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Atatürk yarın İstanbulu 
şerfleendiriyorlar 

Türk milletine · Hatay zaferini de 
kazandıran Büyük Önder 

Şerefine her tarafta şenlikler yapılacak 
Cumhurreisi AtatUrkUn bugün Ankaradan f yapacak, Yüksek Şefe minnet ve şük

lstanbula hareket buyuracaklarını ve cumartesi ranlarını arzedecektir. Büyük Önder 
QUnU saat on beşte şehrimizi şereflendirecek- parlak ve askeri merasimle karşılanacak
larini sonsuz bir sevinçle haber aldık. !ardır. Bu münasebetle şehir boştanbaşa 

Türk milletine Hatay zaferini de ka- donanacak, gece tenvir edilecek, alaylar 
zandır an A talürkün bu ziyaretleri mü- i tertip olunacak, muhtelif yerlerde şen
nasebetile şehrimiz halkı coşkun tezahürat likler yapılacaktır. 

-

liariciye· Vekili Viyanada Neşriyat Aleminde 
tnühim görüşmeler yaptı yeni davalar 

başgösterdi Riiştü Aras Viyanadan Peşteye geçti, oradan 
Bükreşe giderek temaslarına devam edecek 

V V~yann 3 (Hususi) - Türkiye Hariciye 
trıekılı Rüştü Arasın Viyanayı ziyaretini 
h evzuu bahseden gazeteler, bu ziyatetin 

1 
Ustısi mahıyüte olduğunu kaydetmek

~ bcrab r, Rüştu Aras ile Avusturya h a-
tıciye nazırı Şmit nrasında cereyan eden 
~~Iakatın bUyük bir siyasi ehemmiyeti 

1 
aız bulunduğunu da tebarüz ettirmek-
edirler. 

Salahiyettar mehafilde söylendiğine 
~za~an, Aras - Şmit mülakat! esnasında 
t rkıye ile A vusturyanın münasebatı 
\>etkik edildıği gibi, Avusturya ile Küçük 
e Balkan Antantları arasındaki müna

~~.batı daha fazla genişletmek meselesi 
~Orüşülmüş, bunun tahakkuku için fikir 
e~tileri yapılmıştır. 

b ki devlet adamı arasında vukubulan 
u göruşmeler, Romanya hariciye nazırı 

(Devamı 11 inci sayfada) 
-==== -- - B. R. Araı 

\'indsor Dükü evlendikten 
sonra Avusturyaya gitti 
Sabık Kral ananevi suale azlmlıarane bir 

eda ile " EVET,, cevabını verdi 

d Pa:is, 3 (Hususi) - Tours şehrin- ı --------••mu• 
en bıldirildiğine göre Dün dö Vind • 

sor'un ı'zd· . . b .. t 
1 ıvaç rnerasım:. ugun saa 

11~~ 7 de yapılmıştır. Medeni ve dini 
filı merasimi tam saat 12, 15 de so· 

(Devamı 2 inci sayfada) 7 inci sayfaya bakınız 1 

Ankara Caddesindeki kitap evleri 

Dünkü nüshamızda, neşriyat ale • 
mindeki hadiselerin bırdenbire alıp yü 
rüdüğünü yazmış, ve yen i açılmış bir 
davanın garip mevzuunu anlatmıştık. 

Duyduğumuz yeni h adiseler, dün 
verdiğimiz haber i teyit etmekted ir. Ve 
açılan yeni davaıar, muharrirlerin, ki
tapçıların, gazetecilerin, bu yaz mev
siminin kısmı azamın:, sayfiyelerde, 
plajlarda değil mahkell}eler de geçire • 
ceklerini anlatmaktadır. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Sovyet sefiri 
Dostluktan 
Bahsediyor 
Ankara 3 - Yeni Sovyet büyük elçisi 

B. Karski Anadolu Ajansına verdiği be
yanatta hükumetimiz nezdinde memle
ketini temsil etmekten mütevellit mem
nuniyetlerini izhar ettikten sonra demiş
tir ki: 
' _ Kendilerin" haziran tarihinde iti • . 
matnaınelerimi takdim etmek §erefine 
mazhar olduğum ekselAns Reisicumhur 

(Devamı a üncü sayfada) 

Belediye cezaları 
Hakkında geni 
Bir karar 

Ankara, 3 (Hususi) ·_ 19 Bakanlık 
bazı belediyelerde zabıta memurları • 
nın tuttukları zabıt varakalarına isti • 
naden ceza tertip ve infazı cihetin~ gi· 
dilmekte olduğunu gözönünde bulun
durarak bu hususta yeni bir karar al
mıştır. 

Bu karara göre belediye reisleri, 
muavinleri ve şube müdürleri ancak 
bizzat müşahede ettikleri ve cezayı müs 
telzim hususlar hakkında ceza verebi· 
leceklerdir. 

İdare ~leri telefonu : 20203 Fiatı 1 KU111f 

iKi BABALI COCUK -------········----='-------
Tüccar olan baba Baytar olan baba 

diyor ki: diyor ki: 
''Oğlumun ismi Sadi, "Oğlumun ismi Şadi, 
yaşı 12, gözleri mavi \ yaşı 18, gözleri mavi, 
arkasında ben var. IJ arkasında ben var. 
Çocuk benimdir.,, Çocuk benimdir.,, 

Lindbergin çocuğu hadisesini andıran ve 8 senelik 
bir maziden sonra halledilir 

gibi olmuşken tekrar sarpasaran çocuk davası 
İzmir 3 (Hususi muhabirimizden) - / 

Sekiz sene önce yavrusunu kaybeden bir 
ana ve bir baba, şehir şehir dolaşarak, ev 
kapılannda duraklıyarak cçocuğumuz, 

diye inleyip duruyorlar. Çocuğunu an • 
yan babanın Lindberğ olduğu zannedil • 
mesin. Bu zat Bursada fabrikatorluk e • 
den B. Mehmet isminde bir zattır. Ma • 
cerası, kaybolan Lindbergin çocuğunun 
macerasına nrı kadar benziyor? 

Bundan sekiz sene evvel bir kıf günü ... 
Fabrikatör Bay Mehmet ailesi efradını 
Ye üç çocuğunu alarak Uludağa çıkıyor. 

Çocuklar karlar arasında yuvarlanarak 
oynamağa başlıyorlar. Baba ve ana ço • 
cuklarını seyrederler ken, ~ocukların en 
küçüğü olan üç yaşındaki Sadi bir ara-
lık kayboluyor. Ana ve baba telaş içinde_ 
Sağa, sola küşuyorlar. Her yerde küçüğü \ 
arıyorlar ... Yok, yok ... 

(Devamı 11 inci sayfada) Baytar Azızin çocuğu .Şadi 

Maslakta bir otobüs 
faciası daha oldu! 

Lastiği patlıyan araba bir ağaca çarparak parçalandı 
12 yolcudan sekizi yaralandı, ikisinin yaraları ağır! 
Dün, Maslak yolu 

üzerinde, Ayazağa 
kasrı civarında bir o
tobüs kazası olmuş, 

otobüsün ön kısımla

n t amamen parça
lanmış, içerisinde bu
lunan 12 kişiden ilcisi 
ağır olmak üzere se
kizi yaralanmıştır. 

vak'a §Öyle olmuş

tur: 
Şoför Remzinin i

dare ettiği 3310 nu· 
maralı Taksim - Bü-

K.AZ:AOAH 
SONR.A 

Vfikdere otobüsü, 12 Kazanın vukubuldu!}u. Ye1' 
yolcu alarak, saat 13 raddelerinde Tak· ı sağ tarafına, Sarıyer polis merkezi mft• 
simden hareket etmiştir. Şoför Remzinin (Devamı 11 inci ıayfada.) ................................................................ 



2 Sayfa -
Her gün 

iki açılma töreni 
Yazan: Muhittin Bircen -

lE!!!!.. on üç gün içinde, birbirini ta-

;;;;;o kibf>.n iki açılma tören; yapıldı: 
Biri Radyoloji, diğer Biyoloji e.nstitüleri. 
Bunlar iki gözdür: Tabiati:ı içinde sak
lanan sırlar üzerine dikilmiş. esrarlı ta
biatin göğsünde gizlenen şe~le~i meyda_
na çıkarmak ve insanlığın lı~k~m .. pe~çC: 
ı;ine esir etrr.ek için açılmış 1kı goz! Ikı
si bir araya geldiği zaman, yarım mily~n
dan fazla bir paranın yaratıcı kuvvet~}~ 
vücuda gclmış olan bu ikı müessese, ıki 
hurdebin ve iki dürbün, tabiat! bu defa 
da Türk gözünüı. tetkiki .1itına alı~.o:; 
şimdiye kadur, tabiati başkalarının goz~
le gören ve onların gördil~leri ~e~lerı, 
onların kitaplarından, papagan gıbı ez
berliycn Türk kafnsı, bund&n böyle ta
biati, bu iki müessese vasıtasile, doğru
dan doğruya kendi gözünün a1tma çeke
cek ve onun hücrelerini de, ~ualarını da 
Türk gözile tetkik edecektir. 

işte, bu iki müessesenin manası budur. 

* Bundan tam on iki sene cıvvel, ben 
neşriyatla meşgul olduğum sırada, harb 
esnasında bir aralık Alma!l ve Macar 
mütehassısldrile kuvvetlendirilmiş ve fa
kat mütarekeyi müteakip bunların çeki
lip gitmelerile pek ziyade düşmüş olan 
İstanbul Darülfünununu yeniden can
landırmak içın bir hayli şeyler yazmış
lıın. Tam manasile objektif ve tam ma
nasile bir ilim aşkı ile yapılmış olan bu 
neşriyat, o zamanki darülfhnunun ileri 
gelenlerini hayli rahatsız etmi§', hatta 
benim aleyhımd~ takibat yapılmasını 

Maarif Vekaletinden istiyccek profesör
ler bile çıkmıştı! Cumhuriyet, benim a
leyhimde takibat yapmadı, fakat, bir 
müddet sonra Darülfünunu yıkıp yeni
den bir ÜnivPrsite vücuda getirdi ve bu
.. 't, Avrupad.m getirilmiş unsurlarla tak-
.Jıye ederek, Türkiye için hakiki bir ilim 
ocağı kurmaya knrar verd:. İşte bu defa 
açılan iki enstitü, cumhunyctin yaptığı 
bu hamlenin devamıdır. 

* Radyoloji ve biyoloji sahaları, bizim 
içtimai ilimlerimizin yaptıkforı gibi, mü
cerred ve bir hayli sübjektif şeylerle 

meşgul olan Himlerden değıldir. Düşü

nen ve sabretmesini bilen bir gözün ya
vaş yavaş, ttıbiat içindeki sırlara hakim 
olup birer b;rer elde ettiği sır anahtar
larını insanlı~n eline veren iki ilim şu
besidir. Bu ilimler sayesinde bugün muz
tarip insanhğın ne kadar büyük yaralan 
tedavi edilmiş, ne kadar derdlerin devası 
bulunmll§tur! Şimdiye karlar bizde mev
cud olmıyan bu gibi müe~sesclerdir ki 
bütün şu medeniyet denilen kuvveti do
ğurmuş, beslemiş ve büyütmüs bulunu
yor. Bunlara sahib olmıyan ve çocukla
rının bu müesseseler içinde geceli gün
düzlü çalıştıklarını görmiy~ milletler, 
beşerin şayian mutasarrıf olduğu mede
niyette hisse iddiasına hak kazanamaz
lar. Çünkü medeniyet çorbasına tuz kat
mış değildirler. Bunun için bu iki güz.el 
müesseseyi T~rkiyenin, ilim sahasındaki 
müstakbel fütuhatının iki mühim temeli 
olarak görmek ve bundan dolayı cum
huriyeti tebrik etmek vazifedir. 

* Biliriz ki O'niversitenin daha pek çok 
eksikleri vardır. Bilhassa onrhı eksik olan 
şey ünivcrsıte ruhudur. İlim ve kültür 
işlerinde 'ol!> demekle her ~cıvin bir an
da oluvermesi imkanı bulunmadığı için 
bu üniversite ruhunun do~ması ve inşi
rah bulması :çin henüz hayli zaman la
zımdır. Zamanın da gençlerle beraber ça
Jışması zaruridir. Fakat, bizlf'r de her ve
sileden istüade edip şunu sijylemeliyiz: 
Gençler, üniversiteye papağan gibi ders 
ezberleyip şehadetname almak ve bu sa
yede bir yere muallim, bir daireye me
mur olmak için değil, ilim öğrenmek için 
gidiniz. Üniversite sıralarını, birkaç se
nede elde edilen bir alimlik vesikası el
de etmek maksadile dolduran gençler, 
De hayatta muvaffak olabilirler, ne de 

lürklüğe karşı şükran borc.larını ödiye
bilirler. Hatta, bu bakımdan, onları müc
rim bile teliikki etmeğe cevaz vardır. 
Üniversite, sahibi ve yapıcısı, nesiller
den ve milletlerden mürekkep olan bir 
insanlık kütlesinin en kutsi evidir. İn
sanlık orad:ı yaşar, orada diisünür, orada 
anlar ve orada duyar! ÜnivC'rsiteli olan 

genç, oraya şehadetname almak için de
ğil, düsünmek. anlamak ve duvmak için 
gitmeğe mecburdur. Bunun için canla, 

(Devamı 3 üncü ıtıY}ada) 

SON POSTA 

Resimli Makale: X Kanaatkarlık miskinlik de/ildir X 
\ 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Oldalu i,in .......... 
Baglin Konamaılı 

Vindsor Dükü 
Evlendikten sonra 
Avusturyaya gitti 

(Baştarafı 1 inci sayfada} ıl• 

na ermiştir. Nikah merasiminin Y~P 
dığı Monte İngiliz, Fransız, Aroerı}tall 
bayraklarile süslenmişti. 120 polis rnr 

trl"' muru erkenden Cande şatosunun e tı. 

fını ve civarını nezaret altına a~ 
Bir takım gözii açıklar buna rap·-; 

geceyi civar otellerde veyahut çadır • 
larda ger.irmişlerdir. Daha kurnaz ~ 

~ ·ıerı • • 1anları şatodan 100 metre kadar ı ta• 
de akmakta olan İndre nehrinin kıyı 
rını takip etmek suretile şatoya yakla• 
şabilmişlerdir. 

Kanaatkarlığı miskinlik ile karıştırmaktan çck;niniz. Sadece en 'basit şekilde karnını doyurmakla iktifa eden. 
sadece soğuğa k:ırşı vücudunu koruyacak bir elbiseye 
razı olan, gözünü önünden ayırmıyan, ufku gönniyen in
san, milyonlarca ~ene evvel yaşamış olan iptidai insan ile 
ayni ıeviyedcdir. 

Bu dünyaya geJcn herkesin vazifesi gücünün yettiği nishet
te fazla kazanmak, kazandığı paranın mümkün olduğu ka
dar fazlasını ı:.aklamak, fakat ayni zamanda da ihtiyaçlarmı 
en geniş çerçeve dairesinde karşılamaktır. 

( ARASONDA ) 
Bir mühendis Londra 
Hamamcılarını 
Memnun etti 

Londradaki umumi hamamıdrda. yı
kananJarın umumi kaidelere riayet et· 
memeleri yüzünden heı· gün bir çok 
vuku"at zühur etmektedir. Yıkananlar, 
yıkanma müddetine riayet etmedik • 
leri için, sıra bekleyenler sabırsızlan· 
maktn ve localara tecavüz etmekte idi
ler. Bu vaziyetten en ziyade hamam • 
cılar mütezarrır oluyorlardı. Hamam -
cılarm çok uğraştıkları halde önünü a
lamadıkları bu mahzuru bir mühendis 
ha iletmiştir: 

·----·~~------------------· 
HER GüN BiR FIKRA 
Gözlüğü takmak için 

Bir gün Tevfik Necati bir gözlük 
almak için gözlükçüye girmışti. Göz
lükçü: 

- Maşalı gözlük verser.ı olur mu? 
Dedi. Tevfik Necati: 

- Olur, dedi, verin! 

Gözlükçü gözlüğii verdi. Tevfik Ne
cati, takmak istedi. Fakat gözlüğün 

maşll$ı bir türlü burnunun iki tarafı
m kıstıramıyordu. 

Gözlükçüye döndü: 

- Bu gözlüğü alacağım amma, ta -
kabilmem ıçin fazla olarak bana bir 
de yanm burun vereceksiniz. 
·--~~~~~~~~~~~~~* 

Artık kediler de 
gözlük takıyorlar 

~arhoşları 
Ayıltan bir 
Maske yapıldı 

o 
o 

Amerikanın Boston şehri belediye 
hastanesi df>ktorlarından bırinin, sar -
boşları ayıltmak için bulduğu bir alet 
piyasaya çıkarılmış ve dehşetli bir rağ 
bet görmüştür. 

Bu alet, hastaların bayıltıldığı 
kloroform maskelerine benziyonnuş ve 
içinde hususi b ir tertip varmış. 

Bu maskeleri bilhassa, kocaları ayw 
yaş olan kadınlar satın alıyorlarmış, 

ve doktor kısa zamandr. zengin olmuş. 
Bu maskeler sarho~ evlerine saadet 

getirmiş. 

Şahitler 
Medeni merasim, şatonun büyük k#9 

mızı salonuncla saat 11.35 te başl~~ 
Monts belediye reisi doktor Mercıer, ~ 
iki nişanlıyı selamlamış ve onlar da isilr 
lerini söylemişlerdir. 

B. Mercier, bundan sonra şahidlerlJI 
isimlerini sormuştur. 

Dük de \Vindsor'un şahidi: Binbtfl 
Metcalfe, Msr. Warfield'in şahidi: B. Ro-
gers. 

Belediye Reisinin heyecanı · 
Dr. Merci~ı-, bundan sonra Fran~. k~ 

nunu medenısinin 212, 213 ve 214 üJl d• 
maddelerini okumuştur. Saat 11.47 
belediye rei,;i, heyecan tesirile bo~ 
şan bir sesle an'anevi suali sormuştur,=. 

cMistres Wnllis Warfield'i zevcelıa
kabul ediyor musunuz? 

Ve sonra Mistres Warfield'e döne:: 
cSon Altes dük do Windsor'u ze 

ğe kabul ediyor musunuz? dl-
Dük azimk5rane bir eda ıle ceveb 

' 
ye cevab vermiştir. . · b 

Mistres Warfield ise, cevctıt dıye ce\'S 
verirken sesı heyecandan titriyordu. 

·· · D M · şo··yıe de-Bunun uzerıne r. ercıer. 

miştir: . . . jJt 
cSizin izdıvaç rabıtası ıle bırbirill 

bağlı olduğunuzu ilan ederim.> 
ccMukadderat» 

So~yır Müteakiben küçük bir hitabe 
miştir: t?' 

cMukadderat,- çiftleri~ en zari.fin~p 
çeklerin ara:.ında ve guzel mav1 ~ tjt• 
altında Fransa toprağına sevketınif 
Dost bir milletin kralı ~lmuş olan preJS'L 
Fransa namır.a selamlarım. Ger~k ille: 
leketim, ger~k şahsım namına sızıere_. 
samimi saadet temennilerim arzetın 
müsaadenizi rica ederim.> 

Dini nikah 
Öğle vakti dük de Windsor i1e ~-: 

Warfield, kıraat solununa gitmek üZ..:ııf' 
· IeruP• kırmızı salondan rnüfarakal etmış ge}-Bu açıkgöz, locaların üzerine husu

si bir vinç inşa etmekte ve çıkmayan 
insanları zorla yukar. çekip dışarı at -
makta imiş. 

Evliler rahib Jardine'in önünde dize 1" 
mişler 've raİ'lip tc kendilerıni takdis e 

işsiz bir gence yapılan ıemiştir. ~ 
teklif /er Bundan sonra evliler, tekrar ktl 

salona dönmiişlerdir. Orada b~lu~ h''" Vücuduna kurşun iş/emiyen Bir Fransız gazetesinde şöyle bir ilan olan davetlilerle şahidler, kendılerinl 
kabile rei<>i çıkmıştı: raretle tebrik etmişlerdir. 

