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Orta Avrupadaki son. 
. düelloda faşizm galip 
Musolini - Şuşnig mülikatının neticesi 
Avusturya Başvekili Nazilere karşı takip etmekte olduğu şiddet 

siyasetinden vazgeçiyor, kabineye 
Naziler de dahil olacak. Avusturya Çelıoslovakyadan uzaklaştırıldı 
r-----~-------~~-

Muaolini - Şuınlı müliilcatının yapıldıtı Venedikten bir ıörünüı 

.. Rorna 23 (Hususi) - B. Musoli· Ven edik müzakereleri nihayet bul -
~~ tlc .B: Şuşnig arasında, samimi bir muştur. .. .. 
~ınde, bugün de cereyan eden (Devamı 3 uncu sayfada) 

.Kömür Sergisi İsmet 
Inönünün bir nutkile açıldı 

Bayan ismet İnönü: " Sergi çok öğretici ve yol 
gösterici bir kıymettedir ,, diyor 

An_kara, 2 3 ~usi) - Başvekil is-
:et ~nonu bu~ün saat on yedide bey- ' ,. - ,,,.. 

1~lrnılel_ Kü!tür sergisini açmıştır. Açı- ~ ~----· 
lo resm .. nde vekiıler, mebuslar, kor dip 
~~tık, milli müesseseler ve bankalar 

d~ ankalar rüesası hazır bulunmuşlar 
ır. 

Başvekilin nutku 
sö ~aş~ekil sergiyi açarken şu nutku 

Y emışl€rdir: 
Arkadaşlar 
1\ ' .ııaı ~~a_~~da ilk defa kurulan arsıulu-

ti 0 rnur sergisini şimdi açıyoruz. 
tü ernıekette kömür istihiakini, kömü • 
evı muhtelif yerlerde ve rnakinalarda, 
la ~rde kullanmayı öğretecek ve ko
le'Y aştıracak bir müessese olarak bu 
~ıye. çok kıymet veriyoruz. 

ltıı ergınin maksadı, burada gösteril .. 
fht~ olan rnakinalardan bu memleketin 
~ 1Y~c1na uygun olanların seçilmesidir 
C:ibr~ıye Iayik olduğu ehemmiyeti tev
ter ederek iştirak etmek isabetini gös
ter~ tnem!eketlere teşekkür etmek is-
~nu 3 üncü sa.vfnWı) ~ergideki Eti mangalı 

''S on Posta,, nın çocuklara 
bayram hediyeleri 

. Hediye kazanan 150 mektepli dünden itibaren 
•darehanemize gelerek hediyelerini almıya başladı 

Üç mektepli kazandıkları hediyeleri alırlr .. [Yaı:ıSI 3 üneü aayfadaJ 

.......... _...._.....--.... 
r 

Harp malUlleri 
için kanun 

teklifi hazırlandı 
Proje malullere imtiyazlar 
temin etmekte, maaşları
nın ailelerine kalabilmesi 

esasını koymaktadır 
Ankara, 2 3 (Hususi> - Eski kanun 

bükümleri üzerinden maas almakta 
olan harp malullerinin terffuleri için 
alınacak tedbirler hakkındaki kanun 
teklifi hazırlanmıştır. Önümüzdeki 
günlerde Büyük Millet Meclisine tev
di edilecektir. 

(Devamı 2 inci sayfada) 
\.. _J ............................................................. 

Maç seyrederken 
19çocuk yaralandı 
Konya Ortamektep talebe
sinden olan yarahlardan 

biri öldü, birinin de 
bacağı kesildi 

Konya Ortamektebi 
( Yazısı 2 inci •syıada ) 

Yeni Vekaletler 
kurulmasından 

vazgeçildi 
Ankara, 23 (Hususi) - Malt yıl ba

şında yeni vekaletler kurulacağı hak
kındaki haberlerin sıhhat derecesi ö
nümüzdeki günlerde 1937 bü~e tetki
katının ilerilemesi sıralerında anlaşıla 
caktır. (Devamı 2 inci sayfada) 

Babasını öldürmek 
isteyen çocuk 

Üç gün evvel Bakırköyüne tabi 
Mahmut bey çiftliğinde babasını öl
dürmeğe teşebbüs eden ve Çorluya ka 

lçan Haa;on dün yakalanmıştır. 
1 (Devamı 2 inci sayfada) 

idare itleri telefonu : 20203 Fiatl S Kur .lf 

Kahraman Türk ordusu 
dün 1700 yedek sübay 

daha kazandı 
Merasimle diplomalarını alan yedek sübaylar mukaddes 
askerlik binası eski Harbiyeyi Büyük Önderin heykeli 

ile süsledikt~n sonra kıt'alarına gittiler 

~ 

j 

1 
_J 

Yedek Sübay Okulu 6nündeki Atatürk heykeli açılırken 
Kahraman Cumhuriyet orduıu dün ı mezunu dün Cumhuriyet abidesine çeleAk 

yeniden 1 700 genç aübay kazanmııtır. Ye- koymuılar, kendi paralarile yaptırdıktan 

dek sübay okulu 937 yılınan 1700 eenç (Devamı 10 uncu sayfada) 

Çocuklar yurdun her 
tarafında bayram yaptılar 
Havanın yağmurlu olmas>na rağmen bayram neş'eli 

geçti. Cumhuriyet abidesine çelenkler kondu 

-~--

Cumhuriyet Abidesi önünde 
Dün havanın yağmurlu olmasına rağ surette kutlulanmıştır. Şehrin muhte

men 2 3 Nisan bayramile birlikte ço- lif yerlerinde, Halkevlerinde eğlence· 
cuk haftasının ilk günü de harareili bir (Devamı 5 inci sayfada) 
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Her gün 
Sulh, ancak geniş hudutlu 
Ve çok taraflı 
Dostluklarla temin edilir 

Yazan: Muhittin Birgen 
li5) üyük devletlerin orta ve küçük 

l.g) dev'letlerle olan dostlukların
da garip bir hususiyet vartlır; onlar, 
ekseriyetle, orta ve küçük devletlerin 
kendilerine karşı gösterdı-kleri dostluk· 
tan dolayı fa1Ja kıskanç oluyorlar. İs· 
tiyorEar ki bu ~thrk, bir nevi inhisar 
m~iyetini haiz olsun. 

Bunun bir misalini, Belgradda geçir
diğim günlerde gördüm: Fransa, Yu
goslavyanın İtalya ile dostluk yapma· 
sından hiç memnun değildı. Yugos1a~
yanın vucu~ gelişinde büyük bir rol oy 
na~ olan Fransa, bu memleketin, yal
nız kendi9i1e dost olmasını istiyor ve 
onun baŞka memlekellerle, ezcümle bü 
yük devletlerle dostll.lk yapmasını, 
kendisine karşı bir nevi vefasızlık su
retinde görüyor. Hafuuki Yugoslavlar 
böyle düşünmüyorlardı: .. Biz, Fransız· 
lara karşı minnettarız, divorlardı; biz 
onun her zaman dostuy!.17; fakat, niçin 
bir komşumuz ve kuvvetli bir müşte
rimiz olan İtalya ile de dost olmıya
lım?:ıı 

Resimli Makale: 

Öt E J ;!!'.,_. 

Bazı kimselerde kararsızlık bir tabiat halini almıştır, 
hangi muhite düşmüşlerse onun tesuine kapılırlar, ki
minle konuşurlarsa O{lUn sözü He hareket ederler. Bir 
dakika evvel verdikleri söz bir dakika !Onra değişir. 
Şimdi beyaz gördüklerine iki adım ilerleyince kara 
nazarile bakarlar. Bu gibi kimseler akıntıya ki.irek çe· 
ken sandalcıya benzerler, bütün hayatları ayni noktada 
geçmeye mahkumdur. 

il Kararsızlık ••• il 

Ömrünüzü beyhude yore geçirmek istemiyorsanız 
karaı sahibi olmaya alışınız, her şey gibi bu da bir azim 
ve irade meselesidir. Yeni bir işe başlamadan önce iyi 
düşününüz, o işi iyi tetkik ediniz, fakat bir defa kara
ra vardınız mı hiç bir tesir albnda ka,madan kararını-
zı icra ediniz, muhitinin ve muhataplarının tesiri altın
da kalmadan muo.yyen gayeye doğru yürüyen adamın 
muvaffak olmaması imkansızdır. 

misn:l~iü1:11 rr:;~~ i~u :t~y~:~::: ( s o z A l[5) A le o N " > An ) 
daki dostluk dolayısile gördüm: Prav- ~ ~ ~ da gazetesi, Yugoslavya ile İtalya ara- ..._ ____________________ , __ ..., ___________________ _.,,, 

sı:nda vücude gelen dostluijçta Türkiye Bıyık kesmek I * HER G f IKRA *ı { Aşk güzünden 
Hariciye Vekilinin mühim bir rol oy- idamı müstelzim UN BiR 4fl sene 
nadığından bahsederk şikayetlerde bu· 
ıunuyor ve Tür.kiye H3rıcive Vekilinin Cüriim müdiir? s d ı· K9nu•mıyan adam 

J ana a ge ır ır 
yanlış bir yoJdan gitt:ğ!ni söylüyor. 

Halbuki 'biz böy1e düşünmüyoruz. 
Şehir tiyatrosu a:ıtistlerinden Be· 

tlia Ferdi bir gün trenle Pcndiğc 

'{idiyordu. Kompartımanda kendi -
;inden başka bir kadm daha vardı. 
Cadının füylü köpeği kompartıman 

da dört dönüyordu. Bir aralık Bedia 
va da ıSokuldu. Bir miiddct sonra 

Türkiyenin filan ve faian memleketle 
dost oluşu, uzak veya yakın komşulari
le yeni yeni dostluklar yapması, filan 
veya falan devletlerle clmt olmaması, 
yahut onlara karşı düşman olması de
mek değildir. Tünkiyc içtn, Rus dost· 
luğunun büyük bir kıymeti bulundu- Bedia bucağında bir kaşıntı hissetti. 
ğunu söylemeğe bile hacı>t yoktur. Bun 'lir pire yakaladı: Canı sıkılmıştı. 
dan on yedi sene evvel1 Ankarada bu T{öpckli katlımı: 
d~Uuğun kuruluşuna ben de aciz yar- - Bayan, dedi, köpc':inizi iutsa· 
d lard b 1 d h t A b d y 1 Za k k b d ruza .. J:.ıkın, iizerimtlc bir pire bul-
ım a u un um ve a ta, un an ugos avyanm r o asa asın a lngilterede kömür madeni sahiple-

dolayı, bazı hücumlara maruz kaldım. y t · · d b' b w dum. epe ısının e ır marangoz, ıyıgı- K d 1 .. w• b - 1 rinden Con Hedley isminde bir zengin 
Bilahara, Kafkas"·ada kendi işim ve gu·· 1 w il •f ·h d b b 8 m wpcgıne agır< ı: 

J nın uzun ugu e ı tı ar e er ve u ı- Ot J ı· k 100 000 1 ...;ıı· l' al k b. t b cümle ffiP<:gul ld • d A .....ıı... - ur yanıma o ı, sa m yan m , nlS' ız ır ı ır st>.rve ıra-
-

0 ugum sır a zernay- yık sayesinde aşk işlerinde muvaffak dan kıınıldanıa.' Karşımızda ottır."'ıı 1 k b k ) 83 d l can hü.kümetinin müteınadi ısrarlarına 1 " r:ara İr aç gün evve yaşın a 0 
-

uk t ed olduğunu ilan edermiş. Yepte kırk san Ba,·anda pire varmıs. Ondan sana dugwu halde ölmu··ştür. m aveme emiyerek Bakfıya gidip " 
orada her nevi siyasi .faaliyetten uzak tim boyunda olan bıyığını, gözü gibi ı da gelir! Bu adam hayatının son 40 senesini 
olarak ilim sahasında Azeri Türklere sakınırmış. •- • .... • dünyadan tamamile tecerrüt etmiş bir 
yardım ederken günün birinde1 Mos· Bir muzip günün birinde Yepte Amerıha ayanı hokteylıhalde yaşamış ve bu müddet zarfında 
kovadan gelen emirlerle, Sovyet hu- kahve.de otururken ~irden~ire bıyığı- Nihalllarını menrlti hiç kimse ile konuşmamıştır. 
duıtla~ından barice çık.maya davet edil· nın hır kenarını kesıverm1ş ve kaç· A 'k ... 1. . k k l . Onun böylece inzivaya çekilmesi 
d" Iht'ff'~1 B .. · h"d . l mcrı ·a ayan mec ısı « o tey nı -

un. w devirlerind~ inkılap hükCı· mış. unun uzerıne ı detınden çı - k"hl d b' k 1 .... h bir aşk macerasına atfedilmekte imiş 
metlerinin lüzumundan fazla hassas· ol d.. Y t h hk ·a arınrn mene en ır anun avı a· . gına onen epe emen ma emeye 

1 
.. k . t d'k · l Rivayete nazaran Con Hedley bun -

du'klarını bil1di.ö-im için, ben bu davete .. d k k d. . . f l sını muza ere etmış ve as ı eye· ı . 
·b muracaat e ere en ısının en aza miştir. • dnn kırk üç sene evvel tiyatro artıstle-

danllma~ım; hatta, bir hafta sonra ba- kıymet verdiği bir şeyinin kesildig-ini d f "ll.d B ,. · f k 
na tarz ·1m· 1 w K kt l .k"hl ın ne ld ~ rin en ı ı a roten ı sevmış, a at 

ıye verı ış omasına ragmen, söylemiş böyle haysiyetsizce yaşa _ o ey nı a arın o ugunu . .. .. •. 
bu hadiseyi vesile ittihaz ederek çıkıp k , "} w. t 'h d ~. . b.l bundan bir müddet evvel gene bu su- artıst ;arafından husnu kabul gorme -
memleketime dönrlüm \'e o günden bu İd~a ~ans·~ı' ~.meb~ı .ercı e <'kcefgını. ı - miş. Kadın bir müddet sonra vefat et-

i Ş ır ınsanın t tunlarda okuvucularımıza izah etmi~-
güne, gene, Türkiye ~le Rusya arasın- ırmış, 0 1:1~ d ··ıd·· .. 

1 
·~ ~r~ 1 o- miş. Con adamlarına kadının mezarı-

da Saml·mı· hır' dostluk ht"ıkt"'ım su"rm .• larak muzıbın e o uru mesını ıste • tik. Bu nikah hükumete resmen tescil h k 1 . . es na er gün çiçe götürme erını emret-
ı . . . ·ı ed 1 il .• b. l .. b w 

nin bir taraftarı olarak ya~adnn. Çün- mıştır. . ettm m en ° uyor, vır ır e~ı~ı ege- miş ve vasiyetnamesinde de bu işin ila 
kü böyJe bir dostluk her iki taraf için Mahkeme adamı ıdam etmediği 

1 

nen çiftler bir kokteyl partısınde ev- nihaye yapılmasını emretmiş! 
de faydalıdır ve çünkü, insanlar gibi, takdirde bu cezayı kendisinin verece· lenmeğe karar vererek derhal seyaha- k 
miHetler de dostluğa karş1 sadakat duy ğini ve bu muzibi öldüreceğini ilave te çıkıyorlar ve beraberce 2 J saat ge- Beş lisan bilen bebe 
?115u taşımakla mü.kellefhrler. Türkiye etmiştir. 1 cirdikten sonra tekrar ayrılıyorlarmıs. Bir çok zenginlerimiz evlatlarının 
ıl: Rusya arasın~aki MÜn~c:ebetlerin, .Bu tehdit üzerine hakim uzun bı· ıYalmz Nevyorkta bu kabil nikahları~ yabancı lisanlar öğrenmelerini isterler 
a cak dostluk ımunaseb::?tlerı olınası la- yıklıyı derhal tevkif etmiş ve adamca- .k d b b' . · ve bunun için de çocuklarına yabancı 
zım ge'!ece.~.ne, dün olöuğı.ı @:bi bu ~ h . h .d k . 

1 

mı tan sene e eş ını geçıyormuş. 
gün de şiddetle kaniim ve eminim ki gız apBıs ~neye ~ ~r ;:n. l'k d Ayan meclisinin böyle bir karar it- mürebbiyeler tutarlar. 
Tüt.k hükfuneti de, bu bahisten başka .. --k ıyBı tan ·or du. ' uh~.te ı .. ıe- ce~n tihaz etmesi Amerikada yaşlıları mem Amerikada milyo:ıerlerden Bay 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduğu için 

Bagün Konamatlı 

Harp maliilleri 
için kanun 
Teklifi hazırlandı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Bu proje harp malullerine bazı im 
tiyazlar temin etmekte ve mali'.ıl ma
aşlarının ailelerine kala bilmesi esası· 
ru koymaktadır. Proje kanun olun· 
ca bunun bütçe üzerındeki tesiri de 
hesaplanmış ve yılda ancak üç yüz 
küsur bin liralık bir fark yapacağı ne 
tioesine varılmıştır. 

Milli mücadelede hiı...'llet etmiş mü· 
tekaitlerin maaşlarına yapılması mu
tasavver zam işine gelince, böyle bir 
zammın bütçede bir mıiyon dört yüz 
bin liralık bir kabarıklık doğuracağı 
anlaşılmıştır. Bir telif şekli aranmak· 

· tadır. Bulunduğu takdırde bu gibi mü 
tekaitlerin maaşlarına muayyen nis· 
betlerde zamlar yapılması için kanun 
teklif edilecektir. 

Maç seyrederken 
19 Çocuk yaralandı 
Konya, (Hususi) - Burada feci bil 

kaza olmuş, orta mektep talebesinden 
9 kişi ağır, t O kişi de hafif surette ya
ralanmış, bir kişi ölmüş, bir kişinin de 
bacağı kesilmiştir. 

Bu kaza maç seyrederken vukua gel-
1i.ştir. Sahaya giremiyen orta mektep 

talebeleri maçı iyice görebilmek için 
mektebin önündeki demir parmaklık
ğa tırmanarak oradan 5eyretmeğe baş· 
larmşlardır. parmaklık bu sıkleti çer 
kememiş, birden bire yıkılmış, parmalC 
lığa dayanan talebeler de yere yuvar· 
lamnışlardır. Talebelerden dokuzu ar 
ğır surette, onu da haf'f surette yara· 
lanmıştır. Kazanın tahkikatına müdde
iumumilik el koymuştur. Hastahaneye 
nakledilen yaralılardan biri ölmüş, bi
rinin de bacağı kesilmişhr. Kaza şehir 
de büyük bir tees5ür uyandırmı.ştır. 

Yeni Vehiiletleı 
/(urulınasuıdan 

Vazgeçildi 
(Baştaraiı 1 inci sayfada' 

Ancak hususi istihbaretıma göre ye 
ni vekfüetler kurulması teşkilatı ve 
masrafı istilzam edeceğinden şimdil.ilC 
kabineye bazı devlet vekilleri alınma
sı ile iktifa edilecektir. Bu vekliler mu
ayyen işlerle iştigal edeceklerdir. 

Babasını öldürmeh 
isteyen çocuk 

(Baştnrafı linci sayfada) 

Hasanın dün akşam Bakırköy jan
darma karakolunda verdiği ifadeye 
göre babası Mehmedin iki karısı var : 

dır. Babası bunlardan kendi annesini 
çok ihmal etmekte ve hatta onun mal· 

larını ötede beride sarfetmektedir 
Bundan muğber olan kadın bir gün: t" 1 .. d'" ·· İk gordu 1 u ne ış ıye ungur ıungur · · \V inson \Valsh de evladına beş lisan uru uşunmez. i tarafın da aradaki w nun, gençleri de müteessır ctmış. 

dostılukt.an çok istifade etmiş olduğu aglamıştır. · · · .. • - · • - •N • • • • • • • • • ·- birden öğretmek ınerakına tutulmuş - «Bu adam bize fena muamele~ 
ve d~~a da edece~i. mu1'akkaktır. Bu- F elô.kel kaynağı vımnda ortaya bir kcıynnk çıkmıştır. ve on sekiz aylık çocuğuna, bir İngi- diyor, onu hep beraber öldürelim. Ya-
nwı ıçın, gene emınım ki, Türk 'ye hü- Al d k st-d Bu kaynağın ismi (felaket kaynağı- liz, bir Fransız, bir Alman, bir lspan- naşmalardan Salih, Mehmet de bize 
k• . manya a çı an u garter ga- d 'k d 
umetı Rusyaya ka:r.jı dostlukta hiç . b l . k . dır.) Şimdiye kadar ayni yer e ı i e- yol, ve bir Japon mürebbiye tutmuş. yardım eder, bir tarafa gömeriz, hiç 

bir sadalkatsiz1ik yapamaz ve Rusya a- zatfsı şu tak~~ :rıh v;:~e dtedır : ... fa daha görünmüş ve her ikisinde de Çocuk şimdi her beş lisandan da muh· bir şey anlaşılmaz» demiştir. 
ley'hine en küçük bir teşcb!büse rnuva· nsan ar otu a r er en teşc um dünyayı altüst et mis. ti. Bir defa gene telif kelimeler biliyormuş. 
f k ed ı f k t b Z n h Ad" J 1 k"t"' Hasan da bunun üzerine riftliktet1 a at değil, hatta mÜsörnaha bile et- er er.. a a a a a ıse ere o u bö 1 h f k d k k B b h ld l ~ ··y e bir a ta a ar a mış ve a a- a a er te en ça an yavrusunu 50 koyun almış ve hunları Mahmut 
mez. Bu hususta Rus dostlarımlzı bü- vak'alar o kadar birbirine uyar ki in- binde umumi harp patlamış, ondan ev- kucağına aldığı zaman: 
'ün samimiyetimizle temin edebiHrirz.. sanlar da teşe'üm etmekte hak kaza- vel de 18!l:3 de gene meydan:-ı çıkmış, - Üç beş sene sonra, dünyanın hay bey nahiyesinde satarak parasile Kıı-* nırlar. Niçin m!? işte size bir misal: o sefer de ortalıkta müthiş bir kurak- retle karşılayacağı bir çocuk olacak- raköyden 4 liraya bir tabanca, ] 2 fi -

Ancak, bütün bu hak'katler Türki- şenk, 2 bıçak almış ve babasının peşi-
yenın Rusyadan başkslariJe de dost ol- Sekiz gündenberi Sondern<'ch ci· lık olmuştu. sın, diyormuş. ne düşmüştür. 
masına mani değildir ve olmamak ta 
liizımdır .. :ürkiye, Ru-.yanın ilk günler ( l Nihayet babasını Mahmut bey çift-

de kend~m~ karşı gö.,terdi,ği dostluk-'! } S T E R İ N A N İ s T E R J N A N M A ! l liğinde oğlu ile koyun koyuna uyurketı 
tan çok ıstıfade etmiştir Memleketi· bastırmış, fakat koynunda yatan oğlu' 
miz, o günden bu gün:?, Avrupanın her Yakından tamriığımız b'r ailenin re:sı anl::ıttı: Fakat karımın ısrar edeceği tutmuştu. Ben muhavereyi nu öldürmemek için kıyasıya vurma -
tarafında yeni dostluk1ar yaptı: Baı- 1 cKarıml::ı büyük dediğimiz doktorlardan bi.·ine git • bitirince bir daha sordu: 1 mıştır. Babası kaçıp ta çiftlik halkı d9 

kanlarda, A'kden·roe, Garbi Avrupada I nıiştik. l\faayt:nenin sonunda karım çantıı,ından bir beş - Borcumuz nedir efendim? kurtarmaya koşunca Hasan gece k~-
ve nıiıayet Şarkta ve Cenupta bugün 1ıralık çıkararak masanın üzerine koydu ve: Doktor bu ciı~fa karımla karşı karşıyaydı, maamafih ranlıg-ından istifade ederek Çorlu)'~ 
Türkiyenin pek çok dostları var. Ti.ir· ? d d d' ek · · b · ı k - Borcumuz nedir efend m. iye sor u. gene cevap verme. ı, ç mece.5ını açtı ve eş !ırayı a a· kaçmış ve orada Mahana çiftliğinde yB 

iye, bütün bun!arı sufü hududunun Doktor ben mle konuşuyordu, göz ucilf' masa\ a bak - rak ~arıma iki ı:ı a uzattı, ve hiç bir şey söylemeden sır- k l t H b .. .. ddeitJ-
gen~1emesi, beynelmilel dostluk bağ- mak!a beraber cevap vermedi, konuşmıya dev;m etti. tını döndü.» 1 a an:111 .~ş ır. kasda~l ku~un İmf ud ·od" 
lnrının kuvvetJenme.5i namına yapıyor. i mumı ıge sev e ı ece tır. a esı 
Türkiye, her gün bir doE.t değiştirme· İ .STER i NAN l STER NAN M A f annesini de itham ettiği için annesi d" 

(Devamı 12 nci sayfada) mUqdeiumumiliğe aevkedilecektir 



Bir İngiliz zırhlısı 
harp gemilerini 

Frankonun 
tehdit etti 

Frankistler Toledo şehrini tahliye ediyorlar. Valansiyada 
bir hadise: Şili sefirinin bavulunda kaçak esham bulun u 
Londra, 23 (A.A.> - Röyter Ajansı

nın haber aldığına göre, dün Bilbao
ya giren üç İngiliz vapuru Bilbao açık 
l~ında iken 'bir asi kruvazörü ile diğer 
bır silahlı gemi taarfından karşılaşmış 
\re asi gemileri bunların üzerine birkaç 
top atmıştır. Bunun üzerine Hood zırh 
iısı işe karışarak eğer İngiliz ticaret 
R~rnilerine ateşte devam ederlerse ken 
dilrir.:n überine ateş açacağını bildir -
hı~tir. İspanyol harp gemileri çeki~ 

ler ve ticaret gemileri de Bilbaoya gir
mişlerdir. Hood st Jean Lutz'e avdet 
etmiştir. 

Tolcdo tahliye ediliyor 
Madrid, 23 - Toledo cephesinde 

cum'huriyet topçuları Toledonun aske· 
ri merkezlerini tahrip etmeğe devam 
etmektedirler. Şehrin asi kuvvtleri ta
rafından kısmen tahliye edilmesi, asi· 
lerin müşkül vaziyette bulunduklarını 
göstermektedir. 

• a a ı so 
o a. faş· zm galip 

Valancia, 23 (A.A.) - Fabra Ajan· 
sının yaptığı bir tebliğe göre, Şili sefi· 
ri Mordado'nun bavulları aranmış ve 
eşya arasında İspanyadan çıkarılması 
şiddeUe menedilen bazı esham bulun· 
muştur. 

Tebliğde Morgado'nun Frankonun ca 
suslarile temas etmekle itham edildiği 
Ve İspanya hükfunetinin kend'sini şa
yanı arzu olmıyan bir adam telfıkki et
tiği ilave edilmektedir. 

r----------------~ 
Sovyet elçisi 1 
Veda namesini 
Tahdıim etti 
Ankara, 23 (AA.) - Atatürk bu-

(Baştarafı 1 inci sayfada) !er. gün Sovyet büyük elçis! Karahanı ka· 
Müzakerelerden sonra neşredilen Times gazetesi diyor ki: bul buyurmuşlar ve büyük elçi ken-

tcbli.ğde, iki devlet adamı tarafından Bu görüşmelerin esasını, J\vustur- dilerine vedanamelerini bizzat tak· 
~etkık edilen bütün meseleler etrafın- ya ile Çekoslovakya arasındaki müna- dim etmiştir. Bu kabulde Hariciye 
<la tam bir görüş birliğinin hasıl oldu- sebet1er meselesi tetkil etmiştir. İtal - Vekili Dr. Aras da haztr bulunuyor· 
ğu tebarüz ettirilmektedir. yada Avusturya ile Almanyanın yakın du. Reisicumhur Bay Karahan'ı nezd-

T una havzasının siyasi ve iktısadi bir birleşmesi düşünülmektedir. Bu - ı lerinde bır saat kadar alıkoymuşlar
"<tZiyetinin yeni bir tanzime muhtaç 1 nunla beraber böyle bir inkişaf çok dır. 
olduğunu kabul eden iki başvekil, bu· muhtemeldir. İtalyanın arzusu, bu in· -:::F=----ı----2-2--s-a_a_t...:. 
nuıı ancak Almanyanm faal teşriki kişafı uzatmaktadır. as asız 
ıTı.:saisile tahakkuk edebileceğinde Raily Telegraf ise şunları yazıyor: süren bir celse 
ınuttefik bulunmuş1ardır. Venedikte Avusturya ile İtalya dost 

Mühim noktalar luğunun yeniden tesis edilmiş olduğu Avam Kamarasında sefalet 
, Roma 23 (Hususi) - Tanınmış söylenebilir. 

81Yasi muharrir Gaydanın, Venedikten News Chronicle ise diyor ki: mmtakaları kanunu kabul edildi 
lb':le~onla Journal d'ltaliaya bu akşam B. Musolini, bu görüşmeler esna - Londra, 23 (Hususi) - Avam Ka -
ıl~trdiğine göre, Musolini - Şuşnig sında, B. Şuşnig'e bir Avusturya - Çe- marası, dün, geçen Temmuzdan beri 

~üldkatı resmi tebliğle tasrih edildi- koslovakya yakınlaşmasının tehlikele· kaydedilen en uzun ce!sec:ini aktetmij-
i1nqen daha fazla ehemmiyetli netice- rini bildirmiştir. tir. Celse takriben 22 saat sürmüştür. 
er verrniştir. ltalya _ Almanya i.fbirliği Dün, saat 14,45 te başhyan celse, fası-

S lasız bu sabah 1 1,40 a kadar devam et-N : uşnig, şimdiye kadar Avusturyalı Corriere Della Sera diyor ki: ıniş ve sefalet mıntakaiarı hakkındaki 
azılere karşı takip ettiği şiddet ve Pariste çıkarılan sürprizler şayiala- kanun layıhasının kabulü üzerine ni-

2~tri hareketinden vazgeçmeğe, Na- rı tamamen yalandır. İtalya - Alman- hayet bulmuştur. 
21 Şeflerden bir kaç kişiyi kabineye al- ya işbirliği, bu mülakatlarda da esas Münakaşalar çok hararetli ve gürül-
tnae,a muvafakat eylemİftlr. olarak alınmıştır. Roma protokolları, tülü olm~. muhtelif mebuslar kanu -

Şutnig'in taablliidü Avusturya - Almanya anlaşması, hal- nun aleyhinde birçok nutuklar söyle -
Bundan başka Şuşnig, Avusturya- ya • Yugoslavya paktları, hem bunun ıni.şlerdir. 

lıı? Fransa ve Çekoslovakyaya meylet- mütemmimleridir. Bu çerçeve dahilin-1 lşçi mch~slardan Be\~an 43 r~ye. k~r 
h'ııyeceğini taahhüt etmiştir. de, tezad teşkil eden hiç bir unsur yok- şı 119 rey ıle celseden ıhraç edılmıştır. 

