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"' Atatürk bugiin Şark 
seyahatine çıkıyorlar 

Segalıatin 25 gün kadar sürmesi 
muhtemel görülüyor 

Atatürkün şark seyahatleri bugün başlamaktadır. Büyük 
Şefin rükOplarına tahsis edilen İzmir vapuru dün Dolma
bahçe sarayı önünde demirlemiştir. 

erkanı ve askeri erkan tarafından ka?'§ılanacaktır. Atatürk 
Trabzondan Erzuruma hareket buyuracaklardır. Bu seyahaı
tin 25 gün kadar sürmesi muhtemeldir. 

* Trakya Umumi Müfettişi General Kazım Dirik dün Edir-
neden ıehrimize gelmiştir. Kazım Dirik Dolmabahçe sara
yına giderek Atatürke tazimatt'i bulunmuştur . 

İdare ~leri telefonu : 20203 Fia tı 1 lt111'11f 

Petrol ve benzin fiatları 
yarı yarıya ucuzluyor 

Petrol 
dan 

alınan vergi 

15,50 
kurUf iken 

7,60 
kul'Uf oluyor. 

Hükümet, Millet 
Meclisinden 
Salahiyet ve 
-
Kanunların 

--------------------Tadilini istedi 

Benzin 
dm 

alınan vergi 

20,90 
kul'Uf iken 

10,40 
kul'Uf oluyor. Atatürke bu seyahatlerinde Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, 

Orgeneral Fahreddin ve Meclis ikinci reisi Hasan Saka re
fakat etmektedir. Atatürk doğruca Trabzona çıkacaklardır. 

1 Trabzonda 3 üncü Umumi Müfettiş Tahsin Uzer ile vilAyet 
. , .J t 
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Hatay, 1 Haziranı 
bayram günü ilin etti 
SURİYEDE YENİ NOMAYiSLERI 

Hataylıların kararı Vatanileri büsbütün kızdırdı, meşhur gömlekli kahramanlar 
da ayaklandılar, nümayişler, ıreçit alayları ve nutuklarla gösterilen hiddet ve 

şiddet sade Türklere münhasır kalmadı, Fransa, Irak, Mısır 
hükumetlerile Milletler Cemiyetine de atıp 

-· 

üüzel Antakyanın umumt görünüşil 

Şam, 3 Haziran (Hususi Muhabirimi~ )ar ve mağazalar kapandı. Her tarafta 1 daha coşkun yazılarla çıktı. Nümayişler, 
Yazıyor) _ Bugün bütün Şam ve Suri- insanlar sokaklara döküldü. Demir göm- geçit alayları, meydanlarda nutuklar, 
)e Yerinden oynadı. Her tarafta dük.kan- !ekliler teşkilltı ayaklandı. Gazeteler (Devamı 10 uncu sayfada) 

Şimendifer siyasetimizin 
yeni zafer ve hedefleri 

Türk - lrnk - ıran ' Sivas -Malatya 
demiryollan demiryolu 

birleştiriliyor dün tamamlandı 
Hükumet fevkalade 

tahsisat isteyecek 
Hat birleştirilirken büyük 

tezahürat yapıldı 
Sıvas 7 (Hususi) - Cumhuriyet hükft

rnetinin ıimendifer siyasetinin yeni bir 
zaferi olan Sıvas - Malatya hattının bir
..J.eşmesi Kangal balkının coşkun tezahü
ratı ile kutlulandı. 
Mayıs nihayetinde birleşmiş olan bu 

hattın Malatya ve Sıvas tarafınran gelen 
ferşiyatının son rayları davul zurnalarla 
birleşme mahallinde içtima eden bütün 
civar köylülerin tezahüratı aruında bağ
landı. 

/bni Sinanın 
Dokuz yüzüncü 
Yıldönümü 

Türk Tarih Kurumu büyük 
bir ihtifal tertip etti 

Başta Malatya valisi İbrahim Etem ve 1 

Malatya kısmı müdür muavini ve bütün Büyük Türk h.dl:im ve filozofu lbni Sina 

r. 

!stanbulun benzin ve petroı aı::poıarınl'ian birkaçı 

-. 

Ankara 7 (Hususi) - Petrol müştek·ı 1unduran hükumet ayni zamanda motöl' 
katının müdafaa vasıtalannda ve ekono- lü nakil vasıtalarının memleketimizdt 
nıik hayattaki ehemmiyeti günden i\ine mütezayit ve inkişafını temin için alına-
arttığı cihetle bu vaziyeti göz önünde bd. (Devamı 10 uncu sayfada) 

Yeni orman kanunu 
tatbik edilmeğe başlandı 
Kaçakçılığa ve ormanların tahribine karşı konan şiddetli 
cezaya ilk çctrpılan lnebolu limanına mensup bir motör 

oldu, motör müsadere edildi __ ,, 

Yeni kanun tahripkar baltanın tabiat seruetini kurutmasını imkônıız hal« 
getir ecektir 

Zonguldak 7 (Hususi) - Yeni onnan ,hip memleketlerde olduju gibi, orman 
kanunu iki gündenberi meriyete girmif- aervetinin inkişafı ve korunmuı bakı-
tir. Bu kanun. ileri iktisat bünyesine sa- (Devamı 10 uncu ıat1fada) .............................. ~ .............................. . 

