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Belgradda mühim -gOriişmeler olacak 
1'0RK - YUGOSLAV iTTiFAKININ BiR TEZAHÜRÜ 

~aş_vekil dün gece alkışlar 
arasında Belgrada hareket etti 

Bu seferki segalıatin ehemmiyeti 
Başvekil diyor ki : • Bu ıeferki seyahatimiz çok enteresan ve anlaşma yolunda 
birçok memleketlerin sarfettikleri faaliyet ve zi7aretler !.~~:!:~~!-~~.!~.~-~!.~~!~.~.!'-

Wep.ıctl lfrfcM -fOP'nda hmfı ;mı ·~rllltJ'8Qa lieletdef 

Dost Yugoslav hüktbııeti Başvekili 1 Türk milletinin seJ.amlarını Yugoslav 
Stoyadinoviç'in memleketimize yap Kral naibi ile Prens Pole ve Yugoslav 
tıyaretı iade etmek ve Atatürkıe (Devamı 11 inci ıaJJfo.dtı) 

Seyahate büyük 
siyasi ehemmiyet 

veriliyor 
Belgrad 9 (Sureti mahsusada gi

den arkadaşımızdan) - Belgrad 
dost ve müttefik Türkiye Başve -
kilini karşılamağa hazırlanıyor. 

(Devtımı 3 üncü sayfada) 

·-·············································-··········-
Alman gazeteleri 

b' licilaı' 1 

• "'~~ ~Dllll 

takdir ediyorlar 
Kahraman binicilerirnizin Romada 

. • kazandıkları birincilikler etrafında 

Atatürkün Ankaradaki gezintileri 

Atatürk Ç1'buk barajın da istirahat ederlerken 

Cumlıan'eia AtatiiTlı Ankarada gezintilerine devam etmelıtetlirl.,.. 
Biiyilc lJnJer euuellıi gün 11.15 de ÇabaJı barajını teıril etmi,ıer, #ta
vanın çolc güzel olmaı Jolayuile gezintiye pkmlf lıalabalılı bu hallı 
lıiitle•İ lmalından lezaltiirlerle lıarıılanmqlarJır. Atatürk barajda bir 
müddet i•tiralaat buyurduktan sonra Mat 12.45 de lıöılıleriri• avdet 
bayurmUflaTJır. (Devamı 11 inci ıa11fa.da) 

1 t b 1 • Avrupa matbuatında hararetli neşri -s an u un 1 marı yat devam etmektedir. Bu meyanda Al Seyahat programı hazırlandı, Kral ve Kraliçe şerefine 
manca Fraııkfurter Saytung, •Musso - 30 H • d b.. ..k b • • d • J k 

'-.vekil hareketinden evvel lıtanbulun müıtakbel ıeklilık 11ni
1 
altın kudapasdiı ve Tütı .. rk zaferi- baş - azıran a uyu ır geçı resmı yapı aca 

lngiltere Kralı Haziran · 
sonunda Parise gidiyor 

hakkı d l•d • h ald ı yazısm yor : t--ı 1 n a Ya 1 en ıza at 1 (DeHma J üncü ıtıyftıda) Londra 8 - .u~iltere Kralı Jorj ile diyesi tarafından kabul edilecektir. 
Kraliçe Elizabet'in Parisi ziyaretleri Kral, JO Haziranda Satori'de büyük 

...._~şveldl Celil Bayar ve Hariciye Ve- bulda bir ıezlntl18 ~.Bu ıe- Fi/isfinde programı neşredilmiştir. bir askeri geçid resminde bulunacak 
Nil" Doktor Tevfik Riifdil Aras dün Bel- zintide, vali, Bqvekile, Prostun hanrla- Bu programa göre, Kral ve Kraliçe ve Versay sarayını gezecektir. Ertesi 
~ ha!rekeUerinden evvel oera}>ç..rle- dıjı pllna göre İstanbulun muhtelif yer- B. ·ı Alı d 28 haziranda Parise gideceklerdir. o gün de Avusturyalı harb ölüleri Abi • 
~vali ve belediye reisi Muhittin Us- lerlnln alacalı mU.takbel tekil üzerinde lr Si Q epOSU &kşam büyük bir ziyafet verilecek, er - desinin küşad resmi yapılacaktır. 
;:a8i olduğu halde otomobille İ•tan- (Devamı 11 ma •11ftıda) Bulundu tesi giln Kral ve Kraliçe Paria bele - (AA.) 

Japonlar Tokyoda 
bir cami inşa ettirdiler 

~nya islim meselelerile çok alakadar olu1or, Tok1oda 
dan camiin açılma resminde Arab hükumetlerinin 

Gıneısiller ıöndermeleri için davetnameler gönderildi 

Teclht,dlerle çarpıfGft IRQWs 
ukerlerincln bir grup 

(Yama l IDcl •~) 
-·-· ••••••• w 

Edirnedeki gureşlere 
ve dUnku spor 

hareketlerine dair 

Kahraman Ordumuzun 
yarınki sübayları 

Dün Maltepe Lisesinde, mezun gençlerin Harb 
Okuluna geçmeleri münasebetile tören yapıldı 

t fs.IAI 11e.ıun taı.h Jcomtıtn ıa,. önünün geçerZerkn 
Tok!IOftun tct111andn CllıMUf lrir rami a 1 Maltepe ukerl liffeinin bu yıl verdJlf Meruimde Korgeneral Hllis Bıyık-

,.. ~ 2 Mayıs (Husual muhabiri - muhtelif 1~ pek çok dolaşımt 1 nci sayfamızda mmmlann mektebden aynlmalan mü- day, General Osman Tufan, General tı... 
~llZıyor) - Uzun zaman Hindla - olan. Mısırlı bir tüecar- doştumla konu- nuebetlle dün mektebde bir merutm ya- &aıı nau, General Eyüb Sabri, okul il-

' ICızıldenizcie, Hind denizlerinin. (Dml• ı ao6 •.afr4hJ "----------_, pllmıtıar.. (~mı 11 inci •1/fadtı) 



2 Sayfa 

Her gün 
Soyad/arımızı 

Kullanmıga. alışalım 

~-- Yazan: Muhittin Birgen 
H » ünyada soyadı kullanmıyan tek 

memleket Türkiye idi. Cumhuri
yetin yaptığı iyi şeylerden biri olmak ü
zere, bir kanun neşredildi ve herkesin 
bir soyadı alması mecburiyeti konuldu. 
Henüz almamış olanlar yok değil, fakat, 
pek çok Türk vatandaşı bugün kendisine 
bir soyadı takmıştır. Fakat, bu takılan ad
lar, galiba, sırf kanun ahkiımınrn yerine 
getirilmesi için takılmış olacak ki ara
mızda bunu kullanmıya henüz alışma
dık. Gene eskisi gibi, Ahmed, Mehmed, 
Hasan, Hüseyin deyip gidiyoruz. Bu hal 
gösterir ki biz soyadlarını bunların lü
zumlanna kail olarak takmış değiliz. Sa
dece, kanunun tayin ettigi cezadan kur
tulmak, yahud - ne bileyim? - meselii, 
modernliğe muhalif bir harekette bulun
makla itham edilmemek içindir ki, süs ka
bilinden bir soyadı almış bulunuyoruz. 
Demek biz soyadının ya lüzumunu anla-

' maınışız, yahud da iyi bir şey yapmak i-
çin kötü adetlerden kendimizi kurtara
bilecek kadar kuvvetli bir ~uu.r veya irade 
sahibi değiliz. Halbuki, biz soyadım ne 
adet yerini bulsun diye, ne de kanunun 
tayin ettiği cezadan kurtulmak için alma
dık. Birbirimizi bu adla çağırmak içtn, 
büyük bir eksiği tamamlamak için aldık. 

Aldık; fakat kullanmadığımıza göre bu
nun ehemmiyetini anlamamışız demek
tir. Bunun için bu nokta üzerinde dur
mak lazımdır. 

* Soyadı taşımamak bir Osm:ınlı adeti
dir; Türk adetlerine muhaliftir. Türkiye
de biri Türk, diğ~ri Osmanlı olan iki ruh, 
iki zihniyet, iki kültür ve iki an'ane nasıl 
yanyana asırlarca yaşamışsa soyadlı ve 
soyadsız iki cemiyet tabakası da gene 
yanyana ve hatta bir bakımdan biraz da 
birbirlerine yabancı olarak, asırlarca bir
likte yaşamıştır. Soyadım taşıyanlar 

Türkler, soyadsız ya~yanlar da Osmanlı
lardı. Bu Osmanlılar için benim hususi 
bir tarih görüşüme tabi olarak verdiğim 
bir isim de cKapıkulu> dur. Osmanlı ve 
kapıkulu mefhumları pek az noktalarda 
birbirlerinden ayrılan ve birçok nokta
larda birbirlerine karışan siyasi ve ıçti

mai birer varlık üade ederler. 
Osmanlı ve kapıkulu uzun zaman, son 

kanuna kadar soyadı taşımadılar. Türki
yenin bugünkü münevver zümresinin, 
şehir halkının, siyasi burjuvasının ve kıs
men şehir burjuvasının kültürü bu kül
tür olduğuna göre memleketimizde küi
tür ve içtimaı zümre mensubini bakımın
dan İstanbula yaklaşıldıkca soyadı kay
bolmuş, İstanbulun kültüründen uzakla
pldığı nisbette de soyadı muhafaza edtl
miştir. 

Eski bir Türk sözü şöyle söyler: Soyu
nu inkar eden bir piçtir. Halbuki Osman
lı ve kapıkulu cemiyetleri soylarını in
kara değilse bile ihmale ve saklam1ya 
mecbur olan zümrenin elinde idi. Osman 
oğulları Bizans imparatorluğunun elleri 
ne geçirmek için çalıştıkları devirde ted
ricen Osmanlı aşiretinin kanından da, 
an'anelerinden de uzaklaşmışlar ve İs
tanbulu ele geçirdikten sonra biltün 
Türkleri bir tarafa bırakarak asırlarca 

etraflarına Türk olmıyanları toplamışlar
dı. Bizzat hükümdarlar kendilerini İs
lamların halüesi ve Sultanı Rum ilan et
tiler. Sultanı Rum demek. Roma imp~ra
toru <iemekten başka bir şey değildi. O 
kadar ki Osmanlı imparatorluğuna, Os
manlı imparatorluğu, yahud Saltanatı 

Osmaniye adını tanzimat koydu. Uzun 
zaman Osmanlı tarihcileri cOsmanll> ke
limesini bile kullanmıyarak sade cDevle
ti Aliye> dediler. Hangi devlet? Hangi 
soyun devleti? Meçhul! Osmanlı impara
torluğunun cSoyadı> bile yoktu. 

Ekserisi İslav, Macar, Alman olan Os
manlı ricali devlet idaresini ele aldıMan 
zaman hiçbiri soyadlarını kullanamazlar
dL Çünkü bunlar gayri milli VE' gavri is· 
lfuni isimlerdi. Bundan dolayı sadece Ah
med ve Mehmed ol ular ve birçok Ahmed 
ve Mehmedleri birbirlerind n ayırmak ü-
zere bir takım lakablar icad ettiler: Düz
taban Ahmed, Eğriboyun Ahmed Taba-

' nıyank Ahmed, Tiryaki Hasan gibi! 
İstanbula gelen Türkler de, soyadım 

kullanmıyan Osmanlılar gibi, soyadları
nı kullanmadılar. Meselll, benim büyük 
babam Yozgndın maruf bir ailesine men
sub olarak İstanbula geldiği zaman adı 
Natıroğlu idi. İstanbulda sadece Abdur
rahman olarak yaşadı ve öyle öldü. Ba-

SON POSTA 

Resimli Makale : Sür'atli değil,· saglam adım. = 

lı 
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Mayıs 9 

Sözün Kısası 
-····-

Yazı Çok Olduğu için 
Bugün Konamadı 

······························································ 
Japonlar Tokyoda bir 
cami inşa ettirdiler 

(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 

şurken bu havalinin iktısacli ve ticari 
iŞ'lerine çok vakıf olan bu zat bana şöy
le söylemişti: 

- Süveyş kanalından çıktıktan son_. 
ra Japonya başlar! 

lj 
• Bu sözile bu tecrübeli ve vakıf dos -

Etrafınıza bakınız: EkseriyeUe çabuk yürümek, çabuk 
muvaffak olmak, çabuk sivrilmek ateşi ile yandığını görür
sünüz. Bunlann arasında hedeflerine varanlar da yok de
ğildir, fakat tırmandıkları tepede durabilenleri ender
dir. 

Çabuk yapılan bina, kurumuı, yerleşmiş, sağlam temele 
istinad etmez, daima çürük olur. İş sahasının muayyen saf
halarından geçip tecrübeler edinmeden sonuna varanların 
muvaffakiyetleri de daima geçicidir, kendini.2 için seçtiği
niz yolda sür'atli değil, sağlam adım atınız. 

Ölümü merak eden ..., .................... ::······ .. ··~······· .................... , Tek başına seyahat 

Çocuğun yaptıkları Hergun hır fıkra Eden minimini kız 
Dalgınhk 

Dalgın bir doktor, nişanlanıyordu. 
Ni§an yü=tiğunü kendi eti1e ni§anlı

sına takacaktı. Ni§anlısı elini uzattı. 
Doktor, birdenbire dalıverdi, nişanlı
sını bileğinden yakaladı. Bir müddet 
öyle durdu. 

- Ne oldu? 
Doktor cevab verdi: 

- Nabzınızı dinledim. Merak edile

cek oir şey yok. Fakat bir kere de di
linizi ~ıkarın bakayım! . . 

~ ........................................................... .. 
Jan Jak Ruso'nun 
Mermer büstü bulundu 

ı 

tum, J aponyanın iktısacli ve ticari nü -
fuzunu Uzakşarktan Yakıngarba doğ -
ru nasıl yaymış ve yaymakta olduğu · 
nu anlatmak istiyordu. Hakikaten, Hirı 
distanda İngiliz malına, Habeşistanda 
İtalyan malına, Suriyede Fransız eşya
sına karşı muvaffakiyetle rekabet e -
den Japonya bütün bu havalide en bü· 
yük iktisadi hakimiyeti haizdir. Mısır· 
da da en çok dolaşan, halk için, harcıa· 
lem mal Japon mallarıdır. Fakat, Ja • 
ponya buralara sade iktısadi nüfuzunu 
değil, ayni zamanda siyasi nüf uzunıı 
da yaymaktadır. Bu nüfuzun derecesi· 
ni göstermek üzere son günlerde dik • 
katimi celbetmiş olan bir hadiseyi size 
yazmayı çok enteresan buldum. 

Japonya, İslam meselelerile çok ala· 
kadar oluyor. Bu maksadla Tokyoda bir 
de cami yaptırmayı düşünmüştür. Ya -
kında da bu camiin açılma resmi yapı -
lacaktır. Japonya bu merasime, isıarr. 
ve Arab aleminin de iştirakini temin e1 
mek istemiş ve muhtelif memleketlere 
davetnameler göndermiştir. Bu davet • 
nameyi alan memleketler Mısır, Hicaz 
ve Yemen Krallıklarıdır. Mısırın Tok
yoda bir sefiri olduğu için bura hükfı· 
meti sefirine merasimde Mısırı temsil 
etmeğe memur eylemiştir. Hicaz hür 
kümdan Ebüssüud ise Londradaki se 
firi Seyid Hafız Vehbe'yi bu merasirr 
de Hicazı temsile memur etmiştir. Keıı 
disl Londradan buraya geldi, bugün • 
lerde Tokyoya müteveccihen hareket 
edecektir. Yemen hükümdarı İmanı 

Resmini gördüğünüz çocuk 14 ya -
şındadır. Ölüm nedir, bir insan mezara 
girerse ne olur diye merak edermiş. Gü 
nün birinde bu merakı o derece şiddet
lenmiş ki nihayet daryanamamış ve ö -
lüp de mezara gömülmenin zevkini tat
mak için kendisini kurşunla yarala -
mıştır. 

Almangada demir 
stoku kalmadı 

Birkaç gün evvel Londrada Jan Jak 
Ruso'nun mermerden mamul bir büstü 
satılmıştır. Bu, meşhur feylezofun hali , 
hayatında yapılan yegane büstüdür ve 
maruf san'.atkar Lemoan tarafından 
1765 de imal edilmiştir. O vakit İngil
terenin Paris elçiliği katibi David Hi -
yume Fransız heykeltraşma Ruso'nun 
bir büstünü yaptırmıştı. J 779 da 750 li
raya üçüncü bir şahsa satılan bu eser 
o vakittenberi ortadan 1taybo1rnuş bu -
lunuyordu. Bu defa bir meraklının kol
leksiyonu arasında çıkarak satılmış -
tır. 

Bu kız altı yaşındadır. Londradan A- Yahyaya ge~ince, o .. da hal~. İtal!ad~ 
merikaya yalnız başına seyahat etme~ bulunan ve Italya hükfunetının mısafı 
tedir. Her yaz Londrada bulunan akra- rl olarak bir zamandanberi oralarda 
balarına gelmekte, tatillerini orada ge- do1aşmakta olan oğlu Seyfülislamı gön 
çirdikten sonra tekrar memleketine dermeğe karar vermi~tir. Halbuki ev -
dönmektedir. Şimdiye kadar da 36 bin veke Seyfülislamın ltalyadan sonr~ 
kilometre yol katetmiştir. Türkiyeye ve oradan da Iraka gitmesı, 

Dört senelik planın diktatörü Gö -
ring'in son verdiği bir emre göre Al -
manyanın emlak sahibleri nihayet a -
ğustosun iptidasına kadar evlerinde ve 
sair yerlerinde bulunan bütün demir 
parmak'lıklannı hükfunete teslim ede -
ceklerdir. Bu demirler Alman fabrika -
lan tarafından makine, harb malzeme
si vesaire imalinde kullanılacaktır. 

Almanyada demir 5toku mevcudu 
kalmadığı içm dört senelik programın 
tatbikine ancak bu suretle imkan bu -
lunacağı talunin edilmektedir. 

/ngilterede bazı vergiler 
artırıldı 

İngilterenin yeni büdcesinde, hükumet, 
mükelleflerden alınan kazanç vergisini 
İngiliz lirası başına 6 peni arttırmıştır. 

Çaya 2 peni, bejole de bir peni ilave edil
miştir. Deyli Herald gazetesi, bu kazanç 
vergisinin 1922 denberi alınan en yük
sek kazanç vergisi olduğunu kaydetmek
tedir. 

Amerikada mevcud 
garib kanunlar 

Amerika Birleşik hükiımetlerinden 
Misuri eyaleti müddeiumumisi Ameri -
kada mevcud garib kanunlar ile garib 
mahkeme kararlan hakkında bir eser 
neşretmiştir. Bunlar arasında aşağıda
kilerden de bahsetmektedir: 

Merilad eyaletinde genç kızları bu
lunan bir aileyi beş defa ziyaret eden 
bir gencin, kızlardan birisini alınası 
mecburiyeti varmış. Eğer ailenin kızı 
bir tek ise tabii onunla ve şayed müte

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ addid ~etlyaret~ti~ailere~~~~
bam da sadece Ömer Lutfü olarak öldü. manlarda insanlar Anadoluda bile bir-

yin edeceği kız fie evlenmek zaruretin-
Ben de yakın zamana kadar Mehmed Mu
hittin idim. Halbuki, büyük Çapan'>ğlu 

isyanını müteakib büyük babamla birlik
te Yozgaddan kaçmış olan diğer Nattro
ğulları Anadolunun muhtelif köşeleri!le 
çıkmışlar ve orada Natıroğlu olarak kal· 
mışlardır. Bunlar Natır kelimesini beğen
mediler, şimdi iki zümre halinde Birgen 
ve Bilecen oldular. Eğer, yalnız bana kal
sa, ben Natıroğlu kalmayı tercih eder-
d. 1 
ıın. 

* Bilmem anlatabildim mi? Bahsin ilmi 
ve tarihi tekamül bakımından tahlili da
ha çok uzun sürer ve eştikce içinden Tür
kü Osmanlıdan ayıran hakikatler çıl:ar. 

Fakat, yazdığımız ilim makalesi değıldır. 

