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AtatUrkUn ulVi bir hareketi 
Büyük Önder milyonlar değerindeki çiftliklerin~ 
fabrikalarını, binalarını millete hediye ettiler 

Meclis coşkun tezalıürat ve alkışlar arasında Atatürkün 
bu eşsiz lıareketlerini şükranla karşıladı 

BAŞVEKiLiN HITABESÖ 

"Atatiirk bizim en 
kıymetli hazinemizdir,, 

ATATORKüN 
SEYAHAT iNTIBALARI 
Atatürkün telgrafından 

1'iirk milletinin Atatürkün etrafında bir tek vücut "Milli heyecan karşısında bir naçiz 
gibi hazır bulunması hakikatı ve dünyaya verilen bu kalbin durma~'!sı gene o ~illi 
kanaattir ki onun başlıca kudretini teşkil etmektedir heyecanın verdıgı kuvvet sagesınde 

ancak mümkün olabilmiştir ,, . r 
Ai'it ··ürk 

Yarrn geliyor 
İzmir vapurile Trabzondan dün 

sabah hareket ettiklerini haber ver
diğimiz Reisicumhur Atatürk ya
rın şehrimize muvasalat etmiş bu • 
lunacaklardır. Atatürk, Vali ve Be· 
lediye Reisi Muhittin 'Üstündağ ile 
Generaller ve diğer zevat tarafın • 
dan karşılanacaklardır. 

--------·-···· 9 -···--------
:Atatürk Trabzon •efl" hatine çıkarlar1cen 

(Yazısı 3 ünca sayfada) ............................................................. 

meğe çalışacağını, burada da bazı isti· 
nat noktaları elde ctmeğe uğraşacalını 
kabul etmek lıi.zımdı. 

(Devamı 11 inci •ayfada) 
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Her gün Resimli Makale: X Demiryolu memleketin can damarıdır X 

Türk gençleri! 
Bize san'at fütuhatı için 
Kahraman lô.zıml 

Yazan: Muhittin Birgen -
R...JI ayatta en çok gıpta ile baktı

..--U ğım insan, muvaffak olmuş 
artist, bilhassa opera artistidir; güzel sesi, 
güzel musiki tekniği, güzel oyunu ve ni
hayet güler yüzü ve düzgün vücudile 
sahnede göründüğü zaman, yüzlerce se
yircinin gözlerine bir parlaklık, kalble
rıne tatlı bir heyecanın titremelerini ve
ren ve dakikaJarca herkesi kendi sanatı
nın ve etrafına dağıttığı güzel şeylerin 
~ıhiri altıncid tutan bu insan, rolünü biti
rince, birdenbire seyirciler kütlesinden 
bir alkış tufanı kopar; bu alkış, öyle sa-

mimi bir hissin, gaşy derecesine varmış 
öyle bir takdirin ifadesidir ki bunun 
içinde, hiçbir riya yoktur. Kendi kendi
sinin en samimi hislerine terkedilmiş bir 
ruhun, sanat sihiri altında birdenbi
re coşmasıdır. Politikacı olarak alkışla
nan insan, karşısmdakinin samimiliğine 

Cumhuriyet hükfunetinin yaptığ: demiryolunun bir ucu 
Erzincana varmak üzeredir, iki sene sonra Erzuruma trenle 
gidecejiz. Fakat iıükQmet §imdiden daha ilerisini de derpi~ 
ederek Meclisten yeni tahsisat aldı: Demiryollarımızı yakın
da Irak'ın ve fran'm demiryolları ile birleştirecektir. 

Demiryolu bir memleketin kan damandır, bu damar ne 

kadar çok, ne kadar geniş olursa kan o dereoe kolaylıkla ce
velan eder, vücut o nisbette kuvvet bulur. Unutmıyalım ki 
büyük muharebeden evvel Almanyayı Fransa karf1Jlllda 
dehhaş bir kuvvet haline getiren demiryollarının çokluğu 

idi, buifrn )'Ilemleketimizi eskisinden defalarca kuvvetli ya
pan da gene demiryollanmızın inkişafıdır. 

inanamaz; hatta"' bir hoca, bir alim bile 
talebesinin alkışlarında tam bir samimi
yet bulunduğuna kani olmak hakkını ha
fa değildir; fakat, güzel bir tiyatro sah
nesinden sonra, salondan kopacak alkış, 

( sez ARASONDA ) 
bu dünyada bir insan için mukadder ola
bilecek en temiz ve en samimi bir mu-

habbet ve hürr.ıetin, batta hazan heye
tan ve hayranlığın yegane nümunesidirJ 

* 

Kaldırımları 
Çiçeklerden 
Yapılan şehir 

·---------------------· HERGüN BiR FIKRA 
Yakuplar 

1ki ki§i birlikte yola çıkmı§lar .. Yol

da birbirlerile arkadaı olmU§lar .• Bi

ri, ötekine tormuş: 

- Sizin adınız ne? 
Adam cc.-vab VeTmi§: 

- Yakuuuuuuuuuuup! .. 
Bu sefer öteki sormUf: 

- Ya si7.in adınız? 
- Benimki de Yakup ama, sizinki 

Yirmi yaşında 
Büyük anne 
Olan ,,.Qdın 

Tiyatrosuz ve bilhassa operasız bir 
millet, mederjyet camiasının kültür se

viyesi içinde herkesle müsavi olan 
bir mevkide oturmak hakkını haiz değil
dir. Bunun içindir ki Kültür Bakanlığı 
bu işe birinci derecede ehemmiyet ver
meğe başladı ve Ankarada bir tiyatro 
opera mektebi açtı Fakat, öğrendiğimize 

göre bu rnekiPbc rağbet eden gençler az
dır ve bilhassa kızlar arasında rağbetsiz

lik daha fazla dikkati celbediyor. Sebebi 
de basittir; bu mC'mlekette artistlik, ti
yatro artistilrği henüz layık olduğu hür
met telakkisine mazhar olmuş bulunmu
yor. Tiyatrocu mu? diye dudak bükenler 
çoktur. Fakat, gençler bilmediler ki bu 
memlekette pek çok iyi şeye karşı Ciudak 

kadar uzun değil! \ 

.. -· \ 

bükülmüştür. Her dudak bükülen şey, 

fena olsaydı bugünkü Türkiyenin dünkü 
memleketten hiçbir farkı olmaz ve Türk 

bugünkü şerefini kazanamazdı. Bunun 
için, kız veya erkek, Türk gençleri ve 
bilhassa bunların heveslerini kıran baba
lar ve analar, bilmelidirler ki yakın za-

manda bir gün gelecek bu memleketin 
de operasında Türk çocukları alkış top
lıyacaklar, şöhret yapacaklar, hürmet ve 
takdir ile birlikte para da kazanacaklar
dır. Hem de öyle bir parayı kazanacak
lardır ki bunu, seve seve verenler, bir 

daha ve bir daha vermek için ya para, 
yahut vesile arıyacaklar! 

Son günlerde Corpus Christi bay -

ramını tes'it eden Romada bu şenliğin 
icabından olmak üzere, şehrin en meş

hur caddesini baştanbaşa çiçeklerle lıle

zemişler ve yerlere çiçekle tanınmış 

İtalyan büyüklerinin ve bazı hendesi 

şekillerin resimlerini yapmışlardır. 

Resmimiz caddenin halini gösteriyor. 

Bir senaryocu ya 
cevap 

verilen 

Holivudda film şirketleri senaryo • 

almak için bir müsabaka :ıçmışlardı. 

Müs_abakaya binlerce insan iştirak et -* ti. tabii bunlardan ancak üç beş tane. 

Londrada '"i.'jjpeltlere 
Şapka giydirmeğe 

Başladılar 
Geçen gün horozlarına elbise giy -

diren bir Ameri · 
kalı kadından bah 
setmiştik. Lon -
dralı bir bayan da 
onu kıskanmış ol· 
malı ki evinde hir 
köpek galerisi vü 
cuda getirmiş ve 
elbise yerine kö • 
peklerinin başına 
muhteil! devir • 
!erdeki şapkaları 
geçirmiştir. Res 
mini gö~düğünfü 
köpeğin ismi Şar· 
lok Holmes'dir. 

11 inci defa kocaya varan 
kadın 

Çinde boşanma rekorunu J:>ir ks;ı· 
hare kızı kırmış bulunmaktadır. Çen-Ti

Hong isminde olan bu kadın son günler-

de on birinci kocasile evlenmek üzere, 

onuncu kocasından ayrılmıştır. Kadın 

Türk gençleri için bugün hem bir fır- si kazandı, bu arada jüri hey'eti reisi 
sat kapısı açılını~. hem de bir- vazife gös- mqsabakaya iştirak etmış olanlardan 

ttrilmi~ir; bilhassa opera artisti olarak birinden şöyle bir mektup alıyor: 
yetişmek için hükumet her türlü vasıta- - cSiz dürüst hareket etmiyorsu -

yı bunların önlerıne koyuyor. Bu genç- nuz. Ben senaryomu•} 29, 30, 31 in
ler, içlerinde sanatın ilahi sesinin akisle- ci sayfalarını birbirine yapıştırmış -
rini duyuyorlarsa, etraflarında dudak tım. Tetkikat esnasında açma.m1şsımz 
bükenlere aynı dudak büküşü ile muka- bile, niçin müsabakalar yapıp da bizi 
b ] ed. ı her kocasile bir seneden fazla yaşama-

e e ıp mcs eğe atılmalıdırlar. Biliriz zahmete sokuyorsunuz. Evvelce peylcn 
k . b s1 kt ff k. · makta ve bir bahane bularak aynlmak-ı u me e c muva a ıyet güçtür ve miş adamlarınız varsa clalemin niçin a· 
Avrupada bu yolda ilerlemek üzere her- yağa kaldırıyorsunuz.> tadır. Kendi akranları arasında hariku-
gu.. k d·ı · tec -b ta b. ı Hide denecek kadar güzel olan Çinli dan-n en ı erını ru eye a n ın erce Bunun üzerine jüri reisi bu ~ikayet-
Renç arasından tam muvaffak olan an('ak çi scnaryocuya şu cevabı vermiştir: söz, tuzağına düşürdüğü erkeklerin bü
beş on kişi çıkıyor. Fakat, milli ve siyasi _ Bir alekok yumurtayı kırdıktan ti.in parasını yedikten sonra boşanmakta, 
mücadeleler ıçfrı kendisini ateşe atan bir ·sonra onun çürük ve kokmuş olduğunu birkaç defa üzerine silah, kama çekildi
millet içinden sanat fütuhatı yapmıya çı- 1 anlamak için sonuna kadar yemeğe lü-I ği halde gene de bu huyundan vazgeç-
kacak ve hatta bu yolda kurban olmayı 1 

zum yoktur. 
1 

mernektedir. 

/ 
/ 

Macaristanın küçük bir kasabası o
lan Baiksa'da .belediye reisinin kansı 
henüz yirmi sekiz yaşında olduğu hal
de büyük ana olmuş ve A vrupadaki 
!büyük anaların en genci olduğunu id· 
dia etmeğe başlamıştır. 

Yanis Mlonariks ismini taşıyan bu 
kadın 13 yaşında evlenmiş, ve dokuz 
ay sonra bir kız çocuğu dünyaya getir
miştir. Bu kız çocuğu da gene 13 ya ~ 
şında evlenerek -geçenlerde bir çocuk 
doğurmuştur. 

Yanis kırk yaşında torununun çocu
ğunu göreceğini iftiharla söylemekte
dir. 

Bir lngiliz doktoru hastala
rından alacaklarını bagışladı 

İngiliz doktorlarından Wells muhi· 
tinde hayırseverliği, iyi kalbliliği jle 
şöhret !bulmuştur. Son günlerde vere -
siyeci hastalarından toplanan 20 bin 
liralık vizire borçlarını ödemiyen m~
terilerine bağışladığını bildi~, ve 
muayenehanesinin kapısına da şöyle 
bir levha asmıştır: 

...Bütün alacaklarımı, bana borcu o· 
lan hastalarıma bağışladım. Bundan 
böyle bana tedaviye geleceklerin, bir 
kere/ de ceplerini yoklamalarını dile • 
rim ... » 

Bundan fena halde utanan hastalar
dan bazıları, getirip borçlarını vermiş
lerdir. 

Sözün Kısası 
• 
Yazı Çok Olduğu için 
~ 

~ BaglJn KonamtUlı 

-······················································---
Rusgada Mareşal 
Tuhaçevski ve yet . 
General idanra 
Mahkum 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada} 

Londra 12 (Hususi) - Dün, Sovyetlet 
Birliği yüksek divanının hususi ınahke
mesl önünde, gizli bir celsede duruşıtl8'" 

. ge
ları yapılan Kızıl ordunun en 1lerı 
lenlerinden mnreşal Tuhaçevskl, gene-
ral Yakir, Ubaroviç, Kork, Ayde:rrıa: 
.Feldman, Prenkov ve Putna idama ına .. 
jWro edilmişlerdir. 

tl .. k_ 
Verilen karar temyiz edilemez. ..uU 

mün infazı 24 saat içinde yapılacaktı~· 
Maahaza, henüz infazı bildiren biçbit 

haber alınm&nııştır. 
·b·nct Hususi mahkemenin kararı mucı 1 

bütün suçlulnrın askeri rütbeleri geri. a· 
lınmış ve emvali de istirdad edilınişur. 

Bütün dünya matbuatı, pek esrarlı o
lan ve bir celsede idam kararına bağlll'" 
nan bu mahkeme hakkında uzun sütun· 
lar tahsis etmektedir. 

Rusya halkı ise mahkfımlann aleyb 
birçok mitingler yapmakta ve onl 
ıdamını istemektedir. • 

Bu hadiseden sonra Rusyadaıti ecneoı
lere karşı şiddetli bir cereyan başlarııı~ 
tır. Birçok yabancı komünistler hudu 
harici edilmiştir. 

Japon ve Alman konsoloshaneleri 
kapatılıyor 

Berlin 12 (Hususi) - Moskovada 1~ 
rarla dolaşan bir rivayete göre .~ov~~
hükfımeti, Rusyada bulunan bütun at
man ve Japon konsolosluklarıııı kaP 
mak niy~tindedir. 

Casusların yuvaları 

Moskova 12 (AA) - «Kızıl Yı!dız;. 
gazetesi, yeni tevkifata tahris etını.Ş 0 

Juğu başyazısındı . diyor \i: , r 
<Casuslar, yakalarım şiardır. On•a 

1 h · k d k . h ". k ·· b··ı·· Kızılordllı aK. m a ı u mu, u un a· 
ıbütün Sovyet milleti verecekt~. Bu c a 
susların mülhimi olanlar ve bunlar~ 
direktif verenler, meydana çıka.rılJ1l:ıı 
ve şimdi Faşist ca!1Uslarm yuvaları t 
rip olunmuştur. 

KlZılordu, daima namağluptur. 

Son dakika 
1 

Moskova 12 (A.A.) - Röyter muh~11;; ri bildiriyor: Dün idama mabkUrn edı 
sekiz ordu sdinin bugün idam oıundll~ 
resmen bildirilmektedir. İdam hilktn ğ1J 
nün rft? suretle ve nerede infaz olundu,.., 
hakkında hiçbır tafsilat verilmemekte 
bunlar gizli tutulmaktadır. ___.-
_. ... ~...,.··- .... . ... ...... >?9~ ı 

Amerikada bilmece safgırı 
ii'" 

Amerikada bilmece merakı al~Ş !ce 
rümüştür. Her önüne gelen bir bılm ~ .. 
yapmakta, ortayn bir mükafat koytn ğı!" 
ta ve heveslilerini müsabakaya ça JJI 

maktadır. Ne Ruzveltin yeni planlartı öt 
• bol<S 

de meşhur Amerikalı zencı . . ııal" 
Lews'in menkıbeleri bilmece delısı ıtiıı 
kı alakadar etmemektedir. RUZVe sO' 
kedisinin gözleri ne renktedir, diye dl 
ranlar olduğu gibi, eski masallarda~ 1.l" 

istüade edenler vardır. Nevyorkt.a Jdti 
mumi kütüphaneye günde 100 bı~ Jd
giderek, bilmece halline yarıyaca 

tap~~ı-~:rı~tırı;:orıa~~---------

B l// gor muaunaz ? 
aJl" 

1 - Büyük harbin meşhur kahr~ 4 

larından ve Alman ordusu kumand ç ~il" 
d·ka J 

rından General Ludendorff şim ı 
şındadır? 11 }<&9 

2 - Amerikndaki Panama kana göze alacak b;rkaç düzüne genç yok mu-I ~ --------~-------------------------------------...;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;,;;;;;;,;;;.;;.;. __ ._ 
dur? Sanatsız kültür ve kültürsüz millet r . . . l yıl evvel açılmıştır? z,aJcıl .. 
olamaz. Sanat fütuhatı yapmak için ken- 1 s T E R 1 N A N 1 s T E R ı N A N M A ! 3 - cAyincsi i§tir ki§inin zafa • ,,.az!• 
disini tehlikeye atacak olanlar -acaba 

1 

böyle işlere atılmıyarak, miski; miskin, 
elli liralık bir aylık uğurunda bin türlü 
mücadeleye girenlerden daha az mı me
sut olurlar? 

Türk gençleri! Bize sanat fütuhatı Ja- I 
.zımdır; her sahada bu kadar kahraman 

yetiştirmiş bir memlekette sizin içiniz

den birkaç düzüne değerli kahraman ne 

vakit çıkacak:' 
Jluhittin Birge" 

Bir gazeteci arkadaş 1stanbulun muhtelif semUerinin 1 
derd ve ihtiyaçlarını araştırmayı aklına koymuş ve geçen 
gün kalkıp Topkapıya gitmiş .. 

Karşısına ilk çıkan eski bir dostudur, bu dost ona: 
- Yanlış yere geldin, demiş, burası istanbulun cennetidir! 

arıyorsan başka semtlere git, Edirnekapıya doğru şöyle bir 
uzanıver .. 

Bu iddia karşmnda gazeteci arkadaş tersyüzü edip geri 

dönmüş mü, dönmemiş mi araştırmıyalım, ııöyliyebileceği -

rniz sade şudur: Kendisini karşıhyan eski dostu belediye -- Deme yahu! 
- Va11ahi öyle!. 
- Hele hele .. 

mizin kıymetli b!r memuru, aynı zamanda da gene beledi

yemizin daimi encümeninin kıymetli üyelerinden birinin 
- E.. zorla derd yaratacak değiliz a, muUaka derdli yer kardeşidir. 

• 

L ________ ı_s_T_E_R ___ i_N __ A_N ___ ı_s_T_E __ R ___ l_N_A_._N_M __ A_ı ______ --J 

darbımeseli kintindir? rı1') 
(Cevablan ya 

* (Dünkü suaUerin cevabları): bitle 
. d " JoseP 1 - Meşhur ~ıyaM ansoz 

Baker bugün 29 yaşındadır. ınhurrei" 
2 - Halihaıırda Avusturya cu 

14 
yıl .. 

si olan Miklas 1923 denberi yani 
19

23 'fi 
danberi bu mevkidedir. İki defa, Jllllf ... 
1927 de cumhurreisi intihap olun 

tur. dUŞet• 
3 - Torpido icadı J860 y.ılına 
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ispanya sularındaki ecnebi nemilerjn 
emniyeti meselesi halledildi 

Atatürkün seyahat intıbaları İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya arasında kararlaş· 
tırılan esaslar ispanya hükumetine bildirilecek 

Devlet, hu·· ku""' met ve millet iştirakinin Londra 12 (Hususi) - Eden ile 
Fransız, Alman ve ito.lyan sefirleri bu-• k k • gün de hariciye nezaretinde bir top -

Yu• se enmuzecı Jantı yapmışlar ve ispanya sularında 
kontrol vazifesini yapan ecnebi gemi -

~ lerinin emniyeti meselesi etrafında bir 
~kara 12 (A.A.) _Büyük Millet Mec· ı.karşılaştığım heyetler bana, sana, cu~-ı ~.anda hey' etimiz ve subaylarımıza anlaşmaya varmışlardır. 
'aıı n bugünkü toplantısında Atatürkün huriyet hükumetine ve bütün Türk mıl- gos~er.diği muhaıb~t v~v ta~d~ri .. fe.::-ah Bu anlaşmaya göre Valensiya ve Sa· 
ı.· seyahati intı"balarına dair Başvekil letine ister istemez gurur ve.. azamet, ve ütıhar.ı.a te_lak. kı ettıgımızı soyler • 
~ t t k k lamanka hükumetlerine birer mektup 
tr ~ nönüne gönderdiği aşağıdaki tel- kuvvet ve heyecan verecek yu.k:>ek . ıy- en bu sozıe:.ımın ~uzurunuz~a . ve gönderilecek ~= 

at Okunrnu~tur·. mette ve fazilette idiler. Beledıye daıre- memleket muvacdıesınde kendıler~ne ) · ı 1 ı - Doyçland hadisesi gibi yeni 
U ~ Ba~<~kil ismet 1nönüne sinde, kendi ınuhabbetkar arzularıy e samimi tebrik hislerimize tercüman o !hadiselere meydan verilmemesi. 

'Çüncü Umumi Müfettiş Tahsin Uzerin halk içine girmiş olan devletler kon:o- masını isterim. 2 - İspanya limanlarında emniyet 
ı,,,,.Ubuı_rnu~ olan daveti üzerine ~ark vi.- losları da bulunuyordu. O~ları da. gor-_ Atatürk ibilhassa bulunduğu cemi • 
<41J~u :ı :s _ k t 1 · mıntako.larının geniş1etilmesi istene -
~ erıni görmek üzere haziranın sekı- mekle ayrıca memnun oldugumu zı re yet içinde bedbinlik hislerini, i erı ve cektır. 
t.ı. Salı gu"'nu·· istanbuldan Trabzona ha- meliyim. Beni tekrar bir daha heyecana bahtiyar olmak için alzım olan neş"e M 
·~ ektubun metni evveıa ademi rnü-'"ıı;t ettim. Trabzon _ Erzurum yolu üze- düşüren şey kumandanlık dairesin __ de .. n ve h-udreti derhal o muhite telkin eden 

•ı"'\I b dahale komıtesine gönderilecek ve i .. 
tt.a e, bu yolu daha mükemmel bir hale ayrılırken halkın heyecan ve tezahuru- ir varlıktır. Bu hassası cemiyet için • ı\ 1 ·· - talya ile Alman mümessillerinin de iş· 

en 
halde gece yarısı Wilhelm Shaven'e ha 
reket etmiştir. 

Diğer 30 yaralı, Cebelüttarık has • 
tanesinde kalmışlardır. 

Madrid müdafiine nişan 

Val'<?nsiya 12 (A.A.) - Nazırlar 
Meclisi Reisicumhura Madrid müdafii 
General Miaja'ya Laureada nişanını 
veren bir kararnameyi berayı imza 
takdim etmiştir. Bu nişan, en oüyük as 
keri mükafattır. 

Bilbao 12 (A.A.) - Bask cephesi,· 
asilerin Nizcargui, Larrabezua ve Fica 
mıntakalarında tayyarelerin de iştiraki 
ile yapmış oldukları· bir taarruz tarde· 
dilmiştir. 

BiJbao öniinde it,_ 6 l'l'ıaksad'ı,:le başlamış olan yer yer nün oradan sonra gittiğim yere kadar ve mi let için kurucu, yaratıcı ve ogre-
~ .ı 1 tirak edeceği ilk toplantıda tasvip e -
'" at __ ın hent"ız '.kmal edı·ımnmiş olduguv • öevam edış" idir. tici o arak kendLc;ine başlı başına ayrı dk ]Ak d 1 b Teneriffe 12 (A.A.) - Frankist'le· " " dil i ten sonra, a a a ar ara ildirile -
"t.Qf0ren ve bu mani sebebiyle bütün Askeri gamizonda bir kudret vermektedir. · cektir. rin umumi karargahı, Frankist kıtaa • 
tı'ıtı.!'~~işlik mıntakasında seyahatimin Son ziyaretgahım Trabzonun askeri Türk milletinin uğraşacağı meseleler tm Arachabaldame, San Pedro, Mon • 
'4 l:uıa_tını takdir eden Umumi Müfet- ,garnizonu oldu Garnizonda kıym~tli k~- Arkadaşlar dünyanın bugilnkü ha • Doyçland Almanyaya ridiyor tortaje, San Matin de Jiga ile milisle· 
)oı hsın Uzer, benim bu seyahatimde mandanlar wrafından bana takd.m edı- !inde milletlerin hangi istikamete doğ·. Cebelüttarık 12 (A.A.) - Doyçland, rin bütün istihkamlarını işgal etmiş ol-
' <~;ı-un us1ünde bulunmıyan yerlerin len Trabzon askeri kuvvetlerimizle açık ru gittiklerini ve ne çetın mevzularl.t 31 cesedi ~ 23 yaralıyı hamil olduğu duklarını bildil'mektedir. 
rr.ıtıı;' ~ülki mahalli partı ve kültür a~anda karşı ~arşıya bul~nd~ğumuz da- karşılaşacaklarını tahmin etmek kim • •••••·---•••••••••••••••••••-.~••••••••••••••••••,•• ...................................... . 

