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,-R-al-ay-da -ta-hrı-.k· -ve-te-cav-üz-ler-g-ene-a-rtı-yor-j JU NCELIN O E SÜ K o N 
Araolara mütemadiyen -

silih dağıtılıyor 
Teslim olmıyanların 
adedi yalnız 300 kiŞi 

Halepfen 300 kişilik bir fedai 
kafilesi gola çıkarılmış. 

Bütün geçitler ve dağ mıntakaları çevrildi, 
bunların da teslim olmaları pek yakındır 

Yusufhan aşireti kamilen inkıyat etti, teslim olan 
aşiretler efradı işlerile meşgul olmıya başladılar 

Suriye halkı Vatanilerin tuttukları yanlış yolu gittikçe daha iyi anlıyor, Vatani parti 
zaf a uğradı, yeni bir parti kuruldu, meşhur mücahitler de biri birlerine düştüler 

--·-···--------··--------~ 

Hatay da teşkilatı esasiye kanunu ile geni rejim Necmettin Mollanın 
beyannamesinin yarın neşri bekleniyor "'l k b Jd 

·> H t a T .. k - og u ay o u Antakya 23 (Hususı - a ay a ur • 
let aleyhine tahrikat gene gün geçtikçe 
arttırmaktaci~. Bir müddet evvel si -
yı:ısi sahnec!rn çekilmiş olan Suphi Be
tekat bugünlerde tekrar meydana çık
mış, halk aTasma nifak sokmıya çalışını· 
ya başlamıştır. 
Adalı Mehmet, Mustafa Kasid, beledi· 

'f P reisi Acı Etem bazı yerlerden yüz 
bulmuşlar ve bu yüz buluştan istifade e
derek Alevi halkını nümayiş yapmıya 

teşvik etmişlerdir. Fakat makul düşünen 
:Aleviler bu tahrikata aldanmak şöyle 
dursun Türklerle elele vererek kardeş 

gibi geçinır.eğe başlamışlardır. 

Şapka giyen Türklere zulüm 
Şapka giyen köylülere karşı yapılan 

zulüm ve tecavüze devam etmektedir. 
cTürkler miisH.iman değildir, malları, can 
ları hdaldır .. , şeklindeki propaganda ye. 
niden başlar.uştır. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

• 

VatanileTle a"asındıı ayrılık görülen 
Doktor Şehbender 

Almanya ve ltalya kontrol 
sisteminden çekildiler 

Beş Alman harp gemisi ispanya 
sularına hareket etti 

lngiltere ve Fransa Berlin hükumetine ihtarda 
bulundular. Beynelmilef ihtilatlardan korkuluyor 

Kayıp genç yapılan bütün 
araştırmalara rağmen 

bulunamadı 
Şehrimizin ma

ruf ailelerinden 
N ecmeddin Molla 
lar bir kaç gün -
denberi derin bir 

Mühim umran faaliyetine sahne olan Tun :eli vilıiye~inden bir görünüş: Mazyirl 

Elaziz 23 <Sureti mahsusada gönder - yüz kişinin de pek yakında hükumet kııv· 
diğimiz muhabirimizden) - Tunceli is- vetlerine teslim olacağı muhakkak adde 
lahat ve harek~t mıntakasında tamamile dHmektedir. 
sükun vardır. Hükllmetin icraatına mu- Bir kaç noktadan Dersim içlerine doğ 
h&.lefet edenlerin miktarı 300 kadar tah- ,ru yol inşaatı ~hcmmiyetle devam et 
min edilmektedir. Mühim geçit ve dağ mektedir. 
mıntakaları tamamen çevrilmiştir. Bu üç (Devamı 11 inci sayfada) 

teessür ve heye -
can içindedirler. 
Bu heyecanın se· 
bebi Necmeddin 
Mollanın oğlu Ha
san Canın bir kaç 
gündenberi orta -

dan kaybolması ve s •• • ı • • L d d 
bıtÇfilcaraştırma· NecmeddinMolla uvarı erımız on ra a 
lara rağmen bulunamamasıdır. Hasan 

Can evvelkı gün Necmeddin Mollanın da- 30 mı·ııetı• n gı• rdı•g"' 1• rnadı ve İş Bankasının Galata şubesi 
müdürü Bay Muhiddine uğramış, ken -

disine bir zarf bU'akmış ve ayrılmıştır. yar 1 ş t a 6 o ı d u 1 ar 
Bu zarfı bıraktığı zaman Hasan Canın n c l 
~on derece teessür içinde bulunduğu ve 
insicamsız sözler söylediği görülmüştür. l Londra 23 (A.A.) 
Bütün araşt.ırn;aJara rağmen o zaman - _ Valide kraliçe Ma 
danberi kendismden haber alınamamış - rinin de hazır bulun· 

tır. duğu Londra enter -

Şahitlik rekoru 
nasyonal binicilik 
turnuvasının üçer ki
şilik ekip halinde 
30 milletin iştirak et-

41 davanın şahidi ayni adam miş olduğu Pr:.ns dö 

41 d d B .. .. k d d Gal kupası musaba· 
ve ava a uyu a a a 1calarında yalnız 6 

ayni günde görülecek millet tasnife gire -
Londra 23 (Hususi) - Laipzig kruva-1 dan sonra, Alınan büyük elçisi Fon Ri - bilmiştir. 

r:örü hadisesi münasebetile dört devlet a· ı bentrop ile İtalyan büyük elçisi Grandi Büyükadada Alpaslan sokağında 55 nu- Bu çok güç müsa • 
rasında yapılan müzakerelerin inkıtaın· (Devamı 3 üncü sayfada) marada: otutan Ismail, Türkiye şahitlik bakada İrlanda ek.ipi ]Cahretman ıilvarilerimiz hareketlerinden euueı 

Soyadı almıyanlar.ın 
cezaları affedilecek 

rekorunu kırmış bulunmaktadır. Adalar 12 hata ile birinci, Almanya ile 'Belçika b ile dördüncü, Romanya 68 hata ile tie
.>ulh mahkemesinde 2 temmuzda bakıla- 28 er hata ile ikinci, Büyük Britanya 44 §inci, Türkiye 84 hata ile altıncı olmtİr 
cak olan 41 davanın hepsinde hazır bu- hata ile üçüncü, Birle§ik Amerika 48 ha- tur. 

!unmak üz~rc, İsmail için, 41 davetiye 
doldurulmuştur. Bu davetiyeler bugün 
kendisine tebFğ ~ecektir. 

Mahkemede bakılacak · olan bu davalar 
kırk bir ayrı şahıs aleyhine açılmış, 41 
,ağaç kesme davasıdır ve İsmail bunların 
hepsinin şah·didir. 

Almanya ile ticaret 
müzakeresi 

Hey'etimiz 3 Temmuzda 
Berlinde bulunacak 

Ankara 23 (Hususi) - Almanya ile ya
,ınlacak yeni ticaret anlaşması görüşme
lerinde hük.Umetimizi ekonomi müsteşa· 
rı Faik Kurdoğlunun reisliğinde Türko -

Nüfus dairelerinden birind• soy adı faaliyeti ps reisi Bürlıan Zihni, ticaret genel di· 
rektörü Mümtaz, nakit işleri genel direk-

Soy adı kanununun bütün hükümleri de kanunun bütün hükümleri tatbik e - ·t·· .. 1'.J-lil N . M k B k d oru .Lliıl azmı, er ez an asın an 
tatbik edilmeden evvel verilen müddet dildiği vakit bir çok vatandaşların soy Cabir, ofuten Faizden mürekkep bir he· 
içinde soy adı alınması bütün vatandaş- ,adı almadıkları görülmüştür. ,Yet temsil edecektir. Heyeti.iniz 3 tem -
!ara her türlü vasıtalarla bildirildiği hal· (Dep4mı 11 inci ıa.yfada) !Jluzda Berlinde bulınıacaktır. ( 

Resim müsabakamızın bir kısım 
talilileri de hediyelerini dün aldılar 

İki buçuk altın 
kazanan 

Bayan Sabahat 
Erzi 

Bir altm Ura kazanan Yarım aHm lira ka-ıa- ÇeJl'ek altm lira 

okayaculardaıı nan okuyucutıırdan kazanablard&n 

Bayan Belki& YMdam Bayan Nezihe Sonel Bay İhsanı Tuğcu 

Resim müsabakamızda hediye kaza·rın hediyeleri de posta ila peyderpey 
nan okuyucularımız evvelki günden iti-gönderilmektedir. Yukarıda dün hedi· 
haren idarelianemize müracaat ederekyelerini alanlaraan dördünü görüyor. 
hediyelerini alıiııya başlanuşlardır. İs·sunuz. Diğerlerinin resimlerini de sıra· 
tanbuldan başka fehirlerde bulunanla-sile neşredeceğiz .• 
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Her gün 

Dolctor Arasın 
Surigelilere nasihatleri 
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Bir eşek 
Davası 

~lüiija) (Dlblkl_....,........, 
ı - ıaı.Jllllri ~ AIW'lbda .. 

lmat&iin payıtahtıdır. 
2-- Eratosten bcllm Lbnderi,mJD 

• metiıur fil<'JJOfJarmdan~. MD61-
.. - ...., ene& c,rb'6t ...... 
lilıtlım '9flU bdar ,...,- Jrr. 

1 - Eaki YunanPerde q't lWıa :Brae-

f!&!!:i!!:==ıa=~::i;~~=2::='.~::;::z:::::::::::::;~:::::::.::::::~tm~.~ 



Almanya ve ltalya kontrol! 
sisteminden çekildiler 

Atatürk 
lbni Sina ihtifali dolayısı1e 
Tarih Kurumuna iltifatta 

bulundular 

anketi f Fransız kabinesi j Teyzenin 
memnuniyetle " Ulus ,. refikimizin 
karşılandı anketten çıkanhjı 

Parla, 23 (Hususi) - Yeni kabine - netice ve hükümler 
nin tepkkülü her tarafta memnuniyet- Ulus refddmbıcle N. B. tmr.asile yazı. 
le karplaımuşbr. Jıyor: 

Şotan, gazetelere yerdiği beyanatta Son Posta gazetesinin Beğendijiniz ka-
hükılmetin icUma1 ve mali kalkınma dua ft erkek ~ llaqileridir? ankeU 
teşebbüslerine devam~ bildir- devam ediyor. 
miştir. Modem guetecililin bu gibi yazılan-Beı Alman lıarp gemisi lspong11 

suldrına lıarelcel etti 
Kabine. yeni maliye mmn Jorj Bo- nı ıevkJe takip etmemek için insanda fel· 

ne'nin Amerikadan m~tma inti- sefe fikrinin mevcut olmamam JAzımdır: 
İstanbul, 23 (A.A.) -TOrt Tarih zarm ,•ncak salı günü meba•n mecli- ııevzwm dünya kadar eski olmasını 

Kurumundan: sine takdim edilecektir. Ba müddet zar- ra:!== "-·-""-'in"\ bdm için hangi erke-
(S., taNfı 1 .a-,- ,_ -ı-- WWW&e ve ...-- Y ... w. fında hükllmet beyunwu-=ıvnın ana .ıw .. ve erkek ~'" .. hanıt kadının daha ca· _ ... ~-) ın- ..-ı. .. t ....a--1..1- ola. ........._ edi Bu·· yük" 11':~...;k Filozofu ve Tıb Bil- ----ı • • .....,_., ............... 

-.a-a ..a_ -"- a__ .... _.._ --n.ıtecisl bal Ma- m-1· İbm' sına· '-·- 900 üncü yıldö- ·- ~ ._..r. .. hariciye mm__... ayrı 8Jft _. ı- ..-u....._. 1111&&QDI• fi&&.. .wu hatıan hazırJamcaktır. zip oldujunu öireJımek, gazete aayfala· 
; etmfı ve h6ktmet1erinin t.pm,. rlmme lloler lmliııdeJd l'ranm vapu- nümü dolayısile tlniversite konfe- Vaşingtondan yola çıkan Jorj Bone, nnda bir nevi ııosyal liboratuar iti gör-
ahillerinbı kontrolilm lftirak etmlJe • ıu lapenyoı harb gemm Cindad de Pal- rans salonunda yapılmış olan tören hareketinden evvel Runeltle görüş - met dejil midir? Hele iınkiıı olup da an· 
ceklerini bildirmiılerdir. ma tanfmdlD ~ ve harb ınünasebetile ilimlerin yüce himisi müş ve Avrupayı aJAJrader eden mese- kete cevab verenlerin fikirlerini bqka 

Maahaza ltalya ve Alman.ya ademi mil amUsl kumandanı İngi)jz Beaolution ve Türk rönesans ve ink1llbmm ya- leler etrafında müza\enıde bulunmuş- devirlerde veya bqka memleketlerde 
dabale k~ttesinden çelrilrnem.,erdir. zı.rbluuna verdill te1grafla llarianne ratıcısı Atatürk'e ittifakla verilen tur. yapılml§ bu çefit anketlerle karplaftıra· 
Diğer taraftan, Berlindeki Franm ve l«oler'de llvll Bask askeri bulunduğu- karar üzerine çekilmiş olan tazim Yeai bhiae pnUenafm eberiJet bilirseniz kendinizi cinalerin psikolojisi· 

lnglliz seferleri, ayn ayn Von Neurathl nu bildirmittir· Bu hususta St-Jan-de- telgrafına Ulu Şef şu iltifatnamele- lraapacalr ne dair oldukça tenevvür etmiş aayabi· 
sıyaret etmiflerdir. Qörüpnen1n mnma- Luz'da tahlrikat yapılacaktır. rile mukabele buyurmuşlardır: Paris, 23 {A.A.) _ Siyasi müşahid- lirsiniz. 
nu İspanya ılıelelesi tefkil etmiftir. T.,,.U ~- Ud laber Bay Basan Cemı1 Çambel ler, Cbautempa'nin phsiyetile yeni ka- Bir Amerika dergisi: c Vaktiyle kadın 

Von Neurath, sefirlere Alınanfalllll Londra, 23 (Hususi) - Marsilyadan Türk TarDı Kuruma Başkam bineyi teşkil eden zevabn hüldlnıetin erkeje muhtaçtL Erkek kadına bir iJlm, 
bahri kcmtrolden çekilmek husdlundaki gelen ve başka hiç bir menbadan teyid Dolmabahçe Sarayı • lstanlnıl iyan ve mebusan meclia1erinde büyük bir yuva ve hergünkü ekmeiinl verirdi. 
brannı bildirmiştir. olunmıyan bir habere göre, 50 bin İtal- Türk alimi İbıti Sina'mn ölümü- bir ekseriyet bunmasmı temin eda-e- Şimdi kadın kendini kurtarımftır; haya-

Almanyaya Wr ihtar yan gönüllüsü bugün Napoliden İspan- nün 900 üncü yıldönümü münase- ğinden şüphe ebnemektedirJer. um hzaomaktadır. Bununla beraber er-
İJi maıamat almakta olan mahaftl, Al· ya/;.n llareket etmişlerdir. betile yapılan törende bana karşı Pariate bugün hir niimaJit yapılaeak .kekten ıene ~· diyor. 

manyanm Vtlenata biildbnetine lwp hiç yol Fasının Suta Jimanınd.t Al• ıC>JterilıniJ olan temiz ve yüksek Paris, 23 (A.A.) -Milli halle toplan- Son Postuıın anketine c:evab vtren 
iık harekete seçm~i beyan etmek- manler tarafından tahlrimat yapıldığı hislerden mütehassis oldum. Teşek- ma komitesi, Janll büyük bir niimayiş .kadınlar çalışkan, zeki, 40-45 yqmda er. 

,_-:_eder ve~_._ ilim m"ntesiple-tedirler. haberlerinin de doğru olmadıjı anlaşıl- Aw.- ı uu~ u tertib edecektir. kekleri ve erkekler de saçının rengine, 
Esale" mnsak bir .,.,.hadan bi1diril - llllfbr. rine dainıt başanlar dilerim. Bu nümayişin hedefi, bü~ ~~u- boyuna, kU<>&UDa kadar tasrih ederek aa-

dfjine a&e, Frama w lngntere hfltt • Lcmdra, 2J {Hususi) - Franto hü - K. Atattlrk riyetçilerin, milletin ekleriyet~ ıste- dece kadmı beienJ7orlar. 
metleri, Berlindeki sefirJeriııi AbnanJa • killnetinin tanınması için Almanya ile mekte olduğu ve halkçılar cephesı vah· Kadınlarımız Amerikalılapyor ve er-
mn Valenala bük6metine karfl beynel - İtalya tarafuıdaıı Viyana hükOmeti İtalyanın deniz kontrolünden çekil • deti için matlub olan programdan baş- keklerim.iz erkek kalıyorlar: Anketin bi~ 
milel ihtOltltra aebebiyet verecek w nezdinde yapılan tavassut& reel cevabı mek hususundaki kararları Londrada ka program, bqka bir ekaeriyet ve baş- r.e ilham ettıli büküm budur. - N. B. 
Avrupa IUllıunu tehlikeye koyacak her verihniftit. derin bir heyecan uyandırmıştır. İngi- ka bir hükUmet ~ edemiyeceğini 
ı&irlü hareketlerinin vahametine Berlin , ...,.. knlı .._,._ _....., aldı liz hükıimetinin düşünceleri henüz bel- beyan ve ilin etmektir. B b k 
hiik1lmetinin nuan dikkatini celbe me- Londra, 2J (A.A.) - Kral, mt 16 li değildir. Eden, bu •lqlmı ve yarın lacar elçisiaia J8Ri Vazifeleri Qf Q Qft 
aur etmiflerdlr.. da Eden'i BuJdnghm sarayında kabul vaziyet hakkında arkadıtl•n ile müza- Budapefte ıs (AA) - lılacaristanm 7. .M b l 

......... t.p1uta etmif ve vaziyet halrkmcla maltmat al- kerelerde bulunacaktır. Ancak bu mü- Ankara eJçi9i Mariasly, Ankara elçilili .IS&'tlft il Q 
Berlın 23 (A.A.) - N~lar meclisi, mqbr. zakerelerden sonradır ki, İngilterenin üzerinde almak üzere, ayni zamanda Gelı~ nar 