Şimdi hülUsa edeceğim: 
Osmanlı, Türkün her şeyini tahrib et

tiği gibi soyadım da tahrib etti. Son za-

birlerini soyadlarile çağırmamıya başla
dılardı. Hayır, biz Osmanlı değiliz, biz ta
rihe bir kere daha doğan ölmez ve yenil
mez Türkleriz. Bizim soyunıuz bellidir, 
biz Osmanlı gibi soyadı ya hiç olmıyan, 
yahud soyadım gizlemeğe mecbur bulu
nan insanlardan değiliz. Artık birbiri-ni 
zi Ahmed, Mehmed, yahud, modern islm
lerle Semih, Erdoğan diye değil, kabul 
ettiğimiz soyadlanmızla çağırmıya mec
buruz. Kendimizi bu işe alıştırmayı fi~et 
edinelim. Kuçük ismimizi, Ahmed, 'Meh
med, Ayşe, Fatma gibi isl(lmi adımızı 
yalnız aile içinde hususiyet, samimiyet 
ve sevgi ifadesi için kullanarak, bu"lun 
haricinde bütün umumi münasebetleri
mizde yalnız soyadımızı kullanalım. 
Gazf'tı:ci arkadaşlar, siz de artık yalrıız 

soyadlarını kullanmayı Adet ediniz! 
Muhittin Birgen 

dedir. Kaliforniyada kuşlar ile meme
li hayvanların avlanması memnu imiş. 
Nevrasku'da berberlerin sabahleyin sa 
at yediden akşamın yedisine kadar sar
mısak yemeleri kanun ile mene~ -
tir. 

Bir terzi kızın başına 
gelen felaket · 

Münihte 22 yaşında güzel bir terzinin 
başına feci blr kaz.a gelmiştir. Bir müş
teri üstünde prova yaparken kumaşa iliş
tirmek istediği toplu iğne sert bir §eye 
dayanarak geriye sıçrayıp ağzına gire
rek ta ciğerlerine gidip saplanmıştır. Bu 

suretle giren toplu iğneden zehirlenen 
zavallı genç kadın kurtanlamayıp ölmüş

tür. 

iSTER İNAN, iSTER İNANMA! 
İstanbul semtinde bir sinema vardır ki buna giden kadın- ı na mukabil erkeklerin tabi oldukları 

lardan alınan ücret sadece 5 kuruştan ibarettir. Bu- ucuzu 20 kuruştur. 
ücretin en 

iSTER iNAN, iSTER iNANMA! 

tekarrür eylemişti. Şimdi bu iki seya· 
hatten vazgeçilmiştir. SeyfülisHim, İ " 
talyada birkaç gün daha kalıp tayya .. 
re ile Tokyoya müteveccihen hareket 
eyliyecektir. 

J apol!)•a bu merasime !rakı da da -
vet etmiştir. Fakat, Bağdadın kararı 
hakkında burada rnalfunat yoktur. )?'sl 
nız, Japonyanın yakında Bağdadda dıJ 
~faret açacağını bura gazeteleri 
yazmaktadırlar. 

Filistinde bir silah 
Deposu bulundu 
Kudüs, 8 - Filistinin merkezinde bir" 

çok müsadcmeler olmuştur. Bu havruide 
askeri kıtaat, müsellah çe.telere karşı }lB' 

rekata devam etmektedirler. 
Karkur yakınında birçok tedhişciltı 

askeri kıtaat ile yapmış oldukları bir nıii· 
sademe esnasında yaralanmışlardır. 

Nablus'da iki bomab atılmıştır. 
Tulükerim mıntakasında mühim bir si
lah deposu meydana çıkarılmıştır. 

(A.A.) 
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9 Mayıs 

Ha tayda silah taşınmasına karşı 
şiddetli bir mücadele açıldı 

, 

Antakgada nisbi bir sükun hüküm sürmektedir, şehrin 
bazı mevkileri müfreze/erle tutulmuştur 

Antakya 1 - Anadolu Ajansının husu-
, ' 

sı_ rnuhabiri bildiriyor: 
Dün bildirdiğim Aktepe vak'asmda ö

len iki jandarmanın Türk oldukları anla
illrnıştır. Bunların kimler tarafından öl
dürüldükleri henüz meçhulJür. 

Bu vak'adanberi yeni ve mühim bir ha
dise kaydedilmemiştir. 

Dag, kır, ova, gözün erişebildiği yere 
kadar, göğün, suların, ağaçların, kızıl 
gelincik tarlalarile yeşil buğday s'lhala
tının renklediği ve şimdi Tiirkten başka 
Unsurlarla meskun olan bazı köylerin bi
le en zarif Türk isimlerile çağırıldığı bu 
güzel Türk ülkesinde nisbi ve forse bir 
Sukun hüküm sürmektedir. 

Bununla beraber, aleyhdarların bazı 
kırnseleri siliıhladıkla rı ısrarla s0ylen
tnektedir. 
Zabıta, silah taşınmasına karşı şiddetli 

bir mücadele açmış görünüyor. Ş~hir ve dirilmekte idi ve Arapça Elurube ga -
köy kapılarından giren ve çıkanların üst- zetesi hemen bir ilave çıkararak bu ha
leri aranmaktadır. Şehrin mühim bazı beri tekzib etmiştir. 
m:vkileri müfre:r:el~rle tutulmuştu~. Bu Yenigünün bu sabah çıkan Türkçe 
munasebetle bazı şıddet hareketlerı ha- nüshasında wnumi af ilan edileceği baş 
her verilmektedir, konsolosun beyanatına atfen, ve Ha -

Türkler, hükıimetin .ıhcağı tedbirleri san Cebbare ile kaymakamın değişece
heyecanla, fakat sükun ve vakarla bekle- ği ve nahiye müdürlerinin kamilen az
mektedir. !edileceği de istihbaratına atfen bildi • 

rilmesi üzerine, Yenigün gazetesi de • 
ajansının lege Garo tarafından kapatılmıştır. 

Kapatılan gazeteler 

Antak-ya 7 - Anadolu 
hususi muhabiri bildiriyor: 

Antakyada çıkan Yenigün gazete -
sinin dünkü Arapça nüshası ile İsken
derund.a çıkan Vahdet gazetesinin bir 

iJavesinde delege Garo ile baş konso -
losumuzun Ankaradan dönmelerile a-
lakadar olarak idare memurları arasın
da mühim değişiklikler yapılacağı bil· 

Delege, Arapca Elurube gazetesini 
de kapatmaktadır. 

Yenigün kapatılmakla beraber ver
diği ha heı lcrin tekzib edilmemesi dik
kate layiktir. 

Yenigünün yerine yarından itibaren 
imtiyazı evvelden alınmış olan Hatay 
Yolu gazetesi çııkacaktır. 

liitler-Mussolini mülikatı 
akisler uyandırdı 

Zirai 
Tedrisat 
Orman fakültesi Belgrad 
ormanına naklediliyor Alman gazeteleri: " Alp 

taarruzdan masundur n 

hududları 
diyorlar 

Bu Sabahki fJ 
G zetelerde 

Gördüğümüz Fikirler 

Cumhuriyet - Yunus Nadi Hat.ayda se -
çim serlevhalı başmakalesinde Hataydaki 
Türk ekseriyetini düşürmek için yapılan gay
rı t.abii gayreUere işaret ederek hülasaten: 

- ((Bu yoldaki gayretler beyhudedir. Mua
hedelerin kabul ve vaziyetin teyid ettiği bir 
hakikati iptal etrneğe lmkiın yoktur. Böyle 
sun'i bir neticeyede biz Türkiye cumhuriyeti 
müsaade edemeyiz. Hat.ay işinin makul ve 
adil bir neticeye got.ürülmesinde herkesin 
~nfaati do~ru iş görülme.sindedir. Türl -
Fransız dostluğu da buna bağlıdır. 

Atatürk yılbaşı nutkunda Hat.ay !§inin 
I<'ransız-Türk dostluğuna mehenk taşı vazi
fe.ilni göreceğini söylemişti. Henüz vakti 
i~n bu haklka.ti bir dahal hatırı.atmak 
faydasız değildir» demekte 

.. Meselenin. ş.aşırtılıp karıştırılmak suretl
le başka türlü bir neticeye yani Türk çok -
!uğuna dayanan bir idareden gayri bir şekle 
götürebileceği ürn!dlerl tamnmile beyhude
dir. Bu takdirde işe yeniden başlamak la -
zımgelira cümlesini de ilftve etmektedir. 

Yeni Sabah - Hüseyin Cahid Yalçın 
"-Garip bir falsoo başlıklı makalesinde Ro -
matla Hitıer ile Mussolini arasında cereyan 
eden konuşmalarda Balkanlarda nüfuz mın
takalan tesisinin mevzuu bahsedlldlğlnl 

zikrederek bunun biı" fnlso olduğunu, bütün 
Balkan memleketlerinin istiklflllerine çok 
bağlı olduklarını söylüyor. Alman ve İt9.l
:,ran ııeflerlnln böyle emeller peşine takılmış 
olmalarına imkan vermiyor. 

Tan - Ahmed Emin Yalman da Roma ko
nıışmalarında mevzuu bahsedilen Balkanlar
da «Ntlfuz ve mıntakasıa tabiri üzerinde du
rarak, bu tabirin bi.ıtün Balkanlı mernleket
lt:r lçin bir tahkir olduğunu kaydediyor. 
!\ta kale şöyle bitiyor: 

ııBalkanlarda nüfuz nuntakasmdan ve ya
bp.ncı nüfuz ıniicadelesinden bahsedenler ve 
Balkanlardn hariçten doldurulabilecek her
hangi bir nevi boşluk gorenler hem kendi 
kendHerlni nldntmış, hem de normal siyasi 
ve lktısadl münasebetlerde kendileri tçln 
faydalı olabilecek bir dostluğu boş yere teh
likeye düşürmüş olurlar." 

Sayfa 3 

9 Türk - Yugoslav 
dostluğu 

E 

Ya:zan: Seliın Ragıp Emeç 

(C5) aşvekil lA •• ıl Baya1· beraberin· 

[g) de Hariciye Vekili Tevfik Riişdu 
Aras olduğu halde Yugoslav nazırlar 

başkanının ziyaretini iade etmek üzere 
Belgrada gitti. Yugoslavya ile Türk cum
huriyeti arasında mevcud olan kuvvetJ~ 
dostluk münasebetinin mahiyetini bilen
ler, bu ziyaretin basit ve protokoler bir 
mukabil ziyaret olmaktan bambaşka bir 
hususiyeti olduğunu anlarlar. Küçük İti
lafın esas rükünlerinden biri olan Yu -
goslavyanın yalnız Balkanlara değil, ay
ni zamanda sulh davasının devam ve be
kası noktasından orta Avrupaya da ifa 
etmiş olduğu hizmetin büyüklüğünü her
kes bilir. Bu yolda milli varlığının en giı
zide sembolünü dahi kurban vermiş ol -
masına rağmen davasının asaletine bu -
yük bir feragatle sadakat gösteren Yu -
goslav mille linin Balkan biı liğinde bu 
bakımdan ayrı bir mevkii vardır. Türk 
milletinin bu dost memlekete karşı gös -
termekte olduğu büyük sempati ve al5 · 
kanın bir sebebini de, işte bunda bula -
biliriz. 
Başvekil Celal Bayarın Belgrad ziyare

ti her hangi bir yeni siyasi tezahür ve -
silesi olmaktan uzaktır. Karşılıklı olarak 
kökleşmiş bir dostluğun teyiden ifadesi 
gibi tabii bir arkadaşlık jestinden iba -
rettir ki milletler arasında mevcud iyi 
münasebetlerin kuvvetlenerek devamı 

için bu gibi temasların ne derece tabii ve 

muvafık olduğunu izah etmek lüzumı.uz-
dur. Balka"n birliğinin orta Avrupaya 
doğru ilerlemiş bir dıl'ını Yugoslavya teş
kil eder. Türk cumhuriyeti ise, Balkan 

~ norna, 8 - Siyasi mahfelJer, Hitler ile 
ussolininin mütekabil d0stıuk ve tesa

l'lild sözlerile iktifa ederek Roma görüş
lne Ierınin esasını teşkil eden meselelere 
teınas etmediklerini bildirmektedirler. 

Berliner Tageblatt gazetesi şöyle yazı
yor: 

cDuçe ile Führer sarsılmaz bir dostluk 
ilan etmişlerdir. Alp hududları taarruz
dan masundur.> 

Ankara, 8 (Hususi) - Zirai tedrisat 
hakkında ziraat kongresine arzedi'.mek 
üzere enstitü tarafından hazırlanan ra
pora hususi bir ehemmiyet atfedilmekte
dir. Raporda ameli tedrisata yer verildi
ğini dün bildirmiştim. Mütemmim malu
mata nazaran Orman Fakültesinin Bel
grad ormanına, Baytar Fakültesinin de 
haralardan birine nakli ve orada tes:si 
düşünülmektedir. 

Milletler Cemiyeti 
bugün toplanıyor 

, Antantının mukabil istikamete uzanmış 

olan şark köşesidir. Aradaki geniş mc -
safeleri aşarak birbirine u1.anan dostluk 
elinin bugünkü siyasi şartlar içinde ifade 

İyi haber alan mahfellerde söylendiği
lıe göre, Avusturyanm Alrnımyaya ilhakı 
lı~ticc sinde ortaya çıkan siyasi ve iktısa
<lı nıesclelerin halledilmesi yapılaC'ak iş-
1l'ri.n başında gelmektedir. Ayni mahfel
ler, Mussolininin faşist İtalyal'\ın Alman
~aya olan tükenmez dostluğu ve herkes 
tçin daha müessir adalet ve emniyet te
~ina tı verebilecek muhtemel yeni biı" 
eynelmilel teşriki mesai si~t~mi ihdaı.ı

tıa dair olan beyanatına bilhassa P.hem
ll'ııyet vermektedirler. 

li'uhrer'in beyanatı ve bilhassa Alman 
l'ntık•tine iki memleketi birbirinden ayı
:~tı Alp hududunu geçilmez addetnıesi-

1 tavsiye eden siyasi vasiyetname~i İtal
rilan ınahfellerinde menın•ın;yetle karşı
tırnaktadır. 

Alman gazetelerinin neşriyatı 
li Beı-Hn, 8 (A.A.) - Alman matbuatı, 
ıı 1ller ile Mussolini arasında teati edilen 
?nutuklardan büyük bir heyecanla b::ıhset-

ektedir. 

Qa Cazeteler, Roma - Bcrlin mihverinin 
. gltt!l'lığını tebarüz ettirmek için uzun 
11~" ar neşretmektedirler. 

olkişer Bcobahter, diyor ld. 

Hava geçid resmi 
Antavaren 8 (A.A.) - İtalya Kralı 

ile Prens dö Piyemon, B. Hitler ve B. 
Mussolini Für bara'da endaht talimleri 
ile birlikte yapılan muazzam bir hava 
geçid resminde hazır bulunduktan son
ra Saint Marinella'ya gitmişlerdir. O -
rada Cevita civarında pek arızalı bir 
mmtakada mühim bir piyade manev -
rası yapılmıştır. 

Roma 8 - B. Hitler, Kral - İmpara
torun refakatinde saat 8,30 da Kirin.ali 
terketmiş ve topçu kıt'a1arının arasın
dan geçerek manevra sahasına gitmiş
tir. Nazırlar, B. Hitler ile Kral - İm -
paratoru orada karşılamıştır. 

Programa nazaran, manevralara, 
Fürbara'da hava kıt'alarının hareket -
lcrile başlanac:ak ye bunu, Civita ve 
Kia civarında Marinella'da piyade 
kıt'alannın manevrası takib eyliyecek· 
tir. 

Gençliğin tezahürü 
Roma 8 (AA.) - B. Hitler ve Mus

solini, saat 19,45 de yanlarında Alman 
ve İialyan nazırları olduğu halde, Fo
rum Mussoliniye gitmişler ve orada 
Faşist gençliğinin muazzam tezahür -
!erini seyretmişlerdir. ------

k.i n~ nutuklar iki memleket m-.. sında 
~ l'l1ucadele dc\•rcsine knt'i surette niha
'1 l:t VPrmiştir. Hitler ile Mu&solini, bütün 
~ts•ııl'rın haıa1aımı tamir etmek cesare- Yunan Kralının seyahati 
ta~ gci termişlerdir. Bunttrı ı.cticPsi ola- Atina 8 (AA.) - Kral, memleket 

l3 Sen Jermen muahedesi yıkılmıştır.• ı çinde çıktığı seyahatin ilk merhalesi 
}{ lt gazete, bu nutuklaı ın Amerika ı olmak üzere Konddotis torpidosu ile 
ıE!~rbıve Nazırı Vudring'in ohriter dev- Volaya gitmiştir. Şehir baştanbaşa do
te : 1 e karşı yaptığı bey.rnata bir ce•·ab natılmıştır. Halk Kralı muazzam te -

ş ıl ettiğini ilfıve eylcmPktedir zahüratla karşılamıştır. 

Südet Almanları 
meselesi 

ln (l'i ı · f • • • bb ·· ·· h (S ız se ırının teşe .-su 
akkında Berlin ne diyo" ? 
13

erlin, 8 (A.A.) - Berlinrlt•ki İngiliz 
fı . 

Suc.t1' Alman hariciye nezaretine giderek 
~u C't Almanları hnkkında İngiltere hü
<lın~eti tarafından Prag hükumeti nez
har· . Yapılmış olan teşebbüs hakkında 

A..ıı:ı vc müsteşarına maltimat \•ermiştir. 
"'er ~tı-ıanlar, bu münasebe•ıe hiçbir nota 
lrt 1 

rn ·rniş olduğunu, çünkü gaycsı mu
trı:at Vermekten ibaret şifahi hır teblığ 
dit~lUubahs bulunduğunu kaydetmekte-

Çin Japon harbi ne 
vaziyette 

Japonlar da Çinliler de 
muvaffakiyet iddia ediyor 

Tokyo 8 (A.A.) - Şanghay'dan bil
diriliyor: Askeri makan1at tarafından 
neşredilmiş olan bir teblığe nazaran 
Japon kuvvetleri, dün Sunghay de -
miryolunun münteha noktası olan Ha
içeu'ya t 30 kilometre mesafede kain 
Funning'e gil':mişlerdir. 

Diğer taraftan Çin kaynaklarından ve
rilen malümata göre Japonla~·ın Çindeki 
vaziyetleri gittikçe kötülcşme"<kdir Ve 
bir Çin kolu Pekinin 20 kilometre kadar 
civarına yaklıw · anştır. 

Türk gazetecilerinin 
Belgraddaki ziyaretleri 

Belgrad, 8 (A.A.) - Buraya gPlmiş 
olan Türk gazetecilerinden ınürekkcb bir 
grup, dün şereflerine Spriski Krali'de 
matbuat bürosu tarafından verilen öğle 
ziyafetinde hazır bulunmuşlardır. 

Bu ziyafette Avala ajansı müdürü B 
Yovanoviç ile Yugoslav matbuatının bir 
çok mümessilleri hazır bulunuyorkrdı. 

Ziyafetten sonra Türk gazetecileri 
cMuhtelif asırlarda İtalyan portresi ser
gisini. ziyaret etmişlecdir. 

Amerikada f spanya için 
yapbrılan tayyareler 

. tevkif edildi 
Vaşıngton 6 (AA.) - Hariciye Na

zırı Hul, gazetecilere beyanatında, 
Fransaya gönderılınek üzere bulunan 
29 tayyarenin tevkıf edildiğini çünkü 
bu tayyarelerin İspanya hesabına ol -
duğunun anlaşıldığını söylemiştir. 

Çin sefaretinde dün 
g azetecilere çay verildi 
Ankara, 8 (Hususi) - Bugün Çin sefa

retinde' Anknradaki gazeteciler şerr (ine 
bir çay ziyafetı verilmiştir. Ziyafet çok 
samimi bir ha\•a içinde geçmiştir. 

Belçika Na zır ları Pariste 
Brüksel, 8 (A.A.) - Hariciye Naz~

n B. Spak ve ekonomi nazırı B. Smet, 
Fransız frangının devalüasyonu ile a
lakadar olarak yapılacağı evvelce söy
lenen görüşmelere devam etmek üze -
re Parise hareket etmi~lerdir. 

Bura salahiyettar rnehafilinde t e -
barüz ettirildiğıne göre Belçika fran -
gının devalüasyoou hiç bir suretle me\· 
zuubah<; değildir. 

