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• 
lnönii Blum miilikatı - • A 

samımı oldu 
ismet İ ·· ·· _ nonu Pariste samimi bir surette karşılandı 
• 
iki başvekil fasılasız 
75 dakika görüştüler 

·ıtü/ikatta Hariciye Nazırı Delbos, Menemencioğlu 
ve se/irimiz Suat Davaz hazır bulundular 

Frans~z başvekili Blum ve hariciye nazın Delbos 
Ziyafette Türk - Fransız dostluğunu tebarüz 

ismet in6n0 bu sabah 
_ 10.ao da Londraya gitti 

tarafından ziyafetler verildi. 
ettiren sözler söylendi 

---··-·il 1 1 ····----· ·-
Tevkifhane 
Kaçakları 
l~ugün geliyorlar 
Katillerin yakalan1rken bir 

polisimizi yaraladıkları asllsı1 

Katilleri 11akalaycın poliı CeW Dolcınla 
rivil polislmfen Cemil "e Fevzi ÔZyörük 

İstanbul tevkifhanesinden kaÇlfların
dan 11 gün sonra Aduıada, indikleri 
cCeyhan• otelinin müsteciri Şevket tara

(Devemı 11 inci sayfada) 

Hususi posta 
Anlaşması ~~?ldcı: Parisin meıhuf' Zater abidesi. A14~: Blum, lmıet lnönü "~ Delboı 

~ ' 8 (Huausi) - İngiUz Kralının taç heyetin diğer azası bu saboh saat 8,40 da 
,_ Jl._ lnerasinıine gltmeJrte olan Türki· gar dlS Liyona risıl olım.lf ve parlak bir K k 
..... -.Vekili İaınet İnönil, reifkalan ve (Det10mı 3 üncü ıayfadtı) Balkan ve Oçll . Antant 

1 Devletleri taraflndan 
ngitı·z-ltalyan münasebab imzalanan proje k~b~l edildi 

Ankara 8 (Hususi) -Turkıye, Roman , . • d e 1 • ya, Yugoslavya, Yunanıstan, Çekoslovak-

ye n ı en gergin eşti ya hükumetleri arasında .P~sta ve tele-
komünükasyon alanında bırlıkte çalışma 

J yı temin için imzalana.ıı hususi anlaşma 
ton talyan ga~etecileri Londragı .~erllettiler, pr_oj~i Bakanlar Heyetince kabul edil • 

~· ~ra, 8 (Hususi) - Italyan hüku- rerver gazeteleri mustesna olmak üzere mıştır. .. . . 
~il\ ?eşrettiği bir kararname muci- bütün İngiliz gaze~le~~in İtalyaya gir- U~ş?.1'1ya gore ilk ış ~larak Balkan 

......._ Daıly Mail, Evening News ve Ob- (Devamı 3 uncu sayfada) ve Kuçuk Antant konsey:. toplantıları 

l<ahl .r .. lal ll•m•-ı al 1 n ..... _0_111r
1111

d~;-~·z·ı·u-n . s~~~~~!r:~:;;: ıE 
killeri ayni olacak, yalıın. Üzerlerindeki 

Yarınki genç su bayları ~:k~~.~~:ı°.::an;k:~~:~ı::. 
lekete yurdumuzdan gonderilecek mek-

D.. K b• tuplar, gazeteler, kolipostallar ücretleri 
un uleli lisesinden 225 genç Har ıyeye geçti ucuzlamaktadır. ----

Mühim 
Bir keşif 
Viyana, 8 (AA) - Bir Avusturyalı 

mühendis cisimleri gayrı mer'i kılan 
bir şua keşfetmiştir Viyanada bu hu • 
ııusta fenni tecrübeler yapılmq ve tam 
bir muvaffakiyet elde edilmi§tir. Bir 
Avusturya müessesesi bu keşfi sa*1ı 
almıştır. 

1 ----...... ı ______ .. _ --............. 1................ - i-
l 1 Başvekil Sof yadan geçerken 1 

Baıvekil ismet lnön.ünün Sofyadan geçef' ken Bulgar Kratı Majeste Boria tle Ot) ~ 

kika görüştüğü.nü yazmqtık. Resim Mcı;e ste Kralın B<l§vekilimize u~rlu seyahat
in temenni ederken alınmıştır. 

• 
iz mir, Akdeni.zin en 

büyük turist ve 
ticaret limanı olacak 

Yeni limanın bir Holanda grupu tarafından yapılacağı 
tahmin olunuyor, turistik yolların inşası için yedi buçull 

milyon lira sarfedilecek 

Çerne pı4jlanMGn güzel bir görünu, 
1zmıı-, ı (Husust) - Son senelerde İz· met, İzmirin şehir ve liman işlerini ayn 

mir limanının hususiyetini kaybetmek bir mevzu halinde eline alDll§tır. İzmirde 
tehlikesiyle karplaşması üzerine h~- (Devamı 11 inci ıa11faaa) 

Bir senede 113,002 ~işi 
hapishanelere girdi 

----------------- ~ * * Akıl hıfzwıhhası cemiyetinin yapbğı tetkikler neticesinde erkek- 1 
lerin daha ziyade otuzla otuz dokuz aruında, kadmlana yirmi 
iki ile yirmi dokuz arumda, cGrtlm ifledikleri anlaşıldı. 18 ile 
15 yq aruındaki çocukların nçlan 600 il bulmaktanırı 60 Japnl 

ıeçen ihtiyarlar da 1935 Jilında tam 810 cürtim itlemiflerdir. 

.Diftki Jccmgre de bulunanlar (Yazın JJ inci ıa1/lad4J 
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Her gün 
Küçük ve sabit iratlılarrn 
Vergi giiklerini 
Hafifletmek bahsi 

- Yazan: Muhittin Birgea 

u :§ u sütunlarda bundan evvel iki 

defa kendimca çok mühim bir 
bahse dokundum: Mademki bütçemizde 

ini. -- • ardır, mademki hayat bugün ev
velki .. ere nisbetle daha pahalanmış
tır, şu • -~ buhran ve müvazene vergi
leri gibi • gilerin, küçük ve o~ ka~ 
~ançlar leh ~ biraz olsun tadil edılmesı 
<:ok muvaflk olur, dedi~. 

J Anlaşılıyor ki, bir aralık hükumet m.a
hafili de bu ciheti düşünmüş, fakat, Mıl
li Müdafaa ihtiyaçları Qrdumuz için yeni 
tahsisatlar verilmesini iktiza ettirince, bu 
fikir, şimdilik olsun, bir tarafa bırakıl-
mış. 

Evvela, şunu söyliyeyim ki ben bu ver-
gilerle aliıkadar olanlardan değilim. Bu 
noktayı tasrih edince, umumi menfaat ba 
kımından zihni işgal eder. mülahazalan 
caha rahat söyliyebilirim. 

* 
Benim kanaatimce, küçük ve orta ka

zançlar lehinde yapıfacak tadilat, bizim 
bütçemizin varidat yckünu üzerinde ya 
hiç tesir yap,!1laz, yahut ta ya müsbet ve 
ya menfi küçük bir tesır yapabilir. Çün
kü, yapılacak fedakarlık, her ay piyasa
ya y~nidcn bir mikdar para atmak demek 
tir ki bu atılan para bir eJde durmıya
ı ak elden ele devredecektir. Her devir 

1 

esnasında bu paradan devlet birşey alır, 
tüccar birşey kazanır, her kazançta dev
letin bir hissesi olduğuna göre, bu harc
~et, döner dolaşır, gene devletin eline 
birşey bırakır. Bunun için, neticede dev
letin varidat yekünu de(!işmez, belki de 
fasıllnnn varidat yekunu üzerinde bir 
fark olur. Bunun ehemmiyeti yoktur. · 

Denebilir ki, devletin almaktan vazge
çeceği vergi mikdarınm dönüp dolaşıp 
aynen gene devlet kasalarına döneceğini 
neye istinaden iddia edehiliriz? İtiraf e
derim ki bu işin kat'i bir hesabını yap
maya elbet imkan yoktur. Fakat, bu de
mek değildir ki, Maliyenin bu ay ciba
yetinden vazgeçeceği şu veya bu mikdar 
verginin,. bir müddet sonra ve başka bir 
şekilde gene oraya dönmesi mümkün o
lamaz. Hem mümkün olur, hem de ek
siği ile geri dönmesi, hatıra gelebildiği ka 
dar, fazlasını getirmesinı hesap etmek te 
kabildir. 

* İşin Maliye tarafı böyle görünürken ik
tısadi ve içtimai tarafı dahn parlaktır. 

Küçük kazançlı insanların elinde durma
yıp piyasaya gelecek ve CJrada yeni hare
ketler yapacak olan pani, yalnız onu bi
dayette alanın değil, h~ elinden geçire
nin de yüzünü güldürecektir. Yüksek ka-
7.ançlıların eline geçecek paraların bir ta 
rafta hapsedilmesi ihtinıalı vardır; fakat, 
küçük kazançlının elin~ gççip te derhal 
piyasada istihlak eşyasına inkılfip ede
cek olan para, bir tara!ta toplanıp hap
sedilinceye kadar kimbiJir kaç elden ge
çer. Bütün bu eller lm hareketlerden 
memnun olacak, istifade görecek ve se
vinecektir. Bu hareket f'Snasında belki 
belediyeler. de kazanacnk ve bugün dev
Jet sermayesile işleyen fabrikaların da 
bu canlılıktan ve kazanç taksiminden is
tifade hisseleri olacak! 

Dahili piyasayı şenler.rlirmek, bugün
kü dünyada her devletçi ve otarşik mem 
leketin en çok ehemmiyet verdiği iktı
sadi bir politikadır; biz neden buna yar
dım etmiyelim? 

İşin içtimai tarafına ~elince, bu tarafı 
da hakikaten mühimdir. Memleketin kü
çük kazançlı insanları, ~on 7.amanlarda 
yükselen fiyatlardan dolayı çok darlık 
çekiyorlar. Bunlara genişHk vermek 
Cumhuriyetin şerefi değU midir? 

Muhittin Birgen 

r----------------=--...... , 
_R_e_s_im_l_i_M_a_k_a_l_e_: _______ X_M_._ed_e_n_i _1ıa_y_a_ıı_n _z_a_ru_r_et_ıe_ri_X_~_ , Sözü~ Kısa A 

Bazı dostlarımız bir kaç gün üstüste tır&ş olamadıkları 

zaman kendilerini mazur göstermek için: 

İnsan yemek ~:emek, su içmek için her zaman vakıt bula
bilir cünkü w~mek ve su tabii bir ihtiyaçtır. En sıkışık za-' - ~ 
manlarda dahi karşılanacaktır. - Hiç vaktim yok, derler, yahut ta işi lfıtifcye boğarak: 

Tıraş olmak tn medeni hayatın zaruretidi.r. Sabahleyin 
uykusundan kalkan adam ilk iş olarak bunu ynpacaktır. 

Çünkü yapmıyan ihmalci, tembel, hayatından bıkmış ola
rak teEıkki <'dilir. 

- Parasıtlık neticesi, derler. Bu dostlanmıı. kendi kendi-
leri . aleyhine fena bir propaganda yapmakta olduklarının 
farkında değildirler. 

_____ A_R_A_S_D_N __ D_A __ ) 

Bundan sonra 
Kağıttan olacak 

A vrupada şim
di piyasayu kağı\ 
tabakalar çı • 
karumıştir. Islan 
dığı halde yumu
şamıyan kağıt -
tan yapılan bu ta. 
baklar yemek ne 
derece fıcak olur
sa olsun bu sı • 
caktan müteessir 
olmamakta yan • 
mak tehlikesini göstermemektedirler. 
Çok kolay yıkanmakta oıan bu tabak
ların bir hususiyeti de kırılmamaları
dır. Fiatları ise diğer tabaklar ile nis· 
bet kabul edilmiyecek derecede ucuz • 
dur. 

Siz olsanız böyle bir karar 
verir mi idiniz? 

·- -· HEH GüN BiR FIKRA 
Birakamam 

BiT gün Yeşilaycı doktor1aTdan bM
nin' muayenehanesine oldukça yaşlı 
biT adam gitmişti. Doktor. yaşlı adamı 
muayene etti: 

- Evvela, dedi, alkolü ve cıgarayı 
bırakmalısınız .. Bu ikisinden ı.·azgeçti
ğiniz takdirde yetmiş yaşına kadar ya 
şayacağınıza senet veririm. 

Y a§lı adam güldü: 
- Lüzum yok. Bırakamam. 
- Niye?. 
- Şimdi yetmiş biT ya§tmdayım da .. 

* -· Fransanın geclrmedik 
Ölüm tehlikesi 
Bırakmıyan Başvekili 

Diş çektirirken 
Acı duymamanın 
Çaresi nedir? 

Pariste bir diş 
doktor~ hastala · 
rına cesaret ver
mek için hakika· 
ten şimdiye ka • 
dar görülmemiş 

bir usul bulmuş
tur. 

Doktor bir ta -
kım güzel kadın-
1ar toplamı~ Ye 
buniarı hastaları
nın bekıediğ, in
tizar salonund:ı 

• 

1 Hazır cevaplık 
E. Talu ----

ıaıı· 

M eşrep bu, ya? Hazır cevap o 

lara bayılırım. Bir tek defa xncC 

!islerinde bulunup ta, bôy le hazır ceva~ 
lıklarına şahit olduğum kimselerle,. b3 
zan devamlı dostluk tesis etmişimdır. 

Zevkleri mahdut olan bir zamanda, ı~ 
ki, hoş sohbet insanlarla ülfet cdebiJJllC 
değme nimetlerden değildir. ŞampanY8 
gibi için için kaynayan, kabına sığama11: 
ta arada sırada taşan bir zekanın matı 
urası adama inşirah verir, neşe bahŞC" 
der. 

Çok defa, ağdalı, ağır, gCıya ilmi, nkB' 
.. te

demik sohbetlerin uyuklatıcı, esnetıcı 
sirlerine mukabil, sırası gelmişken birdet' 
bire, şimşck gibi patlayıyeren bir nükte
ye baha biçilmez. Elverir ki bu. nezih .;e 
zarif olsun. • 

Eslaf arasında bu kabil nüktelerile W 
tihar ederek, yadı hala hafızalarda yaşs· 
yan pek çok kimseler gelmi~, geçmiŞ··· 
Bunlardan, mesela Manas Efendi ye betl 
yetiştim. Yeniköyde komşumuz, ve met" 
hum babamın da dostu idi. Küçücük r.ıı& 
cudiyetimle, ben o adamın meclisine d8" 
hil oldukça, Jakırdılarına doyamazdıJJl." 

Her gün yeni bir nüktesi duyulur, e
vimizde tekrar edilirdi. Hatırımda k~ılaJl 
lan vaktile Son Postanın cHer gün bit 
fıkra> köşesini ben işgal ediyorken, orad9 

birer birer nakletmiştim. 
Ezcümle, vaktin Sadrazamından me " 

muriyet talep eden Manas Efendinin, btl' 

ııu beş on günde bir hatırlatmağa gittik• 
çe, Sadrazam daima: 

- Aklımda .. 
Demesi üzerine: 
- Ben efendimizle lades tutuşmadı.Jll

Memuriyet istiyorum! 
Cevabını vermesi hala, hatırladıkça be' 

ni tenşit eden bir menkıbedir. 
Bugün bu mevzuu intihap etmckliğirll• 

uün, yanımda cereyan eden şu muhavere
den ötürüdür. 

Birisi Ada sakinlerinden olan iki aşitı11 

konuşuyorlardı. Adada oturan: 
- Ben, bu yaz Suadiyeye taşınıyoru1'l' 

diye söze başladı. Öteki sordu: 
- Neden? Adanın suyu mu çıktı? 
Adalı acı acı başını sallıyarak: 

- Hayır, birader .. derli. Suyu çıksa.. 
ayrılır mıydım?. Bilakis çıkmadı, çıkJlll' 
yor, çıkamıyacak ta, onun için bıralOP 
gidiyorum. 

O gün biraz üzüntülü idim. Hazır ce
vap adamın bu zarif nüktesi gönlümilJJ 
tekmil pasinı alıp götürdü. 

------------------~·~----------'* 
Biliyor musunuz ? 
1 - 3 üncü Napolyonun karısı lmP8 "' 

ratoriçe Eugcnie nerede doğmuş, kaç Y"~ 
şında, nerede ölmüştür? 

2 - Moğollar ilk defa kaçıne< asıtdll 
Avrupaya akın yapmış!a:', nereye kadat' 
gelmişler, bu akınları hangi kurnandaJllll 
1darcsile yapmışlardır? 

3 - İtalya bugün kaç vilayetten miltC' 
~ekkildir? 

(C~ı;abları yarııı) 

* (Dünkü sualleTin cevatlım) 
1 - Yeniçeri teşkilatı Osmanlı bil : 

<!utları dahili~de 400 kü~ur yıJ yaşa~~" 
tır. 1826 da !kinci Mahmud tarafıno-
ortadan kaldınlmışlardıt'. 

2 - Groenland adasının eenişliği 90,()()0 
metre murabbaıdır. dl 

3 - Goncurt edebiyat mükafatı 1869 
tesis edilmiştir. -- ..... ' .. -···~··· ·- ................... ~ 
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SON POS1.'A 

Hı.ndenburg bal.on· U JsmetlnönüPariste 
S;;mimi bir surete 

k b 1 35 . b Jd Karşılandı ur an arı l u u (Baş tarafı 1 inci sayfada) 

'l surette karşılanmışlardır. 
anan b l İ ·ı· 1 • ) Hariciye Nazırı İvon Delbos, Hariciye Ofdu.., a onun yarım milyon ngı iZ İr~stna sıgorta 1 erkanı, Türkiye sefaret erkanı ve askeri 

gu ve facianın kundakçılık eseri olmadığı anlaşıldı ataşesi, irak sefiri, Balkan Antanti elçi-
Berun 8 (AA . . J lerile Türk kolonisi, biniri sübaylar ve 

Panv ' · .) - Z€ppelın kum - müstahdemlerinden olan bir kışıden kalabalık bir halk kitlesı, İsmet İnönünü 
,,ası re· . D 

Yoda Lak ısı r. Huge 1'~ckener, rad- iberltir. istasyonda selamlamışlardır. 
&ilat ~hurst faciası hakk:nda taf · * Bayan İnönüne müteaddid güzel buket , 

ver.rnıştir. Lo d 6 (AA) H' · b g · Eckener b'd n ra, · · - c mcen ur • ıer takdim edilmiştir. Paris zabıtası .iştas • 
dakçıhk h,A .ı ayette bir an bir kun - hava sefinesi 500.000 Sterlinge sigor.ta yonda emniyet tertibatı almıştır. 
ğunu . adısesi karşısında bulundu - edilmiş idi. Bunun 225,000 lirasının Fransız hükumetinin misafiri olan Baş 
hUku~a~n?tmiş ise de şimdi Amerıka İngiliz kumpanyaları iştirak etmi~ler· vekil İsmet İnönü ve refakatindeki zevat, 
Ve ser ~tılnın mükemmel olan teskiliı~ di. daha Vallorbe istasyonunda kendilerini 

Vıs · . . · 
?nanın erı sayesınde bu iht,mali ta- Yolcularla balonun mürettebatı mu- karşılayan Türkiye büyük elçisi Suat Da 
?laatin~ uzaklaştırmak Jazımgeldiği ka him meblağlar mukabilinde sigorta vazla birlikte, otomobillere binerek doğ-
Şunıar ~ .bulunduğunu beyan ederek edilmişlerdi. ruca Türk sefaretanesine gitmişlerdir. 
«'Da~ ıla~e etmiştir. Lakehurst, facıası sigorb kumpan - Burada bir müddet istirahatten sonra, 

linat a. zıyade ahvali kıvaıyeye is · yalarını tazmin etmek rrıecburiyetind~ İsmet İnönü beraberinde sefjr Suat Davaz ' 
hact· edılebilecek olan bazı elektrik kaldıkları en büyük hava kazasıdır. olduğu halde, Elize sarayında Cumhurre-

ıseıerin' b 
dığına 'h . ın u faciada bir ıol oyna · Mürettebata yardun isi Bay Lebrön tarafıııdan kabul olun-

1 tımal verilebilir. Nevyork, 8 - Almanya • Amerika muştur. 
Nev Kurbanların adedi arhyor ticaret odası Hindenburg balonunun Fransız Başvekili Leon Blum, öğleyin, 

fat ed.York, 8 (A.A.) - Dün geC€ ve- mürettebatına yardım içın 5000 dolar Matinyol konağında, isrnet İnönü şerefi-
Rece li~n dkaptan Lehmandarı sonra bu vermiştir. oe mükellef bir ziyafet vermiştir. 
~batın~ en~urg hava sefinesı müre~ - Nevyork, 8 (A.A.) - Hındenburg Ziyafette bulunanlar 

l<aza akn hır ki~i daha ölmüştür. balonunun telsiz servisi şefi Speck, Al-
,. Urba 1 d ı· d - 1 d h t d ··1ml·ı·ştür Ziyafette Türkiye Hariciye Vekaleti si ~osu ş· n arın an resmi b an - ıgı yara ar an as anc e o · 
2 ı k .1tndilik 11 yolcu mÜl'ettebattan Ayni şekilde diğer bir yolcu da vefat yasi müsteşarı Numan Menemencioğlu, 

ışı Ve Lek h ' · t' büyük elçi Suat Davaz, Fransız ayan mec 
J e urst tayyare meydanı etmış ır. 

--------- Jisi reisi Jancn~y, mebusan meclisi rei-
ll~U~iliz - ita/yan .,.. Yen,. sene si Heriot, Fransız Haricrve Nazırı Delbos, 
'''' lla b Maliye Nazırı Venson Ortol, Ticaret ve İk 
G se atı yeniden .. lısat Nazırı Spinas, eski Başvekillerden 
ergİll/eşf/ buutçemı'z 231 Pol Bonkur ve Alber Saro, Hariciye Ne-

(Baş ı 2areti umum katibi Leje, kalemi mahsus 
bıem y arafı 1 inci Fcyjada) müdürü Blumel, şube müdürlerinden 

llundasak edilmiştir. • ı 
an b k m 1 yon Lojiye ve Roşa da hazır bulunmuşlardır. linin Lo aş a, bütün İtalyan gazetele· 

llıışiard ndra ınuhabirler1 dP. geri çağırıl- Samimi bir dostluk havası içinde geçen 
a ır. ziyafet saat 15 e kadar devam etmiş, iki 

tı~n ~,. h~reketıe, İta!yar Jazeteleri • ~n~ara 8 5Hususi) - 9;37 mali.yılı b.~i.t- Başvekil Türk - Fransız dostluğunu te-
ila.n et~. gıYıne merasimine karşı boykot çesının encumenden çıkan şeklıne gore Larüz ettiren sözler söylemişlerdir. 
· il.om tıkıeri zan.ledilmektC'dir. umumi yekunun 231 milyon lira olarak Ziyafeti müteakıp Ismet İnönü ve • 
d ada b 1 b' d'l •· a·ı kt a· Blum, Numan Menemenciogvlu ile Delbos e rne u unan ingıiiz gazetecilerinin tes ıt e ı ecegı zanne ı me, e ır. 