mt 11,30 da Bitlerin riyasetinde toplan- ............. flkd ._. Wi 4lelil ne yapacağına dair bir hüküm vermek Macariatanı 1rakt.a ve İranda da temliJe O 
Dfbr. Toplantıda biltün nazırlar, ordu Loıidra, 23 (AA) - Almanya ile kabil olacaktır. memur ecliJmiltir. Ankara, 23 (Hususi) -Başhebn la. 
kumandanı General Von. l'riç, donan - met İnönü bir ~ gün 80lll'll İstanbula 
ma kumandanı amiral Baeder ve Alman H 11 D h t • • d giderek yaz tatilini geçirecektir. 

~~~=7.::: alay 1 ar e şe ıçın e Hariciye umumi 
da izahat VP.rmlftir. .Amiral RHder, 

~...E~: Silibh Urban Amik ovasını istili ediyor Aakaıa :!~liğiHariciJe u . 

tı hareketi fUdur· An I h d M h t D • • • · ı "h mumi kitibliğine Tahran Büyük Elçi· 
cAdemi m0ctaıı"aıe komitesi, dnletlerin Geçenlerde karaya ge en eyet azasın an e me erVlflD evıne sı a miz Enisin tayini kararllfmıştır. Eni' 

lllilessir bir teunüdünil farzeder. Bu te • ve bomba atıldı. Fakat kimseye birteJ olmadı Hariciye Vekili ile birlikte TahraııdaQ 
1a11üt, Laipzipı torpillenmesi meelesin- Aııkaraya gelecektir. Tahran büyük el· 
de kendishı! ptmnemiftir. Bmnetice Adana M (111111111 llahülrimizden) - ıelip yerlepnillerdir. ı ~ deh§et içinde olduju bildirilmekte - çiliiine Manisa meb'usu ve eski maarif 
Almanya, bundan b1J1e kontrol mtem'- SariJ9den &lnderllme w tepeden tırna- Halkı heyecana dÜ§Üren ve rahatlarını oır. • vekili Hikmet Bayurun tayin edilecetll 
• iftitake denm etmesine lüzum. ol • la bdar m18eUAb olup Bataylılan ted- kaçıran bu adamların bu hareketine kar- NIMf lf Jlpu llHlllar söylenmektedir. 
maclıtı mütaleasındadır. Almanyanın Ak- h1te memut edilen mühim miktarda Ur- fl sevkeclilm jandarma kuvvetleriııiD •- Kısmen Rum ve kısmen Alevi ohnat ----. -. 
denizdeki filOIUDu geri çalmp çalırmı • ban, Amik bu ovada kain Maz- cbklan tertibat halki tatmin etmekten üzere 100 kadar kadın Antakya hiikWnet llarefal Pilullskilll ees8lli 
~ hakkında bir 'f'1 ~ tepe, Sar.,:;.:::;yft, M-ıtı:re, Ak· uzatır. Bımbınn dolıa ileri~ yayıl. ~ ..:= ~ııa: Jldııdlıı lıir ilıtillf plb 

Bahri bir nfimaylf pınar, Kızılkaya, Çıplaktepe kiSylerine maJanndan korkuluyor. Halkın heyecan !erde bulwımUf}udır. BUDlan dalıtmak Varşova, 23 - Hükfimet ile ~rako':'1 

ma1:~~'~J. ,.ı!r.nr;::::; e···········:·····v···e····p· .... ı;o···ı·· ·y···a···,··l··n···d···a···n·· ~~~:r:~ b= ~ ~:=::. arasında vahim bır ihtı-
tinin Valencia hü!Wmetine karşı giri- enzın e takcijrc:ie daha aenit mikvuta tezahürat Beisic11mhur Krakovi başpiskoposun-
şeceğı icraatın Valencia'mn bombardı- 1 yapacatlarmı ~. dan, Saint Leonard türbesinde muvak· 
man edı1mesine kadar ileri gideceğini •ı•baren UCUZ yor Bir llCIYIZ nk'ası katen bulunmakta olan 11areşa1 Pil -
zannetmemektedir. 1 J Geçenlerde Anhraya giderek Cumhu- sudakinin cesedini derhal başka bir ye-

Maamaflh cKml Korsanlar> a brp riyet ricaline arzı tazimat eden Hatay re naklinden vazgeçmesini .istemiştir. 
el~ b~ ihtar ~~ edet'K bahri nü- Ankara, 23 (Hususi) -r- Benzin ve gat yaparak kananun neşri gllnfl satış • heyetinden Mehmet Deı vlfhı mm te - Blfpislropns bu talebi reddettijinc:l~ 
mayış ıcrasma mtizar olunmaktadır. pem>lden abnmıkta olan vergi ve re. larda yapılması 1Azun gelen tenzillt için cavüz edi1m!§. evin elektrik telleri a.il· başvekil Sldadtowski reisicumhura ıs-

Aı- pmileri ........,.. simlerin ttmıtline dair kanunlar cuma hazırbklı bulunmalannı bildirml§tir. mit, bir boıuba laımdmaf ft ~el liWı tifasını vermiştir. 
Lizbon, 23 - Reuter ajansı muhabi- günkü Resmi Gazete'de neşredilecek- Şirket tlrektörlerinba ~ atdmıı ile de kh DiP '* rq- olmmnlfbr. Reisicumhur bu istifayı kabul etme-

rl, Admiral Scheer, Nürenberg ~ tir. Bu kanunlar neşirlerinden itibaren Ankara 23 (Husuai) - Benzin ve pet- Fut miştir. 
Karlsruhe Almaıı harb gemilerile uç mar'iyete gtrecelderinden Bafftkilet rol ıirketlerinin fal'k direktörleri ild ~============~~=========== torpıto muhribinin ve bir nakliye ge- bugün telgrafla valiliklere bir timim gündenberi buradadırlar. Kanunların tat 
misinın bu sabah IJzbon'a vasıl olmuş yaparak vaziyetten kendilerini haber- bikına geçilmesi ile görecekleri zararlan 
olduğunu bildirmektedir. dar etmiş kanunların neşır ve ilim finlemek maksadile hükılmetin bazı ted-

Bu gemiler, öğleden sonra İspanya hakkındaki kanuna tevfikan kaza ve birler almasını istemi§lerdir. Hüktlmet 
8Ularına hareket etmişlerdir. nahiyelerle sair icab eden mahallere kanunlardaki hükümlerin kat'tlill ö • 

Bir llMk namı esir ediWl keyfiyetin neşir ve ilAnı lüzumunu bil- aünde alınacak tedbir olmaclılı bnaatin-
Paris, 2 J (A.A.) - Toulouse-San - dirmiştir . d~. 

danter seferini yapan Fransız tayyare- Başvekilet aynı tamimde bu madde-
8inin milliyetperver İspanyol toprakla- lerin cumadan itibaren indirilen vergi 
n il.zenne inmeye mecbur kaldığı ve ve resimleri göz önünde tutularak ih
tayyarede Bask nazırlanndan Espfnza tfkAra mani tedbirler alınmasmı ehem-

Irak • lran hwllt ihlillfl 
balledildi 

Oe bır Fransız ihtiyat zabitinin de bu- miyetle işaret etmiştir. Londra 23 (HUIUll) - Tahrandan bil-
lunduğu bildirilmektedir. Ankua ~ teıdipta dirilditine göre, İran ile Irak aruuıdaki 

-
Bir l'Jmlsls ,...W durdunlWm Ankara 23 <Hususi) - Ankara beledi.. hudut ihtillfı ballectilmtı ve buna dair 

Paris, JJ (A.A.) - İngiliz bayralı yeli benzill ve ~trol acentalarına tebll- bt'i anlqma fıma1Pmıfbr. 

Baealı•ızın ma•lıaralılıları: Hoşa gitmiyen ıaka 

S.balıtan Sabaha : 

Gösterişler 
BugünWı b.ldi.Jeri 1914 den evvel olsaydı yer yerlnden oynar, dünya altüst 

olurdu. Fabt düfilnceler, ıörüfler o kadar deiifti ki yaprak kım•Jdımıyor. 
Ne zamandanberi etrafı sarılmış vaziyette atej )'Aimuru altında kalan ı.. 

panyanın Bilbao plıri nihayet diiftü. Avrupa devletlerince ui sayılan Gene
ral Franko bu zaferinden dolafl Alman devlet rei1i Bitlerden bir tebrik tel· 
grafı aldı. 

Bundan evvel de ispanya hükdmet kuvvetleri Almanlann Doyçland zırh. 
tısını bombalamışlardı. Alman harp gemileri bunun intikamını almak için 
Almerlya limanını topa tuttularclı. 

Bundan başka İtalyan g6nWUlleıi, Al-.n tayyareetlerl gae ul general 
vaziyetinde duran Frankoya mütemadiyen 1anhm ediyorlar ve ba yardım
lar devam edip gidiyor. 

Devletler hukukundaki esaslı bükiimJeri sıfıra indiren bu hareketlerin her 
biri bir harp vesilesi olmak 1hmı gelirken hiçbiT taraftan 1e1 çıkmıyor. An
lqılıyw ki siyasi an'aneler ve teliklriler de içtimai terbiye gibi delifti. 
Medenıyet dunyaaında kararsızlık ve eımaiyets.izlik o dereceye vardı ki teh

likelere karşı en çetin kuvvetler bile çekingen davnnı,vr. Bu lilTeJJsirJik 
bug6nün iğreti aük6netlni temin ediyor. 
Arzın her kBşestııde yaruwı endi,e ile beklendiiinl fhua eden aiJr, bola

cu bir siikftnet var. Siyaset adamlan bunu belli etmemek için kutuplan yeaf. 
den apnak, Londradan Tokyoya 99 satta v8rmak. tantanalı milstemJeb IK• 

Sileri açmak lfbl heyecan ve hareket ıhtiyacuwı isti~metini delilt.irecek it
lere ebeınmh'et ftrlr alriinlbwlar •. Alltlı yardımcılm .... . .,.. ......... ... 



Kız1lay Haftası ,, bir 
temmuzda başlıyor 

Göçmen nakline 
Başlanılıgor 

Galatasarayda kurulan 
askerlik kampı 

, . 
'' 

Kızı1ay haftası hazırlıkları tamam
lanmıştır. Hafta 1 Temmuzda başlıya
cak, 7 temmuzda bitecektir. Hana için
de Kızılaya, bütün semtlerde, iza ya
zılacaktır. Muhtelif yerlerde müsame
reler verilecektir. Tayyareler uçarak 
K1Zılay hakkında vecizeler atacaklar -
dır. Büyük cami minarelerinde Kızıl
aya ait mahyalar kurulacaktır. Bundan 
başka vıtrın müsabakası test.ip edıle

cektir. Müsabakada kazananlara hedi
) e er verilecektir. 

Haftanın devamı müddetınce siga· 
ra paketlerine, postanelerde zarfların 
üzulerıne, maanzaıarda paketlere Kı -
z lay propa anda pulları yapıştırıla -
ca~·ır. :Su pullar parasızdır, ~ırf hal -
kın Kızıla) a sevgisini, rabıta:smı drttır
m. ;ı: maksadını gudmcktedir. Resimli 
o, rı puıların üzer erınde: cSevinçlı ve 
acıklı günlerinde Kızılayı unutma•, 
•Kızılay karagün dostudur:., cKızılaya 
ü. e olunuz•. cKızılay her felakete gö
ğiıs {"erer• sözleri yazılıdır. 

Kızılay cemiyetı, bilhassa cumhuriyet 
devrmde on üc yıl içinde çok büyük iş

ler görmüştür. Bu meyanda İstanbulda 
Hastabakıcı Kız kardeşler okulunu kur
mu .. •ur. Eski!:ehirdcki Kızılay ambarını, 
l!'frck savaş ve gcr<>k barış sıralarında a
l :ınacak yar ariı şeylerle doldurmuştur. 

Afyonkarahısar maden suyunun çıktığı 
yerde A vrupadaki benzerlerinden üstün 
.kurnğlar yapmıştır. İstanbuldaki Kızılay 
:bdın iş C\ ini. yurdumuzun en ince bir 
ic: evi biçimine koymak, burada yoksul 
kadınları güzC'l i5 ustası yaparak kendi 
ellerinin emeğile geçinmelerine yol aç -
mıştır. 

Avrupadaki gençlik Kızılhaç kurumla-

Bu yıl memleketimize Romanyadan 
ve Bulgaristandan ıelecek muhacirle
"in nakillerine ait hazırlıklar bitiril -

1 miş ve kabul edilecek göçmenlerin sa
yısı da Romanya ve Bulgaristan hü -
kfunetlerile konuşularak kat'i surette 
tesbit edilmiştir. 

İlle olarak Hisar vapuru dün lima -
nıınızdan hareket etmiştir. Cuma gü
nü Köstencede bulunacaktlr. Birinci 
kafile ile 1500 göçmen gelecektir. 

Bu sene Romanyadan 15)000, Bul
garistandan 10,000 ki hepsi 25,000 
göçmen gelecektir. Romanyadan gele
cek göçmenlerin hepsi Trakya rr.ınta
kasma yerleştirilecektir. Bulgaristan -
dan gelecekler de mühim bir kısmı E
ge mıntakasına ve geri kalanı da Ana
dolunun muhtelü yerlerine iskan edi -
leceklerdir. 

Trakya mıntakasında gelecek mu
hacirlerin iskan edilmeleri için lazım 

Kızılay propaganda pullan gelen tedbirler alınmıştır. Şimdiye ka-
. dar Trakyanın Çorlu, Kırklareli, Te -

rı gibi okullarımızda gençlık Kızıla!.ı kirdağı ve diğer yerlerinde bir çok göç 
kurmuştur. Ankarada Kızılay kurumu 0 • men köyleri kurulmuş ve on bine ya -
nüne yakışır bir genel ~erke~ yapı.sı. yap kın ev yaptırılmıştır. Buralara geçen 
mış, bu yapının çevresınde duzelttığı &~- seneler Romanya ve Bulgar istandan ge 
niş. güzel, küçük, kadın, erkek herkesı~ 11en muhacirler yerleştirilmiştir. Diğer 
gezip eğlenmesine bırakmış, ordu ve sı-J taraftan yeni muhacirlerin iskanları 
vil halkımızı zehirli ga~lardan korumak için de evler yaptırılacaktır. 
ıçin bir gaz maske fabrıkası yapmıştır. Trakyaya yerleştirilmiş olan muha-
Yabancı memleketlerden yurdumuza cirlerin hemen hepsi müstahsil vazi -

gelmekte olan göçmenler için muhtelif yetine geçmişlerdir. Bu iskan mıntaka
yerlerde aşevleri ve hastaneler açmak gi- sında ziraatçilikten başka arıcılık da in 
bi ıyilik ve sevgi işleri yapmıştır. kişaf etmektedir . 

Çok büyük i};liklerinden birazını bu-
:.ıda yazmakla yurdumuzun şefkat ve 
insanlık duygularından doğarak bundan 
56 yıl önce kurulmuş olan Kızılayın ne 
yapmakta olduğunu yurddaslara hatır • 
latmış oluyoruz. 

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

Piyasaya yeniden 
140 taksi çıkarıldı 

-------·----- Otomobillerin altı aylık muayenelerine 
devam edilmektedir. Taksi parasından 

!!olayı borçlu olan şoförlere muayeneleri 
sırasında kolaylık gösterilmektedir. Bu 

S'ehir işlerl· 

Kamyonlann geçeceği yollar 
tahdit ec'ilecek 

Mütef errlh : 
Mumhane antreı:ıosunun pllnı gibi şoförler arabaları muayene edildiği 

tesbit eoildi esnada borç!arının yarısını yatırmakta, 
Kamyonların çok yük aldıkların - diğer yansın: taksitle ödemeği taahhüt 

dan Ş f lt 11 t kl 
Yıktırılan Mumhane antreposu ye -

ose ve as a yo ara yap ~ arı . . .. 1 k 1 . • etmektedirler. 
faz.a tazyik yüzünden yo.ların vak -

1 
rtıne ınşa ct1t.ırı etce b" ot aln yenı. ta srı Aan- Son bir kaç ay içinde piyasaya 140 yeni 

t , d 1 h ld _ ., . . ... 1 reponun p anı es ı o unmus ur. n- . k . h' 1 . b .n en e\ ve arap o ugu ııerı suru - t 60 t 1 - a· 35 otomobıl çıkan1mıştır. Ta sı sa ıp erı u 
kt d . 0 h'l· k" . · b 1 repo me re uzun ugun a \e 1 . . . . me e ır. a ı ıye Ve aletı Istan u t . 

1
. _. d 

1 
k '2 00 , . 

1
. yenı otomobıl.erm ticaretlerıne engel ol-

1• d k" k 1 • . 11 me re genış ıgın e o aca , J uın ı - y • .. • d 1• k 
çın e ı amyon arın geçecegı yo ar k k dugunu Her. surmekte ıseler e a a a -

v · kl h l 1 f d b' raya çı aca tır. b · · · b l k e a.aca arı amu e er etra ın a ır in . . _ , dar makamlar u ıddıayı yersız u ma -
talımatname hazırlamaktadır. Talimat- hısarlardakı tekautllh t~dır. Çünkii yapılmakta olan altı aylık 
nart'... hazırlanıncaya kadar belediye İnhisar idaresinde 60 yaşmı doldu - 9nuayenelerde çok sıkı hareket olunmak-
kamyonların yüklerine dikkat ederek ran memurlarırl tekaüd muameıe:erinin •ıı, bir çok ç:ürük arabalar seferden me -
yolların tahrip edilmemesine çalışa - yapılmasına başlanılmıştır. Tek:ıüd e- nedilnıektedir. Ticaretten menedilen a -
caktır. Talimatname tatbik cdılince dilecek memurların 60 yaş:•ı doldu - rabaların yerini de yeni arabalar dol -
yük taşıyan kamyonlar, binek otomo - 'ı ranlar olduğu yazılmış ise de bu habe- durmus; bulunmaktadır. 

Galatasaray lisesi talebesi de dünden itibaren askeri tatbikata başlamışlar 
dır. Kamp bu sene mektebin içinde kurulduğu için talebelere bir çok kolay 
lıklar da temin edilmiştir. Resimler, kampa çıkan talebeyi muhtelif tatbi 
kat ve istirahat anlarında göstermektedir. . ........ , ................................................... . 

billeri gibi her yoldan geçemiyecektir. rin yanlış olduğu anlaşılmıştır. Bu 
Dahiliye Vekaleti, beled yeden yüklü yanlışlık şuradan doğmaktadır: Truva harabelerinde 

Pollate: Üniversitede: 
kamyonların geçmesi ve geçmemesi ı-ı İdare lüzum gördüğü memurları &5 Ç k l l Zabıta auç iflenmuine meydan 
cap eden yolların esamisrni istemiştir. yaşına kadar kullanabilecekt!r. Bu hu- ı arı an eser er Yermiyor 

O telciler bir.iği kuruluyor susta kanunda sarahat vardır. Milzege getiriliyor Polis ikinci §Ube direktörlüğü me _ 

Turizm hareketini canlandırmak ü - Bir rom fabrikası açılacak Ben altı senedenberi ski Truva hara- murları, kalabalık yerleri sıkı kontrol 
zere İstanbulda kurulacak otelcıler bir- İnhisarlar idaresi, şeker kamışı usa- belerinde Amerikadaki Cin-Cinati Jııi· 

altında bulundurmakta, bu yerlerde 
lığı etrafında çalışmalar devam etmek- resinden yapılmakta olan (Rom) içkisi versitesi namına yapılmakta olan haf- d 

1 
. 

tedir. Büyük otel sahibleri arasından için Adanada bir fabrika açılması es - riyatta meydana çıkarılan eserleri gör- ~ aşan maruf sabıkalılann faalıyetle
seçılen bir heyet, birlığin teşekkülü hak babını aramağa koyulmuş ve bunun i- mek üzere bir hafta evvel Çanakkaleye rıne meydan verilmemektedir. Bu yüz
kında bir proje hazırlamışlardır. Proje- çin Adana ziraat müdürlüğünden Ada- giden müzeler umum müdürü İstanbu- den, son bir iki günde, zabıta vak'aları, 
yı belediye reıs muavini Ekrem tetkik nada ne kadar şeker kamışı zer·iyatı ya- lan dönmüştür. Truva harabelerinde şayanı hayret derecede azalmış bulun
etmektedir. Ekremin proje üzerindeki pıldığı sorulmuştur. Adana ~ir.aat mü- çıkarılan eserler İstanbul müzesine ge- maktadır. 

Bu yıl Edebiyat F ak ültesioden 
8 kiıi m ezun oldu 

Bu sene Edebiyat Fakültesinden an-
cak 8 talebe mezun olabilmiştir. Bun • 
!arın biri felsefeden, ikisi coğrafyadan, 
beşi de muhtelif şubelerdendir. Mezun 
olanların diplomaları bir kaç gün son
ra kendilerine merasimle veriieccktir. 

Toplantılar : 
tetkikatı bitince tekmil otelcilerin işti- dürlüğü yaptığı tetkikat sonunda, ha- tirilerek teşhir edilecektir. Müzeler i- Şii h li b• iilli Topkapı Fukarııperverinin k ongreli 
raki ile umumi bir toplantı yapılacak lihazır şeker kamışı zer'iyatından bir daresi bu eserleri yerleştirmek üzere P e ır m Topkapı yoksullara yardım (Fukaı-aper • 
ve birliğin ihzari nizamnamesi hazırla- buçuk milyon kilo (usare) alınabilece- hazırlıklara başlamıştır. Sekiz on gün kadar evvel mecruh o- ver> Kurumundan: 
nacaktır. ğini bildirmiş, mamafi, böyle bir fahri- larak Balıklı Rum hastanesine yatırı - Her üç yılda kurulması gereken kongre, 

B b. 1·· • 1 Katın• · · 26/6/937 Cumartesi günü saat 17 de Topka-u ır ıge girmek üzere bazı büyük ka açılacak olursa bu mikdarın üç, dört Ih . s· . . an a ısmınde bir kadın evvelki 
Dl )na Sergısı "l .. pıda Tramvay caddeslndekl Kurnmun lı.en-

şehirlerin otel sahibleri tarafından da misli artabileceğini de ilave etmiştir. gece 0.~uş, ölümü, hastanece, müddei- dl evlnde toplanacaktır. Nizamnameye gö • 

Turing Klüb'e bir müracaat yapılmış- Antrepoloji tetkikatı yapılacak Büyu"k tıb Alimi ve feylesofu İbni Si- um0~~ge haber verilmiştir. re kongreye gelebilmek p.rtıarını y:ı.pnıış o-
tır. Bu müracaat de tetkı'k 0 1.unmakta- İ . un, zabıta doktoru hastaney• gı"..Jc lan bu-tu"n u-yeler yazı lle ça5ırılmı"lardır. 

Sıhhat ve çtimai Muavenet Vekaleti nanın 900 üncü yıldönümü münasebe- "' 0 
• • ., dır. rek cesedi muayene etmiştir. Bu şartlarda olan üyeler şayet ve her 14uıl-

----~------~---~- yurdun muhtelif mıntakalarında An - tile dün Süleymaniyedeki Kitapsaray - • • aa çağırılmamış lseler bu yazmıw blr ça • 
TAK y 1 M tropoloji tetkikatı yapmak üzere bir da bir sergi açılmıştır. Sergi bir Bır amele bır b6rekçiyi yaraladı tınk saymalarını ve çafırılan günde gel • 
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doktor ve bir sıhhiye memurundan mü- hafta açık kalacaktır. Dün şehrimizde Kadriler yokuşunda oturan deniz a- me_1_er_ln_l_d_1_1e_r_iz. ________ _ 
rekkep 1 O grup teşkil etm~tir. Bu grup- bulunan beynelmilel tıb cemiyeti fahri melesinden Halil ile arkadas • G ümrnk yan·dab -..a...yor 
1 kı d k dil ' lm } 6 •• 1 s··} • '!il :ıynı yer U IUU ar ya n a en erme ayrı ıf o an reisi ve bazı pro1.esor er u eymanıyeye de oturan börek . H . .. ı d t 
mıntakalarda tetkikat yapmak üzere giderek sergiyi gemıişlerdir. . cı ayrı arasında dun stanbul gümrükleri va~i at! ar • 
yola çıkacaklardır. Tetkikat ikişer ve- bır kavga çıkmış, börekci Hayri Balili maktadır. 93 7 mali. yılı varıdat~ geçen 
ya üçer ay devam edecektir. Gruplar Deniz lflerl: çakı ile böğründen yaralamıştır. se~eden !azladır. Bır yıllık varıdat .50 

Ankaraya dönünce tetkiklerinin neti - Yaralı Beyoğlu belediye hutanesi _. ~Y.0.n Iı.r~~ı ~~!muş~~r.... ·----
celerini Vekilete birer raporla arzede- ln&n& aabaruada db kefif yapıldı ne kaldırılmış, dün akşam, tabibi adli Bu hafta 
ceklerdir. Limanımızda bulunan İnönü vapu - Enver Karan hastaneye kiderck yaralı- 1\ . 

Balta limanı miW emllk meyuma runun Bodrum önünde yanan ve mü - yı muayene etmiştir. s u.MER Smen·asmda 
idbal ediliyor hürlenen anhan evvelki gün açılmış, ~-~----'!!!!!!!!!'~'!!m!~!"'!!!!!'!~-~-

Boğaziçinde Balta Limanı naınile n~i~ olar~ S~tan.ahmet sulh ce~ hi- ~ırla~. ~eşif ra~ru ~odrum müd- BAY TEKı•N 
aruf olan eski saray ve müştemilltı- kıını Reşıd, muddeıumumf muavini Fe- deıumumılığine gonderılmek üzere 

nın mm emlak namına Sarıyer tapu li- ridun Bagana, bir kltib, itfaiye ve güm- müddeiumumiliğe tevdi edilmiştir. 
c ı muhafızlığı tarafından tescili yapıla- rükten de ehlivukuf olarak ilti kişi ge- Vapurun anbarından sağlam olarak 
caktır. Bu emlBk ile allkadar olanla _ miye atderek yangının sebeblerini araş· kurtarılan eşya bugün Erzurum vapu
rın vesikaları ile müracaatleri için ali- tırmıflar, yanan ve yanmıyan 91Yayı rile sahiblerine teslim edilmek üzere 

arlara tebl' ı a ~ır. teablt ve kıymetini takdir etmiflerdir. Mersine gönderilecektir. 

filminin tekmili birden gösteriliyor. 

Sean• ••• Uerl ı 2 1/2 - 5 1/2 
akşamlan 8 1/2 da. 
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Edirnede 3 mektep bir 
santralla ısıblacak 

Arifige tohum 
Is/alı istasyonu 
inkişaf ediyor 

Kema liyede muazzam bir baraj ve bir 
elektrik santralı yapılacak 

Kemaliye (Hususi) - Kemaliyeninl 
İzmit (Hususi) - Arifiye tohum ıslah eski adı Eiindir. İstanbulun bütün sa

istasyonu yeni Türkiyenin modern ziraat ka, kasap ve kömürcüleri buralıdır. 
müesseselerinden biridfr. Burada büyük Halkın yarısı taşrada ticaretle meş
bir intiam ve mükemmeliyet vardır. guldür. Kemaliyenin umumt rıüfusu 
Arifiye tohum ıslah istasyonu Kocaeli 19,000 dir. Merkez kasabada 5600 nü
çevrui ziraati için pek ıeniş bir inkişaf 
kaynafl olmuftur. fusu vardır. 69 parça köyü, Afukta ve 

Cumhuriyet ilimli buldaylan Arifiye Ilıç namında iki nahiyesi vardır. Er
tohum ıslah istasyonu bulmuş, bu tohum- zurum - Sıvas şimendifer hattı kasaba
lar, bizde firndiye kadar emsali görül- ya yirmi kilometre yakınından geçer. 
memiı bir bolluk ve bereketle mahsul Tren kaza arazisi dahilinde üç istas
vermiftir. Cumhuriyet buğdaylan, mm- yonda tevakkuf eder. Bunlardan en ya
takanın her tarafına azami çoklukla ekil- kın ola• istasyona Kemaliye isminin 
miftir. Taneleri iri, uzun ve dolgundur "lm · · · beled" h""k.tı.- t Arifi toh . · verı esı ıçm ıyece u wue e 

