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• ingiliz iş birliği 1 iki Bayram bir arada 1 

inkişaf ediyor · - Milli Hikimiyet ve 
Çocuk Bayramları 

Türk -

• • 
ismet lnönii. Londrada sigasi oe 

mali görüşmeler gapa.cak 
fngilizler bir lokomotif fabrikası 

kurmayı da teklif ettiler 
~baat Vekili Ankaraya gelen mühim bir lngiliz teıekkülünün direktörÜ terefine 
liJafet verdi. Ziyafette Maliye Vekili ve lokomotif fabrikasını kurmak istiyen 

lngiliz grubu müdürleri de bulundular 
lH111U11 malaabirimiz Mecdi Sadrettia bildiriyor) 1 

-8'Y8kil ismet lnöno L111draıla ya;.i;"°cak 
~~ımden sonra da lngiltere 11Uk8metiaiı 
::-:firi olarak biri< ~ gon kalarak IİJlll 11 
.. ,..., bazl görüşmeler yapacaktlr. 

Esaslan şimdiden tespit edilmiş bulu
ncı11 bu mevzular dost iki memleket mü
llaaebetlerini takviye edecek mahiyettedir. 

Aabn, 21 

Mülıim bir lngiliz teşekkülünün direk
törü bulunan Kar.linski şerefine lktzsat 
~ekili Celal Bayar Anadolu IJRbünde 
fr 6_1le ziya/ eti vermiştir. 

M, Z~gafette Malige Vekili Fuat A17alı, 
B alıge ve lktısat Vekaleti Müsteşarları, 

ankalar erkanı, şehrimizdeki lngiliz 
endüstri ve finans grupları mümessilleri 

~ ....................... ..... 
oe Karabük fabrikasına zeglen bir de 
lokomotif /abrikası tesisati teklif eden 
/ngiliz grupu müdürleri hazır bulundu. 

Avusturya hiÇbir ittifaka 
veya bloka girmiyor 

, l\oına, 22 (Hususi) - Saıbah, Har.i· ı gelen Avusturya Başvekili Şuşni.g, bü· 
~ Nazırı Şmitle birlikte Venediğe (Devamı 12 nci sayfada) 
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Son Posta~ 
nın 

ÇOCUKLARA 
Bayram Hediyeleri 

Hediye kazanan 150 mekteplinin resimlerini 10, 
11 ve 17 nci sayfalarımızda bulacaksınız. 

C Yeni ve çok güzel bir roman 1 

Endülüs Şövalyesi Abdurrahman 
k.n •e ateı diyan lapanyanm mazili, prktan gelen kılıç ve 
lllaarak dalgalannın yaratbğı devir ve bu devirde Abdurrahman 

iaimli bir kahramanın yqadığı maceralu 

Hataym dahill 
idaresi 

Cenevredeki Suriyeliler 
tadilat tahayyül ediyorlar 

Çocuklara 
Milli hakimiyet bir lllküdllr. Bu 
ülktinün tahakkuk etmesi için 
sizlerin ve •izlerden IODra ge
lecek nesillerin bundaki mlnayı 
iyi ve tamam anlamalan lAzımdır. 
Bu mAnayı ne kadar iyi ve 
tamam anlarsanu Atatlirkl o 
kadar çok Hverainiz, ona karp 
borcunuzu. o kadar glizel &lemif 
olursunuz. Çtbıkil bu lllkG 

onun illküddilr. 

Yazan: Muhittin Birgen 

Büyüklere 

Bugibı Çocuk Haftuuwı ilk gl
nildOr. Ganlll isterdi ki ÇOCGk 
haftası değil, çocuk 1e11ai ., ... 
pılpn, senenin btttGn ~de 
aynca bir çocuk ... ti olnn. itte 
bayle çalışmak IJlzmunu milb 
bir iman haline getirdijimis 
gibıdilr ki bu ,nzel Tirk •ata-
nma en biiytlk bir hizmeti 

ifa etmit ohıruz. 

Cenevre, 23 
(Hususi muhabL • 
rimizden) - Ha· 
tayin dahili idare 
smı tanzh.n ede· 
cek esaslan tesbit 
ile mükellef olan 
Milletler Cemiye-
ti namına çalışan Çocuklar, size ve sizden sonra gel&- Zamanımızın maruf itim ve fiklr •· 
komisyon bugün· eek ve ,ettşecek çocuklara bayram gij· damlarından olan (Aynştayn), «Çocuk 
den i•tibaren yeni nü olarak ayhlan bu 2 3 Nisanın, size~ larının ehemmiyetini takdir e'tmiıyeo 
den vazifesine ,iyi ıbilinmesi lazım gelen büyük bir millet mahvolmaya mahkfundur• de • 
başlamıştır. Ce - manası vardır. Çünkü, lbize ve size ve miştir. Bu sözü, Herkesiit- biid@ ve 
nevreninTürk ına ,sizlerden sonra gelecek nesillere, güzel söyleyebileceği basit bir söz addederek 
bafili, müzakerele bir vatan veren İstiklal mücadelesinin alelade telakki etmemeli ve bunun iize 
rin hayli uzun B. Me.._Deiotlu ilk devlet temeli bugün atılmış, Anka- rinde durarak derin derin düşünmeU, 
sürmesi ve münakaşalı olması ihtimal ,rada Büyük Millet Meclisi bugün ku· hükmünü milli bir akide haline geıi; 
lerini kabul etmekle ~raber net'icede .rulmuş ve bugün açılmıştır. Bugün, siz melidir. 

(Devamı 12 ncı sayfada) küçücü'kleriırı, bir cennet bahçesi gibi, , Terakki, yükselme, satvet ve kud-

E P 
içinde koşup oynadığınız, gülüp sıçra· ret denilen sıfatlar yalnız ilim ve irfan 

D ver aşaDJ D .dığımz vatan, bu 23 Nisan gününde ku ile, ticaret ve sanayi ile elde edilmez. •• ı •• •• •• b ) rulan Büyük Millet Meclisinin eseridir. Bir milleti asıl büyük millet halme ge-
0 UMUDU 8ZJr JY8D Yeni Türkiye, sizin ve bizim vatanı· tiren vasıfiar, efradının maddi ve mi· 

d b t J mız, yeni hayata bugün başladı. Ata· nevi haiz olduğu kudretten ibarettir. 8 amlD 8 Jf a an türk inkılabının ilk resmi kuruluşu bu Bu kudret ise milletin efradına an-

Mahut Ağabekof Enver 
Paşanın nasıl öldüğünü 

anlabyor 
Enver Paşanın ölümüne dair, G. P. 

,gündür. cak çocuk iken verilebihr. Hilkatin ta· 
(Devamı 12 nd •Jfada) (Devamı 12 nci sayfada) 
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U. nun eski şefierinden mahut Aga~ 
kof, bU ıeşkilatın faaliyeti hakkında Korka hllmyeleri (Dünyaca tuınmıı güzel bir röportaj) & inci _,f.Ga. Çoc9 
yazdığı iki ciıltten 1baret hi-tıratı~da, yazılardan mürekkep çok aüzel bir aerinin larla miilibt tarilai W'cMer rr: rihtc 
.(birinci cilt .f6 • 62 saYfa, wtıci cilt ilk parça11). 6 ıncı aayfada, Resimli saha " •. 
52 • f>8 sayfa> şu malllmatı vermekte· hikayeleri (Kaybolan futbolcu) 7 inci ••J· çocuk) 9 uncu eayfada. 9lhW ....... 

--......_._.;.,_ _________________ _., <lir: (Devamı 12 nd 19Jfada) fada, B~ ~ ~ (Çok (Mikrop nedit~) 13 üncü eayf•m•zcla. · 
Bugün başladık, 13 üncü sayfamıza bakınız 1 
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Herv.ün 
... , 

Yugoslavya not:arr: 
Balkanlarda 
Federasyon fikirleri 

- Yazan: Muhittin Birgen -

(ES) alkan Paktını bi-r B< 

lg) kan Federasyonu şekline kc. 
betmek fıkri, Yugoslavyc-da çok tara 
tarı olan bir düşüncedir. Sımdiye kr 
dar konuştuğumuz in<ı::ınlar arasınd 
hatta benim tarafımda'l böyle bir şe~ 
den lbahsedilmediği het~de, söz arasıı 

da bu fikri ileri süren b"rçok f.kir • 
' damlarına tesadüf ettim. Bunların içiı 

d:? bu fikri şu tarzda ifade edenler d 
vardır: cOsmanlı imparatorluğunu, f. 
deratif bir şekilde ve Balkanların c 
geniş bir hududu iç:nde yeniden k~ 
mak'.• cOsmanlı .mparalorlut,u tarı 
bir zaruret içinde kuı uımuştu, d ye. 
lar; parça parça ya~adıkları takdtı. 
biı birlerile daimi surctt.., mücade c mc 
zulan bulan millet er, hep biıden yr 
şadıkları takdird c be~ d .. ha rahat cd 
ccklerdi. İmpa a c . lu < bu m 
Jetleri bir hudut ıç"ndc top 
dıktan sonra bunlar bir müd 
det rahat etmişlerdir. Sonraları, impa 
ratorluğun bünyesi bozulunca, bunla 
rın arasında da milli uyenma hareke 
Jeri başlamış ve Balkanlarda o zaman 
dan beri pek az rahat gormüştür.» 

İşte, burada bu fikri~ rnüdafilerin 
pek çok tesadüf ettim. Balkanlarda Os 
manlı imparatorluğunu tekrar kurmal 
sö-zü, bir nevi ifade tarzıdır. Osman] 
imparatorluğu, geçmiş bir tarihın b. 
daha dirilmez bir devridir. Ba!kanlar 
da yeni yapılması istenılen şey, Ba: 
kan milletleri arasında hem geçinmey 
kolaylaştıracak, hem de iktısadi müna 
se'betleıi daha feyizli bir surette inki
şaf ettirecek bır konfederasyondur. Yu 
goslavyada bu fıkirlcrı müdafaa eden 
ler, nazariyelerine, bizim için hoş biı 
ifade tarzı vermek üzere, buna Osman 
lı imparatorluğunu yenidf'n kurmak d 
yorlar. 

* Balkanlarda konfederatif b1r devlet 
kurmak fikri, bırçok memleketlerde 
kuvvetli taraftarlan bulunmasına rağ· 
men, bugün için, hayal olmasa bile an-

; cak bir tasavvurdur; fakat, Yugoslav
yada bu fikri hararetle müdafaa eden
ler, tarihi göstererek diyorlar ki: Roma 
devrinde, Bizans devrinde, Osmanlı 
devrinde Balkanlar bir idare altında bu 
lunduklan zaman, oldukça geniş hu
zur ve refah zamanları tanımışlardır. 
O zaman bu imparatorlukların bünye
leri, federatif bir şekil almaya müsait 
değildi. Bugün ise, başka bir şeklin im
kanı yoktur. Hiç bir Balkan miIJetinin 
diğeri üzerinde hakim bir rol oynama
sına imkan yoktur; öyle bJr federasyon 
kurulmalıdır ki onun içinde herkesin 
hakkı müsavi olsun ve hiç b"r milletin 
diğerine karşı en küçük b;r imtıyazı ve 
faikiyetı bulunmasın.• 
Okuyucularım, benim de bu fikirle

re kuvvetle taraftar oldıığumu bilirler. 
Bence Balkan devJetler.n n en büyük 
dertleri, ayrı ayrı yaşadıkları ve ayrı 
ayrı siyaset yaptıkları takdirde büyük 
devletlerin kuyruklar.'la takılmaya 
medbur olmalarınd:ıdır. Bu vazivetten 
kurtulmalan ve kendi kendikrin~ ımüs 
takil bir siyaset sahibi oınbilmeleri için 
bunların b'iribirlerine ~ımsıkı bağlan· 
malan lazımdır. Bu sım.ı;;1kı bağlanma-
nın !birinci devri, bugünkü pakttır; fa
kat, bu kafi değildir; pakta Bulgaristan 
da girmel dir ve aradakı bağ'a•·ı kuv
vetlendirecek şeyler yapılmalıdır. Siya 
si bağları kuvvetlendire kuvvetlcndire 
ve iktısadi anlaşmalara zemin hazırla
ya hazırlaya sarfedilecek gayretler, gü
nün birinde iktısadi hudutların kaldı
rıhnasına kadar da varııbiJir. Belgratta 
bu işlerin ·böylece yapıiabileceğine ka
ni olanlar vardır ve bunların SD)'lları 
benim uzaktan tahmin cdebifdiğimden 
~k fazladır. 

* 

esimli Makale: il Dünyanın en güzel bayrağı Türh bayrağıdı,. Sözün Kısası 

ilk insanlar bayrağı evvela bir işaret olarak kullandı
lar: Bir köy hücuma uğradı mı tehlikeyi karşı köye bir 
bez parçası ile haber verirlerdi. Zaman ilerleyince bny
rak din ve mezhep teşekküllerinin remzi, daha sonra 
de derebeylerin ve hükümdarların bir alemi oldu. 

Hayat ancak onun gölgesi altında mümkündür. Türk 

çocuğu, tarihini düşün, Türk bayrağının himayesinden 

mahrum kalan yerlerde Türk cemiyetinin de söndüğü

nü hatırla, ve bütün kuvvetinle bayrağına sarıl, onun 

Şimdi bayrak bütün bir milletin varlığını ifade eder. hayatı hepimizin hayatınm da üstündedir. 

A'_R,~A-~--0-N_D_A_~_) 

Aşk tebabete bir teşlıis ... HER Gu~·N eı·n FIKRA ·ı 
JJ'Jalıinesi kazandırdı 

~ \\ ~ 1 ! 1111/ ! / / ~ Ü•~~ ~.~;:.~;~;~;:~:.:1::~~ 
~ ~ ziimü salkımla ağzına solmyor, ve 
..... ,.,. dişlcrile üzümleri sıyırdıktan sonra 
:- salkımı atıyordu. Kaı~1sındnki obur: 

Aşk insanı hazan kaşif yapıyor, iş
te misali: 

Doktorlukla hiç alakası olmıyan 
ge;:.~ bir delikanlı sevdiği kıza kalbi
nin çarpıntısını işittirmek istemiş, mik
rofonlu tertibat sayesinde kalbinin se· 
sini plağa aldırmış ve o plağı da kıza 
göndermiş. 

Bu vaziyeti gören bir doktor, bun
dan derhal mülhem olmuş, şimdi elek
trik mühendisi arkadaşlarının yardı -
mile kalbinirt darebanını plağa alıyor, 
«esi büyültüyor ve kalp hastalıklarını 
teşhis ediyormuş. 

Halı parçası köpeğin 
midesini bozar mı? 

Amerika devlet mahkemesinin meş 

hur dokuz azasından bir tanesinin e-

- Üzüm böyle yenilmez. 
Dedi Öteki sordu: 
- Ya nasıl yenir? 
- İkişer ikişer yenir. 
- İkircr ikişer ycıııicn nrmuttur. 
- Hayır canım, armut sapından 

tutulup ağza atıhr. 
1 - Sen de birşey bilmiyormuşsun. 

\ Sa~~ndan tutulup ağza atılan armut 
dcgıl, krpuzdur. 

« - .. 
}"""'ıslıktan süt ve pamıık 

istihsal eden zenci 
A merikada tebcil ediliyor 

Nevyorkta çıkan Life gazetesi yazı· 
yor: 

Ebeveyni bir zanrnlar ec:ir olan bir 
zenci ilk defa olmak üzere Ameri!<ada 
tebcil edilmekte, ve bu harlisc Ameri
kan zihniyetinin değiştiğine mühim b:r 
delil addolunmake:adır. Bu zenci bir a
limdir, ve yaptığı keşifler şunl ıdır: 

Bizim bildiğimiz Amerikan fıstığın
dan 283 muhtelif madde istihsal etme
ğe muvaffak olmuştur. 

Bunlar me-yanında bir nev! si.it, bir 
nevi çehre pudrası, traş kremi, linel
yc·~, bir nevi ilaç ... 

Doktor Carver :isminde olan, bu 
zenci mütefennin şimdi de fıstıktan bir 
nevi pamuk istihsal etmek için uğraşı-

Çinde ağaca 
Tırmanan balıhlar var 

... 
Kolonyada çıkan Kölnische Zei

tung yazıyor: Çin ve Hindi Çini'de A
nabos isminde yeni bir cins balığın 
mevcudiyeti zahire çıkarılmıştır. 

Bu balıklar kanatlarının dikenleri 
sa\'esindc en yüksek ağaçlara müthiş 
bir sür'atle çıkabili)'orlar, ve dışarıda 

da uzun müddet yaşayabiliyorlarmış. 
Bu balıklar yarım saat zarfında yüz 
metrelık bir ağacın tepesine kadar çı· 
k...._~iliyorlarmış. 

Herkes Hintli fakir 
olabilir mi? 

Londra üniversitesinin psikoloji 
ş~besi talebeleri Hintli Fakirlerin id -
dia ettikleri gibi hakikaten ateşte yii
ı üyiip yürümediklerini anlamak üze
re b:r tecrübe yapmışlardır. Hintli Fa
kirlerden birisi yanında ayakları çıplak 
üç İngiliz talebesi olduğu halde üniver 
site profesörlerinden otuz kişi huzu -

- ı unda yanmış kömürün içine girmiş-

.l'v!enılekette 
1 iyatro ihtiyacı 

E. Talu--.-. 
tr::::!. cçenlerde,. İstanbul Şehir Tiyat 

~ rosunun güzide san'atkariarı 
Ankaarya gelıp birkaç temsil verdile~· 
Tiyatro, her gece hınc:ıhmç dolu idı. 
İki sonraki teİns.l için iki gün önceden 
davranrnıyanlar gışede bilet bulamı· 
yorlardı. Bir akşam tehacüm o kadar 
fazla oldu ki, belediye oyunu men, sa· 
!onu da tahliye etmek mecburiyetinde 
kaklı. 
·Birtakım hw usi seb~plerden dolayı 

uzun zamandır sahneden çekilmiş oları 
kıymetli artist Şadinin muvakkat bir 
müddet için tekrar mesleğine avdet e
deceği du) ulur duyulmaz her tarafta 
kendisine karşı bir sempati uyandı. 
Yurdun hemen her bucağından Şadiye 
davetler yağdırıldı. 

Raşil Rızanın bılgili idaresi altında 
gü:tel net.celer verecek olan Anka~a 
Halkevi temsil kolu, anıda sırada bır 
temsil verdıkçe, salon ağız ağıza dolu· 
yor. • . 

Bi.ıtün bunlar gösteriyor ki halk tı· 
yatroya teşnedir, mütehcıssirdır. Mad· 
di ihtiyaçları az çok müemmen bulu· 
nan insanlar, manevi ihtiyaçlarını te -
min çarelerini de aramağa başlarlar. 
Bu ihtiyçların en başında da kültür ve 
güzel san'atlar gelir. 

Tiyatro ise hem bir güzel san'at, hem 
de bir kültür vasıtasıdır. Bir yandan, 
zevki okşayarak eğlendirirken, öbür 
yandan da öğretir. Molıere Fra~anı.n 
milli tenbiyeSi üzerind€ çok muessır 
olmu~ur. İleriki inkıiapların hazırlan· 
masında Namık Kemalin cVatan · Si-, . 
listre• piyesinin oldukça bir şerek hıs 
sesi vardır. 

Dram olsun, komedi olsun, güzel bir 
piyesin temaşasından duyulan haz, hu
sule gelen intiba, maneviyat üzerinde 
iyi tesirler gösterir. Bu itibarla, bir 
mem~eketin sosyal durumunda tiyatro, 
bir ihtiyaçtır; ve bütün medeni cami
alar ıbu ihtiyacı tatmin için elden gelen 
fedakarlıkları ihtiyar etmişler; konser· 
vatuvarlar tesis eylemi§ler, san'atkar 
yetiştirmişler, onlara mevki vermi~ler, 
büyük opera ve tiyatro binaları vucu· 
de getiımişlerdir. 

Bu hususta şimdiye kadar geride biz 
kalmıştık. Ve bu da pek tabii idi. Bin 
türlü dert arasında, maddi sıkıritıların 
fazlalığından manevi mahrumiyetleri
mizi düşünrneğe vakit kalmıyordu. Bu
gün, yukarıda zikrettiğim biııkaç hadi· 
se de gösteriyor ki, halkın bu ihtiya"' 
cını düşünmek zamanı gelmiştir. . 

Ve onun içindir ki, Kültür Vekaletı 
Ankarada, gittikçe tekamül edecek o
lan ve daha şimdiden büyük ümitler 
veren bir tiyatro mektebi kurmuş, bu· 
nun başına A vrupanın ve buranın en 
değerli muallim erini gelirmiş, en gü· 
zide aile çocuklarından yarının değer
li san'atkarlarını yetiştirmek maksadi 
le ciddi tertibat almıştır. 

Ve gene bunun içindir ki, merkezi 
hükfunette, her büyük payitahtta oldll 
ğu gibi, şehrin an ve şanına layik bil' 
Opera binası inşasına karar verıp bu· 
nun plfmlarını ve projelerini hazırla· 
mapa başlamıştır. 

Böylece, pek uzak olmıyan bir atide, 
Türk tiyatrosunu, kendi binası dah "lin
de muktedir san'atkarların sahısların· ' . . 
da alkışlamak fırsatını bulacağız de· 
mektir. 

Bu, yurdunun her sah..,da tekamül et 
tiğini görme'kle bahtiyarlık duyanlar i· 
çin güzel bir müjdedir. 

vine, eski bir arkadaşı gelmiş. Bu ar· 

kadşaı kendisile beraber tahsil etmiş 

bir Hintli imiş. Yanında mükemmel 

bir de köpek girmiş. Mahkell"'e aza.sının 
misafir kabul ettiği odada antika ve ta
rihi bir acem halısı varmış, köpek na
sılsa bu halının bir parçasını yemiş. 
ihtiyar hakimin fena ha1de canı sıkıl-

istemiş. Hintli ise: 
- Köpeğim böyle şeyleri 

alışıktır, merak etmeyiniz, 
bozmaz 1 diye cevap vermiş. 

tir. Fakat neticesi, hiç de beklendiği 
yemeğe gibi çıkmamış, bir kaç dakika sonra 

midesini fakirin de, genç talebelerin de Ryakla

F~ 
-

Zelzelenin hışmına uğrayarı 
ısım mış: 

- Köpeğiniz galiba halıyı yedi diye, 
arkadaşının nazarı dikkatini celbetmek 

Bu cevap ihtiyar hakimi büsbütün 
çileden çıkarmış, Hintli arkadaşını ka
pı dışarı etmiş. 

rında büyük büyük yanıklar peyda ol
mağa başlamış ve tecrübeciler ayakta 
<luramıyacak bir hale geldiklerinden 
çıkarılıp hastaneye gönderilmiştir. 

Fransızca Lu gazetesi yazıyor: 
Bunlar, bir başka bakımdan da bu 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Dün İstanbul sokaklarında dolaşan taksi otomobille- billeri kullanan şoförler de soranlara: 

gün haıa münakaşa mevzuu 01an
1 

b r 
takım milliyetler ve ekaJJivetler mese- r 
le!erini gösteriyorlar Bu m~sel~lerin en 
guzel hal çareleri de muhtelif Balkan 
devletlerinin biribirlerıne sımsıkı bağ
lanmalarındadır, diyorlar Eğer böyle 
mütesanit ve müttehit hır sıyaset takip ı 
edi.Jecek ve bu devletler arasında sa-1 
mimi bir birlik kurulacak olursa artık 

rinden bazılarınm camlarına: - Eğer yol parası indirilmiyccek olursa yak•nda İs -

bu nevi meseleler de bütün milJi ve ta
(Devanıı 1.2 inci sayfada) 

- Bu otomob!l 750 liraya satılıktır, tanbulun bütün taksi otomobilleri bu şek~ıde ~evhalarla 
Cümlesini taşıyan levhalar yapıştırılmıştı. Bu otomo - süslenecektir, diyorlardı. · 

lSTER İNAN ıs TER iN ANMA r 

iki rkadaş, Pariste metroda konuşt.J• 
yorlarmış. Biri diğerine müthiş bir fe"' 

l laket haberi vermiş: 
- Azizim demiş, Plezschojeraka" 

reslan 'da dehşetli bir zelzele olrnuŞ• 
milyonlarca insan ölmüş, her şey al· 
lak bullak olmuş, birbirine girmiş. . 

Arkadaşı kemali safiyetle şu sunh 
sormuş: 

- O dediğin yerin ismi zelzeledefl 

L--------------------------------------------------------------------------------------------' evvel acaba neyıniş) 



"Top tereyağından 
daha mühimdir,, 

Silahlanma program1na itiraz eden işçi lideri bir çok 
maddelerin fiatlan artacağını söylüyor 

Londra 22 - Avam kamarasında 
hütçe müzakereleri sırasında milli mü· 
dafaa vergilerine muhalif işçi partisi 
~'uslarmm bir çokları müzaheret 
e<iatermişlerdir. Maamafih bu vergi· 
lerin evvel beevvel silah imalatından 
İstifade edeceklere tatbikini istemişler· 
dir. Bazı muhafazakar meb·uElar bu 
Vergilerin endüstride teşebbiis fikrini 
azaltacağı endişesini izhar etmişlerdır. 

Muhalefetin 'İşçi lideri Attlee dün 
akşam radyoda söylediği bir nutukta 

yeni bütçe projesini şiddetle tenkit e· 
derek demiştir ki: 

«Bütçe şu dört kelime ile hülasa e· 
dilebilir: 

ccTop, tereyağından daha mühim· 

dir.» 941 milyon İngiliz liralık masra· 

fm 550 milyonu geçmiş ve gelecek se· 

nenin silahlanmaya tahsis ediliyor. Si

lahlanma programı mutlak surette bir 

çok maddeler fiatının artmasını icap 
ettirecektir. 

------~---------·-.... --------~----~ Küçük zabit 
Ve onbaşı 
Talimatnamesi 

Fransa 
Komünizm 
Yolunda 

Beşinci madde değiştirildi Bir fngiliz gazetesi bu 
Ankara, 22 (Hususi) - Küçükza- Sovyetleşme hareketini 

bit Ve onbaşı talimatnamesinin beşin· endişe ile kaydediyor 
ci maddesi değiştirilmiştir. Bu deği· Londra 22 (A.A.) _ Daily Tele· 
~ikliğe göre piyade kıt'alarında altı ay graph gazetesi bir baş makalesinde 
fazlcı hizmet etmek üzere erbaşı lığa Fransa siyasi vaziyetini tahlil ederek 
t~frik edilerek onbaşı olanlarla asker- hükumet tarafından karışıklıkları ten· 
~ıık hizmeti iıa1 yıl olan sınıflard~ onba- kil jçin ittihaz edilen tedbirlerin asla 
· .?asbedilenlerden bir ay kıt ada ve kafi olmadığı kanaatine varmaktadır. 
~u~sseseleı:de onbaşılık yaptıktan son- B. Blum komünistlere fazla taviz· 
ha lıyakat gösterenl~r ikolordularca er- d bulunmuştur. Son defa Pariste ha· 
aşı talimgahına sevk ve orada dört ay d~ I · t F 

1 
Sovyetleş 

talim ·· ki d" ıs o an vazıye , ransan n · 
gorece er ır. l d ld w "dd' k 

T . me yo un a o ugu ı ıasını az ço 
alımgahta ehliyet gösterenler ça· I 'ki .. t k h" tt d" D k 

vuşl .. r· 1 ki d ıa ı gos erece ma ıye e ır. emo • 
uga ter ı o unaca ar ır. · d l b l" l · d" ·1 

rası ost arı u a amet erı en ışe 1 e 

Dicle ve Fırat 
nehirleri taştı 

'l'~hrun, 22 (A.A.) - Dicle ve Fırat 
~ehırieri sularının yükselmesi, vahim 
eyezanlara ve mezruatın mühim su· 
te~t~ hasara uğramasına sebebiyet ver 
~ıştır. Dide üzerjnde 300 metrelik bir 
~nd çO"kmüşse de hemen tamir edil· 

lllı.ştir. 

Bir Mayısta Fransada 
Gazeteler çıkmıgacak 

k Patis, 22 (A.A.) - Matbuat sendi· 
alar komitesi bir mavısta hiç bir ga· 

Zet · ~ k enın çıkmasına müsaade etmemeye 

karşılamaktadırlar. 

Musolini
Hitler mülakatı 
Berlin, 22 (A.A.) - Sıyasi mahafil, 

dün Romaya hareket etmi§ olan Bay 
Goering'in yakında yapılacak olan Mu 
solini • Hitler mülakatının tarih ve te 
ferrüatını tesbite memur olduğunu be
yan etmektedir. 

Roma 22 (A.A.) - General Gö· 
ring ile refikası, buraya gelm iş ve Al· 
manyanın Roma büyük elçisi ile gö -
rüşmüşlerdir. Sanıldığına göre, Gö· 
ring, Kapri'den dönüşünde ltalya siya· 
si ricali ile görüşecektir. .a.rar \ ermi-şt.ir. Pariste ve,:,aiti nakli· 

Ye ancak saat yirmiye kadar seyrüse· 
fer edecekt· ır. Prinılerden doğan 
Ecnebiler hakkında kanun Davaların halli 
. Ankara, 22 (Hususi) - Emniyet Ankara, 22 (Hususi) - Endüstri 
ısleri Umum Direktörlüğü ecnebilerin erbabına verilecek primlerden doğan 
rurdud;uzda seyahatleri, ikametleri davaların hallinin mahkemelere değil, 
ıakkında. bir kanun projesi hazırla - idari mercilere ait olduğu temyiz mah· 
tnaktadırlar. kemesince kararlaştırılmıştır. 

"Son Posta 
'' nın müsabakası.: 12 

-- Bu resim parçaları kimlere ait ? 

1'>1o<teı : 12 L'>id Corc 

1 Son Posta okuyucuları arasında eğ· 
kencclı ve zengin hediyelı bir müsaba· 

a açtı. Bugün bu mü-;abakava ait 121 
l •trnaralı resimleri n~rediyo;uz: 

Müsabakamız 40 gün sürecektir. 
(Devamı 12 Sıci sayfada) 

Belgradda maruf 
komünistler 
tevkif edildi 

Gazeteciler birliği reisi de 
yakalananlar arasındadır 

ispanyada harp 
FrankisHerden bir bölük 
asker Cumhuriyetçilere 

teslim oldu 

Andiyar 22 (A.A.) - Bu sabah 
Poz.oblanco mıntakasında 175 kişilik 
bir asi piyade bölüğü zabitlerini öldür 
dükten sonra, Cumhuiiyetciler tarafı· 
na geçmiştir. 

• Belgrad seyahati 
ve bir Rus 
gazetesinin makalesi 

Ya.zan: Selim Ragıp Emt1ç 

Belg d 22 (AA) _ G ··n İs· Cumhuriyetçilerin muvaffakiyetleri 
ra ' · · eçen gu M d 'd ')? N d"l J • hl"~ panyaya gitmekte olan Fransız Corse a rı -- - eşre ı en )ır te ıg· 

9F as Ajansının Mosko,·adan alıp 

U neşrettiği şayanı dık'kat bir ha 

ber \'ar. Rus Ajan5ının hu haberi, Prav 
da gazetesının bir makaJPsinin hüJasa
sıdır. Moskovalı mes1ekıiaş. bu yazısını, 
İsmet İnönü ile Tevfik Rüştü Arasın 
Belgrad seyahatine tahsic; etmiş, hüla· 
sa olarak diyor ki, Yugoslavya ile İtal· 
ya ve gene Yugoslavya ııe Bulgaristan 
arasında imzalanan dostluk misakları· 
nın meydana getirilmelerindeTürkCum 
huriyeti Hariciye Vekilinin büyük te· 
siri olmuştur. Ve ilave ediyor: Bu zat, 
şimdi, bu siyasi faaliyetını. İtalya, Yu· 
goslavya, Türkiye ve Yunanistamn iş· 
tirakile bir Akdeniz itrafı vücude ge· 
tirlJJek suretile tetviç etmek ist.yor. 
Pravdaya göre, Belgradda Türk • Yu· 
goslavya ricali arasınd'l mi.ızakere mev 
zuu olan işte bu meseledir. Ve kanaa· 
tine göre, bu yol yanlıştır. Çünkü, in· 
san, memleketinin emniyetini, onun 
muhtemel hasımlarile anlaşmakla te
min edemez. Pravdaya bu fikri ilham 
eden mülahazayı kavramak müşkül
dür. Mevcut siyasi şartlar dahilinde, 
bugün dost, fakat yarı'l gene dost ka· 
labilecek memleketleri rivazi b.r kat'· 
iyetle seçıp tayin etmek mümkün ol
madığı gibi bazı memleketlerin bazı 
mem1e'ketlerle ilanihaye düşman kala
caklarına dair daima ortada bir kaide 
yoktur. 

vapuru Dalmaçya sularında yakalanan de h~kumet _milislerinin mevzilerini 
Yugoslav komünist lideri Muck ile di· tahkım eylemış ve T eruel mıntakasm· 
ğer birçok arkadaşlarının alınan ifade· da Caladis'in garbinde yeni bir takım 
leri üzerine diğer bir çok komünistler mevziler elde etmiş oldukları bildiril
daha tevkif olunmuştur. Bunların ara mektedir. 
sında Belgradm en tanmmı~ avukatla· MT l b" k h l · ]? 
rından Gazeteciler Birliği Reisi Krsta- k ı ıs er, ır ço . arp ma zemesı, -
noviç ile muharrir Proctanoviç te var· amyon ve 100 esır almışlardır. 
dır. Bu hadise burada hayretle karşı· Kadiks'e 50 bin ltalyan çıkmıt 
lanmıştır. 

Leh 
Nazırı 

Hariciyt 
Bükreşte 

Bükre.ş 22 (A.A.) - Polonya ha· 
riciye nazırı B. Beck, ile refıkası, saat 
1 İ de buraya gelmişler ve Romanya 
ve Polonya bayrakları ile süslenmiş o· 
laı;ı jstasyonda hariciye nazm B. Anto· 
nesko ile refikası, müsteşar B. Badu· 
1eSko, hariciye erkanı ve Polonyanın 
Biikreş elçisi tarafından karşılanm, .. 1~r
dır. 

ismet lnönünün 
Bulgaristandaki 
Beyanatının 
Atinada akisleri 

Atina 22 - Atina ajansı bildiriyor: 
Gazeteler, Türkiye Başvekili ismet 

İnönünün Bulgar gazetecilP.rine yaptı· 
ğı beyanata, sulh yolunda büyük bir e 
hemmiyet atfetmektedir. 

Proia diyor ki: B. İsmet in önü, 
bu beyanatında ayni imana sahip olan 
ve Bulgaristanın da pek yakında Bal· 
kan Antantına iştirakini görmek ümi· 
dinde bulunan Balkan devletlerinin ha· 
rici siyasetlerinde esas mihveri teşkil 
eden prensipleri bildirmiştir.>> 

lngilterede imparatorJuk 
konferansı 

Londra 22 (A.A.) - Daily Tele· 
graph gazetesine göre, 14 mayısta B. 
Baldvinin başkanlığında toplanacak o· 
lan imparatorluk konferansı impara -
torluğun müstakbel kanunu esasisini 
tetkik edecektir. -----
Gümrüklerde terk edilen 

kıymetsiz eşya 
Ankara. 22 (Hususi) - Gümrük· 

ler idaresi sahipleri tarafından işe ya· 
ramadığından gümrüklere terkedilen 
kıymetsiz eşyanın kabul edilmemesi
ni teşkilata bildirmiştir. 