İngiliz gazetelerinin kanaati tur. Nafı·a Vekı.Jı• 
Londra 23 (Hususi) - Musolini Macaristan haberdar edildi 

~ Şu.~nig mülakatını büyiik bir aluka Budapeşte 23 (A.A.) - Macar hü sı·vasa gı·dı·yor 
ıle • k· d · "' h f·ı - k"' t' B M ı· . Ş . ıp e en sıyası ma a ı ve gaze ume ı, . uso ını ve uşnıg arasın· 

teler, Faşizmin Orta Avrupadaki dü· daki konferanstan bütün teferriiatile Ankara 2:3 (Hususi) - Nafia Ve-
elloyu kazandığına hükmetmektedir - haberdar edilmiştir. kili Ali Çetinkaya yakında Sivasa gi -

••• derek kurulmakta olan vagon fabrika-

An karada Çocuk Bayramı sını gözden g:~ir~cektir. 
.. . Nafia Vekılının İsveç seyahatinin 

l Ankara, 23 - Çocuk haftasının baş- Koşklerinın kapısı önünde refikası .. l\1'll M r . . . 
angıcı bu gün bütün yurt içinde yav· ve çocukları ile birlikte mini mini rnisa 1 tarıhı, 

1
1 et kec ısının tatılinden son-

l'Ula f' ı · · k 1 · · ra karar asaca tır. rınıızın en geniş bir surette işti- ır erını arşı ayan Başbakan Ismet In · -----fak elnıiş oldukları bü) ük gösteriler i· önü kendisine saygı ve sevgilerini bil- • ! 
e kutlanmıştır. diren yavrulara en içten karşılıklarda Jng,ıterede taç 
.. Şehr.ınizde bu münasPbetle yapılan bulunmuş ve kendilerine şeker dağıt - h 

;~st ri · e, bütün diğer yıllara naza- rnıştır. giyme azır I <)arı 
n daha çok parlak olmuş ve binlerce • J > 

Yavru l ·· k J ·ı· Fransız Londra :...:, (A.A.) - Cloucester I u us meydanında ve Atatur a- ngı iZ 
nıtı etrafı d 1 k b'" ··k ·· .. • dük bugün öğleden sonra Westminis-k ı1 n a top anar uyu gunu 
Udanıışlar ve en büyi.ik]erine kar§l askeri anlaş·ması ter'de, taç giyme günü diğer kardeşle· 

cn~~O:iz hislerini ifade etmişlerdir. ri namına kardeşi Krala karşı yapacağı 
ıar ını mini yavrular şehrin ana yo1- Londrada mühim askeri tazim resminin provasını yapmı~tır. 
d ını takiıben ve haikın alkış1an arasın •• •• Prova, kral ailesi azasının huzurunda 
a Çankayadaki köşke gitmişler ve bu· goruşmeler oldu bir saat devam etmiştir. 

~a~a Profesör Bayan Afet tarafından Londra 23 (A.A.) - Evening 
8K~l ~?ilmişlerdir. News gazetes!, İngiliz ve Fransız mü· "Son Posta,, nın 

çes· oşkun kabul salonlarmda ve hah - tehassısları arasında mühim askeri gö Ç kla 
le 

1
?kde kend~lerine şeker ve şekerleme rüşmeler cereyan ettiğini, anlaşmaların OCll ra 

r ı ram edilen minim' ·1e 1 B B ram hed· l i Afet yakınd t. mı re ayan tesbiti için Fransız harbiye nazırı B. ay ıye er 
d.1 an alakadar olmuş ve ken D 1 d" · h ,,, · · d · · p ta Ço k 

ı erile ayrı yrı .g·· " .. 1 d' a a ıyenın ususı zıyaretın en ıstı- cSon os » nm cu bayramı mü-
Oradan Bü~ük E~~~~~ e~.ır. B . fade edildiğini ve Belçika hakkındaki ,nasebtile .'!.o mektepliyf' hediye ver

k?nı Mareşal Fevzi Çakma;: ~öe k~e değişiklik sebebile eski askeri anlaşma- mek istedıgı, .İstanbul ~e diğer şehir· 
gıdcn küçükler İstanbulrla bulun~ak _ ların tekrar tetkik e<lile~eğini bildir - ler mekteplerınde~ :esımler aldırarak 
ta olan Mareşalin bayanına saygıları- mektedir. Altıncı Notere. mukafat verilecek ço-
~1 sunduktan sonra Başbakan İ t İ cukları bu resımlerden seçtirdiği rna-
ônü~~ ~öşküne gelmişlerdir. sme n Stalin, Volga - Moskova h1mdur. ~e.ktepliler, .. gazetenin intişar 

Bur.han' C · tiı'd·-~ .... kanalını tetkik etti saatinden ıtıb.~ren mu:acaata başl.am~ş-
8 ın • . ~ar \'e saat, murekkeplı kalem, resımlık, A ~ K B A H c Es 1 Moskova 23. (A.A.). - ~· Stalın, ağız muzikası, top, dolma kurşun ka-

y , Molotof, Voroşıof ve Eı?f dun Yol - lem, elektrik feneri ve saire gibi seç-
romanı 3 Uncu defa baaıldı ga - Moskova kanalını zıyaret ederek me hediyelerini almışlardır. Hediye 

ve bugUn bUtün kütl\plıanelere 'muazzam inşaatın muhtelif kısımları- :tevziatı idarhanemizde devam etmekle 
dağıldı. , nı tetkik etmişlerdir. , dir. 

Kömür Sergisi 
ismet lnönünün 
Bir nutkile açıldı 

(Baştarafı 1 inci sayfad ) 
Bu açılış dolayısile bilhassa vatan

daşlarıma işaret etmek istediğim nok· 
ta, bu serginin mümkün olduğu kadar 
çok yurddaş tarafından gezilip görül -
mesidir. Sergiyi bilhassa .ailelerin gez 
mesini, kömürün kullanış yerlerini ve 
kolaylıklarını yakından tetkik etmesi· 
ni ve ıhele kadınlarımızın kömür istıh· 
lak eden vasıtaları birer birer görme· 
sini istiyoruz. 

Memlekette kömür istihlakini artır· 
mak ve kömür kullanan cihazları yay
mak hükumetin takip ettiği başlıca bir 
politikadır. Bu politikayı tahakkuk et
tirmek yolunda ciddi bir gayretle çalı~ 
şan ve 'bu sergiyi açmak teşebbüsünde 
bulunup meydana getiren arkadaşım 
Celfü Bayara takdirleri!Ili ve tebrikle· 
rimi huzurunuzda arzetmek benim için 
bir vazifedir. Sergiye gösterdiğiniz ya
kın Hgiden dolayı, hepinize ve bilhassa 
izhar ettiği alaka için kor diplomatik'e 
teşekkür etmek benim için bir zevktir. 
Bu açılan serginin memlekette kömür 
istihlfıkini ve kömür ya'kan fıletlerin ve 
makinelerin kullanılmasmı arttıracağı
nı kuvvetle ümit ediyoruz. 
Şimdi müsaadenizle sergiyi açıyo -

rum.1) 
Müteakıben sergi gezilmiştir. İyi bir 

surette tertip edilen sergi ziyaretçiler 
üzerinde mükemmel hır tesir bırakmış 
ve takdir edilmiştir. 

Sergiye 12 devlet iştirak etmiş bu· 
lunmaktadır. Bunlardan Almanyayı 29 
firma, Avusturyayı 7, Belçikayı 2, Çek 
oslovalryayı 2, Fransayı, 2, Holandayı 
ı, Ingiltereyi 3, İtalyayı 1, Macarista
nı 1, Amerikayı 5, YugosJavyayı 1, Yu 
nanistanı 2 firma temsil eylemektedir. 

Bayan İsmet İnönüniin intibaları 
Ankara, 23 (Hususi) - Kömür ser· 

gisi gezildikten sonra, Bayan İsmet İn
önü intibalarını ~öyle rınlattı: 

- Çok istifadeli bir sergi. Tertibin· 
de büyük muvaffakıyet gösterilmiş. 
Bir çok defalar ziyaret etmek Iazım. 
Evlerimizde daha geniş mikyasta kö· 
mürden istifade için güzel fıletler var. 
Bundan başka sergi çok öğretici yol 
gösterici bir kıymettedir. 

Bay Şükrü Kaya da: 
- Sergi Celal Bayarm bilgili ve me

todlu çalışmasının güzel ve muvaffak 
bir eseridir. Şimdiye kadar yapılan ser 
giler içerisinde güzellik , teknik tamam 
lığı itibarile Türk milletinin yüksek i
dealine yaklaşan ve yakışan milli bir 
eserdir. denebilir. 

Celiıl Bayar da : 
- Eğer mutlaka bir ~ey söylemem 

lazımsa diyeceklerim ~udur: Bu cum
huriyet hükumetinin kurdu!u ilk bey· 
nelmilel sergidir. Atatürk inkılabı ide 
ali ve büyük Başvekilimin verdiği va
zife karşısında bu anca'k itinalı bir baş 
langıçtır. Sırf bu bakımdan bu işte ça 
lışan arkadaşlarım teşvike layıktır sa 
nıyorum. mekteplerimizin, vilayetler 
halkımızın gelip ziyaret etmeleri fay
dalıdır. Kendilerini davet ediyorum. 
Noksan cihetlerini görmüş olanların bi 
zi tenvir ve ikaz etmelerini bilhassa ri· 
ca ediyorum. 

Ali Rana Tarhan da : 

Sayfa 3 

F ransaaaki "vak/ e,, 
devresi sona ereceğe 
benziyor 
Yazan: Selim Ragıp EmtJÇ 

~ ahlri sillkunete rağmen Fransa· 

~ yı içten içe ıztırap içinde kıv
ranır g-Orüymuz. Bu ıztı:-abın bir hare
kete müncer olmamasınm sebebi, müf· 
rit solların lbu iş için kU\T\'etlerini kafi 
görmemeleri, mutedillerle sa!lcıların ise 
statükoyu boıımak istemem€leridir. Bu 
güıt'{ü Fransada statüko meşruiyet de· 
mektir. Blum hükfunetini arzu etmi
yen, ônu bir kaşık suaa boğmak.ta t: 
reddüt etmi~ek olan hasımları, vazı· 
yetin düzelme5ini, ahvalın tabii bir su· 
ret-re inkişafından bekliyorlar. Ama, 
ahvalin inkişafı istedikleri §€k'ilde te
zahür etmiyebfürmiş. O, o zaman dü· 
şünülecek bir meseledir. Haki.kat şu· 
dur ki, Fransa bugün hir vakfe geçir· 
mektedir. Komünistlerın Ye Radikalle
rin rnüzaheretile yeni bir sosyal inkı· 
lfıp vücude getirmeye çalışan Sosyalist 
Blum hükumeti, bu teşebbiısünde şiın· 
diHk mU\·affak olamamıştır. Bu yüz
den vaziyette hasıl olan bozgunluk, 
memlekette azim bir memnuniyetsizlik 
uyandırmakla lberaber, hiç kimse, bu 
memnuniyetsizliğini herhangi lbir ha· 
reketle ifade etmeye kalkışmamaktadır. 
Çünkü her hareketin hLr müzeyyel ha· 
reket dnğurması tabiidir. Bu yü7.den 
Şirazesi bozulacak olan rnemleket~n İs· 
panya gibi bir dahili mücadeleye girış· 
mesi işten bile değildir. Bundan ötü· 
rütlür ki memleketin muhalefetini tem· 
sil eden makul unsurlan, Blum hüku· 
metinin tabü bir surette yıpranmasını 
ve 'binnetice yeni intihabatta, memle
ketlerinin yeni bir veçhe almasını bek
lemeyi tercih etmektedirler. Esasen ba 
zı prensip meselelerinden dolayı Sos· 
yaTist ve Komüni.Stlerden ayrılan ve 
mesela fabrikaların grev·d amele tara· 
fınıdan sık sık işgal edilmesini tecviz 
etmiyen Radikallerin bu memnuniyet· 
sizliklenni alenen ifade etmeler, bu yıp 
ranınanın ta'bii surette, fakat vaktin
den evvel tahakkuk edebileceğini gös· 
terayor. Bu ta'lroirde, iktidar mevkiinfo 
Radikallere geçmesi muhtemel görüle· 
b'ilir. Fakat böyle bir vaziyetin Komü
n'istlerle, onlara iltihak edecek bir kı
sım Sosyalistlerin iştirakile bir muka· 
bil ıhareket doğurması çok mümkün· 
dür. Çünkü Komünistler, şimdiye ka
dar elde ettikleri mevkim kayıbolması 
'ih'timalini düşünerek, icabmda, bö)rle 
bir t€ıbeddüle fiil ile ka~ı !koymaya 
k.aLkışmaktan çekinmiyc•ceklerdir. Nite 
kim Fransız Harbiye Nazırı Daladiye· 
ııin Başvekalete gelmesi ihtimallerin • 
den tbahsedilmesi üzerine, bu hale, u· 
muıni bir grevle cevap verileceğinin 
Komünistler tarafından beyan olunma
sı Fransadaki nazik durumu bütün vu· 
zuhile gösteriyor. - Selim Rngıp F..mt!i -· .. ~ ...... ..-. ........... ··-

- İntibaım şudur: bu sergi şimdiye 
kadar Türkiyede görülmemiş derecedl' 
muvaffak olmuştur. demiştir. 

Ve birçok mebuslar ve İsveç sefirı 
de intibalarını anlatmışlardır. 

''Son Posta ,, nın müsabakası : 13 
Bu resim parçaları kimlere ait ? 

Moocı : t3 Sinema yıldı:ı:ı Jan Harlov 

Son Posta okuyuculan arasında eğ
lenceli ve zengin hediyeli bir müsaba
ka açtı. Bugün bu müsabo.kaya ait 131 
rumaralı resimleri ne.ırediyoruz: 

MüsabaKarnız 40 gun süreceKtir. 
(Devamı 12 inci sayfada) 

• 



Ormanlı hamam 
temizlenecek 

Nisan 24 

SARAY Sinemasında 

3 güzel film mnsahakasının birinci filmi 

G A R V C O O P E R 'in 
emsalsiz ve şayanı hayret son şaheseri 

BAKİR DELİKANLI 
Fransızca sözlü film, alkış tufanları ve takdir nazarları arasındn 
muvaffakıyetle devam etmektedir. Hamiş : Biletinizin kuponunu 

muhafaza etmeyi unut ı ı ayınız. 

Beyazıtta Koska caddesindeki Ha
sanpaşa hamamının muhafazası karar
laştırılan, tarihi ve mimari kıymeti o
lan eserlerden olduğunu, fakat bu bi
nanın k~~i~~~&oldu~ ~~~=-~~~---••••••••••••••••••••-, 
ve zengin bir orman yetişmekte bulun- BugUn s A K A R y A 
duğunu yazmıştık. 

Beyazrt zamanında inşa edilmiş o
lan bu hamam İstanbulda Mahmut pa
şa hamamından sonra en eski ve kıy -
metli hamamdır. Müzeler idaresi ne_ş· 
riyatlmızı göz önüne almış ve hamamı 

Sinemasında 

Vivana sinemacılığının en meşhur yıldızlan 
MAGDA ŞCHNEİDER-ALBACH RETTY-GEORG ALXANDER • LEO SLEZACK 

tarafından oynanan nefis ve cazip 

ViYANA SBVDALABI 
bu ihmalden kurtarmaya karar vermiş- Komedi müzikalini görllnüz. Hoş iki S88t geçireceksiniz. 
tir. Yakında hamamın etrafı · temizle- ,,. .... -. Kahkaha • iyi mualkl • Sevimli bir mevzu ____ ,, 
necek, ulu orta herkesin girip tahribat /'r 
yapmaması için tertibat alındcaktır. Şehir işleri: unlversitede: 

Müzeler idaresince muhafazası ka- Dün Halkevinin yeni binasının Üniversitede tatil 
Yeşilköy tayyare iatuyonu rar altına alınan tarihi kıymeti haiz temeli atıldı Üniversitede tedrisat tatil edilmiştiı, 

Karabükte tayyare iatasyonu inşası-ıköy tayyare meydanından gene eskisi metruk binalar, birer birer gezilerek Eminönü Halkevinin yanındaki ar- Tedrisata 26 nisan pazartesi günü sa· 
&a başlanmıştır. İnşaat derhal ikmal e· gibi istifade edilecektir . görülmektedir. Müzeler mimarlan ta· sada yapılacak olan yeni binanın te- baha başlanacaktır. 
dilecek, buraya her taraftan gidip gel• iki transit tayyare istasyonu ola- rafından yapılan bu tetkikat sonunda mel atma merasimi dün saat 16 da ya· Arkeoloji tefliği 
me Lo}ayca kabı"} olacaktır. Bilhassa Tak ;nAa olunacak Edirne ve Dörtyol bir rapor hazırlanacaktar. 1 t V ı· Bel diye Reisi Mu 

a; • T pı mış ır. a ı ve e • Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ensti-
demir ~e çelik fabrikasını inta eden hava meydanlarından Dörtyoldakinin y b t hittin Üstündağ, kısa bir nutuk söyle- .. .. he fl•v• F k""lt d e tle-
l 1 k l b b . . ·ı . . y ere a an sa-rayını . . . . . . k tusu şu şe ıgıne a u e oç n · ngiliz mütehassıslarının meme ete• tesviyei türa iyesi ıtırı mıştır. a• mış, yem bınanın yapılması ışını sı ı . de M"" . . ed"l . t" 

la k kı d b 1 k . . -· .. lk nn n unıre tayın 1 mış ır. 
rine gidip gelmeleri kolaylaştırı ca - n a binaların in'8sına aş anaca tır. b J d• t l bir surette takıp eden Emınonu Ha e-
tir. Bu tayyare istasyonu hazrandan Avrupadan ve Asyadan gelen tayya- e e 1ye Sa in a 1yor vi başkanı Agah Sırrı Levendi tebrik Atina Üniverıiteai fahri profesörler 
itibaren faaliyete geçirilecektir. Nafia reler bu iki transit hava istasyonuna 937 senesi belediye bütçesindeki ederek yeni binada daha etraflı çalış· Atina üniversitesi yüzüncü yıldö , 
Vekileti Londraya -son sistem dört bii indikten ve muayenelerini yaptırdık· istimlak tahsisatile Yercha.tan sarayı - malar dilemiştir. Buna Agah Sırrı Le- nümü müna.sebetile üniversite mec!" 
'JÜlc. yolcu tayyaresi sipariş etmiştir. tan sonra memleket dahiline girebile- nın satın alınmasına karar verilmi~tir. vend cevap vermiş, Halkevlerinin, lisi tarafından muhtelif milletlere men
HiJen dahiJi hava seferlerini yapan ce.lderdir. Burası tamir ettirilecektir. Ayni za - halk partisinin en çok güvendiği mü· sup 26 zata hukuk, 32 zata tıb, 60 za .. 
tayyareler iki motörlü ve saatte 240 İngiltereye ısmarlanan tayyareler manda belediye tarafından alınan Mah esseseler olduğunu, yeni yapılacak bi- ta felsefe ve 17 zata da tabii ilimler fah 

· kilometre sür'atlidir. Yeni tayyareler hazirana kadar getirilerek seferlere ko· mutpaşa hamamının da yakında tami- nanın vatandaşlar için bir kültür yeri ri profesörlüğü ünvanı verilmiştir. 
dört motörlü1 1aatte 280 kilometre sür nacaktır. Bu tarihten itibaren Adana, Tine başlanacaktır. En evvel hamamın olacağına söylemiş, Vali ve Belediye Bunlaılın içinde 4stanbul üniver.sitiei 
etli, 25 yolcu'8labilece'k büyüklükte er. Jzmir, Ankara, Karabük, ]9tanbul tay- kubbe tamiri yapılacaktır. Reisine yardımlarından dola}'! tc~k- tıb fakültesinden bir profesfü de var-

lacaktır. yare istasyonları birleştirilerek munta· Mareşal izzetin mezarına kür etmiştir. dır. 
Mecidiye köyünde tayyare istasyo- zam hava seferlerine başlanacaktır. Bi- Bundan sonra Vali ve Belediye Re- Yeni muallim tayinleri 

l da · · •· d ıAh Balk ı t f Alman OrcltJ~u namına O d l li nu yapı masın n arazının musaa e- a are an ar arası ayyare se er· isi Muhittin stün ağ ma ayı e ne a· Efganistanda Maarif Müşaviri ik~n 
ıizliği yüzünden vazgeçilmiştir. Yeşil· leri ihdasına geçilecektir. çelerı!· konuldu iarak temele ilk sıvayı koymuştur. Me- hastalanarak ,ehrilnize avdet eden E-

-----------·---------- Bir müddettenberi mezunen mem· rasimden sonra davetlilere limonata -Polisi e: 1 De.niz lflleri .· min Ali iyileşmiş ve kendisi Haydar-
.,,. leketinde bulunan Alman sefareti a- ve pasta ikram edilmi\ltir. paşa lisesi tarih muallimliğine tayin e· 

taşemiliteri Yarbay Rode Almanya - Yeni bina 57 bin liraya yapılmakta· dil~tir. PolUı merkezinde bir adam aldü 
.Galatada Faruk'un kahvesinde ya

tan bimekan takımından müteverrim 
Hüaeyfo, polis merkezine giderek çok 
hasta oiduğunu söylemiş ve hastaneye 
kaldırılmasını istemiştir. 

Fakat 'bu esnada kendisine birdcn
\>ire fenalık gelmiş ve çok geçmeden 
ölmüştür. 

Bir çocuğa salıncak çarpb 
Balatta oturan Fani çocuk, iskele 

başında salıncakları seyrederken salın
cak başına çarpmış, ağırca yaralamış-
tır. 

Bir adam iki kişiyi y...ıadı 

Kocatepe ve Adatepe torpidoları 
Jngiliz Kralının taç giyme merasi

minden sonra yapılacak büy.ük deniz 
şenliklerinde bulunacak Kocatepe tor
pidomuzun hareket programı kat"i ola
rak şöyle tesbit edilmiştir: 

Her türlü hazırlıkları bitmiş bulu
nan Kocatepe torpidomuz pazartesi 
günü Haliçten çıkacak ve Heybeli ö -
nüne gidecektir. Yavuz başta olmak 
üzere ana filomuz orada bulunmakta
dır. Kocatepe salı günü Heybeli önün
den ana filo ile selamlaşarak Akdeni· 
ze :hareket edecektir. 

datepe gitmiyecek 
ispanya işinde Cebelüttank'ın kon

Kasımpaşada Kulaksızda oturan trolü bize verilmiş olduğundan buraya 
Mehmet ile Atlamataş caddesinde otu- Adatepe torpidomuzun gönderilmesi 
ran Mithat arasında kavga çıkmıştır. düşünülmüştü. Duyduğumuza göre 
Mehmedin dayak yemekte olduğunu bundan sarfınazar edilmiştir. 
gören ~ü~n~, bunları ~~ırn:ıak içi_n a- Suat vapuru boşaltılıyor 
raya gırmıştır. Bunun uzerme Mıthat G" "d b vd .... ·· k T · · d 

ırı e ug ay goturur en ekır a-
fena halde kızmış, bıçağını çekerek ~ d k S t 
H

.. .. .. .. .. . gın a araya oturan ua vapurunun 
usnuyu yuzunden, Mehmedı kolun- k l . · Al d t h"ı· · 

urtarı ması ıçın em ar a ısıye ge· 
dan yaralamıştır. Suçlu yakalanmış • . . .. d .1 · · 

mısı gon erı mıştır. 

tır. Suat vapurunda 2000 ton buğday 1 

Üsk~darda b~~ ~ile ~ehirl~ndi vardır. Boşaltılmasına başlanmıştır. 
Üskudarda muh1m bır zehırlenme Geminin bu sahile nasıl düştüğü tah· 

vak'ası olmuştur. İhsaniycde Çak- kik edilmektedir. Kurtarma işi biraz 
makçılar sokağında oturan Bayan Zey- uzun süreceği sanılmaktadır. 
nep, Y eniçcşmede kasap Mehmetten İki serseri to~ -il görüldü 
et alarak pişirmiştir. Bir müddet evvel ~aradenizde muh 

Et yemeğini kendisile beraber ço telif yerlerde görülen mayn, nihayet 
cukları Hayrettin, Meliha ve Nezihe ş·ı · · d K d h"l' · . . . .. .. ı enın cıvarın a an ıra sa ı ıerıne 
de ycmış'lerdı. Bır muddet sonra dor- d"" .. .. M • · h · · ı· .. uşmuştur. ayn ın ım ası ıçın ıman-
clünde birden sancılar, ~ donmeleri d "d · h ··f · ·· d ·ı 
ha 1 h l

. h b .1 . an yem en ım a mu rezesı gon erı -
ş amış, emen po ıse a er verı mış- . t" . . . . mış ır. 

dan dönmüş ve geçenlerde vefat eden dır. Alt kat salonu spor faaliyetlerine Yuvakimyon kız lisesi riyaziye mu· 
Mareşal İzzetin kabr'ni zivaret ederek c:ıyrılacaktır. Üst kat 500 kişi alabile- ili . M h t H l"d C h · t kız . .. . a mı e me a ı um urıye 
Alman ordusu namına bir celenk koy- cek bır salon olacaktır. Cuzel hır sah- ı· · . · 11" )""'" C h 1• 

mustur. Bilahare merhumun ailesini ne yapılacaktır. Temsıllere konferan- t k l" · f b"l · · ıı· }""' · e 
1 

. ıaeaı rıyazıye mua ım ıgıne, um ur .. 
· . . ye ız ısesı en ı gısı mua ım ıgın 

7İyaret ederek kendilerine taziyetleri- lara tahsis edilecektır. Banyo daırele· d M"" "d t · ed"I · l d" . e urşı e ayın ı mış er ır. 
ni bildirmiştir. ri, makyaj odaları bulunacaktır. Yenı __ .. _ ............ ·----

binanın inşası ç~buk bitirilecek ve uyandırmıştır. 
Altı aylık Cumhuriyet bayramında açılma mera- Trenler Bakırköy ve diğer istas-
Maaş yok' amaları simi yapılacaktır. yonlarda tezahüratla karşılanmıştır. · 

Mütekait, dul ve yetimlerin altı Dün bt-şyüz seyyah geldi Kaza merkezi olan Bakırköyünde 
aylık maaş yoklamalarına mayısta baş· Alman bandıralı General Von Ştay- saat 11 de halk ve mektepliler önde 
!anacaktır. Yoklamaların yapılması i- ı ben vapurile şehrimize ~>00 seyyah gel- bando olduğu halde istasyona gelmiş· 
çin lazım gelen hazırlıklar ilerlemiş- miştir. Seyyahlar dün şehre çıkmışlar, lerdir. Orada Parti kaza idare hey'eti 
tir. Üçer aylıklar da haziranın başında carr...i,!eri, mmeleri gezmişlerdir. Vapur Sekreteri ve borsa kambiyo müdürü 
verilecektir. akşam Akdenize hareket etmiştir. Hasan Tahsin bir nutuk söyliyerck hü 

Emlak ve Eytam banka~ı da bu se- Dün Bakırköyde tezahürat yapıldı kumete ve Nafia Vekili Ali Ç~tinkaya
ter tevziatın geç yapılmaması için ter· Devlet Demiryollan tarafından tes· ya karşı halkın şükranlarını beyan et
tibat almakt~dır. Banka merkezden bit ~ilen lstanbul - Edirne ve Sirke - miştir. Tarifenin tatbikatı dolayısile 
başka haziranda Beyoğlu ve Fatihte ci - Çekmece banliyö hattındaki tenzi- büyüklere teşekkür telgrafları çekil
iki gişe açarak tevziatı burala,.dan da latlı tarifenin tatbikatına diin sa.hah- miştir. Dün bir çok kimseler tenzilatlı 
yapacaktır. ileride diğer kazalarda da tan itibaren başlanmıştır. tarifeden istifade ederek trenle tenez· 
birer şube açılması kararlaşt:rılmıştır. Tenzilatla tarifenin tatbiki sevınç züh ~apmışlardır. 

'•O = 
Bugün iPE K sineıııasında 

Şaşılacak maceralarla, l\1üthiş Sergüı.eştlerle balta görmemiş 
O. manların ve binlerce vahşi hayvanın hükômdan 
Ha >:iki ve Yegane TARZAN JOHNNY WEISSMULLER 

TARZA N KAÇ 1 Y O R - = 
T U rk ç e S ö z 1 U '\ .. ~ . 

Ayrıca: lamet lnönU'nUn Belgrad seyahati ve 1st-tnbula avdetleri Türkçe sözlü @ -··•••ö!_.~··•·" • 
hadisat filmi. BA YAAM münasebetile BUGOH ve YARIN sabahları saat 11 de ve 1 de ucuz matineler 

vımhr. Yıtl :ıız ou seanı:lard ı bil~her Birinci 20 - Balkon 25 - Hususi 35 kuruştur. 

tır. Beledıye doktoru yetışerek tedavı- o·· B d · d d b 1 k 
un urgaza a cıvarın a a a ı - B T U R K • B R •h 1" ı• 

1erini yapmış, ölümden kurtarılmışlar· çılar bir torpil görmüşlerdir. Oraya da !lgÜn Slnema51nda ÜyÜk US 1 ti 8 1 ~---------...----------------·---------------' 
ır.Birçocuk tramvaydan düftü bir;.ü::;:rgt~:e;~~~~~~e çarptı KRONSTAT BAHRı•YELı•LERı• TSiıO:.rzklu~e 

Çapa kız muallim mektebi hademe· Eyüp postasını yapan Halicin 7 nu-
sinden Sabihanın oğlu Recep, tram- maralı vapuru Kasımpaşada Mustafa 
vaydan düşmüş; başı şişmiştir. Çok kaptana ait yelkenliye çarparak hasa- Kızıl ihtilalinin en dehşetli sahneleri, korkunç intikam deniz ve kara muharebeleri tüyler ürperten 
baygın halde hastaneye kaldırılmıştır. ra uğratmıştır. vak'alar. Matineler 11 den itibaren. 

İfade veremiyecek bir halde bulunmak- • · -- •1111••••••••••••••••••••t•••••••••••••••••••••••••'-tadır. guya şaka kastile Mehmet Alinin bur- .,-

Şaka niyetine bir adamın yüzünü nuna tutmuştur. Fakat alevjer Mehmet 
Alinin suratını sarmış, saçları parla -

yaktılar 

Sarıyerde fırın amelesinden Meh -
met Ali, işden çıkfiktan sonra kahveye 
giderek uyumağa başlamıftır. Bu es
nada arkadatı Salih, bir kağıt yakarak 

mıştır. Mehmet Ali bağırarak uyan · 
mış ve yanmaktan güçlükle kurtarıl -
mıştır. Suratı yanan Mehmet Ali teda
vi altına alınmıf, Salih de yakalanınış-
t~. i 

Bir kadın için doğan aşk ... Kudurmuş denizde mncadele .... Bu arada tayfanın isyanı ...• 

D E N 1 Z0

İi
0 

E"ından lalıS YA N 
l'ilmini şimrliye kadar görUlen eserlerin en heyecanlı ve kudrellisi yapmaktadır. 