Y• um ~lah istasyonu sebze ve müracaat edilmiştir. Kasaba yalçm 
meyvalanmız içm de hayırlı ve ümid ve- .. 
rici çalışmalara sahne olmaktadır. Bir ta- kayaları~ yuksek yamaçlarında su>:.11 
nesi yarım kilodan fazla gelen solanlar, bol ve guzel bahçeler arasında çok gu• 
s&llam. iri . patatesler, Adapazanndaki zel emsali bulunmaz bir manzar.ya 

. Edime m nlualHm lllllktelıl . pancarlar iltuyonun kurulması ile ve- maliktir. Kenarında Fırat nehri yük-
F.dıme (Hususi) - Geç4tn sene U- Bakanlijındaıı tahsisat istemişti. 937 rimleşmi.ftir. sek kayaların dar kollan at'Uında lde-

mumi Müfettiş General Klzım Dirik yılı biltçeline im ve erkek muallim . . . . 
Edirnenin en büyük kultür r.ıüessese- mekteple . kal iter t isat . . H 000 . Tahsilini yüksek ziraat müesseselerin- ta sıkışarak akıp gıtmektedir. 1'u ne-
~erinden kız ve erkek muallim mektep- . :: or k ı:: ı ıçm kt den yapan bir tefin idaresinde bulunan hirde :mebzulen balık vardır. Fırat neh- Kemcıliyede Fırat üzerindeki barajı" 
lerile lisenin kalorifer tesisatı va mev- Tı:v~ ~ ta':namıorta me iç~ müessese, herllin biraz daha inkipf et- rinin boşa akmaması vekaletçe nazarı kurulacağı 1JeT' 
out orta mektebin yanında incıaatı ya- 1 ~ 000 ve kız muaı1· anmasıkt b" tami mekte ve muhite faydalı olmıktadır. dikkate alınmlş, bu sudan esaslı suret- . tih 1 ed"l k k d ti . ·ı.:ı. ., , ım me e ın - Vali Hiınid Osk Arifi toh 1 h . . . . .. .. .. .. ıs sa ı ece u re e cıvar vı 11· 

nm· kalan orta mektep ilive kısmının ri için de 4,000 liralık tahsisat kon- Ista ay ye um 18 a te ıstüade temmı duşunul.muş, bu mak- yetlerin elektrik ihtiyacının temini ta 
inşaatının tamamla:nması için Kültür muştur. dardsyon~ çalışmaları ~e ~~ al~•: satla Kemaliyeye mütehassıslar gön- karrür etmış· tir. İcap eden raporlar 

ır. Koy kalkınmasını ilk filızlendiğı d ·ı · h · · · 937 yılı b~tçesinin tasdiki üzerine Kocaelinde bu iat . . erı mış, ne nn su sevıyesı ve cere- tanzim edilerek vekalete gönderilmiş.-

Adapazannda 
Halkevi faaliyeti 

Adapazan Hatkevi idare heyeti 
Adapazarı Halkevi çok verimli me

aat sarfetmektedir. Evin faaliyeti A
dapazarı kültürünün, sporunun inkişa
fında amil olmaktadır. Temsil kolu
nun verdiği temsillerden halk çok is
tifade etmektedir. Atlı spor ve avcılar 
klüplerile Adaspor ve Gençay sporcu
larının çalışmalar• Adapazarında bu 
sahadaki enerjiyi arttırmaktadır. 

bu itlere hemen ba,Iattırılmak üzere ıer ilmit edilmif :Y=~ ~ t~üyük ış- yanları hakkında tetkikatta bulunmuş- tir. Bu tesisattan büyük istifadeler te-
S.f ,000 liradan ibaret tahsisat Edirne enmış lardır. Söylendiğine göre bu nehir Ü· min edileceği ümit edilmektedir. Za-
villyetine pnderilmif ve keyfiyetten Bit 8 .....- ilaaı... lılr Çoeü a.ı zerinde çok büyük bir buaj tertibatı ıea illi tarafı tabii bir şekilde kayalar 
aynOllı Umumt Müfettlşlftt te malıl- Adananın ııraratu K ula t6 ü yapılması iki yüz metreden daha yük- la örülmüş olan bu barajın çok az bil 
mattar edilmiftir. de Dormut otıu 11,e~ T.':ca~tı ~.~ sek bulunan dar kayalıkların kuvvetli masrafla vücuda gelebileceği müte 

Edi.rnenin latanbul yolu üzerinde anamda 9lbD bll' taypda, M!hıned aldıtı bir sedle kapanarak istenilen tekilde hassısların verdii,i raporlardıın anla 
ve blrbirine ~ butunan bu tı; bü- '* &qa BaUI• atarten ~üfen ° clnrdan fenni bir tertibatla inşası ve bu sudan şılmaktadır. 
yilk killtür mü.ıeseıine kalorifer te- PCeD llef18m adında •tls yqlannda blr .__.. - .. • - ••• _ --.-
. . fOCUlun Jtaf~ isabet etmiş ve Meryem • 

sı.satmuı m.ilşterek bır santraldaıı te- taıclınldılı butanede ölmflftil. Alır ceza B 1 1 • f d h 
mini için ayrıca bir de santral daireri mahkemesi auoıu Mehmeclln iki ·sene atır u yı zmır uvarı a a 
yapılacaktır. hapsine karar ~rmlştlr. 

·····~······················································· 

Gaziantep hafrlyatrnda çok 
kı .ymetll eserler bulundu 

hareketli olacak 
İzmir, 23 (Husu • 

si) - Yedinci en -
temasyonal İzmir 
fuarında, hazırlık 
f.aaliyeti, son hızile 
devam etmektedir. 
Yedinci fuar, bu yıl 
Avrupanın muh -
telif yerlerinde açı· 
lan fuarların son· 
yeniliklerini bir a '." 
raya getirerek cid -
den mükemmel bir 
eser halinde yük -
selmektedir. Devlel 
paviyonları, vila -
yet paviyonu, para-
şüt kulesi, sıhhat lzmir 

Karamanda bir hlrsız yakalandı müzesi, Atatürk devrim müzesi peklnu, fuvar havw;u yeni ilavelerle n•ü .. 
Karaman (Hususi) - Ayrancı nal}.iyesi yakında tamamlanacaktır. kemmel bir hale getirilmiştir. 

ne bağlı Yanıkkuyu köyünden Ali adın- Sayın Başvekilin İzmir viliyetine Park mühendislel!i fuvarda munta~ 
ela birisi, aynı köyden Daranın evine ge- .e Belediye reisi Pr. Behçet 1Jz,a ıver-ı zam bir program dabilinde çalışarak 
ee vakti girerek 90 kilo tiftik ve 2 çuval diği dire)ctifler dairesinde favarda bir fuvar .zamanında Kültür Parkın bet 
yün çalmış, Ereğliye götürmüş, bunları Antepte Maarif caddeli çok yenilikler meydana getirilmekte- yerinin çiçeklerle bezenmesini temin 
orada satarken cürmü meşhud halinde Antep (Hususi) - Antebin SO kilo- köylerinde de kıymetli tarih eserleri dir. 937 fuvarının en mühim hususi- etmişlerdir. Fuvarda çiçek bayramı ya-
Yakalanmıştır. metre garbındaki Sakçaeöz köyü yakı· elde edilmiftir. Bunlar arasında değer- yeti Türkiyede yetişen mahsuller için pılacak; halka çiçek sevgisini aşılamak 

Ali, getirildiği Ayrancı karakolundan, nındaki Caba .Hüyük mevkiinde yapı- leri çok yüksek altın, gümüş, bakır ve alınan hususi tertibattır. Fuvarı ziya- üzere genç çocukların iştirakile bir çi
leceleyin, ellerinde kelepçe olduğu hal- lan hafriyat çok zengin net:celer ver- toprak kaplar vardır. Bunlar da Halke- ret eden bir yabancı bir hamlede Tür- çek resmigeçidi yapılacaktır. 
de kaçmış, iki gün arandıktan sonra, ge- miştir. Eti tarihini aydınlatacak mahi- vi müzesinde muhafaza altıml alınmış· kiyede neler yetiştiğini toplu bir ııe- Bu yıl fuvara dünyanın her yerin· 
ile Ayrancı köylerinden Divlede yakayı yette olan bu eserlerden bir çoğu An- tır. Bulunan eaerler içerisinde kuş bi- kilde görmek, mlamak imklnını bu· den birçok ziyaretçiler gelmesine te
•le vermiıtir. ÇaJınan etYa sahibine iade karaya nakledilmiş, bir çoğu da burada çiminde bir al.tın eserle bir altın yfizilk lacaktır. Her mahsulün yetişmesi, re- şebbüs edilmiştir. Yugoslavyadan ey
edilmi.ftir. Ali hakkında tahkikata devam Halkevi müzesinde muhafaza eltına a- kuyumcular tarafından tetkik edilir- koltesi, ihracatı, iç istihliki "hakkında ltll ayının .ilk haftasında bir türist va· 
edilmektedir. Tiftiğin kilosunu 70 kuruşa lınrnı.t bulunmaktadır. ken kaybobntq, yapılan takibata rai- toplu malumat verilecek ve favarda puru gelecektir. Otellerde tertibat a
latmak istediği anl8fılınıştır. Son zamanlarda Aril ve Güneysu men bulunamamıştır. Türkiye mahsullerinin satışı için satış lınmıştır. Bu yıl hariçten İzmire gele-

Pezer Ol• H•••n 11eY Diyor Ki ı 
merkezleri açılacaktır. cek ziyaretçiler için şimdiden hazır-

b
. hal. d .. , ___ 

1 
lıklar yapılmıştır. 

Muazzam ır eser ın e yulUIK: en ---- -------
paraşüt kul~, Moskova kültür parkın- tmaB1e ldru kar.ta mieadelfti 
daki paraşüt ,kulesi tertibinde, bu kule- hıntt <Huauap - Vlllyet ziraat mtk-acle- , 
den daha güzel bir eser olacaktır. Pa- le mildtlrıtıpnce Yarımca, TavıancıI .e De
raşüt kulesini meydana getiren Türk llnn•ndere klrazlıtıannda yapılmua bat -

üh d. ı · b ·ıu b" ı lamlan kiraz slnetl miicadelul dnam et -
m en ıs en unu mı ır mese e mettedlr. Ataçlar üzerinde talan artıt 1d -
halinde ele alarak üzerinde çok çalıt- razlar toplanıp imha edilmettedlr. İklncl 
mışlardır. Paraşüt kulesinin açım tö- devre mücadelesi bqlamat üzeredir. 
reni de, fuvarın açılma gününde Baş- -·-· ~ .. • .... - .. -- • · --

vekilimiz~n . elile yapılac~k, herkes bu E S K J Ş E H J R D E 
kuleden ıstıfade edecektır. 

Ses - Işık Kitabevi 

- Ulusal ekonomi ve 
arttırma kurumunun ga • 
ietelerdeki vecizelerini o -
kuy.or JnU&un, Hasan Bey! 

.. . cReçel ve fUnIP pişi
rilen evlere tataı&lık gir -
mez• deniliyor. 

Hasan Bey - Evlerine 
geç giden erkekler duyma
aınl 

•.• Oturduklan binayı 

tatlıcı dükk.lnma döndü -
·rürler. mutlaka! 

Devlet paviyonlan arasında bilhas
sa İngiltere paviyonu muazzam bir e
ser halinde yükselmektedir. Sovyet
ler paviyonunda da tadilat yapılmak-

1 tadır. Fuvar sahasında yeraltı elektrik 

En zengin kütüphanedir. Her dllden 
kitaplar, mecmualar, metteb levammı. 
Bayanların elblae modelleri burada sa
tılır. 

Soll P•ta'J1Dl Teni Merkezidir 

tertibatı yapıl(Dlftlr. Fuvar etraksqa:- --••••••••••• 



K olan yirmi beş 
i anın garip hikiyesi 

y 

Bir ıit i · hal, sordu, 
,.Uesiei cli,e mahkemeye ftlildi, fakat beraet etti 

Pamuk zıraatinde makine kullanmak, 
ırtık zaruri olmuştur 



Talimatname 
Bir küçük köy tulumbası için 

bir talimatname yapılmıştı. Ta
~atnamedeki maddelerin biri 
~öyle idi: 
: - Yangın tulumbasının iyi iş
feyip işlemediği yangın olmadan 
bir gün evvel muayene edile-

:ııektir. l~~i.l~il 

* Her zaman mevsimi 
- Üzüm mevsimine bayılı

tım. 

- Ben de .. 
-- Artık mevsim 

tnektir. 
- Geçti miydi? 
- Anlamadım. 

- Anlamıyacak ne var? Ben 
~zümiı rakı şeklinde iken seve
rim de .. 

* Ne olur ne olmaz 
Otomobili kullanan hastane

ııın etr&fında dolaşıyordu; sor
C:lular: 
. - Neye başka tarafa gitmiyor 
C!a hep hastanenin etrafında do-
2.a§ıyorsun? 

1011 POl'f& 

Yalan mı? 
Erkek söyledi: 
- Ne kadar güzelsiniz. 
Kadın da söyledi: 
- Ben de size ayni ıeyi söy

lemek istiyordum. 
Erkek sevindi: 
- Söyleyin söyleyin, yalnız 

ben yalan söyliyecek değilim 

ya! 

* av çantası 
Avcının oğlu arkadaşlarına 

anlattı: 

- Ben babamla beraber ava 
giderim. 

- Ne yaparsın? 
- Av çantasını taşırım. 
- Kim bilir ne kadar ağırdır. 
- Giderken yiyeceğimizi ko-

yuyoruz. Ağır oluyor, fakat dö
nerken çok hafif! 

* Altısmı yakaladık 
Hapishane kaçkınının sekiz 

muhtelif resmini bir polis kara
koluna ~önderdiler; ertesi gün 
polis karakolu resimleri aldığına 

. dair bir mektupla cevap verdi: 

Cevap verdi: - Sandalla gezecei')imi bil.seydim, anne annemi de yattıma 
- İlk defa otomobil lrullanı- alırdım_ ikide bir tabam onun için: cDili kürek: gibidir• 

cHapishane kaçkınının sekiz 
resm:ni aldık. Altı tanesini ya
kaladık. Geri kalan iki tanesini 
de yakalamak üzereyiz.> yorum. der de_ . 

- Sizin köyünüzde eğlence yok mu
tfur. 
- Olmaz olur mu her yaz sizin gibi 
,ehirliler gelirler. Biz de onları ıe11-
rede r eğ Zenif"iz. 

Tehlike 
Deniz kenarına 

indi. Soyunuyordu. 
Yanından biri geç -

tL Geçeni yakala • 

dı! 

- Burada deni -

ze ginnek tehlike -

li midir? 

. - Çok tehlikeli -

dir. 

-Ya!.. 

- Evet, geçen se-

ne ben girmiştim • 

lllrmlror muanaz? 
Balık kanuşının ucuna bir sardalya ku-

tusu bağlamış, denize sarkıtmıştı: 
- Ne balığı tutuyorsun? 
Dediler, cevap verdi: 
- Sardalya balığı, kutuyu görmüyor 

musunuz? 

* Tasamd 
- Kocacığım, artık tasarrufa karar 

·ıerdim. Bt~günden itibaren fuzuli mas
rafları kesiyorum. 

- Şapka almaktan vazgeçtin öyle mi? 
- Şapkadan vazgeçmedim amma, bu-

günden it.ibaren sana sigarayı yasak edi-
yorum. 

* Tersla 
Kadın söyledi: 
- Ah kocacığım seni o kadar çok se

\•iyorum ki .. 
- Ben ne olsam gene sevecek misin? 
- Seveceğim.. Hatta hatta bir çuval 

saman olsan gene severim. 
- Hem de yersin değil mi? 

- Kanmı nasıl tanıdığımı sana an
latayım.. 

- Tuhaf şey, benim bildiğim hiçbir 
eTkek karı.~nı tanımaz; sen nasıl ol
du da tunı;ıa,bi.ldin? 

Anafor 
Anaforcu, sucu -

dan bir bardak su 

istedi. Sucu suyu 

verdi; anaforcu içti. 

Ve arkasını dönüp 

yavaş yavaş uzak -

laştı; sucu bağırdı: 

- Suyu içtin ... 

Yavaş yava~ nere 

ye? 

- Anaforcu ce -

vap verdi: 

Bir de kadın gir -

miştL Kadını bir -
denbire seviverdim 

- Mwılld ai:§ııı1'lı iken ni§aftlınna günde üç bfa mtktup yazar, postaya gö

- Ne oluyor, bir 
bardak su içtim di
ye tabanlan yağla -
~p kaçacak deği -

lim ya! 

türirdü. 
- Şimdi cvleftdi mi1 , 

IOnra da evlendik! - Evet, postanedeki memurla ~lendi. 
----~------------------------~--~~--- ---

- Çocukları ne kadar seviyor. Hep
sine, tCZ§ atacak oklar dağıtıyor. 
,_ Dağıtır. dükkanı §UTacıktadır. 

CamC1lık IJapa.T. 

C•mekaadaJr• apa 
Şapkacı dilkkarunm camekanı önünde 

durdular. 
- Bu şapkanın arkasına neye bir ayna 

koymuşlar. 

- Anlamadın mı? Şapkaya bakanlar, 
başlarına giydikleri z.aman şapkanın baŞ
larında nasıl duracağını aynadan gör-
sünler diye! :::a===== ,.._ __ ., 

* Baber veririm 
Misafir sordu: 
- Bayı cörebilir miyim? 
Hizmetçi cevap verdi: 
- Bilmem hele bir kapının anahtar 

deliğinden bakayım. Giyinmişse odaya 
girer, sizin geldiğinizi haber veririm! 

- - _._ 

- Atlamasına atladım. Amma yiiz
me kitabtnda bundan ötesinıi okuma
mı§tım. Acaba §imdi denizde ne Y"P
mam lazım.? 

Deniz ve denizcililı: 
• 
insan oğlu denizlerin 

dibini nasıl zaptetti? 
Bugünkii dalgıç ile dünkü dalgıç arasında hiçbir 
münasebet kalmamııhr, asri dalgıç arbk karanlıkta 
çalışmıyor, çallflrken qümüyor, telsiz telefonu ve 

zırhlı lastikten eldivenleri var 

S.ya atlıyan w dalgıç 

Aziz okuyucum; aana her zaman deni· da bulunuyorlardı. Filvaki dalgıçlık in
zin yüzünden, gemiden. sehayatten bah- sanlann tanıdılı sanatlann en eskilerin
sedecek değiliz ya, deniz meraklıınnın den biridir. 
Okyanusların diplerine de merak edece- En ~adinı mabedlerde görülen inciler 
ğ!ni bildiğimden bu müsahabemde, mü- açıltça gösteriyor ki tarihle beraber in
saadenle sana biraz da o korkunç ve ür- sanların denizlerin dibini keşfe uğraş
pertici derinliklerden bahsedeyim. Göre- mışlar ve hatta inci avlayacak kadar dal
ccksin ki denizlerin. dibinde de tıpkı sat- gıçlıkta meharet elde etmişlerdir. 
hmda olduğu gibi merakını gıcıklıyacak Kadim Yunan hakimiyeti sıralarında 
birçok heyecanlı noktalar bulacaksın. ise dalgıçlık artık bir fen, ihtisas istiyen 

Evvela müs."\adenle sana bir sual sora- ince bir sana.t haline gelmişti. 

yım: Hani şu dalgıç ve dalgıçlık deyip te Yunanlılar 1sa peygamberin doğmasın
geçivcrdiğin denizcilik sanatı bilir misin dan (414) sene evvel cSiragüze> yi mu.
bugün ne kadar terakki trtmiştir? Acele hasara ~ttikleri zaman limanın müdafaa 
edip te: tertibatını Yunan dalgıçları yıkmışlar-

- Tabii değil mi ya? ... deme; zira bu dı. Bunlann bu işi başarabilmek için u
iş zan ve tahmin ettiğinden çok fazla zun müddet su altında 'kalmaya mec'bur 
:terlemiştir. Deri.n sularda batmış harp oldukları gömnüne getirilecek olursa 
gemilerini kaldırıp çıkarmak, tarihin ve daha o zam1.ıınlar bir nevi başlık ve te
Okyanusun knranlıklarına gömülmüş al- ııeffüs aleti ihtira edilmiş olduğu anla -
tın külçeler.ini ele geçinnek bugün fen şılır. 
sayesind bir efsane olmaktan çıkmış, ha- Yunan tanlıçisi T""osidit'in söylediğine 
kikat olmuştur. göre bu muhasarada Yunanlı dalgıçlar 

Ve bugün muasır dalgıçlık o kadar te- limanın ağzına m albna bkılmı~ kuılc
kimül etmıştir ki bergün yüzlerce kişi lan kesmişler. Demek oluyor ki böyle 
emniyet ve serbesti ile derin sular altın- deniz altma b.zık çakabilmek için Sirc.
•ia çalışıp hem hayatlarını kazanıyorlar, güzelilerin dalgıçlan V&nlllf. 

hem de insanlara ve insanlığa o zamana Tarihin ismini zikrettiği ilk dalgıç, ya.
kadar ebediyen kaybolmuş telakki edilen ni dalgıçla.nn piri cSillis .. isminde bir 
birçok servetler kazandırıyorlar. Yunanlıdır. Bu adam lsanm dolufundan 

Her ne kaclar bu iş telsiz aletleri, tele- trıınam (481) yıl evvelcıe meşhur lran 
vizyon, hava gemilen gili g3zönünoe ve hükümdan cSerhas• tarafından ve Yu· 
o itibarla etTafında birçok neşrıyat ve nan sularında batan İran harp gemile -
propagımda yapılan bir fen harikası ol- ı'inden Jaazılannm ambannda saklı albn· 
mamakla beraber kani ol ki onlar kadar tarı denizden çıkarmak için maa.Şla tu· 
belki onlardan daha mühim bir muci- tul.muş imiş. 

zedir. 

Hiç şüphe yok ki bu terakki1er, ilerle
meler yavaş ya\1aş olmuştur ve bugünün 
dalgıcı ve d:ılgıçlık malzemesi dünün 
dalgıcı arasında hiçbir münasebet kal
mamıştır. Mesela asri dalgıç artık ka
rnnlıkta çah~nıyor. Fen ona büyük de
rinliklerde ...-e denizin dibinde yanan Iam
halar hcdi\·e etmiştir. Gene bugünün 
dalgıcı artık titriyerek iş görmüyor. Ge
ne denizlerin dibinde kazma sallarken 
veya bir çelik Jevhayı kağıt keser gibi 
keserken dünya He alakasını kesmiş ol
muyor. Çünkü gene fen ona küçük bir 
telefon vermiş, ona ılık bir konfor temin 
etmiştir. 

Dalgıcın arkasına bağlı torpil şeklinde 
bir sıcak hava deposu ona ılık bir hava 
göndermektedh ve bir valfı açıp kapa
mak suretile bu ılık daha sıcak ve yahut 
daha serin bir şekilde almak dalgıcın 

elindedir. 
Asri dalgıcın eldivenleri de czırlıh J.As

tikten.. yapılmıştır ve a~ yukarı de
mir kadar mukavjmdir. 

Yeni dalgıC'brıu telsiz telefon cihazla
rı da pratik ve pek hassas aletlerdir. Bun
lnnn ahizeleri başlığın içinde dalgıcın 

kulağına taımımile tetabuk eder ve ona 
bir rahatsızl·k vermeden su üzerindeki 
arkadaşlarilc konuşmak imkanını verir. 
Dalgıçlık dünya kadar eski bir sanattu 

Evvel zaman dalgıçlan bu yeni ve mo
dern aletlerden mahrum bulunmakla be
raber pek eski zamanlardanberi i§ başın-

MUidı İsadan fl7) sene sonra Rados· 
!ulann gene bu Iran gemilerindeki al -
tınlan çıkarmak için dalgıç kullandıkları 
rnuhakb.ktır. 

Arap yazıcısı Bahuddinin söylediğine 
göre de 12 inci asırda bir Arap dalgıcı su 
altında nefes almak için körüğe benzer 
bir nevi alet icat eµniş olduğundan bah
seder. 

1 f05 yılında bir Alman csu altında ça. 
hşmak için bir nevi elbise. .icat etmifti 
ki bu elbise de mqin bir cekeUe iki cam 
pencereli madeni bir baflıktan ibaretti. 

Bu elbiseyi giyip denizin dibine inen 
dalgıç havaya su.yun yüzünden bir mefin 
boru vasıta.sile alıyordu. 

Lakin tam manasile ilk dalgıç elbisesi 
anook (1538) yılında icat edildi. 

(1783) yılında ise (Forfait) isimli bir 
Fransız. dalgıcı tepeden tırnağa kadar 
sudan muhafaza eden kisveyi buldu. 
Meşhur (Halley) kuyruklu yıldızını 

keşfetmiş olan İngiliz heyetşinası dok -
ı or cEdmund Halley• de O 713) yılında, 
bir dalgıç elbisesi icat etmişti ki bu elbi
~ sayesinde (50} ila (60) kadem suya 
d:ılmak mümkün olabiliyordu. 

İşte o tanhtrnberi dalgıçlık devadım
larla terakkı etti ve bugün o hale geldi 
ki insan oğlu gün ışığının bile deleme
diği derin lı:aranlıklara kadar inerek Ok
yanusların ka'rında gizli altınları çıka -
rıyor. 

Ahmet Cemalettin Sanıcoğtu 



lngilterede dedikodulu bir evlenme 

55 lik bir papas 17 yaşında 
bir kız aldı 

izdivaç haberi dehşetli bir gürültü kopardı, papaı 
etrafını saran gazetecilere nihayet macerasını 

anlatmıya mecbur oldu , 
Dünya işlerinde alabildiğine "geiıi§ 

mezhepli olan elli beşlik bir inıiliz pa -
pazı, 17 yaşlarında seyyar tiyatrolardan 
birinin haletine mensup kızlardan birile 
evlenmiştir. Bunu duyan gazeteciler, pa· 
pazla yeni karısının etrafını satmıı, mü
l!kat üzerine mülakat istemişler, halk 
her nereye gitseler peşlerini bırakmamış, 
o derece ki, yeni gelin sinirlenmiş, adeta 
kaçacak delik aramış. 

Gözü. açık gazetecilerden biri, bu asri 
papazla konuşmıya muvaffak olmuş, ba
lnnız, kendi!;i ihtiyar, fakat gönlü taze 
papaz neler anlatıyor: 

ııdivııcın ertesi günü. 

Ertesi f(1n genç kızla, annesini çaya. ve 
,sinemaya götürdüm. Böylelikle tanışık
lığımız arttı, tlerledi. Tekrar turneye çı
,kan Hilda, her fittiği yerden bana mek
tuplar yazmıya ba§lıdı. Ben de ona demet 
demet nam€!ler yajdırdun. 

Ben için için onu seviyordum, amma 
bu sevgimi dışarıya vuramıyordum. O • 

caklannı sanıyorlar. Efkarı umumiye -
n·n bu has•ıt zı·h . t' ldı d ~ nunla samimi iki arkadaş gibi görü~ü -

- Sözüme, sevgili karıcığımın bir 
cümlesile başlıyayım: Bizi neden rahat 
bırakmıyorlar? Gazetelerin ilk sahifele • 
rınde, büyük büyük puntularla dizilml§ 
ismimi görmek, boy boy reıımimi seyret
mek, aşkımızın ölmiyecek hikiyesini o
:kumak önceleri bayağı hoşuma gidiyor
du. Amma artık gına geldi. Nedir efen • 
dim, ne olmuş? Bunda ne var? .. Hilda 
He seviştik. Sevişenler az mı? Dünya ne 
tnhaf olmuş? Bir papaz dünya nimetle -
rinden istifade edemez mi? O, Allahın 
kulu, hendesi değil mi?. Meslefimiz iti
barile biz, belki de Cenabı Hakkın en 
muti yarad11ışlı insanlarıyız, meğer ha -
sııtlar, kıskançlar ne kadar bolmuş. 17 
yaşında ger.ç, güzel ve bir içim su gibi 
bir kızla, hayır bir melekle evlendiğim 
için, bana 2'ehirli mektuplar yafdıranlar 
oldu. Akılsızlar .. Bununla beni korkuta-

; • nıye ıne a rma ı6ımı ~ yordum. Ve zannederim ki, böyle de ka-
ıöyledikten sonra şimdi size karımla na- · lacaktık. Amma, komşularımızın dedi -
sıl evlendiğimizi anlatayım: kodusu arttıkça arttı. Her yerde, kili -