~% ssıUerhu dolgun heyetler halinde 1 kıkada du~duguın zevkı .tarıf :--demem. senin iktidarında değildır. Amma Türk Adi• k • d 1 d •• b • 
~ .~ona toplıvabilmek zeka ve inceliği-, o kadar kı derhal askcrhk duygularım milleti işitmelidir ki, her millet gibi ıye orı or arı un ır 
~~~Osterrniş b~lundu. Perşembe günü 

1 

uyandı ve onlara bulundukları dar alan- Türk milletinin de yakın ve u -
\>~ t tııane kar'"ısında o civarın enerjik da benim v:> benimle beraber bulunan zak atide uğraşacağı mesele . h b • d 
~"ıel'tıiz halla :<tarafından bir filotilla ile zatların memnuniyetlerini muc~l:> olacak lerin ehemmiyet ve azemet! 8 staneye enzıyor u 
~t~~!aştık, selamlaştık. Onu miiteakip ! göste.re~ ufacık bir tatbikat .. ya~mak:an ıasavvur olunabileceğinden fazladır. Bu 
~lq 0ndan karsımıza çıkan bir filotilla, kendımı alamt>dım. Orada gorduklenm- memleketin dahil ve harici siyasette vü
Ord lirnurni l'\-füfcttiş Tahsin Uzer ve den çok meıunun oldum. Kumandanları cuda gctirmeğe mecbur olduğu eserler 
~h~ lırnurni Müfettişi kıymetli Kazım ı tebrik ettim. ve ~ğraşacağı meseleler o kadar çetin, 

~~/hve he,· ıkisinin arkadaşları bulun- Orduyu tebrik 
1 
geTn~.ş kve z?

1
r
1
dur.b d 

~ ald . · ·k · . .. .. .. .. . . . ur mı P.t~ ugün bütün dünya a 
r11b~ e benı karşıladı ve bırleştı · lstanbuldakı goruşumu de bıldırmış-

1 
b 1 b . . . .1 l .. ol'la . 1 .. k. . . .. . . aş ı asına JtU\'Vet ıfade eden nadır mı -

ttı genŞ!m bundan evve kı ı ı ge- t:m. Onun g:bı, şarkın bu onemlı ve genış 1 1 d • . . . .. . 
t;. il tıisb , .. . . . . .. . et er en bu :dır (Sureklı alkışlar). 
"<artı et,e mustesna bır tertıb ve ın· bölgesınde yuksck kumandayı el•nde tu-

gösteriyordu. j tan kıymetli orgeneral Kazım Orbaydan B··ı·· MtiJJedtinl bcrahc~l!tği .. 
1 

t 
., . . ., u un va an aş arımın ışı mesını s e-

t 
(iılıt Trabzondn 1 ve kcndısı ı e beraber burada bulunan r·m k' T" k .11 ı· b k t• 

ll'tıd • b- .. • "f t ı ı, ur mı e ıne u uvve ı veren 
~ a e\·vela utun umumı mu e - Korgenral Muzaffer Ergiiderdcn ve ken- • .11 . b rl T" k •ıı t' ı ·· 

bU ıçind k" k d . tt··· _ aını erın asın a ur mı e ın.n gos-
~I\ e.·ı yu arı a ışaret e ıgım disine filen tntbikat yaptırmış oldugum t d' . •. b b ı·k ı· Til k 

ıı-, varı k .1• tl . k .. .. k er ığı samımı era er ı ge ır. r 
L ~ilııı.ı ı er ve ya ·ın vı aye erın ay- &lbay Nuri Bcı közden ve bu tun şar or- .11 t' . At ı·· k" t f d b" t k 
11ı> ··l!a · . • k . . mı e ının, a ur un e ra ın a ır e 

1l rı ve her vılayet mer ·ezının dusu komutsn, ~ubay ve efradınrlan çok .. t 'b" h h k t l h b 1 ~ }'e · . .. ·ı ·ı . . . . 1 vucu gı ı eı are e çın azır u un-
'- teı<;lerı ve halk mumessı erı e memnun kaldığımı mareşala bıldırmenızı h k'k . d" .1 b k 
ıe aştım .. .. .1• . . j ması a ı atı ve unyaya verı en u a-

ti L 
1 

. Bu tun bunlar, sark vı ayet-, ve mareşalın da kendilerıni tebrık ·ve tt' k" b 1 k d t• . t k·ı 
~ •ıa k . . • 1• . . . . :ıaa ıı· ·ı, onun aş ıca u re ını eş ı 
~- .tı ırnızır• gonulden gelen se anı, takdir etmelerini arzu ettiğımı bıldırı- t kt d" (~·· kl' "dd tl" Ik 1 ) 
;""!lq Ve saygılarını bana sunarken ne rim. e me -~ ır ... ure .~ ve ş~v. e ı ~ ış arv. 
~ l' ?nüt h . v . . · .. Ataturke karşı gosterdıgı sevgı ve bag-

ıı.. e assıs oldugumu ıfade ıçın 1 Şimdi bu dc:kikada Trabzon Ataturk 1 1 kl T '" k .11 . k .. h 
1
. 

tıı e bul - b "f d t .. .. . A ı ı a ıır mı etı ye pare vucut a m-
~~1 . amaclıgımdan unu l a e e - köşkünde bt;lunurken butun sark vıla- d -ı d 

1 1. ~· h . qn .. .. . · . . e mu ema ıyen ı er ıyecegı ve arıçte 
Seç yorum. yetleri Turk mumessıller heyetlerı ıle k ti' t . Ih d · t 

1\ v en uvve ı, en emız su ve me enıye 
1_ vııd Kahraman ordu beraber gec•rmekte oldugumuz samimi ld • k d t• - d ,.. an · • unsuru o ugu a ar, en çe ın muca e-

ve sonra kahraman ordumuzun va- ı hayatın devlet, hükumet ve millet iştira- 1 1 .. _ .. .. ff k" ti (b 
t "et ?lliliet.n her emrine her an amade kinin en yuks~k cnmuzecini görmekte e e

1
re_ g~gddsunl~ mu;.a kal. ıylek el ) kravo 

~ Çevk . . . .. ~es erı, şı et : ve sure ı a ış ar arşı 
• l t ı , cesur ve ıyı bakımlı bır kuv- olduğumu soylers('m buna ne kadar se- k v .. k . ld v .. 
~ arar d • oyacagına yure ten emın o ugunu gos-

~~~dı.ır. ın :ın se>lamlandım. Bundan vineceğinizi Vf- benim bu derın sf'vinci- t 1 (Ş'dd 11. ve " kl' Ik 
ı._ 6Urn . d 1. . .. . crrruş o uyor. ı e ı sur ı a ış-

~ "'titniz· ze~kı . ayrıca kay et~e .. ıy.~m. mi butun mem:eke~. ~e ~-illete s~nin v~ğ: 1 )ar). 
~-!\ g~ . ın o.dukça uzun cephesı onun- zından ne kad.ır ıyı soylenebılecegını 1 A k d 1 B .. ,·· k Şefimiz "ll t' _ 
~~ Çtıkt k b"' "k k kd" d 1 .. . b 1 r a aş ar, U) u ve mı e ı 
l.''ln .1 en sonr~ anca uyu uman- ta· ır e ere c gozlerınden muha bet e . b b , k b 'r vücut g'b· 'd 
'%,.,_ ı tiıarnı üzerine otomobılime bine- öperim. mızb ğeılı·al k:r obıarab ııı·k go··st ı ıkstevgıbe 

.. ,. ve a ı ta era er erme en u 

1\ l\ı·ıı· h Basvekilin hitabesi memleketin kazandığı kudret, bütün 
vrıa 1 ı eye can ' k d I · b d l' b. k 

t ı\an sonr:ı 1rabzon, yalnız benim Ankara 12 (A.A.) - Buyiik Millet 
1 

ul r~t ehrın a1şın! a ge ırl kvle ırçcı ~l-
1\ bu .. Yo uzerinde değıl, o yola kavu- Meclısının bugunku toplantısında Re - 1 . b. l·kt ' (Bravo se 1 . . . 

~ &l?l) 1 . . . . .. .. 1 et erın asrN c: ıayran ı a gıpta ettık-

~~l' tun Yollar görünebildikleri uzun- ısicumhur Ata türkün sevahatlerı intı • erı .. ırkvl~r 
1
•k 1

1
r. ) 

5 erı, şıddetlı 
,.. ınca h b 1 d B •. 1. .. .. ve sure ı a ıs ar . 
~ ıı b· alk tarafından kadın. erkek a arına aır aşvekıl Ismet nonune ---~---·---
~ hır ;ınar.ı,aru ve heyecan ve alkış tu- göndermiş oldukları telgraf sürekl. al- Yeni Sakarya 
l~~ "ıtlıncte !!Örülmekte idi. Bu kadar 

1 

kışlar arasında okunmuş, ve bunu mü- u.. .. .. b h l'f 
~"Ca e Sevgı ve bağlılık ifade edc>n milli teakıp alkışlar arasında kiirsüye gelen il f?'pr. SU U 81 1 a 
~tııcıs tı k~rşısında bir naçiz kalbin dur- Başvekil İsmet İnönü ~u beyanatta bu- Açılı gor 
~ \>et

1 Yıne. o milli hey~~anı_? verdi~i lunmuştu.~·: .. İzmit (Hususi) - Adapazarı, Hen· 
l t. &ayesınde ancak mumkun olabıl- «Ataturkun okumuğumuz telgrafı dek, Düzçe, Bolu yollarını birbirine 

~~ıtb~ hepimizı sevindirecek ve müftehir e - bağlıyan ve Sakarya nehri üzerinde 
~ tli hi~n h~susi. idaresi~in .. bann k.ıy- decek iyi havadisle doludur. Atatür - tahkimatı ile beraber 85 ~in liraya ku
~ ~a d hcctıyes1 olan koşkume geldım. kün her seyahati memleket için hayır rulan ı 08 metre uzunlugundaki yeni 
~t·4 'i~ hC'ni yalnız bırakmadılar Her ve fayda kaynağıdır. Hükumet için is· Sakarya köprüsü üzerine şu kitabe ko
tr ıtq ~ksel~ misafirperverlik timsalıle tifadelerle doludur. Atatürkün etra - nulmuştur: 
~Yi i ırn. Cok rahat ve huzur içinde fında Trabzon muhitinde toplanan bü- •Atatürk'ün Rcisicumhurluğunda, 
~ geçırdtm. tün Şark Vilayetleri halkımızın gös - ismet İnönü hükfımcti, Ali Çetinkaya-

~ ~~Utık" Yüksek kudret terdiği muh"' bbct, beraber çalışma ve nın Nafia Vekilliği zamanında yapıl • 
t~ ın U u ~u.ma günü Umumi Müfettiş azmi kudret Trabzondan bLitün mem - mıştır. Tarih 193611 
~ l:tıı laJt Zer'ın tertib ettiği muvafJk prog. lekele huzurunuzda ak;:)etmiş bulunu - Köprünün küşad resmi bu hafta An· 

lllll'ti ~b ctUm. Vilayet makamını, C. yor. karadan hususi trenle gelece!~ olan Ali 
~ ~atrı.1 sı ?n'-rkezini, umumi müfettişlik Atatiirkiin tebrikleri Çetinkaya tarafından yapıiacaktır. 
·~ ı~ ~ı, lialkevini, belediyeyi. kuman- Atatürkün seyaho.t buyurdukları Adapazarında Çarlı suyu başında 

Qtlirn akarnını, askeri garnizonu ziya- yerde hizmetinden memnun oldukları 1 Vekil şerefine 75 kışilik bir ziyafet ve
. Bu makamların her birinde amir ve memurlarımıza ve bilhassa ku rılecektır. 

-===-- ..,====- =:a-...z==m 

Fikri ticaret =ı 

Bir genç kızın nişanının bozulması neticesinde çıkan 
kavganın kahramanları, elleri, yüzleri sanlı, sorguya 

çekilmek üzere sıra bekliyorlardı 

Hatice 
Dün yazmıştık: Süleymaniyede Kül

han sokağında oturan 16 yaşında Hatice
nin 16 yaşında Hayri ile sevişip kaçma
sını, kızın ana, babasının rnuvafakatile 
nişan merasimi yapılmak hazırlığı takib 
etmiş, fakat tam bu sırada en üst kattaki 
kiracılardan yaşlıca bir adam olan Ah• 
met, kızı, yakınlnrından Süleyman ismin
de bir delikanlıya a1mak teklifinde bulun
muş ve kızın ailesine, Hayrinin ailesin
den ziyade miktarda para vadetmiş ve el 
altından yapılan bu teklif, öte taraftan 
duyulunca, bu müdahale etrafında bi,r 
gürültii, patırtıdır kopmuştur! 

Mangal, maşa. ayakkabı çekeceği, so
pa v. s. ile iki taraf mensupları, konu 
komşu filan biribirlerine girmişler ve et
raftan yetişJlinciye kadar, şunlar yara
lanmışlardır: Ahmet, karısı Rukiye, Ya
şar, Süleyman; Arif, karısı Refika, Faik, 
Hayri. 

Bunlar, dün sabah polisçe adliyeye ge
tirilmişler, adliye doktorluğunca muaye-

Hamid iye Korf odan 
ayrıldı 

Atina, 12 (Hususi) - Korfudan a
lınan telgraflarda mektep gemisi Ha -
midiyenin dün öğle üzeri Adiryatik sa
hillerine hareket ettiğ! ve büyük mera· 
-simle uğurlandığı bildiri.mektedir. 

-----------
Yakalanan kaçakçılar 
Ankara 12 (A.A.) - Geçen bir haf

ta içinde gümrük muhafaza örgütü, i
kisi ölü, altmış üç kaçakçı, sekiz yüz 
kırk üç kilo gümrük kaçağı, doksan al
tı kilo inhisar kaçağı, iki tüfek, bir ta-

Yaralılar adliye binasından çıkarlarken 
(Başı daire içine alınan Hayridir) 

neleri yapılmış ve müddeiumumilikçe 
~orguya çekHmişJerdir. Tahkikat devam 
etmekte, kimin kimi nasıl yaraladığının 

tesbitine çalışılmaktadır. 
Dün sabah İstanbul adliye dairesinin 

müddeiumunıilık sofası, hayli kalabalık
tı; bunlar, yaraları, bereleri sarılı olarak 
gelen kavgacııar gürültü, patırtıya diğer 
dahil o]anlarl;, ~ahidlerdi, duvar dibleri
pe çömelmi~, bckleşiyorlnrdı! Ve sofa, 
bir hastane içerisini hatırlatıyordu! 

Fransada iki ltalyan faşist 
aleydarı öldürüldü 

Londra 12 (Hu-;usi) - Fransanın 

Banyol kasabası civ::ırında ikı İtalyan 
kardeş gazeteciler ölü 'Jlarak bulun • 
muşlardır. 

Fa1ist aleyhtarı olan bu gazetecile
rin katli siyasi sebeplere atfedılmek -
tedir. Üzer!erındc bu unan para ve kıy· 
met:i eşyaya el dokunduru mamıştır. ............................................................• 
banca, sekiz mermi, ı 12 Türk lirası, 

237 altın !ıra, 122 defter sigara kağıdı, 
24 kilo 700 gram eroin \'e morfiı: ve 
13 kaçakçı hayvanı ele gcçırmışlir. 



SON POSTA 

Büyük 
iki 

ikramiye 
fırıncı 

çırağına çıktı 

Fakir bir hamal da büyük 
ikramiye kazandı, fakat 
biletini keşideden bir saat 

evvel sattığı anlaşıldı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Muhakkak ki, her ayın on birinde çeki
len tayyare piyangosu, 11 rakamına geniş 

Haziran~ 

Arnavutköy sahillerinde 
bir ceset bulundu 

Hadisenin bir kaza mı, yoksa bir 
cinayet eseri mi olduğu araştırılıyor 
Arnavutköyü sahilinde dün sabah yaşlı 

bir erkek cesl:di bulunmuştur. 
Ceset, karaya çekilmiş ve polis, müd

dei umumiliğc malumat vermiştir. Müd
deiumumilik, tahkikata el koymuş, adli
ye doktoru Enver Karan. Arnavutköyü
ne giderek, cE'sl'di muayenr. ctmıştir. Ne
ticede ölümün ı.cbebı anlaşılmak üzere, 

os· 
cesedin morga kaldırılmasına ıuzurn g 
termiştir. ııd• 

. 75 yac:ı Morga kaldırılan cesedın, ~ -~ 
· b't edi1J111, A vramın cescdı olduğu tcs ı ci• 

de. Avramın kaza neticesi mi, yok~ de
nayet neticesi mi öldüğü, daha bel ~il•~t 
ğildir. Bu hususta ehemmiyetle tatı 
yapılmaktadır. 

~----... ... ..,, 
Poliste: 1·oplantılar: 

bir uğur izafe etti 
Nitekim evvelki gün ve dün gene bir [ ir a clam kendi araba~ının Şehremini HaJkevinde nıeınleket 

çok vatandaşların yüzleri güldü. albnda kalc!ı g ecesi s:ıU 

cKör talih> diye bir tabir var da, «açık- Küçükçekmcce ile Safraköyü ara Şehremini Halkevindcn. 15/6/1937 0ııııı 
göz talih>, cdört gözlü talih> diye bir ta- d • k • gecesi saat 21 de evimizde yapılacak ızıılll' 

sın a yapı.ma ta o!an asfalt yolda ça- (Memleket gecelerinin) llk ncılış nıcrııs~ ı f!e 
bir yoktur. Fakat insan, şu piyango tali- lışan amele Mustafa oğlu Ali arabayla de kıymetli viyolonlstlerimlzdcn ııee<>rP'lltl 
hinin ekseriya gösterdiği çok yerinde su taşırken müvazenesini kaybederek bestekar Muzaffer Fıratlı (Eğin ve ıı~ 1çııı 
isabetlere bakınca, böyle bir tabir icadı- arabadan aşağı düşmüş, sol tekerlek havaları çalacaklardır. Bu müsanıcrr. 
na kalkışmaktan kendini alamıyor. sağ elinin üstünden geçerek ezmiştir. ayrıca davetiye yoktur. Herkes g:lc~~afet 

Hakikaten, bazan kör olan talihin gözü, B b G azete ve mecmua sahiplerını 
bazan dört açılıyor. Hatta dört değil, 44 ir otomo il üç kişiye b irden çarpb Basın Kurumu Başknnhğındnn· wete ft 
açılıyor. Şoför Rasim in idaresindeki 1942 1937 bütçe kanunu muclbince g~ıysç • 

Avlanması 11asak hayvanlardan dağ keçisi ve bir leylek ailesi Mesela, bu sefer kırk bin liralık büyük numaralı taksi otomobilı Galatasaray - mecmuaların 1937 yılındaki ldi.ğtt 111 rıııı61 
· L' dan Taksime dog· ru gıderkcn, Mel"k sı·. Jnrından 1800 ton miktarında. bıırn~ .. --' -ikramiyenın, anga fırınında çalışan " fl5' dın .,._W"' ıJll 

Hangı' kara hayvanlarının avlana- kırlangıç, leylek, puhu, baykuş, .sığır- nemasından çıkıp yolun knrs.ı tarafına 701100 odun olan firigranıı. k e;ı bıJ!l 
Mehmet ve Kamil adında iki fakire çı- ıatlı olarak ithall kabul edllnıi'l ve ,,,zl Sil' 

cağı hakkında dün vilayete bir tamim cık. kışına ne buyurursunuz? geçmek istiyen Sofianos. Torna ve A- Türkiyedekl gazete ve mecmualara te ıcıtııı1r 
gelmiştir. Buna göre Türkiyede yaba- Muayyen zamanlarda avlanılan hay- Dün paralarını alan fırıncı çırakları ğamcmnun'un her üçüne birden çarp- retlnin tesbiti Hey'eti vek:Ieyo bırn 
ni olarak yaşıyan faydalı ve zararlı vanların nisan, mayıs, haziran ve tem- artık fırın sahibi olacaklarını söylüyorlar. ınış, üçlinü de yaralamıştır. Şoför ya- tır. ~ rınc ıııı 
hayvanların avlanması işi tesbit olun· muz aylarında avlanılması yasaktır. kalanmıştır. Dahlliye Vekfiletln1n tnbJlği uze 0ıııııs1 

b Bu sayede, talihsizler de talih fırının- tevzi "ekllnln bir hal suretine bdl!l ,.. ı.-ııtl muştur Av komisyonları u müddet haricinde B' k 
1 

.. d .,,,,. 
· dan ekmek yiyebilecekler demektir. ır amyon a o~omoSil çarpıştı üzerinde konuşulmak Içln ı:ehrirnlı c dıı ıııt Av hayvanlnrı üç grupa ayrılmı(: dahi icabında avlanmayı menedebile - sııı d 1 " . * Şışlide oturan Şoför Nacinin iclore- gazete ve meClllun müesseseleri arn ı '1 JY 

tır: 1 - Her vakit avlanabilenler, 2 - Mu cektir. Bu yasak kararı zamanından Bermutat, size evvela, diğer talihlile- sindeki 1424 numaralı hususi otomo • toplantı yapılacaktır. Bu toplnnt: iç~ ııırfııl 
ayyen zamanlarda avlananlar, 3 • av· evvel ilan edilecektir. 1 · b"ld ziran 1937 perşembe günii sant 13 ete fi 
]anması yasak olanlar. Şehir, kasaba ve köy içinde avlan- rinC~him ~rdını 

8
1 

ireyimk:. d 
29 

ı bılle Hakkı Yılmazın kul:andığı 233 tesbit edilmiştir. İstanbulda çıkan ~:rutılutl 
1 ı angır e, uzan so agın a numa- numaralı belediye kamyonu, Taksim - mecmua sahiplerinin o tnrlhte ~ ııı1e.lt" Her vakit avlanabilenler: (Meme mak yasaktır. Av anması yasak olan 1 d t B ş t ge 

,, ra ı ev e o ı;ran ay ehabın cNimeh de, Tarlabaşı caddesinde çarpışmıslar Beyoğlundaki merkezine ya btzza 6 .. de!' nı·ıerden) Vaşak kurt çakal yaban do ha"'"1anları ve belli edilen zamanlarda ' u g " :ı ' • ' • " • gişesinden aldığı 10773 numaralı bilete otomobil hasara ug~ ramıştır. Nüf~sca rlnl veya saliihlyettar blr mümess 
muzu nnrs sırtlan kaplan Yerde su·· avlanılabilenleri bu zaman haricinde l i i i d · l 

, r- , , . - 40000 lirn düşmüştür. zay .at yoktur. me er n r ca e erız. 1101 
rünenlerden: Yılanlar, kablumbağa - avlayanlardan avlanılan hayvanm cins 10000 lira kazanan 18072 numaralı bile- Bir çocuk c enize dt:ş:ü kurtarıldı Küçük Kemal ihtifali yapıla~tro • 
lar. ve miktarına göre beş liradan yüz li · ti de, ayni &:şcden, Besler bisküvi fabri- . . ' Dün Şehzadebaşındakl ·rurnn tiY ~oç~ 

Muavyen zamanda avlananlar: Ya- raya kadar hafif para cezası alınacak- · .. t hd 1 . • A M k Haydarpaşa hsesı talcbes.nden 31 1 sunda tiyatro san'ntkfırı merhıtnl ııncııı'l' " Rası mus a cm erınaen sım ve ar ·o p .. 
ban kedisi, Zerdeva, kokarca, sincap, tır. 1 1 d ! numaralı A vdın ve ayni mek.epten ar- ~emal için saat 14 de bir lhtifa1 ~ ııeııııt t• 

k a mış ar ır. k d .• ı·· h" l b ·· d"" Ihtifall tertip edenler vaktlnd;ı ınur dn" ıııı sansar, su samuru, c~ylan, gelincik, Vilayette kurulacak av omisyonu- 15000 1. k " '> 149 . 1 b"J a a~.arı, n ısar ar a~ mu ur mua - ııı , ... 
ıra azanc.n M numar.ı ı ı c-, . . N' . . 333 • dip mü.sande alamnmış olduklar 

po-uk, kunduz tavşan tiiki karaca na vali riyaset edecektir. Orman, zira· t· b' d 2 . . . ta ı vmı .. c~ etın dogurnlu oa!u Hakkı, t r 
"'"' , • • • m ır parçası a c engın. gışesı ra- . ~ • . .. .. .. toplantı gelecek haftaya katmış 1 • pS 

aağ keçisi, ayı. Kuşlardan: Keklik, y a- at, baytar müdürlerile Avcılar Cemi - :f d y . isk 1 . d .. Rıfat ve O uz evvelkı gun Buyukada- Beyogy lu Halk e vinde konfera
1 