Bazı kediler avcılıkla maruftur1ar, cGencim, uzun zamanlardanb~ işsi- Burada yalnız 12 kişi hazır buıunu-
Hindistanda şimali garbi hududu • buna mukabil oazıla.rı da şikarlanm zim, hayatımı kazanmak için her çeşid yordu. J)t• 

nun asi kabilelerine reislik eden İpi fa- bir türlü tutamazlar. işe razı o1acağım gibi, tehlikeli macera - 1ndrc-et-Loıre prcfesi B. Sernet, ~ 
kiri, nihayet dayanamıyarak firar et • Bunun sebebini arayan Amerikalı !ara atılmaktan da çekinmiycccğim. Yal- Mercier, Nalltc'daki İngiliz general ;rll>" 
miştir. İngilizler bu adamı yakalatmak b nız bana para verecek, hayatımı temin solosu B. Grnham, binbac:ı Metealfe, .rttt'" ı k ir baytar şu netice ile karşılaşmış: - ~ ,--
için arkasından 30 bin kişi i'k bir uv • edecek bir sahibi hayır arıyorum.. sieur ve madam Rogers, Walliı:ı'in. te 

t 11 1 dır Kedilerin gözlerı insanlara nazaran b tecı 
ve yo amış ar · Böyle acıklı bir ilan veren gence on iki si Mrs. Merryman ve eş gaze · 

Fakirin ri'-'aset ettiği kabileler ken- çok daha hassas oluyormuş ve binneti- ç· kl nrasınd:a 
J teklif gelmiştir. Bunlardan üç tanesi dok- ıçc er · i dost" disinin yakalanamıyacağma, ve yaka • ce daha çabuk bozuluyormuş. Bu esas Winston'un oğlu ve dükün şahs ·-""'· 

.. torlardandır. zeıe-lansa dahi mucizeler yaratarak vucu • üzerinde hareket eden baytar kedile· Raudolph Churchil misafirlerle ga tr 
duna kurşun işlettirmiyeceğine kahi bu . b 1 Biri ölüme çare bulduğunu iddia. et - lerı· salona 

1
·thal etmiştir. Şatonun b.er.-fll rın gözlerini muayene etmiş ve un a- ıeı;ı~ 

iunuyorlarmış. mekte ve tecrübesini bunun üzerinde rafı çiçekler, tkliller ve buketlerle ra gözlük takmıştır. 
Sun, i yağmur b tatbik etmek arzusunu izhar etmekte, di- edilmişti. - Resmimiz bu miyop kedilerden i- k t• ı·lı'm ve fen uzun zamanlardanber~ ğeri, muhtelif tecrübeler için kendi em - B. Bhmı'un hu e ı .-ttta 

rini halinden memnun olarak göster • ı k d" ahsı ~11 sun'i yağmur temin etmek için çare • rine amade olmasını şart koşmakta, ü - B. Leon B um, en ı § ~ reo-
ler arıyordu. Nihayet Rusyada bunun mektedir. çüncüsü de kansere karşı bulduğu bir a- Fransa bayrağını temsil eden u~k bar 

b 1 şıyı gence kanser hastalıg·ı acıladıktan çiçeklerden müteşekkil ve A~.erı ı..~~ıaıı-çnrcsi u unmuştur. rak yerlerde azami iki saat zarfında is- ~ b' k d la ıle uP& 
Hük~t üçüncü beş senelik planda sonra tatbik etmek arzusunu göstermek- rağını temsil eden ır or e d rniŞ tdf. 

tenı"ldı·g·ı· kadar yag1mur temin edili • t d" mış muhteşen1 bir sepet gön er -..._,ıdt. bir milyar altı yüz bin hektarhk bir a- e ır. .'JW"'_ 
raziyi sun'i yağmurlar vasıtasile sula- yormuş. Diğer dokuzu da, düşmanlarını öldiır- Dük de Windsor, gri bir jakct .gı kBJ'atl'" 

• k t Yag·muru celb ve davet eden maki • mek irin delikanlıyı katı"l olmağa tesvı·k Yaka iliğinde çok.güzel beyaz bır \Valli' 
maga arar vermış ır. .. fil vardı. Wallis ise baştnnbaşa _' ...f~-Yapılan tecrübelerden sonra, en ku- nenin masrafı da gayet az imiş. etmektedirler. · b" eJbıse 6"

1 ======================:;:::===========================~ mavisi> denilen kumaştan ır az çl-
mişti, yalnız şapkasında birknç bey 

İ STER İNAN İSTER İNANMA! 
Biga muhabirimiz anlattı: 
Semedeli köyünde oturmakta olan Mehmet Ali Bayrak

tar isminde 90 yaşında bir ihtiyann pamuk gibi bembeyaz 

sakalı üç aydanberi kararmıya başlamıştır, bugüne kadar 
dörtte üçü f:iyahlaşmıştır, bu gidişle bir aya kadar üst tara
fının da simsiyah kesilmesi bcklrnmektedir. 

1 STER 1 NAN i STER 1 NAN M Al 

çek bulunuyordu. 

Vekiller Hey'_etl Vekiller! 
Ankara 3 (AA.) --:- Icra İ önii • 

Hey'eti bugün Başvek!l İsmet ~ub • 
nün reisliği altında toplanarak d bU • 
telif işler üzerinde görüşmele~ e -yer • 
!unmuş ve bu işlere ait karar ar 
mişlir. 



aziran 

TELGRAF HASERLERi 
' 
lspanyol Generali Mola 
tayyare kazasında öldü 

~Kiliz gazeteleri Doyçland hldisesinin kapanmak üzere 
olduğunu yazıyorlar, Londra tekliflerini bildirdi 

f) l.ondra 3 (Husu- · 
rtıı· - İspanyol asile- ~~~ ---~~ ,......_,,. ıq:po· 
11 

.... ın elebaşılarından, '1ir \~;., ~ ._ ~~ _ .. 
Nllil h ı-..~ lim~~- ......... """' 
kuın cep esi umum - e..:ı ~..,......,.. 

~ andanı general 
,_ola, bu sabah bir 
"'Y ' tes·Yare kazası neti-

lllde olmüştür. 
~ir · · ) ıstıkşaf uçuşu 

l':ıı~k üzere, yaveri 
" lif laııa 1 subayla hava-

1 
lll?ı n general Mola-

lara taYyaresi, etrafı 
~ n kesif sis taba-

sı j,,· d 
~ xın e yolunu şa-

~~ş ve bir dağa 
llıı~tarak parçalan-

Ylr. 

ı· ~~neraı ve maiyE!'4 ~ 
~ oı·· 
ıtıUş4 olarak bulun- Berlin halkı Döyçland hc1disestni bildi ren gazeteleri 

tdır. • heyecanla okuyorlar 

n İtalya karar bekliyor 1 Anlaşma ihtimali yok mu? 
tl.in °:a 3 (A.A.) - Ecnebi gazetecileri- Paris 3 (A.A.) - Matbuat, İspanya 
~teei;r ~abulü esnasında, Amerikan ga- hadiseleri~den çıkan beynelmilel va -
herg" erınder. biri mareşal fon Blom- ziyeti tetkik etmektedir. 
~er~~ dün yaptığı k_onuşmalara telmih Ekselsiyor diyor ki: 
~l(!ri Almanya ile Italyanın İspanya Görülen sükunet ruhi mahiyette -
dip nr. doğrudan doğruya müdahale e- dir ve henüz hukuki, siyasi ve teknik 
ile ş:'nuyeccklerini sormuştur. Kendisi- mahiyette yakın bir anlaşma ihtimali 

tl}, cevab verilmiştir: mevcut değildir.• 
~ilik ~-ru~an doğruya bir müdahale şim- Oeuvre yazıyor: 
~y ad •çb~ veçhile derpiş edilemez. Her cBerlinde zannedildiğine göre, F on 
tıa '.ıa~ernı müdahale komitesinin kararı- Blomberg İtalyaya İspanya harbi için 
~at~tig~ıdır. Mareşal fon Blombergin zi- daha şimdiden iki milyar lira sarfetti· 
lllı 11d spanya işlerine müdahale bakı- ğini itiraf eden Duçeye, Alman menfa· 
ftu1ir~ftbu iş ile k~t'i~en alakada~ d~- atlerinin kendisine artık İngiltereye 
Ilı·~ Jı;· r· alya ademı mudahale komıtesı- muhalefet etmemeği amir olduğunu 
8eıı f ~ 1 .terııinat vermesini istiyor. Esa- izah için gelmiştir. 
•··ru~~ erın alacağı cereyan bolşevik ta- ----------
~aktı arının tekerrürüne bağlı buluna-

l', 

Atatürk ün 
kıymetli vasfı 

Londrada çıkan bir 
mecmuanın Türk - İngiliz 
ittifakı hakkında bir 

makalesi 

1 Menemencioğlunun beyanatı! 

Hatayda Anayasa 29 
ikinci teşrinde meriyet 

mevkiine girecektir 
lskenderundaki Türk mıntakası hususi bir hat ile 
İskenderun • Pay as şimendif erine bağlanacak 

Cenevrede Hatay işi mür.akcrelerinde 1 . İskenderun limanı 
bulunan Haııciye Siyasi Mfisteşarı Nu- lskenderun limanında Yugoslavyanın 
man Rifat Menemencioğlu dün sabahki Selfınikte hatz olduğu hukuk dairesinde 
ekspresle şehrimize gelmiştir. Yarın An- bir Türk mıntakası bulunacaktır. Bura
karaya gidecek olan Mcnemcı.cioğlu ken- da kendi gümrükçülerimiz, Türkiye 
disile görüşen muharririınıze demiştir Cumhuriyeti kanunlarını tatbik ederek 
ki: ifayı vazife edeceklerdir. Türk mıntaka-

c:- Hatay meselesi Hatayın tam istik- sı dahilinde ~ütün rüsum ve tekiılif Tür
lalile hallolundu. Tam mukadderatına kiye kanunları mucibince tarafımızdan 
hiikim Ye mlı:-:takil şekilde bir Hatay te- istifade edilecek ve bundan gayri hiçbir 
essüs etti. resim ödenmiyecektir. 

Dil işindeki hal şekli Tlirkiyenin ilk İskenderun - Payas hattı 
konsey karaı:le resmi dil kabul edilmesi Türk mıntakasını husussi bir hal ile 
ve bu defa ıl·inci dil olarak kabul edilen İskenderun - Payas şimendiferine rapte
arapçanın istımal şekillerinın tesbiti ile deceğiz. Ve lıansitimiz bu suretle yalnız 
hallolunmuş•nr. Yani hakikatte türk~e bizim mürakabemiz altındıı İskenderun 
Hatayda şamil bir resmi dil mahiyetini limanındnn ıstifade edecektir. 
muhafaza etıniş, arapça ise ikinci bir dil Hatay istediği bayrağı intihap ederek. 
olarak bazı ahval ve şeraitte resmi ma- bunu bir ka'!'",unla veya anayasaya ilave 
hiyeti haiz olarak istimal edileceği tayin suretile tesbit etmek ve bütün memle
cdilmiştir. kette çekmek hakkını tam istiklalinin 

Hatay ek.:ıeriyetinin, yanı Türk unsu- icabı olarak ıhdas etmiş bulunuyor. 
runun dili şüphe yok ki, Halayda müte- Nasıl bir bayrak intihap f'deceği, Ha-
Ievvik lisandır. tay milletine ait bulunmaktadıı·. 

Bayır ve Ducak nahiyeleri - Vesikalarda Sancak elenilen t~ek· 
,külün ismi ne olacaktır? 

Bayır, Bucak meselesi ile ne kadar uğ- - Bu hususta anayasada hususi kayıt 
raştığımızı biliyorsunuz. Anr.ak bu nahi- vardır. Sancak teşrii meclisi ismini dile-
yelerin 1921 de Snncağn merbut nahiye- a·-· k"ld t b"t t k b • . ıgı şe ı e es ı e me ve unu ana· 
ler olmaması ve hatta Osmanlı ımpara- • t·· k d t k h-,··k 

l 
_ t ,yasaya ve s.a uye ay e mp jf.JI. ın• 

tor ugu zamanında Sancak.an ayrı ve h . d" B . . H ta 1 ğ d ·· • aız ır. u ısmın a y o aca ın a şup 
Lazkiyeye ml.!rbut bulunmus olmalan bu ·h kt .. . . • . em yo ur. 
defa tam mustak1l bır hale gelen Sanca- Ç" k"' b · - t k"l h k. l .. .. un u u yenı mus a ı u ume e en 
ğa irtibatını maalesef mumkun kılma- k · · H t d ço yaraşan ısım a ay ır. 

mışbr. Buna mukabil Bayır ve Bucakta- · Netice itibarile 921 de b!zden elem-
ld Türklerin Türk dilini istedikleri gibi lerle a r lan b ' · Tü" k" c h . . _ y ı u arazıye r ·ıye um u-

1 k~~lanabılmeı~rı. ~ah~enıcler.de Turk riyetinin siyrıseti göz dikmek değil, ora
i d.ıl~ ile da~•alarını gorebılm~l~rı ve hep- daki Türkler. Hiyık olduklan rejime isal 
1 sının fevkinctc olarak resmı ılk mektep- etmek olduğu son kararlarla g·y·ı ·· • 

lerde, Türk Pkseriyeti olan bütün Suriye tür. 
0 

u muş 
arazisinde Türk dilinin tedris lisanı ol-

il 

Tahta 
İnsanlığın yükseliş istikametini taş devri, tunç devri ve saire diye parçalara 

ayıran t:ırihçiler şarka nuhsus bir de tahta devri ayırmış olsalardı hata 
etmezleı di. Çünkü şark ~clıirciliğind e tahtanın kuV\'etli bir mevkii ve uzun 
bir ömrü vardır. Nipon adcı.larının mukavva evleri. Arap sitelerinin cedre 
sa~va~tl~rı \'e ~nadol~ l~ışlaklarının .çam tahtasından yapılmış yalınkat ev· 
lerı bır !~nç tarıh devrım kaplıyacak kadar uzun ömürlüdürler. Muhtemel ki 
şark kavımlerinin geniş bir istila ve muhacercı tarihine sahip olmaları, 

çadır ve tahta ev gibi temelsiz ve dayanıksız yapıların bu medeniyetlerde 
yer a lmalarına se~ep _olmuştur. Tek direkli çadırdan dört duvarlı ahşap eve 
ge~~~1 şark medenıyetı . b:ton devrinin potrelli yapısına intikal etmek için 
hcnuz harekete geçm·~tır. Amerikanın bulullarlu öpüşen bctonl::ın mukavva 
çatılı Çin ~e Jap~n ?~!:u~larını yıktığı gibi Avrupanın demir ve çimt nto 
yapıları Turk §~hırcılıgınm çam tahtasını ezmeğe başfamıştır. Dünkü 1sıan
bulla bugünkü Islan bul bu istihalenin en taze örneğidir. 

Şehirler bu çeşit inkılfıpiarı süra'tle hazmederler. Fakat küçük kasaba ve 
köylerin ('Ski itiyatlardan silkinip kalkınmaları uğır olur. Tabiatin mukave
met edilmez silleleri bile bazı insanları itiyatlarmdan ayıramaz. Anadolu 
içinde arasıra çıkan köy yangınlannda bütün bir köyün zahire ambarından, 
çüt hay\'anlarına kadar çayır çayır yandığını duyduğumuz zanıar. hayret ve 
dehşetle soruyoruz. 

- Nas1l oluyor da bir ateş bütün bir köyü klıl ediyor? Bunun cevabını 
tarih venyor: 

- .Ç?nkü bu köyl~r en ya~ı~ çam ormanının çıra tahtalarile ve göçebelik 
d~~rının su başı, dag arası gıbı mahfuz yerlerde konaklamak zilmiyetile bir
?ırme ycıpışık olarak kurulmuşlardır Genişlemek, açılmclı;: gıbı emniyet 
ıfade edrn hareketler ancak bugünün medeniyetınde görülebilir. Cumhuriyet 
Türkiyesı bunu idrak etmiştir. Fakat Türk yapıcılığı henüz tahtı.ı devrin en
kazını ortadan kaldıramamıştır. Temenni edelim ki Halkevlcri Türk köylü
sünü ve hatta kasabalısmı her hangi bir kaza kıvılcımından evvel ikaz etsin. 

Burhan Cahit 



Hamidiye mektep gemisi 
dün hareket etti 

Hamidiytnin hareketindm bir inti ba: Amiral gemid~n aynlırken 

Yunanistan ve Yugoslavya liman • ı Faler limanına uğrayacaktır. B urada 
Jarını ziyaret edecek olan Hamidiye iki üç gün kaldıktan sonra Korfuya gi· 
mektep gemisi dün saat t 2,30 da Hay- decektir. 

darpaşa önünden hareket etmiştir. Ge· Müteakıben Yugoslavyanm Dobrov· 
minin süvarisi Yarbay Ruhidir. Hami· 
diye mektep gemisinde bu sene deniz nik limanını ziyaret edecektir. Dönüş-
harp okulunu bitiren 4'5 talebe vardır. te Giride uğrayacaktır. Hamidiyenin 
Mektep gemisi doğruca Yuanistanın seyahati bir ay sürecektir. 

~..,..--~ 

iş kanunu 
Hazırlıkları 
Başladı 

j Tarabgada bir 
Morfin fabrikası 
Bulundu 

İş kanununun 15 Hazirandan itiba· 
ren tatbiki için icap eden tedbirler a
lınmaktadır. Kanunun bazı mühim 
maddelerinin suretı tatbikıne ait ni -
zamnameler de ikiisat vekaletince ha
zırlanmaktadır. Bunların müddetleri 
esasen kanunen munyyen bulunduğu 
cihetle mühletlermin hululünden ev • 
vel alfıkadarlara tebliğ 1.."'Ciilecektir. Bu 
itibarla iş kanunu l 5 hazirandan itiba· 
ren tatbik ~vkiıne girrne-kle beraber 
bir çok hükümleri gene kanunda müd· 
detieri tayin edilmiş olan nizamname
lerin çıkmasile tatbik sahasına girecek· 
tir. Bu kabilden olarak kanunun vaz'et
miş olduğu haftada 43 saatlik çalışma 
esası işlerin mahiyeti, hususiyeti, ağır
lığı göz önünde tutularak hazırlanacak 
olan nizamnamelerle peyderpey ve üç 
sene içinde tatbik edilecektir. 

Yazılı iş mukaveleleri 
İş mukavelelerinin ne suretle yapı· 

lacağı hakkında bir çok yerlerde te • 
reddütler hasıl olmuştur. İş veren ile iş· 
çi arasında mukaveleler şöyle yapıla -
caktır: İş verenler, işçilerle tayin ettik
leri müddet bir seneden aşağı olmıyan 
işler hakkında yazılı mukavele yapmnk 
mecburiyetindedirl€r. Bir işçi kitlesi 
namına yapılan takım mukavelename· 
leri de yazılı olacaktır. Bunun haricin
de kalanlar için yazılı mukavele mec· 
buriyeti yoktur. Ancak işçinin talebi 
halinde iş verenin kendisine bir vesika 
vermesi mükellefiyeti konmuştur. 

Saihk Tedbirleri 
Kanunda mevcut sağlık tedbirleri de 

kanunun meriyet tarihinden 6 ay son
ra çıkarılacak olan nizamname ile tat· 
bik edilecektir. Bu nizamname İktısal 
ve Sıhhiye Vekaletleri arasında müşte
reken hazırlann.aktadır. İıı emniyeti 
tertibatı vesair hususlar için de nizam· 
nameler yapüacaktır. 

Evvelki gece Hacı Osman bayın i · 
le Tarabya arasında bir bağda gümrük 
muhafaza teşkilatile Emniyet Müdür
lüğü teşkilatı tarafından bir eroin ve 
morfin fabrıkası meydana çı}tarılmış· 

tır. 

Muhafaza ve Emniyet memurları 

bu bağ içindeki binada bazı şüpheli a· 
damların gizli bir takım işler yaptık -
larını haber almışlar ve takiplerine baş 
lamışlardır. Nihayet burada morfin i· 
mal edildiği ve hır şebeke tarafından 
satılmakta olduğu tesbit edilmiştir. 

Memurlar evvelki gece sabaha kar· 
şı bağın içindeki binayı sarmışlar ve a
ni olarak basmışlardır. 

Bu esnada üç kişi imalMhanede ça
lışır.ken suç üzerincie yakalanmışlardır. 

Bu ani baskından şaşıran zehir yapıcı 
ve kaçakçılan kaçmağa vakit bulama
mışlardır. 

Bunlar Miltiyadis, Aram ve peynir
ci Evangelostw-. 

Bu büyük imalathanede 12 kilo cro· 
in, 700 gram krista: eroin, 13 kilo mor· 
fin ile toprağa gömülmüş morfin btİ -
lunmuştur. Bundan başka morfin ima -
latına ait atat ve edevat ile külliyetli 
miktarda stok afyon ele geçirilmiştir. 

Kaçakçılar dün Emniyet Müdürlü· 
ğüne getirilmiş ve tahkikata başlan • 
mıştır. Bugün atl\iyeye verilecekler • 
dir. 

Polisle: 
24 saatte 17 zabıta vak'ası oldu 
Son yirmi dört saat içerisinde İstan

bulda 17 vak'a oimuştur. Bunlardan 
4 ü çalmak, 5 i hakaret, 2 si yarala • 
mak, 2 si dövmek, 1 i dolandırıcılık, 
biri sarhoşluk, biri tramvaya atlamak, 
biri de yangındır. 