Hilda ile seviştiğimizi söyledim ve semde, sokakta, çaylarda kinayeli kina -
her ne pahasına olursa olsunt kendisile yeli sözlerle karşıl~mıya başladım bak
eovlenmej'e karar verdim. Papazı bulun • ,tım olacak gibi değil. Bir gün bütUn ce
duğum mahalle halkı bu kararımı öjre - aaretimi toplıyarak, vücudumda garip 
nine~ e~ell Ş&flI'dılar, kaldtlarH Ben ba- ,raşeler duya duya, Hildaya vaziyeti an -
lft hır ınunım. Bununla beraber can t~ lattım. Konuştukça açıldım .. Ve sonunda 
llYOrum. Ben de sevmek, aevilmek ihti- anladıın . ki, o da beni seviyormuş, hem 

delicesine .. 

Halimi tasavvur edebilirsiniz .. Ben 55 
,!ik bir papaz, bu toy kızı seviyor, Allah 
.huzurunda, irademle hareket edeceğime 
yemin ettiğim halde, onun karşısında e
riyor, bitiyorken 17 yaşındaki genç kızın 
!-a beni sevdiğini öğrenmiş bulunuyo _ 
l'UID. 

Bununla beraber, aramızdaki yaş far-
1.kmı düşünerek, kızım dedim, ben senin 
baban sayılırım. Alem ne der? Gülünç 
,bir §ey bu!.. Biz bütün ıztıraplarırnızı 

,kendimize saklıyarak ayrılalım ... 
Cici Hilda, güzel gözlerinden billur gi

,bl yaşlar a}tıtarak: 

, - Alem re derse desin, ben senin ola
,cağım. Seni mes'ut edeceğim, diye cevap 
verdi. Ve hemen o gün aramızda nişan
.landık. 

Niyetimiz uzun müddet nişanlı kal -
,maktı. Fakat, birlikte oturduğum annem, 
,ayrı bir eve çıkınca koskoca evde yalnız 
,kaldım. Canım ne de olsa, evi yapan dişi 
kuştur. Biz ne kadar uğraşırsak uğraşa
,J.ım, kadının sihirli eli başkadır. Onun 

Nikllhtan sonra ,için biricik ve dünyanın en güzel kızı 
yacını duydum. Dini vazifem bulunma •. Hildamla bir an evvel evlenmeği karar
ama ra~en tiyatroyu da çok severim. Jaştırdık. Mensup olduğum kilise heye -
Bilhassa seyyar tiyatro truplannda çalı - tinden de izin aldım. Gördüğünüz gibi de 
ıan genç k1zların yaşama ve geçinme evlendik. Balayı seyahatine çıkıyoruz .. 
tnrzlarile ziyadesile alakadar olurum. Amma .. Sorarım size, bizi neden rahat 
Bundan dolayı da, mmtakama böyle bir bırakmıyor!ar?ı 

Konuşma: 

Benzeyişler ••• 
Nurullah Ataç 

İnsanın nüfuzu nazarı keskinleştikçe 
biribirile alakası olmıyan, hatta biribi
rine zıd gözüken ıeylerin arasında da bir 
benzerlik, bir birlik bulunduğunu keş· 
federmi§··· Bu dojru ise bizim §air Na
zım Hikmet'in zekisının şkidetinden 
§Üpheye imkan yoktur: son zamanlarela 
kendi ıiiri ile ckendinden evvelki» hece
cilerin iiiri arasında bir benzerlik bulun
dujunu ke§fedivermiş. cOnlarda da ben
de de ışık ve vuzuh daima ön planda gel
miftir> diyor (1). 
Nazım Hikmet'i insan olarak da, şair 

olarak da çok seve:rim. Bazı manzumele
rini, büfün edebiyatımızın eri güzel eser
leri saydığım1 kaç defa söyledim; bu hu
susta fikrimi değiştirmiş değilim. Şu son 
haftalarda Yedi Gün' de çıkan iki şiiri de 
çok hoşuma gitti. Seneler geçtikçe heye
canının da, sanatinin de daha kuvvetli, 
daha saf bir hale geldiğini isbat ediyor. 
Fakat bizi hayran ettiği yeter, bir de hay
rete düşürmeğe kalkmasın. 

Onun şiiri ile hececilerin şiiri arasında 
benzerlik ... Elbette vardır, bir kere Na
zım Hikmet de hececiler gibi türkçe yaı
mıştır; onun ıı;tabları Babıali caddesi Jti
tabcıları tarafından bastırılıp satılmıştır. 
Daha başka be:nzerlikler de vardır: ikin
ci, üçüncü dereceden benzerlikler. Gerçi 
cışık ve vuzuh> da bir eserde, ikinci jj.
çüncü derecede aranılacak vasıflardan
dır; fakat cışık ve vuzuh>, Nazım Hik
met'in dediği gibi, hem kendisinin, hem 
de hececilerin eserlerinde bulunan me
ziyetlerden değildir. 

1 
Memleket röportajla_r_ı _I 

Halkevlerinin köy gezileri 
çok fay dalı oluyor 

Jf. • .. 

Köylerde öyle genç zekalara rastlanır ki bunların i j 
köy mektebinin basit tahsil çerçevesi içerisinde 1 

mahsur kalm.-sı tecviz edilemez J 

Zongulule .R'alkevl flara heyeti 

-'', 1 -

clşık ve vuzuh> ne demektir? Bir ese
rin, bir küllün çabuk anlaşılır olması de
ğil mi? Nazım Hilanet hececilerin şiirin
de bu meziyeti ne zaman bulmuş? Ben, 
itiraf edeyim ki o şairlerin manzumeleri 
içinde zevkle okuduklarım oldu, fakat 
~mladığım olmadı. cBen yürüyorum. Lo
dos cenuptan eser. Voltaire on sekizinci 
asır Fransız muhar,rirlerindendir> gibi 
sözler, birer birer alınınca, hiç şüphesiz 
gayet vazıhtır: fakat üç cümleyi birden 
olforsanız: cBu cia ne demek?> diye so
rarsınız. Hececilerin şiirleri de öyledir: 
mısra mısra, belki kıta kıta alırsanız 
mana çıkar; fakat bütün manzumeden Muratlı köyünde k6ytalerle bir arada 
bir şey çıkarmak kabil değildir. Zonguldak (Hususi) - 'Uç hafta var ki ı~e.ri konuşuyotlar. Doktor hastalarına ba. 

Vuzuhta başlıca şart kasd, mevzu bu- 15 kişilik bir heyet halinde kant karış kıyor ve Ahmet Gürel kalem, kAğıt, def• 
lunmasıdır. Hececilerin şiirletinde ise bir Zonguldak köylerini geziyoruz. ~er dağıtmalda meşgul. 
mevzu, ihsas edilmek istenen bir şey yok- Heyetimiz: bir vücut farzedersek atlet Ben bir çocuk grupuna yaklaştı~, on• 
tur. Bir cthemaı yı alırlar, onun etrafın- kompleye benziyoruz: İçimizde doktor larla konuşuyorum. Bu k.onuşmanın ben• 
da parça parça şeyler söylerler. Yahya var, ziraatci. baytar, hukukçu hepsi var, ,de bıraktığı intiba §U oldu: cMuradlu. 
Kemal'm cMahurdan gazel> inde vuzuh ve heyetin mesaisini yakından gören bir adını ne zaman duysam aklıma bir isim 
vardır, Nedim'in gazellerinde vuzuh yok· yazıcı sıfatile kanaat edindim ki bu gibi ve gözümün önüne on on iki yaşlarltlda 
tur. Ahmed Haşim'in şiirlerinde, hececi- sistematik gezişlerin bir hayli de faydası zeki bir köylü çocuğunun çehresi gele-
!erden sonra gelenlerin bazı manzume- var. cektir. Bu isim: İsmail Köktürktür. 

lerinde, Nazt-:-n Hikmet'te vuzuh vardır, İlk merhale Beycuma nahiyesi ve köy- İsmail, köy mektebini yeni bitirmiş. 
hececiler de vuzuh yoktur. O kadar ki leri. (Son Posta) nın devamlı karileri bu Fakat, cumhuriyeti ve inkılabı bir çocult 
manzum hikayelerinde bile anlaşılmaz cBeycuma> nahiyesini hatırlıyacaklar- kafasının kavrayabileceği nisbette o ka• 
bir hal vardır: çünkü gelişi güzel konu- dır. 47 kilometrelik Zonguldak - Devrek dar iyi kavramış ki ... 
vermiş beyitlerle doludur. şosesinin ortasındaki bu mevkiden zaman 

Türk şiirine, csystematiquc> bir suret- zaman bu sütunlarda bahsedilmiştir. Bu- İsmail, saltan~t ve cumhuriyeti ayıran 
te vuzuh, Tevfik Fikrei'in şiirile gir - .ranın nahiye müdürü, güler yüzlü, şen farkları anlatırken bana dedi ki: 
miştir ve artcak. Tevfik Fikreti gibi, Av- ,bir zat. Bi1hassa dikkat ettiğim bir hu
rupai bir zihniyetle şiir yazmağa kal- susiyeti de, kilosuna nazaran hareketle· 
kanların şiirlerinden cışık ve vuzuh> g~- rinde çevik ve acul bir adam oluşu .. 
rülmüştür. Hecedler içinde ise (kendı- Nhiye müdürü, geçeceğimiz kö leri 
!e:ine b.i.r ba!1nından r~hberlik etmiş olan h.aberdar etmiş, köylünün halkevi :eye
Zıya Gokalp ı chececıler> arasında_ say- tı1e toplu bir halde tesamları imkanlarını 
rnıyorum) . gercekten Avrupai zihnıyetle hazırlamış, burada kendisine teşekkür, 
1,;alışmış ktmse yoktur. b!r vazifedir. 
Nazım Hikmet de bunları pekala bilir; Bcycum d k d . 

h 
. . . . 

1 
a a pe az uruyoruz. Nahıye 

ccccıkrın şnrınde cışık ve vuzuh> bu - merke.tind 1 . .. 
k 

. • .
1 

en evve yapılacak ışler koy-
ma ta samırr.1 olamaz. Fakat hececı er- lerdc doktor h t 1 . b k 
d k 

. . t as a ara a acak· parasız 
en ve endısınden sonra gelenlere ça - :laç d:.-ıgv ılac· k . t b ' .. .. 

k 
. . .. .... , zıraa ve aytar mudur-

ma ıstemış ve e:muşterek hasm> e karşı, leri zirai va ; t h b ,_ . . z_ye , ayvan akımı hayvan 
ııececılerlc ıttıfaka kalkmış. Zaman te- hastalıkları hakk d k .. 1 .. 1 1 'k 

"d d · 1 'k t' b. m a oyu ere onuşa-sanu evrı. .. Ama Nazım Iı me e, ı- caklar, ihtiya 1 .. ~ .. 
ıim sevdiğimiz Nazım Hikmet'e böyle 'ciilük kolunu ç ~ın~ og~~ecekle~: Koy
benzeyişlcr aramak yakı§mıyor. .köyün kültür n aş nıl d met Gurel de 

(l) Her ay, Sayı 2 

. ve sosya urumu cephe-
,iınden tetkikler yapacak ve beraberin
de getirditi bir yığın ders levazımını köy 

- Eskiden memleketin başına yalnıı 
padişah çocukları geçebilirdi. Halbuki 
,şimdi her Türk ç0cuğu, mesela ben köy .. 
lü çocuğu da ileride bir cumhurreisi ola· 
bilirim. 

İstikbal için çok şeyler vadeden bu ze· 
kanın, bir ki:y mektebinin basit tahsil 
çevresi içinde mahsur kalmasını gönül 
hiç istemiyor. 

Bu satırlar, Muradlı köyünün İsmail 
Köktürk ad'J ışıklı zekasını büyüklerimi· 
ze işaret etmek içindir. 

A. N. 

Kanalizasyon inşaatı devam ediyor 

trup geldi mi, tiyatro heyeti ile temasa 
geçer ve kendilerine her kolaylığı gös
teririm. 

Belediye mühendisleri arasında Şehir dahilinde inek ahın ,çocuklarına dağıtacak. 

. Köyün içtimai vaziyeti deyip geçmeyi
nız. ~aksa~lı ve verimli olabilmesi için 
~u ~oy gezıleri iyi organize edilmiştir. 
""~' sıst.emli ve hesaplı tutulmuştur. Tet
A:ik" edılecek köy meseleleri arasında me

Kanalizasyon faaliyeti devam etmek-o 
tedir. Eylwe kadar Cihangir cihetin • 
deki kanalizasyon ameliyeleri sona ere
cektir. 19 3 7 yılından itibaren kanali • 
zasyon işlerini belediye bizzat idare e • 
decektir. Bu sene yalnız 250 bin liralık 
tesisat yapılacaktır. Tesisat her sene 
bir müteahhide ihale edileceğinden be· 
lediye hazırhklara başlamıştır. Bütçe 
tasdikten gelince ihale i şine geçilecek· 
tir. 

yeni tayinler bulundurulmıyacak 

Fatih belediyesi başmühendisi Şev- Belediye, dört sene evvel inek ahırla-
ket, merkez inşaat şubesi mühendisli- rını şehir haricine çıkarmıştı. Son za
ğine, inşaat şubesi mühendislerinden manlarda şehir içinde inek ahırları ile 
Nevres tetkik şubesi mühendisliğine, koyun ağıllarının yeniden çoğaldığı gö
tetkik şubesi mühendislerinden Ata rü.lınüştür. S1hhiye Müdürlüğü şehir 
Fatih başmühendisliğine, Beykoz baş ~ dahilinde ahır tesisine müsaade edil
mühendisi Muammer, Kadıköy başmü- memesi için alakadarları ikaz etmiştir. 
hendisliğine, Kadıköy fen memuru Su

ad, Beykoz başmühendisliğine terfian 
tayin edilmişlerdir. 

Bir Şirket vapuruna radyo kondu 
Şırketi Hayriyenin 71 numaralı va

puruna radyo konmuştur. Şirket, di -
ğer vapurlarına da radyo koymağı dü

Tramvay kapılan kilitlenmiyeeek 
Tramvay arabalarının hareketleri es

nasında kapıları vatman ve biletciler 
tarafından kilitlenmekte idi. Bu usul 
tatbikatta zorluklar doğurmuş olduğun
dan devamından sarfınazar edilınistir. 

Arabalar hareket ettikleri sırada k~pı
Iarı yalnız kapanacak, kilitlenmiyece.k

.sela şu mevzular da bulunuyor.: 

_Ka~m hayatı, çocuk bakımı, doğum şe
kıllerı, topruk yemek, filan gibi hasta-
lıklar, kötü itiyc.ıdlar: Samanlık yakma, Festivale gelecek ecnebi gruplar 
meydan hırsızlığı ve saire. Festivale ecnebi heyetler getirmek 

~unla~ 20 belli başlı mevzu içinden al- üzere Balkanlara giden konservarnat 
dıgım hırka~ mi.sat müdü_rü Yusuf Ziya bu vazifesin ı bi tır• 

c~uradlh köyünde durak verdik. He- miş, Istanbula gelmek üzere yola çık• 
yetın kadın erkek bütün azası misaf" . mıştır. Festivale Yugoslavyadan 25, 
b ı d v ırı Bulgaristandan 12, Ivlacaristandan da 

u un ugumuz köylü kardeşlerle o ka- 20 
dar .çabuk. kaynaştı ve öyle bagv daştı ki... kişilik milli heyetler gelecektir. BU 

Zıraatçı, baytar içlerine karıştıkları seı:ıe festivale iştirak edecek r.1illi he -
gruplarla, meslekleri üzerindeki mesele- yetlerin oynıyacakları oyunlar ~cçell 

------------------------------~----------------------------------------------------~----------------------------------------------------~----------------------se_n~e~k~i~le=r~e ~enzemiyecektir. 

İşte, bir keresinde, gene nahiyeye bir 
tiyatro heyeti gelmişti. Kızlardan birisi 
birden nazarı dikkatimi çekti. Bu, on üç 
yaşlarında kadar görünen Hilda idi. Kız 
hoşuma gitti. Kendisine karşı garip bir 
alaka duydum .. Ve sırf bunun tesirile de 
heyeti çaya çağırdım. Çayda hep onunl~ 
meşgul oldum. Bacak kadar boyuna rağ
~en beni kendisine öyle bir bağlamıştı 
kı ... O hafta, her gece tiyatroya gittim 
ve en ön sırada oturarak ömründe ilk 
defa olarak sahneye çıkan Hildayı içten 
gelen bir iştiyakla seyrettim. Bir müdd t 
sonra, seyyar tiyatro nahiyemden ayrıl
dı. On beş gün sonra da, tiyatronun rnu
diresi, beni Londrada bir çaya çağırdı. 

Koşa koşa gittim. Hildam da ornda idi. şünmektedir. tir. 
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Gözleri güzel Yazın az masrafla çok şık 
göstermenin yolu görünmek mümkündür 

Göz kapaklarının düzgünlüğü ve göz 

bebeğinin parlaklığı gözü çok güzel gös

terir. Bu iki şeyi de korumak veya yeni

den sahih olmak elinizde w pek kolay

dır. 

Göz kapaklarınızın güzel kalması için 

onları hiçbir zaman ufuşturmayınız. 

Tozdan ve rüzgardan koruyunuz. Şim

di yaz. Açık arabalarda, tramvaylarda, o

tomobil veya vapurlarda gözleriniz sık 

sık rüzgardan, tozdan müteessir olacak, 

belli belirsiz kızarıp, şişecektir. Bu kızar

tının derhal önü alınmazsa göz kapakları 

gittikçe kalınlaşır, derisi bozulur. 

Esasen yüz derisinin en nazik olduğu 

kısımlar göz kapaklarıdır. İlk yaşlılık ve 

yorgunluk izleri oral.arda başlar. Bunlara 

vaktinden evvel ön vermemek için uzun 

bir gezmeden döner dönmez hemen bir 

parça su kaynatıp ılıbnız; Bir pamuk 

parçasını bu ıJik suya batırıp biraz sıkı

nız. Gözlerinizin üstüne koyup arka üs

tü on dakika yatmız. Bu ~kompres, hem 

ıözleri dinlendirir hem de göz kapakları

ru temizler, toz ve rüzginn zararına kar

fl ıelir. 

• 

Rop - Gök mavisi renginde~. 
lki cebinden başka bir süsü yok. 
Ceblerin. üzerine yapılan cpikür• 
pembe ve yeşildir. cSentür•Ü biraz 
daha koyu mavi, uçlarındaki cpi
kürı. ler ceblerdekile bir renktedir. 

Arkada gördüğünüz ckare, e
iarp - Laciverd, beyaz ve kırmızı 
renklerdedir. Köşelerdeki gemici 
resimleri laciverttir. Bu resimlerin 
yerine gene lacivert kumaştan bil" 
cçapa,, ban)-O yapan bir kadın, 

martı gibi denize ait başka resim
ler de yaptırabilirsiniz. 

Altta solda - Kalın keten yaka. 
Üstüne bir çapa işlenmiş. Bu yaka 
herhangi bir yazlık robu güzelleş
tirip süsliyebilir. 

....... ~ ..........................................•.......•...•• 
Ayni ~yi ka'Jnamış çay ile de yapabi- Akşamları yatmadan evve1, sa -

litsinfZ. Hatta daha iyi olur. Fakat çayın bahleyin kalkar kalkmaz gözle .. 
renginin 1 içtiğimiz çaydan beş altı defa rinize gül suyu ile banyo yapınız. Yalnız 

d~a .. açık olmasına .. dik~at etmelisiniz. gül suyunun en iyi cinsten ve çok temiz 
Çunku: Koyu çay gozlerı daha fazla kı- olması şarttır. Gül suyu gözün yalnız içi
zart:r. . . . ni değil kapaklarını iyileştirir. Bunun 

Goz ~ebeklermızın ·parlaması için ;çin arasıra su veya çay yerine gül suyu 
en basıt ve tabii usul şudur: .. kompres• i yapmalısınız. 

Beyaz emprıme krepten rob 1 Her kadın bilmelidir 1 
Cam nasıl par:atılır? 

Çiçekleri kırmızı - mavi renklerdedir. , cSentür•, düğmeleri kırmızıdır. 
Beyaz geni§ kenarlı ppka ile rahat rah,at giyilebilen pratik bir kıyaiet olur. 

En güzel mevsimdeyiz. Pırıl pırıl gü-
neşi bütün güzelliği ile evimizin içine ak-

ı 
settirebilmesi için pencerelerimizin cam
lan bu mevsimde her zamandan daha 
şeffaf ve parlak olmalıdır. 

Bir çokları canım kolay parlamadığın
dan şikayetçidir. Halbuki nasıl parlatı
lacağı bilini:se cam pek kolay parlar. 
Bazı evlerde camları parlatmak için yal
nız sabunla, su ile silerler. Bazılarında 
gazete kağıdı yahut içine biraz gaz ka
tılmış su kullanırlar. Bunların hiçbiri 
şimdi anlatacağımız usul kadar basit ve 
temiz değild~r. 

Beyaz, temiz bir bez parçasını elinize 
sı~acak şekilde yuvarlayınız. Bir kaba 
biraz ispirto koyup bu bezi batırınız. Bu
nunla camın önce iç, sonra dış yüzünü 
iyice siliniz. Bütün camları bu şekilde 
sildikten sonra temiz ince bir bezle - ilk 
oğduğunuz camdan başlıyarak - sıra ile 
bütün camları birer kere oğunuz. Pırıl 
pırıl olurlar. Kurulama bezi ipekli bir 
parça olu rsa daha iyi olur. Yalnız camı 
ispirto ile siler silmez kurulamamaya 
çok dikkat ediniz. Öteki camları silinci
ye kadar ilk camlar kendiliğinden kurur
sa ikinci defasında hem daha kolay sili
nirler . Hem de daha ziyade parlarlar. 

Kitapları muhafaza için 
Uzun zaman bir yerde kalan kitapları 

gözle görülemiyecek kadar ufak bir bö
cek tahrip eder. Buna karşı şu tedbiri 
yapmak lazımdır. Ufak bir şişeye ya biraz 
(terebantin) ruhu, yahut ta yabani kek
lik otu suyu koyunuz. Şişenin ağzını 

mantar yerine ince bir kumaş parçasile 
tıkayınız. !~indeki ilacın kokusu bu ku
maştan yavaş yavaş dışarıya yayılır. Ve 
bu koku kitap düşmanı böceği öldürür. 
Bu şişeyi kütüphanenizin bir köşesine 
yerleştirdiniz mi kitaplarınızı tamam.ile 
korumuş olursunuz. 

Tarihten sayfalar: 

Mezarından çıkarılarak 
kafası kesilen vezir 

* Maliye nazırı Ahmet Benalıeti'nin lıırk lıarı•ı v~ dört yüz cariyeri 
vardı. Bütün devlet memUTlulılarını lıeırdi heıabrna aalardı. Kabl&y 
Han ona o kadar 6ÜVeniyorda lıi lıendisini nazırının alçalılı.ğına 
lıi.m.e inandıramıyordu. F a'luıt öldükten birkaç ıün •onra ilti biiyülı 

elma aratlı 11• itla meydana çıih • 
Yaza• ı Turan Ca• 

Çin, Kora, Tonkin, Koşinşin, Ganje 
kadar Hindistan, Dinyeper nehrine ka
dar bütün Asya ile Avrupanın prki ül
keleri, İran bu imparatorun idaresindey
di. Büyük Okyanustan Akdeniz kıyıları
na ve Baltık denizinden Hint denizine 
kadar uzayordu. 
• Bu kadar büyük bir imparatorluğun 

servet ve ihtişamı da tabiatile o derece
de olurdu. 

Kublay Hanın maliye nazırı Seyit Ecel 
ışleri pek güzel ve namuskarane idare 
ediyordu. 4: haziran 1260 tarihinde tahta 
çıkan Kublay tamam on sene pek r ahat 
etti ve imparatorluğun hesapsız vergile
ri muntazam bir surette toplanarak tam 
yerine harcandı. Fakat 1270 de Seyit E
cel ölü.nce yerine geçen açlam dalavere
ye başladı. 

Yeni maliye nazırı Ahmet, Seyhun kı
yılarında Benahet şehrinde doğmuştu. 

Ahmet Benalıeti diye meşhurdu. Çok 
kurnazdı. İmparato_r~ üzerinde büyük 
bir nüfuzu vardı; onu adeta avucu için
de tutar ve düşmanlarını derha\ ortadan 
kaldırtırdı. 

Birçok kimseler maliye nazırı Ahme
clin zulmünf: uğradı. Birçok karıları ve 
yüzlerce cariyesi vardı. Yirmi beş oğlun
dan her biri imparatorlukların en yük
sek mevkilerir.de bulunuyorlardı. 

Maliye nazırı Ahmedin zengin ve fa
kirlerden bi.rçok düşmanları vardı. İm
paratorun veliahdi prens (Cin Kin) bu 
düşmanların birincisiydi. Fakat bir tür
lü babasını bu adamın alçaklığına ve hır
sızlığına inandıramıyordu. Bir gün onun
la münakaşaya tutuştu ve prens Cin Kin 
kendini tutamadı. Bıçağını çekerek hır
sız nazırın üstüne yürüdü, yanağına vu
r&rak yaraladı. 

Maliye nazırı ses çıkaramadı. Çünkü 
veliahdin de aleyhinde bulunmaktan çe
kiniyordu. 

O gün imparator Kublay maliye nazı-
rının yüzündeki yarayı gördü: 

- Ne oldu? 
Diye sordu. 
Biraz ötede (Cin Kin) duruyordu. 
Maliye nazırı işi uzatırsa fenalıkları-

nın meydar.a çıkacağını biliyordu. Bu
nun için şu cevabı verdi: 

- At tept: .. . 
Veliaht onun doğruyu söyliyerek mü

nakaşa kapısı açmasını isterken bu söz
lerle karşılaşuıca kızdı: 

- Benim yaraladığımı itiraf etmiye 
utanıyor musun? 

Dedi. 
İmparatora gene şikayet etti. Fakat 

bunların da faydası olmadı. Nazır Ah
met Benaheti imparatorla yalnız kaldığı 
zaman kim b~iir neler söyledi ki veliahdin 
şikayetleri boşa gitti. 

Memleket bu nazırın yüzünden fena
lık görmekte devam etti. 1282 de maliye 
nezaretindeki büyük memurlardan birisi 
bu alçak adamdan kurtulmak için onu 
kendi elile öldürmekten başka çare ol
madığına karar verdi ve kendince bir 
plan yaptı. 

Nazırın yanına girmek mümkiln değil· 
di. Halbuki öldüllllek için ona sokulmali 
lazımdı. 

O yaz imparator Kublayla veliaht (Cin 
Kin) in (Şan Tu) ya gelmeleri beklenj· 
yordu. 

Öldı:.irmek istiyen adam daha evvel: 
- Cin Kin geliyor! 
Diye bir haber yaydı. Bunun üzerine 

prense hürmetlerini bildirmek üzere bü
yük memurlar saraya davet olundu. O 
adam da böylelikle saraya girdi. Nazı!' 
Ahmet te diğer nazırlarla birlikte geldi. 
Kapıdan gireı:ken ansızın ona hücum 
etti ve havaya kalkan bir kılıç, o sarsıl· 
maz v~ önii.ne geçilmez sanılan nazırı 
cansız. yere ~erdi. 

Kublay bu cinayeti haber alınca fena 
halde kızdı.. Nazırı öldüren adamı ve o
nunla birlikte hareket eUikleri an1aşı· 
lanları tutturarak idam ettirdi. 
Nazır Ahmede büyük ve şatafatlı bir 

cenaze alayı yaptırdı. İmparatorluğun 
bütün büyük memur ve kumandanlarına 
cenaze alayında bulunarak ölüye hür· 
met etmelerini bildirdi. Bu adamların 
ekserisi ölüden çok fenalık görmüşlerdi. 

Fakat ister istemez imparatorun emrini 
yerine getirdüer. 

Birkaç gün sonra K ublay, yeni sevgili
sine vermek üzere büyük iki elmas arat· 
tı. Fakat bulunamadı. O sırada bir ku· 
yumcu saraya geldi ve imparatora: 

- istediğiniz gibi bir elmas vardı. Fa
kat birkaç gün önce size takdim edilmek 
iizere nazır Ahmede vermiştik. 

Dedi. 