Yunanistanın on senelik 
ne fia programı 

At na, 22 (Hususi) - Yunan hük,Cı· 
metinin Nafia işler, için hazırladığı on 
senelık programın tatb kına başlanmış 
tır. 

Gi1mrüklerde değişiklik 
Ankara, 22 (Hususi) - Mersin 

Gümrük Baş Müdürlüğü kaldırılmış, 
yerine müdürlük ihdas edilm"ştir. 

Mersin gümrüğü müdürlüğüne fs
tanbul gümrüğü müdürlennden Adıl 
tayin edilmiştir. 

Mersin ithalat günuüğü müdürii 
Reşad da Umum Müdürlük tetkik mü 
dür muavinliğine tayin edilmiştir. 

3 biıı yıllık 
Bir insan iskeleti 
Kaş lHususi) - Kasaba ik Gömbe-

yi birleştiren şosenin .im,:ası .$ırasın -
da J eı den hiç bozulmamış bir insan is
keleti çıkmıştır. Yapılan tc'kikler bu 
iskeletin 3 bin yıl evveline ait olduğu 
kanaatini vermiştir. İskelet civarda bir 
yere gömülmüştür. 

Andujar 22 (A.A.) - Kadiks iis· 
sübahrisine mensup üç bahriye silah· 

endazı kaçmışlar ve Guadalquivir·i yÜ· 
zerek geçmişlerdir. Silahendazlar, Ka· 
diks'e 50,000 İtalyan askerinin çıkmış 
olduğunu teyit etmişlerdir. Bunlar, 
ayni zamanda bir çok İtalyan y:,ralıla· 
rınm İtalyaya gitmek üzere hastane 
gemilerine bindiklerini de görmiişler· 

dir. 

Tramvaya obüs 

Madrid 22 - Payitahtın diinkü 
bombardımanı neticesinde :J'.l kişi öl • 
müş ve bir çok adam yaralanmıştır. 

Bir obüs ağzına kadar yolcu ile do· 
lu olan bir tramvayın yakinine düş • 
müş, 20 kişiyi ağır surette yaralamış
tır. Yaralılardan bazıları ölmüştür. 

Y eşilköyde bir 
tayyare kazası 

Delhinin zengin tüccarlarından 

Mak Robert hususi tayyaresi ile diin 
lstanbula gelmiş, Yeşilköyc inmiştir. 
Zengin tüccar Londraya gitmek üzere 
öğleden sonra Belgrada hareket eder-

ken yanlış bir manevra yapmış, bu 
yüzden tayyaresi kapaklanarak parça· 
lanmıştır. 

Tayyare karargahındaki askerler 
derhal koşarak tayyarenin altında ka· 
lan, başından, yüzünden, ve viicudü· 

nün muhtelif yerlerinden hafifçe ya· 
ralanan yolcuyu kurtarmışlardır. Yol· 

cu yaraları hafif olduğundan bir k;ıç 
gün sonra Londraya trenle hareket 
edecektir. 

Evl'!necekler hakkında 
Vekaletin bir tamimi 

Ankara, 22 (Hususi) - Medeni 
kanuna göre evleneceklerin reşit olup 
olmadıklarının tesbit sureti hakkında 
Dahiliye V c 1.~letinden vilayetlere bir 
tamim gönderildi. 

Kaldı ki- sulh seven her memleket, 
kendi emniyeti için komşularile ve kap 
eden her devletle misaklar aktedebilir. 
Bunun manası, bu misaklara güvene .. 
rek nargilekeş'lik yapılacağı demek de· 
ğildir. Şu halde Moskovalı meslekdaş 
Pravdanın esas maksadını anlamak 
müşkül oluyor. Ne demek istiyor? Ali 
ile dostluk yapalım da Veli ile düşman 
mı olalım? Niçin? Maku. bir sebep yok 
ken ve tecavüze uğramış bir vaziyette 
değilken, lüzumsuz yere şu, bu mem.' 
lekctı incitmenin faydası nedir? 

Selim J'tagıp Emeç 

Trabzon
Tahran - Herat 
Yolu açıldı 
Tahran, 22 (A.A.> - Dün 61 O kilo .. 

metre uzunluğundaki Trabzon • Tah· 
ran - Herat yolunun küşat resmi yapıl· 
mıştır. 

Bu yol, Herattan ayrılan bir kol ıle 
Türkistan ve Hindistan yolu .le Çine 
doğru gidecektir. 

Tortum Belediye reisliği 
Ankara 22 (Hususi) - Görülen 

lüzum üzerine Tortum belediye reisli· 
ği kaymakamın uhdesine verilmiştir. 

=-=====-=================== 

FsABAHTAN SABAHA: 

'I 

Kadın 
Madam Simpsonun ye.ıil gözleri &zam€lıi bir tacı devirdı Bu hfıdısenin 

heyecanı geçmeden Madam Sa ven u Romanya Prensi Nil:olayı Hanedan 
haklarından feragate mecbur etti. 
Kadının tarihi ve siyasi hadıse lerde rol ıalması gerçı yeni değı dir. 

Her devirde kadın polıtıkada yer alınış, ohadıse!erin seyı·ıni de w .şt1rmiş 
ve hatta cemiyetlerin mukaqderatına haklın olmuştur. 

Fakat bu son hadise'eri tarihteki hareketlerin bir de\ amı gıbi telakki 
etmemek lazımdır. 

Dünkü kadın bir hükümdarın fikirleri ve kararları üzeımde mi.ıessir 
olur, cinsi ihtiraslarmı siyasi arzularına filet ederdi. Ortada gene mutlak 
h{b{imiyetini mu'ha[aza eder görünen bir haşmetli kalırdı. 

Bugünün kadını politik hadiselerde duba ameli, daha rad·kal ro: oynu· 
j or. Nüfuzunu müsbet şekilde kullanıyor 'e ruhuna hülul ettiği ~ahı;i) e· 
tı ihtıraslarına iılet yapacak yerde onu siyaset sahnesinden çekip indiri· 
yor. 

Bunu insanlığın bir tekfunül eseri olarak kabul etmeliv1z. Kadın adeta 
cemiyetin bir kurbrıcısı vaziyetine gir:miştı-. Artık tarih sahnesinde ya· 
rım mabut olmaktan çıkan şahsiyet~ri sadece bir insan mevkiine mdıri· 
yor .. _Ye bu muva~f~kıy€ti ile dem.okrasiye hizmet etmiş oluyor. 
Suleymanı maglup eden Belkısten, Baltacıyı divane eden Katerine ve 

son Burbon hanedanını giyotine kadar götüren Madam dö Parilere kadar 
tarihte Y~.r .~lan kaöır.. boz~uncu ve karıştırıcı b1r mahluk damgası ta
şırdı. Bugunun kadını ısc luzumsuz abideleri yıkan bir kurtarıcı olarak 
cinsi rolünü yapmakta devam ediyor. 

Bürhan Cahit 



4 S:ıyfa 

Bugün F atihi:en Taksime kadar bir çocuk resmi 
geçidi yapıla,:ak, Taksim abidesine çelenk konula
cak ve şehrin muhtelif yerlerinde müsamereler 

ve eğlenceler tertip edilecek 

Geçen çocuk bayramlarından bir intiba 

Bu gün Hakimiyeti Milliye Bayramı ve cektir. Yeni nesil mektebi çocukları tara· 
Çocuk Haftasının ilk günüdür. Günlerden· fından muhtelif damlar, zengin piyango n 

beri yapılan hazırlıklar tamamlan • büfe olacaktır. 
mıştır. İlk mekteplerin dışı ve içi bayrak· Bugün Şiıü Çocuk Esirgeme Kurumu 
lar, resimler ve yazılarla süslenmiştir. Şe· tarafından Şişli Halkevi ile birlikte 100 ço· 
hir de baştan başa bayraklarla süslenmiş cuğa elbise ve ayakkabı, çorap dağıtıla
ve sabah yediden itibaren halk, mektepli· caktır. 
lcr, çocuklar sokaklara dökülmüşlerdir. Yann Şişli Halkevinde bir toplantı ya· 
Herkesin yüzünde bir sevinç var. Halk a· pılacak ve çocuklara bilgi, okuma müsaba
kın akın çocuk resmi geçidini seyretmek İ· kalan tertip edilecektir. Birinci gelenlore 
çin Beyazıt, Sultanahmet, Oivanyolu gibi muhtelif hediyeler verilecektir. 

büyük caddelere toplanmış bulunuyorlardı. 

Evvelce hazırlanan programa göre saat Bir kadın kayboldu 
9 da İstanbul mektepleri Fatih parkının Ö· 

nünde toplanmaya başlamışlardı. Burada 
bayramlaşma olacak bilahare otomobiller· 
le Taksime hareket olunacaktır. Bir kısım 
talebe de parasız olnrak hazırlanacak tram· 
vaylarla Taksime gideceklerdir. Beyoğlu 

Halkevi de Taksim abidesi önünde yapıla· 
cak merasim için bir program hazırlamıı· 

tır. 

Bu programa göre Beyoğlu, Kasımpa· 
ıa, Galata, Şişli, Maçka taraflarındaki ilk 
mektep talebesi hocalarının refakatinde ve 
ıaat 1 1 de Taksim meydanında abidenin 
önünde toplanacaklardır. 

Fatihten hareket eden otou1obil kafile· 
si Taksime gelince şehir bandosu tarafın

dan istiklal marşı çalınacak, Çocuk Esirge· 
me Kurumu namına Muazzez Tahıin 've 
Beyoğlu Halkevi namına Ekrem Tur tara· 
fından bir hitabe irad edilecektir. Bundan 
sonra çocuk mümessilleri çocuk haftası mü 
ııasebetile duydukları neş' eyi bildirecekler· 
dir. 

Çocuklara bu bayramı bahşeden büyük
lere tazim telgrafları çekilmesi bir çocuk 

mümessili tarafından bütün çocuklara tek
lif edilecek ve çocukların verecekleri kara
ra göre telgraflar çekilecektir. Öğleden 
ıonra saat 14 de Tepebaşı tiyatrosunda 
Beyoğlu Halkevi tarafından çocuklara tem
siller verilecektir. 

Her sene olduğu gibi çocuklara beledi
ye, vilayet namına hediyeler verilecek ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu bir çok güzel o· 
yuncaklar tevzi edecektir. 

Yarın Akay idaresinden bir vapur Bey
oğlu mıntnkası çocuklarını alıp gezdirecek
tir. Vapurda, bando müzika bulunacaktır. 

24 nisan Cumartesi günü öğleden sonra 
ııaat 14 de Taksim bahçesinde bir garden 
parti verilecektir. Bu garden partide ço
cukları eğlendirecek oyunlar tertip edile
cektir. 

26 • 2 7 nisan günlerinde Beyoğlu ıine· 
maları sabah matinalarını tamamen çocuk
lara hasredeceklerdir. 

Muhtelif mıntakalarda Çocuk Esirge· 
me Kurumları ve ilk okullar çocuk hayra· 
mı şerefine müsamereler hazırlamışlardır. 
Öğleden sonra her mektep kendi talebele
rini eğlendirecektir. 

Dün akşam 25 yaşında bir kadın 
kaybolmuştur. Hatice isminde bir ka
dın Saime Mefkure ismindeki kızını 
tedavi ettirmek için Salı günü Manisa· 
dan şehrimize ielerek bir otele yerlet· 
miştir. Saime Mefkure 2:) yaşındadır. 
Ve evlidir. Biraz sinirli olduğu için a· 
sabiye mütehassıslarına gösterilmek Ü· 

zere lstanbula getirilmiştir. 

Çarşamba akşamı annesi Hatice kı· 
zını otelde bırakarak çarşıya çıkmı~, 
fakat o çarşıda iken Saime giyinerek 
otel sahibine: «Annemi aram ağa gidi
yorurn» demiş ve sokağa çıkmıştır. O
tele avdet oden Hatice kızınnı odada 
olmadığını görünce tcla~la feryada bat
[amış ve derhal keyfiyeti polise haber 
ver~iştir. Polis hadiseyi bütün mer ,. 
kezlere tamim ctmif tir. Kayıp kadın a
ranmaktadır. 

Müteferrik : 
Mahsulü zarara uğrayan köylerden 

verai almmıyacak 

Mahsulü hasara uğrayan köyler ve 
müstahsillerin vergilerinin terkin edil· 
mesi için dün Maliye Vekaletinden vi
layetlere mühim bir tamim gönderil
miştir. Tohum atmak suretile yetifti
rilen hububat ile zeytin ve meyvaların 
vergileri mahsulü zarar gören mınta· 
kalarda terkin edilecektir. 

Vekalet bu vera-ilerin hangi şart da· 
hilinde terkin edileceğini bildirmistir. . 

Cemiyetler kanunu 

Dahiliye encümeni cemiyetler ka -
nun projesinin tetkikini tamamlamıt
tır. Encümen dini, hayır. ve mümaeil 
bütün teşekkülleri bu proje çerçevesi 
içine almıştır. 

iLAN 
Osmanh Bankasından: Osmanlı banka· 

sının Galata, Y enicami ve Beyoflu daire
leri, Bahar bayramı münaaebetile 1 mayıs 
937 tarihinde kapalı bulunacaktır. 

SON POSTA 

Belediye otobüs 
servisi yapacak 
lstanbul belediyesinin şehirde vesa· 

iti nakliye sıkıntısının önüne geçmek 
üzere otobüs servisi ihdas etmek kara· 
rı bu sene içinde tatbik oiunabilecek· 
tir. Belediye getirteceği otobüsler için 
300 bin lira ayırmıştır. Otobüslerin 
gümrük resminden istisnası hakkında 
belediyenin hükumet ne'zdinde yaptığı 
teşebbüs hüsnü kabul görmüştür. Hü
kumetçe yapılacak kanun layihası ya
kında meclise sevkolunacaktır. Kanun 
çıktıktan sonra belediye hemen sipa' -
ri,ler vererek otobüsler gümrüklerden 
çıkarılacaktır. Servislere ;::ıonbaharda 
başlanması çok mühtemeldir. 

Belediye fen hey' eti, otobüs servis· 
leri için bir proje hazırlamıştır. Otobüs
lerin tramvay hattına müvazİ caddeler· 
de de işlemesinde bir mahzur görülme· 
miştir. Bu suretle lstanbulun bilhassa 
merkeze uzak halkı vesaiti nakliye der· 
dinden kurtulacaktır. Belediye, bilet 
ücretlerini de ucuz tesbit edecektir. 

Poliste: 
Zülüflü kaçakçılık yapmamış 
Çakmakçıl,rda Valde hanında 53 

numarada oturan Zülflü Ali gazetemi· 
ze gönderdiği mektupta kendisine is -
nat edilen kaçakçılık suçunun hakika
te muvafık olmadığım söyiemektedir. 
Zülflü her ne kadar muvakkaten dük· 
kanı kapatılmışsa da dükkanında bir 
guna kaçak maddesi ve eroin bulun
madığını, kendisinin de ihtisas mahke
mesine verilmediğini, dükkanının açıl· 
ması için vilayete müracaat ettiğini ve 
30 senedenberi fstanbulda oturduğu
nu, adres ve ticarethanesinin malum 
olduğunu söylemektedir. 

Semplon ekispreıi 11 manda 
parçaladı 

Dün sabahki Semplon ekspresi, Is
parta ile Sinekli arasındaki rampadan 

İnerken yolun üzerine 11 manda çık
mıştır. Tren sür'atle seyrettiği için bir· 
denbire durdurmak mümkün olama -
mış, mandalar da tren yolundan kaça· 
mamışlardır. 

11 manda tekerlekler altında kal -
mış, parçalanmı,lardır. Mandaların e
zilmesi ve parçalanması esnasında tren 
de yoldan çıkmak. ve devrilmek tehli· 
kesi geçirmiştir. 

Toplantılar : ----------------Türk Mürettipler Cemiyetinin 
fe"VkaJade toplanbsı 

Türk Mürettipler Cemiyeti b14şkanlığuı
dan: 

Yeni heyeti idarenin tararile tarnıı kon
grenin fevkaHl.de içtimaı 25/4/!'137 pazar gü
nü Cafaloğlunda Eminönü Halkevinde saat 
ıs te yapılacalından bütün fi.zanın gelme • 
leri rica olunur. 

Müzakere olunacak me-;c!eler: 
ı - Heyeti idarenin tebliği, 
:l - Cemiyet nizamnamesinin tndll veya 

ıslahı ve yahut yeni bir nizamname yapıl -
ması ıoın heyeti idareye müsavlrler tayini, 

3 - Lüzum görülürse yenl heyeti idare 
lnt1habL 

Gümrük komisyoncuları yann 
toplanıyorlar 

Gümrük komlsyoncuları senelik heyeti u
mumiyesl yarın toplanacaktır. KomJsyoncu
luk me.slejtlnl alflkadar eden bazı mühim me 
seleler görüşülecektir. 

Gümrüklerde yapılan ısıahat, komisyoncu 

Nisan 23 

Sadettinin hatırası taziz edildi 

Gazeteci arkada,larımızdan ve in -ı Bir arkadaş, Sadettin hakkında çok ya .. 

hisarlar idaresi memurin kalemi amir nık ve samimi bir hitabe irad etmiş" 
!erinden Sadettinin vefatının yıldönü· tir. Bu ziyarette bedbaht Sadettinin 
mü dolayısile dün inhisarlar idaresin- zevcesi, ailesi erkanı da bulunmuş, 
deki arkadaşlarile gazeteci arkadaşları merhumun arkadaşlarının te~ebbüsü i .. 
merhumun Kuruçeşmedeki kabrini zi- le tanzim edilen mezarına çelenkler 
yaret ederek bir ihtifal yapmı~lardır. konmuştur. 

t .. . . . . . . . . . . • ~ • ; •. ~ r ~ . '. • .. ~ ~. . 

Bu şaheser güzelliği 
yaratan ve koruyan 

Daima 

L 
i 

Rndyolin diş mn· 
cunu ile gUnde iki 
defa fırçalanan, 

di~ı~ı" temizlenir, 
beynzlaşır, purlıır, 

ebedi bir huyatn 
ve sihirli bir cazi· 
beye mazhar olur. 

Radyolin 
... . \.. < ·· 
'•~ ' . · ..... " 

•• 
Bu hafta S U M E R Sinemasında 

HANS MOSER • LEO SLEZACK • ADALE SANDROCK 
ile Pat ve Pataşon gibi 5 büyük komik turafınrlan oynanan 

PAT ve PATAŞON SiRkTE_ 
güzel ve neşeli komedisini görenler hoş iki saat geçiriyorlar. 
ilaveten: iSMET INÖNÜ'nün BELGRAT SEYAHATi 

TUrkçe sözlü film. Çocuk haftası monasebetile Bugi\n, Pazartesi 
ve Şalı günleri çocuklara Birinci mevki 20 kr. 

Deniz işleri : Şehir işleri: 
tarın işlerini kolaylaştırmıştır. Ancak bazı Kocatepe pazar gu .. nü hareket ediyor 
muamelelerin doğrudan doğruya mal sahibi 
namına gfunrük tarafından intaç edilmesi, İngiliz Kralı S. M. Altıncı Jorjun 

Belediyede yeni bir komisyon 

kuruldu 
bazı kısımlara komisyoncuların sokulmama- taç giyme merasiminde yapılacak bü· 
ıı, kom.ısly?ı:~uı~_rın lşlerinl azaıttıtı i9ln ken yük deniz geçit resmi ve şenliklerinde 
<illerini duşundurmeğe başlamıştır. Koıniıs -
yoncularm bu hussuta bir karar vererek te- Türk donanmasını temsil edecek olan 
ıebbüaıerde bulunmaları ~ok muhtemeldir, Kocatepe torpidomuz pazar aünü li· 

Askerlik işleri : 
Kısa hizmetlileri davet 

:ee.,ıkt.aş A&kerllk Şubesinden : 
ı - 332 doğumlu ve bu doğumlularla mu

ameleye tA.bl ve ehllyetnames1 olmayan Ja
sa hlımetlllerln derhal tubeye müracaatla 
muamelelerinin tesbit ettirilmesi. 

2 - 936 senesi tecil muamelesi yaptırarak 

manımızdan hareket edecektir. 
K.ocatepe, o gün Haydarpaşa önle-

rinde bulunacak olan donanmayı se
lamlıyarak yoluna devam edecektir. 
'bıiitıar~··taı;ııe "(i~~~~e~i'Yen üSem; 
nu olanların muamelel askeriyeleri te3blt ve 
SfFVklert yapılmak üzere derhal müracaatla-
n. 

Belediyenin 9:n senesi içinde ya' 
pacağı işleri tanzim etmek üzere bir 
komisyon teşkil edilmiştir. Komisyon 
önümüzdeki hafta çalışmağa başlıya" 
caktır. Yapılacak işler, her belediye da' 
iresine aöre ayrılacaktır. ihtiyaçları 
vilayet parti kongresinde verilen ka' 
tarlar göz önünde bulundurularak tes" 
bit edilecektir. Yeni bütçedeki tahsis!-lt 
ona göre taksim edilecektir. Bilhassa 
yol tamiratına ehemmiyet verilecekti!; Çocuk Esirgeme Kurumu Merkez Hey

tti pazar günü saat 15 de Dağcılık klübün· 
de çocuklara mahsus büyük bir eğlence 
tertip etmiştir. Bu eğlencede gürbüz çocuk 
müsabakası yapılacak ve iki ile 7 yaşı~ 
kadar çocuklar müsabakaya iştirak edecek
lerdir. Kazananlara güzel hediyeler verile
cek tir. Şişli T crakki lisesi talebeleri tara
fındaP bu toplantıda bir müsamere verile· 

Bu Ak,am 
•• 

G T•l~ma~nd!< UyUk Rus ihtilAlinin 
en muazzam filmi 

KRONSJAJ BAHRiYELiLERi T;~~Je . Meşhur Petrograd müdafaası, binlerce kazaktan mürekkep Yudeniç ordusunun kanlı hücumları, Balbk denizindJ 
yüzJ,-rce harp gemisile yapılan harekat, binlerce etıiı1.n denizde boğdurulması, iki düşman ordusunun kanlı intikam ve 
meydan muharebeleri ilAb.... Şimdiye kadar yapılan harp ve ihtilal filmlerinin en dehşetli ve en heyecanlısı 



Söğütte y,eniden beş tane 
mektebi yaptırılıyor · 

köy 

POS1.A 

Bugiin Edirnede 
çocuk resmi geçiti 

yapılacak 
Edirne (Hususi) - 23 Nisan Milli 

Silivride, Gaziantepte ve iskilipte 
yeni mekteplere ihtiyaç var 

Silivri ( Husu • 
Hakimiyet ve çocuk hayra.mı münase- ~ -

ai ) - Kültür iııı -
betile bütün Edirneliler ve mektepliler T 

leri günden güne 
Cumhuriyet alanında toplanacaklar. • 

ile.rlemekte-
dır.Ba .. ..l .. ..f . G 1 K"' dir. Kazamızın 2:1 

'i""a umumı mu ettış enera a- .k'" .. d b' 'lk 
D. ·L ld v h ld B M'" . oyun e ırer ı , 

zım m~ o ugu a e, af uşavır k l d B l 
Sabri Öney Vali, komutan ve bütün Ku vafr ılr. Kl~. 1 !ı. 

k .. '"lk"' k"' h Ik ,_ u r a ı, u urı as en ve mu ı er an ve a ÇOCUK.· k"" 1 · d b" 
larımızın bayramını tebrik edecekler - koy} ebrı.n e ırer 0

1 
• 

di u ınası yapı .. 
r.T. k maktadır. Halkın o-

örene istiklal marfı ile baflanaca kullara hevesi ve Silivri talebelerinden bir grup 
ve General Kazım Dirik çocuklarımı-
zın bayramını kutlulayacak ve ilk okul çocuklarını okutma isteği çok derindir. Mevcud bina hem dağınık, dar ve hem 
talebelerinden bir kaçı buna cevap ve- Silivri ve mülhakatınm 4 bin de pek basit ve iptidai tarzda yapıl • 

S....... Söğütte yeni yapılan mekteplerden biri 

tür ~!::ı~e~J:iususi) - Kazamızın kül- Bütün vilayette 88 öğretmen ve 38 Bundan aonra hep birden çocuk mar 
l'nakt d ı seneden seneye fazlalaş - mekteb vardır. Talebe sayısı bin bef fi söylenecek. belediye önüne gidile -
ka2:a; ır. Hali hazırda 52 köyü olan yüzü merkezde, 1888 kaza, nahiye ve relt büyük bir resmi aeçit yapılacaktır. 

recektir. küsur talebesi vardır. Bu talebeyi 67 ınıştır. Ratıptır. Şehre bir buçuk kilo-
öğretmen okutmaktadır. metre mesafededir. Her şeyden evvel 

1 ızın beıı k .... d , k 1 k 1 ı beş T oyun e tam teş i at - öy erde olmak üzere 3388 dir. Mer - Alay Atatürk Abidesinin onune 
}'ün.ı sınıflı ilk okul olup on sekiz kö- kezdok.i ilk okulların son sınıflarında ge1diğinde merasimle anıda çelenkler 

·u.ıe d .. 
rnevc dd e uç sınıflı ilk okul binası 54 kız ve 179 erkek, kaza ve köylerde konacak ve Borsa önünde törene niha-
Yan t~leb:r. Bu köy okullarında oku - de ] 9 kız ve 59 erkek talebe vardır. yet verilecektir. 

ların dört ~e;cudu 2292 olup bun - Elbistandan bildirildiğine göre El - ;:;J:~Nb:;j;<li;,~ ... blıtası ortamekteb ya
kektir B Yuz oksanı kız, diğerleri er- bistanda okuyup yazma bilmiyen kim- pılıncıya kadar ortamcktehe tahsis e-
lin ,, · unlardan mezun olan talebele· se yoktur. Kazada muhtelı't hır' orta d'l · · O k 

J arısı E k ı mıştar. rta me tep binası da ya -
0 kulia d 

8 ·işehir, Bilecik, Bursa orta mekteb, dört ilkmekteb vardır. Yeni kında ikmal edilmek üzeredir. 
d~~~ .. a~h~tt~~iikm~~m~te- ==~~=~~==~-~~~~~~~=~-==-~==~~=-
oğlan. Hoylerimizden Koyunlu, Kara- M ~ J t J b 1 • E k•h• d 
daş kÜ l a~rnan köy, Çukurhisar, Du- ug a a C e eri S 1 ISar a 
Pılrnak~ ~rınde de ilk okul binaları ya
faa)jYet:~r. Köylülerimiz bu kültür 

c·· en çok memnundurlar. 
Cöyn ~Ynükte kültür faaliyeti 

ti rn k uk (Hususi) - Göynükte bi-
er ezd . 

tc altı e tam teşkılatlı olmak iize-
Yatı P;e~teb vardır. Buniardan ikisi 

rnevcud:s;~~nu. vaziyetindedir. Yatı 
be rnikda (/ dır. Umum okuyan tale· 
"e Yüks ~ı 00 kişidir. Hariçte de orta 
lehe va;dı mekteplerde tahsilde GO ta
tahsilded' r. Bunların beşi Avrupada 
Şu itiba ;r. Üçü de gitmek üzeredir. 
ÇÜcük k r a 0 800) nüfusu olan kü -
ta.dırlar asabarnızın 60 talebesi ha:-içte 
Çok f~ ] Burada tahsil hevesi 
maarif z adır. Baş öğretmen ve 

?etmen R ~cmuru Ahmet, öğ -
··d aıf 0 evler· . şayanı takdir bir surette 
"" ını ifa et k d' B "h '1oYnük h me te ır. n cı etten 

El" ~lkı bahtiyarlardır. 
Ela~i2: ll~zde okuyan çocuklar 

hareketle ~H~susi) - Burada kültür 
olduk rı bılhassa son iki yı! içinde 

l ca ca 1 
a. tı Yüz n anmıştır. Ortamektebin 
l'lıüdavj ~evcudu vardır. Son sınıfın 

Merk:ıdsayısı ~ 10 dur. 
lerdek· z e altı ılk okul vardır. Köy

ı tnekt b . e sayısı da yirmi altıdır. ·-c ... ..._.....~-..........------
J\,dan °Yhan imar ediliyor 

b?ktası~!~uo;u:;i) - Ziraat ve imar 
kışaf etrn· Ceyhan kdzası o kadar in-
Ciha ışt.r kı' on S h ·• • t' · n ka n ey an v11aye mm 
Itasabanı:ası demek bile doğru olur. 
rafı marn Yolları, bedesteni ve her ta
takı,k ha~r bir haldedir. Vaktile ba -
iesafelik 

1
.nde bulunan 1,5 kilometre 

'.alfihadd· ~tasyon yolu beledive reisi 
tı ının h· . · r. l'oıu ımmetıle ikmal edilmiş-
Yapıln-ııştn Yayakaldırımı nsfa!t olarak 
satf ır. Bu m ı · 
f· olunrn a e ıyeye 16 bin "lira 
'1danlık uştur. Şehirde mezbaha ve 

Yapılmıştır. 

Muğla (Hususi) - Öğretmen Sadık Okyay·ın idaresinde ikinci ilk okul 
dördüncü sımf talebeleri iki otobüsle Milasa kadar giderek tarihi eserleri 
tetkik etmiflerdir. Eski Hisar mevkiindeki eski eserler de tetkik edilmiştir. 

Akşehirde çocuk bahçesi yapıldı 

Alqebir Çocuk Babçeai 
Akşehir (Hususi )- Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından.burada ga -

yet güzel bir Çocuk Bahçesi yaptırılmıştır. Bu bahçede çocuklar için muh -
telif sabit oyuncaklar, salıncaklar, havai trenler velhasıl bir çocuğun eğle -
bilmesi için muhtelif vasıtalar vardır. Çocuklar bilhassa mekteb tatili gün
lerinde vakitlerini burada geçirmektedirler. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 

... Cl€ne yavrucaklar elle 
)erinde levhalar: 

Temiz süt isteriz, te -
miz hava isteriz! diye sokak 
\arda dolaşıp duracaklar. 

Hasan Bey - Eh, istey~ 
nin bir yüzü. vermiyenin 
iki yüzü kara azizim! 

Mezun olan talebenin ekserisı kaza- lisenin bina ihtiyacını karşılamak ge • 
da bir ortamekteb bulunmaması yü - rcktir. 

zünden tahsillerine devam edememek ilk k F-'-at o ulların sayısı ondur. ~ 
tedir. Kazamızın en büyük ihtiyacı da bunlar da ihtiyacı karfılıyamıyor. 
bir orta okuldur. Muhtelif şubeler açıldığı halde talebe 

Gaziantepte sıkışık vaziyettedir. 937-988 dera yılı 
Gaziantep (Hususi) - Gaziantep için hiç olmazsa daha iki ilk okula ih· 

lisesinin mevcudu 750 yi geçmi~tir. tiyaç vardır. Kiliste beş, Nizipte üç, 
Bu mikdarın. doksanını kız talebe te~- İslahiye ve Pazarcıkta birer ilk okul 
kil etmektedir. Yatılı kısımda 7!1 mev - mevcuddur. Köylerden çoğunda yeni 
cu.d :ardır. Geçen yıl 48 ~ezun veril- ilk okul açılmıştır. Okul binası yap • 
mıştır. Bu yıl fen ve edebıyat şubele· makt k"' ı··ı · · · ·· t d'W · J .. · d 49 I K a oy u erımızın gos er ıgı a a • 
rın e ta ebe vardır. Mektebte ı - ka ve yaptıkları yapılar takdire çok 
zılay, musiki kurumları ve kooperatif şayandır. 
tesis edilmiştir. Yalnız, bina yoktur. 

1 Küçük ~·c·~:;k~i . hab-;i;;; J 
Nevşehirde bir gt:tıç ad.adaşım yaraladı 

Nevşehir (Hususi) - Karasofu mahalle -
sinde Ömer ve Fehmi isminde iki arkada§ 
birblrlerllc kavga etmişlerdir. Ömer bıçakla 
Fehmiyi sırtından ve sol memesi üzerinden 
yaralamıştır. 

Ankarad:ı bir çocuk kamycn altında kaldı 
Ankarn (Hususi) - Cumhuriyet ma -

hallesinde, dcmlryolu köprüsünün yanında 

toprak döken bir kamyon geriye doğru ma
nevra yaparken, orada oynamakta olan 
Rüımettlnin iki küçük oğlu Abdillhallk ve 
Abdülmuttnllbe çarparak, bırlnclsJnln ölü -
müne, ikincisinin ağır yaral:ı.nmasma sebep 
olmu~tur. Şoför Hasan yakalanmıştır. 

Çangırıda yeni Halkcvi binası ~·apılacak 
Cangır1 <Hususi) - İstasyon ynkuımda 

eski askeri mahfcl binasının yerine asrı blr 
~~lkevl binası kurulacağı \'e bunun için 
butçeye on üç bin lira konuldu[.'lı haber a -
Jınmıştır. Şehir planının tatbikıne ve lstlm
ltık edilen ev ve dükkanların yıkılmasına 
başlanılmıştır. 

Bugüne kadar yıkılan dilkkAnlann adedi 
yüzden fazladır, iki büyük hanla otuz ka -
dar da ev yıkılmıştır. 

Qangırıda kafıt oyuni:ı.rı yasak 
Çangırı <Hususi> - Sıhhat meclisince ve

rilen bir kararda kAğıt oyunluınm hasta -
lıklan aşılama vasıtası oldu~u kanaatine 
varıldığından umumi yerlerde her türlil 
kAğıt oyunlan yasak edilmiştır. 

Belediye meclisinin bir kararjle de pen -
cerelerdekt kafeslerin knldırılma:>ı emredll -
ml§tlr. Bu ya"~l!;a riayet etmlyenlerden beş 
liradan on beş liraya kadar para cezası a -
lınacağı llftn olunmuştur. 

Sokaklara sümkürüp, tükürmek gibi tel -
v1s edici hareketler de yasak edilmiş ve bu 
yasağı tutmıyanlıırdan- bir lira para cezası 
alınacağı ilfın olunmuştur. 

Çangın mekteplerinde müı~amere 
Çangın (Hususi) - Kurtuluş Uk okulu ve 

orta okul talebeleri ayrı ayrı ıkt güzel mü
samere vermişlerdir. Bu müsamereleri ilbay 
ve asker! kumutanlar da şere!lendırınlşler -
dir. 

Bilhassa hudud köylerinde yeni o

kul binaları yükselmekte ve köylü • 
lerimizin mekteb hevesi de şehirde ol
duğu gibi artmaktadır. Şehir ve köy • 
!erde ders veren öğretmenlern aayııı • 
172 dir. 

lskilip'de 

İskilip, (Hususi) - Kültür itleri 
üzerinde çok esaslı surette çalışılmak· 
tadır. Orta okul, buranın üç yıldır çok 
sevindiği bir varlık, bir ~bide olarak 
ya~amaktadır. Okulun her yıl talebe 
sayısı artmaktadır. Geçen yıl kırk tale
besi varken bu yıl yetmif talebeye çık
mıştır. 