Pazartesi akşammdan itibaren S A K A R Y A sinemasmda 
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Malkarada muhtarlar kursuna devam edenler ve öğretmenleri 

lar~aa~a. (Hususi) - Burada muh - 1 l de derslere başlanmakta, muhtar - E·-d-------------
tt 23 1ç~~ .~r kurs açılmıştır. Bu kur- lara yapacakları işleri ve köy kanunu İrne TürkkUŞU 
k&t· .koyun muhtarından başka köy tatbikatı etrafında dersler verilmekte· b 
leriıbleri ve kasaba mahalle mümessil- dir. Kura muallimleri kaymakam, ha- ŞU esi dün açıldı 
atı h de İftira& ettirilmişlerdir. Kursda kim, jandarma komutanı, kiiltür, zi -
't~ t~rların ve diğerlerinin vazife ve raat, nüfus memurları ve hükume~ ta-

l _lhıyetlcri, kanunların tatbik şekil- bibidir. 
erı ··~ . f A. K!rctılmektcdir. Hakim Kütmen, Çanakkale {Hususi) - Genci s -

t t k" ~:r, Malmüdürü Demir, tl'lhri - pckterliğin emirlerile vilayetin bütün 
~ •ti?i Sabri Gürer, ziraat memuru muhtar ve katipleri kaza ve vilayet 
l't. Çctıntaf, nüfus memuru H. Ku - merkezine toplattırılmıştır. Bunlar, 10 
lb n, hükumet doktoru F. Türkmen, gün kurs göreceklerdir. Kültür, nafia, 
d ilarif ıncmuru Salih Tanır kurada baytar, sıhhat, ekonomik, tarım ve zey-
crı Verınckteclirler. tincilik dersleri bir program tahtında 

bit l'k·~irdağ (Hususi) Halkevinde kendilerine verilecektir. Vilayetin 
la oy muhtarları kursu açılmış, köy Halkevinde 70 muhtar toplanmış ve 
d tiblcrinin de devam ettikleri bu kurs- vali Feyzi Günel'in küçük bir hitabe -
~ G5 kişi 9 gün mütemadiyen ders sini takiben ilk kültür dersini Latif Ök
d ~tniişlerdir. Kurs öğretmenleri müd- men vermiştir. 
C'!tırnu .. . . c·· hh .. Clij .. mı muavını uner, sı at mu- ------
~~ Fehmi Çangırı, maarif müdürü Murath susuzluktan kurtuldu 
tt.··~~- ~taç, sorgu hakimi Akif, ziraat Edirne, (Hususi) - Umumi müfet-
l.ı~h uru Cc_vdet Balım, baytar müdürü tişlik Ziraat müşaviri Bay Zihni Deri
di1r··rnct Gıray, hususi muhasobe mü- nin .nezareti Gltında 1 i günden beri 
~l u Şc~ııi Tümer, başmuallim Arif Muratlıda yapılmakta olan tetkikat so
)• ~.· ile.oy bürosu şefi Muhiddin Ka _ nucunda 7 metro derinlikteki su taba
tn•~hııt tır. Kur.s 23 nisanda bitmiş, 65 kalarında iyi suyun bulunduğu enlaşıl 

'" ~ k k mı.ş, bunun üzerine Sıhtat Vekaletinin 
tut l ve öy 8.tibi yoklamaya tabi bu iş için tahsis ettiği para ile alınan 
t}' u ınu,, ınuvaffak olanlara birer eh· burgu aletleri ile sondajiar yapılmış ve 
d~ c~ v:sikası verilmiştir. Kursa devam köyün muhtelif yerlerine tulumbalar 
~: fcrın yiyecek ve içecekleri vilayet yerleştiTilmiştir. 

a ınd..... . d'I . . 
~ -· temın e ı mıştır. İyi suya kavuşan Muratlı -halkı su sı-

t(l alkara (Hususi) - Burada 1 O kmtısından kurtulmuş ve General Kiı
~I.! n dcvaın etmek üzere bir muhtarlar zım Dirike minnet ve şükranlarını bil
~ açılmıştır. Kursda her gün saat dirmişlerdir. 

Nl 
Kelkit köprüsünün 3 gözü yıkıldı 

at) 1 sar (Husu -
\it -:- Tokat yolu 

crındck" K·ık· ltttı .. ı ı ıt 
rı·· agı •köprüsü • 
Utı Üç •. .. k 1 

lkıı gozu yı ı -
ti. ' \'c derhal tami
tıc b 1 B aş anmıştır. 

~u 1tı köprünün u -
tı u'" , 

l'C(J· gu 648 met • 
tih~ .. \'e kırk sekiz 

"-\!Ur, 

8ir ka .. 
\t~ ç gun ev -
)tl.. devam eden 
,\rnurlardan ır • 
\ı Çoğalmış, ya • 

llındaıt. ı....;___..._ .. __ ~-~-. .;..."'--,-·__,._--' ..... "'""""" 
tı •u L ı tarlala -
~ baımıştır. 48 rözlü Kelkit köpriisü 

l 

Edirne (Hususi) - Edirne Türk 
Kuşu şubesi büyük bir törenle açılmış, 
törene hemen hemen bütün Edirneli
ler iştirak etmişlerdir. 

Tören gençler tarafından söylenen 
Bayrak marşile ve alana bayrak çekile
rek başlamıştır. Bundan sonra istiklal 
marşı söylenmiş, hatibler tarafmdan 
havacılığın ehemmiyetine, Ttirk Kuşu
nun tesisindeki gayelere dair söyleni· 
len nutuklardan sonra Türk Kuşu uçuş 
üyeleri tanıtılmış, Türk Kuşu mual • 
limlerinin nezareti altında planör ve 
paraşütlerle ve tayyarelerle hava gös
terileri yapılmıştır. 

Gece de saat 20,:30 da Halkevinde 
köy eğitmenleri kursu talebeleri tara
fından bir müsamere verilmiş, Yeşil -
köyde yapılan Türk Kuşu hava töreni 
ile umumi müfettişliğin 937 ordu ma
nevrası geçid töreninfo filmleri göste· 
rilmiştir. Türk Kuşu açılış töreni baş
tanbaşa filme alınmıştır. 

Almanyadan 1 O tayyare ıeldi 

Türkkuşu için Almanyadan yeni a· 
lınan on tayyareden mürekkep bir fi
lomuz evvelki gün Edirneye gelmişti. 
Tayyare filomuz yapılan törene iştirak 
ettikten sonra Edirneden hareket ede
rek Y eşilköye inmiştir. Yarın da {bu 
gün) Yeşilköyden Ankaraya gidecek-
tir. 

Çanakkale mezarlarım ziyaret 
Çana'kkale (Hı,ısusi) - Avustral

ya eski muhariplerinden 7 kişilik bir 
heyet lstanbul yolile buraya gelerek 
Gelibolu harp sahalarını ziyarc~ et -
mişlerdir. Eski silah arkadaşiarının ka
birlerine çelenk koymuşlar ve Meh -
metcik anıdına gidilerek hürmetlerini 
sunmuşlardır. Kendilerine eski Türk 
muhariplerinden Süreyya Dilmen re • 
fakat etmiş ve birlikte siperler, lağım
lar ve tuneller dolaşılarak tarafeyn bir
birlerine eski hatıra.larını anlatmışlar
dır. 

Pazar Ola Hasan. Bey Diyor Ki : 

Hasan Bey - Öyle se
viniywum ki sorma dos • 
tum. 

- Sen çocuk musun da 
seviniyorsun Hasan Bey? 

Hasan Bey - Hayır, fa
kat çocuğa bayram yap -
mak hakkı verildiği lbir de
vfrde yaşadığıma seviniyo -
rum. 

Havanın yağmurlu olmasına rağmen bayram neş'eli 
geçti. Cumhuriyet abidesine çelenkler kondu 
(Ba,tarafı 1 inci sayfada) 

!er tertip dilmiş, yavru!ar neşeli saat
ler gçirrnişlerdir. 

Dün tertip edilen toplantılar ve eğ
lenceler hakkında bir arkadaşımız gör
düklerini şöyle anlatmaktadır: 

Bugün çıkan bütün gazetelerde, şu 
cümleyle başlayan, biı yazı vardır: 

c- Bugün Çocuk bayramıdır!• 
Yalan değil, fakat bence, bu cümle

de, 2 3 Nisanın zengin manasını içine 
sığdıramamanın aczi sırıtmaktadır. 

Çünkü dün sade Çocuk bayramı de
ğildi. Yani 23 Nisan, sade çocukların 
değil, çocuklarına bayram yaptırabilen 
bütün bir milletin bayramıydı! 

Bugün çıkan bütün g:ııretelerde, ~ • 
cuk bayramından bahseden şu satırlar 
da bulunacaktır: 

«- Çocuk bayramı Fatih parkında 
başladı!• 

Yalan değil Çocukların programlı 
bayramları, hakikaten Fatib parkında 
başladı. Sabahın saat dokuzunda, İstan 
bul tarafındaki mekteplerin ~ertemiz kı 
Jıklı küçük yavruları, Fatih parkını ko 
ca bir «Canlı çiçekler bahçesi haline• 
soktular. Oradan Taksıme yollanırlar
ken, belediye, Parti merkezi, Halkevi, 
Çocuk esirgeme kurumu, Vilayet mer 
kezi \'e askeri kumandanlık binaları ö
nünde birer dakika durdul~r. Kendileri 
ne roylenen sözleri dinlediler, ve ilc
ram olunan şekerleri yediler. 

Fakat bence çocukların bayramları 
dün sabah saat dokuzda Fatih parkın
da değil, erkenci horozların ötmiye baş 
ladıkları alaca l.karanlık~a ve İstanbu -
lun her tarafında birden başladı. 

Onlar, yani şehrin ~alihli yavruları 
bayramlarını yaparlarken, bu hayra • 
mırı merasimini yapmaya memur edi -
len yavruların alayı Taksime vardı ve 
orada toplanmış bulunan Beyoğlu, Be
şiktaş, Kasımpaşa, Şişli, hatta Halıcı -
oğlu mekteplerinin yavrularile birleş
tiler. 
Meydanı dolduran 20 bine yakın yav 

ı unun teşkil ettiği çocuklar kainatında 
bizler, cüceler diyarına di.lşmüş birer 
Güliver gibi kalmıştık. 

Fakat az sonra onlar, birer birer, ha
zırlanan 'kürsüye çıkıp ta nutuklarını 
söylemeye başlar başlamaz bir defa da 
ha gördük, duyduk, anıadık ki, bu gü
nün cü~leri, yarının devleridirler. 

Abideye çelenklerin konuluşundan, 
İstiklal mraşının hep bir ağızdan oku
nuşundan, Beyoğlu Halkevi başkanı 
Ekrem Törün özlü , canlı . ve zengin 
manalı hitabesini tamamJayı.şından son 
ra söz alan küçük Sadi Ö1.kondu bana, 
Sezar devrinin Siseronu kadar büyük 
bir hatip gibi göründü. 

Sesini tam zamanında ıktısat ve israf 
etmesini, jestlerini sözlerinin mfın:ala 

rma tıpa tıp uydurmasmı, ve duygula
rını edibane tasvirlerle ifadeleştirme -
,sini bir artist meharetile başaran küçük 
Sadi; 12 yaşında bir çocuk hüviyeti içi
ne ne engin cevherler sığabileceğini, 
dinleyenleri şaşırta şaşırta isbat etti! 

Ve yavrular, Atatiirke aşağıdaki tel
grafın çekilmesini, ağ•z, kafa, yürek 
ve inanç birliğiyle kararlaştırdıktan 
sonra dağıldılar. 

- cAtatürkümüz! Anıtının dibinde 
toplandık. Bize bıraktığın emaneti du
yan, bilen, tanıyan bir mania, sıkı sıkı 
tutacağımızı 'biribirimiz~ tazeledik. Sö 
zümüz özümüzdür. Sizi burada bulsay 
dık, mutlaka etrafınızı alacak, kana ka 
na ellerinizden öpecektik. Yüreğimiz -
deki sıcak sevgimizi bu telgrafımız si
ze ulaştıracaktır!» 

* Taksimden ıkendileri~E: bedava gös
terilecek olan tiyatrolara, sinemalara 
yollanan çocuklar alayının arasındaki 
mekteplerden birisi nazarı dikkatimi 
celbediyor: 

Hemen bütün çocukların ellerinde 
birer levha var. Beyaı; levhalarda şu 
kırmızı yazılar okunuyor: 

- Temiz hava, iyi gıda isteriz! 
- Yalnız yatmak isteriz! 
- Hürmet isteriz. 
- Sevgi isteriz. 
- Azarlanmamak isteriz! 
- İyi ebe isteriz. 
- Şefakat isteriz. 
- Sineklerden kurtar1lmak isteriz! 

• 

Yavrular Taksime giderlerken 
Bunları okurken düşünüyorum: 
- Temiz hava kolay. Hiirmet kolay 

Sevgi kolay. Şefakat: Amenna! Azar • 
lanmamak isteyişlerine de bir diyece
ğim yok. Fakat yalnız yatmak isteyiş
lerinin hikmetine bir ttirlü akıl erdi
remedim. Yavrucaklar, daha şimdiden 
evliliğe tövbe mi ettiler dersiniz? 

Sineklerden kurtarılmak isteyişlerine 
gelince, onu sade onlar değil, hepimiz 
istiyoruz. Fakat bu tatmin edilemiye -
cek gibi görünen bedbaht c>.rzuyu ifade 
leştiren 'beyaz yaftayı, bir bayram gü
nünde, kara bir matem bayrağı gibi ta 
~ıyıp ta, yaralarımızı deşmeseydiniz ol· 
maz mıydı a çocuklar ? 

* Eğlenen, oynayan, gülen1 gezen, ko· 
~an gürbüz, şirin, Ve milletin atisi ka
dar aydınlık yüzlü yavruların bayram 
ları, eksilmeyen bir neşe içinde devam 
ederken gözüme ilişen bir sahne beni 
uzun uzun düşündürdü. Beni düşündü
ren, on iki, on üç yaşlarında, ve kendi 
bayramından habersiz bir yavruydu. 

Vücudünün dörtte Uçü çıplaktı. Ve 
4 - S yaşındaki kardeşini sırtında, mu 
kaddes bir yük gibi taşıyor ve onu 
kimbilir nereye götürüyordu? 

Küçük siyah gözlerinde, körpe idra
kinin daracık hacmi içine nasıl sığdığı· 
na şaştığım engin bir şefakat vardı. O, 
boyu, posu, yüzünün çizgilerile bir ço
cuk, fakat sırtındaki kardeşine sımsıkı 
sarılan küçücük elleril& ve sadece na· 
zik yükünü incitmek korkusile düşmek 
ten korkan müşfik gözlerHe bir babay 
dı. 

Ona bakarken, harcı alem OlmWj bir 
vecizeyi !hatırladım: 

- Bugünün küçükleri yarının bü -
yükleridir! 

Ve: 
- Neden, dedim, yarının cbüyük:ıt 

leri, bugünün cküçük> leri oluyorlar? 
Şu 12 yaşındaki küçücük babaya cbü
yük:ıt sıfatını vermek içın yarını bekle-· 
miye lüzum var mı? Eğer büyüklüği' 
metroyla ölçmüyorsak, onlar bugünilı 
büyüklerinden sayılmazlar mı? 

Nad Sadullah 
Şişlide 

Dün sabah saat onda bütün ŞLşli ve 
Nişantaşı civarındaki ilk okullara gi· 
den 3000 talebe Şişli Halkevi ve Parti 
binası önünde toplanmışlardır. 

Şişli Çocuk esirgeme kurumu ile Şi~ 
li Halkevi ve Feriköy hayır cemiyeti
nin müşterek elbirliği ile yaptırılan 
1 15 takım elbise, ayakkabı, çorap, ön
lük, vesaire dağıtılmış, bundan sonra 
merasime başlanmıştır. 

Bando İstiklal marşını çaldıktan son 
ra Halkevi başkanı Ahmet Halit Ya· 
şaroğlu bir hitabe ile milli hakimiyet 
ve çocuk bayramını anlatmış, Çocuk 
esirgeme kurumunun hizmetlerini say 
mıştır. Bundan sonra her okuldan bir 
kaç çocuk manzumele;:o okumuşlar, me 
rasime bir geçit resmi ile son verilmiş
tır. 

Heybeliad:ıda 

Başta Yavuz olmak üzere Heyıbelia
da önünde duran kahı-aman donanma
mız ve her adanın her tarafı bayraklar 
la donanmıştır. Heybelıadada bütün 

(De\'amı 10 uncu sayfada) 



• Sayfa 

Seyyahları rahatsız eden 
ruhs tsız satıcı 

Yakalanır yakalanınaz bir suç daha i~ledi ve hemen 
meşhut s11çL.r mahkemesine göndtrildi. l\.ahkiim 

oldu ve tevkifhı neye götürüldü 
Limanımıza cGeneral Fon Ştöbe111tva 1 dasında olduğunu iddia eden polise reis 

purile Alman seyyahl:ır gelmişti. Bun· Sadettin sordu ; ' 
lar dün şehrimize çıkar?k, müzelereı - Seyyahlara öteberi satmanın mem 
ge.zmeğe giderlerken, Giilhane parkın·' nuiyetine dair belediye talimatnamesin 
dan geçtikleri sırada bir hadise olmuş-! de sarih bir kayıt var mıdır? 
t~. Menahim i~minde bir genç Muse- - Tab!i! ruhsatnamesiz olarak sey
vı, bunlann peşıne takılmış. pul, !kart- yahlara böyle sarkıntı!·~ edenler hak
pos~l, mulhte~.if d7vletl~rın ıba~r.aklan kında ceza kesilmesi yaz!lıdır. Biz, böy
nı 'bır arada gosterır resımler, pırınçt.en leleri götürür, kendilerir.e ceza kese • 
develer, çakı, çanak, çömlek, baston, ;riz. Bunun hesabına ceza alınmak üze
tesbih ve saire satmak maksadile bo- re de, bugün zabıt tuttuk! 
yuna .söylenip duruyor, calınız bu mal- , Menahim, bu polisi ş':lhit olarak ka
ları; Istanbul ~atı.~a~~!» fıian. d_iyor ve bul etmediği gibi, -bütün diğerlerini de 
seyyahların bır turl~ P.~lerı~ı bırak- .redd:.<liyor, .«bunun bana garazı var • 
mıyo~~ Mustafa ıs.'llınde _bır Ar~p, dır. Oteki şahitlerin hepsiyle tanışıyor. 
kendısını Alemdar meri{ezıne baglı Bu, beni merkezde şiddetle dövdü. Bu 
2086 num~ralı bel~iye polisi Nakiye yüzden de şikayetçiyimıı diyordu. 
lha:ber verınce, polıs koş~p Menahimi Polis, reisin sorgusuna karşı «dövme 
yakalamış, ceza kesmek uzere merke- diın! O bana tekme att~ğı halde ben ona 
ze götürmeğe davranmış, Menahim de ~ek to'kat ıbile almadım!ı> dedi: 
«'ben, ruhsatsız mal satıyorsam, her sa MüddeiumumiHk odaı::ı önündeki 
~ta .300 kuruş cezayı vermekten çe· ;Mustafaya sövme hadisesmin şahitleri, 
kınmıyorum. Gene de verırim. Ancak, .şunlardı: 14 yaşında Mıthat Cemal ço
b~~ ~e diye böy}e ya.kanıdan tutarak cuk...' · ÇX>cuk bayramı günü dava dinle
goturuyorsun? Ta vahye kadar çıkar, mege gelmiş; kendisinin reiı;e söylediği 
reni şikayet ed.e~_ı .. y~l:u sözlerle kar pe .gör:! · tebl!gat mübaşiri Reşit, hu
şı koymuş. Polıse sovmuş, ve sonra mer ,kuk mu.'başiri Ibrahim. Bunlar da yu
~eırle de bir tekme savurmuş. Bundan ,karıda işaret edildiği g!bi aleyht~ şa· 
aolayı Adliyeye getirilip, sorgusunu ya pit. 
pan meşh~t suç müddeiumumisi Hik- Polis Naki ve Nedimle öteki şahitler 
met ~n:lın yanından çıkarken de, ka- den bazıları, tenakuzlardarı dolavı yüz 
pının onunde Mustafaya •sen, lbeni ih· ~~tirildiler. Müddeiumumi mua\;ini ü
bar edersin, ~a?~ demi.~ ve arkası sıra peyd, her iki suçu da s!lb;t gördü. Ce
h~karet rnahıyetınde o~:.ın bazı sözler ;za kanununun 266 ıncı ·ıe 482 inci mad 
ag.zından kaçırmış. Meşhut suç müddei delerine göre ceza istedi. 
umumiliğinin kapısı önünde, yeni bir Menahim, sorgusunda, şnhitlerin din 
suç hadisesi daha ortaya çıkmış. S!cağı 1enilmesinde olduğu gibi müdafaasın
sıcağına bu hadiseden dolayı da dava da da, el ve kol hareketl(>ri e, yerinden 
~~~~~ ~enahim b.i.IirLcı cez.aya ~ön- dışarıya adım atarak, hfidıc;eyi tarife ça 
"L:: 

1 1 
• avaya gore, vazıyet, ış'te lışıyor, üst perdeden, gayet hızlı Jakır-

ıuvy e. ,:ı •• l - . L 
İdd' -.:J' k" . . . ,..,ı soy emege ugraşıyordu. :F'akat dilin 

ıanamt:Ue ı bır ıs:m yanlışlığı dü- deki rekaket dola ·ı ' itil ek ·· d · yısı e, meramını an-z: m . uzere, osya geriye gönderi- Jatmakta çok güçlük çek'vordu 
lıp tashıhle tekrar geldikten sonra şa- B d' d · hiU d"nl ild' • - en, ıyor u, ruhsatsı7 mal satı-

er ı en ı. ,. r hl .. ·· ıd-Şahitler "k" k . . oJ o sam seyya ara, goru um mü, her 
. . • _ı ı ısımdı. Bır kısmı, po- satışta belediyeye 300 kurus ceza ve-
lıse vazıfe ifası sırasında kavlen ve :fi- riyorum, belediyeyi k d . 
len karşı koymak şah!tlerı: diğer bir 'Kendim de kazanıyoru::Z.:~ .ı~ıyobı um. 
kısmı da Mustafaya h k t 11 .. ış e u za 
söylemeık ah" 1 . a are yo u soz ,rarımı çıkardıktan sonra, ancak topu 

Ö "Thş k ıt en. . . topu 100 kuruş! Eksiksiz, fazlasız! ben 
nce ı . ısının şahıtlerı olarak polis de yalan yok! 

2086 Nakı· cHasanpa ' w d • .: . şa. ıtonagın a otur - Yaz, inkar ediyor. 
dugunu soylıyen» yem•şçi Ahmet· sey R · s d · d k ·ı yar satıcı Sül . . , . . eıs a ettın, a tı oya böyle söyle-

- e!.man Emın; cesk.den piılden sonra azalarla müzakere ba 
~~ahi::~i~~anl~k e~~iğini ~öyli • ,ladı ve kısa' bir müza!•creyi mJt:akı; 

. . met, po ıs Nedım sı- ~a verilen kararı bi!diıtli· 
rasıle dınlenilip Menahimin l h' d ' · söyled'I ' a ey ın e - Senin müdafaanı \·arit gönnüyo-

p l' ı ~ k' ruz biz, Menahim! Her ıki suçun da 

edild
o. 1:. . a ı, zaten kendisine hakaret şahitlerin ifadelerile sabıttır. senı'n 
ıgını ve tekme tıJd w 'dd' ... 

d 
. a ıgını ı ıa e- Menahimin polise kavlen ve f"l 

endır. Hakaretin parkta , t km · ' · ıı en manın merkezd . · . ,\e e . . :. at .hakaretten bir ay hapsin€, otuz lira pa 
e~~~~~lıgı o- ra cezası ödemesine; M u::.tafaya sövmek 

, CÖNÜL iSLERi . 
''Bir genç kızın 
Evlenmesine nasıl 
Mani olabilirim?,, 
Balıkesirde oturan bir erkek oku}'\I • 

cum bana garib bir hikaye anlatıyor. 

Söylediği şu: 

lacağım. Hikayeyi anlatacağım. İtira _ 
zım olduğunu söyliycceğim ve kız içjn 
yaptığım 750 lira masrafı iade etme • 
dikleri müddetce itirazdan vazgeçmiye
ceğimi ııöyliyeceğim, ne dersinizi J> 

Bu okuyucuma: 

- F cna bir harekette bulunmu'f 0 • 

lur d' w O sunuz, ıyeceg:m. turduğurıuz mem-

= 

1' A SON 
.,..--===:==============-==--=======--~-=====-=-=-=======-~=-

Hidiseter ,...._, .. .,,~ 

Karşısınd 
Şeker krizi 

- Sende şeker var! 
Diyor1ar, soruyorum: 
- Bu mühim bir hastalık mıdır? 
- İnsanı götürü verir. 
Doktora koşuyorum. 
- Ehemmiyetsiz, diyor, asabi de o· 

labiJir. 
B ir başka doktora girliyorum. O da: 
- Mühim değil, ehem. 
Diyor. Doktor kıtlığ?na kıran girme 

di ya .. Haydi bir başkasına daha; rapor
larıma bakıp gülüyor: 

- Bu da hastalık m1 canım? 
Hangisine inanmalı biJmiyorurn. Ka· 

pı bitiş:.!< komşum da ayni hastalıkla 
malUL Bana nasihat veriyor: 

- Perhize dikkat etmelisjn .. Her ye
meği yememeli, ekmek yasak, içki ya· 
sak. Fazla yürümek te eiwm. 
Komşumun sözünü dinliyorum. Öğ· 

le yemeğ.ni ekmeksiz yıymum. Sonra 
yola çıkıyorum. Yolda tanıdığım bir o
peratöre rastlıyorum. 

- Nereye gidiyorsun? 
- Hiç yürüyorum. 
- Ben sana çok yürüme. dememiş-

miydim? Çok yürümek sana gelmez ... 
Gene cfıtık beni rahatsız ediyor.ıı di-
ye ocağıma düşersin. Evet, bilr mimar olsaydım ne yapar· caddesinde bulursunuz. Bu caddeMJI 

Bir tramvaya biniyorum Önümde iki dun? Kendi kendime bövle bilr suali biraz hızlı geçiniz. Ondan sonra .saİ 
erıkek oturmuş, konuşuyorlar: }ııem versiz, hem de lüzumsuz bulmak • kolda ilk rastladığınız s0kağa sapırııı-

- Bu şeker işini ne yapacağız? tayım. Mimar olsaydım değil, b1zzat Beş on adım yürümek kafi. Srzi faıl' 
- Vallahi çok sıkıntıdayım. mhnarım; binaenaleyh burada colsay· yormak istemem. İşte AnadoluhisarıJS' 
- Ben de öyle.. dım» sözünün za1t bulunduğunu söy -· dasınız. Bebek dağları sağınızda, satı' 
Ben de söylüyorum: lrnneğe hacet )'Qk. yer sırtlan solunuzda, Büyükada :J(# 
- Ben de öyle.. Vücuda getirdif,rim abidf>ler mi? .. İş· tam karşınızda ... 
Soruyorlar: te İstanbulun en meşhur bı r semti o • İşte heniın deha eserlerımi sinesiJl' 
- Sizde ne kadar var? lan cKaınertepe» de vücuda getirdiğim de taşımnkla müftehir ohm cKamertl' 
- Sekiz on gram. dizi diz:i apartımanlar, köşkler, evler ... pe» bu mevkidedir. Bu kadar vuzuh v' 
- Yani, sekiz on sandık demek isti- Bwıların hepsi benim san'atimm be · kat'iıyetle anlatılan bu semti bulınalt' 

yorsunuz. tonlaşmış birer nümune ve enmuzeci· ta okuyucularımın müşkülat çekın'li ' 
- Sandık mı? Sand•kla ölçüldüğünü dir. yecekl'erini ~k iyi tahmın ederim. 

duymadım; gram. Mazcyc tırnaklarını geçirmiş bir süırü Kamertepede dizdiğim sürü sürU 
Yüzüme, tuhaf tuhaf bakıvorlar.. bunaklar bir de kalkıyorlar da Mimar san'at abideleri arasında bilhassa yıJ' 

Ben, onların yüzlerine tuhaf tuhaf ba- Sinandan bahsediyorlar. Mimar Sinan karıda kaydettiğim Vassaf Mualla~' 
kıyorurn. da ikim vıe neci oluyor?. Adamın bir ke· ait apartıman cidden gôrülecek eser' 

- B'z şeker tüccarıv1z! re sakalına bakınız. Bu fani ihtiyar Iüt- ]erden biridtr. Bu eser tam manasilf 
O zaman yaptığım . P.afı anlıyorum. fedip te her şeyd~m evvel şu sakalım külbi.zmin yüksek bir şehkarıdır. :Me ' 
Tramvaydan in'p yü~üyoruın. Ar. • imar ve tanzim etseydı daha iyi olur· sela nasıl mı? .. Tıpkı; bır turp gibi.. 'l'e' 

kam<lan ibır ses ge.iyor: du. meli derin topraklara saolanmıştır. Ö' 
- Şekerim, ban::ı o kadar çok eza Bazıları; onun eseri olan Süleyma - darları tıp'kı bir turp gibi yuvarln1' ' 

veriyorsun ki.. n!ye için .şa~cr diyorlar. Evet, ben de tır. Temeli derin topraklara saplandı' 
Benim vaz'yetimde biri kC'ndi kendi- bunun bir .şaheser olduğuna kaniim. ğına, cidarları da, turp gibi yuvar!~ 

ne konuşuyor zanniyle arkama bakı - Çünkü bir şah olan Sultan Süleyman olduğuna, taraçasının düıeltilmiş bit 
yor, fakat bakar bakmaz da yanıldığı· namına yapılmıştır. Yuksa hakikatte bahçe haline getirilip oraya bir nıa.' 
mı anlıyorum. Süleymaniye bir yığın taşın üstüste ko nolya ağacı dikildiğine şüphe etnıeğ' 
Meğer bir genç, ycıntndaki sarışın nulmasından vücuda gelmı~ kubbe ve pek tabiidir ki mahal yoktur.. YalnJI 

kıza ilanı aşk ediy ormu~. duvardan başka bir şey değildir. bazı meslekdaşlarım, yaptığım apartı ' 
Bir manavın öniindP duruyorum. Alemin bu kadar allaç.dıra ballan - manın cephesini değil, sırtını cadde>" 

Portakal alacağım. Mı:ınav bağırıyor: dıra methetti:.~leri Yen1camie gelince; vermiş olduğumu tenkit ediyorlar. :SıJı 
- Şeker gibi bayım. Diyorlar ki sözde bunun temelleri bir tenkit değil, sadece bir bilgisiz!il'' 
Portakal almaktan vazgeçiyorum. denizde imiş. Bunda şa~ıJacak hiç bir tir. Çünkü... Caddeye açılan pen~ 

Zerzevatçıda bfüer var. nokta görmüyorum. Sahrle bu kadar ve caddeye balkan cephe. mütenı9 
- Acıysa biraz biber alacağım. yakın olan bir camii'll temf'!lleri, pek ta- bir gürültü ile bizar olmağa mahkı)ıl' 
- Acı bayım, zehir gibi. biidir ki amcamın sırtmda değil, de - ve içinde oturaniarı da çileden çıkal'' 
Şsker gibi d~mediği için yüzüm gü- nizde olacaktır. Bunu bıimcmek asıl mağa bir vesiledir. Onun için uzun ıet' 

1üyor. Zerzevatc1 bibeı 1er: miskalle al~ gülünecek şey. Mimar Kasım, hakiıka • ~ik ve tetebbülerden sonra ben yaptl: 
tın tartar gibi tartıyor. Bir kağıda ko- ten san'atkar bir mimar olsaydı, hiç 1 gım aparlımanın sırtını harice ver. 
yup elime veriyor. olmaz.sa Yenicamie düzgün bir kemer mekle dünya kübizminde yepyeni bil 

- Afiyet şeker olsun bayım yapardı. Bunu becercmect;ği içindir tarz icat ve ibda .ettim. 
- Afiyet.. . ne dedin? ki bir san'at ucubesi oıan o ıgrı Ben cDört muharrir iş cırıyor», dif 
- Şeker olsun! bi.iğrü kemeri yapmış! .. Bu adamlar ne- gazetemin koy?uğu başlığı yersiz Ab~ 
- Hay Allah belfını versin! rede. mimarlık nerede?.. luyorum. Ben ış aramıyorum; b·lai< 
Biberleri J.-arıdiyle basına atıp ~,rü- Ne 0 , taş ve mermer iistündeki süs- vücuda getirdiğim yeni yeni abidel~ 

rüyorum. iktısadi işlere meraklı hır ler· ve oymalar. Bunlar hep ~cuk 0 • önünde meşhur heykeltras Rod ... I1 1ıı 
dostum yolumu kes yo:. yuncağı işler, mimarlıktan uzak şey • çıplak cPansör> Ü gibi derın"" tcfekkii~ 

- Yahu .. piyasa nasıl? Kriz var mı? ier, be üstadım! Mimar mısın, yoksa dalarak İstanbul için bir ay~ğı Ruıl'leı: 
- Var azizim, han de müthış bir 1 dan:e!fıcı mısın?.. Kavağında diğer ayağı Ayvalıkta ol 

kriz. Mimarlık demek, her şeyden ve her mak üzere bir asma köprü inşgsıı>1 
- Ne krizi ? ~eyden evvel kübizm de~ktiıt'. Kü • düşünüyorum. 