- O halde çabuk onun evine gidin vf 

arayın! 

imparatorun emri derhal yapıldı. Na· 
ıırın bütün karılarının evleri arandı ve 
birinci karısının evinde elmas bulundu. 
Artık onun bir hırsız olduğuna şüphe 

kalmamıştı. 

Kublay Han pjşman oldu. Bu kadar 
senedenberi ne derin bir gaflet içinde 
kaldığını anJamış bulunuyordu. Adeta· 
etrafındakilerden utanıyordu. Oğlu Cin' 
Kin ile diğer nazırlar ve büyük memur
lara daha çok cesaret geldi ve nazır Ah
ınedin yaptıklarını bütün tafsilatile an· 
lattılar. 

Kublay Han herhalde hırsız nazırım 

cezalandırmak istiyordu. Onun ölmüş ol
masını buna engel görmedi: 

- Mezardan çıkarın. Başını kesin ve 
halka teşhir edin' 

Dece. 
Ölüııün ka:Oası kesildi: 
cİşte millete fenalık eden kötü adamın 

kellesi!> 
Diye bağıran dellalarm önünde ve 51• 

rık ucunda günlerce gezdirildi. Vücudu
nu da aç köpeklere attırdı. 

Bundan başka nazırın o büyük elmasa 
sahip olan birinci karısile iki oğlu da 
ıdam olundu. Diğer kırk karısı ve dört 
yüz c3.riyesı ötekine berikine hediye e
dildi. Adamları ve müşterileri mahkeme· 
ye verilerek derece derece mahkum ol 
dular. 

Turan Can 
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Bir içki ilemi uğruna 
bir orman yanıyordu 

~ızıh:ahamam (Hususi) - Kazamızın tcltıkisinden geniş bir höcre halini 
maruf yukarı Soğuksu mesiresi civarın - almış olan bir noktada ateş yakıldığı 
üaki çok sık ve cesim çam ağaçlarile çev- ve bu mahfelde bir kaç kişinin oturup 
relenmiş orm.:ınm mühim bir noktasın - işret filemi yaptıkları yerde terkedilen 
ilan birdenbire ateş zuhur etmiş ve der - boş bira, raki şişe ve kadehlerinden ve 
hal etrafa kol budak salmağa başlamıştır. Sipahi Ocağı, Yenice ve Birinci Nevi 
Yangının çıkardığı kesif dumaıilar mer- yanmış ve yere atılmış sigara uçlarile 
kezden görfüür görülmez derhar kayma- pişmiş bir tavuk vesair başka ufak te
kam Vasıf Koiçak, jandarma kumanda- fek yiyecek ve nevalelerin b~lunmasın-
nı yüzbaşı Zühtü Güven, orman memu- dan anlaşılmıştır. 
ru Ahmet Tanı! ile merkezde mevcut bil- Maamafih şurası çok muhakkaktır 
tün jandarma ve orman muhafızlan ve ki ormana civar köylerde öyle Sipahi 
,.e ateşin itfasına başlamışlardır. Ocağı ve bira içecek bir köylünün bu
Dhali derhal yangın yerine koşmuşlar lun~ının ihtimali olamıyacağından 
Yakında merkc.zden gönderilmiş olan bunların eğlenmek için Ankaradan ge

kazma, kürek ve buna mümasil sair yan- len hal ve vakitleri ve oldukca yüksek 
gm sündürme malzctnesi otomobillerle tabakaya mansub kimseler olduğu ve 
derhal yangın mahalline sevkcdilmiştir. orada yemek ısıtmak için ateş yaktık
Yapılan azami gayret ve fedakarlık neti- ları ve sonra da saikai işretle söndür -
cesind' yangın bir saat kadar devam et- meden bırakıp gitmeleri üzerine bu 
tikten ve tahminen dört dönüm kadar yangının zuhur ettiği kuvvetle tahmin 
bir ma'ıal yandıktan sonra etrafının çev- edilmektedir. 

BON POSTA 

1 RADVOI 
Bugünkü program 

ZI - Haziran - 1137 - Pertembe 
İ87.&NBUL 

Öğle neşriyatı: 
12.30: Plltıa Tür!c muslldsL 12.50: Hava

dis. 13: Muhtellt plAk. neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18,30: PlAklıı dans muslkis,I, 19,30: [ or 
müsahabelerl: Eşref Şefik tarafından, 20: 
Sadi ve arkadaşları tarafından Türk musi
kisi ve halk şarkıları, 20,30: Ömer Rıza ta
rafından Arapça söylev, 20,45: Safiye ve ar
kadaşları tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları {sant O.yarı), 21,15: Orkestra, 22,15: 
Ajans ve borsa haberleri, 22,30: Plftkla so
lolar. opera ve operet pnrçaları. 

YARINKİ PROGRAM 
%5 Haziran 1937 Cuma 

İSTANBUL 
Öfle neşriyata: 
12.30: Pllltla Türk muslldsl. 12 50: Hava· 

dls. 13.05: Muhtellf pi.Ak neşriyatı. 
Akşam n~iyatı: 
18,30: Pl1ikla dans mus1klsl, 19: Radyo to

nik komedi (Kuyumcuda ve UnutkanJ, 20: 
Türk musiki heyeti, 20,30: Ömer R1za ta.ra
fından arapça söylev, 20,45: Vedia Rıza ve 
arkadaşlan tarafından Türk musiklsi ve halk 
şarkıları, (Saat ayarı> 21,15: Orkestrn, 22.15: 
Ajans ve borsn haberleri, 22,SO: Plfıkla solo. 
lar, opera ve operet parçalan. 

rHme:sine muvaffak olunmuş ve bu su - Yangın yerinde mevcud ateşin tek -
reUe tevsi ve sirayeti tevkif ve tahdit e - rar canlanarak etrafa sirayetine mey- ı Yeni neşriyat f 
dilmiştir. dan verilmemek üzere yangın sahası '-----------------

Eğer bu yangın vaktinde yetişilerek it- halen kordon altında bulunmaktadır. 
fa edilmemiş olsaydı orman sahasının ga- Bu yangının gerek itfasında, gerek a
yet sık olmasından binlerce hektar ep- mele sevk ve idaresinde ve söndürme 
nn yanıp kül olacağı ve o nisbette de ha- malzemesinin vaktinde ve son sür'atle 
zinenin zara't" göreceği muhakkaktı. yangın mahalline yetiştirilmesinde ka-

Körler, Satırlar, Dilsizler Broşürii - Kör
ler, Sağırlar ve Dllslzler Cemiyeti bu isimde 
yıllık bir broşür neşretmiştir. Broşılr cemi
yetin yaptı~ı ve yapacağı işler hakkında re
stmll ve mufassal bir malftmatı havidir. 

Diş hekimlerinde ıruı4deler bilgi.si - İs
tanbul üniversitesi doçenUerinden Feyzullah 
R. Doğruer'ln yazdığı bu büyük ese: Üniver
site neşriyatının 30 uncu kitabı olarak in
tişar etmiştir. 

Yangın tevkil edildikten sonra mahal- zamız onnan memuru Ahmet Tanıhn 
linde yapılan tahkikatta ateşin çıktığı yer meşhud olan cansiperane gayretinden 
tesbit edilmiştir. dolayı bütün halkın yüksek takdir ve 

Taş balta ve ~ömlek - Alman muharrir
lerinden Robert Theurmelster'ln bu, çoruk
lara alt tarihl hikfl.yesi Edirne aazı vatı 
mektebi direktörü Rahi Esin tarafından· di
limize çevrllml§ ve kitap halinde basılnuştır. 

Ateşin esas zuhuru en sık ağaçların şükranını kazanmşıtır. 
ıı:::.c:.=. =·=================ı:::==================~=-=--===========ı 

Bu yıl maarif 
Tcyinleri 
M .sıl yapılacak? 
Her sene ilkmekteb muallimlerinin 

kadroları ancak neşrinievvel ayında 
tasdik edilerek maarü müdürlüklerine 

gönd"r'lmektedir. Halbuki teşrinievvel 
ayında tedrisata başlanmış olduğundan 
muallimlerin nakil, becayiş ve tayinle
ri yüzünden tedrisat sekteye uğramak
tadır. Maarif Veka!eti bu mahzuru or
tadan kaldırmak için bu seneden itiba-

ren kadroları azami ağustos ayının 

30 una kadar tasdik ederek naarif mü
dürlüklerine göndermiş olacaktır. Bu 

suretle t~rinievvel ayına kadar mu -
allimler tayin, nakil ve becayiş edilmiş 
oldukları yerlere gitmiş olacaklanndan 
tecfrısata normal şeklinde başlanabile
cektir. 

Kütahyado 
Kömür 
Buhranı 

Gündüz - 15 incl sayısı tanmmış ynzıt':ı
lnnn maka.le, hlkfiye ve şllrlerlle çıkmıştır. 
Varlık - 95 inci sayısı Yaşar Nab!., Nahid 

Sırrı. Naci Kum, Orhan Veli, Cevdet Kud
ret, HAmit Macit, All Mümtaz, Baki SUha-

Kütahya (Hususi) - Yeni orman ka- nın makale, hlkfıye ve §llrleriyle çıkmıştU'. 
nununun tatbiki üzerine, müsaade alınıp Edebiyatımızın burfinkü meseleleri: Genç 

muharrirlerimizden Yaşar Nabi'nln bu 1sml 
ta yeniden odun ve kömür getirilmesi taşıyan yeni blr cserl ınttşa.r etml§tlr. Ede
beklenirken, bu hali fırsat sayan muhte- blyatımızın, gazetelerde ve mecmualarda 
kirler ellerindeki kömürleri saklamağa, her gün münakaşa mevzuu olan nnzarl ve 
uzaklardaki köylerden yok bahasına kö- tatbiki türlü meseleleri bu kitapta nyrı ayrı 
mür alarak getirip stok yapmağa _ tahlil edilmekte ve bir çok bahisler üzerinde 

1 kil 
'ki ku ve ev orijinal ve değerll mütnleıı.Iar yUrütmekte -

ve ce osu ı ruşa ıatılan kömürü dlr. 
şimdi yedi buçuk kuruşa satmağa başla- Edebiyatımızın bugünkü meselelerinin en 
mışlardır. · mtlhlmlerlni bir arada ve toplu btr şeklide 

Bu işde, muhtekirlerin menfaati hesa- gözden geçirmek lmkfl.nını veren çok faydalı 
hına, hem 9ehir halkı, hem de bir eserdir. zavallı Mnlina Riballerl'rıden - Şair Hüseyin 
köylü zarar görmektedir. Rıfat Mevlbıa Cel!leddln Rumlnln rüballe

Bergamada kömürcülerin 
ihtikarma meydan verilmiyor 
Bergama (Hususi) - Bazı açıkgöz 

rlnl manzum olarak tercüme etml..ş ve zarif 
bir kltab içinde toplamıştır. Hüseyin Rıfat 
tercümelerde bilhassa çok tıtlz davranarak 
Mevlananın en güzel 91 mısramı bize Tennl§ 
oluyor. Bu suretle Mevllnanın şUrierl cihe
tinden fakir olan kntüphanemlz yüksek bir 

Maarif Vekaleti bu seneki tayin na- kömürcüler yeni orman !rnnununun 
kil ve becayişlerde yeni bir usul t~tbik tatbikinden evvel köylüden 70 paradan 
etmek~cdir. Geçen sene vilayet muha- kömür toplamışlar, bunları depo et
sebei hususiyelerinin bütcelerindeki ki- mişler ve orman yasağından sonra da 
fayetsizlik dolayısile bir çok müracaat- bu kömürleri beş kuruştan satmıya 
lar yerine getirilememişti. Bu sene ev- başlamışlardır. Belediye bu ihtikara 
vcla geçen sene müracaat edi de hak derhal müdahale ve kömürün üç buçuk 
k P kurllijtan yukarı satılmasını yasak et
. az~nmı~. ~ldu~ları halde naki.Jlerine miştir. 
ımkan gorulemıyenlerin arzuları yeri-

SELANIK BANK ASI 

Te.sis tarihi 1868 

• 
İdare merkezi: 

İstanbul (Galata) 

ne getirilecektir. Bu gibilerine Maarif 
Vekaleti birer tezkere göndererek ge- Bergamada çekirge mücadelesi 
çen seneki arzularının bu sene yerine Bergama (Hususi) - Matra köyle
getiri:eceğinden istklerinde ısrar edip rindeki bazı arazi çekirge istilasına 
etm d'kl · maruz kalmıştır. Derhal mücadeleye 

e ı erı sorulmuştur. Bu gibi r.akil, b geçilmiş, bütün köyler nüfus başına iki 
ecayış ve tayinler yapıldıktan sonra kilo çekirge itlaf etmeğe mecbur t-.ılul

bu seneki müracaatlara geçi!ecektir. muşlardır. Çekirge tutmaya mahsus 
- · --·-·----··----- olarak imal edilen büyük beyaz çar -

L .~NKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

SeTmaye ve ihtiyat ~esi: 
847,596,198,95 İtalyan liretidit'. 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca tehlrlerlnde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre. Avwtuf'l'&, Maca
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul
gnrlstnn, Mısır, Amerika Cemahlrl 
Müttchldesl, Brezilya, şın, Uruguay, 

ArjanUn, Peru, Ekntör ve 
Kolumblyada 
Atuyasyonıar 

fST ANBUL ŞUBE MERKEZi 
Oalatn Voyvoda caddesi Kıı.ratOy 

Palas <Telef. 44841 /2/3/415> 
Şehir dahilindeki acenteler : 

İstanbulda : Alftlcmciyan hanında 

Telef. 22900 /3/11/12/15 Beyoğ -
lundn: İstiklfil caddesi Telef. 41046 

İZI\fİRDE ŞUBE 

şaflar çok işe yaramış, tulumbalar kul-
1 ıanılarak ilaç serpilmiş, bir hafta gibi 
i kısa bir zamanda on bin kilo çekirge 
itlaf edilmiştir. Matra arazisindeki 
mahsul de bu sayede çekirgelerin tah
ribinden kurtarılmıştır. 

Sapanca tenezzüh trenlerine 
rağbet var 

İzmit (Hususi) - Sapanca tenezzüh 
trenleri bu sene pek rağbet görmektedir. 
Tabiatin bet' türlü güzelliklerinin cö
mertçe bulunduğu Sapanca, vali Hamid 
Osknyın pek değerli alakası ve hemen 
her fırsattaki mürakabesi ile güzel bir 
sayfiye haline gelm~tir. 

Sapanc::ı g,•l<'ct>k yıl, içinde otel, gazi
ro, plaj, sin<>ma, tenis kordu ve her türlü 
· tirah ti cnmi şirin bir göl şehri ola
c ktır. 

Geredede kağıt oyunu yasak 

, __ mm __ ._ _____ __, 
Gerede (Hususi} - Blr Hazirandan ıu -

haren Gerede belediyesi kahvelerde k1iğıL 
oynanmasını menetmiştir. 

Türkiyecleki JUbeleri: 

İstanbul, (Galata, Yenicami); 
İzmir, Mersin. 
Adana bürosu 

Yunani.tandaki ıubeleri 

Sclanik. Atina, Pire. 

• 
Her nevi banka muamelitı 

İstanbul ve Galata şubelerinde 
ıdralık kasalar 

--.. ----·-....... .........-.... 

Olçü üzerne 
Fenni Kasık Bağları 

Mide, barsak, böbrek 
düşkünlüğüne 

re11111 
Konalar 

lstiyenlere ölçü 
tarifesi gönderılır 

EmlnönU 
amir sokoğı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreop ıioi 
Taklitçilerden 

sakı umz. 
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TÜRKiYE BiRiNCi 'W 
TERAZi FABRIKASI 

Hassas, zarif ve mukavemetli 

Her cina TOPA NE 
Tartı ve ölçü aletleri 

Mamulltını tercih 

ediniz ve taklltle· 

Markaya rinde• •akınınız. 
dikkat 

i 
terazile t 

lstanbul, Tahtakde caddesi No 68 
Sahş depolan : Kantarcılar cad. No 46 

Marpuççular caddesi No 51. 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden : 

1 - Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 585 talebesi ile 140 müstahdeminin 
10 haziran 937 den 31 mayıs 938 sonuna kadar müteahhide ihalesi ilan edilmişti. 

Tayin edilen günde talip çıkmadığından eski şartlar üzerine tek:rır ilan olunur. 
2 - Bir temmuz 937 iptidasından mayıs 938 ronuna kadar bir senelik sabah. 

öğle ve akşam yemekleri kapalı zarf usuiile eksiltmeye konulmuştur. 
3 - 25 haziran 937 tarihine rastlayan cuma günü saat 16 da on altıda ihalesi 

yapılacaktır. 

4 - Talebenin beheri için elli ve müstahdeminin beheri için otuz kuruş gün -
lük ia§e bedeli tahmin edilmiştir. 

5 - Muvakkat teminat tutan olan 6138lira 50 kuruşluk banka mektubu veya 
vezne makbuzlarile tekliflerini muhtevi zarflarının ihaleden bir saat evveline 

kadar komisyon reisliğine vermeleri ve ihale saatinde komisyonda hazır bulun
maları. 

6 - Fazla izahat ve parasız şartnamesini almak istiyPnlerin 
Daire Müdürlüğüne müracaatlan. 

Yüksek Enstitü 
cl514> c3290, 

------------------ ----------
1 Eml6k ve Eyt;m B~nkası llinları 1 

TAKSİTLE SATILIK 
APARTIMAN 

Esas No. Yeri 

C: 10 Beyoğlu Bedreddin mahallesi, 
Orta Şimal sokağı, Abuaf 
apartımanı 

No. sı 

5,7 

Nev'i 

Apartıman 

Depozitosu 
T.L. 

3800 

Adresi yuk1'1"ıda yazılı on bir dairelik npartıman peşin para ile veya birinci 
tnksit peşin, geri kalanı % 91n faizle yedi senede ve yedi müsavi taksitte öden
mek şartile pazarlıkla satılacaktır. Senevi 2850 lira irat getiren iyi bir akardır. 
fhsle 2/7 /937 cuma günü saat ondadır. f steklilerin bildirilen gün ve saatte de-
pozito parası ile birlikte ıubemize gelmeleri. (490) 

•• 
Universite Rektörlüğünden : 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve doğum kliniği do -
çenUiği açıktır. İmtihan 6 eyllıl 937 Pazartesi günü yapılacaktır. Doçent olmak 
evsafında bulunan isteklilerin imtihan şartlarını öğrenmek üzere şimdiden mü
racaatları. c3616• 

Kadıkoy Yakıtlar DlrektorlUğU llAnları 

Üsküdar mıntakası Tapu sicil Muhafızlığından : 
Anadoluhısannda Göksu mevkiinde (Göksu çayın) diye alınan çayırın evkaf 

ndına tescil ve tahödinin yapılması vetapu senedinin verilmesi Kadıköy Va -
laflar Müdürlüğünden istenilmiştir. Bu çayırın Bezmialem vakfından olduğwıa 

dair 1256 tarihli bir de vakıfname verilmiştir. 
Hududu hu vakıfnamede yazılı bu çayır Tapu kütüklerinde kimse adına ka .. 

},~ değ~ldir. 1515 sayılı kanun ve onun nizamnamesine göre tahkikata başlanıp 
yermde ıncelemeler yapılacaktır. 

. Bu çayı:da. belediyenin veya mahalleEinin veya hakiki veya hükmü sair şa -
hısla~ mulkıyet, intifa, idare ve nezaret noktalarından bir giına ilgileri ve diye
ceklen varsa iddialannı isbat eder ve aikalarla birlikte ilin tarihinden itibaren 

o:ı gün iç~d~ 1385/949 muhabere dosyası ile muhahzlığımıza başvurmaları ve 
y~ut keşif gunü olan 7/temmuz/1937 ça rşarnba gür.u saat 11 de Göksu çayınn
d~celemeğe memur heyete müracaat etmeleri ilin olunur. (3577) 

1-.:--~·----ı_sta __ n_b_u_ı __ B_e_ıe_d~iy~e-s_i __ lı_aıı_ı_ar_ı ______ __.ı 
Miktan Cinsi Beherinin muhammen bedeli İlk teminatı 

2000 Süt . . Düşkünl _ §ışesı 15 kuruş 22 lira 50 kuruı 
erevi sut çocukları için yukarıda cinsi, mikdarı ve muhammen bedeli 

y~ıl~ 0~~. şişe açık eksiltmeye konulmuştur. Nümur.e ve şartnamesi Levazım 
Mudurluğunde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda ya~h vesika ve hi-

zasında .~ö_:ıterilen ilk teminat makbuz veya mcktuhile beraber 29/6/937. per-
şembe gunu saat 14 de Dalıni Encümende bulunmalıdırlar. (3434) ___ ,, __ _ 
[~1.-n-h-ı·s-a-rl_a_r_U __ ----------------Müdürlügv ünden: 
----------ı I - Mesaha zincirleri için 502 adet deri kılıf pazarlıkla yaptırılacaktır. 

II - Pazurl~ 9/7/937 tarihine rastlıyJn Cuma günü saat 16 da Kabataşta 
lt.vazım Ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

Ill - Resim .ve ~eri nümunesi her gün :;özü geçen şubeden görülebilir. 
IV. - ~t~klılenn pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7

1
5 güvenme pa

ralarile bırlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan oiunur. c3613t 

• 
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Hatayda tahrik ve tecavüzler 

Araplara mütemadiyen 
silih dağıtılıyor 

(Bll§tııırafı 1 inci şayfada) tir. Bu tahsı!iatın hedefi Sancaktaki Arap 

<!'tSPOıt
Beşiktaş mı, yoksa 
Güneş mi galip 

Babasını, sevdiği kadın 
ile yakalayan delikanlı 
her ikisini de öldürdü 

Arap köylülere mütemadiyen silah da- köylülerini tcsJih etmektir. gelecek? ğıtılmakta ve bunlar Türkler aleyhine Arablar arasında müsademe 
.kışlortılmaktadırlar. Halepten 300 kişilik Haina 23 (Hususi) - Keferalpte ve Jf> • .ıt- -----~ 
bir fedai kafilesi Hataydaki Türk köyle- Cam köylerinde §Spka taraftarı Araplar- Güneı Raaihi Par:Men getirti • 
rine doğru yoi:ı çıkarılmış bulunmakta - la şap~a aleyhtarları a:a.sında çarpışm_a yor, Be§ildQf ta uzan bir idira-
dır. ,olmuştur. Müsademede ıkı taraftan 10 kı- hat devre1tinden aonra maça ha. 

Tu-rk k·o·ylen"ne tecavüz şi yaralanmı~hr. Yaralatıanlardan bir ka- L ol JL JL_ 
zırluılı ara1ı ~ı1nyor 

Kuziyer taraflarında Araplara Halep - !:ının hayatı tehlikededir. =---------------~ 
ten mütemadiyen silah verilmekte ve Bir aşiret hududda bekliyor Milli küme maçlarının son oyunlarına 
Türk köylüler aleyhine kışkırtılmakta - . . . tesadüf eden mühim maçlardan biri Be-
dır. Bir kaç gün evvel Karbeyaz köyüne Humus 2.) (Hususı>_ - Aneze aşı~etı ~iktaşla - Güneş arasında bu hafta ya • 
yapılan teca,'Üzde Türk köylülerin mal- ,reisi Hacim oğlu Halil Antakyaya gıt - pılacak olan maçtır. 
lan yağma edilmiştir. Bu köylülerin va- miştir. Arap ~raftarla_rı ta:afmdan kar- Milli küme maçlarında haklı olarak 
ki müracaatıan dinl~nmemiştir. şılanmıştır. Aşıret kafılele_rı. Sancak ~u- pek büyük bir ümide kap~ bulunan 

Vaziyet vahametini muhafaza etmekte- dutlarındadırl&r. Hare~et ıçın §eyhlenn- t}üneş takımının hiç hesapta olmıyan 
dir. Köyler end işe içindedir. ,den emir beklemektedirler. mağlubiyet ve berabere b.lışlan Günet 

Şoförlerin grevi bitti Suriye heyeti Ankaradan geçerken klübünün geri kalan üç maçı için yeni-
Şoförlerin grevi hitam bulmuştur. Ma- selamlanacak den büyük bit' iimit beslemesine mlni ol-

.hn1ll hükumet şoförlere tecavüzlere uğra- Ankara 23 (Hususi) - Suriye fevkala- mc.kla beraber futbol çayınnda namü -
mıyacaklarıns dair kat'i teminat ver - de komiseri ile Suriye heyeti Paristen tenahi sürprizlerin mevcudiyetini göz ö-
mi§tir. dönerken Ankara istasyonunda hükumet nünde tutarsak milli kümede başta ciden 

k namına seiamlanacaklardır. Burada kala-Hatay te!kilitı esasiye anunu diğer takımlar gibi Güneş klübünUn dı 

idamına karar verilmesi bekleniyordu, fakat avukahnın 
kurnazlığı sayesinde yedi sene hapisle kurtuldu 

Antakya 23 (Hususi) - Kanunu esa- 'ak görüşmelerde bulunacaklarına dair haklı olarak bir heyacana kapılmasım 
sinin ve yeni rejime ait beyannamenin ,kararlaşmış Lir vaziyet yoktur. tabü görebiliriz. Jand 

ilAnı beklenmekte idi. Bütün infüı:arlar Tuncelinde İstanbul şampiyonasında hiç bir takım Kim ne dene desin; anımı vicdanını· 
bo§a çıkmış ve ilfın yapılmamıştır. karşısında kolay kolay boyun efmeınif nm mahkum edemediii iDaan.l, kanun ve 
Ş.m meclisinin iki cepheye ayrıldığı, SÜ k Ün plan Beşiktaşın İzmirde yaptığı maçlar- mahkemeler, mabkfım edemiyor. 

bir lnsmınm lehte, bir kısmının aleyh • (Baş tarafı 1 inci sayfada) da hiç beklenmiyen neticeler alması ile Fransa.da geçen 24 khunuevvelde ce-
Paul te bulunmasının Suriye kabinesinin rnev- Hükumete teslim olmuş bulunan aşi • başlıyan garabet Ankara ve İstanbul reyu eden bir dava yukarıda söylediği· 

IU1ni tezelzüle uğrattığı anlaşılmalı'.a - retler ahalisi köylerinde iş ve güçlerile maçlarında devam etmiş ve nihayet bu mız sözlerin bariz bir miulidir. ı· 
dır. mcşguldürle:r. Yusufhan aşireti kamilen kuvvetli takım bugün bu Iikte müJkül Fransız adliye gazetainden aldığımız 

Vatanilerin mevkilerinin :zaafa uğra- ınkıyat etmis bulunmaktadır. . t d- ıu satırlar bu ganp vak'ayı izah etmek-
~ \•azıye e u~müştür. 

dığı, (Elhizbüldüstüri) partisinin faali - te'dir: 
b · k eli ş * Şampiyona yolundan bir hayli u7.ak -yete eeçmesUe de te aniz etme te r. u cPaul 23 yaşında serseri bir delikanlı-

hed · Jaşmış bir v32iyette bulunan Beşiktapn bir kaç gün içındc Cenevre mua esı Elaziz 23 (Sureti mahsusada gönderdi- ılır ve ağırceza mahkemesinin huzurun-
diğer taıkımlar gibi bütün ümidini İstan-tıısdik olunmadığı takdirde Vatanilerin ğimiz muhabirimizden) - Kıtaatımızın da babasının katili olmakla maznun bu-

dü§eeekleri muhakkak sayılmaktadır. :şgalinc geçı>n arazideki ekinlerin kema- bul takımlarilc yapacağı maçlara bağla- lunmaktadır. 
