu körfezde kıs- • 

. . ı ı remıştı. Ateş bana ihsan ederse ... rııbı ·vana dudakl d ri gibi üç kol üzerinden sıralanmışlar - tıracak olursa, Ispanyol gemileri mah- Barbaros bu tarihi limana girerken, 
eski Roma tarihi Türk korsanının gö • 
zünde canlanıyor gibiydi. 

b "' n arının arasın an şu Florinda, helecanh bir sesle nıukabe-
s 

.. l g · ı· dı. volmuş demekti. Çünkü körfezin dili 
oz er eçmış ı.: le etti: 

- Acaba, ilk defa olarak bu yalçın s· '} Barbaros: yarım mil kadar uzundu .. bu ince yol-
kayaları aşmak şerefi, hangi kahra _ = E~Z:t.mı ·• - Rüzgarı bulduk .. kürekciler sı • dan gemilerin kolaylıkla manevra ya-
mana nas'p olacak} kıntı çekmi'-·ecek. parak çıkmalarına imkan yoktu. 

1 • - Ooo; azizim, Tarif .. bilmem kı si- "' B ı d d ki k b Diyordu. G<?rçi bu tehlike kendileri için de 
u sua, onun u a arında ı te es- ze ne takdim edebilirim? .. Bunu, di.i -süm" b' k t d h · 1 t · t ' B Ccrbeden avrıldıklan gündenberi de- beklenebilirdi. Barbaros gemilerini bu 
u ır a a a gcnış e mış ı. u şünmek Jazm. "' -meçhul 1 b' b ı k · nizdc dalga yüzü görmemhilerdi. körfeze soktuktan sonra, tesadüfen Al-

sua e, ır cevap uma - ıste - - Niçin?.. -
miştı' Fak t d d b ' k Tu" rk gemicileri· varonun donanmasının buraya gelmesi 

· a o an a, yanın a ır ipe - Çünkü .. sizin şahsınızın bir mlim- · hışırtısı işitm' b · d - Deniz dalgasız olmaz. de mümkündü. Fakat, Barbaros gemile-
.. . ış.. aşını çevır ·gi zaman taziyeti var .. . Size, alelade blr hediye .ırozlerı· madrn 1 Fl · d Tiirklcr dalgadan yılmaz. rini körfezin ag-zında tutmag-a ve vel-

t::> , aze orın anm muhte- verilmez. "' cem güzeıı·g· ık 
1 

kenleri indirmemeğe karar vermic:ti. 
-ı ı e ma ı o an çehresine te- - Sizin elinizin temas ettig· i her şey, G ""' 

k
.. tm' t' (1) o zamanlar adet oldufu üzı-rc <Klav- özcüleri bu ihtimalleri düsünerek et-

mer uz e ış ı. b" "k b' k t k bed M d . 
F 

. d uyu ır ·ıyme es er, a ma - diyos) sefere giderken, bir kafe içinde elli rafı daı·m t d d kl d' lorın anın berrak ve tannan sesı· 
1 

V _. . k d h a arassu e ece er ı. T 'f' h .. d , ze . .. erecegınız şey, ne a ar e em- tane mukaddes piliç götürmüştii. Jlürumdan 
.arı ın. ~yecan ıçın e çarpan kalbini miyetsiz olursa olsun, en kıymettar bir biraz önce, yani Roma donanması (Drepa. - Alvaroya gelince .. o, Barbarosun bu 

tıtretmıştı: h d' d b ·1 .. t•• d" na) limanına varmadan, piliçlerin kC'1ıdile - körfeze gelmesi ihtimalini hiç bir za -
.. .. . e ıye en ı e us un ur. h b ·ı - Ne guzel hava .. ne guzeı mehtap D Akl ld' A rine verilen yemi yemedikleri a er verı - man düşünemezd' 

T k j ( T · ... - urun uz. ıma ge !. · · nne • mlşti. Bu, Romalıların itikadınca, m:ıbudla- ı. 
ıp 1' spanyanın aJ ) sahillerinin min babasından, miras olarak bana L'1 11.,1 bu muharebeden memnun otm:ıdıkl:ırına Barbarosun bu sularda dolaştığını ne 

mehtaplarını andırıyor. t'k 1 d · h . .. .. 1 d · 't · 1 d' .. , • 1 a e en bır ançer vardır. Rıvayete alametti. Halbuki mağrur Kl:ıvcliyos bıınıı gormuş er, ne e ışı mış er ı. 
- Orada mehtap bu kadar guze_ mı- nazaran bu hançeri tasıyan insan :ışkt:ı hiç ehemmiyet vermemiş ve: u..\I:ıdemki ~·em İspanyollar için burası en emin, en 

d . M d 1? ' . ' • ır, a maze . .. . daima muza Her ve bahtivar olurmuş ..• yemiyor .. bari su iç.sinler!» diyerek hepsini kuytu bir limandı. 
Oh görc;eniz o kadar lfıtıf o ka v A k denize attırmıştı. Aynı günİİ'll akşamı l!oma- T" k k l Al k" f . 