Küçük okuyucularımız için 

Eğlenceli bir mDsabaka 
Oç mektepliye 25, 15, 10 lira veya 
bu kıymette hediyeler vereceğiz 
18 gün cazetede 18 muhtelif resim neşredilecek.tir. Bu resimlerdeki §e -

ldllerin. ilk harfleri birletince her gencin i§ine yarayacak bir ıeyin adı mey
dana çıkacaktır. Müsabakamıza bir kaç güne kadar başlıyoruz. Nafıa Vekili Ali Çetinkaytı 

" YYazı;. 10 uncu sayfada) 

Sıvas - Erzurum hattı başmüdürü ile ı 

(Devamı 10 uncu sayfada) .. (Ya.mı 10 un.ctı ıa.11fada.) ~--------------...... ----------------------



2 Snyfa SON POSTA Haziran 8 
-==========,,-:::===============:================================================================================================<''"=================::::::...=:::=:======-:::::::' 

,-----------------~ -,ı Hergüıı 
---

ispanya etrafında 
Cereyan eden 
Yeni diplomasi hareketi 

Ya7.all: 1\luhitfin Birgen 

~ eutsclıland hadisesinden son

'l.b:::U ra, ayni tarzda bir taarruza 

uğramı~ olan İtalya ile Almanya, Lon
dradaki İspanya işlerine karışmama ko
misyonundan çekildiler. Bu suretle Al
meria bombardımanı hadisesinin kapan-

masını müteakip ikinci bir hadise mey
dana çıkmış oldu. Almanya ile ltalyamn 
tezlerine göre, İspanyanın sosyalist hüku
meti bu hadıseyi, sırf, kendi sahillerini 
kontrol eden gemileri kaçırmak ve bu fır
sattan bilistifade memlekete istediği şey
leri sokmak maksadile çıkarmış olmak 
!fmın geliyor. Bunun için, İspany~ hükii
metinin bu nevi tecavüzlerine karşı ge
lecek müessir ve emin tedbirler alınma
dıkça Almanya ile İtalya Londradaki ko
misyona avdet etmiyeceklerdir. 

Bu teze karşı, diğer devletler bir şey 
söyliyerniyorlar; bu işin başlangıçtanberi 
takibi vazifesini üzerine almış olan İngil
tere ise, Almanya ve İtalyayı ikna ede
cek çareleri aramaktadır. Bu çareleri a

ramaya müstacelen ihtiyaç ta vardır; 
çünkü, İspanyanın şark sahili bu halde 
bırakılırsa İspanya ile olan kara hududu

nun kontro!una muhalefet edeceğini de 
öbür taraftan Portekiz hükümeti tekrar 
edip duruyor. 

* 
Almanya ile 1talyaya ne gibi teminat \ 

verilebilir? İspanya hükümetinin verdiği 

ve vereceği teminatın Almanya ve İtalya 
ıçin kıymeti yoktur. Onların namlarına 

ötekiler, yani, İngiltere, Fransa, Rusya 

t,.minat verebilirler mi? Bu da mümkün 
değildir. Ne yapmalı? İngiltere diyor ki: 

cAlmanyanın istediği teminattan maksat 
geniş bir saha olan şarki İspanya sahille
rinin fili ve hakiki kontoluna kif.i kuv-

vet mevcut olmamasından ileri gelen bir 
vaziyete karşıdır; şu halde, bu kontrol 
hattı sıklaştınlacak ve fili bir kontrolu 
kat'i ve kafi bir şekilde tesis edecek olur
aak Almanya ve İt<ılyanın istedlk1eri şe
yi yapmış oluruz.> 

Bir yandan bu tarzda düşünmekte olan 
1ngiltcre, bir yandnn da alakadar iki 
memleketten, kendilerinin ne suretle tat
min edilebileceklerinin bildirilmesini is-

tiyor. Meselmin ehemmiyeti çok fazla 
olsa gerektir ki İngiltere bu mesele et
rafındaki münakaşaları mahrem tutma-

Resimli Makale: X AnlaşamıyacaAınız adamla fazla konuşmayınız ... X Sözün Kısası 

Boğaziçinin deniz kıyısı gazinc.Janndan birinde b!r cina

yet oldu. Bir masada bira içen iki arkadaştan birı diğerini 

öldürdü. İkisini de tanıyan şahitler mahkemede: 

- Zateıı {?eçir.ernez, buna rağmen konuşurlardt, hadise

ye sebep sadece bu geçimsizlik olmu~, alkol da bu geçim

Emniyet ve 
Asayiş 

E. Talu 
Birçokları gibi ben, öyle devirlere ye

tiştim ki, bu memlekette gece yatsıdan 
sonra arkad~c;sız, silfıhısz, fenersiz ve so
pasız sokağa çıkılmaz, bir konaktan öte
kine zaptiye:tlz yolculuk edilmezdi. 

Payitaht olan İstanbulun bazı sokakla· 
nndan gündüz bile geçmek tehlikeli idi. 