Bundan başka merkezde üç ilk okul 
vardır 9:34-D:fü yılı mevcudları pek az 
olan bu okulların talebe sayısı iki mis
line çıkmıştır. Şimdi bu okullarda 800 
talebe 'çkumaktadır. Tahsil çağındaki 
çocukların hepsini okutabilmek için 
bir okula daha ihtiyaç vardır. 

Köylerimizde iki mıntak2!da tam 
devreli üç yatılı okul açılmıştır. Bu o• 
kullarda 150 çocuk okumaktadır. 

Türk köylüsünün her yönden yük
selmesine özünü vermit olan öğret -
menler de, yatılı okıılla.rdan beklenİ· 
len randımanın çok iyi derecede alın • 
masına ehemmiyetle çalışmaktadırlar. 

Eskişehirde ve 
Tekirdağında 

Hamit gecesi 
Eskişehir (Hususi) - Halkevinde 

inegölde bir ya~ık~lci yakalandı d d 8 L 
İnegöl (Hususi) _ İsmall oğlu Osman a _ tertip edilen Hami geceain e üyüa: 

dmda blr yankesici pazar yeriı:de Babaoğlu Şairin {lahsiyeti ve hizmetleri anlatıl· 
köyünden Mehmedin cebinden 75 lirasını dı, eserlerinden parçalar okundu, liae 
çalmış ise de zabıta tarafından ynkalanarak edebiyat muallimi Cemal Duru güzel 
adllyeye verilmiştir. 

Iskillpte yoksul talf!belere yardım bir hitabesi binlerce halk tarafından 
İskilip ıHususil - Okullarda bulunan 80 alkıslandı. Diğer bir çok hatipler Ha

yoksul yavruya her gün öğle y~meğl veri - midin mezayasından bahsettiler. Sa· 
llyor. Mlsakunllli okulunun Ataturk ve genç- . 
llk köşesinde kurulan sofrada kendini dil _ )onlar çok kalabalıktı. Bır çok halk sa· 
şünenler arnsında sevinçle bu yoksul ynv - lonlarda yer bulamadı ve cadde bile 
ruların görülmesi en biiyiik bir zevk veri - doldu. Herkesin yakasında Hamidin 
yor. 23 Nisan Bavramına bu ya\'rulara el -
blsc de glyeceklerdlr. hatırası olarak Halkevi tarafından ha -
Girl'sıın ve Tekirdağ Kültür Direktörlükleri zırlanan rozetler \"ardı. 
Teklrdnğı, <Hususi! - 11 senedir Tckirdn-

ğında Kült ur Dırektorluğıl yapan Tevfik Ye- T ekiı-dağında 
nen Giresun Kultur direktorlüğiıne, İzmir Tekirdağı (Hususi) Burada 
müfettişlerinden Emin Ataç ta Tekirdağ . .. . . 
Kültür dlrektörlü~tıne t.'lyln edllmişlerdlr. Halkevınde yapılan Hamıd ge sı pek 
Tevfik Yenen vapur iskelesinde kalabalık kalabalık olmuş, hatipler Büyük Şair!n 
bir muallim ve talebe kltlesı tarafından u- 1 hayat ve asarı, hizmetleri hakkında i-
ğurlanınış, ayrılmadan i?vvcl de halef, selef 1 • • .. • • • • 
ikl müdür şerefine bir çay ziyafeti verilırılş-ı zahat vermışlerdır. Dahı pır ıhtıramla 
tir. anılmış, hatırası taziz olunmu,hır. 



SON POSTA 

:-----------------, .. 

ev ki e aç 
okudukları ve iki firarinin mektepte beraber 

hadiselerin her ikis:ni de tevkifhanede 
diği anlaı:ıldı, tahkikat ilerliyor 

birleştir-

Evvelki sabah tevkifhaneden katil suç- ri sanılmaktadır. 

lulan Abdullahla T evfiğin kaçtıklarını d ün 1 Kaçanlardan Abdullahın, geçen rama· 
bütün tafsilatile yazmış, bu arada tevkifha- zan, Ayaı:ağa çiftliği cıvarına götürülüp, 
nenin yeni inşa edilen ve henüz tesellüm o- orada öldürülen ve postane kasasını soy
lunmıyan hastane ve ameliyathane kısmı· mak maksadile cebinden kasa anahtarları 
nın demir parmaklıklı pencerelerinden bi- alınan veznedar Hüseyin Hüsnünün ka tili 
rindcn kaçtıktan, geç vakit anlaşıldığını sıfalile ağır eczada yir~ dört sene ağır 
da haber vermiştik. hapse mahkum Ürgüplü Abdullah olduğu-

Müddeiumumi tahkikat yapıy,or rıu yazmıştık. O vak"ada suç ortağı Yunus 
Dün sabah, İstanbul müddeiumumisi cia, on seneye mahkum olmuştu. Bu karar, 

Hikmet Onat, tevkifhaneye gitmiş ve va- henüz temyizdedir. 
z.iyeti gözden geçirmiştir. Hıkmct Onat, Kaçan Tevfik kimdir? 

bu tetkikten döndükten sonra kendbile Abdullahla beraber kaçan Antakyalı 
görü~en muharririmize, ıunları söylemiş - T cvfik, orada geçen sene içerisinde bir mi-

tir: ras yüzünden amcası Saffeti öldürmekten 1 
- Kaçış vaziyeti, yazmış olduğunuz gi- suçludur. Saffet, Adanaya geçmi ... ~ oradan 

bidir. Kaçanların, bir an evvel ele geçme- lstanbula gelmiş, Antakyadan vaki ihbar 

)eri için, bütün tedbirlere baş vurulmuş- ve müracaat Üzerine de. Balatta yakalana
tur. {-Iatta, izleri de bulunmuş gibidir. iz rak tevkif edilmiştir. 
takibi, müsbet neticeye doğru devam cdi- Abdullah, nüfus kaydına göre, yirmi ya 

yor. Ncrdcysc ele geçecekleri muhakkak- şını bitirme<liği gibi, bu Tevfik de 0 vazi· 

tır. yettedir. ikisi, birbirlerjle ötcdenberi ar-
Onlara yataklık edenler de kadnıdırlar. Mektepte bir müddet bernber 

ceza görecek okumuşlar, sonra bazı sebeplerle ikisi de 
Bu arada ıunu da bahse kntayım, mev- mektepten çıkarılmışlardır. iki arkada,, 

l:uf ve mahpusların kaçması ayrıca suç ol- katil suçu dolayısile tevkifhanede bulu, un
duğu kadar, kaçan suçluları saklamak, a- ca, birleşik yaşamıya, başbaşa sohbetlere 
lakadar yerlere haber vermemek te aynca dalmıya koyulmuşlar ve anlaıılan beraber 

suçtur. Ve saklıyanlarla haber vcrmiycnle- kaçmak işini de, bu tatlı sohbetler sırasın· 
re de, kanunda şiddetli ceza yazılıdır. Bu da tasarlamışlardır. 1 

itibarla da, onları saklıyanlar veya saklan- Ahbap çavuılar meydancılık mı 
dıkları yeri bilenler varsa, derhal bnber yapıyorlardı? 

''ermek vaziyetindedirler. Bu, gt:rck şahsi Bu iki arkadaşın, tevkifhanede uslu 
menfaatleri, gerek ummenin menfaati ica- durmaları üzerine kendilerin~ meydnncılık 
hıdır. yaptırıldığı da rivayet ediliyor. Buna na-

Tevkifhane mensupları, esaslı surette zarım da, onların uslu durmakla, ınevkuf
sorguya ç"kilmektedirler. Neticede bu fi- !arın hallerini kontrol edenlerde emniyet 
nr işine doğrudan doğruya veya göz yum- uyandırrnnğı gözettikleri tahmin olunabi
mnk veyahut da vazifede ihmal göstermek lir 1 

• suretile istiyerek, istemiyerek sebebiyet ve Abdullahın, lstanbulda bir m etresi ol· 
1enler bulunup bulunmadığı, tesbit edıle· duğu, Tevfiğin de annesi ve kard <' i bu
cektir. Bu yolda suçlnrı görülecek olanlar, lunduğu öğrenilerek, aranıp bulunmu~. i!a-
§iddetle cezalandırılncnklardır. delerine müracaat edilmiştir. 

Diğer taraftan, tevkifhanede böyle bir Kaç.anların, nerdeyse yakalanmaları 
hadisenin tekrarlanmaması için, lazım ge· beklenilmektedir 1 
len bütün tedbirler, gayet sıkı ve tam ola
ıak alınmıı bulunmaktadır. Dolayısilc de, 

bundan sonra böyle bir hadise olmasının, 
kafi olarak önüne geçilmiş, demektir! 

Demir parmaklıklar nasıl kesilmiş? 
Müddeiumumiliğin bu husustakı söz.leıi 

'ourada bitiyor. Tamamlayıcı olarak aldığı
mız malumata göre, tevkifhanenhı henüz 

tesellüm olunmıyan hastane ve ameliyat: 
hane kısmındaki pencerenin demir par· 
maklığı, bir destere ile kargir kısma gömü
lü parçalan yerinden oynatılarak, kaldırıl

mı:tır. Bu desterenin, tevkifhanenin malı 

Olgunluk ve mezun!yet imtihanları 
Olgunluk imtihanlarile mezuniyet 

imtihanlarında bir gruptan kalarak, 
f stanbul Üniversitesine ve Ankara ta-

1 rih, dil ve coğrafya fakültesine devam , 1 

edenlerin ikmal imtihanları, 26 ile :~O 
nisan arasında yapılacaktır. 

======--==c=::::=:.:============================~====:=:====:::::o 

" Bir genç hız 
Arıyorum,, 
İstanlbulda iyi mevki sahibi, is • 

tildball müemmen bir :zat bana, beni 
kendisine minnettar bırakc:n bir il
tifatta bulundu. Mektubunda diyor 
ki: 

- c Yazılarınızı takip ediyorum. 
Tecrübe sahibi, görgüıiı, olgun bi:r 
kadın olduğunuzu anhyorum. Tak -
dirinizi kazanmış bh· genç kızın iyi 
bir aile annesi olacağına eminim. 

Benim yaşım, tahsilim, kazancım, 
aile münasebetlerim, kendi gözümle 
ahlakım şu, bana eş olacak bir k12 

bulabilir misiniz?» 

* Akşam sevdiğim bır aileye davet· 
liydim. Ev sahipler nden başka biır 

kaç ihtiyar dost ta vard1. Cay içer -
ken buernektup batır!ma geldi. Bit -
tabi ne mektuptan, ne de müracaat 
edenin hüviyetinden l:ah~etmed'im, 

sadece yakından tamdığını bir erke· 
ğ"n h('c::abına hanf!i f!enc km tavsiye 
ed .. bileceaimizi sordum. Bu, biziııı 

jçin sonu gelmiyen bir konuşma, biır 
de ne yalan söyliyeyim, dedi kodu 
mevzuu oldu. Bildiğimiz genç kız -
lara önümüzde hayali bir geçit res -
mi yaptırttık. Hemen her biri i9in: 

- Hakikaten güzel kızcağız, de · 
nıiliyordu. Tahsili de var, biraz para· 
sı da olacak. 

Ben soruyorum: 
- Peki, fakat oğlunu7 evlenme 

çağına gelmiş olsaydı, bu ~nç kızı 
gelin olarak alır mıydınız? 

Derhal ortaya bir sükut çöküyor· 
du: 

- Bilmem ki, diye mırı1danıyor
du. 

Aziz okuyucum, iki genci ölünci
ye kadar ıbirlikte yaşamak üzere bir· 
!eştirmek müteşebbise öyle bir 
mes'uliyet tahmil eder ki insan bu 
yüke ancak kendi kız: ve oğlu için, 
o da kısmen tahammül eder, nihai 
kararı gene ~liıkadarlara bırakmak 

ister. Kızı tanırsınız, erkeği tanır -
sınız, fakat bu tanımak nisbidir, kalb 
açık bir kitap değildir kı okunsun! 

TEYZE 

uGu 
Bu seride 
Neler 
OkuJıacaksınız? 

suz 
Bu köşkün nerede 

olduğunu söylemiye • 
ccğim. Zirn üzerinde 

<ıKiralıb diye daimi 
bir levha asılı durur ·w 
~ahiplcri, köşklerinin 

uğursuz olduğunu kim 
senin bilmesini ete • 

G ündellk hayatın dışmda kalmış mezler. 
• birçok hl'tdlseler vardır ki biz, on Yalnız bu köşkün 

lan harlkulfıde, fevkaltabtiyc hiıdlseler . . 
olarak kaydederiz. Bir türlu sebeplerini Londra cıvarında bıı 
anlayamadığımız bu hadiselerin mahlyet- tepede olduğunu ıöy• 
Icri acaba nedir? l liyebilirim. Etrafında 

., nsan -Oldükten sonra yaşamaktn çam ağaçları vardır ve 
devam eder mi? Bir olü, beşeri mfı. 'I yazın bahçesi çiçekler· 

nada tezahürlerde bulunab!llr mi? Kısa le doludur. 
lbir maziye kadar müsbct ilimlerle meş- . f k· icada 

1 b -ı- k ı sene r 
gul olan ar u suallere gu umseyere 1 .1 • efr•dın • 
uhayır, olamaz• diyorlardı. Fakat. radyo- ve aı emız .. 
nun, televizyonun bir hakikat, ilmi blr şe- dan birinin başına ge· 
niyet olduğu bugün, aynı alimler, susu- len bir hadise müna-
yorlnr. İnsanlardaki beş hassadan gayrı sebetile bu uğursuz 
tumtırıı. uğram~ blrtn.k1m l;~salardan fi- köşkün mevcudiyetiıı
lfın bahsederek blrşcyler mırıldanıyorlar. 

· den haberdar oldum. D unyada en büyük .kuvvet, şüp-
hesiz ki korkudur. insan, korku- Yaşıma hürme -

yu lzah edemediği hadiseler karşısında ten, tarihi bir mahluk telakki e· 
duyunca, mafevkattabllycye inanır. Bu derek arn aıra sırlannı bana if§a 
«inanmak• ne demektir. Bir nevi izah de- ve tevdi etmekte bir beis görmiyen yeğe· 
mcktlr. Demek izah edilen §eylerden ar-
tık korkulmamalıdır. Fukat ya bir izah nim Tanit. bir eün, nişanlandığını haber 
şekli bulamazsanız ne yapacaksınız? Ye- verdi. Nişanlandığı genç, yakışıklı ve iyi 
gane dehalet edecc~lnlz şey .inanmak» bir ailedendi. Annesıni tanırdım. Mektep 

tır. i arkadaşımdı. 
O halde inanını~ ki dünyada birçok es- T anit san' at ile tabiatın imtizacından 

rarenglz şeyler vardır, ve bu csrarengl.z 
h adiseler, her milletin edcblyatın:ı geç- ı· husule gelmiş nefis bir kızdı. ~ünün bazı 
miştlr. saatlerinde tunç, bazı saatlerınde bakır 

anglmlz kiiçükken, ninemizin rengini alan harikulade saçları, iradeli fa • 
kucağında bir korku, cin, peri kat tatmin edilmemiş hatlara sahip çehre~i 

masalı dinlemedik, tltremedlk~ Kaç ma-
halle vardır ki bir tekinsiz ycrl, evi veya r:.i sanki alevlerle çcrçcvelcrdi. Gözleri ya-
köşcsl, bir hayaleti, bir hikayesi olmnsm? l şının genç olmasına rağmen, görülmeğc 

er mllletln edebiyatı, tarihi perl, ı değer ne varsa her şeyi görmüştü ve Tanit 
cin, korku mnsaJ!an ile doludur. bütün manasile bir «nnşad» kızdı. Fakat 

Edebiyat bunlarla b:ıı:;Iıı.r. <,.'Unkü bu ma- bu, hiç bir vnkit onun manen temiz ve hos
sallann kahramanları öyle birer fılemde 
yaşarlar ki, bizlm iılemlmlzden başkadır. sas olmasına mani değildi. 
Bu fllcmc hayal fi.lemi derler Gayri müm 1 Nişnn1andığını söyleyince: 
kün, muhayycr ülukul , harikulade, fcvkat 1 _ Memn~n oldum, dedim,. İ)•i ~~r ~enç· 
tabilye bu haynl aleminde mümkün, mn- tir. Seni mes ud eder ve her ıstedıgını ya
kul, alel de ve tabiidir 

par. 
- Evet, dedi. ikimfa de çok mes'uduz. 

L harrir arkadtı"-ırr.ız I"ikrct Adil, 
dünya edC'b!yatında muhalled 

olmuş büyuk veya küçük bir tarzda blr 
çok hikayeler okumuş, bunları. ııSon Pos
ta. karileri için hülüsa etmiştir. Bir seri 
halinde olmakla beraber, bl!"lbırlerlnden 

tamamen müstn.kil olnn bu hikayeleri neş 
re başlayacağız. Korka korka, fakat bir 
türlü elinizden bırakamıyarak ve zaman 
zaman da kendi veya tanıdıklarınızdan 
birinin başından geçmiş vak'nları hatır -
!ayarak okuyncaıtınız bu hikiı.yelcr mu
hakkak k1 siz! şiddE'tle al!knıandıracak-

Ve evlendikten sonra orijinal bir ıeye ka· 
1 rar verdik. Herkes gibi balayı seyahatine 
çıkmıyacağız. Bir köşk kiralıyarak bir knç 

y orada kalacağız. Eğer huşumuz.a git -
ınezse, başkaıını kiralanz. Cörüyorsunu:z 
ya, biz sizin zamanınızda evlenenler gibi 

: değiliz. Eğer bir şeyden ho~lıanmaz.sak, 

1 

vazgeçer, baıka oeylerle meşgul olu.ruz. 
Ccvnb vermedim. O, devam ettı: 

tır. 1 - Annem, Londradan elli mil kadar 

'----------------_) mesafede bir köık haber almış. Çok iyi de
~,,...._~ - ğjl mi? Canımız sıkılırsa şehire inecek ka-

Dünün çocuğu, bt·günün 
. ... 

çocugu 
Dünün çocuğuna : 
- Ağır ol da Molla desinler. 
Diye terbiye verirlerdi: Bugünün ço

cuğuna da terbiye veriyorlar: 
- Ağır olma da Motla demesinler. 

* Dünün çocuğu mekt~be dayakla gi-
derdi. Haddin varsa bu~ünün çocuğu
nu dayakla mektepten çıkar. 

* Muallim, dünün çocuğunun en sev-
mediği insandı. Muallim, bugünün ço
cuğunun en çok sevdiği insandır. 

* Dünün çocuğunun nası'bı ayak altın-
da ısürü.nınekfıi. Bugünün çocuğunun 
yeri başımızın üstündcdır. 

* Dünün çocuğu, Jafa karıştığı zaman 
ağzına tokat vurulurdu. Bugünün ço
cuğu ırua karıştığı zaman ağzından ö
pülüyor. 

* Dünün çocukları arasında bugün 
için yetiştirilenler azdır. Fakat bugü
nün bütün çocukları yarın için yetiş
tiriliyorlar. 

İM SET 

Sınai maddeler hakkındaki tetkikat 

dar yakın. Sonra etrafı tamamen kır ol -
duğu için, istediğimiz kadar gezebiliriz, te· 
nis oynanz, mehtapta denize girebiliriz. 

Her halde sıkılmıyacağız. 
Ertesi gün, Tanit'in, annesi ve nişanlısı 

ile köşkü görmek için gittiklerini haber al

dım. Fakat kader gittikleri gibi dönmele

rine müsaade etmedi ve Valter, Londraya 
Lir cesed halinde döndü. Tanit' e gelince, o, 

aylarca hnstanedc kaldı. 

Hadisenin nasıl cereyan ettiğini, anne· 

sinden öğrendim. Uğursuz köşk, fevkalade 
güzel, dayalı, döşeli, İspanyol üslubunda 

yapılmış bir bina imiş. EtTafınd.\ nefis ve 
muntazam bir bahçesi varmış. T anif in an· 

ncsı : 

- Bekci, dedi, bizim geleceğimizden ha
berdar edilmişti ve bizi bekliyordu. Köşk
te her şey, bizi kabule imade bir vazi -

yette jdi. Hatta telefon bile vardı ve iıli • 
yordu. T anit sevincinden ne yapacağını 
bilmiyordu. Nişanlısının elinden tutmuş, hır 
odadnn bir odaya sürüklüyor, merdivenler 

elen ko~a koşa inip çıkıyordu. Ben, köş -
l.:ün, hizmet işlerine ne kadar uygun olup 
olmadığını tetkik ediyordum. Mutfağa, 

banyo dairesine bakmak üz.ere ayrıdım. 

Onlar da, saadet ve güneşle mest, bahçeye 

çıktılar. 

Bundan sonra ne olduiunu hilmiyordu. 

Onun jçin alt tarafını Tanit anlattı : 

YAZAN: 
Marguise de TOWNSHEND 

Nakleden : Fıkrct Adil 

miz yol çakıl taşındandı, bir ayıık ıesi dı.ı ' 
yulurdu. Hala, sen bir hayalet görrnecli' 
mH 

- Ben mH Vnllahi ••• 
- Bu kadın muhakkak bir hayaletti, f&' 

kat o dakikada bizim nklımızdan hiç böyle 

bir şey geçmedi. Kadın, siyahlar giyinnıi~ 
matem içinde, uzun boylu, oldukca güz.el, 
lakin müthiş mahzun bir kadındı. Uzaklar 

dan gelir gibi bir sesle konuşuyordu. Bit' 
sordu: aBuraya niçin geldiniz? ıı Valter se 
hebiııi nnlatı ve: 

- ·- «Burası, dedi, tam nradığımız yer.» 
Kadın şöyle ccvab verdi: 
- «Yal Ötekiler de öyle söylüyordu.11 
Valter cc ötekılern lafına biraz şaşırmış ' 

tı. Lfıkin aldınş etmedi, devnm ettı: 
- «Yakında evleneceğiz. Klasik balııf' 

seyahatlerinden bıkkınlık geldi, onun ıç:J11 

buraya ... » 

Kadın sözünü kesti: 
- «Anlıyorum, dedi, her halde çok 9c 

viıiyorsunuz değil mn)) 
Bu sual bizi şaşırttı. Ben cevab verdim: 
- «Pekala anlaşıyoruz. Mes'ud olııcn 

ğımızı da ümid ediyorum.» 
- ((Ötekiler, dedi, çok sevişiyorlıırJ" 

-· IJ' Fakat köşk onların mes'ud ol:nnsına ınus 

ade etmedi.» 
Hayretle ona bakıyorduk. O izah etti= 

- «Köşkü buraya ben yaptırdım. Barı~ 
bu yerin bir takım gizli kuvvetlere aid 0

' 

duğunu, bunların yabancıları sevmediklc ' 
rini söylemi;ılerdi. Fakat manzara o kad•: 
güzeldi ki, bu koca karı hikayelerine kul" 
asmadım. Beni dinleyiniz yavrularım, ı..orı' 
draya dönünüz. Ve ötekilerin başıntı gc • 

]enleri dü_şüniinüz.» Sit 
- aHangi ötekiler? Kim bunlar? 

burada mı oturuyorsunuz?» k' 
- «Hayır, dedi kadın, ben daha uz1'· 

larda ..• » ~ 

Bu aralık uz.aktan bir çan sesi duyuldu " 

titredik. Hnttiı Vnltcr: 
- «Ne matemli bir sesi» 

Dedi. Garib kadın: . pe-
- ((Bu çan sesi, dedi, bir i arettır· 

diklerimi dinleyiniz.» . ııhlı• 
Valter artık kızmağa başlamıştı. Sıy 1, 

garip kadın tuhaf tuhaf gülümsedi ve f;ıı
diği gibi esrarengiz bir şekilde kaybo bıl 
Ortalıkta bol bir güne§ olduğu halde. .

1
,,, 

. . gııt,. 
kadının gölgesi de yoktu. Hiıdıseyı 

bulmağa başlamıştım. Valter de: .• , . r )cu• 
- ccGarip, dedi, bir takım ÇlZ 1 r?·· 

vetlerden bahsetti. Ne gibi kuvvetle 

Haydi eve dönelim .. » . . ııır'" 
Kalktık, köşke döndük, bekçıyı bu eli~ 

~yahli kadın hakkında malurnnt i5te1crıJt 
. yo 

Bekcinin böyle bir kadından haberi bİ' 
Belki de, civar köylerden birinde oıura~ııt' 
kadındı. Valter sinirlenmişti. Annem "er' 
f k • d.. . ..• G"t w~ karnr a tan yenı onmuştu. ı meg... .ô'/' 

d .w rıı"' 

dik. Annem, daha bahçeyi görme ıgı •;,·le' 
w fil 

liyerek kalacağını, sonra dönec~gırııb•f'rJilt• 
di. Kö~kten çıktık. Otomobilinuı.= r··"iiP 
Tam bu sırada bir kahkaha isittiıl'I· ) ele"' 
baktım. Kimseler yoktu. Yol. teP;ôı:ıe
tehlikeli bir dönemeçle iniyordu. Bu rclr" 

1 hı.k . ··a ret .9 

Memlekete serbest ithal edilecek sınai mad 
deler hakkında sanayi blrllğınde yapılan tet 
kikler ilerllemlştlr. Marııngoziann, dericile
rin istekleri tesbit olunmuştur. Diğer mad
deler de tcsbit edilerek yakında rapor İk
tısat Vekhletlne gönderilecektir. 

mecin o duğu yerde tc ı eyı 1., .. ..ıı 
d r;.,·· 

rada «oı> göründü. cıOı! dediğim bir ka • bir levha vardı. Val•er bunu 0 

- Valter ile ben, manz.aranın nefaseti 

karşısında hayran olmu§tuk. Köşk yüksek 
bir tepede idi. Bahçede oradan oraya ko
fuyorduk. . Küçük bir yol, bir havuzn 

müntehi oluyordu. Yeni bir şey bulun • 
ca sevincimizden haykırıııyorduk. Nihayet, 
bir sıraya oturduk. Karşımızdaki manza • 
ınyı seyre daldık. Öylece on, on beş daki
ka kadar kalmıştık. Tam kalkacağımız sı-

dındı. Nereden ve na'11 gcldiğinı duyma -ı tü. Büsbiitün sinirlenmi ti: 
mıııtık. Duymamız lüzımdı. Zi:a geldiği - (Devamı 7 inri snyfndn) 
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Kaçırılan futbolcu On günlük karı koca 

q ... '! • le. l.. .ın 

.L , 
Çl.Pıl ı. 

• • o. • ( ..,,~ 

. . l. l l 
., 

l"' 1»' .. 

1 • Murettlş, bir t11tbol takımının antrenörü olan bir 
la.kımı ~rkadaşından yukarıdaki mektubu aldı. Bir futbol 
h Cin en kıymelli uzvunun meydandan kayboluşu 
dı a.klkaten bir fel!ket demekti. Hemen arkadaşının yar· 
mına koştu. 

2 • Mnrettiş, Arkadaşı Hul'e mUlQkı oldu ve 
merk6z uıuhaoimln o gece odaıından kay-

bolduğunu öirendi. Anlaşıldığına göre, kaleoi, 
saat sekiz ıularmda, merkez muhacimin odasına 
uğraıuış, fakat kendisini orada bulamamıştı. 

• 

4 _ MUfetti§ mektubu baştan 
aşağıya okudu ve kaflarını 

~ı\~ı. ~ gi~tik9e ehemmiyet kesr 
edilor;fu. Zarf nerede P. ,, diye 
soriiu. · 

niçin ayrıldılar? 
Di * >#- .. --::---~-----

§Çi yeni geline " On beş gün evvel gelseydiniz masraf çokaz 
olacakh,, deyince zengin koca bağırdı: "Madem ki karımın d. ı · 
on be~ gün evvel hastalanmıştır, ben on gündür evli oldu~: 

için bu masraf kayınpedere aittir 
------------.....:~--- n 
İslroçyada hUkuk mahkemc:-leri çok 

garip bır boşanma davasırun rüyeti ile 
meşgurdürler. Boşanmak için mahke • 
meye giden kadın bir daha barışrnıya
cağını söylemekte ve erkeğin bütün 
ısrarlarına rağmen davasın<ian vaz 
geçmemektedil'. Hemen şunu da il'Ave 
edelim ki mahkemeye düşen kan koca 
ancak on günlük evlidirler. Ve bix 
dişçi yüzünden boşanmağa karar ver
mişlerdir. Dişçi yüzün.den devince ek • 
seriya vaki olduğu gibi bav~nın bir 
dişçiye gönül verdiği za~edtlmesin 
bilfilds bayan da, bayanın djslerln! te: 
d~viye teşebbüs eden ~çi d~ çok dü
rust ve namuslu insanlardır. Hadisenin 
ne şekilde cereyan et:mi§ olduğunu İn • 
giliz gazetelerinden naklen karilerimi
ze bildirelim. 

İ.skx>çyalı zengın bir ger.ç olan Fal • 
ker bun.dan bir sene evvel Londraya 
geliyor. Kendifii esasen tahsfüni Lon· 
~ada yapınış ve kabil olduğu kadar 
Iskoçyah olmaktan sıyrılınağa çalış • 
mıştır. Bu arada sosyeteye karışmış ve 
Londranın maruf kuyumcularından 
Tavsendin ailesi ve onun çok güzel olan 

3 • ~~cci, merkcıc ıtıuhacimln ın~l'••ıııd• 
ınıqıu ıma hitaben ya<ıılı bit mckt\ıp btıl· 
\'l'eıı8 · Zarfı a9m~ ve dotrudan doA-rura an· 

5. ~dl '. cı -zuf ldüp kitibinde olacak ı kızile de ,tanışmış. Bu tam~ıklık ibir 
i• eyım ~etiroyim ı. 1) cevabını verdi. müddet sonra sessiz bir sevgiye, ora • 

~ Jretirmifti. 

• 

/ 
8 .. Merkez mubaoimln odası en 
eıetııd alt katta idi. Aşağı katta biti~ 

ede Yalnız katibin odası vardı. 

j • Yastıkta bit' kan lekesi vardı. 
Döşemede bir ağır cismin sü-

8 • Pencereden <lışany11 çıkım mo
fettiş kendisini caddeye bakan 

rttklendlal apa<Jıktı. Pençerenin ka
natlan ardına kadar açık duruyordu. 

bir bahçede buldu. Yolun kenarın· 
daki kapının yanında otomobil teker-

leklerinin izJerJ görlllllyordu. · 

1 O • MU~ettiş .zarfı muayene erlerken, kAtibin odasının şeklini, 
vazıyetını aklından geçirdi. Ve « Herhalde adamın uy-

kusu atır olııok 1 » diye söylendi. 

9 • ~:f{etiş antrenörün odasına döndü. 
\'e 

0 
P de orada idi, kQtip zarfı uzattı 

iOCe hJç birşey duymadığım söyledi. 

l 1 • ~~l~;:de oır mürekkepli kıtleoı bulunmu~tu. 
<.lecti. MUfott' nör, a Bu merkez nıuhaoimfn kalemicllr » 
kınıın YOkl ış, nyııl zııııınnrJa kaleeınin sant sekizde ta· 

nınasını yaptığını öğrendi. 

12 • Bunun Uzerine nıtıfcttiş, kaleciyi sorguya çekti. 
. Kaleci zarflıı mektubun odada görmüş olduğu 

zarf ıle mektup olduğunu tasdik etti. MUfeUi:;;in bir sualine 
karşı da kdtiple, merkez muhaclnıin aralarında samimiyet 
olduğu cevabım verdi. 

M üfettiş. vak'ayı incelerken, merkez muhacimi 
kaçıranların içeride bir ortakları olduğuna 

muhakkak surette kanaat getirmişti. Bu ortağı bul
du ve muammayı halletti. 

Suç ort.?qı klmdır: .. Bulı:ımadınızsa 18 tnc! s:ıy -
fayn bakınızt 

dan da ilanı aşka gitmiş va gençler 
birıbirlerini sevmişler, Falker de kızı 
ailesinden istemiş. 
Kızın babası tecrübeli bir adammıs. 

Loizi karşısına çağırmış: • 
- Kızını demiş. sen de Falker ile ev

lenmek istiyor musun? Kızı ü:ısdik ma. 
kamında boynunu bükünce· 

- Ben seni o gence veı meğe tarnf
'tar değföm. Zira İskoçyalıları gayet iyi 
tanırım, İskoçyanın havasından mıdır ' suyundan mıdır? Hepsi minlarafıllah 
hasis olurlar. İskoçyalıların karılarını 
aç bıraktık.lan insanı canından bıktıra 
cak kadar hesaıbi oldukları maruftur. 
~onradan pişman olursan hanşmam. 
Isttkbalini kendi elinle baltalama .. söz 
lerini ilave etmiştir. 
Aşk ferman dmler mi? Bugüne ka· 

dar milyonlarca, milyarmıca defa din
lemediği gibi bu sefer de dmlememiş 
ve geçen ayın sonunda bu gençler is
koçyada evJcnmisler 

Luizin babası bu 
0

nikahrı razı olma
dığı için ~üğüne bile gıtıııemiş. 

Falker Iskoçyanın ıJengin aılelerin
den birine mensup olduğu için Luiz o· 
talunin etmiyormuş. Fakat evdeki pa
zar çarşıya uymamış. Evlendiklerinin 
onuncu günü 1miş. O sabah Luizin dis 
leri fena halde ağrımış. Bir dışçiye git: 
mek zarureti hasıl olmuş. Folker karı
sını ahnış ve mahallin en meşhur diş· 
çisine götürmüş. 

Dişçi genç kadının dişlerıni muayene 
etmiş ve kocasına : 

- Yazık demiş. Eğer on beş gün ev
vel gelmiş olsaydınız ağızda üç tane çi.i 
ı·ük dişi doldurmakla iktifa ederdik. 
Şimdi altın kuron yapacağız ve size 
pahalıya mal ol.acak. 

Falker bir müddet düşünmüş ve diş· 
çiye: 

- Bana niçin pahalıy& mal olsun 
demiş. Karımın dişlerini yaparsımz. 
Ben kendisile evlen~li ~ncak on gün 
o~~yor. Dişlerinin bozukluğu onbeş 
gun evvel başlamış, binaenalevh on • 
dan ben mes'ul değilim, hef..abıv babası
na gönderil"Siniz. 

İskoçyalı dişçi bile bu vaziyete hay· 
ret elmiş: 

Karı koca 
Ruhu bu kadar kirli olan bir adamla 
kat'iyyen yaşayamazdım. Aynlmak ke 
rarını verdim. 

Falker ise şunları söylemektedir: 
- Ben de bu hadiseJen dolayı çok 

müteessir oldum. Bu işi hasisliğimden 
yapmadım. Ben karımın en ufak ihti· 
yacını bile temin etrnek1e mükellef ol 
duğumu bilir ve takdir ederim. Nite
kim karım ile bulttnduğumuz on gün 
zarfında istedi~ini yem s ve istedığıni 
içmiştir. Fakat ortad:ı bir de hak ve 
prensip meselsi vardır. Ben karımın 
her nevi ihtiyaçlarını tem;ne rnec'bu • 
ruın. 

Karım olmadan evvelkı masrafların • 
dan bana ne. Bu prensip meselcsinı ken 
disine de babasına da izah ettim. İkisi· 
ne de fıkrimi kabul ettiremedim. Çocutk 
ça bir ısrar ile boyuna bana: 

. - !.,koçyalı değil misiniz ... En iyi· 
'1tz bıle akla hayale gelmiyecek hasiı;
\ikler yapar diyorla,.. 