- ' •• ıc " • ( r ası var) ıııar Drepana limanı önünde mağlıib ve peı·i- _ur .. orsan arı varo or ezme 
dar bediidir ki . .. dogr g d orl d san oldular. U ı ıy ar ı. 

- Şu hnlde; İspanyol di.berlcri. o (l) Bir nevi tüfek. - - Bomahtar Tarihi - A!Yaro körfezi eski zamanlarda Den-

Limana sokulan gözcüler, Türk ge· 
milerine «tehlike yok• işaretini verin· 
ce, Türk denizcileri geniş bir nefes a
larak birer ikişer limana girmeğa baş· 
dılar. 

İlk önce Barbaros'un, arkadan Salih 
Reisin gemileri, daha arkadan da sekiZ 
gemi limana girmişti. Diğerleri liman 
ağzında demirlemişlerdi. 

Burası, bundan evvel uğradıkla_rı 
(ıssız ada) ya benzemiyordu. Ködezıil 
iki sahilinde ağaçlar görünüyordu. Jl~t
ta limanda dolaşan bir kaç insana bıle 
rastlamışlardı. 

Barbaros: 
- Eskiden burada insan yoktu. BtJ 

adamlar nasıl oturuyorlar burada? 
Diyerek limandan bir şalopeye atla: 

mış ve bir çok gemicilerle birlikte ka 
raya çıkmıştı. 

(Arkası var) 
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Sayfa 11 SON POSTA 

Midenize 
Dikkat 1·y1• HAZIM ediniz. Çabuk, iyi _çiğ-

ve nemeden yemek yıyen 
ler, fttzh hnharatlı ve biberli yiyenler, bilhassa içki 

içcıııer nıideıerinı .t~tıriş Hazımsızlık 
edbrler ve ckşıhk, ' 

.ağırlık baş dönmeleri hissederler. 

MAZON 
MEYVA TUZU 

Hazımsız:ığı, mide ekşilii< ve yanmaları giderir. 

İnkıbazl defeder. B~gtın~en bir . şişe MAZON almız, 
Hıç hır mümns.l mnstahz ırla kıyas 

k1tbul etmez. MAZON i~im horoz markusınn dikkat, 
Deposu : MAZON ve Boton ecza deposu lstırnbul 
Yeni postahane arkasında No. 47 

Anket değil, facia Hatay Anayasası 
Kat,i şeklini 
Yakında alacak ır (Baştarafı 1 inci sayfada) Jir insanlar çıkacaktır. Edebiyat tarihci-ı 

lır _tanesi demiş ki: cHalid Ziyanın c- leri Halid Ziyanın eserleri üzerinde u -
ser erı arasınd ··1 .. 
y a o mez bir eser hatırlamı- zun uzun duracaklar ve onu munevver Cenevrede devam etmekte olan Hatay 
;r~rn! :. Ölen eserle ölmez eserin ne de- Türk milletinin gelecek nesillerine hür- müzakerelerinin müsaid bir hava içinde 
in oldu~ndan haberi olup da bunu bu metle ve sevgiyle tanıtacaklardır. ilerlediği haber verilmektedir. Hatay A
c~~~ketin mikyasları içinde ölçebile -ı Bilmiyorum, acaba anketci zat mı işe nayasasında ana dili olarak tcsbit edil -
eAe .~r kafa, böyle bir şey söylemez ve bir çeşni vermek için bu sözleri rötuş e- mcsi kararlaşmış bulunan türkceden mfı
sö .~ us~d hakkında münasebetli bir söz dcrek gazeteye geçirdi; yoksa bizim ede- da tatbıkatta takib edilecek hattı hare -

(&ştarafı 1 inci sayfadaJ 

~i: ~ıy~cekse. susardı. bi~at ve ta~ih ~akü~temizde manasız ve k_etin tayini. gö~üşülürken teferrüat üze-
b" dıgerı demış ki: •Halid Ziya edebi munasebetsız soz soylemckte bu kadar .cınde bazı ıhlilaflar zuhur etmiş ise de 
1

~ şahsiyettir; rom::ın tekniğinde yeni bir mahir gençler mi var? Fakat, ben olsay- bunun da salim bir formüle bağlanabile
~r açmıştı:. Onda şüphe yok Fakat, ı dım, ya Halid Ziyaya __ hü~et gös~er .- ccği ümid edilmektedir. 