Bu itibarla Hatayın teşkilatı esasiye le erdiği gfüülmüştür. Muhalefete geçe- makta, bu sehepten hakkı vardır. Paulun babası 50 yaşlannda bir şarap 

kanununun ayın yirmi beşine kadar ila- ;ek Kutuderesini işgal edenlerin bera - Diğer takımların düşündüğü gibi Be - tüccarıydı. Kansı öldükten sonra sefiha
nı kuvvetle umulmaktadır. berlerinde kaçırdıkları zahireler tüken- §lktaş ta sıra ıle Güneşi, Fenerbahçeyi, .ıe bir hayata başlamış ve barların birin-

·rl · İ · l"' d .. ~ .. t ·cı· b. hal al nihayet Gaıatasarayı mağlup edebildiği d ğı 25 1 da b" k d Mücahidler (!) birbirlerine dilftüler mııl.ır. aşesız ut .,.~e verı ır - de tanı ı yaş arın genç ır a ını 

Şam, 20 (Hususi Muhabirimız Yazı- mıya başlamıştır. taktirde bugünkü müşkül vaziyetten da metres tutmuştu. Şu garip tesaeüfe 
yor) _ Mücahidler arasında ~tışma Nafia işleri kıtaatın ileri hareketile .kurtularak şampiyonada ümit ettiği de- bakın ki' Paul da bir müddet sonra ayni 
ve münakaşa, benim tahminlerimden hcmahenk olarak inkişaf etmektedir. Ba- receyi alabilecektir. barda ayni kadınla tanışmış ve onu sev-
çabuk başladı. Bir taraftan \ratanilerle sit çeteler halinde Kutuderesine sığınan Milli küme fikstürünün ilk sene oldu- meğe başlamıştı. 
Doktor Şehbender arasında ayrılık ala- muzır unsurlar kapana düşmüı bulun - ğu için aceleye gelmek surctile bir par- Bir kadının iki erkeği idare etmesi çok 
metleri göründü. Doktor Şehbender maktadırlar. ça yolsuz ve hesapsız tertip edilmesi yü- zor bir şeydir. Ve bu zorluk ta vak'a da 
milli birlik fikrini milli birlikcilerin Seyit Rızanın fesat ortağı, eski Koçgi- zünden rnaçlann başlangıcında on bir amil olmuştur. Anlatalım: 
inhisar altına almalarına razı olmuyor. ri isyanının ~milı olan Alişar da fesatçı- maçı her hafta üstüstc yapmak suretile - Günün bilinde hadise patlak 
Bütün milletin milli bir mefkfıre uğ - lar meyanındadır. büyük bir sıbntı çeken Beşiktaş bugüne veriyor, Janet Pcıul'un babasile evinde 
runda birleşmesi fikri ile Mılli Blok di- . Sürprizlerle dolu hadisat efkArı umu - kadar kırk gün beklemek suretile hem bulunduğu zaman Paul da Janeti gör
ye bir fırka ve hizip ~kili arasında bü- miyeyi memnun edecek bir fe)illde in1d- sakat oyuncularını tedavi etmiş, hem de meğe geliyor. 
yük bir fark bulunduğunu izah eden şaf etmcktt>dir. takımını uzun boylu dinlendirmiştir. Janet onu içeri almak istemiyor, kapı-
Doktor Şehbender kendisinin Milli Sona kalan üç maç için her türlü ted- mn önünde biraz didişiyorlar, nihayet 
Bloken değil, hakikaten milletin bir - Neveşhirde imar faaliyeti .birleri alarak tam formu üzerinde bulu- Paul genç kadını iterek içeri giriyor. 
leşmesi tarafdarı bulunduğunu açıkca Nevşehir (Hususi) _ Nevşehir yedi nan Beşiktaşın bu hafta yapacağı maç~ Kapının [.nündeki gürültüleri duyan 
liÖyJemiştir. Bunun için Vataniler bu bin evli, 20 bin küsür ntifuslu bir ka- te bu bakımdan ayrı ve hususi bir e _ Paul'un babası da o sırada sofaya çıktığı 
taraftan mühim bir darbe yemiş bulu- sabadır. Kasabanın en mühim ihtiyaç- bemmiyet arzetmektedir. için, baba oğul karşılaşıyorlar. 
nuyorlar ı kt "k te l\1r ·11· k- · Baba, evvela itidalini muhafaza etmek · lanndan biri olan e e rı sisatı iki ıı ı ume şampıyonasını paylaşma 

ö_te taraftan Emir ~ekib_ A:Jan da .?ir ay sonra tamamlanmış olacaktır. Tam ~·olunda her türlü fedakarlığı yapmak - istiyor. 
had~se çıka~ı. H~le?ın buyuk c~n:ıın- merkezi vaziyette olan kalenin tami • um çekinmiyen klüplcr sarfettileri gay _ - Oğlum buradan çık git diyor, fakat 
de, ırad ettıgı yem bır nutukta mıllı ol- rinden sonra burada bir saat kulesi in- ret ve gösterdikleri fedakArlıktan sonra Paul sevgilisinin babasile kendi üzerine 
rnıyan Arablann va~anpez:'•cr olam:ya- şası ve su deposunun burada yapılması bu sahada bekledikleri iyi neticeleri al- hiyanet ett ~ğıni görünce deli gibi oluyor, 
caklarıbn.~~~ bHah~et~ı. SuAnyeblve Lt ub - düşünülmektedir. Yakın zamanda şeb- ,mak için akıllara hayret veren işlere çjleden çıkıyor, tabancasını çekerek hem 
nanın utun ırıstıyan ra an ara - . h . tam n deg~ ismic! la k girişmişlerdır l:abasını, hem de Janeti öldürüyor. 
:f ından şiddetle tenkid edilen Emir Şe- rın çe resı . ~~ k-:a--; 0 ca - .. * 
k "b b"l .h b" t kz"b d tır. Postane ıle hukumet onagı arasın- Guneş takımının An karada yaptığı 

ı , ı a ara ır e 1 name neşre e - d k. 1 . b tan t ı b 1 · · n · Paul'uİı vekaletini Paris barosunun 
k k ]] d ~ lh"d k . . . . a ı yo yem aş yap lPl ınış ve u- rnaç: ar ıçın .ransten getirdiği kıymetli 

re u an ıgı cmu 1 » eıımesmın b. h ı· k meşhur avukatlarından biri deruhte et-
Hlristiyan demek değil, dinsiz demek rası muntazam ır şose a ıne onul - merkez muhaciınleri Rasihi son maçlar 

t mişti. Tahkikatın her safhasında bulundu 
olduğunu iddia etti. Fakat, buna rağ - muş ur. Jçin gene u?.un bir yolculuk külfetine ve nihayet son söz kendisine verildi. 
men Doktor Şehbender de onun bu katlandıracaktlr. Suçlunun müdafaasını yapacaktı. 

1 

nutkunu ve bu fikrini şiddetle tenkid D Ün ya Bok! İstanbuldc: en hırçın bir müdafaaya sa- Müddeiumum!, baba katilinin idamını 
etti. Hıristiyan Arablara gelinde, onlar hip olan Bcşiktaşa mukabil Rasihle, Sa- istemişti, delikanlının hiç kurtulmak im-
da Emir Şekibin bu sözlerini ecnebi bir şampı·yonJug"'., rn.haddinle, Rebii ile en kuvvetli fekli- kanı yoktu. İki taraftan suçlu idi. Hem 
devlet mümessilinden aldığı talimat e- • ni alacak olan Güneş hücum hattının ko- baba katili olmak itibarile idam edile-
seri olduğunu iddia ediyorlar ve tek - 1 t t l b" h t 1 cekt~ hem ue öldürdüğü insan babası ol-
ziblerin samimilig- ine inanmıyorlar. ay u u ur ır a 0 amıyacağını şimdi -

d k b l t k I"' d masa bile, ikı k~~inin Jtatili olmak ta ida-Hülasa, Suriyedeki tarhana çorbası en u u c me azım ır. 
mı müstelzcrndi, herkes: manzarası gittikce artıyor. Güneş müdafaasının zayıf olduğu da 

gizlenir bir mesele olmadığına göre Rıd- - Delikanlının kafası kiyotinden kur-

* 3 temmuz günü için hazırlık ehem -
rniyetıe devam ediyor. Şanım her sem
tinde iane top}ıyacak komiteler seçHi
yor; Suıiyenin her köşesinde ay111 tarz
da teşkilat yapılıyor. .3 temmuz günü 
burada yemden büyük bir hareket ve 
heyecan günü olacaktır. 

Çeteler Swiyeden Iİlih alıyorlar 

Halep 23 (Hususf) - Arap çeteleri 
Ccsrisuurda haZJrlanmaktadırlar. Hedef
leri Ordu vr K;ısir nahiyelerinde Türk 

köylerine saldırmaktır. Bu hazırlığı ta
mamlamak iç:n Suriyeden silah almakta
dırlar. Ordu ve Kasir köylerinin ileri ge
lenleri vaziyetten mahalli hükumete şi -

kayette bulunmuşlardır. 
Arab köyJüleri tesJih ediliyorlar 
Şam 23 (Hususi) - Sancak muhafızı

nın emrine yeniden tahsisat gönderilmiş-

van, Hakkı, Şereften teşekkül edecek tulmaz diyorlardı. 
Beşiktaş hücum hattı da Güneş için kolay Reisin se~ duyuldu. Avukata: 
.Yutulur bir lokma sayılmamak icap eder. - Müdafaanızı yapınız, dedi. 

Avukat saatini çıkardı. Saat tam bir
Güneşin birbirinden kuvvetli oyuncu- di. Buna işaret ettikten sonra: 

lardan terekküp eden hüoum hattına mu-
- Muhte1·cm heyeti hakime dedi, ve 

kabil, Beşiktaşın atak hücum hattı baka- müdafaaya ha~ladı. 
;ım bu paz:ır günü ne yapabilecek. Ve 

galibiyet ibresi hangi takımın lehine dö-

necek? M. R. 

Şehremininde bir d&kkAn yıkıldı 
Şehremininde Millet caddesinde 31 1 

numaralı nalband dükkanının yanında-
Braddock, Joe LoW. ki arsada kazılan temelin derin kazıl-

Chicago, 23 (AA.) - Dünya ağır ıı::as~~an nalband dükkAnınm duvan 
siklet şampiyonluğu: çokmuş, nalbandın 1 S yaşındaki çırağı 

Joe Louis, dünya boks şampiyonu Şükrü toprak altında kalarak yaraJan
James Braddock'u sekizinci ravundda mış, tedavi edilmek üzere Guraba has· 
nakavt etmek suretile yenmifÜI'. tanesine kaldırılmıştır. 

Sözlerine evvela Paulun anasile babası-
nm izdivacından başladı. sözlerinin ara
sına garip fıkralar sıkıştırıyor, sözlerini 

uz.atıyordu, reis bir iki ihtarda bulunmak 
jstedi. Avukat hak müdafaasına taalllık 

ettiğini ileri sürerek söylemekte ıstar 
etti. 

Saat on olduğu zaman avukatı hala 
söylüyordu. Bugün suçlu olan çocuk he
nüz doğmuştu .. föhayet saat on ikiye iki 
kala, birdenbire sustu, ve davanın daha 
içine bile gfrrncden jüriye hitap etti. 

24/25 kanunuevvel olduğu için noeldi, 

Paulun baban 

o sırada bütün kilise çanları çalmağa lilt 
Iadı, Dışarıda lapa lapa kar yağıyordu. 

Avukat stsini titrete titrete jUrt,. 
döndü: 

- Böyle bir akşamda, tsanın dol • 
duğu böyle bir günde cinayet işlemek· 
ten, bir insan öldürecek bir karar ver
mekten hazrediniz dedi 

Çanları dlııleyiniz! İsa bugün doğd~, o 
hayata, merhamet, iyilik, §efkat, getirdL 

Jüri heyeti, bu tablodan fevkalade mtı• 
tehassis olmu~tu. Avukat ta davayı ka
zanmıştı, idama mahkum olacağı muhak· 
kak addedikn delikanlı, birçok sebepsiz, 
muhaffif sebepler yüzünden başını bı
c•aktan kurtarmış, yedi sene hapse mah· 
~ 

kum edilmişti. 

Soyadı almıyanların 
Cezaları affedilecek 

(Baştara/ı 1 inci sayfada) 

Kanu~, muayyen müddet içinde soy a• 
riı almam~ olanlar hakkında beş liradan 

!'irmi beş liraya kadar ve bu parayı ver
miyenler için de beher liraya mukabil 
bir gün hapis cezasını tayin etmiştir. 

Kanunun bu hükümleri tatbik edil • 

mekle beraber bir çok vatandaşların btl· 

ffın istekler\r.e rağmen saffet veya bqka 

sebeplerden dolayı ellerinde olmıyan ma
zeretlere mebni soy adı alamadıkları an

laşılmıştır. 

Duyduğumuza göre soy adı almamıı o
!lm vatandaşların cezaları, müruru zam.
na uğramış addedilerek kendileri ceza· 

dan kurtulacaklardır. 

Bu kararcan istifade edecek vatan • 

daş1arın sayısı oldukça mühim bir ye

,kiın tutmaktadır. Burada vatandaşlara da 
Jüşen bir vazife vardır ki, hemen nüfus 

idarelerine koşarak soy adı almaları li • 
zundır. Karann tatbikatına pek yakın • 
da başlanacaktır. 



il Sayfa 

Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

-530- -534-

GönUI kimi severse gUzel odur 7 ıısd içine giren kadın 
cGönül kımi severse güzel odur!• dar

bı meseli bir hakikattir. Kadının veya er
keğin çehre ve endamındaki eüzellik her 
hangi bir sebeple değişebilir. Fakat huy 
esastır. Çünkü kötü huyu olan kimse ne 
kadar güzel olursa olsun eşini mes'ut e
demez. Buna mukabil iyi huy, tatlı söz 
sahibi ve ayni zamanda cazip olan bir 
kimse biraz çirkin de olsa karşısındakini 
memnun eder. 

İyi nesil yetiştirmeğe elverişli kadın, 
fÖyle olmalıdır. 

Az uzun boylu, ağız, el, ayak ufak, bu
run çekme, yüz pek az uzun, balık etin
de .. 

En çok beğendiğim kadın tipi ıudur: 
ı - Orta boylu, 2 - kumral, 3 - Ell 

gözlü, 4 - İpek saçlı, 5 - Küçük burunlu, 
6 - Giyindilini yakıştıran, 7 - Ev iflerin -
den anlıyan olmalıdır. 

Ankara? 

(isminin 11e sarih adreıinin nefrini iı
tememiftir.) 

Kadınların Genç
leştlrllmelerinde 

Bir Mucize : 
Bursa: M. Z. Uluç Dünyanın en büyük profesörleri genç 

(Sarih adresinir. nepini istememi1«f'.) ve kuvvetli hayvanların höceyre -

531 -
Vatanperver bir kad1n isterim 
Beğendiğim kadın: 

Tahsili en aşağı ilk mektep mezunu ol
malı. Evini büyük bir intizamla ve bir 
program dahilinde idare etmeli. Çocuk -
Jarına karşı şefkatli olmalı. Çocuklarını 

vatınperveı· ve faydalı olarak yetiştir -
meli. Ciddi, eşinin derdine ertak, bil -
yüklerine hürmetkar, küçüklerine sevgi 
taıır olmalı. Sporu sevmeli. Esmer, kı -
vırcık saçlı olmalı. 

Mara§: Bekir 
(Sarih adrP~-inin wfTini istememiftir.) 

- 532 -
Kadm yaradıhşta güzel olmalıdır 
Beğendiğim kadın tipi şudur: 
Yaradılışta güze! ve sıhhatli, yüzü yu

varlak, kaşlaı ı siyah, gözleri ela, kirpik
leri uzun, saçları kumral, boyu 1,65, uzun 
lnce, lyt tablaıli, namuslu, orta tahsilli, 
diki§ ve biçkiye vakıf olmalıdır. 

Çcwlu Palas kmuıthanesi Süleymaft 

vasıtasile Suphi K. 

- 533 -
Alacağım kız köylo olmalıdır 
Beğendiğim kadın tipi: 

terinden çıkardıkları özü insanlara aşı -
lıyarak ölen kuvvetli ve hayatı ia
de ediyorlar. Ayni esas üzerine genç ve 
dinç hayvanların cildlerini besliyen hö
ceyrelerin ifraz ettikleri o kıymetli özü 
vesaiti fenniye ile ikinci bir koruyucusu 
olan acıbadem yağı ile imtizaç ettirirler. 
Yağlı ve yağsız Hasan Acıbadem krem
leri elde edilir. Yüze, cilde sürüldüğü za
man uıucize denilecek büyük değişiklik 
görülür. Gevşiyen adaleler gerilir, yüzdeki 
çukurlar büyük düzen alır. Açılan mesa
mat kapapır. Cild elastikiyetini ka7.anır. 
Çil ve lekeleri kökünden temizler. 60 ya
şında bir kadının bu krem ile buruşuk 
yüzünü genç bir kızın cildi kadar taze -
:eştirir ve düzgünl~ştirir. Bu bal tecrübe 
ıle sabittir. Hasan acıbadem kremleri çir
kinleri güz<!lleştirir ve ihtiyarları genç
leştirir. Kadınlara füsunkar, tatlı sıcak 

bir cazibe verir. Cinsi cazibeyi ziyadeleş -
Urir, fakat acıbadem yağı kremini yap
mak çok güç olup bu bir san'at ve fen 
meselesidir. Bazı ıtriyatçılar Acıbadem e
sansını vazc!in. ve buna benzer ya~larla 
k:mştırarak acıbadem yağı kremi altın -
da satmak isterler, cildinizi acıbadem ya
ğından asla malum olmıyan acıba -
dem yağı kremlerinden koruyun, 
aksi halde yüzün esmerleştiğini ve 
tüy,endiğini görürsünüz. Yağlı Ha -

Alacağım genç kız. Orta boylu, çakır ~n at'ıbadem kremini gece yatarken yağ-
gözlü bir köylü kızı olmalı. Dokuma bil· sız Hasan acıhadem kremini sabahları 
meli, yaşı 18 ile 20 arasında, biraz zengin, kalkınca yüzlerine süren her bayan cild
becerikli, işgiizar ve bütün azası düzgün !erinde bu büyük değişikliği görecekler
ve beyaz, neşel~, küçük ağızlı, hastalık- dir, Her gece bayan teninin güzelliğini, 
sız olması da gerekttr. .şeff afiyet ve letafetini ancak bu Hasan 

lznıit Değirmendere meyva kremlerile idame ettirebileceğini unut -
komisyoncu.su Tevfik Ôzcan masın. 

• Son Posta • aın tefrikNJ : 63 

Endüliis .Ş6valyesi 
Abdurrahman 

SON POSTA 

1 Kitaplar arasında 1 
Ekonomi siyasamızın 

yönleri 
Helenlik Mııadelelerinin Araştırma 

Birliği Mesai Serisinden 
Yazan: Atina Univenitesi Politi!c Ekonomi 

Profesörü Ksenofon E. Zolota 
Türkçeye çeviren: Yortald Efflmianidis 

Kemalist Türkiyenin barış alanında 

başarmış olduğu en güzel eserlerinden 
l::iri olan Balkan ittifakı kurulalıdanbe

ridir, Türk c>fkarı umumiyesi, dost ve 
müttefik milletlerin siyasal, sosyal ve 
ekonomik durumlarile ve 1'ütün bu saha
larda o milletler tarafından ileriye doi
ı u atılan adımları takip nususunda her 
zamankinden büyük bir alaka göster
mektedir. 

Bu pek tabii ve pek yerinde alakayı 

tatmin edecek vesaite gelince, bunlar 
maalesef istenildiği ve aranıldığı kadar 
mebzul olamıyor. 

Onun !çindir ki, değerli Türk hukuk bil
gıni Bay Yorgaki Effimianidis'in Grekçe
den dilimize çevirmiş olduğu, [Helenlik 
Muadelelerinin Araştırma Birliği seri
si] nin birinci kitabını teşkil eden [Eko
nomi Siyasamıı.ın yönleri] adlı eser, 
komşu ve dost Yunanistarlın ekonomik 
durumunu yakından tanımak ve milli 
Yunan ekonomisinin kalkınması için o
radaki en salahıyetli ekoııomistlerin ne
ler düşündükler:ni öğrenmek istiyenlere 
çok kıymetli bir rehberdir. 

Temiz ve a<:ıi< bir lisan ile tercüme edi
len bu eserin sahibi Bay Ksenofon Zolo
ta evrensel şöhreti haiz bir iktisat alimi
dir. Halen Atına Üniversitesinde Politik 
Ekonomi profosörü bulunuyor. 

Kitabın iç•nde mevzuu bahsettiği me
seleleri HelenHk bakımından incelemiş 
ise de, bunlar öyle meselelerdir ki Şarki 
Avrupayı ve hatta bugünkü günde bü
tün dünyayı alakadar eden müşeterek ve 
müzmin derdlere temas elti~ için herkes 
tarafından dikkatle okunmağa değer. 

Bu itibarla, mütercim, başardığı işle 
sade Balkan işleri alakadarlarına değil, 

ekonomik davaların hallile uğraşan her
kese kıymetli bir doküman vermiş olu
yor. 
Kitabın başında, bizzat yüksek bir ilim 

adamı olup, bundan önce milli kültürü
!nÜze .ıCihan iktisat buhranı önünde Tür
kiye. adında iki ciltlik kıymetli bir eser 
hediye etmiş bulunan mütercimin uzun
ca ve mühim bir mukaddemesi vardır. 

Bunda, Bay Effimianidis 1936 y~lı için
de iki defa Yunanistanda yaptığı geziler
den ne gibi intıbalar edindiğini anlatıyor 
ve Helen milletinin ekonomik kalkınma 
uğurunda sarfrttiği hamleleri ve başar
mış olduğu i~leri kuvvetli bir kalemle 
tasvir ederek bunlardan ibret alınmasıhı 
samimane ta\•.sıye ediyor. 

Asıl kitabın metni, biribirinden entere
~n. muhtelif fasıllara, bahislere bölün
müştür: 

Yunanistanın ekonomik refah halinin 

şadılar ... Eğer, böyle yaşamakla kal -
mış olsalardı; bir şey değildi. !•'akat bu 
haris ve hilekar Suriyeliler, senelerce 
halkı da zulüm ve istipdat r.ltında ez
mişlerdi... Bunun neticesini, işte bu ih
tilal gösterdi. Şu anda, herkes (Emevi) 

Yazaa: A. R. memurlarına karşı nefretini izhar edi-
Tıpkı; bir hükümdar!~ önlinde tara~ seneletdenberi ot minder üze - yor. Aç g'özlü, sefih, şarlata!ı ve küstah 

eğilen merasi.mperver bir baş mabeyn- rinde sürünmeden yorgun düşen şu Suriyeli memurlardan kurtulduğu içip 
ci gibi eğilerek: lager vücudumun kemiklerini dinlen- şu anda şu koca şehirde, herkes şenlik 

- Asaletmeap Hazretleri!. Çok emin direceğim ... Ah; ne saadet, yarabbi!.. ediyor ... Biz de halkın bu hissiyatına 
olabilirsiniz ki; bu emirlerin!z, aynen Diye, söylenmekte idi. hürmet etmeliyiz. Bugünden itibaren 
tebliğ edilecektir ... Ancak şu var ki, o * artık Suriyelilerin buradaki saltanatına 
Şamlı Abdurrahman, şayet bu emirle- (AWtuntlmaan)a verilen parlak unvu hitam vererek yerine, başka bir idare 
re muhalefet gösterirse ne yaparım?.. İhtilill reisleri ve kumandanları; sa- tesis etmeliyiz. 

Diye; ihtiyatUrlık göstermişti. ray.ın büyük merasim salonunda içti - Demişlerdi. 
Abdurrahman, kaşlarını çatarak bi- ma etmişlerdi. Abdurrahınanı, riyaset Bu esas, derhal kabul edilmiştL 

la tereddüt emir vermişti: mevk.iine geçirmişlerdi. Abdurrahman, _ Hükfımetin reisliğine, kim geçiri-
- O zall)alı .. konağa en yakın yerde o kadar yaşlı adamlar dururken, reislik lecek? 

b~lunan müfrezelerimizden birinin ku makamına oturmak jstememişti. Fakat 
da İhtililcilerden, Hicazlı bir kumanda-man nına müracaat edenin. Kifi de- onun kıahramanhğına, zekasına, açık 

recede adam alarak konağa gidersin. kalbliliğine meftun olan Berberiler ile nın bu sualine; mecliste bulunnn cütün 
Orada, ne kadar yabancı varsı\ kolla _ Hicazlılar; ihtilal erkanı şu cevabı vermişlerdi 
rından tutar, sokağa atarsın ... Kendin - Kayır .. senin yerin but"asıdır. - (Tarif) in oğlu .. kahraman, Abdur-
de, Şamlı Abdurrahmanın o r.ıuhteşem Diye ısrar göstermişlerdi. rahman... Hak, onundur... Babası, ilk 
yatağına girer, yatarsın. Vaziyet, mühimdi. tskat edilen hü- defa olarak İspanya topraklarına ayak 

İhtiyar çizmeci, bu emrin infazı için kümetin yerine yeni bir hükfımet ida· bastı. Kendisi de, bugünkü büyük za-
ıür'atle kapıdan çıkarken: resi tesis edil~kti. İlk söz alan Berbe- feri kazandı. 

- Ah .. ~n .. ~vall~ ~kici, Don Jo- ri hatipleri: Abdurrahm~n, bu .söz~e~~ karşı ~~~ 
ze ... Daha dun, gozlerımı kaldırıp ta, o _ İspanyanın asıl fatihi biziz. Hü • lerek etrafa goz gezdirmıştı. Ve wbu , 
konağın pencerelerine bakamazken .. bu klımetin idaresi de bize ait olmak la- yecanlı sözler biter bitmez, ayaga ka~
gün, oraya gireceğim. Orada, seneler - zım gelirdi. Fakat,' (Musa bin Nasır), karak: 
derıberi, hükümdarlar gibi saltanat sü- bize bile etti. Kendisi işin başına geçti... _ Aziz. hemşerilerim.. ve bizimle 
ren Şamlı Abdurrahman ile, onun buz Gerek kendisi. ve gerek adamları; İs- ittifak eden muhterem dostlar! .. Gerek 
gibi o sırmalara garkolmuş adamlarını panya hazinelerini soydular. Suriyeye babama kal'ŞI gösterdiğlniz hürmete .. 
bir hamlede oradan kapı dışarı köreli- taşıdılar. (Tank) gibi en büyük bir ve gerek bana karşı izhar ettiğiniz mu
yeceğim .. sonra da, Emir Abdurrahman kahramanımıza hakarette bulundular. habbete, teşekkürler ederim. Ancak 
hazretlerinin kim bilir ne kadar rahat Ondan sonra ela; koca memlekette, is- şu var ki, ben bu vazifeyi maalesef ka
olan 0 muhteşem yatağına sırtüstü ya- tedikleri libi zen ve sefahat 19lnde ya- bul eclemtyecepa.T ... 

Razinm M 

Edirne, (Hususi) - 80 tarım tredl koope-ı sergisi hazırlıkları devam etmettecllr. lll!rll· 
ratifi üzerinde çalışmay~ baflıyan Trakyada de yer alacaklara ı temmuzdan itibaren ,er· 
bu kooperatiflerin en luzumlu lhtıyaç mer- lerl gösterilecektir Bu sene •rcJıe ralnll 
tezlerine serplştlrilmek üzere daha yirmi ta-
nesinin açılması lçin etüdlerı bqlanmııtır. 

Sat14 Kooperatlfled 
Bir senedenberl dikkatle incelenen on aa

tıı kooperatifinin de kavunculuk. ,apatıcılık. 
yumurtacılık, yaş . meyva ve sebze, arı ve bal
cılık, ve balık satıt kooperaUtıerl halinde te
sisi esas bakımdan Trakyanın ıbtlyaç bün
yesine uygun görülmüştür ve Uk lt olarak 
bugünlerde kavunculuk ve yapalıcılık satif 
kooperatlfierlnln kurulması kararla4tınlm14-
t1r. Halk İkttsad Vekaletinin 7en1 kanunla