'Ben hasislik yapmadım. Makul bir 
wnesip meselesini oı taya koydum. 
ı>rensip saMbi olmak fena mıdır? 

Korku hikayeleri 
(Baştarafı 6 ıncı sayafada) 

- E.h, dedi, dünyadaki bütün tehlikeler 
ve bütün gizli kuvvetler vız gelir. 

Ve otomobili büyük bir hızla harekete 
getirdi. Dönemece doğru yıldırım gibi iler• 
!edik. Fnkat tam döneceğııniz zaman, kar· 
ıımıza bir kamyon çıktı ve ... gözlerimi haa 
tanede açtım. 

Tanit hüngür hiingür ağlıynrak kucnğ4· 

ma atıldı: 
- Siyahlı kadının hakkı varmış halacı

ğım. Sonradan öğrendim. Ötekiler <lediği, 
biricik oğlu ile ni anlı:sı imis. Köşkü onlar 
için yaptırmış. Fnkat tehlıkeli dönemeçte, 
bir otomobil kazasında ölmü'iler. O da, ke
derinden, biraz sonra ölmfü:. Bize gözuken 
ve hnber ven-n o jdi. 

Ve tunç saçlı mağrur genç kız. hif" bir 
şeyden korkmıyan Tanit bana ürkek ürkek 

baktı: 

- Hala, dedi. beni deli zannetme. Sim-
-:-- ::rasıl olur Bay FaJker demiş, müş 

terımın zevci dururken babasından na-
sıl para isterim? di artık hayaletlere inanıyorum. inanmuila 

O anda Luiz tabii yerin dibine geç· mecburum ...... 

miş ... Derhal doktorun muavenehane- -----
sini terkedcrek evinde eşya~ını top -
lamış ve doğru Londraya babasının evi 
ne gitmiş. Hadisenin üs: tarafını Lui

Terfi eden muallimlere maaş 
zamları veriliyor 

zin ağzından dinlıyelim: 
- Bunun üzerine izzet: nefsim fe\'· 

kaladc rencide oldu, mahcub'yetımd(>n 
ne yaptığımı şaşırdım. Kocamın hatm 
na böyle bir hesap nasıl \'e nereden 
gelmişti. O sevdiğim adam birden b"re 
karşımda yıkılıverdi, muhabbetimin, 
aşkımın bir anda söndüğünit gördüm. 

Geçenlerde terfi eden 770 mualli· 
min l mayıstan itibaren zamlaunı al· 
malan tekarrür etmiş ve bu hususta 
İta emri çıkmıştır. Öğretmenler l ey· 
lülden itibaren zamma müstahak ol· 
dukları için bu tarihten 1 mayısa ka· 
dar olan istihkaklarını bilahare alacak
lardır. 
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Çocukluk Hatıraları 
Doktor general Besim Omer 

1 

. T oplıyan 

1 

Bay Halit Ziya Uşakhğil 
anlıbJor 7 ~ ı ı. _ '-~ . . anlatıyor 

Doktor ~neral Bes"m ömeri mua - ~ ~ cBenim bu konağın tenha bir tara· 
1 enehanesinde ziyaret ettim. O, mem· fında dadımla beraıber işgal ettiğim 

ıeketin en tanın· Mühendis, Bayan Niglr Ozbirol b•r odam vardı, 
mıs doktorudur. ve bu odanın bil· 
40 sene llocalık anlat~yor mem neden, ta -

etmiştir. Yaşı Bayan Nigar kadınlar aras:nda he - varımda ancak 
iler~ittk Fa - :lÜZ pek az yetişmiş olan miıhendisler· bir baş sığacak 
kat c1fın dut.naz, 

den biridir. Bayan Nigarı masası başın- kadar karanlık, 
ça~~~tkluk dev • da çalışırken buldum. Pergeller, gün · korkunç bir de 

yeler, adlarını bilmediğim cins cins 
ri, çok eski za - liği vardı. 
manda kalmış 0 • cetvellerden birini alıyor, bir!n· bıra · 
lan ~ayın doktor. kıyordu. V€ kocaman bir kal!ıda çiz • 
Çocukluk hatıralarındarı şunu anlattı: giler, toparlaklar çiziyordu. 

- Ben Kaptanpaşa rüştiyesine gi - - Bayan, dedim, bana bi!: çccukluk 
deıd·m. Orada aksi bir hocam vardı. 

Yanında upuzun bir de~ek bulunur
du. 

Birisi dersini bilmedt mı, yahut ta 
yaramazlık etti mi, sopayı kaldırır. ev
vela sopanın ucile omuzundan itt "kten 
sonra .. Şırak şırak y;ıpıştırırdı. Ben 
day. k yemeden bu mektepten çıktım 
amma. Hocamın başka1aıma W.yak a -
tışını hiç unutmadım. 

Bir kere de askeri idadıde arkadaş -
larım beni döw~ceklerdı. Ben çok çalı • 
fır .. Başka ba~ka kitaplar okur, dersi -
mi herkesten iyi hazırl.ıı dım. Arka -
da~ aı ım beni kıskanmı~lardı. Bir gün 
sınıftan çıkarken arkam~ı bir kaput at
tılar. Beni kaputun altına kapayıp bir 
temiz döveceklerdi. Fnkat C.yle kurtu
luş kuı tuldum ki, bir t~k tok.:ıt bile ye· 
med n kaputun altından sıynlmış ol • 

hatıranızı anlatır mısınız? 

- Çocukluk hatırası mi? 
Şimdi çocukluğa mı döneceğ" z! H:ç 

niyetim yok! 
- Niye? 

..- B~tan okuturlar. 
Gütdüm. Gtilü.ştük 'e anlattı: 
cBen çocuk·uğumda sinemayı çok 

se,·e.rdirii.. Ş mdi de sevmez değilim 

ya! Bir gün e\·e bir kuzu aln::~ıardı. 
Bana, kardeşime ve bizden de yaşça 

pek fazla büyük olmıyan füı.clıma: 

- Bu kuzuyu bugün ot1aıır, karnını 
iyice doyurursanız sizi bu geC'e sine -
maya götürürüz. 

Zaten şimdi o-
damö&n ziyade 
bu delıği goruyorum, hatta be· 
ni ta tevellüdümdenherı kendisin~ 

maleden, emziren, büyüten, bir dakika · 
terketmiyen, sonraları bana hikaye et
tiklerine göre, bana ait çamaşırları yı -
karken bir peştemalın ıçıne beni sarıp 
::"1rmalıyarak Çat gölü lıavalisinden ge' 
tirdiği usule tevfikan strtına bağlıyan 
bu dadıyı da hatıralarımın arasındD 
goremiyorum. GüU"dan uadının men · 
k helerini hep sonradan d;nled1m. 

Oh! Bu tavanın siyah deJ:ği.. 
Bir zaman oldu ki ben gecenin mu • 

ayyen bir saatinde uyanırdım, ve göz
lerimi aç.ar açmaz derhai c deliğe ba
kardım. Dadımın başucunda yanan kör 
b"r kandilin titrek ziyas.ile vazihan 
gördüm ki delikten 'Dirbirini takip ede· 
rek, türlü garip evza v~ eşkal ile, beyaz ı' 
elbiselerini savurarak küçük küçük, 

BESiGI SALLA YAN EL 
C~HANl HAKiMDIRI 

Ç ocuk demek her şeyden evvel anne demektir. Çocuğu doğuran, onu., 
dünyaya gelir gelmez ilk sine sine bastıran, ona ilk gıdasını verdiği 

gibi, ilk terbiyesini de veren hep an nedir. Onun içindir, ki dünyanın her 

yerinde iyi çocuk yetiştirmek isteyen milletler, her şeyden evvel çocuk an
nesine yardım esasını kabul etmişlerdir. «Çocuğun ilk mektebi annesinin 
kucağıdır• sözü ne karlar doğru ise, «beşiği sallayan el dünyaya hMtimdir• 
sözü de o kadar beliğ \'e o kadar hakimane bir sözdür. Çocuk haftasının 
bu ilk günü, okuyucularımıza takdim ettiğimi.z şu lev'ha ise, (Çocuk ve an
ne) denilen kudsi mefhumların, (an ne şefakati> denilen ye-tişilmez fazi· 
letin ad~a bir timsalidir. 

dum. 

Doktor general Kadri Raşit 
anlallyor 

Dediler. Biz bu Yadi alınca hemen 
kuzuyu eYimize yakın b·r c.rsaya gö -
türdük, akşama kadar otıattık. Akşam 
eve gelir gelmez de bol bol arpa ye . 
d irdik, üzerine de su içirdik. Bize ve • 

rilen ifin üstesinden gelmişi ik.. Tabi 
sinemaya da gittik. F~kat ertesi gün 
bahçeye .indiğimizde ne ~relim: 

ancak üç beş karış boycnda, adamcık· ı 
lar iniyor, sonra inlerine, yukarıya tır· 
manıyor, biI'birine doıanarlik, birbiri- '"---------- ----- - --------------·"" 
ne~~arak._Vebuin~ç~~öyk~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

buk oluyor ki onları tamamen seçmek Muallim Bay Ahmet Halit / Doktor Bayan Nadire Sadi 
General Kadri Ra~it, çocukluktan 

çok U7.ak, fakat çocukbra çok yakın 

biı: dokt0rdur. O-
nun muayene · 
hane'ime hep ço· 
cukla~·ı getirir · 
Jer. O çocukları 
se,·e .:.l've, okşıya 
ok~ıyct muayene 
eder. S.:m görüş-

miye gıtiğim 7.a
man da gene mu 

Kuzu ölmüştü. Meğer bır giin evvel 
biz onu o kadar çok doyurmuşuz ki za· 
vallı kuzu bu yüzden gece ç:ı~ıayıver
miş. 

Bayan Şukufe Nihal anlatlyor 
Kendisini telefonla aradım. Cocuk -

luk hatır~arından birini cınlatmasmı 
rica ettim. Kıy -
metli eriip bu ha· 
tırayt anlattı: 

a ycnehane - On yaş:a • 
!inde ağhyan bir rınıda idim. Sa -
çocuğu tatlılıkla susturmıya çalış1yor· bahleyin beni 
du. Çocuk sustu. Muayene bitti. Kıy • mektebe götüren 
metli doktorla şimdi bC'raberiz: hizmetçi yeme • 

Çocukluk hatıralarım a"l!atlyor ğımi de birlikte 
cÇocukluk hatıralnrım mektepten getirırdi. Yemek 

başlar. Mektebe ilk git'ii!irr. günün ak- hazır değilse, ba· 
şamı mektepten çıkı) .ı:dı...k. Ren de çok na para verirler· 
çocuğum, bir şey bilmiyorum. Meğer di. Yemek alırdım. 
tabur olup çıkılacakmış. Ren tabura Bir gün gene para vermışlerdi 
girmem işim. Yamma hyan biri geldi. Yolda bir kaç dilenciye ıastladım 

_ Sen tabuı a giı ınedin ha! dedı. ve elimdeki parayı birer bırer dağıt • 
Ben biı ~vap ,·eremedim. tım .. Öğle yemeği için elimde beş para 

_Aç avucunu! kalmadı. Tabii acıkmıştım. B~r arka -
. . ., dastan ist.iyebilirdirn. Mektehin balli-

Demesın mı.. Avucumu .açıım. 1 d. 00. .. ı-ı..·ıw· M • rd . . _ . ın an unç aJd,Uı ırr.. agru wn, 
Bır . .'ı.'~ucuma koca b~r. cte:;nekle bır bunları yapmama imkan yokdu Te _ 

defa . obu: ayucuma da bı: defa vurdu. ncff us zamanını oyunla filin geçirdim. 
Daha o gun mektepten :so~udum. 1 Sonra derslerle oyalanarak akşamı et· 

Bunu hatırlıyorum . Gene buna ben- tim. Fena halde acıkmıştım. Hi~t -
zer bir ,·ak'a daha hal1 rlıyorum. Hüs • çi de beni mektepten alına!< için ıeç 
nühat dersinde id k, önüme bakıp ya- kalmıştı. Bütün çocuklar gittiler. Bem 
zımı yazıyordum. Kalem m kırıldı. Ya· bekliyordum. Aqlıktan bayıiacak hale 
nımdakı arkada~ımdan çakı istcd;m. ı.,ıelrni.ştim. Gözlerim karardı .. O halde 
Çakıyı aldım. k.ıicmi )' :.ınt:um, çakıyı füen bir de baktım, kapının önündeki 
geri verecektim. Derste ıkcn başını ö- tahtaperdenin pervazında bir parça •i
nünden kaldırmak, yanrna bakmak ya- mit bırakılmış. Bir tereddüt vakfeBi 
saktı. Ben de ba~ımı fönimden kaldır . geçirdim.. Etrafıma bakındım .. Titri • 
madan, yanıma bakmadan. çakıyı sıra· ) en ellerimle simidi oradan aldım ..• Ve 
nın altından u?.attım. Meğt..'t' ben ya . dudaklarıma götürmek için de bil' an 
nımdaki arkadaşıma tı7.at.'.ıcağıma bir düşünürken gözlerim karardı. Oraya 
ötedekine uı.almıştm. Yanımdilki ar - düşüverdim. Tam o sırada hizmetçi de 
kada~ıın beni dürttü. O La.imin iş· anla· gelmişti. Simidi avuçlarımda sıkmıt • 
dıın. Ve .gene başım öniimc eğik bir tını. Beni bir araba ile eve götürdü. Ve 
haide. güldüm, arkadm1ıın da güldü. vak'ayı anlattL 

Çat; çut iki tokat sesi işittim. Ve en- Evde; simit yeniş te m..'desi bozul • 
sem öyle acıdı ki... Meğer hoca bizim muş, diye ıbana iki gün perh'iz yaptır. 
~rk:ı.mııda imiş, bizim ~üldüfrümüzün dılar. Ben gururum yüzünden iki p 
faı kına varnnş... daha aıg blmıttım. 

mümkün olmuyor. Yalnız ben bütün I 1 1 t 
\"ÜCUdumu sarsan bir titı·etne ile göz· an abyor an a IJ · r 
ler..inıi kapıyorum, tekraı onları açmak· Memlekette ilk çocuk mecmuaların• Doktor Bayan Sadiyi, muayeneha • 
tan korkarak yorgaruDL: çekiyorum, dan birini çıkaran tanınmış muallim nesinde buldum. Bayan doktor çocuS-
ıeDadı! ... • diye haykırarcığım fakat bo· Afunet Halidi so- luk hatıraları a • 
ğazımda bir tıkamklık var ki sesimin kakta yakala - rasında, içinde 
çıkmasına mani oluyor. Yavaşça yor - dım. Acele acele yer etmiş olan 
gam açıyorum, o dever<4n yine devam yürüyordu. bir tanetini ha • 
ediyor. Ve böyle bazan örtünerek, ba· _ H~en ak· men anlattı: 
zan bir cesaret hamlesile b~ktıktan son- ı J bi mıza ge en r c- Sekiz ya • 
ra gene gözlerimi kapıyarak bir cidal kl k hat 

çocu u ı · ~ımcia idim. An • 
içinde, kim bilir ne kaöar zaman, bel- ran Lı anlatınız. .. 

nem, ciört aydır 

hastanede yatı • 
yordu. Babam sa· 

ki beş dakika, belki saatlerce çırpını- D1.:dım, cevap 
yorum. verdi: 

Nihayet bir gün cesaret edip te bunu 
anlatbğım zaman hep güidüler, ve de
liği kapattılar. O zaman hiç kimse keş
fetmedi ki bu korku için için hazırla -
nan bir b~ hastalığın pişdan imiş. 

Dört yaşında: İlk hastalık.• 

Bay R8Şlt Nuri anlabyor 
Çok kıymetli romancımız Bay Re . 

,.at Nuriyi İstanbul Kültür Direktör -
lüğünde aradım. 
seyah~tten yeni 
gelmişti. O gün 
yerıidcn seyaha -
1e çıkıyordu. Bir 
çocukluk hatıra • 
sını rica ettim. 

Bir dakika du
racak vakti yok -
tu. Fakat gene 
ricamı reddetme
di. Yazıp gönde • 
receğini '•detti. Ve kendi eli.le J87.dı· 
ğı çocukluk hatırasını Ankııradan gön
derdi: 
cÇocukluğumda Şakir Ağa diye bir 

la?am vardı. Kır sakallı, mavi gözlü bir 
ihtiyar K'emahlı. 

Çenakkaledeydik. Bir sabah babam 
benimle lalayı hastane bayırında otu • 
ran bir tabur imamının evine bir mek· 
tup, yahut reçete götürnıeğe miemur et
ti. Yanımıza bir de komşu çocuğu ta • 
kılmıth. 
Kapıdan girdiğim zarr.an imam ço -

luk 90Cuğile abah çayı içiyordu. Zorla 
bize de ikram etti. Sonra sokakta otur
ması için lAJaya kapıdan bir 1~emle u· 
zat•ak: 

- Aja HDİD ~ .. mi glawı, ıUtr 

- Her zaman 
akhma geleni an· 
lata)ım. 

O anlattı, ben dinledim ve yazdım: 
cMeYsim sol?bahardı, ramazandı, 

yağmurlar başlamıştı. Benim de aya • 
ğuna giyecek lastiğim ycktu. Evimiz 
Cerrahpaşada idi: Çocukluk değil mi, 
bir gece: 

- Beni karagöze götürün! 
Diye tutturdwn! 
- Olmaz, dediler, karagöze bu gece 

Si.dilmez.. Yeğmur yağıyor, senin gi • 
yecek lastiğin yok! 

Dinlemiyordum. Muhakkak gitmek 
istiyordum, nihayet beni karagözden 
caydıramıyacağını anl~yan babam, 
Cerrahpaşadan, Şehzadebaşma kadar 
yayan gidip bir çift last.k aldı. Eve ge
tirdi ,.e ben lastikleri giv p karagöze 
gittim. 
Şunu da söyliyeyim ki babam .. Her 

istenileni alabilecek kadar parası çok 
bir kimse değildi.• 
.-.. .... !:'."'9 ..._.. •• ·~ 

lü mü? diye sordu. 
Uılada göğüs hastalığ1 ,·ardı. Müte -

madiycn hırlar, tıkanır, öksürür 'e bu
nun için salep, ıhlamur. ~fü gib" ~·u • 
muşatıcı şeylere fazla iltifat edi!rdi. Ta
bii çayını da sütlü isted:. 

Bu esnada ben elimde imamın sof · 
rasından aldığım biır küçük limon par
çasile sokağa çıkmıştım. El çabukluğile 
Wanın çayına bir iki damt~ limon sık
tmı. 

Adamcağız keyifle çsymı kanştu· -
mağa başlayınca süt kesııdi, iğrenç b ·r 
renk ~lmağa ve parça parça otuımağa 
~adı. 
, O esnada lfilanın mavi gözlenndc u· 

bahlan işe giderdi. Ben evde keli" 
diinden üç yaş küçük kardeşimle yal" 
nız kalırdım. Kardeşime ben bakar • 
dun. 

Bir gün kardeşim benden oyuncalC 
bir saat ahnamı istemişti. Oyuncall 
saatli komşunun çocuğunda görmüş. 0" 
na panayırdan almışlaımı~. 
Panayır yeri bizim e\'e a~ğı yukart 

yarım saat sürerdi. Ben kardeşiDU. al" 
dım, panayıra gittim. Oyuncak saad 
bulrluk. Ancak bir kuru~ değeri vardı. 
Fakat satıcı beni çocuk gördüğü içitl 
saate beş kuruş istedi. 

Cebimdeki bütün param da beş ku • 
ruştu.. Parayı verdim, saati aidım. Kar
deşim sevindi. Oradan ayrı~dJk. İleri• 
de bir atlı karınca vardı~ Kardeşim at• 
lıkarıncaya da binmek istedi. Fakat O" 

nu atlıkarıncaya bindirerek paraJO 
yoktu. 
Kardeşimi elinden tuttu:n ve ora • 

dan uzaklaştırdım. KardeşE yedi ya • 
sında iken öldü. Elan onu atlıkarınca# 
ya bindirememiş olmanın ac1sını çck&o 
rim. 

Bir kuruşluk saati bana beş kuruşa 
sattp kardeşimi atlıkc.rıncıya binin~ 
zevkinden mahrum eden o satıcı)• 
elan kinim vardır. _,.,. 
____.___......_.. . ........ ------
yanan hayı et ,.e dehşeti hiç unuta ' 
marn. 

Biçare adam ne yeniden çay i.stiY~~ 
bilir, ne elindekini içmekten nefsı 
men'e kadir olabilirdi. . 

İl.aç içer gibi tiksine tiks.ne çayı iÇ " 

yor ve her_yudumda !:>Ö) ~en.yordu: ··ö 
- Keski südlü istcmeymişik ..• sıı 

eşkimÜj, Allah belasını vc:s:n.:. 
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- Ben ~~-Posta muharriri. - Denize atılırsa deniz p1slenir! so~aga bakıyoru~ ~vimli bir kız ço-
Genç bır ogretme.n: - Mektepleri beğeniy~r musun? cugu !1'1atbaanın onunden geçiyor, pen tr Ben muallim Ihsan! _ Beğeniyorum amma beğenmedi _ cereyı açıyorum. 

ıy<>r. • . tar fı da ' - Kızım. 
T 1 1 k gım a var. Ef d. 

- a ehelerinizden biriy e onuş- B - d' - . t f h gıs· ·1 - en ım. rnak . - egenme ıgın ara ı an . B. 
l'St<!rdım. - Bizim vücudumuza ehemmiyet - ıraz buraya gelir misin? Senin-

- Rezan ! vermiyorlar. le konuşacağım.. Sonra da konu.ştukla-
~E-vimli bir kız ço - Nasıl ehemmiyet vermıyorlar. nmı gazeteye yaza -

Sayfa 9 

Tarihi Tetkikler: 

Tarihte Çocuk 
Yazan: Turan Can 

;ugu Yanımıza geli· - Spor yaptırmıyorlar. ~ cağım. Dünkü mektep 
or. - Sizin mektepte jimnnstik yok - Geleyim. İnsanın dünya üzerindeki ilk varlı .. 

ta - Bay, Son Pos- mu? Geliyor. Yer gös- ğını araştırırken ilk kitapların ~a7.dık 

Bugiinkfi mektep 
Her hangi bir kral veya imparator, 

ordusunu önüne katarak komşu mem
leketlere a:km yaptığı zaman yolunun 
üstündeki şeıhirleri, kasaba ve köyler 
halkını ya kılıçtan geçirır, yahut bun
ları sürü halinde aç, susuz., kılıç w kır .. 
baç altında başka memlekete götürür 
para ile satarlardL Bu akınlarda en çok 
ezilenler gene çocuklardı. Çünkü bun
lar ya pek küçük olurlar ve aç'lıkta~ 
hastalıktan ölürlerdi; yahut yol yürü
yemedikleri için öldürülüp birer hen· 
değe atılırlardı. 

li gazetesi muharri - Haftada bir defa eller yukarı, el- teriyorum. Sevimli forını kabul edersek şu neticeyi de el-
. ' senmle konuşa - ler aşağı diyorlar, hepsi bu kadar. yüzünöe tatlı •bir gü de ederiz: 
cak. - Bugünlerde biri öldü. Adı Ah - lümseme var. Bugünkü her adam ve kadın vaktile 
b· n~7.anın clm~ dülhak Hamiıtmiş .. Bu kimdir biliyor - Senin adın ne çocuktu ve bir anadan doğmuştu. Fa -
/r top var. Oynu. musun? bakayım? kat ilk insan olan Adem Peygamber 
or. _ En büyük şair. _ Nilüfer. dünyaya çocuk olarak gelmedi. Bugün-
- lConuşalım. - Yazdığı şiirleri biEyor musun? - Nilüfer de ne kü 'kızlar da (bir anadan doğduk.lan hal-

t lleıanı elinden tu _ Biliyorum, Makberi yazmış. demek ? de, ilk kadın olan Havva, bir erkeğin 
r?~~' başmuallim odasına götürii - - Makber ne demek? -Nilüfer <le ne demeK mi? Nilüferin 1 parçasıdır. 

- Makıber ne demek bilmiyorum. çayı var, çiçeği var, vapuru var. Bir de * 
- Rezan sen kaç yaşındasın? Fakat bunu ölen karısı i~n yazmış. ismi var. Bundan beş on bin yıl önce doğan~-
- On ilti. ... B k ll d ' - izde romancı var mıdır? _ İsmi? cuklar için annelerinin o arın an ve 
- Raçıncı sınıfilasın? - Vardır .. Çok! " E\ kucağından başka onları ısıtacak şey 
- BeşincL - En iyisi hangisidir? - ret Nilüfer ismi, benim ismim. yoktu. Karlar onların gül yüzlerine ve 

nı;, 11lıkemmeı.. Mektep bitecek de - - Reşat Nuri. - Senin soy adın var mı? ~pek kadar nazik derilerine yağardı. 
- Bitecek! 
- Sen dayak yedin mi? 
- lüç Yemedim. 

Ye-;.Ben S€.llin kadarken çok dayak 
tept un. Evde dayak atarlardı. Mek -

ite dayak atarlardı. 
ezan bı'r an d.. .. d .. 

uşun u: 
CUk~ Olur. Siz padişahlık devrinin ço
Ç<>cuı!ısınız .. Biz cumhuriyet devrinın 

ınarıyız. 

- Sen mektebe gelmek ister misin? 
- 1'abii isterim. 

iYi "d ~de kalsan, evde oynasan, daha 
egıl mi? 

-ııa ' Yır. -B 
tebe g'tz Wcuk.ken evde kalmayı mek

ı ınenı .. t d'' _ 1i eyı ıs er Et •. 

ll'l~tu dektepte .sizin gözünüz kork • 
j>ak Yed~ .0 nun. için. İnsan her gün da
De . ıgı •htt- yere giıtmek ister mi ki! 

B·nıze atthrsa deniz pislenir 
?niz~~ J<>cuğ~ rastlıyorum. Üstübaşı te
.ıe ba)t slu bır hali var. Fakat gözleri -
~nun tnca, insan 
bir kuvvetli 
~ Zekası old gunu . u -
Qnı bır anda 
tu;;or. Soruyo -

-Xchnran• 

: t>Y adı~ yoİ{ mm 
_ Tar .. Ben .. Kfunran Ben. 

alıY'<>rl ramvay!~ra atlıyanhrdan ceza - ;r~ bu doğru mu? 
?nalı ogru amma, çocuklardan alma-

va;:: ~iye, ÇOcukla büvüıTün ne farkı . ~u - b 
t?-aınva cezanın alınma~ının sebebi 
llladığı ~ at!amanın iyi bir şey ol -
atıark ıçındır. Çünkü insan tramvaya 
l ~ en d .. 
Ur. UŞer, yaralanır, yahut ta ö-

- .A ltı \ersl~a çocukların parası yoktur 
habaıa n er. Hem öyle çocuklar var ki 

rının da 1 ' - Ö 1 para arı yok. 
ltıasını Y eyse çocuklar tramvaya atlaar. 
-onıa 

atlarlar. r çocukturlar, akılları erme1_, 

-Peı...ı kı 
za da alı a Harı ermez .. Atlarlar ... Ce-
bir ka nınasın., E sonra ne· olacak ya 
atı za olursa? O 1 ' arnakt · n arı nasıl tramvaya 

- Si an v.az geçirmeli? 
toru, ! z artık orasını polislerin başına 

... I> , 
_ B r n başı kim bilmiyorum ki. 

n bı ıy rum. -R ., rn. 
-na s 
- l3 v aıih Kılıç. 

llize ın~r çöp m elesi var. Çöpleri de
--~./ katmalı, yoksa ydkmalı mı? 

a rnaııı 
-.Niye? 

- Ya enfenası? - Var ... Eserova. Korkunç fırtınalar onların minimini 
- İşte onu söylemem. - Esero\·a ne demek? vücutlarını kamçılar; kızgın güneş çıp· 
- Senin baban necidir? 0 lak derilerini yakardı. Çocuklar her - \'a bilmiyor musunuz? 
- Avukat! hangi bir köpek veya kurt yavrusun • 
- Avukat ne iş görür? - Biliyorum. dan, bir kuzudan zavalhydı. Çünkü 
- Suçsuzları mahkemede müdafaa - İs~. onların üstlerinde hiç oımaı..sa yara • 

eder. _ Onu da biliyorum. tılışının bağışladığı tüyler vardı. 
- Suçsuzu müdafaa etmiye lüzum Fakat insanlarda bütün dığer canlı -

vıar mı? .. Suçsuz, c.ben suçsuzum• der, - Öyleyse Eserovanın da ne demek lara göre daha kuvvetli olan evlat sev-
olur, biter. olduğunu biliyorsunuz ... Yani ova e - gisile zeka bu eksiklikleri wmamlı;y-or-

- Olmaz, suçsuzum demenin bir yo· s.yor demek. du. Yavaş yavaş yapraklardan, kuru 
lu varmış. O yolu ikanun ~iisterir. Ba - otlardan, liflerden yapılan örtülel'le 
b - Senin oyuncaftdarm var mı? am kanuna bakıp suçsuzun, suçsuz ol· yavrucukları örtüyorlardı. 
duğunu isbat eder. - Var .. Bobcğim nr, bebeğimin Çocuğun yaşaması tesadüfe bırakıl -

kary~lası var, yatakları, yastıkları var. mış gibiydL 
Q paralar Ona emanet edilm. Ş - Sana bir tek sual daha! Binlerce yıl sonra biraz giydirilebi-

Bir ilk mektebin üçüncü sınıfındaki - Sorunuz! len çocuk hala korkunç hastalıkların 

bir çocukla konuşuyorum: 
-Adın ne? 
Öyle ya evveıa adını öğreneyim. 
- Metin Çavdar. 
- Metini anladun, Çavdarı ne olu -

yor? 
- Esmer olduğumuz için! 
Soracak sual arıyorum. 

- Dünyanın en büyük adamı kim -
dir? 

- Memleketimizin en büyük adamı 
oian Atatürk. 

Bu yıl da çelengi ben koyayım 
Beyoğlu 12 nci ilk okuldan Emelle 

beraberiz. Emel heyecan:a bekliyor. 
Kendini sanki 

Tavandan sarkan elektrik 
gözüme ilişiyor. 

lfımb imtihan~ gitıni4 
ası . 'b" h 1 şım gı ı eye -

canlı! 

- Emel, senin 
- ~ydınlartmıya. soy adın ne? 
- Oyle mi? .. Benim evimde elektrik 1 - Gülgez. 

yok. Şu lambayı şuradan ı::ökiip ev;me 1 Ben, Gülkes 
götürsem. anbvorum. 

- Bu elektrik niye yarar? 

- Olmaz! Oy1~p•e bü -
tün ömründe . 
başk-ı bir şey 

yapma, gül kes. Ne iyi iş. 

- Niye? 

- Cereyan olmayınca elektrik yan-

oyuncağıydı. Bugün pençeleri sökül -
müş ve kendisi dünya yüzünde bir 
ma'hkumdan farksız olan çiçek hasta
lığı her yıl bunlardan milvonlarcasını 
götürür; kuşpalazı ise ond~ geri kal
mazdı. 

Milletleri idare eden hükümdarlar ve 
onların hükfunetleri çocuk!arı hiç dü -
şünmezlerdL. Hastalığın öaüne geç -
mek, onları ölümden kurtarmak, giy -
dirmek, yedirmek ve okutmak gibı şey
lerle uğraşan yoktu. . 

Hatta eski bir hükümdarın kendi 
hastalığı geçsin diye memleketteki 
çocukları öldürterek beyinlerini yedi -

( ğini; bir başkasının çocukların ilikle -
rini yemekten zevk duyduğunu; üçün
cüsünün şarap yer.ine çocuk kanı içti
ğini tarih sahifelerinde okuyoruz. 

* 
maz 

- Cereyan da ne? 
_ Hayır, Gülgez, yani gülerek gez. Bir bakıma göre çocukların kttrhan-

ş. d 1 dun lık kuzulardan da farkı yoktu. Başla • 
- Fabrikada yapılır .. 

- Senin baban ne ~ş görür? 
- Emniyet Sandığında. 
- Emniyet Sandığı da ne? 

- Herkes parasını oraya emniyet e-
dip bırakır. 

- Desene senin babanda para çok. 
-Bilmem. 

- Niye bi'lmiyorsun, paraları ıbaba· 
na bırakıyorlar, baban da onları alıp 
eve getirir. 

- Eve getiremez! 
- Niye? 

- O paralar onun malı değil kL 
- Hayır o paralar ona emanet edil-

miş. 

Bayan öğretmen aramıza giriyor: 
- Metin, büyük adam:arın albümü-

nü de yapar. 
Diyor. Soruyorum: 
- Söyle ibakalım Metin. 
- Bende çok resim var. Büyüklerin 

mucitlerin. ' 
Mucitlerin adlarını sayıyor: 
- Franfklen, Edison, Kristof Koloımp. 
- Kristof Kolomp mucit mi? 
- Mucıt mi bilnı.em amma Amerika-

yı keşfetmiş. 

- ım ı an a · ı rına bir bela gelen b~alar, bir harbi 
- Bir şey sorayım, İspanyada harp kazanmak istiyen hükümdaı· veya ku-

var mJ? mandanlar çocuklarının boyunlarını 

-Var. 

- Kimler harbediyorlar? 

- Krallarla, halık. 

- Hangi taraf kazansın? 

- Halk! 

- Sen büyürsen ne olacaksın? 

- Muallim. 

- Süt içer misin? 

- içerim. 

_ Şdhirde satılan sütler Mlelidir 
' süte su karıştırıyorlar, diyorlar? 

- Hayır, süte su karıştınnazlar. 

- Sahi mi? 

- Tabii sahL. Hiç bir insan kendi 
gibi insanları kandınnıya kalkar mı? 

- 23 nisanda sana ne vers:nler is -
tersın? 

- Emel düşünmedi; tereddüt etme
di, birdenbire oevap verdi: 

- Taksimdeki Cumhuriyet abidesi -
ne çelenk koyarlar. Bu yıl da çelengi 
ben koyayım isterim. ... 

keserler, kanlarını akıtırlardı. 

B~r Yunan hükümdarı böyle kötü bir 
inanış uğruna kendi kızım; bir yahudi 
padişahı kendi oğlunu boğazladı. 

* Esktden insanlarda daha haŞ'ka kötü 
5detler de vardı. Arabistanda bir ada
mın erkek çocuğu o!ursa onunla övü -
nür; bayram yapardı. Fakcıt kız çocu
ğu olursa matem tutardı. Hatta bun -
ların pek ço&runu diri diri k1zıgın çöl -
lerde açtıkları çukurlara gömerler; 
kendi ellerile öldürürlerdı. 

Afrikada yaşıyan bir çok zenci ka -
bileler arasında ise bunun aksi vardı: 

Bir babanın kız çocuğu o!ursa bay -
ram yapılır; erkek ~uğu nlursa tasa 
~ekerler; bunları ormanın bir köşesi
ne 'bırakırlardı.. 
Arapların erkek çocuk dojunca bay

ram yapmaları, onun yarın büyüyerek 
harbe gideceği, yağmalar yapacağını, 
para ve mal getireceğini umdukların -
dandı. Zenciler ise kız çocukları on iki 
yaşına .geldiği zaman güzelliklerine 
göre b r keçi, bir inek veya manda kar
şılığında satarlardı. 