~-ıı 
h k k -r· t t ·ı yetinden iki kt(:i komisyonun azasıdır. ın an cm ş VaJ)ur ·e csm c, uç nu- ı va g"tm. 1 y·· .. k Al" k d d :::ı...-: 

bani oroz, er e su un, avus amı • "' maralı dükkanda yağcı Mehmede vcril- ı'" . _ı . dış.ke:, b " orku ı ~~v ~m e ke- Beyoğlu Halkevlnden: 15ııiaz1rn~10dv1 yası, çil familyası, yaban ördeğ!, san Komisyon, avlanılma müddetini tayin miştir. mz ;çın e ı ır ayanın uzerıne çı - günü saat 18,30 da evimizin Tepcb~ııcıııctı1· 
asma, yaban kazı, kugu kuşu, çulluk, edecek~ir. Bu_ndan başka soyu azalmış , Devlet demfryoll:m memurlarından is- 1 mış.ar, resim ~ktırme~ ~~temışlerdir. Merkez binasında bir toplantı yapı re~ te" 
turna, toy, kuzgun. veya tukenınış faydalı av hayvanları - mail Kırkba~ta 40000 lir k z a t l 'h- •Bu sırada, resmı çekmeK uzcrc koya - ı - Konferans: Eski ve yeni ınuaşt' tııtt' • 

. - .d . ) a a an n n ı k 1 A d .. ı· kkil rı d Semih Murntnı Avlanması yasak olanlar: Geyik, nın çogalması veya yem en üremesi liler arasındaciır. nın ·enarına ge en y m, muvazene- a e mevzuun a, 
dağ koyunu, dağ keçisi ve yavrusu, için icap eden tedbirler alınacaktır. Za 

1 

12000 lira kazanan biletin bir par s!ni kaybederek denize düşmüştür. O rm~an. Bu toplantıya hcıı.kes gelebill'· 
karaca yavnısu, yarasa, kirpi, ehli rarlı hayvanların öld ürülmesi için SÜ· Yemiş iskelcs~ hamallarından birisin~ası~ sırada oradan geçen Halil ısminde hir 
kumrular, kerkenez, çalı kuşu, guguk, rek av_ları tertip ed. il.ecekt.ir. Komisyon, miş. Fakat bir·are hamal, dün Eminön~ny- kayıkçı de_ niz_e birin. in _du_·· ştüğünü gö - .;t, •• daUv ı/I 

,.,.,, ... ,,.,. d d ıı ı1 ı l k :. k t d Muhittin ustun ağaçkakan, \'......,..,.. al atan, işi sülün, avc ıgın er emesını temıne ça ışaca - de saçlarını yoluyor, bir çocuk gibi hıç- j rere ye ışmış, su ıçcrısın e çırpman 
yaban tawğu, bülbül, çekirge kuşu, tır. kıra hıçkıra ağlıyordu. Aydım kurtarmıştır. teşekkürü .. ııse' 

Sıcaklar arttı, mesireler 
ve banyolar rağbette 

_..__.. _ - -- . Jllllrı Çünkü çok sıkıntıda bulunduğundan, EvJadlarımızın evlenrrıelerı •ar• • 
dün karnını doyurabilmek için, kcş·de- JU i/ lef e rri h : betile aile dostıarımız ve a.rk9daiı~dııtı 
den bir buçuk saat evvel, biletini saL - K .. dıköy su şid, e ti memnrlannın mız ve bütün yakınlarımız tara ciif1D 
mak mecburıyetinde kalmış. Şimdi dö- gösterilen samimi alfıka ve teve1~11rıet· ğüne döğüne: vaziyeti tetki'< ed iliyor karşı her iki ailenin şükra?. ve 1~1rııııl1 - Hem de, diyor, kısmetimi ·tepinciye İş dairesi baş miıfettişliği Kadıköy Ierini sunmayı kıymetli su tun ~ 
kadar akla karayı seçtim. Biletimi verdi- su şırketi memur ve müstahdemleri - lUtüfkar delaletinden rics ede~~~ c~ 
6imin eksiğine satmak için belki kırk ki- nin vaziyetini dün de lctkık etmiştir. Merhum General Cevad Vergı Şehdmizde iki gündenberi yaz sıcak

ları başlamıştır. Sıcakların başlaması ü

zerine her taraftaki deniz banyoları açıl

mıştır. Adalardaki deniz banyoları da 

bugün açılmıştır. 

Dön öğleden sonra b irçok kimseler pa-

zarı geçirmek için Adalara, Boğaziçine 

ve diğer sayfiye yerlerine gitmişlerdir. 

Akşam kalkan son ve tenzilatlı vapurlar 
:sc çok kalabalık olmuştur. Bu sabahtan 

1tibaren de halk gezme yerlerine gitmek-

tedir. 

Banliyö trenlerinde büyük tenzilat ya-

pıldığı için Florya, Pendik ve Bostancıya 

gidenlerin sayısı da pek çok olmuştur. 

Dut mevsimi olması münasebetile Me
cidiyeköy ve Topkapı dutluklanna, Top

kapı haricindeki bağlarda vücuda getiri
len yazlık gazinolara da rağbet pek 

~oktur. 

Havaların düzelmesi, halkın, bilhassa 

şc:rbetçi, dondurmacı, gazinocu, plajcı gi

b i esnafın yüzünü güldürmüştür. Dün 

gölgede sıcaklık derecesi 26-27 idi. 

Deniz işleri: 
Sami vapuru henüz yüzdürülemedi 

Geçenlerde Kuzguncuk önlerinde 
Sami isimli bir vapurla bir İtalyan va
puru çarpışmıştı. İtalyan vapuru ta -
mir için Halice girmiştir. Sami vapu -
ı unun yüzdürülmesi henüz kabil ol -
marn ıştır. 

Günün en rağbette satıcısı 

Askerlik işleri: 
Kısa hizmetliler çağrılıyor 

Fatih Askerllk Şubesinden: Orta chllyet
namelllc.r l/TemmuZ/937 de yedek subay o
kuluna SCYkcdlleceklerdir. 25/Hazlran/937 

tarihine kadar şubeye mllrac:ıatıan 1lfln o -
hınıır. 

şiye yalvardım. Bari ikramiyenin ona Müfettış . ık bu hususta bciediye şırket- E.-ırcf Vergin 
vurduğunu bilmeseydim! ler komic;erliği ile temasta bulunmak- Muhittin Üstiindağ * tadır. Satın alma muk~l\'elcsi imzalan- l ' 

· ael0
' Bunlardan bnşka, Kalyoncukulluk, Ar 

tenis bakkaliye mağazası kontrolörü Ko
ço, Harbiyede bakkal Rıza on beşer bin, 
Aydında, Madran oteli sahibi Ali kızı Sa
bahat, Asmaaltında, beş numarada Vasil 
on ikişer bin, ve Paşabahçe şişe fabrika
sında amele Veli, Balatta Bayan Franko, 
Samsunda Vezirköprülü Ömer de onar 
bin lira kazanmışlardır. 

* Dün, Besler fabrikası müstahdeminin
den Markoya paralarını veren cNimeb 
gişesi sah ibesi, talihliye: 

- İnşallah, daha büyük ikıamiyclcr 
kazanırsın! dedi. 

Kanaatkar delikanlı, sevimli bir tok 
,gö:oalülükle dudak büktü: 

- İstemem. Şimdi sıra başkalarında. 
0

Benden başka kimsenin yüzü gülmiye
cek mi? 
' Ondan, bu paralarla ne yapmak niye
tinde olduğunu öğrenmek istedim: 

- Şimdi, dedi, ilk yapacağım iş, para
larımı emin bir yere yerleştirmek! 

- Sonra? 
- Sonrası kolay. Çünkü şimdi, birçok 

kimseler, bu ciheti benim namıma düşü
.neceklerdir. Onlar bana gelip birer birer 
fikir nasihat vereceklerdir. 

Kimisi: «Ticaret yap!> diyecek. Kimisi 
seyahat tavsiye edecek. Kimisi de bil
mem ne diyecek~ Ben bu hazır fikirleri 
zihnime not edeceğim. Tekliflerin, nasi
hatlerin arkası kesilince, rahat kafayla 
oturup, topl:ıdığını fikirlerin en münasi-

mış bulunduğundan memurlorm vazi- Hatay vapurunun maketi o JıBt' 
yetıer~nin kurtarılması için tedbirler a- d rı..Ul ,ıı 
lınacaktır. İstanbul - Mersin - İsken e ·c: ol 

edilrtll-.ı ·~il 
Benzin eski fiatına indi tı için Almanyaya siparış . fııbrı. ' 

2650 tonluk geminin ınake~ı 0119rı } , 
Ortada hiç bir sebep olmadığı hal· tarafından yapılmış ve Denız:Y urı sil' 

de kumpanyalar benzinin galonuna darcsine gönderilmiştir. Vapurillc acf' 
~ş. kuruş zam yapmışlardı. Vaki olan ati on iki buçuk mil olacaktır. VıtPıJJ'll 
şıkayetler üzerine bu zam dünden iti- ı bu vapur teslim alınacaktır. 
haren kaldırılmıştır. Hatay ismi konacaktır. 

bini seçeceğim! 
Ben teklif edilecek işleri birer kağıda 

yazıp bükerek şapkama doldurup niyet 
gibi çekmey: de düşünüyorum. Çünkü 
piyangoda talihim açıldı. Mutlaka en 
hayırlı iş çıkacaktır! 

* 40000 liralık büyük ikramiyeyi kaza-
nanlardan yağcı Mehmedin Yemiş iske
lesindeki dükkfınına da, bileti satan 
cZengifü sahibile birlikte gittik. Baba
can bir adam olan Mehmet, tamdığı gişe 
sahibini görünce sevinçle güldü: 

- Biz de zengin olduk desene? 
Sonra merakla sordu: 
- Büyükçe bir şey mi bari? 
Gişe sahibı, müjdeyi birdenbire ver-

mekten çekiniyordu: 
- Eh ... Fena değil... 
Zeki yağcı göz kırptı: 
- Söyle söyle.. Korkma. Ne bayılı-

rım, ne de deliririm! 
- 40000 lira ... 
Beriki gayet soğuk kanlı: 
- Yani 4000 lira mı geçecek elimize? 

- Evet! rı" . . parsla . 
- .Hemen verecek mısın ., 
- İsterseniz vereyim? ısıer fll1 
- Yahu, ilaç değil para bU· 

sin diye sorulur mu adanın? jsti}'or d~ 
- Bazıları sonra almak puııY:ıJl 
- Onlarınkisi şaşkınlıktır. ·skCJl tt' 

bin türlü hali var ... Elimiz değını, ti 

ınizliyclim şu tatlı hesabı! "bİ yııt 
• z gı ' ıw Sözlerinden de anladıgını ğ fil tB 1 

Mehmet, şim<liye kadar rastladı ;sırııı ~ 
merin en şayanı dikkati. sanı,_ 011 

· •· "d nıma"• Jıe' piyangodan. para, muJ : p raııırı, d' 
hcrgünkü adetlerjndendır. a o ıır' t 
yccansız bir neşe içinde sayıyor.t1tf11lıi01' da un . 1', 
bize çay kahve ikramını ndirdı • 
Nüktelerile bizi o kadar ~~ıe ... ıer, jJ;fllf) 

. · gore.. rııı oradan çıkarken neşemızı dığı 
. m kazan 

miyeyi onun değil, bızı <Y 

sandılar!.. ııctı§ıı11 5 

Ayrılırken paralarını ne yap o• 
ru~rum: ~~~~~ 

- Vallahi, diyor, ne yapa~cı ırıı)<l ·"~ 
bilmiyorum. F0 akat deve y ~ rcı'i1 

muhakkak! Selıfll 
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Kilisin nüfusu 
• 

Aksaray Belediyesi bir 
gaz deposu yaptırıyor Kasabada bir 

• 
yenı 

çok işler · başarıldı, su tesisab 
yıl bütçesine tahsisat konuldu 

• • 
ıçın de 

Aksaray hil kaTMt \ona~ 

1 ;Aksaray (Husust) - İç l\nadolunun 1 rerek yeni bir gaz deposu inşasına karar 
b~~den su akan mamur beldelerinden vermlf ve bu ifin temel atma merasimi 
b· 1. de Aksaraydır. Umumi nüfusu 90 .yapılmı§tır. Depo bilyük ve muhkem bir 
"~nı mütecaviz olup kasaba 9 bin nüfuslu )lalde in§a edilecektir. 
la 24 mahalleden ibarettir. Senelerce vi-
h Yet merkezliği yapmıştır. Aksarayda Konyada bir idam cezası 

Kilis (Husust) -
Kilis, gittikçe inki • 
şaf eden bir kaza 
merkezidir. Nüfusu 
bilhassa son yıllar· 
da çok artmış ve yir 
mi yedi bini bul • 
m~tur. Bu miktar 
mülhakatı ile bir • 
likte elli beş bine 
baliğ olur. Bu ye • 
kun üç nahiye ve 
185 köyde topla • 
nır. Köyleri 155 
muhtarla idare edi • 
lir. Kilis hudut ü .. 
zerinde en büyük ve kala • 
balık bir kasnbamwiır. Kasaba uınran 
sahasında ilerlemeler göstermJ.ı ve bir 
çok yeniliklere ka.-uşmuştur. Belediye 
asırlarca bakımsız bırakılan kasabayı 
imar eylemek ıçin büyük bir enerji ile 
5alışmaktadır. 

Üç senedir Kiliste b:ılunan kaymakam 

Kiıtı hiLJdhntt e1'.kdnı ııe memurZan 

Necmeddin Ergin, kencllsinI bütün Kilis- yet meyd I*4 186fenerek onuncu 

lilcre sevdirmi~ muvaffak bir gençtir. cumhuriyet yılı hatırası dfJdlmif, Atatür
Kilis elektriğe de kavuşmuştur. Mezbaha kün heykellerinin celbi kararlaıtınlIIllf, 
ve hal ihtiyaçları sağlanmı§t~r. Asri bir şehir imar plam ve haritası mühendisler· 

hayvan pazarı, hükumet konağı, bir den teslim alınmak üzere bulunuyor, su 
Cumhuriyet meydanı ve iki park yapıl - tesisatı için bu sene bütçesine tahsisat 

mış, bir arazöz celb olunmuş, Cumhuri- konulmuştur. 

b er sene idrak edilen buğdak ha~ice taşı- • f d'ld" 
a ta ına bitmez. Su yüzünden pek bere- in az 8 1 1 

lteu· K (H ık d ı olan topraklar bu memlekette buğ- onya ususi) - Bozkırın Kın 
ay bolluğunu meydana çıkarmış ve su köyünden Ahmedin kız kardeşini ka ~ 

ieınlckete hayat vermiştir. Aksarayda çıranlara yardım eden Mehmet Alinin 
~:ktrik te su ile istihsal edilmektedir. bu suç sırasında kızın kardeşi Ahmedi 
hoır Çok şehirlermizde hasretle beklenen öldürdüğü sabit görülerek idamına ka
lc.a. l elektriğe Aksaray on üç sene evvel rar verilm~tL Karar kat'iyet kesbet -

Necip Fazıl 
Bir kaza 
Geçirdi 

fVeba h'1dutlarımızl Yıldızili 
dahiline sirayet 

ettirilmedi 
Elektriğe 
Kavuşuyor 

it \'\ışmuştur. Elektrik yüzünden memle- tiğinden ceza infaz edilmiştir. 
ti~ çok mükemmel tesisatlı bir de un fab
lt ası kazanmıştır. Bu fabrikada civar vi
~Yetlerdcn bir çoğunun un ihtiyacına 
tihVap vermektedir. Aksarayda sudan is
~ saı edilen elektrik çok bol olup daha 

Şair Necip Fazıl Kısakürek Zon • 

guldakta bir kaza geçirmiştir. İş Ban,-

Mardin, 12 (Hususi) - Hududumu· Sivas (Hususi) - Yıldızili Sivasa 9 
zun öte tarafında ziıhur eden veba sa}. saat mesafede ve Samsun - Sivas d.emir
gınmın topraklarımıza yayılmaması i - yolu güzergahında 50553 nüfuslu bir ka
çin lazım gelen bütün tedbirler alın • za merkezidir. 

§ehri tenvir kudretini haizdir. 

ili A.ksarayın servet kaynaklarından biri
lb .de Kavak teşkil eder. İnsan emeğine 
&a tıy~ç göstermeden suyun mebzuliyeti 
\o Y~sınde yetişen kavak ağaçları bu ha-
llinin kereste ihtiyacını karşılar. 

ltt llurada ilerleyen bir san'atte yağcılık
(i • Vnsi mer'alara malik muhitte fazla 
ı:;Yen koyunlnrın sütlerinden fenni ıart
.\nıc Ve makine ile yağ istihsal edilerek 
'e araya ve d:ğer vilayet ve kazalara 
l>;ked~en ~a~lar memlekete bir hayli 
te a gırmesmı temin eder. Halen nefis 

re Yağının kilosu 50 kuruştur. Tahsile 

;a~bet çok fazladır. Hemen bir çok vila
:~ lerde eşine tesadüf edilemiyen pek 
~ Ukemmel bir orta mektep binası, mu
~ ııanı hüktimet ve vali konaklarile Halit 

~~ binaları vilôyct merkezliği devrinin 
r §ahidi gibi yükselir. 

Aksarayda hayvan panayırı 

de 'lier sene haziran ayında dört hafta 
hu Vam eden meşhur Aksaray panayiri 
\. !ıl da açılmıştır. Bu panayir öteden -
~rı b-t- . •.. • u un hav:alıde tanınmış olup civar 
vtla . t> Yctlerde eşıne teşadüf imkansızdır. 
anayfrd .. b" l llı e yuz ın erce liralık hayvan 

l> § Verişi olur. Panayir şehrin dışında 
h:;ucak mevkiinde kurulmuştur. Her 

&ah ta Çarpmb~ ve perşembe günleri bu 
a hararetli alış verişlere sahne olur. 

Bir gaz dePosu yaptırılıyor 
tılAksaray belediyesi pek harap bir halde 

an 
lıt......_ caz deposunu yenilemcğe lüzum gö-

-= 

lneboluda bir duğun kavgası 
İnebolu (Hususi) -Bir köyde düğün kasının müfettişlerinden olan Necip 

esnasında bir kavga olmuş, İlhan oğlu 
Mahir isminde biri başından yaralan -
mıştır. Köyden Hakkı, Emrullah, Ah -

Fazıl Kısakürek, atla bir gezinti ya • 

parken at ürkmüş ve Necip Fazılı ye· 

met, Ali ve Durmuş gelin alınıya gi • re düşürmüştür. Bu şiddetli düşme n 
den kafilenin önüne çıkımşlar ve bu t' . d N . Fft-' b d 
kafilenin başı olan Mahiri yaralamış • ıcesın e ecıp <U.Ut aşın an yara • 

lardır. Kavgacılar jandamıalar tarafı~ lanmış ve bayılmıştır. Şair, ancak yir-
dan yakalanmıştır. mi dört saatte kendine gelebilmiştir. 

T osyada Hava Kurumu binası yapılacak 

mıştır. Resü1ayn'da tetkikat yapmak il· .Belediye varidatını arttırmak 

zere Ankaradan gelmiş olan, profesör maksadile 4 büyük mağazayı, 7 bü· 
Dr. Server Kamil Tokgözün riyasetin- yük >odayı ve bir salonu ihtiva eden 
deki hey'et teftiş ve tetkiklerine de - güzel bir bina yaptırmıştır. Çarp için· 
vam etmektedir. Hudut boyunda yapı- de de güzel bir çeşme yaptınlmış, yangın 
lan tetkikat sonunda vebanın bizim ta- tehlikesini önlemek için bir de su havu
rafa sirayet etmediği anlaşılmıştır. zu inşa ettirilmiştir. 2000 metrelik bir yer 

Profesör Dr. Server Kamil Tokgö • kaldırımla d~nmi.J, temizlik işleri tan
zün riyasetindeki sıhht hey'etle, bu zim edilmiştir. Yakında kasabada elektrik 
hey'ete iştirak eden şehrimiz sağlık teş tesisatı da yapılacaktır. Belediye ve cum
kilatı ve civar vilayet sıhhat müdürleri huriyet bahçelerinde de birer havuz 
dün Mardine gelerek burada liızım ge- yaptırılacaktı: Asri .kabristan yapılması 
len tetkikatı yaptıktan sonra hudut bo- için faaliyete başlanılmıştır. Bu yıl ma-
yunu gezmek ve aşı yapmak üzere Nu- halle aralarında kaldırımsız kalan yerle
say'.bine gitmişlerdir. rin kaldırımları ikmal edilecek, kasabada 

Hey'et, Ankara merkez hıfzıssıhhıı lciğım tesisatı yapılacak, kasaba ağaçlan
müessesesi direktörlüğünden profesör, dmlacaktır. 
Dr. Server Kamil ~okgöz, hıfzıssıhha 
müessesesi mütehassıslarından doçent 
Dr. Vefik Vassaf, Urfa sıhhat direktö -
rü Fazıl, Mardin sıhhat müdürü 
Nihat Eroğuldan müteşekkildir. 

Dr. 

-----~--------------~~--

1 KUçUk memleket haberleri 1 

Orta Anadoluda 
Bulunan madenler 
Ankara, 12 (Hususi) - Linyit ara· 

mak maksadile Orta Anadoluda yapı· 
'lan tetkikler esnasında kömürden baş 
·ka bir takım tezahürlere tesadüf olun· 

Karaaiat elitmenler kursu 

T d H b
. c mh muştur. Bu meyanda Hasan Çelebi ve 

osya a ava Kurumu ınasının yapılacağı saha ve u uriyet meydanı Edirne CHusus1> - Karaataç köy elit -
d ·Divriği taraflarında demir zühuratı 

Tosya (Hususi) - Kazamız Hava Ku- kında Hava Kurumunun muhtaç olduğu menleri kursunda derslere muntazaman e-
vam edllmeketedir. Kurstaki çalışmalan -görülmüş ve mevkiin ehemmiyetine bi 

rumunun geliri yıldan yıla artmaktadır. ambarı ve kur~un çalışma bürolarını umumi müfettiş ceneraı x~ Dirilt sık sık 
Son yıllarda harman zamanlarında müs- ihtiva edecek hır bina yaptırılacaktır. te!tlş etmektedir. naen buraların tamikine başlanmıştır. 
tahsillerin kuruma ayırdıkları yardım Mahallişube, bu bina için şehrin en gu- - Okul bahçesinde köy etttmenlerine, Trak- ---· • M·-----------,-------------------- ............ payı göğüsleri kabartacak bir halde ço - zel yerinde, Cumhuriyet meydanı itti • yadaki ztrat ve lktısadl kalkınmalara alt. ol- ' ~ 
ğalmaktadır. Tosya şubesi toplanan ü- . mak üzere hazırlanmaktıLolan filmden bazı Bir Doktorun 

salinde bir arsa temm etmektedir. Genel parçalar gösterilmiş Te kendDerlne bu bu-
rünleri satılıncays. kadar muhafaza ede- Gu·· nı·u·k 
cek bir depo temininde müşkfilata u~a- merkez inşaat hususunda beş bin lira tah- susta tenvir edJcl izahat verllmlştır. Alb ay 

5 • sisat vermictir. inşaata başlantlm k .. _ sonra köylerine birer köy etıtmenl olarak N 
m11. bu vaziyet umumt merkezin de ali- ~ a u dönecek olan gençler büyllt blr ihtimam ve otlarından 
kasını celbederek burada bir Kurum bi- zere binanın planlarına intizar olunmak- gayretle yetlştlrllmektecUrler. 
nası yaptırılması kararlaştırılmıştır. Ya- tadır. Adapazarı berbe.rleriulD llon&relerl 

PAZ.&& 

~) 

Y,üllsek h arareUer 
Adapazarı berberleri Halkevlnde yıllık 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: 
kongrelerini yapmışlardır. Hesaplann tet
kiki ve senellk raporun okunmasından son
ra yeni idare hey'etl seçilmiş, 

0

başknnhitı İs
mall Hakkı, hesap işleri memurluğunu Hü
seyin Hüsnü. üyelikleri M. Necatl, Yusuf, Os
man, Sabri ve Niyazi kazanmışlardır. 