' bu şahsıyetin eserlerinde devirlerin mek, yahud da bu fakultcnın liaysıyetı- Bundan başka Sancağın askerden tec-
\>e ınuhitıerın üzerine sığabilecek kud _ ni siyanet etmek için bu tarzdaki cevab- dd maddesi görüşülürken buranın emni-
rette olab·1 · l t · · - d t t' · · · le . ı enınc rastlamadım. Bu sebeb- arın gaze eye gırmesıne musaa e e - ye ını temm edecek olan ve yerli Jan -
be Ustadın romanlarını okumak arzusu mezdim. Hiç olmazsa bu yapılsaydı! darmanın başına ecnebi zabitler getiril-
dunde uyanmadı' :. Okumak arzusunu , Muhittin BiTgen rnesi teklifi ile karşılaşılmış ve bu teklif 
\'e Yrnadığı romanlar h::ıkkında hüküm taraf muzdan kat'iyetle reddedilmiştir. 
teı~~ münasebetsizliğinı bu üniv~rsi : Sofyada büyük Hataym icra hey'eti 
ııtt Yapmıştır, yoksa, ona bu sozlerı 
d" ~en ankctci mi bunu bilemem. Bil- Bir geçit resmi Cenevre, 6 (A.A.) - Anadolu Ajansı-
~ırn bir ş y vars~ hangi taraftan ba - Sofya, 6 (A.A.) - Sen1orj bayramı mü- nın hususi muhabiri bildıriyor. 

a bu sözier d b. f · d Hatay Anayasasının kat'i müzakeresine 
h e ır acıa ır. nasebetile kral, hanedan ve hükumet fı- d ·· b 1 .oir üçüncü . un aş andı. 

ki· 't.'r edebıyatcı da buyurmuş zası, kordiplomatik, ecnebi ataşemiliter - Hatay meclis· taraf d .. teh b b. 
· •nalid zı· .. . ed ku 1 1 1 b b 1 ı ın an mun a ır sa ok y::ıyı unıversıt e o tur ar- er, eski genera , su ay ve yarsu ay ar, "ayri mes'ul d 

1 
t . . . ·a . d 

ururn K a· ·~· ğu h 1 o eve reısının ı aresın e ..__mı · en ılıgımden bunu yapa - gençlik teşkilatlan da hazır oldu a - Hatay meclis· k 'ul b. h··ı-·. ..... . • . ıne arşı mes ır Ul\.u· 
de kıtaatı teftiş etmiş ve bunlara yem 1 · · 

Bir başka :S · · y bayraklar vermiştir. Harb ba.vrakları mü- me reısı ile dört vekilden teşekkül edc-
SUnu · ayan da dıyor kı: cDogru- cek olan icra heyetinin salfilıivetine aid 
trııya ~!erseniz Halid Ziya ile meşgul ol- zede saklanacaktır. maddeler kabul edildi. • 

ıç vaktim y k' .Kralın kitaata hitabesini mütcakıb as- M.. k n ° · • uza ereye bugün de devam edilecek-
kiilt:~c? hepsi de edebiyat ve tarih fa- ker büyük bir geçid resmı yapmıştır. tir. 

e:rınde ok b l · k" •ı · ~ · inisi }f . . uyan u genç cnn ya ı- " cnemcncıoglu Parıste Başvekil ile 
oku alid Zıya gibi ecliblerin eserlerini Litvinof Londraya gitti görüşecek 
• ki:ıy~ . tenezzül etmemişler, yahud Moskova, 6 (A.A.) - Hariciye Komise- Cenevre, 6 (A.A.) - Anadolu Ajansı-
Oldtıkl bilı: ~ele:r okumakfo çok meşgul ri B. Lltvinof, taç giyme şenliklerine ve nın hususi muhabiri bildiriyor: 
tlııı;,J dan ıçın - okumıya vakit bulama - ,müteakiben de Cenevrecle Milletler Ce- Eksperler komitesi bugün Anayasanın 

ıt ar n-ı Ed b. ·h fak-ı · rn·· k · gidi : e ıyat ve tan u tesıne miyeti toplantısına iştirak etmek üzere uza ·eresıne devam ederek kuvvei ad-
ge p tarıhle ve edebiyatla uğraşan bir Londraya hareket etmiştir. Jiye ve amme haklarına dair maddeleri 
~~ç, bu rnemleketin edebi hayatını ve kabul etti. Geriye ilk intihabatın ne şe-
han ı~ tarihini tanımalt içın kimin ve kilde yapılacağı hakkmdaki ahkam kal-
lin ~lt es<'rlerini okuyacaktır? Bu gcnçıe- Avusturya Cumhur Reisi ınıştır. 
irler uyup anlıyabilecekleri cdibler, şa- Peşteden döndü Menemcncioğlu Başvekile iltihak et -
oku ..... 