Bir Roma hü'kümdarının, bir Hint 
racasının, ıbir lsıav kralının orduları 
önünde can veren, yahut pazara gö -
türülüp hayvan gibi satılan çocukların 
sayılan hazan kırk elli bini bulurdu. 
Bunlardan talih yardım edıp te ölıni -
yenler, zengin adamlar tarafından sa
tın alınıp büyütülenler arasından bil -
yük adamlar çıkardL Fakat kim bilir 
nioe büyfrk adamlar daha çocukken öl· 
müş bulunurdu. 

Da'ha dört yüz yıl önceye kadar Av
rupada çocuğun da diğer asil halk gibi 
bir hayvan, bir ağaç veya topra1r par
çasından farkı yoktu. Şato sahibi olan 
şövalyeler ve çiftlik sahipleri biraı 
toprak satacak olurlarsa oradaki in -
sanlar da birlikte satılırdı ve şövalye· 
nin çocuklar üzerindeki hakkı ana il• 
babanın haklarından daha üstündü. 

* Her yıl milyonlarla çocuğu öldüren 
çiçek ve kuşpalazı gibi hastalıklar bu
gün birer serom veya aşı ile zararsız 
hale getirilmiştir. Eskiden hükfunet, 
çocukların hayatları ve okumalarile a
lakadar ol.ma7.dı. Parası olan baba ve 
anneler çocuklarını Qkutur.!ar; fakat 
fakirler okuyamazlardı. Başka iş bec~ 
rcmiyen bir takım hocahmn mahalle 
aralarında, iııbelerde 3çtık!arı mektep -
lerin birer zindandan farkı yoktu. Bu
rada sabahtan akşama kadar döşeme 
üzerine diz çökerek oturan çocuklar 
bir takım kargacık burgacık şeyleri 
ezberlemekle vakit geçirirler: biraz kı
mıldıyacak olursa köşedeki minderde 
oturan hocanın beş altı metre uzunlu
ğundaki sopası hemen kafasına iner -
.eli. 

Bugün Türkiyenin en g:izel ıbinalan 
mel.."'tepleridir. Çocuklarımızı en temiz 
ve havalı yerlerce aydınlık .kafalı genç 
öğretmenlerin ellerine venyonı? 

* Her çocuk başlı başına bir alemdir. 
Çünkü onlardan her birin·n yarın b~ . 
rer fılem yaratacak kadar büyük a . 
dam olması ihtimali vardır. 

Atatürk, Mimar Sinan, T.bni Sina 
Pnstör, Koh, Edison, Fulton, Rafaeı: 
Fuzuli ve Nedim de, bir 1amanlar be
şiğinde ağlıyan kuvvetsiz ve zavallı 
çocuklardı. 

Büyük bir terbiyeci: 
- Çocuk her varlığın listünde bir 

mahlı.iktur. 

Der. 
Hatta bunun içindir ki yirminci as· 

ra «çocuk asrı> demektedirler. ı 
Türkiye cumhuriyeti kı;;ndisinin bü

tün çocukların öz babası olduğunu söy
lüyor ve gösteriyor. 

Bunun :çindir ki yeni Türkiyenin te
melinin atıldığı büyük günü yeni Tür
kıyenin büyükleri olan aziz çocukla -
rının günü olarak ka'Dul cttı. Dün hiç 
'bır hakkı olmıyan çocuk bu"Ün her 
şeyden üstündür ve tamam bir hafta 
büyük bir sevinç içinde devletin ve 
cemiyetin büyük alil.kası ortasında eğ
leniyor. 

Çünkü bugünkü bu şen küçük m . 
sanların arasında yarının dfilıilc-ri. 
cum'hurıyetin bekçileri vardır . 



Hediye vereceğimiz kiiçiik mekteplile 
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Hediye kazanan 
çocuklar 

nasıl seçlldl 
Hediyelerinizi bugünden 
· itibaren alabilirsiniz 

.son Posta. f~foılan İltuııbu1 • 
dül llkmelateplerl ıezerek bu' 1ördOl11-
nttl ruimlert çektiler. :aunıara dtltr te
hirlerde çekllm1f bazı rellmlerl de 11lve 
ederek Altıncı Noter Oallb Bln&öle lit
tıt ve: 

- c8on Posta. Qocuk Bayramı mtına
aebetile 111 mettepllye hediye ftl'llleyi 
tararlqtırdı. İtte a1ze bine yakın mek
tepll resmi. Blae ltitfen bunların içinden 
IH tanealnl aeçln ı dedik. 

Fototraflarda bqlannı daire lolnde 
cördütünüz 90eutıar noterin seçtlll, 7a
n1 hediye alacat çocuklardır. 

Noter kendlalne H resim göndencetl
mı. yerde H reslm IC)nderdıtıınız lçln 
lif yerine 153 çocuk aeçmlftlr. Binaen • 
aleJh blz de U3 mektepliye hediJe ve -
receliz. 

Eter l1z de tıedlye kazanan mektepll
ler arasında iseniz buıilnden ltıl>t.ren 
ma.U>aamıza müracaat ederek~ 
lateylnlz. 8lzln lçln hazırladıtumz bedi-
1811 ber baldı bel•nlCAUinhı, 
İatanbuldan t.tta tehlrlerdekl mık -

teplller bhıe mektQpla mflracaM ecleNk 
adre8ler1n1 blldlıtrlene bed17elert adrea-
lerlne polta U. naoaktılr. 



Hediye vereceğimiz küçük mektepliler 

lat.nbaı 7 Mi~ talebelerinden Wr grup 

İatanbul 1 inei ilkmektep talebelerinden bir grup 

lstanltal 81 inci ilkmektep talebelerintkm bir r,nıp 

~lehelemden bir grup 

tİsküdar 30 ımfu ilkmektep talebelerinden bir ırup fatı-nbul 65 jnci ilkmektep talebelerinden bir ırup 

Beyojlu 11 inci ilkmektep talehelerinden bir ınıp İstan'bul 3 üncü ilkmektep talebehmnden bir gnıp 

İstanbul 10 uncu ilkmektep talebelerinden bir çup İstanbul 45 inci ilkmektep talebelerinden bir grup 

Kti1ahJadall bir talebe ırupu 

Beyoilu 52 nci ilkmektep 
talebelerinden bir grup 

Kadıköy 9 uncu llkmektep talebelerinden bir grup 

İstanbul 44 üncü ilk.mektep taıebelerladen Wr QUI' 

iatultal 27 nd iUmMıkiep talelteleıinaen -.1r ırup bm.inlen bir talebe ırupu 
• 



İki Bayram bir arada 
Büyüklere Çocuklara 

(Baştarafı liaei •Jfada) <.Battarafı lind aylada) 

Ademi müdahale 
Komitesi bizden de 
Menıur istedi 

biate bahşettiği en mebzul servetlerden Bu ıbay:ramın adı evvelce, MUit Hi· Ankara 22 (Hususi) - Londrada· 
biri olan ağaç bile, ancak dikildiği an· kmiyet bayramı idi; çünkü Atatürk in ki ispanya itlerine ademi müdahale 

Enver Paşanın ölümünü 
hazırlıyan adam 

{Bsıftnnıfı 1 inci l&)'faM) deruhte ebtiğim vazifede kullamnajw 
ikna ettim. dan itibaren itina ile bakıldığı halde kılabı blı miılli hakimiyet inkıfibııdır . .ko01itesi bey lmil 1 bür · d 

maUup olan feyz ve mahsulü verir. Atatürk işe başladığı zaman, millete .. - '-abe ~. _ ,_ e d do leımınl e 
Ziraat erbabı bunu bildiği içindir ki güvenmiŞti; onun hfiltim olmasını iste- muraıt ye iftira&. e en ev et er te-
diktiği herhangi. bifo nebat için, aklın, mişti, onun için hem Biiyük Millet Mec baasından ~murlar i.atemittir"" Bu a
tecrü.benn ve marifetin icap ve icat eı. &inıi kurdu, hem de bu günü bir Milli rada hükCtmetimize de müracaat edil -
ti{ji her lfedakirlığı yapar, her vası- Hiiltim.iıyet bayramı yaptL Sonradan ~ ~ir. Bu memurlara senede 300 ilA 
tayı kullanır ve nihayet bu çalışmaları nu sizin de bu bayrama iştirak etme- 550 Jngiliz lirası ~rilecektir. 

- Enver Paşa ile Lenin arasmda hu 
sule gelen anlaşma mucibince, Baku
de toplanan Şark milletleri kongresini 
rnüteakıp, Enver Paşa Türkistanda bir 
isyan hareketi hazırlayacak ve bütün 
çeteler.i bir arada topWmıak suretiyle 
Şariwı isttiili perdesi altında, Efganis 
tan yolu iıle Hindistana ~ Fa
kat sözünü tutmadL 

BUhara havalisini, ve muhaini iyi 
tanıyan Abdurrahman, daimi surette 
yer değiştiren Enver Paşanın nerede 
bulunduğunu kısa bir 1.aman içinde td 
bit etmişti. Hep birlikte, Enverio b\t' 
lunduğu Kişlak kasabasına gittik. 

nın neticesi olarak ekilenden en eüze1 nizi istedi Bu111m bir sebebi vardır: Gönderilecelt memurlar vekiletler- Kişlaıkta gblice tahkikat yaparalı 
Enverin, arkadaşları bulunan Türk u 
bitleri.le birlikte, kasabanın ücra bir e 
vinde yaşadığını anladık. 

mahsulü alır. M.tltetin hikimiyeti demt-k. bir günde, ce tesbit edilmektedir. 

Avusturya hiçbir 
itti/ aka ve bloka 
Girmiyor 

(Baştarafı l ind aylada) 
yük tezahüratla karşılanmıştır. 

Enver Paşa bizut Lenin tarafından 
Kremlin sarayında kabul edilmiş, Şark 
taki isllmılan ayaklandırmak için hazır 
ladığı pl.anı Lenine izah etmişti. Lenin 
Hindistana girmek üzere hazırlanan bu 
plam tasvir etmişti. 

Nadiren kasabanın sokaklarında g6 
züken Enver, sarık taşımakta idi. 

Fakat ne gariptir ki alelade bir ne- bir senede on senede tamam olup biten 
bat için bin türlü zahmetlere katlana- bir şey demek değildir. Milletin hakimi 
rak, gene bin türlü itinalar sarfeden yeti, asır içinde tekamül edecek ve asır 
insanlar, kendi ömürlerinin mahsulle- la.r içiınde hüküm sürecek milli ve he
ri olan ~uklarına, yavrularına karşı pimiz için müşterek bir saltanat de -
ekseriyetle Iakayıt kalırlar, bir ağacı mektir. Bu lıiıkimiyeti sitr. temin ede -
bile ~b:atin keyfine bırakmıyarak iyi cebin.iz, bu hAkimiyet sızin kafaları -
yetiŞtirmek için gece gündüz çalıştık- nurla, sizin kalple.rinlıxie kurulmak la
ları halde, ~uklarını €ııdeta (hü.dai na zımdır. Mtili hilrim.iyet bayramı size 
bit) olarak yetiştirirler. bu işi hatırlatmak için verilmiştir. 
Çocuğa karşı bu likaydi, rnaattees- Bugün, oynar ve gülerken, koşar ve 

süf b~im memlekette de vardır. Biu:le sıçrarken, arada bir bu bayramın ma
de vakıa, vaktiyle (Himayei Etfal) de- nasını da hatırlayınız ve ~nun ne de
diğimiz (Çocukları Esirgeme KW1Hnu) mek olduğunu öğreniniz. Siz benim bu 
adlı bir teşekkül vardır. Hat.ti İstan- yazılarımın minasIDJ tamam anlaya -
bul Belediyesinin de ki~iz çocuk· musmız. Onun için, .büyüklerinize, ho
ları himaye için bir müessese vücude calarıruza, babafar.mıza sorup onlardan 
g.et.irdiğini de biliyoruz. daha fazlasını öğrenmt-ğe çalışınız. 

Biır müddet şehri dolaşan Şuşnig, re
fakatindeki zevat ile bir lokantada öğ 
le yemeğini 'Yemiştir. Musolini de, Kont 
Ciano he Alfierile birli.kte yemek ye
miştir. 

Aralarında vuku bulan anlaşmaya 
rağmen. gerek Lenin, gerekse Enver Pa 
şa ayn ayn maksatlar takip ediyorlar 
dı. 

Enver Paşa, kuvvetli bir isyan hare 
ketinin başına geçmek suretiyle müt
tefikleri koıku1mak ve Türki:yeye dön
mek gayesini güdüyordu. Lenine gelin 
ce , Şark milletlerinin isyanı ile Bolşe 
vik nüfuzunun artacağı, İngıilterenin 
sarsı:lacağı ve binnetice bütün Avrupa 
da Bolşevik ihtilalinin başgöstereceği 
kanaatini beslemekte idi. 

Bütün lbu ınalfı.matı elde ettikten son 
ra, mesai arkadaşımı ve Özbekistanll 
.Abiurrahmanı Sovyet takip Jr::olordu · 
sunun bulunduğu Denau şehrine gön· 
dererek, kolordu kumandanını vaziyet 
ten haberdar ettim. 
Beş gün sonra, ilk Sovyet kıt'alan 

Kişlaka varmış bulunuyorlardı. Ben w 
arkadaşlarım ise, Denauya gelmiştik. 
Burada, bir gün sonra, Enverin katle
dildiği haberini aldrk. 

Öyle olduğu halde her gün ~tanhul Çünkü Milli Hakimiyet, kolay öğrenil
sokaklarında en ziyade g&Le çarpan e- mez, kolay anl~ılmaz ve kolay kulla· 
lirn manzaralardan biri de, ötede be- nıkmaz. srzin gibi, onun da doğup bü
ride dolaşan başıboş, bakımsız, çelUn.· yümesi için bir çok seneler lazımdır. 
siz ve hatta te.r4biyesiz çocuklardır. Tür O ıkadar ~seneler ki, bunların i9inde 
kivenin en kalabalık, en zengin ve en birkaç neslin doğması ve ölmesi bile 
ziyade göz önünde olan bir §ehrinde ço mümkündür. 
cu darım.ıza karşı bu kadar likaydi g& Milli hakmiyet bir ülküdür. Bu ül
terenlerin acaba Anadolunun uzak bir künün tam tahakkuk etmesi için siz
kö,.;es!nde köyfü çocuğu ne haldedir? Ier.in ve sizlenien sonra gelecek ~esil
O~u hiç hatıra getirebilir miyWı? lerin bundaki manayı iyi ~e tamam an-

Tutanbul Belediyesi geçenlerde orta· lamaları lazımdır. Bu minayı ne kadar 
ya bir eşek meselesi çıbl'Dl.lf ve Şehir iyi ve ıtaınam anlarsanız Atatürkü 0 
Meclisi azasından bazı zevat ta bu e=- kadar çok seversiniz. Ve ona karşı bor
şek işini büyük bir iş yaparak ftzeri~ cunuzu obdar güzel ödemiş olursunuz. 
de hayli ka1abalı.k sözler söylemişler- Çünkü, ülkü onun ülküsüdür! 
d" Biz o vakit kendi kendimize, cŞehir Muhittin Birıen 
.M clisi şu eşek'leri şimdilik kendi ha- Esirgeme Kurumunun T ebriki 
linn bıraksa 'Cia, çocuklarla daha esaslı Ankaı-a 22 (A.A.) - Çocuk E-
~ gu.l olsa, memlekete daha çok bü- ıirgeme Kurumu Genel Merkezinden: 
i:u~t~zınet etmiş oluniu• diye d~ün· . Çocuk Esirgeme ~nel Merkezi 23 

Is .......... t İnö ·· h::ı.11._ t' . Nıaan Çocuk bayramı ile çocuk hafta-
...... nu ~wue ınm memleket b- -

te iki defa tatbik etti.. bu - sını utun memleket yavrularına kut-
gı, surette Tür 1 lar H . .. ,_._ d" ı·L 

kiyeniın de bi.ı- hamlede medeni millet. u · epaıne sagu.:, ır ıK. ve canlı-
Ier sırasına girmesini temin ettiği k lık eliler. 
fyı ıbir iş vardır ti o da (nüfus aa~) Atatürk çocuklarının ulusal eğe· 
dır. Asırlarla nüfusu bir defa bile sayıl menlik bayramile birlikte kendi bay -
mamış olan Türkiyenin, hakild nüfusu ramlannı çok nq'eli ve sevinçler için
nu ancak 193S senesinde biııde, bizim. de geçirmeleri Kurumumuzun en kut-
le beraber bütün Alem de öğr,anwıi• ol lu dileğidir Cumhuriyet w 

du. ---Y • • • • w .. çocugunun 
N .. f nq eaı ve aaglıgı yurdun tükenmez 

. . u us sayımı medeni bir memleket .kuvvet ve kıvancıdır. • 
ıçın 'bu kadar mühim bir fAzime olmak · 
la beraber, hiç bir vakit bir mil1etin 
hakikt kuvvetini gösteren bir vasıta 
de -ildi'r. Nüfus sayımının gösterdiği ye 
kfınun hakiki kıymeti, ancak efradının 
Y~~iştirilmesindeki itinıı ile ölçülebilir. 
Nu~~um~n çok olduğunu g6rünce, 
tabu haklCıylıe seviniyoruz. Yalnız bu 
sev'inmek kifayet etmez. Nüfusun her 
sayımda daha fazla, daha kıymetli oldu 
ğunu istiyorsak, berşeyden evvel ve bu 
~nıd~n itibaren hiç ihmal etmeksizin, 
hıç yoru1maksızın çocuklarınıızla uğ -
raşmalıyız. Her çocuğun, vatan deni-
len kuıdsi mevclldiyetin istinat ettiği 
teme~. ~ş~~rında.n biri olduğunu hiç bi.r 
an ~.wnunden uzaklaştınnamahy.ız. 
Bız~ .en cahi~ b~. köy1ü bile buğday 

e~~ı çok iyı bıl:1'. Buğday tohumu 
n~. ~!1 seçer, to~ragı iyi krizme eder. 
Bii'tun sene ıbuğıdayın.ın, filiz verdiği 
andan tane halinde ambarına girince-

~e •kadar, üzerinde titrer. Fakat çocu
gu ıiçin öy'.le mi? 

Fakat köylüye bu cehlinden dolayı 
nedeen kabahat bulalı.YJı? Biz şehirli -
ler de, okumuşlar da, hatta terbiye mü 
tehassıSları gEÇinenlerim1z de sanki 
çocuklarımızla daha esa-;Jı. daha mü -
rettep surette, daha candan meşguıl o-
laıbiliyo~ muyuz? Olsaydık, mesela bir 
çoculk 61Yasetimi.z olur, bir (çocuk mi
sakı> akteder, yer yer çocuk yurtları 
çocuk bahçelerı, çocuk terb· _ ' 

1 . •• d ıye mues-
se erı vucu e getirirdik. 

Bu işler, öyle fazla paraya, fazla kül-

l
fete mü_htaç işlerden de de - i dir. Mese 
e çocugun kıymeti hakkında hep' _ 

de b'ır (milli ak'de) vü,ut bulm=
d dır .. Bu akide hasıl oldu ·undan ıtiba 
ren bıda) e tc miç g b ~öri.inen çocuk 
y t':ıtirme işi, adeta kendı kendine yü
rür. 

KültOr işleri: 
Kfiltnr direktörlüğüne bir talebe 

yurdu hakkında fikiyet yapıldı 
Toros Talebe Yurdunda intizamsız

lık olduğu, bakır kapların kalayıız bı· 

rakıldığı hatta bu yüzden bazı tehlike· 
ler geçirildiği hakkında Maarif Müdür
lüğüne bir tikayet yapılmıftır. Bu şi
kayetler meyanında yurdun terkos pa

rasını verememesi yüzünden terkos su
yunun bir haftadanberi kesi!mif oldu
ğu ihbarı da.vardır. 

Bu bapta mesela memleketin her ta
rafında yapılmış olan (Halkevler) i -
miz ön ayak olabilirler ve çok büyük 
hizmetler ifa edebilirler. Hatta bildiği
mize göre İstanbul Eminönü Halkevi
nin bu tarzda çok güze 1 bir teşebbüsü 
de V'hrdır. 

Halıkevlerinin önayai olacağı çocuk 
bakımı teşebbüsleri yava~ yavq her 
maha~e kadar .teşmil edilebilir, her 
mahallenin o mahalledeki zengin ol • 
sun, fakir olsun, bütün çocuklcırmdan 
mes'ul bir heyeti teşekkül eder ve bu 
suretle bir gün bütün ülke, çocukları
nı en iyi yetiştirmek için "elele vermiş 
bir kitle haline gelil'. 

İşte bu tarroa mesaiye başladıktan 
soJ)radır ki yapılacak olan nüfus sa
yımlarının, mana ve kıymeti tasavvur 
edilecek kadar artın~ olur. 

Bugün çocuk haftasmm ilk günüdür, 
haılJbuki gönül i9terdi ki cocuk haftası 
değil, çocuk senesi yapıJsı~. senenin bü 
tün günlerinde aynca bir çocuk saati 
olsun, işte böyle çalışmak lüzumunu 
(~ili~. bir. iman) haline getirdiğimiız 
gundur, kı bu güzel Tütk vatanına en 
büyük hiınıeti ifa etmiş oluruz. 

Süleyman S.tkı 

Röyter Ajansının bildirdiğine göre, 
Bay Musoini ile belOOiye dairesinde 
üç saat süren konuşma esnasında B. 
Şuşnig, her şeyi açıkça izah etmiştir. 
Öğrenidiğine göre, B. Ş~nig İtalya ha 
rici siyaseti değişmedikçe Roma proto
kolları mucibince A vusturyanın da de
ğişmeden iş birliğine devam eyleyece
ğini bildirmiştir. 

Avusturya, h~ bir ittifaka veya blo
ka, ne Alman - İtalyan blokuna, ne de 
herhangi bir Alman aleyıhtarı bloka 
girmek arzusunda değildir. Avusturya 
siyasetin.in esası, bütün komşularına 

karşı müsavi dostluktur. 
Sanıldığına göre, Bay Şuşnig, Habs

burg1ann yeniden tahta avdeti mesele 
sinin halen nabemahal olduğunu ka -
bul eylemekte, Bay Musolini ıise mu
kabeleten bu meselenin ylanız Avus -
turyayı aliı'kadar eden dahili mesele ol 
duğunu, halbuki Almanya ıile birleş
menin ise beynelmilel bir mesele oldu 
ğunu kabul etmektedir. 
Sanildığma göre iki Başvekil, bu e

saslar üzerinde soo ihtilafları gidermiş 
ler ve Roma protokollarının sağlamlı -
ğını yeniden teyit eylemişlerdir. Avus 
turya Avrupa siyasetlerınin oyuncağı 
olmaktan çmruştır. Hiç bir tebliğ neş 
redilmemiştir. Konuşmaya yara> ı;a -

bah devam o!una<:aktır. 

Yugoslavya notları: 
Balkanlarda 
F ederasgon fikirleri 

(Bqtarah 2 inci sayfada) 
rihi ehemmiyetlerini kaybetmiş buluna 
caklardır. Bunlardan başka muhtelif 
millıetlerin muhtelif denizlere inmek, 
muhtelü yollardan serbestçe istifade 
etmek gibi iddialan da bu suretle hal
ledilmiş .olacaktır. Mesela, Bulgaristan 
o zaman sade Dedeağa~tan değil, Sela
nik limanından da istifade edebileceği 
gıbi S.rbistanın Selanik limanından .is
tifadesi haıkkı da boş bir muahede ke
limesinden ibaret kalmıyacaktır. 

* Bu güzel fikirlerin burada hararetli 
taraftarları bulunduğunu görmekle in
san memnun oluyor. H:ç ~üphe yoktuı: 
ki, lbu fikirler henüz hamdır. Henüz 
Balkan milleUeri bu fikirleri tamamen 
hazmedecek olgunluk <l~recesine var -
mış değillerdir. Fakat, burada gördü
ğüm cereyana göre, Osmanlı imparator 
luğunu yeniden kurmak diye şimdiden 
adı konuhnuş olan bu plinın tahakku
ku iÇin mütemadiyen propaganda yapa 
cak olan unsur kuvvetlidir. Bu propa
ganda dıa yapılıyor ve yapılacaktır. A
ralarındaki tarihi me~elelerin yüroe 
doksanını halletmiş bu~unan bu millet
ler, halledilmek üzere geriye kalan me 
selelerin hiç birini başkl yolla hallede· 
mezler. Bu meselelerin başka yolla hal 
lıedilmesi imkinı olmadı..~ı anladıkla
rı gün de Balkanlarda federatif bir 
devletiın temelleri atılmış bulunacaktır. 

Muhittin Birgen 

fRADi"Vol 

Tekrar Tü.rltlyeye dönmek hülyala • 
rile Moskovadan yola çıkan Enver Pa· 
şa, bir müddet sonra Buharaya varmış 
ve taahüratla kabul olunm~tu. 

Leninle yaptığı anlaşmayı ihlil ede 
ceğini daha bidayette kararlaştırmış 
olan En~r Paşa, Buharaya varınca 
yerli rüesa ile temasa girmiş ve Sov • 
yetlere karşı cephe alınıştı. Bunun üze 
rine, F.nveri muhakkak surette ele ge
çirmek Eteyen Sovyet ricali, bu husus
ta btı emi.r vermiş ve G. P. U. nun şe
~ Peters te lbu işle beni (Agabekof) tav 
zif etmişti. 

Kendime Rasulof adını takarak, bi-r 
tüccar sıfatiyle, Taşkentten Buharaya 
hareket ettim. Gizli teşkilata mensup 
diğer lbiır arkad~ bana refakat ediyor
du. Yolda, Abdurrahman isminde bir 
ÖıJbekistanlı ile tanıştım ve bu adamı 

Karargah ittihaz ettiği- evinin Sov · 
yet askerleri tarafından 1ın.i br suret
te muhasara edildiğini gören Enver Pa 
şa, otuz silah arkadaşile birlikte dağa 
çekilıınek teşeıl:ibüsünde bulunmuş, fa· 
kat firarı esnasında bir Sovyet rnüfre 
zesile karşılaşınca, sil.aha sarılmaktan 
baıjka kurtuluş çaresınin olmadığım 

anlamış ve kılıcını çekerek öne atlam1' 
tır. 

Bu kanlı çarpışma esnasında Sovyet 
süvarilerinden biri, bir kılıç dar.besile 
Enverin ıbaşını vücudünöen ayırmış ve 
çarpışma böylece nihayet bulmuştur 
Enverin arkadaşlarından yalım iki ki• 
§İ kurtulmuş, diğerleri hep maktul 
düşmüştür. 

Enverin topladığı başsız kalan ordu 
ise dağılmıştır. 

Bütün fbu maceranın inkişafında, bO 
yük bir amil olan Ö:abek ·stanlı Abdur
rahman ise, Enverin ba~ını getirene 
vadedil~ 100 m'~n rubleye salİip 
olmuştur.» 

"l}on Posta,, nın 
MDsabalıası: 

J Halayın dahili idaresi 

(Bqtarafı 3 üneü uyrada) 
<Battarafı 1 illd sa7fada) 

Milletler Cemiyeti tarafından kabul e
dtJmiş o.lan esaslar dahilinde her şeyin 
halledileceği kanaatinde bulunmakıtaı
dır. 

Şimdi müsabakanın esasını .mıata -
lım, 40 tane tanınmış simanın fotoğ· 
rafını aJdık. Her fotoğrafı üçer parça· 
ya böldük. Bunları qiri>irlerile karış- Buna mukabil, Cenevrede bulunan 
tırdık. Bu parçalardan her gün Iialet- Suriye1ileJ ma:hafilinde de, müzakere
tayin üç tanesini neşredeceğiz. 40 gün ler esnasında Suriyenin arzulan dııhi
bitince elimizdeki resim parçaları da linde bazı tadilatın elde ediıleceği hak
bitm.iş olacaktır. Sizlerden bu resim kında .büyük ümitler vardır. Bu maba· 
parçalarının her üç tanesini bir araya filde temin edildiğine göre, gelecek 
yapıştırarak bir fotoğraf vücude ge~fr- haftanın ilk günlerinde Ankaraya g~ 
meni.zi istiyoruz. Bu iş sizin için hiç te lecek o'lan Irak Hariciye Nazırı Baıy 
zor olmıyacaktır. Çünkü gördüğünüz Naci Asili.n, Suriye ile Türkiye arasın• 
gibi bu üç resim parçası ile beraber da lbir dostluk tesisi namına tavassutta 
ayrıca parçaladığımız resimlerin asılla- bulunması muhtemeldir. 
rını da neşrediyoruz. iki tili komite tCfkil edildi. 

Parçaların yanında hergün tanınmış Cenevre 22 - Anadolu ajansının 
bir simanın fotoğrafını bulacaksınız. hususi muhabiri bildiriyor: 
Parçalaı:dan biri bu resim, diğerieri Bu sabah eksperler komiteJindeki 
daha evvel çıkmış veya daha sonra çı· Türk delegesi B. Numan Menemenci
kacak resiml~re ait olab~lir. oğlu ile Milletler Cemiyeti nezdinddd 
Yapılacak ış şu: Bu resım parçalarını- daimi delegemiz Sadık Mılletler Ce-: 

kesip saklamak, yanlarındaki modell~ · t" k" t'b" .. · 'A ı··· · · d k · hıfzetm k . mıye ı a ı ı umumısı veno u zıya· 
n e esıp ayrıca e ı resım neş- cd k k · · · · 
ri bLttikten sonra modellere bakarak ret er~. omı~enın .. mesaı şeklı hak" 
her üç resim parçasından bir fotoğraf kında mudaveleı efkarda Bulunmuf .. 
meydana getirmek. lardır. 

Bu suretle eliniroe 80 resim olacak, Komite öğleden eonra bu devrenio 
bunları sarih isim ve adresinizle biııe ilk içtimaını alkdetmiftir. Mesainin 
yullıyacaksınız. İşte müsabakynızın ~ sür'atle ilerlemesi ve bir neticeye var
sası bundan ibarettir. ması için anayasa hakkındll umumi 

Resimlerin gönderme müddeti gaze- tekilde fikir teatisinden ıonra bazı e
tede resim neşri müddeti bittikten son· aaslı meselelerin tetkiki için Türk ve 
ra üç haftadır. Bunu müteakıp netice Fransız mütehassıslarının iı:ıtiraki ile 
ilan edilecektir. T 

iki tali komite tetkiline karar verilmif" 
Birinciye bir beşibiryerde attın, ikin. 

ciye 2,5 liralık bir altın, 3 kişiye birer tir. 
altın, 10 kişiye yarımşar altın, 20 ki- Komitelerden birili lngiliz murah" 
şiye çeyrek altın ve diğer 165 okuyu· huının riyaseti altında ana yasanın 
cuya hoşlarına gidecek hediyeler ver~ tanzimi ve diğeri de Holanda murah· 
ceğiz. hasının riyaseti altında iktısadi ve ma· 
belerl: Eşref Şeftk tarafmaan, 20: 'l'ürk mu- li meselelerin teknik kısımları hakkın• 
siki beJetı, 20,30: Ömer Rıza tarafından a- da rapor hazırlayacaklardır. 
rapça IÖylev, 20,45: Vedia Rım ve arkadq
lan tarafından Türk mualkls1 ve halk şar- Komite yarın sabah ve öğleden soll4' 
kılan: Saat ayan, 21,15: Orkestra, :.?2';15: A- ra toplanarak anayasa hakkında miil:iu günkü Program 

13 Nisan 13'7 : Cuma 
İSTANBUL 

Öğle neşriyatı: 

jans " borsa haberleri, 22.30: Plakla solo - zakerelere baslayacaktar. 
lar, opera ve operet parçalan. - ..... • • · ~ 

12,30: PlAtıa Tilrt muslldsl. ıuo: Han· 
dis. 13,05: Muhtelif plik nefl'lyatL 
Akşam neşriyatı: 

18,30: PlAtla dana musikisi, 19,30: Çocuk 
!'.sirgeme kurwnu namına konferans: Dok
tor Fetbl &&rafından, 19,30: Spor mü.saha -

Yaımki D--- slrgeme k~ru'in"u' ~~ıiıYna
1 

k~f;rana: 0okta' 
• •vs.-.ın Kuts.I tarafından, 19,30: Konferans: ooktCJf 

Z4 Nlaaa 93'7 : Cum:ırtesl Şültril All: Mekıtep çocukları l:ı. bakmak u• 
Ölle .--... .. : lsTANBUL sulü, 20 . Fasıl saz heyeti, 20.3C: Ömer ~ 

...-•.:r- tarafından arapça söyle'" 20,45: 'Fasıl ,.-. 
12,30: Pl~kla Türk mUliklsi, ıl!,50. Ha • heyeti: s:ıat ayarı, 21,15: Şehır tıyatrosd 

vadls, 13.05: Muhtelif plAk ne~ı lyat1. komedi kısmı tarafından ( C ! oo en re our)r 
Akşam neşriyatı: 22,15: Ajans ve borsa haberkrl, 22,30: pU\»!I 
18,JO: Plltla dana mua1tlaL 19: Çoc:ut B- la sololar, opera ve operet parçaları. 
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~ndül.üs Şövalyesi 
-- ~ ·Abdurrahman 

1SlHH1 B A·H l S LE R 1 

MİKROP NEDİR? 
Yuaa : A. R. 

Genç kız, Kral Rodrike tokadı vurmuş 
Niçin, 

nasıl 
ne zaman ve 
hastalanırız ? 

ve ''Siz bir alçaksınız ! ,, demişti B iitün hastalıkla· 
rın sehcpler i üç bi.i· 
yük esa::.a istinat e· 
der. birincisi her 
türlü fizik tc ·ıat! 

Mes"'la soğuk, sı -
cak ve fena havalı 
mahallerde yaşama 

ve teneffüs gıbi .se
bepler ... 

Kralın suratın -
~ b ir tokat şakla -
dı. Bu tokadı atan 
~nç kız, bir adım 
geri çekilerek : 

- Haşmetme -
lh !.. Siz, pek alçak 
bir adammı ş -
~l:l ız... Eğer s izin, 
tistahlığınızı bu 

kadar 1·1 · ·· ·· .. . . erı goture • 
Ceo1 • · "' nızı tahmin et-
rıı· ış olsaydım, sara-

~nıza adım a tmaz
rn. 

Di:ve bağırdı. 
Kral Rodrik, bu 

acı hakarete daya • 
narnadı . Derhal be· 

lindeki han'çerin 
~Ynıcttar taşlarla 
•tlcnıniş kabzasına 
aarıldı K .. .. · ızın ustu-
ne saldıracaktı. O 

~~an, arkasında • 
apının perdesi 

I 

İkincis·: K 'myc\•i tesirlpAfen doğan nuncu öte·· er:n .a;,ır ığmı aldı derler 
araz ve hastalıklardır. B unlar daha zi· ki çok doğrudu •. 
yade kazai ve\ ah ut ıntihar kast ile ve Hariçte ) rışı) an rn kroplar ve .) ah ut 
yahut sınai memlcketleı de görülen burun, bo-~.:ız, nğıı g bı t~b.i boŞlukla • 
had , .e müzm n :ıchir'ienmclerdcn hu· rımızın <ia'mi m :,,uf ı · bu.ıunan bazı 
sule gel'ır ki bunlar içtimai noktai na- m ı~rop'lar vard.ıT .tti bunların da \'İro
zartlan son derece ehPmmiyetlıdir. Iansı, ) ani mlıes ir ve zehirli bir hal 
Kiml)' l \'İ sebep er arasına ~ em~k.erden ahnal, n .rne e:es • SO!l derecede mü -
zehirlenmeler de dahildir. himdır. 