Bir talebenin ayağı kınldı 
Dün Silahtarağaya gezmek üzere 

İş yerlerinin fosbi ti muallimlcrile beraber giden ilkmek • 
İşçi miktarile iş yerlerinin tesbiti işi teb talebesinden 12 yaşlarında Hrisanti 

bitmiştir. Bir gazete bır işçiden fazla ytimaçlardan çiçek toplarken ayağı ka
işçi çalıştıran bilcümle iş yerlerine be- yarak düşmüş, ayağı kırılmıştır. llri • 
yannaıme tevzii için hazırlıklar yapıl· santi Şişli çocuk hastanesine kaldırıl
dığını yazmıştır. İş kanunu beş kişi · mıştır. 
den fazla işçi çalıştıran yerlerin tesbit Kuzguncukta bir çocuk kuvuya düştü 
edilmesini amirdir. Bu da yapılmıştır. Dün K uzguncukta bir h5dise olmuş, 
Bir veya iki işçi çalıştıran yerler kanu- Bican Efendi sokağında otu ran bir ço
nun haricindedhr. Beyannameyi noksan cuk oynarken kuyuya düşmüştür. Halk 
dol~uran müesseselere tesadüf edilmek- bundan telaşa düşerek derhal itfaiyeye 
te ıse de bunlar kendilerine düzeittiril-1 haber vermiştir. Fakat itfaiye gelin
mektedir. ccye kadar da çocuk başkaları tarafın

EKMEK FIATI 
İstanbul belediyesinden: 
Haziranın ikinci gününden itibaren 

birinci ekmek on bir, ikinci ekmek on, 
francalıl on altı kuruştur. 

dan kuyudan sapa sağlam bir halde çı· 
karılmıştır. 

8~1--diye turizm müdürlüğü 
Belediye Tur izm şubesi müdürlüğü

ne Semul't Yesarıoğlu tayin olunmuş -
tur. 

Hakkımız yok mu? 

Yeni bir Şişhane faciasma 
mani olalim 1 

Okuyucularımızdan Bay Fethi Onar 
bize yazdığ! bir mektupta diyor ki: 

cGeçen ayın 26 sında saat 19,15 de 
Salkımsöğti.tten bindiğim Topkapı -
Sirkeci tramvayı Laleli yokuşunu. i
nerken frenler gene tutmadı, ve hal
kın heyecanı arasında tramvay Aksa
rayda ancak durabildi.,. 
Şişhane faciasının acı hatırası hala 

unutulmamıştır. Bu yüzden sakat, dul, 
öksüz kalan vatandaşlarımız haklarını 
mahkemelerde arayıp durmaktadırlar. 
Facianın vukubulduğu zaman beledi
ye ve şirket hareketf!" geçmişler, bir 
daha bu ~eşit felaketlerin meydana 
gelmemesi ıçin bütün tramvay araba· 
lan kontrol edilmişti. Okuyucumuzun 
mektubundan, bu kontrolun gene ih
mal edilmeğe başlandığını, ve yeni bir 
facianın vatandaşlarımızı tehdit et
mekte olduğunu hissediyoruz. 

Desti bir kere daha kırılmadan ka
riimizln ikazını sütunlarımıza ehem
miyetle geçiriyoruz. İnsan hayatına 
kıymet verilen bir şehirde nakil va
sıtalarının frenlerinin daima muaye
ne edilmesi lazımdır. TA kı günün bi
rinde gene mateme gömülmiyelim, ge
ne bir çok vatandaş dul, öksüz, bir çok 
vatandaş &akat kalmasın! diyoruz. 

Hakkımız yok mu? 

Emir Abdullahın 
dünkü zivaretleri 

Emtr Abdullah Haydarpa§a istasyonunda 

Ankaradan şehrimize geldiğini yaz
dığımız Maverayı Erdün Emiri Abdul· 
lah dün öğleye kadar ikametlerine tah
sis buyurulan Beylerbeyi sarayında is
tirahat etmiş ve öğle yemeğini yemiş· 
tir. Emir Abdullah öğleden sonra ıno • 
törle İstanbula geçmiş ve otomobil ile 
şehirde bir gezinti yapmıştır. Bu sıra
da Türk - İslfım müzesini ziyaret et -
miştir. Müze müdürü tarafından Emir 
Abdullaha izahat verilmiştir. Bundan 
sonra çarşıyı gezmiştir. Bilahare oto
mobil ile Beyoğlunda bir gezinti yap
mıştır. Misafirimiz müteak"1ben motör
le Büyükdereye gitmiştir. Vaktile ora
da ikamet ettiklerinden bazı hususi zi
yaretler yapmıştır. Akşama doğru Bey· 
lerbeyi saray;,.'1a avdet etmiştir. r-..... ... -· 4 ••• •• - •• •• • • • • -· , 

Nöbetçi 
E-czaneler 
Bu gere nöbetr i olan eczaneler şunlar
dır : 

İstanbul cibetind~kiler : 
Aksarayda : (Şeref>. Şchz:ıdcb:ışında 
(Üniversite). Beynzıdcln : (Asador>. Ka
rngümrükte : (Kcmnıı.. Samatyada : 
<T~ofllos) . Eyüpte : <Hikmet Atlamaz). 
Emlnonünde : <Hü eyin Hüsnuı. K ü -
çülcpazarda : <Yargı>. Bakırköyunde : 
(Merkez). Şehrcmlnhıdt : <Nii.zım). Fe
nerde : CEmUyadiL Alemdarda : <Ab -
dülkadlr). 
Be1oil11 eihetindekiler : 
İstlkUU caddesinde : (Galatasaray). Tü
nelba§ında : CMatkovlçl. Galatada : 
<Yenlyol ı. Fındıklıd:ı : CM usta ta Nail•. 
Cumh uriyet caddesinde : <Kürkclyan). 
Kalyoncuda : <Zntlrop ulos) . Flruzağnda: 
<Ertuğrul). Şişllde : ( .ı\sım). Bcşlktaşta: 
(Süleyman Receb ı. 
Botaziçi, Kadıköy ve Adalarda: 
Üsküdnrda : <Ahmedlye). Sarıyerde : 
<Osman). Kadıkoyünde : <Saadet, Os
man Hulüsi> . BU..yiıkndada : (Halk). 
Heybellde : (Tanaşı. 

Biyoloji enstitüsü dün 
merasimle açıldı 

Enstitünün iki ecnebi profesörü Türkçe birer nu!u~ 
söyleyerek iki ay evvel ölen profesör Nagliyi yadettile 

Kü.§at resmin den bir intiba 

Üniversite • Biyoloj i Enstitüsü dün hayata kapamış oldu. Bu zat ayni t>' 
s~at 17 de merasimle açılmıştır. Mera- manda Cenevre üniversitesinde de~ 
sımd~ Maa~f Vekili n~ma, .Talim ve fesörlük yapmıştı. Ölümü üzerine bı1 
Terb~:Y: Daıresi Reisi Ihsan, Üniversite nevre. üniversitesi bize müracaa!Iıı 

1 
, 

Rektoru, Dekanlar, profesör ve doçent- Enstitüde her iki üniversitenin isi.J11 ea• 
~~rle talebe hazır bulunmuştur. İstik - rini taşır bir plakanın salonwnuz~a bl' 
1~1 marşı.ndan sonra kürsüye gelen Rek sılı durmasını teklif etti. Bu teklif t<•' 
tor Ce~:ı • Bilse! bir hitabede bulun- zim tarafımızdan da memnuniyeti: sfll1 
muş, ezıumle demiştir ki: bul edildi. Enstitünün nebatat ~1 ıl'1 

«-Biyoloji Enstitümüzün açılış tö- Haylburn ve Bravner adlarındaki 
renini yapmak için burada toplanmış profesörün idar<:si altındadır. fe ' 
bulunuyoruz. Açıl~ töreninin Üniver- Rektörün nutkundan sonra P~ ı-çt 
site imtihan devresine tesadüf edişi te- sör Haylburn kürsüye çıkmış, Tur 
sisatın vaktinde ikmal edilemeyişin _ olarak şunları söylemiştir: b.! 
dendir. c- Sözlerime başlamadan önce ıaıı 

Burada Enstitü kurulması kararı nisanda hayata gözlerini kapamış .o ı?ll' 
f arkadaşımız hayvanat profesörü ~~e .. i 934 yılında verildi. Ve 935 yılı bida· nin hatırasını yad etmek isteriIJl.· .~.;;. 
yetinde 244 bin liraya bina ihale edil- binanın yapılmasında hiç bir fe. dil"bi' 
eli. Binanın bitişi 936 yılının başına te- 1 k t ne 

ı tan çekinmeyen Türk mille ı ' 14 
sadüf eder. Enstitünün tesisatı için 3; ıirnle beraber çalışan zevata teşek" 
bin lira, bahçesine vesairesine 6 bin li- etmeği borç bilirm.» .. ye 
ra, muhtelif alat ve edevat ve kitap i· Bilahare profesör Bravner kiir5~ıtı 
çin de 52 ~~? lira s~rf~dilmiştir. Bu su- gehniş projeksiyonla enstitü bina~;re! 
retle Enstıtu 337 bın lıraya mal olmuş· taksimatını anlatmıştır. Türkçe • J1 
tur. Burasının bir nebatat ve bir de hay hitabede bulunan bu iki profesör uzll , 
vanat kısımları vardır. Hayvanat kıs - uzun alkışlanmış, mütcakıben da'·~t 9• 

-~ının baş!n.da çalışan pro.fesör Nagliy~ ~iler lıazırlanan büfeye götürüI.er~~tetı 
' nısanı'?. bırın~e. k~!bettık. K.~yme.tl~ j gır lanmıştır. Enstitü binası g~~ıJdı~ 
profesor eserını goremeden gozlerını sonra merasime son verilmiştir. 

~~ -------~ ... _,~ 

Taş ocaklarında 1 Müessif kaza 
Bir amele beyni parçala

narak öldü 
Dün öğle vakti, Küçükçekmecede bir 

taş ocağında bir kaza olmuş ve bir a • 
melenin ölümile neticelenmiştir. Hadi· 
se şöyle olmuştur: 

Rizeli Kibaroğlu Dursun Ali, öte -
denberi taş ocaklarında çalışmaktadır. 
20 gündenberi de, Küçükçekmecede bir 
taş ocağına girmiş, orada çahşmağa 

başlamıştır. Dursun Alinin asıl işi, bü
yük kayaları patlatıp parçalamaktır. 
Dün de, öğle vakti, her zamanki gibi, 
büyük bir kayanın üstüne iki yerden 
yuva ve lciğam açmış. içerisine dinamit 
koymuş, fitilini de takarak ateşlemiş -
tir. Ateşledikten sonra da, amcasının 
oğlu olan İsmaille diğer iki arkadaşı -
na: 

- Haydi kaçahm .. siper alalım! de • 
miştir. 

Dördü de kaçıp siper almışlar, biraz 
sonra, dinamitlerden biri patıamış, fa· 
kat, diğeri patlamamıştır. 

Dursun Ali czaten sigaranın ateşi sö 
ner gibi olmuştu. Demek ateşleyeme
mişim ... • diyerek gidip tekrar ateşle· 
mek istemiştir. Fakat arkada.~larının 
t.biraz qaha dur .. belki ağır yanıyor -
dur.• yollu ikazına uyarak bir iki da· 
kika daha bek!emiştır. Gene eatlama • 
dığını görünce, yerınden kalkmış, di
namit yerleştirip fitillediği lağıma doğ
ru yürümüştür. l"ıtile yaklaşıp da eli· 
ni uzattığı zaman, dinamit patlamış, fa
kat iyice sııkışhramamış olduğu için 
fazla zarar yapmnmış, yalnız, f itile 
doğru uzattığı sol elinin baş parmağı 
ikinci boğumundan kopmuştur. Bu pat
layıştan korkan Tursun Ali, hafif bir 
meyille bir metre kadar yükselmiş olan 
kayanın üstünden kendisini arkaya 
doğru atmış, bu ciüşüş neticesinde, ka· 
fatası kayaya çarparak parçalanmış, bey 
ni akmıştır. 

Dursun Alinin dinamite doğru yürü 
mesinden biraz sonra infilak sesi du • 

Maruf atlet Veysi bir 
kaza geçirdi . 1' 

Dün sabah sa:ıt 7,35 de gülle ve d~, 
atma şampiyonu Veysinin kullanf!l~ o• 
olduğu (Ankara 705) hususi plak~~e • 
tomobil Kadıköyünde Telefon .ca. J<etl' 
sinden Altıyol ağzına doğru gıdefr g.t' 
karşısına, Kurbağaiı derede Sara.) ı.-t& 
kasında oturan Hüseyinin kuUanJil~o • 
olduğu kira arabası çıkmış ve oto eti' 
bil arabaya çarpmıştır. Çarpış~a ~e a' 
cesinde, otomobilin ön çamurluğU \ 0ğ· 
rabanın muhtelif kısımlar. hasara.Il iS' 
ramıştır. Arabada bulunan :MiJıra .-i!l ' 
mindeki müşteri de muhtelif yerl~ıŞ • 
den ehemmiyetli surette yarala~ uıe
tır. Mihran, tedavi altına alınına 
re hastaneye kaldmlmıştır. dev:Jll1 

Kaza hakkındaki tahkikata 
edilmektedir. 

Tramvayd-an--at_lı_y-an 29 kişi 
yakalandı dılt ' 

Evvelki güıı Eminönü kazası }lu29 "i' 
lan dahilinde tramvaydan atııyıın 81111· 
"li yakalanmıs, 19 undnn para ceza

51

1
• jriJl 

~ " a·Jc}Cf ' 
mıştır. 10 tanesi para vereme 1 bırıı ' 
ikametgaha rnptedilerck serbest 
kılmışlardır. ::JI 

b. dt~· 
Soğutma dolapları vergiye ta 

1 aıetW 
Bilumum soğutma dolap ve iJ1C tıı• 

rinin belediye vergı ve resimler bliğ e· 
bi tutulmıyacağı aıakadarlara te 
d 'l . t• ...... ı mış ır. ......... , 

•••••••••• c ..................................... .,, ]<oşJI1.0o; 

yan üç amele o tarafa dogru .. t'i ycr
ırtus ı, lar, zavallı arkadaşlarını, s 

de, bitab bulmuşlardır. t jJadeYe 
Dursun Ali bu halde, faka t 1.8dııt ' b. saa ~ 

gayri muktedir o.arak ır 
yaşamış, sonra ö!müştiir. rnur oJa?l 

Hadisenin tahkikatına . men }"!il<Jile! 
müddeiumumi muavin!erınde cesed1 

So il T b.b. ad'! Enver J{nran, ıısııt ne e a ı ı • "' f ·ne ru 
muayene ettikten sonr.a de nı 
vermiştir. 



4 ft--!--

- UiUUllD 

9-0tf .. 08'° A 

Kızllcahamamda bir sıfat 
istasyonu tesis edildi 

J Yeni Sakarya 
Köprüsü 

Kuılcahamam 

Kızılcahamam (Husus!) - Kızılcaha
llıanı kazasının merkezi eskiden Pazar -
kayde idi Bilihare YabaMbada kaldı -
l'lldı ve Yabanabat ismi de Kızılcahama
bla çevrildi. Pazarköy nahiye merkezi 
Oldu. Pazarköy her hafta muntazaman 
kurulan pazarı ile bu muhitın alış veriş 
~e~kezi baHndedir. Coğrafi mevkii iti -
"P arııe de inkişafa müsait olduğu iQin 

azarköy nahiye merkezi o!masına rağ
ltlen ehemınıyetini kaybetmemiştir. Na
hıYenin bütün köyleri arasında telefon 
rbekesi yapılmış, nahiye m:?rkezine ibağ-
1: 21 köy 3 mıntakaya ayrılarak seyyar 

,aıtuile her gi1n muntazaman köylüye 
gönderilmektedir. Nahiye müdüıil Süley
man Konukçu nahiyenin imarı sahasın
da ciddi bir gayret sarfetmektedir. 

Yabanabada gelince kaza merkezi ol
duktan sonra büyük bir inkişafa ınaz -
har olmuş, ilk inşası tarihi henüz tesbit 
edilememi§ fifalı bir kaynak olan Kızıl
cahamamın jsmini aldıktan sonra da bu 
ink.ijaf devam etmiştir. 170 köyü ile 60 

bini mütecaviz nüfusu olan Kızılcaha -
rnam ayni zamanda hayvan yeü§tirmeğe 
müsait araziye maliktir. Bunun için hü -
kWn.et tarafından kazamıza damızlık 
hayvanlar gönderilntlitir· Kaza durak 
memurluğunda bu damızlıklarla sıfat 
işine başlanmıştır. Bu yıldan itibaren Kı
zılcahamamda hayvan cinsinin ıslahına 
baflanılmış bulunmaktadır. Bundan iyi 

~y katipleri tayin edilmiş, 20 köyün 
~tçeleri tanzim olunmuş, her köye bir 
d ç dolabı konmuştur. Nahiye merkezin
d~ bu sene bir nümune fidanlığı tesis e
~ecektir. Pazarköyde bir bahçe vücu
ht ~etirilmiş, halkın tenezzüh ve istira- neüceler alınacağı umulmaktadır. 
1t tıne tahsis olunmuştur. Nahiye mer -
e~nde açılan posta şubesine gelen mek- T b d tupıar köy katipleri ve koruculan va - ra zon a hava kurumuna 
A;~ı;;,··ii"ifğn-;;J;··-- yardım edenlere madalya verildi 
kıraathane yapıldı Trabzon (Hususi) - Halkevt salonun-

da Hava Kurumuna nakden yardımda 
bulunanlara merasimle madalya dağıtıl
Dllfbr. Merasimde umum müfettif, vali 
ve hava kurumu erklıu bulunmuşlardır. 
Madalyalan umum müfettiş 1.'ahsin Uz'er 
bizzat tevzi ettikten sonra bir hitabede 
irat etmiftir· :Madalya almaya hak kaza
nan baıniyetli yurddaşlanmız içinde Ali 
Balta ile Ahmet Erzurumlunun yardım -
ıannın büyüklüğü ve ehemmiyetine bi
naen kendilerine altın madalyalar veril-
mi§tir. 

Merasimi müteakip Halkevi salonun
da hava kurumu tarafından davetlilere 
bir çay ziyafeti de verilmiştir. 

Tamamlandı T 

Adapazarı (Hususi) - İki senedenberi I 
Sakarya üzerinde kurulmakta olan bil -

yük beton köprünün inşası bitmiştir. 

Köprü ilavf'i inpat ile yüz bin liraya 
malolmuştur. Küşat merasimi bu ay Na
fia Vekili Ali Çetinkayanın huzuru ile 
yapılacaktır. O gün İzmit valisi ve komşu 
valiler de açılış esnasında hazır bulu -

nacaklardır. 

Milasta bir orman yangmı oldu 
Mil.as (Hususi) - Gereme civarında 

henüz sebebi anlaşılamıy'.ln bir yangın 
çıkmış, .bir hayli ağaç yanıJıktan sonra 
etraftan yetişilerek söndürülmüştür. 
Yangının söndürülmesinde ı··iylülerin 
büyük gayretleri görülmüştib 

Tokatta geni 
Adliye tayinleri 
Tokat asliye hl

kimi Salih Muş • 
kara Tekirdal 
cumhuriyet müd • 

deiumumiliğine ta 
yin edilmiştir. A

dana cumhuri • 
yet müddeiumu -
mi muavini Ba -

yan Mürüvvet Do

ğu da Tokat ha -
kim muavinliği • 
ne tayı'n .... u1 ..... ı. ~ Tokat hakim muauitıi 
gelmiş vazifesine Bayan Milrüvvet 
ba~amıştır. Do~ -------

lzmirde rüyet edilen bir 
hakaret davası 

İzmir (Hususi) - Ağırceza mahkeme
sinde Piyer isminde bir katolik Rumun 
muhakemesi cereyan etmektedir. Piyer 
İtalyan tebaasıdır. Çalışmakta olduğu Al
sancak iplik fabrikasında bir münakaşa 
münasebetile işçilere tahkiramiz sözler 
sarfetmekten suçludur. Hadise Habeş 
harbi esnasında bir sabah bir kaç kişi 
İtalya - Habeş harbi hakkında gazetele
rin yazdıklan yazılan okur ve aralann
da görüşürlerken olmuştur. 

Mahkemede suçlunun müdafaa vekili, 
müekkilinin alAkadar şahısl&.ra hitap et
tiğini, Türklüğü tahkiri hatırından geçir
mediğini iddia etmiştir. Mahkeme, ka -
rar için talik edilmiştirt 

·····························~~········ ... ················· ... 
Kütahyada bekçi teşkilatı yapıldı 

İıtnlrde :Armutlu köyü bütün köylerl
ltıize nümune olacak blr mükemmeliyet -

~~ir. Bütün yenilik hareketlerini günil 
Rününe takip ve derhal köylerinde tat -
bik eden Armutlular köylerinde asrl bi

llalar yaptırmaktadırlar. Bu arada bir de 

~aathane inşa edilmiştir. Kıraathane
de bir de rad vo vardır Arın tl k" .. ·· b • . u u oyunun 

U kıraathaneye ne derece ehemmiyet 
~erdiğini anlatmak için FJilU söyliye -
liın: Kıraathanenin binasına 4800, mefru
fatına da 1200 lira gitmiştir. 