0 
kadar çok mudur ki Halid Ziyayı ınek üzere iki gün için Parise hareket 

·•ııyn y t Viyana, 6 (A.A.) - Avusturya Rei· d Y• d 1 da 0ı... __ a'-a. ~nezzül etmıyorlar, yahud c .. e:egın en, ge ecek i~~m~. p::ızartesi 
ı· .... um .!§. ıçın Vakit bulmuyorlar? Ha- si cumhuru B. Miklas, refakatinde baş- gunu yapılacaktır. Bu ıki gun zarfında 
ıd Zıya gibi edcb· t t 'h· d d . vekil B. Şuşnig ve hariciye nazırı B. reis statünün ve Anayasanın şimdiye ka-

Yapnu b· ıya arı ın e cvır Schmidt olduğu halde, Budapeşte'den d k b ka ş ır insanın eserlerine karşı bu nr ·a ul edilen maddclerini tesbit ve 
)f·Yıtsızlık ve alak.asıilı1' gösteren bir fa- Viyanaya döumüş ve istasyonda bütün tahriri ile meşgul olacaktır. 
Ulte ın h' hükfımet azaları tarafından karşılan- K 't t · d ·t·ba .. d h· . u ıti, hakikate b f k .. lt _ omı e pazar esın en ı ı ren gun e 
~tı Olabilir nıi., Bu •~~ daır .ha u h~. mu mıştır. iki celse yapacaktır. 
l'l.len 

1 
· w.u.z zı ne ucum __ _ 

sua lerı .. h. b. . . k 1 . 
ııana tes . ~ ıç ınsme ma u ve ın-
kabu d ~~lı verecek bir cevab bulmak 

egıldir. 
Muamele vergisi Montrö kon/ eransı 

Neticelendi 

ı~---~P-0--·İ< E R 
Tıraş bıçakları 

SERT SAKALLARI 
YUMUŞATIR. 

ve cildi pamuk gibi yapar 

POKER PLAV 
markasına dikkat ediniz. 

lstanbul İnhisarlar B.ışmüdürlüğünden: 
Hükmü mayıs/937 sonunda bitecek olan müskirat satıcılarının ruhsat lezke • 

relerinin yenileme muamelesine 20/5/19 37 tarihinde başlanarak 7 /6/937 pazar
tesi akşamına kadar devam edilecektir. 

Ruhsat tezkerelerini tecdit etmek iste yen satıcıların tayin oluırnn günlerde es
ki teikerc ve kontratlariyle beraber birer de fotoğraflarını alarak Kabataştaki 
İnhisarlar Başmüdürlüğüne müracaat etmeleri ve 7/Haziran/937 umhinden son
ra tcikerelcrini ycnilemıyerek içki satanlar hakkında kanuni takibat yapılaca-
ğı ilan olunur. (2430) 

Baş vekilimizin 
Pariste 
Yapacağı temaslar 

Kral Boris Basvekilimizle 
' 

görüştü 
(Baş tarafı 1 inci ~ayfada) 

Sofya, 6 (A.A.) - Türkiye Başve • 
kili General İsmet İnönü Kral George 
un taç giyme merasimine iştırak edecek 
heyetle birlikte bugün saat 14 de Sof
Ya garından geçmiş ve istasyonda Baş
vekil B. Köse İvanof ile Kral namına 
B. Gruef, Türkiyenin Sof ya elçisi B. 
Berker, elçilik erkanı ve diğer şa~siyet 
ler tarafından selamlanmıştır. 

İki Başvekil trenin tevakkufu müd
detince görüşmüşlerdir. 

Ekspres'in hareketinden biraz evvel 
de, Kral Boris ile Prens Kiril de, ayni 
trenle Sofyadan hareket eden Prenses 
Marie de Savole ile birlikte gara gel
mışlerdir. Kral bir kaç dakika Başve
kil General İsmet İnönü ile görüşmüş
tür. 

Belgraddan geçerken 
Belgrad, 6 (Hususi) - Londraya 

gitmekte olan Türkiye Başvekilile Ba
yan İnönü ve refakatlerindeki zevat, 
bu akşamki ekspresle Belgrattan geç-

lstanbul Berberler 
CEMİYETİNDEN : 

Cemiyetimizin yıllık kongresi 9 mayıs 
937 pazar günü saat 13 de Beyoğlunda 
Nuri Ziya sokağında Cumhuriyet Halli 
Partisi Beyoğlu İlçeyönKurulu salonla· 
rmda toplanacaktır. Cemıyete mukayyet 
azanın cüzdanlarını hamilen kongreye 
gAmcleri ilan olunur. 

KONGRE RUZNAMESİ: 
1 - 935 ve 936 seneleri hesaba ının 

tetkiki . 
2 - Evvelki kongre mukarreratından 

intaç edilen ve edilmiyen maddeler hak
kında izahat. 

3 - Azadan alınmak"1a olan aidattan 
tenzilat. 