Vindsor 
Dükünün en 
Mes'ud günleri 

Eski Kral 12 Kanunuevvel 1936 da 
lngiltereden ayrılırken 

.4 vusturyada 

Sayfa 3 

E 
itil iJahiii mücadele içinde 

yeni bir mücadele 
Yazan: s~lim Ragıp E m6ç 

O 
spanyada dahili mi.ı\!adele devam e
derken Katalonyann. merkezi olan 

Barselonda da bir diğer mesele çıktı. Fa
~izme karşı mücadele etmc-kte oldukları
nı iddia edenler, müşterelc c!iişmanlarile 
henüz kozlarını paylaşmadan biribirleri
ne düştüler. Buna, kuzunun karşısında 

kurtların boğuşması deml'h. daha doğru 
,)}ur. Bugünkü Katalonya, jeneraliter de
nilen bir meclis namın'.l idare olunur. 
Madritle federatif bir birlik teşkil eder. 
Dahili mücadele başlamadan evvel, bu 
mahalli hükumetin başında solcu demok
rat partiler vardı. Mücadele şiddetleoin
e;e fikir ve hareket birliğ1ni temin etmek 
ve cephe gerisinde anaq~ist kabadayılı

ğına mani olmak için bütün partilenıl 
birer veya birkaçar mümesili bu hüku
mete alındı. Ve bittabi, bu hükumet tc, 
bu şekliyle icrayi hüklımE>1 Eder olmak-. 
lan çıktı. Barselonda ve Katalonyanın di
ğer bir kısım şehirlerinı:le mücadele eden 
unsurlar, bir taraftan Katalonya solcula
rı, Katalonya devlet grupu mensupları, 
tımum işçiler ittihadı, sosyalistler ve çift
çi yarıcıları (ortak) larla diğer taraftan 
İberya anarşist federasyonu, Katalonya 
anarşist gençliği, Troçkıstler, ihtilalci 
sendikalistlerdir. Yani, ~u şeklile dahili 
cidal içinde ikinci bir mücadel~ başgös
termiş oluyor. Bu mücadE>lenin hakiki 
mahiyeti bittabi post kav~asıclır ve Kata
Ionyada proleter bir idare kurmak iste
yen bu adamlar, bu ida:eyi kurmak için 
takibi lazım gelen usulül'l (u) ~unda dahi 
r.nlaşmış def;rildirler. En sarih misal, en 
çok husule gelen bu vukuattır. 

Selim Ragıp Eme~ 

Partide ihtısas 
Encümenleri l 1\'\leketı K ı ğ f k ı·d b ı d t da hazır bulunduğu h11.lıie müzakereleri· o rnuı: .. ~ erine gönderilecekleri ıiayi arşı ı ı ev a a e mcm a ar an e • 

d 'a"'Ct da b · ed'l k 35 ·ı ı· t h · t h k ne devam etmişlerdir. Bu görüşmeler sa- Ankara, 8 (Hususi) - B!r akşam ga· e ilnı· . • u rivayet biJahere tekzip mm ı ece mı yon ıra a sısa a -
1taı ıştır. kındaki layihanın tetkikı bitmiş ve maz- at 16, 15 de sona ermiştir. zetesinin hiç bir tetkike .istinat etmiyen 

k Yan rnatb h h ı B t h · t tah k Akşam, İsmet İnönü serefine, Harici- _ garip tekzibine rağmen, Parti Umumi '<il'şt • • uatı İngiliz gazetelerine atası azır anmıştır. . u a sısa a - • 
l Şıddetlı hü k k t · t• ye Nezaretinde Delbos tarafından ikinci Nihayet sevgilisine kavm:tug~u görülüyOf' merkezinde teşkili karariaşan ihtisas ancıı ki . cumıar yapmakta ve ya- ·u e mış ır. ""Y l • 1 . .. d 
taş~ a ıth~1? etrnektedır. Geçen seneye nazaran 19 milyon ~i:,a bir tiyafet verilmiştir. Bu ziyafet te pek Vindsor Dükü şimdi hayatının en ~'?c~~n ~rinin ·tza ~.rı~~. _onü;uz ~ • 

li'arena ~artısınin eski umumi katibi ,fazlalık, maarife, maden arama enstıtu- par ak olmuş ve samimi bir hava içinde mes'ut demlerini yaşamaktadır. Hasre- ı ~un erl e bseçı ecegınlı o~renh ımb'. u 
" ççı Re" .. hh t · kA · lerıne ayrılmıştır geçmiştir. t' . kı··· t kk'"ll b tt'ğ' bı'r encumen er eş tane o acak, er ırı · .1ClZ<Jığ .' Jırna Faşista gazetesinde sune, sı a ve ıs an ış : 

1 
mı çe ıgı ve eve u e sa re ı ı . .. A 

larııkt b~r ınakalede İngifü: ricalini riya- Bütçenin artması mcntlt!kette um.umı L smet İnönü yarın sabah saat 10,30 da hayata kavuştu. Uğrunda taç ve tah • nıns·uç ~zas.~ ~ulunlakclakt1r. . d'l 
de esk? ı~hanı ederek, bunun İngilizler- refahın genişlediğine delil olarak telakki ondraya hareket edecektir. t d f t tt'-· T · . ya ıvası mus eşar ı ara tayın e ı en 
... ı bır ' ed'l kted" Fransız Hariciye Nazırı Delbos ve Sov ın daand eraga e ıgı sevgı ısının • zevatın yerine parti umumi idare he • 
·•ıekted· anane olduğunu ilave eyle- ı me ır. nın ır. t' ·ı . ·ım· k . A k 

b ır. yet Hariciye komiseri Litvinof da yarın Esk' h''k" d .1. . . k ın ye ıne yem erı seçı ıyece tır. nca 
~o l ı u um ar sevgı ısının ocas · . . A .. . 

h • rna rnah r·1· Kapitülllsgon ar sabah Londraya gideceklerdir. cian b d - h b . . 1 uk g' bunlardan Maarıf sıyası mustşarı Nafı aroinı.. a 1 ıne göre, İtalyan _ Habeş oşan ıgı a erını a ınca çoc ı- K , k' . 'b' t h Ik 
ı .. , en h -,,,:u. l I Paris, 8 (Hususi) - Matf'n gazetesinin bi se . . b h Ad' h kk d Atuf ansu nun es ısı gı ı par ı . a • t gergin b' araretli günlerinde bile böy ı..,.ıunBIJe eB istihbaratına nazaran, Türkiye Başvekili Franvınmış tvel .u a .. ıtse am mına a evleri işleri ile meşgul olm1ya devam 
İalyan .. 

1
r Vaziyet arzetmiyen İngiliz - M t .. 8 {AA ) Mısı.,. ka 't" l' l İ sız gaze e erı şu mu emmı • . 

1 
K k 

o· tnuna b on ro, · · - • pı u as· sınet nönünün Fransıı ricalile yaptığı lum t . 
1 

etmesı karar aşmıştır. urulaca en -
"11'trıesı·n se atının bu had devreye yonlarını ilga eden . mukavelename k F a 1 verıyor ar: .. b' k · ed'l ... e set.- t konuşmalar esnasında, Tür iye - ransa - S t 19 d D"k k d 1 .1 emeg· cumenlere ırer se rete: tavın ı e • 
t•anya h b· vep, ngiliz gazetelerinin İs- saat 11,30 da imza edilm:ştir. k 1 aa a u ar a aş arı e Y e . B k ti t' • A k 
t ,_ ar 1 d 1 Suriye arasında akdi mu arrer o an mua ot d 0 d ber' gu·· ı cktır. u ma sa a par ı umumı mer e 1"'lar1 •~·Lrı. .o ayısue tıalyaya karşı yap ur u. nun uzun zaman an ı • . . . .. . 

"<lll k t Makedonyada kış hedenin son şekli görüşülmüs ve Hataya m· .... b .. . .. deyd· zının yenı butçesıne lazım gelen talı a olmuştur. ıyen yuzu ugun sevınç ıçın .. . . A 
l. Lo taalluk eden bazı meseleler tetkik edil- n··k·· il' . t f d 1 k sısat ılave olunmuştur. 
'-Ondra 8 ndrada lakaydi Atina, 8 (Hususi) - Blitün J.\fake u un sevg ısı ara ın an nası ar· ----· .. ··-................. - .......... _ 

)arı ga~ (~.A.) - Resmi mahafil, İtal- donyada kış günlerini andıran soğuk : miştir. ~ılandığını dünkü haberlerde verdik. rek yakalandı, ve izinsiz meskene dt 
t.~li çağı tecılerinin Londradan italyaya lar hüküm sürmektedir. Dırama civa _ Paris gazetelerinin dostane Şimdi, evlenecekleri tarihi tesbit ile hul maddesinden hakında takibatı 
turıu rn .. ~rnası hadisesi etrafında her rına hafif kar yağmıştır. yazıları meşgul bulunuyorlarmış, nikahın Ma- başlandı. 
ldaal'tıaf~hableadan içtinap eylemektedir. yısın 16 veya l 8 inde olması çok muh· Deyli Telgrafın yazdığma inanma} 
tlı.ı u k Fransız kabı·n·sı·ne ı"tı"mat Faris, 8 (A.A.) - Türkiye Başveki- temelmic:. Iazımgelirse Dük dö Vindsor balayın L. Ştır. ı... . arar, lakaydi ile karşılan- ~ · h kk d p ~ 
oı "iilte linin Pariste ikametı 3 ın a öti Bir gazeteci hakkında takibat yapılıyor Kenyede gerirecektir. Oturacag· ı Yf!I '· r teşebb·· re tarafından bu bapta hiç Faris, 8 (A.A.) - Meb'usan Meclisi k' ~ 
,Yadan d .uste bulunulmıyacak ve !tal- hükumete 190 muhalife kar~ı 380 rey· Pariz.y~~ gazetesi diyo! T.ı.: k' . . Valis ile Dük şatonun bahçesinde ge· hakkında daha şimdiden araştırmala 
~ 1ıahat istenmiyecektir. le itimat beyan etmiştir. cDırıJın~l~rımı.z ~enı ur~ ıyenın bu zerlerken, bir gazeteci de içeri girmiş yapılmıştır. 
~ kadar salahıyeth hır devle. adamıyle ve iki sevgilinin mahrem vaziyetlerini Canole şatosunda sevgililerin iyi vaki 

yapılacak bu tema~t~n ancak pek zi • tesbit etmek istemişti, fakat şatodaki geçirmeleri için her türlü tertibat alu i' son p o s ta ' ' n 1 n mu" sa baka s 1 : 2 8 yade memnun olabılırler .. ~:.ansa - Tür taharri memurları tarafından görül~ mıştır. kiye doı:t'luğunun bu goruşmelerden 
kuvvetlenmiş olarak çıkacağına hiç Halid Ziya anketini ~apanlar, kendilerini müdafaa için " Biz ........._ B şüphe yoktur. aynayız, aynaya kızılmaz ! ,, diyorlar 

Q resim parçaları kimlere ait ? Le Jurnal'da Saint Brice yazıyor: 
Bu kadar vaktinde düşen hiç bir gö

rüşme mevcut olamaz. Kanunusanide 
İskenderun meselesi hakkında Ceı.ev _ 
rede yapılan anlaşma bir çok teferruat 
noktaları tesbit edilmek üzere bırak -
anıştır. Keza, Fransa ile Türkiyenin, 
Suriye ve Sancak hudutlarını zaman 
altına alacakları ve Sancak Türkleri ile 
Suriye Aarapları arasında iyi anlaşma
nın teminine ihtimam edecekleri "mua· 
bedenin de tesbiti icabetmektedir. Bu 
muahde Ankaradaki Büyük Elçimiz 
tarafından hazrrlanmaktadtr. Son bir 
tetkika tabi olacaktır. 

t.ı 
O(ICJ • 

$o ' 28 ~arıc.ı 

~tı.c<!~i ~osta okuyucuları arasınaa eğ- Müsabakamız 40 gün sürecektir. 
•a nçtı \~ zen n hediy€li bir müsaba· Şimdi müsabakanın esasını anlata 
~lttnar~l Ul{un ~ u müsabakaya ait ~8, lım, 40 Lan~ tanınmış simanın fotoğ • 

1 reliım .crı neşrediyoruz. (Devamı 10 uncı' sayfada) 

Cenevre, 8 (A.A.) - •Gecikmiştir.> 
BeşvekiHmiz İsmet İnöniı İngiltere 

Kıralının taç giyme merasiminde bu
lunmak üzere Londraya giderken İs -
viçre hududunda Bern Elçimiz Vasfi 
Mentş, birinci katip Fikret ve Millet· 
ler Cemiyeti nezdinde daımi delegemiz 
Necmettin Sadık tarafından karşıla -
narak Lozan'a kadar birlikte gelmiş · 
!erdir. Aynadan aynaya fark var! 



4 Sayfa 

Dalgıçlar denize ablan kayalan nhbmın alhndaki 
oyuklara yerleştiriyorlar. Rıhbmın n.zeri yükseltiliyor 

. Rıhtım Şirketi hükfunet tarafın • ı tamir inşaattan sonra liman güzel bir 
(fan satın alınarak Liman ida- şekil alacaktır. 

resine devredildikten sonra çok Galata kısmında denizin dibinin ta· 
esaslı ıslahata eeçilmiştir. Eski ranması bitmiştir. Rıhtım şimdi taşlar-
şirket zamanında çok ihmal edi· la takviye edilmektedir. Denize atılan 
diğinden dolayı harap bir hale gelmiş kaya parçalarını dalgıçlar rıhtunın di· 
ve kısmen de ço"kmüş olan nhtırnlar bine yerleştirmektedir. Rı.htımın ke • 
sağlam bir şekilde yepyenı yaptırıl - narlarında aşınmış taşlar da değiştiril· 
maktadır. mektedir. Üst saha da terfi amelivesi 

Galatadan Tophaneye, Karaköyden görmektedir Rıhtım bir hayli yüksel
Sarayburnuna kadar sürecek olan bu tilmektedir. 

Poliste: 
Asılsız bir cinayet haberi 

Dün Tan gazetesinde bir haber vardı: 

Üniversitede: 
İnkıllp dersi iıJtihanlan 

Üniversitede inkılap derslerinin im· 
tihan günleri tekarrür etmiştır. Üniver 
sitenin bütün fakülteleri ile yüksek 
mekteplerin son sınıfiarı için inkılap 

imtihanları 18 Mayıs Salı günü yapı • 
lacaktır. 

Deniz işleri : 

Bu habere göre muhtelif yerlerinden 
ağır surette ve ifade veremiyecek de· 
recede yaralı Yunan tebaasından An • 
driadis isminde bir adam iki meçhul 
şahıs tarafından İbrahim isminde bir 
şoförün otomobili ile balıklı hastane -
si önüne getirilip bırakılmış ve meçhul 
şahıslar kaçmışlardr . Böyle bir hadise Bir Alman vapuru karaya oturdu 
yoktur. Dün Çanak.kalede Kilidülbahir mev-

Andriadis yaralı değil, ölüm derece- kiinde Alman bandıralı Thetis vapuru 
sinde hast~dır. Yatırılmak üzere hasta· karaya oturmuştur. Vapurun içinde 
neye götdrülmüş, fakat ölüm halinde 3700 ton kok kömürü vardır. Alemdar 
olduğu için alınmamış, bunun üzerine tahlisiye gemisi imdadına gönderil -
de otomobilin şoförü olan İbrahim ta· miştir. 
rafından hastanenin önüne bırakıl Gelibolu civarlnda karaya oturan 
mıştır. Yunan vapuFu kendi kendini kurtara· 

Ne esrarengiz yaralı, ne de hüviyeti matlığından gemi kurtarma şirketi 
meçhul kalmış bir suçlu vardır. ile dün mukavele yapmıştır. 

Bir amelenin ayağı ezildi Kömür depoları projesi 
Anadoluhisarında Yeni mahallede Liman idaresi tarafından tesis edi • 

oturan ve halat fabrikasında çalv~an 1ecek yeni ve asri kömür depoları .h-;ık
Hasan oğlu Mustafanın ayağına bir ha· kında bir İngiliz şirketi ile görüşü! -
lat balyesi düşerek ezmiştir. Mustafa müş ve şirketin mühend!sleri gelere~ 
Haydarpaşa hastanesine kaldırılmıştır.1 Boğaziçinde tetkikler yapmışlardır. 

Bir otomobil tramvaya çarph ı Londraya dönen ~ühendisler, avan 
Ortaköy Şifa yurdu sah:p ve baş he- projeyi dün liman ıdare~irıe göndermiş 

himi Asım Onur, idare ettiöi 60 ı nu- !erdir. Liman idaresi Ingfüzce olan 
maralı hususi otomobilile İ;t_ikla1 cad- projeyi tercüme ettirmektedir. Ondan 
desinden geçerken, Parmakkapı durak sonra mahallen tetkikat yapılacaktır. 
yerinde 111 numaralı tramvaya çarp- Yeni kömür. mmtakalarından bil . 
rnış, otomobilin çamurluğu kırılmış _ hassa transıt geçecek vapur • 
tır. lara kömür almalan için çok kolaylık 

gösterilecektir. Avan proje muvafık 
görülürse, asıl projenin yapılması Lon 
draya bildirilecektir. 

Halkevinde konser 
Eminönü Halkninden: 
Evlmi2 orkestrası 10/5/937 Pazartesi günü 

akşamı saat (21,30) da Cağaloğlu merkez 
aalonumuzda bir konser verecek ,.e bu kon
ser radyo ile de neşredllecektir. 

Yer darlığı münasebetlle hazırlanan da -
nUyelert arzu edenler Evimiz bfırosundan 
alablllrler. 

Maf 01 bir asker iş arayor 
Mallıl ve mütekaid bir z~bit yevmiye ile 

çalışabileceği bir iş aramaktadır. 
Son Posta İ. H. namınö mektup yolla

r.ılabilir. 

Safraköy e A 

zıraı kredi kooperatifi 

SON POSTA 

1 
Şehir işleri: 

Gazi köprüsü inşaah hazırbklan 
Şehircilik mütabassısı Prust, bele -

diye imar müdürlüğü taraündan hazır
lanan Gazi köprüsünün iki tarafında 
açılacak meydanlar ve bu meydanlara 

l i~eook büyük ~~a~d~lerin projeleri üze· 
rınde bazı degışıklıkler yapmı.ı, proje· 
nin tatbikatına ait mahalli tetkiklerle 
de meşgul olmıya başlamıştır. 

Bu hususta yapılacak isCmlaklerin 
hudutları da tesbit edilmiş bulunmak -
tadır. Yalnız Azapkapı - Beyoğiu cad· 
desinin hudut ve istikametı henüz tes
bit edilmemiştir. Bununla beraber, bu 
yolun Tozkoparan yolile birleştirilme· 
si muvafık görülmektedir. 

İki taraftaki meydanlarla Unkapanı 
Şehzade ve Azapkapı - Beyoğlu asfalt 
yollan için - Meydanlara dikilecek 
heykeller hariç - 400 bin lira sarfedi-
1ecektir. . 

Köprünün iki tarafındaki meydanla
rın tezyini ve A vrupadaki emsali mey
danlardan daha mükemmel oiması için 
de çalışılacak, müsabakalar açılacktır. 

Almanyada mütehassısıarla görüş -
mek üzere giden belediye mühendisi 
Celal de, ykında gelecek, sondaj ra -
porlarını da beraberinde getirecektir. 
Bundan sonra, köprünün esaslı surette 
inşaatına başlanacaktır. 

Eyüp belediyesi için reyiam 
Yeni teşkil edilen Eyüp kazasında 

Dün Ramide planör 
talimleri yapıldı 

..., 

belediye teşkilatı kurulması için bugün Dünkü talimlerden bıtıbalar 
re~iam yapılacaktır. Reyiam için muh-

1 
İstanbul Türk Kuşunun üçü kız ol- K~u muallimleri talebeyi kontrol e 

telıf yerlere sandıklar konulmuştur. mak üzere kırk sekiz talebesi vardır. mişler icap eden direktifleri verIIli;ltl 
111••1 ,Ç, •ı.. 1 l'l'll ır.ı.U e1 errın : Bu 48 talebe, bir haftadanberi, Rami· dir. Bundan sonra, talebe, planörle tf 

- de kampa çıkmış bulunmaktadır. sıçrama talimlerine başlamışlar ve . 
Maliye Vekili cıehrimizde D.. T · dit· ~ un, ayyare Kurumu Istanbul şu- !imleri muvaffakiyetle bitirmişler 1, 

Maliye Vekili Fuat Ağraiı dün An - besi Müdürü İsmail Hakkı Başak, İdare Talebeden sonra, Türk Kuşu Jlll.lıı 
karadan şehrimize gelmiştir. heyeti azasından Meliha Avni ve Bür- !imlerinden Selçuk uzak bir mesafe~ 

Av malzemesi ucuzladı han Cahitle gazeteciler Ramiye gitmiş- bir planörle havalanmış, yüz metre Jt' 
İnhisarlar İdares~, avcılığı teşvik ı:r, ~ale~nin çalışmasını gözden ge • dar uçtuktan sonra yere inmiştir. eC' 

maksadile, av malzt>mesi üzerinde mü- çırmışlerdır.w Sa~t on be.ş buçukta: Ku- Rami ~mpı bir müddet devam tı' 
him tenzilat yapmıştır. Tenzilatlı sa - rumun Cagaloglundaki merkezınden cek, ondan sonra, bu kırk sekiz tale 
tışa 1 Haziranda başlanacsktır. otomobillerle hareket ediJmiş, doğru A. brevelerini alacaklardır. . , 
Sağlık işleri : Ramiye g!diln_1iştir. Saat on altı~a' .. ta- Bunu müteakip İnönü kampı~a gıtf 

.. . . . lehe, Ramıdekı uçuş sahasında, planor1e decekler, orada icap eden dersleı ve 
Musaadesız satılabılecek ılaçlar rile, uçuşlara hazır bir vaziyet almış- limleri gördükten sonra B. ve C. bre' 
Sıhhiye Vekaleti, müsaadesi ahnma· ı lardır. Uçuşlar başlamadan evvel, Türk velerini alacaklardır. 

nelerini istemiştir. Bulliar Vekalete B .. M E L E K' 
mış olan bütün müstahzaratın nümu-r 
gönderilmiştir. Vekalet bunlar hakkın ugun le 2 büyük film 
da yeni bir tamim göndermiştir. Buna 1 KQRQNQF •Nc•LER• 
gö:e Türk kodeksi~de ismı ola~ kom . • 1 1 1 

Baş 
Fransızca sözlü aşk ve sergüzeşt filmi 

rol:erde : MIRNA LOY - SPENCER TRASl' 

2 • ÇAPKIN GENÇ 
FransızcR sözln ve şukılı bUyUk konıe li, baş rollerde 
HENRİ GARAT • DANİELLE DARRIEUX 

Suat 1 ı de tenz.ıatıı matine 

prıme, tablet, pastı], ve mah lul:erinin 
müsaade alınmadan satılmasına nıüsa
de verilmektedir. Fakat kodekste b~ . 
lunmayan gerek basit ve gerekse mü -
rekkep komprime ve mah!ClLer için 
müstahzarat sahiplerine azami b:r ay- ı 
lık mühlet verilmiştir. Bu bir ay için
de müracaat edenler, Vekalet karar 
verinciye kadar müstahıaratıarını sa-

~bil~~~~i~ Bun~n wnrn mü~- - ~------==--~;~----------------·;-~-~~~~J 
desiz müstahzarat görülilrse müsadere 1 lstanbul beletii yesi ı.a.1Lu1 
edilecektir. _ 

Tic~ret mektebi koopera
tifin:n vapur gezintisi 

Yüksele İktısathlar gezlsi bavnların fena 
gitmesi dolayısile 9 Mayıs Pa~ar ıtünü Ada ve 
Boğaza yapılacak gezi 16 Mayıs Pazar gü -
nüne tehir edilmiştir. 

Toplantılar : 
Gülha'le müsamerf'leri 

Giilhane serirlyatı cuma gfinü Prof. Lıitfl 
Aksu riyasetinde müsnmerelerine dev:ım et
miştir. 

Vak1ar gösterilmiş ve münakaşalara Prof. 
Nazım Şakir, Lıitfl Aksu, Burhanettln Os
man, Samı, Kemal, nafi, ŞPrlf iştirak et _ 
mlşlerdfr. --··· ·- ·- .. ·-

l'löbetçl 
Eczaneler 
Bu rece nöbet~i eC?:aneler şunlarclır: 

İstanbul c·~et tıdekiler: 

Aksarayda: <Ziya Nurf), Beyazıtta: 
(Cemil), Fenerde: (Husamettin), Şeh
remininde: (Nazım), Karagiimrükte: 
(Suat), Samatyada: <Teofilcıs ı, Şehza
debaşında: (Asaf), Eyüpte: rHikmet At
lamaz), Emlnönünde: <Bensason). Kü -
çükpazarda: CH!kmet Cemm, Alemdıır
da: (Eşref Neş'et>, Bakırköyünde: tHi
lfil). 