~~~~~~~~~ 

- Ne krizi olacak, cıel':er krizi.. bimıi bilmiyen mimarm noktai naza· 
İl\1SET rıma göre - bir kalfa müsveddesinden 

... ·-··-··· .. ._..._..................................... farkı yoktur. Eğer cKamertepe• sırt -
ten üç gün hapsine, bir lira para ce- larında vücuda ~tiroiğım san'at ahi • 
zası ödemesine karar w~rilmışti; suçla- dPlerini görmüş iseniz, bu sözlerımdeki 
rın içtimaı dolayıs.le de, her iki ceza samimiyet ve kariyete emm olurdu • 
,l\)irl~tirilerek topyekun otuz iki gün nuz. Oradaki eserlerim arasında Turp 
ve otuz bir lira ceza, k9rarlaştırılmı~- kralı - Amerikada petrol kralı, otomo -
tı. Duruşma masrafı on ikı lira altı li- bil kralı o}(luğu gibi · Vassaf Mualla 
raya indirildi. 3005 numraalı kanunun için yaptığım kübik bir apartxnan var
, 13 üncü maddesine göre de. Menahim dır ki, onun, dün.ya san'at aleminde 

Tevkifhane firarileri henüı 
bulunamadılar 

•Bir genç kızla 6 yıldanberi tanışı -
yordum, aeviımiye de başlamıştım, aile
.ile de dosttum, evlerine gidip geliyor
dum. Nihayet macera duyuldu ve kapı 

yüzüme kapandı. O zaman resmen mü

racaat ederek kızlarım istedim. Tahak
kuku imkansız bir ıürü ıart talik etti -
kr, vermediler. Niyetleri bir bnşkasına 

leket küçüktür. En basit bir hadı:ıe bü • 
yük akisler yaparak dilden dile yayılır • 
Bu arada da hakiki mahiyetini kaybede
rek yanlıt ıekillcre bürünür. Temiz bir 
aile kızını 6 senedir erkekle münase • 
bette bulunan bir ıürtük telakki ederler. 
Maksadınız sevdiğiniz bir kız.ı fennlık 

etmek olmadığına göre maksadınızın ak
sine netice verecek J;r iş yapmış olur • 
aunu:z. Fazla olarak bu müracaar nikah 

•ı hemen tevkif edildi. bir şaheser olduğunu kPmali cidd~etle 
Menahim, dışarıya çık3.rken, yorul

muş görünüyor, susuyordu. Candarma iddia edebilirim. Eğer okuyucularım; 
.nın önü sıra, usulu usul gitti tevkifha bu semte kadar ihtiyarı zahmet edip 
neye! g:derlerse hem biraz hava almış, hem 

.. Tevkifhaneden kaçau katil suçlu~ 
~rküplü Abdullahla Antakyalı T~.ıjt• 
gın, aranmalarına devam edilmektcv 
Kendilerinin memleket baricine çı1'rıı' 
ması . için, jandarma kar'1kolları j}e ~ 
lis 111€vkilerinden başka, hudut kuı11~1 
dan~ıklarına ve liman amirliklerine 6 
malumat verilmiştir. Tcvfiğin sık sı]( gi' 
rüştüğü Edirnekapıda o~uran Muail9 ·ı 
minde 'bir kadının o semtten başka bl 
yeı e gittiği öğrenilmiştır. İfadesi 9lıJl 
mak üzere, kendisi aranmaktadır. 0 

•ermektir. Halbuki ben kızı çıldırasıya 

eeviyorum, onun da heni aynı ıiddetie 

sevdiğini biliyorum. Fazla olarnk ken• 
diaile sevİ•tig•·1m 6 1 · · d • d ,, yı ıçın c ugrun a 

bir çok para harcettim F d kA 1 ~ . . e ::ı at ıgım 
750 lırayı buldu Şimdı' ... I ı . h · ,.oy e oır attı 

hareket tutmak niyetindeyim. 

Kızı bir başkasına verecekleri zaman 
cl~et!_t, .. iı~~apılacak, kağıt 'ı:ın askıya 
ısu.. · öh memurunu bu-

memurunu . tereddüde sevkedemez, olsa 
olsa kızın aileıA tarafından aleyhinize 
bir namus davası açılmaaını mucib olur. 

Kızın ailesine tekrar müracaat edıniz. 
,artları üzerinde bir daha komnunuz, bu 
artları bana da yazınız, üzctindc bir 

tahlil yapalım. 

TEYZE 

de bu yüksek san'at eserıni .gömıüş o· 
Zeria ekmek peynir istemiş lurlar. Gerçi cKamertepe» bütün İs • 
Enver adlı biri, Galatada dükkan sa- tan!bul halkınca malilln \'e maruftur; 

,hibi Apostol isminde bir genci •eğer fakat okuyucularıma karşı bir cemile 
bana ekmek peynir vermezsen seni dö- ve nezaket gösteımek ve onlara eser· 
verim!» diye tehdit ett!ğinden, yaka- !erimi görmek zahmetini bahsetmek ü· 
~anmış, meşhut ısuç nôbet~si biripci zere bu semti tarif etmek isterim: 
cezada üç gün hapis, otuz lira para ce- Karnertepeye gitmek ıçin evveıa 

j
,zası yemiştır. Duruşma delil ikamesin- tramvaydan tüı'bede inmek Iazımdır. 
den masraf olan b~ lira da kendisine Türbeden dört adını yürüdükten son· 
ödetilecektir. 

Tevkifhanede o gece nöbetçi buJt.1fl
9
1' 

ların tekrar tekrar ifadeleri alınar~, 
mes'ullerin tayin'ne uğraşılmakt9 c~ 
Kaçanların, hem kog· üs hem de aı11 .•. ı • • 11" 
yat odası kapılarını açm;tk üzere ııt 
anahtar kullandıkları tPSbit ediJrJ'lıŞ o• 
Pencere pannak!lğının kesilnıesıfl 9• 

kullanılan testerenin tevkifhane' c ~ıt· 
sıl sokulduğu da tahk.k cdilnıek1" ~ 
Kaçanların ele geçmeleri her arı 
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Tramvaylarmda aryet~si o a 

Çocuk Bayramında 
~üçülmüşlerin arasında 

büyüyüpte 
birkaç saat 

bir Leh şehri: l ehlin 
-------------------* ~ _. ________________ __ 

Tramvay şirketinin vaziyeti fena gicüyordu, o sırada tehre gelen 
bir tiyatro sahibi buna çare buldu, her arabaya bir artist koydu 

. ve şirketin hasılab derhal yükseldi 

iş adamı olmak başka feydir. Bu • 
nun bariz bir nümunesi Lchistanda gö· 
rülmüştür. Bir Leh gazetesinden mık
len aldığımız bu yazı, talih kuşunun 
belli olmıyan zamanlarda üzerimize na
eıl konabileceğini göstermektedir: 

Arabayla oymyan çocuk 
Bay Mazhar Osmanı Halke~inin tam 

karşısında buldum. 
Meğer kendi evi do 
brada imiı. Bir gaz ' 
~ndığının altına 
(!·· ort tekerlek tok • 

tnış. Sandığı yaya 
kaldırımında, yo • 
ltu•un .. t'" d k' b .. . us un e l 

erberın önüne ka-
tr çr-ke çeke çı • 

rıyor. Orada gaz 
landığının içine o -
lııruyor, ve kendi evinin önüne kadar ini· 
>'ordu: 

- Gün aydın Bay Mazhar Osman! 
Dedim. 

, - Gün aydın amca, dedi, sen de gel 
ile beraber oynayalım. 

Yazan: /MSET 
nun bahçesinden ıeftali çalmadım. Tan Tan Tan Tan 

- Şeftali çaldın, demiyorum. Sana bu- s· ·· "'d·· B ıraz yuru um. u sefer gördüğüm ço· 
gün nasıl eğlendiğini soracağım. cuk esmer uf ak te • 

- Bugün çok eğlendim. fekti. Elinde bir da 
- Ne yaptın) vul vardı: 

- Kimseye söylemez.sen söylerim. - Tan, Tan, 
- Söylemem. Tan, Tan! 
- Behzad amca yok mu) Çalıyordu. 
- Var ne olacak. - Davulla çal. 

k k · 1 dığın nedir, hem - Onun şap asına yumur•a "\lyup pı· . • 
· d' O f k d k b j şımdı ramaznn de . şır ım. ar ına varma 1, tap ay. a ına v•ı d ı ' 

·· ı · · 'tf gı avu ça.ınır oy ece gıyıp gı ı. mı? 

Ondan sonrncnğızıma efendım. Şevki- _ Ben I .;n ıı • 
ye var ya.. hani küçük Şevkiye. rım. 

- Hal Gene .. Tan tan'larına devam etti. 
- Onun da ayağına bastım. Şunu sordum. cevap vermedi; bunu 
- Niye bastın) ı:ordum .. cevnp vermedi. 

Lehistanda gitgide gözden düşen 
bir şehir vardır. Bu şehrin ismi Leh -
lin'dir. Leblin'de vesaiti nakliye imti· 
yazına sahih olan tramvay şirketi de 
hiç para kazanamamakta, otomobil ve 
otobüs rekabeti karşısında, her gün bi· 
taz daha sarsılmaktadır. iki ay evvel 
~irketin heyeti umumiyesi toplanmış 
ve şirketi feshetmeğe karar vermişler, 
yalnız o sırada azadan biri, bir senelik 
bir tecrübe ve intikal devresi için bu 
karardan vazgeçilmesini rica etmiş ve 
taleb de ka'bul edilmiş. 

Yüzünü buruşturarak güldü: 

- Niye bastım anlamadın mı). Hani 

Vira: 
- Tan, Tan, Tan 

1 
Şirket: Halk rağbet BÖstermiyor di-

- Yok benim şimdi i§im 
kün İyi eğlendin mi) 

var.· Sen bu· yok mu mahallebici dükkanında kızlar er· 
Diyc davul çalıyordu. 1 ye, tramvay arabalarını .değiştirip Y: · 
Davul birdenbire patlayıverdi: nileştirmiyor, hulk da şırkete, kendı • 

Tiyatro kumpanyası Direktörü 
bitmiyor, direktör, temsillerini tekraı 
vermeğe başlıyor, halk oyunlara fev -
kalade rağbet gösteriyor ve bu vaziyet 
altı ay böylece devam ediyor. 

- Eğlendim ya 1 
- Ne yaptın) 

il - ~oyvonun peşine takıldım. Deli de
tepclı; kulaklan küpeli! 

ta Diye btığırdım. O peşime takıldı. Ben 
L 1 attıın. Sonra amca o da ta, attı. Sonra 

en de taş attım. Sonra o da taş attı. Daha 
•onra, daha sonra. 

- E daha sonra 1 

- Hiç. Hişt bana bak ben arabama bi-
~CYiın de !en biraz beni çeksene. 

- Pek iilul 

t> Arabaya bindi. Ben arabayı çekmeye 
aşladım. Tam bu sırada evden lalanın 

9!!3i geldi: 

.. - Ayo bu da ne) Bizim kuçuk bey, 
~okakt ah il . a m a e çoculdarıle oynuyor. 

Bu taş bana idi. Ne olur ne olmaz lala 
gelir de kul v d b · d'' ı· agım an tutup eııı over, c ı· 
~e korktum. Ve hemen arabayı bırakınca 
~tadan sıvıştım. 

Hazım ağabeyim seni döver 
Bedıa Ferdi Tepebaoı bahçesinde çcn· 

her çeviriyordu: 
- Bayan! 
Dedim. 

- Haydi ora. 
dan, dedi, sen git 
de kendin gibi er • 
kek çocuklarile oy· 
nal 

Hemen çenbe • 
rini sakladı: 

kekler beraber otururlarken birbi lcrınin 
ayağına basarlar. Buna atıklık derler. Sen 

bilmiyor musun? 

Balon uçuru:·or 
Ankara caddesinde yo'kuştan yukarı 

. 

çıkıyordum. Elınde 

bir balon, balon u· 
çuran bir çocuk gö 1 

züme ilişti: 

- Senin adın ne 
bakayım? 

- Asım Us. 
- Sen ne yapı· 

yorsun? 
- Görmüyor 

musun balon uçu · 
ruyorum . 

- Balonu sokakta mı uçurursun) 
- Bazan sokakta uçururum: hazan da 

Haberin penceresinden uçururum. Amma 
o Haberin pence · 
resinden uçurdu -
ğum balon çabuk 
patlıyor. 

Balona doğru 

uzandım. 

- Elindeki ba • 
lonu ver de onu da 
ben patlatayım. 

- Olmaz .. ağa • 
bey ağ11bcy. 

Onun, ağabey 

diye bağırmasına kendinden daha ufak bir 
çocuk koştu: 

- Ağabey, şuna baksana balonu elim
den alacak. 

- işte. dedi, elimden bövlece gidiver· sine sühulet göstermediği için kızarak 
miıti. boykot yapıyormuş. 

Hüngür hüngür ağlamaya bo~ladı O sırada, Leblin'e bir tiyatro kum • 

Haşarı çocuk·< r I halde rağbet görmem~ş. v.e kumpany~-
Beyoğluna geçtim. T epebaşında bir yası çok kıymetli san atkarlara ve mu· 

alay çocuK toplan· kemmel bir repertuara mcıiik olduğu 
mıştı. Kavga, gıi • halde rağbet görmüyor, ve kumpanya· 
~ültü, bnğırış, ça • I nın direktörü her akşam on beşi geç· 
gınş. gırlaydı. Ara· 

1 
miyen seyircilere temsil vermekten 

!arına kalışayıın; bıkmış, fevkalade de para!!ız kaldığı 
dedim. I · · h · k · d · d · 

Bu altı ay zarfında şirket bütün za· 
rarlarmı çıkardığı gibi hayli kar da te· 
min ediyor, yalnız direktör bu suretle 
bizim Türk parasile 65 bin lira kazanı· 
yor, tiyatronun hasılatından da bu pa· 
ranın dört mislini temin ediyor. 

Bir gün, sessiz sedasız şehri terkede
ıek gidiyor. Aradan üç ay geçtikten 
sonra tramvay şirketinin müdürüne 
yazdığı bir mektubta şöyle söylüyor: San sa lı za ıf ıçm şe rı ter etmemış ve erın erm 

ç Y düşünmegw e başlamış. Derken bir aralık «Halkın bize karşı büyük ragvbet gös lir kız çocuğu: tom 1 
bul esmer bir erkek o günlerde tramvayların daima boş ol- terdiği bir zamanda şehri lerkederek 
çocuğuna: lduğu nazarı dikkatini celbetmiş. Der- gittim. Bu suretle aynı hararetli rağ· 

- Baksana Vns· hal hatırına parlak bir fikir gelmiş. betin önümüzdeki sene zarfında ela 
fi ağabC"y, dedi, Tramvay kumpanyası direktörüne git idame edilmesini temin etmeği düşün· 

başka mahnllen'n çocuğu aramıza girdı. 1 miş, ve şu teklifi yapmış: düm, halk da boykotuna töbe ederek 
Vasfi ağaht'y dediği yanıma yakla,tı: 1 c ·· .. k' h lk · · sizin tramvaylarmıza binmegw e başladı. 

B b k . - oruyorum ı a sızın tram -
- ana a · sen mahallene gıtsenc. F aknt siz de arabalarınızı tamir ve tec· 

Deai. vaylara rağbet etmiyor. Benim tiyat· 
_ Ben de sizin ıoma da yağbet göstermiyor. Eğer ben did etmezseniz bir daha şirketi düzel· 

mahalleye taşın • sizin tramvaylarınıza halk\n rağbetini temeyiz. Ben gelecek sene yeni artist-
dıın. temin edersem bana hasılatın yüzde lerle geleceğim, sizin arabalarınız ge • 

Sarı saçlı kız ço- yirmi beşini verir ·misiniz~ nişlemezse temsil vermeden döner gi-
w t ld derim.>> cugu 8 1 ı · Direktör meseleyi tabii rr.eclisi ida· 
- Yalan söylü · reye açıyor, bu tarzı halle onlar çolc • Şirket şimdi arabalarını değiştiriyor 

yor. Onun mahalle· h t d d t' tl · 
si bunı.sı değiL 

- Sen onu ta!'lı· 

yor musun Feyiha l 

- Tanıyoruın 

ya! O kaka çocuk. 
- Yok canım ben cıcıyım. 

Vasfi ağabey dedikleri gene 
sokuldu: 

yanıma 

tan razı oldukları için tiyatro direk • ve er ramvay a a ar ıs erın var -
törünün teklifi derhal kabul ediliyor. yete yapabilmeleri için ufak bir sahne 

Dire'ktör, bunun üzerine nalet ve 
varyete yapan artistlerini teker teker 
tramvaylara. koyuyor, bunlar yolda 
müşterilere varyete numara~arı yap • 
mağa, monoloğlar anlatmağa başlı • 
yorlar. 

yaptırıyormuş. 

Sarıyerde spor sahası açıldı 

- Çenberimi ka Beni gösteriyordu. Eli balonludan kork 

- Bann bak sen 
gidecek misin? Halk eğlence1i tramvay seferlerine 

fevkalade rağbet gösteriyor ve tabii 
tramvaylar da dolup dolup t~şmağa 
başlıyor. Güzel artistlere aşık olan de· 
likanlılar tramvay arabalarından hiç 
inmez oluyorlar. Mesele o kadarla da 

Dün Sarıyer spor sahasının açılış mera· 
simi kalabalık bır halk kitlesi huzurunda 
Sarıyer kaymakamı tarafından yapılmış

tır. Açılma töreninin şerefine Beykoz spor 
takımile Sarıyer Spor takımı bir maç yap • 
rnııılar ve Beykozlulnr maçta gıılip gelmiş· 
lerdir. 

iiı r "} , nı Vallahi seni 
Onra " . " .. .,orursun. 

pıp kaçacaksın de • mamıştım amma; ağabeyisin den korktum 
rejisöre söylerim de.. ve kaçtım. 

- Gıtmiycce • 
ğiml 

~ - Kızım ben çenberini 
rıa gazeteden geliyorum. 

- Niye geldin? 

- Seninle konuşmaya. 

falan çalmam. 

- Ben seninle konuşmam ı.::. 
-Niye! 

(lı - Bana annem, dedi ki .. Sakın ha; de· 
dedc.rkek çocuklarla konuşayım.. deme .. 
Çını ı. Sonra, dedi, onlar seni döverler. Sa· 

baıını yolarlar. 

- Canım ben saçını başını yolmam. 

t - Y olaraın. Hazım ağabeyim de bu· 
"da 0 •• • • •• na da soylenm. O da senı doverl 

Behzad an:can1n şapkasında 
yumurta pişirdim 

ille 1-faz.ırnın yanına sokuldum. Haz.ım çok 
1( fgufdu. Elınde 

ara göz.: 

-Hay hak f 
D· ıyc bağırıp du 

tııyOrd u. 
- ! lazım. 
- 1 ~ b c o ag.ı ey. 
- Ben geldım. 
- 'I ı oş gel i:n 

oe a· ı 
.,.. ti) yl Kam • 
.. oz.c 
ıt• " 1 geld•n l la-

ı b~ 
d n oynat.ıyım 

a RÖr. 

- Karagöze gelmedim. Snna geldim. 
- Söyle ne var) Vallahi billahi komşu· 

YıJdız yapıyorum 
Ba§ında bere göz.ünde gözlük sokağın 

bir yanında yere o
turmuştu. Elindt', 
bir kağıt vardı. Ka
ğıdı makasla kesı

yor, bir şeyler ya • 
pıyordu: 

- Ne yapıyor · 
sun, bakayım~ 

- Oynuyorum 
amca} 

- Ne oynuyor • 
ıun? 

- Rasathanecilik oynuyor.un. Şimdi 
yıldız yapıyorum. Sonra da dürbünle bu 
yıldızlara bakacağım: 

- Senin adın ne? 
- Fatin! 

- Sen büyürsen ne olacaksın) 
- Rasathaneci 1 

- Rasathane neye derler? 
- Yıldızlara bakılan yere. 

- Sen yıldızları çok mu seversin) 

- Yıldızlan sevmiyen var mı da .• Kcn· 
dilerini göremiyenler resimlerim topluyor· 
lar . 

- Ne vuruyor
sun be .. nıyc vuru
yorsun~ 

Elimi bile kal • 
dırmamıştım. Ağ • 
lamaya ba!;lamıştı: 

- Ru başka ma 
hallenin pis çocuğu beni dövdü. 

iri yarı bir çocuk ortaya çıktı: 
_ Sen kimi döviiyorsun bakayım. 

Beni dövdü diye çocuk bu sefer hıç· 
kıra hıçkıra ağladı: 

- Dövdli Ertui(rul Muhsin amca hem 
öyle dövdü ki .. kemiklerim kırıldı. 

_ Sen sus bakayım. 
Muhsinin sus demesile, nğlamasının 

durması bir olmuştu. 
_ Bir daha ağlamam. 

Muhsin brına döndü: 
_ Sen bana baksana. 
_ Baktım ne olacakmış. 
_ Sen bu çocuklara ne sata~ıyorsun) 
- Ben kimseye sataşmadım. 
- Sataşmıısın. Ben seni ne yaparım bi 

lir misin) 
- Ne yaparsın) 
- Kovarım. 

- Nereden? 
- Buradan! 
- Burası sokak sen ne karışırsın? 
- Sokak olsun tiyatronun önü benim. 

Yıldızlar gökyüzünde bulunur de· Ben karışırım. 
ğil mi) Baktım, çocuk fazln haşarı. Haydi de· 

- Gökyüzünde bulunanlar ufak yıldız· dim, kavga çıkartmadan buradan da uzak· 
!ardır. Büyükleri Holivudda bulunur, lnvayım. 

İl\ISET 

Ohuyucularımızın 

Sorgularına 1 
Cevaplar 
LUleburgazda M . M. O.: 
- Mektubunuza imzıı. ve adres koy -

mamışsınız. Bu, mühim blr eksiktir. Dl
~er taraftan biz bu meselenin yazılmnsı ~ 
nın bir fnyda temin edeceği fikrinde de· 
~mz. Ayni zamanda Bakanlı~a mura -
caattnn da bir netice nhnmıyac::ığını sa
nıyoruz. Teşebbüs beyhudedir. 

* Snllh Güngöre: 
_ Mektubunuzun postıı.dn kaybolmuş 

olmasmn Iınktı.n görmüyoruz. Her halde 
anket sırasını beklemektedir. Maamafih 
yeni bir mektup göndereblllrslniz. 

* uYetım karilniz Ahmet1> im1.rıslle mek~ 

tup gönderen okuyucumuz::ı.: 
- B:ıbanızın musarrah künyesini, ya

nı 1smlni, babasının lsminl, nerede ve kaç 
tarihinde doğduğunu, hangi sınıı ve kıt'a
da çalışırken vefat ettlğlnl, rütbesini ya
zarak Müdafaa! ~llllye Vekaletine bir 

Öğleden evvel okullar geçit :-esmi yap· 
mışlar, öğleden sonra mekteplerde müsn· 
rnerelcr verilmiştir. 

istida verirsiniz. Son a.ldığınız maaşı da 
(nereden alıyorsanız) kaydedersiniz. 

* Karadeniz Ereğllsl Buzhane bakkal M. 
özel: 

- Mevzuu bahsettiğiniz eser kitap ha
linde çıkmamıştır. 

* inşaat mütehassısı Sabri Ercana: 
- Yazınızı sırası gelll'ce kullanacnsıı. 

Altı.kanıza teşekkürler edcr:z 

* Bozdoğan hususi muhasebe knUbJ 
Nazmi Kömürcü oğluna: 

- Mekt.ebin açılması henüz bır tas:ıv -
vur halindedir. Karar çıkiıktnn sonra ga
zetemizde sizi haberdar ederiı:. 

* Erenköy Suadiye Hatboyu zayı 32 do 
Bay Arife: 

- znnnettlğinlz gibi m~vzuu bnlıse ti -
ğiniz tefrlknmız l ı nisan tarlhlı gazete
mizde kcsllmemlştir. 

12 ve 13 nisan tarihll ga:.-et.e:-ııizln 15 in
ci sahifelerine bakncnk olurs..,ım: iki tef
rikayı ve 13 nlsan tarlhlı gnzeteınfade de 
sonunu bulursunuz. 

• 
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C: EDIEBiVAT :J 
T ercümeeserlerçoğalıyor 

Yazan ı Hellt Fahri Ozansoy 
Son zamanda güzel bir cereyan kar· 

Ş1Sındayı.z. Bir taraftan diılimizi - Os • 
rnaın1ıcanm alacasından kurtarip - sa • 
delik içindeki güzelliğine. aslına, asa
letine çeviri:riken, diğer taraftan Garp 
edebiyatının yüksek eserlerini bu taze 
çeşni ile dilimize çevirrneğe koyul • • 

Taksim stadında dünkü 
• parlak merasım 

duk. Bu, her cihetçe memnun kalına • 
cak bir kültür hareketidir. Vakıa cDün 
ve Yann> külliyatı ile bu hareket baş
lıyalı bir kaç yıl oluyor; fakat yeni ta· 
liler tarafından yeni serilerın başlaması 
ile asıl hızını şimdi alrmş bulunuyor. 
Bu cereyana daha ne kadar kuvvet ve
rilse azdır. 

Askert liseler şampiyonası birincilerine mükafatları dağıhldı, geçit resmine 
sporcu iştirak etti, genç zabit namzetlerimiz çok alkışlandılar 

1400 

Garp kültürü diyoruz. bize lazım o· 
lan odur. Çünkü biliyoruz ki ilimde ol· 
sun, san'atte olsun, yaratıcı kudret bu
gün yalnız o kültürde bulunur. Bugün 
biz de o havanın, o camianın içindeyiz. 
O halde tekniğimizi o teknikte arama· 
mız, kafamızı o medeniye tın eserlerile 
fikirlerile beslememiz pek tabiidir. Anatole France 

Başka türlü bugünün adamı olamayız. te yapılmıştır: Kitaplara ucuz fiat koy· 
Esasen uzun delillere ne hacet! Daha mak... Evet, bu tercüm€ serilerinıden 
yenl. ölümüne ağladığımız büyük şair birisine da'hil olan bütün eserlere, kaç 
Abdül!hak Hamit bile ilhamını garptan, forma tutarlarsa tutsunlar, hep ayni 
~kniğiniı fikirl:rile ber~ber garp ede- suretle yarun lira fiat konması bu ki· 
bıryatından aldıgı ve bu ı~ı kudretle ba- .tapların satışını çoğaltmak ıçın en 
şardığı için yüksek değH midir? Yalnız' doğru düşünülmüş bir fikirdir. Nite -
ne var ki o, bu tekniği ve bu fikirleri kim on lbir formalık bir kitapla on beş 
kendi kafasında yeniden yoğurmasını, 1 formalık bir kitap arasında değişmi -
benliğirun ate§'inde o fikirleri kendi yen bu hat şimdiden okuyanların 
duygularile beraber yeniden eritıp memnuniyet ve alakasını uyandırmış· 
dökmesini bilmiştir. Yüce Tür:k şairi • tır. Zaten bu eserleri bilhassa gençle -
nin potasında bu suretle eriyerek yeni rin okuması için bundan daha doğru 
baştan bir şekil, lbir vücut alan eser en bir iş te yapılamazdı. Bu güzel çığırın 
kısa tarifi ile, garp san'ati değil de ne· bütün neşriyat fil.emimiztle genişleme· 
dir? Şairin dehası ise bu san'ati nümu· si de şüphesiz her nevi kitap satışları
ne alıııken ona niihli zevıki hfıkinı kıla- nı yurdun her köşesinde çoğaltmağa 
bilmesindedir. Zaten garp edebiyatı yol açacaktır ki kültü!' ~hasında se -
içinde hangi milletin edebiyatını tet· nelerdir özlediğimiz, bekiediğimiz de 
kik etsek hep ayni netice ile karşılaşı - her şeyden önce bunu temin edebil -
nz. Fikirler, şekiller gibi birinde ne mek.ti. Fakat işte bugünkü ekonomik 
ise, ötekinde de az çok odur. Değişen şartlar içinde düne ikadra bir lira ve· 
sadece milli zevk, milli şuur ve milli rip bir khap alamıyaniar, artık bu sa
renkth-. İşte lisanımızda tercüme eser· yede çok ucuz bir fiatla çok güzel bir 
lerin çoğalması bilhassa bize böyle esere sahip olmak imkanını buluyor -
garp tekpiği ve tefekkürü ile dolu yeni lar demektir. 

(Yukarıda solda) : AJtı kupa kazanan Kuleli aporculan .zabitlcrile bir arada, (yukarıda sağda) : Deırlz lid 
talebesi, ( aıağıda solda ) : Deniz lisesi kürekçileri resmi geçitte. ( sağda ) : Şampiyon kupasını alırkell 

nümuneler getireceği için iyi ve fay· 
dalı bir çoğalıştır. Bu cereyanın son 
zamanija hızlanışma da en çok bu se
bepten sevini~ruz. 