Kütahya (Hususi) - Mahalle ve çarşı bekçi teşkilltı tanzim edilmiş, hep • 
sine bir örnek elbise yaptırılmıştır. Re simde Kütahya bekçileri yeni kıyafet• 
leri ile görülmektedir. 

P•zar Ola H•••n Bey Diyor Ki : 

- İstanbulun güzelliği için 
Yenı tedbirler alınıyor, Ha
lan Bey. 

. .. Seyyah mevsimi başla
mak üzere bulunduğu için ••• 

••. Şehirde, ne kadar harab 
yer, virane varsa, şimdilik 

etrafı tahta perde ile çevrile
«>ekmi§. 

Hasan Bey - Nasıl olur 
yahu, bu kadar keresteyi bize 
bütün dünya temin edemez. 

, 

1 tleyfa 1 

Trabzon belediye reisi değişti 
~ski beJ~d.iye reisi mezbahayı, parkı, gaz ve yük 
ıskelelerın! raphrmıştı,. Trabzonlular yeni belediye 

reısınden de bır çok işler bekliyorlar 

Trabzon.da eski belediye Teisi nin eseri: Belediye parJaı 

. Trabzon (Hususi) - Bakanlar heye-1 ğı için büyük bir gayretle bugünkü bel• 
tınce mansup olacağı karar altına alı· diye parkını yaptırdı. Belediye parla 
~an ~rabzon ve Erzurum belediye reis-ı şimdi, her yaz için saz ve ahengi ile 
lı'k1ermden Trabzon belediye reisliğine Trabzonun en cazib bir mahallidir. Bu 
~çeli ~ıhhat direktörü doktor Cemal park aynı zamanda hem halk için bir 
tay~ ~ılmiş ve Ankaradan gelerek dinlenme yeridir; hem de belediye için 
vazıf esme başla.nnştır. icara verildiğinden bir gelir kaynağı • 

Yıllardanberi plansız iş gören bir be- dır ... 
lediye; elinde önümüzdeki yıl için yüz Bundan ma.da Kadri Evren zamanın· 
altmış bin liraya yakın dolgun bir büt· da yeniden inşa edilmek suretile De ,j 

çe var. ğirmendere civarında bir gaz iskelesi: 
Sokak .. lar h~ap, yer yer tamire muh- Moloz yalısında bir yük iskelesi yapıl

ta~ hatta ye-?ıden pa;ke yapılması icab mıştır. Çarşaf ve peçe dahi Kadri Ev· 
e~ı~o·~: w Şeıhırde asrı . helllar olmadığı ren zamanında belediye meclisinin ver· 
gıbı 'J.agam y~llan. bıle pek bakımsız. diği bir kararla kaldırılmış ve bu ma· 
Ge~ bu şehırde ıçmeye elverişli bir hut örtü tarihe ma! ettirilmiştir. Ye..nJ 
~~ bile yok. Halit bulanık ve kireçli de- belediye reisinden halkın istediği işler 
g:rmendere suyu içmekten bunalmış, eski belediye reisi zamanında yapılım 
cihazı hazıni :kalsyüm teressü.batile be- yan işlerin başarılmasıd1r ... 
ze~~. bir haldedir. Bilhassa hu iş'ıerin başlnda su me • 

Butun bu ~ks~er~ ra~en Trabzon- ı.selesi .geliyor ki bu iş belediye için ha
d~ -~u. ıbel~dıyeru.n şımdiye kadar gör- şanlamıyacak kadar ağır ve külfetli 
dugu ışlerı ?e bu~ada saymalıyım. olduğundan üçüncü umum müfettişlik 

Evv.el emll'de hır kere altı yıla ya - su meselesine esaslı bir şekilde el at .. 
kın hır. zama~ ~lediyecilikle geçi· mıştır. Binaenaleyh su meselesini hal· 
ren eskı beledıye reısı avukat Kadri Ev· ledecek olan belediyeden ziyade devlet 
~en. gayet ~i~~ _ruhlu, ce~ti1ı:n~n ~e yardımıdır. Umum müfettiş Tahsin Uz· 
:.mız ~blı ibU: ı~n. oldu~u ıçın hıç er'in yorulmaz ve yılmaz enerjisinin 
~enın kalbıru ıncıtmeyı sevmez, su işinin başarılması hususunda en baş· 

gonul kırmayı istemezdi. Böyle olmakla ta ve en büyük amil olacağına hiçşüp· 
beraber Kadri Evre'l yarım olarak tes- he yoktur - Tevfik Vural 
lim aldığı şehir mezbahasını 19 31 yı - · 1ında otuz bin liraya yakın bir para r-----· ·---·-·-·---·--~----------· ·-~-·~·-·:-ı---
sarlile tamamlatarak güzel bir haıe koy Bir Doktorun 
duktan sonra şehirde o zamana kadar G •• ı ·· k halkın dolaşıp, oturması için ne bir Un U C U M A 
meydan; ne de bir park mevcut olmadı- Notlarından (*) ---····-····--·------- ····-·-·--- , ______________ , 
Seyhan nehrinde Doğru 
Bir genç boğuldu Yilrümeslnl 
Adana (Hususi) - Eski Hamam ma- Biliniz! 

.hallesinde otu • 
ran kurabiyeci 
Raifin 17 yaşın • 
daki oğlu lise ~e
kizinci sınıf tıue· 
besinden ve Türk 
Kuşu üyelerin -
den ve fW tale
besinden Remzi 
Tabakhane civa • 
rında Seyhan ır
mağına girmiş, 
fakat yüzmek bil· 
mediğinden bo • Nehh-de boaıııan 
tuımuştur. Retrı.ıi 

Remzi sulann cereyanına kapılmış, 
cesedi bulunamamıştır. Ccsed aran -

Bazı çocukların Te genrıerln garip bir ttl
yad neticesi omuzlarını kaldırarak hafif 
bir kambur ile inhina yaparak yürüdük
lerini görüyoruz. Bilhassa gençlerde is
keletin neşvfuıeması ve tekA.mülü de -
virlerlnde bunun kadar muzır bir şey 
yoktur. Dalma dimdik dumıalı, göğüs 
çökük delil. blli.ltls öne doğru gergin ol
malıdır. Bilhassa kısa boylularda bunun 
çok tesiri vardır. Omwdannı çökük tut.
mat. başını öne doğru münhani blr va
slfetıe bulundurmak., bo7lan üzerine lkl 
Qç aantlmetre kısaltıcı b1r tesir :yapar. 
Alın ileride, l6itll sersın "8 ileride dur
malıdır. 
Maatteessüf zaman zaten 1.skeletl, te -
mlklerln n81Clndekl maddeleri eriterek 
etrtıtecektlr. Bunu vatıtahı hazırlamak 
dotru deilldlr. 
Dotru JÜliiy\lnilL kamburUDuzu çıkar-

maktadır. Bu nehirde her yıl böyle ka- mayınız. 
zalar olmaktadır. Belediyenin mazbut ?-....;.,;<•;..>,_B_a._n_otıan--kesl-p_sa_kla_yın_ıa,_Jah __ at-I 

olmıyan ve hamam bulun.ıruyan yer - bir albüm• ,.apqtınp kollekll7en 7apıms. 
lerde nehire girilmesini menetmesi çok Sakmh samanınad• ba notlar itil' doktor 
faydalı olacaktır. ırfbl ıınc1aamnıa ,etı.ebm.. 

BABALARA TAVSiYE .... 
Çocuklannızın tatil günlerinde boı kalmamalannı isterseniz 

Onlan BERLITZ MEKTEBiNE kaydettiriniz. 

ECNEBi BiR LiSAN ÖGRENiRLER 
Mektep bUtUn yaz açıktır. 

ANKARA • Sayla vlar caddesi lsT ANBUL • 373 latikIAI cadle.si 



- - -- -~-';""' --·----- --- "----- -

t Sayfa SON POIS'A 

Güreş ve saklambaç 
Vücudu iri adam karşıma dikildi: 

Haziran 4 

Sahte şehadetnameli genç 
mahkemede hesap veriyor 

- Ben, dedi, profesyonel güreşçi ola
cağım. 

Türkiye ikincisi Cemal pehlivan 
Komaya meydan okuyor -Mükemmel! 

- Vücutça kabiliyetim var zannede -
rim. 

• * '*----------· Yedek subay okuJuna girmek İçin lisede okumadığı - Görünüşe nazaran evet. 

halde okumuş görünmek istemic::, fakat kendisine - Şimdi idman yapmak, gürq dersleri 
Y almak istiyorum. 

Dün matbaamıza gelen Cemal pehlivan: " Ortada bir pabrdıdır 
aidiyor, fakat ortaya kimıe çıkmıyor, Koma Dinarlının pefine 
takılmıı boyuna onu kovalıyor. Biz dedi koduculuğu kadınlara yardım edenlerle beraber yakalanmış - İsabet edersin! 

malederkeu bu iti kendimiz yapıyoruz,, diyor. 
~------~--~--
Dün, Türkıye inikcisi Adnpazarlı Ce-

İstanbul Ağırceza hak yerinde, dün rada okuduğunu isbat edip edemiyeceği- · - Kimden ders alayım. 
akşam üstü sahte şehadetname mevzulu ni sordu. Kemal, Hasan Zivadan aldığı - İyi güreşmesini bilenler çok .. Onlar-

ı k - dan ders alabilirsin. Fakat daha evvel.. bir davanın duruşmasına başlanılmış ve tasdiknameyi n ılab lisesıne verdiğini 
duruşma, akşam geç vakte kadar sür- ve bu tasdiknamenin orada bulunduğunu Yapacağın bir şey .var? 
müştür. zannettiğini söyleyince de, cfakat, ya o - Nedir, onu da yapayım. 

Okunan duruşma kararnamesinde, iki da sahte ise?!:. dedi. cBu ökH Hasan Zi- - Derhal mahallene gidersin, mahal -
kişiden Asımın, İzmir lisesinden me- yanın bu işi kendisine iş, gtlç edindiğin- ledeki çocuklarla. 

mal pehlivan matbaamıza gelmiş, ve bü
yük bir hiddet içinde şu sözleri söyle
miştir: 

- Bir türlü yapılmıyan bu güreşlerin 
dedikoduları, hepimizi bıktırdı, usan
dırdı. Güreş elenilen işin uz1.1n JAf kaldı
rır tarafı yoktur. Memlekette minder mi 
kalmadı? 

zun olmadığı halde öyleymiş gibi sahte den ötedenberi bahsedilir. ~ade bizde bir - Kaç yaşındaki çocuklarla .. 
bir şehadetname elde ettiği; 23 temmuz kaç işi mevcuddu!:. Kemal de: cBenim - Küçük çocuklarla hani on iki, on 
1930 da Fatih noterliğinden tasdikli su- Türk kollejiııde okuduğum doğrudur; ,üç yaşında çocuklar yok mu? 
ret alınarak, bununla ihtiyat zabit mek- benimki, haidkidir> mukabeiesinde bu- - Var, ne olacak? 
tebine girdiğı; fakat bir müddet sonra lundu. - Onlarla arkada§ olursun! 
ihbar üzerinde işin meydana çıktığı an- - Peki, arılatmağa devam et! - Arkadaş olup kaydırak mı oynıya-
latılmaktadır. Şehadetnameyi hazırlıya- - Bir gün, Asımın Çarşık2pıdaki kır- cağım! 

Eğer öyleyse-, haber versinlt!r, biz ev
lerimizdeki döşekleri sırtlanınıza vurur, 
er meydanına taşırız? 

mn Hasan 7.iya isminde biri olduju ve tasiye dükkanında oturuvordum. Hasan - Hayır kaydırağa lüzu!ll yok, sak -
sonradan öldüğü kaydedilerek, bu Hasan Ziya, oraya öteberi satın. almak maksa- lambaç oynarsın! O oywıu adamakıllı 

öğrenirsin! Ziyayı Asıma takdim suretile bldiseye dile ayak ba:.tı. Kendisini görünce, cvay 

Eğer böyle değilse ne oıuyoruz? Orta
lıkta bir meydan okuma, bj:- patırdı, bir 
dedikodu, bir gürültüdür gidiyor. Fakat 
ortaya çıkan yok. 

i§tirakten de Kemale mesuliyet teveccüh hocam?, diye selamladım, Asıma tanıt- - O oyunu adamakıllı oğrcnmek na-
sıl olur? 

Sonra bir dE: dedikoduculuğu, hiç üzer
lerimize alınmaz, hep kadınlara mal ede
riz. Bizim pehlivanlar, bu işte, koca karı-

ettiği yazılmaktadır. tım ve şundnn, bundan konuştuk. 
Asımın lis~yi ikmal etmeden liseden O sırada Asıma şehadetname temin et- - Saklandığın zaman kat'ıyyen bulun-

mezunmuş gibi hareketle ihtiyat zabit mek meselesinin bahsi geçmedı. Bundan mıyacaksın .. Ebe olduğun Z.Jman yani, 
mektebine girmesile beraber oradan me- benim esaslı bir malfunatım yoktur. Bu başkaları saklanıp sen aradığın zaman 

kolayca bulabileceksin! ıun olması ihtimali de göz önünde tutu- işe tavassutta bulunmadım. Yalnız, bir Ö 
- ğrenirscm ne olacak? !arak, bu, amme hukukunu alakadar e- müddet sonra gene Asımın dükkanında 

der zararı mucib mahiyette sayılmakta; otururken, Hasan Ziya gelmiş ve Asıma - Her profesyonel güreşçinın bilmesi 
Rynca mektepte iaşe ve ibateden tahas- bir zarf vermişti. Asıma bunun ne oldu- şarttır da .. 
" İ - Niçin? sul eden maddi zarar da hesaba katılmak- ğunu sorunca o c zmir lisesinden aldığım 

tadır. bir şehadetnamedir:. demiştlr Asımın - Güreş yapmak istemediğ~ zaman, 
Asımın ceza kanununun 339 ve 340 m- Hasan Ziyaya para verdiğini de görme- saklanır bulunamaz. Güreş yapmak iste-

cı, Kemalin de 340 ıncı maddelerine göre dim. diği zaman da güreşeceği kimseyi kolay
ca bulabilir. duruşmalarının yapılması karar altına Sorgu, daha bir müddet devam etti. B b' h k'k '? 

alınmıştır. Neticede, muavin Ahmed Remzinin de ' - u .• ır ~ ı at mı. 
Asım Örge, dünkü sorgusunda·. istegwile tahkik t b l·t 1 d - Tabu hakıkat.. Baksana ne vakit bir , a ın azı 110 • a ar an ta- - . .. w. 
- Benim, dedi, Çarşıkapıcla kırtasiye mamlanması için, reis Refik Onay, aza gur~şçı gure~ce~ım diye ortaya çıksa, ö-

dükkanım vardı. Kemal de arkadaşım Cihad Baban ve Abdurrahman Şeref U- tekıler hemen hır yere sakla111veriyorlar. 
olmak hasebile gelir, giderdi. Ben, Ada- zal, duruşmanın devamını, başka bir gü- Saklambaçta usta olan buluyor. Usta ol-
na ziraat mcJ~tebinden mezunum. Tahsi- ne bıraktılar. mıyan bulamıyor. 
lim, orta dt!recededir. Ötedenberi zabit mıyan bulamıyor. Yahut h saklanmıyor 
olmak ısterdim; yedek subay mektebine Hakkında " delidir ,, diye sahte amma güreş ve saklambaç bizde o kadar 
talebe alınmak, sonradan yalnız lise me- 1 birbirine benziyen iki oyur. olmuş ki rapor veri en tahsildarın derhal h"k .. .. ·· · zunlarına hasredilince, ben giremedim; u mumuzu verıyoruz: 
buna üzüldüm; bazı arkadaşlarım yedek muhakemesi - Saklanacak, saklanıyoı·, saklandı! 
subay olduğu halde ben olamamıştım! Adli tıb işleri umum müdurlüğü baş- IMSET 

Bir gün, Kemal, bana dükkAnda Ha- katibi Raif tarafından, hakkında deli ol-
san Ziyayı takdim ettl Bu meseleyi Ha- .duğuna dair s:ıhte rapor hazırlandığı tah- Hal müdür muavini teraet etti 
s:ın Ziyala konuşurken, o: cSana İzmir kikat ve takibat mevzuu olan belediye 
lısesinden bir şehadetname alalım; böy- tahsildarı Nadi Ahmedin 5,000 lira ihti
lece yedek subay okuluna girersin; iste- Ias etmekten durU§lllasma, Ağırcezada 
diğin olur!:. dedi. Sonradan da bana bu dün devam edildi. 
şekilde bir şehadetname getirdi. Fakat Belediyeden, suç delili olduğu bahis 
para istemedi ve almadı! mevzuu dip koçanları ile irsalivelerin 

Hasan Ziya, tereddüdüm üzerine, gönderilmesi istenilmişti. Ancak -birkaç 
cbundan. sa~a zarar gelmez; çünkü, ga- tekidden ve göndermeği geciktirenler 
yen tah$ıl gıbi meşru bir gayedir!> diye hakkında takibat icrası husu~unda mü
bcni ikna etmişti. "'ıehadetnRme suretini zekkere yazılmasından sonra mahkeme
noterlikten temin eden de, kendisidir! ye gönderilen bu evrak; •C'hcmmiyetinc 

İşte bu suretle mektebe girdim, altı ay mebni herhangi bir tehlikeye maruz kal
haz.ır!ık kıt'i'.ls~nda bulundum. Fakat, ih- mıyacak surette muhafaza:. kaydile gön
bar uzerine, ış meydana çıktı. Kemalin deril:ft1işti! 
hadiseyle do~~da~ doğruya alAkası yok- Reis Refik Onay; dip kı>çanlarile irsa
tur. Yalnız, d~kk.~nuna geld;ği znman, !iyeleri, Nadi Ahmede gösterdi. O da, iç-
fehadetnamey: gormüştür. O kadar! }erinden biri hariç, diğerlerinın kendi ya-

Kemal Işıldak ta, sorgusunda: :zı ve imzasile olduğunu söyledi. 
- Ben, dedi, Cağaloğlunda Türk kolle- Heyet, ehlivukuf tayinile nnib nezare-

jbıde okudum. Bu Hasan Ziya da orada tinde evrakın tetkikini ve rapor alınma
muallimdi. Oradan tanırım. sını kararlaştırdı. Duruşmanın devamını 

Bu sırada reis Refik Onay; Kemale e- başka bir güne bıraktı. 

tutmalıyım. Teyzeciğim bana bir fikir 
verebilir misiniz?:. 

On bir ay evvel işten el ç~ktirilen ve 
şahsi hizmetlerinde hademe kullandığı, 
vazife ve salahiyetini suiistimal ettiği 
iddiasile mahkemeye sevkedilen hal mü
dür muavini Feyzi Gercigenin duruşması 
dün üçüncü ceza mahkemesinde netice
lenmiştir. Muhakeme neticesinde hAl mü
dür muavinıne isnat edilen suç sübut 
bulmamış, vazifesinde dürüc;t çalıştığı an
laşılmış, ittifakla beraetine karar veril -
miştir. -·- ·- . . ~-·-------·-

Ekose kostüm 

lara çoktan taş çıkardılar. 
Gazetelerde okuduğuma göre, Ameri

kadan bir pehlivan gelmiş. Boğa mıymış, 
Aygır111ıymış neyimiş? 

Bu adam, C.ütün Türk pehlivanlarına 
meydan okuyormuş. 

Bjzim bildığimiz, meydan, meydanda 
okunur. 

Mademki, her Türk pehlivanile tutuş
maya hazırmış, ne diye geldiğindenberi, 
meydana çıkmıyor da, Din-:ır!ı Mehmedin 
peşinde koşup duruyor? 

Hepimizi gözüne kestiriyorsa ben ha
zırım. İstediği yerde, istediğj hiçimde gü
reşiriz! 

Geçenlerde Franki Marten adında bir 
Fransız züppesi gelmişti. O da bütün 
Türk pehlivanlanna, Türk boksörlerine 
meydan okunıuştu. 

Ben bokstan filan anlam::ım. Fakat o 

Milli Küme 
Maçları 

Karar alakadar klüpleri 
memnun etmedi 

Bu Jrnftaki milli küme maçları bir çok 
safhalar gcçırdikten sonra, nihayet pa
zar günü Galatasarayın Aııkaragücü ile 
brşılaşması şeklinde neticel<>nmiştir. 

Milli küme maçlarının tehirine taraf
tar olmıyan Galatasaray klübü federas
yon nezdinde teşebbüse ,girişmiş ve mu-

hik ricaları federasyon başkanlığı tara
fından hüsnü kabul görmüştür. Diğer ta
raftan Fenerbahçe klübünün de yıldö-
nümleri münasebetile futbol takımlarını 
cumartesi günü Ankaragücüne ve pazar 
günü de Rapide oynatmak istememeleri, 
Ankaragücü maçlarının tehirini ve bir 

hafta sonra iehrimize gelecek olan Do
ğansporun bu hafta İstanbula hareket 
etmesini intaç ediyordu. Fakat bu defa 
Güneş klilbü muteriz kalmış, Doğanspor 
klübü ise gelemiyeceğini kat'iyetle bil
dirmiştir. 

