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.Cenupta iki çete 4aha yok edildi 
Şakileri:iı kafaları 

derhal eziliyor 
Suriyede teslih edilen 15 kişilik 

Hamit çetesi mahvedildi 
Çetelerin hudut boyundaki yardım, teslih ve geçit 

mıntakalan tamamen tesbit edildi 
ti ~Yarıhekir, 13 (Hususi muhabi- derhal tatbikine baş1anmıştır. Soyıun· 
&ıtnı~en) - Cenup hudutlarımızda culara ve ~ak.Here aman verilmemekte, 
in a~ış ve emniyeti temin için hüku· bunların kaafları derhal ezilmektedir. 

~ tarafından alınan tedbirlerin (Devamı 3 üncü sıayfada) 

liamit bugün gümülüyor 
Atatürk cenazede 

yaverlerini 
bulunmak 

gönderdiler 

•• uz ere 

~~n~z~ büyük merasimle ve top arabasile kaJdınlacak, 
ıncırhkuyudaki asri m~zarbğa ilk ölü olarakgömülecek 

Büyük Şair ölüm daıeğiııde 
1- Şairi azam Abdülhak Hamit Tar- ,-------------·-
iueuıı~ _ölümü bütün memlekette oldu- HAmidin son günleri 

gıbı şehrimizde de çok derin bir te
~s .. 

sur uyandırmıştır. 

O Vali ve Belediye Reisi Muhittin 
ile stündağ, dün merhumun Maçkadaki 
t arnetgahına giderek ailesine taziyet· 
d~ bulunmakla beraber bizzat Hami· 
ın defnedileceği yer ile de meşgul ol· 

lnuştur. Hamidin, Zincirlikuyuda vü-

~ (Devanu 2 inci sayfad:ı) 

Son dakikalarında baıucunda 
bulUDanlar anlatıyorlar: Finiler
den hiçbirine nuip olmamıı de
recede rahat öldü, adeta ölümü 

\... 

öper gibi öldü. ,, 

Yazanı Naci Sadullah 
[Yazısı 7 nci sayfamızda) 

J 

"Son Posta,, nrn müsabakası : 3 
Bu resim parçaları kimlere ait? 

Model ; 3 - Şehir tiyatrom artistlerinden 
Feriha Tevfik 

le Son. Posta okuyucuları arasında eğ·ı ka açtı. Bugün lbu müsabakaya ait 3 
nceb ve zengin hediyeli bir müsaba· (Devamı 2 inci sayfada) 

Türkiye ve Yugoslavyanın yapıcı siyaseti 

Başvekil adım başında 
tezahüratla karşılaşıyor 

Ataiürk'le Prens· Pol arasında 
telgraflar teati edildi 

Başvekil tayyare meydanını ziyaret edecek 

İsmet lnönü Belgrad istasyonunda dostça ve ukerce ıelAmlanıyor .--------------, ı Belgrad 13 (Husust) - Yüksek ra.sında hüküm sürmekte berdevam 

"Zeval bulmaz Türk ricalinin ziyaretinden mütevellit dır. 
umumi neş'e ve sevinç bütün halk a· (Devamı 5 inci sayfada) 

Dostluk,, 
Ankara 13 (A.A.) - Baıvekil fa. 

met lnönli"nün Belgrad seyahati dola· 
yısile Yuaoılavya Kral Naibi Altes Ru • 
ayal Pren• Paul ile Türkiye Rcisicum· 
huru Atatürk arasında şu telgraflar te· 
ati edilmiıtir: 

Ekselans Türle.iye Reisicumhuru 
Ankara 

Batvekilinizi büyük bir memnuni· 
(Devanu 3 üncü sayfada) 

~Tş· eanka sı · · -
Londra şubesi 

açıllyor 

Suriye Alevileri şimdi de 
hıristiyan mı yapılacak? 

·-------·--------- J~azı.~ Üncü aay!ada) ·-~--

Sözün Kısası: 

EŞEGI MÜDAFAA 
lstanbul Şehir Meclisi. geçenlerde de toplar. Bu itibarla eşek, de~il bir bel

muhtelif nakil vasıtalarının leh ve a· deden ürülmeğe, bilakis insanlan irşat İ· 

leyhinde müzakerelerde bulunurken, söz çin, göz önünde tutulmağa layıktır. 
zavallı eşeklere intikal etmiı ve neticede Fakat ne çare ki bu büyük filozof un. 
bu asil ve faziletkar hayvanın lstanbul hu· bizim nankörlüğümüze maruz oluıu ilk de· 
dutları içerisinde yaşamak, gezmek vo gÖ· fa değildir. Saydığım meziyet lor• ıöre ka· 
ze görünmek hakkı nez" edilmiı. inatın en akıllı ve en uslu mahllık.u olduğu 

İnsanlarda nankörlük ve haksızlık asıl· tebarüz eden zavallı eşeğin adı, ilci ayaklı 
dır. Lakin eşeklere reva görülen bu mua· hayvanların en kafasız, en seciyesizleri hak 
mel~ nankörlüğün ve haksızlığın ıöz yu· kında sıfat olarak bigayri hakkın alem ol· 

Londraya gide • mulacak ve hazmedilecek derecesini aımıı muıtur. 
cek olan lf ban • gibidir. Sıeğin bu haksızlığa tahammül etmesi 
kası umum mü • Filhakika, eşek ahlaki faziletlerile bir gene onun lehine kaydolunmak iktiza eden 
dürü Muammer çok insanlara örnek olacak bir mahluk· bir meziyettir. Şehir Meclisi, hiç değilse 
Eriş dün Ankara· tur. Konuşmaz fakat düşünür. hayatın zor· bu tahammülün yüzü suyu hürmetine ona 
dan lstanbula gel· luklarına tahammül eder, talihin nasip kıl· 1stanbul sokaklarında kemakan dolaşma-
miş ve İş Banka· dığı meşakkatlerden şikayet aklına gel- yı çok görmemeliydi. Bahusus ki, Meclia 

1 mez, zamanenin ve muhitin gidi~ nasıl o· bu karannı hiç bir zaman tam olarak tat· 
aı stanbul şube • lursa olsun kendi g~dişinden şaşmaz, ihti- bik edemiyecek, eşekliği isim diye taşıyaır· 
sinde meşgul ol • yat ve teenniyi hiç bir vaziyette elden bı· lan belki uzaklaştıracak, fakat sıfat olarak 
muştur. Muam • rakmaz, çamurlu ve çirkefli sahalara bas· taşıyanlann cadde ve sokaklarda boy gÖı· 
mer Eriş kendisi· maktan hazer edip mütevekkilane dolaş- termelerine mani olamıyacaktır. 
le görüşen bir mu mayı tercih eyler, nereye bağlasalar orada Halbuki hakiki eşekler, ötekilere kıya· 
harririmize Lon - Muammer Eriı oturur, orada yatar, ne verseler onu yer, sen elbette ki çok daha kıymetli ve çok da< 
dra seyahati etrafında şunları söyle - hc.sılı en büyük ahlak hocalarının insanla- ha az zararlıdır. 
miştir: (Devamı 5 inci sayfada) ra tavsiye ettikleri hasletleri kendi n~fsin- Ercümend Ekrem Talu 



2 Sayfa 
= 

_________________________ , 

' Her gün 
Beograd 

- Yazan: Muhittin Birgen -
li5) izim Bel;grat dedJğimiz bu şehre 
lg) Sırplar Beograd derler. Her ne 
şektilde söylesek manası cAkşehirıı> de
meı'kltlr. Eski akfı.ğının nereden gelrliği
ni bi.Pmem; fakat, bugünkü aklığı1 te· 
ınizliğinden g~bilir. 

Ben bu şclıri i'Ik defa, çoculduğuınr 
da, galiba rüşdiye mektebinde öğrerı-
diın; SıI1P Kraflığınıın payitahtı o1up 
50,000 nüfusu vardır, diye e:zherfüdik. 
Ondan sonra, zaman zaman Beograd\ 
canlı olarakı, ha!kiki çehresile gördüm. 
Harpten evvel, harp esnasında, harp· 
ten sonra ve muhtelif zamanlarda. En 
snn oiarak buradan sekiz ay evvel geç
tim, bir buçuk sene evvel ~ iki gün 
kalmıŞt.ım. Her defasında Belgraaı bir 
az daha büyümüş olarak gördüm. Bir 
~uçul5. sene evvefü1e nic;betle bugün 
Şt. "ıir daha büyümüş ve daha güzeBeş-
miş~ ·T. Bugün nüfusu iki yüz eUi bini 
buluyor. demek ki Be~rad benim ço
culkılı.Wı: "*ian beri beş defa büyümüş, 
fakat, hiç ş;iphe yok, o zamantlan bu 
zamana tamı.mıyacak k::ıdar değişmiş
ıtir. 

SON POSTA: 

Resimli Makale: il Medeniyet iki yüzlü bir silahtır il 
------~--------..;.._------~-------------------------------------------

~ sjgara içmemeyi tavsiye e. 
der. Sigaranın dumanında nikotin ve 
yem keşiflere ii>re de siyanür var· 
dır. Cij'em zehirler, göğsü tıkar, insa 
nı ~fes yapar. 

Dokltbr iÇki kullamnamayı tavsiye 
eder. İÇkide alkıol vardır, ciğeri ya • 
kar, &afra kesesiıni bozar, dimağa te
sir etftıiğ!i !Çin de insanı normal dü
şü.rmı.ekrten meneder. 

Sigar.r.a ve içki iasanın düşmamrlır. 
Fakat insanın dfupıanı o1an bu iki 
zehiri i.nsan e1iınnn yaptığı medeniryet 
icat etmiştir. Medeniyet hem yap -
makıta, h~ de yıkmaktadır. İki yüz
lü bir sir.atı.tır. 

(söz A ASINDA J 

İNAN İSTER 
. 
iNANMA! İSTER 

lzmit muhabirimiz anlattı: 
Sa.bite adını taşıyan bir kadıncağız hastalanmıştı. 

Çok f~ir olan ailesi Memleket hastanesine yatırmak 
istedi. Fakat hastanenin teşkilatı henüz tamamlanma
mışh, matlUp tedaviyi yapamıyacaktı. Vilayetimizin 
Sıhhat Müdürlüğü bu vaziyeti göz önüne alarak sıra . 

iSTER İNAN 

ile Bakırköy hastanesine, Nümunc, Gureba, Maniaa 
hastanelerine ba~vurdu. Gelen cevap fU: 

- Boş yatağımız yoktuT. 
Bunun üzerine mesele Sıhhat Vekaletine ahetti. 

Bir kaç hastaneye daha yazıldı. Gene fU cevap alındı: 
- Boş yatağımız yok I» 

iSTER İNANMA! 

!'lisan ~ 

Sözün Kısası 

Bugün birinci sayfamızda 

"Son Posta,, nın 
Müsabakası: 3 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

numaralı resimleri neşrediyoruz: • 
Müsabakamız 40 gün sürecektir. 
Şimdi müsabakanın eSasını anlata_" 

1un, 40 tane tanınmış simanın fotog· 
rafını aldık. Her fotoğrafı üçer parça· 
ya böltiük. Bunları lbirbirlerile kanŞ'" 
tıroık. Bu parçalardan her gün laalet· 
tayin üç tanesini! neşredeceğiz. 40 gün 
bitince eiimizdeki resim parçaları da 
bitmiş olacaktır. Sizlerden bu resim 
parçalarının her üç tanesini bir ara~a 
yapUltırarak bir fotoğraf vücude geur· 
menizi istiyoruz. Bu iş sizin için hiç te 
zor Qlmıyacaktır. Çünkü gördüğünÜZ 
gilbi bu üç resim parçası ile beraber 
ayrıca ,parçaladığımız resimlerin asılla 
nnı da neşrediyoruz. 

Parçaların yanında hergün tanınmış 
bir simanın fotX>grafını bulacaksınız. 
Parçalardan biri bu resim, diğerleri 
daha evvel çıkmış veya daha sonra çı' 
kacak .resimlere ait olaıbiliır. 
Yapılacak iş şu: Bu resim parçalarını 

kesip saklamak, yanlarındaki modelle· 
ri de kesip ayrıca hıfzetmek, resim neŞ 
ri bittikten sonra m<>del1ere bakarak 
her üç resim parçasından bir fotoğraf 
meydana getirmek. 

Bu suretle elinizde 80 resim olacak, 
bunlan sarih isim ve adresinizle bize 
·yollıyacaksınız. İşte müsabakamızın e
sası ibundan ibarettir. 

Resimlerin gönderme müddeti gaze· 
tede resim neşri müddeti bittikten soil' 
ra üç haftadır. Bunu müteakıp netice 
ilAn edilecektir. 

Birinciye bk beşibiryerde altın, ikit> 
ciye 2,5 liralık bir aftın, 3 kişiye birer 
dtın, 1 O kişiye yarımşar altın, 20 ki· 
şlye çeyrek altın ve diğer 165 okuyu· 
cuya h~larına gidecek hediyeler vere" 
ceğlz. 



Suriye Alevileri şimdi de 
------., hıristiyan mı yapılacak? 

eneral Franko askeri 1 Atatürk'ün Bir Alevi: "Mallarımız ellml:aden alınacak, 
İşlerden elini çekiyor Nezdlerinde Ha~~~3 ~:~:~ _h::~ Al~01 ~~:::::::.~~g:ı mü· 

k11111and I d k, Cumhurreisi G. Tavsendin vileri Suriyedeki vaziyetlerinden hiç nevveri şunları söylıemektedir. 
an ıfı iğer bir General deruhde edece Eişini kabul memnun değildirJer. Şimdi Suriyede Alevilerin vaziyeti 
Franko idari iılerle meşgul olacak Vataniler tutunmak için iki çareye baş - Şer'i mahkemelerde dun muame-

~ buyurdular vurmaktadırlar. Bunlardan birincisi le göreceğiz. Vatandaşhık hakkımız .. 
13 (Hu.ws!) - Alman mem· değilıtir. Ankara, t 3 (A.A.) - Büyük harp- Fransanın faşist koloni zabitleri ve me dan değil, insanlık hakıkımızdan bile js.. 

~Rta:ı-'6re' şimdiye kadar İspanya Dört tı.giliz muhribi de Bilbao açık· W! Irak cephesiınde İngiliz kuvvetle- murlan, ikincisi de Suriyedeki din ta· tifade edemiyeceğiz. Şer'i ahlrıinı va· 
~ llterl ve siyasi idaresini e- lannda bulunmaja emir. abışlardır. rine kumanda eden ve Küttllamare assubudur. Faşist koloıii memurlıan ve sıta yapılarak mallarımız, mültümüs 

"1ft. LL.~ General Franko, ye- Bil>ao, 1 J (A.A.) - Şiddetli b1r top- muharebesinde kahramanca savaşan zabitleri vatanilerin din taassubunu k6 elimi1Jden alın&rak bizi Fellah haline 
--.ıı tefjtillt vücude getirmeği çu ve tayyare hazırlığından sonın hü· ve SQllunda Heybelladada misafir e- rükl'emektedirler. koyacaklardır. Biz ya mezhebimizi teb 

~'1ilt'lı1aıı111:·n-. General Fripkıo, isi kUmet kuvvetleri dün Alava cephesin· dilen General Tavsend'in eşi Ba • Vataniler bir taraftan koloni memur dil etmeğe, yahut memleketi terke ic-
askeri kumandasını daha de mühim mevziler işgal ederek Cagon yan Tavsend Ankaraya gelmiş ve ve zabitlerine yaranmak,bir taraftan da bar edi~ceğiz. 

bir Generale Aevdi ederek, ve Dealtun kasabalarını zapW!tmişler· bugün öğlden sonra Atatürk tarafın- kör taassubu körüklemek azmindedıi.r- Vicdan hürriyetinin ve hayat bakla· 
-.: l'e 1aJıuı siyasi işleri tedvir ede- dir. MWıarebe geç vakte kadar devam dan Çankayada kabul edilmiştir. Mü- ler. nm bu kadar ihmal ~itliği bir yerdi 
~ ıniinhasıran mülkiye Amiri ola- etmekte idi likat bir saat sünnüştür. Harpten Diier 111UR1rlann vaziyeti yaşamak cidden mü~ü1id'ür. Bu vazi • 
lı....~· ~ harp gemileri Bilbaoyu sı- Bir İqilb vapuru zaptedilmft sonra gerek mütareke zamanlarında Türkler aleyhine yapılmakta olan yeti manda memurıa:n Faşist zihniyet-
~ devam ediyor ve limanı Bayonne, 13 (A.A.> - Bask bükti- v' gerek bilihara kendi memleketin- propaganda yalınız Türkleri değil, din li zabitler de Katolik papazlarile tef--
il!~ kapatmağa çalışıyorlar. İki metinin bahri murahhası matbuata be- de büyük nüfuzunu sarfederek Türk- taassubundan daima zarar görmüş olan riki mesai ıçin vasıta sayıyorlar. Çün· 

denizaitı gemisinin yarın veya yanatta bulunarak Abirante Cervera I ~r lehine pek çok çalışmış olan Tav· · unsurları cidden rencide edecek mahi- kü şimdiden misyonerler Alevi kıöyle-
'""1111* lfinfl Bilbaoya gelecekleri ismindeki Asi kruvazörünün dün akşam send'in eşi iJe olan bu mülüat yettedir. Bunlar arasında Aleviler Sı> rinde dolaşmağa başl.amışlardır. Misyo 
-..:,: ~. Bu denizaltı ge- ismi henüz malftm olmıyan bi-r İngi- çok samimt olmuştur. riyede ihdas edilen bu taassup hare- nerlerin maksadı da Al'evtleri hıristi • 
~ ile makBatJa geldikleri beHi liz vapurunu zaptettiğini bildirmiştir. A •atürk, Konyada General Tav - keti önünde ter.ti'bat atnak mecburi· yanlaştırmak.tır. 

n Habeş 
·liz Somalisine 

Muallimlerin 
Nakilleri 

etti Maarif Vekileti müracaat 
11...a.."""'". k şekillerini tesbit tıtti 

send'Jıe arasında geçen görüşmeleri yetini hissetmektedirler. Bu suretle lto1ıoni memurlan ~ 
anlatmış ve Generaln bu mülakatta Anlaşıldığına göre Suriyedeki fdare Jebtimize tam minasile yerleşmek e • 
hltıra olarak kendisine bir av tüfeği şeriat esasına pe idare edilecektir. me!indedirler. Halbuki Türkiyed AJe.. 
verdiğini söyledikW!n sonra bugüne Nitekim bu esasları takviye edecek bü vller tam minasışle vatan~ muame
kadar kıymetli bir hitıra olarak sak- tün kuvvetler de Vatanilerin elindeclir. lesi gômıektedirler. TefrilStz bütün 
lamış olduğu bu tüfeği getirterek Ba Aleviler k-endilerinin küfür ilıe itham memleket hizmetine kabul edilmeJde • 
yan Tavsend'e göstermiştir. edileceklerini, bu ,m.den sanayi, tica· dirler. Bunların arasında meb'ua ve 

Bayan Tavsent memleketimizin ret ve ziraat sahuında Vatanilerin bil· yüksek memur, ticaret ve ziraatte met 
her tarafında kocasının hatıralarını k.ümleri ahında esir olacaklarlDl p gul olatw:ar da vardır. 

'-111tan şiddetli tüfe 
._1~leri işitilmektedir de~~~us:ıı.oıar ;::~= 
\-~ • İngills Somalisi • U (A. başka yerlere nakillerini isteyecek o • 
) -llilıim, mikdarda Habeşliler hu lan muallimrerin müracaat şekilleri 