BiT dilden öbür dile çevirirken bil • 
hassa diklkate alınması lazım gelen 
nokta, mümkün olduğu kadar nakilde 
tercüme kokusu bırakmamaktır ve işin 
en güç tarafı. da budur. Bundan da an· 
1aşılabilir ki bir eseri sadece doğru ter~ 
cürne etmek, öteki şarta riayet olun -
ınadıkça h'iç bir vakit tam bir muvaf -
fak1yet sayılamaz. İhtimal kötü bir ter
cümenin de bir taraftan lisan bilmiyen
ler için yalnız fikirleri ıtfüarile az çok 
bir faydası olabilse de, diğer taraf • 
tan, o eserin daha iyi bir tercümesine 
ilithnel uzun zaman eng<:l olacağından 
büsbütün zararı da yok denemez. O 
halde bu pek önemli tercüme işine gi -
rişenler kültürümüze yaptıkları ıbu hiz
meti en yüksek derecesıne çıkara!b'il • 
mek için her hangi bir eseri lisanımı· 
za çevirirken aslına manac-a sadık kal· 
dıkları kadar hiç bir suret.le yabancı -
lık kokmıyan güzel, temiz türkçe şar
tını da göz önünde esas tutmak zarure
tindedirler. Yoksa çevirdikleri eserin 
okunmamasında, rağbet buhnamasında 
yüzde doksan kendi ihmal ve kusurla
rı amil olmuş demektir. Bu ise hem gü
zel bir esere ihanet olur, hem de iyi 
kötü sarf edilen emeği hiçe indirebi -
lir. Nitekim buram buram osmanlıca 
kokan şemsi dırahşan ile badei gülgü
nü f.eba bir iıtiyatla bugün hile feda e· 
demiyen eski usulde bazı mütercimler 
varsa bunların okunmavısı da bil -
hassa bundan ileri gelm~ktedir. Bere
k_et ~ersin k~ son tercüme eserlerin ıhep· 
sı böyle degiMir. Mescia Hüseyin Ca
h'it Y~lçın gibi, Mustafa Nihat gibi 
~ vni lnsel gibı. bu yolda büyük bır ih~ 
t~la çalışanları görüyoruz. Nite . 
~ı?1 son zam~n<ln neşrolunan eserler 
ıçınde Avni Insel'in Andre Gide'den 
Dünya Nimetleri, Mustafa Nihadın 
Maksiın Gorki'deJı. Stepte'si ve Hüse
yin Cahid'in Anatole France'dan Susa
dı1ardı'sı şüp1ıesi2 ki en değerli ki.tap
lar arasında sayılabilir. 

Bu arada ekonomik cepheden bir iş 

Askeri liselerin senelik pmpiyonnsın· 
da derece alan sporculara mükafat dağıt· 
mn merasimi dün büyük bir kalabalık ö
nünde Taksim stadında yapılmıı:ıtır. 

Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği 

Türle gençleri arasında en ön safta bulu
nan bu ırürbüz yavrular takdir ve sevgile· 
rimizi celbederken yüksek bir heyecan du 

TEK ADJl\l 
ı inci Kuleliden HUm\, 2 inci 

Galip. 
ÜÇ ADIM 
ı ınci Kuleliden llilmi, 2 inci Kuleliden 

Kuleli, Maltepe, Deniz lieeletile Gedik
li Küçükzabit mektebi arasında yapılan bu 
merasim T aşkışladan başlamış, her sporcu
nun sırtında kendi spor kılığı olduğu hal

yuyorum. 

Şerefli askerlik mesleki ancak sizin gi· 
bi yetişmiş ve gelişmiş vücutlarla ve yük
sek Cumhuriyeti ve yurdumuzu koruyacak-Şimdi, t.ercüme edilen eserlerin u

mumi wasfını şöylece gözden geçirelim. 
Ankaradaki Ulus tercüme neşriyatın • 
dan başka İstanbulda üç seri tercüme 
eserler karşısındayız. Birincig, yuka -
rıda söylediğimiz gibi bir kaç yıldır 

başlıayıp devam eden Dün ve Yarın 
külliyatL.. Bu külliyat, daha ziyade 

de Taksim abidesine kadar muntazam bir tır. 
§ekiJde gelinmiş, abideye dört mektep na• 
mına çelenk konduktan sonra Stadyoma 
gidilmiş orada merasime başlanılmıı:ıtır. 

Bugünkü modern savaşda muvaffaki· 
yet ancak bu vasıflarla kabildir. Bu saha
daki çalışmalarda hepinize ayrı rnuvaffa. 
kiyet temenni ederim. Sayın komutan ve 
davetlilere, bize her fıtsattn kolaylık gös
teren spor federasyonlarına da teı:ıekkür e· 

Evvela Deniz lisesi kendi müzikasile 
stada girmiş, bisikletciler, atletler, futboi . 
cular, voleybolcular, tenisciler, boksörler 

garp klasiklerini içerisine almaktadır, yüzücüler muntazam bir geçit resmi yap • 
mesela Virgile'den, Racine'dcn tercü· mışlar ve pek çok alkışlanmı§lardır. De • 
me edilip çıkan eserler bu meyanda - r.iz lisesi spor kafilesinin en önünde altı 
dır. Ancalk bunların b$:Zılarının, tereü- kürekçi tarafından bir skif taşmıyordu. 
mesi pek istediğimiz berrak türkçeye 
model diye gösterilemeı~ Küfüyatın 
bundan sonraki ciltler!ntle bu Musur -
dan her halde uzaklaşmalıdır. Çünkü 
güzel, sadle, türkçeye yabancı kalan en 
ufak bir ke~ime, bir tabir bile bugün 
kulakları tırmalıyor, değil ki bütün 
bir eserdeki e.skıiılik]er ... 

Hilmi kütüphanesi dah~ ziyade ro· 
man.tikleri ele aldı. Hatta Goe'lhe'nin 

Deniz lisesini Maltepe lisesi takip et
miş, onların da güreşçileri, boksörlerı, 

futbolcuları, hendbol, eskrim ve atletleri 
pek çok alkışlanmışlardır. 

Stadyoma en sonra Kuleli lisesi spor
cuları gelmişlerdir. Kuleliler her mektep
ten daha kalabalık bir kadro ile geçit res
mini yapmışlar ve pek çok nlkı, toplamış
lardır. 

\Verter'ini, Chateaubriand'ın Attala ve Büyük bir itina ile hazırlanmış olan 
Rene'si gibi vaktile de tercümesi yn • Kuleli takımı geçit resminde şu sırayı ta· 
pılmış romanları bile y~nirlen tercüme kip etmiştir: 
ei'tirip neşre başladı. Eski ağdalı ve ek- Müzika, bir atlet, bir boksör, bir hend
sik tercümelerin yerine bu yenilerinin Lolcu, bir voleybolcu, bir güreşçi arka ar
getirilmesi her halde faydalı. Bu arada kaya dizilmişlerdi. Onları güre çiler, bok. 
bazı Rus romanlarının da bu seride' sörler beyaz gömlek giymiş Japon güre§ 
çıktığını ~rüyoruz. Bu da iyi. takımı, eskrimciler, tenisciler, futbolcu . 

derim.» 
Nutuktan sonra dört mektep arasında 

yapılan muhtelif müsabakalarda derece a· 
lan sporculara kupa, madalya V<! takdirna· 
me gibi mükafatlar dağıtılmıştır. 

Kuleli mektebi müzikası tarafından çalı· 

nan istiklal marııını müteakıp mektepler Ku 
leli, Maltepe, Gedikli ve Deniz lisesi ıırasile 
tekrar bir geçit resmi yaparak stadı terket· 
mişlerdir. 

Deniz gediklileri bu geçit resmi esna
sında denizciler tarafından taşınan Skifte
ki kafesin içinden dört güvercini havaya 
salıvermişlerdir. 

Merasimden sonra ynrımışar saat de
vam etmek üzere şampiyon Kuleli takııni· 
le, diğer mekteplerin muhtelit takımları a
rasındn Hendbol müsabakası yapılmı' ne· 
ticede Kuleli 6 !ayıya karşı 15 sayı ile ga
Üp gelmiştir. 

Mükafat alan atletler , 
cDünya muharrirlerinden tercüme • lıır. voleybol, basketbolcular, hokeyciler, 100 Metre ı inci Denizden Vedat, 2 inci 

ler serisi> ne ge!Snce, bu serideki ki - denizciler, Padıl Bot takımı, Vater Polo Maltepeden Hnsan. 
taplar en ziyade son asrın şaheserleri takımı, can kurtarma takımı takip ediyor 200 Metre ı inci Denizden Vedat, 2 inci 

Denizden Muammer. ~rasımlan SeÇiliyor. Bil) tik üstadlarm, ve en sonda atletler geliyordu. 
400 Metre: ı inci Denfzdcıı Şükran, 2 inci 

realist veya ümanist farkları gözetil · Bu merasimi General Fahrcttin ve Sa- Maltepedeıı İbrahim. 
meden sadece büyük üslUpçu ve tahsil- lih ayakta resmi selam halinde takip et- 800 Metre: ı inci Denizden Hicri, 2 inci 
c lerin isimleri !kitapların ii~tünde btirer mişlerdir. Kuleliden Fethi. 
fikir ve san'at havarisi gibi beliriyor. Geçit resmine Kuleli ?OO, Maltepe 400, 1500 Metre: 1 inci Deniz Gedikliden Kemal, 
Bu, çok iyi ibir tı:>c::ebbu"stu"'r ' 'e ku" ltt."ır k 2 incl Maltepeden Naci. '""' Bahriye 200 sporcu ile iştira etmiş, yani 3000 Metre: ı inci Maltepeden Turgu.t, 
hayatımıza yapılacak hil'.met.lerin mu- cem'an yekun 1400 sporcu bulunmuştur. 2 inci Deniz Gedikliden Kemal. 
hakkak ki en değerlilerin.dendir. Bir Bu merasimden sonra Maltepe lisesi BAYRAK KOŞUSU : 
kere yazılış tarzları, bir kelimede tek· müdürü erkanıharp miralayı Adil Askeri ı inci Denizden Hicri, İrfan. Vedat ve Şük-
'kı · 'd · b I Ok 1 . . }il, 2 inci Deniz Gedik11deıı Kemal, Mustafa, nı .erı yem ır un arın.. unuş an mektepler namına hır nutuk vermış ve şu Nlyazl ve Yaşar. 

da çok kere romantik ve klas~Bderden söz.leri söylemi~tir: GULLE 

daha tatlıdır. Bir kel'imede bugünkü u Yüksek askeri mekteplerımizin spo- ı ıncı Kuleliden Sedat, 2 inci Kuleliden 
Ze\ıikimize daha uygundurlar . Yüksek run her şubesinde bir yıllık çalışma ve ya- Hasan. 

1 . k d DİSK eser en o umak itiyadını ziya eleştir· rışmalarının yüksek neticelerini kutlulamak • 
ı incl Kuleliden Yusur, 2 inci Kuleliden mek için 'bilhassa bu neviden eserler:i için toplandık. Scd at. 

nakle devam etmeliyiz. Fakat sadece Kültür sahasında olduğu gibi sporda CİRİT 
modern Fransı~ edebiy<:tının değil, İnr da her yıl artan ve göğsümüzü kabartan, 1 1ncl Kuleliden Turgut, 2 ınci Kuleliden 
giliz, Aliman, Italyan, Ispanyol edebi· muvaffakiyetler bu genç subayları aziz ulu- Zeki. 

t d b "t"' d.. YÜKSEK ATLA~IA ya mm a u un unyaca kıymet hü· sumuzun her vechile itimadına layık bir ol-
(D 1 lncl Kuleliden Hllml, 2 inci Denizden Ga evamı 12 İnci sayfada) gunluğa eri•tirmiıtir. ıı " p. 

zını. 

SIRIKLA YÜKSEK ATLAl\IA 
ı lnci Kulellden Selçuk, !? inci Malteped 

Naci. 
Kuleli şamplyo nolmuştur. 

GÜREŞ 
56 kUo : ı inci Kuleliden 

Denizden Sungur. 
61 kilo: ı inci Kuleliden Kemal, 2 inci 

tepeden Haydar. 
66 kilo : ı inci Mnltepcden Hikmet, 2 

Denizden Şükrü. 
72 kilo: Birinci Kuleliden Cihat, 2 

Denizden Necmi. 
79 kilo: Birinci Maltepeden Mehmet, 2 

el Kuleliden Yusuf. 
87 kilo: Birinci Kuleliden Hulüsi, 

Maltepeden Şanı. 
Kuleli Güreş şampiyonu olmuştur. 

BOKS 
51 k.llo: ı inci Deniz Gcdlkllden HA ... J.11 

2 inci Denizden Münfp. 
53 kilo: ı incl Kuleliden Orhan l lncl 

nfzden Nejat. 
57 kilo: ı inci Denizden Ferit, 2 tncl 

tepeden Ali. 
61 kilo: ı inci Denizden K:ıciri, 2 ncl 

lellden Nuri. 
66 kilo: ı inci Kuleliden Kemal, 2 lnı 1 

niz Gedikliden Muammer. 
72 kilo: ı inci Kuleliden İbrahim, 2 1JI 

Maltepeden Osman. 
'iD kilo: ı ıncl Kulellden Sedat, 2 inci '!U1-. 

tepeden Zühtü. 
Kuleli Boks şampiyonu olmuştur. 
Şampiyon olan KulcJI futbol takmU 

Fazıl, Mücahit, Cihat, All, CeHU, RaJ>lll!lfQ 
Abdülkadir, Muzaffer, Ltitfiı, Faruk, M~ll 

İkinci gelen Maltepe futbol takımı 
Oemll, Vecihi, Mı.ihterem. Or.han, Mlllllli• 

Hüseyin, Necdet, Rifat. Necdet, Muııaff 
Şampiyon olan Kule-11 ant.bal takmd 

Bedri, Ziya, Hakkı, Clhnn, Miıcahlt, 
Abdülkadir, Orhan, Habip, l'aruk. 

İkinci Deniz lisesi antbal takumdlr 
Şampiyon olan Kuleli Voleybol talDJDI 
Kadri, Süleyman, Turgut, Kfızım, Abd 

kadir, Suat. 
İk1nci gelen Deniz llsesı Voleybol ta 

dır. 

Neticede Kuleli 6, Deniz lisesi 4, MalteP' 
blrincllik almışlardır. 

Galatasaray - Doğanspor 
Galatasaray takımı bugün İzmirdc 

ğanspor takımı ile ilk karşılaşmayı ya 
caktır. 

Geçen hafta büyük bir sayı farkile 
neş takımını mağÜ:p etmiş olan Doian 
run bugün yapacağı maç İzmir kadat 
tanbul için de büyük bir <'hemmiyeti 
izdir. Milli küme maçlarındn hiç galip 
memekle beraber, hiç de mağlup olnı 
olan Galataııaray için bu maçlar milli 
medeki derecesinde belli başlı rol 01 
caktır. 



24 Nİlaıı N POSTA .s (J"".. 

Ordumuz 1700 sübay daha kazandı 
23 Nisan bayramından intıbalar 

Dfin parlak meruimle diplomalan dağıhlan 1700 Yedek S6bayımız bir arada Abideye çelenk konurken 

Mektepten birinci çıkan Y ecıek ~übayımıza diploması veriliyor Galatasaray LiEeaindeki milıamereden bir giirilntlt 

Kolorduyu ziyaret . eden çocuklara şeker ikram eallirkcn ' 
Yedek Sübay Okulunda Atatnrkün heykeline ait iki intiba 

ÇocuKlara hediyeler dağıtılıyor 1 aTrular Cumhuriyet Abide.si önünd• Minimini hatipler nutuklannı söylerlerken 
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eSon Postan nın ttıfrik6*: 2 

Endülüs Şövalyesi. 
1.1-~ Abdurrahm·an 

ahram 
dün 700 

daha 

r 
edek s ·· 
kazandı 

ay 
Yaıa11: A. R. 

Kraliçe sinirlenmişti, kocasına: 
(Baştarafı 1 inci sayfada) eder. Siz bu mesleğin kahraman çocukları· 

"Kızlardan tokat yeyip şerefinizi her 
gün biraz daha küçültmeyiniz. ,, dedi 

okul medhalindelci Atatürk heykelinin açı- sınız. öyle kahramanlaraınız ki büyümek, 
lıı törenini yapmışlar, ve bunu mütealup yüksek makam sahihi olmak gayesini güt· 
diplomalannı alarak vatan ve Cumhuriye- meyen kahramanlaraınız. Siz yarın Meh • 
te kahramanca hizmet edeceklerine aod metcilde beraber omuz omuza düşmanla 

içmişlerdir. b~ğuşacak, gırtlak gırtlağa dövütceekainiz. 
Sabah dokuzda başlayıp akpm 16 da Büyüklüğünüz bundandır. • 

biten bu büyük törenin bütün safhalarını Orgeneral genç ~übaylara muvaffaki· 
suasile yazıyoruz: yetler diledikten sonra her bölükten birin· 

ALideye çelenk konuluyor ci ve ikinci çıkan sübaylar çağınlmış top, 

Dünkü kısmm 
hülasası 

İspanya Kralı Rod -
rlkln sarayının genlş 
salonunda bir hMlse 
oluyor. Otnç bir kız, 
Matmazel Flortndn, 
kendi ine sarkıntılık e
den Krt.lı tıokntladık -
tan sonra hiddetle çı
kıyo!' , altı berber1n1n 
taşıdığı sedyeye bine -
rek uı;aklll§lyor. Krtı1 
Rodrik hiddetten Me
ta çıldıracak gibi ol -
mu.ş~ur. Matmazel Flo 
rindnnııı arkasında. ko 
şup onu hançerlemek 
isterken onüne Kraliçe 
Ejllona çıkıyor ve Kra 
1ı bu çılgın hareketin
den vıız geçiriyor: 

Sabah saat 9 dan itibaren Taksimde makineli tüfek. kılıçtan ibo.ret bir ordu 
Cumhuriyet abidesinin etrafı ıübay olan timsalinin etrafında tabur kumandanı kur
oğulfarını görmeğe gelmiş bulunan ya lı may binbaşı Ho.lis ordunun tarihi yemini 
anneler, ablalar, bab larlıı dolmuştu. 9,5- kelime kelime söyliyerek gençlere tekrar 
da bir atlı polis müfrezesi gelerek abide ettirmiştir. 

etrafında intizamı temin etmiş ve tramvay I Bundan sonra Orgeneral Fahrettin bö· 
seferleri durmuştur. On beş dakika sonra liik birincisi ve ikincisi olan Ahmet Faruk. 
önde müzika olduğu halde yedek sübay o- Ziyaeddin Kozan, Sabri, Faruk, Fazıl, Hik 
kulunun genç sübaylan manga kolunda met Galip, Mehmet Ayetullııh, Salahattin 
ve önde bölük bölük, sert ve muntazam ismindeki genç sübaylara yo.ldızlı diploma· 
bir yürüyüşle gelerek ve halkın ttlkışları a- )arını bizzat vermiş ve kendilerini tebrik e• 
rasında gelerek abidenin etrafında daire derek ellerini sıkmıştır. 
ıeklinde mevki almışlardır. Üzerinde çi • Diplomalar tevzü bittikten sonra me 

çeklerle (Yedek sübay okulu 9 uncu dev· Tasime nihayet verilmiştir. 

Te} yazılmııı olan güzel ve büyük bir çelen• Yeni sübaylar kıt'alarına gidiyorlar 
gi 5genç aübay abidenin önüne getirip Yeni yedek sübaylar altışar ay kıt' ala· 
yerleştirmiıılerdir. Tında sübay olarak hizmet ettikten sonra 

- Ne yapıyorsunuz, 

hnyntmızı ve tahtını
zı kcndı elln1zle mah
vetmek ım1 lstıyorsu -
nuz? Aşağıda Flortnda 
nın berberllerl duya
cak olurlarsa ... diyor. 

Bunu müteakıp 1 700 genç aübay hep terhis edileceklerdir. Sübaylar harcirahları• 
bir ağızdan istiklal marşını söylerken bay· nı almışlar, bir kısmı da daha dün akşam 
rak direğine şanlı bayrağımız çekilmi~ ve kıt'alarına hareket etmişlerdir. Son Posta 
istik!~) margını müteakıp yedek sübay Sa- cenç sübaylarn asli ve sivil hizmetlerinde 
laho.ttin Savcı mikrofonun önüne geçerek olduğu gibi orduda da muvaffak.iyet diler 
kendi yazdığı at~li bir şiiri okumuııtur. ve hepsini tebrik eder. 

K:-nı büsbütün kopli 
rilyor : 

- Ejllona, kızdırma 
beni ı. Şlmdi çıkar o a- • 
dnmlnn da hançerlertniL diye balınl'or. 

- Evet, haşmetmeab 1.. B:.ınu da 
yapabilirsiniz ... Fakat korkuyorum ki; 
her gün tekrar eden bu ha.re1'etleriniz
le; İspanya tarihine çok acıklı bir say
fa ilave edeceksiniz. 

- Ben miL 

marazla hastadır: 
Nankörlük... Bu -hastalığın bir tek 

tedavisi vardır: 
Kılıç ... Kılıcın soğuk demirini boy-

de ... Bir elimde haç, bir elimde kılıç ... 
Bu iki silah bende oldttkca, halk daima 
mağlubiyete mahkumdur. Veyi mağ -
lublaral .• 

nunda hisseden halk, derhal sükun Diye mırıldandı. 
kcsbeder. Fakat, bu demir bir karış yu- 1r 
kan kalktı mı; hastalığın buhranları Kont (Belen.siya) nm konağında 

- Evet, haşmetmeab, bizzat ıizl.. hazırdır. Küçük bir saray kadnr muhte cm o-

- Niçin?.. Muhaverenin bu mecraya dökül _ lan bu konağın önünde, sedye durdu. 
- Şunun için ki; halle arasına bol mesi, krala florindayı unutturmuştu. Bir kaç kapıcı, hep birden sedyeye ko-

Bunu müteakıp yedek sübay Doçen~ Fe
ridun Kurt kürsüye çıkmış ve çok alkışla
nan bir söylev vermiştir. Bundan sonra da 
mektep kumandanı Behzat Köker tarafın
dan abidenin hatıra defterine §U satırlar ya 
zılmıştır: 

(Yedek sübay okulu 9 uncu devre 
mezunları 1 700 yedek sühay namına.) 

Ve bunun altı kumandan Behzat Köker ve 
yedek sübaylardan Emin Havsa tarafın

dan 1 700 genç sübay namına imza edil • 
miştir. 

Kumandan Behzat çelenk koyma me
rasiminin bittiğini mikrofondan söylemiş 

ve bölükler önde müzika olmak üzere ha
rekete geçerek istiklal caddesinden Cala
tıısaraya ve oradan Jngiliz konsoloshane • 
si yanından Tarlabaşı caddesinden Harbi
yeye dönmüşlerdir. Yolda genç sübaylar 
halkın hararetli tezahüratile ve alluşlarilc 

bol saçtığınız çasusların her gün ver - Öfkesi de biraz sükun bulmuştu. Ken- şuştu. Biri, sedyenin sırma işlemeli 
dikleri raporlara rağmen, daha hala dini geniş bir koltuğa atmıştı. Koltu • kırmızı meşin perdesini kaldırdı. Mad· 
halkın ne düşündüğünden, ne söyledi- ğun yanında duran masanın üstündeki mazel Florinda, çevik bir hareketle ge
ğinden haberdar değilsiniz. küçük altın vazodan kan damlası ren- niş binek taşına sıçradı. Yerlere kadar seli'ı.mlanmııılar, mektebin önüne geldikle-

Kral Rodrik, önünden geçtiği al ~ ginde küçük bir şekerleme alarak çiğ- eğilen kapıcılar ve uşaklar arkasından ri znman yüzleri okula müteveccih olmak 
tın kakma işlemeli fil dişi iskemleye nemeye başlamıştı. sür'atle geçerek, mermer merdivenleri üzere caddede mevki almışlardır. 
bir tekme attı . Bir anda parçalanan aan- Kraliçe, yavaş yavaş ona yaklaş _ hızlı hızlı çıkmıya başladı. Tam büyük Atatürk'ün heykeli önünde ihtiram 
dalye ,uzaklara yuvarlandı. Kudur • mıştı. Koltuğun yanındaki küçük bir kapının önünde dev gibi vücudlu ihti- Bu sırada Orgeneral Fahrettin, Vali 
muş bir hayvan gibi dolaşmakta de - .iskemleye oturarak kollarını, kanepe· yar bir zenci onu karşıladı. Ellerini yu- Muhittin Üstündağ, Üniversite Rektörü Ce 
vam eden Rodrik, dudakları köpüre nin kenarına dayamıştı. karı kald~rarak: A 1 mil Bits:ı· General Salih. z.ek~. Ali F~at oku 
köpüre söylenmiye başladı: _ Haşmetmeab !.. Görüyorum ki _ Niçin bu kadar telaşlısınız, mad-ı I~ gelmışler •. s.aat 11 d~.1sti~lal marşıle Ata-

- Merak etme, emin ol, her şeyi yavaf yavaş sükunet kesbedivorsunuz: mazel. Renginiz de 0 kadar değişmiş !urk he!kelının açılııı torenıne başlanmıştır. 
b ·1· Lı • ·şı'tı'yorum ı f l kı'.,, Yoksa, yolda çapkınların tecavu'·z- j istiklal marşı söylenirken Orgeneral Fahret ı ıyorum. ı-ıer şeyı 1 ••• a - Siz ne kadar sakin o ursanız, sizinle o 
1- b h Ik d '} ·d "k · b. 1 · · • d E- ed 'l tin heykelin kordeli'ı.sını kesmiş ve Atatür-"Kat en; a enı en 1 ra sız iT gü· kadar ıiyi konuşulur. Sabredeceğim. erme mı ugra ınız. ger s yecı er .. .. . • . . 

h .. I • h · k . . . . "d f d d;l . d' kun Mareşal unıformasını labıs çok güzel 
ru un so:z: erme e emmıyet verece Tamamile sükunete avdet etmenizi sızı ıyıce mu a aa e eme . erse, şım ı h 1 1• b"t" h b .1 b' 1 h lk k f k lbl b h k d , . . • . ey :e ı u un ey etı e ve ın erce a ın 
.adar zayı .. a i ir Ü Ü~ ar. deği • bekliyeceğim. Ondan sonrn, size beş hepsmı kırbaçtan geçırecegım. alkışları arasında meydana çıkmışbr. 
lım, ve .. böyle olmayı da hıç bır za - on çift lakırdı söyliyeceğim. Diye bağırdı. istiklal marşından tıonra okul komuta-
man aklımdan geçirmiyeceğim. _ Neye dair?.. Ma.dmazel Florinde, bu sözleri işit· nı Behzat Köker davetlilere ve halka bir 

- Llıkin haşmetmeabl ••• Şunu iyi _ Oooo. Korkr;nayınız .. sizı uzun memiş gibi davrandı. Öfkeli bir sesle: !söylev vererek bu heykelin yedek sübay o· 
bilin iz ki..... uzadıya fikirler ve nasihatlerle yoracak - Dayım nerede?.. kulunda yapılmasının manasını, heykelin 

- Rica ederim, Madam .. gene hal • değilim ... Artık; her şeye, ve her ha- Diye mırıldandı. nasıl ve kimler tarafından yapıldığını an-
kın avukatlığına başlamayınız. S:z, bu karele alıştığım için, bana ihanet teş· ihtiyar zenci, büsbütün şaşırarak: iatmış, «sübaylık tahsilini bu binada gör-
bahsi açtıkca, karşımda bir Yahudi ha- kil eden zevklerinizden de ~ikayet et· - Dayınız, muhterem Kont hazret· müş olan Atatürk'ün her yerden evvel bu 
hamı bulunduğunu zannediyorum ve miyeceg·İm. leri; şimdi büyük salona indiler. Papa- binada bir anıtının yapılması lazımdı.» de-

k · · l miştir. sizden ti sınıyorum. y " ğanlarina ay çiçeği yediriyor ar. - ar.. Kumandandan sonra Salahattin Savcı 
- Zarar yok haşmetpenah .. ben - _ Sizden, s3dece bir ~ev. rica ede • (Arkası var) N k 

H b 
, "' - . , , , • • ~ .. , . , , . . . . . . . ve afiz birer şiir o umuşlar ve böylece 

den ıiksininiz! atta, enden tiksindi- - · G" .. •· .. I .. 
cegım. . . ozunuzu açınız, ıaşmetme- ır merasimin ikinci kısmı bitmiştir. 

ğin iz için, başka kadınların, başka kız- abt.. Üç asırdanberi haşmetle hüküm 1 BANKA KOMERÇiYALA ! Büyük ziyafet 
ların huzurlarına ihtiyaç gösteriniz... V 1 l k ı D l'l '- l b '- kh süren izigot arıı:ı sa tanatı, artı gö- iTALYANA . avet ı ere oıı;u un üyüK yeme ane-
F akat hiç olmazsa, bu kızlardan tokat çÜyOi:... Bu inhidam, her ~eyden ve 

1 
sınde 1 700 genç ıübayla birlikte bir öğle 

· · h lk f t h 6enn::ı.yes1 Uret 7oo.ooo.ooo · f • 'l · ek V l' O 1 yemeyınız ve.. a m ne re ve usu- herkesten evvel sizi ezecek •.. Ölme _ , zıya eti ven mış, yem te a ı, rgenera 
meti kar~ısmda, şerefli mevkiinizi her 1htlyo.t akçesi Lire~ 145•769•054.SO 1 Fahrettin ve diğer generallar, Rektör ha-

"' nizden korkmuyorum. Fakat; yaban- Merkez! İdare: MİLANO 
gün biraz daha küçültmeyiniz. zır bulunmuştur. cı memleketlerde, bütün şeref ve hay- itntyanın b""lıca "'Chirlcrtnde 

M d ı B f t h ...... " Diploma tevzii merasimi 
- a am .. ana ne re ve usu- siyetlerden mahrum bir halde, sürün - ŞUBELERİ 

met besliyen budalaların kimler oldu - k ·hti il .. d. , d k . l .1 Yemekten sonra yedek sübaylar bölük 
me il ma ermı üşiın Ü ce tıri tirı fnglltere. İsviçre, Avusturya, Maca- bölük mektebin arka bahçesinde toplan-

ğunu biliyorum. Bunlar, vergi ver • titriyorum... Halkı, hı'çe sayı ... •crstı - rlstan,·Yugoslavya, Romanya, Bul- h 
J nıış ve azırlanan masalara sübayların dip-

mek istem iyen bir takım hasislerle, Al- p k~ IA ı S H 1k "·~ ee hlrl nuz. e a a .. ayınız!.. at a acımı- garistan, Mısır, Aıner.&AA ma lomaları getirilerek diploma tevzii mera-
lahın oğlunu çarmıha geren Yahudi • yorsunuzl Pekala!.. Acımayınız! .. La- Müttchldesl, Brezilya, Şlll, Uruguay, simine başlıınmııtır. Evvela Komutan Beh· 
lerdir. Pekala .. bunlara karşı ne su - kin, hiç olmazsa bana, bana olmazsa Arjantin, Peru, EkVatör ve -rıat bir aöylev vererek yorucu bir çalışma· 
retle hareket etmemi istiyorsunuz~. bile kendinize acıyınız... Kolumbiyada nın sonunda ihraz ettik•.ri şerefli rütbe • 
Bu · renç mahlukların. her gün çene- Rodrik, gürültülü bir kahkaha ko • Afllynsyonlıır den dolayı gençleri tebrik etmiş, bu tebri-
lerini mi okşayım, sırtlarını mı sıva • pardı: ISTANBUI~ ŞUBE MERKEZİ ke karşı 1700 genç sübayın bir ağızdan 

h · · d ld Galata Voyvoda caddesi Karnköv ~o"yledı"kl ' • 11 v b b' t t yım; epsını sarayıma o urayım da, - Madam!.. Kötü bir falcısınız. Fa- " .. en «sag o » ce a ı ır op ra· 
«Buyurun, efendiler .. ahbabca yiye _ k Palas (Telef. 44841 / 2/ S/ 4/5) kası gibi. geniıı bahçeyi çınlatnııştır. 

at, insanı güldürmesini çok iyi bili - Şehir dııhilı'ndckl ııcenteler •• B d h · · · C h · un an sonra epınızı um urıyet or· 
lim, içelim .. dos tca eğlenelim . ı> diye yorsunuz. ~-tanbuld" ·. AlAlemclyan hanında d ı ı d b ı .u; .. .. usu namına se am arım iye söze aş a-
mi bağırayım? .. Mada m!.. Hiç şüphe Diye bn~ırdı ve sonra birdenbire yat Telef. 22900 13/ 11/ 12/15 Beyoğ - yan Orgeneral Fahrettin genç sübaylnra 
etmeyiniz ki, h alk denilen güruhu ben tığı yerden dirsekleri üzerine doğruia • lunda: İstik.HU caddesi Telef. 41046 yedek sübayın manasını ve şerefinin b u-

r.izden çok iyi tanırım . H a lk. her yer· rak: İZ.l\IİRDE ŞUBE yüklüğiinü anlatmıştır: 
d e, dünyanın he r köşesinde, garip bir - Madam!.. Kilise tamamile elim - «Yedek sübay büyük bir mana ifade 

Çocuklar yrırdun 
Her tarafında 
Bayram yaptılar 

(Baştarnfı S"mci sayfada) 
mektepliler ve halk iskele meydanında 
toplanarak 23 Nisan Hakimiyeti Millı· 
ye ve Çocuk bayramını kutlulamıştıı 
Bayram çok güzel geçmiştir. 