rile gösterdiği himaye usullerini ve malların 
tefeciler tarafından değersiz para Ue satıl
maktan kurtulma ve deRer flatla toplu ola
rak dış piyasaya gönderUmeslnl çoktan an
lnmıştır. Iğdırda binlerle orta.it içine alan 
pamuk satış kooperatlflnln ve İzmlrde üzüm, 
incirin, Karadeniz boyunda fındık glbl ürün
lerin satış kooperatınerlnl sevinçle duyan ve 
hararetle kovahyan Trakya ilretmenl bu ha
yırlı haberleri her gün sımsıkı aramakta ve 
beklemektedir. 

Trakya ııehsecDerlnln tllelderl 

İstanbul hllllnde ve kabzımallarla olan sı
tmtıh durumun bir mevsim seçmeden çabuk 
netlcelendlrllmeslnl isteyen sebze ve meyva
cıları İktısad VekiUetlnin tahtıtat sonunu 
ve İstanbul belediyeslnln yeni tararlanru 
beklemektedirler. • 

İstanbul h9.llnln. bugünkü 'Yulyetl Trakya, 
İzmit ve Bandırma köylüsll için yıkımdır. 
Cumhuriyet kanunları böyle bir gidişe uzun 
zaman müsaade edemez. Onun tçln İstanbul 
vilayeti ve belediyesinin köylü lehinde olacak 
güzel kararını bütün köylü bekliyor. Muame
le yüzünden blr mevsim devrllmesln ve gene 
binlerle köylünün canı yanmasın. 
mı işinden sonra İstanbul mezbahası lle 

Trakya köylüsünün gene sıkıntılı ve kıvır 
zıvırla kabaran ınasrafiar lçln rica ve da
vası vardır. Devlet bile her yerde ucuzluk 
esasını ve bu yüzden müşteri ve ratbet, bol
luk yüzünden her lkl tarafiı lcalanç yolla
rını tutmuşken ve Devlet Demlryolları btl -
tün memlekette en uygun tarifeleri yaparak 
halkın ve köylünün hayır duasını 'kazanırken 
elbette İstanbul mezbahası ve hal ldare!ll 
cumhuriyet rejiminin bu güzel örneklerinden 
uzak kalmıyacaktır. * 
Yerli mallar sergisi hazırhklar 1 

28 temmuzda açılacak olan yeril mallar 
_... .. .-... ---·-····--· ... ······---------
şartları - son seneler ekonomi evrimi -
milli istihsalin vazifeleri ve güdülmesı 

vacip ekonomi siyasası - istihsale elve
rişli ve yardım edici haller yaratmak si
yasası - para siyasası - sanayi ve ziraat
ten hangisinin daha ziyade okonomi kal
kınmasında amil olabileceği... bu fasıl

ların başlıcalarıdır. 

Herhalde, bu seksen sayfalık özlü ese
rin, ekonomi işlcrile uğraşanların kütüp
hanelerinde mutlaka yeri olmak gerektir 

Mütercimi tebrik ve kendisine ilim na -
mına teşekkür ederiz. 

E. Ekrem Talu 

fabrika ve lmal.Athaneler J.ttlrlk eclıııewr. 

Geçen sene oldutu ılbl bu MDe m'll JSiD1 
ılrlllrken dubuUye alınmıyacatıar. 

Buğday piy11111 
Bulday plyasuında flaUar llserlnde ... u-

ml şeklide blr durıunluk vardır. Din 11 va-
gon butday ıelmlttlr. Ekstra mallarda i pa-
ra yükaekllt 'Yardır. Dlter mallara ftd7et 
esklsl glbldlr. 

lıtanbul Borsası kapanıf 
fiatları 23 - 6 - 1937 

~ 

ÇEKLER 

Açılıt ltapa.uı 
ı ı 

Londra 626.SO '27.• 
Nn-Yorll 0,7İ9S o.mı 

Parla 17.6975 l1.6<t50 

M1llno 14,9960 W.980 
Brt1kHI 4.6743 4.67 

Atlna 17.23 17.1611) 
Cenı'fN S,44" S.4445 
BofJa 65.8467 6'.7951 
Aımterdaa 1.4355 ı.mı 

Praa 22.6456 ZZ.6215 
Vlyana 4.1995 4.1"2 
Madrld lS.8866 lJ.87S5 
Berlln l.%7S 1.'67.> 
Vaqoft 4.1644 t..1611 
BudaJ)llW 4.()1 4.tım 

Büt:nt 1'11.1071 101.ons 
Beicrad Sı&.4775 k.45 
Yotobama 2.7425 2.7C' 
Moakoft 24. it.im' 
Btokholm 3.095& s.-

BS B All -
Acalıı ıc.p.., 

Anadolu fiil. ,r, IO 
00.0I ••• pefln 

A. tm. ,r, IO ndell 00.00 00.IJ 

Bomontl - Nektar O,OI ••• 
Aslan oımenıo ıs.30 lJ.31 
Merkez bankası 87 Si 

it Bank&lı 9,80 , .. 
Telefon 8. -
İttihat ve Delir. J0.60 -
Şark Dettrmen1 ı.ıs -
Terkoa ıı.u ı -

tSTİKBA Z L A8 

Açalıı ~ 
Tilrk borcu I pefln 0>.00 00.00 

• • 1 ndell 18.!0 ıa.ıe 

• • D n.dell 11.10 17.40 

T A BVtLA.T 
Afllıt K..-. 

Anadolu I pe. oo.oo 00.0I 

• I ndell oo.oo -·· • D pe . ao.oo .... 
• D 'fa. ()1.00 OD.llt 

Anadolu mfl. pef1n oo.oo 00.09 

Demişti... O anda, meclisten bir ses - Hay, hay ... O şa,rt, ne olursa ol· 
yükselmişti: sun kabul edeceğiz. 

- Niçin).. - Evvela size şunu söyliyeyim ki; 
- Şunun için ki.. ben, memleketim- şu anda ismini hürmetle yadedecejl · 

den kalkarak, hükümdar olmak için miz, cesur ve fedakar bir arkadqua11 
buraya gelmedim. Bu, bir ... İkincisi, var. 
henüz pek gencim. Hükii.met idaresine - Kim .. kiuı? .. 
muktedir değilim ... Üçüncüsü; hiç bir - Ebu Sait ... Bu zava.Uı a~ llati-
kayit altma giı:meden, hürriyetimı mu- lalin muvaffakiyeti için hayatım feda 
hafaza etmek isterim ... Efendiler! .. her etti. Eğer bir kaç dakika daha ,ec • 
şeyi; ehline, erbabına veriniz. Artık miş olsayd., işkence masası ii7.erüıde 
benim vazifem hitam buldu. Bana, sa- can verecekti. 
dece atım ile kılıcım kati... - Doğru .. çok doğru. 

Diye cevap verdi. - Bu arkadaşımızın hayatı lmrhil • 
Abdurrahmanın bu sözleri, nıeclisi muştur. Şimdi hekimler, onu tedavi 

büsbütün heyecana getirdi. Israrlar ediyorlar. Ve bef on gün zarfında, kl
göstetildi. Faltat hükumet reisliği, A~ milen ifakat bulacağını temin edlyer. 
durrahmana kabw ettirlleniedi. lar ... İşte ben, bu arkadaşımımı da mil· 

Bunun üzerµ,ıe, yeniden. müzakereye hiın bir müklfata maZhar olmasını is
girişildi. İlk ~ plarak ihtililin esası- tiyorum. Ve, bir kaç dakilu enel. ha
nı kuran (8evabe) isminde bir zatm tırınız için kabul ettiğim vazifeden ıs
(valiiumwni) ünvanile hükflmet ida- tifa ederek mevkiimi ona veriyorum. 
resinin bıifuıp. .Pçirilınesine karar ~ Şu andan itibaren, (umumi vali Sfta-
rildi. be)nin muavini .(Ebu Sait Zemil)clk. 

Bu intihap biter llitınez (Sevabe), al- Abdurr~hma~, bü~ük bir v~r ve 
kışlar arasında riyaset makamına ge- safvetle soyledıgı bu sozler; meelıse ye-
çirildi. niden bir heyecan vermişti .• Kuman • 

s be · 'lk kl.. . danlardan bir çokları, dayanamamlf)ar 
eva nın 1 te ifı, şu oldu: Abdurrahmanın üzerine atılmışlar_ o-

- Arkadaşlar!.. Abdurrahman bü - ·· ·· ·· ·· ·· ·· .. · e b-1--.. k b · f w t .. d ' nun yuzunu, gozunu opmıy ..,.uuulf-
yu _ır er~~ goster i. Bu parlak ve lardı. 
şereflı mevkiı kabul etmedi Fakat o M 1. t b' ... ·n ..... ı-.ı...a 

·· k .. f t k 1 ' ec ıs e, gene ır ses 1 ı.&AO>Ç&UU9-: 
mu a asız a mamalıdır. Ben onu ken- Ani 1 Abd ....... ı.-.. -
d . · 1 - aşı ıyor.. Uu.cuuuau, res-
ıme muavın a ıyorum. Ve mevkiimin .. b' f t · t ,__bul~ 

f . . mı ır sı a ve memunye - c.-
şere mı onunla paylaşıyorum. · Fak t h" t L.-L-. mıyor. a onun ızme ve IUlllnl • 

.. Dedı... Abdurrahman~ buna da gü • manlığı, büs\lütün mükafatsız kdlamaz. 
lwnseyerek cevap verdı: Ona, hiç olmazsa bir ünvan vermeli • 

- Teşekkür ederim. Bu vazifeyı ka- yiz. 
bul ettim ... Fakat, bir şart De. • ( Af'kaa ._, 
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Onunla aramızda 
lıer şey bitmiştir; 
bugün için de, ya • 
nn için de ... Yalnız, 
fllllU söyliyeyim ki 
dün böyle deiildil 
eskiden onu çok se
verdin. Siz beliti bu
na inanmazsınız; Hü 
ıamettinin zengin • 
ll~ine tamah edip o
na varmak ı.tediği· 
mi zannetmişlinix • 
dlr. Hayır, niklhtan 
bir gün evveline ge
linceye kadar ben 
onu candan, eönül
den severdim. İlk 
defa bir erkek için 
lizli b1' çarpıntı 
duyınu.J 1en9 kız 
sevgisi ile ona baf
Janmıştım. Fakat, 
fimdi,hepsl bitti. sı .. 
tin zannettlfiniz gi
bi oJsayd~ bugün 
Hüsamettin beni se
viyormuş, sevmiyormUf, umuruında bi
le değil, derdim. Herkese karşı onun ka
rısıyım ya ... Zengin bir hayat .. Nem ek
sik? .. Benim de istediğim bu değil miy· 
di, diyip geçerdim; üst yanını dllşün -
mezdim. Kocanım gönlü kimde olursa 
olsun, zenginliği bana elverir, derdim. 
Fakat biç de böyle değil.. Bu g~·,rdüğü
nüz hayat bana batıyor! .. Bir an evvel, 
buradan çıkıp kurtulmak, benim için 
asıl saadet işte bu olacak! .. Sonra, içi -
nize düşen daha başka şüpheler de var. 
Onları da biliyorum. Fakat hiç i!zülme
yiniz!. Hüsameddinin eli elim-e değme
di!. Hizmetçilerin yanında belli olma -
sın diye şuradan buradan konuşuyo -
ruz. 'Beraber. oturuyoruz, oir sofrada 
yemek yiyoruz. İşte hepsi bu k.td3r ... 
Sonra ikimiz de ayn ayn .1dalara çeki
liyoruz; yalnız kaldığımız zaman, iki -
miz de birbirimize ne kadar yabancı ol 
duğumuzu bir saniye için bile uımtmu
yoruz!. 

Fehamet birdenbire başını kaldırdı. 
Artık dayanamıyacakmış gibi bütün i
çindekileri ortaya vurdu: 

- Fakat, dedi, Hüsamettin o kadar 
değişti ki... 

- Değişti mi?. 
- Evet, hem de pek çok!. 
- Olabilir. Eğer sizi eskisi kadar 

sık sık görmüyorsa, geldiği zaman ya
nınızda uzun uzun kalamıyorsa bun -
dan yana zavallının hiç kabahati yok. 
Bugünlerde yazıhanedeki işleri pek 
çok!.. Belki duymuşsunuzdur, yeni bir 
iş aldılar, büyük bir yol yapmay' taah
hüt ettiler. Babası, bu işten yüz akile 
çıkabilmek için Hüsamettini çok sıkış
tırıyor. Bundan olacak ... 

- Hayır, bundan değil ... Büsbütün 
başka bir değişiklik!. 

- Ne olursa olsun erkeklerin pek o 
kadar üstüne düşmeye gelmez. 

- Maşallah sevgi işlerinde r.e kadar 
tecrübeli gerünüyorsunuz!. 

- Hayır, size ders venneğe kalka
cak kadar değil... Hele eskiden pek toy
dum! .. Fakat zaman insana neler öğre
tiyor!.. Sonra Hüsamettinin ahlakını 
pek iyi anladım. 

- Onu herkesten iyi ben tanırım! .. 
Hele bana karşı beslediği sevginin ne 
kadar büyük olduğunu da bilirim!.. 

- Bundan yana benim de şüphem 
yok! .. Sizi, ne kadar sevdiğini, daha on 
beş gün evvel kendi eözüınle ben de 
gördüm. Bunu inkh etmiyorum! .. 

- Hüsamettiııdeki değişiklik bana 
karşı sevgisinin eksikliğinden değil .. 
fakat açıkçasını söyliyeyim. Sevgi iş -
!erinde ortaklığa hiç gelemem. Sevdi -
ğim adamın yalnız benim olmasını is
terim. 

Süheyla gülmemek için kendisini 
güç zaptediyormuş gibi göründü. De
mek ki Fehamet hala onu kıskanıyor -
du. 

- Bundan yana hiç merak etmeyi -
niz, diyorum size ... İçiniz rahat olsun ... 
Hüsamettin yalnız sizindir. Onda gözü 
<>lmıyan birisi varsa o da benim. 

Birdenbire durdu. Sokak kapısı ça-
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lmıyordu. Bir kaç saniye sonra da kapı, lığa katlanan insanlar gibi sesine yap
a~ı~dı. Süheyla, dışarıdaki ayak sesle- macıklı bir tevekkül karıştırmış: 
rmı tanıdı: - Nasıl olsa, diyordu, günün birin-

- İşte, dedi, kendisi de geldi!.. de yüzyüze gelecek değil miydik; ne 
_ 4 _ kadar erken olursa o kadar iyi olaca -

.. . ğını düşündüm. 
Husamettın: H"" tt" 

S .. h A • • * usame ın: 
-:-: ? u ey la! .. dıye. seslenıyo.rdu. E~de - İyi ettin, dedi, fakat bugün bura-

mısı~ ... Ben de sem burada 1.>ulacagı - ya geleceğini bana söylememiştin de 
mı hıç ummuyordum Bu akşam yazı - · · b" d b. · ·· ·· · onun ıçın ır en ıre sem gorunce şa-
haneden biraz erkence kurtulabildim şırdım. 
de .... 

Fehamctin oturduğu · geniş koltuk, 
kapıya doğru yan duruyordu. Hüsa -
mettin, ancak salonun ortasma kadar 
geldikten sonra onu görebildi. Feha
met de onun seslrii duyunca başkalaşı
verdi; büsbütün kadınlaştı. Deminden 
beri Süheyla ile konuşurken yüzünün 
çizgilerini kırıştıran gerginlik, kaşla -
rmdaki çatıklık birdenbire gevşedi. 
Gözlerine bir parıltı geldi. 

İl}.iönce kendini toplayan IIüsarnet
tin oldu: 

- Vay Fehamet, dedi, ~en burada 
mıydın?.. Safa geldin, nasıJsm ?.. Seni 
burada görmeği hiç ummuyordum da .. 

Süheyla dedi ki: 
- Geçen akşam nasıl siz[nie iki ar

kadaş gibi konuştuk, kararlar verdikse, 
onunla da şimdi öyle dostça anlaştık!. 

Fehamet, sanki büyük bir fedakar-

- Düne kadar benim de hiç aklım-
da yoktu. Bugün kendi kendime, hay
di gidip bir kere konuşayım, dedim. 
İlk adım benden olsun, diye düşün -
düm. Yoksa, sana danışmsda11 geldi -
ğim için bana darıldın mı? .. 

- Neden darılayım>. Bundan böyle 
ikiniz de birbirinize gidip gelm:mizi 
ben de isterim. 

Hüsamettinin elinde bir gül deme
ti vardı. Demindenberi onu nereye ko 
yacağını bilmiyormuş gibi, biraz bece
riksiz bir tavırla, hep elinde tutuyor -
du. Fehametin buraya geleceğini bil -
mediğine göre bu çiçekl~r elbet, Sü -
heyli içindi. Bir aralık iki kadın bir -
den bu demete baktılar. Hüsamettin sı 
kıldı; Fehameti incitmekten, darıltmak
tan korktu: 

(Arkan var) 

Bina işleri ilanı 

Nafia Vekaletinden : 
1. - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Müstakil Jandarma taburu mutfak, er

zak anbarı, hek~i kulübesi, fosseptik ve kuyu inşaatıdır. 
Keşif bedeli: 29 666.97 liradır. 
2. - Eksiltme 2/7/1937 tarihinde cuma günü saat 115 de Nafıa Vekaleti yapı 

işleri Umum Müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapı
lacaktır. 

3. - Eksiltme şartnamesi ve buna mü teferri evrak HS kuruş bedel mukabi
linde Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden alınabilir. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 2225 lira 3 kuruşluk muvakkat temi

nat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhitlik vesikasını haiz 
olması ve en aşağı on bin liralık bir işi yapmış bulunması lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar komisyon resiliğine makbuz mukabilinde vermesi muktazidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. • (1572) (3439) ,.., .................................... _~ 
Tttrk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
3 • cU k•tlde 11 /Temmuz/ 1937 dedir. 

Buyuk ikramiye: 4 5 •O O O liradlr.-
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) lv•lık iki adet mliklfat Yardır .. 

D/KKA T: 
Bilet alan herkes 7 Temmuz 937 glinl a)qamma kadar biletini 

dcğiıtirmiı bulunmalıdır. Bu tarihten soma bilet Gzerindeki hakkı 
sakıt olur. 

Sayfa 13 

Pösta-._nın Hiktig'!leri ~· ,. ..... _,,,,_ 

KOLACININ KIZI 
Nakleden: Nimet Musta/• 

Kıvıt Tavır saçları, .evimli yüzu, mun-ı - Paranın üst!le kendinize bir ~ey alır. 
tazam vücudile o mahallenin en güzel .sınız. · 
kızıydı. - Olmaz bayım. Seksen kuruş bah§if 

Yaşlılar ıördükleri zaman: olmaz. Bana yirmi lruruf verseydiniz. 
- Nasılsın bakalım güzel kız? - Peki küçük öyle olsun! 
Diye hatırını sorarlar. Gençler pek yü- Yirmi kuruşu uzatırken, kolacı kız gen-

zjine bakmaya cesaret edemezler. Ve ma- cin yüzüne baktı. Göz eöze idiler: 
hallenin çocukları onu görür gÖTmez ko- _ Bana küçük diyorsunuz. Halbuki 
ıar: ben o kadar çocuk delilim, hem siz de 

- Güzel abla! .bana küçük diyecek kadar yaşlarda de-
Der, ve kendilerini okşasın diye bek- lilsiniz. 

lcrlerdi. Bunu söylerken boynu biraz bükülmüı, 
Sabahtan akşama kadar babasının ko- yüzüne bir mahzunluk çökmüştü. 

lacı dükkanında babasile birlikte çalışır- - Peki amma adını bilmiyorum ki. 
dı . Akşam oldu mu? Arkasından siyah - Adım Annadır. 
göğüslüğünü çıkarır. Tertemiz, ütülü bir - Güzel Anna! 
entari giyer ve dükkanın üstündeki oda- - Ben güzel değilim .. 
nın penceresinden sokağı seyrederdi. Ba- - Güzel değil misin, sen hiç aynayı 
zan babasile birlikte gezmiye de gider- da bakmadın mı? 
lerdi. Fakat bu çok enderdi. Babası biraz Kız gülümsedi, genç erkek güldü. 
ihtiyardı. Yürümek onu yoruyordu. Ve -Ttşekkür ederim. Dükkana gideyim. 
kızı yalnız başına uzaklara gitmediği gi- Kapıdan çıkarken yüzü bir knt dah~ 
bi, yanına öteki kızlar gibi bir delikanlı 'kırmızılaşmıştı. 
alıp dolaşmaktan da hiç hazzetmiyordu. * 

Bir akşam gene işini bitirmiş, dükka
nın üzerindeki odasına çıkmış, pencere
den sokağı seyrediyordu. Bir aralık göz
leri karşıdaki evin balkonuna ilişti. Genç 
bir erkek kendisine bakıyordu. 

- Karşıki ev tutulmuş. 
Genç erkek gözlerini hiç ayırmıyordu. 

Kalacının kızı adeta buna üzüldü. Ve 
biraz daha oturduktan sonra pencereden 
çekildi. 

* Ertesi gün babasile dükkanda çalışı-

yordu. Dükkanın kapısı açıldı. İçeri genç 
bir erkek girdi. Kalacının kız.ı erkeği ta
nıdı. Bu, bir gün evvel karşıki evin bal
konunda gördüğü ıençti. Sevimli yüzlü, 
yakışıklı id~. çok terbiyeli konuşuyordu. 
Koltuğunun aitında bir paket vardı. 

Genç kıza göz ucile baktıktan sonra 
paketi babasına uzattı: 

- İki tane gömlek var. Bunlar, yıka-
nacak, ütülenecek. 

- Hay hay bayım. 
- Evime gönderirsiniz değil mi? 
- Evinizi bilmiyorum ki. • 
- Karşık1 ev, yeni taşındım. 
- Hay hay gönderirim .. 
O gün gömlekler yıkandı, ütülendi. Ak

şama doğru; kolacı, kızına: 

- Kızım sen bunları karşıki eve bıra
kır mısın? 

- Bırakayım baba! 
Bırakayım demişti. Fakat hem gitmek 

götürmek, hem de gitmemek istiyordu. 
Acaba neden? Bunu bir türlü anlıyamı
yordu. 

- Haydi götürsene kızım. 
- Şimdi baba. 
Karşı evin kapısını çalarken yüreği 

çarpıyordu. Kapıyı açan hizmetçi: 
- İçeri gelin, dedi, haber vereyim! Pa

rasını alırsınız . 

Mütereddid bir adım attı. Hizmetçi 
gömlekleri ~ldı. Yukarı çıktı. Biraz son
•a genç erkek merdivenden indi: 

- Size zahmet oldu küçük? Ne vere-
ceğim. 

- Yirmi kuruş! 
- Ne kadar da ucuz. 
- Böyledir bayım. 
Bir lira uzattı: 

Gece karanlıktı. Kolacının dükkanı ö-
nünde bir ıslık sesi duyuldu: 

- Anna! 
- Jan! 
- liaydi! 
- Geliyoı um. 
Kolacı kızı Anna kapıdan çıktı. Jan 

bekliyordu. 
- Jan sen bir tuhafsın .. 
- Yok Anna sana öyle geliyor. 
- Jan, insan nişanlısını böyle mi kar-

~ılar? 
- Canım sana öyle geliyor. Ben her 

vakittekindcn daha neşeliyim. Baksana 
şu halime. Hem ıki gün sonra evlenecek 
bir erkeğin değişmesine imkan var mı 

dırr 
- Ben an hyorum. Sen saklıyorsun. 
- Peki öyleyse saklamıyacağıı'n. Bize 

gel görccekesin. 
Eve girdiler. Bir odaya çıktılar: 
- Şu mektubu oku 
Mektubu Janın teyzesi yazmıştı: 

Yeğeninin bir kolacı kızile evlenmesini 
muvafık bulmuyordu. Kendisine başka 
bir nişanlı hazırlamıştı. Eğer kalacının 
l:ızile evlenmekte ısrar ederse bütün sel" 
vetini başkalarına verecek, yeğenine bir 
sey bırakmıyacaktı. 
- - Bilirsin bana teyzem bakar. 

- Evet! 
- Fakat ne zarQrı var teyzemden, tey• 

zemin servetiııden daha çok, gönlümün 
.Eözünü dinliycceğim. Gönlüm seni isti· 
yor. İşte hepsi bu kadar Anna!. 

Biraz evvel gözleri yaşlı olan Annanır 
da bir anda yüzü güldü: 

- Jan sen çok iyisin, seni çok seviyt> 
rum. 

- Ben de Jan! Senden beni hiçbb 
kuvvet ayıramaz. 

- Çok seviyorum. Çok pek çok Jan. 
Göz göze yüz yüze idiler. Ve bir zamaı 

böyle kaldılar. 

* Yaşlı kadın sert sert, genç kıza baktı: 
- Beni niçin aradınız? 
- Siz Jamn teyzesi misiniz? 
- Evet. 
- Sizden bir §ey rica edecektim. 

(Devam.ı 15 inci sahifede) 
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Memf ek et haricinde ittihatçılar 
Talat, Enver ve Cemal nasd kaçtılar, nasıl öldüler? 

SON POSTA 
mn 

TARiHi 
TEFRIKASI 

- 20-

1 M. R:-:Sozgea 

Ziloğ1&1~ 
·· Rüstem. 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

Eı.v .:r Paşa ile Talat Paşanın ayrı ayrı ve birbirlerinden 
çok farklı olarak düşündükleri anlaşılıyordu Baba ·ile 

kapıyi 
yalnız kalınca Rüstem 

babasına döndü 
gidip , 

N. E. P.'nin ilk aylarında bü- halifeye ve ccihad• bayrağ:.na karşı 
yük inkılabın Moskovada ne suret- harbeden bu islfmıları lıangı fikır 
le göründüğüne şahit olmak, tarihin uğurunda, hangi maksadla ve hangi - Bir hancı, her zaman c;thhatte bu
herkese nasip etmediği talih ve tesa- kuvvetle İngilizlerle Fransızlar aleyhi- lunmaya mecburdur. Yoksa, müşterile
düflerdendir. Fakat,, ben, hikayelerimde ne kaldıracağız? Meydanda ne fikir, ne rini hep böyle bekletir, bağırtırsa hoş 
mümkün mertebe Ittihat ve Terakki de herkese gösterilecek gay<', ne de bir şey değildir. Söyle bakalım! Yiyece-
çerçevesinde kalmak istediğim için bu kuvvet var. ğin hakikaten yok mudur} 
tar~fl~r~ geç~iyeceğ.~ ~e iki ay i~in- Aylarca, yaptığı müşahedelel'oen Dedi. Buna, arkadan çırağın sesi ce-
d ... ıhtılal cemıyetlerı ıttihadında gor - sonra kendince bu neticeleı·e varmr vap verdi. O, hayvanları bağlamış .. gel 
dü~le~i~i anl~lacağı_m. • .. olan Kaplanofun gözünde Enver P~ş! mişti. 

Ihtılal cemıyetlen karargfıhında uç çok düşmüştü. Anadoludaki harck~tin - Merak etmeyin.. her şey var. Bir 
k~şi \'.~r~ı; mutemed olan za~, - ismini güzel prensipler üzerine kurulmuş ve tavuk sövüşü, yumurta, tereyağı, bal, 
bı.: turl_u hatırh~am~y~rum! -: Şım~l güzel de idare edilmekte olduğunu gör- şarap .. ne isterseniz var. 
:urkl:rınden v.e ısmını unuttugum dı- düğü için, Enver Paşanın buna dokun- - Ya atlara? 
ger bır zat, hır de Kaplanof. Kap - mamasını istemiş Batuma hareke· ·n- - Önlerine ot koydum. Biraz sonra 
~ano f mü terci~ . ve katip, öteki de den evve .kendis~e bu husustaki fil:ir- sulayıp arpalarını vereceğim. Siz, raha
ı~arc mem~ru ıdıler. Bunıa:dan başka, !erini açıkça söylemiş. Fakat, o, !ıiç ce- tınıza bakın! 
sıyasetle alakası olmıyan bır de genç vap vermemiş münakaşa etmemiş ve - Haydi.. çabuk! Dediklerini hazır-
bahriye zabiti vardı. doktoru beraberine alarak yfüiiyüp la! Açlıkta~ ölüyoruz. 

Garibi şudur: Bunların h:ç biri ih- gitmiş. Zaten, onun söz dinlenıiyeceği- . Çırak, otede, sofra ha~ırlam~~a gi -
tilalci değildi. Kaplanof tekamülcü bk ni bildiği için, kendisi de fazla ısrar ?.ın~e, yo~c~, ~a~cıy~ dogru egıldi ve 
sosyalist, ötekiler de hiç bir şey! etmemiş. u.stundekı ?.rt~n.~n bır ucunu tutup çek 

Bilhassa mutemet ve vekil bu nevi - İslfım memleketlerini İngilizlerle tı.kHancı, ortusune sıkı sıkıya sarıla -