Zabıtai mania yalnız crızayı aliye rnu· 
gayir> cf'al ve harekaü tarassut ve rne
netmekle meşgul olur, adi cürümlere, hU• 

kuku umumiyeye taallUk eder suçları 
pek aldırış etmezdi. 
Halkın eksı~riyetine bir kanaat yerle~· 

mişti: Polis haydudlarla ortaktır! Ve bıl 
feci kanaati cerhedecek, tashih edecelt 
hiç bir delil, hiç bir emare yoktu .. 

Ruhi zıddiyetlerle birbirlerine kaynıyaıntyan bünyeler İç Anadolu, Rumeli Balkanları şöyle 
vardır. Bunlar karşılaştıkları zaman aralarında mevcut dursun: Boğaz.içi sırtlarında, Marmara v• 
mizaç ıhtilafı yekdiğerinin bayatını cehennem haline ge - Karadeniz kıyılarında eşkiya çeteleriı 
tirir, arada hadise çıkmasına da sebep olur. B!r tanıdık ile kır serdarları dolaşır, türlü habaset işler .. 
anlaşamıyacağmızı hissettiniz mı ondan derhal uzaklaşınız. lerdi .. 
Hem kendinizi korumuş, hem d~ selamlaşılacak bir işin.ayı İzmirde bit· haydud çetesinin, valinin 
muhafaza etmiş olursunuz. oğlunu dağa kaldırdığı zamanlar o kadat 

~~=~~~~~~~~=========-==-=:=--===:::a:ı-===~~====ı:::o:::ıı-z::::ı:-=::ıo=-==::::a:::==-m:ıı:::a• uzak değildir. 

( S ~ ~ A R A ~ o N D A J , Padişahın yaveri hususisi unvanını ta• 

stzliği son derecesine çıkannıştu, dediler. 

"=" ~ :uı ;;;;;;!!) ,pyan bir paşanın, avenesi ile birlikl
8 

... _..., _______ '"".'."' ____________ , ______ _: ______________ :. __ ..J_ Beyoğlundaki mağaza sahihlerini harac9 

Banyo meralılııı kestiğini o devirlerde duymıyan kaırna.· .,_H_R_G ________ .. Amerikalılar mıştır. 

Bir agı E UN BiR FIKRA Horozlara elbise Osmanlı imparatorluğunun inkiraz se-
Yavrusu beblerini kaydedecek olan istikbalin ta· 

Giydirmeğe başladılar rihçileri bu emniyet ve asayiş yokluğuntl 
Bahane 

Londra hayvanat bahçesinde bulunan 
bu ayı yavrusu Sibiryadan gelmiştir. 

Cana yakın ta\·ırları ile değ~ yalnız bah
çe sekenesine, bütün seyircilere de kendi
sini sevdiren ayıcık, önüne koyulan bir le
ğende banyosunu yapmakta, banyo vak
tini geciktirseler keskin feryatlar kopar
maktadır. 

Ölümü korkutan adam 

Borcuna sadık olmamamasile tanın
mı§ bir adam terzihaneye taksitle bir 
kostilm yaptırmı§tı. Terzinin tahsilda
n ilk taksiti almak için belki on defa 
müracaat etmiş, fcikat metelik bile a
lamamı§tı. Son müraaıatında: 

- Bizim terzi, eğer bugün de taksi
ti almadan gelirsen seni koğarım. 

Dedi. Borcunu ödem.eye niyeti olmı
yan güldü.: 

- Acıdım sana, dedi, senin terzi se
ni koğmayı aklına koymuş, bunu ba
hane ediyor. 

~--·-----------------------· Paris sergisine 
Girenleri sayan alet 

da en başta zikredeceklerdir. 
Bugün, cumhuriyet rejimi bu fecaati 

ortadan külliyen kaldırmıştır. Ana yur .. 
dun bir ucundan öbür ucuna kadar, Tür1' 
vatandaşı kendini tam bir huzur ve ern· 
niyet içinde hisseder. 1937 yılında, dağ 
başından geçen yolcu, şehirde dolaşan 
roctik kadar emin ve müsterihtir. 

1 Bir devletin kuvvet ve kudretini ölç• 
mek için kullanılan miyarlar arasındıı 
dahili emniyet ve asayişin istikrar dere
cesi birinci planda gelir. Kemalist Tür· 
kiyenin polisi de, jandarması da, bunlara 
yardım eden diğer teşkilat ta, yar ve ağ· 
yara karşı bu hususta çok muvaffakiye~· 
li, çok şerefli bir imtihan vermiş, rcjil1l1' 

Hadise bermutat Amerikada olmuştur. mizin kuvvetlenmesinde çok kıymetli bi· 
Cins horozlara aşın derecede düşkün rer amil olmuşlardır. 