Bu hafta içinde her tarafta sık at ıö -
rfilen ve yüksek ateş lle ba§hyan bu hid 
hastalığın hepst acaba bır tifo bqlan
gıcı mıdır? Bir hafta, on gün lıç1nde IÖI'· 
düğüm \'ak'aların bir kısmı tifoya dotru 
glttlği muhakkak. 

bi;- :nsan Bey geçenlerde 
ltıtı,,a şanı bir kitapla oku

,turn.. 

... Avrupanın tanınmış bir 
muharriri bugün artık para
sız insanların aşık olamadık

larını.. 

... Aşık olacak adamın mu
hakkak zengin de olması icap 
ettiğini yazıyordu doğru mu?. 

' 

Hasan Bey - Doğrudur, 
meteliksiz bir adam sevgili
sine aşkını isbat için dükkan 
dükkan nasıl gezer? , 

' 

Karamanda et fiatlan 

Karaman (hususi> - Belediye e.ncümenl
nln son toplant.ısında et flatl!lrı telklk e -
dilmiş ve yeniden mırh konmuştur. Bu nar
h:ı göre koyun ve kuzu eti 30, keçi eti 20 ku
ruştan s:ıt1lncnktır. 

1\len.ifonun pazar günu değişti 

Merzifon !Hususi) - Belediye çarşamba 
güslerl kurulmakta olan pazann ı..uruıuş gü 
nünü değiştirmiştir. Merzifon pazarı bade
ma pazartesi günleri kurulacakt.ır . 

Şarki Karadeniz -seyahati 

İnebolu <Hususi) - Halkevl üyeleri bir 
ıarki Karadeniz seyahati tert.ib etmişlerdir. 
Seyahate 2 temmuzda oa§lanacakbr. __ 

Ge9e11 gün bu meselefi mnn• babaet
mlşUm. Bugün tekrar konuşuyorum. Yor
'C'Jnluğun, vnkitsis den!ze girmenin, so
kaklarda vücudü fasla bırpalı:racat de
recede koşmak, top oynamak gibi uzvi
yetin müdafaasını azaltacak sebebler de 
bu vnk"alarda mHcud. Şüpbeslz bu ee
bebler esas değil Wl'dlr. İhzari'dir
Yorgunluk, soğuk algınJı~ı. mide ve bar
sakla.rm bozukluğu, unl,etin mukaw
metını lurn.n lunWerdir. Bilhassa böJ1e 
zamanlarda buna çok dikkat. etmek 10. - 1 
zımdır. 

<•) Ba netlan h9tp a1daynm, yabat 
... aı-.e ,,. .. IF9 • " .... ,_,...... 
Sıkıntı zamanınızda bu nı. 1.tr blr dok&or 
~bl imdadınıza :re&Jtebüar. 



• Sayfa 

Çocuklardan mürekkep yedi kişilik 
bir hırsız çetesi yakalandı 

Muhtelif semtlerde hırsızlık yapan bu çete 
hepsi de adliyece tevkif edildi' 

efradının 

Müddeiumumiliğe dün sabah grup ha
linde hırsızlık şebekesi suçluları eetiril
miştir. 

Nüfus kağıdına göre 19 yaşında, fakat 
iri yarı bir adam olan Lambo, bu çeteyi 
ıevk ve idare etmekten suçludur. Diğer 
suçlular da şunlardır: Karnik, Yeremiya, 
Hamayak, Leon, Simon, Karanfil, Ef
timoğlu. Bunlardan son üçü, 16 yaşların
d;.ıdır. 

Diğer taraftan, Kiragos adlı biri çalın
mış mallara yataklık etmekten, Aram 
d~ çalınmış malları satın almaktan suçlu 
görülüyorlar. 

Lômbonun sevk ve idaresi altında, §eh
rin muhtelif semtlerinde geceleri merdi

hitlik etmekle beraber, yüzleştirmede şu 
neticede birleştiler: cSayımın, kendi sa
yışlarına uygunluğu, yüzde yüz bir kat'ı
yetle iddia edilemez; yolcular, biribirle
rine karışmış ve mükerrer sayım yapıl
mış olması, ihtimal haricinde değildir!> 
' Bunun üzerine, müddeiumumi muavini 
Kemal, beraet istedi. Reis Fadıl, aza Suud 
ve Atıf ta, beraet kararlaştırdılar. 

İstanbul barosunda 
kadın avukatlar 

çoğalıyor 
ven kurmak, duvardan atlamak, pencere İstanbul barosunda, kadın avukat 
ve kapı kırmak v. s. suretlerle cami kur- sayJsı, günden güne çoğalmaktadır. Ba 
iunları ile e\' eşyası aşırıldığı, polis tah- ro inzföat medisine yeniden ~enç bir 
kikatı cümlesindendir. Çete mensupla- kadın hukuk mezunu, avukatlıga nam
rından gençlerin, şüphe uyandırmadanı zet olarak takdim edilmiştir. 
hırsızlık yapabileceklerini düşünen Lam-· Namzet, Cağaloğlunda Çatalçeşme 
bonun, kendisi gölgede kalarak, bunları sokağında 9 numaralı apartımanın 
ouraya, buraya saldırdığı ve bu suretle 3 üncü katında oturan Huceste Arcan
verdiği talimatın yerine getirilmesini te- dır. Avukat Güzide Alpar ve Burha • 
min ederek, faydalandığı anlaşılmıştır. nettin Tahsin taraflarından imzalanan 

Müddeiumumilik, hepsinf de 7 inci 
sorgu hakimliğine yollamıştır. Aramdan 
maadası haklarında tevkif müzekkereleri 
kesilmiştir. Tahkikata ehemmiyetle de
vam olunmaktadır. 

Tayyar vapuru kaptana beraat etti 
cTayyar> vapuru kaptanı Zekinin, dün 

s:ıbah İstanbul asliye 4 üncü ceza hak ye
rinde, duruşması yapılmış ve dava neti
celendirilmiştir. 

takdimnamesinin, u.!i!len askıda kalış 
müddeti tekmillenince, namzedin kay· 
dı yapılacaktır. Ve kendisine meclis 
toplantısında yemin ettirilecektir. 

Cim Londos Mısırdan Atinaya 
döndü 

Atina, 12 (Hususi) - Cim Londos 

1 
dün Mısırdan buraya dönmüştür. Lon
dos İskenderiye, ve K1briste iki mühim 
güreş kazanmıştır. Londos yazı burada 

.geçirecek ve bu müddet arasında kim
se ile güreşmiyeccktlr. 

Yeni bir spor gazetesi 

&ON PO&TA 

-Londranın en 
kibar bir kadını 
kaçakçı çıktı 

Tayyare ile uzun müddet 
iş gördükten sonra 

yakalandı 
Leydi Prescott, Londra sosyetesinin 

tanınmış simalarındandır. Şıklığı, :ıara

feti ile bütün İngiliz bayanlarının kıs
kançlığını tahrik eden, hasetlerini üze· 
rinde toplıyan Leydi Prescott'un en gö
rülmemiş tuvaletler giymesi, kimsede 
bulunmıyan .şapkalar icat etmesi, hele 
her suvarede, her toplantıda, biçim biçim 
mücevherler takınması, muhitinde yenil
mesi güç bir merak uyandırmaktadır. 

Leydi vakıaa fakir bir kadın değildir. 
Fakat şahsi serveti bu kadar lükse mü
sait bulunmamaktadır. Peki, Leydi Pres
cott bil tün bu efsanelik süsü, bu iıklığı 
nereden ve ne gibi vasıtalarla temin et.. 
mektedir. 

Ufak bir hadise, birçok kimseleri dü
şündüren bu muammanın içyüzünü mey
dana çıkarmış, bu tanınmı~ simanın ale
lade bir kaçakçı olduiu anlaşılmıştır. 

Mahkemeye verilen kadın 9 bin lira ce
zaya çarpılmıştır. 

Leydi Prescott 

Haziran 13 

Güneş, Doğansporu dün 
3 - 1 mağlôp etti 

isteksiz oynadılar, birbiri İzmirliler 
arkasına gol fırsatı kaçırdılar 

Dllnkü maçta 11 bir intlba ' .. 
Doğanspor takımı dün ilk maçını Gü- fırsatı da Doiansporun elinden }taçU. 

neşe karşı yaptı. Birinci devreyi fena bir Oyun bir müddet karşılıklı akınlarla ge9' 
oyunla 1-0 mağlUp bitirdi. İkinci devre- ti ve Güneşin 3-1 gal.ibiye~ile bitti. fl,d' 
de pek güzel oynamadı. Doğanspor takımı: Ibrahım - Kay~ Uiı 

Cihad berbad bir hareketle takımını nan _ Reşat, Nurullah, İsmail - ,ı:la 
mağlUp vaziyete düşürdü. Farukla Re- Mehmet, Mahmut, Etem, Sabri. t • 
iat bir varlık gösteremediler, ve bazı da Güneş takımı: Cihat, Faruk, Reşaıtr 
lilzumsuz hareketler yaptılar. Birçok ta İsmail, Rıza, Yusuf _ Melih, Necdet, 
!also caba.. fii, İbrahim, Rebii şeklinde idi. . y 

Muavinlerden yalnız İsmail biraz iyice c. Şahirıgıra 
idi. Muhacimler - Necdetin §litleri ha
riç - bozulttular. Rebii ikinci devrede İb
rahimin yerine geçtikten sonra güzel oy
nadı. 

Ankaradaki nıaÇ 
Rapit Gençlerbirliğini 8 .. 5 

mağlup etti ı<-
- GcPY 

Ankara 12 (Telefonla) - Bugun }tat' 
lerbirliği ile Viyananın Rapit takımı dı 

1 gıcın şılaşmışlardır. Oyunun baş an :SG" 

Kendisinin süvarisi bulunduğu gemi
nin istiap haddi 183 yolcu olduğu halde, 
limanda yapılan kontrolda içeride 204 
yolcu bulunduğuna dair tutulan zapta is
tinat olunarak, gemiye istiap haddinden 
fazla yolcu aldığı iddia olunuyor~u. 

Kaptan Zeki, bunun aslı olmadığını, 

kontrolun kendisine haber verilip sayım
da huzuru temin edilmeden usulsüz ola
rak yapıldığını ve esasen gemi rıhtıma 
yanaştıktan sonra sayım yapılmasının da 
başkaca esaslı bir usulsuzluk olduğunu 
ileri sürerek: 

İzmirliler çok şanssızdılar. Daha doğ
,rusu kendilerini öyle zannettikleri hal
, de talihin kendilerine yar olduğunu gö
rünce şaşırdılar. Muhacim Hakkı ve Fuat 
gibi iki golcünün yokluğu takımı bir hay
li bozmuştu. İlk devrede kale önünde ya
ratılan fırsatlardan hiç kimse istifade e
demedi Muavinler1n yokluğunu da kay
detmek lazım. Yalnız sağ muavin en teh-

Evvelce (Türkspor) ve (Top) gibi spor Leydi Prescott seyahate de meraklı bir tikeli oyuncu Rebiiyi güzelce tuttu. Fa-
mecmuları çıkaran kıymetli spor muhar- kadındır. Harcıyacak bol parası da var- kat muhacimlerini besliyemedi. Fener
rirlerimizden Tallt .Mithat, yakında 

1 

dır. Vapurla gide gele bıkmış, şimendi- 'bahçeye ve Beşiktaşa güzel oyunlar çıka
<Kırmızı - Beyaz) isimli yeni bir spor fer yolculuğuna kanıksamış, otomobil ran Nurullah bozuktu. Müdafaada Ad
gazetesi çıkaracaktır. Şimdiden muvaf- seferlerine de artık gına getirmiş bulun- nan çok güzeldi. Kaleci İbrahimle bera

fakiyet temenni ederiz. .maktadır. Zaten her halile, her ieyde ve ber sahanın en akıllı ve düzgün oynıyan 

Viyanlılar il~ gollerini atmışlardır. rılA 
na Gençlerbirliği çok enerjik bir 0~y:a• 
mukabele etmistir. Bundan sonra .. ı-, .. . . d ha .. 
rıalılar biri penaltıdan ıkı gol a ıika' 
~nışlar, Gençler de buna iki golle JJ'I etl• 
bele etmişler ve birinci devre bu sur 
2-2 Viyanalıların iehine bitmiştir. çıel 

- Yolcular; diyordu; gemi yanaşma
dan yapılan bir sayımda bile, hep ayni 
yerde durmadıklarından, biribirine ka
rışır ve tekrar tekrar, yani bir kişinin iki 
defa sayıldığı vaki olur; gemi rıhtıma ya
naştıktan sonra ise, rıhtımdan içeriye gi
renlerin de yolcular arasına karışmasını, 
bir tasavvur ediniz! 

Kontrolu yapım ve zabıt tutan liman 
memurları Hulki Erdem ve İbrahim Er
doğan, ayrı ayn dinlenildiler ve yüzleş
tirildiler. Bunlar, biribirinden farklı şa-

llkmektep mezuniyet 
imtihanları bitti 

İlk mekteplerin mezuniyet imtihan· 
Jarı dün sona ermiştir. Bu münasebet
le mektep baş muallimleri mektepleri
ni bitirmiş olan çocukları toplıyarak 
uzun uzun öğütlerde bulunmuşlardır. 
Maarif Vekaletinin son göndermiş ol -
duğu tamime nazaran da çocuklara 

1bundan sonra hangi mekteplere gide -
bilecekleri anlatılmış, o mekteplerin 
girme şeraiti küçüklerin defterlerine 
kaydettirilmiştir. 

~ tÖNÜL iSLERi. 
il 

Okuyucularıma 

Cevaplarım 
Pendik'de Bayan cE. C., ye: 

Eski terbiye, yeni terbiye diyorsu • 

nuz. Güzel, fakat her ikisinden kasdet

tiğiniz manalar üzerinde acaba muta

bık mıyız? Şüpheliyim. Babasının ya

nında diz üstü oturan çocuk, sofrada 

ağız açmıyan çocuk, ve entari ile do

laşan çocuk sizin gözlerinizde eski 
terbiyeyi temsil ediyorsa, hayır sizin
le aramda fikir birliği yoktur. Taas -
sub kelimesinde kasdettiğiniz mana 

da şüpheli: Eğer İngiliz burjuvasının 

kadın ve çocuk terbiyesi size bir ah -
JAk taassubu §eklinde görünüyorsa si

zinle hiç anlaşamayız. Buna mukabil 

Fransanın hele yüksek sınıfının kadın 

ve çocuk terbiyesi nazariyelerindCl' 

ben mümkün olduğu kadar uzakta -
yım. 

* Ihlamurda Bayan Kdriye'ye: 
Kadını kıskandırmak, kıskandırarak 

aşkını körüklemek isteyen erkek ben
ce çocuk ruhludur. Ve hatalı bir yola 
düşmüştür: Aşkın körüklenmesi ile 
sönmesi arasında saat ibresi çok ça
buk hareket eder. Bunu anlatabilirse-
niz ortada mesele kalmaz, sanırım. 

* İzmirde cAlbayrak~ dan mektub ya-
zan kadın okuyucuma: 

Bahsettiğiniz aileyi ben gayet ya .. 
kından tamrını. Bilmediğim sırları yok 
tur. Bu itibarla söylüyorum: Yanılı .. 
yorsunuz. Bilakis kendilerile sıhriyet 

peyda etmC'yi şeref saymak lazım. Fa
kat bu umumi bir hükümdür, kızla er
keğin karakter bakımından anlaşıp an
laşamıyacaklannı bilemem. Siz işi da .. 
ha ziyade bu noktadan tetkik ediniz. ı 

TEYZE 

her vesile ile heyecan arıyan ve bunun oyuncusu idi. 
peşind(: koşan Leydi, kendisine yeni bir ' Hakem Kemal Halim maçı istendiği 
heyecan kaynağı bulmuştur: Bütün se- gibi idare edemedi. Her iki tarafa da lü
yahatlerini tayyare ile yapmak, karada, ıumsuz ofsaytlar çaldı veya çalmadı. He
denizde bulamadığı ve yahut bula bula le bunlardan iki tanesi Doğanspora golle 

. körleşen zevkini havada tatmin etmek. neticelendi. 
Londra tayyare meydanı Leydi Pres- Oyuna Doğansporlular başladı. Güneş-

İkinci devre başlar başlamaz G~ r~ 
1.iarruza geçmişler ve üçüncü go e va• 
atmışlardır. Bn s..ıretle berabere oıan ıcet" 
.:ıiyet Gençlerı daha iyi çalışma ya se~ale4 
miştir. Fakat Viyanalılar Gençler 

5 
ıo! 

cisinin hatalarından istifade ederek 
daha atmışlardır. stJl'J 

Gençlerbirliğı çok güzel oyna~j~ 
Oyun bütün gayretlere rağmen 8.-5. 
nahların galib!yetile neticelenmıştır· cott'un ikide birde uğr.adığı bir yer ol- liler hakimiyeti elde eder gibi oldular. 

muş, ve pilotlar da bu yeni müşterileri- Her iki taraf ta isteksiz. Melih topu Re
nin cana yakınlığına, kibarlığına, hele fiiye geçirdi. Kalecı çıktı. Boş kaleye gol Bugün 
şıklığı ile kaynaşan tevazuuna o kadar olmadı. 

Fenerbahçe -AnkaragucU 

bayılmışlardır ki, tayyarelerinde onu ta- 11 inci dakikada Cihad havadan gelen 
şımıya can atmışlardır. Halbuki işin için- topa çıktı. Merkez muhacim kaptı. Ya
de iş vardır. Leydi Prescot, gümrük me- vaşça vurdu. Gol 
murlarının bu hava mıntakasında o ka- Oyun Güneş sahasında cereyan ediyor. 
dar ince eleyip, sık dokumadıklarını sa- Güneş müdafaası bocalıyor. 
yısız tecrübeJerile anlamıştır. Onun için Doğanspor kalecisi Necdetin iki metre-
de Londra sosyetesinin kıskandığı o eş- den çektiği bir şütü bloke etti. 
Y~ları, mücevherleri istediği pibi kaçıra- Selimle :Refü yer değiştirdiler. İzmir
bıleceğini aklı kesmiştir. Lnkin her za- mer birbiri arkasına gol fırsatları kaçı
~.an papaz pilav yemez. Geçenlerde bir rıyorlar. Güneş açılır gibi.. Fakat muha
~un gene Greydon tayyare meydanına cimler boş kaleye topu atamıyorlar. 
ı~en L.eydi Prescott'un eşyasına biraz Doğanspor kalecisi İbrahim güzel oy
dıkkatlıce bakan muayene memuru, ka- nuyor. Top Doğanspor kalesi önünde iken 
dının şapka kutusunun içinde boş bir devre bitti. 
mücevher mahfazası bulmuş. Her neden- İkinci devrede Rebii ile İbrahim yer 
se şüphelennıi~ ve cşapka kutusu içinde değiştirdiler. Doğanspordan da Mahmut 
bu, mahfazanın işi ne? .. , sağ açık yerinde oynuyor. Devre başladL 
Demiş. Valizleri biraz daha etraflıca Hep Güneşin akınları ve gol kaçırmala

araştırmış. Bu sefer üzeri pırlantalı fir- rile, İzmir müdafaasının canlı oyunlarile 
keteler çıkarmış. Derken birinin içinde geçiyor. 
garip bir şişkinlik görmüş. Orayı yarmış. Beşinci daldkada Melih ofsayttan kap-
Valiz cidarlar; arasında üç kat ipekli tu- tığı topu Doğanspor kalesine soktu. 
valet bulmuş. Mühim bir kaçakçılık kar- Dokuzuncu dakikada Melih gene of
şısında kaldığını anlıy1tn memur, netice- sayttan topu kaptı. Kendi atamadı. Refii 
de iki pırlanta yüzük, platin iğneler, iki serbestçe ikinci golü attı. İzmirliler adım 
şapka, üç astragan şapka, bir pırlanta atmak istemiyorlar. Gayet ağır hareket 
taş, altın ve platin bruşlar; ipek iç çama- ediyorlar. Lüzumsuz yerde topu ayakla
şırları, ayakkablarının pençelerine dikil- rında tutuyorlar. Buna rağmen hakim 
miş inciler bulmuştur. oynadıkları da oluyor. 

Bütü.n sorgulara rağmen, bütün bu eş- On beşinci dakikada İbrahim gene şüp-
~ayı kı.mı.e:c aldığını söylemiyen, ve ne- ,heli şekilde topu aldı. Güneşin üçüncü 
tıcede ıplığı pazara çıkan Leydi Pros- golünü rahatça attı. İzmirliler canlandı
cott'un yüzünden iimdi gümrük memur- lar. Ne yazık ki şansları bozuk. 
ları, en ufak el çantalarına varıncıya ka- 33 üncü dakikada Güneşe bir penaltı 
dar aram~kta, yolcuları saatlarca bek- oldu. Adnan gayet yavaş bir vuruşla topu 
letmektedırler. Cihadın eline attı. Böylece yüzde yüz gol 

karşılaşıyor e • 
Milli küme maçları dolayısile g fe' 

çen hafta karşılaşması lazım oıa;ugiill 
neroahçe - Ankaragücü maçı 
Taksim stadında yapılacaktır. ~ıeıbf' 

Milli küme maçlarında iki n1ag f~ 
yeti ve bir kaç beraberesi b~lu~a~ibiııl 
neııbahçe henüz bu sahadak.7 .~a J113çe. 
kaybetmiş olmadığı için bugunkU cbU ' 
hususi bir ehemmiyet vermek ıne 
riyetindedir. ys.9' 

Bir hafta içinde üstüste üç :rna:sı ıa• 
mak suretile hayli yorulmuş 0~~ kii o ' 
zım olan Ankaragücü'ni.in bll;gunalınııSı 
yunda ümit edilmez bir ne~ıce aeğil ' 
ihtimalinden bahsetmek dogru 

1i dir. . . eçeee 
Oyun müsavi şartlar ıçınde gbipıe" 

d·~· den ta hiç bir şekil arzetme ıgın 
ticclere intizar etmek lazımdır. 

Güreş müsabakaları . 11 ganııB 
Şeref stadı tarafından °~. brıl\tı ' 

- .. c: musa ' dilen alaturka yaglı gure-s ef st~ 
larının dördüncüsü bugün şer ıacı:ılt • 
dında saat 15 den itibaren yapı . 

.. N tır. .. "'nciisı.l 
Müsabakalara Türkiye uçu ıerdeJl 

rif pehlivanla "·eni yetişen gen
1
Ç1.csirlb 

" · Ba t1' t Koç Ahmet, Şileli Rahnu, 
1
. j\llrlle 

' B k' /il ' lbrahim, Yıldırım .e .ır' decelder 
gibi pehlivanlar da ıştırak e n gelell 
dir. Bu müsabakalara Sofyad~ ı·çin la"' 

. t' akJerı Bulgar pehlivanların ış ır 
şebblisat yapılmıştır. 

1 
içiJlde 

Müsabakalar son hafta ar 
ciddi bir şekil almıştır. 
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ı 
atları. 58 çoban merkebi. 

Ba§Veklıld• 

. Malfun olduğu üzere, ziraat ve zirai 
~ktısat sahasında fenni ve ameli tecrü
eler yapmak maksadile, muhtelif za
~anlarda, mem1eketin muhtelif mmta
~larında müteaddid. çlftlikler tesls et

!nıştim. 

13 sene devam eden çetin çalı§Il1aları 
~asında faaliyetlerini, bulwıdukları 
~ lımin yetiştirdiği her çefit mahsulittan 
aşka her nevi ziraat aaııatlanna da teı· :il eden bu müesseseler, ilk senelerde 
aşlıyan bütün kazançlan lnkifa!larına 

&~rfederek büyilk, küçük müteaddid fab
;~ka ~e imalathaneler teaia etmişler, bü
Utı zıraat makme ve aletlerini yerinde 
~e fay dalı .şakilde kullanarak bunların 
~Psinı tamir ve mühim bir kısmını ye

.1!.ıden imal edecek tesisat vücuda aetir
lllişlerdir. Yerli ve yabancı birçok hay
"'an ırkları üzerinde çift ve mahsul bakı
~Indan yaptıkları tetkikler neticesinde 
;ınıarın muhite en elverişli ve verimli 

:.a~ıarını tesbit etmifler, kooperatif teş-
ılı suretile veya ayni mahiyette başka 

~r~tıerle civar köylerle beraber faydalı 
d 
kılde çalışmalar, bir taraftan da iç ve 
ış . 

b Pıyasalarla daimt ve sıkı temaslarda 
~~11Unmak suretile faaliyetlerini ve Jstih
""' ler· · b 
1 ını unların isteklerine uydurmuş-
~:r Ve buiiin her bakımdan verimli, ol-
0 

1
ll Ve çok kıymetli birer varlık haline 

o:ı.e lllişlerdir. 