Cenevre 8 (A.A.) - İngiltere hari
ciye nazırı Lord Halifaks, buraya gel
miştir. Nazır, öğleden evvel B. Avenol 
ile görüşmüştür. Ve ögleden sonra Mil
letler Cemiyeti konseyinin bazı aza -
sile bilhassa Londradaki Şili sefiri B. 
Edvards ile görü~mek tasavvurunda -
dır. 

Konseyin ilk içtimaı yarın saat 1 1 
de akdedilecek ve .bilhassa ruzname -
nin tcsbitine çalışılacaktır. 

lktısad Vekaleti 
Yeni müsteşarı 

Ankara 8 (Hususi) - Maliye Ve -
kaleti nakid isleri umum müdürü Ha-. 
lid Nazmi İktısad Vekaleti Müsteşar -
lığına tayin oluıunuştur. Londrada bu
lunan Halid Nazmi avdetinde yeni va • 
zif esine başlıyacaktır. 

Seyahate buyuk siyasi 
ehemmiyet veriliyor 

(Ba§ tamfı 1 inci sayfada) 

Salahiyetli mehafil bu ziyarete, bil
hassa Küçük Antantın son toplantısı 
akabinde, büyük siyasi bir ehemmi -
yet atfetmektediı. Ayni mehafil Bel
grad görüşmelerının Şarki Avrupada 
sulbü ve siyasal durumu takviye ede-
ceği kanaatindedir. • 

Bütün gazeteler Başvekil Celal Ba
yar ve Türk - Yugoslav dostluğu etra
fında uzun ve samimi yazılar neşret -
mektedirler. Şehir baştanbaşa Türk -
Yugoslav bayraklarile donanmıştır. 

Türk elçisi Haydar Aktay Başv~kil 
Celfıl Ba.yarı karşılamak üzere bu sa -
bah hareket etmiştir. Başvekilimizın i
kametine hüklımet tarafından hususi 
bir vill~ tahsis edilmiştir. İstikbal me
rasimi fevkalade olacaktır. Başvekil hu 
dudrlan itibaren husu<;i trenle seyahat 
etmektedir. 

Erciiınend Ekrem Talu - ------- -
Bo.'Jta11 kuyusunda 

Karabük fabrikaları Bir çocuk boğuldu 
Anka. a 8 (Hususi) - Karabük df'- 1 ort.akoydc Dere boyundn oturan Paıfa:C 

mir ve çelik fabrikalarınm umumi :n- of,lu 12 yaşında Danyal Yahya efendi tekke-
şaa t ve tesba tın 1 Siimcrbank adına ~I bahçesinde oynarken bostan kuyu.suna 

k l tm k 
· · . f j T .. duşmus ve boğulmustur. Beyoğlu itfail'i! -

?ntro .. e e .ç~n ,.ımaı u .. ngı ız muş~- slnden bir ~rup kuyuda arama yapmış, fa.kat 
vır muheııd1slerın ... en Sor .\h,ksanar kuyuda beş metre su bulunduğu için cesedi 
İbb ve şeriklerılc hır mukavele a~ - bulamamıştır. Bugun kuyunun suyu boş:J-
dedilmiştir. tı!acak, ce!->ed tekrar aranacaktır. 

ettiği yüksek ve derin manayı anlıyan hcı 

insanın bu tezahürü saygı ile selamlaması 
bir borçtur. - Selim Ragıp Emeç 

Alman gazeteleri 
binicilerimizi 

takdir ediyorlar 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Bu zaferin hiç beklenmiyen oir ne
tice olduğu iddia edilemez. Çünkü, 
Türk binicileri girdikleri bütün müsa
bakalarda dalına baıjta giden grupla -
rın arasında bulunmuşlar ve Berlin o
Umpiyadlarındanberi çok ilerlemiş ol -
duklarını göstermişlerdir. Bu netice , _ 
den evvel, umumi kanaat, asıl müca -
dc;.lenin Almanya ile Iı1anda arasında 
olacağı merkezinde idi. Alman binici -
lerinin bu defa da kupayı kazanmalan 
nasib olmadı ama, bu mücadele terte
miz bir mücadele oldu. Cesur Türkleri 
bu fevkalade muvaffakiyetlerinden do 
layı hakikaten tebrık etmek lazımdır. 

Fölkişer Beobahter, cMussolini ku
pasında Türkiye Almanyayı bir puvan
la mağlup etti» başlığı altında yazd!ğı 
yazıda, Türk eki.binin galibiyetini bü -
vük bir süı priz diye kaydettikten son
ra, cyılmadan, usanmadan sarfettikle
ri gayret saye.sinde birkaç yıl gibi kısa 
bir müddet içinde tecrübe ve bilgileri
ni son derece genişletmiş olan Türkı
yenin miimessilleri, bu müsabakanın 
daha birinci turunda zaferi garanti al
tına almışlardır.» demektedir. 

Berliner Tagblat da; cMussolini ku -
pasını Türkiye kazandı» başlıklı ya -
zısında diyor ki : 

«Turnuvalara iştiraklerinin ilk ~ü
nünden itibaren Türklerin biniciliktt! -
ki tekamülünü ~ ıllardanberi takib ve 
geçen günlerde gösterdikleri fevkal.1 -
de ileriliği müşahede etmiş olan bir 
kımse için, bu netice. bir sürpriz değ 1-
dir. Bu böyle olmakla beraber, herkes, 
mücadelenin Almanya ile Irlanda ::ıra

sında olacağı kanaatinde idi. Ancak, 
Tiirkiyenin çok tehlikeli bir rakib ola· 
cağı daha bali1angıçta besbelli idi. Al -
manların bu müsabakada şansları ol -
matlığı iddia edilemez; mücadele çok 
temiz geçti; ne çare ki hatalar bir de
fa ~lenmiş oldu.. 



Geçen sene hazırlıklarını geç tamamlıyan 1,600 göçmen 
de on beş gün sonra:_ Köstenceden nakledilecekler 
Bu yıl içinde Romanya ve Bulgaris -

tandan getirilecek göçmenler hakkında 

henüz tertibat alınmış değildir. Devlet 
yurda getirtilecek göçmenlerin eski yurd 
}arından huzur içinde çıkmalarını, ge -
rek mal ve gerek paralarını büsbütün 
kaybetmemelerini derpiş etmektedir. 

Göçmenlerin getirilmesi işi yalnız bir 
vesaiti nakliye meselesi değildir. Yurd -
lanndan ayrılacak göçmenlerin göçe ha
zırlanmaları ve bunun için de mal ve 
mülklerini satmaları zaruridir. Göçe 
başlıyanların ise yalnız yolda değil, Tür
kiye hududları dahiline girdikten sonra 
iskan yerlerine gidinciyc kadar iaşeleri 
ve sonra da toprak ve evlerinin temini 
şarttır. Bütün bunlar para ve teşkiHlt 

meselesidir. 
Şimdiki halde yılda kırk bin göçmenin 

getirilmesi ve bunların müstahsil haline 
geçinciye kada'I" yapılması lfızım gelen 
bütün zaruretler gözönünde tutulmuş -
tur. Bundan fazlası için zikredilen ra -
kamlar müballigahdır. 40 bin göçmenin 
yalnız nakli için vasati 200,000 lira ve 
evlerinin inşası için 2,000,000 lira sarfet
mek kzarureti vardır. Buna iskan mm -

takasına gidinciye kadar verilen sıcak ye
mek veya bedeli ile bir senelik insan ve 
hayvan yemeğini ve ondan sonra da ve -
rilen toprağa ekeceği tohumluğu hesab 
edilirse göçmen işinin her şeyden <vvel 
para meselesi olduğu da tezahür eder. 
Ayni zamanda gelen göçmenlerin huzur 
içinde kazanabilecek hale gelebilmeleri 
de bir zarurettir. 

Haziran nihayetine kadar yurda Ro
manyadan 1600 göçmen gelecektir. Fakat 
bunlar bu sdne na'kledilec'k göçmenler 
olmayıp geçen sene geç hazırlanmaları 

dolayısile Köstenceye kış mevsiminde ge
len ve ondan sonra nakilleri doğru gö -
rülmiyen göçmenlerdir. 

Maamafih bunların da orada bulun -
dukları müddet zarfında gerek kendile -
rinin ve gerekse hayvanlarının muvak -
kat iskanları hükfunetimiz tarafından te
min edilmiştir. Bir kafileden ibaret olan 
bu göçmenlerin nakline Nazım vapuru 
tahsis edilmiştir. Vapur nihayet on beş 

gün sonra Köstenceye gidecek ve bu 
göçmenleri yurda getirecektir. Bunlar 
Çanakkale ve havalisinde iskan edile -
ceklerdir. 

Şehir işleri: Müteferrik: 

Sinema operatörleri bir cemiyet 
kuruyorlar. 

Şehrimizdeki sinema operatörleri, 
aralarında bir cemiyet kurnıağa karar 
vermişler, bu iş için vilayete resmen 
müracaat edildiği gibi hazırlanan da -
hili nizamname de vilayet hususi işler 
müdürlüğüne tevdi olunmuştur. 

Bilumum sinema makinelerinde ça
lışanlar bu yeni cemiyete aza kayde -

l.tanbul Erkek Lisesinde 
bir müsamer.,e verildi 

Dün İstanbul Erkek Lisesi Yeşilay 
Gençlerbirliği tarafından, Lise • bina -

sında bir müsamere verilmiş ve Eyüb 

Halkevi temsil kolu tarafından Hulleci 
isimli eser temsil edilmiştir. 

Kasımpqa Halkevi binaıı tqındı 

dileceklerdir. Kasrmpaşada Piyalepaşa mevkiin -
Galatasaray Lisesinde konser deki Halkevi, merkezi vaziyette olma-

Dün Galatasaray lisesinde, talebe - dığı için Zincirlikuyu meykiinde da -
ler tarafından bir konser verilmiş ve ha merkezi bir yerde yeni bir binaya 
ayrıca bir resim sergisi açılmıştır. nakledilmiştir. 

Sergi bir çok davetliler tarafından Nakil ve yeni binanın küşadı müna-
gez_il?1iş ve beğenilmiş, konser de din- sebetile merasim yapılmış, davetlilere 
leyıcıler tarafından çok alkışlanmıştır. pasta ve çay ikram edilmiştir . 

İ~tanbul dün güzel bahar günü yaşadı 
' 

Dün Kağıdhanede eğlenenlerden bir grup 

Geçen pazar bahar bayramını, bir Şirketi Hayriyenin Üsküdar tram -
bahar aşk ve hasreti içinde kırlara dö- vay şirketile anlaşarak yaptığı tenzi _ 
külerek kutlulayan istanbu~ halkı, dün, latlı kombine biletlerden dün 1000 den 
daha büyük bir sevinçle kırlara dö -
küldü. fazla satılmıştır. 

Dün Hıdırellezdi.. yahud, Hıdırel - Araba vapurile İstanbuldan Üskü -
lezi takib eden pazardı. Daha sabah ka- dara 200 kadar otomobil geçmiş, Şir -
ranlığında, sepetini, ba\ ulunu, paketi- keti Hayriye, akşam dönüşünde Üskü-
ni alan bütün halk vapurlar, trenler, 1 

dardan stanbula tarife haricinde beş 
tramvaylar, otobüslerle kırlara, Boğa-
za, Adalara, sayfiye sayılabilen ban - ilave vapur tahrik etmiş, bütün vapur-
liyöye taşınmagw a başladı. lar hıncahınç dolu olarak İstanbula 

dönmüştür. 
Başda Kağıdhane olmak üzere, Ba -

Iıklı, Çamlıcada Tomruk suyu, Kadı _ Akay, Haliç ve Şirketi Hayriye ida-
köyünde Fikiı1epe, Erenköy, Suadiye, releri her iskeleden tarife haricinde 
Beyoğlunda Mecidiyeköyü, Boğazın i- ilave vapurlar hareket ettirmişlerdir. 
ki tarafındaki sırtlar, İstanbul tarafın- Devlet Demiryolları dokuzuncu iş -
da Edirnekapı, Topkapı, Yedikule dı- letme idaresi tarafından tertib edilen 
şarıları, Bendler, Sarıyer ve· bütün kır Edirne tenezzüh katan da hayli rağ -
ve çayırlar mahşeri bir manzara <ırze- bet görmüş, halk, Edirnede yapılan 
diyordu. Ilık bahar güncşile, kırlara çı- pehlivan güreşlerini seyrettikten son -
kanlar, akşama kadar bol bol eğlendi - ra gece saat yarımda tren İstanbula 
~ d~m~~ 

SON POSTA 

Şirketi Hayriye Zahire borsasında bir 
biletlerde tenzilat yaptı haftalık vaziyetin hülisasJ 

Geçen yıldanbe.ri tarifelerinde bir çok . 

yenilikler ve bilet fiatlarında halkın çok Haf ta içinde buğday piyasasında mutad faaliyet 
lehine tenzilat yapan Şirketihayriye, bu 
yaz mevsimi için de yeni bir program ha- görülmüş, arpa piyasası istekli olarak kapanmıştır 
zırlamıştır. Şirketin yaz tarifesi her yıl 5 
temmuzdan itibaren tatbik edilirken bu 
yıl 20 haziranda tatbik edilmeğe başla -
nacaktır. 

Şirket bu yaz mevsimi için üç aylık 
bilet usulünü kurmuştur. 11 hazirandan 
10 eylı'.ile kadar ve 1 tem.muzdan 30 ey
llıle kadar Çubuklu ve İstinyeye kadar 
yüzde 40, Paşabahçesi, Beykoz, Yeniköy, 
Tarabya, Kireçburnu, Büyükdere, Sarı
yer Yenimahalle ve Kavaklar için yüzde 
50 tenzilatlı üçer aylık karneler ihdas e
decektir. Bµ suretle Sarıyer ve Büyük -
dereye birinci mevki gidip gelmek 15 
kuruşa inmektedir. Mesafeye göre bu 
fiatlar dünyanın her yerinden ucuz sa -
yılabilir. Geçen yıl radyo tesisatı yapı -
lan 71 ve 74 numaralı vapurlardan başka 
bu yıl 63, 66 numaralı vapurlara da rad
yo konacaktır. 

Ayrıca 25 hazirandan itibaren yaz mev
simi devamınca her cumartesi günü öğle
den sonra 74 ve 71 numaralı vapurlarla 
lüks tenezzüh seferleri yapılacaktır. 74 
numaralı vapurda alaturka ve 71 numa -
ralı vapurda da alafranga oı·kestra ve caz 
takımı bulundurulacaktır. 

Şirketihayriye Tarabyada Tokatlıyan 

oteli ile de bir anlaşma yapmıştır. Hazi -
randan itibaren Tarabyada Tokatlıyan o
telinde ve Sarıyerde Canlı balık lokan -
tasında öğle yemeğini yemek ve ~aylı 
danslardan istifade etmek istiyenler için 
köprüde ve her iskelede çok ehven fiat
larla müşterek kombinezonlu biletler sa
tılacaktır. 

Şirket Sanyerdeki Canlı balık lokanta
sını denize doğru 16 metre daha· genişlct
rneğe karar vermiş ve inşaata başlamı~tır. 

Mevlldl nebevi 
Mayısın on ikinci perşembe gunu 

Rebiülevvel ayının on ikisine müsadif 
olmakla önümüzdeki çarşamba günü 
akşamı (Perşembe gecesi) Mevlidi ne
bevi olduğu ilan olunur. 

Poliste: 

Bir çocuk bostan kuyusuna dilttü 
Kasımpaşada Küçükhamam sok::ı -

ğında 1 7 numarada oturan bakkal Mar 
ko oğlu 1 O yaşlarında Leon dün Mcc\
diyeköyünde oynarken bir bostan ku -
yusuna düşerek muhtelif yerlerinden 
yaralanmış, tedavi için Şiş'li Çocuk has 
tanesine kaldmlmışhr. 

Yaman bir hırsız yakalandı 
Zabıta, Malatyah Şükrü adında ya-

man bir hırsız yakalıyarak adliyeye 
vermiştir. 

Şükrü muhtelif tarihlerde tütün 
gümrüğünde peynirci Nikalanın ve Taş 
cılar caddesinde yağcı Enverin dük -
kanlarını soymuş ve evvelki gece Ba
lıkpazarında Salamon Behar, yağcı 
Mirat, Yaninin üç dükkanını üstüste 
soyduktan sonra kaçmakta iken ::ür -
mü meşhud halinde yakalanmıştır. 
Şükrü hırsızlıkları dükkan damlarını 
delmek suretile yapmıştır. 

Bisiklet kazası 
Sami idaresindeki 1660 numaralı 

bisiklet dün Fatihde Fevzipaşa cadde
sinden geçerken 6 yaşında İsmail adlı 
bir çocuğa çarparak muhtelif yerle -
rinden yaralamıştır. Yara1ı tedavi al -
tına alınmış, suçlu yakalanmıştır. 

Bir kadının çocuğu yaralandı 
Feriköy Paşa mahallesinde oturan 

Yani kızı Despina Hürriyetiebed\ye 
tepesinde gezerken yol kenarındaki 
hendeğe düşerek kucağında iki yaşın
daki çocuğile beraber yaralanmıştır. 

Yarah çocuk ve annesi tedavi altına 
alınmışlardır. 

Otobüs çarpması 

Şoför Tevfik idaresindeki 3-431 nu
maralı otobüs dün Şişli Süvari kara -
kolu önünde Mahmud isminde bir a -
dama çarparak muhteli~ yerlerinden 
ağır surette yaralamıştır. 

Yaralı Şiş'li çocuk hastanesine kal
dırılmış, suçlu şoför yakalanmıştır. 

Piyasada vaziyet normal bir haldedir. 
Anadolu-, ve yurdun muhtelif yerlerin -
den alınan haberlerde yağış vaziyetinin 
umumiyetle fevkalAde müsaid oldl)ğu 
bildirilmektedir. Bilhassa iki, üç sene -
denberi kurak geçen orta Anadoluda kış· 
lık mahsulün bu sene fevkalade bereketli 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Geçen hafta içinde buğday piyasasında 
mutad faaliyet haricinde bir fevkalade
lik görülmemiştir. Arpa piyasası istekli o
larak kapanmıştır. 

BUGDAY : Ziraat Bankası piyasaya 
hakim olmakta devam etmektedir. Ban-
kanın satış fiaiları umumiyetle 6-7. çav
darlı yumuşaklara 5.28, gene 6-7 çavdarlı 
sertlcre de 5.20 para fiat tesbit etmişti. 
Geçen hafta banka, Derince silolarında 

mevcud stoklarından ve gene ayni fiata 
Derince teslimi olarak ehemmiyetli mik
tarda satışlar yapmıştır. 
Bankanın muamelatı peşin para ile ol

duğundan bazı değirmenciler de kısa va
delerle piyasadan mübayaatta bulunmak -
tadırlar. Bu suretle muamele gören buğ
daylar banka fiatlarından daima 3-4 pa
ra kadar fazlasına satılmaktadır. 

Ekstra birinci beyazlar 6,20, altı yedi 
çavdarlılar 5,28, mahlutlar 5,20, ekstra 
sertler 5.20 paradan satılmıştır. 

balye kadardır. Bunun haricinde hazi ' 
ran teslimi 62-63 kuruştan Trakya rnBl' 
ları üzerine biraz iş olmuştur. 

Kızıl ve renkli yapağılar 54-60, de 
malları 46-48, Karahisar, Kütnhya IJ'lal ' 
ları 50-52 kuruştan satılmıştır. 

DERİLER : İhracatın durmasından de' 
ri satışları gevşemiştir. Halen 100 ' 
dedi 160 kilo sikletindc gelen keçi de' 
rilerinin çifti 150-155 kuruştan yerli falı' 
rikalar tarafından mübayaa edilmcktedı~ 

Yerli fabrikalar ayni zamanda tuzl1' 
kuru koyun derilerile de alfikadar ol ' 
maktadırlar. Fiatlan 38-40 kuruş arala' 
rındadır. 

Hava kurusu koyun derilerine taleb ' 
ler azaldığından 47-48 kuruştan muatııe' 
leler olmaktadır. Bu fiatlar geçen hafta1' 

nazaran 2-3 kuruş kadar daha noksandı' 
Salamura halinde gelen başsız ve JtU1' 

ruksuz sığır derileri Yedikule teslimi V 
losu 38-40 kuruştan muamele görmelttt' 
dir. Kuru sığır derilerini yerli fabrikBısJ 
mübayaa etmektedirler. Müvaridat arı • 
cak yerli ihtiyaca tekabül ettiğinden Jlı 
racat yapılmamaktadır. 