Bundan maada al'koıızmclcn t vcl~ Bu mıkrcplann henuz bize ma-
füt eden araz \·e hastal klaı da bu me· lUm olmı) an ) ayıl malan hava 

tebcddül;1t1 ve jeolojik tesır.er 
yanıda sayılır. b 

U
.. .. .. .. Do<ııudan doiiruya mik • ve se epıel'!e gl." n:in birinde birden:bi· 

çuncusu: t> 0 re fldcta bır inf :ı.•-. ~apar gibi satluarz 
rop1ar \ e parazitlerden ileri gelen ~as- üzerinde bir mınt<>!>. da, bazan koca bir 
talıklardır kı bizim ) azırnızdu en z ) a· ktt'ai arz ü1.:eı .l<le m th · ş .,a;gınlar ) a 
de meşau: o!acağımız bu kısımdır. pacak derecede ga) ri tab:i ola· 
Mikro~ların ne büyük, ne tah~p ~dici rak ye haı ~ku iıde bir surette ar· 

kuvvet oidu'k1arını, husul(' getırdkı~le- tıyor. But ün d · :-. a) ı titreten bil) ük 
Ii.; çok mllh,im 'e mühlık hasta!! arı ti 1 k ·r 1 k u gı p sa g n arı, · ua, tı o, e el"hum-
düşi.iner"'k tahmin edcb liı iz .. M kırop· ma sa gmları, sa i menenjit salgınları 
lar umum yetle gözle go üleb lırlcr. hep böyle olmu tın. 

bir • 
bir d~nbire kalktı . içeri, genç ve narin l Florinda, sedyeye bindi. İhtiyar Do-\ Bu ıaf ve dindar kadın, bu sözleri 
de I adın atıldı. Kralın bileğinden şid· ritta da onu talcib etti. Sedye, hafifco anlıyamamış aibi, bir an Florindanın 
~.~; ~akaladı. :Oudakia.~ında beliren s~llandı. ~nra, birdenbir~ Berbertle· ~üzüne.b~kt~.' ye sonra derin biT hicab 

Yani burada gözle göı uıur denince Bazı mikrop aı· da varda· ki ha!>ta!ık 
m Hrroskop Yasıtasile göri.ı:cbilir de • tevldt edebi.mek için b:ışka mikıropla • 
mek ist:yo!·uz.. rın iŞ.irakne muhta~tır. Telanoz ve ko-

VasntS olar:ık sekiz yi.ızden b.n ıkı lera mikropları bu c n tendir. M.ikrop
yüz defaya kadar biıyüterek bu küçük la'I"ın bu 01 takiığı mcse.esi m esehi te • 
mahlUkatı ıyice görcbfü.riz. Fakat bazı tanoz için husu.;i b.r takım tedabiri sıh· 
ımkroplar ,·ar.dır ki bu \·~sıla ile de h i:ye itt.iha11nı cap ettirmektedir. Bu 
henüz görülemiyor .. <Fi)t>wjon) dıe · mikırop.ar vücua.\ g~rdikten sonra bu· 
nilen sarıh~imma m ikrobilc bütün dö- sule getiı ğr hastalıktan ziyade tali 
kün'tü ü hastalıkların m kropları kı • entanlaırlan koı kul ur. Bir ÇQk defa bu 
zamık. ç çek, suçiçeği, kuduz giob. has· ikinci erı:tan; aı· daha vah'm ve teh" -
talıklarm mikropları gıbi... Henüz kelidir. Bilhas-,a stıeptokok demlen 
bunların maalesef mikroskop altında bir mikrop varchr k: da'ma tali en'tan· 
tefrık~erine ,.e görülmelerıne imkan ları yapan bu m'k: optur. Bu mikrop 
hasıl olamamıştır. çok ehennniyetii olan lohusa hastalı -

manalı hır tebessumle: rın kuvvetlı omuzları üzonnde hava - ıle el1erını y uzune kapıyarak: 
~hl Madmazel Flo rinda !.. LUıfen, landı. Sür'atle ilerlemeye başladı. - Ey Meryem ı. Ey Betulü azral. . 
~~ sarayı tcrkectiniz. Doritta , genç 1m~ın yüzüne cndife Sen bizi affet .. . Artık, kralların a -
F?'~ mırıldandı. He göz ıezdirdi. Saraydaki sualini bir raylarında, genç kızlara tuzak kurul • 

siy horında, başını dimdik tutarak; daha tekrar etti: duğu bir devirde yaşıyoruz. B u, ne fe· 
'"~ a 1a~anoz zemini, bembeyaz fildişi - Ne oluyorsun, yavrum .. niçin bu lnket? .. 
,_rÇa arı! .. l . b' k . d' S c sus ehmış ır apıya J!crle- kadar öfkelisin?.. Diye hıçkıra hıçkıra ağlam ıya baş· 

ı. on d f l k ba ri . c a o ara şını bri d aha ge- Florinc:la, ~ suale fruıih bir latince ladı. 
~Vtdi. Kalbinden taşan ~krah ile: ile cevab verdi : * . spanya kralının entrikacı bir ser- - Öfkelenmemek mümkün dcg .. ı' l 

erı "d· b' ler ·" 8 1 ır katil olduğunu söyledik - ki Doritta ... Bu adamı, niçin öldür -
bu ı l Zaman, inanmamıştım. Şimdi mediğime hayret ediyorum. 
rl'ıc~ a~a bir üçüncüsünü de ili.ve et - - Kimi?. 
ra" lazım geliyor .. ırz düşmanı .. . Sa· - Kralı. 

., ına da t . .. . . f' 1 • l su ve ettıgı mısa ır erın namu- htiyar kadın, başını önüne eyerek 
na teca .. d ... b' k Bu vuz c en ıgrcnç ır çap · ın ... derin bir hürmetle bir haç çıkardı . Bü-
~~ da halka, ben ilan edeceğim . yük bir korku ve hayret içindt•: 

<lirrı~~c söylendi... Kapının dışında - Kralı mı? 
~ırı ık duran, yalın kılıçlı iki rnuhafı- Diye mırıldandı. 
rırıd arası_ndan sür'atle geçti. Duvarla - Florinda, bir türlü yenemediği öf-
dehJ~ ~zız resimleri asılmış olan g"ni~ kesinin heyecanı ile titriyerek devam 
bir ~zın Öteki ucunda, sedef iş lemeli etti: 
bir k anepc üzerinde uyuklıyan ihtiyar - E,•et , kralı ... Zavallı s:lbık kral 
le: adının yanına ilerledi. Sert hır ses- (Viçya} yı entrika ile hal ' e tt irdik • 

-D Doritta !.. Kalk. Gidiyoruz. 
ed ' ı ı . 

Ro ~tiyar kadın, Florindayı o halde 
rur ·· 

Rormcz; yerinden fırladı : 

ten sonra, onu bir hançer darbt·silc de 
a hre te gönderen bu katil ve çapkın a
damı!.. 

Sarayda ML'kroplal'ın bır kısmı havada yaşar· ğmı yapan mikroptur. Yılancık hasta· 
Kral Roclrik, Madmazel Fio! inda - lar. Ve M~r'atle tekessür ederler. Bir lığını yapan gene bu mikroptur . Kızı: 

dan gördüğü hakaret karşısında, bir taş kısmı da b i k. havasızlıktan hoşla - hastalığım yap.m gene bu ınikıroptur. 
heyle.el gib i donup kalmıştı. O , oda ka· nııilar ve oralarıda neşvünema buluılar .. Ağır ve ôkiür~icü anj nler yclpan gene 
pısından çıkıncıya kadar, bu hfl karete ~ Meşhur tetanoz hastalığının mikrobu bu streptokok!ardır . 
nasıl mukabele edeceğini kararlast ı ra· i bu cinstendır... . . 1 Mikroplar k~nd. hu ule getird.kleri ü 

F k Fi 
· d k d k Uınumı,·et1e denfi bılır kı mıkropl. r r azat vasıta.:ııle haı ıce sızdııkları \'a -

mamı~tı. a at · orın a apı an çı a r .. • . . . . . ,. 

k 
· 

1 
b' .b. b • ı vucutta hastalık tevlit ett•K:ıcıı mev • kit çok zehır.ıdır'.ler. Mesela cerahat ya-

cı maz ' 'ara ı ır canavar gı ı agır - . -1.J 1 1 .;ıı,.'"" •. ' 'Jt h 
;ç ., • 

1 
H' .. h . k ' ktler<le ve noktalarda en ş u;,.ıet ı ze 1ır pan m~vt) ar, c astalık annda ve 

mış, kapıya atı mıştı . ıç ~up esı.z 1 kuvvetini ha zdirler. Oralc:?. da ve ya - billıassa çiçek hasta ·ğında çok tehli -
bu genç kızı n arkasından yet:şecek , o- hut oralardan henüz a,·rıldı"ları zaman kelidider. Btından maadn dahHi has
nun omuzlarını, a~t'.n. kabzalı hançeri-! haştalı.k tedit etme'k ~·e vücudu tahrip talıklar yapan mesela \ erem, zatürree 
nin üç köşe dem ırı ıle parçalıyacak, ethnek noktai nazarındnn en müessir 1 ve vebaının zatüıTec şeklinde ç;kan ba1-
suratında kıpkırmızı iz bırakan toka - ve zehirli zamnnlarıdır. Fakat o nok· gamlardakı ıfrazat ta çok sari ve va
<lın int ikamını ahıcaktı. talardan , o m evkilerd n bir çok sebep· h imdir. Burundan \ e boğazdan ç:Mkan 

Lakin; bileğini tutan kadın, şimdi 
de kapının önüne gerilmişti . Ağır, ve 
tehditkar bir ~esle: 

- Haşmetıneab !.. Ne yap:vorsu -
nuz, çıldırdınız mı? · · Yoksa, hayat ve 
saltanatını zı kendi elinizle mahve t • 

ie1'1c uz:üılaşn-sa mikroplar:n tesir km ·- tükiirük ve d.ğer ifı aLat arasına ka:rı • 
veti dedıal azalır. Ve ba:tA bir müd • şan mikroplar da s'rayet vah"l olduğu 
det soma tamamen sıfır derecesine iner zaman çok ehemmiyet kesbeder'ler. Me
ve kend"leri de mahvolurlar. sera grip, 'kızamık, kızıi ha&taJMları -

B uncl mukabil bazı mikropların nın sirayet tarz~. 11 böylcdır. 

da~~e .o~dun, yavrum .. niçin bu ka· 
D· clısın~ .. 

- Ah .. susunuz .. yahud, Vrlvaş söy
leyiniz yavrum .. . Buraya geldiğimiz 
gündenbcri görüyorum ki ispanya çok 
d .. · · H mele mi istiyorsunuz L 
egışmı~... er tarafta, insanın du -

tohumları vardır ~i bmılar uzun müd- B üyük abdest .le olan sirayetler de 
det ve uza'k yerlerde :mukaveme tlerini m:.kropların Yiro~anı başlı başına mü
muhafaza ederler . Mesela şaılbon has· him bir roJ ifa edeıii.er. Mes~ıa tifo has· 
talığının mikrobu, b ir de tetanoz has· taiığının, koleranın, di1.antt-ri h asta -
ta lığının mikrobu bu cinstendir. Fev • liklarınm siı ayeti doğrudan doğruya 
knü\dc muka\"imıdirler, uzum müddet mevaddı gaite ile olur. Mevaddı gaite
hayatryet':erıni m uhafaza ederler. den, yan· bti) ük abdes~en maada has· 

de ... 
1~:~ mırıldandı... Fakat, öf kesin -

·• Yuz" le kı~dan u. ıpkırmızı kesilmiş olan genç 
koyd .. hıç ~ir cevab alamadı. Yanma 
rıı (l )gu lclaptanla örülmüş to !"bası -
de\' k ckerleme kutusunu, üzerinden 
aeeı: ·ı uşu tüyleri sallanan hotozunu 
talc ·b ı e topladı . Ma.dmazel Florindayı 

ı c başladı. 

* de Salray kapısının merdivenleri ön ün-
.a tenkl' d . · ı k Ye d ı crı ı e aplanmış bir scd· 

Y~rı Utuyordu. Bu sedyenin yanmdcı · 
.. çıplak .. dl k 1 , 
Ort\.ilın .. vucu arı ap an derilerile 
Bu tunuş olan altı Berberi bek liyorcf.u. 
~crı · k ç renk li adamların bellerindeki 
dan ışd·· erncrlerin gümüşlü tokaların _ 
kıy~rd~mdüz ve enli yüzlü kılıçlar sar-

~ö~a~~azcl Florinda, saray kapısında 
unur .... 

lcrc k gorunmez bunlar, evvela yer-
dılar apandılar. Hanımlarını selamla -

• sonra d · • d açtı} • sc yenın meşın per esini 
ar. 

~ )·eri :&amanlar, kadııılar "1 cantaS1 
ne böyle torbalar Jmllanırlai-dı. 

daklarına doğru uzanan b irer kulak 
hissediliyor. Kralın casusu , cngizis -
yon'un casusu, m uhaliflerin casusu ... 
Hülasa, casus .. casus .. casus... Onun 
içi~ biraz daha sakin ol yavrum. 

ihtiyar kadın meşin pcrdt:yi arala -
dı . Endişeli bir nazarla dışarıya baktı. 
Sonra geri çe kilerek yavaşca nı .. ıldan
dı : 

- Yavaş yavaş anlamı ya başlıyo -
rum. Her halde kral ile aranızda mü • 
him bir had ise geçmiş olacak. Acaba 
muhterem pederiniz hakkında müna· 
sebetsiz bir şey mi .söyledi? . Aklımda 
kaldığına göre m uhterem Kont haz -
retlerine dair bir şey görüşmek için si
zi saraya davet etmişti. 

Florinda öfke~inden nar gibi du • 
daklarını ısırarak, kısık dişlerin in ara
sından cevab verdi : 

- Meğer bu davet, bir tuzakmış. 
- Bir tuzak mı~ .. 
- Evet. 
- Ne tuzağı~ .. 
- Benim güzelliğimden istifa<Je et-

mek için kurulmuf bir tuzak. 

Demişti. 

Bu sözler kralı durdurmıya kafi gel
mişti. 

Kral ellerini kalçalarına dayamı s 
~· geniş adımlarla, öfkeli öfkeli gezinme-

ye başlamıştı. Ve sonra, birdenbire 0 

kadının karyısında durarak: 
- Fakat; sen ne karışıyorsun Eji· 

lona 1 Benim işlerime aen ne karışı-
yorsun ? 

Diye bağı rmış t ı. 

Kadın; daha hala aralık duran kapı
yı sımsıkı kapamış, arkasını kapıya da
yamış, ellerini aöğsünün iisti.inde ka· 
vusturarnk mırıldanmıştı: 

f 

- Haşmetmeabl.. Yavaş EÖyleyİ • 

niz. Madmazel Florindanın, odanızdan 
ne suretle çıktığın ı gören kapıdaki nö
betciler, zannederim :ki şimdi havret 
içiııdedirler. Bari hu adamlara, lo:ıp:ııya 
kraliçesini tahkir ettiğinizi de i~itt ir -
meyiniz. 

- Ejilonal.. Kızdırma beni!.. Şimdi 
ç ıkar, o adamları da hançerlerim. 

(Arkaaı 'Y&r) 

Diğer bazı mikroplar vardır ki to - talanın idrarları da s ayet vasıtalarm· 
humları ydkhır. Mukavemeti.eri de dan ac:Holunur. ESkiden idrarla ska -
n1sbeten azdır. Verem mikrobu gibi... yete pek inanılmıyordu. Fakat sonTa • 
Gene b:r takım ımikmoplar vardır ki dan anlaşı mıştır kı tifo hastarığı id -
1nüsap ~ıldl!kl<ırı hastanın bedeninden raıila da sirdyet eder. Bundan m aada 
ayrılı.r a~ nl!maz b ir kaç saat 4çin<le bcfüreık veıcmı ve bazı kohbasil h a.sta
m ahvo1urlar. KızamDk m"3<robu bu lıkları gene idrnrla ~:rayet eder . Id -
cinsten sayıh!I". Son derece mukavc - raııdan maada b:flı::ıssa ha.) van1arın f · 
m et izdir. rnz ettikler' süt ile m "krop!ar viro]:ın, 

Dikkat edilecek olursa bu söy'l~ik
lerimizden şu anlaşılab'lır: İnoan'ar 
ıçin en bil~ i.ik 1eh1i'ke gene insanlar • 
dan ileri ge~.l' .. Yani !bir ınsandn mev· 
cut olan ı~er hangi bil' hast.11ığın mik -
ıobu doğ udan doğruya d ,ger bir in -
sana temas ettmek suıretile hastalığı ve
rir ve bu şekıtde s!rayet daima ağu· ve 
mühlik netice!i olu r. Evlerde de 
böyl!e değ"l midir? Bütün tecrübeli a -
nalar baba:aı bilirler iki bir e' de kıza· 
m:ı'k, !kızı . ç:çck ,.e yahut brıi?rnaca zu
hur etti m: e \•dcki çocuk1 ardan birbi -
riıne h asta1rk geçtiği vakit en ağır ve 
vahim şcki: en son hastalığı alan ço -
cukta görülür. A ileler arasında en so-

yani zehiı• i tcsiı h. rin · muhnfaza ede -
rek ba~ka \"Ücut "cıra nt::k::ı! edE-rler. 

Sütle bilhı: ')sa Yereın .sirayetı çok 
m ühim içtimai b'r derltir. 
Bazı in an:ar 'ardır ki mikrop taşı • 

ynn tipleı d:r. Bun aı ın balgamlnrında, 
i drarlarında, me,·addı gaitelerinde bir 
çok ve mühım m 'kroplar burunur. T, -
fo mikrobu, menenjit m1k!'obu, difteri 
mikrobu g'bi. Bun ann çoğu bu hasta -
hğı henüz geçi•nıiş ve ıyi1t?Şmiş insan
Jarın muhte:.f .fıazat.nda elan mevcut 
.ve baki k::ılan m kruplardır ki et.rafı 
t elvis ed;p duı ur :ar. Bu sebeple gerek 
.dift-criden i) ı olan 'arın \-e gerekse ti-

( Devamı l 5 inci sayfada ) 
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Beğe diğiniz kadın ve İstanbul Askerl lisel'~rin senelik spor 

erkek tı•plerı• hangı•lerı•dı•r?. ~l~~!~~~n bugün Taksim stadında ve 
Yeni mıntaka ekonomi odaları teşkll6.tı-

' Saa't 14,30 da Taks!m abidesine çe- nın taıtıblkatına bu sene içinde başlanablle- ı 
- 200 - r , - 203 - lenk koyma merasimi yapıldıktan son· cet,>i. anlaşılmaktadır. Bu teşkllat. 1ç1n Avru-

Kadmm tahsı'lı' T k J d ilk t h ·ıı· ra asken mektepler'in spor başkanı ta- pa mıntaka ekonomi odaları teşkllltıridnn eyze o uyucu arın an 8 Si 1 VO memıe.ketimize uygun gelen hükümler aıın-

İstanbul Borsası kapanış 
fiatlan 22 - 4 - 1937 

rafından ıbir nutuk verilecek ve bilw· ol sa da olmasa rica ediyor: tem·ız kalbrı mı.,ıardır. İstanbulda tcşkll edilecek mınta-
.ra mevslın 1.arfında muhtelif müsaba· kn ekonomi odaııına i:stanbut zahire borsa-

da mUsavi! Biriken mektupların nesrini biıiriıı- kadm ! ,kalarda derece alan sporculara müka· sı teşkilatının ithalinin faydal! olup olmıya-
ceye kadar yenilerini yollaınay~n:ız .falları dag· ıtılacaktır. cağı da tetkik edllmektedir. 

PARALAR . 
Alış Satış 

1 Bterıın 618.0I> 624.00 Benim vücudü· K ı· d ecek Teyzenı.zı·n ankelı" u··mıt \1e lasa\•vu· ra ıçe en Sa ayi b" ıııo;,· ta il l'"ka ekon 
t b . t • k Bütün mekteplerin iştiraldvle b1r ge n ır ol, marn e nrn ,.... O· ı, 

me ve a ıa ıme run fevkınde bir rag"bel gördü: Bu kadar güzel, yü ~ mi odasının teşkll{ltmda yer alacak ve eski 
k R. d t _ ,çit resmi yapılacak, muhtelit futbol ta 

ı Dolar 123,00 126,00 
20 Fransız rr. 107.00 1u,oo 

uyaca .11o.a ın am dakmada elimizde binlerce birikmic: sek tahsil gör k Sanayi müdürlüğünün gördiığit işlere bakn-
b:mim idealimdir. ~ ·· b. k "Ik . ımiyle şampiyon takım arasında caktır. İktısat Vekilletl şimdiden bazı sana-

cevap vardır. Bunların neşri aylara muş ır ıza, ı .H 
Bo b • ~ end Bol oynanacaktır. yl işlerini blrlllin tetkiklerine bırakmıştır 

y, urun, agız mu··te\·akkıf bu~.unmakt ... dır. Şı"mdı·ıı·k tah~lli, sevimlı "" Bu teşkilft.t vücude getırlllrken dağınık ol-
ve her şeyi orta yalnız :bu cevapları nec;retmckıe ikti- yüzlü. temiz kalp Bu haftaki milli küme maçları maması ıçin münasip btr t.ina mese1esı de 
olmal·, konuşma- fa edeceğiz. Bılahara VE> tekrar iste· 11 t:ıir kızı tercih ortaya atılmaktadır. Ticaret ,.f' sanayi oda-
rrı t tl e ı · · v.. d ·· lstanbul Futbol A1· anl10ından: ' ı · kid bl tı t t ı .. a ı v neşe ı, yenlerin cevap yollamalarını istiyece· ederım. ucu u -. sı çın es en r care sarayı yap ırı ması 
sinirlendikçe ve • · Boyu uzunca, ,göz Milli ki.ime maçlarından Beşiktaş - düşünülmüş; fakat fiile çıkarılamamıştı. Ti-

k k ld k gız. G k 1 r N 1 C)'>7 caret odası, liman hanını da almak istemiş, 
61 mtıya apı ı Ankete ıcevap yazmış olanların sa- !eri kara, saç'ları ün eş arşı aşması :..... > İsan ' •> pa· hatta mühim mlkdarda depoz1to yatırdıb,'l 
ça n~esıni muha bırlarını suiistimal etmemek içindir siyah ve biraz da zar günü Beşikta' Şeref stadında ola· halde sonradan sarfınazar el.tiğinden bu pa-
faza edecek bir i- ki okuyucularımızaan artık anket için kıvırcık, teni ha - caktır. rayı da geri alamamış bulunmaktadır. Bu 
tidal göstermeli - yazı yollamamalarını rıea ediyoruz. fif ec;mer ve yüzi.ı ] ) Maça saat l 6 da ba~lanacaktır. paranın eski Uman şirketi tasfiye beyetın-
Ciir. Tahsı· lı' olsa · l. den geri alınması içln sulh yo~ları da aran-
. Vaziyet müsaıt olur olmaz, sizleri, •eYlm ı. . 2) Maç hakemi Bay Sait Salahat- maktadır. Bununla beraber aH\kadarların 
i:la, o~m~sa da ben haberdar edeceği?~ Tab ati: Zeki, tin, yan hakemleri Samim Talu ve Sü· oe birdı.r. Namus uysal, giyinmesi- kanaatleri şu merkezdedir: Yenl teşkllft.t için 
lu olmak, ev idaresine vakıf bulunmak nı· bı" len, ı·yı· bı"r anne oıabı·ıecek kabı·. leymaniye klübünden Bay T aııktır. Llınnn hanı da mu.salt de~Udlr' do~udan 

'') F 1 T b r:o d 1 •Jr-. doğruya mıntaka ekonomi odası 1çln bütün y: misafır~eri~e kar~ı daima mışeli gö· liyetfö, güler ~-üzlü, şer, fakat ciddi. '1 iat ar: ri ün ,) ' uhu iye -·> ihtiyaçları tatmin edecek yeni bir bina yap-
ıiinmek kilfıdır. T hsT Be b" . d 

1 
!kh kuruştur. tmlmasın:ı. lüzum vardır. Bu binada kam-

Karakoy: A. K. 1 • ah ı ı: . nım ~ ış a amı o maı • -· . ,,,___ •. ~ , ·-· ·= -· . . - biyo borsası da yer almalıdır. 
csarlh isim ve aaı-e $lnln neşıini 1 ı.,rım asebıle .alacagım kız da ev kadı· Bina yaptırılırken şehir planına uygun ve 

istemen.ı .tir) nı olmalıdır. Ilk tahsil görmüş bir kızı İST.Al\"BUL nynl zamanda merkezi blr 'azlyctte olması 

- 201 - kafi görürürm. Ticaret ve Zahire Borsası icap ettiğinden yenl teşkilAttan sonra blno.-
İzml.t: N. Notlu nın yaptınlması takarrür ederse mütehas-

" K d · · h ·k 1 f 22/4/937 sıs Prustun fikri de alınacaktır. Diğer ta-8 mm sesı mu rı o ma ı,, (Sarih isim ve adresinin neşrlnl -===-=--=-F::..;İA'.p=.TLAri==-=-==..---ı raftan şehlrclllk mütehaıısısı Prustun esn-

1 - Boy 1,70 olacağına göre vücudü 
ne zayıf, ne de şişman olrnıyacak. 

2 - Göz ela, kaş ince bir hıJal, ağız 
küçük, burun dökme, kulak orta, diş· 
ler inci, çehre topu ve biraz da uzun· 
ca, endamı tam manasile eösterişli, yü 
rüyüşü, ise serçe gibi atlaması şarttır. 

3 - Musikiden kem:rna as ·na....bulun· 
mnsı ve sesinin oldukça d ·n_.enecek b.r 
şekıJde bir erkeği mest ed.c~ bir hal· 
de olması şayanı arzudur. 

4 - Tahsili orta ahlakı . görüşü, ko
nuşuşu ciddi Erkeğın~, ev:ne, çocuk
larına çok muti ve pişırecef!. yemekl~
rin nefis olması elzemdir. Zenginlik 
me\"ZUU bahıs değıldır. Yalnız sesinm 
muhrik olması bütün vazıları seraitin 
fevkinde olduğu g~bi ~z mikdıı°rda al
okl ahnası şayanı arzudur. 

Hayrcbolu tuccardaıı Mu nfa Halil 

istememiştir) ~- - sen planda ekonomi fnallyetı için bir saha 
1 Aşağı Y ukan ayırdığı da anlaşılmaktadır. 

- 204 -

ideal tip 1 Şerefli, seciyeli, 
zeki insan! 

C 1NS1 

Buğday yumuşak 

:ıı sert 

K. P. 
6 25 
6 s 
4 ıs 
5 00 
5 00 ErkEf.I{ ve kadın. ne olursa olsun, şe

refini 'koruyan, seciyelı, zeki, oldukça 

Arpa Anadol 
Çavdar 
Mısır sarı 

Tiftik deri 109 
. Peynir beyaz 

sıhhatli, ve şirin olmalıdır. Işte bu va· Knşar peynir 
stflara sahip olan her hısan hiç bir za· ' ~ -- -~..,.--,,,=G-E-L~E--~-N-

man !kıymetten düşmez. Saç, dış, renk 
daha fbuna ıben7,er güzellikler herkesin 
heves ettiği en büyük meslekler bile 
hazan işe yaramıyacak bir hale gelir. 

Yeter ki o insan, yukarıda yazdığım 
evsafı haiz olsun. Böyle ıbir insan için 
hayatta sukut yoktur ve benim beğen
diğim tip te budur. 

M.anlsada şapka ve çiçek atelyesi 
sahibi İclfıl Boğatır 

, _ _ 
Buğday 

Çavdar 
Arp:ı 

Bulgur 
Peynir beyaz 
Kaşar > 
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Hey' eti Vekile karan gümrüğe 
tebliğ edildi 

15 Şubata kadar gümrüklere gelml§ olan 
malların blla lcaydüşnrt çıkanlması hakkın
dald heyeti veldle kararnamesi dün İstanbul 
giimrüklcri başmüdürlüğüne blldlrllmtştır 

Malların çıkarılması için gümrük idaresi lll.
zımgelen ~rtlbatı almıştır. Bir buçut mil
yon liradan fazla tutan malların çıkarılma
sına pazartesi günü başlanacaktır. 

Kararnamenin tebliğ edildiğini haber alan 
ithalUçı tüccarlar dün gümrük idaresine mü 
rncaatıa beyanna.ınelerlnl vermişlerdir. 

Galatasaray atletleri Bursaya 
gittiler 

- ~02 -
Erkek temiz ve kuvvetli - 205 

-

Bursanın Acaıspor klübile senelik 
Atletizm karşılaşmasını yapacak olan 
Galatasaray atl'etleri bu sabah Mudan
ya yooiyU.e Bursaya gJdeceklerdiır. Bur· 

20 Lire~ 120. 125. 
20 Belçika Pr. 80. 84. 
20 Drahmi 18. 22. 
20 İsviçre l'r. 565. 175. 
20 Leva 20. 23. 
ı Fllorln 65. 66, 

20 Çek kuronu 70. 75. 
1 Avusturya Şl. 2l.00 2S.OO 
1 Mark 25. 28. 
1 Zloti 20. 22.SO 
1 Pengil 21, 24. 

20 Lev 12,00 14.00 
20 Dinar 48. 52. 

Ruble oo. 00, 
1 İsveç kuronu so. !2. 
1 Türk altını ıoso 1051. 
1 Banknot C>a. B . 252, 253. 

ÇEKLER 

Açılı, Kapanış 

Londro. 622,SO 625.00 

Nev-Yorıı: 0.7915 0,7908 

Parıs 17.615 17.80 
Mllft.no 15,0360 15,0144 

Brüksel 4.69 4.6862 

Atına 87.9518 87.8812 

Cenevre 3,4642 S,4614 

Bofye. 64.2570 64.2050 

Amsterdaıa 1.4456 1.4445 

Prat 22.70 22,6825 

Viyana 4.226S 4.2230 

Madr1d lS.8955 15.8844 
Berlin 1.9686 1.9679 
Varşova 4.16 4.1575 
Buda peşte S.9921> S.9885 
Bükreş 107.63 107.5-440 
Belgrad M.4575 14.48 
Yokoham& 2.76 2.7575 

Mos&ova 2!1.915 2'.935 
Btokholm S.1175 s.ıso 

-
ESHAM 

Açılıı Kapaoı1 

Anadolu fID.. ~ 60 
peşin 00.00 oo.oo 

A. Şm. ~ eo vo.dell 00.00 00.00 

Bomontl - Nektar 00,00 03.()J 

Aslan çimento 14.25 H.25 
Merkez ban.tası • 93.50 93.50 
İş Bankası 9,8) -
Telefon 8.00 -
İttihat ve Detir. 10.w -
Şark De~lrmenl 1.15 -
Terkos ıı.o.ı ---

iradeli olmah "Kadrn erkeğe karşı mütebessim 

Tiftik 
Razmol 
K. Ceviz 
Fındık iç 
Tiftik 

i
l - 269 =Ton 

126 • 
28,1-4. 

' 

5 • 
ı sada Atleti7.min inkişafında belli başlı 
,rol oynayan Galatasarayın bu seyahat •--------..--------• 
,Ieri tam dört seneden beri muntazam Açılı, Kapanıı 

İSTİKRAZLAR 

Be~endiğim erkek tipi ı;:udur: . V8 riayetkar Olmah! ,, 
Bence erkeğin güze~lı~ine ehemmi· 

yet vermek hoş şeyd:r. Erkeğ n guzel
lı~ sıhhatlı olması, deme~tir. Temızli
ği seven, iyı kalpli, etrafındakilere acı· 
yan. çalışkan ve kU\ vetli irade~e sah"p 
oıan he rerkek muhakkak bir kadını 
bahtiyar eder. 

Beyoğlu Tarlabaşı Hacı Ahmet No. 
6 da Suzan Kalemkflr 

Son Postn'nın Tefrikası : 12 

- Bilmem amma, bizim gibi birbi
rini hiç tanımayan iki insan için biraz 
fazlaca ileri gitmiyor musunuz? .. Bi -
raz fazlaca konuşmuş olmuyor mu -
yuz?. 

- Yalan değil. .. Bana da öyle geli· 
yor... Fakat işte birbirimizle tanışma· 
rnış olmamızın en büyük 'İyiliklerin

den birisi de bu ... Öyleya, sizi tanımış 
olsaydım, belki de ... Belki değil. mu· 
hakkak ki bu kadar ileriye gidemez • 
dim. Tanınmadan konuşmanın bu ka· 
dar zevkli, bu kadar hoş bir şey olaca· 
ğını bilmezdim, doğrusu ... 

- Sizin için olabilir amma, benim 
için pek o kadar hoş olmüsa gerek ... 

- Neden? .. 

- Ya annem, babam, yahut da be· 
nim sizinle tanışmadığımı bilenler -
den birisi, ikimizi böyle görecek olsa, 
ne söyler?. 

- Hatta aklına kimbilir neler gelir, 
diyeceksiniz değil mi?. Gördünüz mü 
başımıza gelenleri? .. Hiç hır suçumuz 
oln'iadığı halde günahımıza girecek -

Kadın daima erkeğe karşı mütebes
sim, riayetkar, hürmetkar olmalıdır, 

ki ibu suretle geçim temin edilebilsin. 
Bazı erkekler bu üç vasf1 hiç nazarı 

dikkate alın.adan kadında ibaşka bir gü 
zellik arıyorlar. 

Be§iktaş Orta.bahçe cr.ddesl No. 22/1 
de H. Peksevln 

Yazan: Kemal Rarıp 

lerl. Bakınız, bunu bir saniye için dü
şünürken bile yuregım çarpıyor ... 
Hem de tatlı bir çarpıntı ... ikimiz jçin 
başkalarının şüpheye düşmesi .. , Ne 
güzel. .. 

- Gene söylüyorum, sızın ıçın 
olabilir; fakat böyle dedikodulardan 
benim sevfoeceğimi zannederseniz, 
çok yanılırsınız. 

- Şu halde, annenize, babanıza 
beni siz tanıtıverirsiniz, olur biter .. 

- Nasıl tanıtayım~. Kendim tanı· 
mıyorum ki ... 

- Güçlüğü yok ya, bir ad bulur ta
karsınız!. 

- Ne bulayım?. 
- Aklınıza ilk ge1en bir ad ... Ah • 

met, Mehmet, Orhan, Turhan ...•.• 
Bir şey uydurursunuz. Sonra ••• Ne i~ 
görüyor, derlerse ... 

- Orası kolay .. Üniversitede felse· 
fe profesörü, derim. En ziyade meç -
hulat aleminde, metafizik üzerinde 
tetkikat yapan bir alim!.. 