Üsküdar~ 
Halkevinin hazırladığı program dai· 

resinde ilk ve orta mektepler talebesi 
iskele meydanında toplanmıştır. Alay 
buradan hareket ederek Halkevi önüne 
gelinmiştir. Burada Halkevi bandosu 
İstikliı.l marşını çalmıştır. Parti B~ka
nı Macit Oktar, Halkevi namına da mu 
allim Reşat Kaynar biı-er nutuk söyle 
mişlerdir. 

Bundan sonra Halkevi salonunda 1 O 
inkılap piyesi ve gece de Milli kahra· 
man piyesi temsil edilmiştir. Çocuklar, 
tramvaylarla gezdirilm~şt ı r. 
Bakırköyünde Hakimiyeti milliye ve 

Çocuk bayramı büyük tezahüratla tes· 
it edilmiştir. Talebeler ve halle istas • 
yon meydanında toplanmıştır. Bando 
tstiklfil marşı çalınış, nutuklar söylen· 
tniştir. 

Vilayetin Çatalca, Sarıyer, Kadıkö; 
Kartal, Şile, Silivri, Büyükada kazala· 
rında da bayram büyük merasimle kut 
lulanınıştır. 

Çocuklnnn ziyafeü 
Dün Çocuk kütüphanesmde, çocuk· 

lar büyüklere b ir çay ziyafeti vermiş
lerdir. Davetliler çaydan evvel çocuk 
korosu tarafından söylenen şarkıları 
dinlediler. Bizzat çocuklar tarafından 
yazılıp gene çocu}>lar tarafından oku· 
r.an nutuklar çok alkışlandı. 

Davetliler arasında bulunan İstan .. 
bul valisi Bay Muhittin Üstündağ ço· 
cuklara ayrı ayrı iltifatta bulundu. 

Çocuk Esirgeme Kurumu nahiye meı 
kezi bayram münasebE:t ile 78 çocuğa 
Küçükpazar şubesi de 31 çocuğa elbise 
ayakkabı, çorap ve kasket tevzi etmiş· 
lerdir. 

Bugün saat 14 de Turan tiyatrosun· 
da çocuklara bir konser verilecektir. 
Ve şehrin muhtelif semtlerinde müsa.· 
merelr, çocuk baloları yapılacaktır. • 

İzmit, 23 (Hususi) - 23 Nisan Mill1 

Hakimiyt ve Çocuk bayramı Atatürk 
anıtının bulunduğu Cumhuriyet mey~ 
danında parlak b ir şekiWe kutlulan ~ 

mıştır. Vali Hamit Oskay bir söyle"' 
vermi.ş, General Abdürr2hman Naf 'h 
Amiral Mehmet Ali, İbrahim, Mustı:ı· 
fa Kemal müzesinde hazır bulunmuş~ 

!ardır. 

G eçit r esmi çok güzet olmuştur. ~ 
ce Ulu Gazı mektebindr· çocuk balo~t.1 
verilmiş, eğlenceler tertip ed ilm ur . 

Lüle burgaz, (Hususi) - Hn\' ınırı 
yağmurlu olmasına ra~men 23 Nı!:ı .. ırı 
bayramı burada büyük tezahüratla kt.lt 
lulanmıştır. 
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Es 
MONOLO (; 1 

· mektep y i mektep 1 
Bugünün çocu - lır, :mektebe götü -

ğu an'atacak: rürdii. Siz gözleri • 
Dünkü çocukla • nizi sHe sile, burnu-

nuzu çeke çeke n siz bıliyor musu-
nuz? Bilmiyor mu- mektep kapısından 
sunuz? Olur şey de· gire!', yere bağdaş 
ğiL. Canım bugün - kurardınız. 
kü büyükler değil Şimdi sıra oku -

makta. ArJmdaşla • ınisıniz? Siz bugün· 
kü büyükler, dün rınızla bir ağızdan 
çocukfardınız. u _ okumıya başlardınız 

nuttunuz mu?. Ben - Elif Edime, Be 
unutmadım.. Bana Bevle~beyi, Te Te-
~ktepte öğretmen kirdağ, Se Selanik, ' 
öğretti. Amma ne Cim Cibali, Ha Hay 
~ldüm .. Ne gül - darpaşa, Hı hıyar 
dunı.. Ne gülklüm.. bost$lnı, Dal davul', 
Eskitlen mektepler Ze zurna .. Ben çala-
ılandik,i mekteplere yım sen oyna. 
b en z e m e z mi ş. Çat Gut. Ne oluyor? 
Çocuklar yere otu • Birdenbire korlru 
rur, övle ders okur- verd~niz.. Korka • 
lı-l mıŞ Hem de ye- cak bir şey yok ha-
re ele rahat rahat yım .. Çat çut vur • 
oturabil~eler ne ise.. madım. Ders oot -
Onların öğretmen - miş .. Çat çuta ~ır.a 
lerı tatlı dilli, güler gelmişti de takhdı· 
~~"ü filan değillermiş. Elleri sopalı 1 ni yaptım. Tabii bir ~ey; ders bitince 
llnış. Hepsinin yanıbaşın<la bixcr tane sıra dayak faslına gelır .. 
koskocaman değnek bulunwmuş. He- Nasır sizin mektep bi>yle değil miy
le hadtiiıne düşmüş.5e biri yaramaz.lık di? Görmüş gfui biliyorum değil mi?_ 
etsin, yahut ta yaramazlık ne demek.. ..~a siz bitim mektebi biliyor 
Yanındakine dönüp baksm, öğretmen musunuz? .Bihneı.ısiniz .. Onu biz biliriz .. 
hemen sopasını ahr. Çat çut, çat çut Doğrusu bilmenizi de istemem ya! Ne
Yapıştınrmış. den mi istemem? Sö~rliyeyim.. Bi -

Ş€.y d.anlmayın amma baylar ba • Iecek olursanız, ben de çocuğum, 
Yanlar. Hani sız çocukluğunuzda mek- ben de okuyacağım diye melde· 
te~ gitmişsinizdir ya .. Hadi söyleyi • be koşarsınız. Bizim mektepler o 
"erm bana bakayım.. Ne kadar dayak 

1 

sizin mektepler gföi de°'il .. Bir defa biz 
Yedlniz? Söylemez mismız? Ben bu • mektıebe ağlamadan gideriz. Ancak bizi 
n~ evvelden de biliyordum .. Hiç insan mektelbe !ffejndermemek isterlerse ağ· 
ç ar dn, hem de koskocaman insan: !arız. Bu niye mi? Niye olduğunu şiın
le - Ben şöylıe dayak yedim, ben böy· eli anlarsınız .. Bizim mektep sizinki gi-
ı~Yak yedim! bi değil Sizin mektepte her sabah kar-

llll? 
1Y~. b8:"andıra bal~~ndıra anlatır şınıza çıkan öğretmenlerin elleri so -

· Şımdı bakalım. ŞoyJe ben sora : palıymış .. Bizim mektepte her sabah 
Yun· ıka ··- 1 . · bizim karşımıza ç 11 ogretmen erın 

- Siz hay evet evet şımdi güle güle elleri sopalı olmadığı gib'i yüzleri de 
Yiizilme bakan bay. ŞöyJe yaşınızı tah- her zaman gülümser. 

~n edeyim. Otuz .. Ho~unuza mı git~i. Bizim mektep gıcır gıcı.r temiz. Yer-
ay.ı.r, biraz daha çıkacağım .. Otuz beş.. ler temiz, duvarlar temız, her şey her 

Gene hnsunuza gı"dirvor. Müsaade edin 
d ....., "" şey temiz. Biı.d~ bir defa dayak yok. 
~.biraz daha çıkayım. Kırk beş ne o? Onu bırakalım. ikide bır azar da yok. 
iU~ünüz buruştu. Bari tamam.lıyayım .• Yanına baktın, konll§tun, oynadın, di-

llJı beş yaşmda varsınızdır ya! Şimdi ~ insanı azarlamıyorlar. 
haydi dönüverelim. Nereve mi döne • 
Ceğız.. Nereye olacak, kı~k beş sene Bizi evvelfı okutuyorlar Amma sizin 
evveıe .. o zamanki kendınizi görüyor okuduğunuz gifbi değil. Bız teker teker 
:musunuz? Amma • ben görüyorum. okuyoruz. 
~e.ktebe gro iıyordunu7.. Sabahleyin Elif Edirne, Be Beylerbeyi, o sizin 
.l\alkınıştmız: zamanınızda imiş. Biz şimdı okuma ki-

- Anne gitmem de gitnıem... Ben talbından güzel güzel hikayeler oku • 
lllektebe gitmem! yoruz. Okumak bitti, h:ıydi bahçeye. 

Diye avaz avağ ağlıyordunuz. Ben Artık oyun ·bizim öğretmenler bizim-t sizin yerinizde olsam ağlardım ya. le beraber oyun da oynarfar. Hem on
. san hiç dayak yemeğe gönüI rıza - lar ne oyunlar biiiyorlar, ne oyunlar, 

Sile gider mi? bütün bu oyunları bize öğ'retiyorlar. 
N'e ise kalfa dedikforı. Yarı bade • Mektep öyle iyi yer öyle iyi yer ki 

:nıe, yarı öğretmen kap~ya gellr; sizi a- ben bayılıyorum. * * ..................................... ·-····················· ........... .._ .......... -.... -.......................... . 
Tıraş olan k~~·~~~~ za -ı yeni Bilmecemiz 

manın<la Roma Dört kişi ve büvük hediye 
kadınları, erkek-
ler gibi sakalla • 
rını tıraş etmek 
mecburiye
tinde idiler. O 
zaman 
rm da 

kadınla • 
sakalları 

olması istcniii -
k • yordu. Sakal çı -

acak diye kadınlar muntazaman tıraş 
olurlardı. 

Güneşin sıcaklığı 
Güneşin .sıcak

lığı güneş yüzün
de 6500 derece -
dir. Fakat mer -
keze doüru git -• :> 

tıkçe sıeak:ık ar • 
tar. BJzı fılımle • ~ 
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O Y N 1 YAN - YEMEK Y i YEN -ÇALIŞAN ÇOCUKLAR 1 

Oynıyan çocuklar 

~emek yiyM çocuklar 

Çalışan çocuklar 
Ev'inde oyuncağile oyrııyabilen, iyi annelerine, kardeşlerine bakan çocuk- meli, onıl.an da eğlencelerine, iştiralO 

yemek yiyen, mektepte çalı~an çocuk- lar da var. Bayramı eğlence içinde ge- ettiımiye, hediyelerinden onlara da ~ 
lar ne kadar ~ksa; sokakta oynıyan, ÇiTen, bayramda hediyelE>r alan çocuk- parça ayırmağa çalışmalıdırlar. . 
sokakta eline geçirdiği her hangi yi - lar kendileri gi'bi eğlenemi_venleri, ken- Çocuk bayramında her çocuk sevmır 
yeçeği yiyen, ve öteberi .satıp parasile dileri g'ilbi hediye alamıyanları düşün - meli, her çocuk gülınelidir. 
........................................................................................................ ~·~·~·~\ 

HiKAVE 

Sporcunun elbisesi nerede bulundu? 
Haluk Mecidiyeköyünde cadde üze-ı 

rindeki sahada her akşam mektebtcn 
döniince top oynardı. 

Mektebten gelir gelmez eve uğra -
madan sahada soyunur, pardesüsünü 
ve şapkasını bir taş üstüne bırakır, ce· 
ketini bir tarafa fırlatır lravn kararın -
caya kadar durmadan futbol oynar .. 

Geçen akşam da gene mektepten 
gelip sahada soluğu aldı .. gene parde· 
süsünü bir yana şapkasını bir tarafa 
atıp maça daldı .. 

Maç Şişli küçükleri ile Mecidiyekö· 
yü küçükleri ara:;ında idi... Bunlar 
birbirlerinin Galatasarayı ile Fener -
bahçesi gi>i idiler .. 

Maç aralarında o kadar heyecan~ 
oldu ki havanın kararmasile' beraber 
oyun da bitti ve herkes dağıldı .. 

Ertesi gün sabahleyin mektebe gi • 
decck olan küçük Haluk. saçlarını ber· 
mutad büyük bir dikkatle taradı. Çan
tasını ve yemek tasını hazırlayıp soka· 
ğa çıkacağı zaman pardesüsü ile şap -
kası meydanda yoktu. Bütün ev sefer
ber olup pardesü ve şapka aranıldı. 
yok yok .. Bir yandan babası sordu, di· 
ğer taraftan annesi çıkıştı: ............................................................... 

/,~~ hasında ağacın ıtepe!inde sallanıyor, 
\İ,'<:~ şapkan da kale direğinin tepesinde o• 
~ "!' , turuyor dedi. 

'i;_ Bu söz bütün ev halkının tclaşıni 
geçirmişti fakat babası oldukca kız • 
gındı. Bu •kızgınlıkla sordu: 

- Peki pardesün ağacın tepesinde, 
şapkan da kale direğinin üstünde n-. 
arıyor). 

Haluk hazırladığı çantasını ve ye 11 

mek tasını alıp kapıdan çıkarken dur
du buna kendi de şaşmıştı öyle ya q 
dün akşam onları gelişi güzel bir ta • 
rafa atıvermişti .. bir müddet düşün • 
dü .. sonra babasına dönüp: 

- Babacığım bak bir de siz benim 
!-porculuğumu beğenmiyordunuz •• 
sporcunun elbisesi de şapkası da kcn• 
disi gibi sporcudur. işte gördünüz ya· 
biri knle direğine diğeri de ağacın te
pesine fırlamışlar .. 

Dedi!.. 

-----.. ······-.. ·········-·· .. ···· .. ··· ... ···· .. -···-
Soğuktan ölen fok 

- Oğlum, dün akşam pardesiinle 1 Son zamanlar-
d da bir kaç alim ~apkanı nereye astın ı ~. i b. k 

H l"k d"" .. ~_J .. d .... d"" b' .. 1.. ır utup seya • 
a u uşunau uşun u ır tur u haline çıi<m;şJar • 

hatırlıyamadı. 1 dı . Bun~ar yan -

Gene bir müddet ev arandı tarandı, larma b:r de fok 
gene yok yok!.. almışlardı. Bu fok 

tin iddialarına göre gi.ıne:j mı:!rkezlcrin
dekj sıcaklık kırk milyon dereceyi bu
lurmuş. Kaynar suyun dere<:esi yüz ol
dun-una göre artık sıcakhğm nisbetini 
siz dilijunün! 

resmini kesin; güzelce ayrı ayrı renk
lere boyayın. iyi boyıyanlardan dört 
kişiye birer tane en büyük cinsinden 

Bu resimde bir kız çocuğu var. Elin-, lastik top; diğer yü~ kişiye de gene 
deki yeleğile oynuyor. Bu kız çocuğu çok güzel hediyeler vereceğiz. 

senclerdenb~ri bir hayvanat ba~ç<.>sin• 
. Tam bu ara~ma esnasında ufacık de yaşıyordu. Kutba r:i " ,kler: a.man 

bır çocuk geldı :J · fok o anın so • uk h , \ .na t3h~mmül 
- Haluk .. senin pardesün top sa - edemey.p hemen ölüverdi 
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Sulh, ancak geniş hudutlu 
Ve çok taraflı 
Dostluklarla temin edilir 

(Baştarafı 2 inci sayfada) 

Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 
-~- , -~-

ğe meraklı olan bir mıl1et değildir. Bi
zim sevdiğimiz tek bir şey var: Sulh. 
Sulhü sevmek demek, bizce, milletler 
arasındaki dostluklar sahasını daralt -

mak değil, genişletmek dernektir. Bir TürklY\' - İran transit yolunun ihraç ıs- men şikftyet yapıldığını ve kooperatif birinci 
fazla dost, ıbir fazia emniyet ve bir faz- kelesi olan Trabzon limanının esaslı surette ellere mal verip tezgah sahipleri ıoo kuruş 
la sulh kuvveti deme.'<:tir. Bizce dost- ıslahı kararla.ştırılarak İstanbul Liman U- lazlaslle bu iplikleri lklnci ellerden aldığını 
luklar, tecavüz maksadile yapılan bir mum Müdürlüğüne bağlanması üzerine Li- hayretle okudum. ~d~~I erkek Teyze okuyucularından 

llpmm şart- rica ediyor: 
ları az de- 1 Biriken mektuplann neşrini bitirin· 

· ğildir f ceye kadar yen.ilerini yollamayınız 
Teyzenizin anketi ümit ve tasavvu

run fevkinde bir rağbet gördü: Bu 
dak-i:kada elimizde binlerce birikmiş 
cevap vardır. Bunların neşri aylara 
mütevakkıf bulurunaktıı.dır. Şimdilik 
yalnız bu cevapları neşretmekle ildi
fa edeceğiz. Bilfıhara VE" tekrar iste
yenlerin cevap yollamalarını istiyece

Benim hayalim 
deki erkek tipi 
şöyle olmalıdır: 

Vücudu: Orta 
boyda ve yaşadı
ğı müddetçe her 
ya'jta hayatın bü
tün maddi ve ma 
nevi yorgunlukla 
rına, ıztıraplarına 

ve sevinçlerine ta 
hammül edebile-

ğiz. 

Kadm evlen
meden kusur
larmı erkeğe 
söylemeli! 
Kalbimde ya ~ 

rattığım kadın ti
pi şudur: 

1 ~ Vücudu: 
Selvi iboylu, ne 
şişman, ne zayıf, 
müdevver yüzlü, 
beyaz ten ve çeh
reli, siyah kaş ve 
gözlü. 

2- Tabiati: İlk 

harp dostluğu değil, m U!etler arasında man Umum Müdürü Raufi Manyası bugün- (Yavuz hırsız ev sahibini bastırır> tabl -
lerde Trabzona gidecektir. naun Manyasl, linden olan bu mesele kooperatif bu gibi p

güzel geç.inmeyi temin ffien sulh va- Trabzonun yeni Umanı haKkında tetkikler hıslara ipllk vermediğinden dolayı Vekfilete 
sıtalarıdır. Kurduğumuz yeni dostluk- yapacaktır. Yeni Trabzon limanı tamamlle ve Ticaret odasına kooperatife 101suzluk 
ların hepsinin de gayesi budur. Bu ga- asri olacak ve bir an evvel inşasına başla- vardır diye bir haftadanber! tahtibt ya -
yeyi ise, herkesten ziyade inkılap Rus- nacaktır. İnşaatın , İstanbul limanını yapa- pıldı ve görüldü ki blzlm hesaplarımızda 

.• · nl h k . cn.k olan İngiliz şirketine verilmesi çok muh- doğruluktan başka bir şey yoktur ft bunu 
yasının ı) ı a . a111ası v.e A er ·este~ mya- temeldir. gören müfettiş kooperatlt aleyhinde imza 
de onun takdır etmesı lazım gelir. Trabzon limanında evvelce Ruslar tarafın- ı verenleri Ticaret odasına celbel.m.lf n s1.zln * dan yapılmış bazı tesisat mevcuttur. Blr dal- yazınızda tahkikat esnasında kooperaW ta-

Do.stlukta ve sevgide kıs'kançlık fe- gakıran vardır. Bir va12ur yarıaşabllecek bir 1 rafından müfettişe verilmiştir 
na bir şeyıdir. İnsanlar arasında fena-ı ıı~~n yapılmıştır. Gene liman inşasına ait Kooperatif bugüne kadar çok namuskA· 

_ A buyuk kesme taşlar bulunmaktadır. Yeni ll- rane hareket etmiş ve 250 lira ile ile glren 
lık lar <logurmak bakımından ferdı kıs-

1 
manın inşasına bunlardan ne şekilde istifa- bugün 15,000 lira lle iş yapan ve çok revkln

kançlıklar ne kadar merdut bir şey~e. de edilecet!'f tesblt olunacaktır. Bu tetkik- de Azasına yardım yapan bu teşekkül coml
milletler arasında da klskançlık aynı lerden sonra Umanın inşası için plan hazır- yet azasına da yardım yapmaktadır. Ve tp
şeydir. Cihan sulhü, dar huduLlu dost- lnnacaktır. Tahran - Trabzon transit yolu- llklerlni temin için her dakika her ıere baf 
lukl la degı· ·1 k b'l ld • k d lJUn bh: kısmının inşası bitmiş olduğundan \•uran ve kooperatifin böyle çallflllUUU çe-

. ar 1 a ı 0 ugu a ar ge- Trabzon limanının çabuk yapılmasına büyük kemlyen bir takını menfaaL sahipleri too-
nı!? hudutlu ve çok taraflı dostluklarla ehemmiyet verllmektedir. peratiti dağıtma.k ve dokumacıların blr ço-

re'k, sportmen, da 
yanıklı, çevik ve 
mütenasip olmak. 

Ankete cevap yazmış olanların sa· 
bırlarını suiistimal etmemek içindir 
ki okuyucularımızdan artık anket için 
yazı yollamamalarını rica ediyoruz. 
Vaziyet müsait olur olmaz, sizleri, 
haberdar edeceğiz. 

şart çok titiz ve si 
nirli olmamak, ha 

daha .iyi temin edilir. Mademki, hepim1 ğunun okuyup yazması olmadıtı halde bir 
zin maksadı da ayni ~evdır şu halde Türk Fransız ticareti takım başka desıse ue ıınza toplayanlara 
Pravdanın yazısı Iüzu~uz ~lmaz mı? 13 İ~nclk[ınun 1937 de feshi ihbar edllmlş bugün sual açılmıştır. Ve sizin ıuıetenlze de 

. . . ı T- bu suretle mektup yazan ve yahut imzası o-

Güzelliği: Kusursuz ve arızasız ol • 
ması kafidir. 

Taibiati: Hayatın tabii akışlarına gö
re normal bir şekilde uysal, ımwlis, teh
like an'larında himayekar. koruyucu, 
lt.am manasile müşfik, mültefit, muhi
ltinde renk ve ahenk bırakan, sözü ve 
sohbetinden hoş1anılan, muhitini sık· 
mıyan bir talbiate malik. 

Tahsili: Medeni bir msan olabilme
si için bir lise tahsilile beraber mut
ilı ek lbir ecnelbi lisanı bilini~ olması ıa -
~ım. 

Yaradılışı: Şuh, hayali zengin, mu
IJite ~ina, görgüsü ve düşüncesi derin 
t•e hassas, tutumu sever, söylediğini bi 
lir. 

Karakteri: Tam manasıle bir yuva ha 
itimi ve babası, yani tarnamile gönlü
ııü yuvasına , vazifesine, vatanına w-

"yatın acı ve tatlı 
gün~rine katlanmak, ciddi olmak, 
evine bağlı bulunmak, aile saadetini bo 
zacak en ufak harekattan içtinap et· 
mek. 

3 - Bilgi derecesi: Ev idaresini bil
mek, tahsili ne olursa olsun kendisin
de anlamak kabiliyeti bulunmak, bi
naenaleyh gene okur yazar, ve ayni 
zamanda okuduğunu anlam.k ve mera
mını yazmak. 

Evlenmek için ikinci şcırt: Biribirle
rile görüşüp anlaşmak, ıbütün kusurla
rını önceden biribirine anlatmak. 

ZUe: R. S. 
(Sarih isim ve adresinin n~rlni 

ıstememt.ştir.) 

- 20Q -

Erkek, müşfik, Alicenap ve 
vatansever olmalı ! 

ren mert bir şahsiyet, düşüncesi temiz, En çok beğendiğim erkek tipi şudur: 
tavırları ağır, giyimi ve oturuşu vekar- Sarışın veya esmer olmasının ehem-
lı, yabancı muhitlerde iz bırakacak, sa- ,miyeti yok. Vasat derecede güzel ve 
mim'i, uysa~ kanı sıcak bir erkek. .sıh'hatli olması kafidir. 

San'ati: Şalhsi yaşamasile lherhangi Karakteri: Doğrulusu sever, müte -
bir kadını vasat derecede vasatabile - şebbis, çalışkan, evine merbut olmalı
c~k !bir san'at sahibi olmas;, s"an'atinde dır. 
1stil&al araması, ve bu uğurda yüksel- Tahsil ve zeka derecesi: Aile, saadet 
mekten, çalışmaktan yorulmaması esas ,ve is't.iıkbalini düşünerek tıayatını ona 
tır. göre tanzim edecek kadar olmalıdır. 

Medeni insanlığı: Pürl.izsüz, noksan- Evinde olduğu kadar iş başında da 
sız ve olgun olması. muhitine karşı şefakatle muamele e-

Umu.mi meziyetleri: Temiz, tamami- der, alicenap ve herkesten sevgi toplar 
le mert, asil ve tam mana.sile erkek. olmalıdır. 

İsparta: Radiye , Nihayet vatansever olması da şart -
- 207 - ,tır. 

Kadın kıskanç olmamall I 
Beğendiğim kadın tipi: 
Ailevi vaziy~ti orta halli, namuslu, 

eşine karşı hakiki bir sevgi besleyen, 
ciddi, !büyüklerine hürmetkar, temiz 
ve idareli, ikıskanç olm1yan, en az ilk 
tahsili olup konuşmasını bilen, vücu-

Son Posta'nın 'refri': ası : 13 

Kadıköy: Dürrbnlsa 
(6arlh adresinin neşrin! Jstememl.ştır.> ..... -.................................................... _ 

du mütenasip, teni açık esmer, gözleri 
cazip, çehresinde haf Ü bir tebessüm 
ekstk olmıyan, tutumlu, mütevazi ve 
kanaat.kar .. 

Unknpanı caddesi No. 77 de Tevfik 
va.sıtaslle Tahsin Önal 

Wffril C iT L ~ N 13il<s 
[ 

Hiç hassas olmıyan kalbinde çarpıntıya 
hiç istidad bulunmıyan bir in~an be _ 
ğenilmez ya ... Onun için hen de sizi 
biraz tanımıya başladıkca, inkisara uğ· 
ramak şöyle dursun, daha ziyede se -
vİyorum ... Ah, af buyurunuz; sevini
yorum, diyecektim ... 

- Sizi babama tanıtırken felsefe 
profesörü diyecektik ama birinci sınıf 
avukatlardan desek daha yerinde ola
cak ... 

- Seviyorum, diye ağzımdan na • 
sılsa bir laf kaçırdım da onun için mi 
böyle söylüyorsunuz?. Boş bulunup 
da bunu hemen şimdiden ifşa ~divere
cek olsam belki sırna~ıklık gibi görü -
nür. Vakıa gizli olan, tanınmıyan şey
lerin daha ziyade sevileceğini demin -
denberi uzun uzun anlattım. Hele be
nim bundan ne kadar hoşlandığımı siz 
bile öğrendiniz. Fakat ne de olsa, in
san ilk gördüğü bir genç kıza da, bir
denbire, seni seviyorum, diyemez ya ... 

Yaz;ıo: Kemal Ragıp 

- O da doğru ... Ben de söyliye -
mem, siz de inanmazsınız. Fakat ile
ride, ldm bilir, günün birinde eöylen· 
mesi belki de mukadder olan, belki de 
alınlarımıza yazılmış olan bir sözü, 
bugün nasılsa boş bulunmuş, ağzım • 
dan kaçırmış olamaz mıyım~ .. Bir te· 
sadüf; bunu şimdiden söyletmiş ola • 
maz mı? .. 

- Bu bahsi artık burada kapatsak 
fena olmıyacak, sanırım... Biraz faz-
laca uzadı .. . 

- Doğru .. . 
Turhan bir aralık sustu. Gözleri u

zaklara dalmış, derinden derine düşü· 
nüyor gibiydi. 

Bu sefer, genç kız söze başladı: 
Yoruldunuz, galiba ... 

- Mümkün mü?. Keşki bu gece -
nin hiç sabahı olma.sa ..• Bu danı hiç 
bitmese •.. 

- Blimem, biraz düşünceli görünü· 
yorsunuz da.. • 

1\'Iuhıthn Bırgen o an urk - Fransız Modiıs vivendl ile kle- tanların bize verllmeslnl kendllertne "'""'"'e• 
u t...• p f rlng anlaşmasının 13 Nisan 103'1 den lUbaren """"l"' oon os a ' n ın 2 ay müddetle uzatılması t:ıkarrür etm•·ur. ratlf mukavelename mucibince hatlarında 

1J1u
•• a b k ' Mi lazım gelen muamele yapılacatı .... lllR -

S 8 8Sl : Bu anlaşmanın ana haUarı şunlardır: Fran- ten1zln ayni sütununda bu yuınm tekzip 
sa Türkiycye zirai ve sınat olmak üzere lld 

(Baştarafı 3 iincü sayfada) sınıf kontenjan ayırmıştır. Fransaya kont.en- etmenizi bu Türk teşekkülü namına rica e-
jan verilmemiştir. Fransa münhasıran ithal der, sonsuz saygılarımı sunarım. Şimdi miisabakanın esasını Jnıata -

lım, 40 tane tanınmış simanın fotoğ
rafını aldık. Her fotoğrafı üçer parça
ya böldük. Bunları birbirlerile karış
tırdık. Bu parçalardan her gün lfıalct
tayin üç tanesini neşredeceğiz. 40 gün 
bitince elimizdeki resim parçaları da 
bitmiş olacaktır. Sizlerden bu resim 
parçalarının her üç tanesini bir araya 
yapıştırarak bir futoğraf vücude getir
menizi istiyoruz. Bu iş s!zin için hiç te 
zor olmıyacaktır. Çünkü gördüğünüz 
gi:bi bu üç resim parçası ile beraber 

ıeJimlmizden istifade etmektedir. Fransada Kooperatif mödtlr " 
kontenjana t~bi tutulmıyan Türk menşeli Dokumacılar Cemlyet.t relıt:. 
mallarla Fransız men~ell mallar arasında hu (SON POSTA> - Bu me.Jttup tek bllıne• 
susi takas muameleleri yapılmaktadır. İbra- sine ve tek harfine Uişllıneden ayıum nqre-
cntımızın yüzde otuz beşiM muadil lehlmlz- dilmiştir. Mana çıkarılması ırGç olma.sına 
de bir serbest döviz marjı vardır. rağmen maıtbuat kanununun bir lCllln ola

DokumaC1lar kooperatifinin 
bir mektubu 

1121 nisan 937 tarlhlnde ekonoınl kısmında 
<Yazma, Dokuma Kooperatifi müdüril ve 
Dokumacılar Cemiyeti reisn hakkında res-

ayrıca parçaladığımız resimlerin asılla- EDE B / YA T 
rını da neşrediyoruz. 