Beyoğlu cihetindekiler: 
İstlklftl caddesinde: (Kanzukl, Dalre-

Daktilo aranıyor . 
Muhasebede açık olan daktiloluk için 13/5/937 perşembe günü saat ikide te1'' 

rar imtihan yapılacaktır. Asgari ortamek teb mezunu taliplerin ta:ısil vesikaıarile 
ve bir istida ile müracaathn lüzumu ilan olunurz. (B.) (2630) 

* * Bele~i.ye Zabıta T~lim~tnamesin.in 438 inci ~addesine cTorbalar jçinde ~~ ~ 
lan pırıç unlarının uzerıne bunu unal eden rnuessesenin ismin~. imal ıarı'1 

gösteren renkli k1işe vurulıncısı mecburidir.> Fıkrası ilave olunmuştur. 
İlgili olanlann malumu olmak ü~ere il i"ın olunur. c2629> 

* * Beyoğlu Belediye Şub2.~inden : Başı boş olarak dolaşırken yakalanıp d'airt)'~ 
getirilen bir tane erkek bt>yaı: kuzu (8) gün içinde sahibi mürac:ı:ıt etmezse sB 
tılacaktır. ' (2628) 

* * Nakil vasıtalarına yürürken bineı. akılan çocuklann bu hareketlcri~1; 
c.len dolayı veli vc:ya v:ısi!erir.in cezalaıı <..ırılacağına dair umumi meclis karafl 
dcği~tirilcn belediye zabttası talimatnamesinin 176 ncı maddesi aşağıda yaı.ılr111f 
tır. Ilan olunur. 

Madcle: 176 .;e 
(85 ve 175 inci maddclPrdc sayılı memnu fiilJeri yapanlarla ar.:.ha, karnY011 ,,e.· 

otomobillere takılan ve :::~alanlar çocuklar olduğu takdirde bunların veli veya , ı 
sil erile nezdlcrinde ika"llet ettirmek su re tile bunlara nezaret edenler mes l1 

olurlar.) (2Gl4) 

* * Beyoğlu Kaymakamlı~jı t•e Belediye Müdürlüğünden: . ıı 

Şişlide Halfıskar Gazi caddesinde isti ınHiki tckarrür eden Apme ŞckercıY'~ı 

575 de: <Güneş), Topçularda: <Sporldis), 
. numaı:alı Safra zirai kooperatifi yıllık kongresini yapmıştır. Bu ko- Taksimde: <Nizamettin>, Tarlnb:ışında: 

r~id 1150 metre n:ıura~ba·ı· ~rsanın metre mu~abbaına hPy'eti muhamın!n~ıctı' 
l.ra kıymet takdır cdıldı~nden bu kıym et uzerinden istimlak olunacagı 3 

darana tebliğat makamm:ı kaim olmak ü .ı.:ere ilcin olunur. cB> c2fH2• 

• · * * · dC 23 ~~~ratıf tevhıtten evvel 30 ortaklı iken yedi, sekiz aydan beri ortak adedi (Nihat), Şişlide: <Halk), Beşikt.aşta · 
.... a ç~~. bulunmaktadır. Bu kooperatif Bakırköy kazası dahilindekı <Süleyman Recep>. 

butun ~oylenn de iltihakile büyük bır kooperatif olmak istidadını göster _ Boğaziçi ve Adalarda: 

~ektedır: _Yakında ortakların beşyüzü geçeceği umulmaktadır. Kooperat'- Üsküdarda: cömer Kenanl, Sarıyer-
fm mesa.ıs.ı mıntakada büyük bir iktısadi hareket uyandırmıc:tı. Resıın· ıdc de: CNurl), Kadıköyünde: (Sıhhatı, CRi-

k t f k 
" fnt>, Büyükndada.: malkl, HcybeJlde: 

oopera ı ın on~resine iştirak eden ortaklardan bir kısmı görülmektedir. ı. __ m_a_ı_k;.;.>. ___________ ...J 

S<"nelık muhammen kn:ısı 60 Jira olan Floryada Kalitarya mnha.Uesın .. JC 
:N 1 d .. kk. b' . d diinıl11 

o. u u · an ır sene mu dPtlc kiraya verilmek üzere açık arttırma E>- ıii· 
• t kJ • • b J d • K,. dıJ( ıs e ısı u unma ıgınd:m pazarlığa çevrilmiştir. Şartnamesi Lc-..ı:zırn l'VLU C}'._ 
ğündc görülebilir. İstekli olanlar 4 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuı v , 

k b·ı ·· 1eı'l me tu ı e beraber 12/5/1937 çarşamba eünü saat de Daım! Enctııı 
de... (B.) (2613) 



fnıamamu~ipli°İ~olsundiy~ Hamifetİi bir" 
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Memlekette Kültür hareketleri 
Türk kadını 

Camı· de halıyı saklamışlar E Muhtelif mektepl«:rimiıde ve l..ı~vlermd~ mii•,1»oreleı 
rztırumda hava I.:urumunA • • • 

f'.-ı....._ 1200 lir• verdi. altın · v.enliyor, hallun ttaYJr v~ arıaclını "h11byor 
_ _.~ (Buaual) - Burada tuhaf ve bir cevap alınamarnlf, nihayet metele za- ,.. ' K •~ (°" 
-ter d l '"l 1 ·f d•Jd• eına .... ye f&\VN -"- bir hldile olmUftur. M-1e bıtaya haber verilmiftir. . . ma a ye l O til h e 1 1 si) - l\f~rkez lstik-
llldur: ı,. .ı koyan zabıta, evvPlen camıe ılk . W okulundlt ıalel>e. 

Çarp ortumda büyük bir cami vardır. lh'eD ve 110n çıkanları tftbit etmiş, bu Erzurum (Hususi) - Kemhan ma- ler ıArıfmdan veli _ 
il canıun imaınlıtma. kaıanm müftülü ırmda Rifat adında bir ad11m sorguşu es- hallesinden Bayan Sapire ispıindtt ih· lerine çok güzel bir 
~t Y&Pmaktadır. nHmda ,CSyle bir ifade v~rmiftir: tiyar ve hamiy~tli bir }tadın türk H~- ıni,isamell! veIÜJJ)if ., 
. İınaın vekili· dai . _ - Efendim, ben cami&>n halı veya ki- va Kurumuna 1200 lira ieberru etmiş . .. 
ilen evveı cami ma namaz~~ lim çalacak kadar bir denaeU irtikfıp e- ve keyfiyet Hava Kurumu Erzurum tir. Mus~er~e ıa • 
lbe\rcuı kıyme~ :Y~ birisımt ~ demem.. Fakat bana kalırsa , bu ifin için- şubesinden genel merkeze bUdirilerek !ebeler ınahalll b • 
ltllcfe oturaru, ibt; t1e gu1 

1 
• de bJr muziplik olsa ıerek! Çünkü imam 1 genel merkezcl€n bir altın madalya He yafct1°rini giymif -

~. e meı 0 uyor vekilimiz olan müftü, Mnki t.apUJUnU çı- buna ait vesika göpderilmıştir. ler, çok güzel 07'JD .. 

İınanı ~"-'- kartmıf gibi, camiin lçlndt-ki en kJ.ymet- lar oyn8 ......... 1 .. ...:a.-
L- veAüUUll her gün her 7.amall V E J d ~~"fil• ~ka bir tar ~ . , . : u bir halının üzerine geçip oturuyor. e rzurum yo UD a Bilh~a ~)'bek~ 
balı üze afı ıhtıyar etmıyerek aynı yanına başka bir kimse sokulamıyor. v • • • • 

lelince· rinde oturması ve namaz vakti Halbuki usulden olal'ak. imamlar, dai- b• k d beg<:mlmiştır. Resim-
~ nıilu.a cemaat aruındaıı saf1an yara- ma ınlhrabın atkuında ve Wn yakiılin- ır amyon yan • de mekteb heyeti ta- ICnnaijwe ..... elctdvtMk MlııtUN 
bııuı h ba ıelmesi, cemaatt~n bazıla- de bulWlmak *P 8dw. Bundu da mak- Trabzon, (Hus-uşi) - Er~ Silmek limiyesinin bir kısmı ft mtlsaJDlq nren talebeler ~-
.,. bir OfbU~uğunu ceJbetrni§ ve mü.f ~t, imanun cemaatin uuanda ıecerken. lizere yola çıkan 10 numaralı kamyon~ 

llüftü lllUzip~ yapılmıştır. Jdımeyt l'Wt.z ~ir... Hamsiköy civarmdA ~~ 9epq1y iftiaJ 
laer Vaki~ ~ ~iye ilf'l.diii WD .Belki de; imııv bu TUifnfai batlr1-t- ~re~ kimjlen y~ır. ljj~ ~ofö
turduau tki libı. yerme gitmı~ fakat o- paak için hah yeri.Dden kaldlftlımltır· tUA dikJıaW.U.iği yüıün,Q.e~ vııJme. umu, 
IGııce balının yerinde olmadıjını iÖ • Camii arvsanu halm bulabiliniııiı! tir, irzwwna gic;lep yo!cuJ~rla, UçAncü 

Hendekte Kurtköyü talebeleri 

llaıı ha)'ret içerisindd kalnu§tu'. Z..bıta, eeınü bqtuı qağı kadar ... Umum ;Mijfettj~ik m.emu,r)Mındml ~-
lrıiida .ll'aıunıt. bulunanı.Gmı1. muayyen raıtuınlf ve yukarıda bir' kilimin altında lterrem, &:<!.at, BaJı4mn ~ltı yüz }ifa Jµl-

Viınlerdeıı aoruştutulmuJ, miYbet mahut halıyı bulmuıtw. dar bir kıymet taşıyan eşyaları ve bu Jl)e 

Geredede bir yangın 
itfaiyenin yeralb havuzlarından çok istifade edildi ve 

lt:q sirayet istidadı göstermesine rağmen $Öndürüldü 

vanda Müfettişliğe ait bazı evrakın dıi 
~dığı şöyJenmek~,r. }UWsffl haber 
a:ı.n Vitll Sezai U.z'er (jerhal Jiamsiköyü
ne gid.er~k yolcuları geri göndernıi.şti.r. 

Kaşta bulunan 3 bin 
senı:ik iskelet 

Kaş ( Hususi ) - Gönbe - Kasaba 
arasında yapılan şose inşa.atında bulu· Hendek'in ~ köyi).Qdep bildiıiliypr: K.urd köyü ao Jlll* bir T6ık ~ 
nan ve 3000 sene evveline ait olduğu 200 hanelik köyün 1200 nüfusu vardır. Atiye adındaki bir kadın 105 ymflDda hl
anlaşılan bir insan isk~~etinin üzcri.Q.- la sağdır. Uç smıflı mektebe ikl köyden 171 talebe gelmektedir. lıfektebte büyük 
deki tetkikat devam etmektedir. İske· bir intizam vMdır. Bütüa talebeler bir örnek giydirilmektedir. 

!etin ağzında 32 dişi de mevcuttur. Bir u 1 H Jk 
bileğinde bilezik bulunmaktadır. iske- r a a eVİDİD mÜsamereJerİ 
let tuğladan mahfazş içınde gömülü Uıia, (Hueu.ei) _ 
olarak çı1P;nıştır. İsteletin tarihi bir kıy- Uda Halkeviladıekl 
meti haiz olduğu :zannolunmaktadır. 

=- i@Slılc: faaliyeti IOD 

Ger~ rl gijnkrde muhitte çok 
apJJU.8 'b_,m _ık ve orman iyi Ob." t.,,. brU • 

ıflar• mıştır. Gençler ge • 
Gerede (Huawd) - Bütün ttö.y muh- .ceieri Hatkevbte 

tarları, parti ve -1ıale mümessilleri, toplan.arak emimi 

Halkevinde topial'ank oıw;J.ann mu· 1ıasbd..ıter ve ellen· 
lMfum. ~a .oraau fa meımıru eeler terttb .....__ • 
Mustafa ~- 'V«dij't izahatı ~;ru,; 

~ O.m .,. ltfafwm MI~ lar. Hatkevi spor ko-

"'1 ede, CBususl) - Beledtye, bin evi ~ namın, hayatı da, ttfJdye tara- }(~ğa ~ Mpgen ~,.sinde bu- lu da .-.cıJıer ••• .._._lar ter~ ettnekW!r . 
.ıta"::" kaaı..nnma 8 tane b(lyt1k yer 6Mlın, pencereden ~ak suretile ı... ~ .prDoıı hutal!ğmdan Urla Ha.lkevinin pl~JwJ ~ Jrıolu 1'a ı.fta cYurdum !çhıı. ve cMeczublan 
kada; ._. Y&ptlmuftı. Bu bavuzlaruı ne kurtanlmıştır. Bu hldise ne. 1tıll1~ ~ ıiçill bu t..ytan Hayati piyeBlerini teımll ~- Urla IWkı bu piyesleri alAb ile taldb etmiftlr. 

llil 11rt1~?~ olduğu, geçen çarpmba gC1 .. ,.,.gm havuzlarmuı ehemmi7etl bir ,..._ waW• lliiQia »UMklara •· L .. , b . ..l kt 1 nh 
~-;;;c1ı. defa tlalta anJaııiımt bulunmaktadır. "rlfıllmıltr. u e urgazua me ep er yaptı yor 

.._ ba •lrpmı saat onda, Wr kadı -
~ Yalnız olarak oturdu~ evden, bir D •• _ _J ba ) d k 1 
11~ bire bir yangm çıktı. Civar, gayet UZCeue yan ar J8f Jm 0 ll 
~:n kav gibi ahşap ev~erle dolu old~- .Düzcede 1 •/3/931, 
ltıiiıı· ' ~ yangın, bütün kasaba içın tarihinde Hava Xu· 
lbı un hır tehlike halinı alabilirdi Yan- nımuna yapıla,a 
'1tı ~ne derhal yetişen itfaiye, bu yer yardımın genifle • 
bir gın havuzlarından istifade ederek tilınesi maksadile 
~saat zarfında, etrafa sirayetine mey- bir cBayaıılar yar ,. 
w... ~eı-ı:neden yangını söndürmüştür. E- ~.- ko.1 f,_:ı,;1 •ııq lÇerfsinde u,ı.ı.u \l.U> ~ e • 
~ ve alevler arasında kalan .dilmiştir. Bu teşek-

&nıde.132 tohumlanma istasyonu kül nnzoede bü1wl 
ıu!ur~. <'!:usuat) - Almanyadan ye· bir al.ika uy~dı.r ':" 
~ ? ıkı yuz elli Merinos koçu getiril- Dl1f ve ciedw tu.li
~ tır ... Bu koçlar et ve yapağı koçlan - y~te aeçea letek • 
.._; Yuz elli bin koyun bu koçlarla Dl çUşmalann "' 
..... ı. tohumlanma emeli,esifte tlbi tu- dan miilbet netice· 
~tır. Bu V9ile ite .sun't tohum • 1er almaya batla· 
lıa-~=- ı.ta.,onıan sekizden kırka çı- llUfbr. Jlesmhınhıde 'Düzce !!ava Jtu.ru 1111 .....- W'dıa IW.Wl tdaN 
~l!IJUştır. hefeU a.ı.n ve n,.aen &5ıii1nıektedir. 

( 

Puer Ola Htt••n lleJ Diyor Ki ı 

....___ llasan Bey - Erk klcr her Hasan Bey - Hatta, hatta, 
~de kadınlardan üstündür- cledikoduculukıa Wle.. 

- Işte bu .Yanlıf !H$san 
Ba7l. 

Elbistan 
ENNt..... f/1111 • 

4erilmiştir: Orta o • 
bl ba§JDda direktö
ıG Arif Göriendtk ol· 
ct.ğu halde kültür sa
basmda 1'11,& bir 
flıaJtyetle tılıpnak • 
tadır. T.alebeler JJz .. 
sat buldukca te,msJl.. 

liaSIW ..Bey _ Doğrµ.. ;w.. ler de vermektedir -
ali .de ıneydaada., dleiici Zi ler. En son olarak A· 
fa. .111.e111 asim ~ ffttı• ka GüııdüniD ?ıl.nJ 

orta okulunda temsı1 

-1 Tıldam at17esl temsil ....... tal6eler ternstlde ço'k muvaffak oJmu§lardır 



6 Sayfa 

aumun ocağma incir diken Arnavut 
hapse mahkOm oldu 

" Ben o Rumun ağaçlarını kesmeğe tenezzül etmem ,, 
diyen Arnavut bir ay hapse mahkum edildi, fakat 

cezası tecil olunduğ.u için ucuz kurtuldu 

- Hani derler, var oz!lkta ... nasil der- bu adamın suçunu· sabit gördü ve bir ay, 
ler, a zanım? Ozakta dikmis inzir ... bu ,yedi gün hapsini k:ararlaştırdı. Ancak, bu 
adam benim! cezayi tecil etti. 

- Yani, ocağına incir dikti, demek is- - Haydi, bu sefer ucuz kurtuldun. Fa 
tiyorsun galiba? kat, bir daha sefere dikkat el. Eğer baş-

- Evet, inzir dikmis benim ozakta bu ka bir suç daha işleyecek olursan, iki ce-
adam! zayı birden çekersin, ha! 

Mesele, şu: Davacı olan Hıristakinin - More, ben ... 
arsasında bir çok incir ağacı bulunuyor- Arnavut, halii ağaç kesmediğinde ıs -
muş. Kendisi başka yerdP. oturuyormuş. rar ederek koridora çıktl. Bu sırada Rum, 
Şamil isminde bir adam, bunu fırsat bil- ceza salonununun kapısında bir avukata 
miş, o ağçları kesmiş; ve ne yapmışsa yap soruyordu telaşla: 
mış! İhtimal, soğukta odun yerine ocağa - Ucuz kurtuldu, ne demek azaba ? 
atmış, ısınmış! Yoksa bu bana pahalıya malolazak? Ya-

- Sen ne diyeceksin, bakalım? Bak, ni vermiyezek inzirlerimin parasını? 

neler söylüyor? K 
Dava edilen, ayağa kalktı. Orta yaşlı, OmUnist SUÇIUJaranm 

pos bıyıklı bir adam: duruşmaları 
- Gören, dedi, var mı a<'aba? 
- Şahitleri dinleyeceğiz. Şimdi sen o-

nun orasını bırak ta, sorduğuma cevap 
ver. Kestin mi, kesmedin mi? 

- Varsa gören, gelsin karşıma, .söyle
lesin suratıma karşı more! . .• 

Dava edilen, esas sorguya cevap verdi. 
Fakat, gene dolambaçlı biı şekilde: 

- Ben, dedi, kırk yıllık bahçıvanım, 

rnore! Benim bahçemde vaı her türlü a
ğaç. Var badem, var dud, var ceviz, var 
elma, var ay ... 

- Anladık, ayva ve saire birçok ağa
cın var. Bunun lncirlerıni kestin mi, kes 
medin mi? 

Nazım Hikmet, Dr. Hıkmet ve saire 
komünistlik tahrikatı suçlularının duruş
malarına, dün sabah Ağır cezada kapalı 
celsede devam edildi. Dün sabahki du
ruşma, saat on üçe kadar sürdü. 

Bundan sonra da, Kadıköyünde Mah
mu:baba mezarlığında bir gece, öteden
berı tanıştığı Bartınlı Hacer isminde bir 
kadını, parasına tama ederek knsatura ile 
öldürmekten suçlu Hüseyin onbaşının du 
1uşması vardı. Davanın bu celsesinde bir , 
çok şahit dinJenilecekti. Vakit geciktiğin 
den, bunlardan imza alındı ve duruşma, 
5 Haziran Cumartesi sabahı saat 9 a bı
rakıldı. 

Sigorta sahtekarlarmm 
muhakemeleri 

- Söylüyorum, more. Var incir de be
nim bahçemde. Ben ne yapacağım bunun 
incirini? Ben kimsenin dıkmem ocağına 
incir! Bunun ocağına ne diye dikeceğim 
6allki? Tanımam kendisini, kan kavgası Yaşayan bazı kimseleri ölmüş gibi gös-
yok aramızda. Yok bir düşmanlık. Hem tererek, bunların hayat ı;1gortalarını, cÜn 
bôyle ağaç kesmekle mi dikilir ocağa in- yon> sigorta şirketinden almağa teşeb
cir, dikilecek olsa? büs ettikleri iddiasile Dôrdüncü cezada 

Davacı, dayanamadı, yerinden fırladı: ,duruşmaları yapılan Onnik İplikçiyan 
- Daha nasil dikezek ozaka inzir? A- ve arkadaşlarının duruşmalanna dün sa

fas kemiyezek de ckopsi kefali> yapazak hah .. de~~ edilmiştir. 

SON POSTA 

R
Hidiseler ... · ---..-.
ilrşısıod '-

tsıanbuı havası
Büyük bayan, büyük bay, bayan, bay, 

küçük bayan, küçük bay ve hizmetçi. 
Yedi kişi ediyor ... degil mi?. Bu yedi 

kişi ayni evde otururlardı. Hepsinin de 
birer hatıra defteri vardı, şimdi onların 
hatıra defterlerinden birer parça nakle
deceğim ... 

Hizmetçinin defterinden: 
c5 Mayıs - Ne fena hava, soluk müt

hiş .. Yağmur da yağıyor .. Bugün gene 
böyle geçecek, ne fena ... vesaire ..• vesai-
re ... > 

* Büyük Bayın defterinden: 
c5 Mayıs - Oh ne güzel. Tam mAnasi

le bir bahar sabahı .. Kuşlar ötüyor. A
taçlar çiçek açmış, güneş ıhk aydınlıği
le odamın içerisinde ... vesaire ... vesai
re ... > 

* Büyük bayanın defterinden: 
c5 Mayıs - Hava bugün gene sisli, ıöz 

gözü görmüyor. Bu ne üzücü şey ... Ne 
vakit güneş göreceğim?. Ne vakit bir 
bahar sabahında uyandığımı hissedece-
v • ? • gım ... vesaıre ... vesaire ... > 

* Küçük bayın defterinden : 
c5 Mayıs - Bugün de gezmiye gide

cektik!. Bu havada da gezmiye gidilir 
mi? Şakır şakır yağmur yağıyor. Her ta
raf göl olmuş.Güya futbol de oynayacak
t1k. Bu ne kötü talih ... vesaire ... vesai-
re ... > 

* Küçük Bayanın defterinden: 
·~ Mayıs - Ala, mükemmel; işte tam 

benım istediğim hava; sanki bilmişim de 
~eclaya bugün için söz vermişim. Ne se
.rın, _ne de sıcak .. Ada da bugün ne gü
~eldır. Hemen gidip yola çıkayım ... vesa
ıre ... vesaire ... > 

* Bayanın defterinden: 
c5 Mayıs - Bugün gene havada bir 

tuhaflık var. Vallahi donacağım. Ne so
ğuk, sanki kış geri gelmiş, dışarda da sulu 
kar yağıyor ... vesaire ... vesaire ... > 

* Bayın defterinden: 
c5 Mayıs - Ter içinde kaldım. Ne sı

cak, ne sıcak .. Ben böyle sıcak hava A
ğustosta bile görmemiştim. Hele şu fa
nilayı çıkarayım. İnce bir gömlek yetişir, 
beyaz keten elbisemi gıysem çok iyi o
lacak ... vesaire... vesaire ... > 

, 

l\Iayı~ 

Hal t Ziyanın jübilesinden 
enstantaneler 

r-------- * * "' Üstadın verdiği ders • iki aftrahilik konferans • Hüseyin Calıit 
" Progra:?1a d.~~il de.ğilim ,, diyor • Perıefon ıairinin irticaleO 

soyledigı beyıt • Solmuındaıı korkulan çiçekler 

Y•z•• ı Plllret Adll 
,• 

Hüseyin Cahit Sel4m6 lud Hamdi Ba§ar l • 

Bundan on sene evveldJ. Halid Ziyayı beı Ytı§larında ... Onu tanır gibi ol«Y?~ 
Yeşilköyündeki evinde ziyaret etmiş, o - n.ım ... Bana benziyor. Bugünün gençlıy• 
nunla görüşmek zevkini elde etmiştim. nin timsali olarak bana geliyor. Bir eli~ 
Fakat onun asıl kudret ve şahsiyetini E- de bir kıise var. öteki elinde bir iki~~ 
minönü Halkevinde ıerefinc yapılan top- cBeni tanımadınız mı> diyor, cBcn Jltıl~ 
lantının sonunda kürsüyP. çıktığı ve söz Ziyayım. Elli sene mi çalı§tınız? Sizi çel 
aldığı zaman tanıdım. Halid Ziya Uşaklı- yorgun görü.yorum. Size serin bir § r' 
gili dinlerken duyduğum vecdi, öyle zan- bet getirdim. İçiniz. Bu tacı da, ko§tı•ar. 
nediyorum ki hayatımın sonuna kadar da, mücadelelerde yorgun olan mıı~r 
bir daha duymıyacağım. ferlere olduğu. gibi, başınıza koyunııtıı 

Onun Oscar Wilde'ninkinden daha in- f ıte o serin §erbeti içiyorum ve tacı alt 
ce bir ego'su vardı. Hitabesile herkese yorum. 
bir der~ verdi. Ben bu sözleri hayal değil, bir hakilt1

11 

~:ndin~ mahsus, harikulade bir sa - olarak kabul edenlerdenim. Halid Zi)'İ 
d~lige erışmiş fakat hiç bir zaman ede- ,Yalnız ve yalnız kendi kendine borçlll .' 
bı kı~~etlerden feragat etmemiş üslubile ,clur. Bizler sadece bu elli sene evvel elJ' 
v~rdıgı bu dersi ~aç bahtiyar anladı, bil- ne aldığı meş'aleyi söndürmiyen, ve zi' 
mıyorum. Ben, dınlemek zevkıni kaybet- yasını koştukca arttıran eski talebe b'tıl 
~emek için ~.ot a.ln_ıağa cesaret edeme- günkü üstadın hayran' seyircilc~deı 
dım. Esasen sozlerını aynen nakledemez- ıbaretiz. 