. Sıhhi yerler 
t Çıftliklcrin, yerine göre, arazi ıslah ve 
~?lz.im etmek, muhitlerini güzelleştir
n ek, halka gezecek, eğlenecek ve dinle
~cek sıhht yerler, hilesiz ve nefis gıda 
ih a.ddeleri temin eylemek, bazı yerlerde 
le~ikarla fili ve muvaffakiyetli mücade
t e hulunrr.ak gibi hizmetleri de zikre 
~a:Yandır. 

fak~ilnyelerinin metanetini ve muvaf -
• 1Yetlerinin temelini teşkil eden ge
~ Çalışma ve ticari esaşlar dahilinde 
~~ edildikleri ve memleketin diğer 
dild~~alarında da mümasilleri tesis e
•ah iği takdirde tecrübelerini müsbet iş 
ta asından alan bu müesseselerin, zi -
t~ Usullerini düzeltme, i.stihsalatı art
d.~ a ve köyleri kalkındırma yolunda 

letçe alınan ve alınacak olan ted -

. . 

t • 

D - 2.450 baş tavuk clegorn, rodaşland 
,ve yerli ırklar.• 

6 - umumi cansız demirbaş 
A - 16 adet traktör, 13 harman ve bi

çer döğer makinesi ve bilcümle ziraat 
f§lerini gönr.ekte bulunan ziraat arnt ve 
edevatın tamamı. 

, B - 35 tonluk bir adet deniz motöril 
. c Yalova çiftliğinde.• 

C - 5 adet çiftliklerin nakliye işlerin• 
, de çalı§tırılan kamyon ve kamyonet. 

D - 2 ad!:!t çiftliklerin umumi servis• 
!erinde çalıştırılan binek otomobili . 

:1 - 19 adet çiftliklerin umumi servis~ 
lerinde çalıştırılan binek ve yük arabası. 

Başvekilin beyanatı 
Ankara 12 (A.A.) - Büyük Millet Mcc. 

llainin bugünkü toplantısında Reisicum• 
hur Atatürkün tasarruflarında bulunan 
çütliklerin hazineye ibda buyurdukları
na dair tezkere.si okunduktan sonra kür .. 
.süY• gelen Başvekil İsmet İnönü şu be• 
yanatta bulunmuşlardır: 

Çiftliklerin değeri 
Muhterem arkadaşlar, 
Şimdi büyük sevinç ve heyecanla din· 

]~ilimiz Atatürkün teberrüü yüksek 
Jrıymeti üzerinde ehemmiyetle durula
cak çok mühim bir hadisedir. Yüksek 
heyetinizin ve bütün memleketin dikka-

1.-\ e3 ~ ) tini celbedecektir ki, hazineye in Cikal et· 
J .J l-"""'\.O'"l.·, ro" Atatürk traktör başında C 7- mekte olan bu çiftlikler değeri milyon· 

~ - 220 dönüm bağ cBurada 88 000 ı D _ s d f brik . ( H Bir' Ank d div . y 1 lar ifade eden bir servet halindedirler. . . o a w gazoz a ası. - ı ara a, gen a ova- 'B .ftl.kl . At ı·· k 1 d b • 
adet bagv omcası vardır Günde .. bi . d d 1rn k - iki. d üt f b . u çı ı erı a ur sene er en erı . • uç n şışe so a ve gazoz a o a uzıere mo em s a rı • · • uf . 

E - 370 dönüm çec::itli sebze yetic: • yapma kabil' ı· d B"t·· .. t · • k . . şahsı tasarr u ve bilhassa şahsi emeğıle "' "' ıye ın e. u un muş emı ası. - d ti · t' A d 1 t d 
tirmeye elverişli bahçe. litı ve mütedavil kıymetlerile beraber. Her iki.si günde ayrı ayrı 1.5 bin lit- vucu ~ ge rmış ır. na ? u or asın a 

F - 220 dönüm 6.600 ağaçlı ıey • E - Deri fabrikası: re pastörize süt ve bin kilo tereyağı iş- herkesın bura~an ~asıl bırl ~a~u:,e bç~-
linlik Senede , ... ıı....: 'tl' d . . 1. e lemek k b'l· t' d di B 1 d b.. kacağına bedbın bır nazar a a tıgı ır · "" ·ı.lln çıeşı ı en ıma ın a ı ıye m e r. un ar a u- .. .. . . d 1 

H - 1 7 dönüm 1.65.f ğaçlı porta • elverişli, bütün müştemillt ve müteda· tün müştemilAt ve işletme levazımı ve sırada butu~ .memleket gıbı A~a 0 ~ ~.r·· 
kallık. vil kıyrnetlerile .beraber. mütedavil kıyrnetlerile beraber. tasında da ilımle dveşlçal~ş:nabı.~e .. bkuyuk 

İ - 15 dönüm kuş konmazlık. F - Ziraat aletleri ve demir fabri- İ - Biri An.karada, diğeri Yalovada matmure. ve 1vata~.1 a :~ ıçın huyu ~er~ 
K _ ı OO dönüm park ve bahçe. kasl' iki . ğurt i l" th . ve temın o un:ı ı eccgıne şa sen mısa . vası yo ma a anesı: k h · 1 d b · k a· · ı 
L _ 2650 dönüm çayır ve yonca • K Ş . lAth . verme evesı sene er en erı en ısın 

- arap ıma u anesı: 1 t kt ·a· ÇütJöt.1. · dd t lık. y ld 80 b' n 
1 1

. 
1 

işga e me e ı ı. .,,...erın ma e en 

M I • At t 11 k . 1. a .. ın .1 ~ ~arap ma me e - olan yüksek kıymetleri ancak bu kanaat 
orrn~;;,- 1'450 dönüm ~ni tesis edilmiş e c 1 s a ur e v~rışlı, bütiı~ mü.şbemıllt ve müteda • ile ve şahst çalışma ile temin edilmiştir. 

vıl kıymetlerıle beraber, Bu eserler meydana çıktıktan ve yüksek 
N - 148.000 dönüm kabili ziraat a- İk • t ı • • L - i taşlı, elektrikle işler bir de· değerde oldukları anlac:ıldıktan sonra 

razi V41 mer'alar. m 1 n n e e r 1 n 1 v "' girmen, bütün müştemilatı ve milteda- Atatürk bunların maddi kıymetlerine biıı 
1 H.729 dönüm arazi. vil kıymetlerile beraber. lahza bakmaksızın onları kamilen devle-

2 - Bina ve tesisat. t t • M - İstanbulda bulunan bir _ç_eltik tin istüadesine terketmesi, bütün vatan-
A - 45 adet büyük ve küçük daire a r z e 1 fabrikasının yüzde kırk hissesi. daşların bu nokta üzerinde dikkatlerini 

N - Biri Orman çiftliğinde, biri Te ve ~ükranlarını celbetmeye layık görü .. 
kir çiftliğinde olmak üzere her biri lecektir (Şiddetli alkışlar, yaşasın ses-Ankara 12 (Hususi) - Mecliste 

hatiplerin sık sık ve alkışlarla kar
şılanan beyanatlarını müteakıp Dr, 
Cemal Tuncay ve arkadaşları tara
fından verilen aşağıdaki takrir, bü· 
'tün meclisin sürekli alkışları ara • 
ımda ittifakla kabul edilmiştir • • 

Yüksek Reisliie: 

15 şer bin kilo kaşar, bin beneke beyaz leri). 
peynir, altı yüz teneke tuzlu yal yap • MilU varlık 
maya elve~li iki imalathane. Bütün 
~letrn.e levaıunı ile beraber. 

4 Umumi tesisat: 
A - Biri Ankarada, diieri Yalova· 

da kurulu iki tavuk çiftliği. 
B - Yalovad.aki çiftliklerde iki hu

susi iskele ve liman tesisatı. 
C - Üçü Ankarada ve iltisi İatan

bulda beş satış mağazasının biltün te • 
sisat w demirbaşlan. 

Atatürk her türlü şahsi menfaatlerin, 
kendi şahsına teveccüh edecek her türlü 
faydaların daima üstünde kalmış ve dai· 
ma üstünde kalacak olan milli varlıktı~ 
(Bravo 'esleri, tiddetli alkışlar). 

Bu anlayışıma yüksek Meclisin ve bü~ 
tün memleketin iflirak edeceğinde asla 
tereddüt etmiyorum (alkışlar). 

Sl,ul ideal 
Arkadaılar, At.türkün bu eserleri vü• 

birı . 
Onna" çiftliğinde Gazi köşkü 

1 - Büyük kurtarıcımız Ata • 
türk, memleketin zirai kalkınması· 
Da dair yardım olmak üzere yıllar
daııberi bizzat uğraşarak yetiştir -
•dikleri çiftlikleri ve içinde bulunan 
labrika, hayvanat, alat ve sairenin 
'kaffesini hükUınetin ziraatin inki· 
Şatı ve tekimiltü uğrundaki tedbir· 
1eri.nin muvaffakiyetini kolaylaş • 
'tırmak ıayesile devlete ibda bu • 
'yurdukJannı şu anda öirenmiş bu
'Iunuyonız. Ve Atatürkün çok yük· 
Sek mana ihtiva eden bu lfttuflan· 
iıııı Kamutayda uyandırdığı derin 
heyecam yaşıyoruz. 

~lt '~ hüsnil intihap ve inkişafına 
~akı ınusait .birer Amil ve mesnet ola • 
tan arına kani bulunuyorum. Ve bu 
}jkı a~tıe tasarrufu maltmdaki bu çüt -
l'.tıi ~rı, bütün tesisat, hayvanat ve de • 
eQ·tbaşlarile beraıber hazineye hedLye 

1Yorurn. 

ttı.(~ftlik.Ierin arazisi na tesisat ve de
te r aşlarını mükermnel olarak gös • 

:ren bir liste ili.şiktir. 
l>ıl Muktazi kanuni muamelesinin ya • 

tnasuu dilerim. 
K. Atatürk 

Orman çiftliği 
~aı.t\nkarada, Orman, Yağmur, Baba, 
tiın gat, Macun, Güvercinlik, Tahar, E
buı esut, Çakırlar çiftliklerinden vücut 

iu.ş Orman çütliği. 
s·a~ova, Millet ve Baltacı çiftlikleri. 

ltrt ılifkede, Tekir ve Şövalye çiftlik -

l) .. 
ta.b ortyolda, Portakal bahçesi ile Ka

asarnak ç·ttı· w. 1 ıgı. 

1 
'l'arsusta, Piloğlu çiftliği 

.t\ - Bunlarda mevcut arazi. 
Çele .- 582 dönüm çeşitli meyva bah

tı. 

!tı.e~ - 700 cFidanlık!ar• Buralarda 
"" alı, rneyvasız muhtelif yaşlarda 
" çe . 

C Şıtlerde 650.000 fidan vardır. 
elanı ::- 400 dönüm Amerika asına fi • 
bllğ~gı. «Burada 560.000 kök bağ çu • 

Vardır.> 

binası ve ikametgah. Bütün mefruşat 
ve demirbaşlarilc beraber. 

B - 7 adet 15.000 baş koyunluk a
ğıl. 

C - 6 Maydos ve Toros yaylaların
da tesis edilen mandıralar. 

D - 8 adet at ve sığırlara mahsus 
ahır. 

E - 7 adet umumi anbar. 

2 - Kamutayın minnetle dolu 
samimi hislerinin ve derin teşek : 
kürlerinin Ulu Haliskinmıza ar • 
~ yüksek riyasetten rica ecliyo -
ruz. 

Takrir a]Joşlarla ve coşkun te • 
Zahürat arasında kabul edilmiıtir. F - 4 adet samanlık ve otluk. 

H - 6 adet hangar ve sundurma. 
İ - 4 adet lokanta, gazino ve eğlen· ~-----------

ce yerleri, Lunapark. 
K - 2 adet çeşitli ima18t yapan fı· : 

rın. 

L - 2 adet çiçek ve tezyinat nebatı 
yetiştirmeğe mahsus ser. 

5 ı yekun - bina. 

2 - Fabrika ve ima1athaneler. 
A - Bira fabrikası: 
Senede 7.000 hekto litre çeşitli bira 

yapacak kabiliyette, bütün müştemila
tile ve bütün işletme levazımı ve müte· 
davil kıymetlerle beraber. 

B - Malt fabrikası: 
Senede 7.000 hekto litre biraya k~-

1 

fi gelebilecek miktarda malimaline ka
biliyetli, bütün müştemilatı ve işletme 
levazımı ile beraber. 

C - Buz fabrikası: 
Günde dört ton buz yapma kabili • 

yetinde, bütün müştemilatı ve i§letme 
levazımı ile b€rabcr. 

.... 

Orman çiftliğinde harman 

Orman çlftli~in<fe Marmara denfzi 

D - Orman .çiftliğinde: 1 cuda getirdikten sonra· bunları hazineye 
Hususi sulama tesisatı, kanalizas • hiçbir bedelsiz ve karşılıksız terketme< 

yon, telefon tesisatı, elektrik tesisatı, sinde esaslı ve büyük ve siyasi bir ideaU 
küçük beton köprüler, hususi yollar, vardır. Mill1 mücadelenin ilk gününden, 
içme &U tevz.ia t şubesi. beri bu memleketin kudretini ve serve-

Yalova çütliklerinde: tini köylülerimizin kalkınmasında, zen .. 
Husust su tesisatı, telefon tes.i.!atı, gin ve müreffeh olmasında gördük (Al .. 

elektrik te!isatı, küçük beton köprüler kışlar). 

ve yollar. 
Silifke Tekir çütliğinde: 
Husust iUlama tesisatı, beton köp· 

rüler. 
E - Orman çiftliğinde kurulu çift-

lik müzesi ve ufak mikyasta hayvanat 
bahçesi tesisatı. Bunlarm işletme leva
zımı ve bütün demirbaşları. 

5 - Canlı umumi demirbaş 
A - 13.100 baş koyun ckıvırcık, meri

nos, karagül, karaman ırklariyle bunla
nn melezlerı.. 

B - 448 baş sığır, cSimental, Hollanda, 
Kırım, Jersey, Görensey, Halep, yerli ırk
lariyle bunların melezleri, yeni üretilen 
orman ve tekir cisnlerb 

Çiftçi ve köylü için 
Memleketin vesait ve menabii gayet 

dar olduğu zamanlarda köylüyü, mille· 
timizin içtimai kütleleri içinde bilhassa 
dikkate alınacak onun işlerile bilhassa 
uğraşılacak b!r mevzu olarak "'lillete ifa
de etti. İlk giindenberi Atatürk bu istika
mette yürümektedir. Dikkat buyururstı· 
nız bugün köylülerimizin ve çiftçileri
mizin vergi vermek hususunda bulun
dukları vaziyet diğer bütün içtimai küt
lelerden daha müsait bir haldedir. En 
ağır vergiler içinde bulun:tn köylü ilk 
gündenberi en ağırından başlıyarak bu
güne kadar mütemadiyen külfetini azalt
maktadır. Bu hal hükumet üzerinde Ata-

C - 69 baş İngilJz, Arap, Macar, yerli türkün hiç şaşmıyan siyasi bir istikamet 
ve bunların melezleri Koşum ve binek (Devamı 11 inci sayfada) 
\ 
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1 RADYOl1 
Bugünkü program 

13 - Batlran - 937 - Pazar 
ISTANBUI. 

....... il --

• • 

Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

Ölle neşriyata: Yerli· Mallar sergtsı hazırlıkları 
ıı..so: Pllkla Türk mus1kist ıı.so: Hava-

411. U.OS: Muhtelit p1lt ne§rtya.t.ı. 
Akpm llell'i1ab: Tem.mmda açıJ.ıcıt yeril mallar serglılj tın üıtüııdağı ziyaret ederek .sergi toınitl .. 
18.30: Plil:1a dana musikisi. U.30: IKon!e- ha.zırtlk1arına den.m. edilmektedir. Bugün - sine belediyeden bir Aza verllmeslnl :tstete .. 

rans: Ordu say'lavı Selim Sırrı Tarcan {in- lem b1r h • t ..... 
gilterede terbiye meselesi). 20: Müzeyyen e eye vali :ve belediye ~elsl Muhit- <:ektir. Galata.sarayda açılacak olan .er..- f• 

ve arJc:adafl&n tarafından Türk mus!klsı Te nln bilhassa geçen senekine bcnzeıneıneli 
halk Prtıla.n: 20JIO: ömer Rıza tarafın - l:sTANBUL çın ~maktadır. Buna dlktat edflıtı~ 
dan arabca :soylev. 2U5: Muzaffer ve arlca- kifabııJlJ 

- 480 - - 483 -
Aşktan bahsetmiyen bir Ben kazak ve tüccar d&fları tan.tından Türk mwIJdsi ve !halk p.r- ticaret ve Zahire Borsası -ve lılmare gören )'erli sam.yun ın .. 

tııan. <saat i,yan l. 21.15: Orkestı'a. 2U5: seri:lr:le tebarüz eWrllmesl bak.kında reııl 
Ajans ve borsa ha.betleri. 22.30: PlAk1a aoıo- t2/8/937 den dlrekt1f ftfilm1ftir. bir koca isterim kız isterim 

İşte beğendiğim kadın: Benim istediğim ideal erkek tipi: 
Renk esmPr, saçlar siyah, gözler ahu, 

ve bu gözleri çerçeveliyen kıvrık kirpik
ler. 

Boy 1,70, omuzlar geniş, en az 2 lisan 
bilir, yuvasına bağlı ve kazak olmalıdır. 
Mesleği de tüccar olmalıdır. 

İzmit: Vecihe 
(Sarih adresinin neşrini istememiştir.) 

- 481 -
Evleneceğim kadm sözümden 

Gişarı çıkmamalıdır 
Beğendiğim kadın tipi: 
Vücut: Orta boylu, balık etinde, beyaz, 

mavi gözlü, kıVlrcık saçlı. 
Tabiati: Benim en çok beğendiğim ka

dın ben işten yorgun argın geldiğim za
man güler yiız gösteren, daima yuvası -
na merbut ve muti, fedakar, tahammüllü, 
sözlerimden dışarı çıkmaz, yüzüne boya 
ve pudra sürmez kadındır. 

Tahsili ilk mektep olması kafidir. 
Ktiçük Yozgat: M. Ôzer 

(Sarih adresinin neŞTini istcmemi§tir.) 

- 482 -

insan tip seçmemeli, fakat... 
Yaşım ıa.: İstikbalde bana eş olacak in

sanın tipini tayin etmemek bana en doğ
ru bir hareket olarak görünüyor. Çünkü 
hayat hazan insanların arzusu hilafına 

bir seyir takip ediyor. Ya karşıma aksi 
bir tip çıkar ve ben de o tipi beğenir, se
versem? Nerede kaldı seçtiğim tip?. Bu 
tip meselesi gönle bağlıdır. cGönül kimi 
&everse güzel odur!> 

Madem ki soruyorsunuz, söyliyeyim: 
Ben esmer oldu um için sarışınlardan 

hoşlanırım. Boyu 1,73, tunç yüzlü, mavi 
gözlü, san dalyalı saçlı ve bu yüze uya
cak ağız ve burun. 

Ahlakı: Eşine karşı daima sevgi, saygı 
ve itimat taşımalı. Kalbi açık, gizlisi ol
mamalı. Çocuklarının yanında fena ha -
reketlerde bulunmaktan içtinap etmeli. 
ve kederli günlerini daima eşile paylaş -
malı. 

lar. operl :ve qperet parça.lan. 
YARINKİ PROGRAM 

H - llazira.D - 937 - Pa.ıcu1eSi 
:ISTANBUL 

Öfle neşriyatı: 
12;30: PlAJda Türk mtıSllds1. 12SO: Hava-

FIATLAB 

Cl N S 1 Yukarı 

K. P. K. P. 

Vücut etli ve oldukça iri, renk beyaz. 
saçlar sarı, gözler yeşil, ağız ufak, burun 
yuvarlak, tebes..ciimü bol, pembe dudak -
lar, her şeyi zamanından evvel anlıyabi
ien, aşktan hiç bahsetmiyen bir genç kız.. 
Tahsili ne olursa olsun, düşüncelerini ol
duğu gibi anlatsın. 

dis. 13: :Muhtelli :plA.k neşrlyatı. Buğday yumuşat 
' 2 5 !O 

6 S7.S 
5 ss Akşam neşriyatı: Buğday ıSert 

ıuo: Plfilda dans muslklsL 1930: Afrika Arpa S S7,S 
s S5 Ankara P. T . . U. müd. hesap i§Ierinde 

Talat Metiner 

av hatır:elan: s. selAhattin Cihnnoğlu tara- Çavdar 4 112,5 
4 sı fmdnn. 20: Rıfat ve arkadaşları taratından Mısır sıın 4 sı 

Türk muslklsi ve halk şarkıları. 20.30: Ömer Afyon ince SSO 

484 -

"Yaşı 30, 35 işte istediğim eş,, 
Rıza tarafından arabca söylev. 20.45: Safiye Tiftik deri 11.'lOSO 

00 ve arkadaşları tn.rafından Türk musiklsl ve 1 Yapağı Anııdol 
halk şarlclan, (saat Ayan). 21.15: Orkestra.. :.,_Y_ıı ... p_a-.ğı_ı_· znı.;;;;;,;;;ır;... __ :_,..;;:S;;:,,9 ____ __:.ı 
22.15: Ajans ve borsa haberlerL 22.30: Plflklıı 

Tunç renkli esmer yüzü, 

Koyu lacivert gözü, 
BOlolar, opera ve operet ;p:ırçnlan. ·----------------

Yay gibi siyah ka§l. 

Dalgalı saçlı başı, 

Omuzları genişçe, 

Göğüs çıkık bel ince, 
Uzunca boylu olsun, 
Huyu huyuma uysun. 
Eşini içten seven, 
Yurdu için con veren, 
Yaşı otuz, otuz beş, 
İşte istediğim e~. 

Hayalimdeki bu bay, 
Aslan gibi bir subay! 

' 

.----········-··-.... ------................ -..--
- 485 -

tahsilli kız istiyorum 
Alacağım lkız şu evsafta olınalı: 
Tahsil derecesi üstün olursa t.erbiye -

si de ona göre olur. Tahsili benden az da 
olsa olabilir. Tal1sil yuvaya kuvvet verir. 
t.yrıca temiz ıve namuslu bir aile kızı ol
malı. Pek çok modaya düşkün olmamalı, 
muhitine uygun, olmalı, süs güzeli de -
ğil, tabiat guzeli olmalı. Sinirli değil, 
sıhhatli ve iyi bir anne olabilmeli. Boyu 
1.61 olmalı. Balık etinde, ağzı orta küçük
lükte, dişleri ince, çok §en, musiki sev -
melidir. 

Bursa: Muzaffer 
(Sarih adr~ ve isminin nefrini iste -

memi§tir). 

Ankara: M. U. 
(Sarih- adresinin tıe isminin neşrini i.!

tememiştir.) 

1 lstanbuI Belediyesi lıinlu-ı 1 
Ticaret ve san'at icra edilen yerlere e.sılan ilan levhalarına ait afişaj tarife -

sinde tenzilat yapılmıştır. 1/Haziran/937 mali senesind~n itibaren her levhadan 
senede üç lira.dan aşağı olmamak şartile metre murabbcıncian iki lira afiş ücreü 
alınacaktır. Belediye vergı ve reslffileti kanununun 14 lincü maddesi mucibince 
alınmakta olan ilan resmi aynca eskisi gibi tahsil e<iilecektir. İlan sahipleri
nin evvel emirde Belediye merkez muh:ısebesine müracaatla afiş ücretlerini 
ödemeleri, ödemiyenlerin levhalarının teşhirden me.nedileceği ilan olu -
nur. (B). (3369) 

* * Yaş mevya satan manav dükkanlarının saat 24 e kadar açık kalmalarına daimi 
encümence 5/6/1937 tarihinde karar ver ilmiştir, ilan olunur. (B.) 3371) 

* * 

Dr. HAFIZ CEMAL 
(Lokman Hekim) 

Dahllb'e mitehassısı: Pazardan maada 
hergün <2 - S> Dlvan}'Olu numara 104. ev ıe.
letonu 22398 - 21044 

---·-----------------------DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdııer Baıık Şubesl 

Merkezi~ Berlin 

Türkiydcki fUbelui: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: 1st. Tütün Gümrüğü 

* Her türlü banka iıi * ____________ ,_, __________ .. 
----------.------------

Ruml sene 
1863 ... , .. 
sı 

SABAH 
;:,, "· 

TAKViM 
HAZİRAN 

ıs 
Resml sene 

1U37 

PAZAR 

Arabt sene 
16'>6 

Hwr 
39 

L'ıiSAK 

Mesleği: Bence her ne olursa olsun Senelik muhammen kirası 36 lira olan Çatalcanın Büyükçekmece mahallesin-
8 47 
4 28 

1 R ~ahar s. l u. 6 'n 
a 01 

l at:u 
makbuldür. Yalnız beni mes'ut edebile- de İstı:ınbul sokağında 1 No. - depo 938 ve 939 seneleri mayıs sonuna kadar kiraya 
cek kabiliyette olmalıdır. verilmek üzer(! açık artırmaya konulmuştur. Şartnamer.i. Levazım Müdürlüğün-

lstanbul: H. Ayla de görülebilir. İstekli olanlar 2 lira 70 kuruşluk ilk tern!nat mektup veya mak -
(Sarih adre:ıinin ve itminin neşrini is- buzu ile 24/6/937 parşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdır -
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LJ. 