Bunun üzerine çok müşkül bir vazi
yette kalan Futbol Federasvonu nakdi 
fedakarlığı göze alarak A~karagücünü 

Türkiye ikincisi Cemal pehlivan 
herife kimse ağız açmayınca, dayanama· 
dım, atıldım ileriye ... 

Herkes hatırlar: Taksimde, bu boksc;. 
rün, kolunu, budunu kırıp bırakmıştım! 
Şimdi de bsmetimize bu Boğa çıktı. 

Onunla da tutuşalım. Boğa mıdır yokS8 
koğa mıdır anlıyalım!:. ' 

Bizim, pehlivanın bu çok haklı sözle-ı 
rine ilave edileçek hiç bir kelimemiı 
yoktur. 

Ve temenll!miz, herkes gibi, bu işfn, 
artık, manasız, ve sinirlendirici dedikO· 
dulara nihayet verecek bir şekilde neti• 
celendirilmesidir! 

Fakat nerede o organizatöı ler? 

~ener bahçenin 
yıldönümü 

Rapid klübü iki maç yap" 
mak için şehrimize geliyor 

Fenerbahçe klübü yıldöııümünü Avus· 
turyanın birıııci profesyonel !ikinden Ra• 
pid klübü ile çarpışarak tesit edecektir· 
Rapid klübü likte eski kıymetini muha· 
faza etmemekle beraber burada yine bi• 
ze faik bir oyun göstereceği şüphesizdir· 
Takımın cumartesi günü İstanbula ınu· 
vasalatı beklenmektedir. 

İkinci oyun salı günü Taksim stadında 
yapılacaktır. Ve bu maçı Fcnerbahçc yal· 
nız başına, veya Güneş klübünden ala· 
cağı oyuncularla takviyeli bir takım çı· 
kararak oynıyacaktır. 

Sekiz klUp turnuası 
nihayete eriyor 

Okuyucularıma 
Cevaplarım 
Edirneden M. A. inisiyalini kullana

rak mektup yazan bir okuyucum di -
yor ki: 

* Kendim kızın annesinin yerinde ol-
saydım muhakkak ayni şekilde hare -
ket eder, fazla olarak kızımın nişan -
lısına da olsa gizli gizli mektup yaz -
masının önüne geçerdim. 

yalnız bir maç yapmak üzere bu hafta 
İstanbula göndermeğe karar vermiştir. 
Bu suretle Ankaragücü Fenerbahçe ile 
karşılaşmak ıçin ikinci bir seyahate da
ha katlanmıya mecbur olacaktır. 

Milli kümeye ayrılmıyan 8 klübiimÜ' 

5 haftadanberi devam etmekte olan t11t4' 
nualarını muvaffakiyetle bitirrnişlcrdf.J. 

Bu hafta pazar günü Taksim stadyomun· 

da Galatasa:-ay Ankaragücü maçındaP 

evvel saat 14 te Beykoz ile SüleymaniY6 

klübü final müsabakasını yapacaktır. 

Beykoz kazandığı veya berabere kaldığı 
takdirde turııua ~ampiyonudur. Kaybet
tiği takdirde Süleymaniye turnuanın 
galibidir. Şimdiye kadar İstanbul şampi• cHayata yeni atılmış bir memurum. 

Bir müddet evvel eskiden tan11tığım 
bir ailenin kızı ile nişanlancJım. Ara -
dan epeyce müddet geçtiği halde elAn 
nişanlımla birlikte gezmiye gidemi • 
yoruz, yalnız kalıp anlaşamıyoruz. Bü
tün yapabildiğimiz şey gizli gizli mek
tuplaşmaktan ibaret. Bundan ben de 

müştekiyim, nişanlım da. HattA son 
mektubunda bu mutaassıp çenberinin 
kendisini de sıktığını söylüyordu, bu
na bir an evvel nihayet vermekliğimi 
istiyors;iu. 

Bu hususta nasıl bir hattı hareket 

Demek istiyorum ki okuyucum fi -
kayetinde tamamen haksızdır. 

Ne mi yapacak? Gayet basit, isterse 
düğünü tehir edebilir, fakat belediye 

memurunun önüne gidip bır kaç lira -
lık masrafla nikrutı tescil ettirmek İ§· 
ten bile değildir. Onu müteakip ist 

. l d er 
nışan ı ?yiniz, ister nikAhlı, sevdiği 
kızla gezıp tozmakta, hattA saatlerce 
yalnız kalmakta da ıerbeattlr. 

TEYZE 

saz:, mavi, kınnızı, yeşil _çizgili ( eko
se) yünlüden tayyör. Ceplerine yaka
sına, kollarına, ön eteklerine si;ah ka
di~en ince bir kenar geçlrilmiftir. 
Düğme} ri siyahtır. 
S~ah kadife ıapka, (ekose) eldiven· 

!erle o<>K hoş gider. 

Galatasaray Ankaragücü ile pazar gü
nü ikinci maçı yaparak avantajla oynı
yacak iken, tek maç yapmakla bu avan
tajı kaybetmi' oluyor. Futbol Federasyo
nunun bu meselede verdiği karar kimse
yi memnun etmemiştir. 

Bu haftaki Milli Klime maçlan 
İstanbul Futbol Ajanlığından: 
Milli küme karşıla§malarmdan Gala

tasaray • Ankaragücü kar§ıla§ması 6 ha
ziran 1937 pazar günü Taksfm atadyo
munda saat 18 da yapılacaktır. 

Maç hakemi İzmir mıntakasmdan Bay 
Fehmidir, 

'Jd yonasında kuvvetli rol oymyan bu 1 

kıymetli klübümüze güzel ve temiz bit 
maç yapmalarını temenni ederiz. 

Dükkansız sütcü ve yoğurtçular 

takip edilecek 
Bir dükkanı olmayıp başka maha~ 

~n tedarik ettiği sütü seyyar olara. 

kapı kapı dolaşıp satan sütç:.iler ve hı~ 
bir kayıt ve ıkontrole tabi olmıyan hl.1 

11urt· rust meskenlerinde yaptıkları yog 
k' o• lan satan yoğurtçular şiddetle ta ıp .k-

lunacak, yakalananlar cczalandırılaca 
tır. 



CAND~ SATOS~',9AKi EVLENME 
,reSi.mle 'hikiy · 

ı 

' 

le~ ve 2 - Bu anlatac•tı•11 hlklye yirminci asnn, uRrunda taç ve tahtlar t&rkedl
va en bü$ qtınm hltl1uldlr. Kahramanları: Eski lsmJlt Sa Majeste seldzlnci Ed
~ ~· Jenl imıll• Vlndlor Dükü Eclvard llt Amerikalı bir tacirin, ıüzel n sehbar 

adam Blmpsondur. 

1 - Vlndsor Dil.kt1 Bdnrd, ıenç kadı
nı bir ıtharede w.nmuş, sohbetlerinden 
zeykalmlf, her ııttıtı yere onu davet et
ml.§tl. Dün o zaman tncııtennın çok ı;eTi
ıen nllahtı 141. 

1 
t - İnilltert Kralı Bqlnai Oorf geçen 

~ın aubatında öUlnct, otlu Oal Prenaı 
hı. Vard tahta çıktı. Ve tudl&1nl fok seven 
le~~a, en ııhel hltabelertnden b1ı1nl söy-

Jt 8 - Bu seyahatte Madam liimpsonun 

11 
raıın yanında bulunmuı, bir takım de-

8lkotıuların çıtmaBlllS 1tbep oldu. Hattı, 

1 
a ~aıestenln onunla H1tnectl1 'Dile söJ
entyordu. 

8 - Clöa.tll tacını, imparatorluk tacına 
tetııen ea :U.Jestt BdYard, 10 Birlnclkft. .. 
llıuı ltae 1~ bu 1&&oda ıon kararını 
terdi. 

5 - 12 Mayısta rec;men taç giymesi kararlaıan Sa Majeste ıı:dvard, Adrlyatllt de
nizinde, husust 'bir yatla seyahate çıktı. Bu seyahatte Madam Slmpson da bulunu

yordu. Sa Majeste İstanbula da uğradı. 

'l - Asırlardır İngiliz an'anesini hiç bir 
§eye feda etmlyen, Ud devlet bUyü~ü. Sa
bık Başvekil Mister Baldvin lle, Katerburi 
Ba§ Piskoposu, kendilerine has bir eda ile 
muhalefete ıeçtller. 

a - oazeteler, asrın · en mü -
'Um ve eşi bulunmaz dediko-
dusunu parmaklarına doladılar. İlk 
sayfaları Madam Simpson'un, Dükün re • 
simleri, onlara dair haberlerle doldu taştı. 

Bu hnl ıtınıerce, haftalarca devam etti. 
Yalnız İnitliZ ıazetelerl değll, bütün dün
ya ıazeteıerl ayni alAltayı ııöstariyorlardı. 

10 - Büyük blr sabırsızlıkla Krallarının son kararını bekleyen hallı:, tahtından 
teraıat baberlnl alıncayadeAtn sabaha Jı:adar p.tonun etrafında bekleot.ı, n sabah 
gazetelerini kapış kapı, aldı. 

11 ve 1:1 - Balk bu habere ınanmak istemiyor ve kafüeler ballnde g!\h başvekalet dairesının, ıılb sarayın önünde bekleşiyordu. 

I 

13 - Lltin, gazeteler Kralın tatlfana
mealnl n91redlnce, mesel! kalmadı. Kral 
tendi anusllt taç ve tahtından aJfllmllı.t. 

s._yfa ? 

H - Ve bir ıeoe, s1all ıtır handa, kapa ... 
lı a1yab bir otomobil lle, Londrıdın aynlcft. 

lli - Blr İnclllz destroyeri, kendi kcn· 
d1nl hal'et.ml§ olan Kral Edvard'ı Bo -
lo:rne limanına ulaştırdı. 

ıe - Bütün dllnyanın Cdzleri, snıtsı utrunda koca bir imparatorluğun mümes
allln1, taç ye talltını bıraktırmaya sebep olan Madam l!limpsona çevrilmişti. Madam 
Slmpson ıcand.a b1r ıatocia bulunuyor, lldAmırttalı ahbablle yaoıyordu. t'lnzetecııer, 
fowırafcılar p.toyu muhasara altına almıtlar, dünya efkArı umumlycstnin mera
kını ıiderecek haberler bulmaya çalıpyorlardı. 

17 - Kocasından resmen aJI'llmamıo 
olan Madam Bimpsonla birleşmeyi mun
fık bulmayan Sabık Kral, yeni lsmJle 
Vindsor Dükü, Viyanada Baron Roçlld'1n 
§atosuna 7erleşt1. LA.kin eski neş'esinl, 
canlılığını kaybetmiş görünüyordu. 

Dünya ıazetelerl hllli onunla meşgul 
idiler. BercUD bir resm.l basılıyor, herglln 
gerek Jcendl.al, ııeretse mt1Jt.akbel zevcw 
hakkında sütunlar <lolusu haberler verili
yor, hiktlyeler anlatılıyordu. Oaıttecller 
ve gazete foto~rafçıları hep llk ıünkü ha
raretle faaliyette bulunuyorlardı. 

18 - Vlyanaya varıp bir h~dlse olnn 
Vlndsor Dük1ln\ln yüztlndf'kl o meıhur tc• 
besaUınünü buIJnak güçlcşrnııtı. Hatta, bl, 
raderlerlnden blrlnln kendlslnı ihtiyari 
menfasında ziyareti bile varlı{;ındıı haklkJ 
bir sennç uyandıramamıştı. 

19 ve 20 - Madam Slmpson koc::ı.sın 
un ayrılmış, Madam Worflld olmuş ve 
Kan şatosuna yerleşmişti. Dükle, e.rtık ev 
lenmelerıne blr mani kalmamıştı. 

tnglltere imparatorluğunun alellde blr ferdi hallne rtren, Vindso• Dükıi ile, A· 
merikah Mister Worflld'in kızı Madam Worflld, Fransada, Po.ris civarında Cande 
şatosunda yerleştller. 

8 Haziran 193'7 tarihinde, en sade b1r merasimle, evlenerek, yirminci o.srın bu 
en büyük &§k tarihine parlak l>ir .sayfa daha kattılar. Bahtiyar olmalarını teınennl 
edelim. 
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EndülDs .Ş6valyesi 
Abdurrahman 

mütemadiyen suaJler soruyorlardı. A~ ti de epeyce hırpalamış. İki gündenberi 
durrahmaıı. büyük bir vakar ve c~ddi· o vak'ada buluna diğer iki asker ile 
yetle cevab vertlikce: . Suriyeli casuslar buraya gidip ge!iyor

- Babasına ne kadar ben:ııyor. Tı~ lar. O vak'arun kahramanını arıyor • 
kı onun gibi kahraman .. onun gibi se • lar. 
v~U.. onmı gibi kalblere nüfuz eden Abdurrahmamn dudaklarında müs • 

Y-.: A. R. bır ~enç ••• Sanki, Tarifin geaçliği.. tehziyane bir tebessüm belirmişti. Göz-
0 zaman aklına, babasının dostları İhtiyar., büyük bir sükUnetle cevap D~?'e, ~yorlardı. . . . lerini, Tornris'in gözlerine dikerek; 

geldi. İspanyaya geçerken, Salihten al- vermişti.: . Boy lece, bır hayli zaman geçnııştı. -- E .. onu tanıyabiliyorlar mı? .. 
dığı adreslere göz gezdirerek bunlardan - Merhaba, delikanlı! .. K:m oldu • Şı~di sual sırası, Abdurrahmana gel • - Gece, karanlık olduğu için pek 

0 bir kaçı ile görüşmek istedi. Otelciden ğunu bana söyler misin?.. mışti. .. Abdurrahman: kadar tanıyamıyorlar ... Hatta, bu kah-
Berberilerin oturdukla.rı mahalleyı öğ· - Ben .. Abdurrahman ..• (Tarif) in - E .. söyleyiniz, bakalım. Arablarla raınanın pek iyi ispanyolca söylemesine 
rendi. 'Do~ru.ca oraya gitti. cğhı. nasıl geçiniyorsunuz?.. ~ak onu, Berberi kıyafetine girmiş 
Ber~?Ierın mahall~ şe~ ~·· . İhtiy~, birdenbire sarsılmıştı. Başını Demişti bır İspanyol da zannediyorlar. 

rında ı~ İspany~ın ~ fatihleri bu· ileri dogru uzatarak bir an, Abdurrah· Bu sual; bütün orada bulunanlara, A~urrahmanın dudaklarındaki te • 
rada sakin ve t~ız b~ hayat Y&flYOr· n_ıanm yüzüne bakmıştı. Ve aonra, ye- büyük bir heyecan vermişti. Berkesin bessüm artmıştı. 
lar; memleketlermdeki Adet ve anane- rindeıı fırhyarak genç Berberinin boy· yüzünde, bir hoşııudsuzluk . belir- - Ya, aiz.. ne zannediyorsunuz?. 
lerini tamamile muhafaa ediyorlardı. nuna sanlmıf: miştL t!Rl'l Diye~ 

Abdurrahman, otelcinin tarif ettiği - Tarif'in.. Tarif'• ojlu, haa ... Hey, En evftJ, ~ eewb vermifti: Tomris, omuzJanm .kaldırarak Ab • 
kahveye girmiş; selim vermiştL AJJahım.. aen, her fe18 kadirsin... _ Onlar, bizi bir tiirlil çekemiJarlar. durrabmanm Jiiziine bakmıftı. 

Bütün gözler, birdenbint bu yabuıcı· Çok tükür, Tarif'in oilumı da ıörmeye Bizi, her gfin biraz daha ezmek ve ôl - - .Doirusunu aöylemek JAzun gelir-
Berberi delikanlısının merine çevril • beni mllftffak ettin. dürmek istiyorlar. a •• biz, bu şerefin bızden bir-ine kısmet 
mişti. Abdurrahman, ağır ağır kahve DlJ'e •ianmttı- _Ya sit.. siz ne yapıyorsunuz!.. 0~ isterdik •.. Hakikaten, bizim kı: 
tezgahının olduğu yere doğru ilerle • Bu kısa konuşma ve kucaklaşma, bir· _ Bi~ mi? •• Biz, şimdilik sükut edi- yafetımıze giımif bir İspanyol ise, doğ-
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IBTANBUL 
Ticaret " Zahire Blrs&SI 

8/8/937 -miş; denbire bütün kahvede büyük bir all- yonız. nısu buna çok teessüf ederiz. 
- (Vahran) lı, (Tomris Mehmed)i ka uyandırmıştı. Bir anda, bütün kah· ..._Ne am•na kadar aükat edecebi· ~w~~ıştı. l'IATLAB _ 

görmek istiyorum. vede: niz>.. --:-~.all.U.IWlll, kahramanlık meftu - 1-------~---~--::--ı 
Demişti. - Tarif'in ojlu imif... - İçimir4en bir (Tarif) ve bir (Ta· nu 0~ ~ ihtiyar Berberiyi memnun C l N 8 l Af8ll ~ 
Kahveci, etrafına göz gezdirdikten Sözleri dolaşmıştı. Yaşlı Berberiler, rık) zuhur ecfuıceye kadar. etmek. ıçın vak'ayı ~ldu_lu gibi hikiye 1 ~ ~i ~ ~ 

sonra, karşıki köşede, alçak bir sedir Ü· derhal oraya toplanmış.. Abdurrab ~ Abdurrahman, bqmı önüne eğmişti. etm~ 8kluı~ geçırmişti. Fakat. bun· Baldq 11UDUIÜ 

zerınde oturan beyaz sakallı yağız çeh· man ile Tomris'jn etrafını almışlardı. Bu sözler, ona derin bir düşünee ver • ~~· b~ _tefahur manaSa. ~ çıkabuece- Arpa çuftllı ! ::.s 
4 22,5 

reli bir adamı göstermişti. Hepsi de birer birer Abdurrahmanı mişti. gını duşuner~ vazge~ ~dece: ~dar dökme 
4 18 

Abdurrahman 0 ad d w il 1 _ kucaklıyarak gözlerinden öpmeye baş- Tomris, bir kaç saniye sük4ttan son· beni:u vak ayı, be~ de ışıttım. Fakat Mım beps 4 30 
ek 1.. ' . ~ ogru er e lamışlardı. Bunların çoğu· ra sözüne devam etmişti kat'I kanaatım, şu merkezde. Mım sarı 4 ~ S 2 

5 yer se :ım vermış~ı .. Ve Berberi li· - Tarif .. ah, Tarif ... N~ kahraman • :__ Evvelki gece, garib. bir hidise ol· Bunu yapan, .~~k~ ~izdendir. Biz- KU11eml 9 22,S ' S2, 
sanın en ınce lehçesıle. dı Onun unutulmaz h tı 1- B' Be 1'....: den başka bırısm:n bızım kıyafetimi· İ9 cem 40 

20 
31) 2' '1 

M .. · · · . , . a ra ...... .., daha muş... ır r~ı. zabıta nazırı mua- . . .' y patı TraQa 
64 . - .. e:haba, .ba~amın dostu!.. Se • bili kalbımizde yaşıyor. vinl ile maiyetindeki askerlere ıiddeW ze ~~rek böyle b1:1" şeye cesaret et - - beps 2S 

nınle goruşmek ıstıyorum. Diye, ağl~ blr -.vüzde bulunmuş Ask 1 d mest, imkin ve ihtimal haricindedir... PeJDlr Utar o sı 
65 00 -· Demişti. Abdurrahmanı, ortaya oturtmuf).ar .. ikisini,.....,.~·~ ~e~: Onun için,~ teessüf (=n~) zeytin yatı ss 
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- Benim yerimde olsaydın, acaba ı ne yapabilirim? .. Birdenbire nasıl ge
len ne derdin'?. Aman ne iyi yaptın mı riye döneriz? .. Aylardanberi hazırla • 
diyecektin?.: Nikahtan bir gün evvel nıyoruz. Elimizde, avucumuzda ne 
~zünü geriye almıya kalkan, başka ı varsa hepsini' .. ~arın bir~~te kuracağı· 
hır kadını seviyormuşum, farkında de- 1 mız yuvayı susıemek ıçın .h~rca_dık. 
İilmişim de _şimdi anladım; onun için Her ş.~Yin yenisim, her şeyin . ıyısı.nı al· 
Beni bırakacağım, diyen bir adama aca· dık. ünümüze ge1ene söyledik; hız ev
ba ne derler? .. Ya bunu ben yapsay • leneceğiz, diye aylardanberi herkesin 
dun?... önünde, yan yana, kol kola dolaştık. 