yaşadığım, fakat Atatürkün bu kabul 

ve iltifatının bu hatıralan ebedileş- yedek Sübay okul••nd=l dikilecek aA hı.de 
tirdiğini SÖ)Gyerek şükran ve tahas· _,. 

~~~ İılıgiliz Somalisine iltica Maarif Veıkiletinıce tesbit edilmiştir. süslerini arzettikten IODl'a Atatürk • YeClek ıübay okula (Eski Harbiye) 
L..~. Dört bin kadar erkek, ka· Sıhhi ve mümm mazeret olmadıkça 
~ 90Cuk, ekserisi. yaralı olmak ü- nakil yapılmıyaeHtır. Sıhhl sebepler-

ten ayrılmıştır. bir kaç pne kadar ,erefli bir abide -ile 
Büyük Öıaerimiz, flnlü İngiliz Ge· ıüslenmİf olacaktır. Binanm medbali 

nerali.nin Bayanına imzalariyle bir fo önünde ani mimaride ve üzeri prinç 
tx>graflarını hediye etmişlerdir. kaplı bir tik yapıhnıttır. Bu tıkın ü

Bu ziyaretten sonra Ankara Palas 

~ Solllaliye iltica etmiştir. Habeşis- le bulunduk.lan yerlerden ayrılmak iı9" 
tarafından şiddetli tüfek ateşleri teyenler heyeti sıhhiyeden rapor ala .. 

tedir. tl'ç motlörl'Ü bir ftatyan caklardır. 
tayyaresi 8omAli dahilinde Bo Nakillerini iSteyenler harcırah iste .. 

zerine Atatürk'ün muazzam bir hey· 
salonlarında kendisine mülaki olup 
tahassüsatını soran bir muharririmi. keli konacaktır. Heykel pirinçtendir r.1ıw,_flıerinde uçmuştur. Mültecilere t miyeceklerini bild:it"ecelderdir. Müra· 

için icap eden tedbirler alın .. caatlıar en geç t S Hazirana kadar yapıı
lacaktır. 

ze Madam Tavsend şunlan söylemit- ve Atatürk'ü sol elile dürbününü tu
tir: tar, sai elile de "iıtiklil aavqında or

cBüyükı Şefinizle görüşmemden hl- duya «askerler hedefiniz Akdenizl» 
Uerın 1ıataıarı Maliyenin • heyecan içindeyim. Türkleri bu emrini verirken ptermektedir. 

9rhal eziliyor derece derinden seven kocam, bi1has· Heykeli heykeltrq Hadi, kaidesi· 
(Bq Mühim bir emri sa Atatürk, bu~~ asker ve dfilıi ni de mimar Seyfi yapmıtlardır. Her 

~ tarafı lind sayfada) devlet adamına karşı büyük bir hay- iki san'atkir da yedek sübay okulu ta-
~· topraklarında ,Uilere nefes al- Ankara, 13 (Hususi) - Maliye Ve- ranlık hissi beslerdi. Görüşmemiz es lebelerindendir. Bu terefli binayı en 
~~aktadır. kileti vergi tahsUatı hakkında defter· nasında bütün bunlan hatırladım ve büyük Türkün heykeli ile süslemek 
~ len Cercuşun Keferalp köyün- darlıklara telğrafla bir emir vermiştir. bu sebepten heyecanım bir kat daha 

Yedek Sübay Okula bpıa 6abde ,.,.lu 
heykel bideal 

t\ olup uzun seneler tekavetten son· Vekalet emrinde verilen müteaddit teb arttı. Türkiyeye kocamın hatıralarını fikrini de mektebin talebeleri vermİf 
"'- -h · b akib" d li k drol ...ı- iht' kar yaşamak uze.. re ge..._ı.e+ını.· Bu mu··ı~ • ve aralarında birer lira vermek ıurcti-lılL "-Q&&& urıyct za ıtaaının t ın en ·gata ve a arın a.a ıyacı şı uıı "i" n 

tal'im, terbiye ve idare hey'etlerinin 
yardım, gerekse talebe ve efradının he 
yecanlı ve istekli mesaisiyle muaz • 
zam eser vücuda getirilmiştir. ı..;~ -.... k S k 1 k .... lrn'A takv" edıilm" bu kat bunun bı"r tetevvücü oldu.• le iki bin lira toplıyarak bu muazzam -~ınıyara uriyeye açan met· ayaca ~e ıye ış • 

•·L·ı d 1 • t h ·ıat n dü" :a. ,, ----- ---------• eseri vücuda getirmi~lerdir. 
N.. ;::-•• ı ~r en Hamid teslih edilmiş- unmasına ragrnen a Sl ı §WA O.ı: Montro·· konferans . T 
"' '80 d·· x..-:. k d l d ması sebel>i.nin hemen izah edilmesini Iki bin lira yalınız malzeme parası • 
~ r u.~ tefvİ ve yar ım ar an d · d·- b"" ·· fl b" .. .._ Luıa ak H "d k 1 istemektedir. Ayni emirde malt sene- M h-kA • . l . • ır, eserın ı,ger ulun masra an ız· 

Bu münasebetle mektebin cephesi de 
tamir edilmiş, medhal kısmmm eski 
üslubu da tadil edilerek asri mimariye 
uyduru1muştur. Heyke'lin küşat resmi 
23 Nisan Milli Hakimiyet Bayramında 
yapılacaktır. 

~ L.a r amı in yanına atı an nin hitamına bir buçuk ay gibi kıaa bir ısır u umetının ta ep en zat çalışarak karşılanmış, böyle mü • 
lll feririn klavuzluğuna güvenen zaman kaldığından ala:kadarlann ha • müsait şek "ide karşılandı kemınel bir eser meydana getirilınesi 
w,.ı: be, kişilik avene Hozak mi surette faaliyete sevkedilerek tah· İn için daha binlerce lira sarfı icap edler-
la~İnin Kuruennan civarında ta- silat nisbetinin behemehal haddi Myi· MxmtröAm ··, 13 (At .A.) - y giliz, PFran- ken gerek mektep kumandanıl~ğının, 
L lllüfrezelerimiz tarafından pusuya ihma sız, eri.kan, ta!yan, unan, orte-
~l kine ibliğı ve vazifelerinde · 1 ve kiz, İspanya, Holanda, Norveç, Cenu· ı 
"- ınütlerdir. Abdullah ve Ha· likaydi görülenler hakkında-takibat ic bt Afrika, Danimarka, İrlanda ve İs· 
~lı iki terir öldürülmüf ve Melgi rasile neticenin bildirilmesi talep edil veç murahhasları bu sabah Nahas Pa· 
~ diğer bir ferir de sol böğründen mektedir. şanın riyasetinde açılan kapitülisyon-
~ ~larak ele geçirilmittir. Müsade- / stanbal Defterdarı lar kıonferansında heyeti umumiyesi iti 
~ lletıceainde diğer pkiler de darma· Değt.ılgor mu ? barile Mısırın ta}eplerını müsait bir şe 
,.._ edilmiflerdir. kilde karşılamışlardır. 

•• L!_ ~ara, 13 (Hususi) - Mal'iye tet· Fr hhası Mısır 1..~k· · "'U. t~in Arniç köyünden Kasım aDSJıZ mura ın W:I ımı • 
kik yeti reisliğine teftiş heyeti reisi t• · •-1....ı:ı ed n manialar:d k t ı tıııı... ilde faaliyete aeçen bir çapulcu ye ını wııuu1 e an ur u -. "-a Rüştünün, teftiş heyeti reisliğine de İs masından <l>layı memnuniyetini beyan 

lıı.ı._ .. ~'luncu partisi ele takip müfreze- tanbuıl defterdarı Kazımın, İstanbul etmekle beraber, mevcut rejimi ve bil· 
~ Siird civarında ani bir bu- defterdarlığına da Vekalet tahsrat milr hassa muhtelit mahkemeleri methet • 

maruz kalmıtlardar. Müsade· dürü Şevketin tayinleri muhtemeldir. miş ve bunJann tesis edilecek muvak-
~ ';ticennde çetebqı Kasım ile kar KadıkÖJ SU şirketi satan alma kat rejim esnasında da ipka edilmeleri s edü ve aveneainden Selim, ölü mukavelesi ni tememi etmiştir. 
\ teın.~=l~ek ıuretile bu ırup "Zeval bulmaz 

t Ankara, 1 l (Hususi) - Kadıköy Su 
Son fır. Şirketi satın alına mukavelesi bugün· Dosl lall,, 

~kavet ve çetecilik vaziyetleri lerde imzalanacaktır. Tesisat 400 bin , <Battsafı 1 lnei •)'fada) 
~ doğuda bulunan devletin liraya alınacak, bütıçe on senede öde- yede timdi kabul ettim. Kendisinin 
L. - &aa)'İf kollan büyük bir faaliyet necektir. buradaki bulunu111nu ne kada • :ııkdir 
~~ektedir. bilh ...._ 'nh Ergani İstikraz tahvİJ!erİ ettiiimizi . aua arzetm-.; iaterim. 
~ .._ umumi müfettif Özmcn 

13 
• İk . . Samimi ve zeval bulmaz doatluiuma 

lıl itlerle çok ciddi ve yakından bir a· Ankara, (Hususı) - ramıyeli inanmanm rica ederim. 
~ ile yüzde beş faizli Ergani istikraz tahvil:. Paul 

"_. lllCf&Ul olmaktadır· Jıerı· nın 4 mımaralı kupon bedellen· 16 
-..etel · h d bo dak d Altea Ruayla Kral Naibi Paul ~ erın u ut yun i yar ım, Nisandan ittbaren ödenmeğe bqlana .. 
~ aeçil, vaziyet ve mıntakaları ta- caktır. Baıvekilimin, ph.i dost!:~:~r•· 
~en teabit edilmif, icap eden ted- diİmek üzere bugün BaAbakanlıgw a ve· man Kral Alek .. ndr'ın layemut eaerle-

ı •lınmı.+ır. T 

B 
y• rilmi~ir. rine sahne olan ııüzel payitahtınızda 

iŞ kaza kuruluyor Projeye ,göre Mardin vilayetinin Ha bulunu111 hakkında Altes Ruayalinizin 
1.1_ ~ltar.a, 13 (Hususi) - Nükumet zak nahiyesinde idil adile, ıene ayni ihtiaaalanm bildiren telgraftanm al· 
L"'f \'e k d 1 l h h Maz d dun. Altea Ruayalinize tqelr.kür eder, 
:.-, ~ ı tıaa i zaruret ere yeniden Vilayetin Samra na iyesinde ı a· aamimi ve zeval bulmaz doatluiuma 
" ~ kurulmasına karar vermiştir. ğı adile, Tunceli vilayetinin Dirik k.ö- inanmalanm rica ederim. 
'''retle devlet teşkilatı cenupta yü merkez olmak üzere Kalan adile, Atatiirk 
~t kuvvetli b"r hale getirilmit ola- Diyarıbekir villyetinin Merkeı köyün· 
'-aı 'k_ iç Bakanlık tarafından hazırla- de Cinar adile, Erzurum villyetinin Karayazı adile anılmak üzere bet kaza 

nun projesi Kamutaya ~vke· Bayraktar köyü merkea olmak üzere kurulmaktadır. 1 

. 

[Şat.ahtan S abaha 1 
Hamit 

Dünyarun mes'ut iman!larımian liiri, tabii ömrünün sonuna enli: Ab • 
di.llhak Hirnid 

Hamidi kaybettik diye soğljt ve basmakalıp acınma kllşe'lerik! gazeta 
sayfalarJını don&tmağa lüzum yokt lll". 

Himid yaşadı, vereceğini verdi ve nihayet: 
Zevk yok gecesinde, gün düzünde, 
Ben neylieyeyDıı bu yer 1 üzünde! 

diye hayata gö-zlerini kapadı. 
Öl'ümünderı öırlcaç saat evvel edip aıtcadaşımız Bay Fazıl Ahmede 

irt'icaleın söylediği bu son nazmı da anlaıtıyor ki o arıt.ık zevk bulamadığı 
yer yüzünde daha fazle kalmayı d o~u bulmamış ve hiç ıztırap ~ 
den &tlı bir uykunun müntehası na kavuşmuştur. 

HBmid fesat ve sukut devrinin fazi!etleri tepen kara cehli içinde ~ 
masına rağmen temiz b'ir aile muhitinde yetişmiş ve soara kendisine 
daima gü1en kader ve tesadüt'dıere kollıa.rını vererek İngilterede, Hindi& • 
11anda, Be)çikada, Pad!rte refah içinde yaşamış, sewniş, hem de ihtiruia 
~evmiş, chayatın maddi ve hatlt.A manevi iztıraplanle kalblni yormadan 
zevk ve haz tada tada yaşamış bir insandır. 

Dikkat ed'iliırse sevdiği vücutler den birine ait ofaraık yauiığı cMakt>era 
in mısralarında bUe samimi bir ka ip ağrısından ziyade fı?dışi üzerine pek 
san'a1lkarane nakşedılmlj mUS8ıl'Jlla birıtakım hendesi şekılller görülür. Ni· 
tekim inanışları, fe!Sefesı de ayni musanına kalı,piarm çinde kab>lmuş
tur. O gökgürül\ülerıni andıran ke!ime llUl!Sikısi ıçinde Ham'din nıhu· 
nu ve tefeklaiir mıhrakını işitmez ve görmez oluyQruz. 

Buna rağmen Hamid lrendısilıe verilen şaicri azam ık payes"nin ehlid'ir. 
Onun büyük bir dımağ olk:luığu m uhaklkakt1ır. Ve TürJc edeb yat tarihi& 
de baş:lı başına bir cas• olarak yaşayacaktır. 

AWüdhak Hamitli şairlik, ve m ü.tefek'kir.lik cephesinden mütalea et .. 
me!t tabiidir. Fakaıt ben onu bu 91 :fatl.arından ayırıp sade bir insan ola• 
rak görmeyi doğru buhırum~ 

Himid mes'ut <i>ğmuş, mes'ut '1 qamış ve mes'llt öimüş bir iMt1lndır 
""Urhan Cabit 



4 Sayfa SON POSTA 

Soruyoruz--, 
Posta işlerinde bir garabet 

SHiRLEY TEMPLE'in . , . . . bir rakibi vardır. 
O da 9 yaşlarındn debakAr FREDDY BAR'l'HOLOMEW'dit. 

Unutulmaz kUçl\k c David Copperfield » ; Fransızca sözl!l 

KOÇOKLORP 
filminde seyircileri memnun ve mUleheyyiç edecektir. Bn filmin me'fZUllj 

beşeri, Mllşfik, cazip ve ihtiraslı olup Yann aıcşamdan itibaren 

Bu yıl müstahsile bir çok kolaylıklar gösterilecek, 
yüzde sekesn kadar avans verilecek 

JC5l aşvekilimizin BePgrat seyahati 
l,g) münasebetne Yugoslavya dev

[et me.rlkezNıe giden arirndaşımız 
MuhiıUtin Birgenin gönderdiği 
mektuplardan biri İstanbul posta · 
hanesinıde garip bir zihniyetin 
!kuınbanıı. olmuş ve postahanede bir 
gün, bir gece tevkif ed!ilrnişiiır. 

Posta idaresi mekltubun içerisinde 
para bulunıması·ndan .şüphelenmiş 
mekıtubu tev'6üf etmiş, ancak yir
mi dtrt saat sonra idaremize ha

SARAY SiNEMASI 
mndavimlerlniıı heyecandan kalplerini çarptıracnktır. 

Uyuşturucu maddeler inhisar ida
r~i 1936 senesi afyon rekoltesini Zi
raat bankası kanalı ile müstahsilden 
mübayaa etmişti. Bu usul muvafık 
netice vermiş olduğundan 1937 rekol· 
lesinin mübayaası da ayni tarik ile o· 
lacakbr. 

Ziraat Bankası l 9:IB yılında rnüba
yaa işlerine yalnız 15 şube ve sandı
ğını tahsis etmişti. 19:17 yılı afyonla· 
rının toplanmasında ise bankanın c· 
kim mıntak.alarmdaki tekmil şube ve 
sandıkları faaliyete getirilmil} olacak
tır. Afyonların iptidai muayeneleri 
inhisar idaresinin göndereceği eksper
ler tarafmd~n yapılacağından bu su
retle kalite bakımından satıcılar hu
kukuna halel gelmemiş olacaktır. 

Türkiye afyonlarmın vasati dere· 
ccsi addolunan yüzde on iki morfinli 
ince afyonları beher kilosu 480 kuru
şa, gene ayni morfinli kabaların beher 
kilosu da 420 kuruşa satın alınacak· 
tır. ince ve konaksız olarak toplanan 
afyonlarm morfinleri arttığından inhi
sann gösterdiği yoldan gidenlerin mal
larına hatta 560 kuruşa kadar değer 
bulmaları mümkün olabilecclctir. 

Poliste: 
Tramvaylara asılanlarla mücadele 

devam ediyor 
Tramvay arabaları harelret halinde 

iken bi.m?n w inenlerin şiddetle takip 
ed.iılerek cezalandmlmasıına devam o· 
luntmaktadır. Şiddet» takibat sayesin • 
de çocuklann da traımvaylara asılma -
lam azalmıştı.r. Bu gibi hareketlerde 
bulunan ~uklann baba veya ve'lıiae
rinden ceza alınmağa başlaırumştır. 
Diğer 'taraftan Maarif Müdürlüğü de 

bü!ttü.n mekıteplıere tamim yaparak trarn 
vay kaızalanna karşı muallimlerin ta -
lebeyi .i:rşat etmelerini istemişij.r. 

Muallimler, çocuk'.lara sokakta nasıl 
yürümeleri lazım gel!di~..ni, caddelerde 
daima ortadaın gitrniyerek yaya kaldı· 
runlarrırn takip etmelerini, karşıdan 

karşıya geçeıılerken trnmvay veya otu· 
nxihirıerin gelip gelmediği.rı..e dikkat et
melerini, tramvay veya otomob-iq aırka
sma asılmamalarını, tramvay durma -
dan in!p lbirunemelerini anlatmakta ve 
ameli iecl'Übeler de göstermektedirler. 

Bir çocuk kaleden düştü 

Ça~ladıkapı surları üzerine on iki 
ya~ında Sami çıkarak oynama • 
~a başlamıştır. Çocuğun ayağı kaymış 
ve aşağıya düşerek ağırca yaralanmış
tır. Sami hastaneye kaldırılmıştır. 

Bir sandal devrildi 

Dün Haliçte ölümle neticelenmesi· 
ne ramak kalan bir deniz kazası ol· 
muştur. Hasan kaptanın Yüksel isim
li motörü, Balıkhane önünde balık tut
makta olan Ziya ve Nazifin sandalları· 
na çarpmış, içindekileri denize dök
müştür. Denize düşenler, etraftan ye· 
tişilerek kurtarılmışlardır. 

Yukarıda tesbit olunan fiatlar ge-
çen seneler zarfında tüccar ve müta· 
vassıtların vermiş oldukları fiatlardan 
yüzde elli ni~betinde ziyadedir. inhi
sar idaresinin almıf olduğu bu karar 
dan müstahsilin ziyadesile memnun 
kalacağı umul.maktadır. 

inhisar idaresi mübayaa işini ka· 
nunen laboratuvar tahlili ile yapmak
tadır. Bu itibarla mübayaa esnas111da 
tam bedelin tediyesine imkan olma
maktadır. Yalnız bu sefer müstahsilin 
müşkül vaziyete girmemeleri için ida· 
re bu avansları umumi bedelin yüzde 
seksenine kadar 7ıkarabilecektir. 

Avanslar Soft'lar için kilosuna 4 
lira, ince ve konaksız toplanmış af • 
yonlar için kilosuna 4 lira, morfini 
yüzde on iki ve daha yukarı olan ka· 
balar için kilosuna 3 lira, morfini yüz
de on ikiden aşağı olan kabalar için 
kilosuna 2,5 lira şeklinde tesbit olun-
muştur. 

Bu sene müstahsile gösterilen ko
laylıklardan en mühimmi bir kilo da· 
hi olsa afyonun derhal satın alınma

sıdır. Geçen seneye 1'.adar alım işinôe 
elli kiloluk şandık esas tutulmakta idi. 

Şehir işleri: 
1 

ber vermiş ve: 
- Türk parasmı J.."'CXI"uma kammıuna 

tevfikan bu rnekıtuıbu huzurunuz
da açacağız. İçinde para çıkmazsa 
size vereceğiz, postahancye gelin! 
dem'işliir. 

M~up g:den a.rlrndaşımızın huzu - · 
runda açıbnış, andan sonra • fa· 
kat bir gün, bir gece teahhürile -
bize veri:limiştir. 

Posta kanunları matbuat telgrafla • 
rıını ve alelumum matbuat muhar 
reratmı müstacel addederken İs -
tanbul postahanesinde bunu dil • 
şünmiyecek lfı.r memur bulundu~ 
ğuna ihtimal vermezdik. Gazete 
işleriln'.in değil günler, ha Ua daki· 
!kal'ar ka)~betmeğe dahi tahammü 
Iü o~ad'ı.ğını hatırlayanlar bir ga 
zetenin para kaçakçılığına a'l.eıt 011. 

rnııyacağını ol'sun bilemez, binler
ce vatandaşı Türk ·anun~arma 

!hürmete davet eden bir gazeteci· 
11in .gazetesini böyle bir kaçakçı· 
l1ığa vasıta yapmıyacağını idrake
demezler miydi? 

lstanbul lliesinin yangın Ni!hayet posta idaresinin memurfa • 
tertibah noksan rına itimadı yQk mudur? Bizıi.m 

Herhangi bir yangın tehlikesinin Ö· mektubumuzu bir gün ~ir gece 
tevkil edeceğine bir memurunu 

nüne geçmek için bütün resmi daire· matbaamıza gönderip bunu bura· 
lerin korunma teşkilatı ve tertibatı ta- ' da memuruna açtırarak kaçakçılı 
mamTanacaktır. İtfaiye Müdürlüğü ğın yapılıp yapı!.madığını tesbit 
memurları bütün daireleri ~ezerek edemez ve b'z.e mektubumu'Zu 
görülen noksanlıkları tesbit etmişler· va'kltinde vcre."l'lcz miydi? Yoksa 
dir. Bilhassa halen lstanbul lisesinin JX)Sta idaresinin bizfm mektubu • 
işgal ettiği eski Düyunu umumiye bi· muzu matibaamıza getirip elimıze 

Üniversite hayvanat Profesörünün 
cenazesi dün İsviçreY.e gönderildi 

( 

Bir hafta evvel şehrimizde tifodan ı önde çelenkler ve bando olduiı• h~ 
1 
vefat eden İsviçreli Hayvanat Profesö- cenaze Evkaf müzesinin önündert·~ 
ıü Andre Navil'in cenazesi dün lima- niversitc bahçesinden seçmek s~redt' 
nımızda bulunan Kapoa. Arma vapuri- Divanyolu ve Babıali istikametırt 

le Cenevreye gönderilmiş.tir. Üniversi· limana götürülmüş ve vapura yerli 
,te gençliği profesörün cenazesini va- tiriJmiştir. ~t 

pura kadar götürmüştür. Cenaze Bi- Üniversite Rektörlüğü, Tıb f 31'il 

yoloji Enstitüsünün bahçesine getiril· tesi, Fen Fakültesi Tabiiye ~ubesi r.i 
j miş, saat 14,5 da Üniversite Rektörü, rnına cenazeye gönderilen çelenkler Jl 
!Dekanlar, profesörler, Alman koloni- va ura konmuştur. 
sine mensup zevat, tabiiye şubesi ta· p .- JI 
!ebeleri diğer fakülte talebeleri profe- Profesör Navil 2 nisan 189J (. 

'sörün ~eanzesmın etrafında toplan- Hyere'de doğmuştur Bu hesaba go' 
1 

~,. 

mışlar ve profesörün talebelerinden henüz 42 yaşında iken ölmüştıl 
Cahide ile Sait, Mevhibe, Saide sıra Profesörün ölümü münasebctile Jo~ 
ile söz söyliyerek profesöre olan sev- nal de Geneve bir makale neşredet 
gilerini ifa.de etmişler, bunu müteakıp profesörün kıymetini anlatmaktadıt• 

1 Baytarlık işleri: Üni1Jersitede: 
nasının tertibatı noksan görülmü~tür.

1 
vermek vazifesi değil miydi? 

Vilayetçe, meseleye lazım gelen ehem- Sorugoı·uz Kazalara damızlık göncerildi Profesörlerimiz Ailiıaya gittil.~ J 
miyetin verilmesi bütün dairelere ta- lstanbul Aygır deposunda bulunan 1 Atina üniversitesinin 100 üncı.J 1 
mim edilmi,tir. Çocuk Bayramı aygırlardan aşım zamanı olması dola-- dönümünde bulunmak üzere Ank'" 
Paşabahçede 60 baraka yıktırılacak yısile Silivri aşım istasyonuna Ô, Ça- Dil - Tarih - Coğrafya Fakültesi ~eJ~ 

Paşabahçec.ı'e fabrikada çalışan a· Bütün eğ·lence yerlerine talcaya f>, Bakırköyüne, Beykoza, Kar nı Muzaffer, Hukuk Fakültesınd. 
melelerden bazılarile o civar kövlerin- çocuklar parasız girme- tala, Şileye birer, Yalovaya 3, Üskü· idare hukuku profesörü Sıddık Sa~ 
de bulunanlardan bir kısmı o ı:.ivarda leri tenıin edilecek dara :J damızlık aygır gönderilmiştir. Tıb Fakültesinden birinci hariciyr. , 
teneke ve tahtalardan altmış kadar ha- ')'> N" Ç k Ba k 1 f> nisandan i-tibaren aşım faaliyetine çenti Doktor Fahri, Fen Fakülte~ _., ısan ocu yramı ve çocu r' 
raka yapmışlardır. Bu barakalardan h '°ft . . Ç k Es"ırgeme K başlanacaktır. den Fizik Doçenti Fahir, Edebiyat . 

a ası ıçın ocu urumu k ~- l D ftJf 
müteşekkil yer ~eta eski ve çirkin ve ilk okullar büyük bir faaliyetle ha-ı At yarışlan Temmuzda yapılaca KÜ tesi oçenti Besim dün akşam 
Arasta mahallesı manzarasını yarat· ızırlanmaktadırlar. Çocuk Esirgeme Ku Yarış ve Islah Encümeni tarafın- naya hareket etmişlerdir. 
mıştır. Şehrin bir taraftan imarına ça- rumu l\:erkezi Umumisi bir program 1 dan bu sene lstanbulda yapılacak yaz Sağlık iş/eri : 
lışılırken böyle arsalarda k~ndilerine hazırlıyarak bütün şubelere ~önder- yarışlarının 27 temmuzda başlıyarak 
ait oTmadığı halde ruhsatsız ınşarıt ya· miştir. Çocuk bayramı ve çocuk hafta· 2!) ağustosta nihayet bulması kararlaş· 
pılması karşısında belediye daimi en· !!ı bütün Türıkiyede bu programa gö- tınlmıştır. Bu suretle yarışlar altı haf· 
cümeni bu barakaların yıktırılmasına re yapılacaktır. ta devam edecek, ve her hafta 5 yarış 
karar verımiştir. Barakalar yıktmla- Talebenin 2:1 Nisan çocuk bayramı yapılacaktır. Yarışlar Veli Efendide o-

caktır. münasebetilc birbir!erine kutlulama lacaktır. 
Taksi şoförleri de tenzilat istiyo lar kartları göndermeleri için kendilerine Müzelerde : 

Belediye, kamyon ve kamyonetle- bayram adet ve merasimlerinden bah· 
rin plaka ücretlerini indirmiştir. Bu sedilmektedir. 
suretle nakliye ücretlerinin pahzlılı· Dükkanların vitrinleri bir hafta 
ğından şikayet edenlerin dilekleri kıs- müddetle çocu'k eşyalarilc süslenecek· 
men yerine getirilmiştir. tir. Şehrin muhtelif yerlerinde bayram 

Yalnız bu karar taksi şoförlerinin yerleri kurulacak, atlı -karın~, . salın-
"t' · ı t Bunl"'rdan cak, hokkabaz, kukla, karagoz gıbi co-
ı ırazını mucıp o muş ur. n w • -

Ayasofya ır.ozayikleri üzerinde 
çalışma 

Ayasofya mozaiklerini meydana 
çıkaran ve bunları etüd eden Vitmor 
mayıs bidayetinde şehrimize gelerek 
Ayasofya müzesindeki çalı~malarına 
clevnm edecektir. 

Zührevi hastalıklar azalıyor 

Şehrimizde zührevi hastalıklll11~ 
gittikçe azaldığı memnuniyetle wii~, 
hede olunmaktadır. Zührevi hastalı 

1 
!arla mücadele işine çok ehemnıh'~ 
veren Bakanlık Zührevi hastahkljj 
hastanesinin yatak adedini 100 e ibl , 
etmiştir. Ayrıca ayakta tedavi için ~, 
dıkÇy ,Üsküdar, Beyoğlu, Sultan Ô 
met, Tophane, Galata semtlerinde e1 
dispanser mevcuttur. Bu dispanseri 
de her hasta ayda 8 defa tedavi ve Jll1" 
ayene edilmektedir. 

Müteferrill : 
bir hey'et Ticaret Odasına ve belediye- ~ukların hoşlandıkları egl:ncelerın bu-

Top/anlılar : ba k k k t lundurulmasına gayret edılecektir. Ço· ye şvurara amyon ve amyone • 
Eminönü Halkevinde Konferans lerden evvel taksi otomobillerinin pin- cuk bayramı için hazırlanan vecizele· 