Geçen hafta içinde 55-57 kuruş sralt 
rında 150 balye kadar sığır derisi satıl' 

ARPA : Yeni mevsime girmek üzere mıştır. 
bulunmamıza rağmen piyasa faal vniye- Yarım işlenmiş meşin derilerine A! • 
tini muhafaza etmektedir. Yeni yapılan manyadan talebler vardır. Kilosu ıos-11' 
satışlardan maada eskiden taahhüdata gi- k al d d .. uruş ar arın a ır. 
rişen tacirler de mubayaatta bulunmak - JtUS 
tadırlar. Oğlak ve kuzu derileri piyasas• hr. 

0 
açılmamışsa da daha şimdiden piyJS3tl 

tutkun olacağı anlaşılmaktadır. Alakad-' 

tacirler, bilahare kararlaştırılacak fjBt ' 
lara teslim şartile p<:?rakendecfiere a,.şıı.f 
vermeğe başlamışlardır. ..; 

Anadolu biralık arpalar 4.18-4.20, 
Trakya yemlik çuvallı 4.35 paradır. Çav
dar üzerine ehemmiyetli faaliyet olına -
mıştır. Yalnız geçen hafta içinde Mer -
sinde vapur teslimi 5.07 paradan bir mik
tar satış yapılmıştır. 

FINDIK : Son zamanlarda fındık piya
sasında biraz temevvüç olmuşsa da gene 
piyasayı tatmin edecek derecede değildir. 

Geçen sene ve bundan evvelki senelerde 
Almanya, fındık mahsulümüzün en ileri~ 
de gelen müşterilerinden bulunuyordu. 
Bu sene Almanyaya hayli mikdarda fın
dık ihraç edilmişse de fiatlann düşüklü
ğünden mühim bir yekUn tutmam1ştır. 

Almanyadan Türk fındıkları için tesbit 
edilen on iki buçuk milyon marklık kon
tenjanın sona ermek üzere olduğu haber 

alınmıştır. Maamafih son günlerde Al -
manyadan fazlaca taleb gösterildiğinden 

fındıklarımıza tahsis edilen kontenjanın 
tamamen sarfına imkan h~sıl olacağı an· 
!aşılmaktadır. 

TlFTIK : Tiftik yetişen mıntakaların 
her yerinde kırkım başlamıştır. Taleblo 

rin azalması ve elde mevcud stoğa yeni • 
lerinin de ilavesi fiatların düşmesine se· 

bebiyet vermektedir. Bu suretle son gün
lerde f iatlarda kilo başına 3-5 kuruş ka · 
dar bir düşüklük görülmüştür. 

Geçen hafta içinde tahminen 500 balye 
kadar tiftik satılmıştır. Deri malları 70-
77, Çorum cinsleri 114, oğlak 127-128 ku· 
ruş aralarında satılmıştır. 

YAPAGI : Yerli fabrikaların faaliye -
tinden başka bir hareket görülmemiştir. 

İtalya hükumeti bugünlerde kllring he· 
sablarmdan borçlu vaziyette bulundu-

~undan bu memleket ile iş yapmak im -
kanları kapanmıştır. 

Memleketimiz dahilinde hemen hemen 
hepsi Anadolu cinslerinden olmak üzere 
stok mevcudu kırk bin balye tahmin e -
dilmektedir. 

. ........................................................ . 
TAGORE 

BAHÇIVAN 
Çeviren: 

IBRAHIM HOYI 
Şarkın en kudretli şairi Hindli R'
bindranath Tagore'ün en güzel sil 
şiirlerini toplıyan bu şaheserin tür~-

cesi yakında çıkıyo't' 

lstanbul Şehir 
Tiyatrosu 

111111111111 

iLi }ZMJR Elhamra 
ıinemasında her gece 
temsil vermektedir 111111111 

----------------------------------------------~ 
ERTUiRUL SADi T-

Bu gec!'3 1 
• LÜLEBURGAı 

Halkevinde bllYoJCjt 
mOsnmere. He~ et ~ 
kaç güne kadar 
tanbula dönecekdl' 

Şebzaclebaşı «FERABo Sineınad• ~ 
Bugün matinelerden ltlbaren dill1Y1 JO" 
en heyecanlı iki bıiyük filmi ve bir 
medlsi: _ ,.j 

1 - Doktor Şandu - S. O. 8. - IJlll""'.:. 
(Bella Luguşi) büyük heyecan Te c)f 

filmi. 

2 - istiklal Fedaileri. (Büyük 
filmi). 

3 - Keyifli rüya. (Büyük konıedll· 

__ B_ir~h_a_f_talık~~y_a_pa_ğ_ı~sa_t_ış~y_e_kfuı~u~5_o_o~~~~~~~~~~~~--~ 

Bu akşam SAKARYA sinemasmda 
SlNCLA1R LEWlS'in meşhur romanından iktibas edilen 

KIRKLIK KADIN 
MARY ASTOR - RU'fH CHA TTERTON ve W AL'l ER HUSTON 

tarafından fevkalAde bir tarzda temsil edilen ve asri vakayii musa\'\'et 
olan Fransızca ıözJO gayet gOzel bir film. 

lllveten ı PARAMOUNT JOURNAL Yerlerlnlzl evveld•ll 
•ldıranız. Telefon : 41341 



Erzurumda gece hayatı: 

Elektriksiz bir şehirde 
gece nasıl geçirilir? 

kahveler epey rağbet görüyor. Yüksek hükumet me
nıurlan en fazla Doğu pastanesinde buluşuyorlar. 

Herkes ıehir klübünün açılmasını bekliyor 

Adapazarının 
Derdleri 
Şehir kenanndaki bazı 
sokaklar 7ağmur yağınca 

bataklık oluyor 
Adapazarı (Hususi) - Şehrin umum! 

caddesi olan Konak caddesile Uzunçarşı 
kaldırımlan, belediye ve halkın mii§te • 
rek himmetile beton olarak yaptırılmak· 
tadır. 

Belediye, bu yıl, Sapanca gölü içinden 
alacağı suyu bonılarla tehre getirecek, 
bunun için de bir Jstikraz aktedecektir. 

Burada bir çok mahalleler vardır ki 
kaldırımlı bir yola ve ışığa malik değil • 
dir. Bu mahalleler, senenin bir çok za • 
manmda bir çamur deryası halindedir. 
Gündüz bile geçmek müşkül olan bu yol
lardan gece geçmek imkinı yoktur. Haf... 

tl, buralara, belediye tanzifat ve tenvi • 
riye resmi aldığı halde, yılda bir olsun bir 
çöp arabası uğramaz. Bu gibi mahalle • 
ler halkı, belediyeden, umum! yollara 
verdiği ehemmiyetin onda birini olsun 
buralara çevirmeainl temenni etmekte • 
dirler. 

... bugünkü modem llllb
larm rolü ne olabilir!. 

••• Ve bu harbler ne §ekil· 
~ devaa eder?. mevzulu 
mableler yazacakmı•, 

Samsun Halkevinde 
verilen kostümlü balo 

Samsun (Hususi) - Samsun Halkevinin bu yıl Vali B. Fuad Tuksalın te
şebbüsile gerçekten çok güzel bir şekilde inşa edilen salonunda bu yıi sık sık 
balolar verilmektedir. 

Geçenlerde hası!Atı yetim yavrular menfaatine tahsis edilmek üzere kos· 
tümlü bir balo verilmiş ve bu da diğerleri gibi çok iyi geçmiştir. Resmimiz 
Halkevi salonunda verilen bir baloda B. Fuad Tuksalı daveUiler arasında 
göstermektedir. 

~··~ 

Samsunda 23 Nisan bayrami 
.... 

Samsun (Hususi) - :Su yı*1 Çocuk bayramı çok neş'eti bir şekllcıe sut .. 
1ulandı. Her tarafta milsamereler verildi. Halkevi Lrafı!dan hoparlör neşri
yatı yapıldı, ViIAyet gazetesi çocuklar için neşrettiği fevkalAde nüshayı pa -
rasız olarak yavrulara dağıttı. Bu münasebetle yapılan okullar resmi geçidi de 
çok muntazam oldu. Resmimiz, Vali Fuad Tuksalı geçtd merasimi esnasın• 
da komutanla beraber g&ltermektedtr. Vali Fuad TubaI. mekteblerln verdik
leri müsamerelerin bazılannda bizzat bulunarak ;yavrularm neş'esini arttır • 
mıştır. 

· Trabzon Çocuk Esirgeme 
kurumunun faaliyeti 

Borsada bir ihtiyar dereye 
duştu 



6 Sayfa 

( Hadiseler Karşııında 1 

~ÖRKA<Ç 
K azakım, diyen erkekle; kılıbığım, 

diyen erkek arasında büyük bir 
fark yoktur. Biri, doğru: öteki, yalan söy
lüyordur. 

* Kııdm trtne b~zar, bikini kaçırınca 
Ozülmiye değmez; arkadan bir ba~ası 
gelir. 

* İki kadını birbirine bağlıyan bir tılsım 
vardır. ~dına dedikodu, derler. 

* Kalabalık tramvayda, ayakta gµzeı bir 
kadın gözünüze ilişirse sakın ona yer ver
meyin! Bekleyin, yanınızda oturan erkek 
ayağa kalksın, yerini versin, böylelikle 
siz güzel kadını yanınıza alınış olursu -
nuz. 

* Şeyh Sadi diyor ki: 
Altmış kusurun, bir tek güzelliğin olsa; 

seni seven o bir tek güzelliğini görür. 

* Gene Şeyh Sadi diyor ki: 
Bir kadınla münakaşa etmek delilik

tir. Su ile, ateşle, rUzgarla münakaşa edi
lir mi? 

Talihimizin ipliğini kendimiz bükeriz. 

* i\kıllının ağzı kalbinde, abdalın kalbi 
ağzındadır. 

* Melek gibi, denilen kadından kork • 
mah .. Hocası §eytandır. 

* Erkeğin yüzünü iş ağartır, kadının 
yüzünü pudra. 

* Bıçağın açmadığı çeneyi, güler yüz-
le tallı dil açar. 

* Köylerde çaydan geçerler.. Şehirlerde 
bir türlü çaydan geçemezler, 

* - Her güzelin bir huyu vardır. 
Derlerse inanmayın.. Her güzelin bin 

huyu vardır. 

* Tavanı basık odada yalnız kalmalt, a-
sık yüzlü insanla karşı karşıya oturmak
tan iyidir. 

* Bir erkek bir kadınla gözle anlaşabl -
lir, fakat sözle anlaşamaz. 

lsmet Hulflsl 

C eunlan biliyor mu idiniz ? =1 
Dünya .Ye.ni bi~ cumudiye Otomobil kazalarmı en çok 

devrımı geçırecek ? genç şoförler yapıyor 
Viyanalı prof e- Otomobil kaza-

ı;6r Schafier'e göre ları hakkında ya-
dünyanın muhtelif pılan tedkikler 
noktalarında bir göstermiştir ki en 
nevi yükselme mü- fazla kaza yapan 
§ahede edilmekte- şoförler (19) ile 
lir. Bu hal hararet (21) ya§ arasında eııı~•ıı:: 
derecesinin düş- olanlardır. Bunla-
mesini intac eyle- rın sebebiyet ver- ' 
mektedir. Bunun dikleri kazların ayni ıamanda en tehli-
neticesi şu olabilir ki şayed İskandinavya keli olanlardır. 
rnıntakasında üç derecelik bir hararet 
düşmesi kaydedilirse, Şimali Avrupa, 
Fransanın bir kısmı da dahil olmak üze
re buzlarla örtülecektir. Nitekim İngiliz 
arziyat alimi Brooks da bu fikirdedir. E
ğer kıt'aların vasati yükselişi 300 ilA 900 
metreyi bulursa, bütün şimal denizleri 
buz kesilecek ve dünya için yeni bir buz
laşma devresi başlıyacaktır. 

* 
Sunı kauçuk yapmak ~i 

Sun'i surette ka
uçuk yapmak bir 
hayli ilerlemiştir. 
Bunun için pan
car, patates ve a
lel'umum hubu
battan yapılmış al
kolden istifade e
dilmektedir. Dok
san derecelik on litre alkolden 2,8 kilo
gram kauçuk elde edilebilmektedir. 

Beni servetim 
için mi istiyorlar ? 

Bir genç kız okuyucumdan aldı -
ğım mektubu aynen kopye ediyo .. 
rum: 

cTeyze, 
Sana herkes derdini söylüyor ve 

sen onlara güzel cevablar veriyor • 
sun.. benim de derdim var.. baka • 
lırn benim derdime de bir çare bu .. 
labilecek misin? 

Yirmi yaşımdayım .. Öğünmek i · 
çin değil, fakat her şeyi bilmek ve 
ona göre hüküm vermek için söylü
yorum. Ben güzelim, ve iki sene ev• 
vel ölen babamdan aytla yüz elli u .. 
ra getiren bazı entlak kaldı. Benim· 
1e evlenmek isteyenler pek çok fa .. 
kat bunların beni değil, benden zi • 
yade servetimi elde etmek istedik • 
lerini hissediyorum. Belki bu hissim· 
de yanılıyorum. Fakat ne yapay1m, 
elimde değil. Birisi beni istedi mi, 
derhal bu aklıma geliyor, ve kendi 
kendime: İşte, diyorum, servetime 
göz koyan biri daha ... Bu yüzden ev
lenemiyorum. Bu hep böy'le mi de • 
vam edecek? Keşke birkaç parça em 
lak.im olmasaydı da böyle ıüpbelere 

(49) ile (50) yaş arasındaki yüz bin şo
förün (66) ölüm kazasına sebebiyet ver
mesine mukabil genç şoförlerin kaza nis
betleri (215) dir. 

* Dünyamn en büyük teleskopu 
· Amerikada el-
yevrn dünyanın en 
büyük teleskopu 
yapılmaktadır. Bu 
telcskopun adese
sinin kutru tam 
beş metredir. Eğer 
dünya yuvarlak ol
mayıp ta düz ol
saydı, bu teleskop 
sayesinde Paristen 
Af~ika ortasındaki Çadgölü kıyısındaki 

herhangi bir kitabı rahat rahat okumak 
mümkün olurdu. 

düşüp beni isteyenlerin 
çekinmeseydim. Ben ne 
Teyze? Bana akıl öğret.• 

* 

hepsinden 
yapayım 

Evet kızım, seni servetin için is· 
teyenler olabilir. Fakat seni yalnız 
senin için isteyecekler bulunacağı • 
nı da unutma.. Gençsin, güzelsin; 
herhalde bu iki cihet senin serve .. 
tinden daha kıymetlidir. HuyunUl} 
güzelliği ve daha buna inzimam e ~ 
den iyilik tarafların için seni seve .. 
cek ve isteyeceklerden birile evle .. 
nirsin .. Fakat şimdi de: 

- Beni benim için isteyecekleri 
nasıl anlayacağım? diyeceksin. 

Mektubundan belli.. Anlayışsız 
bir kız değilsin, seni blrlsi istediği 
zaman: 

- Bu beni servetim için istiyor! 
Diye !birdenbire karar verme. 
Seni isteyenin vaziyetini düşün, 

ai~en onun ailesinin hakkında tah -
kikat yapsınlar; kendisile görüşün .. 
Bütün bunların neticesi seni serve .. 
tin için mi istiyor, yoksa servetini 
hiç hesaba katmıyor mu, bu belli o· 
lur. 

SON POSTA 

~ 
Şık bir genç kız 

elbisesi 

l\layıs 9 

Yıldız olmak isteyen genç 
kızlara 7 nasihat 

Şık değilseniz kat'iyen film çevirmeğe uğraşmayınız. 
lcab ederse yalnız iki üç bisküvi yeyiniz. Fakat temiz 

yakalık ve yeni eldivenlerle ... 
Uzun müddet Holivudda bulunduktan 

sonra Avrupaya avdet eden tanınmış film 
senaryoculanndan Tay Garnett csinema 
yıldızı olmak isteyen genç kızlara> diye 
§U nasihatleri vermektedir: 

1 - Altı ay sizi geçindirecek paraya 
sahih olmadan evvel Hollywood'a sakın 
gitmeytnlzl 

2 - Başka hiçbir san'atiniz olmasın. 

fş adamlarını size tahsis edecekleri va
kitlerde serbest olmanız icab eder. 

3 - Şık değilseniz film çevirmeğc uğ· 
raşmaymız. İcab ederse yalnız iki üç bfs· 
küvi yeyiniz. Fakat temiz yakalık ve ye
ni eldivenler ile ..• 

• - Greta Garbo veya sair her hangi 
bir san'atkAra benzemeğe özenmeyiniz. 
Halk kadınların birbirlerinden ayn olma-

Açık mavı, ince, yumuşak y!lnlüden • larını ister. 
<lir. Çok pratik, ayni zamanda genç gös • 6 - Velev onuncu derecede olsun hfç. 
teren bir elbisedir. Göğüs üç sıra parça - bir rolü reddetme ·n· Çal şmalı ve te"-
lıdı Se t .. .. Ü 1 d iki bi yı ız. ı .. ~ 

r. nurun n atın n yarma ce rübe sahibi olmalı. Tecrübe sayesindediı 
var. Yakası geniş, devrik, kolları düz kı- ki sahnede serbestce rol yaparsınız 
sa. Sentürü kendi kumaşından. 

6 
p · 

- ara biriktiriniz. Hollywood'da --· Çı. çek ve kadın tekrar film çevirmeğe başlamak yeniden 
işe koyulmaktan güçtür. Yeni Alman yıldızlanndan 

Ursula Deinert • • • 
gıyı mı 

Bu .senenin çiçek modası cidden hoş ve 
orijinal. Bir defa çiçeklerin kendileri ta
biiye en yakın şekilde taklid ediliyor. 
İkincisi çok değişik tarzlarda kullanılı -
yorlar. 

a. Bildiğimiz şekilde yakaya takılan -
lardan maada. 

b. Şapkalan süsliyenler, hatta bazan 
bütün çiçekten kalotlar var. Mesela: Ge
niş kenarlı bir hasır şapkaya mavi çiçek
ler konuluyor. Açık mavi fötr mavi - mor 
çiçeklerle süsleniyor. 

c. Bu modanın en orijinal tarafı gece
ye ayrılan tarzıdır. Başın bir yanına ta
kılan dört be§ kamelya veya küçük bir 
~apka iriliğinde kocaman bir kadife çi -
çek gece için pek beğenilen birer ıüs ıa
yılıyor. 

7 - Muvaffak olduğunuz takdirde, hal
ka iltifat ediniz. Çünkü günün birinde o
nunla karşılaşmanız mukadderdir. 

Shirley Temple: 10, Loretta Yung: 23ı 
May West: 46 (!). 

Biraz da erkek san'atkarların yaşlarilf 

Sinema yıldızlarmm m:;ıd ~:t1~~~: 38, Eddie Cantor: 4ds 
hakiki yaşları Charlot: 49, Chevalier: 49, Gary Coopeı: 

Sinema yıldızlannın hakikl yaşlarını a7, William Powel: 46, Robert Taylor: 21• 
öğrenmek cidden müşkül bir işdir. He- ıClark Gable: 37, Frederik Marş: 40, /." 
men hemen hepsi yaşlarını büyük bir cid- dolphe Menjou: 47. Paul Muni: 46. 
diyetle gizlemektedi'rler ... Bugün, SON Yeni bir Tarzan filmi 
POSTA okuyucularına yıldızlann hakiki M"h k 1 .. d~ il f kalAd b" r",.. 