4 -Her ayın ilk pazar günü mesleki 
hasbıhaller için toplanılması. 

5 - Cemiyetlerin müştereken açacak· 
ları dispansere iştirük. 

6 - Şehir meclisinin permanant rna • 
kineleri hakkındaki mul{arreratına dalı 
izahat. 
.............................................................. 

Müddeimumilige davet 
Cumhuriyet Müdcliun11unil.iğinden: İstan .. 

bulda bulwıduğu anlaşılan Bergama icra me. 
mur mu:ıvını Hasan Zekl'nln henıen mcmu· 
nyetimize mürneaati. 

Bi:r kı 
§ine· sırn dostıan tarafından elli be -
ce .ı edebiyat yılının te<;'id edildiği ge -

Ankara, 6 (Hususi) - Maliye Vekaleti 
tarafından muamele vergisi 1937 iptidai 
maddeler muafiyet, tenzilat cedvelleri 
hazırlanmıştır. 

(Başta.rafı 1 inci sayfada) mişlerdir. 
Vindsor Düküniin 
izdivacı işi 

nın sah h 
tarih f ~ ında, Ha1id Zıya, edebiyat ve 
okua yakultesi gençlerinın bu söilcrini 
lUıuı u~u zaman yüreğinde derin bir sı- Atinada şiddetli bora 
tarar 

1
Chelerini duymuş olacaktır. Fakat, Atina, 6 (Hususi) - Gece burada 

lecek Yok, bu memlekette de bir gün ge-
1 
şiddetli bir bora çıkmış ve bir çok yer· 

-... •• :.~bet söylediğini veya yazdığını bi- leri sular basmıştır. 
.................................. -··----·---.. ···---·-··· .. ·········-·---·-----··-··········· 

Muahedcnin esas kısmı, münderccatı Yugoslav - Bulgar hududunda Tür -
m::ıllım olan mukaveledir: kiye elçisi AH Haydar tarafından kar-

Kapitülasyonlar kaldırılacaktır. Muh _ şılanmış olan Genera1~ İsmet İnönü, 
telit mahkemeler 12 sene devam edecek ekspresin Belgrad istasyonunda tevak
olan bir intikal devresi 7.arfında kalacak kufundan istifade ederek, kendilerini 
ve fakat teşrii salahiyetlerini muhafaza selamlamıya gelmiş olan Beşvekil St~
etmiyeceklerdir. Konsuler mahkemeler yadinoviçle bir müddet görüşmüşler, 

Tours, 6 (A.A.) - B. Bar~ers, gaze· 
tecilere beyanatta bulunar~ Dük de 
Vindsor'un izdivacının kralın taç giy
me merasiminden 15 gün sonra icra 
edileceğini söylemiştir. 

• ı·h· tl rini muhtelit mahk rlig-er hükı1met erkanının hatırlarını cczaı sa a ıye e eme- Parlamentolar birlig" i 
lere bırakmaktadırlar. Sivil işlerde kon- sormuşlardır. 
~üler mahkemeler, yabancıların şahsi Türkiye Başvekili samimi bir suret- ticaret konseyi 
meseleler için salahiyetlerini ihtiyat ola- te uğurlanmıştır. Ankara, 6 {Hususi) - 17 mayısta Pa-
ı·ak muhafaza edeceklerdir.. İsmet İnönü Cumartesi günü Parise 

f • d ı varmış bulunacaktır. riste toplanacak Parlfimentolar Birliği 
Asayişe ve ör ve a ~ e mugayir olma- Ticaret Konseyinde Türkiyeyi Seyhan 

rnnk şartile din ve mezhcb hüıTiyeti zı- P .. _._.-"!'·.·.·.·.=-_· .. _·---.·-.-~':.:,::.·-.--------· meb'usu General Naci EJdeniz'in reisli-
man altımı alınacaktır. s p t 

OD Os a • eğinde bir heyet temsil edecektir. Heyette 
Kaoitiilasyon konferansının neticelen- Giresun meb'usu General İhsan, isparta 

mesi beynelmilel mahfe Herde fevkalade. meb'usu Cemal Önel, Nii!de meb'usu Ra-
b h l t ....... · Yevmı. Siyası, Havadis ve Halk gazetcsl ~ 

güzel bir intı a ası e mı~\ır. _ _ film Ferid, Beyazıd meb'usu Halid Bay-

Orta Avrupa 
Meselesi Londrada da 
Görüşülecek 

(BQ.§tarafı l inci sayfada) 
B. Hodza, kendisinin eski cTuna havza
blnda iktısacli mesai biriiğb planını ileri 
bÜrecektir. 

Bu pltın, malüm oldu~111 vechile, İtalya 
ve Almanya'yı açıkta bırakmamakta -
dır. 