&;1~~·iÇi~ ··r~ı~1-;ki;;;-;i;;;diden baş· 
lanmıştır. 

İzmir Sanayi Birliği Umumi katibİ 

Eminönü Halkevlnde Ortakoy Şifa Yurdu 
Baş heklınl Dr. Asım Onur tarafından per
şembe günü saat 17,30 da <Hekhnliğin içti
mai vazırcıcrıı mevzulu bir konferans veri
lecektir. 

Şehremini Halke.vinde Konferans 
Şehremini Halkcvlndcn: Perşembe günü 

saat 17 de Dr. Reşit. Samı tunrından <Ağız 
hıfzıssıhhası ve diş bakımı) mevzulu bir kon 
Ierııns verilecektir. Herkes gclebllir. 

Cemiyetlerde: 
Dilsizler Cemiyeti--;; mektebi 

kapanacak rrı ? 

k ·· ti · d t ·ıAt apılmn~ı laA rin şehrin muhtelif yerlerine asılması· a ucre enn e enzı a y ~ • 
l w • • •• l · l d" ·r k · na başlanacaktır. Sinemalarda çocuk 

zım ge ecegını soy emış er ır. a sı .. . .. w .. 

f .. l · · d 'I kl · d t tk'k d"ılccek koruma mevzuu uzerınde ogutler ve-
şo or erının ı e erı e e ı e - . 
t
. 7 rHecek, bayramda çocukların sınema, 
ır. 1 · 
M- t hd · · d · ·· d"' ı·· w •• tiyatro gibi eğlence yer erme parasız 

us a emın 1 aresı mu ur ugu girmeleri temin edilecektir. Keza ~:l 
Açık bulunan belediye m~stah?e· Nisan haftasında çocukların gezmele-

min idaresine yeni müdür tayın edıle- · · · t t-·· t b'ller tutula ak 
rı ıçın o oous ve o omo ı c · 

cektir. Haziran itibaren de lokanta, ve bunların ücreti Çocuk Esirgeme 
berber dükkanı ve emsali yerlerde ça- Kurumu ile himaye hey'etleri tarafın· 
lışanların sıhhi muayeneleri sıkı bir dan tesviye edilecektir. 
şekilde yapılacaktır. Çocuklara bugünün şerefine güzel 

....... ·--····-······ .. ••••••••• .......................... hediye1er dağıtılacak, müsabakalar ya.-
Dil.,izler Cemiyeti, 

ması icin bir mektep 
D'ls'zler Cemivetinin 
n:n, mektebi idamcye 

dilsizlerin oku-, ğı görülmektedir. Bundan dolayı Dil- pılacak, müsabe.:kalarda kazananlara 
açmıştı. Fakat sizler Cemiyeti kongresi toplanarak ayrıca hediye verilecektir. 
mali vaziyeti- gerek cemiyetin ve gerekse mektebin Şehrin muhtelif mıntakalarında ço-

müsait olmadı- 1 kapatılması düşünülmektedir. cuk baloları tertibi kararlaştırılmıştır. 

2:ı Nisan günü her kaza dahilinde 
geçit resmi yapılacak, gece radyoda 
çocuk h_ftası hakkında konferanslar 
verilecok tir. 

Edimede gürbüz çocuk müsabakası 
Edirne (Hususi) - Çocuk Esirge

me Kurumu tarafından ~:i Nisanda 
Halkevinde gürbüz çocuk müsameresi 
yapılacaktır. Bu müsamereye iştirak 
edecek olan 1 - 3 ve 4 - ô yaşmdaki ço
cuklardan birinci gelene l O, ikinci ge
lene Ô, üçüncü gelene 4 lira ikramiye 
verilecektir . . 

Çocuk bayramı münasebetile mek· 
tepler 22 nisan günü öğleden sonra ta
til edilecekler, ve 26 nisan sabahı tek
rar tedrisata başlanacaktır. Gelecek 

Ankaraya gitti , 

İzmir Sanayi Birliği Umumi Kati~ 
Mehmet Ruşen Akgün fstanbula ge 
miş, lstanbui Sanayi Birliği ile terı1'1 
ettikten sonra dün akşam Ankara~ 
gitmiştir. Ankarada Birliğe "iit muhte 
lif işlerle meşgul olacaktır . . 
Gayri mü1Jadiller cemiyeti unıuıııf 

katibi Ankaraya gidiyor t 
Gayrimiibadiller Cemiyeti Uıı11.1ı11 

katibi bu hafta tekrar Ankaraya gide" 
cektir. Umumi katip bu sefer doğrıı: 
dan doğruya Maliye Vekili ile teı11t1 
edecektir. ~ ............................................................ 

··rıe 
sene için çocuk haftesı tatilinin 7 gll 
çıkarılması düşünülmektedir. 

.. 

• 

l 



14 Nisan 

Karsın imarı içi beş yı lık 
bir program yapıl ı 

oma kömür 
Madenlerinde 
Acıklı bir kaza 
Soma (Hususi) - Soma Linyit 

maden ocakla • 
rında bir zehir • 
lenme vak'ası ol· 
muştur. 

' Somada yapı· 
1 cılık ve maran • 

gozluk yapan 

Salih usta ismin· 
de birisinin Zih • 

I• 

ni isminde bir .AJ 

kardeşi vardır. Zehirlenenlerden llyas 

Bu adam ocakta Balıkesirli llyas ve 
Eniştedayı isminde jki arkadaşla var

=.... ... .-..._:__:__IL~':LlL.~~.,;.._;_...;__~J......----.c.~-~~.-.....__..-, diyadır. Vazifeleri yangın çıkan iba • 
Kars cala.ra duvar _örmek ve arkadaşlarının 

Türkiye ve Yugosla11ya.nın ııapıcı siyaseti 

a ı ha 

İki dost Batvekı1 n reiıkalan Belçad htuyon biıw>mda 
Kar (H" zehırlenmelerıne mani olmaktır. Sa -

to I s ususi) - Umum[ Meclis ı taklı yeni bir hastane açılacaktır. bahleyin b ·· k d ·f 1 · b · llJ~l]f;~!: 
p antısı bitti. 937 yılı bütçesi ile ba- 940 ve 41 senelerinde; lğdırdaki ba· ~ına gide lu ~ç arDa aş va~ e erı ka 1• farılacak ol ,,.L ~ . l d ki ki k l k Ka h . ,. r er en ayının sıgarası a • 

.... an munım ış er arasın a ta ı ar UrUtU UCa , TS astaneSl• m"mJŞtır s· ) k ' • L-kk } l\.ars I" d . .. . ıgara ama ıçın va a a 
( ' g ır ve Kağızman kasabalarına nın yatak kadrosu 100 e, doktor kad- gitmistir A k d 1 d "f l · b 
Çrne suv.. . .

1 
. K k 

9 
k l k h .. . · r a aş an a vazı e en a· lar ~ ... getırı mesı, ars ve aza- rosu a çı arı ara astaneye rontgen . . . 

~~n elektrifikasyonu ile Karsda açıla· cihazı getirilecek, İğdırdaki hastane - ~mal .gıt~ı~lerdır. Biraz sonra Dayı d:ı 
&ta oaln sütcülük laboratuarı ve yağ nin kadrosu genişletilecektir. 9~7 yı· un ar~ 1 ~ıhak etmek üzere çalıştıkları 
\1 ~dardize ve pastörize müessesesi lında Kağızmanda tesis edilmiş olnn yere gıtmış ise de gerek Zihni ve ge -
'ar ır. fidanlık, 5 inci seneden itibaren civar rekse fsyası yerde yatar bulmuştur. 
b M:clisin yaptığı 5 yıllık iş proaramı- vilayetlere de fidan verebilecek bir va· Kendilerini kaldırmak için biraz uğ
y~ ~ore: 937 senesinde, yukarıda aa- ziY.ete gelecektir. Gene beş yıl zarfın· raşmış fakat mümkün olmamıştır. Da· 
ii" 1 ışlerden maada, kültür kadrosu 1 O da sistematik surette arttırılan mual- yı çıkıp dışarıya haber vermek istiyor 
\ı~retrnen ve 50 çavuş eğitmenle tak - lim ve eğitmen kadrosu ile yeniden in· ısa da zehir kendisini de epeyce zedele
d ıye edilerek okuyan çocuk adedi 8200 şa edilecek olan müteaddit mektepler miş olduğundan s:endeliycrek uzun bir 
l ~n l O, 700 e çıkarılacak, Kars Mem- sayesinde vilayet dahilindeki okuyan 1 zama.nda çıkabilmiş, dışardakilere va· 
te et hastanesi yatak ve memur kad - çocuk adedi 9:36 yılına nisbetle 17,000 ziyeti anlatmıştır. imdada ko~n ame
t osu arttırılacak, ayrıca bir frengi uğ· fazlasi]~ 23,200 w e çıkarılacaktır. Her 1 le Zihniyi ve llyası dışarıya çskarmış-
aşrna tabibi istihdam edilecek ve ay- yıl yenıden 3 saglık memuru alınmak !ardır. Ocak doktoru izinli olduğundan 
~~ deposu için Karacabey kazasından suretile beş sene zarfında vilayetin bir 

1 
kendilerine lazım gelen sıhhi tedabir 

v aygır satın alınacaktır. çok nahiye merkezleri daimi sıhhi yar yapılamam1ş, 2lihnı ölmüş. İlyas ela / 938 h İsmet İnönil dost Yugoslav askerlerini teftit ederken 

11 
yılında Kars Memleket hasta • duna kavuşmuş olacaklardır. Karsı Ho· astaneye yatınlmışhr. 

ta~~1inin. arka kısmında yeniden 50 ya· pa iskelesine bağlıyan Ardahan - Yal· (Baştnrafı 1 
inci sa;yfnda) caktır. ıt ı ı. · 1 be l · d Dost Bacıvekil ve maiyetleri, adım Türk • Yugoslav tesnnüdü 

ltı oır pavıyon inşası ile ğdır kaza nızçam şosesi ş yı içın e tamamen Devrialem seyahati yapan T ı_ erkezinde 25 yataklı bir hastane arı- ikmal edilmiş olacağı gibi vilayet da - başında yeni bir tezahüratla karşılan· Be~t, 13 (AA> - Türk devl'et 
aa k :r- Yooanh talebe ktad l adamlarının Yugoslavyayı ziyaretine 

ca tır. hilinde1ci 1000 kilometrelik şoselerde ma ır ar. tahsis eylediği bir makalesinde Vreme 
939 yılında, ı"ki sene evvel batıılanıl- daimi '14'>1 ve köprü tamiratına devam Gaziantep (Hususi) - P. Dimakis Dün, Skupçina meclisi reisi Dr. Ste-.... _ ,. ~.. f ç ı b d · gazetesi ezcümle d~or ki: 

l~~ş elektrik ve su işlerinin tekemmü • edilecektir. 941 yılının muhammen' jsimli bir Yunanlı talebe devrialem se· an irişi, mec is inasm a zıyaret e· cTürkiye Başvekili İsmet İnönünün 
Un l 1 h · k den General İsmet lnönü, Dr. Rüştü ~- .. e ça ışılacak, Kars hastanesi 75 ya· bütçesi 937 yılına göre 109,656 lira ya atıne çı mışt'..L bu ziyareti, Türkiye ile Yugoslavya a

4 

~ga çıkarılaca'k ve Ardahanda 52 ya- fazlasile 530,569 lira olacaktır. Buraya da ugrıyan genç talebe, Aras ve maiyetleri bütün binayı gez· rasındaki devamlı dlostluğun yeni bir 

T 
.. Türkiyede gördüğü yardım ve alaka • mişler, verilen izahatları dinlemişler- tezahürüdür. Bütün dünya efkarı umu 

osya elektrig"' i Samsunda bir adam dan sitayişle .. bahsetmiş ve y~lu~a de· dir. Kral Aleı..--ndnn :me ....... ~da miyesi, bu münasebetle yeniden bü .. 
}{ vam etmek uzere şarka geçmıştır ~ -- tün ~ikk•t!ni Belgrad üzerine çevinniş 

azira n da yanacak karısını boğdu · kını::_ı 1:;:;.~ sa~;;.;,ı;:·~ı;.;:~ ~:,:s;ı,:.1;::,~
0

:ı!:ılıııtı°:~~;:~ ıı:ı:: 
l Tosya (Hususi) - Kasabamızda Samsun (Hususi) - Çiftlik ma- Geredede iki amele kazaya müteveffa Kral Aleksandrın makbere· yük bir alaka ile karşılarunışt1r. Her 
~ ~.ktrik tesisatı yapılmakta idi. Kış hallesinde Muharrem adında biri karı- uğradı sine mükellef bir çelenk koymuştur.Mü tarafta hissiyat şu merkezdedir kt, iki 
~knasebetile sekteye uğrayan faaliyet sı Asi~~ başörtüsü ile boğarak öl· Gerede, (Hususi) _ Kasabaya teakıhen, Bay Stoyadinoviç te beraber Başvekil, bu görüşneleri esnasında, 
c rar başlamıştu. dürmüştür. Vak'ayı müteakıp Muhar- 8 kilometre m.esafedeki büyük su üs- holdlu~~-hal?lbe?d~~ın·alea)d'aegbiı~r.çe'lışenkvekomen~ vakıtiyle sağlam temelleri iki büyük 1 u ~er a ı ~ şef, Kamfil Atatürk: ve Kral Aleksandı 

ta Şirndiye kadar santral binası inşaatı ~~m cin~y~ini ~·lem~ ı~n cesedi tünde kuru-knakta o~n köprüde bir muştur. tarafında attlan tesanüt siyasetini tak 
tnarnlandığı gibi havai hat ve ~ehir ır çuva a oyup ıse cıvarın a bir çu- kaza vuK.ua gelmiş, afia yol ~vu~ Bay Stıoyad'inoviç, Avalada, İsmet İn viye etfuceklerdir.,. 

?e
1
bekesi direkleri dikilmiş, yeraltı kah· kura atmıştır. .. larından Mudurnu'!~ Rıza ile Tarakçı! önü ve maiyeti şerefine bir öğle ziya· P.olitika gazetesi ise diyor ki: 

L~1arı ~öşenmiş, şebeke tellerinin çe _ Zabıtamızın yaptıgı araştırmalarda köyünden emele Guneş oğlu Hasan fcti veımiştir. cismet İnönünün bu seyahati, Bal • 
ili rne l . T 

11 
k l ceset atılan çukurdan çıkarılmış ve dinamitle taş atarlarken dinamit vak- Misafırler Bel;grada döndükten son· kan Antantı çerçevesi dahilinde yapı· 

1 sıne sıra ge m.ıştir. e er çe i ir- d d d 1ten b· fta k Muharrem e er est olunarak sornu- tinden evvel patlamıştır. ra, Türkiye Başvekili Niyabet meclisi a Ci siyaseti genişletımek hah"kında Yu • 
.. _. ır tara n da ma ineler in mon- ~ A k "<l.Jl b ya çekilmi~tir. Muharrem verdiği Ha- . . zalarını ziyaret etmiş, bilahara refa a· goslavya ve Türkiyenin müşterek ar· 
i . na aşlanacak, nihayet haziran ayı dede kansile geçimsizlik yüzünden çı· Bu pa.tl~yış netıcesınde Rıza çavu· tinde Bay Stoyadinoviç olduğu halde zularının bir ifadec;idir. 
~•nde cereyan verilmiş bulunacakLır. kan bir münazaa neticesinde bu cina· şun ellerinın par~mk!arı ve sol baca- ı hayvanat bahçesini ve askeri müzeyi Yabancı memle"A.etler gazetelerinin de 
. erek belediye ve gerek tesisatı yapan yeti' irtikap ettigw ı·n·ı ı"tı"raf t . t" ğı, Hasanın da dışlerı ve çene kemiği gezmi~lerdır. tebarüz ettirdiklerine göre, bu görüş-

~ıtketi "h d" 1 • . - • d h e mış ır Y 11 nf l l d n mu en ıs en ış uzerın e a· · parçalanmıştır. ara ı ar Bolu hasta· Zi.v et er me er e çok mühim beynelmilel mese 
l'aretle çalışmaktadırlar. Mardin vi!ayet genel meclisi nesine kaldırılmışlardır. Heyeti vekile '!zasınd!ln Bay Şevki l~~e_ı: mevzuu bahsedılmiş ve bugünün 

Mardinde posta nakliyatı 
(I Mardin (Hususi) - Kış mevsimin· 
S e hayvan sırtında nakledilmekte olan 
t avur, Midyat, Gercüş ve Cezre pos· 
taları kamyonla yapılmağa başlanmış· 
ır. Eskiden lstanbulclan Cezreye an -
~k sekiz günde giden bir mektub 
tırndi .. .. f d 'd k . 

Behmen, akşam, Ismet lnönü şerefine butun .meseleleri ffÖ7den geçirilmiştir. 
meSO.İSİnİ bit:rdi bir çay ziyafeti vermiştir. Akdenı1.deki vaziyet malumdur. Ge . 

Mardin (Hususi) - Şehrimiz vi - Sındırgıda tlitiln ekimi Gece, Türkiye elçisi Ali Haydar Ak· rek Türkiyenin, gerek Yunanistanın 1-
layet umumi meclisi mesaisini bitir • Sındırgı (Hususi) - 937 yılı tü - tay, elçilik binasında Başvekıl ve refi· talya ile anlaşmaları vardır. Son za • 
miş ve vilayet husust idare bütçesini tün zer'iyatı başlamıştır. ilk ekim 23 kararı şerefine gayet parlak bir ziyafet mani-arda Yugoslavya d'a ayni bir an· 
331087 lira olarak tanzim etmiştir. martta yapılmıştır. İnhisarlar idaresi vermiştir. Bu ziyafette Bay ve Bayan laşma yapmıştır. Bu suretle, Atina 
Daimi Encümen azalıklanna Siret Ba- perakende ellerde kalmış tütünleri de Stbyadi.nov.iç, hükiımet erkanı, saray lronf eransının, Balkan Antantı azaları· 
ya!, Hilmi Kıymaz, Şevket Sancar, mübayaaya başlamıştır. Son yağmur· mümessil1eri, kralın yaveri, Skupçina nın İtalya ile münasebetlerini tanzim 

ah 
·· ·· .. ld reisi, a~er' ve mülkiye yüksek erkanı, etmeleri ha'kkındaki tavsiveleri fi1lyat 

M mud Coşkun seçilmiştir. lar çiftcinin yuzunu gü ürmüştür. J kor diplomatik azalan, hazır bu· mevkiine çıkarılmış bulunmaktadır 
lumnuşlardır. • 

Ziyafeti müleakıp 300 kişilik muaz· iş Banl ası Londra 

~uç gun zar ın a gı ece tır .. 

Pazar Ola Hasa~ Bey Diyor Ki : 

- Rindrr:ı fa.kirlerin ha· 
line şaşarım Hasan Bey. 

... Gönill rızasile gider, 
çivn1 rin üzerine oturur -
Tar. 

. . . Ate§ yığınlarına ba· 
sa. basa dblıaş1r lar. 

Hasan Bey - Bu bi'r 
şey mi dostum, İspan~·a· 
da daha ustaları var. Gö· 
nül rızasile Ôlüverlyorlar. 

zam bir resmi kabul yapılmıştır. Türk :~ b • 1 
gazetecileri ve diğer resmi zevat ta bu yU esı llÇI ıyor 
resmi kabu!c iştirak ctmişlerdır. (Bnştaraf ı 1 inci sayfod!i) 
Mısafir Başvekil, yarın snbah Belgra «- Cuma günü Londraya hare

dın yakininde bulunan tnyyarc meyda· ket ediyorum. Londrada 1~ Bankası· 
mnı ziyaret edecek ve teknik tesisatı nın bir şubesini açmak istiyoruz. Bu 
gözd('n r,eçirecektir. Burada şerefıne şube, bankanın hariçte lskenderiye 
bir ziyafet verilecektir. ve H b d am urg an sonra üçüncü ı::ubesi 

Türk snn'atler sergisi 1 k ,. ' o aca Ur. Yolda başka tarafa ug""'ramı· 
Yarın saat r 1 de Türk güzel sanat· 

lar ve neşriyat sergisi de açılacaktlr. yacağım. Londraya gidip gelme seya· 
İsmet İnönü ve Bay '3toyadinoviç açı· hatim bir ay kadar devam edecektir. 
lış merasiminde hazır bulunacaklaidır. Londrada başka sahalarda da te
Dost Başvekilin hayat, mesai ve asarı maslar yapacağım. Yalnız bunlardan 
hakkında radyQC}an Yerilen lronferans· şimdilik bahsetmeği muvafık bulmu· 
lara, yarın saat 19,30 da devam oluna- yorum. » 



18 ı an.beri uzaya 
ihtiliflı arazi davası 

Şamlar ve Ayayorgi köylüleri yeni bir müracaatla idari 
ve adli makamların müstacel bir karar vermesini istediler 

•Kahramanı hür • 
riyeb Niyazi Beyin 
kardeşi olen Resne
li Osman Fehmi il~ 
karısı Meliha ve 
Şanlar ve Ayayorgi 
köylüleri arasında • 
ki arazi ihtilafı, ate· 
den beri meşhurdur 
Çat.ika ciıvanndaki 
cKotranya:t çiftliği· 

nin sahipleri olan 
Resneli Osman ile Aya1orai ft Şamlar köylüleriaden bir kaçı bir arada 

refikası ve köylüler, zaman zaman nük-ı Feluni ile karısı Meliha, kendilerine 
seden lbu ihtilfıftan dolayl, ~~ ve ad- ait bazı araziye köylülerin yeniden te
fi makamlara başvurur, ikı taraf ta cavüz ettilderini iddia ederek Bakır
kendilerinin haıklı olduğu iddiası üze- kıöy kaymakaınhğındanı 2 3 ı ı ~umarah 
rinde ısrarla durur! kanun h .. kın·· .. "t +;fb:ı. • • 
Ş . d1 ·· .. .. d'" d" ·· ih k kıta u unun au mını iStemışler-

. ım u9uncu ve or uncu du u dir. Karı, kocanın bu yeni ınüracaatın-
bırer davaları ,yar. Fakat, bu avalar, da Yarı.mburgaz Aza:·.ı11. b th · • 

· d • 'lld' U .. ·· h k ktak' d ' wıı arı anesı ça 
yenı egı ır. çuncu u u ı ava, yırı Vezir çayırı v.s bah' 1~ 
18 d .. dil' .. ıh k· .n.taki d ,,_ 11 kt.ır ' . ıs mevzuu O.ı. , or ncu u ·Ull\. e .., yı . ı . ınaktayını~! 
Daıvahır, muhtelif safhala-r geçırmiş, 
bunlardan üçüncü hukuktaki nihai saf Şaınlar köyü muhtarı Halille Aya • 
hasına gellmiştir. Yakında esastan ka • yorgi iklöyü muhtarı Halil, köylUlerin 
rar verileookıtir. Resnel1 Osman Fehmi ile karısı MeJ.i>. 

Bu davalardan üçüncü hukukitaki, ~anın ~r~z~e tecavüzü vaki olınadı
tasarruf ha'k'lu davasıcfu.r. 4 üncü hu· gını, koyululerin hazineye ait olan ara 
kukt.aki de, tasarrufla beraber müdahe ,zide çalı.ştııkl'.arını, o arazide ma'hsul 
lenin men'i de dava mev:zuudur. yetiştirdikılerini, tam bu sırada kayma 

Dörd'üncü hukuktakide davacı Res- kamliMan 2311 numaralı kanuna gö
neli Osman Fehmıi. ile karısı Melilıa, re çıkarma kararı alıp bunun jandar
J 933 de Şamlar ve Ayayoılti !köylüle- maya tatlbik ettirilmesi ihtimalinin, 
rinin kendi tasarrufu altındaki araziye ;köylüyü telafisi imkansız zararlara uğ 
girdikleri kaydiJe, davacı olmuşlar, bu .ı-atacağım söylemekte, böyle biır vazi
nun üzerine hazine de bu arazinin ken· yete imkan verilmemesinı isteınekıte -
disine ait o!duğu kaydile, bu davacıları $lider. 
ayıni yerde dava etmişti. Bunrun üzeri
ne de, tarafların iddialarının tahkik ve Dünkü agırceza kararları 
tetkikile sürecek duruşma .oonuna ka- Kezban ismindeki 'bir kıza tecavüz· 
dar, i'htilaflı araziye hak yerinden ve- den ve Nebiye kızı zorla kaçırmaktan 
rilen ihtiyati tEdbi!r kararile icraca el ,suçlu Beykozun Mahmut Şevket Paşa 
konulmuŞtu. Bu arazide '.köylüler, ekip köyün.den rençber tbrahiın, Ağır ceza
lbiçmererine devam ediyorlar, çayırla· ,da açık ceFsede bikli'rilen ikararla, Kez· 
nn otunu hak yeri satıyor ve bedelini bana tecavüzden döıit aY hapis cezası 
icra veznesine yatırı~rdu. Emaneten 

1

yemiş Nebiye'yi zorla kaçırmaktan be 
oraya yatırılan para, ileride hak yeri t ı;....·şı·r Cez müddetini mevku:f 
,__ ril ki . t rruf b' d rae ewuı ı . a 
:~ e mm asa. u ~a ıt olur a 'pulunduğu sır.ada fazlasile geçirdiğin • 

l:eşi.rse, ona verilecektır. den, tekrar hapse konulmıyacalctır. 
Bu davalar devam ede dursun, köy· 

lüler namına hareket eden Şamlar kö· Çatakada İbrahim kızı Fat.manm, ge 
yü muhtan Halille Ayayorgi köyü ,celeyin evine girerek, kendisine teca
muktarı: Halil, İstan'bulıı gelerek, ida- vüzden suçlu Kema} hakkındaki kar.ar, 
rl ve adli makamlara yeni bir mü· 'ağır cezada açık celsede tebliğ edilmiş 
racaatt:a b~rdır. tir. Suçlu Kemal, on bir ay, yirmi gün 

Anlattrk1arına göre, Resneli Osman hapis cezasına çarpılımıştır. 

Ohuyucularımın 
Sorgularına 
Cevaplarım 
Beyo.ğlhında S. Gülhıedim: 
- Kızım, hareketlerinizde ben if· 

rat ve heyecan görii~orum. Şuuru· 
mıman ziyade insiyakınızla yürüy()(I' 
sunuz. Sabit bir fikre sahip olarak 
d~ünürseıriz, elıbetıte bu sizin 
için daha hay.ırli olur. Mek· 
tubunıuzda mevzuu bahseftiği -
niz iki şahıs ta sizin ıçın 

çok tehlikel'idir. Bunlarla beraber 
yaşam~, sizin aleyhinizde zamana 
sn'ah verımek demektir. Binaenaleyh 
üçün"Cü şahsa, size karşı hüsnü niyet 
gösteren gence karşı siz de ayni hüs
nü niyeti ıgösteriniz ve onunla ev~enr 
meğe çalışınız. Bu, sizin tutturar~
ğıınız yolun en Jıayuiısıdır. 

* Adanada S. O. T.: 
- Ne kadar inkara kalkışı.rsanız 

kalh."lŞlmz, siz bu kadını seviyorsu
nuız. Eğer size yaptığı son hatayı ba
na bildinmiş·olsaydınız, daha tatmin 
edici bir cevap verebilirdim. Mevzuu 
bahset:fağiniz bu adam ne kadın ara
sında nasıl bir anllaşma var ki, siz da· 
im1 şüphe iç.inde bulunuyorsunuz? 
Evve1a bu."lu bilhıek lazımdır. Kenrlli 

iradenizi imtihana hacet yok, fakat 
eğer kat'i birr şekilkle bu kadınrlan 
ayrılamıyorsanız, onu yuvanıza, da· 
ha çok alı.Ştınmağa çalışınız. Bu hu
susta kullanabileceğiniz en faydalı 
fı.let dilinizdiır. Bu şekilde bu kadın 
dışarıdan gözünü tamam.ile ayırımş 
olacakıtll". .. 
Okuyuculıarımdan S. Ç.: 
- Ke.n:d'inize niçin bu kadar çok 

eziyet etti.ğiniTJ. anllayamıyoruın. O 

1 
aile siz istemedilkten sonra kızl.arını 
size

1 

nasıl verebili~, ve siz ~yl.ece 
nasıl suçlu mevkime geçebılımınz. 
Bu aileye karşı daimi blr şekilkle ev· 
Ienmilyeceğinizi söyleTseniz, ısra.r1a· 

rından va~eçerler. Daha makul ve 
şuurlu blr şekı'Me düşünmenizi tav
siye ederim. 

İzmir, F. İ.: 
- Mektubunuzdan da anlıyorum 

ki çok gençsiniz. Bittabi gençlik ha· 
ıreket, heyecan demektir. En ufak 
hadise bir gencin gözünde daima bil
yür. İşte tbu sizin had:iSe de gayet kü .. 
çük bir hB.dise.. Bundan sonra bir 
çoğuna rastgelleceğiniz hftdiselerden 
biri.. Size kızan genç kıza yegane 
lkarşıTuğınız, ikramınız tebessüm oJ.-
rn:ahdır. TEYZE 

SON POSTA 

Çöp iskelesi Azapkıapıda yapılacak· 
~.. İstanlbulun bu kapısı, hep azap 
çekmek i!Çin yarat:tlmış. 

* - Geçen yazı nerede geçirdiniz? 
- ŞişlJide idim. 
- Ya bu ilk!baharll'a? 
- Topkapıya taşıı:nıdım. 

- Yaza ne yapacakısın? 
- De.ni21i olan bi.r yere gideceğim. 
- Çöpçü müsün be mübarek?. 

* - Bak kı~ı.rn, modadır; diye zayıfla· 
~a zayı.filadin, çöpe döndün. Koflka· 
rım ki seni hiç kimse istemiyecek. Çö· 
pe rağbet o15aydı; İstanbul çöpleri or
tada k.al!ınazdı .. Ondanı ibret alsana! 

* Ha1km çöpünü kolayca çatan Bele-
diye, ne diye halkın çöpünü atmakta 
güçlük ~ker, bunu anilamıyorum. 

* Çöpler meğer ne mütevazı imişler. 
Ka~na biınd')ler. Gene kibirlenmedi
ler,. Ha'Jıbliki insanlar otomobile binin· 
ce ktihirlemveriıyorlar. 

İM SET 