E. 4 82 
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2 02 
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Akşam 
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İstanbul Borsası kapanış 
fiatları 12 - 6 - 1931 

PARALAR 

l Sterlln 
ı Dolar 

20 Fransız l"r. 
20 ~ 
20 B&1ç1ka Fr. 
20 Drahml 
20 İsviçre Fr. 
20 Leva 
ı Fllortn 

20 Çek kuronu 

Alış 
6'.!3,0I) 

123.50 
ıı ı.oo 

12il,OO 
80.00 
19. 

570.00 
20.00 
63.00 
70.00 
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1 Mark 26. 
1 ZloU 20. 
ı Pend 11, 

20 lıeT 12,()() 
20 DhıU' so. 
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627.00 
126,00 
114,00 
ı2S.00 
84.oO 
23. 

s1s.oo 
23,00 
66,00 
7s.OO 
23,00 
28. 
23. 
24. 
H.00 
52-

Ruble 00. 00, 
ı 1sve9 kuronu SO. S2. 
ı Türk altını ıos l ıos2. 
ı Banknot Os. B. '254, 255. 

----------------...!..----------------ÇEKLER ----Açılı~ Kapanı; 

Londra 625.St> 626.00 

Nev-YoTI 0,7887 0.1~0 

P:am 17.7325 ı1.1ı5 

MllADo 14,9883 14,986° 
Brüksel 4.6765 4,6695 

AUna fil .37 87.50 
Oenewe 3,4470 s,444S 

80f7a 63.95 6'.8'flS 

Amaterdaıa 1.4343 1.43.52 

Prai 22.6410 22,6230 

Viyana 4.'2062 4.2)25 

Madrld 13.9089 t3 s975 

Berlln 1.9692 ı.9016 

VIU'f()T8 4.ı662 4. ıölS 
Budai>ette S.!ıi888 s.9850 
Bllkreı 107.'275 101. 19 

Belgrad S4.S32S Sf.~ 
Yokob&m& 2.7445 2.744, 

Moskova 2J.965 23.985 

BtOtbolm s.10 , .0982 
~ 

BSBAll 
1-------------~------------------

AD&dolu fiil. 1' eo 
pef1n 

A. ouı. " eo n.deU 
Bomonıt - Nektar 
Aalan çtmento 
Mert.es hankpv 
İt Bankası 
Telefon 
İttihat ve Detir. 
Şart Değirmeni 

Terkos 

AvWı K-pd• 

00.00 
00.00 
0,00 
u.so 

00 
00 

8. 
10.60 
ı.ıs 

11.01 

oo.OO 
oo.oo 

o.OJ 1,,,., 
00 
00,00 

-
tememiştir.) lar. (l) (3260) 
s=========~==~======================~========================================================~ 

• Son Posta• nıu tefrikuı: 52 karanlığa alıştıktan sonra, etrafa da - Onun namına burada hüküm veririm. deniz kenarlarında gezdirirdin .. · :f;V'~~ 
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Us Şo-valyes• ha dikkatli göz gezdirmişti Şayet buraya bir yabancı ayak basacak 'çok iyi hatırladım... Sonra, bir ıır~9• · 1 Oldukca büyük •bir meydanı andıran olursa, onu derhal perilerin celladla - ortadan kayboluvermiştin. Zavallı d!l 

Abdurrahman 
mağaranın sol tarafında, diğer bir ma- r~~a teslim eder, !katran kazan•nda eri- cı Tahir .. ne hale gelmişsın? .. :13urıı 
ğara görünüyordu; bu mağaranın niha· tırım ... Şimdi sana da, aym muameleyi ne arıyorsun?.. de" 
yetinde de hafif lbir ateşin üzerinden tatbik etmek isterdim. Fakat gençliği· Hacı Tahir, hıs;kırmakta devaJll e 

Yazu : A. R. beyaz bir dumanın tüttüğü. farkedili - ne merha~et ettim. Celladlar gelme • rek cevab vermişti: şll" 
Diye, söylenmiye başlamıştı. rek, gece söylediği hikayeye, şimdi ka- yordu. den kaç .. gıt.. . - Sevgili efendimin oğlu! .. şu r'J1l 
Don Joze, böylece söylenip durur • tıla katıla gülecekti.. . İşte, birbirine Abdurrahman, büyük mağaranın ke- .. - Ha.aaa,w.v~zir efendi.. h~k, .şim~i d~ o kadar büyük heyecan .içind:~ ... 

ken; Abdurrahman da mağaranın kapı- karışan ayak izlerL Bunlardan bazıla • 11arlarmı takib ederek, sessizce bu ate- ışın şeklı deg~ti. Ben de, (Tarıf) ın og- kı, sana hiç bir .şey söyliyemıyece~ }lll" 

sına ilerlemişti. Tam kapının karşısın- rmın uçları içeriye, bazılarının da dışa· Şe doğru Herlemişti. O zaman orada; luyum: Hiç şakam yoktur. Yalan söyli- '.Evvela bırak beni.. geçmiş gün1er~nrS• 
da durarak içeriye göz gezdırmiştı. Ma- rıya müteveccih. Bu da, içeri girilip, ateşe yakın bir yerde, eski bir şilte üze· ycnıe:ın başını keserim. 'tırlıyarak doya doya ağlıyayırn .. 5 

ğara, sonu görünmiyece!{ derecede de- dışarı çıkıldığıpı gösteriyor ... Şu anda rinde bir adamın yüz üstü yattığını gö- İhtıyar Berberi şaşaladı. Yattığı yer· her şeyi anlatırım. 
rindi. Ve bu derinlikte, bir mezar gibi ihtiyar dostum ile; kenarları sırma iş· rebilıniştL de, ellerini yere dayıyarak dikkat -
sessizdi. lenmiş, kırmızı deriden, şahane bir çift · Hiç tereddüd etmeden bu adamın le Abdurrahmanın yüzüne baktı. * * * Abdurrahman, vücudünün bir kılı çizme üzerine yemin ederim ki; eğer yanına gitmiş .. usullactk, üzerine eğil· - Ne dedin? .. Tarlfin oğluyum mu 
bile titremeden bir kaç adım daha at - burası (Kırk Haramiler) in merkezi mişti. Karanlıkta, hayal meyal görü - dedin .. hangi Tarüin?.. 1' 
mıştı. Artık tam o büyük deliğin ağzına değilse; mutlaka bir takım esrarengiz nen bu çehre, birdenbire ona pek mu- Diye mırıldandı. P ER 1 P AD 1ŞAff1 NI 
gelince yere iğilmi.ş; bir şeyler aramıya adamların, gizli içtima mahalleridir. nis gelmişti. Çünkü bu, derin bir uyku- - Evet.. Tari.f"'.ın... Hangi TariI'in SARAY 1 N r> A 
başlamıştı. Kapıda görünen hayal ise, bu mağara- ya dalmış olan ihtiyar bir Berberinin; olacak>. Fatih Tarifin... Joıe 

Bu arnştırma, uzun devam etmem:ş- ya korkunç lbir mahiyet vererek, her - münis, hallın ve sakin çehresi idi. - Adın ne senin?.. Abdurrahman, !koşa koşa !)OlldoğrtJ 
ti. Abdurrahman, gürültütü bir kahka- kesi buradan uzaklaştırmak için tertfü A!bdurrahrnan, ihtiyar Berberinin ya· - Abdurrahman Tarif. ile atların bulundukları yere bfü' ' 
ha koyuvermişti. Eğer Don Joze buraya edilen adi bir hileden başka bir şey nına çömelıni.şti. Elile hafifce omzuna İhtiyar Berberi, yay gi-bi yerinden ilerlemişti Don Joze,, .. 

0?.un öfll1e:tı 
yakın olup da, şövalyenin bu kahkaha- değildir ... Bana kalırsa; bu iki şekilden temas etmişti. Fakat ihtiyar Berberi, sıçradı. Abdurrahmanın üzerine atıldı. le koşa koşa geldiğini gorur g 
sını işitmiş, ve halini görmüş olsaydı; hangisi olursa olsun, şu anda her ikisi dalgındı. Ancak ,bir kaç temastan son- Kadid gibi kuru kollannı boynuna do- titremiye başlamış: öJ"'Jlldeılı 
hiç şüphesiz ki: de benim için, peri padişahından daha ra gözlerini açmıştı. Ve, karşısında Ah· ladı. - Ah, talihsiz şövalyem... b~1rJliş?" 

- İşte! .. Peri padişahının, ilk darbe· 'ziyade tehlikelidir. Onun için, ihtiyatlı durrahmanı görür görmez, hayretle ye- .--Abdurrahman .. ah, yavrum ... Sen- kim bilir ne güçlükle kurtu~~y~r? .. O 
si. .. Zavallı delikanlı, çıldırdı. bulunmalıyım. rinden sıçrıyarak: sin, ha... Senelerce seni sırtında taşı- Zavallı, koşa koşa nasıl ge 

1 
0re ' 

Derdi. Demişti. - Sen kimsin?.. yan Hacı Tahiri tanıyamadın mı?.. güzel çehresini, şimdi ne halde 3~1 cW 
H buki, Abdurrahman; kahkahası • Ve derhal hançerini çekerek, büyük Diye bağırm~tL Diye bağırarak hüngür hüngür ağla- ceğim ... Acaba, bana da bır zar 

na devam ederek söylenmekte idi: bir ihtiyat ile mağaradan içeri girmiş- Abdurrahman, hiç telaş etmeden ce- mıya başladı. kunur muL t bir ~9~ 
- Zavallı ihtiyar, dostum!.. Gece, 

0 
ti. vah vermişti: Aıbdurrahman, hayretler içinde !kal - Diye mırıldanmıştı ... Faka 'tt rsıs111 

kadar boşwıa heyecanlar geçirmiş ki... Mağaranın medhali, on beş yirmi a- - Yolunu şaşırmış bir yolcu. dı. Derhal gözlerini yumdu. Hafızasını dakika sonra, Abdurrahrn~n·~nc: b'11' 
Şimdi burada olup da, şu ayak izlerini dun kadar devam eden bir dehlizden - Burada ne anyorsun?. yoklamıya başladı: da hiç bir farksız olarak goru 
görsey~, kim ~ilir. ne .kada~ hayr~t e- ibaretti, Abdurrahman, bu dehlizi ses- - Hiç .. geçerken, mağaranın kapısı· - Hacı Tahir .. Hacı Tahir ... Evet.. rette kalmıştı. . rneciYİ so~ 
tl_ecektı .. : Mahır bı_r çı~ecı o~dugu i- sizce geçmişti. Mağara, birdenbire ge • nı gördüm. Merak ettim. İçeri girdim. bu isim bana yabancı gelmiyor ... Hah, Abdurrahman, ihtiyar çı~ d'le dtJ 
çın, belkı şu ayak ızlerını tetkik ede • n~leınişti. - Fakat buraya giren, sağ kalmaz. şimdi hatırladım ... Benim dadımın. ko- gun çehresi ve titriyen vucu h~ blls ' 
rek, bunların ibangi sınıf insanlara aid Abdurrahman, evvela hiç bir şey gö- - E, sen nasıl yaşıyorsun?. cası ... Evet.. beni deve gibi sırtına bin· vaziyetinde görünce bir kahka var) 
olduğunu benden daha evvel keşfede • remem.işti. Fakat gözleri yavaş yavaş - Ben; peri padiphının yeziriyim. 'dirirdin. Omuzlarının üstüne alarak mış : (Arkaıı 
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.ı Son Post~ ,, DID tefrikuı: 18 

'ı , ' 
BOY OK 

Posta. nın Hikayeleri 

AŞK ' 
ROMANI SON ESERi 

,. 
Yazan : K. R. En•on 

Senden evvel hiç yaşamıyormu-ı bu güzel kadımian bk emir beklerken o,/ burada ne olursun). Yalnız başına ne 
§tun! .. Yaşamanın tadını bamı. sen ver· hep bunları düşünüyordu. Ne isterse o- yaparsın?. Onu düşünsene bir kere ..• 
din, sen öğrettin!.. na yaptırabileceğini biliyordu. Onun i· - Beni hiç düşünme!. Sen eğer git· 

Hüsameddin, genç kadının ellerini ö- çin öyle bir yol tutmalıydılar ki kendisı mez de burada kalırsan o zaman daha 
püyor, sonra yavaş ya .. ·aş onu kendine de, Hüsameddin de bu karışıklıktan ko- ziyade üzüleceğim. Dedi kodu, beni 
doğru çekiyor, dudaklarını saçlarmm layca, gürültüsüzce, hatta ...... ır.asraf- her şeyden ziyade korkutuyor. Saat 
Parlak dalgalarında gezdiriyordu. }'e. sızca sıyrılabilsinler... kaç?. 
hamet de artık kendini bırakmış, gözle· Süheyla, kocasından yüz bulamayın· - Dörde geliyor. 
ri yan kapalı, onun göğsüne yaslan - ca, ona nisbet, kim bilir belki de ufak - Vapur kaçta?. 
rnıştı. Biraz daha sokuldu. Başını o - tefek çılgınlıklar yapmıya kalkacaktı. - Altıda. 
muzlarına dayadı. ~ıçkıra hıçkıra ağla· O yapmasa bile kocasının onu sevmedi· - Şimdi, ~men apartımana koş; es-
dı. Sonra birdenbire doğruldu: ğini, onu bir kenarda bıraktığını gören- vabını değiştir. Sonra da bir otomobile 

- Nerede şimdi?. Ne:-eyc gitti?. diye ler genç kadının arkasında dolaşmıya atlar ,vapura yetişirsin!. 
sordu. . başlıyacaklar, onun nasıl olsa bir gün Hüsameddin buna bir türlü razı ol-

Sesinde öyle bir acılık vardı ki Hü· başka bir erkeğin kollarına dü~mes;ni ı mak istemiyordu: 
sarneddin. de titı:di; kekeler gi~i: bekLiyeceklerdi. Böyle ol~rsa, !.le~~de 1 -: N~sıl olur? .. ~eni nasıl bırakırım?. 

- Galıba, dedı, Yalovaya gıaecek • ayrılma suçunu da Süheylanın ustune I Senı gormeden, gunlerce, nasıl yaşa • 
miş!.. Ben onu yolda bıraktın •. Aparlı· yüklemek kaıbil olacak, işler daha ziya· rım, hem de o kadının yanında?. De -
rnana gidecek, esvabını değiştrrecek, de kolaylaşacaktı. O zaman hiç kimse, min, beş on dakika otomobilde yalnız 
sonra da Ada iskelesine inee€kti. günün birinde Hüsameddinle Fehame- kaldık; deli gibi, ıtıasta gibi olduml. Ya· 

- Eskiden böyle konuşmuştunuz, de- tın evlenmesini çdk görmiyecekti. lova gibi sessiz bir yerde, günlerce o -
ğil mi?.. Genç kadın, gözleri yerde, biraz bo· nunla karşı karşıya nasıl otururum} Rosini meşhur bir san'atkirdı. & za· 

- Evet ... O, eski programı değiştir- ğuk bir sesle, tane tane: En sonunda başını eydi: manda şöhreti bulundulu Roma fehri -
?1ek istemedi; hep aramızdaki soğuklu· _ Bir bakımca bana kızacaksın, di- .. - Mademki sen böyle jstiyorsun, nın hududlarını aşıru.J ltalyaya hatta bü-
gu halasına belli etmemek için'. .. Fakat yordu; şimdi sana: cHaydi kalk. Sü - boy_le daha iyi olacak, diyorsun; yalnız tün Avrupaya yayılmıştı. 
neden sordun?. Buna mı üzülüyorsun? .. heyla ile beraber Yalovaya git! .. • der- s~nın_ sözünü yerine gelirmiş olmak i· Rosini büyük bir ressamdı. Fakat onun 
~en gitmiyeceğim ki! .. Burada kalaca • sem belki de darılacaksın. Dur, bak ne I ç.ın gıdec~ğim .. Yoksa, be~i bu.radan a- bu kadar tanınmasına sebeb yalnız bu 
gım. diyeceğim... Biraz beni dinle!.. Onu ) ıracak hıç t>ır kuvvet goremı;vorum. değildi. Rosini bütün tablolarını tek 

- Gitmiyecek misin? .. Nasıi olur~ .. bugünden bırakırsan bu sabah sana ni· - Çaresiz, Hüsameddin!., ikimizin renkle, kan rengi kırmızı ile yapardı. Bin 
O yalnız başına gitsin, sen burada kal? .. kahlanan bir kadın ;alnız başına Yala- 'de iyiliği için .buna katlanmak lazım!. bir rengin ve yüzlerce san'atkar elin ça
Doğru olmaz ki... vaya gidecek olursa bütün suç senin Üs· 'Ne yapalım, büsbütün birbirimize ka- lışmasile meydana gelen tablolar Rosini-

- Ne yapayım, o kadar uğra.ştım, o- tüne yüklenecek!. Herkes dedi koduya vuşuncıya kadar, kim bilir, daha ne sı- nin tek renkli şfilıeserleri yanında pek 
nu vazgeçiremedim. Ben:m gözümcle başlıvacak ... Yarın öbür gün benim a· kıntılar çekeceğıiz!.. sönük ltalırlardı. Bazı kimseler Çine, Hin
hiç bir değeri olmadığını on~ da gös:er- dımı ~da ortaya atacaklar; benim yü • - Bari sen beni seviyor musun, Fe- de adamlar gönderdiler. En nadide, en 
~k için ne yaparsan yap, aedım. ~ım- zümden senin karından ayrılmak iste- hamet?.. Bu kadar üzüntünün içinde güzel boyaları getirttiler. Bazıları da 
dı artık arkasından koşacak degıhın diğini ileri sürecekler. Böyle dedi ko· 1ıiç oımazsa sen tatlı bir söz söyJe ... I tek renkle mesela yeşil, sarı hatta kan 
~a ... Sen de benim onunla berabe: git· dulardan benim ne kadar çekindil•ımi Hiç olmazsa bu kadarcık bir ümidim ol- rengi larmızı ile tablolar yapWar. Fakat 
1ığiıru istemezsin sanırım!. bilirsin!. Halbuki Süheylayı bırak da 1 sun! hepsinde de göze batan bir gayri tabiilik 

- İstemem ama, mademki o gidıyor, yalnız başına Yalovaya gitsin, sen bu-! - Sevmesem bunlara katlanır mıy • vardı. 
sen de burada kalamazsın!.. Madeınkı rada benimle beraıber kal, diyen ben dım, Hüsameddin?. Hem ne kadar se- Rosini pek öyle sık resim yapmazdı. 0-
bu uğursuz nikah kıyıldı; herkes sizi değilim. Böyle bir şey söylemedim. Yıyorum ki bak, senin için nelere bo • nun sehpasının başına geçip, eline fır -
ev}i diye biliyor, kendimızi ona göre _ Sen sf.vlemedin aıu·;t ben sen i bı· yun eğiyorum. Yoksa bu sabah o.up bi- çlarını alması aylara, bazan da yıllara 
kullanacağız!.. rakıp da o~unla beraber nası~ gide _ tenlerden sonra sen artık benım için mütevakkıftı. 

.. - Peki ama, ne yapayım? .. Bır yol r:im?. Sana ettiğim fenalık elvermiyor· büsbütün yabancı olmalıydın~.. Genç snn'atkar son §iheseri: cAğbyan 
gost.er!.. muş gibi bir de bunu yapamam. Sen (Arkası var) Kadına ı da yaptıktan sonra fevkalade 

- ~nin onunla beraber, balayı seya· 
hatine çikmanı elbet istemem. Bunu gö· 
Zilmün önüne getirdikce delı gibi olu. 
Yorum. Fakat ne yazık ki onun halası
nı hesaba katmasak bile senin babanı 
düşüneceğiz! .. Baban da kuşkulanacak 
olursa iş büsbütün çirkin bır renge gi
rer. Hele ben böyle bir declikoduya ken
di adımın karışmasını hiç istemem! .. 
1-!ademki günün birinde Sühey ladan 
ayrılacaksın, o zaman ka51nı bırakıp be
nimle evlendiğini görenler bütün ka • 
bahati 1'imize bulacak! .. Büttin bu gli. 
l'Ültülerin benim yüzümden çıktığını 
baban da anlıyacak! .. Artık onun yüzü
ne nasıl bakarım?. 

Biraz durdu; hem söylemek istemi · 
~ormuş, hem de söylemese olmıyacak 
11rlif gibi sesini yavaşlattı: 

- Sonra... Babanı darıltmak senin 
için de doğru olmaz .. bunu da düşün~ .. 

lfüsameddin başını eydi. Fehame -
tin korkusu pek boşuna değildi. Baba· 
sı onlara kızacak olursa belki de olğu
na hiç yardım ctmiyecekti. 

İngilizceden çeviren: Sezal Yq&t 

kuvetsi.z dÜ§miiftÜ. BJru 1stirahat eımel 
ve kendini toplamak için doldulu 1ere, 
deniz kenanndaki kliyüııe çe]dldL 

İşte burada Ro.sini, Amelyayı sevdi! 
Rosini her alqam jÜlıe§in batl§llll &e1."' 

retmek için sahile inerdi Yalnızlığı .,. 
ven ressam köy halkının toplandığı kum
sala uğramaz, binz ilerideki kayalıklara 
çıkar, oradan gözlerile güneşi batmcııa 
kadar takib eder ve gruptan sonra ses • 
siz sedasız evine dönerdi Bir akşam gem 
kayalıklara çıkmıştı. Biraz ileride, dijıer 
bir kayanın izeriııde genç bir kız gördi: 
Bu Amelya idi Ve i§te Rosini ilk göıiif
te genç kızı bütün mevcudiyetile sev • 
di! 

Amelya zengin. ail ve mağrur bir 
Y.ontun kızı idi. Aldığı terbiye neticesi • 
da babası gibi herkesi kendinden aşaiJ 
görürdü. 

Önceleri genç kız ressamın ateşli aöa
lerine ehemmiyet vermemiş, onun aşk ı. 
tirafJarına güUlp geçmifU. .Fakat sonra• 
ları onun tek renkle tablolar yapan mep 
hur san'atkar olduğunu öğrenince ıent 
adamla konuşmakta bir beis görmemİf ' 
ti. 

Günlerce, haftaıaraa çı]gın gibi se~ 
tiler. Daha doirusu Rosini çılguıca sevdi. 
Amelya da muhbele ediyor göründü. 

Bir akşam gene byalıklara oturmut 
grubu seyrediJW.larilL Amelya Rosini • 
den bir portresln1 yapmasını rica etti. 
Genç ressam durakladı. Gözlerini daki • 
kalarca ufka dikerek sessiz kaldı, sonra 
sevgilisine dönerek yalvardı: 

- Şimdi çalıpmıyacak kadar balsız w 
hastayım . .Müsaade et bir kaç zaman bd
liyelim. 

Amelya fena halde boıuldu. O vatta 
kadar her istedilini yaptırmala alıştJil 
için bu red çok camıu sıkmı§tı. Hiç bil' 
~ey söylemed~n kalktı ve unkl•fh. 

Ertesi akşam •JIU Jef'e geldiği ZBJlllll 
Rosiniyi göremedi, omudannı silkerelt 
döndü. 

Ve o gündl'n itibaren tam iki hafta 
genç ressam odasından dışarı çıkmadl. 