• • v. u ey e vucu u e ev a e ır .. e~ 
ya.şiarını bıldırecegız: bet kazanmış olan J ohnny Weissmuııe• 
~renne Dunne: 34, Deann~ Durbln: 16, yakında yeni bir film çevirmeğe başlıytı" 

Alice Faye: 26, Kay Francıs: 32, Greta caktır. Filmin ismi cTarzanın en son rrıa'" 
G_arbo: 32, L~lian Harv~y: 31, Sonja He- ceraları> dır ... Yeni süjeli bu film yenl• 
nıe: 25, Myrıam Hopkins: 36, Rochelle likleri ihtiva edecektir ... 
Hudson: 2•, Dorothy Lamour: 2•, Carole Z h l d ,. . f"I • 
Lombard 29, Anita Louise: 23, Myrna ara 880 er IR yem 1 mi 
Loy: 33, Grace Moore: 37, Joan Craw- Alrnanyada film çevirmekte olan, saJl" 
ford: 37, Bette Davis: 30, Olivia Haviland: ati ve sesi fevkalade beğenilmeğe başl•" 
22, Dolores Del Rio: 33, Ginger Rocers: nan İsveçli Zarah Leander pek yakınd' 
27, Norma Şerer: a•, Sylvia Sydney: 28, filme çekilecek olan Mona Lisa operasıır' 
Simone Sim.on: 24, Barbara Stanwyck: 31, da ba§ rolü yapacaktır. 

d. Yeni modanın çiçeğe aid ince, hoı 
bir buluşu daha var: Geceleri bilele bi-
lezik yerine bir çiçek suyu takılıyor. Bu hafta Sakarya rinemasında gösterilen cKırklı.k Kadın> filminden bir ~ 

Bacaksızın masharalılıları : Yağmurdan korun111ak 

.Ut 
u 



9 Mayıs 

Beşiktaş Güneşle 
berabere kaldı 

Galatasarayla Alhlar muhteliti arasındaki maç da 
Galatasarayın 2 - 1 mağlubiyetile neticelendi 

• 

Be§ikta§ muhacim!e1i Güne§ kalesinde 

.. 
. I 

1 . -
la liavanın güzel oluşu_ beş bin~en faz- Güneş müdafaası bocalıyor. 

futbol meraklısını dun Taksım stad- 9 uncu dakikada Hayati yüzde yüz 
Yonıuna toplamıştı. Herkes Güneş - Be bir gol fırsatı kaçırdı. Beşiktaş ağır ba
~taş maçının neticesini merakla b:k- sıyor. Akınlar taç, endbol, favuller ve 
h~<>rdu. Oyuna 16,54 de başlandı. Ilk kornerlerle kesiliyor. 
ı~_cumu Beşiktaş yaptı, kesildi. Güneş 15 incı· d k'k F d k 
"<\!lld M 1:\.. R b'' d' 0 d a ı a.. ua a -.. a.. eilil e ııye pas ver ı. a 1 .. 1 b · d l .. d 
Ut çekti. Top sağ köşeyi yalayarak a- ~ye . guze ır şan e gon er -
llta 'tti. dı. Cihad yakaladı. Hemen arkasından 

Oygı · ·· 1 b 1 t B bir Güneş hücumu .. Muradın şütünü un sen ve guze aş amış ı. e - . . 
. lttaş daha hakim görünüyor. yakdalakmadkla 0MehmGe~ A~ı ılhk defda to-

5 · · dak' G- ;ı.... d T pa o ·un u. yun un eş sa asın a ge 
~· ıncı ıa.. uneş .uucum a. op 
l}Yazide, §Üt ve avut. Bir akın daha, çiyor. 
~Urad şüt çekti. Mehmed Ali yakala- 1 7 inci dakika .. Rebii topu sürdü. 
hA ?yun duruldu. Şimdi Güneş daha Niyazi önü boş olduğu halde yakaladı. 
cıkını oynuyor. Şilt Avut .. 

?-ı· 21 inci dakikada Salahaddin topu 20 inci dakikada Beşiktaş aleyhine 
f'~aziye geçirdi. O da durmadan bir çizgi üstünden bir frikik verildi. Sala

l1.1ı çekti. Mehmed Ali yakaladı. haddin çekti. Mehmed Ali bloke etti. 
t..._ Beşiktaş hücwnda, korner.. Gelen 30 uncu dakikada Mehıned Alinin ge
;;jP~ liakkı kafa ile çıktı. Avut.. 21 in- ne çok nefis bir kurtarışını görüyo -
'tı dakikada Beşiktaş bir gol tehlikesi ruz. Beşiktaş Güneşe nazaran çok ha-

attı. kim .. fakat mühacimler bir şey yapa -
~ 32 inci dakika .. Faruk Cihada geri mıyorlar. 
uitsı Verdi. Fakat korner o'ldu. Fuad çek 34 üncü dakika .. Muzafferin şütünü 
~ l'ietice yok .. 34 üncil dakikada Meh- Cihad ancak kornere atabildi. Fuad 
ttı ed. Alinin fevkaHide şansı bir gole çok güzel çekti. Güneş kalesi birbir ar-
4-b11ı oldu. Rebiiden aldığı bir pası Me- kası!la tehlikeler geçimi. Cihad plon -
'il ~<>k sıkı bir şilte çevirdi. Top Meh- jonla topu yaka1adı. Vaziyet öylece t;d Alinin omuzuna çarptı. Kale ka - kurtuldu. 

tı. Korner .. netice yok.. Beşiktaş Güneşin yan 'Sahasına bi-
~lt 444 

üncü dakika .. Rebiinin yerden rikti. Fakat bir tüıılü gol olmuyor. Ça
~l ~efis bir şütünü Mehmed Ali gü - Iışıyorlar. Uğraşıyorlar. Netice yok. 
' hır plonjonla kurtardı. Top kuca -
~da yerde yatan kaleciye Melih koş- Ve oyun da sıfır sıfıra berabere bitti. 
h. l3ir tekme vurdu ve hemen kaçma- Beşi~taş: Mehmcd Ali - ~uri, Fa .
tı haşladı. Bu vaziyet karşısında Hak- ruk - Rıfat, Osman, Feyzı - Hayatı, 

ıtelihin üzerine hücum etti. Fakat Muzaffer, Nazım, Hakkı, . Fuad. 
~;gene koşmakta devam etti. Dört da- Güneş: Ç,ihad - Faruk, lıbrahim - Yu 
~ kadar oyun durdu. suf, Rıza, Omer - Salahaddin, Niyazi, 

ta· Oyun tekrar başladığında Melihi Melih, Murad, Rebii. . 
g açık yerinde görüyoruz. Hakem - Adnan Akın (Istanbulspor) 
·~ İltinci devreye Beşiktaş daha canlı Altılar nıuhteliti: 2 - GaJatasaray: 1 
~ lldı. Buna mukabil Güneşliler sert . Taksimde biri~~i maçı Galatasaray 
~e U.!orlar. Hakkı merkez muavin, ıle Altılar muhtelitı oynadı. Oyuna Ga 
~ı sol muavin, 06man da merkez latasaray başladı. 13 üncü dakikada 

llebn oynuyorlar. (Devamı 11 incl sayfada) 

GalataıCJT0.11 - J\ltılar muhteli tinden heyecanlı bir sajhc 

T ekirdağh Hüseyin 
Kırkpınar güreşlerinde 

birinci oldu 
Edirne 8 (Hususi surette gönderdi

ğimiz arkadaşımızdan telefonla) -
Kırkpınar yağlı güreşleri bugün on bi
ne varan muazzam bir kalabalık huzu
runda yapıldı. Havanın güzel oluşu ve 
yurdun !her tarafından gelen yüze ya -
kın ünlü pehlivanın güreşmesi, müsa
bakalar etrafında büyük bir alakanın 
uyanmasına sebeb olmuştu. 

Sırf bu güreşleri seyretmek için İs
tanbuldan, Bursadan ve yurdun bir 
çok yerlerinden sayısız adam gelmiş ve 
Edirne otellerinde tek boş yatak kal -
mamıştı. Bu yüzden bir çok kimse ge
ceyi husust evlerde ve otomobillerde, 
ok>blislerde geçirmek mecburiyetinde 
kalmıştır. 

Yapılan heyecanlı güreşlerden son
ra şu neticeler alındı: 

Destede: Henüz 1 7 y~ında olan 
Kırklarelinden Mehmed birinci. 

Ortada: Uzunköprülü Mehmed bi -
rincl, Kırklarelili Y akup ikinci . 

Büyük ortada: Hayati birinci, Tekir
dağlı Yusuf Süleyman ikinci. 

Başaltıda: Hayati birinci. 
Bas pehlivanlık müsabakalarında 

Sayfa ı 

Kolejde yapılan atletizm 
bayramı çok güzel oldu 
Günün en igi derecesi yüksek atlamada üç 

atletin 1J80 i aşabilmeleridir 

DiLnkfL 1co§Ulardan biri neticeleni'rkm 
İstanbul atletizm bayramının finalleri 

büyük bir kalabalık önünde yapıldı. An
kara, İzmit atletlerinin de iştirak ettijl 
bu müsabakalarda çok güzel dereceler el
de dilmiştir. Bilhassa yüksek atlamada 
her üç atletin 1.80 i geçmeleri mükem
meldir. Neticeler şunlardır: 

100 metre - Birinci İrfan 11 6/10, ikin
ci Leyvan, üçüncü Nazmi. 

200 metre - Birinci İrfan 23 1/10, ikin
ci Baloğlu, üçüncü Mehmed. 

400 metre - Birinci Cemal 53 2/10, f
kincl Galib, üçüncü Zare. 

800 metre - Birinci Galib (Ankara) 
2.3. 6/10, ikinci Galib (İzmit), üçüncü Be
sim. 

1 1500 metre - Birinci Receb 4.19 2/10, 
ikinci Manya, üçüncü İbrahim. 

1500 metre yürüyüş - Birinci hak 
7.47 3/10, ikinci Lorandev. 
. 3000 metre - Birinci Artin 9.22, ikinci 
Mustafa (Ankara), üçüncü Hüseyin. 

110 metre manialı - Birinci Faik (Au
kara) 16 2/10, ikinci Vasfi, üçüncü Yavru. 

Gülle - Birinci Ateş 13.74, ikinci Vey
si, üçüncü Sokrat. 

Disk - Birinci Veysi 41.31, ikinci Yu-

Yübek atlama müsabakasından 
bir intıba 

Velhasıl bütün bu dereceler, mevsim 
başı için çok üınid verici ve güzeld\r. 

C. R. Şahingiray 

Tekirdağlı Hüseyin suf, üçüncü Herzencioğlu. 

Alsancak Ankarada 
galib geldi 

Türkiye yağlı ve serbest güreş birincisi · Cirid - Birinci Necdet 49.41, ikinci Şe
Tekirdağlı Hüseyin Arifi pes ettirdi. rif, üçüncü Aziz. Ankara, 8 (Telefonla) - Alsancak ta

kımı ikinci karşılaşmasını Harbiye İd· 
manyurdu ile yaptı. 2-1 galib geldi. Oyu-

Molla Mehmed Munedi yendi. Edirneli Yüksek atlama - Birinci Pulat 1.85, 
Mustafa iki saat süren bir güreşden ikinci Süreyya 1.80, üçüncü Jerfi 1.80. 
sonra İbrahimle !berabere kaldı. Uzun atlamn - Birinci Nevzad 6.31, !- na İzmirliler başladılar. İzmirlilerin akı· 

nını durduran Harbiyeliler mukabil akı· Neticede Tekirdağlı Hüseyin birin - kinci Semih Lfltfü, üçüncü Şahab. 
ci ve Molla Mehmed ikinci oldular. Uç adım atlama - Birinci Süreyya 

Aynca yapıian serbest güreş mü - 13.81, ikinci Pulat, üçüncü Halid. 
na geçtilerse de kale önlerindeki acelele
ri yakaladıklan fırsatı kaçırmalarına se· 
beb oldu. Yeniden akına geçen İzmirlileı· 
Harbiye kalesini zorlamağa başladılar. 

sabakalarında, Haldun - Hüseyin kar
şılaşmasında Hüseyin galib geldi. Di -
narlı İsmaille Hüseyin arasındaki mü -
sabaka da Dinarlı İsmailin galebesile 
neticelendi. 

Güreşlerin nihayetinde Halk par -
tisi adına Şevket bir nutuk söyliyerek 
güreşin Türk ırkına mahsus bir spor 
olduğunu, Büyük Şef Atatürk'ün, gü -
reşe karşı yakın bir alaka duydukları
nı tebarüz ettirdi Ve Dahiliye Vekili 
Şükrü Kayanın pehlivanlara selam ve 
muhabbetlerini tebliğ ettikten sonra 
birinci ve ikinci.11ere parti namına he -
diye edilen altın saatleri takdı. 

Bu esnada her taraftan: 
- Yaşasın Atatürk! sesleri yükseli -

yordu. Selim Tevfik •............................................................. 

Sırıkla yüksek atlama - Birinci Hay
dar 3.20, ikinci Muhittin, üçüncü Münir. 

Yukarda bir takım dereceler verdik. En nihayet yakaladıkları fırsatı iyi kul
Şimdi de onların üzerinde duralım. Ko- lanan Alsancaklılar sağ açıkları Basrı va-
şuların bu kadar iyi vakitlerle ölçülmüş sıtasile ilk gollerini yaptılar Bu golün 
olması doğrusu şayanı hayrettir. Kolej h il b' k t d h 1 İ . 1.1 H 

ız e ır a a a açı an zmır ı er ar-
pisti muhakkak ki İstanbulun en berhad biye kalesini çember içine aldılar. 
sahasıdır. Öyle olduğu halde İrfanın 200 . .. . 
de 23 1/10 yapması mevsim başı için iyi- Fakat Harbıye mudafaası Alsancalt 
dir. Gene eski atlet Cemalin tekrar piste akıncılarına fırsat vermiyordu. 19 un
<iönerek dört yüzü 53 2/10 da koşması da cu dakikada Alsancağın merkez mua -
ilerisi için ümid vericidir. Uç binde Hü- vini sakatlanarak oyunu teıiketti. Bun· 
seyin bu sefer Artin ve Mustafa tarafın- dan sonra Harbiyeli1er ıhücuma geç .. 
dan geçildi. Bu da gösteriyor ki muka- tiler, devre sonuna kadar üs • 
ve.met koşuculan daima çekişmektedir- tünlülderini devam ettirdiler. Devre 
Jet. Yüz on manialıda Faik'ın 16 2/10 luk 1 - O Alsancak lehine bitti. İkinci dev
derecesi de iyidir. Şübhesiz bu daha da reye başlandığı zaman sıkı hücumlara 

lstanbul eskrl·m b'ırı'ncı'lı"klerı· geçerek beraberliği temine ugr· aştılnr. düşecektir. En mükemmel derecelerden 
İstanbul eskrim birincilikleri dün biri de güllenin 13.74 metreye kadar sa- Fakat bir netice alamıyorlar. 

Beyoğlu Halkevi salonunda yapılmış - vurulmasıdır. Ateş İbrahim tekrar soba- Akınlar karşılıklı devam ediyor. Bir 
tır. Dünkü müsabakalar epe idi. Sa - ya geldi. Hem de böyle iyi bir dt>rt>ce akında İzmir a1eyhine olan bir korner
londa tam 14 kişi vardı. Biri ajan ye • ile... • den istifade eden Harbiyeliler sol açık
dlsi seyirci, beşi müsabık ve ayni za - Yüksek atlamada ise günün en mükem- lan Şerif vasıtasile beraberlik gofünü 
manda hakemdi. 

Aydın Sermede, İThan Esada, Ali Ay mel derecesi elde edilmiştir. Pulat 1 85 1 attılar. 
İ ve genç Süreyya da 1.80 i geçmiştir. Bu 

dına, Sermed E.5ada, lhan Aliye, Ay - tl t h .. ek ti B' iki' Maç Harbiyenin lehinde devam edi-
s d İlh Al

. a e enuz p genç r. ır seneye 
dm Esada, erme ana, ı Esada, yor. Alsancağın sıkışık bir anında geri-
Ehan Aydına Sermed Aliye galib gel- kadar muhakkak Balkanların en kuv· . İl . .. 

· ' vem yüksek ve üç adımcısı olac11ktır. den bır pas alan yas Harbıye muda-
mişlerdır. r·ı · · k 1 1 · · ib b km 1 · 

Aldıkl n ö İ t b 1 Ayni atlet üç adımı 13 81 ile almıştır Ve ı ennın a e ennı oş ıra a aım -
arı puvamara g re s an u · · . . . . . 

epe birincisi nhan, ik'incisi Sermed, ü- .rökordmen Pulatı geçmiştir. dan ıstıfade ederek takımının ikıncı ve 
çüncüleri Ali ile Aydın müşterek ola - Gene Ankaralı Jerfi de 1.80 ile yüksek galibiyet golünü attı ve oyun Alsanca-
rak, beşinci Esad'dır. atlamada üçüncü oldu. ğın 2 • 1 galibiyetile 'bitti. 
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Karanlıkta vapurun ucunda duruyor - dar güzel değildin. Senin nereni sevmiş

sun. Vücudün dimdik, başın gök yüzüne tim ben? Hafü hafif nefes aJıyordun. Du
kalkmış .. Rüzgar saçlarını hafü hafif gc- dakların aşağı doğru sarkmıştı. Göz ka -
ı·iye uçuruyor. Siyah kürk yakanın ara- pakların biraz şiş gibiydi. Kirpiklerinin 
sından boynunu görüyorwn. Beyaz bir gölgesi göz altlanna büsbütün mor bir 
lekeyi andınyor, çok zaman o boynun ü- renk vermişti İnce uzun burnunun ka -
2erinde ellerim bir kedi sırtını okşar gi- nadları her nefes alışta kabarıp iniyor -
bi dolaşmıştı, çok zaman onu koparmak, du. Elimi yastığın üzerinde dağılmış du
sıkmak, parçalamak arzusu ile parmak - ran saçlarına götürdüm. Onların fazla 
farım takallüs etmiş, kendime güçlükle parlaklığı bana birdenbire yağlı imiş his
hakim olmuştum. sini verdi. Derhal elimi çektim, yüzümü 
. Etrafımda kalabalık kaynaşıyor. Ha - buruşturdum. Sonra parmaklarım gayri 
mallar, yolcular ve onları teşyie gelmiş ihtiyari beyaz boynuna gitti. cO kadar 
gözü yaşlı bir takım insanlar. Sen daima sokulduğuna göre muhakkak dansettiği 

oradasın, vapurun ucunda ve hiç kınu1 - adamın metresi idi> diye, aklımdan geçir
damıJ orsun. Ben de seni teşyie gelme - dim. Fakat kendimi çabuk topladım. cOl
dun mi? Neden ağlamıyorum, neden çır- sa bile ne çıkar! :.dedim.. Tekrar: cOndan 
pınmıyorum? Hem de biz bir daha bir - artık kurtuluyorum!> diye, düşündüm, 
leşmcmek üzere ayrılıyoruz değil mi? gülümsedim. Kendimi her zamankinden 

Oh .. geniş nefesler alıyorum. Gidiyor - sakin ve iyi hissediyordum. Niçin bunu 
sun, nihayet gidiyorsun!. Senden kur - daha evvel akletme~tim. Ne budala -
tuluyorwn. Artık gözlerinde başka erkek lık!. 

hayalleri, dudaklarında yabancı puse - Sana: cGidiyOTSun, ayrılıyoruz. Ben 
lerden kalmış izler arıyarak asabi kriz - böyle istiyorum!> dediğim zaman ne ka
ler ıçinde mahvolınıyacağım. Beraber dar şaşırdın!. Yüzün hayretle gerildi, 
yürürken yolda selfunlaştığın adamlara gözlerin yuvarlaklaştı. Fakat halimden 
merakla bakarak: cAcaba hangisi ile beni itirazı kabul etmiyeceğimi derhal anla -
aldatıyor?:. diye binbir şüphe altında bu- dın. Başını önüne eğerek: cSen nasıl is -
nalrnıyacağım ve nihayet senden ayrı ol - tersen> dedin. Seni gülümsiyerek süzü • 
öuğum saatlerde cŞimdi kimin kolların- yordum. Kendi kendime: cİşte yakmda 
da? düşüncesi ateşten bir hurgu gibi ka- gidecek kıskançlıktan kudurduğum an -
famı yemiyecek. Ne kadar rahat edece - !arda, öfkeden çıldırmış bir halde döv -
ğim.. Şimdiden içimde sonsuz bir boş - mek, fakat ekseriya sevgi ile göğsümde 
luk ve ferahlık hissediyorum. Her halde sıkmak için onun şu incecik vücudüne sa
yüzümdeki sakin ifadeyi sen oradan, gü- nlan kollarım bomboş kalacak!> diyo -
verteden havanın karanlık olmasına rağ- rum. Bomboş mu? Ah abdal, ondan kur -
men farkedebiliyorsun. tulmak az saadet mi? Artık yalancı du -

Seni vapura bindirinciye kadar bu daklanndan öperek her an zehirlcnmi -
işin olacağına, ayrılablleceğimize inan - yeceksin. Onun sesini, tatlı fakat riyakar, 
matlın, değil mi? O genç sarışın adamla aldatıcı sözlerini duymıyacaksın. cOh 
gece birbirinize sokulmuş dansedcrkeın sevgilim niçin daima şübhedesin. e
bu fikir birdenbire aklıma geldi. Kendi minol, senden b~ka kimse yok haya
kendime: cOndan ayrılmak ve her türlü tınıda. derken gözlerinde başka bir er -
azabdan kurtulmak> dedim. Sen yanı - kek hayalinin canlandığını görmiyecek- ' 
ma döndüğün zaman beni ikna etmiye sin. Artık gidiyor .. gidiyor .. kahkahalarlı.ı 
çalıştın ki, bu adam, eski bir çocukluk gülmiye başladım. Berrak, pürüzsüz kah
arkadaşındır. Eğer onun dansını reddet- kahalarla.. Senden ayrıldığım için nasıl 
seydin pek ayıp olacaktı. Sonra ikimizin sevindiğimi anlıyarak bana öfkeden çıl
de başkalarının nazarında gülünç olma - dırmış gözlerle baktın, bu da ayn bir 
mız ihtimali vardı. Bunları söylerken zevkti .. 
her zamanki gibi suçsuz bir çocuk ma - Vapur biraz sonra kalkacak. Bu son 
sumiyeti ile boynunu büküyor, sokula - bakışmamızdır. Hep gülümsüyorum, öy
rak: cKızmadın değil mi sevgilim > di - le sakinim, kendimi öyle mes'ud hissedi
yordun. Hayır kızmamıştım, ilk defa kız- yorum ki .. İlk defa kalbim rnunbzam 
mamıştım ve sen bunu farkederek bay- darbelerle atıyor. Vücudüm her zamanki 
retler içinde kaldın. Her zamanki gibi se- asabi gerginliğini kaybetti Rıhtımda us
ni kolundan tutup sürükler gibi oradan lu bir çocuk gibi hareketsiz ve mütebes
çıkarıp, yalnız kalır kalmaz: cOnunla a- sim duruyorum. Gözlerim çakmak çak -
randa ne var söyle .. > diye, üzerine hücum mak yanmıyor. Sen onlardan bazan çok 
etmemi beklediğin muhakkaktı. Halbuki korktuğunu söyledin değil mi? Bak, şim
ne kadar sakindim. Evimize sükunetle di nasıl tatlı ve yumuşak sana gülümsü
avdet ettik. c Yola çıkabilmesi için bütün yorlar görüyor musun? 
lazım gelen tertibatı aldıktan sonra ona Karanlık gitükce koyulaştı. Arkan
ayrılacağımızı haber veririm> diye dü- dala siyah fonun üzerinde ince siluetin 
şünmüştüm. Nasıl seviniyordum bilsen.. daha keskin çizgilerle görünüyor. Boy -
Senden, yani ıztırab çekmekten kurtula- nun gene yakanın arasında beyaz bir le-
caktım. ke gibi parlamakta. Elindeki mendili ara-

Gcce, yanımda yastığın üzerinde du - da sırada sallıyorsun. Ben de sana ba -
ran başına uzun uzun baktım. Hiç de o ka- şımla seliimlar yolluyorum. 