Kırkagaçta dağcılık sporu 
faaliyetı 

Kırkağaç (Hususi) - Halkevi spor 
kolu büyük bir faaliyetle çalışmakta • 
dır. Geçenlerde spor kafilesi Kırkağaç 
dağına çıkarak Soma maden ocakları • 
na kadar bir yürüyü~ yapmışlardır. 
Gençler bu seyahatleri uzak köylere 
kadar yapmak emelindedirler. 

Denizcileri davet 
Su Sporlan Federasyonundan: Yüzme ha

kem kursuna ayrılan aşağıda isimleri yazılı 
denlzcllerlmlztn cumartesi günü saat on dört 
te Oağaloğlunda C. H. P. İlyönkurul mer
kezi binasındaki bölge merkezine gelmeleri 
tebllğ olunur. Fahri Beykoz, Nedim, Taliit, 
Emin, Beklr Galatasaray, Melih Fenerbah
çe, Hikmet Süleyınanlye, Alt Rıza, Oemll Be
şiktaş, Sıtkı Kocaeli bölgesi. 

Soför Cafer hakkındaki karar • 
nakzedildi 

Kunban bayramının ikinci günü ak
..şam üstü Mecidiyeköyü ile Şişli ara· 
sında, Ermeni mezarhğı önünde cDer· 
benf» karakolu efradından Cihan:beyli 
Süleyman Hacı Bektaşın uğradığı ölüm 
le neticelenen feci kazaya ait duruşma, 
meşhut suç kanununa göre yapılmış, 
kamyonet şoförleriniclen Mikail bir se
n€, Cafer de sekiz aya mahkUnı ediP. 
mişlerdi. 

Heyet, Caferin şoförü bulunduğu 
kamyonetin çamurluğunda duran janr 
darmaya kaJnö"oneti1e çarpan ve onu 
yere düşüren şoför Mikaili ölıüme se· 
bep olmakta yüzde yetmiş beş, jandar
mamn atamyonet çamurluğunda durma 
Slna ses çıkarnııyan şoför Caferi ise, 
yüzde yirmi beş niSbette suçlu gör -
miiŞtü. 
Meşhut suç kanununa göre bakılan 

ilk seyrüsefer kazası davası olan bu da
vada, temyiz, Mi.kail hakkındaki kara
rı tasdik et!miş, Cafer afeyhindeki ka
rarı, lehine olarel'k bozmuştur. Her ikiı
si de rnev!kuf bulunmaktadır. 

Şoför Caferin, yakında yeniden du
ruşması başlıyacaklt.ır. 
--. ......................................... -......... .. 

, Geçen hafta V:iıya!llarla Prons Otfu
pun üı.h'ta1 avdefi leHihde nümayf.Şler 
y.apan ıünlifurm.alı ka:tbtik ta1ebel'er şeh
rin b'üyıük· caddeleııinden geçerlerlren. 

Nisan 14 ~ 

Tarihi Tetkikler: 

y goslavya ın 
:---------------------- * * * ---------------------0 r ada her adım başında Türk san'at kültüründen izler; asırlarca 

beraber geçen hayattan hatıralar vardır. Hatta bugünkü Yugoslav 
armasındaki çiftbaşlı beyaz kartalın göğsünde ay yıldızı da 

görüyor, yakınlığımıza şahit tutuyoruz 

Bugünkü büyük, 
kuvvetri ve genç Yu 
goslavyanın temeli· 
ni kuran millet Swp 
millet'idir. Fakat e -
sas itibariile Balkan
ların ikibar ve mert 
bir milleti olan Sırp 
farla Hırvat1ar ve 
Slovenler arasında 

soy itibarile bir ay; 
rılık yoktur. Ufak : 
tef ek adet ve din 
ay:rılıldarı bu dev • 
Jetin bi:rliğini boza

cak de.recede değil • 
dir. HattA hepsi de 
ayni kaynaktan çık· 
mış1ar, ayni yerden 
gelmişler ve bera • 
her yaşamışlardır. 

Yugoslavya· 
nın Türklerle olan 
münasebeti en az 

----------
Yaz• n ı Turan Can 

----~---

' 

bk ıhesapla5 75yı~ ön Dost ve müttefik Y'Qgoalavyanın bugünkü çoculc Kralı S. M. Piyer 

l 

j 

ce başlıır. Hatt!il Türklerle Yugoslavlar geçişlerini iyjı karşılamam'l§tı. Qnuil, 
1389 dan 181 7 scnesiıne kadar .tamam göııü İstan'bulldaydı ve Tür.'lcleri AnJJ 
cfünt yüz yirmi sekiz sene, bi.r idare ali- doluya kovduldan sonra İstanlbulıı ~ 
tında yaşamı.Şlar, ıbirbirlerini yakından kendisine payitaht yapmak isti:yo~~ 
tanmruşl'ar; bWbirler:inin mertlik ve a·, Falkat bununı için hazırlıkl'ar yaptı 
satetıreıi:ilne şaıhiıt obnuŞfard'ır. srrada Ol'ıdü. Yerine oğlu Ur~ geçm' ' 

Bugoo, suilmn Balkanlarda bekçim, Bu sırada, Türikler Edirneyi almışla~ 
Avrupada yardımcısı olan bir dost!luk Lala Şahin Paşanın orduları 1363 af 
ve Lttifak.'kı bu devlete bağlı bulunu • bütüın Makıedonyaya baldın bulunu ~ 
yoruz. Bayıraklarnmız ve idareleri.mlı yu.ru:ardı. 
ayrı o1lmakla beraber ayni mukaddes Sır,pl'ar rtelaşaı d~tüler ve Macar«sr' 
gaye uğrunda, ittlSanhğın saadet ve ha· la birlleşerek alitırıuş bin kişilik bir ol"İ 
yatı için el~f.e veı:un.işiz. Bu itibarla biir du yaptılar. Ediııne civarına geldine~ 
yü.k dostumuzun tarihimi bilmek bl1Jiın Kumandayı Macar kralı a1ımışh. La~ 
için borç gfü?dir. Şahin Paşanın on bin süvari ile k~ 

Sıırp, Hı.rvat ve Slovenlerin 636 se - için göntl:r~!ği H?cı ~1 Bey, bu büy~ 
nesinden evveh1d hayatları kıaranlık orıduyu buyü!k bır eglence ve şenlll'! 
içindedir. Yahut Rus stepleriılde yan içinıde !bulk:lh. Ck~eı~~ bir !baskın~~~ 
vahşi biır hallde yaşamış olaı> büyük parak darına dag:ıaı et'ti ve bu ha~ 
SMv ırkı arasında ,,kayıbolmuştur. her tarafta dehşet uyandırd'ı:. 

636 da GaJiçyada oturuyP?'lardıı. Bi- 1367 de Uroş Olklürülliü ve Nema~ 
zans impararoru Herakliyüs Tunanın han:&nı ~na er~:~ onun yerine~ 
beriı yakasm.a akıniar yapan Avar Tüıit kaŞin .. g~ı. Bu hukur_ndar .I:ala ?.ah~ 
lerine karşı koymak için bunmı Galiç· Paşa uzerıne alltımış bın kiş,i ıle hiicU 
yada.nı bugüırlkü Su1bis't3.T'la ve Dal.mAç- ~ m~glup ~ti. Fakat bu zafer neşesi 
yaya getirdi. Bw&.r orada Bizans im· ~k suımediı ':: 1 3 7 ~ , de yeniden m~t 
paratorluğunun hudut bekçiliğinıi ya - rop olarak Köstendil e kadaT arazıyj 
parak yerleştiler ve 8 70-880 sene1eri terke ınedbur oMulla.r. A 

rasında hıriı.5tiyan11$ kabul ettiler. Smplaır yıll.mamıŞl'ard'ı: Ifral Laz~ 
a 1159 6enesine lk:ad'ar Sırplarla Hmwe.t 1 :8:. da. evve11k'i.leri~. heps~en. daı:; 
ve Slovenler, ya bwbir~erile, yahut ' b'üyilık ~r o~du ıle T~ler uzerıne b • 
kio~u okın Rumen Buılıgar ve Yuınan - cuım ettı. Fakat meŞhur Kosya muha 

••-ı ' "'1.,..,..:-ı...ı il ~. "'L.J" T..ı+,. dafll 
lılanla 5ü.reM:i bir h.a.rp iç.inde yaşadı • kU\."l).u.ı.ue yen ere.!\. o.ı.uu. ""i'"'" on 
Iar· bir türl'ü birleşemediler. son:ra Sınıp kralları Türk hükümdarl~ ' 

Bu tanfilıte (.Rıascie = Yenipazar) rınm bir müt!tefiıki veya valisi gıbf 
prenSJ.erintlen Etıyen Neımania, diğer memlıeketi idare etmeğe lbaşıladıia~ 
üç kaıfl'eşinin yuxdlannı zaptederek Pek çabuk ısmrlıJla.r ve Yılkiırım Be 
devletin temel1.mi attı. Hakim olduğu yazıt Sı:ııp kralının kızı Marya ile ev~ 
~rllerde Bizans hark!i.miyetine de son lenkii. A:Mık Türk ~~1:16u her hangi pı: 
vendi. Bun'dan başka ortodokSluğu da yerde hır lhaıibe gıtıtıgı zaman Sırp oT 

kabl..ıl ederek İstanbul patrik!lıiğine din dusu d~ onun.la beraber bulunuyordU. 
nolkıtasırfim bağlandı. · Dalmaçyayı Alaşehır ve ~?ny~ muha~ara~~ı:!~~ 
memlelkete i1ave edince kuvvetllentl'i. Sıırp as'kerleıtının hızmet1erı goru.-d 
Tunayı geçerek şimale doğru ilerledi On bin 'kiişillk bir Smp ordusu ~raıaar! 
ve mukaddes Cemıaınya imparatoru ve Yılkfırımın kaynatası Etyenın k~ 
Fredı.ıik Banbrus ona kırallık tacını giy- manıdasıında Ankara muharebesine ~ş • 
mekJıaldnıu verdi. ti.rak etlti. Timürlengin büyük ve müt ~ 

Etyenin ölü.mü.nde iki oğlu bi.rmr • hiş ondusuna lkarşı lkahramanca haııbeı'-
lerile haııbettiler. tiler. Hatıta kral haı1biln kayboMuğun'll 

1321 senesine kadar yQvaş yavaş a~.adı.Şı z~~n yıldırıma. ric'at ctırı; 
büyüdü. Bazan Yunan ve B~ada:rın sını ~yI.~mış,_ dınl~.temeyınce Bcy_a 
hi.iıcuMl.arına uğrıyarak sarsıldı. dın. huyü.k oğltu Suleym~n Ç:leb~ 

Etiyen Deçanski, önce saM.anatı.eJlin.. Mogofilar tara~ın'<ian çevrı~esıne e. 
1 

den alimak is'tiyen iki tküçük kardeşini, ge_l ~limuş, se·ramefie Rumelıye gcçır 
sonra da> Bulgar ve Yunan müıtttefik ıniştı. ~ 
ordularını mağlup etti. Fakat 133'4 de . Rusfar ve __ Avusturyalı1ar 0~~()1"' 
ikinci kansı ve Yunan prensesi Mari ımparatorlugi!e durmadan harbedı) 
PaTeolbğ asıl:zadelerlle birle§erek ıro . lar;.bu aralık Sırpları da kışkırtıyorla~ 
casmı evvel0. hapse attı ve sonra boğ· dı. Ekinci Murat ve Faıtih zamanındail 
durdu. Onun yerine geçen oğlu Etyen beri bıir Türk vi:rayeti halinde olan bı1 
Du.şan Sırp tarihinde (Büyük> namile memleketlte kargaşalıkılar başladı. . , 
anılır. Bizanstaki dahili :ka.rgaşalıkijar • 1803 de Belgraddaki Yeniçeriler rs 
dan i.st.iJade ederek Arnavutluk ve Ma· tan'bula karşı isyan ettiler ve kale)

16 

koedonya<yı zaptetlti. Bizans usulünde girerek Mustafa Paşay~ .. ooğ~u_Iar. Bll:O 
onfu t ..... ı..ill e11ti Epir ve &snayı da 1.. ların elebaşüarı olan doı t kışı Bclıg! 

... ~ ' a lT.. . ! t 1 .. ,,.,..,..., J{ıır9 d:.. Kanunlar yaptı Macarla.rı Beligrad· va 1 ıgını pay aş ı ar. S ... ,yıar 1 danı ~ovdu. · Yorgi adında bir adamın kumaodS5
, 

iş'te SıflPl'ar!la TüMer aras:ınrla Ek altıntla ~izli bir cemiyet kur~ular. J{ıı. ~ 
tanışma bu hükümdar zamanında ol • ra Yorgı. ŞwnacIYa adındakı orma.I! • 
muŞtur mınıfakadaı hakim olldu. ı 804 de J3el J 

B .. ük~ D IT\::..:kl • R ı: grada hücum edere'k asi Yeniçer.Uel' uy uşan ı w. enn wneuıye . . 
(Devamı 11 ıncı sayfada) 



SON PO 

" Son Posta " nın büyük deniz romanı 3 

Q • 

en g ız ı v Yazan : Celal Cengiz 

e~!~k tipi i ha gileri~i~? On dakika sonra V enedik kalyonundan 
Erke~~ s;~zellik ~~:y~::;~ y~~~r;: ~~~ı~aer::~~n kızıl bir alev SÜtUDU yÜkselme~e başladı 

aramr 1 verilecek, netıcede değişir -'~ -----~-~ --~~-~-~--
.Bir erkekte ayrı en güzel cevap 80 kelimelik hudut l 

ayır~ aza güzeHilği· a· sahibi 50, ikinci 25, dahilinde kısacık 
tanınaz. Ye~r ki in •• •• •• l Q }i r a bir mukaddeme yap 
&anlık ifadesi bul'un 1 UÇ Un C U mama müsaade e-
lı'Un.. mükafat alacaklar din. Çünkü : an· 

lierhangi bir er· ketinizin cevap • 
~~k güzerni:k.ten evvel a1ılfilt, seciye, ter· )arı, yıazanm yalın:rz terit'kkis'ine değill', 

1Ye, i'zzeei. nefis sahihi olmah. Her !haline ve yaşına göre değ~ebilir. Me
gencin ayn ayrı tıarif ettiği gibi şöy!l'e ,sela: 
~Yl~ şöyte poslu, şöyde yakışıklı, ~y- , Ben aşk hayatında yıllardan beri dal 
e güzel demekle iş bi.tmez. Şık, guzel d'an dalia koşarak yıaralan<lım, yorul • 

01sa <ia erke'ldik nedir ne demektir o· dwn.. Artık dinflenecek bir yuva ve kar
~ll bihneıı:ıe, bence ~e'filiği hiçtir. Öy- ,'bimin samimi çarpıntı.larını dinleyebi· 
e eıikekler vandlıl' ki, istendiği kadar Jecek bir eş aramak mecburiyetinde · 

ÇıJt ve güze'Ddir. Fakat erkekıten çok uw yim. Onun için: müstıakıbel hayat ar· 
~ırlaı-. t.şıt.e erkekıte aranacak v:ısıf- kadaşımın, esmer güızei, sıhhatli ve 
~rıı ben ~le sayalnlirim: Gayet cıdldS, mülenas'ip endaıın1ı, rahim, muti, tatlı 
~ içmiyen, kumar billniyen, doğru kıskanç (hayat aşının tuzu biberi ola· 
~lü, vazüeperver, asi! ruhlu, erkek cak derecede) muktesii, lüzumuında 
btni Verilecek .kıadar mert ve cesur, ka· ıkendi işlerini görebilecek kadar bece· 
cllnda_n faTikedHecek kadar bariz bir ka rikli.. Ve orta tahsilini bitirmiş bir bil
l'alıfter sarubi, kudret ve bilgiye malık. gide bulunması, mes'ut bir aile teşıkili-
Söyıe o1d.ulctan sonra ailenin birçok ne yeter sanırım. 

6ayıs1z şartlan vardır ki, bunları say· Ankara Işıklarda No. 109 da uslanmış 
hoı.~ okuyuculannızdnn H. Dörtgöz ··&c1dan hepsim! va'kı:f olan ve bu şart-
larra aile geçiınid'iıunen!n der\n~ijkJerine 
6l1rnlş bir kudretlte bulunan bir erkeğe 
fevıkatade inanırım. 

Giresun: Fatma 
(Sarih adre.sinln neşrlni 1stememlştir) 
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Çirkin kadm yoktur! 

:SWfün eıtke'k ve kıadınlann ıtip!eri, 
Yaradılışın ayrı ayn biırer şahcserid'iır. 
liepsinin kendi.ne mahnıs bir hususi
~-etl v.aı'dı.r. Çlrltin dediğimiız bir ka
dının da koodisine Ms bir ifadesi, bir 
l?t11 vıardır. Bu işin iç.inden çıkabilmeyi, 
leyze sana havale ediyorum. 

Ba.kı.rköJ istanbul caddesi No. 129 da 
Tamtn Altay 
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Bir kadmda ı O vasıf aranmahdı r 

- 144 -

Kadmm tahsili erkekten 
olmalıdır 1 

Beğendiğim kadınlar: 

..... 
aşagı 

T ipi:: Tatlı sarışın, elıfı gözlü, ufak a· 
ğız ve burun, krvırcık saç, lekesiz yüz. . 

Vücut: Uzun boy, ince bel, ufak el 
ve avak. Sıhhatli ibir beden .. 

T;biati: Güler yüzlii. Çok düşünüp 
az söyliyen, erkeğinin kederlerı ve sc
vinıçlcrini paylaşan lbir genç kız .. 

Tahsili: Benden ıaşağı olmalı ki ben 
onu idare edebileyilm. Mesela orta tah· 
sil kafidir. 

Bunı1arla beraber iyi yemek pişirme

si de şantifH". VeThasıl her.şeye uymalı. 

Kayseri: Esat Lütfi 
(8arlh adresini yazmamıştır.> 

liayalbnd• yaşa'lltJğım kadın aşa·ğıda· r 
!c:i evsafı lh3.Lz ohnalıdır: 
ilen&: mat, cıayigir, fazile t) şefkat kal· 

Hediyelerimiz 
--., 

binde 
ltabşan, edep ve ıtev~ ruhunda. 
~tisam, hiJm'i mü18.yimet l'eblerinde 
~rı fartı meşguliyet elııerinde 
'aulıuıırması ehemdir bir kadın evsafın· 

da. 
Ankara Ha.mamöntı Dumlupınar ma· 
hailesi Bakiler ookDk No. 1 de Mahir 
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kadın az masrafla iyi giyinmeli 1 

!Sazan tahayyül ettiğim, şu tip ve 
kıarakıterde:ki biT eŞin beni mes'ut ede
bileceğini düşünüyorum~ 
. Vücut: Orta 'boylu, narin yapılı, ye· 

ro dri göz'tü, ~rgun erkeğini avuta· 
ca'k kadar temiz ve mütebessim yüzlü, 
az :ımı.srafl'a kendisine yakıştırabilecek 
Şekilde muntazam, temiz giyinen, te
~ ;engini kıaybedecek kadar fazla 
1'uvaıet yapmıyan, erkeğini dönüş sa· 
'~ı1.nıde giyinmiş, tertemiz olarak ilmr 
t~sını bilen, ev.inin dertlerine düş· 
.. un olan, bir orta mektep veya ensti
tü veya lise mezunu, dmnuştuğu kimse 
?erıe muhtel'il mevzula.rda konuşabile· 
(!~ 'kadar kültür sahibi bir genç kız ... 

Bursa ııoı,tattem mnhallesi Salık so
tak No. 3 de Fikret Ege 
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kadın zengin olmazsa bir meslek 
sahibi bulunmalı 

Beğendiğim kadın tipi şudur: 
.. Boy iliiraz uzıun, l>alıık etinde pürüz· 

Suz 'bir vücut, ince bir bel, az esmer, ağ 
2!ı küçük, dişleri küçük ve beyaz, bu· 
~ iküçük, gözler biraz büyük. Kaşlar 
~e, çehre ne büyük, ne küçük, kullik 

. ~ kıiiçük, saçlar kıvırcık, yürüyüşü 
guzeı, bakıŞlarında cazibe taşıyan, ılk 
lll-ek't.ebi bitirmiş, şen dtırumlu, zenginı 
~hnadrğı takdiirdc bir meslek sahibi bu· 
UntnaJı. 

Beyoğlu Asmalımesclt Derviş sokak 
No. 25 de mobilyecl Orhan örnek 

Dünkü l 3 1 • 137 numaralı cevap
ların hed'i~leri mürekkepl'i dıo1ma 
kalem, vazo, tuvalet malzemesi, dol 
ma kıurşun kalem, cigara tabakası 
seçilmiştir. 
Bunlardan İstanbul dışın • 
da bulunan okuyucuların hediyele
ri posta ile adreslerine derhal gön· 
derilmiştir. İstanbulda bulunan o· 
kuyucuların da idarehanemize ge. 
lip hediyelerini almaları Iaıımdır. 
Hediyeleri ayrılmıştır. Kendı1erini 
bekliyoruz. Pazardan başka hergün 
müracaat edilebilir. 

Hediyelerini idarehanemlzdcn ala 
cak okuyucularımızın yaniarında 
hüviyetlerini isbat edecek bir vesika 
bulundurmalarını rica ederiz. .............................................................. 

Frank düşüyor 
Fransız frangında sukut devam etmekte

dir. Dün Londra borsasında Fransız frangı 
~nglliz lirasına göre 109,93 te kapanmıştır. 
Istanbul borsasında ise evvelki günkü vazı
yet Türk lirasına göre 17,62,10 iken dün 
17,72,5 tir. 
-----=· ....... -.. •• 1 • ... ..... • • ııtı • ...... - . .. . 111 . ..... 
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Bundan evvelki kısımların 
hulasası 

Avlonya Beyi Ali Beyin yeğeni meşhur 
denizci 8allh Reis Halid odasındaki kor
sanları tedibe memur edilmişti. Halki a
dası açıklarında Salih Rels gemicilerine 
Cezayire gldlp Barbarosla blrleşme.k tek· 
llflnl yaptı. ~mtcller buna razı oldular. 
Ve Barbarosu aramaya koyuldular. Bu 
sırada karşılarına kuvvetli blr düşman 
gemisi çıktı. Hedefsiz birkaç gülle savur
dular. 

Meydanı tamamile boş bulan kor • 
sanlar Akdenizi tekrar kasıp kavurma
ğa başlamı\'lardı. 

Birinci gülleye çok çabuk karşılık 
geldi. 

Sa1ih Reis, kendilerinden çok daha 
ileriye düşen güllenin düşman gemi • 
&İnden atıldığını anlamakta gecikme· 
di: 

- Çocuklar, büyük Venedik kalyo
nu seyyar bir kale gibi üzerimize ge· 

1 liyor .. ateş ederek adaların arasına gi· 
rip izimizi kaybedelim. 

Diye ibağırdı. Bütün topçular ateş 
başında faaliyete geçmişlerdi. 

Dümenci H üseyin bir aralık Salih 
Reise seslendi: 

- Sancak tarafına dümen kırıp şu 
adaların arasına dalalım. Gülleler ya
nımıza düşmcğe başladı. Düşman ner
deyııe tam hedefini bulacak .. mahvo -
lacağız. 

Salih Reis yaman denizciydi .. o en 
çok böyle tehlikeli zamanlarda kendi
.ni gösterirdi. Türk donanmasını kaç 
kere yangından ,baskından, ve düş · 
man hücumlarından kurtarmıştı. 

- Biz üç gemi ile altı yüz kişiden 
fazla ol~çu , topçu ve yelkenciye ma • 
!ikiz.. düşmanın bir gemisi önünden 
kaçmak bize yakışmaz. Top başından 
ayrılmayın ! 

Diyerek kollarını sıvadı .. arka gü • 
vertedeki büyük topun başına geç -
ti: 

- H aydi çocuklar, sık sık manevra 
yapıp dönelim .. sabit bir noktada dur
mıyalım. Ve şu yangın çıkaran gül -
l~lerclen bir kaç tane savuralım. 

Venedik ıkalyonu biraz daha sokul· 
muş, d irekleri, yelke nleri tamamile 
meydana çıkmıştı . 

Arka güvertedeki top, düşmanın 
attığı m esafeden daha ilerisine ka dar 
gülle savurabiliyordu. Salih Reis, bu 
topun gülleleri çok pahalıya mai ol -
duğu için, böyle bir tesadüfle gülle he
der etmek istememişti. 

- Ne yapalım .. iş haşa düştü. Atın 
kafirin gövdesine bir gülle daha .. 

D iye haykırdı . 

Ye bu iki gülle boşa gitmemişti.. 

On daıkika sonra Vencdik kalyonu- - Ar~ipel adalarından geliyorum. 
nun güvertesinden gökyüzüne doğru Dedi. Salih Reis Barbarosu oralar " 
kızıl bir alev sütunu yükselmeğe baş· da görüp görmediğini eorunca, kayık· 
ladı. cı şu ceva:bı vermitti : 

Türk gemicileri sevinç içinde : - Ben adadan ayrılırken, onlar on 
- Yanıyor .. yanıyor.. yedi parça ~mi He adalara gelmişler! 
Diye lbağrışıyorlardı . altın korsanlarını arıyorlardı . 
Salih Reis deniz !harbinde, her yerde işte Salih Reis, bu kayıkcının - ya· 

büyük bir maharet göstererek, kendin- lan mı, ger~k mi, bir türlü anlıyama '" 
den kuvvetli düşman donanması önün dığı - sözlerine kapılarak Arşipel ada· 
den bile alnının akile çekilip giderdi. larına kadar gitmişti. 

Cezayire yıpranmadan gitmek iste· ,., ,., • 
diği halde, bir tesadüf onun hu arzu· C · 1 
sunu_ tamamile değilse de - kısmen oı- Salih reis eza yır yo unda 
sun kırmıştı. Arşipel adalarından ayrıldıklari 
Düşman gemisinden alev çıkar:ken, gündenber.i, üstüstc devrilen dalgala· 

Türk denizcileri Arşipel adalarına sap· rın koynunda bucalamaktan usanmış~ 
tılar.. lardı. 

Kayboldular. . Nihayet bir akşam Cezayir suları " 
Düşman gemisi zaten yangın başlar na vardılar. 

başlamaz yolunu kesmişti. Cezayir yolculuğu biraz çetin ol · 
Salih Reis : muştu. 
- Eğer onun tek başına denize Cerhe limanına doğru gidiyorlar " 

çıktığından emin olsam, yanına soku· dı . 
lur, batırıncaya kadar uğraşırdım. Fa- Bar.barosun evi ve karargahı bu kü· 
kat, a rkadan yardımcı gemilerin gel • çük kasabada idi. 
miyeceğini nasıl kestirmeli} Cerhe limanına düşman gemileri 

Demiş ve harhte israr göstermiye - sokulamıyordu. Barbaros bu limanın 
rek adalar aııkasına çekilmişti. içini ve dışını İyice tahkim etmişti. Za-

Salih Reis uzağı gören, çok tedbirli ten düşmanın burada gözü yoktu. Is
ve zeki bir deniz kurdu idi.. dediği çık- panyollar Becaye'nin kalesini zaptet• 

t . miı::lerdi. Bu kaleyi Barbarosa vermek mış ı.. T 

Biraz sonra ortalık karardı.. istemiyorlarclı. Barbaros er geç burası-
Ve uzaktan yedi, sekiz Venedik ge· nı da ele geçirecek ve İspanyolları Ce· 

misinin yardıma koştuğu görüldü. zayirden tamamile tardedecek6. 
Karanlık birdenbire bastırdığı için, Fakat bu kolay bir iş değildi . 

Türk gemilerinin hangi tara\fa çekildi- Bar1barosun karşısında iki miihim 
ğini anlıyamamışlardı. düşmanı vardı: 

Zaten sulara esmJ!r gölgeler düşer l: Anderya Dorya .• 
düşmez hava da dönmüştü.. 2: Amiral Alvaro .. 

Hafif bir mdtem eserken, ortalık 
kararınca fırtına ziyadeleşmeğe ha, -
lad ı . 
Düşman gemilerinin de o civardaki 

adalardan birinin limanına girip sa • 
bahlıyacakları şüphesizdi. 

Türk denizcileri Arşipcl adalarının 
en sonuncusu ve uzağı olan Kiros li -
manına sığındı .. 

Limanda k imseler yoktu. 
Türkler burada sabahladılar. 

Anderya Dorya Barbarosla karşılaş• 
maktan çekindiği için, Cezayir sula 
rına uğramİyordu. 

Hatta bir gün: 
- Cezayir Beylerbeyi Bar.baros gü· 

nün birinde Cezayire hükümdar olur· 
sa, h una hiç de şaşmamalıyım. 

Diyen Amiral Anderyanın bu sözü 
Papanın kulağına kadar ulaşmıştı. 

Bundao sonra Barbarosla Papa da 
uğraşmağa başlamış, Hıristiyanlık a-* lemine ibeyannameler göndererek, 

Ertesi sabah güneş doğmadan yel - Barbarosu elbidfiğile denizde çevirip 
kenleri ~işir ip Cezayir yolunu tuttu • • canlı olarak - Romaya getirilmesini 
lar. tavsiye etmişti. 

Hesapta olmıyan bu maceraya Türk işte Salih Reis böyle bir zamanda 
leri sevkeden bir Rum kayıkcısı ol • Cezayir sularına varmış bulunuyor -
muştu. du . 

Salih Reis Halki adası önlerinde Cer.be lim ına varmak için tahmi-
dolaşırken, küçük bir yelkenliye rast· nen on beş mil daha gideceklerdi. 
lıyarak, kayığı çevirmiş, nerden geldi· Cezayirin ılık sahillerinden geçiyor-
ğini sormuştu. lardı . 

R um kayıkcıSl: (Admsı var) 
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Bundan evvelki 
kısımların 

hulAsası 
Beyoğlundakl bU· 

yük otelde Kumba
racı Arif paşanın 
büyük kızı ÇlUcribl
ğln nişan merasimi 
yapılıyor. uzun boy 
ıu bir genç, dafttll 
olmadığı halde sa1o 
na giriyor. Bütenin 
y.ı.nı başında iken 
arkadaşı .Bülendl go 
rUyor. Billend, Pa. • 
şanın avukatıdır 

Turh:ın'a P~nın kı 