Londrada hazırlıklar 
Londra, 6 (A.A.) - İngıltere tarihin -

de ilk defa olmak üzere Buckingbam sa
rnymın muhafazası, önümüzdeki hafta 
içinde, kralın taç giyme merasiminde ha
zır bulunmak üzere Londra'ya gelmiş o
lan Dominyonlar kıtaatı tarafından te -
min edilecektir. 

A\•usturya ve Çekoslovakya 
Paris, 6 - Oeuvre gazetesi ise diyor ki: 
Son haftalar .zarfında ve. hassatan B. 

Şuşnig'in Venedik'ten avdetini mütetıkıb 
ve B. Göring ve Neurath'ın Roma müla
katlarından sonra, Avusturya gittikce 
daha faila olarak Çekoslovakya ile bir 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün .'ıakları 

mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 
~ .-

1 6 
Sene Ay 
Kr. Kr. 

-3 - 1 
Ay Ay 
!Kr. Kr. 

~----TO'RKİYB 1400 'i50 400 150 
YUNANİSTAN 234J 1220 'illJ 2i0 
ECNEBİ 2100 14M ı:.oo aoo -

Abone bedeli peşindir. Adres 
değişti911ek 25 kuruştur. --

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mea'uliyet alınm~. 

Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 
Pul ilavesi Iaz;.mdır. 

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

rak bulunmaktadırlar. Heyet pazartesi 
buradan hareket edecektir. 

Eski bir hırsızhgın faili bulundu 
Adapazan (Hususi) - Bundan beş ay 

evvel Arifiye istasyonunda kapalı bir va
gonun içinde bir miktar manifatura eş
yası çalınmıştı. Şimdiye kadar yapılan 
tahkikatta bu eşyanın istasyon civarın
da oturan Uzun Ahmedin oğlu tarafın -
elan çalındığı anlaşılmış, eşyalar müsade
re, Uzun Ahmedin oğlu da tevJ...-if edil -
ıniştir. 

Milasta tütün zer'iyatı 
Milas (Hususi) - Son P,tinlerde de -

.1 vamlı surette yağan yağmurlar tütün -
! ! cülerin yüzlerini güldüı miıştür. Fakat 

nmele yevmiyesinin yü.k.st>kliği bir çok 
yerlerde tütün yerine hububat ekilme -
sine sebep olmuştur. 

yaklaşmaya doğru teveccüh etmiştir. '--------------..._ı 

Bu yıl Milasın iki milylın. Muğlanın üç 
milyon kilo tütün vereceei tahmin olun
maktadır. Yağmurlar zcytınleı·c de fay
dalı olmuştur. 
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A 
TIRAŞ BIÇAGI 
Bütün dünyada emsaline hiç bir za -

man tesadüf eclilemiyecck derecede bü
yük muvaffakiyet kazanan Hasan Tıraş 
bıçakları yeni ve kat'iy"en paslanmaz 
nev'ini piyasadan musırrnn isteyiniz. 

Yeni Hasan tıraş makıncJerile birlik
te Hasan braş bıçaklan tıraş olduktan 
sonra kat'iyyen silmeğe ve kurulamağa 
hacet yoktur ve bu tuaş hıçağı hiç bo
zulmamak ~artile gaye t kolaylıkla ve 
huzuru ncş'e içinde yül. cit•fa tıraş eder. 
Dünyanın hiçbir tıraş bıçağında bu me
ziyet yoktur ve buna ancrıK Ha~an tıraş 
bıçağı muvaffak olmuslur. Markasına 

ve ismine dikkat. 1 aderlı 6. 1U adedi 50 
kuruştur. Hasan tıraş saimnu - Hasan 
tıraş kremi - Hasan tıraş pudrası - Ha
san tıraş kolonyası da çok zevk ve neş'e 
veren yardımcı ve mükemmel vasıta -
lardır . 

... .,.ecw 

1 
ıı :, 1 ,. Artık ecnebi malı kullanmıya hacet kalmadı! 

1 . 
Tamamen Tü rk i~çilerlnin çalı~lığı fabrıkıımızda; 

Avrupa malından da ha iyi ve daha ucuz 

K T 
Ç-ı ~ ıl, k~ı ık ve bıçak tak!ml~n, çay kaşıkları 

ve sııi re kal 'iyyen pablanmaz ve daima ayni gOzc-Jl :ti ve ayn i parlaklığı 

muııaraza eden hıılis a lpakadan yapılınaktad . r. Her yerde arayınız ve 
Avrupa malını verırlerse almayınız. 