işlerle uzun boylu alakadar olan bır zat Fransızlar aleyhine isyan ettirmekle ra : 1 .... 

deg
• 'ld' K d' · ı d"f k ' l l w k b' · . . .. - Aman çekme. uşuyorum ı ı. en ısı esa u en ve ı o - ugr aşaca · ır cemıyet ıçın. ınukemmel . .. . · . 

sonra, 

muştu. Siyasi fikirleri eski, geri oldu- 1 bir isyan halinde bulunan bir ~emle- .. n.~:\'ınce, yolcu, gur bır kahkaha ıle 
w 'b' t . t k k d' . d 1 guldu 1 • ta . d 1 gu gı ı za en sıyase e arşı en ısın e 

1 
ketin işlerine müdahale edip pişmiş · , ? • • . cu ugu yap~ızı vsıye ; erim. Hiç manm kesildiğini, kerevetlerin gıcırda-

hususi bir alaka yoktu. Enver paşa ile bir aşa soğuk su katmanın ne münase- - N: ko.rkU)Orsun wbe. Sana ıy~lık merak etmeyın, yollarda asayiş mü - dığını işitince: 
beraber oluşu zannedersem mütare- b ı· ' d " d O b k . etmek ıstedım. Hastalıgının ne oldugu- kemmel.. hayduttan eser yok. Yattı! H h ld k ed • ' e ı var. ıyor u; , u ararı verdık- 1 k ·1~ ta · - ar er a e, ço g 
ke esnasında tesadüfen Alınanyada bu- . . . nu an ıyara ıwç vsıye edecektım. R"st 'b' · eçm en 

1 d il 
. imiş . ten sonra bana da artık kanaat gcldı kı Bana, Zabulistan derebeyi Zal derler u em, esner gı 1 

yaparak babasına ' uyurlar. Temizlenecek şeyler, değil kf 
unmasın an erı ge tı. on . • d" .. . \ d . ~ . baktı .ve: temizleyelim 

Müstesna der ed ki . b' un ) egane uşuncesı . na oluya Neriman ccddım, babam Sam gibi ben - I"1imiz acele deg·u yavrum! . - . . . 
ec e ze • genış ır geçmek ve Türk' •eye baş l 't t ~ N l d - 1 ta' B tahsil ve kültüre sahip hayat hakkınd~ Ü A ı~ o maK ır. de hasta tedavisini bilirim. nanmazsan Haydut mu dedin? Biz, öyle bir şey bil - ası egı us . ahşışı bu kadar 

muayyen fikirleri ve 'dünya hakkınd~ s~utara.~ı ı:ftan ıbaret! . oğluma sor. miyoruz. Benim uykum var. bol adamların, koyunlarında, ceplerin· 
t f1 .... 

1 
• 

1 
b .. D muşa edelerden sonra bu nctı- Deyince Rüstem, babasının hancı i- Deyince, zaı ayag-a kalktt·. de, kuşakları arasında çok şeyler ol -

e ra ı goruş erı 0 an u munevver a- celere varmamak imkansızdı B d ' · .. " lıdır Y ğıstan Türküne gelince 
0 

hayrette idi 
1 

b' . . · en e le alay etmesınec. kahkahalarla guldu _ Hancı, tecrübeli bir adam! Dog· _ ma . alnız atları bir servet eder. 
. • • ' · onun a ırlıkte aynı kanaate iştirnk ye: B ili clhtilal cemiyetleri ittihadı> gibi bü - ediyordum . ru söylüyor.. gece yolculuğu r::ıhattır; - e ·.. zengin adamlar! Fakat 

yük ismin altında herhangi bir varlık . . . - Babam doğru söylüyor. Onun bir fakat gidip, bir atlara bakayım. yumrukları pek kuvvetliye benziyor. 
bulunduğunu görmemişti. Bütün ce _ Enver ~a~~ ıl~. Mosbkova ı!1kılabçı la- yumruk, bir kılıç ilacı ile çok kimseyi Diyerek odadan çıktı. Biraz sonra Onun için, temizlenecek şeyler değil, 
miyet Enver paşadan ve bir kaç arka _ rı arasın a ı munase etlere gelince, öteki dünyaya gönderdiğini bilirim. i - dönerek: diyorum. 
daşınrlnn ibaretti. orada ~ulunduğum müddetçe yaptığun lacı, her derde devadır. - Yazık! Yarım saat gidemeyiz. Be- - Merak etme usta! Onları uykuda 

[o tarı'hte Tala" t Paşa ı"le Bahaedd ı·n m.uhtelıf _konuşma1ar neticesinde .şu fi- Diyerek babasının a1ayını tamam- · t d' ·· ·· b·ı· F k 
1 

nım a ım, ınç, yuruye ı ır. akat se- iken, boğabileceğimden eminim. Za -
Şakir öldürülmüş bulunuyorlardı . Bun- ır_ ere vası1 oldu~: ladı. Baba ile oğulun alay etmelerine ninki.. yorgunluktan pek bitkin .. yolda, ten geldiklerini de kimse görmedi. 
ların katillerine dair malumat şimdi- . _Enve; Paş~ \'e Itt~t ve Terakki sebep .. Zaim, örtüyü çekince, hancının muhakkak, düşer, kalır. _Ne boş kafalı şeysin! Bu gece da-
ye kadar gazetelerde çok neşredılmış ısımler~ .~ar~çt:_, ~ahildek~de~ çok hiç soyunmadan, adeta bir yere gide- Der demez, hancı, içini çekti. Yata- ha karlı b' . k d'·-· 
ve bi.hassa bütün tafsilatı o zamanlar fazla bu.} umuştu. Bılhassa Çarlıgın yı- cek gibi hazırlanmış yattığını görme - ğının içinde biraz kıvrandıklan Eonra: . . . . ~~ ış yapmıya . arar_ ver ı~ı -
Talat Paşanın yanında bulunmuş olan kı:masını intaç .et_rn.iş ~lan Çanakkale leri idi. R~~~m ~e babası ~a örtünün _ .Pek alfı! Çırak sizi yukarıya çıkar- rnı~ı bıldı~ın hald~, b~ı. n:ticesi şup· 
Arif Cemil Bey tarafından neşredil- ~~~~fa~.sı, .. bu ıkı ısını Rusya da fazla a~~ı~da,. ~uyuk bır hançe~ j{~bzası da s~n. Is terseniz, biraz daha şarap getir· heli, belkı de tehlıkelı hır ış yapmıya 
miş bu'unduğu için ben şimdiye kadar bu~ut~-u~tu. O tarihte, ~lş:v~zm. dün- gorur gıbı ~lmuşlar ve bakmış.ardı. .. sın. Yatağınızın içinde içersiniz. Benim kışkırtıyorsun. Yabancı, kadında, bun
bunla rdan bahse lüzum göonedim.] ~a ıhtılfilıle meşgul ~ld~gu ~çın kapita- .. Bn?a•. o~ul .sofraya oturd~l~r. B~ - şarabım çok nefistir. Daha tatlı uyur, ların ikisindekinden fazla altın olduğu-

Bununla beraber Enver Pasa ile Ta- lızme karşı garpta ındirmege nıuvaf- yuk bır ıştıha ıle yemek yeını~ e, ~aıap yorgunluk alırsınız. nu takdir edemiyor musun? 
Iat Paşanın da artık a"·ni fiki;.de olma- fak olamadığı darbeyi şarkta ve ınüs- içmeye başladılar. Hancı çırag!, karşı- Dedi. A J 1 d d b d .. 1' a • am ( rkası var) 
dıklarını elden geçen muhaberattan lemlekelerde indirmek maksndile bu arın a urmuş, u ev cusse ı o - - Zal.. tasta kalan sarabı içtikten son- ;.======::~.::·-===-:· ::-:· =='. 
ve Em·erle yaptığı konuşmalardan, gayeye yarayacak her v~sıtadan isti- ların yemek yiyişlerine hayretle bakı- ra ağzını şapırdattı:..: r I 
Kap:anof çok güz.el anlamıştı. Orta fadeye ehemmiyet verırken bittabi yord~. _ . . . .- Doğrusu iyi şarap .. başım, epeyce Nöbelçl 
yerde müttehit bir takım islfun cemi- Enver Paşayı da ihmal etmemişti. An- Zal.. bala batırdıgı ırı bır lokmayı agırlanclı. Amma yatmazdan evvel bi _ 
yelleri değil, azası hemen Enver Pasa- cak, onun ahval ve harekatını da tet- ağzına atarken, öteki elile kuşağının a- raz daha içerim. Sızıp uyumak.. hele Eczaneler 
nın şahsından ibaret olan tek bir ~e- kikten de hali değildiler. rasından bir çıkın para çıkardı. Onu, böyle haftalarca yorgunluktan sonra Bu gece nöbetçi olan eczaneler şun-
miyet vardı. O sırada sade şark memleketleri a- hizmetçinin ayaklanna doğru fırlattı: hoştur. ' ıanı;t=..nbul cihetindekller: 

Reşit Kaplanof, Galatasarayda tah- rasında değil, bütün dünyada garba - Söyle bakalım! Buradan, Arşak Deyince, Rüstem, babasının maksa- Aksarayda: (Şeren, Alemd:ı.rda: csır. 
sil etmiş, aramızda yaşamış, İttihat ve karşı isyan halinde bulunan tek mem- kasabasına en kestirme yol nl.!reden - dını anlıyarak: n Asım), Beyazıtta: <Asador), Samatya-
Terakki camiasını, bütün hariç Türk- leket Türkiye idi. Bir aralık bolşevik- dir? - Baba! Şarap, beni fazla sardı. Ya- da: <Rıdvan), Eminönünde: (Mehmet 
leri nıbi, kendisinin tabii bir ailesi ta- !er İrandaKüçük Han diye bir komünist - Siz .. Arşağa mı gidiyorsunuz? tar yatmaz uyuyacağım. Şimdiden '-ÖZ- KAzım), Eyiipte: (Hikmet Atlamaz), Fe-E l · ka t> nerde: <Vitalll, Şehremininde: (Bam -

n~~ bir insan olmak sıfa!ile b~ gör- şefi çıkararak İranı kmünistleştirmek - vet. erım panıyor. dl), Şebzadebaşında: Üniversite), Ka -
?~gu şeylerden dolayı ink1sar ıçinrle ve bu suretle şarkta garba karşı cep- - Bu ?ece m.i? Dedi. ragümrükte: (Kemal), Küçfikpazarda: 
ıdı. Rusyada, Pariste üniversite gör- heyi genişletmek istemişlerdL Fakat - O nıyetteyız. . . Hancı, yolcuların bu sözlerinden (Hikmet Cemm, Bakırltöyünde : CHil~). 
müş, içtimai ilimlere alakadar olmuş, muvaffak olamadıkları için nasyonalist Hancı, y~l.c~ların gitme~ nıyetınde memnu~ ol~yordu. Gitrniyecekler .. am- Beyoğlu clhetindeldler : 
Rusyada Çarlık reJ'imine karşı a,.ılan h k tl . d t t . b d b olduklarını ışıtınce, hastalıgını unuttu. ma derın bır uykuya dalacaklardı Bu İstiklal caddesinde: CKanzuk), Gala-

Y are e erı e u maya ve ıca ın a u · d h · tada: <İsmet), Taksimde: CNizamettln), 
mücadelelere karışmış olan bir Jnsan h k ti d tın • k Yattığı yerden, onlara yolu tarif etmı- · a esabına geliyordu 

E 

• , are e ere var ım e ege ·arar ver- b 
1 

dı Bab .1 w • Kurtuluşta: <Necdet), Yenişehlrde: <Pa-
nver Paşanın bu kadar boş bir işle mişlerdi. En~er Paşa Lenin'e m" t ye aşa · .. al~ ogul.. odada yalnız kr.lınca, rumakyan>, Bostanbaşında: ütımad), 

uğraşışı karşısında 
0 

kadar hayrete d' b' kı . uracaa - Kaç konak yer? Rustem, gıdip kapıyı sürmeledL Sonra, Beşlktaşta : CAll Rıu). 
düşmüştü ki söyliyecek söz bulamı- : ıp te ır ta m t~lüle.r~e bul~ndu- - Size göre iki... babasına sordu: Boğaziçi, Adalar ve Kadıköy cihetin -
yordu: gu ~ama~, onun tekliflerını de Jrnbul - Vay canına! Dolu dizgin iki gün - - Baba, biz, yolumuza devam ede- dekiler: etrnışlerdı Zate o d M k d k ik. Üsküdarda: (Sellmlye>, Sanyerde: 

- Bence, bir ihtilfil cemiyetinin iç- .. · .. n.. s_ıra a ~ os ova a, lük yürüy~ biraz çok .. atlarımız, fena ce ·.t Niçin Arşağa gideceğimizi söy- (Asaf), Kadıköyünde: <Saadet>, <Osman 
timai bir fikri, bu fikrin bir programı dunyanın dort koşesınden gelmış irili halde yorgun... . l~dm ve burada kalmaya karar ver _ Hulftsl), Büyükadada: <Halk), Heybella-
olur; bu fikir, o programla birlikte hır ufaklı pek çok Enver Paşa vardı. Hancı .. yolculara cesaret vermek ıs- dın? dada: (Tanaş>. 
kütleye gösterilir, 

0 
kütle bu fikre ve Enver Paşa Moskovadaki mükellef tedi. Gecenin serin olduğunu .. böyle ha - Hancının halinden, bu gece, bu- =------------------· 

programa taraftar olur, cemiyet te bu karargaha yerleştikten sonra ilk müs- vada, atların daha az yorgunluk duya- ~~d~ meraklı bir hadise cereyan edece· 
kütleye güvenerek o fikre muhalif o- bet iş olmak üzere Cemal Paşayı Efga- caklarını, kendisinin gece yolculuğunu gını anladım da ondan ... Bir hancının 
lan hakim kuvvete karşı isyan eder. nistanı teşkilatlandırmaya göndermiş. çok sevdiğini anlattı. hanına misafir kabul etmemesi ne de
Halbu~i b~ ihtilal cemiyetinin ye- Kendisi de cTürkistanı bolşevikliğe Zfil.. Rüstemin manalı manalı yüzü- ~ek? Görmedin mi.. ikisi de P.lbiseli i
g.tıne fikri, ısliım memleketlerin İngi- daha fazal yaklaştırmak için• Taşken- ne bakarak: dıler . . ~ancının koca hançeri de yanı:ı
lızlere ve Fransızlara karşı isyan et- de kadar bir seyahat yapmış ve ondan - Ne dersin oğlum) Gece yolculu - da. Bızım, mutlaka, gitmemizi candan 
melerini istemekten ibaret. Harp es- sonra müteaddit defalar Berline gidip ğunu gözüne kestirebiliyor musun? arzu edip durdular. Bir şey oluyor .. ya-
nasında İngiliz ve Fransız ordularında gelmiş. (Arkası ı:ar) Ben, epeyce yorgunum. Sen :rasılsın? but olacak, ama nerede? Hanın içinde 
•••••• • • • • •• --•••••-•• •• • •••• •• • • • • • ••• • • • • •••••• •••• ••- - Gözlerimden uyku akıyor, baba! mi, yoksa hariçte mi ) Bunu kestire _ 

Yerimden kımıldamak istemiyorum. rniyorum. Bakalım.. tesadüf bize ne 

Ev kadmmm şeker kuponu : 
Ev kadını, taze yemi§ mevslml geçmeden ldlerlni reçel n ışurupla 

doldur. Bu kuponları 30 gün neşredeceğiz. Onla.n hergiln keslnlz, 
2 

saklayınız. 30 tnnes1n1 bir sert halinde biriktlrlp idarem.ize getirenlere ve gön
derenlere bir numara vereceıttz. Sonra ulusal ekonomi ve arttırma kuru
munun İstanbul şubesi tarafından tayin olunacak blr gUnde bu numaralar ara
sında kur'a çekilecektir. İlk 25 numaraya yirmişer kilo, mfiteakıp 25 numara
yı:ı. onar kilo, bundan sonraki 110 numaraya beşer kilo, 250 numaraya cıa ikişer 

- O halde, geceyi burada geçire - gösterecek! 
lim. Hasta hancının yatağından başka - Usta da, çırak ta birbirinden ber-
yatacak yer de yok galiba! bat şeylere beJıZiıyorlar. Hakkın var 

Hancı, bu belalı yolcuların kalmaya baba! Ellerinden gelse bizi de haklarla; 
karar verdiğini görünce, bir kaç küfür Zal ile Rüstem, beş on dakika yüksek 
mırıldandı. Sonra: sesle konuştular. Şarabın lezetini meth 

- Yukarıda, yerimiz var. Ben, ta - ettiler. Sonra yağ kandilini söndürdü
mahkfı.r bir hancı olsaydım, sizi kaçır - ler. Gürültü ederek yattıklarını anlat
mak istemezdim; amma, işinizin acele tılar. 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TFSİS TARtBI : 1863 

Sermayesi: 10,000.oot tngUU u.ruı _ 

Türkiyenin başlıca §ehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak. 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, F.omanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyalleri 
vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar. olduğunu anladığım için, size, bu se - * 

·~~~~~~~~~gm~m••~~§~&••magm•~l~hm~b~~ed~~~- ~rmm~~~~~aidi.~~ ~ 
kilo şeker verilecektir. _, 
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Kolacının kızı 
(Baı tnrafı 13 üncü ıahiJcdc) 

- Benden ne rica edeceksin. yeğeni
mi mi? Bunı;n için buraya gelmiye sıkıl
mıyorsun değil mi? 

T. Cumhuriyet Merkez Bankası 
19 • & • 1937 Vaziyeti 

Sıkıldım .. Çok sıkıldım. Gelirken ayak
loırım tutmıyncak düşeceğim diye kork
tum. Fakat sizin için değil, kendim için 
de değil Jan ıçın geldim. Şimdi ona gidi
niz, ve benim onu sevmediğimi, parası 

için onu istediğimi kendisine söyleyiniz. 
Size bir mektub yazdım. El yazımı tanır .. 
Mektubu b1rakay1m, mektubu da ona 
gösterin. Orada ben, onun zenginliğine 

tamah ettiğimi açıkça anlatıyorum. İşte 
bunu rica edecektim. 

Genç kız ayağn kalktı: 
- B n b:ıbamın kolacı dükkanına bü

tün hayatınıda kolacı kızı kalmak için 
gidiyorum. 
Sokağa çıktı. 

AK Ti F 
KASA: 
Altın : Safi kilogram 11.043.971 . 

29.600.029,11 . 
BANKNOT 
UFAKLIK 

. . . . . . . . • • 1 • 

• • • 
15.900.061,-

870.872,97 . . ' • 1 • 

Dahildeki Muhabirler : 

Türk Lirası • • . • • • • • • • 

Hariçteki Muhabirler: 

Altın : Safi kilogram 5.054.474 
Altına tahvili kabil Serbest ~övizler . 
Diğer dövizler ve Borçlu kliring baki-
yeleri • • • • • • • - • • • . 

Haz.ine Tahvilleri : 

1 986.92-4,96 

7.109.521,60 
26.333,61 

40.851.620,23 -

Lira 

. 
46.370.963,08 

986.924,98 

47.987.475,44 

PAS 1 F 

Sermaye •• 
ihtiyat Allçui 

• • • . . . • • • • 
• • • • 

Adi ve fevkalade 
Hususf ••.• 

. . . . 2.105.172,40 
4.516.007,70 . . 1 . . . . . 

-------..ıı 
T edavülclelıi Banknotlar : 

Denlhde edilen evrakı nakdiye • • • 1 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat . , 

152.748.563,-

13.496.827,-

145.251.736,-

Lira 

15.000.000,-

8.621.180.10 

- O gönlü ıçin, bütün servetini feda
ya r82ıydı. Ben ne onun için bütün aşkı
mı feda ediyorum. 

Dedi ve hıçkıra hıçkıra ağladı. 

Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı. ~ 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat • 

158. 748.563,-

13.496.827,- 145.251.736,- . 

Deruhdc edi. evrakı nakdiye bakiyesi. 
Karşılığı tamamen. altın olarak ilave
ten tedavüle vazedilen . . . . . • 
Reeskont mukabili ilaveten ted. vazd. 

Türlı Liraaı Mevduatı: 
Dövn T aahhüdatı: 

1 
19.000.000,-

9.000.000,---------11 173.251. 736,-
14.033.205,48 

Yarınki nushamızda : 

Uslu deiikanlı 
Yazan : Georges R6yCT 

Çeviren : Nurullah Ataç 

-------,-·-··· .... ······--···-··--
OOYÇE ORIENT BANK 

Dre.sdner Bok Şubal 
Merkezj: Berlin 

TürltiyeJeln ıabelai: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

~Hu tiiTli 6anlıa İfİ * 

Güzelliğim asri zama
nın bir muc:zesile 0/o 50 
nisbetinde artmıştır. 

Cildim hemen yarı ölmüş bir hal
de idi. Buruşmuş, solmuş ve ihtiynr
lamışb. Maamafih karakterim henüz 
gençti. Dansı seviyordum, fakat hıç 
kimse beni dansa davet etmiyordu. 
Bugünün erkekleri, gençliği arıyor
lar. Nihayet bir cild mütehassısı ile 
istişare ettim. Dedi ki: Cildimın cBi
oce1• i cHdt terü taze tutan kıymetli 
cevheri azalmıştır. Fen, son zamanlar
da cBioceb i genç hayvanlarda giz -
enmiş cild hüceyrelerinden istihsal 
çaresini bulmağa muvaffak olmuştur. 
Tıpkı cildinizin cBioceb i gibidir. Bu 
cevher, şimdi cildinizi beslemek ve 
gençleştirmek için matlup nisbct dai
resinde Tokalan kreminin t<:rkibinde 

. 
} 

Senedat Cüz.danı: 

HAZİNE BONOLARI • • , • 
TİCARİ SENEDAT ••••• 

Eaham ve Tahvilat Cüdanı t 

(Deruhde edilen evr~kı nakdi
A - (yenin karşılığı Esham ve Tah

(vilat (itibari kıymetle) • • • 
B - Serbest esham ve tahvillt 

Avanalar: 
Altın ve Döviz üzerine 
Tnhvillt Uzerlne • • • 

. . . . ' 
• • • • • 

Hiıaedarlar • • • • • • • • 
Muhtelif • • • • • • • • • 

mevcuttur. Vakit kaybetmeden bunu 
tecrübe ettim ve resimlerde görüldü
ğü gibi memnuniyetbahş neticeler el
de ettim. Sonra, bir miknatisin çeliğı 
cezbettiği gibi cilde son derece yapış
ma hassasını veren hususi ve kıymetli 
maddeleri ihtiva eden yeni ve gayet 
ince bir pudra kullandım. Hemen he
men gayri mer'i olup sudan, yağmur
dan ve tagayyüratı haYaiyeden katiy
yen müteessir olmadığı için banyonu
zu alırken veya sıcak bir salonda dans 
ederek terleseniz bile yüzünüzde sa
bit kalır. Bu yeni pudranın şayanı 
hayret ve orijinal renkleri vardır. Bu 
cazip keşif pek büyük ve mali feda
karlıklarla Tokalon müessesesı tara
fından temin edilmiştir. Ve Tokalon 
pudrasına karıştırılmıştır. Her yerde 
Tokalon krem ve pudrasını arayınız. 

Kırklareli iskan Müdürlüğünden: 
ı. - Vilayetimizde yapılacak göçmen evleri inşaatında kullanılmak üzere Te

kirdağ iskan ambarından verilecek (2628l metre mikabı kereste kamyona tahmil 
ve tahliyesi müteahhide aid olmak üzere Muratlı şömcndöfer istasyonuna nakle-

dilecektir. 
2. - Çerkesköyden - Vize kaza merkezine. 
3. - Burgnz ve Babaeski istasyonlarından kaza dahillerindeki ambarlara. 

4. - Kırk~areli, Vize, Burgaz ve Babaeski merkez ambarlarından inşaat ma
hallerine nakliyat yapılacaktır. 
İşbu nakliyata talip olanlar 2 Temmuz pazartesi günii saat on dörtte 9' 7,5 te

minatlnriyle Kırklarelinde iskan dairesinde hazır bulunmaları ilan olunur. (3557) 

4.000.000,-
32.005, 752,53 

37.497.779,98 
3.761.517,49 ı_ 

66.492,-
7.655.690,74 ı_ 

' 
Yekun 

36.005.752,53 . 

41.259.297 ,47 

't.122.182,74 
4.500.000,-

11.481.443,13 

341.565.775,35 
·- --

Altına tahvili kabil dövizler • • • • 
Diğer dövizler ve alacaklı klirin~ b.ı-
kiyeleri . • • • • • • • • • • • 

Mahtelil: 

1.039,15 

26.234.477,99 

YekUn 

26.235.517,14 

106.424.136,63 

341.565. 775,35 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren : 

Dr. H AF 1 Z C E MAL 
(Lokman Hekim) 

Dahiliye mutebassısı: Pazardan maada 

1 
hergün C2 - 6) Dlvanyolu numara 104, eY te
lefonu 22398 - 210« - -~------------~---
Kayıp: Askeri san'atıar mektebinden al-

mış olduğum t.nsdiknamcyi zayi ettim. Ye
nlslnl alacn6'1mdan esklslnin hükmü yok -
tur. (892! 

929 senesi mt:ıunların<lan Hamdi o~lo 
Hayreddin Aksaray 324 

lıkonto haddi % 5! Altın üzerine avans% 41 

MAZON MEYVA TUZU 
L"'lKIBAZI, llAZll\tSIZLIGI, l\IİDE EKŞİLİK 

ve YAN1\.fALARINI 

giderir. Hiç bir zararlı ve müshil maddesi yoktur. 
Şeker hastalığı olanlar bile alabilirler. MİDE ve BAR
SAKLARI AIJŞTIRMAZ. İçilmesi latif, tesiri kolay, 
ve mülayimdir. Yerini hiçbir mümasil müstahzar tu-

tamaz. MAZON isim HOROZ markasına dikkat 
----------------~--------~~--------------------~~-----------

"AYRETTiH 
pzı11 
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H UBU 
Zafı umumi kansızlık ve kemik hastalıklarına şifa tesirleri 
çoktur. Çocuklar, Gençler, Genç kızlar ve ihtiyarlar he·r yaşta istimal edebilirler. 
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:ı • --D • • o c 
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ODCOH H!1 

ttAÇlARıttlll 
B~hçe
kapıda 

OD OM Ht5 OD&ON' N!40 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor, 

ONA KARŞI 

Hazırllkh oavranınızl 

~I --~ Başı ağndan 

çathyacak gibi 

. . . . . 

NEVROZiN 

. . . . . . . . . 
Bütün ağrı, sızı ve 

sanclları keser 

NE ROZi 
Nezle, grip ve roma

tizmaya kartı 

çok m i:essirdir. 

l 

Havalar 
ısınmağa başladı 

TE"-. 
PUDRASI 

El, ayak, koltuk terlerini keRD, 
nahoş kokuyu gideren Yetine 
sıhhi pudradır • 

İNGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOÔLU - 1ST ANBUL 

__ ,.. Bu ak••m ~--. 

Münir Nurettin 
PANORAMA 

Bahçesinde ,_.._ .......... 
Son Posta Matbaan 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A Ekrem UŞAXLIGtt 
S. Ragıp EMEÇ 

HEDViN 

Yalnız " iyi ,, 

POKER 
bıçakları vardır. 

Dayanıklığı ve keskinliği birer birer kontrol 
edil~ğinden hepsi de mütesaviyen c.O . 

keskın ve dayanıklıdırlar. 7t-ı.o" e.• ~r 
Şayet onlardan ~ir?-, sizi tamamen f.. ~ "'"•" _. 

memnun edemedı ıse "Poker bi- oj,"'~ ... -
1 lamünakaşa değiştirecektir. " 

' ·Bu YÜZDE YOZ BiR GARANTiDiR • .,.-~ 

Küçük çocuklan eğlendirmeğe ve ilk adımla
~~ rını ko!ayca öğretmeğe mahsus salıncakbr. 

A. KiFiDES 
ISTANBUL 

, Beyoğlu, l.µklil Caddesi Kallct.vi ( eski Glavan1) 
sokağın köşesinde 

Allmetl T E L E F O N 41429 
f•rlk• Resimli kaWoğumuzu posta ile isteyiniz. 