- Otuz iki yaşında insan alim ola· 

bir şekilde yapılmaktadır. Bu müsaba· Türk borcu I peşin 00.00 00.00 
• • I vadeli 20.225 20.:ııs 

- 19 ,, 
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==- ,kalar iki şehrin klüpleri arasında her • • n vadeli oo.oo oo.oo 
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Buğday : Llverpul 6 70 bir spor tezahürüdür. ' . _____ T_A_B_V ... İ_L_A,--T _____ , 
Buğday : Şikago 6 27 , .-
Buğday : vınlpek 6 37 , İki şehrin genç atletleri arasındaki Açılıı ICapaıııı 
Arpa : Anvera 5 63 bu müsabakalar cumarte.c:i günü yapı· Anadolu 1 pe. oo.ı:ıo 00.00 

» ı ncıeıı !19 9J J9 9:> 
Mısır : Londra S 83 laca.k:tıır. Müsafua~alar 100, 200, 400, · • 
Keten T. : Londra 8 12 800, 1 SOO koşularl'a uzun, yüksek, gülle • n pe. oo.oo oo.oo 
Fındık o. : Hamburg 87 51 d k, . ·ı tm ·1 B Ik b aık .d l n :-· in S9.90 39.90 
Fındık L. : Hamburg iri 51 is cı.rı a a ı e a an ayr ya· Ana o um". peş ro.oo oo.oo 
•---------....------~· rışından ±barettir. 

maz amma ne ise ... 
- 0... Gördünüz mü olanları?. 

Bana. yaşınızı da söylediniz 1. Haniya, 
sonuna kadar birbirimizi tanımayacak
tık? 

- Öyle idi amma unuttum, boş bu
lundum 1. Fakat bakınız, ben sizin ya· 
şınızı sormuyorum. Yahut ıni.isaade 

buyurunuz, sorayım, siz de nöyleyi -
niz, o zaman kimsenin kimseye bir di· 
yeceği kalmaz. 

O aralık müzika sustu. Ellerini çır· 
panlar. pek çoktu. Dans yeniden baş· 
]adı. Onlar da hem herkesle beraber 
dönüyorlar, hem de fısıltıyı andıran 

hır sesle konuşuyorlardı. 

Viskilerin verdiği baş dönmesi, kar· 
şısındaki genç kızın biraz yaramaz 
çocukları andıran hali, biraz da saf 
yapmacıktan pek uzak bir eda ile ko· 
nuşması Turhana büsbütün cesaret, 
kuvvet vermişti. : 

- Demfo bizi görenler, kimbilir, 
ne söyliyecek, demiştiniz; boş boşuna 
günahımıza girecekler, diye korkuyor· 
dunuz. Doğrusu buna ben de üzülme· 
ye baş1adım. Umarım ki günahımıza 
giriyorlar, neden boş~ boşuna olsun? 
Nasıl olsa dedikodu yapacaklarına göre 
bari ortada bir şey olsaydı l.. 

- Şu halde? •• 

- Şu halde ... Çok isterdim ki bizim 
de aramızda, bütün o, yan bakışların 
pek de boşuna olmadığını gösterecek, 
gizliden gizliye örülen bir bağ olsaydı, 
ne olurdu sanki~. 

- Gene ba.f ladınız, hem gittikÇe 
daha ileri varıyorsunuz, sanırım 1. 
Bereketversin ki birbirimizi hiç tanı -
mıyoruz da öfkelenmiye bile lüzum 
görmüyorum. 

- Sizin bu sözleriniz de biraz haka
rete benziyor galiba... Öfkelenmiye 
bile tenezzül etmemek~ .. 

- Hakkım yok muL Sizin yeri· 
nizde bir başkası olsaydı, tanıdığım bir 
adam olsa da ondan böyle !!Özler duy· 
snydım, doğrusu, onun için de pek iyi 
olmazdı. Fakat size bir şey yapamam 
ki ..• Yabancı bir adam, beni tanımı • 
yor, kimbilir ne zannetti, beni de kim· 
1er gibi sandı derim, başımı çeviririm!. 

- Oo... Desenize, aizi kızdırdık! .. 
Anlaşılan gizli diyarlar padişahının bir 
tanecik sultanı, pek çabuk öfkelene -
cek yaradılışta imiş ... Demin, kaç ya
şında olduğumu ağZ1mdan kaçırdım, 
dzye ben.imle eğleniyordunuz; f,imdi 
de siz biraz alıngan, biTaz fazlaca. has· 
sas bir yaradılışta olduğunuzu belli e-

diyorsunuz. Y cı.vaş yavaş birbirimizi 
tanımıya batlıyoruz. 

- ...... hayallerde dağılıyor, eksi· 
liyor, diyeceks'iniz değtl mi).. Artık 
benim ne olduğumu anlıyorsunuz, haı
kikate yaklaşıyorsunuz. Yaklaştıkca, 
onun beğenilecek tarafı kalmıyacağı " 
nı siz de söylüyordunuz. Fena mı?. Hi~ 
olmazsa ileride inkisarlara uğramak .. 
tan kurtuldunuz, demektir!.. Tebrik 
ederimi .. 

- Gene öfkelendiniz, işte ..• Anla• 
mıyorum, size baka baka kurduğum 
hayaller neden. eksilsin?.. Sizde yeni 
yeni güzellikler, incelikler buldukca, 
belki daha ziyade artıyor, daha ziyade 
zenginleşiyor 1. Nasıl diyeyim? .. insana 
hediye diye bir kutu şekerleme geti " 
rirler; ho~una gider. içinden ne çıka· 
cak, diye merak eder: hatta az çok, 
kendine göre bir hayale kapılır. Şöyle 
kutunun kapağını biraz kaldırır; ba " 
kar ki: En güzel fekerlemeler dizil " 
miş ... inkisara mı uğrar?. Hayır .. • 
Belki hem sevinir, hem de, bakalını 
altından daha neler çıkacak, diye ka" 
rıştırır, araştırır ..• Onun gibi, aizin de 
biraz hırçın, biraz fazlaca hassas bir 
yaradılışta olmanız, beni büsbütün so• 
vindirir; gördüğüm rüyayı büsbütüıı 
süsler. Bir .genç kızın hassas olınası, 
onun inceliğini gösterir; hırçınlığı da 
kendisi için pek tabii bir süstür. 

(Arkua var) 
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İTTİHAT 'E TERAKKİNİN SONU • "BAÇİ,, NİN ZEKASI l afat, Enver ve Cemal nasır kaçtılar, nasıl öldüler? _ı Yazan: Yaroslav Bifek Rusçadan çeviren: Alaz 
Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

Artık tevkifler başlamıştı, çok 
heyecanlı zarnanlar geçiriyorduk 

Elisteyi dahiliye nazırı olanı 
kambur izzet hazırlamış, fngilizler tet
kik ediyorlardı. Orta yerde müttefikier 
arasında teşekkül etmiş bir de komis • 
Yon bulunduğu için, listeyi bu komis • 
Yon da görüyor ve Scon da bu suretle 
ınuhteviyatından haberdar oluyordu. 
Henüz tcvkiflerin ne zaman yapılacağı 
malum olmamakla beraber, habersizce 
bir hamlede yapılması muhtemel oldu
ğu için ihtiyatlı ve tedbirli bulunmak 
lazım geliyordu. Ben, hemen dostları 
haberdar etmeğe başladım. Herkesi 
bulmak kabil olmadığı için buldukları
ma söylüyordum. Onlar da diğerlerine 
haber vermeği Üzerlerine alıyorlardı. 
Bunlardan bir kısmı yakalanmamıya 
karar vermekle beraber büyük bir kıs
mı kaçmamayı tercih ediyorlardı. Mit
hat Şükrü bey, Cahit bey kaçmak iste
:rniyenlerden oldular. Ben ise bu meç· 
hul akıbetli teşebbüste Bekirağa bölü
ğüne bir daha gitmemeğe karar ver -
nıiştim. Önce yakalanmakla sonra ya
kalanmak arasında netice itibarile bir 
fark olamıyacağı için ele geçinceye 
kadar yakalanmamıya çalışacaktım. 

Tevkifl~r başhyor 
O günden itibaren kenidme, lstan

bul içinde bir saklanma planı düşün -
1lleğe ve her gün muntazaman Seonla 
temas etmeğe başladım. Meclis ve Te· 
ceddüt fıl'kası dağı1mı(l, perişanlık 
artmıştı. Ümitler yavaş yavaş büsbü
tün kırılıyor, karanlık artıyor ve gel -
rnekte olan milli felaketlerin hacminin 
büyüdüğünü gösteren hiç bir şey ek
sik kalmıyordu. Her taraftan bir sille 
Yiyen ve bir küfür işiden ittihatçılar, 
tam bir perişanlık içinde idile .. Birbiri
mizle büsbütün teması kaybetmemek 
için, muhtelif guruplar halinde yer yer 
toplanıyor, arada bir havadis alıp ve
riyorduk. Bu esnada öğrendik ki lstan
buldan kaçanlar, Kırıma çıkmışlar, 
oradan bir kısmı Almanyaya gitmiş -
ler, Enver paşa da, Kafkasyaya geçme
~e teşebbüs etmiş, fakat bindiği mo -
tör fırtınadan parçalandığı için geri 
dönmeğe mecbur olmuştur. 

Kafkasyaya gitmiş veya gitmemi~, 
hen ondan artık hiç bir şey beklemiyo
ruın. Benim gözümde o, ne yaptı -
ğını bilmeyen bir adamdı. Nereye 
gitse meydana müsbet bir iş getiremez
di. Bunun için Kırımdan gelen ilk ha
berler, bana hiç bir heyecan, ümit ve 
Şevk vermedi. Ne yapabilecekse bu 
h'leınleket yapacaktı. 

Meclis kapandıktan sonra, arada sı· 
rada Nadinin «Yeni gün» üne imzasız 
Yazı yazmaya başladım. Gazeteye bi
~araf süsü vererek, onun ittihatçılıkla 
ıtham edilmesine vesile vermemeğe 
çalışarc~k. hem öbür taraftaki edebsiz 
matbuat ile mücadele, hem de aramız
daki temas ve münasebetleri muha -
faı:aya dikkat ediyorduk. 

Bu sıralarda birdenbire Ankara vali
si doktor Reşitle Boğazliyan kaymaka
Hı Kemal birdenbire tevkif edildiler. 

albuki benim hundan hiç haberim ol· 
~a:rnıştı. Seonun da malumatı yoktu. 
E;rncn~ t~hcirleri meselesinden dolayı 
.. rnenılerın yaptıkları müracaatlar 
lızerine ve lngilizlerin emri ile tevkif 
edilmişlerdi. Bugünden itibaren artık 
em · .. nıyet kalmamıştı. Ele geçmemek 
ıçın dikkat etmek lazımdı. Vakia, ya
ı>ılacak siyasi tevkifler için ]isteler ha
zırlanıyor ve bundan bizim de haberi
~iz oluyor idise de ara yerde böyle 
d ır~.en.bire tevkif edilmek ihtimali yok 
e~ıldı. Bugünden itibaren geceleri 

~~"m.de yatmamıya ve her geceyi baş
a bır yerde geçirmeğe başladım. 

ltilAf kuvvetleri lstanbuldan çıkarlarken 
Yavaş yavaş, vatanı olmayan, evin- hayli ıdostu, ifden haberdar ettikten 

de yatamıyan bir acrseri haline geli - sonra, o gece son defa olarak kendi 
yordum. evimde yattım ve ertesi gün de gece-

Bir gün, babamda gecelemek üzere lemek üzere Heybeliadada evvelce 
Bostancıya giderken vapurda Refik kendisinden bahsettiğim dosta gittim. 
Halit ile onun etrafında dolaşan bir Ertesi gün, neler olduğunu anlamak 
zümreye rastgeldim. Laf arasında on· üzere İstanbula inmekten çekinmedim, 
lara anlattım ki ben artık babamın ya· yalnız vapurda, makine dairesi civa· 
nında oturuyorum. rında dolaşarak kendimi başkalanna 

Baçi, :iyi bir aileye men.ı:;uptu. Annesi 1 Eski riyaziyecilerden Ostriçka kö • 
_lla fon Manhaym Baron Hessendorfun pek meraklısı idi. Baçl'de hesaba, hattı 
şatosunda otururdu. Ellanın kulaklan hendeseye karşı büyük hır istidat göl' 
harikulade idi. Uzun ve gümiliji tüyleri dü. Onunla alakadar olmağa karar ver• 
vardı. Baçinin 'babası Bliç de iyi bir dL Baçi da'ha on bir aylık iken cezir mü1 

kandandı. O da zengin bir derebeyJne ı·a'b'baı almasını öğrenmiş, 13 üncü ayı .. 
aitti. Derebeyi, Baronun komşusu ve na bastığı zaman da, yaln:z Ostriçka • 
ahbafbı idi.. Beliçin tüyleri yer yer sa- nın malılmu olan bir usulle beş meç • 
rımtıraktı. Kendisine çok yaraşan uzun hullü muadelelerin halline muvaff~ 
bir burnu vardı. olmuştu. Ostriçki, köpeğin «pi» adedi .. 

ni rtelaffuz ettiğini, ve kumların üzerin .. 
Bir gün, sahibinin peşinden gitmekte de pisagors davasını ispat ettiğ.ni ifti

olan Bliç, yolda Ella fon Manhayme harla söylerdi. 
Refik Halidin yanındakilerin, po - göstermemeğe dikkat etmeği unutma· 

lisin yeni ve mutemet hafiyelerinden dım. 
olduklarını bildiğimdendir ki böyle lstanbula gelince, en yakın istihba
söylemiştim. Bittabi, ertesi günden iti- rat merkezine, yani Sultanhama -
haren bir daha babamın evinde gece- mında bir ticarethaneye gittim ve ora
lemedim 1 dan ilk haberleri aldım. Filan, fi1an di-

Artık bütün tertibatımı yapmıştım; ye öğrenebildiklerini sayıyorlardı. 
evde küçiik kızıma, babasını sordukları üstü örtülü kelimelerle evime telefon 
zaman, <Cbilmiyorum I» demesi lilzım ettiğim zaman öğrendim ki, sabahle
geldiğini de öğrettikten sonra, gunu yin erkenden polisler, Bostancıda ba· 
bekledim. 1 bamın köşküne gelmişler, polis mü -

Polisler faali)'atle düriyetinin bir tezkeresini getirip beni 
aramışlar. Bir müddet sonra da babam, 
şehre inerek tezkereyi getirip bizim 
eve bırakmış! Bu suretle, vapurd:l, 
Refik Halide attığım taş, tam hedefi
ne isabet etmiş bulunuyordu. 

O günlerde, Seon bana ameliyatın 
başlıyacağı günü tayin etti: Bir gün 
sonra polis işe başlıyacaktı. Bunun için 
bütün tertibat alınmıştı. Artık gün 
kararlaştırılmış olduğu için o gün, bir (Arkası var) 

SIHHİ BAHİSLER 

rastladı. İki köpek karş1laşınca uzun 
uzun koklaştılar. Sonra da anlaştı· ar. 
Ella, Bliçi iki piliç boğazladıkları kom
şu bahçelerden birine götürdü. Bahç.e
den nişanlanmış o~arak döndüler .. 

Bu tarihten itibaren Ella ile Bliç ara
sındaki münasebet sıklaştı. Bliçin Ella
ya olan dikkat ve ihtimamı gün geçtik
çe arttı. Bir gün Bliç, evden aşırdığı 
yarım kelle şekeri Ellnya getirdi. Ella 
şekeri bahçenin bir köşesine gömdü. 

Canı istedikçe şekeri çıkarır. bir mik
darını kemirir, arta kalanını gene top
rağa görmedi. 

Elle da Beliçi kollardı. O d~ ona, pek 
sevdiği su fareleri taşıyıp dururdu. 

Velhasil sevgi ve ihtiın:tn1 dolu bu 
~airane anlaşmadan Ba,l dünyaya gel
di. Adet olduğu üzre köpek!er bir ka
rında beş - altı yavru birden doğurur -
lar. Halbuki Ella bu defa tek bir yavru 

( Baştarafı 13 üncü sayfada ) zerinde piSlik ve mikırop buaunan ça • dünyaya getirmiş bu hareketile de bü-
fodan iyi _olanların ifrazatında maşır, cföisc ve eşya vasıtasile de has· tün oivar halkini hayretlere düşiirmüş
taharriyat yapılıp mikrop mev - talTk. siırayet eder. Burada en ziyade a- tü. Köpeğin dünyaya gcHşile beraber 
cudiyeti görülürse muhakkak ıhtilat- mil olan küçük hayvanlar, yani haşe- Baron Hessendorf ile derebeyi arasında 
tan men müddeti uzatıLmak icap eder. rat ve tufe:y1atıtır. esaslı bir ihtilaf başgösterdi. Baron 
Difteri de hastalıktan sonra boğaz _ Bazı haL5talı!k1aır vardır ki insandan daha evvelinden Ellanın bir yavrusunu 
daki ifrazatta bir iki ay da'ha mik - insana değil, hayvandan insana intiıka1 derebeyine ·vermeği vad~trnistı Halbu
robun mevcudiyeti devam eden vak'a- eder. Bföı!J.c hastah'klar hem insanda ki doğan köpek bir tane idi. Iş müzake
lar çok gör.UhnüŞtür. Kolera salgmla- hem de hayvanlaroa görüıür inekleri~ re ve münakaşa ile ha!Jcdilemedi. İki 
rmtia da bu mesele san derecede ehem- veremi gibi. ' j 'k~~n§u düello yapmağa karar verdiler. 
miycti haizdir. Sonra doğrurlan doğruya hayvanlar 1 Duelloda kazanan yavruyu alacaktı. 
Mikropların sirayetleri y 3 doğrudan mahsus hastal'l'klar vardır ki 0 hayvan~ ~er iki a~am göz ~:aşları !ç~nde ~a:ııa

doğruya ve yahutt b!1vasıtadır. Doğru- !ardan haşerat vasıtasile insanlara ge- :'.ıle veda.aşarak duello yerme gıttıler. 
dan doğruya sirayet şimdiye kadar söy- çer. . Oğle.ye doğru derebeyi Baronesin evine 
le<liğimiz gibi en çıcil{ ve her vakit te - Meselfı veba gibi. Veba biliyorsunuz, geldı ve kapuyu çaldı: 
Eadüf olunan şelkilldir !ki bunlar çok va- blir fare hastahğıdır. Bir yerde veba - Muhterem Barones, köpek yavru
himdir. başladığı vakit ilik evvet farelere mu· sunu almağa geldim. Rahatsız ettiğim 

Bu sebeple hasta insanların başıka - sallat olur ve onlar arasında salgmlar Jçin affınızı rica ederim, dedi. 
larma hastalıık vermemesi ıçin daima yapaır, soıra farelerin üzerine konan pi· Barones dehşetle haykırdı: 
nezaret ve müşahede arrıtında bulundu.- re ve sair haşeratın insanları ısırma • - Ya kocc.m, kocam ne oldu? 
ru1ma1arı ve kendilerinin sıkı sıkı ta- lariae vebaıyı fareden insan!lara nak - - Onu ö!dürdüm. 
kip edilmeleri zarureti vardır. iedeıiler. Derebeyi, köpeği beraberine aldı ve 

Bilvasıta sirayet ise bilhassa bü - Haşerat vasıtasile hastalık intikali ona Baçi ismini taktı. 
yük saligırnlarda en büyük amildir. Bu- tababet aleminde ron yıllarda büyük 
r.ada hastalıkların sirayeti ~ahıstan şa- 1 bir ehemmi.Ye~ ve. vüs'at kesbetımişt.ir. * 
hısa değil, fakat şahısların ifrazat ve Ona gayet barız bır misal olmak üzere Bir insanın hayatı pahasına elde edi-
ifrağatımn umumi su borularına tkanş- şimdi okuyacağım listeyi iyice dinle - len bu köpeği h!ç olmazı:.a cemiyete ya
ması iae, eşya ve aI.biseler ve yahut yiniz. rayacak 'bir şekilde yetiştirmek lfızım
mülevves rneSkenler vasıtasile vaki o- Malarya, adi sıtma, sarı sıt - dı. En iy:si onu, bir takip köpeği yap -
ıur. Tifo, vcıba, kolera vesaire salgın- ma, uy(ku hastalığı, dank, hiim- rnaktı. Canilerin, hırsızınrm. fena insan
ları daJma böy'.!'e ollmuştur. mayi racia. Iaysmonyaz. yani bir ların ortadan kaldırılmammı yardım et

Hasta vY,cutaardan muhteiif suret · 
lerle harice yayılan mlikroplar az çok 
mukavim cinsten oklukları vatkit, diğer 
bir t-a'kun vasııtalarJa her tarafı btıılaş

tınrlar. Mese1a toz, tXJprak ve hava~a 
karışan lükürük zerratı gibi ki bunlar 
b:llhassa verem iç.i!n çok tehrııi.kclidir. 

nevi Akdeniz hümması, veba, le _ mek sosyete için en büyük hizmetti. 
keli tifo, cüzam, yani miskin hasta.- Derebeyi bunu yapmakla vakitsiz ola
lığı, verem, kokra, tifo, şaıibon, dizan- rak büyük babasının y:ı.1ına gönderdi
teri. göz ilıtihabı, küçük çocuklarda ği Baronun hatırasını d:ı taziz etmiş 
görülen ishal.. olacaktı. Terbiye edilmex üzere köpeği 

Bütün bu mühim hastalıkların insan- zaptiye çavuşu Kaplunu verd ikr. 
]ara bit, adi sinek, sivrisinek, pire, tah- Kaplun işi ciddiyetle telakki etti. 
takeh1esi g:bi hMerat tu! . .ıı~t _ Baçi1 kısa zamanda 'büyük muvaffaki-

-;J ve evJa va 1 "st . b 1 .J Ek . 

Baçi iki yaşına bastığ! zaman emsal .. 
siz bir takip köpeğı olmu~tu. Bir gün 
onnanda gezinirken elinde havyar pa· 
keti taşıyan gayet şık gıyınmiş bir a
damın üstüne atıldı. Adamdan şüphe 
edildi. Uzun bir tahkikat sonunda bu -< 

nun Magdi Novak isminde. seneler " 
denberi anan bir katil olrluğ~ anlaşıl ~ 
dı. 

Gene lbir defasında bir türlü bulu .. 
namıyan banker Kişin katilıni kısa 
bir zamanda keşfetmeğe muvaffak ol-. 
du. Bu işlerin sonunda Baçi terfi etti. 
Tayinine zam yapıldı: 

Bu hadiseden takriben bir hafta son· 
ra gayet esrarengiz bir hırsızlık vak'as:r 
oldu. Ormanda, çalılıkla~· arasında de .. 
mir bir köprü bulundu. Bunun bir hır• 
sız!ık vak'ası olduğu be:sbelli idi. Çün .. 
kü köprünün yeri burası değildi. Ni "' 
tekim bu tahmin doğru çıktı. Miju ır .. 
mağı üzerindeki köprünün yerinde ol .. 
madığı anlaşıldı. 

Gece karanlığından ı~tifade ederek 
köprüyü çalan hırsızlar, bunu ormana 
saklamıştılar. Maksatları a~ikfırdı. Mu· 
vafık bir zamanda köprüyü oradan ev· 
lerine götürecektiler. 

Bu işitilmemiş hırsızlık vak'ası civar 
halkını heyecana düşürdü. Derhal Ba· 
çinin zeka ve ehliyetinden istifade et " 
mek hatıra geldi. Köp€ği vak'a yerine 
getirdiler. Baçi, her tarafı uzun uzun 
kokladı. Başı yerde olarak civarı do • 
la.şmağa başladı. Bi1afası!a beş saat ,ka· 
dar kostu. Peşinden gidenlerde adeb 
del'man kalmamıştı. Nihavet Baçi, dos· 
tu ve mürebbisi riyaziyecinin ev~nt 

geldi. Kapısı etrafında havlamağa baş· 
ladı. Riyaziyeci merak edip kapıyı & 

çınca, Baçi ile karşılaştı. Fakat hay .. 
ret!.. Baçi, riyaziyecinin üstüne saldı 
•rıverdi. 

Artık şüpheye yer kalmamıştı. De " 
mek ki bu muhterem riyaziyeci... Zap 
tiye çavuşu elini riyaz:yccinin omuzu• 
na koymuş «Sizi kanun namına ... » söz. 
ierini söylemek için ağzını açmıştı 
Tam bu esnada Baçi yıldınm gibi oda 
dan fırladı. Bir dakika sonra da, ağzın 
da kopmuş bir takvim yaprağı olduğıı 
halde geri döndü. Köpek takvim yap 
rağını zaptiyelerin ayağ: dıbine bırak 
tı. Zaptiyeler merakla takvime baktı· 
lar. Takvimde şu tarih okunuyordu. 

1 Nisan 
Sama öir çok mikıroplar da gıdaları

mız vasıtasile bize intikal eder. Mese
la veremli ineğin sütü trişinii etler g~bi 
hasta hayvanlar vasıtasile, ve yahut 
çiy meyva ve seb7..elere karışmış mik
r<>ıPJnrlla hasta1Lkıll8Jt'I .insankıra inı'tilkaJ 
eder. Bütün bu sebeplerden maada ü-

sııtasile in1.i'kal' ettiğini söydc~em ha ._ yet er ro ermege aş ant. • sersızler-
ı'€t etmeyiniz. ) de adet~ harıka1ar. y~r.atıyor, bir sıçra- Yarmki nushamızda: 

Bir IVlk defa biır çok ves:'l 1 _, d ._ yışta - bılhassa bu ış ıçm bulundurulan-
r- , ıue ene aı .1 . .. .. .. b G .. 1 H t 

ma temiz alınanın en büyük bi-r sağlık se~ser! erın us.tumı ~~mı param pa~ça Ut a un 
şartı olduğunu söyl~yip duruyoruz. İş· edıyordu. ~açı, kend1~1 le. ?erabe: . du~-ı 
te bu misaller bunu pek güzel isbat _ I yaya gclebılen beş kopcgın kabılıyetı- Yazan: Peride Celal 
diyor. e l ni, adeta, nefsinde toplamış g:bi idi. ________________ .. 
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Bunlardan 210 ceset bulunabilmiş, diğerleri o kahir 
denizin kudurmuş da1g.'\ları arasında eriyip gitmişlerdi 

Ölümün pençesi altında bırbirinel Japon sıhhiye heyeti, hakikaten tak
malik olan bu iki sevgili, ölümü nasıl dire şayan bir ehemmiyetle vazifeleri
karşılamışlardı ~ .. Bunu r bu mühim ni ifa etmişler .. o havalide henüz ko
ve akla gelmez hadisenin karşısında, icranın şiddetle hüküm sürmesine, ve 
hayretler içinde kalan ·imam Alı efen· Türk felaketzedelerinin de geçirdik • 
dinin bilmediği gibi, bizde bilmiyo - leri mcşekkatli günlerde pek zayıf düş
ruz... Ancak; gelin odası yerine ka· melerine rağmen, burada bir tek şah -
ranlık bir mezara gömülen bu iki vü - sın bile kaybolmasına meydan verme -
cudün, birbirlerinden kopmıyacak, ay· mişlerdi. Ağır yaralılar üzerinde yapı· 
rılmıyacak derecede kuvvetli bir bağ- lan mühim ameliyatlar da kamilen 
lanı.ş içinde can vermelerine nazaran, müsbct şekilde neticelenmişti. 

Civani zencirlerini koparmış, Hamza 
ile döğüşmiye başlamıştı 

ikisinin de hiç bir ölüm ıztırabı çek - Japonyanın her tarafında ıür'atle 
mediklerine .. bilakis en leziz bir saadet toplanan iane, (Kobi) ye gönderil -
içinde, yeni ve ebedi bir hayata geçtik- miş; Türk bahriyelilerine verilmek is-
lerine hükmedebiliyoruz. · tenilmişti. Fakat, Türkler: 

* . B On beş gün kadar devam eden araş- - iz, askeriz. Hiç bir şekilde, iane 
kabul edemeyiz. Bahusus hükumeti -

tırmalar neticesinde, ancak iki yüz on 
şehidin cesedi bulunabilmişti. Bunla - niz bütün ihtiyacımızı temin ediyor. 
rın ekserisi - ve bilhassa son günlerde hiç bir şeye mühtaç değiliz. 
bulunanlar - artık parça parça dağıl - Diye, bu ianeyi nazikane bir surette 
mış, ve tanınmıyacak hale gelmişler - reddetmişlerdi ... Kobi halkı her gün 
di. Bu faciaya kurban olanların mec • akın akın hastaneye geliyorlar; Türk 
muu, tam 581 kişi idi. Bunlardan 21 O felaketzedclerini ziyaret ediyorlardı. 
cesed bulunabilmiş; diğerleri, o kahir Bütün esnaflar, tüccarlar, fabrikatör -
denizin kudurmuş dalgaları arasında ler, bisküi, şeker, tütün, mendil, ço -
eriyip gitmişti. rap vesair şeylerden mürekkep, sandık 

Artık şehitlikte yapılacak hiç bir iş sandık hediyeler getiriyorlardı. 
kalmadığı için imam Ali efendi ile ne- Bu sırada Japonya hükumeti Türk 
fer Hayri de Kobi'ye gelmişler .. arka- felaketzedelerini bir posta vapuru ile 
daşlarına iltihak etmişlerdi. f stanbula göndermek fikrinde idi. Çar-

Türk felaketzedeleri, şehre üç mil lık Rusyasının sefiri bunu haber alır 
mesafede (Veda) mevkiindeki hasta- afmaz, hem Japonları küçük düşürmek, 
neye yerleştirilmişlerdi. Hastanenin hem de Türklere bir cemile göstermek 
birinci sınıf odaları, zabitlerle ağır ya· için sefaret memurlarından birini Ko
ralı ve hastalara, diğer oda ve kovuş - biye göndermişti. Bu memur; Tiirk 
ları da öteki efradct tahsis edilmşitı. bahriyelilerine kumanda eden müla -

- Üç saat kadar yol gideceğiz. On
dan sonra kürekçilerimiz dinlenecek -
1er .. 

- Bir limana mı gireceğiz? 
- Liman değil amma .. küçük bir Hastanede kafi derecede doktor ve zim Haydar beye müracaat ederek: 

arap köyü var ileride. Fırtınasız hava· 
. - Hazırlanınız. Vladivostok'dan larda güzel bir liman gibidir orası .. 

hastabakıcı mevcud olmakla beraber, 
imparatorun emrile Tokyo' dan diğer 
doktor, operatör ve kadın hastabakıcı
lar da gönderilmiş .. bu talihsiz misa -

firlerin büyük bir dikkat ve şefkatle te· 
davileri için kendilerine lcat'i emirler 
verilmişt. 

hır Rus zırhlısı gelecek. Sizi alıp doğ- Barbaros gülerek ilave etti: 
ruca memleketinize götürecek. _ Bizim denizçiler bu tarafa gel • 

Demişti ... Haydar bey, Rusya hü • dikçe o arap köyüne uğramadan geç
kumetinin bu yardımına teşekkür et - mek istemezler. 
mekle beraber: - Sebebi? 

-~· a-e::•~---- -----~ - Maalesef, bu teklifi kabul ede -
r 
__ ..,... ________ _ 

meyiz. Çünkü biz, şu anda Japonya 
Bir Doktorun 

1 
hükumetinin misafiriyiz. Japonya 

Günlük cuma !bahriye nezaretinin arzusu hilafında 
Notlarından (*) •hiç bir harekete teşebbüs edemeyiz. 

1 Aksini yaparsak, bize karşt gösteri -
~----------------..;...,; _____ . Çocuk len muhabbet ve teveccühe karşı nan-

körlük etmiş oluruz. 
Bakımına dair 

_ 
2 

_ Diye cevab vermişti. •• Haydar be • 
Çocuklara hiç bir suretle alkollu fçkller yin, gerek kendi ve gerek arkadaşları 
vermemek, yemeklerinin çok baharatlı namına verdiği bu cevab, Japonların 
olmamasına, kendilerini küçük yaştan b b · 1 
ltlb:ıren hayat müc:ıdeleslııd~ dayanıklı 1 Üs ütün hoşlarına gitmiştL mpara -
o!mağa alıştırmak, çocuğu nazlı alıştır _ 1 tor: 
maktan sakınmak, ufak tefek maddi §1- 1 
kayctıerını büyütmemeğe dıkkat etmek - Bu merd ve alicenab askerleri, 
lılzımdır. şereflerile mütenasib bir şekilde mem-
Çocukları bilhassa korkıık alı;tırmama - leketlerine gönderiniz .. 
lıyız. Korku onların tahteşşuur ve gayri l 
şuurlarında seyreder. Enerji!erinl zayıf- 1 Diye, bahriye nazırına emır ver -
latır, irndelerlni bozar. Anal.mn ve ba - mişti. 

- Şarabı çok nefistir .. rakkaseleri 
de iyi göbek atmasını bilirler. 

- Fena değil. Eğlenmek haklarıdır 
onların 

Arap köyüne doğru gidiyorlardı. 

* * * 
Denizin dibinden bir ses işitildi: 

''Can kurtaran yok mu ? ,, 
Gökyüzü yıldızlıktı. 
Türk gemileri deniz üstiinde zincir

leme, birbiri ardınca yola düzülmüş 
gidiyordu. 

Barbaros güvertede dolaşırken bir-
denbire acı bir ses işitti: 

Cankurtaran yol{ mu? 
Bu ses denizin dibinden geliyordu. 
Güve'rtede dolaşan gözçiiler denize 

sarkarak kulak verdiler. 
Ayni ses tekrar isidildi: 

baların bu husu. lara çok dik'<at etmele
ri ıazımdır. ô9 Türk bahriyelisinin lstanbula - Ölüyorum .. imdat. 

nakline; Miralay M. Tsunatsume Ta- Birinin denize düştüğünii tahmin (•) Bu notları kesip saklayınız, yahuı 
bir albüme yapıştırıp kollekslyon yapınız. 
Sıkıntı zamanınızda bu notlar bir doktor 
clbl imdadınıza yetlşebDir. . 

naka'mn kumanda ettiği (Hiei) is • ederek kürekçilere (dur!) emri veril· 

mindeki Japon krüvazörü ile, gene Mi- di .. 

r ---------..;;:;::;::= 1 M So k Hd k • k Sağa sola bakındılar.. ip attılar .. ra ay . nosu e e a nın uman-
"lll Mbefçl d tt•v• (K ) k .. ·· .. t l . kürekçilerin yJmına koştular. 
ı~u a e ıgı ongo ruvazoru a ısıs e-

d ·ı · t" Sesin nerden geldiğini anlayama-
E czane/e r 1 Tmış ,1• b <lılar. 