zını, doktor Cevat 
Sadığın ogluna ver
diğini sbyluyor. Tur 
han Bulendln anla
tış tarzından Bülen 
din bu kızı sevdlğinl 
zannediyor. Fakat 
Bülend IA.fı kısa ke
siyor. Tuı1ıanın ne 
m :\Ua orada bu
lunduğunu soruyor. 
Turhan da bir Al
man fabrikası direk 
törunü görmek için 
geldi~lnl anlatıyor. 

Iiyen adamdan biraz şüphem olsa, be- 1 

nimle mutlaka alay etti, &relim. Öy
ley~ .ötekinden berikinden iğreti srno
king iste ... iğreti ayakkabı bul.. giyin, 
kuşan, bin türlü hülya içinde buraya 
gel.. saatlerce bekle .. ne gelen var, ne 
giden!.. Bütün o hülyalar yıkılıp göç
tükten başka, üste1ik açlıktan da lçi
me baygınlıklar çöktü. Allah, gene şu 

Büyük 
Edebi 
Roman 

dim. O, otomobile atladı; ben de arka· 
aından otele koştum. Güç bela bu ak
tam için söz alabi!dim. Galiba, bunu 
da pek iyi an1ıyamamış olacağım ki. 
baksana, akşamdanberi bekliyorum: 
hala ortalıkta yok ... Adam sen de, o 
gelmedi ama seni buldum.. karnımı 
doyurdum .. üstüne ibir de viski içtik. 

- Birer tane .daha içeriz değil mi?. 
- Bilmem ki, biraz nazlanayım mı, 

dersin? .. 

Arif pnşnlardan razı olsun .. düğün mü - Ne o, kıskandın mı idi?. Yeryü -
yapıyorlarmış, ziyafet mi veriyorlar - zünde bu kadar parlak bir İf vardı da, 
mış, her ne ise .. içerideki bu kalabalığı senin gibi cıçıkgözler dururken bu işi 
görünce benim de atkamda bir smo - nasıl olmuş da ben bulmuşum, diye · 

- Garson!. Bize iki viski dalın ge -
tır . 

king olduğunu düşündüm; hemen a- mi şaştın~ .. Şakayı bırak. Benim fab- -Yaprak sigaraları da enfes. 
ralarına karıştım. Üstüste bir iki san- rika mümessiJliğim filan kuru kuruya Al h ·t~= · b" ta d 

· · · · f - • oşuna gı ... ıse ır ne a-
dovıç, lbır kaç pasta ıle. hı~ olmazsa _sa - bir l~ftan başka bir şey değil.. ne alıp ha ... 
ramı bastırdım. Smokıngım nasıl, tena sattıgımız, ne de para kazandığımız 1 y N h abl . 

d "\ G" b k d" k ·· 1 - aşa... o man cen arı ıster mı uru yor r •• var. uya u a şarn ıre tor e tanışa- . 
- iğreti olduğu hiç belli değil... caktık da işe başlıyacaktık 1. gel in, ist~r. gelmesin 1 Ben bu geceyı 

B k b · ,_ d ı_ • ,. hoşca geçırıyorum ya, bu kadarı ye • 
- u a şam enım ııı;.amımı oyur- - Kuru Kuruya bır laf da olsa, me-

1 
M hl" . kl b" d 

d_.,_ · beli" 1 k h" k . "d' H' tert He e u tSın aya an ıraz a -mıya yara l.!Ktan sonra ısterse ı o - ra etme, gene ıç yo tan ıyı ır. ıç h akl l Jı. k fi 
D • 11. .1 hl" · · ·1·· · k" . l • k a tar ı o eayw, o zaman ey me sun... ogrusu, şu ı" u ısın ıyı ıgır.1 ımse, senın ne a ıp sattıgını, ne a - . . d" k ok 

1 t • h . b" . t d. F"I" fab "ka 1 h1Ç bır ıyece y tu .. unu amıyacagım.. anı ızım gaze e- zan ıgını sormaz. ı an rı mn s- .. 
deki almanca mütercimi Muhlis yok tanbuldaki mümessili imiŞy diye ağız- - Anlam.adım, l\fohlısm ayakları 
mu, iwe smoking onun .. is'karpinler de dan ağıza duyanlar bir şey zanneder. biraz daha taraklı ~ı olsaydı? .. 
onun .. hepsi ısmarlama yapılmış gibi Gazeteciliği bıraktın nu?. -. - Eve~···. Muh~ıs. ··.~na bu ge • 
bana tamam geldi. İyi çocuktur fU -. _ Nasıl bırakırım?. Az çok gene celık lostrı~ ıs~arpınlcrını veren a:ka-
Muhlis, vesselam!.. ekmek paramı oradan çıkarıyorum. daşım ... Şımdı, yavaş yavaş ayagımı 

- Demek, büyük bir Alman fahri- - Fena değil... Bir yandan gazete- sıkmaya basladı da ... Bu d~ olm:ısa ~u 
kasının direktörü ile buluşup, birlikte cilik, bir yandan da büyük bir Al • akşam, h~rad~ .~ndcn mes ud hıç kım 
yemek yiyecektiniz?. man müessesesinin İstanbul mümes • se yok, dıyebılırım 1 •• 

- Öyle olacaktı ama, talih, son da- silliği ... Parlak bir iş... Garson, birer viski daha getirmişti. 
kikada mızıkcıiık etmeseydi!.. _Çok parlak ama, buna ne bakkal Turhan, bir dikişte barda.ğı.n yansını 

- Peki, ne fabrikası imiş bu}.. aldırış ediyor, ne de zerzevatcıt içti. Sonra ayağa kalkar gıbı davran • 
- Ha ... Orasını pek iyi bilmiyo - - Korkarım, fabrikanın .adını bile dı: 

rum ama ... Galiba, .şey .•• Demir, çe· bilmiyorsun!.. - Hep burada mı oturacağız?. Kalk 
ltk gibi bir şey olacak 1. Turhan. hakarete uğramış insan - da biraz dolaşalım!.. Bakalım, kimler 

- S<>ni direktöre kim tavsiye et - lar gibi yapmacıklı bir öfke ile doğ - var?. 
ti}. ruldu: - Dola.şmz ama benim sana daha 

- Kim tavsiye edecek? .. lstanbula - Neden bilmiyeyim?. Nohman ... başka söyliyeceklerim var. 
gelince mutlaka benim1e görüşmesi la- Action Gezelshaft... · - Hem dolaşırız, hem söylersin!.. 
zımdı dn ondan!.. - Almanca da öğrendin mi bari~. Kalk hele ... 

Bülend, arkadaşının birdenbire ak- - Almanca mı~. Ne diye öğrene - h D - Dur biraz da a, canım... inle 
lını oynatmış olmasından şüphelenmiş yim? Vak:ıa, ·ap~r,,•nlerde fabrikadan L _ • · h l" b ak~m dog-ru 

. . · e-,-- oenı.. senın a ıne u .- su 
iıbı ,baktı: bir mektub geldi Tabii, ben bir şey k .. ··1d·· · pe uzu um .. 

- Allah, Allah... anlamadım. Götürdüm, Muhli.-, bi • E'--"k l A Lak d 
D d

. . - ~ı o ma... ma 10 • ansa 
e ı zim gazetedeki almanca mütercımine 

· k kalktılar. 
- Ne zannettin ya .. fabrikanın Tür okuttum. Meğer direktör, An araya 

ı - Senin gibi bir genç?.. Tahsilin kiyedeki mümessili benim 1. gidiyormuş. stanbuldan geçerken de 
mükemmel. .. Senelerce Avrupada do- Anlamadım. O Alman fabrikası- bir kaç gün burada kalacakmış. Ben 

nın buradaki mümessili sen miı3in?. de sevindim. Elbet, ibu aralık~a bana laştın. Bir iki dil biliyorsun. Yakışıklı. 
- Benim ya... göre bir iş çıkar, diyordum. Herifin gösterişli bir çocuksun!.. 
- Fabrikanın Türkiye mümessili? .. geleceği günü, sabah karanlığı Shke- - İltifata diyecek yok... Fakat, 

Sonra da o fabrikanın ne yapıp ne sat- ciye koştum. Ekspresten çıkarken bek· bunları başka zaman söylersin .. şöyle 
tığını bilmiyorsun, ha... ledim. Sen de olsan bundan fazlasım dünyayı karanlık .gördüğiim z"man • 

- Bilip de ne olacak, s~nki?. Ben yapamazdın, gidip ta Küçükçekmece - lar ... Bu gece, benden iy~si .y~k, diyo
fabrikanın mümessiliyim ya, acn ona den karşılıyacak değildim ya ... Ama, ırum sana ... Bu kadar neş e1ı bır yerde, 
bak!.. ne yapayım ki, talih orada da yar ol _ bu kadar güzel kadınların orta.aında 

- Parlak doğrusu 1.. Ben bu kada- madı. Direktör cenablarının ekspres - -gülmekten, eğlenmekten başka hır şey 
rını d;.i, ünememiştim. Peki, ne dldu- ten çıkıp otomdbile binmesi iki dakika düşünmek budalalık olurl.. Kalk, hay
ğunu bilmeden nasıl mal satıyorsun-.. bile sürmedi. Ben almanca bilmıyo - di ... 

- Ortada mal yok ki satayım!. Şım rum ama, elbet 0 ya fransızca, ya ingi· - Dur, daha bitmedi. Kaç yaşında· 
diye kadar ne bir mü teri çıktı, ne de lizce bilir, diyordum. Şöyle hiç olmaz- sın?.. Her halde otuzu geçti, değil mi?. 
bir arayan, soran olJu. sa ayak üstünde biraz konuşacaktım. - Geçti ..• Otuz iki.·· 

- Ne kazanıyorsun, öyle jae bu iş- Herif hamallara mı kızmış, otel kon • - Yazık!.. Bu yaşa kaclar hala bir 
ten~.. döktürlerine mi öfkelenmiş ne olmuş, baltaya sap olamadın; doğrusu eenin 

- Hiçi.. yanına bile yaklaşmak kabil olmadı. gibi gen_ç için ayıp!.. 
- Ha, ~öy1e... Ancak. !hangi otele indiğini ö.ğrenehil - (Arkası var) 

derecede rahat öldü, 
adeta ölümü öper gibi öldü 1 
-------- * lf. ~ _.... 

Son aylarda ölüm onu eo fazla alakadar eden mevzu idi. " Ah 
diyordu. Dağları delik deoik eden, mamureleri yarım saatte 

harabeye çeviren insanlar §U ölümü de öldürebilseler J ,, ~ 

Yazanı Naci Sadullah 
Benim imzamı ta• Cümlelerinin atr 

şıyan JU ııatırlan «Y ~ lanna, «anlıyor ıtıll • 
di Gün» mecmualllllD ıunuz efendlıP1" 
11 temmuz 19 34 ta· «öyle değil mi efeO ' 
-dhli nüahasmdaıı alı- ilim}» auallerini "' 
yorum: piştirmeyi itiyat edi" 

«Abdüllıak. Hl.mit mesi, Lüsyen hanıısıı' 
Bey, blı tan1ıto, eski konuıınuısına .e~ 
zevcesi Nelly ile bera· Lir hususiyet ve~ 

- HamıA "din, di1°' her İngilteıede bulu" 
nuyormUf. Bir akııam, e ...... nlemun gibi, reJI ~ 
sabık niki.h memun ıi sabit olmıyan 
lbeydullah efendi ilt tabiatı vardır. Bir sf' 

birlikte Londranın bi çok sevdiği bir tad• 
yük gaziuolanndan h bir kokuya, bir ı.e• ' 
rine gitnıiııler. Geler ite. bir yere, bir rr1' 
bilmem 'kaçınca visk, ae bir geye erteai ııii' 
bardağının yuvarlan • düpnan kesiliverir. 
masından sonra, Ha . Anlıyor mmuıı"' 
mit Bey zevcesinin efendim'> 

- iyi hatırlayamıyo· Himit, llO• aenelenJe Y•J'W etleıı.cesi olaa Fakat bu ıö~le~ 
rum - ya bir s~züne !a~aaç takW: h.aıında _ den, onun. g~ t dl 
ve~ bir hareketıne tutulmuı. Sesını perde bır ınsa.n oldugunu sanmayın. Bılakıs o ~-· 
porde yükselterek. hiddetini ağırca keli~ tabii bir insandır. Yalnız, onun tabii!~ 
mele.rle ifade etmek.ten kendini alamamış. bizim ihata hudutlarımızın içindeki tab 
Etrafındakilerin kulak kabarthklarını his- liğin fevkindedir. Anlıyor musunuz efeJl 

seden Madam Nelly, evvela zevcini feski- elim~ 
ne çalışmıı. buna muvafak olamayınca: Kemali samimiyetle iÜlüyorumı 

- Bari, demi~ Türkçe söyle de, etraf- - Hayır! 

tnkiler anlamasın1art O da gülüyor: 1ı;I 
- Hakkınız var. Zaten o anla~lma'I. 

Bu samimi rica. Hfımit Beyin öfkesini 

yatıştıramamı~. Hatta bütün 

d etlenen Üstad: 

bütün hid-

- Beni demiş, Türkçe konuşturup da, 
etraf da kilere bu kabalığı yapanın bir Türk 
olduğunu anlatmak istiyorsun değil mi} 

Münakaşanın bu suretle daha fazla ha
raretlendiğini gören Übeydullah efendi, mü 
dchale mecburiyetinde kalmııı. ve Hamit 
Beyin asabında kopan fırtınayı teskin yol· 
larını aramaya ba~lamı~. Onu en zayıf ta
rafından vurmak isteğile: 

- Üıtad. demiı. bu taşkınlık senin gibi 
koca bir ,.Ure y.:klflr mı) 

Hamit Bey, aym tonla cevap vermiı: 

- Ben koca ,.ir değilim 1 

Bu garip tekzip karş11ıncla şaplayan 
Übeydullah efendi. şairin hiddetini teskin i

çin bir baıılca yolu denemi~ : 

- Kabul edelim ki ıair değils.in. Fakat 
bu yaptığın hareketler, Devleti aliyei Os
maniycrıin sefiri kebiri bulunan Abdülhak 

Hamide .de yara~zl 
Hamit Bey, gene yatıımamıı 

- Ben Devleti Aliyei Osmaniyenin se

firi kebiri değilimi 

- Sefiri kebir olduğunu da inkar et
sen, söylediğin çirkin sözler, mensup oldu
ğun ailenin asaietile de mütenasip değil
dir! 

- Ben asil de değilim 1 

Eyice hiddetlenen Übeydullah efendi ar

tık clayanamamıı: 

- Şair değilııin... Sefir değilain... Asil 
değilsin .. O halde nesin .en be yahu} 

Abdülhak Hamit gülümsemi§: 

- Ne olacağım}. Cörüyonun itte ne 
olduğumu} Fitil gibi sarhoşum beni 

Bana bu hikayeyi anlatan bayan Lüa· 
)"en ilave ediyor: 

- Fakat bugün için. Hamit Beyclendi· 
nin başından böyle bir vak'a geçmesine 
imkan yoktur. Çünkü, çok zaman var ki 
beyefendi ağzına l>fr damla içki koymu
yor! 

- Üstad hususi hayatında en fazla ne 
ile İ§tİgal eder madam} 

- Şatranç oynar. Okur, yazar .. 

- Şahsiyetinin hususiyetleri} 

Bu sual. vefaki.r doıtluğu ile şairin son 
baharına ılık bir mayıs havası gibi karıpn 
Lüeyen hanımı umduğumdan çok fazla 
dügündürdü. Sonra haline, bütün arzulan
na rağmen yapmak istedikleri bir İp ba-
:namıyacaklannı kabule mecbur kalmış 

insanların ümitsizliği sindi: 

- Anlatamam size onul Hamit. bir in
sanın hayatında Bergson gibi. Hügo gibi, 
ihatası çok güç bir tahaiyettir, değil mi e
fendim) 

anlatılsın. 

Ayrıi samimiyetle tasdik cdiyoruın: 

... * • 
Kaniinl ki. içinizde, bana bu satırW' 

·1 . b.lm kal· aratıp bulduran acı vesı eyı ı eyen Jd 
mamıştır. Ve bilmeyen kalmaınııtır .. 
«ŞeyhüffÜeran Abdülhak Hamit bugun. 
tıpkı bir kulübede doğan, bir sarayda ya• 
pyan koca targı gibi bir mezara iirecelı• 
ti~ ~ 

Dün yüzünün kalıbını alçıya alırlarke 
yanlarında idi. Ben üstadın ölümünden eıt 
fazla teessür duyacak ~-nın L~ea o~ 
cajını sanıyordum. Meger Nec.ıp Faf.l 
rahmete kavuşan doksanlık san" at putu~ 
Bayan Lüsyenden bile fazla tapannıf. 

Bunu dün, Necip F azıhn Lüayeni dr 
ğil, Lüsyenin Necip Fazılı teselli edipn. • 
Hen anladım. Ve çok ıcvdiği zevciniJS 

. b d .. - k .. 1tal· taze cenazesı aşın a. uç gun uy usu .. 
dığını söyleyen zayıf bir doıtunu teselli ~ 
debilişi, yani bunu yapabilmek için la~~ 
olan büyük kuvveti. metaneti bulabiliflo 
f eragatkar zevceye kar§l duyduğum hilf'" 
meti biraz daha derinleıtirdi. . 

Hamide bakıyorum. Bana, hareketli' 

yüzünün resmini çekmeye. kalıbım alııı~· 
ya çalışanlarla istihza ediyor gibi göriinU• 

yor. Yüz.ü o kadar diri. 
Belli ki 90 yıl durmadan işlemiş ze~· 

gin bir dimağın simasına verdiği aydınlıfıt 
ve canlılığı ölüm bile söndürüp öldüıetnt!Y 

miti .. 
Gözüm, duvardaki resimlerden birı~· 

O o d"Y• ını· ne ilişiyor. stad, zevcesıne ver ıgı res 

nin üzerine: 
&ninle de, sensiz de yaıanmazlıt cürn• 

lesini yazmııı 1 
Bu cümleyi görüp te: 

_ Demek üıtadın zaten ölmekten bat' 
k.a çaresi yokmuş! cümlesini hatırlarn•~ 
beni evvela acı acı güldürüyor. 

Fakat gözlerim. bayan Lüsyenin yü • 
zündeki istırabın derin koyuluğuna dalın• 
ca bana bu yersiz ınükteyi hatırlatan k•' 
f a:Uın münasebetsizliğinden utanıyor, kı• 
zarıyorum 1 • 

Abdülhak Hiımidin akrabalanndan ~ 
· · ·· d ··1·· ·· hakkında izahat verı• naı, usta ın o umu 

yor: . - -"'le• 
_ Bronşitten gitti. Evvelkı gun 08. 

den Sonra kendisini tamamen kaybetrnlf" 
· · · ··ıa-ti. Dün gece, tıpkı uykuya dalar gıbı o 

me daldı... . • 
Sonra, kendislıri teselliye çalışır gibı ,. 

lave ediyor: 
1 • • dd • Zen• _ Hayatın her ezzetını ta ı. 

gin oldu. cıBüyük noldu ... Meııhur oldu··· 

Hatta aşık oldu. 
l k "'. d" tanı o• Londranın en güze er egı ıye . . 

b .. ··k · · d"y sevıld•· dı. Türkiyenin en uyu şam 1 e ~ , 
lstanbulun en şık erkeği olarak meşhur ol 
du. (Devamı 11 inci sayfadu) 
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j liihat ve Teralılılde on aene 
Hikaueleri 

iTTİHAT V'EcD İERAKKlİiN SONU SAiR TalAt, Enver ve C9mal nasıl kaçtılar, nasal öldüler? 
Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen --

En ver Paşanın ne kadar parası 
olduğunu kimse bilmezdi, fakat 
bir çok rivayetler dönüp dolaşmışb 

Rusçadan çevlıen: Alam 

OUnkU kısmın hUIAsası ı yol, Binalar sıra sıra. Bir, iki. ~ro. 
" :tı dur.• bu ne demek?. Bana bunları ıı.al 

Sabahın aaat dördilnde sür'a e geçen ede . . . -., 
bir otomobll ihtiyar, ayni zamanda sar- r ~ıs~ız.. . 
bot blr dllencl tadım çıtnemlftl. Bir po- Şaır s~eiıle cevap. ':erdi: 
111 bu bld1sey1 görmüştü. Fakat otomo- -Bu, Jıtnay8 cadiesıdır. Orada e'V' 
bWn renstnı ve numaraaını tayln edemi- ler itli sıra halindedir. 
JOl'du. k1nol bir şahit daha vardı.. 1~- - Peki, bunun Jittıaya caddesi ol ı 

.. ftl'&ite Fen fakilltealndell JDonik - d ~ lA ? N ' N ln .ll otomobll baldDnda mal6m&t vere- ugu ne ma um . ıye aroc. aya caw 
Enver Papnın ~ muhtelif resmi ~du. Klarikıe beraber bulunan plr desi olmasm da, ille Jitnaya caddesi oıı 

Gaıiçyacla Perzemifel tehri kumuclanile YaV1llda Kayzer Vilhelm ile Nifte Bulıar D--kumandanile Nerd'tn de ifadesi alındı. 0 ot.omoblle hlt: sun? 
__, dikkat et.memJ.ttl. İfadealne fÖYle devam - Çünkü Narodnaya caddesinde ev 

~r~ti. Parayı alan zat, Kırım hüku· ı fethedeceii memleketlerde kendisi için ı normal tartlar la tacir ve it adamı ol- eW: ........_ ..... _ 1abah ta.ranlılm- ler sıra sıra değil de ondan. 
~e.tinın lıtanbulda mümeaaili vazife- hakikaten bir imparatorluk mevkii manın da büsbütün batka teYler oldu- - Bo .. ......, bir ca~ G" ı Dev :r ı· cKı.zım lllli da daba uzun görünil10I'· ortada bir ka- - uze . am eue ım: 
I Y•pan Sabri Ayvazof idi. Parayı yapmak da iıter miydi) Bir inunın ka· ğunu öğreninceye kadar hayli para dm yatıyor... sen niye öyle kırmızısın?•, bu kız nel' 

~ heıp da Kırıma yolhyacağı ıırada cep- fa11nın içerisine girmek, hattl en ya· yemiştir. Şair birdenbire duraladı. Bir ff!Y ha- den çılgtı? 
le~ bozulmut ve hükfunet de istifa kınında olanlar için dahi kolay değil- ... ittihat ve Terakki bafları, Enver bl'lam~ gibi idi. Şair, kestirme bir cevapla lromisıa'f 

~ıt olduğu için Enver paf&, Sabri dir. Buna rağmen, bütün zlhiri ala- paşanın yalıaından kalkıp Kırım yo· - Durunurz, durunuz, dedi. Ben eve mat etti: 
. Yvazaıf'a müracaat etmif ve kendi • metler, bana onun bu noktada dahi lunu tutmak üzere torpidoya bindilde.: gelince galiba buna ait bazı şeyler ka • - Bu şafak demekitir. 
~n kıı'k bin lira almıttır. Bu ma • Napolyonu taklid etmek fikrinde bu - ri zaman bunlann aralarındaki bağ ar· raladım. Ve ceplerin!. ~~rıştıı:nağa baş- . - ~a!. Aff~~iz!. cGidel~ .1 20 

• b bana veren zat, bu muamelele· lunduğu kanaatini verm.ı.tir. Böyle tık kat'i surette kopmuf bulunuyor· ladı. Ce'binden bir suru zarfıar, hesap-- ~' duny~ obür ucuna, hatta Sın • 
l'ln tef ·· b - '- f ı b' d b d d bd-ı_ _ d K akl k ha kla laır .kiğıltlar çıJtardı. gapura bıle!•. Bu ne dec.."ek? 

crua na v~ı o an U' oatum- ir a amın e eıoe ve tantanayı sev· u. ırım topr a~ın~ a~a atı • ~ Bu da değil. Bu da değil İşte ga· _ Otxınıobilin geçişini ifade eder. fş-
chJt, diği gibi para toplamak ve, tedricen, rı sırada da ~rtı~ bı.~bırlerınden ~yrılı- liba.. te 0 .kadar. 

Enver Pllfanın latanbuldan çıkarken serveti sayesinde kendisini herkese Jta. yorlard~. Ökuz olinu9, Osmanlı ımpa· Komiser heyecanla bulunan kağıda _Ya 120? 
~ı, Kafkaayaya gidip orada bir bul ettirmek fikirlerine kadar gideceği ratorlugu batmıf, ortaklık da dağıl- eliri uzattı: - Bilmiyormn. Bu olsa olsa oit)mo-
unet yapma!k ve yeni bir mukave • muhakkak idi. Harb eanuında onun rnıtt.ı. Kırımdan eonruına ait bildik· _ Aman verin şunu, dedi. bilin sür'atini göstermek içindir. 

lbet ccpbesi açmak idi. Bunun için pa· hakkında bazı şeyler söylendi. Çiftlik· !erimin hikayesini sonraya bırakarak, Şair, kağıdı veımemek b1ed'i. - Demek böyle, ha!. Güzel. F~~ 
ta lazım olacağını dü~nerek bu ıu • ler aldığı rivayet edildi. Kendisi sultan şimdilik, onlar kaçtıktan sonra latan· - Carum, o kadar mühırn bir şey de· durun. Ya şu ebatta Singttpum bile!• 
Jetle para tedarikine tCfebbüı etmiş kocası olduğu için aldığı veya almadı· buldaki vaziyetin hikayesine dönece- ğil Bir şiir bu. İsterseniz sıze de oku· sözleri ni!reden çıktı?. Niye başka ye-
old.iu anlaflhyor. ğı şeyleri tetkik ve tahkik etmek biraz gım. yayım. re değil de, bilhassa cSingapura•? 

Enver papnın götürdüğü para bun· müşküldü. Bunun için, onun para ve Onların kaçıfı, ittihat ve Terakki· Şair gözlerini yan yarıya kapadı. Şılir omuzl'arıru silkti: 
~ ını ibaretti~ Biraz evvel bahsetti· varlık bakımından hakiki vaziyetini nin dağılıtı demekti. Manevi bozgun Başını bir yana eğdi. Ellerilc hareket'- - Vallahi burasını ben de pek ~ .. 
lllQ 2500 lira ile bu 45,000 liradan öğrenmek kolay olamaulı. lttibat ve bu suretle baflamıt oluyordu. Başsız ler yaparak ve her mısram sonunu uza· miyorum. Her halde, orada Malay u 
lhaadaaı hakkında benim malumatım Terakkinin hem Osmanlı hanedanı i· kalan ittihat ve Terakki, tetkilat ola- tarak şiirini okwnağa başladı: yaşadığı için olsa gerek. ok Kapkara bir yol. . - Peki, bu otomobilin Malaylarla ne 
) .. tur. Hatta. 90n zamanlarda Mitat çine, yeni bir kan sokmak ve inkılab rak, dağılmaya mahkum bulunduğu Binalar sıra sıra. alakası var? 
~ beyle konuşurken gördüm lU unsuruna sarayda bir mevki temin et- gibi, lttihatcılar araaanda da fikir bir· Bir, ilki.. Şair, güç bir sualle ka!'flhtşrnışbı. 
nun bu brk bef bin liradan hiç haberi mek, hem de Makedonyanın ihtilil liği kabmyacaktı. Fikrin bu suretle Orda dur. Sustu, cevap vermedi. Komıser tıekrar 
~- Mümkündür ki Enver pa· kahramanlarına bir nevi mükafat ver- parçalanıfl, daha anların kaçmaları ha· Kızım, sordu: 
... buna yakın dostlarına hiç söyleme- mek makıadile padifaha darnad yap • diseıi hakkındaki tefsirlerde göründü. Sen niye öyle kımuzısın? - Belki de otomobil esmer bir renJD. 
~! olıun ve bunun gibi söylemediği tığı Enver paşa, debdebeli yapyıta Bir kıaım gayet iyi yapnııf oldukları Gidel!im, 120 ile, te idi.. Öyle değil mi? Bu olamaz mı! 
...,ka parası da bulunmuf olsun. kolay alıştıktan sonra, belki de, elin • fikrinde idi. Diğer bir kı81m da bunun Dünyanın öbür ucuna, Sizin fikriniz ne? 

C'_ L • .:~ı.1· w h · k _L...: lan b' Hatta Singapura bıle. - Her ha!de esmer b!r şey olsa ge .. a:.nver ~' 'l.JÜy ~ ügü ve tantana- den geçen mestur ta sıaattan endiıi· tamamen 1UUR o ır mütaleada bu-
)l aeverdi. Napolyonu çok. okumuf. ne de bir hisse ayırmış olabilir. Gayet (Arkası var) Dur, dur. rek. Aksi takdirde bu cSingapuı-• k9' 

L _ . . Otomobil uçuyor. Iimesinin olmaması lazımdı. 
Ollu &endiaine taklid esiilecek bir miaal gizli ve kapaıı bir insan olduğu için bu· URA 

0
. -- Bir CESet, Komiser ilave etti: 

~~ı. almı,. onun bir çok te)'lerini nu yapıp yapmadığını tamamile bil • R ~o Tozlarda yatıyor. - Görüyor ml.EWlUZ, otomobil ya 
~8İne mal etmişti. Bilmiyorum, mek de kabil değildir. Muhakkak olan ' J' ~ Ey sol'muş gonca çiçek! lunnızı, ya mavi, yahut ~er renkte 

· · • • · - · · • ~ - bir şey varsa şudur ki Enver pafanın Bir kuğu boynu, olacak. Hangisini ~eli? 
lamail Hakkı paşa ile ortak olduguna ·BU gUnkü Program Bir kuğu göğsü, - Esmerini seçiniz! Bu iy~ bir renk-

~ dair hiç bir şey işitmedim ve benim H Jlilall m : Çaqamn Ve bir tanbur. tıın'. 
~~~ görebildiğim hudud içinde bu yolda hiç IBTANBUL - İşte şiiırim bu. Komiser şiiri okwnağa devam etti· 