~· Z~r~ Halid Ziyanın sözlerini, Halid * 
Zıya gıbı nakletmenin imkanı var mı? Jübile nasıl oldu? Bu suali, daha doJ' 

Maamafih, nasıl güzel bir kadının sın rı.ısu, jübile'nin eksik tara!ları ne idit 
bozuk bir aynadan görünmesi o aksin bir Hatta, fazla kısımları nelerdi? tarzınd' 
baş~ası~a aid olması demek değil ise ben koyarsak daha iyi yapmış olur~z. 
Halıdw Zıyanın sözlerine nankör bir akis Toplantının maksadım, gösterilen hUS" 
olmagn cesaret edeceğim. 'Üstad af buyur nü niyeti kaydettikten sonra bu rneself 
sunl.ar. Cesa:etimi, vermiş olduğu dersi üzerine avdet etmek faydadan hali değil' 
tefsır gayretıme bağışlasınlar. dir. * Her şeyden evvel, üst:ıd hakkında ve ~ 

beni yoksa? Öyle dikezek lnzir ozaka? Dunku celsede, Beyazıt nüfus memur-
Böyle yapilir bu onza? luğundan bir istilama gPlen cevap okun * 

- Sus, otur yerine, §imdi söz sırası o- ~uş v~ Sivas nüfus memurluğundan da - Bir yanlışlık mı var?. 

Halid Ziya Uşaklıgil'ın, ~lli beşinci rilen konferanslar çoktu ve bazıları u 
4 

ı;an'at yılını tes'id için toplanmıştık. Ev- zundu. Agah Sırrı Levendin konferansJ 
vela, bizzat üstadın sözlerine göre, bu elli bir buçuk saat sürdü. Alaka ve hüsnü llİ' 
beş rakkamı yanlış olsa gerek. Halid Zi- yetlere rağmen bu uzunluk hissedildi. 
ya bir gazeteye verdiği beyanatta 68 ya- Konferansından sonra, Hamdi Başat 
şmda olduğunu, ilk yazısını 16 yaşında Agah Sırrı Levendi, konferans salonu • nun! Ey, netice? Yani sen bunun incir bır istilamda bulunulmak üzere, duruş- Diyorsunuz .. Hayır, yanlışlık yok. Ta-

ajaçlannı kesmedin, öyle mi? manın devamı 5 Hazirana kalmıştır. .rihler gayetle doğru. Hepsi bu hatırala- neşrettiğini söylüyor. Demek 52 yıl. nun yanındaki odada tebrik ediyordU· 
- More, ha~r!. Yok ~yle ,ey! Beni~ Bir kadm tevkif edi ldı" rını 5 Mayısta ve uyanır uyanmaz yaz-

a,ahçemde var ıncır, verır mevsimde bol dılar. Yalnız şunu söylemeyi unuttum. 
Sonra, bu toplantıya, bazılan kutlula- Nizameddin Nazif: 

ma, bazıları merasim, bazıları ihtilal gi- - Ben, dedi, doğrusunu söyliyeyiıı>ı 
meyva... Soğukçeşme yokuşunda 28 numarada Hizı:ıetçi altıda, büyük bay altı buçukta 

İki taraf, yat~ırıldı; birkaç falı.it din- oturan Cemile isminde gene bir kadın büyük bayan yedide, küçük bay yedi bu~ 
bi isimler taktılar. güzel bir tetkik yapmışsın, fakat pek ıV 

Halid Ziya, söze, kendisi için yapılan zundu. ! 
Jenildi. dün sabah Adliyeye getırtiJ~iştir. Mev~ çukta, küçük bayan sekizde, bayan sekiz 

cud~n Sultanahmet birinci sulh cezaya buçukta ve bay da sekizi kırk beş geçe 
toplantıya güzel bir mahviyetle te- Hamdi Başar: 
§ekkür ettikten sonra, küçük bir cusul - Hayır, dedi, bir buçuk saatin na~ Reis Müddeiumumiye sordu: 

- Ne buyurulur? 
verılen Cemile, alacalı, örme bir hırka uyanmışlardı. 
ile gene alacalı bir basma parçası aşırdı- İstanbul havası bu ... 

ve adab, dersile başladı ve cjübile> nin geçtiğini farketmedik. Hem bana c>ylf 

- Suç, sabittir. Bu itibarla ..• 
Müddeiumumi, ceza istedi, davacı mem 

ııund~. Dava edilene gelince. o, hiç renk 
vermıyor, fakat, kesmediğini söylemekte 
inat ediyordu: 

- Tenezzül etmem başkasının incir a
lacına, more; var benim bahçemde daha 
iyisi .•• 

Heyet, kısa bir müzakereyi müteakıp 

Çocuk üzer inde 
Bir isim değiştirme 
Vak,ası 

ğı iddiasile gönderilmişti. 
Kendisi, inkar etti, şöyle söyledi: 
- Ben, çamaşır yıkamakla geçinirim. 

Annem de iş görür. Bu hırka ile basma
ya elimi bile sürmedim. Hayriyeye ver
miş te değilim. O, beni kıskanır da ondan 
bu iftirayi atıyor! 

Hakim Reşit, dosyayı gözden geçirdi ve 
Cemileyi tevkif etti 

Şimdi ise kayın valideır. de çocuğu • 
m_u~.n - gene kendilPrinin münasib 
~?r~ukleri - nüfusa kay1tlı ismini de
gıştırmişler. Çocuğun eski adını yazdı-

Şöyle bir mektub aldım: 

Hercai teyzeciğim, 

cBir hayli düşündüm, bir hayli so
ruşturdum. Aldığım cevablann ço • 
ğunda: 

- ranlara hakaret amiz sözler sarfedi -
yor!a.rmış. Sen ne dersin hercai tey • 
zecığım, az kaldı bütün çiçeklerin adı
nı sayacaktım.> 

- Seni efkanumumiyeye fena tanıt
mak içindir. 

Denildi. Fakat benim aklım bunu al
mıyor. Sana sormıya karar verdim. 

Cevabının efkanumuı:ıiyc üzerinde fe
na tesir yapamıyacağını düşünerek sa
na soruyorum: 

B_en . evlendim, karımla önceleri iyi 
geçındık. Fakat talihim değil kayın 
pederim bizi ayrılmıya mahlcfun etü. 

* EvvelA bu okuyucum bana: 
- cHercah 

Sıfatını neden veriyor! Maksadı il
tifat mı, değil mi anlamadım. Mektu
b~n~an da tam bir mana çıkardığımı 
soylıyecek olursam yalan söylemiş o
l~cağım, fakat kolleksiyonun içinde 

db~r tane de bu cinsten bulunsun, de -
ım. 

Okuyucum biraz daha Yazılı olursa 
cevabını veririm. TEYZE · 

• 'I. •4 ............ ~.............. • ----·· • -

1MSET ne olduğunu anlattı. Lakin bunu hisset- geldi ki konferansın bazı eksik ıaraflat1 
t~edi'. ve derhal insanların ~hasail gü- var. 

Sulh hukuk mahkemeleri dun .zıde, sınden bahsederek bu hasletleri Agah Sırrı Levend, tevazula tasdik et-
san'at hayatının ellinci senesini tes'i _ ti: 

A 

taşmdıJar ~en dont~ ikram eden gençlik hesabına - Evet, vakit olmadığı için bazı yer 
dliye sarayı yangınından sonra, E- · _ay e tı, oradan eskilik ve yenilik balı- !erini çıkardım. 

mi~önü kaymakamlığının bulunduğu Sir sme ~~çti: ~alid Ziya, bu bahiste, yalnız 
kecıdeki cGülbenekyan• hanının gayri kendısı gıbı şahsiyetlere mahsus bir u _ 
müsait bir kısmına sığınan Sultanahmet :Z~k görüşle, o gecenin erte~i gün ken _ 
S~lh Hukuk mahkemelerinin, kalemleri- dıne ~arşı uzanaca~ dillere peşin bir ders 

* 

nın ve tebligat bürolarının uygun görü- vermış oluyordu. Üstad dedi ki: 
len yeni binaya taşınmalarına dün öğle- - Eski Yunanlılarda bir rasime var _ 
den. sonra başlanılmıştll". un§. Bir yevmi mahsusta, §Phrin bir mey-
Dıvanyolundaki eski .Türk Kadınları · danına, yaşlılar, daha a.:: yaşlılar ve en 

Biçki yurdu, binasına taşınmaları, bu - 9enç.ler toplanırlar, devver bir halka 
gün de bütün gün sürecektir. Bu işin bu t~şkıl ederlermiş. En yaşlı elinde tuttuğu 
gün tamamlanmasına ve ayni zamanda bır me§'aleyi kendinden daha az Ytı§lıya 
yerleşme işinin de yarın sabaha kadar ve 0 da daha az yaşlıya verirmiş. Böyle
tekmillenmesine çalışılat:aktır. ce me~'ale sönmeden en yaşlıdan en gen-

Üç mahkeme olan Sultanahmet Sulh ~~ dogru e.lden ele geçeı·miş. Bu meş'ale 
Hukuklar, yarından itiharcn, davalara ır remz'dır. Yaşlılar, ellerinde tuttuk • 
.bu yeni binada bakacaklardır. ·~:~ m~ş'aleyi söndürmeden en gence 

mege mecburdurlar VP. isterler ki b 
Frankla istikrar ,meş'ale daima münevver kazsın u 

Dün frank borsada bJr Türk lirasına mu- . Halid Ziya, büyük bir nezaketİe bu ra
ka!>il _ 17 f~.an~ 60 üzerinden muamele gör _ sımede gençlere düşen mukabil vazife _ 
muştur. Dunkü muameleler hararetll olmuo den bahsetmedi. Bu vazüenin lm 
12.:500 franklık muamele yapılmıştır. ünı ~ ,nı onların idrakine hıra· l B y~pı a~ı
Turklerde biraz dütüklülc vardır. Evvelki nerek .. .. . K ı. ugun sevı -
gün 20 llra 67,5 kuruşta ltapanmı§tı. Dün m- k" goruyorum kı gençlik, bir takım 
20,45 de açılmıt 20,50 de kapanmıştır. 1600 u.n ır az yaşlıların söndürmek istedik-
muameıe olmWJtur. lerı bu meş'aleyi canlandırmakla 

Çiroz ihracatı 
Bu sene balık latlhsal ve ihracatı geçen 

senelere nazaran mühim miktarda fazla ol
m\14tur. Bu · yüzden memlekete Jcülllyetll 
para ııtrmiftlr. Bu aene Qlroz çoktur. Son 
hatta 1çlnde yüz bin çıtt çiroz ihraç edil • 
m!otir. Qifti 1k1 kuruttan verllml§Ur. 

guld'" ·· · meş -
~.r, ve unıversite gençliğine atfedi-

len sozleri tekzib etmiştir. 

* Üstad, sözlerini biti!"irken şöyle bir 
hayalden bahsetti: 

-_- Şu köş~den. bir gölge bana koşup 
gelıyor. Gcılıba bir mekteb çocuğu. On 

Agah Sırrı Levend konferans verirJ<eO 
mütemadiyen su içiyordu. Böylece öniitl" 
deki sürahi bitti. Bir yenisini getirdjleJ"• 
Peyami Safa: 

- Eyvah, dedi, ikinci sürahivi de difl" 
Iiyeceğiz. · 

* Bu esnada, bitişik salon:\ bir büket g~ 
ti;il.mişti. Mitat Cemal rlc oraya gelrniŞ "' 
ti. Üstada verilen ve onwı kürsüden inet"' 
ken bıraktığı bu çiçeklere bakarak: 

- Bari, dedi, şunlar solmadan vere "' 
bilsek! 

* Persefon. şairi Salih Zeki. eJindeld 
• e' 

programa bakıyordu, en sonunda çaY " 
rileceğini görünce, içini çekti, irlicBıeıı 
dedi ki: 

Bir çayla pasta nem;;ı:e yetmez? 
Bu kadar ilim bize gerekmez .. 

Birisi saatine baktı, itiraz etti: ~ 

- Pek acele ediyorsun, bu çaY sB 
kahvaltısı azizim. 

S l • . . * n1tı" e amı izzet, bir kapı nrkasında, ya 
dakine fı.sıldı.yordu: dC 

- Ha1ıd Zıyanın piyesleri için ben 
bir konferans verecekt:m. Olmadı. Jtef11 
benimki kısa idi. 

• A * '" .. Nihayet Agah Sır.rı Levendin ıcoıı 
(Devamı. 8 inci sayfada) 
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Tarihten sayfalar: 

Öküz gibi bağ1ran ve otlayan 
Hükümdar: Buhtunnasar 

Kadınların 
kara listesi 

Bir Fransız gazetesine göre 
kadınların hoşlanmadıklan 

on çeşit erkek 

Doğanspor Beşiktaşla 
2 - 2 berabere kaldı 

>f. .. >f. 
Rüyuında bir heykel gördii : 811 heykel çok büyük ve muhte-
teaı~i, batı alhndan, goısu ve kolları gümüıten, ~acakla!" 
deaıırden yapılmıfb. Fakat ayaklan kildendi ansızın dagdan bır 
~ yuvarlandı ve heykeli yıkb. Bu rüyanın manası acaba ne idi? 

Tüccarları bilirjfr4iz, içlerinden bir 
tanesi bonosunu vaktü zamanında öde
yemeyince, diğerleri keyf1yeti derhal 
birbirlerine bildirirler ve sözünde du
ramıyan adamın ismi de kara listeye 
girer. 

Oyun karışık ve zevksiz oldu, Beşiktaş mağlup 
olmamak için çok sert oynadı. Dojanspor, bugün 

Fenerbahçe ile karıılaııyor 
Y•z•n: Tur•n Can 

Bundan 2550 yıl evveldi. 
dı. Babilde gene büyük bir faaliyet var

büne kadar Fıratın bulanık suları 
Yanında kı .. . ve Mezepotamyanın zgın gu-
lleşı altında hurmalıklara sığınan §irin 
~e Yorgun bir çöl kızı gibi sessizdi. Fa
l at bugün ininde rahatsız edilen bir as-
an gibi homurdanıyordu. 

hu:S.:bn•in en meşhur ve en muhteşem 
kunıdan Buhtunasar emir vermişti: 

- Ordu hazırlansın! Yahudiler üstüne 
lefer var! 

b~Ünkü bir gün önce Kudüs'ten gelen 
atlı şu haberi getirmişti: 

kÜ :Mısır kralı Apriyes ile Yahudi hü -
d ?tı.eti birleştiler. Babil'in oradaki or -
~a isyan ettiler. 

Ükümdar haykırmıştı: 

1 -:-- Artık bu herifler çok oluyorlar! Bir-
eşık Suriye krallarını Kargamıs'da pa -

Çav ~ 

1 ra. edeli on sene ancak oluyor. Bun -

1lrın ıçlerinde en tabansı: çıkan Yahudi
: oldu. Fakat zayıfiıklannı çabuk ıtiraf 
. Yorlar ve yola geliyorlardı. Bunun i -
~ SUçlannı bağışladım. Dört sene önce 
1ay ır kralı gene SuriyeU!eri kışkırttı ve 
l an edenlerin başlarında Yahudiler bu
;ndu. Bu sefer de onları darmadağın et
e ın Ve gene suçlarına aldırmadım. Boyun 
diinıek §artile yurdlannda bıraktım. Şim
bütt~kr~r isyan ediyorlar. Anlıyorum ki 

1 ün ısyanıann başı bu tabansız dev -
~tten geliyor. Artık buna bir son ver -
a.ııeliYinı. 

Ordu pek çabuk ha.zırWıdı: 
li"ırat'ın garb yakasına ıeçen yüz bin 

:lı nehir boyunca §iı!We doğru yollan-
' sonra garba döndü ve korkunç bir ka

sırga gibi Suriyeye girdi. 

la 'Yahudilere yardım edeceğini, hatta on
k rı himaye edeceğini söyliyen Mısır 
'Y rahndan haber yoktu. Üstelik Suri -

l
enin diğer devletleri de Babil kralına 
~ il 
\7 ç er ve ağır hediyeler göndermişler, 
f ahudileri yalnız bırakmışlardL Bu se-
er Buhtunasar'ın hiç de insaflı olmı -

~acağını bildikleri için eJden geldiği 
adar karşı durmıya başladılar. 
ltudüsü muhasara eden düşman ordusu 

•ıa oldukca cesareUe harbettiler. Fakat 
~rlcta. ve garbta. zaferden zafere koşa
ak Pışen, yenilmez bir kuvvet haline 

:elen Babil ordusu nihayet muzaffer ol-
u Ve şehre girdi. 

b .. Şinıdi yer yer beyaz direkli saraylar, 
d urk rnabedler ve zengin çarşılarla 
h..~· u olan Kudüs bir esir pazarına dön -
.. ıUşt"" 
f 

1 
U. Şehirde ne kadcar Yahudi varsa 

1!11
ere tesbih gibi bağlanıyor; yağma edi-

bi} ~-11.~r~ ~a sırtlanna yüklenerek Ba
t"" e goturuluyordu. Yetmis bin Yahudi 
d~rgüne ve esarete giderk;n güzel Ku -

d Us Yerle bir oluyor; yahud alevler ve 
urnanlar içinde eriyip gidiyordu. 

\ı 130YUnlannda iplerle birbirine bağlı 
\7e sırtlannda torbalar taşıyan binlerce 
e\j;:U~i kızgın kumlar üzerinde ve çöl 
?ın eşı altında kavrulara~ Fırat kıyıla -
§e a vardı. Geçtikleri yollarda üçer be
So~ kurban bırakmışlardı ve Akbabalar, 
la canavarlan bunlara uşüserek parça-

llıışlardı. -

2u esaret hayatı Yahudiler için eşsiz 

Bir Fransız gazetesine nazaran ayni 
kara liste kadınlar arasında da vardır. 
İstihbarat servisi kadınlar arasınd fev
kalade isabetle işler. 

Bir Fransız gazetesi diyor ki: 
«Kadınların kara tahtasına yazıl • 

mak istemezseniz söyliyeceğimiz hare· 
ketlerden tevakki ediniz. Kara listeye 
dahil olan 1 O çeşit insan şunlardır: 

1 - Yanlarında bir Bayanla bara gi
derek, artiste abayı yakanlar. 

2 - Sokağa çıkıp da yemek yiyecek 
bir lokanta bulaınıyanlar, ve eğer ka
dın bir lokanta bulursa orasını beğen
miyenler. 

3 - Kadınla dansederken terli elle· 
rile onların ipekli tuvaletlerini ialatan 
lar ve başka bayanların güzelliklerin
den bahsedenler. 

4 - Kadınların ellerini fazla ıert ıı· 
kanlar. 

Dünkü maçtan bf r intıba 

Doğanspor dün Taksim sahasında Be- maç hakkında muharririmize şu sözletl 
şiktaşa karşı beklenen oyununu oynadı. söylemiştir: 

bir facia oldu. ,Maç başlar başlamaz, İzmirliler akına geç cBeşiktaş çok sert oynadı. Bizim çocult• 
Onların Babilde taş taşımak, yol yap- tiler. Fakat derhal Beşiktaş müdafaası lara kabil olduğu kadar ağır başlı oyna .. 

mak, halkın en adi hizmetlerini görmek .tarafından durduruldular. Hakkı ve Rıd- malarını tavsiye ettik. Bu yüzden oyun 
için aç, susuz ve ilaçsız didinmeleri yıl • van takımlarını sürüklemek için uğraşı- çığırından çıkmadı. Ha'ltem Nihat böyle 
larca sürdü. yorlar. Her iki taraf ta cansız ve gelişi hncı oyuna müsaade etmemeli idi, bazı 

Yahudilerin arasında peyg<ımber ol - güzel oynuyorlar. Top ~ğa, sola fırlatı- hallerde ofsaytlar yarattL Sonra ikinci 
duklarını söyliyenler, bir çok Alimler, Iıyor, maç oyundan. başka her şeye ben- devrede de hakiki ofsaytları görmedi. 
büyük adamlar da vardı. Bunlar hiç dur- ziyordu. En iyi oyuncumuz olan İrfan ve Şeref 
madan Babil kralına fen:ı dua ediyoı: - 12 inci dakikada Doğansporlu Hakkı gelemediler. Yerlerini gençlere bırakmış 
lardı. Hüsnüyü aUattı. Kaleye doğru sokuldu. oldular. Fethi de akşam hastalanmı§tı. 

Gün geçtikce Buhtunasar da onların Topu ortaladı. Faruk uzaklaştırmak için Ertesi gün gene ·oynadı. Maamafih ço .. 
bu acıklı hallerini hoş gcirmemiye hattA çıkış yaptı. Fakat İzmirli Ali daha çabuk cuklar oldukça muvaffak o]dular. Yarın-
pişman olmıya başladı. Böyle bir za - davrandı. Sol köşeden bir şütle Doğan- ki maçı kazanmak için çok çalışacağız. Fe 
manda bir gece bir rüya gördü: sporun birinci golünü attı. nerbahçenin oyununu bilmediğimizden 
Karşısında kocaman bir heykel vardı. Bu gol Beşiktaşı canlandınr gibi oldu. daha fazla söyliyemem.> demiştir. 

Bu bir insandı. Başı altmda_n yapılmış- ' İzmirli Hakkı canla başla çalışıyor. Ta BugUnkU maç 
tı. Kolları ve göğsü gürr,üştendi. Karnı kırnını galip getirmek için uğraşıyordu. 
ve kasıkları tunçtan, bacakları demir - Fuat Hüsnünün sert oyunundan korktu 
den, fakat ayaklar kildendi. Bu muhte- ğu halde kıvrak bir şekilde müdafaayı ge 
~em ve ağır heykelin he~ tarafı sağlam 5 - Kadın ciddi bir münakaşaya gi- ~iyor. Ve sol açığı besliyordu. Oyun he-
olduğu halde onun yıkılmasına sebeb o- riştiği vakit «Bu mevzu kadınları pek men hemen karşılıklı akınlar ve gol ka
lan ve dimdik tutacak olan ayaklan ni- alakadar etmez, Marlen Ditrih'den ne _çırmalarla geçiyordu. 40 ıncı dakikalarda 
çin en dayanıksız olan bir şeyden yanı haber?> diyen erkekler. Rıdvan Beiiktaşm beraberlik golünü attı. 
kilden yapılmıştı? 6 - Güzel kadının gene kadından Bir müddet iki takım eene bocaladılar 

Kral bunu düşünmeğe vakit bulama- hakiki dostu olamıyacağma kani olan- , ve devre ı - ı berabere bitti. 
dı. Çünkü heykelin büyüklük ve ihtişa- lar. İkinci devreye Beşiktaş değişik bir ta-
mına hayran olmuştu. 7 - Güzel ve uzun bir hikaye an - kımla çıktı. 