olan bir Amerikalı kadın evinin içinde Onun içindir ki, Kamutayın son toplan· 
yaptırdığı çeşit çeşit kümeslerde tam tılanndan birinde polis ve jandarma biit· 
115 tane horoz beslemektedir. Horozla- ~eri mevzuu bahsolurken, millet vekil· 
nnı her asnn kıyafetlerini gösterir elbi- Ieri bu fedakar ve faziletli vatan hadiıtı• 
selerle süsliym kadının evi Meta bir ho- · !erine karşı hassas dz.vranmışlar, :rnuıa· 
roz meşheri halini almıştır. kerata bir nevi minnet ve şükran tezahii• 
Amerikalılar hergün bu eve alon et- rü mahiyeti vermişlerdir. 

ya da itina gösteriyor. İsviçreniD Nordlingen darülacezesinde 

mekte, ufak bir ücret mukabilinde, hem Gene onun içindir ki Türkiye curnhıl' 
kadının bu garip koleksiyonunu seyret- riyet merkezini süsliyen ilk abidelerdeJl 
melde, hem de elbiselere bakarak kıya- biri, memleketin artık ilelebed müemıneıı 
fet tarihine dair olan bilgilerini artır- alan emniyet ve asayişini ve bu emniyet· 
makta imişler. le asayişin ıstikranna çalışanları tebci.1 

* 60n günlerde çok y~lı bir ihtiyar olan 

Nezaketi çok aşikar olan bu vaziyete Smit isminde biri ölmüştür. Smit evvel
göre bu işlerin içinden sulh için bir fona- ce iki defa ölüm cezasına mahküm olmuş 
lık çıkabilir mi? Avrupada pamuk ipliği- ve her iki defasında da son dakikada mu
ne bağlı duran sulh vaziyetine bakanlar, cizevi şekilde kurtulmuştu. Bu adam es-

Mareşal Blomberg'in İtalya seyahatine kiden Meksiknmn korkunç imparatoru 
de işaret ederek Berlin ile Romanın İs- Maksimilien'in maiyetinde idi. 1867 de 
panya işlerinde yeni bir sürpriz hazırla- imparator kurşuna dizildiği zaman yanın

makla meşgul olduklarını iddiaya kadar · da bulunan birçok adamlar da idama 
gidiyorlarsa da, bizce bu iddia fazladır. mahklım edjlmişlerdi Bu idam hüküın
Bu seyahat, o hadiseden evvel kararlaş- ıeri herhangı bir mahkeme tarafından 

tırılmış bulunduğu için birini diğerine değil, rastgele verilmekte idi. Mesela: öl
bağlayıp bundan feci neticeler çıkarmı- dürülecek adamlar kafile kafile dizilir, 
ya mahal yoktur. Fakat, şurası vazıhtır 
ki, İspanya işlerine karışmama komisyo- :Karma karışık bir sıra ile sayılır, hangisi 
nuna istemiye istemiyc, manevi bir taz- sekizinci rakama tesadüf ederse hemen o 
yik altında iştirak etmiş olan Almanya öldürülürdü. Smit te diğerleri ile böyle 
ile İtalya bu vesileden bilistüade bu ko- graya konduğu zaman kendisinin alt ba-

misyonun çalışmasını baltnlamak isti
yorlar. 

Bütün mesele burndadır. Almanya ile 
ltaıya, bugünkü vaziyeti, Avrupayı ye
niden karıştıracak bir hadde kadar götü
recek müdahalelere taraftar değildirler. 

Fakat, buna mukabil bugünkü vesileden 
istifade ederek Londradaki komisyonun 
ayağına karpuz kabuğu koymıya çalışa-

caklar ve bu sayede Frankistler için mü
sait vaziyetler temin etmek gayesini gü
deceklerdir. 

şmda bulunar. birisi sekiz rakamından 

'kurtulmak için bunun önüne geçmişti. 

Fakat sekiz sayısı tam ona isabet ederek 
Smit muhakknk ölümden kurtulmuş oldu. 

Bundan sonra memleketine gelip bira
hane işletmeğe başlıyan Smit bir müd

det sonra dahil olduğu ordudan kaçt1ğı 

ıçin idama mahkt1m edilmiş, kurşuna di
zilmek üzere kışlanın haricine götürü
lürken cezasının on sene küreğe tahvil 

edildiği haberi gclerek hapishaneye iade 

• 

Pariste açılan beynelmilel sergıye giz
lice giremezsiniz. Bu alet sizi mutlaka 

görür ve sayar. Aletin içindeki fotoğraf 
tertibatı öyle yapılıru.ştır ki ufak bir zi
ya tebeddülündcn müteessir olmakta ve 

bir muaddid derhal rakamları kaydet
mektedir. Bu alet vasıtaslle serginin kaç 

kişi tarafından ziyaret edildiği tesbit o
l unınaktadır. 

Yalancılık mü sa bakası 
w Parisre sergi münasebetile yapılan 

eglenceler meyanında bir de yalan söy 
leme müsabakası yapılmıştır. 

Bu müsabakaya J 20 kişi iştirak et· 
miştir. Birinciliği Bordo barosundan bir 
avukat, ikinciliği Amerikalı bir komis
yoncu, üçüncülüğü de bir mağaza tez· 
gahtarı kazanmışlardır. 