Vapurun merdiveni alındı. İşte son da
kikaya kadar inanamadığın şey oluyor. 
Ayrılıyoruz. Vapur ağır ağır kalkb. Rıh
tımda ağlıyanlar var. Ben gülüyorum. 

Sen salladığın küçük mendili arada sı -
rada gözlerine götili'üyorsun, korkma .. 

Vapur kalabalık. Seni yalnız bırakmı -
yııcaklar ve bu gece güvertede mu
hakkak bir erkeğin göğsüne yaslanmış o
lacaksın. Yüzün, dudakların.. Omuzları-
mı kaldırdım, bütün bunlardan bana ne 
arbk.. Sen gidiyorsun, senden kurtul -
dum. Ne kadar seviniyorum, ne kadar 
seviniyorum!. Rıhtımda bulunanlar kah
kahalarla güldüğümü görünce cDeli mi
dir?:. diye, dönüp hayretle bana bakı -
yorlar. Onlara: cHayır deli değilim. Yal
nız kurtuldum. Ondan kurtuldum. Ar
tık ıztırab çekmiyeceğim, artık her şey 
bitti, her şey bitti:. diye, bağırmak isti -
yorum. .............................................................. 
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Sabah, öğle ve akşam her 
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1 Harici Askeri Kıtaah İlanları J 
Beher metresi 575 kuruş olan ihale bedeli Vekaletçe pahalı görillcn 20.~ 

metre kurşunt kaputluk kumaş yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulrnuşttJ! 

Şartnamesi 646 kuruş bedeli mukabilinde M. M. Vekileti Satınalma Ko. dB' 
alınır. İlk teminntı 7707 lira 50 kuruştur. İhalesi 25/Mayıs/1938 Çarşamba gürıB 
saat 15,30 da yapılacaktır. Eksiltmey~ girmek istiyenler 2490 sayılı kanunun' 

ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlarile birlikte teklif mektulr 
larını ihale saatlerinden en az bir saat evvel Ankarada M. M. V. Satınalma Ko. :n' 
vermeleri. (849) (2602) 

Altı adet dizel motörlü yol silindir kap alı zarfla eksiltmeye konmuştur. Talr 
min edilen bedeli 39000 lira olup ilk teminat parası 2925 liradır. İhalesi 25/Haıİ' 
ran/938 Cumartesi günü saat 11 dedir. Şartnamesi 195 kuruşa M. M. Vekaıed 
Satınalma Komisyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun~ 
2 ve 3 üncü maddelerinde istenilen belg elerile teminat ve teklü mektubıarıJll 
ihale saatinden en geç bir saat evveline kadar Ankarada M. M. Vekfileti Satın-1' 
ma komisyonuna vermelert c85h c2635' 

MW 

Müteahhid nam ve hesabına İstanbulda Haydarpaşa hastanesinde yaptırıtacı• 
tamirat işleri açık eksiltmeye konulmuştı.g. Keşif bedeli 192583 lira 40 kuruştııf 
Eksiltme 3/Haziran/938 Cuma günü saat 15 de Ankarada M. M. Vekfıleti Satına.l' 
ma Komisyonunda yapılacaktır. İlk teminat 10879 lira 17 kuruştur. Keşif, proJ' 
ve şartnameler 963 kuruşa M. M. Vekaleti inşaat şubesinden alınır. EksiltıneY' 
girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 1" 
.zıh belgelerle müteahhidlik. vesikalariyl e birlikte eksiltme gün ve saatinde ~ 
karada M. M. Vekaleti Satmalına Komisyonunda bulunmaları. c839:. ,2523• 

14880 çift dahili ve 7665 çift harict kundura kapalı zarf usuliyle münakasa1' 
konulmuştur. Harici kunduranın beher çifti 450 ve dahili kunduranın bebel 
çütine 550 kuruş tahmin edilmiştir. İhalesi 27/Mayıs/938 Cuma günü saat 11 dl' 
dir. İlk teminatı 7066 lira 63 kuruştur. Evsaf ve şartnamesi 582 kuruş mukabilind' 
Ankarada M. · M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan alınabilir. EksiltrneY' 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde gösterilen vesnilt~~ 
teminat ve teklif mcktublarını birlikte ihale saatinden en az bir saat eV"ı:> 
Komisyona vermeleri. c837> c2495> 

Nafıa Vekaletinden: 
Ek•lltmeye konulen lf ı 

I - Bergamada Bakırçay ovası ve nehir ıslahatı ameliyatı, keşif bedeli 
cl.564.863• lira c86:. kuruştur. 

2 - Eksiltme: 8/6/938 tarihine rastlıy an Çarşamba günü saat 15 te Nafia 1/t' 
kaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksilt me Komisyonu odasında kapalı zarf usıl' 
lile yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık işleri geıı~ 
şartnamesi, fenni şartname ve projeyi c50> lira mukabilinde Sular Umum l\!İl' 
dürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin c60.696> liralık muvakkat t~ 
vermesi ve c500> bin liralık Nafia Su işlerini veya buna muadil nafia işlerlJ" 
taahhüd edip muvaf!akiyetle bitirdiğine ve bu kabil nafia işlerini başarma~ 
fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafia Ve katetinden alınmış müteahhidlik v 
kası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mek tublannı ikinci maddede yazılı saatte' 
bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlilğüne makbuz mukabilinde verrs' 
leri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul ffiilmez. cl343> c2647> 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi il%ntarı 

Muhammen bedeli 34831,09 lira olan 1300 adet çam tomruk 19/5/938 PerşeJ11,ı 
günü saat 15,30 da kapalı zarf u~iyle Ankarada idare binasında satın alıP' ' 
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2612,33 liralık muvakkat teminat ile kanunun ti 
ettiği vesikalan ve nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14.3'1 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 174 kuruşa Ankara, Haydarpaşa, İzmir ve Eskişehir veznele 
de satılmaktadır. (2527) 

~ «Son Posta» nın edebi romanı: 6 ~...r lamak doğru değil.. öyle kadınlar da lenilen bir kaclın eğer a~'k.ını yalnız karşıkı dişbudağa gelirler. :Ağaçta 
vardır ki böyle erkeklerden hoşlanmaz- kalbinde saklamayıp hayatın bütün indirmek de kolay oluyor. 

Ç 1 A A L T 1 
lar. Uzağa gitmeye hacet yok. Amc&- hareketlerine uydurursa daima sevim- Vuracağımdan değil .. Hasan da 

• mın kızı Leyla .. aramızda iki yaş fark li kalabilir ve ıböyle gönül sevgisini ha- gösterdiği ağaçla bekleme yeri ar 
olduğu için küçüktenberi beraber bü- yat sevgisine çevirip erkeğine arkadaş- da en aşağı kırk elli metre var. Ne 

• Bürhan Cahid ~ yüdük. İyi de tahsili var. ~oleji km-·- lık edecek bir kadın için unutulmak ve safe, ne de nişan üzerine fikrim ) 

Poker masalarıı etrafında, ba _ -Ne dersin, erkeği evde olmıyan bir vetli bitirdi. Gene Amerikan Kolejinde hararetini kaybetmek tehlikesi ola - fakat heveslendim işte. Hasan da>'11 
lolarda, çaylarda günün ve gece _ kadının sofrasında bulunmak doğru yetişmiş bir gençle sevişti ve evJcndL maz. na çalılar arasında yer açtı. Uzun 
nin hemen her saatinde yanya _ mu? Kocası elektrik şirketinde vazife aldı. e bıçağı ile böğürtlen dallanın ko 
na bulunduğumuz kadınlar acaba o bana derd yanardı: Evlenmezden evvel ikisi de ele avu~ Bugün biraz avlanmak için Hasan Ağaçtan kestiği çatallı bir dalı dB 
kocalarile ne zaman başbaşa kalı- ca sığmazdılar. Bugün kotrada, yarın dayı ile kırlara çıktık. Nişancılığun rağa daldırdı. Ve yukanda kalan 

- Kocası yanında olmıyan bir ltadı- motörde, öbürgün otomobiJde gezip yok. Yalnız babadan kalına bir göre - tal tarafını işaret etti: . 
Yorlardı?! Ve daha garibi bu kocabr nı sı·nemaya baloya go-tu~rmek dedı· ' - tozdular. Evlendikten sonra onları gö- nek olacak. Kendimi atıcılığa yabancı - Namluyu buraya yerleştir. 
akşam sabah, günün her saatinde muh kodu yapmaz mı' 
telif bahanelerle evlerinde buldukları · remez olduk. ef#lence a.Iemlerinden hissetmiyorum. Hasan dayı bu mevsi - ağrımadan atarsın! 

İtiraf edeyim ki böyle düşünür ve birdenbire çekildiler. Arasıra bayram- min avlan üzerine bütün bilgisini sa- Askerlik etseydim bu kadar • 
beni ve benim gı"bi bu kibar alemleri- h tt~ · · · · k b tm - 1 clık F F k•• a a ızımızı ay e ege ça ışır . a- da, seyranda birbirimize tesadüf etti _ yıp döktü. Hepsi iki cümlenin içinde: kullanmasını da öğrenirdim. a 
nin tanınmış genç adamlannı nasıl gö- kat ne yapsak her vasıtaya başvurup bi g· imiz zamanlar onları Rndika, Dodik::ı, - Şimdi üveyk zamanı .. Kör derede ciğerimde \tir lezyon görüldüğü 
rüyorlardı? · b 1 · h b d k zı u ur, ve ınsanı ma cu e ece ser- yapışık kardeşler gibi hep yanyana gö- onların yeri vardır. Rahmetli baban, almadılar. Zaten hastalıŞUtı da. o 

Feridunla yalnız kalclığımız zaman- zenişler, şikayetlerle' kendilerini yalnız rürdüm. Leyla Osman Çelikle evleneli sonra amcan hep orada avlanırlardı. başladı ya .. Doktorlar, eger şehir 
lar bunlardan bahsederdık .. böyle sık bırakmamamız için ısrar ederlerdi. aşağı yukan on yıl oldu. Hiç değişme- Kör dere, çiftlik arazisini baştanba- tına eskisi gibi devam edersem t 
sık davet edildiğimiz salonlarda bize İnsan yavaş yavaş her şeye alışıyor. diler. Kendi ev1erinin havasında, bü- şa dolaşan Gökderenin bir ayağı. Or - olduğunu söylediler. Ben İstaJ1 
verilen kıymet evin erkeğine verilen e- Hele gençlikte insan su gibi her kabın tün zevklerini !birbirlerinden nlarak man içinde, dar, havasiz bir çukur. iyi de olsam gene eski hayattan ~ 
hemmiyetten fazla idi. Onlar evleri ve şeklini alıyor. Ben de, Feridun da mu- yaşadılar. Hastalığım sırasında bir kaç iki tarafı sık ağaçlı sırtlarla çevril5iiği mıyacağımı kestirdiğim için çı~ 
çok süslü kadınları için iş peşinde ko- hitimizin bu havasına bu akışına öyle kere geldiler. Hep beraber .. ne Osman için güneş bütün ateşini bu çukurda kü gelmeyi doğru buldum. İsabet eti 
şarlarken biz onların sofrasında, onla- çabuk alıştık ki artık bu hayat bizim Çelik karısız, ne de Leyla kocasız melendiriyor. Kör dere adı kadar kör şim, geldim geleli ke~dim! daha 1' 
rın salonlarında, onların istenen ve a- için en tabii bir yaşayış oldu. böyle bir basta ziyaretine bile gitmez - değil .. taşlık içinde hafif şınltılarıa vetli buluyorum. Bugun bır buçU 
ranan misafiri olarak bulunurduk. Böyle danslarda, balolarda, salonlar- ler. berrak bir su akıyor. Dere boyunca at üzerinde kaldığım halde hiç yet 
Hatta bunlar arasında iş için seyahate da aranmak gururumu okşamıyor de- Öyle görünüyor ki ömürlerinin sonu- seyrek dişbudak ağ~çlan var. luk duymadım. . ~ 
çıkanlar bizi arar, bulur, yokluklarını ğildi. Meşhur bir terziden giyinmek, na kadar birbirleri için yaşıyacaklar... Hasan dayı derenın çalılar, funda - Hasan dayı benı ~leşttrd'I. 1( ,., 
belli etmc::nek için ziyaretlerimizi kes- erkek modasını takib etmek iyi dan - Evlenmek hakkında ciddi bir knrarım lıklarla daralan bir noktasım ~aret yanımda bir yere sıgındı. ~n , 
mememizi rica ederlerdi. setmck ve daima neş'eli olmak kadın- yok ama ben de evlenirsem böyle bir etti: kıcı bir havası var. Nefesimi bile 

Kaç kere Feridunla derdleşirdfk. Ben lann hoşuna gidiyor. Kadınlann diye hayatı ~rcih ederim gibi geliyor. His- - f~te rahmetli am~an bura?a ~ek- !aştırıyor. Kuş Clvıltılanndan ~ 
--~ı .. " .. "'rdım: bütün kadınlığı ııu fikirde, bu hisde top lerim beni aldatmıyorsa sevişerek ev- lerdi. Üveykler suya inmek içın once ses yok. (~ 
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Tahtelbabirin görünmesi üzerine Samatya ve Kumkapı, F enerbahçe ve Kadıköy, 
hatta Yenimahalle ve Beykoz balıkçılan bile ürküyorlar, balığa çıkamıyorlardı. 
l!er tarafı ıaran bu korku ve dehşet günden güne büyüyor, dallanıp budaklanıyordu 

ttrlm;;\Y{j 
23 Nisan bilmecemizde kazananlar 

Sümer Bank Kay· 
seri Bez Fabrikası 
MUdUrlüğünden : 
Halkın sağlam ve ucuz bez ih

tiyacını temin maksadile imal et
mekte olduğumuz 14 tip anahtar
lı kaput fiatlan: 

85 
75 

santimlik 7 7 8 kuruş 
topu 

aantimlik 
topu 710 kuruş 

Satışlanmız fabrika teslimi ve 
peşindir. Fiatlarıınız asgari bir 
balya içindir. Bu fiatlara yüzde 
iki zam edilmek suretile asgari 
bir topa kadar perakende satış 
yapılır. 

Balyalar 20 top, 720 metr• 
dir. Siparişin bedeli fab
rikamıza vAstl olmadıkça 

sipariş kabul ve sevk 
edilmez. 

Y aphrılacak 
Ankareda ,aptumakta oldujwnuz sinen".a için 600-'100 koltuk yaplırılaca:dl& 

Şeraiti ötrenmek isteyenlerin 10 IÜJı zarfında gt:ıel Merm M~be Mtidür16-

tnne müracaat etmeleri. cıllth 
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Son Po ta'nm tarihi tefrikası: 10 

OfRAZ Li 
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~ . 

-- ...c 

Yazan: A. R. 

Kendimi tam denize atıyordum ki iki parmak ucile yakalanmış bir çekirge gibi 
olduğum yerde kalmıştım. Başımı çevirdiğim zaman, Poyraz Alinin ıakin, telaşsız, 

çelik 2ibi kaskatı çehre sile karşılaşhm: " Canın ölmek mi istiyor? ,. dedi 

Fotoğraf tahlilleri 

intizam kayıdlarmı ihmal 
etmemesi beklenen bir tip 

Sivastan Hik • 
met .Battal da şu
nu soruyor: 

- Muvaffak o • 
laak mıyım? 

Muvaffak ol -
mak için usul ve 
kaideleri ve inti • 
zam kayıdlarını ih 
mal etmemek la • 

- .... ~ 

Herkesle iyi geçinen 
bir tip 

izmirdeıı Çetin 
Alp d<l karakte -
Tinin tahlilini isti
yor: 

Şövalye Cem, elile işaret ederek An- belirdi.... O, daha halA hiç bir şey söy- na hazineler kazandırtyor. Al bunları. zımdır. 
tuvanın sözünü kesti. Ciddi bir sesle: !emiyordu . .lt.,akat hal ve tavrı gösteri- Senin helal malındır. 

Bazan içten ge
len hislerini hari
cen temsil edemez. 
Herkesle iyi ge -
çinmek ve anlat • 
mak ister. Bir şeyJ 
anlamakta ve an • 

- AntU\·an! .. Sen, bütün bunları sa- yordu ki: Dedi. Evvela; rüya görüyorum zan-
dakatin sayesinde elde ettin. Şimdi, - Ben .. emri, bir defa veririm. Emir, nettim. Sonra, hakikat olduğuna kana
bunları bir tarafa bırakalım. Nasıl zen- emirdir ... Sen, ölmek istedin. Ve bunu at getirdim. Oniarı bir köşeye koyarak 

• 
ehli 

!atmakta zekhından istifade edebilir. 

• San'atm olmak Zeki bir kUçUk 
gin olduğunu anlatır mısın bana? benim tayin edeceğim zamana bırak - yanıma bir kaç arkadaş aldım, tekt·ar IAzımdır 

Antuvan, bir kahkaha attı. Ve sonra, tın. İşte, o zaman eldi. Hadi baka - o hazineye gittim. Ne varsa, toparlıya- fsmail Kaycı • 

istinyeden Nt • 
ko imıasile soro • 

elıni şarap şişesine uzatarak, şövalye- lım, ölüme ... Bundan, kurtuluş yok. rak gemiye getirdim. Arkadaşlara tak- can isimli oktı..yu • 
nin bardağına şarap boşalttı. Boşaltır- Ya, orada .. ya, burada .. mutlaka öle - sim etmek istedim. Güldüler. c:Bunlar, 

tuyor: 

- Muvaffc 
lacak mıytm? ken de, söze başladı: ceksin! demek istiyordu. ki11se malı. Bi21im jşiıni~ yaramaz.• 

cum srıruyor: 

- Tesadüfün yarattığı bir macera, o ..t..: 1 · · b k 1~ ·f d · dediler. Cekilip gittiler. İşte, şövalyem; nun g.ı-ıJ erınm u a ı ı a esme b . ~ b .. kil t' · 

Tuttuğum 

san'atta muvaffaJC 
olacak mıyım? 