Fakat işte bu sırada dağdan bir taşın latırken birdenbire susarak cEfendim Hüsnü merkez muavin yerinde sert çı 
yuvarlanarak geldiği görüldü. Bu taş u- hikayenin arkasını maalesef getiremi- kışlarla kendi takımına ve Doğanspora 
faktı. Buna rağmen heykE:le çarpınca o yeceğim, meclisimizde kadın var> di- tehlikeler yaratıyordu. 
hayret verici ve büyük eseri yere serdi. yenler. 12 inci dakikada Doğansporlu Hakkı 
Çünkü ayakları çürüktü. 8 - Bir çok kadınların kendisine Hüsnü ile Enverin arasında kaldı. Ve En 

aşık olduğunu söyliyenler · verin bir kafa darbesile yere yıkıldı. Sa-
.. Hey~el parça pa~ça ol~~· .. Ank~~ bü- 9 - Bir kadına sen (ilahi bir mah- hadan çıktı. İzmirliler bu anda gayet gü 

~ukl ~r yığ~n 
1 
~:':1ı~de ~utun d~nyayı luksun) dedikten sonra bir hafta son- zel bir akın yaptılar. Sol açık topu orta

t a!' adı v~ 
1 
r~ uyuk hır korku ıle ya- ra yüzüne bamıyanlar. Jadı. Fuat topu Aliye geçirdi. O da ikin-

aguı an ıra ı. 1 O _ Sarhoşlar, kaba adamlar, yani 
0

d golü attı. 
Rüyalara çok kıymet verilen, onlardan kadınlara aşık olmak kabil!yetinde bu- On kişi oynayan İzmirliler hakimiyeti 

derin manalar çıkarılan bir devirde böy- Junmıyanlar> ele almışlardı. Beşiktaş kalesi tehlikeler 
Je sahiden manalı bir rüy3 elbet görülüp ·-····••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 

Bugün Kadıköy sahasında Doğanspor
la Fenerbahçe karşılaşacaklardır. Dün 
!ahat bir oyun oynayan İzmirliler bugün 
de oldukça güzel bir maç yapabilirler. 

Ankaradaki maç 
Ankaragücü - Üçok 

berabere kaldılar 
Ankara, 8 (Hususi) - Bugün havanın 

yağmurlu olmasından az bir kalabalılC 
önünde Üçok, Ankaragücü ile maçını yap 
tı 

Hakem Fenerbahçeli Sait Salahattin. 
Saat 13,30 da takımlar sahaya çıktılar. 

Üçok şu kadro ile görütiıyordu: Hilmi • 
Ali, Ziya - Enver, Adil, Şükrü - Saim, 
Sait, Mazhar, Basri, Namık. 

Ankaragücü de şöyle idi: 
Ateş - Ali Rıza, Enver - Abdüş, Semili, 

Bilal - Abdi, Şükrü, Yaşar, İsmail, Ham• 
di. geçiriyordu. Bu sırada Hakkı tekrar ye-

geçilenıezdi. Kral hemen sarayın muab- nu günden güne meşgul -ediyor, delirti- rine geldi. 19 uncu dakikada Beşiktaş Oyuna Ankaragücü başladı. Daha ilk 
bir'ini çağırdı ve anlattı. Fakat muabbir yordu. soldan bir akın yaptı. Eşref topu kaleye dakikalarda Üçok kalesıni saran Anka· 
bir şey söyliyemedi. Ba~ka~arı çağırıldı Bir gün sarayın tarasasından muhte - doğru savurdu. Bülend gerilerden kaptı. rnrnicü oldukça korkulu vaziyetler ya• 
ve memlekette çağırılrnariık muabbir şem ve büyük Babile baınyordu. Kayıp- Ortaya gönderdi ve Hakkt beraberlik go w.maya başladı. 
kalmadı. Lakin onlar da bir mana vere tan bir S<'S duydu: lünü attı. 6 ncı dakikada kaleden çok uzakta 
mediler. - Buhtunasar! İşte sana haber veri - Doğansporlular muhakkak galip gel _ topu yakalayan Güç mfühfii Ali Rızanın 

Bu sırada vezirlerden bırinin aklına liyor. Saltanatın başka ellere geçecek. mP.k için uğraşıyorlardı. Fuadın, Hakkı- Üçok kalesine kaptığı bir vuruş ile top, 
bir şey geldi ve krala söyl<>di: insanlar arasından kovt<.lacaksın! Bir ve nın ve Alinin kaçırdığı bir iki fırsattan kalecinin iyi kontrol edemeyişi yüzün .. 

Yahudiler arasında Danyal adında bi- kadir olan Allahın kralları bir köle gibi sonra Beşiktaş tekrar akına geçti. Fakat den ağlara takıldı. Bu suretle de Ankara• 
~ni kullanabileceğine ve onlara diledi- gücü ilk sayısını kazandL ri vardır. Böyle şeylerden iyi anlar, bir Doğansporlular daima topu kapıyorlar 

defa da onu çağıralım. ği şeyi verip dilediğini vermiyeceğine ve çok sert oynayan Be~iktaşlıların ara- Bundan sonra İzmirli Saidin ortaladığı 
inanıncıya kadar hayvanlar içinde yaşı- d topu Mazhar enfes bir kafa il<> Ankaragü Danyal çağınldı ve rüya anlatıldı. sın an topu ve canlarını beraber kaçır-
yacaksın!. .. mak idn uğraşıyorlardı. ı· ırı·n,,.ı· devrede t'Ü kalesine soktu. Bu gol, Her iki takıma Yahudi alimi şu cevabı verdi: d" ~ ' d f 

Kral ürper ı. İzmirliler daha gu·· zel ve Bec::iktaşlılar da a azla bir canlılık varJı. - O heykel senin saltanatındır. Al - "b" od k r Yır" mı' edin d • Çılgın gı ı asına apandı. birinci devredeki gibi f'•na oynadılar. Y . ci dakika a I:ınıir tından baş sensin. Gümüşten kollar ve h l Ö "' 1 ğı N ld 
. - Ben ayvan o tıycrum. küz olu - Oyun bu şekı"lde bı"r mu·· ddet daha cere so açı amık, sol içten a ığı de-göğüs vezirlerin demektır. Karnı ve ka-

yorum ben! yan etti. Nihayet 2 _ 2 b"rabere bı"ttı·. rin bir pası, üzerine sert çıkış yapan Ali sıklar senin teb'anı temr.il eder. Demir - w b 1 '" 
Diye söylenmege aş :ldı. Hakem Galatasaraylı Nihat idi. Rızayı atlattı. Yakın bir mesafeden sıkı 

den bacaklar ise seni zaferden zafere Bu kadarlar kalmadı. Odasından fır _ D bir vuruşla takımının ikind golünü yap. 
koşturan ordudur. Fakut heykeli ayak- oğanspor: Mahmut; Fethi, Adnan; 

ladı Bir öküz gibi dört ayak yürüyerek Mehmet, Nurullah, İsm:tiJ; Sabri, Fuat, tı. 
ta tutmıya yarıyan ayah.:ar senin tuttu
ğun dindir. Bu din çürüktür ve o hey
kelin yıkılmasına mani olamaz. Dışarı
dan gelecek olan küçük b;ı hücum o a
yaklara rastlarsa saltanatın yerle bir o
lacaktır. Yaşatmak istiyorsan Yahudi 
dinini kabul et! 

Kralın gözleri dehşetle büyüyordu. 
Bu sözler akla pek uygun şeylerdi. Fa -
kat sonu iyi değildi. Om:. bu zaferleri ve 
bu saltanatı veren dini nasıl olur da bı-
rakır ve şu esirlerin dinini kabul eder -
di. Danyali kovdu. 

Fakat saltanatının yıkıfac~ haberi ~ 
• f 

:><ılonu geçti. Merdivenlerden bahçeye Hakkı, Ali, Reşat. Bu golden sonra oyun kısmen İzmirin 
J'ndı' ve orada otlamıya başladı hakimiyeti altında cereyan ederk"n A~-. Beşiktaş: Mehmet Ali, Faruk, Hüsnü; " " 

Saray halkı şaşırdı karagu·· cü solaçıgıw Hamdı· 35 ın· cı· dakı"ka-. i'eyzi, Bülend, Fuat, Eşref, Enver, Hak-
Vezirler onun yanına koştular. Aklı - kı, Rıdvan, Muzaffer şeklinde sahaya çık da İzmir kalesine akarken müdafi Alinin 

m başına alması için bir çok sözler söy- mışlardı. hatalı bir müdahalesi üzerine ceza çizgisi 
lediler. Fakat fayda vermedi. Onları boy- Kafile reisinin mütalaası dahilinde yuvarlandı, hakem penaltı ver 
nuzluyor; böğürüyordu. Doğansporun baş kaptanı Ferit, dünkü di. Bu suretle Ankaragücü Şükrünün şü-

Üstü başı kartal tüyüne, tırnakları, ••••••••••••••00
-·

000000
-••••00••.......................... tü ile beraberlik sayısını yaptı. Birinci 

yırtıcı kuşların tırnaklarına benzedi. Bu dilerin kendilerinden sonraki nesillere devre 2 - 2 berabere bitti. 
hal tam yedi ay sürdü ve ancak Yahudi- esaretin intikamsız kalmadığını anlat - İkinci devre her iki takım da galibiyet 
lerin dinine gırdiği ve onların Allahına mak suretile armağan e tmek istedikleri için büyük bir enerji ile oynadılar. Fa
inandığı zaman iyi oldu. bir teselli midir? Bu noktayı aydınlata- kat bu devrede her iki t.ııkımın hücum ve 

Tevratın sayfalarında okunan bu hi • cak bir vesika henüz bulunamamıştır. 1 mukabil hücumları ile geçti. İki taraf ta 
kiye açaba olınU§ mu,·y-0ksa esir Yayu' . Turan Ca" sayı yapamadı. 
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Kadın yüksek tahsil görmüş '~Esmer veya kumrah beğenmek, 
olmam ah l zevksizlik alametidir,, 

Açtığınız anket hoşuma gıttiğinden de
ğil, crkc>klerle kadmlann arzulannı mey
dana k ~ du;:.ru için cevap vermek isterim. 
Ne yazık ki geçirdığim sukutu hayaller 
bend maddi olmak mecburiyetini doğur
du. S uzun uzadıya bir kadın tipi tarif 
edec k d ğilim. Bununla beraber san
tın v esmer, hatta zenci dahi olsa, 
boyu 1 O dan az olmamalı. Tahsili orta 

. ç . kü üksek tahsil olm nm. un ~ 

gört: kadının ev işlerini ve çocuk ba 
kır.ıını ihmal edece · mulıakknktır. Bun
ları b r n vi külfet sayar. Geri kalan te
fernı tı naklctmeği lüzıuru.uz görüyo
rum. 

Kanaatime göre beğenilen insanda tip 
mevzuu bahsolamaz. Sanşını beğenirim. 
Kumraldan Jıazetmem, esmerleri çok se
verim demek zevksizliğin alametidir. Gö
r.ül kimi severse güzel odur. 
Beğenilen insanda tip değil, müteka

bil sempati lizımdır. Çok defa hayalimiz
de yaşattığının: esmer, uzun bo.ylu, ge
niş omuzlu. daima gülümsiyerek bakan 
bir çift ycŞJ. göze ayırdığumz yeri bir 
kumrnla verebiliriz. Binaenaleyh alıcı gö 
zü ile beğenilecek bir erkekte (veya ka
dında) mes'ut olmak için yegane aram
lacak vasıf dürüst vicdruıh bir erkek, bu 
ııa mukabil de sadık bir kadın olmasıdrr. 

Akşam neşriyatı: son günlerde ihracat piyasamızda büyük 
18.30: Plakla. dans musik1s1. 19.2S: Konfe- bir durgunluk, ithal~tta son karar dolayı: 

ıans: Ordu Snylavı Sellin Sırn Tarcan CÇo- sile büyük blr fazlalık vardır. Fakat ihra • 
cuk Terbiyesi)· 19.50: Konferaruı; Sporun catın durmıısı anormal sayılmamaktadır. 
fevaldl hakkında Bay Ahmet mı.llt tarafın- çünkü geçen yılın mahSulleri tamamen 1h
dnn. 20: Müzeyyen ve a.rkad~arı tarafın - raç edllmiştlr. Yeni yılın ihracata tao.llük 
dan Türk musikisi ve halk §a.rkılan. 20.30: eden başlıca maddeleri lse henüz idrak. edll
Bay Ömer Rıza tarafındtm ara.bca söylev. memiştır. İhracatçılar önümüzdeki aylara 
20.45: Muzaffer ve arkadaşlan :.aratından tabll şekilde ölü mevsim namını vermek -
Türk muslldsl ve halk şarkıları, saat !y~rı. tedirler. DUnya yün ve demir piyasasında 
21: Orkestra. 21.20: Fransız Tlyatromından tcretfü olduğu için de bu maddelerden ya -
naklen Şehir Bandosu tara1ındaıı (erilen kon 1 k 
ser. 22.15: Ajans ve borsa haberleri. 22.3o: pılmış mamulAt ve masnuat getirt tmeme -
Plakla sololar, opera ve operet parçaları. tedlr. 

y ARINKİ PROGRAl\I ilk koza mahsulü satıldı 
İSTANBUL 

ıt - 115 - 93'7 - Paz:ırtesi Söğüt (Husust> - Sö~üde 1kl saat uzı:ıktn 
Öğle ııeşr.iya.tı: Sakarya kenarında bulunan Tnz;ıklı kbyün-
12.30: Plikla TQrk musikisi. 12.50 Hava - den Ali oğlu Ahmet öznıen çıkardıCı sene-

dls. 13.05: Mnhteıtt pl!ık neşriyatı. nln Uk koza mahsulünü k:ısabayo. getlmılş 
Ak m riyat1: ve fabrilmtörler tarafından mükafo.tıo.ndınl-
1'7.00: İnkıHi.p dersleri üni'•crslteden nak- mıştır. 

len. Mahmut Esat Bozkurt tarafından 
18.30: Pllikla dans musikisi. 10.25: Afrika av Dut bahçelerinden vergi 
Mtırnlart. Salt Salfıhattln Clhanoğlu tara-
fından. 19.50: Konferans: SpoT revaidl hak almmıyacak 

İstanbul Borsası kapanış 
fiatlan 8 - 5 - 1937 ~ 

ÇEKLER ------------;ı-A-ç-ıl-ı~--K-a-panıŞ 

625,00 625.00 Londra 
Nev-Yort 
Parla 
Mlllno 
Brüksel 
Atına 
Cenevre 
Bofya 
Amstcrdam 
PrBB 
Viyana 
M.adrld 
Ber11n 
varvova 
Buda peşte 
Bükreş 

Belgrad 
Yoltoham& 
Moakova 

o. 7890 0, 7890 
17.6025 17.6025 
ıs,0112 ıs,0112 
4.6768 4.6768 

87.44 87.44 
S,4S25 5,4525 

64. 64. 
1.4396 t.4S96 
22.6688 22,n688 
4.2~96 4.2096 

13 84 ıs.84 
1.96S 1.965 
4.165 4.165 
S.97li0 S.9760 

101.s2 ıa.s2 
54.24 M.24 
2.7486 2.7486 

23.62 25.62 

Yemi§, Zindankapı cadden No. 
83 de Af. Gün.et" 
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· lstan.bul: A. Giirser 
(Sarih adresin.in nefrin.i istememiştir) 
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Erkek haddi zatmda güzeldir 

kında Bay Hulki tarafınd:ın. 20.00: Rlfat ve İpek böcekçwtının ve blnnetice tpek.çut4ln 
arkadaşları tarafından Türk mu.slld31 ve ını:ı.,arını temtn için esastı t;edbtrler ilın - _ 
halk şarkılan.. 20.30: Bay Ömer Rıza tara- maktadır. Bu meJanda lpet böcetl yetifUr- 1------E-S__.B...:-A:-::M-::----
fından arapça söylev. 20.45: S::ıflye ve ar - mek üzere yeni t.es1s edilecek bir dönüm dut ~ 
Jaı.daşlıırı taratından Ttirk mustki<;t ve halk bahçesinden on 1e11e erazl vergisi alınmıya- 1--------.-.A-:-pl:-ıı-~Kap-os-P-,,
.,arkılan: saat ayan. 21.15: Şehir tlyo.trosu ııJtt 

Btok.hOlm S.1036 S.1036 

Er' e'de güzellik aranmaz! 
Beğendiğim c.rkek tipi §Udur: 

Vücu• Erkekte güzellik aranmaz. Yal
nız birnL yakışıklı ve tamüssıhha olmalı
dır. 

Tab1at : Erkek erkektir. Erkekliğini her 
şeyde · termelidir. Fakat ifrata gitme
mek şartıle .. Eşine ve yavrularına bağlı 
bulunmak ve daima sadık kalmak, gözü 
başkalarında olmamak. uysal ve tutumlu 
bulunmak, ciddi ve ağır başlı, herkese 
kendisir.i sevdirecek kabiliyette olmak. 

Bilgısi En aşağı lise tahsı1i görmüş bu
lunmalı ve elinden be".r iş gelmeli. 

Zile : S. 
(Sarih adres ve isminin ne§-

rini istememi§ tir) 
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Sarışın yeşil gözlU Kadım 

beğenirim! 

Erkek, diyince hayalimde, müstahkem 
bir kale canlanır. O kaleyi siper alan her 
kadın, hayat yolculuğunds bütün ümidi
ni ona bağlamış bir yolcu gıbidir. Erke
ğin sağlam karakteri kadının hayatta en 
emin karargahıdır. 

Erkekte kadını umduğu za!ere ulaştı
ran şey, ne yüz güzelliği, ne de cep dol
gunluğudur. Erkek haddi zatında güzel
dir. Erkeklik kelimesinin hak1F-i manası
nı kadının ruhuna sındit'en erkek bence 
en çok beğenilen erkektir. Kadın ise ha
yal ile hakikat arasında fışkıran bir kay
nağa benzer. Ondan her ~y beklenebilir. 
Her erkek evvelll kadında tatlı bir dil, 
ı::u:ak bir ses ve sonra da müşfik bır el 
ürar. 

Erkek ruhunun isteklerim zahiri güzel 
liklerilc d ğil, kuvvetli .l~·k:ısıle kavrayıp 
m.tınevt guzdl klerile idamt: ettıren her 
kadın, bence en çok sevllen kadındır. 

Ankara: Münıre Altuğ 
Sevdiğim kadın tipi: (Sarih adresi idarc1ıanemizde 
Sevdığim sarışın, yeşil gözlüdür, ma1ıfuzdur) 

Tıpkı çöllerdeki mehtaba benzer, • - 296 -
Küçük agızlıdır, küçük •Özlüdür, Kadm erke "'gin yuvadaki haklanna 
En veciz yazılmış kitaba benzer. 
San, kumral ve hafif dalgalı saçlarile ÇOk görmemeli! 

peri, yuvarlak çehresi ve pembe teni ile ı - Uzunca boylu, güneş saçlı, deniz 
çöl mehtabı, yakut dudaklarile bütün ız- bakışlı, çilek dudaklı, kusursur burunlu, 
tıraplnnmı unutturan ateşin piyale, orta muntazam diw. yıpranmamış mütenasip 
bilgisi ile (yuva, fedakarlık, sadakat, ita-

0

vücutlu bir genç ka~ 
at ve vefa) mefhumlarının hakiki mana- 2 _ Giydiğini yakıştırmalı, tuvalete 
lannı anlayabilmiş, tatbik edebileceğin- haklın olmak zevkine sahip bulunmalı, er 
den emin, bedayie meftun. hassas bir ruh keğin yuvadaki haklarını çok gö.rmiyecek 

. sahibi, bütün güzelliklerin toplandığı kadar uysal tabiati, ol.ıruılı., sevmesini, 
varlığı ile en kısa ifade ıle biı (şiir). İşte Eevdirmesini bilmeli Zcv<'i ile kadınlı -
yıllardır kafamd& yaşayan biricik ideal ğın en milmtaz vasıflarını üzerinde top-
hayat yolda§ını. lamalı, tahsili orta da olsa bence kifidir. 

.. c ır. 

dram kısmı (L A K M EL 22.15: Ajans ve Bundan bqka fenni ipek böcetln1 yetl§-
bor haberleri. 22.!iO: Plfilda aoıoıar, Opera tırmek için ipek böcekçllitl enstitftsil turu-
ve operet parçala_r_ı.____ lacnktır. 
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* Ali Karni, hatıralarında Halid Ziyanın 
saray hayatından bahsederken, onun ora
da bulunduğu müddet edebiyattan çekil
diğine, bilihara avdetine işaret ederek 
dedi ki: - Artık bundan sonra yatabilirim, 

_ Biz bu saltanatı, fasılai saltanaı te- mes'udane gözlerimi kapıyabilirim. 

lfikki ediyoruz. * An.kara: DıLmen Boğaziçi Emir9!ln Muvakkitlıane 
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zan yüzünü pcmbeleştir.en, gözlerinİ müjde; pek büyük bir iltifat!. Hiç de- yalandır. Yalana hiç dayanamaz; yalall - L E 13·, K.9 yere indiren sözler bulup söylüyordu. ğerim olmadan, ablanızın benim için söyliycndcn hiç hoşlanmaz. dt 

T Biraz daha ileri giderse: böyle d'üşünmesi, beni adeta utandırı- - Demek, günün birinde benim 

1 · - Ben sana şimdiye kadar hep yalan yor. Bir yandan da, ne yalan söyliye· bir yalanımı tutarsa... . . 1 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ ~y~d~; ~nnettiğin~ gili~ ~le h~yim, ynq~vqkmkma~bqlcyo. -~~h~g~üMg&ü~eym~~ 
" en yatta muvaffak olmuş, zengın bir genç rum. - Pekala, bir gün olup da anlarsa 1" 

Yazan: Kcmnl Racr•P değilim. Doğru olan, yalnız sana karşı - Neden? ben öyle göründüğüm gibi değilim; ~ 
Hizmetçiler bile Turbanın başka mi· içiyordu. O akşam davetlilerin pek ço· ilk geceden beri duyduğum sevgidir!.. - Sana itimadı var, demediniz mi?. nun zannettiğinden büsbütün başka b 

safirlerden büsbillün ayrı bir yer tut· ğu, içki içerken onu da zoıladılar. Bir Dlye başlıyacaktı. Bunu böylece or- Ya, günün biTinde o itimadı birdenbire adamım, ya o zaman? .. 
tuğunu anlamışlardı; ona göre kar.ştla- türlü içmek istemiyordu. Bir aralık taya ':VUI'mak için tutuşuyordu. Sonra kaybediverir.sem?_ Dediğini~ gibi hır· - Anlamadım, ne gibi?.. . 
yorlardı. Konu komşu birbirlerine: Lebibe: neden ise bir türlü bu kadarın: göze çın yaradılışta insanlarm, hele kadın - Diyelim ki ben zeng:n deği~ 

- Kim bu genç?. Yeni yeni ortaya - Ben de artık barıştık, sanıyor - alamıyordu; Lebibcnin: da olurlarsa, bir kere itimatıarı eksil- Hiç değerim olmadıgı halde Bül~ 
çıktı. Ne zaman Çitlenbiğe gitsek, hep dum. Meğer siz ne kadar kin tutuyor - - Ya öyle mi? .. Demek şimdiye ka· meye başladı mıydı, onu tekrar kazanr- benim için neler anlattı, bunlan dı!ı 
orada... sunuz? dar beni aldattınız, söylediklerin~z hep mak pek kolay olmaz. Y6: ben, ablanv iyi bilmiyorum ama hepsi de ~alBJl0111• 

- Doktorun oğlu ile nişanlanırken, - Ne yaptım?,. yalandı? .. Artık sevginize de man · zın gözünden düşecek olursam?. hepsi de birer masaldır, diyeJ.iin. bir 
kimbilir, belki de bunun için vazgeç· - Baksanıza, bir kadeh şarabı bile rnam!.. - Peki ama, neden düşeceksiniz? .. bilir ya .... Ben kimsesiz, zaval~ "bi 
tiler. Akşama sabaha bir nişan ziyafe- içiremedik. Deyip başını çevireceğini düşünü - Ne var ortada? .. Bu korku nereden geli- gencim. Öyle Bülendin anlat~~. ~ş-
tine daha hazır ol... Benim o gün boş bulunup ta söyledi- yor, en çok bundan korkuyordu. yor size}.. bana binlerle lira ka~ndıran buyült tti' 