1 

bir alamete tesadüf etmİf değilim. y a- Gtle ......,...:Tih' - Allah aşkına bütün hı1nlar ne de· - cBir ceset tozlarda yatıyor. Ey. 
k rkad 1 da.h · bilmed'-. ıuo: Plllda t muattısı. 12,50: Ha • rnek' solmuş gonca çiçek• dediğ!n altmış~ 
ın . a ~· arının 1 ıgı ve ftdla. a,G6: llabtellf J>llt ntfl'bata. .. B ı .. d'" wu k be dile"'"'ı· karısı mı? 

benım yenı zamanlarda öğrendiğim bu ....- ......,_..: - un ar, gor ugum a7.anın n· ...... 
dana deki intıbalarıdır. Anlaşılmıyor mu?. Şair, adeta kendini tahkir edllımş 

kı~k beş bin~ir~~a~4baş~ bir te~ bil: ar::!~~ tararmd&Z:~:O~r=-~ Komiser, tenkitkar bir ifade ile ce • saydı. Ça_tık bir çehre ile cevap verdi: 
~ıyorum. eyı aferın de bılmesı sı, ıo: Nesibe ve arlmdaflan taıulmaan Tflrlt vap verdi: - Ben altmışlık d lencı kansı iç;in 
ıcab eden bu kırk bet bin lira mesele- muaWsl • halk flU'kılan. 211),30: Ömer Rlla _ Zannediyorum, ki aniaşılmıyoa'. şiir yazacak değtlfın. Bu, doğrudan 
sinin ise doğruluğundan eminim. tarafından arapça .aöJle•, 20,fl: Blmen fen Ben ıbu şı· irden, ı 5 temmuz günü, sa- dogr-uya ıaaletıtayin bir kadmı ıfade e-

ve arbdaflan tarafından Türt ınusWal ve ' 
lstanbulu terkedcııler araaında ye· halt pMılan: Saat aJ&n. 21.ıs: Orkestra, babın saat dördünde, Jitnaya cadde • diyor. 