Zeka, çokluğu 
az:z s.övalyem .. bas.ka, hiç bir şey de - d d Öl" .. 1 b' . .. enım maceram ve ugun · serve ımın ayanama ım. umum e ır ış gore- '1ı 'ka . nisbetinde iyi de 

kullanılırsa mu • ğil ... Siz, (Fondi)de baygın bir halde bilmek için, derhal sandala atladım. ı yesı... (A ka ) 
beni Poyraz Ali reisin gemisine gön - Arkadaşlarla beraber karaya çıktık. r • sı var 
dermişsiniz. Kale burçlarından üzerimize yağan a- ............................................................. . 

Tuttuğu işi se • 
viyorsa muvaffak 
olmuş sayılabilir. 

Ehli olmak şartf • 
le her san'at sahi • 

vaffak olmamağa 

sebeb kalmaz. 
- Evet. teşlere rağmen ileri atıldık. Uçlan çen-
- Ben de kendime geldiğim zaman, gelli ipleri, mazgal deliklerine fırlata -

I 

Po) raz Alinin gemisi ile, onu takip e- rak bunlara tırmandık. Ölümle pençe 
den diğer gemiler karadan tamamile u- pençeye gelerek, iç kalenin duvarları
zaklaşmışlardı. Sahil arkamızda, renga- nı aştık. Dişlerimizin arasındaki yalın 
renk bir taş yığını halini almıştı .... Tıp- kılıçlan ellerimize alarak, arkamızdan 
kı ben de sizin, Fondi de yaralı yattı - gelen Fransızlara yol açtık. Ondan son-
ğınız 1.amandaki gibi meyus ve müte - ra da; her tarafa saldırdık. Bir saat zal"" 2 ___ _....__.~ 
es i dm. Ve gene sizin gibi, ben de öl- fında, karşımızda, bize mukavemet ede- ~ 
mek btedim ... Gece, yatağımdan fıda- cck hiç bir kuvvet bırakmadık. On - 4 

dım. Gil\·erteye çıktım. Dirseklerimi dan sonra da, hakkımız olan ganimet 
küpeşteye dayadım. Bir müddet, gemi- eşyalarını top1amıya başladık. Ben, ~ t--~-
n·n bordasına çarpan simsiyah daıga- \·aktile bir papazdan işittiğim sözleri ha 6 
lara baktım. Artık kimsesiz kaldığım tırladım. Nisin iç kale kilisesinden haz- 7 
şu hayatta arzusuz, ümidsiz, istikbal - reti Meryemin resminin kenarındaki al- 8 
siz yaşamaktan ise, şu dalgaların arası- tın çerçeveyi ça:iarak Madride kaçan ~ 
na gömülerek serseri hayatıma ebedi bu papaz bana bir şey nakletmişti: 
bir sükun vermeyi düşünmiye başla - B" .. k"li · b ·ı 

d d .. ·· k·r· 1 · - ır gun, ı senın aşpapazı ı e dım. Herhal e, uşuncem a ı ge mış b .1.h. . . 11 · d b' d f" ·1 
l k k . k a· . k'" t d ..:ı • e aş ı a ıcısı, e erın e ır e ~er ı e SOLDAN SA<'.iA: o aca ı; en 1mı upeş e en -..enız .h b . d'l 0 d k' d · k 

kaydmvermek için bacaklarımın bü - mı ra a gır ı.er. ra a ı emır apı- 1 - İstnnbulun meşhur bir suyu. 
.. . d yı açarak ıçerı daldılar. Kapıyı, tekrar 2 - :&>erin cem'i, boş yer. 
~u~ kU\·vetıle sı~radım. Fakat oh.an a, arkasından kilidlediler. Bir. kaç saat 3 - Hesaba nld, bir göz rengi. 
ıkı parmak ucu ıle yakalanmış ır çe- k ld ktan kt 1 B 4 - Bir harfin okunu"u, irade. . . . - a ı sonra çt t ar. aşpapazın o- .. 
kırge gıbı, oldugum yerde kalmıştım. d 'tt'l 0 d (K·ı· hı ·ne 5 - Yaprakları kullanılan bir ağaç, su. ... p Al" asına gı ı er. ra a, ı ıse az - 6 BI 

1 Başımı çevirdıgım zaman, oyraz ı- - r em r, sevglli. 
nin akin teHi.şsız çelik gibi kaskatı sindeki eşyalar, kamilen tarafımızdan 7 - Bıçağın kılıfı, bir ot. 

Çehr~ ile karşılaşt~. muayene edilmiştir. Hiç bir şey eksik 8 - Fransanın bir havzası, genişlik, mm. 
:. olmayıp, hepsi yerli yerindedir.) diye, 9 - Erkek, eski bir Türk kavmi. 

- Canın ölmek mi istiyor? dedi. bir zabıt varakası yazarak imza ettiler. ıo - Bir çiçek, çok detU. 
- Evet. Bu suretle, kilisenin hazinesini öğren- l'UKARDAN AŞAÖI: 
D d. O l" l h 'k l"de 1 - Patlıcandan yapılan bir yemeK, e ım... , ma um o an arı ·u a dim. Ya, başpapazdan anahtarı çalarak, 

2 - Gayret, ermenlce evet. soğukkanlılığı ile cevab verdi: veyahud başka bir kolayını bularak 3 - Tren üzerinden gider, güzellik için 
- E .. acelen ne? .. Nasıl olsa, günün kapıyı açıp hazineye girmek istedim. kullanılan bir madde. 

birinde öleceksin. Asıl marifet odur ki; Fakat muvaffak olamadım. Nihayet, bu 4 - Araba kullanan, bir nota. 
insan ölürken de .bir işe yaramalı._ Bir altın çerçeveyi çaldım, kaçtım, demiş- 5 - Asri. 
kJC gün sabret. Ölecek zamanı, hen tı', 6 - Ud çalan, ekmek yapılan bir madde, 

bir çalgı. 
sana bildiririm. · 1 kl ldi H 7 - Rabıt edatı, efrad, t...,.rct edatı. Derhal, bu sbz er, a una ge . e- ..... 

Dive cevab verdi. Aradan günler 
geçti~ Gemiler ve korsanlar, bir çok 
harblere girdi. Her defasında sordum: 

- Ali reis!.. Ölecek zaman gelmedi 
m.? dedim. O, her defasında: 

- Acelen ne? Tıpkı, ev kirasını öde
yemediği için, ev sahibinden kaçan ki
rac ·a benziyorsun. Hele, biraz daha 
sabıe~· diye cevab verdi. 

B~n onun bu sözlerini şakaya atfe -
diyordum. Ve benimle eğlendiğine za
hıp oluyordum. 

Nihayet Nise geldik. Orada, Fransız 
fılo u ile birleştik. Kaleyi zaptedecek
tik. Çetin bir harbe giriştik. Fransızlar, 
iç kaleye girmeye cesaret edemediler. 

men kiliseve koştum. Üzerine, kat kat 8 - Dünya, cidden bir yere gondernıek. 
" 9 - Yerlere döşenir, nota. 

perdeler örtülmüş olan demir kapıyı ıo - Bir deniz. 
buldum. Artık bu kapının içinde ne 
varsa, benim hakkım idi. Çünkil, Rei -
sim Ali reis: 

- Vurduğun, \'Urduk .. kırdığın kır
dık.. aldığın aldık! 

Demişti. Korsan usul ve nizamı mu
cibince, artık bu benim ganimetim idi. 
Hiç kimse el süremez, ve müdahale e
demezdi. Derhal bir balta yakaladım. 
Kapıyı kırdım. İçeri girdim. Orada du
ran mumlardan birini yakarak, hiç u
nutmam; tam yirmi sekiz basamak taş 
merdivenden indim. 

, 2 ., 6 9 ıo 
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Evvelki bulmacanın halledilmiJ şekli 

bine o nisbette faydalar temin edebilir. 

• 
Aşk ve ehliyet 

Yaşar Gündüz 
imzasite sorulu. .. 
yor: 

- Aşkta ve is • 
tikbalde muvcıffafi 
olacak mtyım? 
Aşk devrclerinj 

idrak için (fişık ol
mağa ehliyet) IA • 
zımdır. Sevmesini 
bilenler, sevilecek-

ln .. laden emin olabilirler. 

• 
Tutumlu bir tip 

Anka.radan Tur
gut ta karakteri • 
nin tahlilini isti • 
yor: 

Kendi alemin • 
dedir, herkese so· 
kulmaz. Çok söy -
lemez. Fakat söz
leri hazan toktur 
ve batar. Menfaat
lerini pek dağıt • 

mak niyetinde değildir. Parada, malda 

tutumlu davranır. 

• 
Çevik bir genç 

Küçiik Yozgad • 
dan Said imzasi • 
le soruluyor: 

- Hangi mes • 
lekte muvaffa1· o -
la cağım? 

Eline aya!.ıı ~ 

çabuk olması ve 
az yorulması, ku • 
lağı delik ve gözü 
açık bulunması se-

beblerile bu vasıflara uyıun 

den birini tercih etmelidir. 

meslekler-

A
.., • 
gırbaşh olması beklenen bir tip 
U§aktan Kema

lin suali de §U? 

- Muvaffak o -
lacak mıyım? 

Biraz daha . ~·' 
başlı olmağa he -
ves etmek şartlle 

muvaffakiyet ih • 
timallerini çoğalt

mak lazımdır. 

---
Son Posta 

Fotograf tahlili kuponu 
laım • • • • • • • • 
Adreı • • • • • • • 

DİKKAT 
Fotograt tahllll lçln bu kuponlardan 
5 adedinin gönderilmesi ıarttır. 

. ........................................................ .... 

Son Posta 
Yevml, Siyasl, Hnvadls ve Halt p.seıesi 

Yerebntan, Çatalçeşme aot:at, • 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan JUi ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemhe aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 760 
YUNANİSTAN 2340 1220 
ECNEBİ 2700 1400 

a 
Ay 
Kr. 

400 
710 
800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

t 
Af 
Kr· 

Gelen evrak geri veri!mes. 
ilanlardan mes'uliyet alınm~ 

Cevab için ~Z:tablara 10 kuru§luk 
Pul ilavesi lazımdır. 

" ............................................... ,. 
: Posta kutusu. : 741 İstanbul ~ 
j Telgraf : Son Posta f 
l Telefon : 20203 1 ................................................ "" Tüı k donanmasından fedai istediler. A- Antuvan, birdenbire sözünü kesti. 

1i 1 e , bir l'-E!..ç arkadaşı seçti. Sonra, e- Önündeki şarap bardağını, bir hamle
lile bnna işaret etti. Sakin bir sesle: de içti. Dilini dudaklarının arasında 

- Senin vücudün, zayıf. Pire gibi sıç gezdirdikten sonra, sözüne devam et -
rarsın ... Geç bakalım, şu arkadaşların ti: 
ba~ına. Ya, iç kalenin duvarını aşarsın. - Ah muhterem şövaiyem! İçine 
Ylı, k~le duvarlarının dibinde yığılır girdiğim taş odaya şöyle bir göz gez
kalırsın . Vurduğun, vurduk.. kırdığın, dirince, ne göreyim? Kendimi peri ma
kırdık .. aldığın aldık.. hadi bakalım, sallarındaki, peri padişahlarının hazi
uğurlar olsun. nesindeyim zannettim. Hemen duvar-

•·•·•••·•••••••··•·•··•····•·····•·••·•···········•····••···•· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]~ 

1 İstanbul Belediyesi llanları Nöbetci eczaneler . ~ 

Dcdi. Papa hazretlerinin yoı tularda lardaki örtülerden birini kopardım. 
g'ydiJi elmas işlemeli külah üzerine Raflardaki altın kadehleri, elmas işle
yemin ederim ki; dünyada hiç meli kandilleri, mineli tepsileri, gil -
bir kumandan, hiç bir askerlhı bu ka- müş şamdanları, altın 'tabakları, bu 
dar tabii bir şekilde ölüme se\·ketme- örtünün içine doldurmaya başladım. 

rn t.r. Götürebileceğim kadar aldım. Sırtıma 
• Acaba, bu adam benimle alay yüklendim. Sahile gelelim. Derhal san

ını edivor? ded~. Tereddüdle yüzüne dala atlıyarak gemiye geldim. Hepsini 
bakarak gülümsedim. Fakat Ali reis, birden Ali reisin önüne koyarak mese
gülmt>di. Bana bir tek söz de söylemedi. leyi naklettim. 
Ka çasında dayalı olan eli, yavaş ya - Ali reis gülümsedi. Binlerce altın 
vaş kayarak, belindeki hançere sil - kıymetindeki bu eşyaları ayağının ucu 
rüklendi. Gözleri, gözlerimin içine di- ile dürterek: 
kildi. Ve onun gözlerinde, bir ,imşek - Görüyorsun ya, llüm, bazan ins:ı-

Bu ıece nöbetçi olan enaoeler funtar • 
dır: 

İstanbutdakUer: 
Aksarayda: (Pel'tev), Alemdarda: (E~ -

ret Neşeti, Beyazıdda: <Cemil), Bamat
yada: (Erofllos), Emlnönünde: CBensa • 
son>, Eyübde: <Hikmet Atlamaz>, Fe • 
nerde: (Emllyadi), Şebrem1nlnde: <Ham
di), Şehzade başında: <Hamdi), Kara -
gümrükte: (Arif>, Kftçllkpazarda: CHik
~ Cemm, Bakırköyllnde: ctatepan>. 
Beyoflu cihetindekiler: 
Ttlnelbaşında: (Matkovlç), Yiıksekkal • 
dırımda.: (Vlngopulo), Galattı.da: (Mer
kez), T.o.kslmde: (Kemal - Rebul), Şl§li
de: <Pertev), Beşlktqt.a: (Nnll Halid). 
Boğaz.içi, Kadıköy Te Adalardaldler: 
Üsküdarda: (Ömer Kenen), Banyerde: 
(Nuri), ~ıköyilnde (Büyüt:, Öçler), 
BU)'llndada: <Halt:), BeJbelldeı (Halk>. 

Keşif bedeli 48197 lira 66 k\ll'Uf olan Floryada yaptırılacak gazino inŞ8•U 
kapalı zarfla eksıltmeye konulmuştur. Eksiltme 13/5/938 Cuma ın; 
nü saat l:J de Daimt Encilme.nde yapılacaktır. Şartnamesi 24 
kurUJ mukabilinde Levazım Müdürlüğünden alınabilir. İstekliler 2490 .No. 1~ 
kanunda yazılı vesikadan ba~ka Nafia V ekaletlnden alacakları fen ehliyet 'V~ 
kasile 3614 lira 82 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber ~ 
rnektublarını havi kapalı zarnarını yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar pa..
mi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunrnB'° 

(B.) (2409) 

lstanbul inhisarlar Baş Müdürlüğünden: 
Hükmü Mayıs 1938 sonunda bitecek olan müskirat satıcılarının ruhsat teı'kt" 

relel'inin yenileme muamelesine 16/5/1938 tarihinde başlanarak 6/6/1938 Pa~: 
tesi ak§amına kadar devam edilecektir. Ruhsat tezkerelerini tecdid etmek 
yen satıcıların, tayin olunan günlerde eski tezkere ve kunturatlariyle berabt: 
birer de fotograflarını alarak Kabataştaki İnhisarlar Başmüdürlüğüne mürac:J8 
etmeleri ve 7 Haziran 1938 tarihinden son.ra tezkerelerini yenilcmiyerek içki ,. .. 
tanlar hakkında kanuni takibat yapıtacaiı Uh. olu.nur. (2595) 

.... 



Kahraman Ordumuzun . 

yannki sübaylan 

Mezun talebeye mü k4Jatlan da~tılırken. 
(BG§ tarafı l inci ıayfada) 

::ne.nleri, as~eri .~e sivil erkin ve rnüm
~. hır davetlı kutlesi hazır bulunmuş-

&. '-anbul komutanı Korgeneral Halis 
..:ııkday talebeyi teftiş ettikten sonra 

tepe bandosu İstiklal marşını çal
~:_talebe de bu sırada bandoya i~irak 
~tir. 

Meldeh Müdiiriinün nutku 
~~ müteakib Maltepe askeri lisesi 
-~ Kurmay Albay Adil Alpay bir 
~:vermiş ve ezcümle şunları söyle-

SON POS'IA 

Beşiktaş Güneşle 
berabere kaldı 
,., f4nıfı 7 ftd •vlada) 

sağdan bir bücum yaptı. Bülend kafa 
ile topu Sü'leymana verdi. Şüt -çekti 
Saim kornere atabildi. 

21 üncii dakikada Necmi güzel bir 
kurtanş yaptı. 26 ma dakikada Yusuf 
topu ortaya gönderdi. Bülend Süley -
manm önüne bıraktL Şüt.. gol.. 

39 uncu dakikada Haydar kaleci ile 
kaqı !tarşıya bldığı halde tıopa avu -
p a~ı. Ve birinci devre 1 - O Galata
saraym lehine bitti. 

İkinci devrenin 7 inci dakikasında 
top Şevketin eline çarptı. Endbol çe -
kildi Top müdafiler arasında dolaştı. 

ijaydar fırsattan istüade ederek karı
şıklık arasında Altıların birinci golü -
nü attı. 

9 uncu dakikada da Muhteşem çok 
güzel bir şü tle ikinci golü attı . 

.Devrenin başmdanberi kırmızı be -
yazlılar hak'im oynuyorlar. Galatasa -
ray hiç olmazsa berabere kalmaya uğ
raşıyor. Fakat maç 2 - 1 Altıların ga -
libiyetile bitti. 

Galatasaray: Necmi - Adnan, Şefik
Hic:ri, Zeki, Celal - Yusuf, Süleyman, 
BUlend, Şevket, Danyal 

Altılar· muhteliti: Saim - Samih, 
Bahadır - Sadettin, Sabri, Daniş, Muh
teşem, Hüseyin, Kemal, Haydar, İl -
han. 

Hakem-Ahmed Adem (Kasımpaşa) 

Atatürkün Ankaradaki gezintileri 

(Baf tarafı 1 inci sayfada) 

Yalıardalıi ruim Büyiilı Ondeıi Çabalı barajının miülürlülı oda11n
Ja uCirahat buyunırlıen gödermelıteJiT. 