(Baştarafı 8 inci sayfada) 
Parçaların yanında hergün tanınmış 

bir simanın fotoğrafını bulacaksınız. kümleri taayyün etmiş olan eserlerini 
Parçalardan biri bu res :m, diğerleri sırasile dilimize çevirerek bu seriye 

h 1 km koymalıdır. Bunun düşünüldüğünü de da a cvve çı ış vey;a daha sonra çı· 
kacak resimlere ait olabilır. zannediyoruz. Netice olarak şunu tek-
Yapılacak iş şu: Bu ı-esım parçalarını rar edelim ki bugün bu tercüme eser

kesip saklamak, yanlarındaki modelle- !er yolile çdk İ)i bir çığır açılmış hu
ri de kesip ayrıca hıfzetmek, resim neş- lunuyor. Ayni .zamanda Ankaradaki U
ri bittikten sonra modellere bakarak lus tercüme külliyatı da •bu tercüme e
her üç resim parçasından bir fot ~ ! serler adedin~ gittikçe zenginleştir -
meydana getirmek. ogra ~ekted~r. ~asılı b:1 ~ç ~ö:.1' k~ll~. neş -

Bu suretle elinizde 80 resim ol k rıyat, şun.diden yuzumtrro guldurerek 
bunları sarih isim ve adresinizle 

0

~~ '1 bir mahiyet alıınıştır denebilir. Hele 
yollıyacaksınız. İşte müsabakamızın

1

:~ b?na öyle ge~iyor ki eck>biyatm en ge
sası bundan ibarettir. nış manası bızde de asıl bundan son,,. 

Resimlerin gönderme müddeti ga _ ra anlaşılacak ve ,bilhassa yarının genç 
terle resim neşri müdô.eti bittikten s~~- ede~iyatçı n:sli her dild~n lisanımıza 
ra üç haftadır. Bunu müteakıp netice ~evrılecek yuksck eser1erı okuya oku. 
ilan edilecektir. ya dünkü nesillerden çok daha iyi ye -

Birinciye bir beşibiryerde altın, ikin- tişecektir. Bunların telü olarak vücu
ciye 2,5 liralık bir altın, 3 kişiye birer da getirecekleri eserler de hiç şüphesiz 
altın, ı O kişiye yarımşar altın, 20 ki- M Türk edebiyatında bli!ıhassa roman 
şiye çeyrek altın ve diğer 165 okuyu- vadisinde yeni bir ufkun açılışı olacak
cuya hoşlarına gidecek hediyeler vere- tır. Her şeyde olduğu gibi san'at eser· 
ceğiz. lerin.de de çok ınürnune ve iyi nümune .. 

- Herkes gibi .. ne çok iişürtim, ne 
de buzlar arasında yaşamasını ısferim l. 
Neye sordun uz?. 

- Ben soğuğa pek aldırmam. Fa -
kat ateşe sokulmaktan da pek korka
rım . Neden biliyor musunuz?.. Bir ke
re sıcağa alıştım mı, içime bir gevşek
lik çöker; artık oradan aynlmayı bir 
türlü istemem. Hele tekrar soğuğa çı
kacak olursam pek üşürüm: adeta da
yanamam, hasta olurum. 

Yeşil gözlü, esmer kız karşısındaki
nin ne demek istediğini hala anlaya -
mıyormuş gibi, yüzüne baktı. O aralık 
rnüzika da susmustu. Dans edenler, 
çifter çifter yerlerine dönüyorlardı. 

Turhan, başını önüne eğmiş: 

- Galiba, dedi, bu akşam ateşe bi
raz fazlaca sokuldum. Hiç alışık ol -
madığım kadar ısındım. Şimdi buradan 
çıkınca, anlıyorum ki, birdenbire çok 
üşüyeceğim 1.. Yalnız kalınca, şimdiki 
sıcaklığı pek arıyacağım !.. Demin ne 
kadar neş·em vardı. Ne kadar iyi bir 
gece geçirdim, diye seviniyordum. Fa
kat şimdi, bütün neş'em kırıldı .. 

1er bulup söylüyorsunuz. İnsan, ya -
hancı da olsa, üstüste bir iki kere dans 
ettiği bir kadına teşekkür içın, hiç ol· 
mazsa adet yerini bulsun, diye bir kaç 
~öz söyler. 

- Bunları düşünecek hal kaldı mı 
bende?.. Bütün gecemi zehirlediniz, 

diyorum size... Bütün gecemi değil, 
belki bu.'tu"n h D d. ay~tımı... e ım ya, 

şimdiye kadar hiç bilmediğim, hiç a
lışmadığım bir sıcaklığa, bir ateşe bu 

gece birdenbire yaklaşmı~ bulundum; 
bu geceye kadar soğuk, k.imses~ ge 'I. 

çen hayatımı unutacak kadar kendim
de tatlı bir uyuşukluk duydum. Şimdi 
bu sıcaklıktan ayrılmak, o soğuk ha -
yata tekrar dönmek? ... Pek kolay mı 

olacak sanıyorsunuz?.. Şey ... Kimsi· 
niz, Allah aşkına? .. Kimin nes!siniz? .. 

Genç kız ayrılmıya hazırlanıyordu; 
kıvrak bir gülüşle: 

- Kim olduğumu biliyorsunuz ya, 
dedi: Tanımadığınız bir kadın, işte ... 
Hem ben size soruyor muyum kimsi • 
niz diye... Unuttunuz mu, böyle hiç 

- ~eden, ne ol~~~uz?.. , . tanışmamak, hayali seven ruhlar için 
- Sız kırdınız butun neş emı... daha cazib olur, demiyor muydunuz? .. 

rak aynen neşri zarureti hAaıl olıııılQftur. 
Yalnız şu noktayı tebarüz ett1rmell ltsumlu 
görüyoruz: Son Postaya hiç bir dokumacı 
mektup yazmlf ve müracaat etmlf delildir. 
N~rlyatımız re.mıl ve salAhl19ttar makam
lardan yapılan tahklka ta ve alınan malQ -
mata istinat etmektedir. Bittabi tetemmül 
edince tahklka.t neticesi de 7alDl&cak\lr. 
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işte gayemiz budur ve bunun içind:iı 
ki lbu tercüme cereyanını büyük bir 

menmuniyetie lfarşılıyoruz, ye~ ki 
hep böyle a~amadan devam etsin. 

Halid Fahri ODnsoy 

Bülend, demindenberi uzaktan on .. 
lara bakıyor; hiç durmadan konuştuk· 
larını, gördükce: 

- Olur şey değil.. .. 

Demek ister gibi başını· sallıyordu. 

Dans bitip de Turhanla o yeşil göz• 
lü, yanık giQi kızıl saçlı genç kız yer
lerine geldikleri zaman onu karfıların· 
da buldular. 

Kumbaracı Arif paşanın avukatı, 
genç kıza sokuldu: 

- Turhanla tanışıyor muydunuz? •• 

Diye sordu. 
o da güldü: 
- Hem, pek yakından ..• 
Soma başını eğdi: yavafea onıarı 

selamladı. Ayrıldı; kalabalığa karıştı. 
Bülendin kaşları kalkmış, alt duda· 

ğı uzamış: 

- Maşallah, diyordu, vaktinizi hiç 
de boşuna geçirmiyorsunuz!. Pasta, 
sandoviç, şekerleme, viski derken ...• 
üstüne bir de tatlı macera, öyle mi?.. 

Turhan, pek neşesiz görünüyordu: 
- Alayı bırak, şimdi.. Keşki ye • 

diğimizle, içtiğimizle kalsaydım, ne 
iyi olacaktı? .. 

- Ne var, bir şey mi oldu) .• 

- Dese de ne dinliyen bulunur, ne 
de inanan 1 .• 

- Şey .. siz ıoğuktan kork.ar mıaı -
nız?. Çok üşür müsünüz~. 

- Ben mi?. Ben mi kırdım?. İltifa- Şimdi, neden kim olduğumu soruyor-
tınıza d~yecek. yok, doğrusu... Tam sunuz? .. Beni tanımak, o hayalden ni
ayrılacagımız aırada ne kadar tatlı aöz· çin ayrılmak istiyorsunuz~ •• 

- Dinle beni .. Amma bu sefer söy· 
liyeceklerim şaka değil... 

(ArbaYM") 



24 Nisan S O N P O S 'I' J. 

:---------ı-lttlhat ve Terakkide on sene 

iTTiHAT-V'EcllkTERAKKlifN SONU 
L TalAI, Enver ve C9mal nasıl kaçtılar, nasıl öldüler? 1 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

Saklanmak için Beşiktaştan Üsküdara 
hafiye kordonunu yararak geçmiştim 
.. Ah, ne fena günlerdi! Bir gün, beş 1 

~~n, on beş gün, sayısı malum günler 
~.n saklanmak kolaydı. Fakat, günü -
llun sayısı meçhul, akıbeti meçhul bir 
taklarnbaç oyunu oynamıya başlamak, 
Çok .. 1 b guç ve acıkh bir şeydi. Bunun a 

e.raber, kararımı vermiştim, ele geç
h'lıyecektirn ı. 

Doktor Reşit kaçmış 
d lık akşam geceyi Mecidiyeköyün -
Be :ge~irdim. ikinci akşam, Osman 
d' Y cıvannda bir dost evinde gecele "' 
d~rn. Fakat, bunlar muvakkat şeyler -
ti~· Maksadım, kendimce tasavvur et -

gıkrn, uzun müddet saltlanma yerine 
&e ·ı le 1 Inezde.n evvel, evime yakın yer-
il r~e geceleyip olup biten feylerden 
~ erdar olmaktı. Üçüncü geceyi, bi

:un1. 8J>artımanın yanı ba~ında oturan 
ı.;,e ırn Sırrıda geçirdim. Maksadım, ora- lstanbulun itgalini takip eden kara günlerden bir intiba; Sevr 
Ya o - '~ paçavruının imzası _ -&eç 'Vaxit gelip, benimkilerle gö -
ttıfüp kendilerine bazı yeni talimat fikirde görünmüyordu. Bununla be - yordu. Münaka~yı ittihatcı olan hı .. 
Verdikten sonra ertesi ıahah ilk va - raber, beni bir kere süzdü ve ihtiyatı raktı. 
Purla Ü k-da ' k "d' fk· ·· tercih ederek, kuruca bir: - Gideyim, dedi; vapur zamanı d" ı u ra geçme ı ı. ı gun -
f ur Polis hafiyeleri bizim evin etra - - Evet. .. dedi. yaklaşıyor; işimize bakalım ... 
ı~da dolaşmışlar, o gün de çekilip git- Berber, hem geveze, hem de itilafcı Kordonu yarıp geçiyorum 

ltııfşlerdi. Geç vakit karanlık içinde et- idi; hemen söze karıştı: Onlarla konuşurken bir lahza avun· 
:ra ı gözetl' ·· }j Sel' ~ l - Bey, dedi; siz ona bakmayınız, · ıye gozet ye ım ...,ırrı ara muştum; o gidince ve vapur zamanı 

brı.rd. İm ve bir mu"ddct 0 dostlarla ve o ittih'atcıdır. Milletin kanını emen ke- l gelince, şimdi, benim için de rnese e 
d ı~ırnkilcrie konuştuktan sonra biraz ratalarm yakalanmasından memnun vardı: Hafiyelerin arasından, kendimi 
ta Uyuyup sabahleyin, gene karanlık- olmaz! tanıtmıyarak geçip vapura girmek ... 
da'" evden çıkıp, ben üz ortalık ağarma- Öteki buna kızdı: Bir aralık, ittihatcı memurun arkasın • 

'Rı' bir sırada Beı;:iktata indim. - Ben ne ittihatcıyım, ne de itilaf- d d 1 k 'b b l k lk T an gi ip ona açı ma gt i ir .ı:İ re 
ı_, Vapurun kalkmasına henüz va - et ... Hak tarafdarıyım. Eğer bir kaöa-
ıt t düştüm. Fakat. böyle zamanlarda kim-
d~~Lkv~rdı. Küçük bir çaycı ve berber hati vars~ yakalansın, ama, haksızlık 

lU\ - seye sır emniyet etmemek lfizımdı; 
Gaı: an1ına girerek bir :Çay ısmarladım. olmasın. Ermen~ tehciri de kabahat o- (Arkası var} 
gaz ete er Yeni çıkmıştı. Refi Cevadın lur mu} Onlar da yapmasaydılar .. 
di . r~esini aldım, sütunlarına göz gez- Bir an için vaziyetimdeki müşkülü 
is~~ c.n. bir havadis serlevhasmda unuttum, tehlikeleri unuttum, bu kü-

ırnı gördüm ve okudum: çü'k halk acaba benim için ne diyecek? 
dü C<J anin başmuharriri Muhittin de diye merak ettim. 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi 1888 

ğ·· 11 tevkif edilerek Bekir Ağa bölü _ - Bakın, dedim, Muhiddini de tu -
Uie gönderilmiştir.>> tup Bekfr ağa bölüğüne göndermişler! • 

ad en bu havadisi okurken içeriye bir ltilafcı berber, elimden gazeteyi a-

te:~ girdi. Civardan biri olmak ge - !arak okudu: 

İdare merkezi: 
İstanbul (Galata) 

Türkiyedeki pıbeleri: 
dı: tı ki berberle konuşmıya başla _ - Demek bu kerata da gitmiş! 

Dedi. Ben, hazır olduğum için, İstanbul, (Galata, ~enıcami); 
İzmir, Mersin. rtı -

1 
Haberin var mı) Etrafı kuşat • gözlerimi bile kırpmadan bu küfrü 

ış arı yuttum. Fakat, öteki, ittihatcı, buna Adana bürosu 

- Nereyi} 
- Bütün iskele civarını ..• 
-- D eme ... 

~ - Etraf hep hafiye dolu ... Bura -
.... nl kaçıp karşıya geçeceğini haber al-
·•ıış a E 

r. trafı tamamen kuşatmışlar. 
- Dernek yakalıyacaklar? 
; GeÇerse, elbet yakalarlar .•• 

.Y~ u muhavere, beni birdenbire he -
lll'~nlandırdı. Kaçacağımı ne ile bil-

ış erdi} K h'b" . "d'l 'l Cid w, eri}met sa ı ı mı ı ı er. 
bil· ecegırn yeri bir ben, bir de karım 

!Yordu O .. .. b" b"l d . 
ı:ı.:d · çuncu ır ı en e, evıne 
ıı:.• eecw· 
idi. H gu:? eski bir mektep arkadaşı 
Cekr atta ~u sırada o da iskeleye gele
te 1

' belkı de beni arıyordu. Polisin 
rarneti · · · te ~. :rru vardı kı bemm buradan 
Çecegırn · .. w • • a· 1 ogrenmıştl} 

be .1r müddet düşündüm, aranılanın 
bi ndırn olınamaklığım lazımdı. Önce 

r enbire · · l · . • ka I l ~ sınır enmıştım, sonra soguk 
•un ı ıgırnı toplıyarak, bunlarla konu

p anlamak istedim: 
-K· . 
Lı ırnrnış bu kaçan} dedim. 
.,avac1· · 

di: ıS'J. getiren adam ccvab ver -

- 1 . b'] . di 
1 

Y1 ı rnıyoruz ... Doktor Resid 
Yor ar. ' 

,......Filfhakika, doktor Reşid, bir iki gün 
··•ısa . l'k 
"" ır 1 ten sonra Bekir Ağa bölü -
... unden k B açrnıya muvaffak olmuştu. 
luu suretle biraz rahat nefes nlmış o -

razı olmadı: 

- Canım, dedi; bilmediğin adama 
ne küfredip durursun! Belki kerata 
değildir, belki iyi adamdır. 

Biraz atıştılar. Atışmakla beraber 
dost idiler. Bu atışma, bu münakaşa, 
onların arasında, daha ziyade, küçük 
halka mahsus bir şakacılık ile yapılı -

iFLAS 

Yunani•tandaki ıubeleri 

Selfı.nik, A tina, Pire. 

• 
Her nevi banka muamelatı 

İstanbul \'e Galata şubelerinde 
ı<lralık kasalar 

_::..::__....;;====.;;;;~ 

SATIŞI 
ikinci iflas Memurluğu Jdan : 

Bir mUflise aid olup Beyoğfündıt lstikllll Caddesınde Sakarya sineması 
(Eski Elhamra) ittisaıiıılle 254 numaralı mağazaya nnkle<lilen 

Yünlü, ipekli ve pamuklu muhtelif 
renklerde manifatura eşyası ile 

,; kadın çantaları 
perakende suret le ve .pazarlıkla s•ıtışına alacak!ılar tarnfından karar 
verilmiştir. Satış 26 Nı.saıı 19:-:J';' Pazartesi gnııunuen itibaren başlıyacnk 
ve hergDn sabah saat ~ dan akş ım on dokuza kadar devam edecektir. 
Mııl almak isteyenlerin muayyen ol.an vakitlerde mezkOr ma~azuya 

gclmeıeri ilan olunur. 

lstanbul Üniversitesi Arttırma ve Eksiltme 

Pazarhk Komisyonu ilanları 
.._,------------------------------------------~ Az Çok Muhammen bedeli 

Ton - 500 Ton - 800 Lira - 15,S Krible maden kömürü 
. . . Üniversiteye alınacak olan miktar ve muhammen bedeli yukarıda yazılı krtble 

maden kömürü 3/5/937 pazartesi günü saat 15 de Rektörlükte kapalı zarfla iha
le edilmek üzere eksilımeye konulmuttur. Yordurn. Ağızlarını yoklamak için: hk Ya~alasalar, bari... dedim. 

~~ elenın memurlımndan olduğunu ı 
-nnett'W• b ıgım u adamcağız pek de bu 

Taliplerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 930 liralık muvakkat teminat-

larile zarflanru ihaleden bir saat evv~l Reklörlüğe vermİf olmaları lizımdır. Şa~ı. 
name her sün Rektörlükte görülür. (2120) 

Sayfa ı., 

Posta,. nın Hikayeleri 

CÜL HATUN 
Yazan: Peride Celal Bayburdl11 

I 
r· 

= kıa ben.. ı yo~alime, yere ~raktığı yemek çıkı · 
_ Ana be baksana bana.. nını el'ine alarak, ayağa kalkıp .tekraı 
Halime ile'anası Gül Hatun çayın ke- anasına döndü. Şimdi gözlerinde eskS 

narında oturuyorlar, oraya tarla dönü- çılgın manal~r .yok .. Yüz~ ~.sakin,. a· 
~ biraz dinlenmek için çöktüler. n~ı~_ın .k:n~ıne gozlerı hıddetle bil· 

Halime, yerdeki yaprakları parm~~ yumuş, yuzu kıpkırmızı bakmasına aJ 
lannda ıburuşturu~ çaya aıtan ve sesını dırmıyarak: . . . 
duymuyormuş .gibi kendine cevap .ver-. - ~ruı. lbak ana dı~r. Kendm; gol· 
miyen anasına bakarak tekrar edıyor: la, n~ ıdersen et gayn. ~ban Y unue 

_ Ana sana diyecem var gene.. sen uslanıp. yaptığına tövbe edersen 
Anası suda yaprakların süzülüşünü söz verdi, a1~cak ~·· .. _ · 

seyrederek gene cevap vermedi. O, kızı Ve onun bir ışey soylemesını bekl~ .. 
gilbi zayıf, çelimsiz değ!l. Vücudu dol-. ~ede~ yürüyüp: gidi.yor. 
gun ve kıvrak. Kırk yaşı~a. yakla~a .: Ha~ıme fam koye g_~r~~k.~ çoban Yu~ 
sma Tağınen omuzlarına ikı kalın orgu nus ıle karşılaştı. Surunun arkasınd, 
halinde dökülen sarı parlak saçlarında onunla bera'ber yürürlerken Yunus 
bir tek ak yok. İri mavi gözleri içine genç kıza düşünceli gö7.lerle bakarak 
güneş vurmuş gibi aydınlık, gür, kum- soruyor: 
ral kaşları ıpelk çatkın. - Ne ittin gız Halime? 
Krzı onun yüzüne derin derin bakı - Genç kız: 

y~r ve soluk, çatlak dudaklarını .ısırı -- - Ne ideceı:ı diyor. Her şeyi dedim 
yor. Onun anasına bir iri mavi gözle- ona, ses etm:<iı, heç. . 
ri 'benziyor ve 'bu gözlerde kah derin . - H:ıe. ~1:1' yola .. geım:sın de bakı 
bir hiddetin alevi tutuşuyor, kfilı bü • ıdecemı bilırı~ o yureksız garıya ben. 
tün canı .çekiliyormuş gibl adeta ren- Nirde o şlındı? 
gi solgunlaşıyor. ..- Çay kenarında bıraktım, yürü -

Oturduk.lan çayın kenarında ikisi dum. . . 
yalnızlar. Bu çay köye bir çeyrac u - Çoban ~ırden~ıre y~lun üze.rinde 
.zak. BiT tarafında tarlalar uzanıyor, ö- durarak elmdeki çomngı, asabıyetle 
hür tarafmda geniş bir meydandan geriye, geldikleri tarafa doğru çeviri -

Yor: sonra başlıyan yemyeşil yayvan tepe -
ler var. Halime hala cevap vermemek- - Gız sen ne disen faydasız ona, 
te.ıinat eden anasından gözlerini bu tc· garı gene orda hangi herifle oynaşıyor 
pelere çevıriyor. Ve o tepelerde yeşil Allah bilir. 
çimenlerin arasına dağılmış utlıyan ko- Halime dudaklarını ısırıyor ve göz · 
yunları seyrediyor. Ac:lba sürünün ço- lerinde belli belirsiz bır pırıltı yanıp 
bam nerde? B~lki sürüden ayrılan hay sönüyor. 
vanları aramıya, tepen n öbür yama -
cına gitmiştir. Çün'kü dönmek zamanı 
geldi. 

Halime birdenbire gözlerini gene 
hiddet ve gazapla anasına çeviriyor . 

Gül Hatun hala yaprakları suya at -
makla aneşgul. Şimdi ka~larındaki çat -
kınlık ka)1bolmuş. Halime e1ini uzatıp 
sert bir hareketle onun omuzunu dür
tükliyerek: 

- Bana hak ana, .diyor. Deminden
beri gaç defa çağırdımda neye ses et -
mcdin heç? 

j Anasının yüzünü döndüğünü ve 
gözleri hiddetle parlıyarak kendisine 
baktığını gördüğü halde devam ediyor: 

- Gonuşmak işine gelmez değil mi? 
Ne cevap edecem, garsıhk <liıye, gor -
karsın değil mi? 
Dudaklarında müstehzi acı bir mana 

kıvrılıyor: 

- Bana bak, tak dedi, yüreğime 

gayri. Tak dedi anlıyon mu? Ne ar bı
raktın, ne namus .. Köyde türküler çık
mış üzerine. Bubamın gulağına bile do
kanmış. Gözlinti aç an!ıyon mu? Ge -
çen gün çoban Yunus yüzüme garşı: 

cHalime ısana sözüm yok ~mma, ananın 
hati fena gız dedi. Seni alırsam dile 
düşmüş garının gızını uldı» -diye, Jtöyde 
demedik laf bırakmazlar. 

* Halime eve geldi'kte11 bir saat oonra 
ancak anası geldi. Halime hemen ken
di kendine düşünüyor: Neden geç gel
di? Kiminle beraberdi acaba? Gül Ha
tunun teliışlı bir hali var. Gelir gelmez 
köşe minderine oturdu ve elini şakağı
na dayadı. Onun düşüncesi çok başka: 
Acaba çay kenarında onu bu akşam 
Yanık Ali ıle gören oldu mu? Halııbe 
gidince nereden çıktı hemen oğ1an.! 
Anuna ne gazaplı idi bugün gene~ He
le egom.şun Satılmışa ne göz atıp, sü • 
zülmüşsün, yine dün gecP .. > dıye, üze
rıne nasıl hücum etti. cGarı canını a
lacam sonunda, sana da yazık olacak, 
bana daıı diıye, bağırıyordu .. Amma so
nunda yatıştı neyse. 

Gül Hatun birdenbire elini şakağın· 
dan ~ekerek olduğu yerde sıçrıyor. Kar
şısında kocası var. Onun aıi<asında da 
Halime duruyor. Gül Hatunun kocası
nın saçları tepesinde hiddetten diken 
diken olmuş, çelimsiz vücudu yay gibi 
gergi.n, gözleri kanlı kanlı parlı) or. 
Gül Hatun yerinden kaJkmıya davra -
nı:riken adam birdenbire onun üzerine 
hücun1 ediyor. Ve sarı örgülerıni e·i
ne dolıyarak onu tahtalaTda sürükli -
ye sürükliye dövıniye başlıyor. Bir ta
raftan da boğuk bir sesle homurdan · 
makta: 

Halime derin bir soluk alarak susu- - Herkes döner tarladan, sen n ire· 
yor. Gül Hatunun yüzü kulaklarına ka- lerd'e galırsın soysuz grırı. İçime şüp
dar kıpkırmızı olmuş, gözleri çakmak heler girmiye başladı r~nyri. Sonunda 
çakımak, dudakları hırstan titriyerek ·beni gatil edeceksin be. 
kızına bakıyor ve hiç cevap vermiyor. Adam hem bunları sny'üyor, Jıem de 
Güneş battı. Etraf gölgeler içinde, durmadan ağlıyan, kurtulmak için ça

karşı tepelerden koyunlar yavaş ~·a - balıyan GüJ Hatunu dö\ üyor. Dayak 
vaş inmiye başladı. Sürü köye dönü ~ l (Devamı 15 inci sayfada) 
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Yaan ı A. R.. 
BARBAROS 

..._._...Korun Pitlnd 
Ertuğrul felaketi, Asyanın iki asil milleti olan Türk
lerle Japonlar arasında ebedi bir dostluk tesis etmişti 

Yazan : Celal Cengiz 

Bunun üzerine, imparator ta - Türk bahriyelilerini beyhude yere bek
rafından yazılan mektup ile bir takım letmemek içia- (Fuad) vapuruna tes
lıediyeler., (Kongo) krüvazörüne tes - lime muvafakat etmi,lerdi. 
lim edilerek her iki gemi, (Kobi) ye 69 Türk bahriyelisi, Fuad vapuruna 
gönderilmiftİ. .. Artık bütün huırlık - nakledilmifti. Fakat çok hayrete şa -
lar bitmiş; ve nihayet 69 Türk bahri- yandır ki; bahriye nezareti tarafından 
yelisini hamil olan (Kongo) ve (Hici) gönderilmif olan Hallı paşa bunları 
krüvazörleri; (1890 senesi tetriniev - görür görmez: 

Gemiciler Civaninin direğe asılarak 
idam edilmesini istiyorlardı 

velinin 11 inci günü) zevaiden iki sa- - Allahın hangi kör tarafına rast-
at evvel, halkın hararetli tezahüratı a - gelmif de kurtulmupunuz .. 
rasında, (Kobi) den hareket etmitler- Demişti. .. Mukaddes bir vazife uğ ... 
eli. runda. bunca meşekkate katlanan, ve * en korkunç bir ölümden kurtulan za -

Bu iki krüvazör, tam kırk bef gün vallı Türk bahriyelileri, bu garib söz
ıüren bir yolculuktan sonra, (Beşike) lerin verdiği teessür karşısında, rıe ce
önlerine gelmişler; orada Bahriye Na- vah vereceklerini şaşırarak taş kesil -
zırı Bozcaadalı Hasan pafa tarafından mişlerdi. 
gönderilen (Fuad) vapuru tarafından • . . .. . . 
i ·kbal ed"I · 1 d" Bo d 1 T·· k Felaketzedeler derın hır teessur ıçın-stı ı mış er ı. zcaa a ı, ur l . . . .. 
bah · ı·ı · · J ·ı ·ı 1 de zmırden hareket etmışlerdı. Iloyle 

rıye ı ennın apon gemı erı e s - b" k 
b ı . l · · · t d".: · . . b ır arşılanmıya maruz kalmaktansa, 

tan u a gırme erını ıs eme ıgı ıçın u k d I .b. bo v l · d"kl 
vapuru göndermişti. Vapurda bulunan a~ a aedş arı gı 1 kgulupd.gıtme ı e -
A · l H kkı .... J .1 . rme n amet etme te er ı. 
mıra a pa'f"'"" apon ıemı en 

süvarilerine müracaat ederek Türk Fakat, bu acı teessür ve nedametleri 
hahriyelilerini istemişti. Fakat Japon uzun sürmemişti. Çanakkalede padişa
gemilerinin süvarileri: hın ve büyük zevatın rükubuna mah-

- İmparatorumuzdan aldığımız e - sus olan (lzzeddin) vapuruua tesadüf 
mir mucibince, misafirlerimizi lstan - etmişlerdi. Vapurda bulunan - ve, ls
l>ula teslim edeceğiz. tanbula gelen misafir hükümdarlara 

Demişlerdi. Arada. bir ihtilaf baş - mihmandarlık etmekle meşhur olan -
göstermiştL Hakkı paşa. hiç bir harb Abdülhamidin yaverlerinden (Şeker 
gem ısının Boğazdan giremiyFCğını, Ahmet Pafa), Fuad vapurundaki fehi
aöylemişti. Japon gemilerinin ıüvari- ketzedeleri derhal (lzzeddin) vapu -
leri ise: runa naldettirmif .. bu temiz kalbli zat, 

- Bizim gemilerimiz, harb gemisi hüngür hüngür ağlıyarak bütün efrad 
değildir. ikisi de, mekteb gemisidir. ve zabitanın boynuna aanlıp öperken: Diye haykırıyorau. 
Boğazı geçmek hakkına malikiz. _ Milletinizin, memleketinizin şe- Venedik f(>valyeai Hamzayı öldü • 

Diye iddia etmişler .. v~ doğruca iz- refini arttırdınız. Allah, cümlenizden rüp ambar ağzından denize atacaktı. 
mir limanına girerek, (Abdülhamid) e razı olsun. - Hele bir kendimi denize atayım 
telgrafla müracaat etmişlerdi. Abdül- da.. ondan sonra görÜfÜrüz sizinle! 
lıamid, Japon gemilerinin lıtanbula Demişti. Ahmet pafanın bu sözleri, diyordu. 
gelmelerini irade etmişti. Fakat Ja - felaketzedelerin yaralı kalblerine der- Hamza eert, asabi bir gençti. Şö -
pon gemileri, derhal lstanbula girecek hal şifa vermişti. .. O soğuk lış günün- valyenin yumrukları altında kolay 
vaziyette değillerdi. Uzun yolculuktan de, (Fuad) vapurunun kuru tahtaları- kolay ölecek bir adam değildi .• 
boyaları dökülmüf, renksiz • bir hale na serilen yelken bezleri üzerinde yatı- iki boğanın birbirile çarpışmasına 
gelmişlerdi. Hiç olmazsa bir hafta ka- rılan 69 felaketzede, lzzeddin vapuru- benziyen bu müthiş dövüt bereket 
dar fzmirde kalarak gemileri temizle • na geçer geçmez, derhal ıeminin kadi- versin ki, çok sürmedi. 

k iz di B elde fınd fe dö,emelerle müzeyyen sıcacık sa - ilk önce güvertede dolatan gözcüler me e em . u mü t zar a, l lan 1 · ·1_.:_ 1_1 
on na yer efbnU&Uf; yeme~ er ve- Hamzanın sesini işittiler.. palalarını 

.-·-------------,- rimlif; izzet ve ikram ile lstanhula ge- çekerek anbarın ağzından başlarını u-
tirilmifti. zattılar. 