Diye fısıldaşıyorlardı. ğim sözü, bir türlü unutarnıyormuşsu- Bir aralık Nüveyre ile yalnız kaldı- - Bir şey yok ... Fakat ... Belli ol _ ler yapmıyorum ... Hepinizin zanne1' .. 
Nüveyrenin yıldönümünden bir gece nuz gibi... lar. Genç k1z, kimbilir, ab~~~~~a karşı maz ki... Bazan hiç yoktan nele~ olur?. ğiniz gibi parlak bir mevkiirn yo d~ 

evvel, gene Şişliye onlara gitmi§lerdi. Nüveyre: onun neler düşündüğünü mu ogrenmek Nasıl anlatayım? .. Bu kadar tanıdığı· Lebibe, bunu anlar anlamaz ben 
Böylece Turhan bir hafta içinde hPmen - Ne olur, benim hatırım için... isti~~rdu, ~ede~ ise, ikide birde içki nız. var; gelen giden eksik olmuyor; iç· yüz çevirmez.~?.. .. .. .. pe1' 
hemen her gün Lebibeyi göı'IDÜŞ olu- Diye tutturmuştu. Onların ikisi de getırıyor; şımdıye kadar uzaktan uza- lerınde insanın dostu olanlar da var - - Neden boy le duşunuyorsunuı; de 
yordu. Bülent de artık onu 1~endi hali- içki içmiyorlardı. Neden ise yalnız o- ğa görüp sezdiklerini bir kere de onun dır; fakat dost gibi görünüp de arkadan iyi anlamıyorum ama ab1.am. .bti.·· 
ne b .. krnıştı.: nun üstüne düşüyorlardı. Sanki Lehi· ağzından dinlemek ist~ordu. .. .. arkaya, el altından kötülük düşünenler servet, şöhret düşkünü dc~il.dır vaJll 

- Kendi işini kendm daha ıyı beceri· be, Turbanın ağzından gene biraz 18.f Bir sırasını buldu; lakı.:dı!ı dond.ur- de bulunur. Böyle birisi günün birinde, Sizin yerinizde dediğiniz gıbL ~uıll 
yorsun'.. alabilmek için onu sarhoş etmek isti- dü, dolaştırdı, ablasının ustune getır - herkes için olduğu gıbi, benim için de bi~ genç de olsa, onunla anlaŞ ıcll' 

Diye takılıyord~ yor, denilebilirdi. Öyle de oldu. Bir iki di: ortaya bir laf atabilir ... İşte o zaman ... sonra neden yüz çevirsin? .. li~e, giW 
Nilvf'yre için toplanacakları akşam, kadeh şarap, bir kaç vermut, yemek üs· - Bilmezsiniz, ne kadar hırçındır - Benim bildiğime gö:-e, ablam böy· gin kocaya varmaktan başka ruyn Evet, 

Turhan bir ç"çek yaptırdı; aynca hem tüne likör derken, bir aralık ta gene o! .. Hiç kimseyi beğenmez; herkese bir le başkalarının ltıkırdısma hiç aldır · meyen zavallıları pek ~yı~la.r .. · rilsıı 
ona, hem de abla ma birer hediye aldı. Nüve)Tenin yıldönürnünü kutlulamak kusur bulur, her şeyin en iyisini arar. maz. Hatta, hazan ötekinin berikinin para ile saadet olınadıgı . gıbı 1:-ıflleı 

O ge"eyi pek eğlenceli geçirdiler. için şampanya açtılar, hepsinden içti. Bu kadar kısa zaman içinde onun iti - fena dediğine onun, inadına, iyi dediği saadet de olmaz, bunu bız de 
1 

Turhan bir baftaclır, gittiği yerlerde İçkiler birbirine karışınca onun da dili madım 1Cazanan yalnız siz oldunuz. bile çoktur. Yalnız, kolay kolay gözü· değiliz. 
küçük bir kadeh likörü bile güçJükle çözüldü. Lebibeyi hazan güldüren, ba· - Bu söyledikleriniz pek büyük bir nü yumamıyacağı bir şey varsa, o da ( ArkaSı var) 
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r-------_;[h~ıhat ve Terakkide on sene 

İTTİHAT Y'Ecu lERAKKliiN SONU • · • Hik~ge~eri • 
Talat, Enver ve c,mal nasll kaçtılar, nasll öldüler? _J Bır. evlenmenın hıkayesı .• 

-------- Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen Yazan: Peride Celal Bauburtlu 

Millet ümitsizlerle ümitliler halinde 
ikiye bölünmüştü 

Evvela Kemal beytn na~ı etrafında reket nasıl başaracaktı? Bu devn artık j İtalyanlara müracaat P.tmişlerdL Bu 
~apılmış olan n.ümayiş, sonra Mus' afa tecrübeli ve şuurlu bir Türk olarak ya· hareketin getireceği tehlikenin büyük
la eınaı paşanın Is.t~nbul aleyh~.ne ayak- şam.~ ?1du ·,um için, salahiyetle sö~l.e· lü~ünü söyliyerek, Anadoluya karşı 
'lknınası ve kendısıne karşı gonderılcn yebılırım: O sırada, bu i~c fikren, nıs- muşterek bir hareket yapmayJ teklif 
1 ~e son tedıb kuvvetini mağlüb et • sen, filen, hülasa her han~, bir sekildc, etmışlerdi. Fakat her ikı taraf da, açı
~es~~ ~ütün memleketin sinirlerinde iştirak etmiş olanların h!ç b!risL kendi l iacak böyle bir s~ferin mühim kuvvet- . 
c:b ~mıd şerares~n.in dola~masın.ı . mu- kcn.d is ~nc .b~ suali sorn:ıuyo:du. Y~ln~z lerle memleketin mühim bir çok no~- l 
:r ldu. Bunun ıçın, o larıhtcn ıtıba - gerılmış sınırler, son ha.do!ne ge,mış talarını işgnl etmek şeklinde yapılabı-
ı:~ı memle~.et, .~rt~k . ittihatc~.lar.:a .iti · 

1 
bir sabırsı~lıkla, sadece isyan edi~or -1 Jcce~ini, fakat yolsuzluğun buna mani 

h l' lar d~gıl, umıdlılerle umıdsızler !ardı. Bu ısyan emri her~esın v .cda-1 oldugunu, buna rağmen işgal edilse bi· 
a ınde ıkıye bölündü ve bu iki parça nında yaşıyan bir Türk!ük şuuru, bir le uzun zaman oralarda bırakılacak 

:;asında, sonradan tedricen ümidliler insanlık ve efendilik duygusu veriyor- kuvvetleri bulunmadığını ve bu işin az 

1 rafına .g~ecek olan, bir mütereddit- du. Bir asker gibi, vicdanından bu em· kuvvetle yapılmasında da, İttihatçıla-
her Inuhıtı vücuda geldi. Yalnız, itti - rin sesini işiden herkes, ona derhal it=ı· rın büyük bir milli harekete kalktıkları 
atcıl · · ' · Size evvel.A kendimi takdim edeyim. bir mescid ve mescidin önünde de b~ :tef ar ıçın tarihin kaydedeceği bir~- at etti. Işte, asıl ihtilal, asıl kıyam, asıl takdirde, büyük tehlikeler bulunduğu- . . Sa,.1.. pek kı rcık 

'""' vardı ki onların halis olanları he- milli hareket budur. 908 hareketi, bu· nu söyliyerek kendilerinir.. bövle bir Yaşım yırmı beş. _;:;:~k cık bvı k 
••ıen kam·ı ·· 'dl"l ·· d 1 · A 'd h k • ve sandır Aynı sau.ı..uı..w ıvır ıyı -
1 ı en umı ı er ve muca e ecı- nun yanında, alelade bir komplo ı ı. are ete iştirak edemiyeceklcrini bil- · . da la ·b· 1 

sıra yemyeşil kestane ağacı vardır. Bau 
geceler yalvarır yakarır Şevkiyeyi oraya 
çıkması için kandırırım. Karanlıkta a • 
ğaçların altında dolaşırız. Mescid hara~ 
lır, içinde ihtiyar bir dilenci oturur. Bi.ı 
dönerken başını pencereden çıkarıp para 
ister veririz. Sırıtarak cbır gün bu ağaç• 
Jarı keseyim de bakalım nerde koklaşll'loo 
fı~mz çifte kumrular> diye, bize takılır. 

Sonra csözüm şaka, Allah. birbir nize ba-
ğışlasın> diye, dua eder. Fakat bütün bu 
dualar, bu beraber gezmeler hep netice
sizdir. Şevkiye değil kendisini öpmeme, 
biraz fazla sokulmama bUe müsaade et .. 

er taraf · b 1 1 d T d. . ı lanm var ki onları saç rım gı ı ıs a-
ma ~eçmış u unuyor ar 1

• alAt Paşamn mektupları ırmışlerdir. tıp bağıama~a rağmen bir wrm düzeıt-
Kütle uyanıyor Talat paşadan o sıralar<ia İstanbulda (Arkası var) miye muktedir olamıyorum. Çoktan ke-

l ~i~ cemiyet içinde, irıkılab hareket- bulunan yakın dostlarına geicn mek • - ·-·--·- scccğim ama ihtiyar bir anam var başım 
~~ı~ı, düşünenler ve düşüne düşüne tublar, onları bu hareketi tutmıy~, yar- i~n kesme diye, her zaman and verir, bı-
~u.ruy~mler değil, gerilen sinirlerii~, dıma teşvik ediyordu. Fakat, bu tavsi- yık erkeğin şani imiş. Hem bu söze bi-

uayyen bir tarafa doğru yürümek ü- yelcre lüzum bile yoktu. Herkes, her raz hak verdiğimden, herr. de daima söz 
:e

1
re ayaklanmış olan _insanlar ve küt- ittihatcı bu hareketi, sırf kendi içinden K U L A K L A R dinlediğim için onlan kesmiyorum. Za-

he elr Yapar. O günkü memlekette de bu gelen bir emirle tutuvor, başkaca hiç Gnzel ten bu herkesin sözüne hemen kanışım, a ,, sesleri işıtliği 
Vardı. Düşünenler, klasik müncv- bir tesire muhtaç olmu'"·ordu. Nihayet, b her !:#>ye inanmam benim başıma daha ve ı " gı i, hazan parazitleri r-

b"r ·~' Bibıali politikacıları, yaptıkları Ankara, ültimatomunu verdi: İntiha - de alır, Her ses sizi neler getirecek ya ... Ne diyordum? Size 
Utun hesabların ümid verecek neti - bat yapılmasını ve yeni bır meclis ku- kendimi anlatıyordum değil mi? Gözle-

ceı oyalamasın. 
rn· ere varmadığını görürlerken düşün- :-ulmasını istedi. riın masmavi, boyum biraz kısadır. Ka - mez. Kız kendini böyle geri ~ekip nazlan-' 
b.

1
Y:n kütle, gözüne .çarpan en küçük Saray ve İngilizler tel<iştalar . .. Ya KREM p ERTE V lmca ensemden güçlü kuvvetli bir deli - dıkca ben büsbütün ona çıldınyorum. 

i 
1
: Uinid ışığının arkasından yürümek Ankaranın dediğini yapmak, yahnd, kanlı olduğumu anlamak pek kolay. Benim mahallede bir arkadaşım var .. 

tn, hafif bir işarete bakıyordu. Ben Ankarada kurulacak ikinci bir meclis Hakkında dinlediği· Mesleğim terzilik. Müşterilerim oldukca dır. Şevkiyeyi de beni d~ tanır. Ahmet 
k U~u kendi nefsimde duydum: Mütare- karşısında bulunmayı kabul etmek lfı. niz ve duyduklarını- fazladır. Elimden yiıksüğıi ve makası an- ş\Ô'ytan mı şeytan bir adamdır. Müthi§ 

e ıle birlikte gevşemiş ohn sinirlerim, zım geliyordu. O zaman padişah ist~m- zın en btıyl\k teınina- cak pazardan pazara alabilirim. Yirmi zekidir. Bir gün ona deraimi açtım. Şev· 
~Ylarca müddet, İstanbul sokaklarında hulda, İngilizlerin elinde kalacak, mil- tı, onun karurmıtyım l:ıeş yaşında elinde iyi bir .s..-ın'ati olan, yü- kiycnin bana sokulmadığından, daha 
/naınıya mecbur oiduğum saklanbaç !et ve devlet Ankaraya geçmiş olacak- parlaklığı ve hadiseler züne bakılır bir delikan1ı ne y<>.par? Gü- parmağının ucunu bile öplürmediğindcn 
1 Yunu, beni ümidsizliğe düşürmek \ e tı. Ankara demek, İstanb:..ıldan altı yüz kan,ısında unutulma- !üyorsunuz, ne söyliyeceğımi hissettiniz. ~kfıyct ettim. Ahmet dudağını büktü: 
i~?a bir rahavete gömmek üzere iken kilometre uzakla bir şehir demek de de- yarı adıdır. Kı?Jarla kadınlarla alikaa:ı.r olur, diye - ~Bunun kolayı var, dedi. Ondan yüz çc-
m~ ~fıdisr>, ~ni birdenbfre canlandır • ğildi. A.nkara İstanbula kadar sokul • <:eksiniz .. İş bildiğiniz gibi oldu Yani ben virir gibi yap başka kıza sokul bak nasıl 
y f ı. Bu hadisenin biri, hiç bir şey, muştu. Istanbul Türklerinin yüzde dok- bir kız sevdim. Kim mi? diyorsunuz. Tam yola gelir.> cPeki ama o başka kızı nere-
ğ a ?1z halkın, bir duygu nümayişi, di- sanı Ankaralı olmuş, Ankaran•n kuv • dükkanımın karşısında tab<>ıamnda saç- den bulayım?> dedim. Ahmet uzun b~ 
ı~n de, muvaffak oln:a~ için, her rn:- veti ista~bulun beledi~e.. hududlarına .. lan kıvırcık, kiraz dudaklı çekme kaşlı kahkaha atarak cbazan ne abclallaşırsm 
k normal hesabları ıstıhkar eden hır kadar gelıp çatmıştı. Butun Kocaeli va- bir kadm resmi olan ve altında da cBir İrfan Makas, dedi. Beıber dükkanında 
nıyarn ,idi. Bununla beraber, ben bütün rımadası, şimdi bir kısmı eşkiyahktan Operatör • Urolog " Fenelik permanant bir liraya. diye, ya- başka bir kız daha var ya ..• Sahiden bu 
p 
0~~· hesablara karşı gözlerimi ka - gelmiş Millici ve bir kısmı da Dr. Mehmet A/i :rnn bir berber dükkanı vardır. işte sev- benim aklıma gelmemişti. Ahmet gitti, 

b~r,. umid verecek en küçük ve en uzak çete halinde millicilik yapan Ankaracı <!iğim kızı, eğer bu berber dükkanının uzun uzun düşündüm ve ert~si gtinden i-
bJr ıhtimali bile birer birer toplıyarak ceşkiya• halinde idi. Buna karşı mu • idrar yolları kapısındaki boncuk perdeyi iter de içeri tibaren Ahmedin sözünü dınleyip dükkan 
:rn~~~~rdan kuvvet alırdım. Yaşarr.ak ü- kavemet imkanı yoktu. hastalıkları mütehassısı. }<'Oprnba,t girerseniz orada bulursunuz. Onu da size daki öbür kıza yüz vermeve başladım. 
kuv~01H1• 1ayatın, ezeli ve ebedi hareket iti af devletleri harekete •> Eminönü han Tel: 2HllJ ~-ı tarif etmek zamanı geldı. Beyaz dolgun Bir kaç akşam yeni sevgilimle mescidin 

"'" bir vücud, siyah kıvır kıvır saçlar, üzüm ÖIJÜnCleki ağaçlıklarda gezdik. Benim bir-
.TUrkU ·k· h 1 · geçemiyorlar ---·-- - gibi siyah küçük gözıer. !'akaı bt..rn onun dcnbire şcvkiyenın arkadaşına dönüşüm n 1 1 am esı Seona göre İngir l b" l k Kayıp: P. c. N. hüviyetimi k:ı.ybtttım. Ye- k Şe ki . f '"'--ld k b . d ku 

E • ız er, ır ara ı nlsinl çıkartacağundan eskisinin hükmü t•n ço nerelerini seviyu'"um biliyor mu- v yenın ena u.a. e i rtn(; o n • 
A~ rzurum kongresi, Sivas kongresi, ~n~ara~a karşı bir hareket yapmayı yoktur. 858 sunuz? Kahvelerdeki lıasnıa resimlerde muştu. Bizi kıskanıyor !cık;;t belli etmi • 
n d ara, Eskişehir, Afyon, Konya.·· A· zıhınlerınden geçirmişler, Fransızlarla Z30:. 1\U Ataı gördüğüm dünya güze~~rrine bcnziyen yordu. Bunu artık hiç gülmiyen yüzün-

a 0. luda türklük, şarktan garbe dog·ru y ---- küçücük ağzını, sonra yınr'uk yumuk be- den, daima düşünceli hn!.irıden anlamak 
k enı ve seri bir istHa dah::. yaptı: Ar • yaz ellerini. fakat sevgHim öyle zalim- pek kolaydı. Ben de bir gün nihayet ken-
o:tasınl 1 

Türkün geldiği diyarlara, Asya dir ki .. bana ne bir kere dudaklannı öp- cfisi geJ.ip bana yalvaracak diye, sevini • 
arına çevirmiş ve sanki orada ya· §1 türdü, ne de a\•uçlaruna o yumuşak, ılık yor, öbür kızı scviyonııuşum gibi görün-

j/an tarihten ve sayısı meçhui Türk beyaz ellerini bıraktı. 1) böyle şeylere mckte de devam ediyoıdum. Bir pazar 
b~tlelerinden yeni kuvvetler almış gi- pek sinirlenir ve hn ı.arr.~n tbcn namus- onu aldım sinemaya götürdüm. Fakat bir 

.~' ~eni bır istila yaptı. Harbsiz, kansız, lu bir kızım der, seninle böyle gezip yü- de ne göreyim. Şevkiye ile Ahmed ön 
~ur ~t}j bir istila. Ümidin, azmin ve e· ı·ümem bile fazla ama.... ve dl'rin derin zıralarda oturuyorlar. Onlar da bizi gör· 
i e?~ bir istikbale inanmanın istilası. Bu yüzüme bakarak kini ~kcr. Biraz geç 1 düler. Şevh."iyc nisbet verir gibi gözleri • 
l'~tıla, O kadar çabuk oldu ki günün bi- oldu ama yukarda bildirmc,•i unuttuğum min i~inc bakarak güldü. 
ı Jllde'. ~-nadolu merkezlerini tutmuş o- isimlerimizi söylemek smıs1 d~ geldi. Be- Ertesi güu Ahmet dükkfına geldi. Hid-
;n ıtılaf kuvvetlerinin, İngilizier:n, nim ismim: İrfan Makas.. onun ismi: Şev- clctlc kaşlarımı çattığımı görünce ene ô-
d~ns~zl~rın, ~uzu gibi, kenarlara çekil~ kiye.. luyorsun be .. dedi sinemarla şe,·kiye ile 
tı~r:.:~nı ve lstanbula döküldüklerini Şevkiye ile bir semt~ o:uruvoruz. Ak- beraber bulunmamı fena manaya aldın 
kT u · Erzurumda harekete geçen teş- şiın üstü evlerimize beraN!r dilneriz. Pa- 1 galiba. Halbuki ben işin aEhnı sana an • 
t.' atcılık eli, bir yandan da memleke - 7ar günleri onu sokağının b<lŞlnda bek- fatmıya gelmiştim.> Hiddetim geçti. Me-dn ° sırada malik olduğu büti.in müca- lerim. Şevkiye kırmızı ipt•k dbisesini, u- rakla yüzüne baktım. O, hir iskemle çe--
bel~ kuvvetlerini bir araya topluyor, .:un topuklu paı lnk yeni iskarpinlerini kerck oturdu ''e gülerek: 
.Unlar arasından bağlar vücuda geti- giyer, koluna benim •1 ııhj!ım bilezikleri - Kız da sana senin ynptıgını yapıyor, 

~ıyor ve yavaş yavaş her şeyi b:r mer- 'J{' boynuna müşteıileriııdPn birinin he- meramı seni kıskandırmai~. sakın aldır • 
l ez etrafında ve bir gaye uğrunda top· diye ettiği kırmızı bonctıı1unu takar, ben ma, dedi. Yoksa aramızda hiçbiı şey yok. 
<unıya başlıyordu. d d 

e o güne mahsus ola>ı lfü·jvc•rd dbisclc· Ahmet gitti. Düşündüm, taşın ım ya-
Erzuru m ve Sivas ıimi giyer ve ye~n rntr şapkamı başıma pamıyacağım, dedim ve akşam üzeri 

'Erzurum ve Sivas orta'"·" ı'k' pren Si ·· · ' " .. , ' • 
P uzer ne kurulan bir proaram kov-

~.u~şu: Milli hakimiyet, rr.iÜi istiklÔJ. 
.aırmcis' d h·ı· d '· . • ı a ı ı uşmanı ikincsi de ha-
:tıcı d'" ' 
1 uşmanı mağlub etmek demek o-
a? ~u iki prensip birleş!nce mevdana 
Ynıllı bi hud d · · d · · · r u ıçın e ::\sn bır devlet 
~~fhumu çıkıyordu. Bu mefhum. 0 dn-

1 aya kadar kimsenin üm!d etmek ce-
saretini <10· • med' • · b d . t:- ere ıgı !r idealin ifa-
d esı . i~i. Bü'iin on senel' k meşrutiyet 
el e~=m rı de c_>' ıi e etmek isted· ~i şey bu 
egıl mi idi? Fakat, şu on senelik mü-

cadelen· 'd b 1 . n. e e u unan bır çok kuv -
~etlt'rP dav~nat ak başanmad1ğı bu işi, 

u kacfo.r az bir kuvvetle, y~ni bir ha • 

koyar, elime baştonumu alır, onun hcdi· Şc\'kiycyi yolda, evine giderken çe\·ir -
ye ettiği sarı kaT'arya rpr,gi gravntımı ~im. Her şeyi, onu kıskandırıp kendime 
bağlarım. Böylece tram·:ayhı taksimı> çı- daha iyi bağlamak için öbür kızla gez
kar, onunla berab..,r fib!rt''nin etrafında diğimi anlattım. Hiç Sf'~inı çıkarmadan 
tiolaşınz. Ben iki külah St'ker, iki külah beni dinledi. Sonra yiizüme mahzun 
kabak çekirdeği alır sevgilımc ikram ede- nıal-ızun bakarak: cBen ne seni kıskan • 
ı im. Demir parrnakhkiarn yac;lanarak dırmnk i~in o gün Ahmet le sinemaya gel
I:arşı kahvede çalan raclvnyu dinleriz. mi~im dPdi, ama bu oyuıı:\ de\•am ede
Sevkiye pazar günleri Bl'yoğlunda yü _ J!l(dim. Ne yapayım bt>r. namuslu bir kı
rümcyi pek sever, dönü-tf' öyle yapa"ız. ;:ım .. > 

Bazı pazarları onu Sirkecia€-ki Kemalbe Şimdi bir k17
, hele s0vdiğiniz bir kız 

rincmasına götürürüm Ben d y karşınızda boynunu bükfr rle böyle der-. c orasını . . . 
pek scvC'rirn Çünhi , . ..,r.ynna t tf' ne yaparsınız. Sızı bilmıyorum ama 

· ·' "" • • o ururuz 
ve karanlığın vcrrliği s tmirnivct i inde j lmkın ben ne yaptım; on . .mla evlendim. 
birbirimize sôkulmamız elele -verrn~miz Ar~dan ~~c; altı .ay f.1 çti. Hani .size 
ihtimal dahilindedir. Bizim evin bulun- mescıddc bı_ ıı~lc. • çıfü.' u ~urlar iye, 
duğu sokağın köşesini kıvrılınca kü uk r:akalaşan bır ıtıyar d den L .sct-

ç (Devamı 11 incı aayjada) 
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BARBAROS 
..__..,_Korsan Pe,inde. 