Türk - Yugoslav 
ittifakının bir tezahürü 

VoleyMI :mA§lan (&§ t.rajı 1 mci sayfada) ı gılarımızı sunmak fırsatını bulmaktan 
Galatasaray salonlannda yapılan milletine götürmek üzere, Başvekili - çok seviniyorum. 

voleybol maçlarında Galatasaray Da - miz Celal Bayarla Hariciye Vekili Tev MemleketlE'rimizi biribirine bağlıyan 
vudpaşaya, Ma'ltepe· Mecidiyeköyüne, fik Rüşdü Aras dün gece Senıplon eks- çok saglam ve samimi dosUuk ve ittifak 

._ Komutanlarımız ve biıyüklerimiz, Adalar Anadoluhisanna Çengelko··y l! • presile Belgrada müteveccihen hare et müna ebatı içinde inkişaf eden s·yasd 
ı.. U yıl ~u bina içinde lise tahsillerini Aksaraya Vefa San'atlara galı'b gel vı ~ ' - etmişlerdir. Başvekille beraber, Yu - muayyen ve mukarrer hattı hare t timi-
~ 1l'en son sınıf okurlarımıza yapıla;ı bu mişlerdir. goslav sefiri Acemoviç de Bel rada zin nişanesidir . 
... Uteırazı t renimizi büyük varlığınızla Anka agucu A kara ÇUneş ~retıendirerek sevinç ve bahtiyarlık.iarı- r , 0 gitmiştir. Balkan Antantı müttefikimiz Yngos-
~ arttırdığınızdan dolayı teşekkürleri- takımım yendi . Başvekille Harici.ye Vekili yirmi bi Iavyanın dahil olduğu Küçük Antrntın 
~ IUnarım. i\nkara, 8 (Hususi) _Bugün millt kü- n kırk geçe otomobille Perapa~ast~ son içtima eden konseyi mukarrcratının 
ı..~ ulusunun en temiz kanını damar- me rnaçlanndan başka Muhafızgücü sa- hareket ede~k 22 ye on kala Sırk~ı geçenlerde Ankarada toplanan Balkan 
~ taşıyan bu kıymetli gençler yur. hasında Ankaragücü ve Ankara Güneı garına gelrnışler, gar salonunda, teşyıe Antantı konseyinin mukarnratına ne de-

faydal1 olman için ıı yıllık bir Wısi1 . futbol ta.kımlan kal"§llaştı. gelen Maliy~ Vekili ~ad Ağralı, Yu- rece uyduğu gözönünde tutulacak olur· 
~esi yaşamışlardır. En son sınavlarını Ankaragücü çok bakim bir oyundan goslav sefin Acemovıç, Balkan An - sa iki memleketin siyasetlerinin ne ka-
llt dtierli öğretmenlerinin önlerinde ve- Jılekteb Jcomuı..... W&dc1&u -kabete sonra birinci haftayimde üç, ikinci haf- tantma dahil memleketler konsolos1aw - dar hemahenk olduğu bir defa daha g6-
~~~ harb okulunun birinci smıfma geç-. ecln ı.ıe&e tayimde de iki eal atmak suretile rakibi- ~· Aistan~lda bul~n~ Sa!l~vlar, ?°gu rülmüş olur. 
'-ie hak kazanmışlar ve bu sureUt- za- ğer kabiliyetlerinizi kuvvetlendirmek ni 5-1 yenmiştir. viliyetlerı ~mun:ıı. mufettışı Tahsın U- Bu seferki seyahatin ehemmiyeti 
~l'ile tarih sa) falarını süsleyen Türk ve ordu için güvenilebilir bir u.nsı;s ol- Hipodromda ilkbahar at yarışlarının bi- zer, ~celı Valısı General A~dull~~ Bu seferki seyahatimiz ~ok enteresan 
~yet ordusunun sübay .kaynağına maldır. Siz, bugünün nt.y aamzed • rincisi bugün yapıldı. Havanın ıü.ıel ol- Alpdogan_, Tra.ky~ Umumi . Müfett~ ve anlaşma yolunda birçok memleketle-
"".\lllnak şerefine mazhar olmuşlardlr. leri fakat yarının bir başbuğu kadar masından istifade eden binince Anlaıra1.ı Klrzım Dırik. Vali ve Beledıye Reısı rin sarfettikleri faaliyet ve teati ettik-
~ierli evlAdlar, büyük bir istikbalin ydlcusu olduğu - sahayı doldurmuştll. Muhiddin Üstün~ağ, fs~anbul Komu - leri ziyaretler zamanına tesadüf ed"yor • 
.:~il hayatınızın hakikaten çetin bir nuzu unutmıyarak çalışmalısınız. Yarışlar büyük bir heyecan ve zevk içe- tanı General Halıs,. Denız Kom_utam, Tabiatile Hariciye Vekilimizle Belgradda 
,~i azim ve gayretinizle aşarak ilk Sevgili evlidlar, risinde geçmiştir. Hukuk ve HarbiyP o- meıikez komutanı lhsanw Ilgaz, Tumge- bulwıduğumuz müddet zarfında mütte-
' fıniz olan ~arb okul~& ka~u~yor- Yolmıuz uğurlu, yüzleriniz ak, ha _ tulları fuibcıl takımları arasında yapı- neral Osm~ T~, d~ 1:16zı gene - fikimiz Yugoslavyanın çok kıymetli hü-
a.ı:· bu ~ere~ı ~u~affakıyetlerınızı kut yat ve istikbaliniz şan ve şeref dolu ol- lan mç 2-1 Hukukcular kazanmışlar- raller, ~Jedi!.e ~s .muavıru Rauf, Em kfunet tefi dostumuz B. Stoyadincviçle 
'ken sızlerı bu~k. emeklerle,.~- sun, yurd, u1US; istiklal ve Cumhuri - dır. • • niyet. Direkt~ ~ ~ ~i ve müteamil usulümüz vechilc dünya ahva-
~Yte~erle ~et~ştıren ve bugu_:. go- yet için terliyecek alınlarınıza çiçekler Bisıklet IDOSlllakalan beJediJ'! erkim, unıversıte rektöru Çe- lini bir kere gözden geçireceğiz, bu da zi-
' ~ç ~ ıftiharla kabaran öğ~- ve çelenkler .konsnn.• İstanbul bisikle.t ajanbiı tarafından mD Bils~, iktısad fatülte~.i dekanı O - yaretimize aynca bir kıymet vermekte-
-. •·• rinızın, subaylarınızın eayrctlerı- Talebelerin mukabeleleri tertib edilen ...... ı. .._ı.;_-1..ı 100 mer Celil ve bazı profesorler tarafın- dir. 

oqdirlerle ananm. seri J'-~nn ,,~ ... 1 dır ekil ~aili yavrularımız Mekteb müdürünün sözlerine bu yıl kilometre üzerinden yapıldL Yarıı yolu dadanbkarl i'"anrn
1 

ışlab~ · b~aşv 
11 

~a~onsık- Daima lhcnkdar yürüyen siyasetımiz-
~ka .. ' . mektebi bitiren talebeden Murad mu- Mecidiyeköyü • İstinye - Bendler • Ta- u unan arın ırer ırer e erını de memleketlerimizin refah ve saadetini 
~luı~gun so~;:ene~r~enbe~ı nur~.u kabele etmiş, mektebden ayrılırken rabya - MecidiJeköyü arasında iki defa tıktan sonra perona çıkmış, bu sırada Balkanlarda sulh ve mesai teşrikini ve 
~il ~aşa ı ız o u un~z. :n su- duydukları hisleri hocalarına ve ulu - gidip gelme idi ldüsabakalan binlerce orada bulunan asltert bando milli mar- alel'umum koqulanmızla dostca ~f'Çin-
L_ · aJrızedı olarak ayrılıp st&J ıçır. kıt- ., \ w . ~ l~ ~e ksin" 

0 
d t ih h "k· la sa minnet ve şükranlarını ve daima meraklı zevkle, helecanla takiö etm•ştir. şı plmaga başlamıştır. Başvekıl selam mckte görmekle yanılmadığımızı sene-

-.a ce ız. ra a ar e arı a r · · "f ed k ri kıt' ·ı }' tı.ı._-~ttiren erlerle omuz omuza beraber yurd ve ulus müdafaası için kanları - Birinci: Agob, ikinci: Beı metre farkla ~rmı ı. a ~ as e. a ı e po ıs lerdenberi devam edegelmekte olan va· 
iı....,_l'ak 

1 1 
t ftı. nı son damlasına kadar akıtmaya ha _ Umbo-, iiçünc:ü: Torkum olmuşlardır. De- miifrezesı.ni teftış etmış, askere: l:ayi çok beli~ olarak isbat etmiş bulun-

on arı an ayıp anıyacelıl\.sınız. N ~ , ..ı • • Ask ~ k • 
1..c- '1 old v d k t d v. • zır olduklarını ..;.;.,ııemiştir. rece 3 saat 23 daltikadır. - asrısınız. g,em~. en ıt a, maktadır. 
"' . ugunuz a omu a e ecegınız "'v.7• bir w zdan: 
~ Mlitıe~ temiz ahlakınızla, bilgileri- Bundan sonra dokuzuncu nnıf ta - İbrahim Açan ve Şani Boranalp'dır. agı Bu seyahatimiz de günden güne kuv-
~itaat ve çalışkanlıklarınızla cıaha lebesinden AJ.aeddin de bir söylev ver- Mükifatlar verildikten sonra bando - Sağ ol! cevabını vermiştir. vetlenen sarsılmaz Yugoslavya - Türkiye 
~en inan vereceksiniz Kıt'a stajın- miş, ağabeylerine muvatrakiyetler di - Maltepe marşını. çalmıştır. Bundan son ~~ .sırad.a, teşyi ~~.n. gara gelıniş o- dostluk ve ittifakının yeni bir tezt.hürit 
~ IOnra, har~ okulunda bugünkü bilgi !emiştir. ra bütün Maltepelilerin iştirak ettiği l~ ~ve~te gençliği ile halk Başve- olacağını kaydetmekle çok bahüyarım.a 
~-.arlıjmız üzerinde yılmaz bir mu- Müteaıkiben Korgeneral ıAlis bu. se bir geçid resmi yapılmış, talebeler ko- kılı sureklı su:ette al~şlamışlardır. . Başvekilin Avala ajansı muhabirine 
~ seciyesi kurulacak, bu suretle gü- ne ıbirinci, ikinci ve üçüncülük dere - mutan1armın önünden büyük l>ir int~ T:ıb talebesinden bir genç Başvekıle Nyaaatı 
~~dum~ ~üdafaa k~":"e~e:ine cesini alan gençlere birer altın .. saat, zam içinde geçnıişJerdir. Y.aklaşara1ı hayırlı sey~t tem~i • Başvekil CeW Bayar, Avala Ajansı 
~tmek iktıdar ve salahıye~ını o- Fransızca, Almanca, edebiyat bırınci - Geçid resminden sonra davetlile • sındır balunm~ş, .Başvekil, teşekkurle muhabirini kabul ederek kendi.sine su be-
~ zda taşımak §erefine naıl ofa- !erine ve bando şefine birer Iılgat ki • rin takdirkar alikasmı toplayaıl ıpor muka~le etımıştır. . . . yanatta bulunmuştur: ~ 

!>.... tabı ve altın kalem vererek gençleri gösterileri yapılmış ve merasim. bir Bundan smra, refakatınde Harıcıye - Müttefik memleketin mümtaz 
~~etli sübay namzedleri, siz Ata- tebrik etmiştir. Bu suretle mükifatlan- çay ziyafetne nihayet bulmuştur. Vekili TeY:fiı Rüşdü Aras ve Yugoslav devlet adamı, Başvekil B. Stoyadinoviçi 1 

S Türk Cumhuriyetini emanet dırılan gençler birinci Sami Gönül, i - Yemi mezunlar, bu hafta i~ An- sefiri Acemoviç olduğu halde Semplon çok mücamelekArane olan ziyaretim ia
,.. '.l'6ık gençliği zümresine şerefle kinci Bürlıan İyigün, üçüncü Refet karaya hareket edıı!cekler,. oradmı staj- etspresine binen Başvekil, kendisini de etmek rnaksadile arkadaşım Dr. Aras 
~.-~ Vazifeleriniz, bu itimada de- Tanyıldız, Aziz Engin, CeW Soysa)an, larını bitiı:mek üzere kıt'alara sevke - tl!şyie .gelenleri selamlamış, tren hare- ile Yug<ı6lavyaya gitmekle bilhassa bah-

dileceklerdir. at ettikten sonra, gözden kaybolun - tiyarım. 
caya kadar, garda bulunanlar tarafın- Memleketinize bütün dost ve miittefit 

l•l•n•alan J.,an dan şiddetle alkışlanmıştır. Başvekil, millete Şefim Atatürkün ve bütün 'l'ürk 
(Baf tanı1ı 1 fnd ıtı!fftıdtı} bil alkışa şapkasını kaldırarak selam milletinin dostane ve muhfü:ane selamını 

iahat wrmiş Ba§W:til lnı izahb ali- wrmek suretile mukabele etmiştiT. götürmeğe gidiyorum. 
kayla takib e~qttr. Bundan sonra Bnfa- Başvekilin mühim beyanatı Doktor Aras ile beraber naibi hükfı.-
zlçinde de bir gezinti yapılım•, Büyültde- Başvekil Belgrada hareketinden evvel met Prens Pol'a tekrimatımızı arzeüecc· 
reye kadar gidilerek, milsı,;kbel Bnğaı Anadolu Ajansına aşağıdaki beyanatta ğimizden ve krallığın niyabet mcclisinb 
üst :tomi§i gözden geçlrflmi§tir. SUrp A- bulunmuşlardır: ekselans azaları ile tanışacağımızdan do
gop temtinde, müstakbel daimi 1ergf bf.. c- Balkanlı §imal müttefikimiz Yugos- layı daha şimdiden mahzuziyet d yma 1 

• 

nasının inşa edileceği arsa da g6zdeft ge- Javyanın büyük devlet ad:ımı Başvekil tayım. ' 
çirillDİftir. Bapekll, hameti sırasında. n>ktor Stoyadinoviçin kıymetli ha+ırala- Şefim Atatürk ile olan biraderane d'l _ 
Sanayi Birliği umtımf kltibl Halid Giller- n zihnimizde me.nktl§ olan z;yareüni ia· luğu Balkan Antantımızın bir temel 1 -

ytlze daimi sergi binasının temin edilece- de etmek üzere Hariciye Vekili Dr. Aras- şını teşkil eden, dostlugumuzun ve itti 
ltn1 tebpr etmışür. la maber bu akşam Belgrada hareket e- kımızın esası olan kahraman kralın lh . 

Belediye reisliği İstanbulun iman hu- diyoıwn. katli varisi kral Piyer'in memleketine ğ . 
susunda ilk plAnda yapılacak i§laıi tuDit Dost ft müttefl:t memlekete tefimiz mekle ne derece mes'ud olduğumu si .! 

etmiflir. Bu husuta ~elu yapl- Atatürkiin w Tiirkiyelda candan sevgi ve söylememe hacet yoktur. 
mak üzere İstanbul umumi mtıclisinin bu- selAmlanm aöthmek '9mim ipn cidden Sizin vesateünizle bütün ıisil Yugt -
gil.nlerde fevbllde bir t~ avwt büyük lıir IMtiettir. YulQıllla\rya tahtının in milletine en muhlisane sellm!arımJ 
edilmesi muhtemeldir. çok d•IBI' _.. Allea Pıw Pel'a say- lfmdeQımuna. 
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KESKiNLİK - UCUZLUK - SIH
HAT - · MÜKEMMELİYET -

SÜR'AT - TEMİZLİK 

KREM 

KREMLERi 
Sıhhat Bakanlığının resmi ruhsatını 

haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. Bütfın 
cihanda elli senedir daima üstün ve 
eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMiN 
Uzun bir tecrübe mahsulü 

vücude getirilmiş yegane 
kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
Şöhretini söz ve §arlatanlıkla de

ğil sıhhi evsafını Londra, Paris, Ber-

lin, New York güzellik enstitülerin

den yüzlerce krem arasında birinc!
Jik mükafatını knzanmıı olmakla 
isbat etmiştir. 

KREM BALSAMiN 
Gündüz için yağsız, gece için yağlı 

ve hafü acı badem ile yapılmıı gün-

DE 
Plak Fabrikasının yeni artisti 

Bayan IF AKAT'ln 
Yeni okuduau plAklar 

Nr. 270221 Beni sana bağlayan 

Benim olsan (Yasemin) 

Nr. 270222 Mihnetle geçen 
Çözmek elinde değil 

Be tek r ı Sadeddin Kaynak 
Sıtlışa çıkarılan ve çok kıymetll eserleri havi olan ba pl4klar cidden 

tavsiyeye şayandır. 

HAZIMSIZLIK 
Hayatın zevkJııden insant mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT Komprimeleri 
Çok temiz bi· Karbonattan ve toz karbonat almaktaki m0şknl4t göz 

~nünde tutularak yapılmıştır. Her ecıanede satılır. 

SON POSTA l\layıs 9 
.--& 

Türkiyenin ve bütün dünyanın en mükemmel traş bıçağı 
. . 

1 .. 
lsveç çeliğinden yapılmıştır, 100 defa traş huzur ve kolaylıkla ve neşe içinde 
yapar. HASAN TRAŞ Bıçağının yalnız bir adedini arada sırada bardak içinde 

keskinleştirerek birkaç sene kullanmak mümkündür 

PASLAN 
Traı 

AZ ASAN 
Bıçağı 

bir şnlıcserdir. Trn~ oldukt n sonra silmeğe ve kurula.ınağa hacet bıraknınz. Senelerce su ve sabun içinde kals' 
kat'iyyen paslanmaz. Bu dünyanın hiç bir traş bıçağına nasib olmıyan bir harikadır. HASAN bıçaklnrile trq olan1'" 
kat'iyyen bir daha başka bıçağı istemezler. 

H A S AN ile traş olmak büyük bir zevktir. 

H A S A N T R A Ş bıçağı 10 adedi 35, Paslanmaz ucv'i 50 kuruştur. Mutlaka H AS AN ,.e PASLA~' 
M A Z markasuıa dikkat. Taki idlcrinden sakınınız ve mutlaka H A S A N isteyiniz. 

v 

AŞ BiÇ GI ÇIKIYO 
Yakında piyasayı bombardıman edecek çok ucuz ve çok mükemmel 

HAS TRAŞ Bıçağı çıkıyor. 10 adedi 15 kuruşa HASAN DEPOSU. 

1-
~ 
111 
il. re 
111 a. 

.... ... 
G) -u 
CI .... 

.!d s 

markası kullanışlı, 
dttymııklı ve elverişli olan ye· 
gllııe sllt makinesidir. 

Satış yeri : M. C A M C A N 
Galata, Mııhınudiye caddesi No. 61 
.,. Telgraf: CBmcan - lstanbul 
... Cilllii:jj;liiöiiilliJllmiiiiill .............. ... 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Serm.ayesı Llret 700,000.000 
İhtiyat akçesı Liret HG,759,054,50 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca eehtrıerlnde 

ŞUBELERİ 
İnglltere, İsviçre, Avusturya, Maca
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul
gartstan, Mısır, Amerika Cemah1rt 
Miltteh1des1, Brezilya, şuı. Uruguay, 

ArJantın, Peru, l!kvatör ve 
Kolumblyada 
Afllyasyonlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesl Karaköy 

PnlA.s (Telef: 44841 /2/S/4/5) 
Şehir dabillndekl acenteler: 

f.stanbulda: All\lemclyan hanında 
Telef 22900 /B/11/12/15; Beyoğlun

da: istlldAl caddesi Telef. 411>46 

IZMİRDE ŞUBE 

İlan Tarifemiz 
Birinci sahile 400 

ikinci sahile 250 )) 

Üçüncü sahile 200 )) 

Dördüncü sahile 100 )) 

iç sahifeler 60 )) 

Son ıahile 40 )) 

Muayyen bir milddet zarfında :faz
laca mikdarda ilan yapbracaklar ay
nca tenzilatlı tarifemizden istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve Çf>yrek 
s:ıyfa ilanlar için ayn bir tarife der
piş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler için şu adrese müracaat edil
melidir: 

bincılık Kollektil Şirketi 
Kahramanzade Han 

Ankara cadde<>i 

Son Posta Matbaası ................................ 
Neşriyat Müdürü: Selim. Ragıp Emeç 

t S. Raglp EMEÇ 
SAHİPLER : A. Ekrem UŞAKLIGlL 

BAŞ AÖRISI, DIŞ AÖRISl 

ve bütün ızhrablan teskin eden 

GRiPiN 
Bilhassa bunlara karşı muessirdir. 

iş başında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir keJe 

Bulundurmayı unutm yınız. 
ı,ııt· 

Kalbi bozmaz, mideyi ve bObreklerl yormaz. İcabmdıı günde 3 kaşe alın8b 

ismine dikkat, taklidlerinden sakınınız ve Gripin yerine başk bit 
marka verirlerse şiddetle reddediniz 

17449 
17450 

Son çtkan 

COLUMB. 
PLAKLARI 

BAYAN RADIFll 
ÇÖZMEK ELİMDE DEÔİL ( Mllzik Sadeddin Kaynak ) 

SU BOŞANIR SEL OLUR o • • 

BAYAN RUHAT 
DAMLA DAMLA (MOzik Yestıri Asım) 
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Bu pliklare tavslr• ederiz. 

NiZ BANK 
İstanbul Şubesi Djrektörlüğünden: 

1 - Hcybeliada iskelesinde yapılacak tamir işleri eksiltmeye konulınU§tut'· 
2 - Eksiltme 13 mayıs 1938 cuma günü saat on buçukta şubemiz Mate!' 

yel Komisyonunda yapılacaktır . 
3 - Şartname ve keşifleri Materyel Komisyonunda görülebilir. 
4 - Eksiltmeye iştirak edeceklır"in terninatlarilc yazılı gün ve saatte ;ıco-

misyona gelm!'!leri. 