ÜrK za itan ve efradına, kamilen 
Bu akşam nöbetçi olan eczaneler tunlar- Uzun araştırmalardan sonra, hiç 
dar: iyi ve siyah kumaştan birer kat elbise kimseye rastlamak mümkün olamadı. 
İstanbul cihetiııdekiler: it ·1 · · 1 ve pa o ı e potın ve ıç çamaşır arı he· Ses de kesilmişti. 
Aksaro.yda: (Şeref). Beyazıtta: ((jemll). 1 d" d'l 
Fenerde: (Emilyadl). Şehremininde: ıyc e 1 ı:nişti. Başlarına giymek için Barbaros: 
(Nazım>. Karngumrükte: (SuatJ. Samat- de kırmızt çuhadan tıpkı fes şeklinde - Gemicilerden eksik biri var mı? 
yada: (Teofllos>. Şehzadebaşında: (İ. serpuşlar dı"kilmı"ştı· F t h" b" f ı · es en ıç ır ar- Diye sordu. 
Hakkı>. l!.'yiıpte: <Hikmet Atlamaz). E- k 1 b l 
minôminde: !Huseyln lI ı.ı nü!. Küçük _ l 1 0 mıyan u serpuş arın dikişleri, püs- Araştırdılar .. 
pazarda: (Hikmet Cemili. Alemdarda: 1 külün altına getirilmişti. Hülasa Ja - - Kimse yok. Herkes yerli yerinde. 
<Eşref Neşet)· Bakırköyunde: (İstlpan>. la kalblerı' yar- 1 ı mı·s f" l · · pon r, aıı a ır ennı Bu""tu··n gemı"cı"ler 1"11 bacıında .. 
Beyoğlu cihetindekiler: T T 

I tlkH\l caddesinde: (Galatasaray). Tli - memnun bir halde memleketlerine gön· Cemi tekrar yoluna devam etti. 
nelbaşında: <Matkovlç). oaıatada: (Ye- dennek içirı hiç bir fedakarlıktan çe -

Barbaros, Cerbeye gidinceye kadar 
şövalyenin yanına girip çıkmağa yal· 
nız Hamzayı memur etmi~ti. 

Hamza o gece ambar ağzında nö -
bet bekliyordu. Birdenbire şövalyenin 
sesini duydu.: 

- Gemiciler! Bana biraz su verin 1 
Çok susadım .. 

Hamza bu sesi işitince derhal güver
den bir testi su bularak ambara indi. 
Ambarın bir köşesinde şövalye için 

konmuş fener içinde bir kandil yanı· 
yordu. 

Civ";ninin ayakları ve kolları bağ -
lıydı. Bacağından ayrıca bir direğe de 
zincirle bağlanmıştı. 

Hamza ambara indiği zamnn, şöval
ye: 

- Su ... Su ... Susuzluktan ölüyo -
rum .. diye bağırıyordu. 

Hamza: 
- Bugün sana su vermediler mı, 

sinyor? 
Diye sordu. 
Civani gözlerini açarak cevap ver

di: 
- Hayır .. akşamdanberi su diye 

bağrıyorum. Kimse aldırmıyor. 
Hamza hayretle şövalyenin yüzüne 

baktı: 

- ~kşamdanberi ben ambar ağzın
da nöbet bekliyordum. Sesim şimdi 
işittim. 

Ve başını dışarıya çıkararak, {!Öval
yeyi giindüz bekliyen nöbeıçiye ses -
lendi: 

- Bugün şövalyeye neden su ver -
medin? 

Nöbetçi ambar ağzına koştu: 
- Yalan söylüyor, aslanım 1 Onun 

suyunu ben kendi elimle verdim. Kos· 
koca bir testi suyu akşama kadar iç -! 
memiştir. 

Hamza tereddütle ambarın lçıne 
şöyle bir göz gezdirdi. Yerde çömlek . 
parçalarını gördü. i 

- Nöbetçi suyunu vermiş .. testiyi 
1
1 

kırmı~sın sinyor! Neden yalan söylü • 
yorsun~ 

Ve yeni getirdiği su testisini şöval
yeye uzatarak: ıılyol) Fındıklıda: CMuııta!a Nail). cum- kinmemi~lerdi. 

hurlyet co.ddesinde: CKfırkçiynnJ. Kal _ 
yoncuct:ı: lZafiropulos>. Finızağada: <Er- * 

Halbuki geminin baş nmbarında - İşte, tekrar getirdik, dedi, haydi 
müthiş bir boğuşma vardı. . kana kana iç bakalım 1.. tuğrull. Şişlide: (Asım) . Be~lktaşta: imparatorun emrile, Türk bahriye-

' Sulcym:ın Recep). lileri, (Doktor M. Yamegami) tarafın-
'oğa:ı:içi ve Adalarda: d d f } ak 
tiskudnrd:ı · (Ahmedlye). Sarıyerde: cos- an son e ~ 0 ar muayeneden ge • 

1 

man>. Kadıkoyünde: (Sıhhat), (Rtra.t}. I çirilmiş .. cümlesinin seyahate müte -
Büyüknd.ıda: CHalkJ. Heybelide: (Ta - hammil olduklarına dair rapor veril • 
naş). lmişti. (Arkası var) 

Barbarosun gemisinde baş ambarın- Hamza testiyi şövalyeye uzatmı' -
da yatan Venedikli şövalye ile hiç kim- tı .. birdenbire ambarın içinde bir gü -
se temas etmiyordu. · rültü koptu .. Civanı birdenbire Ham· 

Hamza kaptan Halkulvad dönüşün· zanın üzerine atıldı .. gırtlağın3 sarıl
de Barbarosun gemisinde kalmıştı. dı: 

• 
- Alçaklar f Beni bn ... ::ıya bir köpek 

gibi bağlayıp attınız l ~ ....... at, ben deni· 
zin dibinden kaçmasını da bilirim .•• 

Civani iplerini çözmü,tii .• 
· Bunu Hamzaya sezdirmiyordu. 
Ambarın içinde müthi~ bir boğuf· 

ma başladı. 
Venedikli altın kaçakçısı kuvvetli ve 

iri boylu bir adamdı. Bilekleri kuvvet• 
liydi. Hamzayı bir atılışta nltına al • 
mış.tı. Hamza : 

- imdat... Cankurtaran yok mu) 
(Arkası ..... ) 

BİR AVUÇ KAHRAMANDAN 
BİR CİHAN YARATARAK 
TARİHLERE HÜKÜM EDEN 
TÜRK: 

Millf iktısadının 
iSTiKLALiNi KURMUŞTUR. 

BOZKURT 
TIRAŞ BIÇAGI DA 
miUidliğin bir ni'.muneaidir. 

VATANDA': 
Pı:ır .nın yabancı ellere gitmeme
sini dilersen muhakkak bu ÔZ 
TÜRK SAHİPLİ ve isimli olan 
BOZKURT bıçnıtmı kullanırken 
arkadaşlarına da tavsiye etıııeği 
asut unutma. 
EN NAZİK VE HASSAS C1LDLEH1 
hırpalamıyı\n, ve bır ti\y kadar 
vozunnzo okşayım BOZKURT bı
caftı mükemmel ve rukipsizdir. 

OZ TÜRK ÇOCUGUNUN 
MALIDIR. 

Millt ekonomiden doğmuştur. Ya
bancılnrtı ve mBlt Uıt!lrOne ya
bııııcı ol.ın markalara :param ve. -
me. Onların vııldıziı rekl1\ıııhtrına 
:sakın Tildttırnui ve kanma. 

Her yerde tanesi 5 kuruştur. 

BOZKURT tıraş makinasını 
• » sn bununu 
• • fırç ısını 

ve kremlerini de piyıtsadan ısrarın 
arama(tı u .utma. 



SON POSTA Sayfa 1;· 

Hed,ye Vereceğimiz kiiçük mektepliler 

KadıköT 12 M'i ilkmekteıp talebelerin.ten bir grup 

KadJköT 7 nci ilkmektep talebelerinden bir ınıp 

Beyoilu 13 üncü ilkmektep talebelerincen bir grup 

Maa.isa4aıı Wr ialme grupu 

lataııbul M ncı ilkmektep talebelerinden bir grup 

Kacllköy 2 nci ilkmektep talebelerinden bir grup 

KırkJarelindeın bir talebe ınıpu 

İstanbul 28 inci ilkmektep taıebelerinden bir grup 

ı.tanbuJ 12 nd ilkmekteP. 
talebelerinden o . ı b .. u.r 

Sivastaa lNr talebe ll'UPU 

Üsküdar 15 inci ilkmektep talebelerinden bir ırup 

İstanbul 31 iııci ilkmektep talebelerinden bir grup 

Webul 25 ind illmıeldep ıaA• ılıtan Mr ll"llP 

Beyotlu .S iıaci ilkmeJrt.p talebeleriuden bi: ~ ıap İstultal 11 ............. ................ .... 



iŞ SAHASINDA DA 
HALKCILIK 

H 
TIRAŞ IÇAGI 

Halkçılığın Bir Nümunesidir. 

ARKADAŞ: 
Paranın daima ÖZ kardeşinin ce
binde kalmasına çalış. Bu para; 
en kara gtınlerimizde yine sizin 
ve gözbebeği gibi ıevdfğimiz sev
gili vntanımızındır. 

18 MiL YON TÜRKÜN · 
kullanması lazım gelen bıçak 

ANCAK 
HALKIN malı olan HALK 

bıçağıdır. 

ÇÜNKI= 
Bu bıçak senin KAN kerdcşintn 

m"lıdır. PARANIN yabancı ellere 
gitmemesine dikkat el 

Her yerde 
10 tanesi 15 kuruştur. 

H A L K traş mnkiııasmı 
• » sabununu 
• • fırçası 11 

• » kreml rini de 
piyasada aramayı unutmayınız. 

İstanbul İkinci IELU Memurluğundan: 1 
Beyoğlunda İstiklal caddCJ:inde Olivo 

sokağında S No. da icrayı ticaret eden ma
nifaturacı Foti Kozınidi ifliısı 22/4/937 
tarihinde açılıp tasfiyenin adi surette yapıl
ı sma karar venlmiııir. 

1 - Müflisle alacağı olanlann ve istih
kak iddiasında buluruınların alıtcaldarını 

ve istihkal<Jarını il"ndan bir ny içinde ikin
ci ifUı.s dairesine gelerek kayt ettirmeleri 
ve delillerini senet ve defter hülisaları ve 
f>aİre asıl veya musaddak suretlerini tevdi 
l:ylemelcri. 

2 - Hilnnna hareket cezai mes'uliye· 
ti müstelzim olmak üzere müflisin borçlu
lannın ayni müddet İç.İnde kendilerini ve 
borçlannı bildirmeleri. 

3 - Müflisin mallarını her ne sıfatla o
luna olsun ellerinde bulunduranların o 
mallar üzerindeki haklan mahfvz kalmak 

~rtile bunlan eyni müddet içinde daire 
emrine tevdi etmeleri ve etmezlene mak
bul mazeretleri bulunmadıkça cczayi mcı-

Resim i zabıta 
hikayesinin 

hal şekli 
Antrenör Hulün, müfettişe gön

derdiği mektupla, merkez muhaci -
min bıraktığı mektup ayni daktilo 
makinesi ~le yaztlmış bulunuyordu. 
Binaenaleyh ıbu ipucu, suç ortağının 
içeriden birisi olduğunu gösteriyor
du. 

Kaleci, mühürlü mektubu, mer -
kez muhacimin odasında bulduğu -
nu ve açtığını söylemişti. Lakin şu
rası gayet sarihti ki, kaffici bizzat 
kendisi zarfı ve mektubu ayrı ayrı 
hazırlamış, lakin acele ile katladı
ğı mektup kağıdının z2rf boyunda 
olmadığının farkına varmamıştı. 

Zarftan büyük mektup «cağıdı ta
biidir ki o zarfın içUııden çıkamazdı. 
Halbuki kaleci zarlı bizzat açtığını 
söylüyordu. 2 ve 11 numaralı resim 
lere bakınız. 3 numaralı resimde de 
mektup kağıdının :bir kere katlan -
mı.ş olduğunu görüyoruz. 

Binaenaleyh, merkez rnuhacirnim 
kaçıranların içerideki ortakları ka
leci idi ve müfettiş te onu yakaladı. 

SON POSTA 

lıtanbul Yedinci İcra Memurluğundan: 
Avram Alber Kapuanonun übdei taaar
~da olup Ahmet Hulu.iye birinci dere
cede İpotekli olan ve birinci derecede İpo
tek borcundan dolayı paraya çevrilmesine 
karar verilen Balatta Karaba, mahallesin
de Balat caddesinde eıki 64, 66, 68, 70 
yeni 70, 72, 74, 76, 72/1 No.larla mü • 
rakkam maa ana iki bab depoyu müıte • 
mil iki bab hane açık arthnnaya vazediJ • 
mi§tir. 

Hududu: Sağı Bulgar kilisesi, solu Ni • 
koli hanesi ve bahçesi arkası lebbi derya 
cephesi yoldur. 

Mesahası: Tahminen ( 1 770) metre mu
rabbaıdır. Bundan ( 78) metre murabbaı 
üç ka!lı (228) metre murabbaı iki katlı ve 
(1021,S) metre murabbaı bir katla olmak 
üzere (1327,S) metre murabbaı musak • 
kaftır. Musnkkaflann üstleri alafranga ki
remitle mesturdur. 
Tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafın

dan (29240) lira kıymet takdir edilmiştir. 
YetmİJ iki No.lu Fabrika: 
Fabrikaya çift kanadlı demir kapıdan i

çeri girildikte, zemini çimento Şaplıf bir an 
tre ve diğer demir kapı arasında camekanlı 
zemini taht~ döteli bir yazıhane olup fab -
rikaya girildikde makina dairesi kargir a • 
yak üzerine ahşap çatılı tavansız ve zemini 
gayri muntazam döıelidir. Ve muhtelif knr
gir bölmeler vardır. Ayrıca bölünmüt ni -
kelaj dairesi olup 74 No.lı kısma geçilen 
diğer daire kısımlarını havidir. Arka kısım
da ayrıca aynı evsafta montaj ve romelaj 
d:ıiresi mevcuttur. Ayrıca helaları da var~ 
dır. 

YetmİJ Dör! No.Iu Kısım: 
Cephede bir fahnişi havi ve üst kısmı 

ahşap korkuluklu bir tarasayı muhtevi olup 
üç kattır. Zemin kat Karosiyer döşeli bir 
antre, ahşap knpı ile 72 No.lu t'abrikayJI 
geçilir. Ve ahfap merdivenle çıkılan sofa 
üzerinde iki oda bir heli\ ve dolap ve mer 
mer pliklı ve ocağı havi mutfak ve tarasa 
ve bir kilerdir. ikinci kat bir sofa üzerinde' 
iki oda ve mutfak ve bir hela vardır. Oda· 
mn içinde dolap olup diğerinde zemini çin 
ko ahfap korku'uklu caddeye nazır bir bal
kon olup kapı çerçeveleri boyalıdır. 

Yetmif Sekiz No.lu Mahal: 
Tahta kapıdan girildikte bir antre ve 

mozayik merdivenli birinci kata çıkıldık -
da, zemini çimento fllplı salon ve buradan 
,.irilen diğer kısmı da zemini çimento §aplı 

ve üzeri kısmen ahfap tavanlı ve galvaniz 
örtülü iç, İçe iki dairedir. . 

Yetmİf Altı No.lu Kısım: Zemini çimen· 
to faplı ve kısmen karcsimen döıeli olup 
78 No.lu kısmın zeminini tetkil eder. Ve 
bu kısımda ıimonarmc ayaklar üzerinde be
tonarme döteme vardır. Muhtelif daireleri 
havi olup tavanlar potrellidir. !l;nalat kar
gir ve elekaik ve terkos tesisatını havidir. 

YetmiJ iki No. lu Mahal: Sahil kumında 
olup zemini çimento ıaplı potrcl i:C takvi
ye olunmu9 ahvap çatılı kısımlnr olup kapı
lan demir ve kısmen kapalıdır. İki kısım
dan müteıcltkil olup birisi 72/1 ve diğer 
72/2 No. ları iMiva etmektedir. Arsa üze-

..ıııı_IJS_l&l ___ .&:· ... 15111·1!·1:1-illll·•--·------~·lı-~ 1 
rinde üç adet saçdan su deposu olup kargir 
bir depo da mevcuttur. Ve bu depoya mut
tasıl ayrıca ibir kuyu vardır. 72. No.lu kı

sımdaki elekxik tesisatı müstecire aittir. 
Türk Hava Kurumu 

Galat, Karaköy, Postahane 
karşısı No. 31 Tel. 40021 

Arttınna peşindir. Arttırmaya iıtirak 
edeceklerin muhammen kıymetin yüzde 

I yedi buçuk nisbetinde pey akçesini veya 
milli bir bankanın teminat mektubunu ha
vi olmalan İcap eder. Üstte bırakılma ta
rihine kadar olan müterakim vergi, tanzi
fat, lenviriye ve icarei vakfiye borçları 

medyuna aittir. Yirmi senelik vakıf icare
&i, taviz bedeli mü~tcriye aittir. Arttırma 
prtnamesi 3/S/937 tarihine mi.isadif pa· 
zartcsi günü dairede mnhalli mahsusuna ta
lik edilecektir. Birinci arttırm11S1 26/5/937 

1 
tarihine müsadif çarf8mbn günü daiermiz.. 
de snal 14 den 16 ya kadar icra edilecek, 
birinci arttırmnçla bedel kıymeti muham

menenin o/o 75 ini bulduğu takdirde üstte 
bırakılır. Aksi takdirde son art~ıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere arthnna on beı 
gün daha temdit edilerek 10/6/937 tari
hine müsadif per,embe günü aaat 14 den 
16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttır-

ma neticesinde en çok arttıranm üstünde 
bırakılacak~ır. 2004 No. lu icra ve ifJu ka
nununun 126 ıncı maddesine tevfikan hak

uliyete uğrayacaklan. ve ruçhnn hakların- lan topu sicillerile sabit olmıyan ipotekli 
dan mahnım kalacaklan. 

alacaklarla diğer alikadaranın ve irtifak 
4 - 28/4/937 çarpmba günü saat 

11 de alacaklıların ilk içtimaa gelmeleri 
ve müflis ile müıterek borçlu olanlar ve ke
fillerinin ve borcuna tekeffül eden sair 
kimselerin toplanmada bulunmağa haklan 
olduğu ilan olunur. 32032 

hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile 
faiz, ve masarif e dair olan iddialarını ilan 
tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı 
müsbitelerile birlikte dairemize bild~ele
ri lazımdır. Akıi takdirde baklan topu 
ıicillerile sabit olmıyanlar sabJ bedelinin 

Dr. HAFIZ CEMAL ' paylapnasından hariç kalırlar. 

(Lokman Hekim) 
Dablllye mütehassısı: Pazardan manda 

hergün C2 - 6) Dlvaeyolu numara 104, ev te· 
lefonu 22398 • 210ff 

Daha fazla malUınat almak istiyenlerin 
935/771 numaralı dosyada mevcut «lvrak 
ve mahallen haciz ve takdiri kıymet rapo
runu rörüp anlıyacakları ilan olunur. 

(32040) 
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Nisan 23 
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BUNDAN BOYLE MUN~ASIRAN 
'.e.ERLODENT" KULLANINl2, 

/ 

DIŞ MACUNLARININ • 1 
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Emiik ve Eytam Ban ası il Anları ] 

Depozito,. 
Esas No. 

222 

Yeri 

Knçnkçekmeced ıçinde muhtelif 
binttlnrı havi . 36 tapu ı-enedlle 
mut ıs::trrıf olduğumuz Ali Bey 
çiftl ği (tapu senetlerinde yazılı 

No. su 

ı, 2, 3, 16, 
4, 6, 5, 7, 
8, 9, 10, 11, 
13, 14, 12, 
13, 13, 14, 
7, 8, 9. 

Nev'i T. L. 
-"' 

Çittlik 

263 
hudutınr mucibi) 
KnçUkçekmecede Ispnrtakule cl
varrndn 31 adet tnpu senedi ile 
mutusıırrır olduğumuz Tahtnka.le 

ÇifWk 
4140, - • 
2700, •• 

çiftliği ( tapu senetlerinde yazılı 
hudutlar mucit:ıi ) 

TatsiH\lı ynknrıda yazılı çiftlikler peşin para ile veya ilki peşin ve geri 
knlan yecıi taksiti yedi senevi \e mUsavi taksitte ödenmek nzere faizsiz seıcl• 
taksitle ve paz rlılrla satılacaktır. 

lste?dılcrin 26 Nisan 93i Paznrtesi günü saat onda Şubemize mOracaaUnrt• 
(477) 

Eksiltme Temdidi 

Türk Hava Kurumu Genel 
Merkezinden: 

1 - Evvelce eksiltmesi ilin edilip de talibi zühur etmiyen bir tayyare hanı"' 
ile bir yatak.hane binasının Merzifonda inşası keşifleri son piyasa vaziyetine gOtf 
değİJ~irilerek yeniden kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuıtur. J 

2 - Bu İfe ait proje, ketif ve tartnameler Ankarada Türk Have Kurumu Gell"' 
Merkezinden ve İstapbulda Türk Hava Kurumu §Ubesinde~ on lira verilerek ,. 
lınııcaktır. 

3 - Evvelki il8.nda bedeli mukabilinde proje, keşif ve prtname alanlara '!' 
ni muaddel evrak parasız olarak Ankarnda Genel Merkezden verilir. 

4 - Eksiltmeye konulan Hangar ve yatakhane binasının ke~if bedelleri tul,ıt 
(136239) liradır. 

5 - Eksiltme S/Mayıs/1937 günü s at 11 de Ankarada Kurum Genel rJet' 
kezinde yapılacoldır. idİ 

6 - isteklinin diplomalı mimar veya Mühendis olması ve inıaat müteııhfı et" 
olduğuna dair kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından alınrmş resmi vesika g?st-' 
mesi ve fİmdiye kadar bir dcfadn en az yüz bin lira kıymelİJ!de bir bina ırıŞ 
itini muvaffakiyetle b8§8rmı~ olduğunu vesika ile İs'bat etmesi şarttır. 

7 - İstekliler (10217) lira (93) kuruıluk muvakkat teınina~larını Kur~ 
Genel Merkez veznesine yatırarak alııcaklan makbuzu ve altıncı maddede ta 

1··,. 
edilen vesikalan kapalı zarfla birlikte S/Mayıs/1937 günü saat ona kadar " 
,Hava Kurumu Genel Merkez Baıkanlığına teslim etmelidirler. (2115) / ----· ~ 

Aldanmamak için 
Verilen ıeyle alınan karşı
lık arasında, büyük bir mü· 
badele farkı bulunmamasıaa 

dikkat etmek lazımdır. 

rem Per ev'in 
değerini ônu senelerce ev• 
vel beğenmiş ve kullanma• 
ğa karar vermiş olanlardan 

aorunuz. 

Tokadın Dabakhanel ccclit mahnllcslıtıef 
J"fflp • Hozgiıl oğlu ôlu Asım mnlıdurnu r ıı i~ 

hit;ıe Tokat ba7:inei rnaliyesı hu-ahndafl et• • 
rne olunan meni müdahale da\•asındıtll 
layı.Jcra kılınan muhnkemcdc: f'et~ 

l\Iüddeaaleyb namına yaz.ılım dS J; 
mumailc)1hin Sivasta askeri şubesinde ~· 
tip olmadığınd:m blliıteblit iade edUrıı1' rJ( 
duğu görülmekle hukuk usulü mubııt;tfl1ııı" 

ucib 
ri kanununun 141 inci maddesi JJl t~~ 

h 1'erıı ilıi~ıen tebligat ifasına \'e mu ıı ıc• • 
18/ 5 93'7 tarihine talikine m:ıbkcnıece ,OJ" 
11\1' lJerilmiş olduğund.:ın yevmi 11ıct.l·ııjl" 
Tokat nsliye hukuk mahkcme..,inde ~ ~· 
veya usulüne tevfikan bil>ckale isb11

'
1f!'' 

cut etmesi, nksi dıalcle rnuh:ıt.cnıerıirt 
ben yapılacağı Uıin olunur. 

1
,,-1 

• • • • .,9101 
işbu ilanın bır sureti nıah!,er.ıe ,,. 

asılmakla ilan edilmiştir. 



Midenize 

SON POS 'J' A 

D.kkHt ;y•1 HAZ M ediniz Çabuk, iyi_ çlğ-
ve ı nenıeden yemek yıyen-

ler, fuzl l baharatlı ve biberli yiyenler, bidınss1 içki 

ıçı.mıe mıcteıerııu t~ııriş Hazımsızlık 
ederler ve ekşılık, ' 

ağır!lk 'baş dönmeleri hissederler. 

BIOCEL .•. Cild hüceyratı 
istihsal edilmiş 

yeni ve kıymetli 
cevher 

merkezinden 
cild için 

bir 
28 gün zarfında yaşlı kad•nları 

daha genç gösterir. 
Cildinizin genç, terzi taze va pemb• kalması için onu 

Attık huruşukıuk/ar kolnwdı. 

~~~~~~~~ 

25 yqından son - oı 7F 
ra; cildiniz, kıy- \..,_; 
m e t l i Biocelini L-_;_,;c..._...ı.......u.;~~~'-" 
L;aybetmeğe bq -
lar. Eğer hemen 
beslenip ihya edil

mezse bumıup so• 
Jar ve ihtiyarlar. 

SO yaşlarında mil· 
yonlarca kadınların 
karakterleri genç o
labU.r. Fakat, ihti!· 
yarlamış gibi gö -
ründükled cihetle 

unsurunda 
cildinizinkinin ay • 

nidir. Adeta beıe-
renizin la:ıımı gay
ri müf arikidir. Cil
dinizi açbkdan öl-
dürmeyiniz. Onu 
Biocel ile besleyi
niz ve yaılandığı -
ruz zamanlarda bi
le cildinizin daima 

erkeklerin yüzünde taze ve cazip gö-
hiçbir itibarları yok riinmesini temin 
tur. Son zamanlar- ediniz. 
da büyük bir alim, 

BIOCEL 
tesirini gösterdi 

Tecrübe edebi'iriz. 
Bioccl'j zen!:İn bir cilde 

malik olan 50 yaılannda 

bir kadın 30 ve 30 Yll§1n • 
nnda bir kadın 24 YB.§ında 
cörünebilir. Genç kızlar da 
hiçbir vakit göremiyecek· 
leri fayam hayret bir tene 
malik olurlar. 

Viyana Tıp Fakültesinin profesö· 
rü tarafından keşfedilen bu yeni 
cild unsurunda kemali itina ile 
intibah edilmiş genç hayvan • 
larda gizlenmiş cild hüceyratı 
merkezinden istihsal edilmiş saf 
Biooel vardır. Bu cevher, pembe 
rengindeki Tokalon kreminde 
cildinizi beslemek ve gençleştir· 
mek için matlup nisbct daire •. 
sinde mevcuddur. Geceleri yat -
mazdan evvel kullanınız. Beyaz 

rengindeki (yağsız) Tokalon 
kremini sabahları kullanınız. 

Terkibinde cBeyaz Oksijen> bu· 

lunduğundan birkaç gün zarfın· 
da birbirinden daha beyaz üç !e
vin üzerine cildinizi şayanı hay· 
ret bir surette beyazlatır. Siz de 
hemen bu iki krcmı kullanmağa 
başlayınız. Memnuniyet bahş ne· 
iicesinden son derece memnun 
kalacaksınız. 

BiOCEL'li TOKALON KREMİNİ 
KUIJLA iNiZ VE HER SABAH 
DAHA GENÇ GÖRÜNÜNÜZ •• 

:&eM• 
Binlerce Tok alon müşterisinden müessesemize mektup 

yazanların müşahedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli 
delilıerdir. 

(Toka/on kreminizden bihakkın istifade ettim. 
Yı'izünıdt:ki çirkin kabarcıklar zail oldu •••. 

Z. B. H. O. Fatsa 

( Tokalon kreminin l•nlm cildimin neşcine çok 
ııgguu ge.d ğ:ni itıraf dmeyi bir vazife bilirim. 
C.ldim esmer oldubu halde Toka/on sürdükten sonra 
b yazla11makta ve uf ak kabarcıklar tamamil• zail 
ol maktadır.) 

D. Şehir 1. B. M. Eşi.. Tü. Konya 

r:.ektupların aaıUarı c:fosyelarımızda sakhd.r. 

,......------------------.. DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türlıiyedelıi pbeleriı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Her türlii 6aMaı İfİ * __ , ... --------------~ 

Sayfa 19 

Hazımsız:ıijı, mide ekşilii< ve yanmaları giderir. 
· k b d f d Bugnnden bir şişe MAZON alı ıız, 
in 1 azı e e er. Hıç bir mürnusil mü tuhzıırla 
kıyas knhul etme?.. 1AZON isim horoz mnrkas1.1a .lık
kat, Depof'u : .MAZON ve Boton ecza deposu lStımlıul 
Ye.ıi postahane arknsındu. No.47 

----------

1
= DAi ON Fenerleri 

ı Meraklılarına Müjde: 
200 UA eoo metre •••k veren 

DAIMON 
fen erleri gelmiştir. 

iri r9ık almak için yalnız 

DA İM ON Pilleri 
ile 

DA 1 M ON Ampullarını 
kullanınız, ve her yerde D A l M O N 

markuına dikkat ediniz. 

GUzelllS)ln 
en birinci ıartıdır. 

PETROL NiZAM 
. . 
SEKSÜLİN 
Ademi 

iktidar, 
Bel . . ~ 

gevşekliği, 

Dermansızlık, 

Vücut ve Dima{lın 
-4 

yorgunıa~unda 

pek müessir ,,. emin 
-~ bir naçt:ır. . 

Kut:usu 200 kuruş 
BEŞİR KEMAL • MAHMUT .CEVAT -

Eczanesi • Sirkeci 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERi: A. Ekrem UŞAKLIGİL 
S. Ragıp EMEÇ 

sız de ba kremden 
şapı ayınız 

Çünkü; 
Botun cihanda elli senedir daima Os· 
ton ve eşsız kalmıştır. 

KREM BALSAMiN 
Bnyuk bir bilgi ve uzun bir tecrnbe 
mahsulü olarak vOcuda ,getirilmiş 
yegl\no sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil 
sıhht evsafını Londra, Paris, Berlin, 
Nev - York güzellik enslitOlerindon 
yOzlerce krem arasında birincilik mü· 
kQf atmı kazanmış olmultla i but et· 
miştir. 

KREM BALSAMiN 
Gündüz için yağsız, gece için yağlı 
ve halis acıbadeın kremleri. Tanın
mış ecza, ılrıyat Vô tuhafiye mttğttza
lannda bulunur. 
Deı>osu : lngiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğlu • İstanhul 



SON POSTA 

~ fsviçre'de Webbolite A. G. in 

• 
1 CiHAZLARI 

Kuyunuzuıı, musluğunuzun kireçli ve acı 
suyunu O - 1 derecede tatlı suya çevJrir • . 

Vebolid ile kireci tasf ye edilmiş su : 

T azikli ve taziksiz sıcak ve soğuk su ile işler ve saatte 250 
litreden 15000 litreye kadar su tasfiye eden cihazlar. 

Siparifler posta ücreti alınmaksızın gönderilir. 

Nisan 23 

Talep üzerine bir memurumuz cihazla beraber tecrübe M al d l d J _... Ş k----1-
Saatte 250 litre tasfiye k Bütün •u #C bdcuini ta•- eyv ar an ve meyva arın özün en yapı mı.,...... e CCBI& meyv• 
ecıen portatif cihazlar. yapma üzere adresiDize gönderilir. Telefon: 44507 fiye eden ubit cihazlar. tuzu tertibi ve şekerli limonlu ıampanya tertibi enfesi nefaia neYilerl 

25 T. lirası 125 liradan vaı dır. Harareti teskin ve mideyi tashih eder. Şerbet ve limcmata 

VEBOL·ıo L·ıMiTEO lstanbul, Galata, Voyvoda caddesi No. 40 - 42 yerine dünyanın her tarafında bu sıhhi tertipler kullanılmaktadır. Yr zde l:eı yüz nisbetônde daha ucuz ve daha leziz ve daha nefti 
Satış yerleri Ankara, Vehbi Koç Ticaret Evi • İstanbul: Ziyaeddin Sdid Voyvoda, 40 _ 42 Galata _ Jznıi r: olan Hasan gazöz özlerini tercih etmek menfaatiniz icabıdır. Kaya• 

Şifa eczanesi - Adana: Feyzi Dural - Samsun: Şik Terakki Ticarethanesi - Aydm Emniyet eczanesi - Kntahvn: noz içerisinde 25, büylik 35, dört misli 50 kuruftur.Hasan depon. 
Ihsan Şerif eczanesi - Malatya: Mahmud Nedim ve biraderi - Inebolu: Salahaddin Çelebi - Sıvas: Yusur Oıısa- Ankaı a, İstanbul, Beyoğlu, Eskiıehir, Beşiktaş. 
1an • Trabzon: Paik Harun oğlu ve oğulları - Biga: Znhtn Zeren. 1 
ANADOLU, SURİYE, IRAK ve İRANIN BAŞLICA ŞEHIRLER:NDE SAT1Ş YERLERİ ARANIYOR İl 

s • 
1 E 

Size 
Akisleri müteharrik ziyadar parlak bir havuz te "lif eder ••• 

Latif bir ziya altında lıoş manzara' ı çiçekler ... uu 

Gözlerin zevkile şenlenen bir mes!<e rı •••• 
CamekanınJz için ~ayanılmaz b:r cazibe ... 

Fiyatı: taksitlerle ödenn ek şar ile 
325 LiRADIR. 

Oksürenlere: il AT ft AN B K 
lstanbul Emniyet Direktörlüğünden: 

Otomobil ve motosikletler için 5000 litre benzin alınması açık eksiltmeye ko -
nulmuıtur. Benzinin li:resinin muhammen fiatı 22 kuruıtur. İsteklilerİ!l ıartnameyi 
aönnek üzere Direktörlük Hesap memurluğuna ve eksiltmeye qtirü için de 82 

lira 50 kuruı muvakkat teminat makbuzile 26/4/1937 pazartesi ırünü aaat 15 de 
Vilayet Muha~becilik dairesindeki Komi.yona müracaallan. (2000) 

1 IKRE 
.,. Operatör • Urolog ... 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yolları 

hastalıkları mOtehussısı. Köprllbıışı 

EminönU lıau '1'eJ.: :'.HH" 

f htif aJci Ziya merhumun eseri 

• 
1 TAN BUL 

ve 

ZiCi 
he yatuıı, turıhi eser.erimizi, ahi delerim· zi ve 
bunların b,_nilerini tetkike hasreden ihtifalci 
Z va merht rr:un en son eseri basılmaktadır. 

J 

1stıınbulu tarıhi ıe, kurulduğu 

gll ı den bug1lne kadar mimari eser
'eri ve ahideler.lo, başıııdnn geçen 
sergozeştlerle luırımak istıyenler ... 

fhtifalci Ziya merhumun çeyrek 
asır suren tctklk ve tetebbUlerinin 
mahsuın olnn bu eseri mutlaka ve 
mutlaka takip etmelid irler. 

Her hafta cumartesi gUnler bilyllk kıt'a la ve son derece nefis renkli 
resınılerlı.ı snsın olar nk bır forma çıkacak, muazzam bir cild 

teşkil edecektir. Forması 10 kuruştur. 

İdaresi: Yeni pos! ane arkasında Basiret hanında 
31 No. Abone bedeli: 250 kuruşt ur. 

{R60 - ---
Belediye Sulc-. r idaresinden: 

Kaa:anede yapılacak bazı ameliyat dolayısile 23/ 4 / 1937 cuma günü akprrı sa' 

at 21 den ertesi günü sabah saat dörde l<adar lstanbul yakasının yüksek seırıtlr 
rinde terkoa ıulatam kesmek zarureti basılolacağı muhterem balka bildirilir •• 2289' 