Mektep idarelerinin Nazarı Dikkatine: 
Çatnl, kaşık ve bıçak tHkımhmmızın t~rzı imalini görmek ist ıye~ mektep 

talebesinin grup halinde Cabrıkanıızı ziyaret etmtıleri rica olunu . 
Umumi lleposu: Tahtakale, 51 No. lı Poker tıraş bıçaklan deposudur. 
Fabrikası: Beşikt ı;; vapur iskelesi iltisai.iııde No. ~8- 30 

'~----·-----ls_t_a_n,h __ u_ı __ B_e_ıe_d_i_y_e_s_i __ ll_a_a_ıa_r_ı __ ~ ____ ı 
Beherinin muhammen bedeli İlk teminatı 

Kadıköy - İçerenköy otobüsleri için 
7500 cilt bilet 3 kuruş 25 santim 18 lira 28 K. 
Yukarda cinsi mikdan ve muhammen bedelleri yazılı olan bilcl pazarlığa ko-

nulmuşlardır. Nümunesi Encümen kalem~nde görülebilir. İsteklilf'ı· ~49G numa -
ralı kanunda yazılı vesika ve hizasında fÖsterilen ilk teminat makbuz veya mek
t ubile beraber 10/5/937 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı-
dırlar. (2575) 

*' * Beyoğlu merkez nahiyesinden başı bo::; bir keçi ve Galatada da bir kuzu bu-
lunup Beyoğlu dairesine teslim edilmiştir. Sekiz gün zarfında sohibı zuhur et -
mediği takdirde satılacağı ilan olunur. (B.) (2578) 

istanbul ve Boğaziçi '\ 
Yazan: lhtif alci Merhum IV"ehmet Ziya 1 

ilk form• yar1n çıkıyor 
lstanbulu tanımak, onu tesis edildiği günden bugüne kadar 
mevcut ve yıkılmış tarihi eserlerile tanımakla kabildir. 
Bunu temin eden tek eıer budur. Bizanstan ve Türkl~rden 
kalan eserleri, sokakları, Abideleri Mehmet Ziya merhumun 
bu kitabından öğreneceksiniz. Forması 10 kuruştur. 
idaresi : Yeni postahane arkasında Basiret Hanında 
31 nomerod acJır. 

, .. 
lstanLul Gümrüğü Başmüdurıüğünden: 

Gümrük satışından: 186~ mezat kaimesi 250 metre mikabı 514 25 lira Asit Sul
furimin 10/5/937 günü saat H de İstanbul Gümrüğündeki satı~ salonunda açık 
~rtırmaları yapılacaktır. Artırmaya gireceklerden yüzde yedi buçuk pey akçesi 
ve unvan tezkeresi aranır. (2426) 

İstanbul İkinci İcra Memurluğundan: 
Paraya çevrilmesine karar verilen 

Osmanbeyde Kır sokağında Hulkibey 

apartımanında 1 O numaralı daırede 

borçlu İsmail Hac:ıoğluna ait m uhtelif 

h ane eşyaları 11 / 5/ 9 37 tarihine düşen 

salı günü saat 13 den itibaren ism i ge
~en apartırnan önünde hazır buluna -
cak memuru tarafından satılacağı ilan 
olunur. 

Dr. A. K. KUTiEL 
Karaköy, Topçular Cad. 37 

KAYIP : İst nbul Eğrikapı meıkez rü~Uye 

mektebinden 1328 senesınde almış old•ığum 

şahadetnameyl kaybettim yenisini çıkarta -
cağımdan c kı ınln hukmü yoktur. 856 

E.n.rgan karakolund.ı polis 
l'u u Ziya Oz) .gıt 

Afyon Tapu Dairesinden: 
Afyonun Marulcu mahallesinde ka

in bir bap hanenin 352 sehim itibarıle 
on bir sehmi Çorumlu Şeh Mustafa ka
rısı ve Abd ullah kızı Haticen ln kardeşi 
Tokatlı Halilin olup işbu 5chm i diğer 
h issedar Davut oğlu Ahm~t ve Musta
fa verescleri 323 senesinde ha r icen sa
tın a1ındığından bahis ile 15 15 sayılı 
kanunun ahkamına tevfikan namları -
na tescilini istemektedirler. Halilin To
katta adresi bulunamac!ığı anlaşıldığın
dan kendisinin veya veresesinin b u yer 
i!e başkaca bir alakası olanların bir ay 

;çindc Afyon Tapu İdaresirıe müracaat 
etmeleri ilan olunur. 28/ 4 ·93 7 

Af yon: Tapu l\Jürliirü ·····-······················································ Son Posta Matbaası 
-

Neşriyat M üd ü r ü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAHİPLEld: A. Ekrem UŞAKLlGİL 
S. Ragıp EMEÇ 

Siz de ba kremden 

ÇilnkU: 
Bü lfin ci hnnd a elli sened ir daima Us
tun ve cşsız kıı!m :ş tır. 

1\ REM BALSAMiN 
Bnv Uk bir bilO'i ve uzun bir tecrübe . .... 
nıuhsıılll olıuak vncucl ıı getirilmiş 

yegtlııe sıhh i l.reınlcrd ir. 