Yazan · CelAI Cengiz Bir ilkbahar günü Septe ve Tancadan hareket 
eden gemilerle yedi bin muharib bir hamlede 

karşı yakaya geçmişlerdi 

Tarü;buılıkvepembeeli,tunçren·ıistilası idi. Diğeri de; kend. zalimane Papanın gözdesi Jüzetta Barbarosun 
gi parmaklarının ucu ile tutarak du - idaresinden hoşnut olmıyanların, müs-

daklarına kadar kaldırmış .. gözlerini tevmere karşı gösterdikler .. temayüı şo··hretı•nı· daha Romada 1·ken duymu· şlU 
kapamış .. bir an öylece mest ve müs - ve emniyetti. 
tağrak kaldıktan sonra: Bu iki tehlike karşısında kalan zalim 

- Florindat.. Saria verdiğim sözü ve müstebit kral, en eesur kumandan- Gemiciler, dakika· 
henüz tamamile ifa etmedim. Ne zaman !arından (Teod_pmir)in kumandasında lar geçtikçe merak 
İspanya topraklarına filen hakim olur- bulunan kuvvetli bir orduyu ileri ve heyecan içinde 
sak, o büyük mükafatına o zaman hak sevketmekle beraber, kendisi de bir birbir~erine bakışa· 
kazanacağım. Ve hakkım olan puseyı çok namıdar şövalyeleri etrafına top· rak: 
de o zaman alacağım. Şimdilik bu ka· lıyarak (Tarık)ın küçük ordusunu kar- - Ne tuhaf, ne g~ 
darı da bana kafi demişti. şılamak istemişti. rip bir kadın! 

Bu melez hıristiyan dilberi ile, At - Got kralı ile Got şövalyeleri, daha Diye söyleniyorlaı 
ıas çöllerinin safiyeti içinde yetişmiş hala büyük bir gaflet içindelerdi. Av· dı. 
olan bu Berberi kahramanı artık aşkın rupa askerlerinin harp usullerine va· Barbaros, hayatı 
bütün haz ve zevkini yudum yudum iç· kıf olmayan bu çöl adamlarını, kuvvet- bu kadar karanlı~ 
mektelerdi. Fakat bunu açıkça itiraf 1i bir darbe ile denize dökebilecekleri- bir kadının hikaye· 
etmekten çekinmektelerdi. ni ümit etmektelerdi. sini dinlemeden bir 

İkisi de bütün ümit ve hülyalarını Bir kaç ufak tefek müsademeden yere gitmiyeceğini 
yakın bir istikbale bağlıyorlar .. höyle- sonra, ilk büyü kçarpışma; (Trafalkar· ilave ederek: 
ce saf ve masum düşüncelerle birbirle· Borno) civarında, (Vad Bekka) ırma- - Sen1 dinlemek 
rine bağlı kalmaktan, derin bir bahti· ğının sahillerinde vukua gelmişti. istiyarum, Prenses 
yarlık hissediyorlardı. Tarık, bütün kuvvetini bir arava Jüzetta! Bu esrarlı * • toplamış .. yıldırım sür'atile düşm~n kitabı kendi elinizle 

ordusunun merkezine yüklenmişti. açınız! 
Bekledikleri günlerin gelmesi, uzun \Koca İspanyol ordusu, bir anda muh - Dedi.. birdenbire 

sürmemişti. telü kısımlara bölünüvermişti... Bu itımat çekıc: bir ta-
Nihayet bir ilkbahar günü, Septe ve hücum o kadar ani ve kuvvetli idi ki; vırla yere oturdu .. 

Tancadan hareket eden gemilerle (ye- Gotların çelik zırhlı şövalyelerinin mü- gemiciler ayakta can 
din bin muharip), bir hamlede karşı him bir kısmı, yarı çıplak Berberilerin sız bir heykel gibi 
yakaya geçmişti. eğri kılıçları altında parçalanmış-.. kan- duruyorlardı. 

Bu küçük ordunun kumandasını, biz- lar içinde yerlere serilmişlerdi. Romalı prenses 
zat (Tarık) deruhte etmişti. Bütün Kral Rodt,iğin uğradığı felaket, bu· yavaş yavaş doğrul-
efrat, kamilen (Berberi-Hazar) kabile- nunla bitmemişti. Sabık ve maktul du .. bağdaş kurarak oturdu.. şüphen mi vardı? Niçin önce bana fi -ı Papa Nikolanın o güne kadar hiç bir 
sinin gençlerinden seçilmişt:. Bunların, kral Viçyanın akraba ve taraftarlarile Gözlerini yere indirdi. kirlerini söylemedin?> c$.ye sordum. kadına el sürmediği söyleniyordu. Be-
arasında bulunan (Arap-Emevi) asker- muhalif partilere mensup olanlar, der- - Siz kimsiniz? Kocam, dedim ya, esrarengiz bir ketu· nim yapacağım hizmetin çok hafif ola-
lerinin mevcudu, ancak ( 300) neferden hal orduyu terketmişler; etrafa dağılı- Diye sordu. miyet içinde susuyordu. Onun yalnız cağını, belki de bir çile doldurmak şek· 
ibaretti. vermişlerdi. Türk denizcisi: bakışlarından anlıyorum ki, bana söy- linde yapılacağını ileri süren kardinal-

Emevi valisi ve başkumandanı (Mu- Kral, perakende kuvvetleri toplıya- - Cezayir Emiri Barbaros... lemek istediği çok şeyler vardı. Fakat ler de bana acımağa başlamışlardı. Fa-
sa bin Nasir), bu ordunun kumandan- rak son bir müdafaa hattı tesis etmek Kadın birdenbire sustu. - nedense _ söyliyemiyordu. Bir akşam kat, Vatikana hakim bir papanın kul-
Jığını (Tarık)a tevdi ederken, ona çok istemişti. Fakat, Tarıkın pişdar kuman- Barbaros gülümsedi: kardinalı çağırdı .. kendisine öleceğini ları mseabesinde olan bu kardinallerin 
mahdut bir vazife vermişti. Tarık, İs· danı olan (Tarif), buna meydan ver - - Elbette daha önceden bu adı Ro· söyledi.. vasiyetnamesini yazacağı için acımasından ne çıkardı? Papa cevabımı 
panya topraklarına çıkacak; sadece memişti. Bizzat kralın karargahına mada duymuşsunuzdur? beni dışarıya çıkardılar. Bir saat kori - alınca hiddetinden küplere bmmiştı. 
(Elcezire) vilayetini yağma edecekti. yaptığı şidde (!i bir hücumla, kralın Prenses başını salladı: <lorda bekledim. İşte bu bir saat içinde Barbaros çok merak ve dikkatle din· 

Halbuki Tarık, böyle adi bir çabul - hassa şövalyelerini perişan etmişti. - Evet.. duymuştum. Papa bile ha- kocam vasiyetnamesini yazarak gözle· lediği bu maceranın sonu nereye va .. 
culuk fikrinde değildi. Onun maksadı, Kral, ancak kendisine sadık kalan na her zaman sizden bahsederdi. cCe- rini dünyaya kapamıştı. racağını sabırsızlıkla bekliyordu. 
ciddi ve esaslı bir surette fütuhata gi- bir kaç şövalyesile kaçmış .. (Tarif)in zayir kartalı• sizsiniz demek?!. Barbaros prensese hayretle sordu· Prenses Jözetta: 
rişmek .. İspanyayı baştanbaşa zaptede· kılıcından kurtulmuştu. Lakin o gece, Barbarosa bu adı Venedikliler ver • - Vasiyetnamesini neden senin ya- - Saatler geçtikce itidalim! toplu -
rek hem orada zulümden feryat eden (Govadalt) nehrini geçerken atından mişti. nında yazmadı? yordum .. eski cesaret ve metanetimi 
halkın imdadına yetişmek; hem de, düşmüş .. ağır zırhı ile nehrir. çamur- - Evet, dedi, benim ... Demek ki Pa- - Belki yazmak istemişti .. fakat kar- bulmuştum, dedi, nihayet b~r akşam: 
Afrika çöllerinde büyük mahrumiyet- larına saplanarak; orada çırpına çırpına pa da beni bu adla anıyor, öyle mi? dinaller bırakmadılar. Kocamı bir saat -: Papa hazretleri seni bekliyor~ de -
)er içinde yaşayan kabilesini, refah ve bağulmuştu. - Şüphesiz. Bütün Roma sizi böyle sonra ölmüş buldum. diler .. Vatikanın üst katında saraylar· 
saadet içinde yaşatacak bir yurd temin * tanır.. - Kocan bu vasiyetnamesinde neler dan daha muhteşem bir salona geldim. 
etmekten ibaretti. Madmazel Florinda, henüz uykudan Genç prenses tekrar susmuştu.. yazmış acaba?... Kardinaller etrafımı sarmışlardı. Her-

Tarık; yedi bin kişilik ordusunu, bü- uyanmıştı. Dadısı Doretta odaya gire· Barbaros: - İşte ben de bunu anlamak istiyor- kes benim ya af, ya idam edileceğimi 
yük bir intizam ile bir hamlede İspan- rek: - Sizi dinliyoruz, güzel Jüzetta! dum.... umuyordu. Bu iş idama kadar varabi • 
ya yakasına geçirmekle; ilk büyük mu· - Madmazel!.. Pederiniz, acele si - Diye mırı!dandı. Prenses Jözettanın gö-7.leri sulanmış- lirdi.. • (Arka.n var) 
vaffakiyeti temin etmişti. Bu baskın zinle görüşmek istiyor. Zannederim k!; Jüzetta hafif bir göğüs geçirdi.. yut- tı.. 
o kadar ani olmuştu ki; İspanyollar bile size mühim ~eylerden bahsedecek. kundu .. gözlerini tekrar yere çevirdi: İçini çekerek sözüne devam etti: 
buna hayretten başka hiç hır şeyle mu- Diye mırıldanmıştı. - Evet, benim hayatım, dedi, bu bir - Kocamın vasiyetnamesini anla • 
kabele edememişlerdi. Glinlerdenberi İspanyadan haber kitaptır .. sonu gelmiyen büyük bir ki- mak için papaya koştum. Papa bana: 

"8on Posta,, nın 
Müsabakası: 

( Baştarafı 3 üncü sayfada ) Tarık, • bugün bile kendi namile bekliyen Florinda, bu sözleri duyar tap. Ben Romada evliydim .. ko~am Pa- «Kocan seni, yedi sene benim hususi 
anılan - boğazın sarp kayalıklarını cl .... maz. derhal yatağından fırlamış: pa Nikolayı taparcasına severdı .. onun hizmetimde bulunmanı vasiyet ediyor. 
zaptederek oraya yerleşmiştı. Ve, baş- .....ıoretta!.. Beni çabuk giydir. Pede· adamıydı. Evimizde çok mes'ut yaşı - Yedi sene bittikten son!'a, hakiki ve rafını aldık. Her fotoğrafı üçer parça· 
lıyacağı muazzam işi istediği neticeye rim, mutlaka İspanyadan bir haber yorduk. Bir gün Papanın müşavir kar· mufassal vasiyetnamesini ~ana verebi- ya böldük. Bunları birbirlerile kanş-
isal etmek için, bütün askerlerinin hu- almıştır. dinallerinden biri evime geldi.. bir ka- lirim!• dedi. Bu sözleri dinlerken aklı- tırdık. Bu parçalardan her gün laalet· 
zurunda, sahildeki gemilere ateş ver • Diye bağırmıştı. ra haber getirdi: c Kocanız Vatikanda ını oynatmadığıma şimdi bile şaşıyo - tayin üç tanesini neşredeceğiz. •o gün 
dir,miş .. Kont Cülyanosun temin ettiği F.lorinda, aldanmamıştı. Babası, intihar etti.. sizi almağa geldim!ı> bu rum. Papa Nikola beni yedi yıl kapı- bitince elimizdeki resim parçalan da 
bu gemilerden, kızıl alev sütunları yük- kendisini büyük bir sevinç ile karşıla sözleri duyunca beynimden vurulmuşa sında bir odalık gibi kullanmak isti - bitmiş olacaktır. Sizlerden bu resim 
selirken: mış; acele acele anlatmıya başlamıstı: döndüm. Hemen kardinal ile beraber yordu. parçalarının her üç tanesini bir araya 

- Arkadaşlar!.. Görüyorsunuz ki - Bitti.. artık, her ~ey bitti. Z~lim Vatikana koştum. Kocam can çek~.şi- Barbaros hayretini gizliyemedi: yapıştırarak bir fotoğraf vücude getir· 
artık bizi memleketimize nakledecek Gotlar, Jayik oldukları uçuruma yu - yordu.. intiharının sebebini bana soy- - Bre koca papas .. sen de mi Allahı menizi istiyoruz. Bu iş sizin için hiç te 
vasıtalardan hiç bir ümit kalmamıştır ... varlandılar. Orada, kendı kanlar~le lemedi. Fakat, maddeten olduğu kadar aldatıp masum ve günahsız kadınları zor olmıyacaktır. Çünkü gördüğümüz 
Bundan sonra, bizim için geri gitmek boğulacaklar. manen de rnuztarip görüni.ıyordu .. ni- kendine bağlamak istiyorsun? diye mı- gibi bu üç resim parçası ile beraber 
yok. İleri gitmek var. Hayat ve istik _ Florinda, şaşırmıştı. İşittiği sözlere, çin canına kıydığını sordum: c~a~~ rıldandı. ayrıca parçaladığımız resimlerin asılla 
1.. 1 d t " · k ·1 · · ] bı"rdenbire ·nana am t olslın acımadın mı?• dedim .. kendısını rmı da neşrediyoruz. oa ve saa e ımız; anca ı erıye gıtme ~ ı m ış ı: Prenses Jo"'zetta esrar ve muamma • 1 d h · N ·· l'" k d' ı ·erdim O - Parça arın yanın a ergün tanınmış 
ve önümüze çıkacak, her maniayı yı - - e soy uyorsun, baba .. bu kadar ço sever ım.. çı gınca se\ •. }arla dolu hayatının en hev. ecanlı saf· b . f - f b 1 ks 
k de ·rmektı·r rabuk öyle mi? sadece.· Papaya sor.. bunun cevabını ir sımanın otogra mı u aca ınıı. 
ıp vı , ... halarını anlatmıya başlamıştı: 1 d b · b · d - 1 · n,.,..,..'ştı' Diye mırıldanmıştı ancak o verebilir!• dedi.. kocamın ya- Parça ar an irı u resım, iger erı 

.... ,~ .... ı · · - Saraydaki kardinallerin hepsi de d h ı k d h rasını elimle sardıktan sonra Papay& a a evve çı mış veya a a sonra çı-
İşte böylece, bütün ric'at ümitlerl Heyecandan sesi titreyen Kont Cül· koştum .. ayaklarına kapandım: bana acıyordu. Papa kırk sekiz saat kacak resimlere ait olabilir. 

kesilmişti. Esasen, bu küçük ordunun yanos, sözlerine devam etmişti: içinde kendisine müsbet cevab vermez- Yapılacak iş şu: Bu resim parçalarını 
cesur ye pervasız efradından hiç kimse - Evet.. bu kadar çabuk olduğuna « - Kocam intihar et~ .. bunun se· sem, bana çok ağır bir ceza vereceğini kesip saklamak, yanlarındaki modelle· 
bir adım bile gerilemek fikrinde de- inanamıyorsun, değil mi? .. Hakkın var. bebini bana söyler misinız?» ~apa söylüyordu. Düşündüm.. düşündüm.. ri de kesip ayrıca hıfzetm~k resim nCŞ· 
ğildi. Eğer bunları başkasından işitseydim, kaşlarını çattı: cO ölmeğe mahkum • kocamın ölümü arkasından Papaya na- ri bittikten sonra mod(>Uere bakarai< 

Tarık, derhal ileri atı!mıştı. İspan _ ben de tereddüt ederdim. dur .. ölecektir. Bunun sebeblni o- top- sıl bir odalık gibi hizmet edebilirdim? her üç resim parçasınd'ln bir fotoğraf 
yolların köy ve kasabalarını birer birer - Kimden işittiniz? ::-ağa gömüldükten sonra süyllyebiI: • İlk önce beni evime göndermesini rica meydana getirmek. 
işgale başlamıştı. İstilaya uğrayan İs· - İşte şimdi, dayından bir ınektup ıim!• dedi. Israr ettim.. yalvardım .. ettim: cBurası Allahın evidir. Harice Bu suretle elinizde 80 resim olacak, 
panyollar, birdenbire korkmuşlardı. aldım. Artık her şeyin bir hakikat ol· oğladım.. inledim. Papa ağzını açıp gidip de kocanın hatıralarına ihanet et- bunları sarih isim ve adresinizle bize 
Birer tunç heykele benzeyen bu cür'et- duğunu anladım. fazla bir kelime söylemedi. Kocamı mek fırsatını mı arıyacaksın!> dedi. İş- yollıyacaksınız. İşte müsabakamıztn e· 
kfır ve atılğan muhariplerin, kendileri- - Mektup nerede?,. kilisenin eski kardinallerinden birinin te bu söz izzeti nefsimi kırmağa yetmiş· sası bundan ibaret'.ir. 
ni kiımilen "kılıçten geçireceklerini san· - İşte. odasına yatırmışlardı. Papa: « Kocana ti. Kocama sadakatimi göstermek için, Resimleri gönderme müddeti gaıe-
mışlardı. .. Fakat, bu tunç renk .. adam- Kont Cülyanos, masanın üstündck: bak .. son nefesine kadar ona hizmet kendisine yirmi dört saat bi!e bekleme- tede resim ncşr:. müddeti bittikten son 
Iarın göğüslerinde kar gibi beyaz ve mektubu uzatmıştı. Florinda, mektubu et!ı> demisti. Odasına kapandım .. üç gtin den menfi cevab verdim: «Ben koca - ra üç haftadır. Bunu müteakıp netice 
temiz, bir ipek yumağı kadar yumuşak kapmış .. büyük bir heyecanla okumaya üç gece gözlerimi yummadan, başımı mm hayalile yaşıyorum .. Papanın şah- ilan edilecektir. 
ve munis bir ka;b çarptı~ını görür gör- başlamıştı.: yastığa koymadan kocamın başı ucun- si hizmetlerine bakmağa tahammül e • Birinciye bir beşibiryerde altın, iki.Jl 
mez. geniş birer nefes almışlar; tama- [Azizim kont; da bekledim .. o artık konuşmuyordu .. demem. En ağır cezası ne ise hemen ciye 2,5 lir'J.lık bir altın, 3 kişiye bir~r 
mile müsterih olmuşlardı. Cenabıhakkın adaletinin bu kadar konuşamıyordu .. ve bana bir çok şeyler tatbik etsin .. » dedim. Kardinaller pa - altın, 1 O kişiye yarımşar altın, 20 kı: 

Vazıyeti haber alan kral Rodrik, sür'atle tecelli ve inkişaf edeceğıne hiç söylemek istediğini gözlerinden sezi - paya cevabımı bildirdikleri zaman Ro- şiye çeyrek altın ve diğer 165 ok0 Y
0

• 

iki tehlike karşı ında kaldığını anlamış· ihtimal vermezdim. yordum. c Niçin intihar ettin'! Seni manın mavi semasında şimşekler çakı- cuya hoşlarına gidecek hediyeler vetc 
tı. Bu tehlikeleı ın biri, memleketin (Arkası var) mes'ut edemiyor muyum? Benden bir yordu. ceğiz 



9 Mayıs SON POSTA 

izmir, Akdenizin en 
Büyük turist ve 
~icaret limanı olacak 

Bir senede 113,002 kişi 
hapishanelere · girdi (Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 

Akdenizin en faal limanını mey
Dün, akıl hıfzıssıhhası cemiyeti, altın-, yet tenevvüü gösterenleri arasıda s_ü - dana getirmek, yakın adaların her 

cı Yıl kongresini, Eminönü Halkevi salo tunlannda eayri şahsi bir surette psıko- türlü ihtiyaçlarını İzmir limanı vasıtasi
tıunda yaptı. lojik ve sosyolojik bir tahlile tabi tutma- lt> temin etmek, transit işlerine ehemmi-

.. Bu kongredee, mmleketin hemen bü - hdırlar. yet vermek, nihayet turist vapurlarının İz 
tun tanınmış hekimleri birrok Üniversi- 2 - Adliyecilerinıiz ve awkatlarımız, mire uğramalarını temin etmek suretiyle 
t rı ' "' e ı er, birçok avukatlar ve kadınlı er- meslek hayatlarında meşgul oldukları suç liman ve şehir faaliyetini arttırmak fik-
kekli birçok meraklılar hazır bulundu- Jara ait hatıralardan - gene gayri şahsi ri derpiş edilmiştir. 
lcır. fekilde bahsetmek suretile - tetkik ve mü İzmir Ticaret odasının liman faaliyeti 
f Kongre riyasetine, doHor Etem Alti- lahazalarını neşreylemelidirler. hakkında gönderdiği raporlar üzerinde 
ın ~cçilişinden sonra akıl hıfzıssıhhası Bilhassa, bu mesleklere mensup olan • durulmuştur. Oda, İzmir limanının ehem 
c_enıiyctinin geçen bir 

1

yı! zarfındaki faa- !ardan istirahate çekilenler için bu fay- ıniyetten düşmesine saik olan amilleri an 
lıyetinin hesabı verildi. Bu hesaba göre, dalı ve değerli bir meşgale olur. latırken başta liman işinin hallini iste -
oıltıı hıfzıssıhh'\Sl cemiyetj, bir yıl zarfın- 3 - Romancılarımız, tiyatro muharrir• rniştir. 
da 124 konferans vermiş, ve 103 risale neş terimiz, hatta gündelik küçük hikaye ya- İktısat Vekaleti, şimdiki ticari faali· 
tetrniştir. :ı.-anlarımız, san'atlerini, kalemlerini, bi - yete sekte vermemek şartiyle İzmir ll-

Bu İzahatı müteakıo kürsüve, sabık zim içtimai hayatımızdan alacakları suç ınanının Halkapınara naklini muvahk 
~ksek tedrisat müdürU, ve tali~ ve ter- :nevzuları üzerinde kull:ınmalıdırlar. bulmuştur. 937 yılı bütçesine bir buçuk 
~~heyeti nzaJanndan ruhiy~1 mualli~~ Bu hususta yalnız realist olarak kal- milyon lira tahsisat konulduğu şehrimiz 

zat Ayas çıktı. Ve ciçtimaı bakıma go mamalı, ve suç aleyhinr mücadeleyi ta- deki alakadarlara bildirilmiştir. İniiliz 
re suç> adındaki raporunu okudu. Suçun 2ammun eden tahlili bir idealizmi benim mühendisleri İzmir lim::ınmda yaptıklan 
~nahi.~c~lerini, scbeple1 ini, dinleyiciler semelidirler. tetkikatı bitirmişlerdir. Bu yıl limanın 
e buyuk alaka ve dikkat uyandıran bir Çünkü san'at san'at içinse, cemiyet te taranmasına başlanacaktır. Yeni limanın 

'Yukufla tahlil ve bu husuta~ki muhtelif cemiyet içindir. inşasının Holanda grupu tarafından de-
~-~riyeleri izah ettikten sonra, istatis - 4 - Bilhassa çocuklar, gençler üzerin- ruhte edileceği zannedilmektedir. Liman 
ı erden bahis açtı. lle, suç yapma arzularım ve fötiraslarıın . da yeniden inşa edilecek antrepolar için 

l3 .ıyandırabileceek mahiyette olan her ne- gümrük ve inhisarlar vekaleti bir proje 
A u şayanı dikkat istatistiklere nazaran 
.-ırn · vi telkini neşriyata meydan verilmeme - hazırlamaktadır. 
~ enkada, bir sene zarl\nrla 1,264,632 bü ,.d. ",racat ış" len· YUk c· .ı ır. uı 

ınayet oluyormuş. 5 - Adliye, İktısat, fnhisar ve Maarif İzmir limanı yeniden kurulurken ihra-
,, Bu büyük cinayetler, A rnerikan miJle-
'-'Il b "ekaletleri, suç hareketleri üzerinde müş cat işlerinin daha kolay ve masrafsız ola-
l e ir dakikada 35625 J'ürk lirasına mal terek tetkiklere gı"rişerek kendi vazife ve rak halli için de bazı mevzuat konula-o UYorınuş. 
l3 ihtisaslarına göre icap eden mani tedbir- caktır. Egenin muhtelli verlerinden İz-