- Hakkın var, ~ kadar öfkelensen Düğün oluyor, yarın nikah kıyılıyor di
haklısın! .. Fakat oldu bir ke~e, işte... ı ye bütün tanıdıklarımızı çağırd!k. ~uy-

- Fahaıne doktor Hamdıye varma- mıyan, bilmiyen kalmadt.. Şımdı ne 
dan evvel, niçin birbirınizle evlenme- olacakL Karşımıza birdenbire b:ışka 
diniz? .. o kocaya varırken, nasıl oldu bir kadın çıkıyor! .. Sen beni bırakıp o
da sen sesini çıkarmadın?.. na koşuyorsun? Ben şaşkın ştşkm or· 

- Onlar evlenirken &n burada de- talıklarda kalıyorum!.. Yarın herkes 
iilldim. Senelerdenberi Fehameti gör- ne diyecek; nişanın bozulduğunu, ev • 
ınemiştim. Çocukken, bir kardeş gibi lenmemizin geriye kaldığını duyanlar 
severdim; çok beğenirdim... Aradan ne söyliyecek? .. Neden, ne olmuş, ne 
Yıllar geçti; İstanbula geldiğim zaman var acaba diye kim bilir ortaya ne de-

ı ı BÜYÜK 

AŞK 

~OMANI 

Yazan : K. R. enaon 
haydi bütün bunların hepsinı bır yana 
bırak! .. Fakat ben de bir genç kızım. 
İlk defa olarak seni sevdim, seninle ni· 
şanlandım. Şimdiye kadar benim için 
en uf ak bk dedikodu duyulmadı. Şiın
di, senin birdenbire beni bıraktığını 
görenler, duyanlar ne diyecek?. Hala
mın yüzüne nasıl bakacağım? .. Senin 
baban kim bilir nele: söyliyecek, her
kes benim için kjm bilII neler düşüne· 
cek!.. 

Bu kadar dedikodu.lan sonra ben na
sıl yaşarım? .. Üstelik bankadaki işimi 
de senin yüzünden bıraktım. 

- Biliyorum, bunıarın hepsini .iten 
de düşündüm. Onun için işte, iki gün
dür deli gibiyim! .• 

- Düşünseydin, yapmazdın! .. Böyle 
bir kötülüğü göze alamazdın!.. Bu ka
darı hiç kimsenin elinden gelmezdi!. • 

. onu kocaya varmış, buldum. Ne oldu- dikodular çıkacak? .. Ben herkesin yü· 
iuınu pek anlıyamadım. Sonra sonra züne nasıl bakacağım? .. Herkesin öııü- - Bunu yapmasaydım. daha fena o
kan koca onlar geçinemez oldular. Bu· ne nasıl çıkacağım? .. Hayır, hayır ... 0- lacaktı!.. Yol yakınken gelip hepsini 
bu gördükçe içim sızlıyordu. Ona çok lacak şey değil, bu ... Düşündükçe ak • sana, anlatmakla iyilik ettiğimi samyo
&cıyordum. Günün birinde onu seve • hm almıyor, nasıl oluyor da bunları rum ... 
teğiıni hiç düşünmedim; fakat uzaktan bana söylemeğe senin dilin varıyor!.. - Eksik olma!.. İş işten geçtikten 
Uzağa sanki erişi~z, elle tutulmaı., - Biliyorum, fakat başka çıkar yol sonra, değil mi? .. 
bakmaya doyulmaz ilahi bir mahluk yok ki.. - Ya evlenseydik? .. Benim Feha • 
~nırdım; o kadar yüksek, o kadar üs- - Çıkar yol, dediğin bu mu öyle meti sevdiğimi evlendikten sonra öğ
tun görürdüm! .. Belki o zamandanberi ise) .. Sen yalnız kendmi düşünüyor • ıenseydin? .. Bunu bile bile nasıl yaşı • 
seviyormuşum, bunu ona belli etpıek sun! .. Benim sana bir senedenberi na- yacaktı.k? .• 
değil, kendi kendimden bile saklar, sıl bağlandığımı, seni nasıl sevdiğimi. (A,.kaıı vat') 
U~nı~ım&nra,senigfudüm.B~de ============~=======~~~======~
bir yuva kurmak istiyordum. Bu yuva
Yı kurarken bana eŞ olabilecek bir ko· 
dın varsa o da sendin. 

- Aman efendim, Fehameti unutu-
1or musunuz). 
- Onunla aramızda hiç bir şey yoktu, 

diyorum. Üstelik evli barklı bir kadın
dı ondan artık ne bekliyebilirdim? .. 
l:Siz seninle nişanlandık; neden sonra 
~hametin kocasından boşanmak iste
d.iiiai duydum. Neden ise o zamana 
kadar bunu hiç birimize söylememiş • 
ti. Sonra, işte ancak bir hafta evvel 
davaları bitti, büsbütün ayrıldılar. Ge
çen gün hep beraber konuşuyorduk. O, 
kocasından yeni ayrılmış, ben de bir 
iki gün sonra evleneceğim!.. Bunu dü· 
fÜnürken birdenbire ne olduğumuzu 
anlayamadık. Gözgöze geldik: c Peki 
o zaman ne olacak? .. • demek ister gibi 
1lzun uzun bakıştık. İkimizin yüreği de 
•acaba!..• diye çarpmıyordu. Birbıri • 
lllizden uzak, ayrı yaşamanın, bundan 
sonra yine birbirimize yabancı kalma
rıuı imkinsızlığını düşündük. Bunu bi
ze düşündüren öğreten kuvvetin ağır· 
hğı altında eğildik, ezildik. Gözlerimiz 
karardı, başımız döndü!. Şaşırd1k, kork· 
tuk! .. Birdenbire kavrayamadık, fakat 
sonra anladık ki biz ancak birbirimiz 
için yaratılmışız, birbirimizden ayrı 
Yaşayamayız.. buna dayanamayız! ..• 

- Ne şairane tasvirler!.. Ne parlak 
huhı 1 ı yaM ... 

- Ben duyduklarımızı, başımızdan 
geçenleri olduğu gibi anlatıyorum. Sen 
istersen inan; istersen şairane bul, eğ· 
len!.. 

- Fakat, anlattığın insanın kim ol
duğunu da düşünüyor musun?. Kar • 
Şındakinin de bir kadın oiduğunu unu· 
tuyor musun?. Hem öyle bir kadın ki 
bir zamanlar ona da kendisini sevdiği· 
ni söyledin, onunla da evlenmek iste
din, bir zamanlar onsuz yaşıyamıya • 
cağını da ileri sürüyordun!.. Şimdi 
bunları bir yabancı gibi sayıp döker 
ken hiç bir acı duymuyor musun? .. 
Gözlerinin önüne birdenbire açıldığını 
8Öylediğin bu yeni alemden &Vvel iki -
lllizin arasında da bir senedenberi uza· 
nan, yavaş yavaş birbirile birleşen bir 
hayat vardı, nasıl olup ta bunu unu
tabiliyorsun! .. 

- Bugüne gelinciye kadar meğer 
ben hiç yaşamamışım:. Bunu şimdi 
anlıyorum!.. 

- Ya, verdiğin sözler? .. Onlan da 
nıı unutuyorsun) .• 

- Ben geldim ,işte sana hepsini a • 
çı.kp anlatıyorum. Daha ne yapabilir
dını? .. 

~ Ne zaman geld•n? .• Bugün değil 
nu?_ Evlenmemize ne kaldı, on, on beş 
~at! .. Şimdi bunlan bana söylemek 
llıye yarar sanki? .• Bundan sonra ben 

Ankara Yilksek Ziraat Enstlttlsil 
Rektörlüğünden : 

1 - Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 585 talebesi ile 140 müstahdeminin 
Haziran 937 iptidasından Mayıs S38 sonuna kadar bir senelik sabah, öğle ve ak
şam yemekleri kapalt zarf usulile eksilt meye konulmuştur. 

2 - 5/Haziran/937 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 11 de ihalesi yapı
lacaktır. 

3 - Talebenin beheri için 50 ve müstahdeminin beheri için 30 kuruş günlük 

iaşe bedeli tahmin edilmiştir. 
4 - Muvakkat teminatı tutan elan 6668 liralık Banka mektubu veya veme 

makbuzlarile teklülerini muhtevı zarfla nnın ihaleden bir saat evvelin'! kadar 

Komisyon Reisliğine vermeleri ve ihale saatinde komisyonda hazır bulunmalan. 
5 - Fazla izahat ve parasız şartnamesini almak isteyenlerin Yüksek Enstitü 

Daire Müdürlüğüne müracaatlan ilan olunur. cl280 .. c2896:t 

-lnlılBarlar Umum MftdO.rID.ğilnden: 
500 Ton Çavdar Sapı isteniyor: 

Pqabahçe fabrikamız ihtiyacı için prtnamesindeld vasıflara göre 500 ton ça,,_ 
dar sapı satın alınacaktır. 

ı. - Sapların Teşrinievvel iptidasından bql•mak üzere uaml dört ay ar-
fında fabrikaya teslimi meşruttur. 

il. - Talip olanların yüzde on bet teminat akçeslle beraber ve 7 haziran 
937 tarihine kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğünde Müskirat muamelat §Ubesİ· 
ne müracaaUa teklif mektuplarım vermeleri. (3131) 

Posta • nın Hikayeleri. -
GÜNÜN ADAMI 

Yazan: A. Xchekhov 

Polis amiri Otehoümi6lov sırtında yeni 
bir kaput ve elinde küçük bir paket ol • 
dulu halde pazar meydanından geçiyor
du. Arkasında da, anafordan gelmiş bir 
uskumru kesesini taşıyan bir ajan yü • 
rüyordu. Etrafta tam bir sükWı vardı. 
Ve meydanda hiç bir hareket görülmü • 
yordu. 

Birden meydanı bir ses doldurdu: 
Isınrsın ha! Seni alçak seni! Hey, tu

tun, yakalayın keratayı.. Bizim zamanı
mızda ısırmak yasaktı amma.. ha! Oo! 
Kapana girdi hain .. 

Arkadan bir köpek havlamım duyul
du. Polis imiri bu seslerin gt~ldiği tara
fa döndü: Tt.iccar Pitchouguine'in odun 
ambarından, arkasına bakarak kaçan bir 
köpek çıkmıştL Köpeğin peşinde de, sır

tında kolalı basma bir gömlek ve düğ -
meleri çözük bir yelek bulunan bir a • 
dam koşuyordu. 

Adam köpeği ard ayaklarmdan tut -
mağa muvaffak oldu. Gene keskin bir 
havlama meydanı yırttı ve bir ses: 

- Sıla tut! Kaçırma diye bağırdı. 
Dükkandan ve meyhanelerden mah -

mur çehreler fırladı. Ve birden deponun 
önünde yerden biter gibi bh kalabalık 

peydahlandı. 

O vakit polis ajanı Amirine dönerek: 
- Asaletlu, dedi, kalabalığı dağıta -

yun mı? 
Otchoumie.Jov şöyle bir dôndü ve ka

labalığa doğru yürüdü_ Ambann önün
de demin ko~makta olan ad:ım sağ elini 
kaldırmış ve kanıyan bir parmağını et -
raftakilere gösteriyordu. 

Polis amiri, bunun mücevheratçı 

KhrioUkine olduğunu gördii. Kalabalığın 
ortasında, zangır zangır titriye11 ve ön 
ayaklarını ayırmış olan sarı btmekli bir 
tazı duruyordu. Yaşlı gözlermde korku 
ve endişe okunuyordu. 

Qtchoumielov: 
- Ne var, ne oldu? diye kal&balığa ba· 

tarak sordu. Niye toplandınız buraya? 
Senin parmağında ne var? Bağıran 

kimdi demin? 
Mücevheratçı öksürerek ce'lr·ap verdi: 
- Odun için Mitri Mitritch'in yanma 

gidiyordum, asaletlüm; birdenbire bu 
şeytan, ortada bir sebep yokke'l nçrayıp 
parmağımı kaptı. Affınızı ıstirham ede -
rim. Ben işçi bir adamım; san'atım gayet 
ince ve nazıktir. Bana tazminat vermek 
lazım. Zira, bu parmak yüzünden en a· 
şağı bir haf ta kadar it tutamıyacağım. 
Vatandaşların zarardide olmalan hakna
§inashktır. Eğer bu fir'avunlar herkesi 
ısırmağa kalkışırlarsa, dünya yüzünde 
hayat .kalmaz. 

Polis Qmiri: 

- He! Pe;ki, diye samimi bir tavırla 
söylendi; bu köpek kimin? Ben böyle şey
lere cevaz vermem. Nizama itaat etmiyen 
bu köpek sahiplerine, hadlerini bildir • 
menin tam sırası. Cezayi naktf alınma -
lıdır. İcabına bakalım. (Ark35Uldald po
lis ajanına dönerek devam etti). Eldyri· 
ne, bu köpeğin kime ait oldulunu tahkik 
et ve abıt tut! Köpelf imha etsinler. Ha
di bllkahm. Bu hayvan mutlaka kuduz. 
dur. Ey tekı-ar soruyorum. Bu ulunuz 
köpek kimin? 
Kalabalıgm arasından birisi: 
- Zannediyorum, ki dedi, bu köpek 

General Jigôlov'un .. 
- General Jigôlov'un mu? Hım!. Hey, 

Eıdyrlne §U kaputumu çıkart! Amma 11-

Çeviren: Faile Ber~ 

cak var .. Galiba yalmur yatacak. (So~ 
parmağı ısırılan mücevheratçıya baka • 
rak) anlamadığım bir ıeY varsa o da bS 
köpeğin seni nasıl ısırdılıdır, dedi. PU'e 
mağını nasıl kaptı? Baksana ne kadar idi .. 
çü1t bir hayvan. Bana öyle geliyor ki seıı 
§8ka yapıyorsun. Muhakkak, ki parma
juıı bir çivi yırttı.. Hemen aklına bu ht. 
le geldi; sahibinden tazminat kopannm 
diye .• Ben sizi tanının.. bu böyle olımı,. 
tur. 

Bunun üzerine gene kalabalıktan :Oırist 
atıldı: 

- Eğlenmek için köpeğin ağzına siga• 
ra koymağa uğraştı. Tabii lıayvancağı.ı 
da. 

Polis imiri: 
- Yok, sen de yalan söylüyorsun kör he-
rif, dedi. Niye yalancı şahitlik yapıyor
sun? Biz zeki adamlarız. Karşımızdakile
rin yalan söyleyip söylemediğini hemen 
kestiririz. Ben eğer yalan söylersem, sulh 
hakimi bunu tesbit eder ve beni ceza • 
landırır; kanunda böyle yazılldır. Şimdi 
herkes müsavidir. Benim bir jandarma 
biraderim bile var. İsterseni:z onu size taw 
nıtayım. 

- Ne lüzumu var asaletmeap. 
Bu sırada polis ajanı tahkikattan dön• 

müştü. Aminne: 
- Bu, genE:ralın köpeği değilmiş, de .. 

di. Generalın böyle köpekleri yokmuş. 
- Buna iyice emin misin? 
- Evet, asaletlu! 
- Ben de bunu tahmin ediyordum. öy .. 

le ya, generalın köpekleri iyi cinstendir, 
asildirler. Bu sümsüğün generala ait ol· 
madığını insan ilk bakışta anlıyor. Moa
kova veya P~tersburgda soJmkta böyle 
bir hayvan görüldü mü hemen itW edi 
lir. E söylesene Kbriôukine! Galiba par 
mağm acıyor, §imdi çaresine bakacağız.. 

Bu sırada r<jan söze karıştı: 
- Fakat belki generalındır, efendimiz. 

Bugün avlusunda buna berızer bir kö • 
pek görmüştilm. 

Kalabalıktan bir ses: 
- Evet, d'>ğrudur, diye teyit ettL 
o vakit polis amiri, ajana dönerek: 
- Hım! dıye homurdandı. Ş ı paltomu 

ver Eldyrine kardeş! Bir rüzgir çıktı, Ü• 

§ildüm. Köpeği generala götür ve ona: 
cBenim, köpeği sokakta bulduğumu ve 
kendisine yolladığımı söyle>. Sonra §UDU 

ilave et: cGeneral hazretleri bu köpeil 
sıkağa bırakmasınlar. İhtimal bu hayvan 
birinci sınıf bir köpektir ve ınükifat ka· 
ummıştır. Sokakta serserinin biri eğlen· 
mek için bu köpeğin ağzına sigara koy • 
mağa kalkışfr ve onu ifsat eyler. Bu hay
van naziktir. Hey, sen aptal herif, elini 
inalı bakayım. Bu iş doğrudan d6jnıya 
senin kabahatin! 

- İşte generalın ahçısı geliyor efen • 
dimiz. Ona soralım. 

Polis Amiri bağırdı: 
- Prokhor buraya gel dostum! Bu kö-

pek sizin mi? 
- Hayır! Bjzim böyle köpeğimiz yok. 
Bunun üzerine Otchôumielov: 
- Öyleyse artık tahkikata lüzum kal· 

madı, dedi. Khriôukine haklıdır bu işte.. 
Evet, bu köpek başıboştur. Sözü uzatmı• 
yalım. Başıoo~ diyorum. Öyleyse onu it • 
lif eylemek icap eder. 

Bu sözü duyan generalın ahçısı hemen 
atıldı: 

(Luıfn •!ifayı çeviriniz) 
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iTTiHAT VE TERAKKiNiN SONU 
Talat, Enver ve Cemal nasll kaçtılar, nastl öldüler ? 

- Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

Anadolunun hakiki kütlesi, ne saltanatçı 
ne de hilafetçi idi, köylüler mükemmel 

ve tam birer vatanperver idiler 
Dedi. Ben ve benimle berabe: bulu· 

nanlar, bu Ömer ağayı ve Çandır kö -
yünü hiç unutmadık. Ankarada bugün 
Ömer ağayı daima hatırlıyan bir hayli 
insan vardır. O sırada Türkün kafasını 
ve kalbini birlestirmek için uğraşan 
Mustafa Kemal Paşaya gelince, o, Ö
mer ağaların istediklerini yaptı ve 
Türkün vücuduna yapışmış olan Os -
mantı oğulları yarasını, iki bıçak vu -
ruşile kesip attı! 

Uzun uzun hikayesini yaptığım bu 
Çandır köyü misafereti, benim unuta
mıyacağım hadiselerden biridir: Milli 
mücadelenin ilk senesinde bir Anadolu 
köyünün fikir ve ruh itibarile vaziye
tini gösteren bu küçük tasvir, bizim 
münevverlerimiz arasında o zaman hiç 
malum olmıyan bir alemi bir dereceye 
kadar göstermeğe yarar. Sade o zaman 
değil, bugün de pek çok münevverimiz 
köyü ve köylüyü bu taraftan tanımaz
lar. Köyü ve köylüyü kö~lü olarak 
tnütalea etmeğe alışmamışlar ve onları 
daima kendilerine göre muhakeme et • 
mişlerdir. 

Atatürkün cNutku>nda zikredilmiş 

olan mücadeleler, yani, bütün Türk.i -
yenin inkılapçı unsurları tarafından 

saltanat ve hilafeti tutmak yolunda 
gösterilmiş olan inat ve ısrar, kısmen 
şahsi ihtiraslarından ve kısmen de Türk 
kütlesinin hakiki hislerini ve hakiki 
fikirlerini iyi tanımamaktan ileri gel· 
m.iştir. Hayatının otuz senesini köylü
lerin işi için çalışmak ve her senenin 
bazen yarısını köyde geçirmiş olmak 
seiahiyeti ile söylerim ki, Anadolunun 
hakiki kütlesi, küçük köylüsü ne sal -
tanatçı, ne de hfüifeçi idi. Vakıa, Ömer 
ağa tipini her yerde bulmak kabil de
ğildir; fakat, küçük çapta Ömer ağaları 
ben her tarafta gördüm. 

Anadolu yolunu tuttuğum sırada, 
İstanbul ile Ankaranın, Osmanlı ile 
Türkün, meşrutiyet rejimi ile yeni bir 
devlet ihtiyacının ne suretle te'lif edi· 
lebileceği meselesi benim için henüz 
karanlık ve esrarlı bir dava idi. Muzaf· 
feriyetine ilk inanmı1 olanlardan biri 
bulunduğum bu mi.:c;adele, muzaffer 
olduğu gün bu tezadları nasıl te'lif e -
de bilecekti~ Önceler~ zihnimde; bu su
ale vazih bir cevab veremiyordum. Fa
kat, Kocaeli yarımadasında ı{eçirdiğim 
b ir aydan ve İnebolu, Kastamonu yol. 
culuğundan sonra Çandır köyündeki 
gece, benim kafamdaki bir tahammürü 
tamamlamış oldu. O tarihten itibaren, 
ben Türkler için milli bir cumhuriyet 
tasavvuruna başladım ve Ankaraya ge-............................................................. 

lip· de bir müddet sonra Nadi ile bir -
likte cYenigün• ü çıkardığımız zaman, 
ilk işim, Osman oğulları aleyhinde neş
riyat yapmak oldu. Ekseriya, İstan • 
buldan gelen haberleri kullanarak, ga
:t:etcye - Ankarada! • İstanbuldan mek
tublar yazar ve bu mektı.ıblarda, salta
n<.ıt ve hilafetin esasları bahsine dokun· 
mamakla beraber, Vahdettin ile Meci -
din aleyhlerinde bulunurdum. 