Avukat, Almanların Almeriayı bom 
~ardıman ettikleri günde, İtalyanın 
Ispanyaya asker çıkardığını, Fransız -
ları!1 harbe iştirake karar verdikleri 
ve Ingilizlerle Türklerin de bütün Bal 
kan devletlerile müştereken harbe ka
rar verdiklerini söylemiş ve bir çok 
kimseleri inandırmıştır. 

A.ı-nerikalı komisyoncu, fennin bir ha· 
rikası neticesi Rokfellerin kalbinin tek
rar işlettirilmeğe muvaffak olunduğunu 
ve mumaileybin tekrar yaşama asarı 
gösterdiğini söylemiştir. 

Mağaza tezgahtarı ise: Bütün Av • 
rupada hükümferma ()lan mor ve va

olunmuştur. Sınit nihayet _yukarıda söy- lis mavisi elbiselerin artık kulİanılma- , 
!ediğimiz gibi bir darülacezede kendisin- yıp kıpkırmızı kumaşların giyileceğini 
den mütemadiyen kaçan ölüme kavuş- söylemiş ve sözünü bir ~k kadınlara 
muştur. kabul ettirmiştir. 

Orta yerde kime ait olduğu marum bu
lunmıyan tahtelbahirlerin dolaşmakta 

bulunmasına rağmen, bugünkü ihtilafın, 
Avrupa için umumi mahiyeti haiz gaile
lere ve korkunç ihtimallere kadar gitmi
yeceği muhakkaktır. Fakat, buna muka
bil, Frankistlere daha müsait şartlar te
mini için bunlann dostlnnnın son dere
ttye kadar çalışacakları dn aşikardır. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

Muhittin Birgen 

Belediye hususi evlerde inek ve koyundan SÜ': ~ıkanlıp mesi, kontrola tabi tutulamamalan düşüncesinin bu yasa _ 

satılmasını, yoğurt yapılıp piyasaya sürülmesin: yasak etti ğın konulmasına saik olmuş olma~ı çok mümkündftr. Yalnız 
. . bu yasağın tatbik edilebileceğine biz inanmıyoruz. fa.kat ey 

Bu evlerde temızJik ve sıhhat luııdelerine riayet edilme - okuyucu sen: 

l S T E R 1 N A N 1 S T E R 1 N A N M Al 

için dikilmiştir. 
Bugünün, nezih, muktedir, vazifeşinas. 

kahraman ve bütün bunlarla bcrabe1 
mütevazı ve kanaatkar polis ve jandar· 
.rnasına biz de kalbimizden kopan takdit. 
sevgi ve saygı duygularını bir kere dah8 

bu sütunlardan sunmayı manevi bir }laı 
teJakki ederiz. 

Eki:, • 

Yeni bir hastalık 
Arnerikada yeni bir hastalık türcıni~ 

tir. Bu hastalık gripten sonra burıınl~ 
alakadar noktnlRrda vukubulan bir ne" 
iltihaptır. ·rr Bu hastalığ:ı tutulanlar ne duyabı .\; 
ne de işitebiliyorlarmış. Sinirleri geril 
yor, asabları bozuluyor ve nihayet ıteP. 
lerini öldürüyorlarmış. --- . -·-- ·- . . - .. ~-------'----

Biliyor musunuz ? 
1 - Amerika hükumeti hangi yı1d• 

teşekkül etmiştir? 5 
2 - Şimdiki İtalya veliahtı olan pre~e 

Umbertonun karısı olan Prenses ~ar~ 
Jose de Piemont kimin kızıdır ve §lfll 

kaç yaşındadır? • 
3 - Süveyş kanalı ne zaman açıırnıŞ 

tır? 
(Cevaplan Yann) 

* ' Dünkü Suallerin Cevaplan: . .-
ı - Balon 1821 yılında icat edil.JnlŞ 

tir. tıt· 
2 - Çırağan sarayı 1910 da yanrnıŞ. 
3 - cZaliın bir zulme giriftar olur ahı!' 

· ·rafl' 
cElbette olur ev yıkanın hanesı vı 

mısraları Ziya Paşanındır. 
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TELGRAF HABERLERi 
Hariciye Vekilimiz 

bugün geliyor 
e Bir ganlış bir felakete sebep olacalctr 
• Almanya t:1e Balkanlar 

Iranla akdettiğimiz 
mukavele tasdik olundu 

Bu münasebetle Büyük Millet Meclisinin selim ve 
ıevgilerinin lran Meclisine bildirilmesi kararlqtınldı 

Dün Bükre§te ıerefine D 6yçland Alman mhlısımn hü- dır. Vaktile İspanya sahillerinill kontrolu 
muhteHf ziyafetler verildi kUmetçi İspanyol tayyareleri meselesine ittraz ec1enıer, ileri aürdüklen 

mahzurlar arasında bu nevi y•ntııhJdana 
Bükreş 7 (A.A.) - Doktor Tevfik tarafından ~·m•n• h neticeainde vukuu ihtimalini de göz &ıtınden uzak 

Büştü Aras dün B. Victor Antonesko Aıma_nyanın Almeria mii.m_kem t.pm. tutmwm•jlan:lı. Siyasi vaziyetlerin aergtn 
Ankara 7 - Bugün Refet Canıtezin adliye mukavelenam~ 8 • Telefon ve ile ~ bir. mülikat!- bulun~uştur. yol Ju:namnı topa tutım.O. lıAml olan buluncluiu sıralarda. büyük ihttlltlH 