A • 1 .
1 

H k . . I 2215: Ajans w bana haberleri w ertesi gtt- &inde, hüviyetı meçhul bir oto~bilin, - Peki, ya şu cbir kuğu boynu, bit 
gane zengın smaı ak 1 pafa ıdı. ı· nDn programı. 22,30: Pllltla aololar opera 60 yaşlannda Bojena Mahaçkaya is • kuğu gö~Ü• ne demek?. Bnrrlar da 
tanbuldan siyasi bir mülteci ıibi ayrıl- ve operet parçaları. ' minde sarh<lş bir dilenci karısını çiğ· his'lerin bir ifadesi m i?. 

r-_ h dıktan sonra gidip lıviçrede yerlCfen Yarmld Proaram nedı·g-ı'ni, kadının ifade veremıiyecek Şaiı:, kağıdın üstül1€ cğildı: 
ır.a Of ve taze meyvalann usare· 1 15 NIDD m ----Jerinden iefh .. ı edilmiı tabii bir mey· I ve orada, bir takım itlerde, bir hayli tsT~or-nN bir halde hastaneye kaldırıldığını, ö • - cBir kuğu boynu .. Bır kuğu göğ'-

.. hlzudur. Emsalsiz bir fen hllrikaaı para batırmış olduğu hikaye edilen Is- 6tle ~: lüm halinde olduğunu n&s1l anlıyabi - SÜ •• • acaba bu ne olsa gerek?. 
olduiundan tamamen taktit edilebil • mail Hakkı paflUHn üç yüz bin liraya ıuo: Plül• Tftrt mus1tta1. 12,50: Baft- lirim? .. Yanılmıyorsam ..:iz şiiırimule Komiser: 
inesi müınkün dcğ'ldir. Hazımsızlığı, yakın bir parasının Kamhi'de battığı· clb. 13,05: Muhtelif pllk netrıyatı. bunları~ hiç birisinden bahsetmiyor • - Ben de bunu soruyorum ya, dedJ.. 
rnide yanmaldarmı, ektiliklerim n nı evvelce anlatmıttım. Osmanlı or- =~ :ı:·:~ mualkbl, l9,30: Kon _ stmUZ!.. ·- Durwı bakalun. Ht-r ha'de kuğu• 
rnuannit inkıbazlan giderir. Aiız ko. dusunun harp esnasındaki levazım re· :ferans: Doktor Salim Ahmet tarafından - Fakat azizim, sizin ba söyledik • nun boynunu hatırlatan bir ıey gör • 
ltuıuaa izale eder. Umumi hayatın in- 1 isi herhalde parasının mühim kısmı· <Barsak tufeylltı), 20: Sadi ve arkad•f)an lerinizin hepsi işin zahiri taraflarıdır. müş olacağım. Siz, 2 adedini h r kuğu• 
tİzam91zJıldannı en emin surette ıslah ı t ld l . k tarafından Türk mu.siklsi ve hallr p.rkılan, Şiir ise iç hakikatlerin rir ifades'd'ix. nun boynuna benzettiklerim hıc duy .. 
" . nı daha cvve en svıçreye çı armış 20,30: Ömer Rıza tarafından arapça -ıı-ıev, Po~is komiserinin agz-ınd3rı gayrı· 11· madıruz mı? .. 

e ınsana ha at ve canlılık bahşeder. -ı 
bulunuyordu. Gayet mühiıv bir İ' ada 20,45: safiye ve artadaşları t.arofından Türk tiyari şu c:özler döküldü: Şair, hem bunları söylüyor, hem dle 

INGILlz KANZUK Eczam:si mı olduğu hakkında masallar hikaye musiklsl ve halk prkıları: Saat ayan, 21 •15: - Deme Allah aşkına! .. Neyse. Bana 2 sayısını yazıyordu. Komiser d ikkat 
ı .

1 
b h k l .1 'k . Ork~. 22,15: Ajana Ye boraa haberleri, 

B yow u • utanbul edı en uzat arp anun arı ı e ı tısat 2230 : PlWa sololar, opera ve operet par _ bu şiirinizi verir rn'siniz:'. Şımdi bunu kesilmi!lti. 
yapmak işinin başka ve ıulh içinde, çalan. beraberce tahlil edelim: •Kapkara bir (Devamı 11 inci sayfada) 
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aralı şehit 
(Ertuğrul faciasına karışan aşk macerası) 

Yazan : A. R. 

Fener gardiyanı fener müdürünün odasına nefes nefese 
girdi: - Bir takım korkunç adamlar geliyorlar. Hepsi de 

yarı çıplak .. Her tarafldrı kan içinde.. Diye bağırdı 
Pek çoklarının, ayakta duracak halleri 
kalmamıştı. İçlerinde, denizin ve mü
temadi yağmurun iliklerine geçen rü
tubetinden, yaralarının ıztırabından i· 
nim inim inliyenler vardı. 

Manzara, &on derecede feci ve ha • 
zindi. Aklı başında olan, ve düşüne· 
cek kadar dimağ kudretine malik bu· 
lunanlar: o kadar sevdilderi arkad~ -
!arının ve bir mabed gibi bağlı olduk
ları (Ertuğrul) un parçalanmı~. ta 
rümar olmuş vücudları karşısında, acı 
göz yaşları döküyorlar: 

- Keşki ıbiz de, boğulup gitseydik 
C:le, bu hali görmeseydik. 

Diye söyleniyorlardı. 
Fakat; bütün bu tesirler, bey:hude 

idi. Artık olan olmuş; i~ işden geçmiş· 
ti. • 

Tabiidir ki, burada daha fazla duru
lamazdı. Açlık ve susuzluk artık son 
hadde gelmişti. Yaralıları da bir an ev
vel bir yere yerleştirerek bunların te· 
Clavi çarelerini düşünmek elzemdi. 

fyi amma, nereye gideceklerdi~ .. 
Haydar beyin aklına, yalçın kayala· 

rın üzerinde dimdik duran fener ku
lesi gelmşiti. 

- Hadi arkadaşlar r •• İstikamet, fe· 
ncr kulesi... Yavaş yavaş, kayalara 
tırmanalım. 

Emrini vermişti. 
Yürüyemiyecek derecede yaralı o

lanlar, sağlam arkadaşlarının sırtına 
yüklctilmişti. Sekizer onar kişilik 
muhtelif guruplar halinde hareket e • 
dilmişti. 

Bu dik ve yalçın kayalar arasında 
yol yoktu. Bin müşkülat ile ayak ba· 
sılahilecek yerler bulunuyor; büyük 
zahmet ve meşakkatle tepeye doğru 
tırmanılıyordu. 

ve vücudu yaralı o1an Türk bahriyeli
sini derhal harekete aetirmişti. o bit
kin halinde hile başını dimdik kaldıra· 
rak·, elini göğsünün üstüne koymuş: 

- Ben .• Türk .. Türk ... Adım .. Re
ceh onbaşı.. Sürmeneli, Receb onha • 
şı... Türk .. Türk ... 

Diye cevab vermi~i. 
Japon köylüsü, bu .özlerden yalnız 

bir fey anlamıştı. Evet, tıpkı düşündü· 
ğü ~. karşısında bir (Türk) vardı. 

Japon Takana, derhal Türk Receb 
onbaşının koluna girmif .. onu köyü -
ne doğru sürüklemiye ~lamıştı. 

Sürmeneli Recob onbaşı, gemi bat
tığı zaman, ilk denize dökülenlerden 
biri idi. Bir hayli kayalara ve ankaz 
parçalarına çarparak vücudunun bir 
çok yerlerinden yaralanmış olmakla 
beraber; mes'ud bir talih onu en evvel 
karaya sevketmişti. 

Bu Türk bahriyelisi; karaya ayak 
basa.r basmaz, vazifesini lıazırlamıt -
tı. 

- Her halde, bu civarda hir köy 
vardır. Gideyim, bu felaketi haber ve
reyim. Köylüleri, arkada~lara yardıma 
davet edeyim. 

Diye mırıldanmıştı... Gecenin o 
derin zülmetlerine rağmen, o yalçın 
kayaları tırmanmıştı. 

Açlık, u~usuzluk, yorgunlulc., ve 
kazanın asabı üzerinde husule iCtİrdi
ği sarsıntı dolayısile, bir kaç defa bay
gınlıklar geçirerek; ortalık ağarırken, 
ancak, kayaların üstündeki düzlüğe 
varabilmiş.. işte orada, Kasinozaki • 
den, fenere giden patikanın üstünde, 
Japon köylüsü (M. Tomokichl Taka
no) ya, rastlamıştı. 

(Arkası var) 

Yazan : Cel:1/ Cengiz 

Tanzer yıldırımla vurulmuş gibi müthiş 
bir sarsıntı içinde bağırdı: 

Kızınız ve oğlun.uz yaşıyorlar Melli! 
Bu, Sumerlilerin eski adetlerinden biri kaplıyordu. canını kurtaranlar az değildi. Fakat, 
idi. Baskınlarda da böyle halkı boru- Artık Ur şeht.inde birer katlı bina- belliydi ki Ur şehrinin yarı halkından 
!arla haberdar ederlerdi. lar ve küçük kulübeler 1ıörünmüyor • fazlası su altında \kalmıştı. 

Şimdi herkes ~vlerinin damlarına du .. Hepsi su a1tında kalmı.ttı. Şimdi 'bütün Sumerliler bir tanrı." 
çıkıyor ve (Fırat mabudu) na yalva- Sumerliler yurda bir felaket geldiii dan yardım istiyorlar, bir tannya yal· 
rıyordu: zaman mabetlere koşarlardı. Halbuki varıyorlardı. 

« - Ey sulara hakim olan ulu ma- mabetleri de sular basmıştı. Fırat mabudu .. 
but 1 Sen bizi boğaraan, her yılın ilk Yerliler evlerinin damlarından bir Uzun yıllar vardı ki. Sumerliler 
baharında sana kim kızarmış giyik ve yere gidemiyorlardı. böyle bir felaketle karşıla~amlflar " 
balık eti getirecek) çoluk çocuğumuzla Sabah olmuştu. dı . 

bizi boğacak olursan, Fıra.tta yapaya!- Ortalık aydınlandıkça felaket bü • Herkes salların ve damların üstün• 
nız kalacaksın 1 Bak, fİmdi bütün eller tün dehşetile gözönünde büyüyordu. de-' bağrışıyordu: 
ıana uzanmış .. seni çağrıyor .. ve sen
den imdat bekliyorlar. Sen bi~i bu 
felaketten kurtarırsan, her yıl sana ver
diğimiz hediyeler.in on misli fazlasını 
''ereceğiz h> 

Suların ve dalgaların kulağı olur 
mu hiç? r •• 

Fırat bütün dehşet ve şiddetile gür
leyerek akıyor ve şehre sür'atle yayı -
lıyordu. 

Yağmur dinmişti. c<Ülu mabut( Fıratı coşturan, bizi 
Fakat, yağmurun dinmesi, orta· su altında bırakan Ur hi.m.i.lil Bizi 

lığın aydınlanmş.sı niye yarardı artık). sen neden perişan ettin) Yurdum uz 
Halk bu dehşetli manzarayı aördük.- su altında kaldı.. Çocuklarımız, ihti • 

çe: ... yarlarımız boğuldu. Mahwllerimiz, 
- Keşki gecenin karanlıklarında yuvalarımız perişan oldu. Sen bize 

boğulup gitseydik.. Yurdumuzu bu yardım eti Bu müthiş felaket dinıinl» 
halde görmeseydik.. Sular coşkundu .. 

Diyordu. Ve Fırat kulaklarını tıkamıfb. 
Felaket çok büyüktü. Suların eesi, her sesin üıtünde gür 
Bütün erzak ambarlan, çarşılar, lüyordu. 

Tanzer şaşırmıştı. pazarlar, dükkanlar .. her fCY ıu altın· Fırata, halkın iniltisini duyurma& 
Felaket gündüz ba~lamış olsaydı, da kalmıştı. imkansızdı. 

belki Ur dağına çıkmak mümkün ola- A 1 ] k d • 1 
Kral Gudea bile sarav:ının üst ka • ğ ıyan ar, en inı ıuya atan ar~ 

caktı. Fakat, gece karanl1ğında, bu r k k J ökm d far al 
.. . tında çoluk çocuğile bir odaya kapa • yı ı çatı ar ve ç·· Ü' uvar • 

muthış baskından nasıl kurtulup ka - k l N hah . d tında kalanlar hesapsızdı. 
ki d ? nıp a mıştı. e çeye, ne e saray 

çaca a~ ı · önündeki meydana inme.k kabil değil· Ur şehri mahvolmuftU. 
Ortahgı sular kaplarlıktan sonra di. o artık tarihe göçüyordu. 

Damların üstünde sabaha kadar bek- Sarayın muhafızlar darreai bir kat - Tarihin malı oluyordu. 
lediler. lıydı.. ye bütün hayvanlarile birlikte Salların üstünde dolaşan bir mcna• 
Soğuk çıktı.. su altında kalmıştı. di, sağ kalanlara Gudeanın fU buy • 
Üşüdüler .. Titrediler. Ölenler, dam altından çıkamayıp ruğunu ilan ediyordu: 
Fırat taştıkça taşıyor, coştukça co· boğulanlar sayısızdı. «Felaketten canını kurtaranlar, su• 

şuyor ve ortalığı baştan başa sular Tanzer gibi odunlardan ea1Iar yapıp lann üstünden yüzerek, ~ bab 
kapısında toplansınlar. Kapıyı kınp, 

Kazazedelere ilk tesadüf eden, 
'(T omakichi T akano) isminde, (Kasi
nozaki) li bir köylü idi. Oldukca mü • 
nevver ve hadisata meraklı olan bu 
zat, gece, deniz tarafından müthiş bir 
taraka işitmiş .. bunun sebebini merak 
ettiği için o gece uyumıyarak sabahı 
beklemişti. Ortalık ağarmıya başlar 
başlamaz, derhal dar patikalardan in • 
miş; fenere giderek oradaki mü hen -
disten meseleyi tahkik etmek istemiş
ti. Fakat, yarı yolda; bir çok yerleri ya
ralı bereli olan, ve ayakta sarhoş gibi 
sallanan uzun boylu bir adama rastgel
rnişti. 

TÜRK Tf CAR ET BANKA)l-
f!j ~· ~ 9-~~~ 

orada biriken sulan çöle dökeceiiz v 
(Nipur) tehıine gideceğiz.» 

Bu sesi duyanlar odunlara ıanla • 
rak, su üstünde bocalıya hocalıya şeh· 
rin batı kapısına doğru ilerliyorlardı. 

iyi kalbli Japon köylüsü , bu kor • 
kunç halli uzun boylu adamdan az çok 
bir ürküntü hissetmekle beraber, der· 
hal yanına gitmiş; onu isticvab etmek 
istemişti. 

Fakat bu zavallı adam, uzun uzadı
ya cevab verecek halde değildi. Söyle
diği bir kaç kelime ise, Japon köylü • 
sünün ömründe işitil}1!diği bir lisanla 
söylenmişti. 

Bu zeki adam; karşısındakinin, bir 
felaket kurbanı olduğunu anlamakta 
gecikmemişti. Bahusus bir gün evvel 
Tokyo gazetelerinde okuduğu bir yazı 
aklına gelmişti. Bu yazıda, üs aydan· 
beri Japonyanın misafiri olan Türk 
bahriyelilerinin, bütün Japon milleti 
üzerinde bıraktıkları şerefli ve dostane 
hatıralardan bahsedildikten sonra, 
Türk gemisinin lstanbula avdet etmek 
üzere Y okohamadan hareketi bildiri! • 
mekte idi. 

Bu Japon köylüsü, vakıa JapÔnya -
~ın misafiri olan Türkleri görmemiş • 
tı. Fakat, Japon gazetelerinin Türk mi
safirleri hakkındaki sık sık neşriyatını 
dikkatle takib etmiş .. her Japon gibi, 
onun kalbinde de Türklere karşı bir 
muhabbet hu ule gelmişti. .. Buna bi
naen, Kasinozaki'li Japon köylüsü, 
parmağının ucunu, o kazazedenin göğ 
süne dayıyarak: 

- Türk .. Türk ..• 
Demişti ... Bu bir tek lcclime, kalbi ·ıstanbul ~Şubesi: Bahçe Kapı-Taş Han 

O gün öğlene doğru elbirliğilc ka • 
pıyı kırdılar .. Sular öte tarafa geçince, 
çöle doğru akmağa başladı. 

Ve kapının önünde toplananlar ya• 
rı bellerine kadar su içinde olduklan 
halde Nrbur yolunu tuttular. 

Şehri b~an sular batı kep1sınd:an 
çöle doğru yayıldıkça, istila sahıuı ge
nişliyor ve derinlik azalıyordu. 

Ne yazık ki şehir baştan bap •u al· 
tında kalmıştı .. Artık Urda uzun müd· 
det oturulamazdı. Duvarlar yık.ılıyor, 
bahçeler ve sokaklar bataklık halini a· 
lıyordu. 

Tanzer, karısı Tunçay ve Naraşın 
gözdesi Marayı lbir sala bindirmişti .. 
Kendisi de salı yederek batı kapısın -
dan dışarıya. çıkarmağa muvaffak ol
muştu. 

Şimdi arkadan bir büyük .al daha 
geliyordu .. 

Kral Gudeanın salı. 
Bu salın üstünde bet kişi vardı: 

(Arkası var) F ................................................ -... 9 
Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu gece nöbetçi olan ecza'iı~ler fll!llardu: 
iqtanbul cihetindekiler: 
Aksa.rayda: <Sfmm). Beyazıtta: (Asa -
<kırı. Fenerde: (Emllyndi). Şehremlnln -
de : (Hamdi>. Karagümrükte: (Kemal). 
Samntyada : (Rıdvn'n) . Şehzadebo.şında: 

(Asaf) . Eyüpte: (Arif Beşir) . Eınlnönün

dc: <Aminnsya). Küçlikpazarda: (Hulft
sl) . Alemd arda: C Sırn Asım). Batırkö

yündc: (İstipan>. 
Beyoğlu cihctindekiler: 
İstlkliı.l caddesinde: (Galatasaray> ve 
(Garib). Galatadn: CHJdayet). Knrtu -
lw;;tn : <Kurtuluş) . Mnçkada: (Feyzi). 
Beşlktaşta : (Ali Rızn) . 

Boğaziçi ve Adalarda: 
Üsküdarda: (İskelebaşı). Sarıyerde: (Os
man). Büyükadada: (Şinasi Rıza). Hey
belide: (Halk). 
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MAZON 
IVIEYVA TUZU 

MiDE ve BARSAKLARII • N K 1 B A Z 1 ve ondan mütevellid baş ağn1annı defeder. Son derece teksif edilmiş bir 
kolaylıkla boşaltır. tuz olup MÜMAS1L MOST AIJZARLARDAN I>AllA ÇABUK, DAHA KOLAY 

ve DAHA KATl tesir eder. Yemeklerden sonra salınırsa HAZIMSIZLIÔI, MİDE EKŞiLiK ve Y ANMAJ..AIUNI giderir. M1DE 
ve BARSAJ{LARı ALIŞTIRMAZ. AğızdJkf kokuyu ve tadsızhğı dereder. MAZON isim ve IIOROS markasına dikkat. KUçUk 

şişe çıkmıştır, fakat bOyOk şişesi ekonomiktir. Deposu : Mazon ve Boton ecza deposu Jst.ımbuJ Yenipostahane arkasında. No 47 

!_arihi Tetkihler:. 

tarihi Yugoslavyanın 
k <Baştara(ı 6 ıncı sayfada) 1 Bugün Yugosl.avya tahtında Kara 
~ılar. Padişahın emri üzerine Yorgi sülfüesinlden çocuk kral (PJyer) 
ket a _vallisi de anı!'arla b~r ıikte hare- bulwıuyor ve merdl:eketi kırat namına 
dılQr edıyo.ndu. Yeniçeriler .teslim alın- r kral nailbi Prens Pol ile miHıi meclis i
gı Ba ve. ~eza'arını 'buıfclular. Kara Yor- dare edıyor. 
gı ve bıalıye h~r sene ~uayyen ~ir_ ~e: ~enç Türk~!e i~e genç Y~g.?sla~-a 
ist ~ l"lrıek şartıle Sırbıstanın istıklalını ikı dost ve rnuttefik olarak but un dun
iht~ • · Padişah bunu kabul etmedi ve yanın göz.terini kendilerine çekmekıte, 
z~~ başladı. 1613 de Kara Yorgi 1 takdirler"ui 'kazanmaktadı:rlar. O~da 
'l'iirk n~ ç.~. ve Belgı:aa yenıden h:=.r ~-dı.?1 başı~daTü~s.~~_'atından Turık 
lii?ci hiıkıınnyetıne gi:ııdi. Fakat ihli - kuliturunden ızler gorulur. Asırlarca 
i<l r~ıslerden Obrenovlç hususi bir beraber geçen hayattan hatıralar var
ın ar7Y1 kaıbul et.Urdl. Bu ha• co'k sür - dı. İki milletin birbirini anlaması ve 
ıa:ğ Hiikb. umet lhal!kın sil~hl;rmı top- antaşımaları için bundan da~a bku~~!~! 
iht· • a aşlayıınca 1815 de yeniden sebepler olabilir mi? Hstta ugu u 
İ6 ıla! haşladı. 161 7 de meınıeketi için Yugoslavya armasmklaki iki başlı be .. -
dır~e b~yen bir vaziyet . kaz0'11 - Y_~z kartalın göğs~e ay yıkbzı d_a go: 
gi lK:e AYnı sene ıçinde Macarıstandıan ru)"Or, bunu yakınlıgımıza da şahıt tu 
deıÖltü S~staına dönen Kara Yorgiyi !~).~r;ız. ... __ Tura~ ~.a!'. ·~ 
Sırt>· rıtltu. t 6 30 da çıkan bir fennan B ko Salla icra 
di~:.nın dahili istikfülini kabul e - ey z 

J.f·lh.. Memarıataadaa : "~ 1:"9 Obrenoviıç memleketi ağır 
~er'le eziyordu. Bu yüzden hal1k 
k4rn un d'eğiıcH. Bu sülfıfeden iki hü
~dar daha gelk:li. 1642 de üçüncü 
<ıkfu.l ınernJ.e.keti terkeUrıeğe meeıbd'r 

Açık arttınna ile paraya çevrilecek gayri 
menkulün ne olduğu: müfrez blr kıt'a çalılık 

ile müfrez blr kıt'a tarlanın ·üçte bir hisse
si gayri menkulün bulunduğu mevki, mahal-

lesı, sokağı , numarası: Beykozun Gollü kö

yü hududu dahtllnde 164/10 ve 165/11 No. ıu 
Takdir olunan kıymet: Çalılığın tamamının 

\'!u~~ üzerine mim meclis Kara 
intilllhı ilkinci oğlu Alcksan<lı:rı prens 
i'J _ap efil. Kanunlar yapıldı. Ziraat kıymeti (50) elli ve tarlanın tamamının kıy
)} erı ISiah edilkJL Fakat meclisi rnem· metı (200) iki yüz liradır. Artırmanın ynpır: ed:n1ed1. 1856 de taMtaın indirile
~ Ye~u:ıe Obrenoviç sül\ ·lesinden Mi
Jiıı get.iıi.lti. 1kı sene ~nra bunun ye
~ ede Mişel geçti. 1667 de Alcksaıd 

lacağı yer, gün, saat: Blrlnci arttırma 18 Ma
yıs 937 Salı 10-11 2 inci arttırma 3 Haziran 

937 perşembe~ 10-11. 