KREM BALSAl\1iN 
Şö .. ret.ııi söz ve şıırltıtnnlıkla değil 
sıh h i evsnıııu Loıı ci ra, Par ls. Berlin, 
Nev - York glizeli.i k enslitlllerinden 
yüzlerce krem Rrasıııdu birincilik ıııU
karn tını kazanmış olıııakla is lrnt et
mıştı r. 

KREM P ALSAMiN 
Gl\ndüı için ya~sız, gece için ynğlı 
ve ha lıs acıbadern kremleri. Tanın
mış ecza. ıtnyat ve tuhatiye nıağaza
lıtrında bulunur. 

JJeposu : lng'iliz Kanıuk Eczanesi 
Beyoğlu - İstanbul 

BELSOGUKLUGU 
~ .FRE~~İYE~· ".iAK~LANMA.MAİ<: 

. ! DçiN EN ·İ~İ , iLAç· ·. . 

plfOTEJİN _~ dir·: 
·so K.li .. HER ECZANEDE-U..UR. 

1 

Mayıs 1 

BEYKOZ KUNOURALARI 

ISMARLAM ADAN FARKSIZDIR 

4.95 
KURUŞTAN İTİBAREN HER 

FIATDA ZENGİN ÇEŞİTLER 

YERLİ MALLAR 

PAZARLARI 

,--. K!s~! v~ !:.~.?.u1~Ü;ü 
--· 

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

EKSELSYOR 
Büyük elbise ticarethanesinden tedarik ediniz. 

Baynnlara mahsus MANTOLARIN envaı ve kUlliyetli miktarda 
Çocuk KostUmlerl vardır. Rekabetsiz riyaUarla yalnız 

GalatadaEKSELS YOR' da bulacakmuL 

K RY LALA 
Fabrika flatına aatlhyor. 

Asri Mob;lya mağazası AHMED 
FEVZİ 

İstanbul : Rızapaşa Yokuşu No. 66. Tel. 23407 

Kapah zarf usulile Ekmek Eksiltmesi ilAm 
Sinop C. Müddeiumumiliğinden: 

Sinob genel ceza evindeki mahkum ve mevkuflara 1/ 6 / 937 gününden 1/6/938 
gününe kadar bir yıl içinde veri ecek ekmek 3 / 5/ 937 gününden itibareıı on bet 
ıün müddetle, kapalı zarf usulile eksil.meye çıkarılmııtır. 

1 - V erilecdı: ekmek 650 randımanlı Samsun bir bq unundan yap1Jacak •• 
her ekmek 960 gram olarak pi~irilecektir. 

2 - Ekmekler ceza evi direktörlüğünün göstereceği lüzum üzerine yevıni1• 
700 ila 1000 adet arasında her gün nihayet ıaat 14 de kadar ceza evine 
teslim edilecektir. 

3 - İstekliler muhammen bedelin yüzde yedi buçunk oian 2239 lira 92 k1I .. 
ruıluk teminatı muvakkate vereceklir. 

4 - İhale 17 / 5 / 937 pazartesi günü saat on bette Sinob C. Müddeiumamili&111• 

de müteıekkil komisyonda Adliye Bakanlığının mezuniyetine taJikan yapıl•• 
caktır. 

5 - Teklif mektuplan 17 / 5 / 937 pazartesi günü ıaat 14 de kadar sara nurn•· 
rasile makbuz mukabilinde dördüncü maddede yazıh komisyon reisirıe 
verilecektir. 

6 - Mektupların beıinci maddede göı terilen saatte yetiımek üzere iadeli ta.il· 
bütlü mektup teklinde gönderilmesi caizdir. Bu halde zarfın mühür ınuıtı" 
ile ve iyice kapatılması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

7 - Şartnameye muvafık olmayan veya içinde fUlname dıtında prtlan ihti~• 
eden tekliflere itibar olunmaz. 

8 - Eksiltmeden mütevellit bilcümle rüsum, tekalif ve damga resmi ile ~ 
ücretleri indelhacce ekmeklerin veya unun tahlil ücret ve masarifi ve .-it 
bilcümle masarifat müteahhide aittir. 

9 - Şartnameyi ıönnek ve daha fazla tafsilat almak isti)enler ta!il pnlerİfl "' 
den maada her ıün Sinop C. Müddeiumumi kalemine müracaat etmeldİ ili" 
olunur. (2431) 

Eczacı ve Tabip Alınacaktır. 
Askeri Fabrikalar UmuJll 

Müdürlüğünden: 
Ankara civarında Kayaı, Küçükyozgat ve Erzurumda kullanılmak üzere bir oP; 

ratör ile iki tabib ve bir eczacı alınacaktır. İsteklilerin is:ida ve veıikalarile V111
" 

Müdürlüğe müracaatları. (2305) 