~kanhğında yapılan Kamutay top • teJcraf an'•fl"'"ı, 9 - Havai seyrüse • Bülueş. cıvanndaki Baneasa ~ şere- gergin vaziyet ")umupmqtır. ~t ... , çok defa küçük bAdiseJerden dofuyor: 
lan.tısında İstanbul Adliye binasmm yan fer mukavelesi, 1 O • fbrnet mukavele- ~ne ~~anf na~ B. ~lesk~ ıle ~ panyol aulanmn mıtroıu meselem kat, DO,çlaııdın bombardımanı Wlwl böyle 
tlaas .. • teşkil ol enileme . B" bire im Jandı lis reısı SaV'lano nun nyasetlermde bır suretle ballolunmedan, heynelmile1 ilıti- bfr badire • intaç ~ 1 l8e, bun 
~.= kaldırılmasıUO: ~ikimler SL B~ :um: ~la tarsin e • öğle ~iy~feti v~r. . . .. !At tehlikesi tamunile mı olmut delil- bebini, ur!1um1 .,.:.. :!unc11 .:U: 
bnununun muvakkat maddesindeki dilmit olan lran ve Türk dostluğu ha- Türkıye ~arici.ye Vekıli öğleden dir. Hictiseye Alman. zırbhmım ıanare- IAzımdır. Yoksa, tu anda:ıls.n,. yangı· 
laiiddetlerin uzablmasına, maarif teş- kild mlııasmı •lmıt bulunuyor.• ~nra .. Başvekil B. Tataresko ile uzun lere •tef açmasa iddıasmm dolra olma- h dairesfııi ıentfleten hakiki bir 
ldıitına ait kanunun 11 inci maddesi lımUr w1a.... ..,_u bır mulikat_!a b~lunm~ur. dılı da bugün arbk anlaplmJftlr. ÇOııktl :t :ı: abmf bu]ımacQta. 
hiikmünibı de iki yıl teciline ait ka • Sar•ğlu Şükrüyü takiben Kürsüye Akşam u:nen.' B. yı~r Atı~ko ~::~a:.:~: ~ = * 
llunlann s..ınn· • cl müzakereleri pıl .,. -len Halil Ment...... • lmıir .. de aynıt t~raf ından şerefme bır dine verıbnış • ~ 6 1M& 

.., f8 e... ~ ır dö Majork'ta bombalanan İtalyan ve Al- Alman hariciye nazmmn Belgrad ve 
lllış ve bunu takiben Türkiye - İran a· suretle alkışlarla" ve tasvip sadalarile · * man gemilerinin vaziyetini kontrol et- Bulgaristanı ziyaret etmesi. Almanya • 
rasında imza edilmiş olan muahede ve karşılanan beyanatta bulunmuş ve ez- '-..r.k R"" t •• A mek üzere Bal-• a.1-ı--- tri+-i• ve t.e- wnn Balkanlarda 

Hariciye Vekilimiz Tcv.ıı uş u • - ~- ..... uy -llıukavelelerin tasdiklerine ait kanun cümle demiştir ki: .1 b cevüze .. .ıı..-...ı,a. ..,.da~ petrol --·ç Al--•- _, bir faali..,... •• t d k" • t ras, Kıöstenceden Romanya vapun e u ... --e.a ...- -~ •- .,...._ 3..-•Yihalarının miliakeresine geçilmiş • • ran ve Türkiye arasın a 1 aos • gemisinden mazut almakta bulunuyordu. •-fk•nl8r devresi al'ftUık is • 
tir k~ı k"l" kadaşı gün saat 14 de şehrimize gelecektir. ua y .. -

. luk, hariciye ve cueti ve ı ı ar • Gemiyi gören İspanyol tayyareleri, bu· tejinde olduğun11 
Bariciye Vekileti Veldlinin beyanatı mın da izah ettikleri veçhile, ~ki bü : Hı·tıer Musoıı·nı·ye nu, Franko kuvveUerile teşriki mesai e- gösteriyor. Bu gibi ziyareUerin, çok sa-

Bu münasebetle söz alan Hariciye yük şef arasında başlıyan büyiık sevgı den Balear namında İspanyol zırhlısı mimf münasebet halinde bulunan mem • 
~eki1eti vekili Saraçoğlu Şükrü, bü .. ve samimiyetin, iki milletin bütün" k~y • d• sanmış ve derhal taarruza geçmişlerdir. leketlere mahsus tezahürler olduiu mu-
lnn meclisin sık, sık ve sürekli alkışla· lerine kadar yayılmasile aldığı buyuk nJŞ8D ver l Görülüyor ki ortada kast olmamakla hakkaktır. Balkanlarda, pmdllik yapıla• 
tile karşılanan beyanatında eT.Cümle inkişaf)a neticelenmiştir. Bence iki kom beraber şayanı esef bir yanlışlık vardır. bilecek esaslı fazla bir teY olmamakla 
lemiştir ki: şu memleketin ayni prensip esaslarını Mareşal B 'ombergin buzu- Nitekim, bu yanlışlığa aebebiyet veren beraber bu ziyaretin dikkatle takip edil· 