'.r. ara Yorgieviçin adamları tarafından ı - işbu gayrimenkulün arttırma şartna
~Uderede öldürülfüi. Dördüncü Mi- mesl 15/4/937 tarihinden itlbaren 123 No. ile 

n aus Politikasına hizmet etti. Bir Beykoz icra dalrestnln muayyen numar.-
d Us tniralayının kızfile evlendi. 1862 da herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda 
e 1 resırnen kraWık Han oluntlu. yazılı olanlardan fazla malumat almak lstl-

l'e ~S de Bul/garlarla harbet'tiler ve yenler, işbu şartnameye ve 37.'123 dosya nu-
lli.lf"lar. Bu!Dgar ordusu ancak A -
~anm müdahalesi üzerıne Niş ö- maraslle memurlyetimlze müracaat etmell-

~nde durdu ve suJl.h yapı!tiı.. Üç sene dlr. • oi:: kral Mi1an tahtı on iki yaşındaki 2 - Arttırmaya ı.,Urak lçln yukarda yazılı 
Cfa ~ bırakarak çekildi. fakat 1669 klymetJn yüzde 7,5 nlsbetlnde pey veya mll
tn~!lu tarafından çağırılarak başku- ll bir bankanın temınat mektubu tevdi edilc

dı.ı"""llCianlığı eline aJd'ı. İşler .iyi gid'ılyor- cektır. U24> 

t · Fakat 1900 de kral Alt:ksandr Ob- 3 _ İpotet sahibi alacaklılarla diğer aIA-

1\e~Viç kendi annesi k.raiiçe Natalinin kadarlann ve irtifak haJtkı sahiplerinin gay 

l edinıe?erinden Madam Draga Mechin~ 
e 1 rı menkul üzerindeki baldarıııı hususile faiz 

d"· ~~ e.ndi ve Rus Çarı ikinci NikoJ.a 
ve masrafa dair olan iddlaıannı işbu ilan 

tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 

müabitelerlle birlikte memurl.yetımlu blldlr-

~ bulurıdu. Bu evlenmiye razı 
~1Yan babası ve es'ki kral Milanı Sır
ll'ıtjtan~an çıkardı. Adeta Rusyanın hi· 
k ayesine girdi. Bu yeuniyorrnuş gibi meler! icap eder. Aksi halde hakları tapu sl

~llla kendisinden sonra sar.tanat cııne sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş
da ı verdi!; kendi çocuğu olmadığın- masından hariç kalırlar. 

d n. krafiçooıin kaırdeşlerinden Niko • 4 _ Gösterilen günde arttırmaya iştirak 
d ~ı Valıahıt yapn:ıağa kal'kış't'ı. Ordu- edenler arttırma §&1"tnamesını okumuş ve 

fekı Yiikse.k zabıtler ve sarayın etıra -
ını ,,,11,.._ lüzumlu malümat alm.14 ve bunları tamamen 

11•• owıanış olan asıllza.deler bunları hoş 
4:1Qrl'lni~ıila:ııdı. ı ı haziran ı 903 ge • kabul etmiş ad ve Jtıbar olunurlar. 
Ces· 
~ 1 .zabfüer saraya gindiler ve kral ile s - Tayin edilen zamanda gayri menkul 

~Çeyi ö1!dürdüler. Milli meclis top- üç defa bağrıldıktan sonra en çolı: arttırana 
8ao a.k Kara Yorgi sülalesinden Alek- ihale edlllr. Ancak arttırma bedeli muham

~1 kral i1iı.n Mti. Kara Yorgi ve men kıymetln yüzde yetmiş beşini bulmaz 
1o~ı...etloviç sülfıJoeleri arasınfüı seksen t 
~t\IZ senedenberi devam eden saltanat veya satış ıs eyenln alacağına rüçhanı olan 

avgas1 böylelikle bitmiş oklu. diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunların 
~Ik.an hanbinden soora Sırbistan o gayrimenkul ile temin edllm~ aıacakları
ttı ·· a Çok büyüdü.. Kral Piyerin ve Sırp nın mecmuundan fazlaya çı!tmazsa en çok 

l) Unevverlerini!n maksatfarı Bosna ve arttıranın taahhüdü bakl kaimak üzere art-

a!inaçyayı da Avusturyı:ı.ıfüırdan al • tırma on beş gün daha temdiL ve on beşin
::. büyü.k Suıbistanı yaratmakıtı. A • el günü aynı saatte yapılacak arttırmada, 
J:l_ :U11ya Macaristan imparatorluğu ise 
~ • bedeli satış isteyenin alacağına rüçhanı olan c a ve Dalbnaçyaya yerieşi.yor; hatta 
SE!tıı.ıba doğru genişliyordu. Bir diğer alacaklıların o gayrimtnkul Ue temin 

~genci Prencip J 9 ı 4 haziıranmda edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çık
ltı adaki .mruıevralara gelen A \'US • mat fart.ile, en çok arttıran& ihale edlllr. 

0~a veliahdını ve ikarısını tabanca ile Böyle bir bedel elde edllmezse ihale yapıla-
~ rUiiı. Avusturya Sırbi'Stam ist.ilc1) a, maz. ve satış talebi d~r. 
ht ~a ise himayeye ka."kıstı. Büyük 6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan 
in 1l> patladı. Sup oıxlusu kahramanca 
~ Ukavemetten sonra, büyük Avustur- kimse derhal veya verilen mühlet içinde pa-

\1 a Ve Alıman orduları önünde da'1ı"dı rayı -.erme7.Se ihale karan resholunarak ken

ı: hükumetle kral Yunan denizinde dlslnden evvel en yük.sek teklifte bulunan 

g r _adaya sığın.dL Fakat mütltef klcr kimse arzetmlş oldulu bedelle alma~a razı 
r:::.p ge ilnce baştan başa ıstilaya uğ - olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa he

~ ış olan Sırbistan kurtu1ıduğu gibi men on beş gün mllddetıe arttırmaya çıka
n osna ve Dalımaçyay1 da hudutları içi- rılıp en çok arttırana ihale edlllr. İki ihale 
~~ a Clı. Kra1 Atekısa:ndr bu yeni dev • nrasındald fark ve geçen gunler için yüzde 

'Atae ~Yu~oolavya) adını verdi. O_n~~ s ten hesap olunacak faiz ve dller zararlar 
ta l'Sılyada bir Makedonyalı komıtecı 

aynca hükme hacet kalmaksızın memurlye
tlmlze alıcıdan ta.hsll olunur. Madde <1331 

Yerleri yukanda gösterilen gayrimenkul 

ğ'j r~fınıcJan öldürül::mes.i. mem'eketıte de
\'aşıktlk yapmadı ve ayni siyaset de -
da~ e~i. Ballkan itil'3fı asırlavdaınıberi 
ta;na ıWt:ilifI ve harıp sahnesi olarak 18/5/937 tarlhlnde Beykos icra memurluğu 

lllınış okın BalkaOları dünyamın en odasında ifbu 11§.n ve gösterllen arttırma 

ŞAİR 
(Baştarafı 9 uncu &ayfada) 

~Sonra, soma, dedi. Ya ckuğu göğ
sü» nü nası1 tefsir edelim? 

Şair, bu buluşlarına kendisı de hay
ret etmişti: 

- Canım, dedi, ckuğu gö~sü» de 3 
rakamını anıchr rnıyor mu?. 3, iki yu -
varlak değil n:ti? 

Komiser heyecanla sordu: 
- ŞiiTini?Jde bir de cbir t:ınbur .. > ke

limesi var. Bunu nasıl izah edelim? 
- cBir tanbur ... > cbir tanbur ... • bu 

5 rakam1 olabirir!. değil mi? Şair hem 
bunları söylüyor, hem de 5 :akamını 
yazıyordu. 

- Evet cbir tan;bur .. • b<?r halde 5 
rakamı olsa gerek. Tanbur, ud ilh .. gibi 
çalgılar5 rakamını andır mıyorl.ar mı? 

Komiser şairin sözünü kesti. Bir lci.· 
ğıd:m üstüne 235 rakamım ya1..<lr. Son
ra da şaire dönerek: 

- 0romobilin ü?Jerindeki numaranın 
235 olduğuna emin misıni1?. diye sor
du. 

- Azizim, ben umumiyetfo o.tomo • 
bil~ her hangi bir rakam görmedim. 
Fa~at her halde bir şeyler olmak ge -
rdk. Aksi takdirde bu şiir nasıl mey -
dana gelelbiliırdi? Maamafih si2le bir 
şey söyliyeyim mi?. Şiidmin en gü -
zel' yeri burasıdır. 

* Bu vak'adan iki gün sonra bir sabah 
polis komiseri şairin ziyaretjne gitmiş· 
ti. Bu defa şair uy:kuda dL'ğiJdi. Yanın
da bir kız vardı. Şair, polis komiserinıi 
.oturtacalk bir sandalyeyi bulmak için 
boşuboşuna epey vakit geçirdi. 

Komiser bu zahmetin önane geçti: 
- Boşuna zahmet etmeyin, dedi. Ben 

durmıyacağım. Size, şu ara<l•ğımız o • 
tomobilin hakikaten 235 numaralı o -
txxmabiI olduğunu söylemeğe gelmiş -
tim. 

Şair, biraz hayret, biraz da cıehşeıtle 

Himidin son günleri 
(Baştarafı 7 inci sayfada) 1 yapmaktan hoşlanırdım. Fakat timdi TU .. 

Ve belki de hayatta kanılamamıı hiç hunu tazip etmekten korkuyorum! 
bir ihtirası kalmadığı içindir ki. rahmete Naci Sadullah 
kaVUIJtlUŞ insanlardan hiç birisine nasip ol
mamış derecede rahat öldü ... 

Adeta ölümü öper gibi öldü 1.. 

Bir diğer akrabası da. bugün yapılacak 
olan merasimden bahsediyor: 

- Bundan bir müddet evvel vasiyet 
etmişti: Omuzda götürülmek istiyor, oto· 
mobille ve el üstünde sarsılmaktan, düşü
rülmekten korkuyordu. Bu arzusu bittabi 
yerine getirilecektir. 

Kendisi Zincirlikuyudaki Asri mezarlı
ğa gömülecek. ~ ya gömülecek olan ilk 
ölü de odur. 

Çok hazin bir resmi küıad değil mi} 
Bir başka yakininin ıöyledjğine göre Ö• 

lüm, son aylarda, üstadı en fazla alakadar 
eden, düşündüren mevzumuş: 

- Ah, dermiş, dağları tlelik deşik e
den, ıehirleri yarım saatte viran·ye çrvi • 
rebilen insanlar, şu «ölüm »Ü de bir öldü

rebilsclerL 
«Vicdan Azabrn adını taşıyan man-

zum piyesinin, yani son eaerinin ıon satı

rını bundan on bir gün evvel yazmış! 
Ayrılırken, Bayan Lüayenden, üstadın 

eski resimlerinden birisini istiyorum: 
- Affedin 1 diyor ... Ona ait olan hiç 

bir şeye elimi sÜrf!miyorum. Kltaplanna 
kağıtlarına, resimlerine iliştiğim zaman 

çok kızardı. 
O zamanlar ona ara sıra bu muzipliği 

-·-····································-··--.......... 
haykırdı: 

- Hangi otomobil? 
- Canım şu cbir kuğu boynu, bir 

'kuğu göğsü .. Bir tanbur .. • fıtan şiiri. 
- Evet., evet.. Şimdi anhdım. Göııü· 

yor musunuz?. İç hakikat!eri.. İster mi
siniz size bir .rlti şiirimi daha okuya • 
yını?. Şimdi artık siz de bunları anlı • 
yabilirsiniz! .. 

Beograd 
(Baştarafı 2 inci sayfada} 

ilk göremezsiniz. Çünlkü temizliğe be
le<:liye çalıştı.ğı. kadar halk ta yardım 
eder. Şehir de, bunun 4çin temiz olur. 

Bu temi~Tic, ·belediye ik halkın el 
ele ~rerek, iıÇinıde yüz binforce nüfus 
yaşayan bir şehri temiz tutmaları işi, 
burada bu dereceye kadar dikkatle"" na
sıl temfo ed"laniŞtir? Kendileliine bu 
suali sorduklarım, ılıep ıbana ayni ceva• 
bı verdiler: cBelediye hem kendisi dik• 
kat eder, hem ere hallkın dikıkatinıi te: 
min için çalışır. Sııkı nizamlar vardır 
ve bu nizamlar, gayet dikkatle, ve hat• 
ta, ~tl'd'etle tatlbik edlilir.• Hakikaten 
de böyle yapılıyor Olmak ıazımdır ki 
Belgrat şehri bu derece teı;ıiz olabilsin. 

Demek olu~or ki biiilm Istanbul çeb• 
rimizin yapacağı, yapabileceği çok şeY. 
var. İnşaEah bir gün gelir, biz de bu 
Avrupa şehirJiliğiıni görüTüz. Fakat, 
llilmiyoruım., şahsen biz görebilecek mi 
yiz, yaksa bu saadeti bizim çocukları
rnı.z ve haıtltla toruıil.anmız mı göre<:Ek
ler? 

Belgratlıların bunu bizden çok ev • 
vel görmüş olmalarının frebebi, s.ım> 
hi:.kanct1 şuradadır: Hallkın umumi i.Şl& 
rini idarıe ile mülkellef olan memurlar, 
burada iş]e.I'ini bir nm aşk ve idea• 
Ii2llll ile görüyoıilar. İki günde, bana 
bu kanaati verecek biııtakıın hadise
lerle kanş1laştım, bir bayii şeyler gö~ 
düm. Bunlara d'air ndtlar a1ıdım. AV:' 
detıte hayli faydah şeyJer yazabilece
ğim. Buradaki her teraklkli bu idea• 
min eseridiır. Biırle de İitanbul şeb• 
rfi., ancak bu uınısunu bulduğu zamaıı 
değişecektir. Muhittin !Birgen 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Genvor • 

ONA KARŞI 

Hazırlıklı oavranınızl 
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Meyvalardan ve meyvaların özünden yapılmııbr. Şekersiz meyva 
tuzu tertibi ve şekerli limonlu ıampanya tertibi enfesi nefais nevileri 
Tardır. Harareti teskin ve mideyi tashih eder. Şerbet ve limonata 
yerine dünyanın her tarafında bu sıhhi tertipler kullanılmaktadır. 
Yüzde beş yüz nisbet!nde daha ucuz ve daha leziz ve daha nefis 
olan Huan gazöz özlerini tercih etmek menfaatiniz icabıdır. Kava· 
noz içerisinde 25, büyük 35, dört misli 50 kuruştur.Hasan deposu. 
Ankara, lstanbul, Beyoğlu, Eskişehir, Beşiktaı. 

s AT 1 E 

Süe : Akisleri mütıeharrik myad.ar 
Parlak bir havuz teklif eder ..• 

Latif bir ziya altında hoş manzaralı çiçekler ... 
Gözlel'in zevfkile şenlenen bir me6ken ... 
Camekanınız için dayamiınaz bir ca7'Hb~ ... 

Fiatı, taksitlerle ödenmek şartile 325 LİRADIR 

Üsküdar Mıntakası Tahsilat Müdürlüğünden: 
Göztepe Göztepe mahallesinin eski Çukurçefme yeni Kadirai• sokağında kain 

eski 1 O • 11 yeni 11 - 11 sayılı ve mütasarrıfı Binbqı Tabsinin 608 lira 4 7 kurut 
borcundan dolayı mahalli mezkur müzayedeye vaz'edilmiıtir. fbalei evveliyesi 
30/4/1937 Cuma günü saat 14 de icra kılınacağından talip olanlann o/o 7,5 pey 
akçeleri ile birlikte Kadıköy kazası idare bey' etine müracaatlan. (1953) 

------23 Nisan: Mutlu tarih .. 

Beynelmilel Kömür Sergisinin açılışı 
da bu mutlu tarihe tesadüf ediyor. 

Ankarayı, Ankaranın baharını ve 
Kömür şenliklerini görünüz ! 

(1909) 

SON POSTA Nisan 

,; YALNIZ ~ 

B ~ğ~ı~ R ~Ta-bl-o -d-eö-i 1.-· -h a-k ik--a-t :-Ç-ü-nk""'ü 
Hali h•nrd• R D Y Li kullanıyor 

PARDE&O 

R~:~:~KOT • 1 RADYOLİN 
REVERSIBLE'ln 

Macunu kollanmak suretile e ' 
En ınnntehap çeşitlerini 
Her yerden ucuz tiat 

ve mnsait şartlarla 

TAKDiM EDEBiLIR. 

Çeşitler tükenmeden evvel 
istediğinizi intihab ediniz. , ______________ _, 

Ademi iktidar 
Bel gevşekliğine 

en tesirli bir ilaç SERVOİN'dir. ihtiyarlara 
gençlik, yorgunlara dinçlik verir. Tatraya 
posta ile 185 kuruıa gönderilir. Sirkeci 
Merkez Eczanesi. ,,... ................. ... 

'l 
Telefon : 20840 

DENiZLi 
KARAKURT Şti. 

Son sistem fabrikasının 
emsalsiz 

i R Mi K 
ve kırma 

UNLARINI 
İstanbul, Taşçılar No 12 

AVB. Borasanotıa 
dt:posunda RAKABETSiZ 

FiATLARLA bulabilirsiniz. 

, Dr. SUPBI ŞENSES 

1 
idrar yolları hastahkları 

mUteha••ıa.ı 
Beyotlu Yıldız •İncmuı karş~ı Leklcrgo Apt. 
muayene 4 den aonra. Cumartesi fnlı:i rlcrc 

'-" parDSız. Tel, 4392-1 <---~ 

İstanbul 4 üncü icra memurluğundan: 

Evvelce Galata Kürekçiler caddesi 

Manbaym hanı 5 ve 6 No da mukim iken 

balen nerede olduğu bilinmeyen Mehmet 

Zekiye: 

M.nbaym Sigorta kumpanyası vekille

ri Avukat Jak Mizrahi ve Jak Mitrani ta

rafından dairemizin 937 /191 No. lu doa 

yası tah~da kiradan borcunuz olan 337 
lira ve 50 kuruıu maa faiz ve masarifi ic

raiye ve ücreti vekalet tediye etmeniz lü

zumunu mübeyyİn ödeme emri yukarıda 

yazılı adrese gönder:ilmit İse de, mübatir 

tarafından mezklır yerdesı ~karak semti 

meçhule gittiğiniz meıruhatile bila tebliğ 

iade edildiğinden ilanen tebligat icrasına 

karar verilmit olmakla, bir itirazınız varsa 

ilan tarihinden iabaren 15 gün içinde 

yapmanız ve borcunuzu kezalik ayni ilan

dan itibaren 20 gün içinde ödemeniz ve 

borç ödenmez veya itiraz olunmazsa re· 

hinin satılacağı ödeme emri yer:ini tutmak 

üzere ilanen tebliğ olunur. (31805) 

,.Dr. HORHORNi ~ 
inönü Eczanesi yanında herJ 

n akşama kadar hHtalarını 

kabul eder. Tel. 24131 •• 

ZAYi KOPEK 
Alman cinsi Peter namındaki 

köpeği kaybettim. Kahve rengin· 
de, ayakları kısa kuyruk ve ku
lakları uzundur. Bulan : Ortaköy
de Eminbey köşkünde Bay Bur· 
kada getirene hediyesi verilecek-
tir. Telefon numarası: 44493 

·Fakat bunun için 
ihmali caiz olmıyan 

bir şart vardır. 
Her gün iki defa Radyolinle 

dişleri fırçalamak. Radyolin ça· 
buk köpürdüğü, tatlı bir koku 
ve hoş bir lezzet verdiği için 
onunla oişleri fırçalamak ayrıca 
bir zevktir. 

bedi taravet ve sıhhati telllİ' 
edilmiş ağızlar Türkiyede "' 
binleri bulur. 

Radyolin; terkibindeki Ja.ıi' 
kulade hassa ile önce dişleri ti" 
mizler, parlatır, sonra mikroblld 
toptan imha eder, daha fdlll' 
da onlara göz kamafbnCI bir 
cazibe verir. 

• Daima 
Radyolin ~ 

ıHEDViN 

Denizyolları işletmesi 
Dlrektörlüğllnden ı 

l - Eksiltmeye konulan it: Ortaköyde Denizyollan ifletmeai kömür depcı u 
da nhtınun bitirilmesi. Kqif bedeli «7165.00» yedi bin yüz .altmıı bet Jiracls. 

2 - Bu ite ait evrak ıunlardır: 
A - Eksiltme prtnameai. 
B - Muknele projesi 
C - Fenni f8rlııam• 
D - Ketif cedveli. 
E - Proje. 

Talipler bu ite ait evrakı «5.00» bet lira mukabilinde Demiryollan iti t..-1 
veznesinden alabilirler. 

3 - Eksfüme 27 /NWuı/937 Salı günü saat 14 de Tophanede Deaisyolllıd 
Levazım Şefliğinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıullle yapı]Acaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için cı 538>> bet yüz otuz sekiz lira muvakkat~ 
vermesi ve bundan baıka apğıdaki veıikaları haiz olup eksiltme zarflDID ~ 
koyması ıarttır. 

A - RıMun ve deniz içinde intaat yaptığına dair resmi vesaik. 
6 - Teklif mektuplan 3 üncü maddede yazılı gün ve saatten yanm 1Ul eYYeU-

ne kadar kabul edilir. Poıtada vaki olacak gecikmeler nazarı itibara _......,. 

•• • 
SEKSULIN 
Ademi 

, iktidar, 
Bel 

· gevşekliQI, 
Derman sızı ık, 

Vücut u DlmaQın 
vorgunıu~unda 

pek 'müessir ,,. emin 
bir . ilaçtır. 

Kutusu 200 kuru• 

BEŞİR KEMAL · MAHMUT CEVAT 
Eczanesi - Sirkeci 

c2019• 

Dr. IHSAN SAMI 
Gonokok Aşısı 

Bcl1-0ğulclu~ ve ihtilatlarına ka111 pek tr 
ıirli ve taze aıuiır. Divanyolu Sult:aamalr 

mut türbC8i No. 113 

Kayıp- Kastamonu lisesinden ald ..... 
2085 numaralı tasdiknamemi kay'bettİOI" 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin la~ 
yoktur. 

Kastamonuda Tqmektep SO~ 
No. 3 Avni Dinç 

Son Posta Matbaasc 
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