Cumartesi • 
_. -O ne)l 

Bir Doktorun 
GünlUk 
Notlarından 

iki Japon krüvazörü, lzmirde bir - Civani zincirlerini koparmış .. 
(*) hafta kalarak temizlenip boyalandık - Hamza ile dövüşüyor· 

ı---·------------•ıtan aonra, (1800 ıeneai)'kanunu sani- Koşun çocuklar .. Hamzayı kurta -
Halın barsağın sinin 2 nci günü lıtanbula eelmif, Dol- ralım. 
Müzmin iltihabı 1 mabahçe sarayı önünde demirlemişler- KarAnlıkta parıldıyan palalar şimdi 
Ekseriyetle lshal Ue bazan tamamen abl 1di. (Şark Güneşi imparatorluğu) nun anbar ağzında fİmşek gibi çakıyordu. 
olarak 1nklbaz lle kenc:Unl gösteren bir Bu iki gemisi, lstanbul halkı tarafın - Biraz sonra bütün gemiciler anbara 
hastalıktır. Bir çot defa çok slnlrll o - J 
lanlarda görülilr. Hatta doktorlar bunun dan çok büyük bir hararet ve samimi - üşüşmüşlerdi. 
bir "evi bar6at slnlrt oldutunu da kabul yetle istikbal edilmitti. Dolmabahçe Şövalyenin gözleri dönmüştü. 
ederler. Dil bozuktur. Yemeklerden blr jaarayında, gemilerin kumandan, za _ Kudurmuş bir kaplan gibi, hamzayı 
taç saat IOl1ra sık sık su glbı lshal olur- · · d 
lar. BUbaaaa perhize rıa1et etmedikleri bitan ve efradına miiteaddid defa ziya- dişlerile paralamak ıstıyor u. 
vakit bu laha1 çot mtmıe Til ehemmiyetli fetler verilmit; zabitan büyük : ütbeli Civani çok yaman bir konandı .• 
blr şekil alır. Çana "bdesUerde beyaz nişanlar, efrad da madalyalarla taltif Onu güçlükle zaptedebikliler. 
deri pal'ÇBlan gibi ifrazat tar1'!klır. Bıı edilmiflerdi. Barbaros anbar ağzından hağırıyor-
da kalın ba~m iltihabının lfrazıclJr. ı 
Sümük ıılbl bir 19yc;Ur. Bu hastalık kor- 1 b ld k k ·· k 1 b ·k· J du: 

bir stan u a :r gun a an u ı ı a- _ G·· te e çıkarın şu mel'unu .. I kulacat şey detlldlr. Peıhlzl icap et- , uver Y 
tlrmekle beraber butanın ah•aU umu- pon gemisi, Türk erden gördükleri can O d" k ç bucak olduguw nu 

1 . . na unyanın a 
miyealni, &Ahını dbeltn-.et. en esaaıı te- dan alakaya hayret er ıçınde kalarak, 

1 
l 

daviyi tefkll eder. l k h 1_.k h an ata ım. 1--...-......-..._ _ _. _______ _. avdet eder er en; fU a~ı at teza ür Azılı korsanı güçlükle anbardan gü-
<•> Ba notlan lıedp 8akla718B, Jabat t • t" 

e mış ı: verteye çıkarmıı;ılardı. bir .albüme 1apaşimp ~ Japanız. T 

Sıkıntı samanınada ba noUar ltlr doktor [ Aıyanın iki asil milleti olan Hamzanın üstü başı parçalanmıf, 
rihl imdadınıza yetişebilir. (Türk) lerle (Japon) lar arasında tc- yüzü gözü sıyrılmış, kan içinde kal -

J\öbetçl 
E.czaneler 
Ba ıeee .nöbetçi olan eeuneler şunlardll': 
htanbal dhetlndeldler · 
~da: <&Arım>. Beyazıtta: <Bel -
kia). Feııerde; <Hüsameddin). Şehremi
ninde: <Hamdi). Karagumı-ukte; CArifl. 
Samatyada: (Rıdvan> . Şehzadebaşında: 
(Asaf). Eyüpte· <Arif Beşttı Eminönun
de: <Bettr Kemal). Ktiçiliı;panrda: (Ne
cati). Alemdarda: <BlaU. Bakırköyunde: 
CHllA.U. 
Beyolta elhetindeldler: 
İstiklll caddesinde: <D(:ll uda>. Xepe
başında: (KlnYoll). Karaköyde: <Hüse -
yin Hüsnü). istl.tıiıl caddesinde: (IJmon
ciyan). Pangaltıda: <Narglleclyan>. Be
şiktaşta: (Suleyman Receµ). 
Bopzlçl Ye Adalarda: 
Üsküdarda: <İmrahor). Sanyerde: <Nu

rD. Kadıköyilnde: (Modaı, <Merkez). 
Bliviitadada: CŞinasl R»;a). He,bellde: 
<H lk), 

essüs eden ebedi dostluk ... ] mıştı. Barbaros, Hamzayı bu halde 
görünce fena halde canı sıkıldı: 

* - Bu bo8usmanın sebebi nedir? 
Bagün, bu hadisenin üzerinden, ya- H k ı ttı. 

. . . "mza IS""Ca an · 

1 

rım asır geçmıftır ... Japon denızleri - S · t •· .. tür üm. Üzerime · (öı·· y w) . - u ıs ecı.ı .. go 
nın um atagı nda, ve (Kaşıno - ld M w • l · · 0··nceden cözmüs 

k.) b k · . atı ı. eger ıp er•nı _ . .. 
za ı urnunun rızantemıerle süs - L . d .. ·· dk için au diye 
ıJenmiş kucağında yatan (.)10) Türk enı pusuya uşurm 
ı il k bağırıyormuş. 
, sehidi, iki mi etin albinde bıraktığı Barbaros ~övalyeye döndü: 
t c.>zjz hatıralardan bir zerresini bıle 

- Bre kahpe l Sana su, yemek ver· 
kaybetmemiştir. dik. Belki bir kaç giin sonra Arşipele 

(Ertuğrul) ve onun gemicileri, va- götürüp serbest de bırak:ıc~kt k. Ne
zifelerini aon şeref haddine k ... dar yap- den bu de,ikanlının üz rine atıldın? 
mışlar .. Allahın bol bol rahmetine, ve Hamza: 
Türk milletinin de ebedi hiirmetine _ (!f kaçmağa.t.hn·rlanmıştı .. 

hale kazanmışlardır. Ne mutlu, onla - o· e ila'e eu:. Sövalye bacımı önü-
ral... ne f"~roişti .. cevab vermiyordu. 

22 Nitaıı 1937 8l'lrbaros: 

SON - Fırsat bulsan, benim de üzerime 

&tılacak IP.Di tetikte duruyorsun 1 Neye - Cic:liyorum, dedi, fakat, çok 
güveniyorsun bre mel'un1 iyiliğe kar- rak ediyorum .. fÖvalyenin bafmı • 
şı bize böyle mi mukabele edecektin) baiıfbyacakaın acaba .. ) 

Şövalye bir aralık bafını Barbarosa • • 

çevirdi: Hamzayı kim yaraladı i 
- Altınlanmızı aldınız .. bizi deniz Gemiler Arab köyünün önünde 

ortasında çJTÇıplak bıraktınız! Sizden mirlemişlerdi. 
hakkımızı istiyorum.: . . . Burada Türk denizcileri için hiç 

- Hak böyle mı ııtenır 1 r Hangı t hl"'- kt 
h k hah d. Dü b"' e ı&.e yo u. 

a tan se ıyorsun) nyamn u- Ba bar s bu limana sık sık uörarda-
1 1 . 'brak w r o • 

tün atın annı sıze mı ı acagız sa- Sah"ld "k.' b". ..k. la yol mev 
Y A . le -b·· _ ı e ı ı uyu pan ~ 

nıyorsun 1 arın rşıpe , o ur gun · d Fakat bu Jsnanyolların i 
d K 'k .....;.J· b .. _ kl neıı var ı. , ....---

e ~rsı a:a 1§"-Aıp utun yata arını- si de uzun yıllardanberi burada yer 
zı dagıtacagım r Ie,mi,ler ve Arablatmıtlard•. 

Ve Hamzaya sordu: Meyhaneciler her gün Arablarla 
- Bu iyil.ikten anlamıyan köpeğe fÜP kalktıklarından, güzel arabca ko 

ne ceza verelım) la A b k ı " d ler 
H h"dd . d .. k"" .. nuşur r ve ra ı ıgm a gezer amza ı etın en ateş pus uru • d" 
d L 

yor u. Meyhanenin ikisinde de Arab r 
Bir fÖvaly.eye yenilmek, onun için kaseleri vardı. Bunlar çok net'eli C. 

unutulmaz hır acı olacaktı. · k 1 d . . h zayır ız arıy ı. 
- Gözcüler yetışmeseydıler, bu e- T·· k · ·1 • b o ldı"k 

Ü 
. ur gemıcı en uraya tte 

rif beni boğup öldürecekti. zerıme h h.ble · e ue rak . . zaman mey ane sa ı rın .. 
kahpece abldı. Be911 gafıl avladı. Onun ) hır kı tardı Bull . . .. . . . se ere epeyce para a r . 
gemı diregınde asılmasını ıstıyorum. d .. t.. .. k ı·ı rekıe 

Dedr an o ur~ ger.e !.er ı er, ~ . . 
· hane sahıblerı T urk gemıcılerının 

Bütün gemiciler bir ağızdan bağrış- gün yolunu gözlerlerdi. 
tılar: 

- Hamzanın hakkı var .. ~övalyenin 
asılmasını istiyoruz. 

Barbaros soğuk kanlılığını muhafa
za ediyordu. 

Onun en büyük meziyetlerinden bi
ri de hadiseler karfıaında ini tedbirler 
almasıydı. 

Denizcilerin hissiyatını okşamış ol
mak .kaygusile: - Hayır asıl mı ya -
cak .. 

Demedi. 
- Bağlayın onu "sancak direğınin 

dibine .. 
J?\v~ seslehdi. 
Civaniyi kalın urganlarla direğe bağ

:.,dılar. 

Gemiciler şövalyenin asılacağın -
~an emin olarak işlerinin başına geç· 
mişlerdi. 

Barbarosun bu işde ihtiyatlı dav -
ranmak istediğini sezen bir kişi var 
dı: 

Hamza Reis: 

Bu zeki delikanlı Baıbarosun kolay 
kolay adam asmıyacağını biliyordu. 

Gemiciler dağıldıktan aonra, Barba
ros, Hamza.) ı çağırdı: 

- Haydi, gemine İfalet ver .. bize 
rampa etsin. lfinin ba,ında bulun 1 

Hamza teessürle ba9ını aafüyarak: 

bu gUnkü 
14 Nisan 931 : Cam:ı.rtesl 

lsTANBUL 
Ötle ~i1atı: 
12,30: Pllkla Türk mualtlsi, 12,IO: 

vadia, 13.05: Mubt.ellf pWl De§ıiy&tı. 
Alqam neşriyatı: 
18,30: Plı\kla dans muslklsl, 19: Qocua 

slrgeme turumu namına konferans: 
Kutsi tarafından, 19,30: Konferana: 
Şükrü All: Mekıtep çocuklanna 
sulü, 20: Fasıl saz heyeti, 20.3C: bmer 
tarafından arapça söyleY. 20.~: ra8ll 
heyeti: Saat ayarı, 21,15: Şehir 
komedi kıaını tarafından <C !:ıoo en re 
22,15: Ajans ve borsa haberleri, n,30: 
la sololar, opera ve opere~ parçalan. 

Yannki Propam 
ıs - Nisan - m - l'uU' 

İSTANBut. 
ötıe neşri)'&b: 
12,30: Pllkla Türt musikisi, 12,so: 

dls. 13,00: Beyoğlu Halkevl neşriyat ~ 
- ~.-.1,_n bir temsil 
..dşam n8'1'iJatı: 

18,30: PalA.lı:la dans muslkfsı. 19,30: 
Esirgeme Kurumu namına konferans: 
Saylavı selltn Bırn Tarcan. ıo,oo M 
ve arkadaşları tarafından Türlı. m 
halk şarkıları. 20,30: ömer P.ıza .. _ .... .._ 

arapça söylev. 20,-65: Muzaffer \"8 ar 
n tarafından Türk musikisi Te balk 
lan: Saat A.yan. 21,15: Orkestra. 22,15: 
n borsa baberlert. 22,SO: Plikla ~· 
ra ft operet parplan. 
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iden ize AZON Hazımsız:ığı, mide ekşnii< ve yanmaları gicıer~ 
İnkıbazl defeder. BııgOn~len bir şişe MAZON alı ıız, 

M E 
Hıç lıır milınıtsll m lstahzarl!l 

YVA Tuz U 
kıyas kabul etmez. MAZON ısim lıoruz markasına dıl{
kat, Deposu : MAZON ve lkıton eczıı deposu lstıuıbul 

-- Yeni postahane arkasında. No.47 

-----------------::::::::::::=:===-=---------------------------------------------=========-----------------~---------------------~--------------~_:~------------------------------------------------------

[ _____ ~""-'.ı_st_a_n._b_u_ı __ B_e_ıe_d~iy~e=s~i _.:.11=a=n=la~r~ı --------' / 

Ölçülerin muayenesi hakkında iJan 
Ölçüler nizamnam . • 17 . . dd . "b" . . • • ı..: d e$mm ıncı ma esı mucı mce 937 senesa ıkıncikinun ayı 

·:.•n e ka ded"I · · hel'k Y 1 ~lf ve sahıblcrinc müracaat kağıdı verilmİf olan ölçül~rin 937 se-
1 rnuayenelerı 1 /5/937 giinünde baflıyacaktır. 

Muayeneye getirilecek ölçüler: 
1
2
- 1935 il~ veya senelik muayene d rngasını taııyan bütün ölçüler. 

l»ı· - Senelık muayene damgası silinmİf veya okunamıyacak kadar bozulmuf 
1 lllnunı ölçüler. 

~I "':"' Sahible.ri. tarafından ayanndan veya damgasından ıüphe edilen ölçüler. 
İçin çu ~ahihlermın müfkü!i;n maru~ kalmamalan ve itlerini çabuk yaptırmaları 
la ellerındeki müracaat kağıdında yazılı olan üç maddeye çok dikkat etmeleri 
~ıtndır. 

rn Atağıda yazılı giinlerde ayar memurları, mıntakalan içindeki semtlerde ölçüleri 
uaycne edeceklerdir. 

Eminönü Gunıb merkezi 

l/S/937 den 31/8/937 ·· .. k d B d · • d gunune a ar eyazı nabıyesın • 

Beyoğlu gurub merkezi 

l/S/937 
24/5/937 

den 22/5/937 &fuıüne kadar Beyoğlu kaymakamlığında 

216/937 
)) 1/6/937 )) )) Pangaltıda 

l0/6/937 
)) 9/6/937 )) » Hasköy de 

2S/8/937 
•)) 26/6/937 )) )) Beıiktaş 

8/7/937 
D 7/7/937 )) D Arnavutköy 

2617/937 
» 24/7/937 D )) Sarıyer 

6/8/937 
)) 5/8/937 )) )) Yeniköyde 
» 31/8/937 )) )) Beyoğlu 

Fatih gurub merkezi 

l/S/937 den 15/5/937 gününe kadar Fatih ayar memurluğunda 
! 7/S/937 
l/6/937 

)) 31/5/937 )) » Eyüp knymakamlığ&nda 

21/6/937 
» 19/6/937 )l )) Samatya nahiyesinde 

117/937 
D 30/6/937 » » Bakırköy kaymakamlığında 

1217/937 
D 9/7/937 D D Y Cfilköy nahiyesinde 

2117/937 
» 19/7/937 D D Silivri kaymakamlığında 

218/937 
J) 30/7/937 D J) Ça'alca )) 

D 31/8/937 J) )) Fatih iyar memurluğund 

KADIKÖY GURUB MERKEZi 
1151937 den 22/5/937 

~4/S/937 » 29/5/937 
ye 

)) 

kadar Kadıköy ayar memurluğunda 
)l Erenköy nahiyesinde 

0SK0DAR 

1161937 den 
16/6/937 
23/6/937 » 

)) 

15/6/937 ye 
22/6/!)37 D 

30/6/937 » 

kadar Üsküdar kaymakamlığında 
» Kısıklı nahiyesinde 
» Beylerbeyi » 

JBEYKOZ 

l/7/937 d 
en 15/7 /937 ye kadar Beykoz kaymakamlığında 

1617/937 d 
221

71937 
en 21/7/937 ye 

2717 /937 )) 26/7 /937 J) 

3017 /937 )) 29/7 /937 )) 

ADALAR 

kadar Büyükada 
» Heybeliada 
)) Burgaz ada 
)) Kınalıada 2/8/937 )) 31/7/937 )) 

s;
81937 

» 4/8/937 » )) Maltrpe belediyesinde 
10

181937 
» 9/8/937 n 

J> 12/8/937 » 

)) 

D 

Kartal )) 

Pendik )) 

YALOVA 

13/8/937 
den 18/8/937 ye kadat" Ynlova belediyesinde 

ŞİLE 

lsıs 
"l.a18~937 den 21/8/937 ye kadar Şile belediyesinde 

2 
93'1 » 24/8/937 n » Ağfa » • 

6181937 ........._ den 31/8/937 ye kadar Kadıköy merkez (B.) (2206) 

~stanbul Gümrük Mu a aza Deniz 
1
1ntaka Komutanlığın an : 

•llh)ı- ~~a~z?nda Gümrük muhafoza Tabur Komutanlığı emrinde bulunan 4S 
tı.igt d motor ıçın (55) lira ücreti maklua ile Mazot Makinesinden anlar bi ..,._, · 

ınacakt r ı>ı•.uu· 

2 
ır. 

rtı..ı.."":"" "faliplerin motörcü mektebi mezunu ve Ticareti bahriye M'.d"" • ·· -utıst ah u urıyeJnce 
3 _ 1 adetnnmcsini haiz olmaJnrı prttır. 

~ı::_a~ın Komuhınlığımıza müracaatlan • (2262) 

OSMA LI BAN~AS 
TtiRK ANONİM ŞİRKETİ 

TEsts TARİHİ: 1863 
Setınayesı · · 10,000,000 İngiliz lirası 

'rürkiy · b I>ar· enın aşlıca şehirlerile 
ıs M ·ı Ma • ı arsı ya, Nıs, Londra ve 

fra~Çest~~·a~, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
Şu~l ~ılıstın ve Yunanistan'da 
Suri en, Yugoslavya, Romanya, 
Varl:. ve Yunanistanda Fılyalleri 

Her türlü banka muameleleri 
yapar . ......._ _____ !_ 

. f r·e.kıorın 
~i~ekto~ia -~. ::. . · 
-~Pekt6~ıoı~ ._ ··>;~ · > · ·· ··' 
• & ,..~. ... ~ i . ., •· -· . 1.-~ .._.,.: ·~- -~- ~·- ->: ~· .. . - - : -; . 

__ ·:< :~" ÖksOrü;bnüz t:h't .var"? -
- • .-.A' . 

.. · - ~'21emi oldunuz_~ -

;.::_.J_:--'..~'ı.~~:5!t~--~'.. !ut~ı.ctun_~z ?, /. -~ 
~ektoriJl'den .>lJşma11ıi11~t.. 

; ;-P~ktorin. ·: · .· . ·· 
· :.Pektörin . ~- · · ,. 

/' . : .... : 

--PektOtin ·.· 
... :,i. •• - .·,. ........ ·• ~ .. : • · - - • .. • .~. 
'.y : . •' \lı~U :'İl IWllU~·. , --

· mıflfM&l·U1MO I mu lCZIUSI; mmı '_ .. 

Ç I L l ER ve l EKE L ER 
KANZUK 
Bals" min Eksiri 
ile tamamen zail olur. 

I 

~ 

JBA lSAM lli\I 
Kanzuk Balsamın Lksıri cildi 

yumı·şatır, mat ve cazip 
bir ten ttmin eder. 

İngiliz Y.: A Z K Ecza-esi 

BEYOGLU ~STANBUL 

Sat•• :rerl 1alnı:r ı 

ISTANBUL, leyoğlu .;' 
TOnıl moydtftt 12 No. lu 

M•üaıamın ıryaret edıniı vıya 
Ilı No.lu ıorıfımlıl lsloylnlz 
Flyallarımııda bOyD• ıonıılU. 

GÜL HATUN 
(Baş tarafı 13 iincü sayfada) 'sual kıvrılıyor: «Kim kıydı karıya a 

yiyen anasını kıpırdamadan seyreden caba?> 
Halimenin gömerinde ne sevinç, ne de * 
acımıya benziyen çok sakin bir mana Ertesi gün köy daha derin bir he • 
var. yecanla çalkandı. Yeni havadis pek * müthiş. Asıl katil kendini karakola 

İki ay sonra. teslim etm'iş.. Herkes maktule mi, ka· 
Köyün meydanında grup grup top - tile mi acıyacağını şaşırmış bir halde. 

la·nan köylfüler, yüz.leri kıplkırmızı, Çünkü bir ananın evlat elile can ver· 
gözleri parlıyarak birbirlerile hararet- diği köyde ilk olan bir hadisedir. Kim
hi, hararetli konuşuyorlar. Bu grupl'ar. se buna inanmak istemıyor, fakat Ha • 
dan birinde genç eSmer bir adam et • lime okara'kolda her şeyi itiraf ederek a· 
rafmrlakilere hararetle anlatıyor: nasını kendisi öldürdüğünü tsöylemiş. 

- Üç gündür garı ortalarda yok. Genç kız gözlerinde hiç bir korRu ve 
Jandarma üç kişi tuttu: Çoban Yunus, pişmanlık alameti belirmeden vak'ayı 
Yanık Ali, bir de garının gocası. Os . anlatmış! Babasının, kendisinin namu· 
man çavuşa sordum demin, cgarıyı sunu iki paralık eden, kötü namı yü • 
bunlardan biri yok ett: sanırım. Sor • zünden sevdiği ile evlenmesine rnfuıi 
guya çdkeceğiz> dedi. olan anasını o öldürdü. Tarladan dö -

l 
. ~ııatan adam, etrafındaki çemberin nerlerken aralarında geçen bir kavga· 

daı aldığını, bütün bakışların kendisi _ dan sonra onun kendisinf' «defol ardan 
ne merakla dikildığini görünce devam seni mi <lüşüneceJn, ne idersem, ide • 
ediyor: r~, garışma benim işlerime> diye, ak· 

- Garı son günlerde iYi azıtmıştı sı cevap verdiğini görünce artık yola 
1 ha! .. GQ~usu Satılmışla etmediğini g~lm'iyeceğini anlıyarak ıb~ bulunduğu 
gomuyormuş. Belkim gocası gördü, bır sırada üzerine hücum edip çaya at--

gızdı galaırdı vücudunu ortadan. Ya- tı. 
kında damlarında kavga gürültü çok • Çaburalk yapılan bir araştırmadan 
muş, belki de Yanık Alı yaptı bu işi. sonra çayda bulunan Gül Hatunun ce· 
Gafasını dumanladığı zaman gaç kere ~edi meseteyi ıhüsbütün aydınlatıyor ve 
gahvede bağırmadı mı yüzümüze: cBu uç suçlu tahliye edilirken, ıyavuklusu· 
garı gayri Satılmışa yüz çevirdi, elimi nu ve babasını şüpheden kurtarmak 
gana bulatacak> diye.. için son dakikada cürmünü itiraf eden 

Kala:balığın arasındr.n birisi soru • Halimeyi. iki jandarma ara~ında mev , 
yor: kufen yola çıkarıyorlar. 

- Peki, çobanın ne 5UÇU vardı be? Yarınki nushamızda: 
Adam ona dönüvor· 
- Çoban garıy; iç~rliyordu ne za - J•ht• k 

mandanıberi, n.ıslanmıyor diye, Halime· ıyar lZ 
nin yavuklusu değıl mi? Gızı namus 
bcliısı alamıyordu. cGızı garı edinmek 
için anasmı g€'bertmekten başka çare 
galmadı gayrı> dıye, söylenir durur -
muş. 

Köylüler kaşları hayretle kalkmış, 

gözleri merak içinde birbirlerine ba -
kışıyorlar. Hepsınm kafasın.da ayni 

Yazan: Rolan Charmy 
Çeviren: Nurullah Ataç 

Kayıp - iz.mir Kar§ıyakadan aldığım 
hüviyet tezkeremi kaybettim. Yenisini çı· 

kartacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
İst. Aksaray Peynirci sokak 

No. 52 Kenan Akyüz 



HAŞARAT 

Hastallk ve OIOm getirir 

y 
Haşaratı Yumurtalarile 

Beraber imha eder 
Botnn yaz bu muzır haşarattan kurtulacak ve rahat edeceksiniz. Bil· 

hassa apanımanlarda, mutfaklarda yemeklerinizi, erzaklannızı telvis eden 
hamam böceklerini FAYDA He OldOrQnOz. 

Hasan deposu: İstanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir ~ 

Resimli Hakiki Bir Vak'a 

GENÇ ve TAZE 
Görünmenin yeni ve kolay usulü 

Saat 6 da yorucu 
bir meşguliyetten 
aonra, burutak ve 
yorıma bir ylztl 
vardı. 

Saat 6,45 de bu Saat 7 de tayanı 
yeni ve aihrlmiz hayret bir tenle 
"4 de bir,, pudra genç ve terütaze 
11 kullandı. Bir d 
milmatiain i" eleri 16riinllyor u. 
cezbettiji Iİ'b; cild Yoz ve burun par-
için IOD derece ya• laklığı tamamen zail 

Bu yeni pudranın plfma hasıuına olmuş batta boton si-
son derec~ yapışma malik ıayet ince yab benler khybolmuş 
hassasını veren fevka· bir dr dır tur. Bir defa pudra-pu • • ... _ 
lide inceliği Adeta yü- lanmak kafidir. ÇOn· 
zünde gayri mer'idir. En sa· kQ bu pudr ı cıldiniıı: 
mimi dostlannız bile şayanı hay. içın kuvvetli bir y • 
ret teninizin, tabii güzellikten pı ~ n ' b11ssası.1a ma-
mütevell1t olmadığına kail o- ilktir. 
lamıyacaktır. Dışarıda, yağ • den kat'iyyen mütee-ss;r olmaz ve 
murda ve güneşte veya deniz yüzde leke ve tabak~ teşkil et. 
banyosunda veyahut tenis maç- mez. Tokalon pudrasm1, ciidiniz -

de son derece yapışma hassasmı larında, içenle sıcak salonda 
veren ve fevkalade ince olan bu 

dansta daima cazip güzellikte bir sihrimiz c4 de bir• pudrayı kul· 
tene malik olabilirsiniz. Ianınız. Neticesinden son derece 

Bu pudra, ne sudan, ne de ter· memnun kalacaksınız. 

Binlerce Tokalon müfteriainden mlleueaemize nıektup yazan· 
lann müphedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli delillerdir: 

(Tolca/on krem N pudr.1lor1111 kallaı11naga baıladıiım 
ıilnd•nb•rl cildim kımdl lcr•m l'e 1- •dro•ını halda) 

8t1gl11rb•g...... K, caddesi...... M• 

(Kr•tnlerinizin bir lıafta zarfında cildimde gÖ•t•rmlş 
ol-'aja lgi t.•lrd•n mult111•lltd m11mnunl11etimi isim 1111 
odr••i11ıle ilin etmenizi riea t1dt1rim.) 

lh/Jek... lb... ~o... No. 7 7 Ra ••• 
Mektuplanu aaıllan doayalarımızda ıaklı.-11,.. ___________ ...,_ 

lstanbul Emniyet DlrektUrlilğilnden: 
Otomobil ve motoaildetler için 5000 litre bemia ahnmaaı açık eksiltmeye ko • 

nulmuftur. Benzinin füresinin muhammen fiab 22 kun.,tur. İateldileria fal'tnameyi 
görmek üzere Direktörlük Hesap memurlufuna ve eluiltmeye İftİrik içia de 82 

Gra 50 kurut muvakkat teminat makbmile 26/4/1937 puartesi linii saat 15 de 
V~et MuhaaelMcilik .taireaiacleki ~ mürwa.n. (2000) 

SOK POSTA 

SAÇ~ .. 
BAKIMI 

Güzelliğin 

en b:rinci şartıdır. 

DİŞ TABlBI 

RATiP TÜRKO~LU 
Ankara cııddesinde: M1sPrret oteli 
karşısında (88) No. lı muuyeı.eha
nesin.te hı:-rgnn sıtat on dörtten 
(19) a kadar kabu.i. etmektedır. 

--,-- 1--. - ... -- ............. _. • ..... •• -

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGİL 
S. Ragıp EMEÇ 

DAiMON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde: 

o-A i M ··o· ... N 
fen erleri gelmiştir. 

iyi •tılc almafc için yalnıa 

DA İM ON Pilleri 
ile 

DA i M ON Ampullarım 
kullanınız, ve her yerde D A 1 M O N 

markasına dikkat ediniz. 

r 25 Nisan 1937 Pazar günll 

Taksim Stadyomunda. 
Haaılabnı Ş~ Çocuk Esirgeme Kurumuna Bırakan 

Beyol}lu • T.Y.Y.K. ve Arnavutköy • Şltll 
Klüplerı saat 1,30 da çarpışacaklardır. Fiyatlar ucuzdur. (40-2r>-1i) 

Galip klüp, Bay Cevat Abbu Gtırer tarafından konula 
kupayı kazanacakbr. 

Maç çok enteresıın olacakbr, az bir para ile bem heyecanlı bir oyma ,,,,,. 
~ retmiş h.:ım de fakir çocuklara yardımda bulunmuş olac~sıma. 

DROT1 
Mark ah 

l&YEÇ MAMULl'l'I 
Mazotla mntebalflk 
DENlZ ve KABA 
MOT6RL•RI._. 

5 ili 160 be:nir bn•ll 
1937 MODELi 

MOTôRLERİN ~ 
~1T~~~11-

UCUZDUR. 

-Üsküdar Mıntakası Tahsilat Müdürlüğünden: 
Göztepe Göztepe mabaDeeinin eski Çukmçepne yeni Kacliraia aok.p.da .... 

eski 10 • 11 yeni 11 • 11 sayalı ve mütaaarnfı Binb':" T~~ 808 ~ 47 --: 
borcundan dolayı mahalli mezkU.. müzayedeye vaz ecliJmittir. tbalei ", .. 
30/4/1937 Cmna günü saat 14 de icra kılmacatmdan talip olanlann o/o 1.,1 ,,-1 
uçeleri ile birlikte Kadıköy kazaıı idare bey'etine müracaatlan. (1953) ~ 

Renar, kap v. s. v. s. 
gi i ilkbahar kOrklerinin en bOyOk çeşitlerini rekabet 
kabul etmez fiatlerle Pars kOrk mağazasında bulabilirsiniz. 

Beyoğlu fstıklru cadd~ No. 281 Tel 42952. Pars kOrk 
mağazası az bir Ucrctb bOıOn yaz mevsimi kllrklerinlzl 
muhafaz.lsını ve teminatını deruhd& eder. 

~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~-----
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1000 
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