'rür~ tiyanın yekünu, günde 51•299•900 !eri almalıdırlar. mire getirilen ıruıhsullen~ depolarda kal 
ır ırasını buluyormu~. 6 - Nihayet, bizim akıl hıfzıssıhhası masına meydan vermeden doğrudan doğ 

"{ •Zde, bir cinayet istatistiği yapılmfış. cemiyetimizde, bu saha üzerindeki tetkik ruya gar santral vasıtalariyle vapurlara 
y~ 19~6 yılı ile, 1936 yılı Drasındaki cina- Jerini ve teşebbüslerini daha ziyade ge-1 tahmili muvafık görülmü!5tÜr. Bu suretle 

l3 lllıkdarlan mükayese edilmiş. nişl_e:erek, ferdi ve kollcktif _şuurun sıh~ 
1 
~t ma~aflan, araba ve kamyon nakliye 

da u istatistiğe nazaran, 1926 yılı zarfın- batı ıle sosyal hayatın sıhhatı arasındaki ucretlen. hamaliye masrafı ortadan kal
V hapishanelerimize 1006M kişi girmiş. sıkı münasebetleri her sene hadiselere ve 1 kacaktır. 
~;:. Yekun, 1935 yılında 113002 ye rakamlara dayanan tetebbülerle ortaya İnşası kararlaştırılan gar santr7 Nafia 

l3u ış. koyacaktır. Vekaleti devlet demiryollan tarafından 
~ cürümlerin mahiyetl~ri üzerinde Bu temennilerin ve kararların okunma Alsancakta yapılacaktır. Gar santralın 
!e:Pean tetkikat ta, şayanı dikkat netice- smdan sonra, Atatürke, İsmet lnönüne, merkezi Hilal istasyonu olmakla beraber 
göre errnış. Bu tetkikattan anlaşıldığına Sıhhat Bakanına kongr':?llin tazirnlerinin 

1 

Kasaba, Aydın ve Antalva hatlarından 
kuı erkekler daha ziyad<:? otuzla otuz do- telgrafla bildirilmesi tekli{ olundu. gelecek emtia muavin vagonlarla yeni li
l'lll§. ~asındaki yaşlarda cürüm işliyorlar Ve bu teklifin alkışlarla kabul edilişini mana nakledilecektir. Gar Santral bir mil 
dok <ldınlarda ise yirmi iki ile yirmi uz müteakıp kongreye nihayet verildi. yon liraya mal olacaktır. Bütün bu işler 
cÜ ~ arasındaki yaşl:ırda bulunanlar 
... ilim i§lenıeye daha müstait oluyorlar- füracat maddelerinin maltyet fiatı üzerin 
.. ıış. Bir evlenmenin de yüzde on derecesinde bir kazanç te-
tsıaı· tı"k min edecektir. 

tı 18 
lerde, henüz ıı yaşında bulu- Hikay esi •• 

arı 17 ÇOcu"'·- d b"" .. k .. .. 1 . 1 Vapur nakliyatı 
dikıe . .. suu a uyu curum er ış e- (Baştarafı 9 uncu sayfada) İhracat maddelerimizin Türk bandıralı 

l"i gorülüyormuş 
12 il ı5 · miştim ya .. işte bir gün eve dönerken o-

l·~d e. Yaş arasıncfaki çocuklar tara-
... an ş1 nu yolda gördüm. Bir kaç para vermek 

1:1\ft •• ı enrniş cürümlP.rin yekfınu da 
"""' u bulmuş için yanına yaklaşınca cAllah yeni sev -

tı·~O - 64 ar~ndaki yaşlarda bulunan ih- gilini bağışlasın> diye, du& etti ve benim 
.1arla da gülümsediğimi görünce sırıtarak: cEv -

hüYük r ... .' 1935 yılı zadında tam SlO lfıd dedi, belli eskisini başından savmış-
a . curum işlemişler. lı ~ b ka b" 

işl u ıstatistiklerde, netice olarak cürüm sın, şimdi ağaç ga aş ır herifle ge-
ernen · liyor.> Az kalsın orada tıkanıyordum. E-

dığı b" ı~,. Yaşla pek fazla alakalı olma- ve döndüm. Fakat, Şevki yeye hiç bir şey 
s . ıldınlmektedir. söylemedim. İki gün böyle'!e gecti ve iki 

10 alın Nevzattan sonra soz alan Ali Rıza 
se gün sonra bir akşam üzeri erkenden eve 

)lkl ne zarfında, memlekette, akıl hasta
arı geldim. Şevkiye yoktu. K"mşuya gitti, 

t.ltis . _Yüzünden yapılan cürümlerin is- dediler. Ağaçlığa koştum. Sevkiye kom-
ğınu tığini okudu. Bu istatiStikten anladı- ~da değil orada idi ve ko!unda bulunan 
ı.. ....... za göre, on sene zarfında. 15 bin akıl 1 b 
. .._~ di encinin c aşka bir h~rif> dediği kim-
teşki1 ndan yalnız beş yüzünü mücrimler di biliyor musunuz? Ahmet .. 

etmektedirler. Sonradan her şeyi anladım. Meğerse 
lreA~l hastalarından, Devri delilerle er- Şevkiyeyi yola getirmem için bana akıl 
&ı~ unaınalar adam öldürmeye, ve hır- öğreten Ahmet daha eskickn, Şevkiye ile 

etıncye daha müstait oluyormuş. df> gizli gizli konuşur, Kızın meramının 
l):~Ye ~ızayı müteakıp kürsüye gelen benimle evlenmek olduğunu bildiği için 
ınÜ ~rahun Zati, hapishanedeki genç ona nasihatlerde bulunurmuş. Kızın 0 

l'J trıınıerden bahsetti. Ve onlar için, ay kadar namuslu görünm~sı bana çok so
lü tnahkeme, ayn hapishane yapılmasının hulmaması filan hep Ahıl"c>run ona öğret
l'e:~ınlann~ izah etti. Ve söz sırası Fah- tiği şeyler. Onları sinemada beraber gör
bıü ~ Kerıme verildi. Fahrettin Kerim düğüm zaman Ahmedin ·Sevk iye seni ö-

cnm nevilerini tarif ederken: bür kızla görünce nisbet vermek için be-
~Bugün, dedi, en karakteristik müc- nimle sinemaya geldi filan demesi de ya 
bl"" r, normal mücrimler, ruhi hastalığa lan tabii ... Zaten o gün onları beraber 
c1:.Ptela mücrimler, ve eroinik mücrimler yakalayınca utanmadan yüzüme karşı: 

.Ne yapalım seninle evlenmesi için Şev
~e~e\Tr~tik ınücrimlerde kabahat işlemek kiyeye o kadar yardım ettim ödeşmiye -
Jni ~zıye edilmek bir ihtiyaç haline gel- cek miyiz?> demesin mi! 
lrıe~ır~ Onların gayri şuurlarını tetkik et Şimdi sonunda ne olduğunu belki me-

luzımdır. rak edersiniz. Şevkiy~ gene karımdır. s·· 
d oz alanlardan Hukuk fakültesi ceza Zvimde. Yakında bir de çocuğumuz ola-
rı~~en.~i Bürhaneddin de, İbrahim zati- cak. O gece öyle a~ladı ö~·le yalvardı ki 
te sozlerini tasdik etti. Ve cürümlerin, ona acıdım ve affettim. ~·7 belki bu ha
~a z:ının mahiyeti etrafınt:ıaki muhtelif na reketimi pek fena bulacaksınız .. Ama ne 
~~eleri izah etti. yapalım ki boşanma davası açsam belki 

b ızde de, 1talyadaki gibi çocuk ıslah- !ınksız çıkacaktım. Bu iştif> hiç şahidim 
aneleri k l kt S k k d ti. uru ması lüzumundan bahset _ :ro u. onra arımın ya ın a ana ola-

Kongre, bu isteklerin teminine çalış-
tnaYl k . 
rıı· ararlaştırdı. Üniversiteye bir kri 

InoloJ"i nnst•t- - ·1~ . . 1 

it ..._ ı usu ı uvcs:ını istemeye de 
arar verildi. 

~e kongrenin temennileri okundu. 
d" ongrenin alakayla dinlenen bu şayanı 
ı.tkat te ·1 . 

mennı en şunlardır: 
~~ - Gazetelerimiz, bir kısım suçlan ha 
d ~ermekle kalmamalı, bunların için

e, hiç olmazsa dikkati çeken bir keyfi-

cağını biliyordum ve en nihayet o öyle 
ağlıyor ve öyle yemin 'ter ederek yalvarı
yordu ki bu sefer de inanıverdim .. belki 
de inanmış göründüm çiinkü onu hala 
seviyorum. 

Yarınki nushamızda: 
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vapur ve şileplerle ihracı için de esaslı 
tedbirler alınmıştır. Önümüzdeki mahsul 
mevsiminde dört şilepin kontinantal li
manları arasında sefer yapmasına çalışı
lacaktır. Bu vapurların Türkiye limanla 
rından hareketleri günü limanlara gelen 
malların bu vapurlarla ihracı mecburi 

olacaktır. 
Diğer taraftan Köstence transit yolu

nun bu yıl daha geniş olarak işle_miye 
başlaması ve haftanın üç gününde lzmir 
limanında vapur bulundurması muvafık 
görülmüştür. Romanya vapur şirketi bu 
hususta alakadarlarla temas etmektedir. 

Turist vapurları 
tskcndcriye - Dübrovnik doğru nakli

yat hattında işleyen turist vapurlarının 
İzmir ve İstanbul limanlarına da uğra
ması için ciddi bir teklif yapılmıştır. Tu
rist vapurlannın Türkiye lımanlarına uğ 
raması için turing klübün yaptığı bazı 
teşebbüsler de semere vermiştir. Turist
lerin İzmir civarındaki asarı atika şehir
lerini kolayca, vakit kaybetmeden gez
meleri için tertibat alınacak ve hususi 
trenler tahrik edilecekti~. 

Turist yolları 
Liman ve şehir işleri ayni hızla yürü

vecektir. Dahiliye Vekaletinde teşekkül 
~den komisyonun İzmir1n turistik yol
ları hakkında hazırladığı proje Kamuta
va sevkedilmiştir. Yap:Jan tetkikata gö
~e İzmirin turistik yolları yedi buçuk mil 
yon liraya mal olacaktır. 

Malive Vekaleti, İzmir vilayeti dahilin
de yapılacak yollar için vilayetin yapa
c.:ığı istikraza kefil olacaktır. Bu paranın 
h bankasından temin edileceği sanılmak 
tadır. 

Hazırlanan Jayiha, yalnı"?: turistik yol
lara sarfcdilmek üzeree İzmir vilaytine 
yedi buçuk milyon liraya kadar istikraz 
akdi saiahiyetini vermektedir. Vilayetin 
hazırladığı programa göre asfalt olarak 
vapılacak yollar şunlardır: 
• İzmir - Der.gama, İzll'!ir - Çeşme, 1zmir
$clçuk, İzmir - Burnova, İzmir - Karşıya 
ka, İzmir - Buca ve İzmir - Balçuva .. 
Çeşme ve Kuşadasındaki tabii güzellik 

h•rin istismarı için bu iki yerde birer plaj 
ve otel meydana getirilmesi muvafık gö
rülmüştür. İncir altındakı plaj ve gazino 
yu belediye yaptıracaktır. Sıhhat Vekil-

Sayfa 11 

Kahraman ordumuzun 
yarınki genç subayları 

Spor hareketle rinden iki intıba 

Kuleli askeri lisesinden mezun olan 1 bir şekilde göstererek davetliler tara• 
225 gencin Harbiyeye geçmeleri mü- fından uzun müddet alkışlanmışlardır .. 
nasebetilc dün Çengelköyündeki okul Diğer bir grup müzikanın refakatilf' 
binasında büyük merasim yapılmıştır. löbut oynamışlar ve çok takdir edile-

Merasimde General Osman Tufan, rek alkışlanmışlardır. Spor hareketle'I 
EyüpSabri, Yedek Subay Okulu ko - rinin ekserisi müziğin refakatile olmuş 
mutanı Kurmay Yarbay Behzat ve bir ve müzikle hareketler arasmdakı uy , 
çok kurmay subaylarla gazeteciler, ta- gunluk mükemmel olmuştur. 
lehe velileri, ve yüzlerce halk hazır bu- Spor hareketlerinin sonunda bir kı .. 
lunmuştur. sım talebe tabanca, süngü, kasatura ile 

Törene tam saat 14,5 da başlanmış- harp oyunları yapmışlar ve fevkalade 
tır. Okul bahçesinde bölük bölük top- muvaffak omuşlardır. Spor nümayiş • 
lanmış olan mektebin yetıştırdiği 225 leri bittikten sonra davetliler mektebin 
genç General Osman Tufan ve Eyüp sinema salonunda hazırlanmış olan 
Sabri tarafından teftiş olunmuşlardır. mükemmel bir büfede izaz edılmişler 
Bunu müteakıp bandonun refakatilc ve saat 17,50 de mektebi terketmiş " 
talebe İstiklal marşını söylemiştır. Bu !erdir. 
nu lise direktörü kurmay yarbay Ra
gıp Altan'ın söylevi takip etmiştir. O
kul direktörü talebenin ne feda kar -
hklarla yetiştiğini ve ne kadar sıkı im
tihanlardan sonra mektebi bitirdiğini 
anlatmış, Cumhuriyet Ordusunda va
zife almak üzere Harbiyeye geçişlerinin 
ehemmiyetini tcbarül: ettırmişlır. Çok 
alkışlanan bu ·söylevden sonra mezun 
olan talebeden Bürhan Cahit hitabet 
kürsüsüne çıkarak ilk askeri terbiyey: 
aldığı liseden ve hocalarından ayrılı -
şın acılarını, Harbil;<'/~ geçişin scvjnç 
!erini ifade eden ateşli bir söylev ver
miştir. 

Bundan sonra· General Osmarı Tufan 
tarafından liseyi en iyi derece ile biti
renlere hediyeler verilmiştir. Birinci 
çıkan Karslı Aliye bir altın saat, ikinci 
çıkan İstanbullu SaJahattin Dorkip'e 
bir gümüş saat, üçüncü Aadapazarlı 
Sacit Sumer'e bir altın kalem, dördün
cü Kıbrıslı Mehmet Ali Akpınara bir 
gümüş kalem bando şefi Vehpi oğlu 
Kemale de bir gür:ıüş kalem hediye 
edilmiştir. 

Hediyelerin tevziini müteükip me -
zun olan talebe bandonun rcfakatile 
Kuleli marş1nı sll_yemişerdir. Bundan 
~onra bir saat kadar muhtelif sporlar 
yapılmıştır. Bu meyanda talebeden bir 
grup koşarak cKuleli Askeri Lisesi• 
k·fimeierin i yazmışlardır. Diğer bir 
grup atlama müsabakası yapını§. bir 
bn!ika grup boks, güreş sporlarını canlı -· ..... . ....... .. ..... .. ........ . . -
!etinin de yardımiyle Veremle mücade
le cemiyeti Yamanlarda daimi bir sağlık 
1;ampı kuracak ve esash binalar meyda
na getirilecektir. 

Kozak çamlık1anndan isHfade için Ko
zakta güzel bir otel in~ ·ı ve parklar vü 
cude getirilmesi mukarrnı dir. Dünyanın 
belki de en iyi çamhklann2. sahip olan 
Kouıkın güzel bir kür şehri haline ge
ti rilmesi muvafık görülmüştür. 

Vilayet Bucada ve Burnovada birer o
tel yaptıracaktır. Görülüyor ki hüküme
timiz İzmirin miikcmmcl bır turist ve ti
caret şehri olması için hususi bir itina 
göstermektedir. Adnan Bilgcı 

Tevkifhan e kaçakları 
Bugiin geliyorlar 

(Ba§ tarafı l inci sayjada) 

fından vaki teşhis ve ihbar üzerine ya· 
kalanan katil stiçlulan, şimdi trende ve 
istanbul yolundadırlar. Dün sabah İstan 
bul müddeiumumiliğine Adana müddei
umumiliğinden gelen bir telgrafta, Ürküp 
lü Abdullahla Antakyalı 'l'evfiğin, mah
fuzen yola çıkarıldıklan bildirilmiştir. 

Mevkuflar, bugün saat lE,30 da Ha~'· 
darpaşaya gelmiş bulunacaklardır. 

Adanada firarilerin tutulması oldukça 
heyecanlı ve tehlikeli olmu_ştur. Son ge
ll'n rnalllınata göre Abdullah ve Tevfik
ten bilhassa Tevfik yakalanacağını anlar: 
;:ınlamaz mukavemet etmek istemiş, fakat 
buna imkan bulamamıştır Firarileri bu 
lundukları kahvede çok iyi bir tedbirle 
bastıran polis Celal DoğanlJ ile sivil p<r 
lislerden Cemil ve Fevzi Özyörük bun
ların mukavemetlerine ve kaçmalarına 

meydan vermemişler, hiç bir müessif ha 
dise vukuuna da zaman bırakmadan her 
!kisini karakola götürmilşlerdir. Bu üç po 
!isin takdir ve taltif edilmeleri takarrür 
C'tmiştir. Şehrimizde katillerin yakalana 
cakları sırada bir polisimizi yaraladıkları 
hakkında bir ı;ayia çıknnş isE de bu doğ• 
ru değildir. • 

Adanada n yola ~ıkarkcıı 
Adana. 8 (Hususi) - Katil Abdullah 

jic Tevfik bu sabah saat altıda hapisha· 
neden bir onbaşı, iki jandanna tarafın· 

dan teslim alınmış, ellerine kelepçe, kol• 
!arına zincir vurularak istasyona gönde
ı Hm işlerdir. İstasyonda katilleri yakın· 
dan görmek için birçok meraklılar toplan 
mıştı. Katiller hususi bir konpartımana 
konuldu. Tren yediyi geçP İstnnbula ha
reket etti. 

Katillerden Abdullah telaşlı görünüyor. 
Tevfik ise soğukkanlılığını muhafaza e
diyordu. Kendilerine yol harçlığı olarak 
birer lira verilmiştir. Mütebaki yirmi li
raları emanette saklanmıştır. Katillerin 
mahpus arkadaşlarından da para yardı
mı gördükleri söylenmektc>dir 
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p . S L NMAZvE 
HASA 
TIRAŞ BIÇAGI 
Bütün dünyada emsaline hk bir za -

inan tesadüf edilemiyccck derecede bü
yük muvaffakiyet kazanan Hasan Tıraş 
bıçakları yeni ve kat'iyven paslanmaz 
nev'ini piyasadan musırran isteyiniz. 

Yeni Hasan tıraş makinclcrile birlik
te Hasan tıraş bıçakları tıraş olduktan 
sonra kat'iyyen silmeğe ve kurulamağa 
hacet yoktur ve bu tııaş hıçağı hiç bo
zulmamak şartile gayet kolaylıkla ve 
huzuru neş'e içinde yüL dda tırnş eder. 
Dünyanın hiçbir tıraş bıçağ~nda bu me
ziyet yoktur ve buna anc:ık Hasan tıraş 
bıçağı muvaffak olmuştur. Markasına 

ve ismine dikkat. 1 adenı 6, 10 adedi 50 
kuruştur. Hasan tıraş sabunu - Hasan 
tıraş kremi - Hasan tıraş pudrası - Ha
san tıraş kolonyası da çok zevk ve neş'e 
veren yardımcı ve mükemmel vasıta -
]ardır • 

> ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri , Her eczanede arayınız. (Posta kutusu) 1255 Hormobin Galata İstanbul 

ARABACILARA MÜJDE 
Çoktanberi beklediğiniz dünyanm en meşhur 

HASAG 
Lüks ve arabacı 

Limbaları 
gelmiştir 

Umuınt satış yeri : lstanbul Tahta
kale caddesi 51 nuınar ılı 

POKER TIRAŞ EIÇAKLARI 

f<ASAOA 
SAKLAOIGINIZ 

DAflA 
KURU 
BİR 

([$Ml 
VAZl Y ETiNDtDİQ 

ONU r:-AİZL~ 
QANl(AVA VE:~İNİZ 

uususı SARTLARIMIZI 
soQUNUZ 

Sizi 

Zengin edecektir 
Galata, Karaköy, Postahane 

karşısı No. 31 Tel.40021 

NAS1RllAC1 
KANZUK 

. ·- ·.; ..:f)i"· .. ~ .. ~ ... ' ~· . ,.: . • . ... ' iL • ; ... ,,....,,ç..: :·: ~- : 

ELEKTRiK PLONJöRO 
Kolay, seri ve ekonomiktir. 

• 
1 

Ve şehrin bütün büyük elektrik 
mağazalarında sahlır. 

240 

lnönü Türkkuşu Kampında yapılacak tesis~t 
Türk Hava Kurumu Genel Mer

kezinden: . 
1 - İnönü Türkkuşu kampında üç yatakhane, bir dershane ve y~mekhane, bit 

idare binası, bir depo ve tamirhane olmak üzen~ altı bina y::.ptırılacaktır. 

2 - Eksiltme 10 Mayı.c, 937 Pazartesi günü saat on beşte Ankarada Hava !{u-
r umu Merkezinde yap!lacaktır. 

3 - Keşif bedeli c49723:t liradır. 

4 - Muvakkat teminat c3729. Jiradı r . 

5 - Eksiltme şartnamesi, fenni şartname, keşif evrakile mukav<'lenamc projesi 
ve planlar beş lira veıilerek Hava Kurumu Merkezindc·n alınrıc:ıktır. , 2399• , ......................................... ... 

Her cins 
Her boy 

ve kehnlıkta 
. 

SOVYET 
Kon trplakları 

• 
YegAne satıı yeri : 

İstanbul Gümr :ikleri Başmüdürlüğünden: 

Amerikada uzun tetkikat 
neticesi olarak bulduğu bir 
fo müldt:r. KANZUK NASIR 
iLACl en eski nasırları bile 

1 
kökünden çı~ arır. Ciddi ve 
şayanı itimat bir nasır ilacıdır. 

1 D A v i D B A u ER halefi i v o R B A u E R 
l İstanbul, Kürkçü Han No. 18. Te'. 22030 İNGİLİZ KANZUK 

1 ECZANESİ . 
Beyoğlu - 1stıınbul 

Gnlatada Koca Mustafa cı:ıddcsindeki 5 sayılı satış ambarında ' bulunan ipekli, 

pamuklu mensucat. manifatura, cam eşva,, hırdavat, attariye, dPmir eşya, ma
kinalar; tuhafiye, kokul::ır, kantariye, ecz~yi tıbbiye ve emsah eşy::ı 12/4/937 gü-

nünden itibaren her gür. saat 13 den 18 e kadar pazarlık ve artırma surctile 
ve peşin para ile satılac:>kt~r. isteklilerin bu elveri~li satı~lardan udiade etmek 

Dev:et Demiryolları ve Limanlara işletme Umum idaresi ilAnlan ..... _. ............. ,.__ ________________________________ __ 
üzere muayyen gün ve s1-1c1ttc anbardaki satış komisyonuna gehırleri ve iste -
yenlerin satılacak eşyayı ller gün görebiJeceklcri ve evvelce ıli>nı yapılıp da 

Reşadiye caddesindeki Ş3İIŞ salonunda satı lacağı bildirilen eşy;rnın aynı an 
barda kurulacak komisyonca satılacağl alakadarlara ilan olunur. (2531) 

- ........ . ..... _ . ... ·- ···· .. ·---· ...... ...._ .. 
Son Posta Matbaası 

Eskişehir atelyesi için ivı tesviyeciye ihtiyaç vardır. 
Taliplerin imtihanları, Ankara, Eskişe lıir ve H. Paşa depolarında ve izmirde-

kiler için de Alsancak atelycsinde yapılacaktır. .. _ 
isteklilerin birer istidıt ıle doğruca Eskişehir cer atelyesi miJdi.ırH.ığüne ınuı• 

Neşriyat Müdürü: S elim Ragıp El'v1EÇ 

SAHiPLERİ: A. Ekrem UŞAKLıGİL 
S. Ragıp EMEÇ caatları. (1118) (2520} 