Bunun için, Çandır köyünde tesadüf 
ettiğim bu aksakallı pire, Ömer ağaya 
benim pek çok şükralı borcum vardır. 
Kafamdaki son bulutları onun sözleri 
dağıttı ve beni Osmanlıyı inkara sevk 
eden tekamülde, en son tesiri o yap • 
tı. 

Ertesi sabah, erkenden, tekrar Anka
ra yolunu tuttuğumuz zaman, gençler
le birlikte hep Ömer ağadan bahsedi -
yor~uk. Osman!ı imparatorluğu içinde 
bir Istanbul ve onun hep kendi kendi
lerile konuşan münevverler~ olduğu gi
bi bir de iç Anadolunun çıplak ve ço -
rak toprakları üzerinde tabiat ve hayatr 
la mücadele ede ede sakallarını ağart -
ınış olan Ömer ağalar vardı. Gençler; 
bu müşahedenin tesiri ile heyecan i -
çinde idiler, seyahatin alt tarafmda du
rup ondan bahsediyorlardı. Eminim ki, 
bütün hayatlarında, bu gençlerin kafa
ları ve ruhları üzerinde hiç bir hoca • 
ları, hiç bir kitab bu Ömer ağa ka • 
dar kuvvetli ve kesif bir tesir yapmış 
değildir. 

Türkiyenin uyanış1 böyle oldu ... 
... Çankırı da pek az kaldık. Orada 

da aynı şey: İttihat ve Terakkinin ekti
ği tohumlar, orada da aynı tarzda mah

sul veriyor. Belli baslı itilafcısı olmı -
yan, olsa da bir tarafa sinmeğe mecbur 
kalan bu muhitte de ittihatcı teskilatı • ı 

takımı ile müdafaai hukuk teşkilatına 
geçmiş. Her tarafta olduğu gibi burada 
da vatan sevgisinin ve 'l'ürklük duygu
sunun teşkilatlı halde ilk ifadesi olan 
olan ittihatcılar, yeni davay: canla, baş

la tutuyorlardı. Bu gib: ahvalde, dai -
ma, matbuat cemiyeti kongresinde bize 
«İttihatcılar!• diya hücum etmiş olan 
meslekdaşı hatırlarım. 

Kendisi benden çok fazla ve soğan 
yemez bir sofu taassubu ile uzun za -
man, ittihatcılık yapmış olduğu halde, 
sırf mesleki bir teşekkülün kurulması 
ve inkişafı için çahşmı~ olan meslek -
daşlarına, kongrede, hiç münasebeti 
yokken cİtUhatcılar» diye hücum et -
miş olan bu meslekdaş, hikayesini yap

tığım tarihten bir müddet evvel, Anka
ranın arzularını İstanbula kabul ettir· 

diği Damad Ferid hükumetini düşür -
düğü zaman, hey'eti temsilıyeler reisı 

- Biraderi geldiler mi? diye Otchôu- Mustafa Kemal paşaya telgra: çekerek 
mielov yumuşak bir tebessüınlP. sordu. 

Biraderleri Vladmir İvanytch öyle mi? cbu harekette ittihatcılık olup olmadı-

- Bu, gem:!ral hazretlerinin rleğil am
ma biraderlerine ait. Bugün geldiler. Ge
neral tazıları sev:nez, fakat biraderi me
raklıdır. 

Bak sen bu işe. Nasıl oluyor da haberdar ğını> sorrnıya bile lüzum görmüştü. 
olamadım. Ziyaret maksadile mi buyur - Memleketin siyasi renk itibarile itti -
dular? hatçı ve itilafcı diye ikiye ayırmış ol -

- Evet, ziyaret maksadile. duğu bir zamanda, vatanseverlik ve 
- Hey Allahım! Biraderinden uzak l Türklük duy,ıusunu· Türkün istiklal 

kalmak kendllerini üzmüş galiba. De - • . . 0 
' • . . _. 

k b k .. y. M ld ve hakımıyet aşkın:, ıttıhatcılar degıl me u onun opegı. ~mnun o um . . • . , . ? . 
doğrusu. Hadi al götür! Hani bu küçük de, ıtılafcılar mı t~msll edecekıerdı. Bı:t 
açıkgöz bir şey .. Şu budalanın parmağını hareketin içinden bit· kaç se.rgüzeştcı, 
ısırmış ta.:. ı::~~ H~! Ha!. Ne şirin köpek!., birv kaç yanlış görüşlü ve bir takım da 
~hçı kopc~ıy çagırarak u~;;ıklaştı. Etr~f- ı yagmacı çıkmış olması, bütün bir tarih 

takıler parm..ıgı ısırılan mucC\'hen:.tçı ıle harekeOnin baştan aşağı «İttihatcıl» 
alaya başladılar. O \'akit polis &miri de d' hk. d'' · b b t k'l 
mücevhcratçıya döndü ve tehditamiz bir ıye ma um e ı.mesıne se e eş ı 
sesle: edebilir miydi? Tek başına, Türklük 

- Seninle sonra görüşlirüz! diyerek davasının müdafaasını. yapmak için A
kaputuna sarıldı. Ve arkasında ajan ol- nadoluda tarafdar aramıya çıkmış oları 
duğu halde uzaklaştı.. Mustafa Ke.mal pı:ışaya bütün kuvvet -

Yarınki nushamızda: 

Misafirperverlik 
Yazan: L•:onid Lenç 

Rusçadan çeviren: Alaz 

!erile yardım edecek ve dört ellerile ona 
sarılacak insanlar ittihatcılar olmıya

caklar da itilafcılar, yahud İngiliz mu
hibleri, yahud da mandacılar mı olacak
lardı? 

(Arkası var) 

S O N P O S 'I A llaı.i :m 4 

"Son Posta,, nın büyük deniz romam : 54 

BARBAROS 
...... ..-Korsan Peşinde 

Yazan : Celal Cengiz 

Buça birdenbire yere yıkıldı, 
karnından yaralamışlardı 

- Çocuklar, Bu • 
çayı vuracaklar! 
Haydi yardım ede • 
lim .. 

Diye bağırdı. 

Türk denizcileri 
yerlerınden fırlaya • 
rak kavgacıların ü. • 
zerine atıltlllar. Fa· 
kat bu sırada Buça • 
nın birdenbire yere 
devrildiği görüldü. 

Meyhanenin or • 
tası kan içinde kal .. 
mıştı. Buçayı kar • 
nından yaralamış • 
lardı. 

Doğan gözlerini 
yere çevirdi.. 

Ve yerde debre • 
şen Buçanın son da· 
kikalarmı yaşadığı • 
nı gördü. 

Etraftan yetişen 
Türk gemicileri mey 
haneyi sarmışlar ve 
Buçayı vuranı yaka
lamışlardı. 

onu 

Doğan kavganın biiyüdüğünü görün-ı gemici ile sahile indirdi.. ve halka hi· ı yumruk, tekme ve bıçakla didikliyerek 
ce: ta ben: parçalamışlardı. 

- Çocuklar, haydi yürüyün! Herkes - Onun cezasın~ size bırakıyoruz... Halkın Buçayı ne kadar sevdiiini bu 
gemisine gitsin. Yakalayın şu haydut- Diye bağırdı. kanlı ve gürültülü tezahürler de gös· 
lan.. Yerliler arasında Petronun hafiyele· teriyordu. Buça Korsikalılar için milli 

Diye bağırdı. .cine diş biliyenlerin. sayısı çoktu.. şö - bir kahraman; züıme, istibdad ve ta · 
Liman sahiline toplanan halk Buça- valyenin atlı muhafızları yetişip katili hakküme karşı baş kaldıran bir hal3s · 

nın yaralandığını ve yerde can çekişti- halkın elinden almağa meydan kalma· kardı. Onu dağlara kaçıran, onun adı 
ğini hayretle gördüler. dan, yerliler Buçanm katilini yakalayıp nı haydudlar arasında sayan Petroda:ıı 
Buçanın başı ucunda toplananlar ara~ sahil boyunca sürüklemcğe başladılar. başka kim vardı? 

sında onun yaralanmasından memnun KatHi yumruklamak, başını tekmele- Buçayı yıllarca halkın gözünden dü· 
kalan hiç kimse yoktu. mek için kalabaiığa karışan çocuklar şürmeğe çalışan şövaiyenin, o güne ka· · 
Buçanın mağlCıbiyeti yerlilerden bile birbirini çiğnercesine ileriye atılı- dar sarfettiği gayretin boşa gittiğini 

bir çok kimselerin ölümüne sebeb ola- yorlardı. Katilin başında yüzlerce yum· şimdi gözlerile görüyordu. 
caktı. v . . ruk sallanıyor sopa ve kamçılarla Yerliler bundan sonra Barbarostan 

B~ç.ayı ':':u.:an .. adam~ Dogan reısın hücuma başlıyan halkın heyecanını hiç Buçanın cesedini de istediler: . v 

gemısıne goturmuşlerdı.. kimse yatıştıramıyordu. - Onu yedi kahramanlar mezarngı· 
Bu sırada v~~·a~~ haber alan .. Barb~- Barbaros ve Doğan. Reis g,emilerden na gömeceğiz .. bize teslim ediniz! 

ros Buçanın olumunden cok ınuteessır b .. -·ıt.. .. . t .1 D' 1 d ı ' ~ u guru uyu saatıercc seyre tı er. ıye ya var ı ar. 
olmuştu. Buçay~. meyhanede~ çıkaı:.dı~- Petronun muhafızlcırından sahile bir Barbaros Buçanm cesedini hakaret 
l~r~ zaman, 0 dunyaya ebed~yen gozk- tek atlı bile koşup gelmemişti. Belliydi görmesin diye saklatmıştı. Halkın rica~·ı 
rını ka.pamı.ş bulunuy?,rd~. . . ki, Petro bu galeyanın önüne geçemiye· üzerine cesedi ihtilalcilere verdi. 

Yerlıler arasında muthış bır gaıeyan ceğini anlamış ve adamlarını sahile gön- Şimdi yerlilerin heyecanı büsbütün 
vardı. . . . . z dermek ten çekinmişti. artmıştı. 

- Buçayı vurdular .. katılı )Sterı · .. 
1
.. ·· ·• J. ı 

n· b ğrışıyorlardı. Etraftan Buçanın o umunu uyan ar 
B ıye a uran dam· Korsikalılar Bı.ıçanın katilini, sahilde küme küme şehre iniyorlardı. 
~i::~ ~nu ikt yıld~n beri takip edi· bir leşi didikliyen kargalar gibi sopa, (Arkası t1G'I') 

yordum. 
Demekten çekinmemişti. 
Doğan reis: 
- Biz bu adama söz vermiştik, dedi, 

onu limandan ayrılıncaya kadar muha
faza edecektik. Buçanın bize yararlık
ları ve hizmetleri vardı. 
Buçanın ölümünü Don Petroya çar· 

çabuk bildirmişlerdi. Petronun sevin • 
cine nihayet yoktu. Şövalyenin en bil • 
yük ,en tehlikeli hasmı öldürülmüş -
tü. O artık Korsikada istediği kadar zu
lüm yapabilirdi. 

Petronun kolunu bükecek kimse kal· 
mamıştı. 

Don Petro bu hadiseyı İspanya İm -
paratoruna kim bilir ne büyük bir mu
vaffakiyet haberi şeklinde bildirecekti! 

Limandaki gürültüler artmağa başla
mıştı. 

Buçanın tarafdarları sahile toplana -
rak, Türklerden Buçanın katilini isti
yorlardı. 

Barbaros hem elini kana boyama -
ınak, hem de halkı yatıştırmak mak -
sadile katili yerlilere vermek niyetinde 
idi. Diğer reisler de: 

- Halka teslim edelim onu. Ne ceza 
verirlerse versinler. 

Fikrini ileri sürüyorlardı. 
Buna muhalefet eden Doğan Reisten 

başka kimse yoktu. 
Barbarosun kat'ileşen fikrini n~hayet 

Doğan Reis de kabul etmişti. Zaten 
Barbaros böyle istedikten sonra, ona 
kim itiraz edebilirdi? 
Doğan Reis Buçanın katilini bir kaç 

lstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme ve 
Pazarhk Komisyonu ilanları 

Cinsi 

Kriple ınaden 
kömürü. 
Odun 

Miktarı 

940 ton 

149000 kilo 

Muhammen 
bedeli 

Lira 
15 tonu 

1 kuruş 
kilosu 

Teminat 

Lira 
1058 

112 

ihale 
tarihi 

17.6.937 

• 

Saati 

--
15 de 

16 • 

1 - Üniversite merkezi ile Fakftlte ve onlara bağlı müesseselere alınacak 
iki kalem mahrukat yukarıda yazılı gUnlerde Retkörlük binasında komisyonca 
ayn ayn ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkanlacıtkbr. 

2 - Talipler 2490 sayılı ihale kanununda yazılı vesikalarile beraber teklif 
zarfüırını ihale günU saat 14 de kadar makbuz mu.kabilinde Rektörlüğe vermiş 
olmalıdırlar. 

3 - ŞartnameJer ve listeler herglln Rektörlükte okunabilir. (3033) 
.,_,__ _____ _ 

.Deposu: 
S'41ta.n Hcxmcc.m 
Dtkra.n.ya.n HCN.n • İstOLi'\\,u.\ 

Reilama lüzum yoktur 
Bir lecriiJe iajia'tr 

P.K.~I TRAŞ BIÇAGI 



4 Haziran 

lki babalı 
Çocuk 

(Baıt!lrafı 1 inci sayfada, 
Acaba karlar arasında ka}ıp mı oldu? 
Yoksa biri mi alıp kaçırdı? 
Her ihtimal hatıra geliyor. Bu mes'ut 

•il derhal Bursaya gelerek zabıtaya ha -
ber veriyorlar. Her yerde araştırma yapı
lıyor, Bir netice, en ufak bir iz buluna -
lnıyor. 

* Küçük Sct:iinin kaybolması bu aileyi 
büyük teessurc sevkediyor. Sadiyi bul
tnak için her türlü fedakarlığa katlanı -
~orlar. Fırsdttan istifade etmek istıyen
ler de bulunuyor. Bursada bazı kimseler 
fabrikator Bay Mehmede mektuplar gön
deriyorlar. Mektupların ekserisi şantaj 
tnahsulü ... Muhim para mukabilinde ço
cugun kendısine teslim edileceğini bil -
dirıyorlar. Bu mektuplardan birinin sa
hibi olan Hüseyin yakalanarak Bursa 
tnahkemesinde mahkum ediliyor. 

Aradan seneler geçiyor. Bay Mehmet 
İstanbula, İznııte, İzmire, Aydına adam
lar göndererek çocu!;'U aratıyor. Bir çok 
tnasraflara gıriyor. Fak t netice çıkını -
Yor. 

* Bundan bir ay evvel Bay Mehmet Ay-
dından bir mektup alıyor. Bu mektupta 
~ğunun Aydının İmam köyünde Sadık 
adında birinın yanında bu~:mduğu bil -
diriliyor. Bay Mehmet bala çocuğunun 
hayali arkasından koşacak kudreti a -
Yaklarında bulamadığı için i~in yalnız 
masraf kısmmı göze alıyor. Beytiye ve 
'.Etnine adlarında iki kadını Aydına gön
deriyor. 
İki kadın A vdının İmam köyüne kadar 

gidiyorlar. Aı:adıkları çocuğun, kendile
line gösteriln çocuk olmadığını anlıyor
hlr. 

Ancak bu köyde misafir bulundukları 
&ırada bir zat bu kadınlara aradıkları ço
CUğun saklı bulunduğu yeri haber veri
Yor. Çocuğun İzmirin Buca nahiyesinde 
b~Ytar Bay Azizin yanında olduğu bildi
~ıH~or. Bu haberi alan iki. bayan derhal 
~ırc geliyorlar. Ve dakıka fevtetmek

~tıin Bucaya geçiyorlar. Baytar Bay Aziz 
b~~ada tanınmış bir :zattır. Evini herkes 
ılıyor. Hemc>n gösteriyorhr. İki kadın 

l<!la ta... Sevinçlerini belli etmiyorlar. 
Çocuk, aradıldarı çocuk... Hemen Bur
sa ya telgraf çekerek fabrikatör Bay 
~ahmedi davet ediyorlar. 

'l'elgrafı al&n baba sevinç içinde İzmi
re geliyor. Kadınlarla birlikte Bay Azi-
2:in Bucadaki evine giderk çocuğu görü
Y.0rlar. Çocuk, kaybolan ~aciinin kendi

·~··· Vaziyet bu şekle dökülünce Bay A
?izden çocuğun teslimini istiyorlar. 

Bay Azizin etekleri tutuşuyor: 
. - Böyle latife olur mu, diyor. Bu bc-

tııın .. ğ oz çocu um ... 
İşin rengi böyle ciddi bir yola dökülün

ce htıdiseye Jandarma kara kolu müdaha
l~ ediyor. B:ıy Mehmede ~ocuğun eşkfili
nı soruyorlar. Bay Mehmcd çocuğun sağ 
omuzunda bir eben> bulunduğunu, du
d~ğının küçükken düşerek yırtıldığını 
f!oylüyor. Tuhaf bir tesadüi eseri olarak 
~Uğun vücudunda bir eben• görülüyor. 

akat bu tarif edilen yerın 25 santim a.
§ağısındadır, dudağında d:ı hiç bir arıza 
J'oktur. 
Şüpheler artınca baytar Bay Aziz, ço

~Uğu dotrurtrın ebeyi, doktoru ve diğer 
~'lJ. şahidleri karakola celbecierek çocu
f n kendisine ait olduğunu isbat ediyor, 
akat bu arada üzüntülü bir gün geçiri

J'or. 

Çocuk Bay Azize iade cdılmiştir. Bu 
:rih vaziyet karşısında fabrikatör Bay 
t ehmed tekrar Bursaya gitmek üzere 
~irden ayrılmıştır. 

Bay Aziz ne diyor? 
Baytar Bay Aziz bana şunları söyledi: 

k - Cidden tlzücü bir hadise ile karşı 
ı,;rşıya bulunuyorum. Fabrikatör Bay 
~hmed bana kaybolan çocuğunun res

~ın.i göstcrdiğ; zaman hayretJer içinde 
aldım. İki çocuk arasında savanı hay-

ret b· - • 
ır benzeyiş mevcuddur. 

tü Benim çocuğumun adı Şadi. fabrikatö
n çocuğunun ismi Sadidir. Benim ço

cu ~ 
guın 13 yaçında, onun çocuğu aradan 

~CÇen senler hesap edilirs~ 12 yaşında o
\>~~ktı. Her iki çocuğun da gözleri ma
ç ır, Çocuğumda bir ebenı var. Onun 
0~~nda da iki ebeni varmış. 

te adıseden iki gün evvel çocuğum mek
~ten dönerken Bucada fabrikatörün 

eşı kend' i · ·· ~ ?n' ıs nı goruyor. Anlasılan takib et-
ışler Kad v :. •• k Yor :." ın çocugumu opuyor, o şu-

t i} ' goz yaşları arasında bir ana şefka
e sarılıyor. Kendisine: 
- Oğlum, diyor. Ben senin ananım. 

SON POSTA Sayfa 11 

Son derece müessir FLiT-mayii kullanınız 
Tesirsiz takllt 'mayllerıe slneklerı / 

eQıendlrmevınız • 
Fi1T:-botan haşarat öldoroco mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır.. . Bu 
sabit olmuştl;Jr Flit'in formOlQ hiçbir vakit taklit edil
memiştir. FLiT, kendisinden beklenen iki şartı mOkem-~
melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat hasaratı 
kat'iyyen öldürür. ŞOpheli mayileri reddediniz. Hakiki 
ve yeg~ne Flit aldığınıza emin olmak için; siyah ku- . 

şaklı ~ asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz. ~;~~.·~~~ 
•lıtaı. 

1 Jl'~~-..1- it '""J" 
Yarıklara ve köştltrt biraz FL T TOZU "'~~t- .. 

. . H •ctoı 
StrplntZ. Ofarat dtrhal lt/tf o/ur. "1 caıe,. du~ 

Uıııuml dıpeıu : J. llrea,la, latanbut. eaı.ıa. Yor•ıdı HH ' 

Maslakta bir otobüs 
faciası daha oldu! 

1 ~----·-----1-st_a_n1h __ u_ı __ B_e_ı_e_d_iy_e_s_i __ lı_a_n_ı1_r_ı ________ ~I 

(Baş tarafı l inci sayfada) mıştır. 

retteoatından Lutfi binmiştir. Otobüs Derhal yeti§en jJü sıhhi imdad otomo· 
Şişliyi geçtikten sonra oldukı;a süratlen· ,bili, yaralıları hastanelere taşımışludır. 
miş, bu vazıyette 6 kilometre yol almış- Polis Lutfı Şişli çocuk hastanesine ya

Bir metre murabbaına 2 lira 50 kuruş fiat tahmin oiunan Cağaloğlunda Mah -
mutpaşn mahallesinde Cıkmaz sokakta 37 metre 50 santimetre murabbaı Çık -
maz sokak ılc ayrıca su krazisi taşları (bu taşlara da 5 lira kıymet tahmin 
olunmuştur.) satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. ŞartnamP.si ]evazım 
müdürlüğünde görülebilır. lstekJiler 7 lira 41 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 8/6/937 sah günü saat 14 de daimi encümende bulun .. 

tır. Otobüs altıncı kilometrt>yı biraz geç- tırılmıştır. 

tikten sonra, birdenbire, sağ ön lastiği Yarası ağırca olan bir bay~n da, Sıra
patlamış, bu patlama üzerine dıreksiyon, servilerdeki Alman hastanesinde yatın-
fağa kaymıştır. lnrak tedavi altına alınmıştır. 