•Kardeş İran ~vleti ile akdetmiş tatbik ve tahakkuk ettirmeğe başla • • f İspanyol tayyarecileri de bu hatalarını, eliği inkir kabal etmez bir hakikattir. 
Olduğumuz 1 O adet mukavelenin kabul mafarının minası çok büyük ve çok ge- runda 120 taJyan harp üslerine avdet ettikleri zaman anlamışlar- Selim Ragıp Emeç 

buyurulmasını rica edeceğim. Uzun yıl- niştir. . . gemisi geçit resmi yapb ••••••••••••••••••••-.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lardanberi İran devleti ~e. olan müna· İran ·bi~iml~ b.~tün _As~a. il~mını~ Londra 7 (Hususi - Hitler, bir ay ev- s en b ol ı· k K o n f er an s le~atımız iyi komşuluk, ıyı dostluk ve ort~ında bır kopru vazifesını gormek vel ihdas ettiğı Aır!n Kartalı rütbesinin 
lyı kardeşlik esaslarına dayanıyordu. tedir. . bü "'k ha n· ilk defa 1 k Musolini e 

Şahinşah Hazretlerinin memleketi· Mukaveleleri dikkatle tetkik edıyo- ~ t C~ı ., ' --ZL o ara. . y 
Yazan : Fikret Adli llıize vaki olan kıymetli ziyaretleri iki ruz ve iki memleketin hakikat~ ~ü. • veR on 