Yemek zamanlan ev sahibesi elindeki 
tepsiyi san'atkarm kapısına bırakır, bir 
şey isteyip istemediğini sorardı. Böyleee 
iki hafta geçti. O gün sabahleyin ihtiyar 
kadın bermi'ıtad Roeinrnin kapısını vur
duğu zaman cevab alamadı. Merak edip 
eda kapısını araladı, 10nra elindeki tep. 
siyi yere fırlatarak haykıra haykıra 80 • 

kağa fırladı. Kadmm yayguuile eve a. 
şüşenler Rosinı'nm oduma lropnlar. O. 
daya girenler genç san'atkAn tam kapa-

F'ehametin gözlerini kamaştıran bi· 
l'az da onların bugünkü yaşayışları idi; 
ne zamandanberi doktor Hamdiden bo
§anıp Hüsameddine varmayı, biraz da 
bu saltanata kavuşmak için istiyor, de
bileıbilirdi. Bir aralık kocası ile beraber 
luıkaraya gitmişlerdi. Onlar orada iken 
liUsameddin de İstanbulda Süheyla ile 
tanışmış, onunla evılenmeğe kalkmış • 
tı. F'ehamet bunu duyunca ne yapmış 
Yapmış, işte en sonunda kocasından bo
§anmıştı. Bir kaç gün içinde de Hüsa
ltıeddini kandırmış, Süheyla.dan vaz • 
g~Çinniştıi. Yazık ki, işte bugün ortaya 
h~ç umulmadık .bir terslik çıkıyordu. 
Şıındi yeni baştan başlıyacaklardı. Hü
&aıneddin karısını boşıyacak. kendisini 
ancak ondan sonra alabilecekti. Bu a -
~da ne olursa olsun herkesin gözünü 

, nan karşısındaki duvann dibinde arka .. 

ndi üstüne çevirmekten, hele Hüsa
ltıeddinle babasının arasında bir dar " 
gınlık çıkmasından pek korkuyordu. 
~nra Süheyla da, kocasının bir b:ışka 
adın için kendisini bıraktığını görün

ce, tarn ayrılacakları sırada, kim bilir 
~~sıl güçlükler çJ.karmıyn k,alkabilfrdi. 

ll{'kıın ilk gününden onlarJ kendi tu· 
ıafüna d'' ·· .. t" uşurmuş u. 

Hi.isameddin, üzüntüden şa~ırmış, 
~evgiclen gözleri kararmış, karşısındaki 

• 1 ·y...._ 

üstü ölü buidular. Beyaz badanalı du " 
varda tabii büyüklükte bir portre gim 
çarpıyordu. Bu resim de Rolini'ntn fllld 
eserleri gibi tek renkle, bn renCi kırmm 
He yapılmıştı. Resme blılranlar gözleri " 
nin mağrur bakıpndan, dudaklarıma 

müstehzi gülü~nden Amelyayı tamm .. 
lardı. Rosini son eserinin ayak ucundl 
st.kin yatıyor w. göğsünde, tam blbinill 
üstündeki küçük bir delikten hafif ba8' 
kan sızıyordu'~ 

Yarmki nusllamızda: 

Kaybolan tebessU111 

Yazan: Peride Cet•ı 
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Azeri Türkleri Asganzn her tarafında kuvvetli bir 
iktısadi yayılma kabiliyeti göstermişlerdir 

1 

Yaun : 
M. Raıim Özgen 

1 1) 

,, .. ~. // i .• 

Lidyalılar geriye çekilmişlerdi 
- Şükür olsun Allaha, Gızılbaşaın! birini gördükleri zaman derhal o gün· Sizik .. etrafına ba 
Bunu söyliyen insanın zihn:nde, şiir leri hatırlarlar ve bize yapmadıkları ik· kmdı. Kahinin, bi • ·{ 

olarak yegane hamule de, Şah İmlailın ram kalmaz. Kafkasya, ba§U başına bir raz geride, yaralı 
t ürkce Hatai divanının kasıde ve gazel· alem olmak itibarile, siyasi görüşleri yatığını gördü. Kaş• 
leri ile Fuzuli divanının gazellerid~r! başkadır; fakat, milli duyguları itiba· tu; onun yaralarını 
K ür nehrinin şimali sünni, cenubu da rile bize karşı yürekleri zayıftır. sardı. Yaralar teh • 
Şiidir. Yalnız bizim hududumuza ya • Kafkas Azerisinin modern kültüril likeli olduğu halde 
kın olan sahada ayrıca biraz siinni var- milli değildir; biri çarlık, diğeri bolşe· Kahin kalkıp otur .. 
dır. Şii veya Sünni. Bunların hepsi de viklik devrinin tesiri altında inkışaf et. du. 
T ürktür, tamamen, bütün kökleri ve miş olan modern kültür onlara Rusya. Sizik .. uzak me • 
b ütün varlıkları ile Türk1 dan gelmiştir. Bununla beraber, hangi safelere kadar düş • 

Azeri Türkü ,İranda olsun, Kafkasta renkte olursa olsun, bu kültür de kuv- mandan eser kal • 
olsun, Türk duygusu, Türk külti.lrı~ ba· vetlidir. mad\ğını gorunce, 
'kımından bizim Anadolu Türklüğünün, Bilhassa siyasi ve içtimai kültürleri harp meydanını gez 
Ankara şarkında bulunan kütleden pek çok yüksektir. Bu nevi meseleleri tam meğe başladt. Ölen 
az vasıflarla ayrılır. Yalnız siyasi <luy· bir Avrupalı kafasile mütaleaya kadir arkadaşıarmı ara • 
gularında ve görüşlerinde fark v:ırdır. olan Türk münevveri hesabs:z dene • dı. Başları ucunda 
İranda başka bir siyasi şuur, Kafkasya- cek kadar çok ve hatta bizim vasati se· ağladı. Nihayet, yor 
da başka bir hareket vardır. Üç muhte· viyemizden yüksektir. Bunun için, bi· gunluktan ve tees • 
lif hudut içinde vukua gelen siyasi ta· zim Kafkasyayı işgal ettiğimiz zamana 1 sürden, bir yerde 
rih tekamülü, üç tarafta da başka baş· aid hatıraları hiç de iyi olmamıştır. Ma- baylldı, kaldı. 
ka siyasi duygular yapmış, fakdt, bun· alescf, bu memle'kete fatih olarak gir - Kiıhin.. Siziğin 
lar kütlevi kültür bakımından ve içti· miş bulunan kuvvetlerimiz, orada bir ta bayıldığını görün • 
mai seviye itibarile hep aynı şey kal • kım hatalar yapmış olduğu gi.bi İstan- ce, yarasını unuttu. 
mışlardır. Ayrılan yalnız İstanbul kfü· bul da Kafkas siyasetini iyi idare ede • Arkadaşını ayılt • 
t ürüdür. memifltir. Bununla beraber, bu devri mak istedi. Aşağı • 

Azeri Türkleri tenkid etmekten çekinirler ve bu da ga, derede su var • 

A h f d k tl. bı'r sırf bizi tenkid etmeği terbiyeye ve bil· dı. Sizig·iıı borusu • 
syanın er tara ın a uvve ı 

iktısadi yayılma kabiliyeti göstermiş hassa minnettarlığa muhalif buldukları nu aldı. Fazla kan zayi et -
ve pek çok zenginler, iş adamları ye • ve bizi ağabey tanıdıkları içindi. tiği için mecalsizdi. Giiç halle ayağa 

- Eyıbi yoh, siz bizim ağabey,"mi1_c;i- k lk s tiştirmiş olan Azeri Türkleri, kendi ik· a tı. endeliye sendeliye yürümeye 
tısadi kuvvetleri ve bilhassa akılları He niz. Ağabeyler, hazan küçüklere karsı başladı. Beş on adım yürür yürümez 

haksızlık da etseler, gene ağabeyidir· -
çok iftihar ederler; hatta, mağrurdur· ler! fenalaştı; düştü. 
lar dahi diyebilirim. Hiç unutmam, bir Sizik .. biraz sonra ayıldı. Ayağa kalk· 
gün böyle bir Türk bana Mustafa Ke. Derler. Benimle samimi konuşmuş tı, ama bitkin bir halde idi. Etrafa ha-
mal paşa hakkındaki duygusunu şöyle olanları içlerini bana açmışlar, derclle- kımrken, kahinin otlar arasında upu • 
anlattı: rini yanmışlardır. Fakat, ekseriyet, 'bu zun yattığını gördü. Yanına gelince, 

- Bilirsen Mehettin efend~. bu Mus- bahsi hatırlamıya ve ima ile olsun şika· karnındaki yaradan barsakiarının dö • 
tafayi Kemali Paşa çoh ahıllı kişidi. yet etmeğe lüzum görmemiştir. Bize külerek öldüğünü anladı. 
Böyle ahıllı kişi her yerde tapmalı ol· karşı hürı:ı;tıeri bu kadar derindir. Boru sesleri, pek yakından geliyordu. 
maz! ( 1) • Bu tafsılatı vermekten maksadım, Sizik, biraz daha dayanırsa kurtulaca • 

Böyle başhyan, bu Bakü'lü Türk, o· Kafk.asy~ ve Azerbaycan işleri hakkın· ğmı biliyordu; fakat o kadar nccalsizdi 
nun akıllılığını iyice anlatmak için ba· da şımdıye kadar bu memlekette hiç ve başı o kadar dönüyordu ki bir dPfa 
na bir misal vermek ve bir mukayese malum olmamış ·bulunan veyahud pek 1 daha düşüp bayıldı. ' 
yapmak istedi ve şöyle söyledı: a~ ins~n tarafından bili~~n bazı şeyle· Bu anda tepede, nereden çıktığı an-

- Bilirsen, biz Turkler Ruset'te (2) rı, tarıhe yardın:ı etmek u.zere, bu h~tı- laşılamıyan .. belki de, ge.en ordunun 
şöyle diyerik: Üç Urus'un ahlı bir ara· ralar arasında zıkretmektır. Yazacagım hareketini tarassud etmive memur olan 
ya gelende bir Cuhut (3) ahlı olar; am. ş:yler, m?mleket ıh~_r.ici~~eki ittihatcı· bir Lidyalı göründü. Ye~de baygın ya
ma üç Cuhutun ahlı bir oianda bir Gaf- lıgı da alakadar et~ı?ı • ıç~n tamamen tan Siziğin müzeyyen kı!ıcını görünce 
gas ( 4) eh1inin ahlı olar. üç Gafgaslı • mevzuumuzun dahılınaedır. çekip almak istedi. O anda, Sizik, biraz 
nm ahillari bir araya gelende de bir Çarlıgrn inhilalinden sonra kendine gelerek kımıldadı. Lidyalı, 
Türkun ahlı olar. İndi bu Mustafayi Çarlığın inhilalini müteakıb Kafkas· hançerini çekti ve Siziğin yırtılmış zır. 
Kemali Paşanın da ahlı üç Turk'un ah· yada Azeri, Güreli ve Ermeni ol • hı altında görünen göğsline, tam kalbi· 
lına bedeldir! k ·· ·· h nin üstüne sapladı. Sizik, yalnız bir ma uzere uç cum uriyet teşekkü. et· 

Du··nyada Mustafa Kemal p:tcadan a- · t' B mh · 1 cAh!» diyebildi; derhal can verdı. '"" mi§ ı. u cu urıyet erin üçü de, de-
kıllı insan olmadığına kani olan bu Ba- rece derece, sosyalizme yaklaşan milli * 
k • •ı·· T'" k d ·· T'" k'" k 1 k Efrasyab ordusunun ilk süvarileri, ·u u ur , on a uç ur un a ı uv- cumhuriyetlerdi. Gürcistanda sosyal 
vetini görüyor ve artık bundan ötede demokratlar, Aze:rbaycanda müsavat • akşama doğru geçidde göriindüler. Ge-
bir akıl ve zeka kuvveti bulunabilece· cılar ve Ermenistanda da sosyalistle len süvariler, geçidin iki tarafındaki te· 
ğini hatırına bile getirmiyordu! İşte, nasyonalist arasında oynıyan komiteci- peleri, sırtları tutarak, oraca, ordu·gah 

k k • kurdular. Azeri Tür ler, kendi akıllarına ve en· ler hakim idiler. Bu üç memleket için· 
di varlıklarına bu kadar kuvveti~ gü • de hakim olan siyasi fikir, aralarında Hükümdar .. ancak, ertesı günü ak • 
vcnirler. Bakfı'nün petrolleri, Asya ve federatif ibir Kafkas memleketleri itti· şamı .. bütün süvariler, onları müteakib 
bilhassa eski Rusyanın ticaret alemin· hadı kurmaktır. Ancak, ilk zamanlar • piyadeler ve mancınıklar, geçidi geç • 
de gösterdikleri faaliyet sayesinde, bü· da aralarında böyle bir şey yoktu. Aze· .ikten sonra, Siziğin öldüğü tepeye gel
tün devlete iştirak hak~n mahdud olan ~iler, Gürcüler, Ermeniler, ayrı ayrı di. Bir müddet, sırtlarda serilmiş du • 
milliyet camiaları gibi, bilhassa Kaf . ; birer cumhuiyet tesisine çalışıyorlar • ran ölülere baktı. Siziğin cesed! kendi· 
kasyada çok ileri gitmiş olan bu 'I'ürk, ı dı. sine gösterildiği zaman ço:<: müteessir 

oldu: 
bizi çok sever. Azeriler, eski Çarlık zamanında hü· 

- Yazık! Yazık! En sanlı kahraman· 
!arım ile yirmi bin aske;!m elimden git· 
ti. 

Türk aleminin büyüğü kumet işlerinden uzak kalmışlardı. Bu· 
nun için, bu işi yapmakta Gürcülere 
nisbetle fazla müşkülata uğramışlardı. İstanbulu ve İstanbulluyu pek az ta

nırlar. Buna rağmen sevgiıerı pek de· 
rindir. Bizlerden birini ~ördüıer mi, o. 
na nasıl ikram edeceklerini bilemezler. 
Bizi Türk fıleminin büyüğü, ağabeyi o
larak tanırlar ve, bunların itina ile mu· 
hafaza ettikleri eski Türk kültürüne gö 
re de cAğabey:ıı lik hakkı büyük şeydir. 
Gayet tabii sebeblerden gelen bu sev· 
giyi arttırmış olan bir de büyük sebeb 
vardır: Çarlık inhilal ettiği zaman 
Kafkasyada vlicuda gelen kargaşalık 
osnasında, komiteci teşkilatları saye • 
sinde kolay sıluhlanan Ermeniler, Türk 
ler üzerine yüklenmişler ve onları küt
le halınde öldürmeğe başlamışlardı. 
Türk ordusunun sür'atle harekete ge;
mesi ve· pek az kuvvetlerle Kafkasyay: 
işgal edıp bu kıtalin öniıne geçmesi, 
onlarda sevginin yanma bir de minet • 
tarlık ilave etmL~ti. Bunun için, bizden 

( 1) Bulmak kabil değildir 
( 2) Rusya da. 
( 3) Yahudi. 
(4) Kafkas 

Deyince, vezir Harpag: 
(Arkası var) - Süvari kumandanımız harb sah:ı------··· .. ······ .. ······· .. ····· .. ··· .. ···· ....... _... , r l sını gezmiş. Lidyalıların bızimkiJ~:den 

J\To··b l l fazla telefat verdiğini söylüyor. Uzül-
- e ç meyiniz şevketlim! Şan ve şerefinizi 

Eczaneler düşmanımıza itiraf ettireceğiz. 
Dedi. Bu gece n öbetci olan ecz:ıt.ıf'ler şunlar • 

dır : Lidyahlar, geriye çekilmişlerdi. Or· 
İstanbul cih etindekile r : du, ertesi günü ileri yürüyü~e devam e· 
Aksaro.yda : <Sarımı. Beyazıdda : <Ce· decekti. Efrasyab, çadırına çekildi. Çok 
mm. Knragümrükte : CFuo.d>. Şehzade. yorgun olduğu ve erken kalkacağı için 
başında : (Asaf). Samntyadı:.. : (Tcofi -
ıos). Eyüpte : (Arır Beşir>. Emlnönünde: erkenden yattı. Teessürün verdiği ra· 
CBensason). Küçü:kpaznrdn : <Hulüsl>. hatsızlık içinde, geceyi bir sürü rüya -
Baklrkoyünde : (Meı·kez) . Şehremlnin- larla geçirdi. 
de : (Nftzım>. Fenerde : (Emllyadl). A • Bir rüyası şöyle idi: 
lemdardıı : <Sırrı AsımJ. cHarb meydanında imiş. Askerleri, 
Beyoğlu clhetindekiler: 
istıkl{ll caddesinde : (Kanzuk>. Dairede: Lidyalılar]a muharebe ediyorlarmış. 
(Güneş). Topçularda : (Sporldis). Tak- Birdenbire hava kararmış. Gözlerini, 
simde : <Nlznmeddln). Tarlabaşında semaya kaldırıp bakmış. Orada, fırtı • 
CNihadl. F•"Ude : Halk>. Beşlktaşta naların, yıldırımların ~<:aynaştıg· mı, a. 
<Süleyman Receb). 
Boğaziçi, Kadıköy ve Adalarda: !evlerin parladığını.. bütün bunların, 
Üsküdnrdıı : (İskcleb:ışı). sanyerde : bir an içinde, ordusunun üzerine yağ • 
(Osman>. Kadıköyünde : <Büyük, Üç - dığım görmüş. Askerlerinin dişbudak 
ler). Büyilkadndn : (Şinasi Rıza>. Hey- ve clmÇt ağaçlarından yapılmış olan 
belide : (Halk>. '----------------= mızrak sapları, kalkanları, kargıları .. 

süvarııerinin zırhlarile beraber atları J Midya kralı .. kahinin verd.iii bu h~· 
yanmış. Arkasından, askerlere, bir sil· her önünde düşünceye daldı. Harbe gı 
rü kurt, ayı ve yılan saldırmış. Asker· riştiğine pişman oldu. Lidya kralı Kre 
ler: cEfrasyab! İmdadımıza yetiş!:ıı di· züsle anlaşmak .. harbten vazgeçmek fe 
ye bağırışıyormuş. O, onların yanına na olmıyacaktı. 
gitmek istemiş, ama ormandan çıkan Hükümdar .. böyle düşünürken, bir
bir aslan kendisine doğru ilerlemiş ve denbire, borular çalmıya başladt. Ça -
üzerine atılmış. O, aslania boğuşmıya dırından çıktı; önündeki ovaya baktı. 
başlamış; fakat, o mu aslana, aslan mı Uzaklarda, toz bulutları dalgalanıyor· 

on galib gelmiş, anlıyamamış.:ıı du. Lidyalılar ilerliyorlardı. Artık, dii-
Hükümdar, bundan sonra, tekrar şüneceği bir şey kalmamıştı. Harb de • 

şöyle bir rüya görmüş: vam edecekti. 
«Ü, Ekbatandaki sarayının merdıve - * 

ninde duruyormuş. Yanında çifte zin. Harb .. kahinin dediği gibi çok kanlı 
cirle bağlı bir ayı duruyormuş. Bırden· oldu. Beş sene devam etti. Midya or • 
bire, önünde otuz ayı belirmiş. Bu ayı· dusu, bir kaç defa Lidyanın p,D.yitahtı 
lar, Kafkas dağlarından geliyorlar ve olan Sard şehrine kadar ilerledi. Her 
insan gibi konuşuyorlarmış. Kendisine: defasında büyük bir bozgunluğa uğrı· 
Kudretli hükümdar! Bu ayıyı niçin bağ· yarak, takib eden düşmanın önünde, 
ladın? O, bizim akrabamızdtr. Onu bı· Midya arazisine kadar rüc'at ettL . 
rak! Bırakmazsan seninle boğuşacağız.. Harlı .. iki tarafın taarruzu ve rüç'atı 
demişler. Bu anda, sarayındaki tazıla:-· ile .. dinlenme ve yeniden hazırlanma 
dan biri koşmuş .. en büyük ayının üze- fasılaları ile beş sene devam etti. 
rine atılmış. Tazı ile ayı boğuşmuş, a- Altıncı sene başında .. çok şiddetli bir 
ma, hükümdar hangisinin galebe etti· meydan muharebesi oluyordu. Güne§ 
ğini gene anlıyamamış.» tutuldu; gün ortasında ortalık o kadar 

Efrasyab .. uyandığı vakit .. başmü • karardı ki göz gözü görmez oldu. Ay -
neccimi çağırttı. Gördüğü bu iki rüyayı sız, yıldızsız bir gece gibi, her tarafı bir 
tabir ettirdi. karanlık kapladı. 

Kahin: Bu halin karşısında muharebe durdu. 
- Şevketli hükümdar! Mabudlar, İki taraf ordusu, korku ve telaş içinde 

harbin çok çetin ve kanlı olacağını.. sc- karma karışık oldu. Askerlerin her biri, 
nelerce devam edeceğini.. iki tarafın kendi memleketlerine doğru kaçıyor .. 
da bu harbi kazanamıyacağını anlatı • lardı. Herkes, dünyanın sonu geldiğine, 
yorlar. kıyametin kopmıya başladığına zAhip 

Dedi. oluyordu. (Arkası var) .................................................................... 

• 
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l3 Haziran S O N P O S T A 
-==-=========================================================~~~~;;,,;;;,;,;============::======================================~S~ayf~a====Jl:.:_ 

İdama mahkiim edilen Ata türkün ulvi hareketi 
. . (B<l§tarafı 7 incı srı11feıcla) 1 Bu serveti hazineye terketmekle Ata- Atatürk her vakit her şeyi de zeka-

libı rnutemadi çalışmasının ve tesir et- türk kendisinin servetin fevkinde ne ka- sını, irfanını, ruhunu her şeyini bu mil
ınesınin bir neticesidir. Bu istikamette ı dar yüksek bir adam olduğunu millete lete bu toprağa hediye etmiştir. kumandanlar kimlerdir? 
~rüyoruz. Bugün de Atatürkün kani ol- bir defa dah:ı göstermiştir. Kendisine bu Berç Türker Atatürkün Türk mille-
uğu esaslı bir siyaset itikadı şudur. Bu kürsüden tazim ve teşekkür hislerimi ar- tini kurtarmak ve refaha ulaştırmak (Ba§taro.fı 1 inci sayfada) 

l mek icap ettikçe Tuhaçefski raportör 
oldu .. llleınleketin kudretinin ve servetinin art- zctmkle rnübahiyim. yolundaki çalışmalarını şükranla ifade 

:ası için köylünün vaziyetinin ve iktısa- Yeni bir ders ederek bütün yurd içinde büyük şefin 
İçlerinde bir tane de mareşal bulu

nan Kızılorduya mensup sekiz kuman
danın, tevkilini daha sonra da idama 
mahktim edilmelerini, Sovyetler Birli
ğinde son yedi sekiz ay içinde geçen 
muhtelif Troçkist muhakemelerinin ta
bii bir neticesi gibi saymak Hizımdır. 

Son sene içinde İngiliz kraJmın taq 
giyme merasimi münasebetile Londra-Varlığının yuksclmcsi lazımdır. Refik Şevket İnce cçok ahlaki ve haki- yarattığı ve her yabancı adamın gıpta-

d~ 'l'evessül etti&Timiz bütün içtimai ve en- katcn bugün yaşıyanlar~ ve yarın yaşı- sını mucip olan vahdeti tebarüz ettir -

1 Ustriyel tedbirlerin en yüksek semere- yacaklara verilmiş emsalsiz yeni bir ders miştir. 
erini vermesi memleketin köylüsunde karşısında bulunuyoruz• diye söze başla- Durak Sakarya, Büyük Şefin her -
~ ziraatinde elde edeceğimiz neticelere mış ve bunun lıoeası Atatürk, talebesi de kesin üstünde §ahsi meziyetlerini an· 
lcğhdır. Bunun için birkaç senedenberi bugün bizler, fakat her zaman bu mille- }atmıştır. 