Asfalt yolun iki tarafı ağaçlıd ır. Sağa D'ğ 
ı eı Yaraiılardan bir kısrr:ı Şisli ço-

<loğru kaçan otobüs, çınar ağaçlarından k h • cu astane~inde,, bir kısm1 ıia Beyoğlu 

malıdırlar. (B) (2949) 

Sultnnahmet Sulb Mahkt>mesinden: 

KARAR 
H akim : Miinir Köscınihaloğlu 

Katib : Vedia S üer 

İstanbul İkinci İflas l\lemurluğun .. 

dan: 

1 - Beyo(;lunda, F'erikôyünde, Korenti so
kağında 11 numarada k~ln bir tarafı A • 
yazma Deresi ve bir tarafı Duci sokağı vt 
blr tarafı Anane menzilli ve dördilncil tara-birine çarpmış, ağacı kökünden sökerek B ı d" h Davacı : Edvart S.irinvan e e ıye astanesinde ayakta tedavi ,J 

devirmiş, bundan sonra, sağdaki hende- .. ·· l ir.abı düşünüldü: Pangaltıda Babil so- fı KorenU sokağı ile mahdut 2100 zıra mık-
eormuş er, yaraları pansuman edildik-

ğe girerek rlcvrilmiştir. t kağmda Ohanyan apartımanının 8 No. tarında blr kıt'a arsanm altıda bir hissesi 
Şoförün aaitında bulunan pol ı·s Lütfi en sonra evlerine gitmişlerdir b H sunda mukim Edvart Şirinyanın sahib - takdir edilen kıymetı 100 llra. 

sağ tarafından, oldukça ağırca yaralan- astanelerdeki yaralıların sıhhi vazi- ve hamili bulunduğu merkez idaresi İs- 2 - Boğazlçlnde, Trnbyada, Tcpebaşı yo-
rnıştır. Yolculardan bir bayan da, iki ko- yetleri oldukça iyidir. tanbulda İstanbul hanında bulunan yün Iu sokağında eski 147 numaralı bir tnratı 
lundan ve kırılan camlarla başından ya- Şoför Remziye hiç bir şey olmamıştır. ve pamuk ipliği ve akmeşe imaline mah- Corcakl fundalığı bazen Tepebaşında olan 
ralaninıştır. Diğer altı yolcu da, muhte- Ön tekerl~klerile makine aksamı ta- sus Türk Anonim şirketinin 76-77 ve 81 tarlklfun ve kestane ve fıstık ağacı Bahçe-
lif yerlerinden, hafif surette yaralan- mamen dağılan otobüs, akşam üzeri geç :Ja 100 No. 1ı ki cem'an 22 adet :nüesses köy tariki ve tarafı rabll Pnnayot uhdesinde 

l k 
olan mahal ile mahdut seksen dônum mık-

mış ardır. va it, yoldaıı kaldırılmış, C\:1 kJSmı bir h · tl · · · tt· - · d b h' ı ısse sene ermı zayı e ıgm en a ıs e tannda blr kıt'a !undnlı~m zemin ve eş • 
Kaza, derhal jandarmaya ve sıhhi im- kamyona bindirilerek çekilmiş, götürül- ticaret kanununun (434) ve onu takip e- çnnnın üç rubu hissesinin SljO sehim iUba· 

dad otomobillerine haber verilmiş, jan- müştür. den maddeleri ahkamınca mezkur mü - rlle 285 sehmi - Takdir edilen kıymeti 641 

darına ve Yeniköy müddeıumumiliği ha- Yeniköy müddeiumumiliği kaza hak- essis hisse sencdatına ait faiz ve temel - Ura. 
diseye vaz'ıycd ederek tahk1kata başla- kındaki tahkikata devam e1m<"ktedir. tiintının üç sene müddetle tediyeden 3 - Bcyoğlunda, Kurtuluşta, eski Fotika 

••••••••••••••••••••••••••••-•-•••-•••-.---•••-••• yenl Babadağı sokağı.nc!a 7/9 numaralı bir "'T • f men'i ve keyfiyetin şirkete tebliği ve ga-
ı ~eşrıga alem inde Haricige Vekili zete ue nanı talebi üzerine mukaddema tararı ınotra menzm ve uç tarnrı tarlkllim ile mahdut bahçeli bir evin üç hisse itlba-
Y eni davalar V iganada mühim 934 senesinde mahkememizden karar ve- rııc ikl hlssesı - Takdir edilen kıymeti 811 
B •• f d • G rilip lazım gelen muamele ifa kılınmış ve ıırn 
aşgos er l . örüşmeler yaptı bu kere mumaileyh Şirinyan tekrar mü- 4 ·_Kartalda, Ardlç burnunda 29 donüm 

(Baştarafı 1 inci sayfada, ( Başıarafı 1 inci sayfada) racaatla mezkur hisse senetıerlnln faiz ve ve 2 evlek tarlanın sillıis hissesinin 10 hisse 
Açıldığını haber aldığım1z yeni da- temettüatının tarafına ödenmesi irin şı·r- ltıbarlle altıda beş hlsse.51 - Takdir edilen 

Antonesko'nun da Viyanaya muvasala- lf vaların mevzuunu, son zamanlarda c>ı- kete tebligat icrasını talep e'.•lemic: ve kıymet 140 lira. 

k 
); tinden ve Şmit ile ayrıca yaptığı müla- lf • arılmaları moda olan antoloji'ler teş- müsted'i vek;!i huzurile icra kılınan tet- 5 - Istanbulda, Sultannhmette, Uakllbent 

kl
.
1 
etmektedı·r. kattan son~"l, daha fazla ehemmiyet kes- mahallesinde, çcflne sokağındn 13 numa • kikat ve muh1\kemede ticaret kanunu - ,. .•. 

Şimdilik bir kafile halı'nde ınahke- betmiştir. Avusturya ile Balkan devlet- ralı arsanın tamamı - 'l'akdir edllen kıymet 
leri arasında derpiş edilen teşriki mesai nun 437 inci maddesi mucibince tayin o- 100 lira. 

mel ere baş vuran bu cantoloJ·ı· malu~ 1- lun ·· ·· dd t · b. ·· 6 - Beyoğlunda, Hüseyin '1.ğa mahallesin
de, Bülbüldereslnde, 34 numaralı nrsamn ta· 

}eri> c:unlardır: için bir zemin hazulamış bulunmaktad1r. an uç sene mu e geçmış ve ır mus-
"' bell b ı · tahik meydana çıkmadığı tahakkuk et -

1 - Eski Saadet gazetes! sahibı ve Avusturyanın i aş ı gazetclerm-
·k' ç ı ' den Neuc Freie Presse gazetesi, Türkiye miş ve icap eden yemin dııhi mlisted'iye 

«l 1 a gıcının seyahati» adındaki ro- eda ettirilmiş bulunduğundan mezkur se-
manın müellifi... Hariciye Vekilinin Milletler Cemiyeti 

asamblesine reis seçildiğind,en ve bcynel- nedatın temettü ve faizlerınin tediyesi 
2 - Şfıir ve Saylav Yahya Kemal.. milel diplomasi alemindeki sulhperver kanuna uygun görüldüğünden sözü ge -
3 - Kı'tapçı S 'h L~ tf·· h çen 22 adet müesses hisse !;e11edatının mü -emı u u.. faalivetlerinden araretle bahsettikten -4 Ahm t I J tcrakim temettü ve faizlerınin müsted'i 

- e :!asim veresesi. sonra, Rüştü Arasın kendi muharririne 5 ş · · Edvart Şirinyana tediyesine nıczkfır a -
- aır Mehmet Akifin varisleri.. yaptığı şu beyanatı neşı:etmiştir: 

. 
Bunlardan birincisı· cı·ntı"hal ve taz- nonim şirketınin mecbur tutulmasına ve 

_ Türkiye ile Avusturya arasındaki k yf. t" ı t ·1 ·ı· mınat> davasıdır. e ıye ın usu en gaze e ı e J anına ve 
münasebat çok mükemmeldir. Türkiye, ~irkete tebliğine 31 mayıs 937 tarihinde 

Ya?~a Kemal, evvelce de yazdığı • Avusturyanın yüksek kültürel seviyesi- karar verildi. C877ı 
mız gıbı, eserlerinin, kendine danışıl- nin hayranıdır. Ekonomik münasebetlere ,•••••••••••••••-.. 
madan basılmasını bir cyağma» say _ gelince ziyadfsile müsaiddir, ayni zaman- Güzellik 
m~kta .ve hem maddi, hem manevi taz- <la geniş bir islahat ta yapılacaktır. Ce
mmat ıstemektedir. nevredeki çıılışmalar ve umumiyetle elde 

reçetesi 

Kitapçı Semih Lı'.'ıtiü, hakkı telifle- c:dilen neticeler memnuniyetbahştır. Her 
rini t~mamen ödcdiğ: kitaplardan, baş- hangi bir sebeble Milletler .cemiyetinden ı 
ka kıtapçıların parçalar alışlarından çekilmiş bulunan devletlerın bu müesse-
müştekidir. Ve keza maddi manevi taz seye tekrar advetlerini hararetle arzu e- 1 

minat talep etmektedir. derim. Zira, rıncak geniş bir sahada ya- 1 

Keza Ahmet Haşimin, Mehmet A
kifin varisleri de, istidalarını ayni şi· 
kayetler, ve ayni taleplerle doldur • 
muşlardır. 

Bakalım, yakında başlavacak olan 
bu adalet banyosunöan kimİer csoauk> 
kimler cpara», kimler cceza», ve kim : 
ler chava» alacak!ar~ 

Selim Tevfik ............................................................. 
Kardeşlerin Bursadadır. İşte çocukluk 
fotoğrafın ... Hatırlıyor musun, karlar a
rasında kaybolmuştun. Nerede kaldın 

1 

merak etmiştık. 
Çocuğum hayrette kalıyor. Ağlıyarak 

ev geliY,or. tşı bana anlatıyor. 
Doğrusunu söylemek icab ederse bu 

ana ile babauın haline acıdım. Cidden 
iyi insanlar ... Çocuğumu kendilerine ver
sem bağırlarına basacaklardı. Hazin bir 
hadise ... Bu işi iyi idare edilmiş değildi. 
Evime gel!ı> misafir olacaklardı. Madem
ki çocuğum kaybolan çocuklarına benzi
yor, kendilerine damad yaparız, olur ... 
Biter .•• 

pılan çalışmalar sayesinde umumi sulhu 1 
koruyabiliriz.• 

Atina, Biikreş, Belgrad Sefirlerimiz 
Viyana da 

Viyana 3 (A.A.) - Türkiye 
Vekili Dr. T~vfik Rüştü Aras 
Türkiyenin Bükreş, Atina ve 
orta elçilerini kabul etmiştir. 

Hariciye 
elçilikte 
Belgrad 

Rüştü Aras Peştede 
Budapeştc 3 (A.A.) - Türkiye Hari

dyc Vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras, bu 
akşam buraya muvasalat E>tmistir. 

Doktor Rüştü Aras, Budapeştede yir
mi dört saat kalacak ve bundan bilistifa
de hariciye nazırı B. de Kanyaya hususi 
bir ziyarette bulunacaktır. Doktor Aras, 
yarın akşam Bükreşe hareket edecektir. 

Antonesko Bükreşe döndü 

Bükreş 3 (A.A.) - Cenevreden dönen 
hariciye nazırı B. Antonesko. bugün öğle 
üzeri Bükreşe gelmiştir. İstasyonda Fran
tıa, Sovyetler Birliği, Türkiye elçileri, 
Yugoslavya ve Çekoslovakya maslahat
güwm ve hariciye yüksek memurları ta
rafından selfunlanmıştll'. 

{ı 

~\ 
Bayan, doktorundan bir 
"Güzellik reçetesi,, istemişti. 
Doktor, ona şu kısa reçeteyi 
yazdı. 

- KREM VENÜS! .... 

-y~~i ~Üİkiye. ~Üf~ttiŞl~~i-
Ankara, 3 (Hususi) - Çarşamba 

kaymakamı Zeki, Taşköprü kaymaka· 
mı Kemal Erkin üçüncü sınıf mülkiye 
müfettişliklerine tayin edilmişlerdir. 

mamı - Takdir edilen kıymet 41 llra. 
Müflis Ayanoğlu Melımede ait yukarıda 

yazılı mallar açık arttırmaya konmuştur. 

Şartnamesi 15 Haziran 037 tarihinden itl• 
baren müşterilerin tet.klklne hamdır. 

Mezkur malların birinci arttırması 6 Tem 
muz 937 salı günü saat H - 16 da Ycnlpos-
tanede kain iklncı lfii.\s dairesinde _,as ma• 
sası memuru tarafından yapılacaktır. 

Arttırmaya. iştirak edecekler takdir edi· 
len kıymetin yüzde yedi buçuğu nlsbetinde 
nakti veya bir milli banka teminat mektu• 
bu ııe pey akçesi tevdi edeceklerdir. 

Malların müterakim vergisi ve lcare ve 
tanzifat ve tenvlriye resmi ve 20 senelik ta
viz bedell ve bütün ferağ harı; ve pulları, 

delU'ıllye vesalr bütün rüsum müşteriye ait
tir. 

Birinci arttırma takdir cdllen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini buldu!;u takdirde kat'l 
ihalesi yapılacaktır. Aksi t:ı.kdirde arttırma-

ya iştirak edenlerden son pey verenin ta "' 
ahhüdil baki kalmak üzere iltlncl arttırma 
on beş gün uzatılarak 21 Temmuz 937 çar
şamba günü ayni saatte mrısa memurluğun
ca her ne bedel verilirse ihalesi yapılacaktır. 

Arttırmaya talip olnnlarln izahat almak 
tstiyenlertn 934/1 numara ile <lalreye müra· 
caat etmeleri ve satış gününde dnirede ha-
zır bulunmalan ilan olunur. <33048) 

Operatör • Urolog 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yollorı 

hastalıkları mütehassısı. 1\0prQbnşı 
,.. Eminönü han Tel: 21915 ................................................... -........ 

Yeni banknotların 
Basılması işi 

Ankara, 3 (Hususi) - T.Andrada 
bastırılmakta olan banknotların knhp· 
}arının hazırlanması, basılması işleri • · 
ne bakmak üzere banknot iptal komis
yonu azasından Besim Rifat Merkez 
Bankası tarafından Londraya gönde • 
rilmiştir. 
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12 Sayfa 

L 1 M ON Ç 1 Ç EKLER J· 
asan ve esrin olanyalaf 

Türkiyede en çok satılan ve Avrupa ve cihan tarihinde misli ve rnenendi 
olmıyan kolonyadır. Bütün ıtrıyat mütehassısları, sinir doktorları tarafından bu 
müstesna kolonyayı sevmiyen kimse bu lunamaz. Bir damlası bir limon ve çiçek 
bahçesinde gib; kokuları neşreder. 

Hasan ve l-lesrin losyonları insanı cennet ve çiçek bahçelerinde yaşatım be
dialardır. Mutlaka Hasan markasına dik kat. TaklitlP.rinden sakınınz. Hasan 
deposu. 

Hasan deposu: İstanbul, Ankara, Eskişehir, Beyoğlu, Bcşiktıı~. --
cı;ı:a:xp Küçük çocukları eğlendirmeğe ve ilk adımla

rını kolayca öğretmeğe mahsus salıncaktır. 

·~· A. Ki Fi DE S 

SON POSTA 

Botun cihanda elli senedir dalma üs
ton ve eşsız kalmıştır. 

KREM BALSAMiN 
BOyük bir bilgi ve uzun bir tecrObe 
mahsulü olarak vOcuda getirilmiş 
yegane sıhhi hremlerdir. 

KREM BALSAMiN 

, 
i DAiMON Fenerleri 

Meraklılarına Müjde: 
200 ili SOO metre •••k veren 

DAIMON 
Fen erleri gelmiştir. 

iyi '''le almak için valnız 

DA İM ON Pilleri 
ile 

DA i M ON Ampullarını 
kullanınız, . ve her yerde D A 1 M O N 

markasına dikkat ediniz. 

Yalnn. " iyi ,, 

POKER 
oıçakları vardır. 

Dayanıklığı ve keakinliği birer birer kontrol 
edildiğinden hepsi de mütesaviyen 
keskin ve dayanıklıdırlar. 
Şayet onlardan biri, sizi tamamen 

memnun edemedi ise "Poker,, bi
lamünakaşa değiştirecektir. 

• 

H.._ 4 --=---

Şöhr<'tini söz ve şarlntnnlıklu değil .., .,. Bu O/o YÜZ BiR ~ARANTiDIR. 
1 

s 
sıhhi evsafını Lonı1ra, Paris, Bedin, __ --
Nev - Y ork gllzellik enstitOlerinden ıiiiiiiiiiiiiiii;"J:iH::arbhi':iy::ed~e~~ iıiii-... ~~:.~:"JKİGüÜİilli;;:ye:tı"tııi· =mi~kt=ar::;:da:-4--
yOzlerce krem arasında birincilik ınU· •• H A K i K f 
karatını kazanmış olmakla isbat et- B E L V U 
mişt~REM p ALSAMiN bahçesi 1 İngiliz Kumaşları 

Bayan MUALLA 
Gl\ndüz için yağsız, gece için yağlı 
ve halis acıbadeın hremleri. Tanın

mış ecza, ıtrıyat VJ tuhafiye mağaza
larında bulunur. 

İNGİLİZ KA..'lZUK ECZANESİ 
BEYOGLU - IST ANBUL 

ve 

ÇAGLA YAN SAZ HEV'ETI 
aynca: S. A T 1 L L A 
RevUaUnUn yenlllklerl 

__.;;;_ 

Galatada, Karaköyde 

J. MOTOLA 
kumaş tkarethanesine gelmiştir· 
EN ALA CİNS, 

1 8 T A N B U L ---··-·-· --· ·- -- .. -~ Dr. ihsan Sami ... 

EN MÜNTEHAB DESENLER 
Fiatlar her yerden ucuzdur. He

men satıl.ın bu kumaşları gönnelc 
üzere liitren mağazayı ziyaret edi· 
niz. k k d ÖksOrUk ve nefes darlığı, boğmaca 

FIRSATTAN İSTİFADE EDiNİZ 

Beyoğlu, istiklal Caddesi Kallavi (eski Glavany) Son Posta Matbaası Ö K SOR OK ŞU R U BU J 
so ağın öşesin e Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ ve kızamık ökstırUkleri için pek 

Alimetl T I! L E f O N 41429 SAHiPLERİ: A Ekrem UŞAKLIGİL tesirli iH\çtır. Her eczanede ve ecza 
t arlka Resimli kataloğumuzu posta ile isteyiniz. S. Ragıp EMEÇ .,. depolarında bulunur. ~ ~--------~ 
~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-----

Zumriit Valov Ka lıcalarının 
. 

Asırlardanberi tecrübe edilmiş radyo aktiviteli ve müsekkin hassalı meşhur suları; müzmin 
romatizma; siyat1k; ağrılı barsak iltihapları, anterekolit, müzmin ishal ve dizanteri, ağrılı 
basur memeleri ve sancılı kadın hastalıkları, nikris ve her türlü nevraljiler gibi hastalıkları 
muvaffakiyetle tedavi eder, 

Tedavi, mütehass1s doktorların nezareti altındadır. Biyolojik her türlü tahliller için 
laboratuvar ve fizyoterapi, tesisatı vardır. 

Bu sene kaplıcaların otel ve lokantalarında btlyflk tekemmmıer 
yapılmıştır. ı Hazirandan IUbaren liattardaki ucuzluk bilhassa 
calibi dikkattir. 

Çınar oteli : Bir günlük pansyon komple .. otel ve yemek., bir kişi 
için •• 325., kuruştur. iki kişi için otel ve yemek .. 550 ., kuruştur. 

Biylk otel: Bir giialtik pansyon komple •• otel ve yemek ., bir kişi 
için 350 kuruştan başlayarak kat ve odalarına göre yedi liraya 
kadardır. 

İki kişi için altı liradan dokuz liraya kadardır. 
r 

iç ·n ayrıca tenzilat yapılır 
Lokantalarda bilyük bir itina ile hazırlanan yemeklerin tablodota: 

Btlylk Lokantada 100 ve Park lokantasında 70 kuruştur. Al&kar 
yemek Hatlarında dahi teazllit yapılmıştır. 

Aileler 

Banyo liaOarı geçea senere nazaran çok acazlatılmıştır. "3074
,, 