0
Ylünün bugünkü çalışmasında daha tin evlatları olacaktır, demiştir. Muhittin Pars, Atatürkün millete :k semere elde etmesi için, koylünün Refik Şevket sözlerine şöyle devam et- ve yurda verdiği şeylerin sayılamıya

J ha çok kıymetli ve daha yeni vasıta- miştir: cağını her sahada başarılan ve kazanı
arıa istihsalatını kuvvetlendirmesi ve İnsan olmak itibariyle herkesin yüre- lan her şeyin onun eseri ve onun hedi-
eenışlctebilmesi için B. M. Meclisi ve ğinde muayyen bir şeye karşı bağlılık yesi olduğunu söylemiştir. 
~rrıhuriyet hükümetleri tedbir aramak- ve bu bağlılıktan doğan ihtiras buluna- ·Bir çiftçi sıfatile• 
1 '.kabili tatb1k olacak vasıta ve tedbir- bilir. Atatürk, bu ınsan duygusunun fev- Yaşar Örey bir çiftçi sıfatile kürsii-
t"rı. köylüye yaymak işini takib etmek- kinde ihtiras denilen ve insanları hazan ye geldiğini kaydederek Atatürkün 
;:

1
rler. Atatürk bu mücadelenin başın- esaslı menfaatlerden dahi uzaklaştırmak yüksek dehasının yarattığı ve bütün 

. dır. Onu takib etmekte çok dikkatli- ihtimali olan nakiseden ari büyu .. k feda-
~ salahiyettar şahsiyetlerin hayretle tak 
d z, Atatürk bu ~iyasetin memleket için- knrlıklarına şahit bir nesil olmak itiba- <lirle gördükleri ve tabiatla mücadele-
e büyük faydalar getıreceğine kat'i ola- riyle kendisine candan bag~lıyız. 

tak k nin bir timsali olarak saydıklarını ve 
L. anidir. Düşündük ki çiftlikler hü- Hüsnü Kitapçı, çorak topraklar il -
~um bu eserleri karşısındaki feragatlerinin ı . etin yeni ~iraati köylüye öğretmesi zerinde yarattığı marnureıerle, Türke önünde eğiliyorum demiştj.ı:, 
~n çok kıymetli saha ve vasıta olacak- önünde halledemiyeceği çetin hiç bir 
tdır, hakikat budur. ış bulunmadığını ve bu inancını bir de- Bena1 Aroman, Ataturk demiştir, 
~ernleketimiz.in muhtelif iklimlerinde fa daha telkin eden Büyük Şefin bu son zaten her şeyini kalbini, ruhunu, dü ~ 

~tın ve verunsiz şartlar altında iyi ne- hareketile de Samsunda karaya çıktığı şüncesini, rahatını, gecesini ve gündü
. ceıer \'e iyi mahsuller ahnmıyacağı fik- zaman gösterdiği feragat misaline bir zünü bu millete hasretmiş ve ver • 

tine k 1 d miştir. . . arşı Atatürk bun arı vücu a getir- yeni örnek verdiğini işaret eylemiştir. 
~Ştır. Hepimiz bu~lan her v:sil~ ~le gö- Rasih Ka~~an da bütün şeref mey • •Her cepheden büyük • 
t Yor.uz. Bunlar Zıraat Vekaletının ge- danlarında Türke Başbuğluk yapan A· Halil Menteş, «Atatü rke yakı§an 
~k zıraatte ve gerek z.iraatin endüstri- tatürk'ün milletinin kalkınma işlerin· bu yeni ve büyiik feragat,· vatan -

Sinde ve her türlü terbiye ve yetiştirme de de daima rehberlik etmiş olduğu • }>erverliğin, uhlvvücenap misalinin 
~aları.nda girışeceği tecrübele~ • için nu işar:t etmi~~ir. önünde mebhut ve müteheyyic bu-
h vvetlı mesned olacaklardır. Hukumet Nakıye Elgun, Atamızın bu büyük 1unuyorum. Onun için fazla söz söy 
~zurunuzda ve millet huzurunda bu ve dünya hazinelerinden kıymetli he- lemcğe haleti nıhiyem mütehammil 
~t~iklerin bedcls.ız ve her türlü şartsız diyesine nail olan Türk milletinin ve- değildir. Esasen bu büyiik misalin 
bı zı_neye terkvlunmasındaki yüksek kıy- killeri sıfatile izin verin ilk önce sizi mana ve mefhumu her cepheden 
d etı kbarüz ettirmekte hakiki bir sevinç tebrik edeyim.> biiyüktür.,, 
\)~Ylnaktadır. Hükumet çiftlikleri alırken Diye söze başlamış ve demiştir ki: cBiz köylülcu 
'J 'nların iyi halde muhafazasını, daha zi- «Atatürkümüz semamıza doğduğu İsmail Mehmet Uğur da demiştir 

aa1to inkışafJarmın temin edilmesini ve gündenberi mütemadiyen her manevi ki: 
~rrılekete gPrek tecrübeleri yaymakta sahada bize nur, ışık verdi. Şimdi mad- cBiz köylüler bahtiyar bir ne • 
~gerek esash ve faydalı unsur olmasın- di sahada varını Türk mil1etine hedi - siliz. Çünkü Atatürkün kurduğu 

Çok dikkatli bulunacaktır. ye etmekle onun refahını, onun köylü- büyük Cumhuriyet bizim üzerimi -
. .\tatürkün çiftçilerimizin refahında ve sünün kalkınmasını emel edindiğini ve 7,e güneş gibi doğmuştur. Atatürk 
~aatın inkişafında şimdiye kadar takib onu sevdiğini tebarüz ettirmek istiyor. Türk köylüsünü sapanını bırakıp, 
~iği, §imdiye kadar ibzal ettiği alakayı Ne mutlu Türk milletine ki buna maz· kapısını kilitleyip çoluk çocuğunu 
. tıdan sonra da muhafaza edeceğine ka- har olmuştur.» aç bırakarak 8-1 O sene askerliğe git 
~ oluşumuz b;zim muvaffakiyetc itima- .. R.?şeni Ba~kın, kendisinden öne~ mekten kurtardı. Bugün Türk köy-
~ızın esasıdır. Biz Ziraat VeF-fılrtinde kursuye. gel~ış olan arkadaşlarının.~- lüsü yetimlikten gariplikten, sahip-
~ b o~unacık yeni us.ı.ılün ve yeni faa- f~de ettı~lerı .. d~!._~l?.rd~n sonra soz sizlikten kurtuldu. Çünkü Atatür-
"f'Yetıcrın ana hatlarını i1.ah ettik. Ziraat soylemenın guçlugunu bılmekle bera - kümüz vardır. 
~kalcti daha tedbirlerini etraflı bir su- ber, bir noktaya işaret etmekten ken - Hatiplerin beyanatlarından son· 

~ette. hazırlayarak bir program halinde di~i. ala~adığını kaydeylemi~ ve de • ra verilen teşekkür takriri alkışlar-
\' laturkim yüksek tasvibine arzedecek mıştır kı: la tasvip edilmiştir. 
~fibek~s~bile~thlkclmeye~lış~ ~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

.. ll~r~İ!Uiklcri Atatürk c. H. Partisinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-
t alı olarak saklıyordu. Şimdi hazineye g" Ünden : \ 3 ~o '- " r Ct 1) ı ~ ! ~ c 1 \ 
1::ketrnesi, bır defa çiftliklerin köylüler 
~; bir mekteb. teşvik edici bir vasıta 
,.. ınde kull&nılması devlet elinde ameli ••Okt . 
>11.. aı nazardan daha kolay ve daha 
l~kün olacağını ümid etmesindendir. 

h ~ıncisi, Cumhuriyet Halk Partisinin 
a~gun ınemlc:kctte faaliyeti hükumetten 
lıu~ bır siyasi teşekkül olmaktan çıkmış, 
ti fırnetıe mümteziç milletin ve devlc
>11~ müşterek bir müessesesi haline gir
d ış olmasındandır. Bununla Atatürk 
cıvıeı· f ilit ı, ukasmı farketmiycrek fırkaya 

ttı 
1
°1an, fırkaya olması düşünülmüş olan 

aı~ ların ha1Jneye iadesinde ayrıca bir 
tu~enabiık göstermiştir ki, bu da, men
l>a ~~rnakıa müftehir olduğumuz C. 11. 
~tttısınin bütün efradı için ancak haz, ;f, ~:vinç verecektir (Alkışlar). 
~ laturk, bize bir defa daha kendi hu
da t Ve rahatının, vatandaşlann refahın
def Olduğunu söylüyor. Atatürk bize bir 
tılll a daha kendi şan ve şerefinin, vata
duğu§an ve şerefinde ve kudretinde ol-

.ıl\ nu gösteı iyor. 

tiı· rkada§lar, m "iletin karşısında 
o/ 111 Yük•ek hiniyatınıza tercüman 

QrQk b . d ·· ı ·· k · A lif ._ rz e soy uyoruz r, ta-
"" b' . eli., ızrm en kıymetli hazinemiz-

,.,~ 0 nun fan ve fere/ini b iz vata
( a kudreti ve ıan ıereli sayıyoruz. 

;avo •esleri, sürekli alkıılar ) . 
tıl)}:~ekn. İsmet İnönünün Meclis heyeti 
teıtı·?l'ııyesmin ~mimi tezahüratı ve sü
ları 1 alkışlari)lc karşılanan bu beyanat
Şef~ lllüt:akıp söz alan hatibler Büyük 
'lsına bu ~.ksek değerdeki hareketi kar- 1 

IUkr a bütun milletçe duyulan en içten 
ttı.Uf~n Ve bağlılık hislerine tercüman ol-

lı tdır. 

"trı,tk ~larak sö:r. almış olan Mehmed So
leti~ iatürkün bugüne kadar Türk mil
~'hae ~e~.iye ettıği ve her biri diğerinden 
~rı ~stun blr d«>ğerde bulunan büyük 

erıııe inşaret etmiştir. 

1 - Umum Müdürlük Fen Heyetleri için aşağıda cins ve adetleri yazılı 152 
adet ve 3172 lira muhammen bedelli alat ve levazımı fenniye açık eksiltme ile 
alınacaktır. 

2 - Eksiltme 21/6/937 pazartesi günü saat üçte Ankarada · Umum Müdürlük 
Zat İşleri ve Levazım Müdürlüğünde toplanan komisyonda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi Umum Müdürlük Zat İşleri ve Levazım Müdürlüğünden ve 
İstanbulda grup tapu sicil Müdürlüğünden alınabilir. 

İstekliler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgeler ve 
muhammen bedelin % 7,5 teminatı muva kkate makbuzu veya banka kefalet mek-
tuplarile birlikte müracaat eylemeleri il an olunur. cl417. c3153. 

cBeş bin küsur liraya göre• 

Adet 

Sanğı TakEometresi 
Prizma 
Balastro 
Triliny 

eh 

G. Koradi Pianimetre 
Koordina toğraf 
Şeffaf minkale gradlı 
Verniyeli nıınkale graQlı 
Çelik şerit 
Jalon Avrupa 
Jalon Sehpası 
Mika gönye 60 lık 
Mika gönye 45 lik 

Adet 

4 
4 

13 
20 
3 
1 

12 
2 
7 

20 
20 
12 
12 

Liradan 

600 
20 

5 
2 

35 
100 

5 
50 
20 
2,10 
1 
1 
1 

Lira 

eh Mübayaası mali kayıtlar do1ayısile imkan dahilinde bulunmadığı takdirde 
cOtto Föneh 

:t Verilecek takcometrelerin kendi m iralan beher takeometre içir. ikişer tane. ---
TELEFON ABONELERİMİZİN 

NAZARI DİKKATİNE 
lstanbul Telefon Oirektörlüğiinden: 

1937-1938 Telefon rehberi tabettirilmek üzere olduğundan halen elde bulunan 
rehberde büyük hRrfle, meslek sırasında küçük ilanı bulunan abonelerimiz 

3/7/937 tarihine kadar yeni rehberde devam edip etmiyeceklerini bildirmedik
leri takdirde buna ait kararname mucibince ilanları yeni rehberde de aynen 

neşredilerek tarifesi mucibince ücretleri tahsil edilecektir. Bu kabil vaziyette 

olanlarla yeni rehbere bu şekilde kayıd arz.usunda bulunan abonelerimizin A-
bonman Dairesine müracaat buyurmala rı. (3313) 

1934 senesinde bolşevik partisi siyasi 
bürosu azasından Kirofun öldürülmesi
le başlıyan Troçki taraftarlarının tero
rist hareketi, ilk defa olarak müsellfıh 
bir kuvvet halinde devlet otoritesine 
karşı baş kaldırmış oluyordu. Bunun ü
zerine Zinovycf ve Karnene! tevkif e
dilmiş ve onar sene hapse mahkum e
dilmişlerdi. Z.inovyef ve Kamenef, o za
manlar mahkemede vrdikleri ifadeler
de, muhtelif zamanlarda Troçkiz.m le
hinde, yazdıkları yazılarla bu katli ma
nen teşvik ettiklerini kabul etmişler, 

faz.la bir şey söylememişlerdi .. Aradan 
daha ikı sene geçmiş bu zaman zarfın
da memleket dahilinde, Adeta dikkati 
celbedecek şekilde şimendifer kazaları, 
:fabrika yangınlan, infilaklar çoğal
mıştı . 

Çoğalan bu hadiselerin mes'ullerini 
araştırmakla meşgul olan Sovyet hüku
meti tekrar Troçkizmin tahripklir faa
liyetile karşılaştı. Elde edilen bazı ipuç
larile, yakalanan bazı vesikalarla Sov-

yetler Birliği mikyasında esaslı ve gizli 
bir Troçkist merkezin bulunduğu anla
şıldı .. İçlerinde Piyatakof gibi ağır sa
nayi komiser muavini, Sokolnikof gibi 
hariciye komiser muavinliği yapmış 
şahsiyetler bulunan birçok mühim ze-

vat tevkif edildı .. Tahkikat derinleşti
rildikçe evvelce Kirof meselesinde 
mahkum olan Zinovyef, Karnene!, 
Smilga, Proel>rojensk.i gibi şahsiyetle
rin alakaları da sabit görüldü. Bunlar 
da yeniden muhakeme altına alındı
lar .. O zaman c.leni olarak cereyan e-

den bu muhakemede mevkufların söy
ledikleri şeyler bütün dünya umumi 
fikirlerinde derin akisler yapmış, her
kes bu itiraflara adeta inanmak isteme
mişti.. 

Bütün bu muhakemeler esnasında, 
ayni zamanda gizli emniyet şefi olan 
dahiliye komiseri Yagoda'nın ihmali 
tesbit edilmiş, neticede iş onun tevki
fine kadar ır.üncer olmuştu .. 

İşte bugünkü gazetelerde idama mah
kum olduklarını okuduğumuz Sovyet 
generallerinin bu vaziyetlerini, bu tev-

kiflerini kısaca yukarıda hulasa etti
ğimiz Troçkist muhakemelerle bağla
mak zarureti vardır. Bugün bunlann 
tevkif ve mahkumiyetlerini intaç eden 
ipuçları muhakkak o muhakemelerde 
çıkmıştır. 

İdamları istenen Sovyet mareşalı ile 
Sovyet generalleri kimlerdir? Bunlar
dan ikisi, mareşal Tuhaçefski ile gene
ral Aydeman okuyucularunız için pek 
te tanınmamış kimseler değillerdir. 

Mareşal Tuhaçefski, Kızılorduda 
mevcut olan beş mareşaldan biridir. 
(Diğer dört mareşal: Mareşal Voroşi
lof, umum süvari orduları kumandanı 

mareşal Budyenni, umum erkanı har
biye reisi mareşal Yegorof, Uzak Şark 
ordulan başkumandanı mareşal Blü
her'dir.) H"1rb:ye komiseri mareşal 

Voro~ilofun muavini, yani Kızılordu 

başkumandan vekilidir. 

Tuhaçefski eski Çarlık ordusı: zabit
lcrindendir. Umumi harpte Almanlara 

ya gönderilmesi takarrür etmişken 
bilahare bundan vazgeçilmiştir. En son 
defa Letonya, Litvanya, Estonya gibi 
Baltık memleketlerini ziyaret eden 
Sovyct askeri heyetinin başında bulun-
du. Onlarfa bu memleketlerin erkanı 
harbiye re.:srerilc temaslar yaparak 
karşılıklı bitaraflık muahedelerinin 
müzakerelerini idare etti.. Bir kelime 
ile Tuhaçefski Voroşiloftan ve umum 
erkfinıharbiye reisi olan Yegoroftan 
sonra en nüfuzlu bir askerdi.. Tuhaçefs
ki yaş itibarile de gençti .. Ancak 46-48 
yaşlarında kadar vardı .. 

Tuhaçefskiden sonra en mühim şah
siyetlerden biri de general Aydeman
dır. 

General Aydeman, Assoaviyakim nn
mı altında t'Jplanan chava, ve kimyevt 
taarruzlara karşı korunma. znanasına 
gelen hava :kurumunun şefid!r. Bu
günkü Sovyet tayyareciliğinin işgal et-

tiği mevkie nazaran general Aydemıı
nın da memleketin müdafaası b&kımın-

dan çok rniıhim bir vazife işgal ettiği 
muhakkaktır. 

'Mevkufların arasında isimleri geçen
]erden Yakir eski bir partilidir. Rütbesi 

birinci feriktir. Ordu kumandanlığı va
zifesini yapmakta idi.. Dahili harplerin 

hemen hemen hepsinde bulunmuştur. 
Uboroviç, Feıdman gibi generaller de 
Sovyetler Birliği mikyasında maruf 
kimselerdi. Bunfarın içinde an az isim
leri duyulaniar Kork, Prenkof ve Put
nadır .. 

Generallerin muhakemesi 'ÇOk kısa 

sürmüş, hemen hemen bir gün içinde 
knrar verilmiştir. 

KIZ EVLENDIRDINIZ MI ? 
2 Bayın kahvede görüşmeleri : 

- Bay size bir şey soracağım, acaba 
bu yaşa geldiniz bir kız evlendirdiniz mi? 

- Sormayınız! Bu sene üçüncü kızımı 
evlendirdim. Biıtün işler yolunda gitlL 

- Demek ben de böyle olacağım. 
- Hayrola Pfcndim? 
- Bu haf ta kızımı nişanladım, iyi bir 

nileye mensup, genç bir delikanlı, büyük 
bir zevki selimi olup gayet müşkülpesent· 
tir. Bunun için çeyizini nerede yaptıraca
ğımı düşünüyorum. 

esir olmuş, esirlik hayatı esnasında gös
terdiği enerji ile tanınmıştı. Sosyal 
menşe itibarile işçi değildir. Komünist 
partisinin Pski azalarından da değildir. 
917 de birinr\teşrin inkılfıbının palla
masile beraber Çarlık ordusunun bir 

çok rütbeli zabitleri gibi o da inkılfıpçı 
harekete karışanlardan biridir. Bir çok 
cephelerde harbetti. Bilhassa 1920 se
nesinde Lehlilcrin Ukranyayı istilası 

- Amma yaptınız ha; niçin bu kadar 
düşünüyor ve beyhude yere üzülüyor • 
!,Unuz? Beyoğlı.mda Galatasaray Lisesi 
karşısında 178 No.lu meşhur DAVİD 

mağazası var, orada en güzel pijamalar, 
gömlekler, iç çamaşırlar, ,.e fevkalade 
ropdöşambrhır ile kadın için Kimonolar, 
kombinezonlar, çamaşırlar ve radyo mar
ka ipek çorapJ::ı.rın zengin çeşitlerini bu
lursunuz. 

sıralannda Dudycnninin maiyetinde o
larak Lehlilere karşı muharebe etti. 
Sırasile, Denigen, Vrangel, Kolçak gibi 
beyaz kumandanlara karşı da çarpıştı. 

Zckasile, askerlik sahasındaki bilgisile 
temayüz etti. Bilhassa askerlik işlerin
deki teknik malfımatı sayesinde adeta 

Voroşilofun sağ kolu vaziyetine geldi.. 
Sovyet kongıelerinde Kızılordunun 

teknik terakkiyatı hakkında rapor ver-

- Demek bunların hepsini DA VİD ma
zasında bulacoğım. Verdiğiniz mallımat

tan dolayı teşPkkür ederim. 

Çil ve lekelerin için 
yalnız 

Fazıl çil ilacı 
na itibar et. 
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Yağsız har menekşe 
Yağsız kar acı badem 

Acı badem yağlı 
Yarım ynğlı gece 

Yasemin ve gül yağlı 

HASAN KREMi 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyen izale 
eder. İhtiyarlan gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 
H•s•n ismine ve markasına dikkat. 

Hasan deposu : İstanbul, Ankara, Eakişehir, Beyoğlu, Bcıiktaı 

Şirketi Hayriyeden: 
DiKKAT 

Boğaziçinin Karadenizdcn gelen en temiz, en sıhhi havasile meşhur 
"AL TIN KUM PLAJI,. Pazar gününden itibaren açılmlfhr. 

* * * Köprüden hareket saatleri: "7,30 • 9,30 - 11,20 • 13,30 - 14,30 • 
16,JO - 18,30 ,, dır. 

Altınkumdan dönüş saattleri: "16, fO- 17,55-18,35-190,5-20,25, dir. ...... 

SON POSTA 

NAS1~1lAC1 
K ANZUI-< 

DOKTOR t1SiH 
AMERİKADA UZUN TETKİ
KAT NETİCESi OLARAK 
BULDUGU BiR FORMÜLDÜR. 
KANZUK NASIR ILACI 
en eski nasırlan bile kökün
den çıkarır. Ciddi ve şayanı 

itimat bir nasır ilacıdır. 
lNGILlZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - lsTANBUL 

Hakikaten 

KAR DOL 
En mükemmel 

Bir sinir d•mlası 
Heyecan, Korku, Çarpıntı 

Bat dönmesi ve bayılmalara 
nihayet verdi. 

Kadın kaç Y•tında 
daha güzeldir ? 

.. 

Bu sualin cevabını, kimseler 
veremiyordu. Fakat yapılan tec
rübeler ıu neticeyi verdi : 

- Kadın her yaıta güzeldir! 
Yalnız, VENÜS KREMi, VE

NÜS PUDRASı, VENÜS RUJU, 
VENÜS BRiY ANTiNi, VENÜS 

RiMELi, VENÜS ESANSI 
kullanmak ıartile ..• 

# HARBiYEDE 

BELVO 
Bayan 

Bahçesinde 

MUALLA 
ve 

ÇAGLA y AN SAZ HEYETi 

Aynca : S. A T 1 L L A 
RevOsllnlln yenilikleri devam ediyor 

------·············-·-·-· ..... ···---·-··· .... ·· Altınkum plajı, Rumelikavağında sahil tenezzüh mahalli ile cıvan 
S dl Son Posta Matbaası mesire yerleri ve ü ilce PIAjı Tnrkiye Cumhuriyeti Vatandaılanna 

münhasır olmak üzere bilaistisna serbset bulunduğu illn olunur. l Neşriyat Müdürü: Sellin ~gıp ~C 

~----------------------" SAHİPLERi: A Ekrem UŞAKLlGIL S. Ragıp EMEÇ 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELOEVŞEKLIGINE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri , Her eczanede arayınız. (Poıta kutusu ) 1255 Hormobin Galata lstanbul 

Oksürenlere: KATRAN BAKKI BBBBM 

Hazine IS 

TURYAG 
TÜRKlYE VAG VE MAMULATI SANAYİi LİMİTED 5İRKETi 

Aşağıda yazıh emtiayı imal eder ve satar: 
Yemek yağlan 

Rafine zeytin yağı 
Susam yağı 
Pamuk yağı 
ve diğer salata yağlan 

Sade yağları 

KOKOZİN 
TURYAG 
MARGARİN 

Bezir yağları 

İngiliz ka~namış açık 
İngiliz kaynamış koyu 
Türk çift kaynamış 

Çamaşır sabunları 

Zeytin yağdan yapılmış, 
MARSİLYA, DEVE, HALEY, 
ARAB ve diğer dnslcr 
TURSa çamaşır tozu 

Tuvalet sabunlan 
TURAN banyo sabunu 
ROZMARİ - FATl\tA - VERDA r 
Gliserin 
ve ilaçlı sabunlan 

Tıraş sabunları 

Tıraş kremi 
Tıraş sabunu 
Tıraş tozu 

Diş macunu 
PERLODENT 

Tuvalet esanstan 
Krem BARONtA 
Turyağı şampuana 

Tuvalet yağı 
Saç fiksatifi ---
Temizleme tozu 
ECE 

Merkezi idaresi: lstanbul, Sirkeci Nur Han No. 3-14 

Fabrikası: T U R A N - lzmir 

---·~-----------------------------~----

İŞ ADAMLARINA VE MÜESc;E
SELERE MÜHİM FIRSAT 

ISTANBUL TELEFON DIREKTÔRLOGONDEH: 
1937-1938 Telefon rehberi bastırılmak üzeredir. Telefon rehberi 16000 ~det::: 

sılacak, abonelerimize dağıtılacak, mem~eketimizin büyük şehirlerile ~ eO 
nebi memleketlerine gönderilecektir. Bu na binaen bu rehberler en ku rehberi 
pratik ve en verimli bir propaganda vasıtası olacak tır. Bu 16000 telefon 

günün her saatinde binlerce zat tarafınöan elde buhıtıdurulacak, mündeı:ı:: 
tından şehirler içinde ve ecnebi memleketlerde bulunanlar haberdar ~la~,_ 
bu yüzden Han veren zevat kendi ihtiyacına, meslcğ:ne ve arzusuna gore 

I • 
de etmış olacaktır. _. 

İşin i, meslcğıni, mamuliıt ve mahsuıa tın ı velhasıl hn türlü varlığını herk 
her muhite tan ıtmak için iyi bir fırsat olan telefon r~hberine ilan veriniz. l/!,_.., 

P ek yakında tab'ına başlanacak rehbere ilan vermek ve ilan şar\JarlJIJ ... --
m&k üzere Abonman Dairemize müracıiat buyurunuz. (3314) 