7 
~~~) t::_c; ~~ ile ma

dev et münasebatımıza yepyeni bir yük bir samimiyetle ve yekdığe:ı~~ r ~~be · ~ h · il~ sabah 120 Dün, gazetelerde senbolizmin baba- r senbolik bir tediye yapıldığını hatırıa-
lathanın ve geniş bir ufkun açılması • mütekabil menfaatlerini gene bu~ük eşa . . ·şı·rgk ;" cıo:.nma manev-

81 
Stefan Mallarme hakkında bir dım. Bugün de senbolik bir konferan1 

ııa bais oldu. bir samimiyeUe anlayışlannın netıce- gelmının ı ıra e . . dinlemiş oluyorduk. Şimdi düşünüyorum. 
Ank · Bö" ı b""·"'lr .. e a-leme ra an yapılnııc:tır. konferans vedleceğinı gazetelerde oku Hariciyeniz Şah; ... .,..,.ı..ın ara ve sıne varıyoruz. ye u,,...- ,,. _ · :r - M G b i ı M G.. ı San' tlar .aL •• ~ d tl - . . . .. .. .. b ak k . a r ye ore uze a n.&S 

'l'ürkiyeyi ziyaretıerindeiı sonra hasıl şaınn netıceyi haiz oıan bu os ugu Elektrik istihlak vergisi duğum zaman, ışımı gucumu ır ara demisinde bir tonferans daha verecek· 
Olan büyük ve vüs'aUi hava içınde bir teşdit edecek surette mukaveleler t~· • • • Üniversiteye koştum. Konferans orada, . B f d b" c:lbıleyfcll "tın 
an_ evve'l kendine dıic:en Va7ifey! ifa et- zim edip gönderdiğinden dolayı hu • muafiyeti hakkfft~8 bır tefsir saat 17 de verilecekti. mkış.teukse ;r e ız,yı .... nbolfk edrinfevf~ 

-ıı "" Mallarme hakkında. konferans dinle- se • onj,eransçı - . 3 &\ör inekle mükellef bir hey'eti Tahrana kUıneti tebrik ederim.• Ankara 7 (Hususi) - Elektrik ve bnı..A-- eml ~-ı.-.s ...a..J...& t ler karpsmda bıraksak, haklı bır muka· 
IÖnderdi. han medWlle •llın ve muhabbet hava.gazı istihlak resmine dair olan ka- mileek, ~ .~ bule~de, -kk ya helede bulunmuş olmaz mıyız? 

inanla ak4ettijinıb mukaveleler Bundan sonra iki memleket ar3sın· nunun bir fıkrasının tefsirini hiikümet ujr8§8n.ar ıçm unmaz enece a-
Hey'etimiz iki taraflı müzakereler· da aktedilmiş bulunan muahede v.e mu meclisten istemişti. A.likah encümen • dar nadir bir hadisedir. Nerede kaldı ki * 

Cle mutad olan müşkülatla ka11ılaşma- knelelerin tudildertDe ait amm ıa .. ıer bu httsusta brarlannı vermişler, 1Ma konferamt ftft!Cek olan zat Gabriyel 'Oııiveıırite bp•ndu çıkarken bir ah-
Qı. Her iki hey' et vaı.ifelerinin en iyi yihaları okunarak kabul edilmıştır. ve bir tefsir fıkrası hazırlam1ş1ardır. Mor~ ~r~nsadan kalk~p. bura~ • g~lmif, baba rastladım. M. Gabriyel More'yi, öl
Ua şeklini yekdiğerine mütekabiıen General Kizım Sevüktekin, Gene • Hükümet nüfusu tO bine kadar olan kendısının .bura~~ ~el~şı de bır hadıse ~ le yemeğini, Beyazıtta bir lokantada ye
).ardımda aradı ve ara sıra tesadüf e • ral Şefik Tursan, Şükrü Koçak ve Ah- kasabalarda resimden istisna edilen e- larak, Pans elçtliğimız tarafından tinı- mek yerken görmüş. Yanında zevcem ve 
dilen müşkülatı da müzakeruı yakın- dülhak Fırat tarafından verilmiş olan lektrik sarfiyabnm şümul dairesinin veraiteye bildirilmişti. Böylece, konfe- karşmnda Nurullah Ataç VUlmf, Mal-
4ian takip buyuran Şahin.şah Hazretle- ve hükiimetimizle İran ~vleti Şahin- t · · · istemekfe fdi. Hazırlanarı tef. ransın mevzuu kadar konferansçının lanne hakkında münakap ectiyorlUIDlf. 
tiıı"n müdahaleleri bertaraf etti. şahisi arasında aktedilen mukavelcle- s~:ı~~:asında mesele şöyle izah olun· fahsiyeti de bir ehemmiyet almlJ olu- Acaba Nurullah Ataç. ll'nnsada geçen)er-

Böylece: 1 .. Ticaret ve seyrisefaL"l rill B. M. Meclisi tarafından :ıcabulü maktadır: yor~. . . de tepkkül etmlf ve hemen ekaeri ausı 
ftluahedesi, 2 • Transit anlaşması, 3 • ü!Jerifte tran devleti mec'liaifte Türk G fıkrasında iBtihlak resminden is- . Unıversite konferans salonuna ~- cgap. lardaıı mürekkep zavallı Mal
Cümrük faaliyetinin tamimi mukave- Meclisinin selam ve muhabbetlerinin tisna edildiği y&Zih nüfusu on bine ka- Jim zaman, muayyen saate on bet dakı- larme akademisinden olan kimselere çat· 
lenamesi, .ıf - Hudut emni,.eti ve hudu' Riyaset makamınca bildirilmesini tek· dar olan tasabalaıdaki elektrik sarfi· ka vardı. Bun~l beraber, salon yan ya- b da il. llore kızdı mı? 
Uıti aflannm halli mukavelesi, S • Bay- lif eden takrir sü.rôli alkışlar arasın- yatı cümlesi mezkilr maddenin D fık • nya dolnn~ştu. ~ıraz ~nra, ~mamen dol- Yoba cprlnn incisi• diye takdim edi
'-ıi mukave'ıenamesi, 6 - İadei mücri • da okunarak kabul edilmiştir. Kamu • rası hükmünü ve resme tabi bir mahal· du. .Ekse?yetlni Unıversi.teli gençlerin len fehrimizin güzelliklerine meftun ol· 
illin mukavelenamesi, 7 • Müzahereti tay çarşamba gtinü toplanacaktır. deki umumi şebekeden alınan cereyan tefkil ettiif dtnleyidler arasında f8hrill du da vakit ve saatin geçtiğinfn fadwıa 

...,.. '• uırrıo= _.. ~ ~- h · 1mak üzere nüfusu 1 O bine ka • muhtelif semtlerinden aeJımif yaı.nolar mı varamadı. Ve yahut, alelQsul kapalı Is da vaziyet 1 Suriyede Veba d:ı~~n yerıerd~ gerek halkın gerek da vardı. Bekliyoıı:fuk. ~oııfe~ ... tin- çarşıya giderek. çarp kapanmadan mii-panya sanayi müesseselerinin tenviratta sar- den beş, ~ yirmi dakika geçtı. Konfe- bayaat mı yaptı? Eler bayle ile, kendisi-
Lonclra 7 (HUIUSI) - lspanyol hük6- 1Jam. 7 (Hususi) -Re'siilayn'da zü· ıettikleri veya muharrik kuvvet. ola- r~ ~elmiyontu. Yanın aat geçtl O: nf dinJemefe gelen san'at lpldannın y&-

lhet lnt'aları s..t eephesinde Cabritm bur eden wl>adan aoma Halepte de ve ak isUhlik eyledikleri elektriği istih- ne gorunmedl Nihayet onun yerine bır rine sınaat erbabı ~ elemektir ki. 
~ uı mevzilerine taarruz ede- ba vak'alan ÇJ]amfbr. Fransadan geti- ~ etmettedlı'· bafkuı aöıilndl ve: bu da bir kazanç c1ef11 mi? 
tek fiddetll bir muharebeden ..ıra tepe- rilen lelOlll ile ftbah mmtablarda a· - lConferana yok! l'ransada, MaDanne üade111fafne mat-
Jl lgal etmiflerd1r. Bu s1m tepenin 9"· 11 _,eliyab yapdmaktaclır. ,, Yalaaz harp malOlleri terfih Diye ~aber verdi buatta çatıldıtuu .,.. ve hayret ec11-
kabn noktasmdan büyilt bir ebm'ml- edilecek Amerıka hüldbnetinJn, Avrupa dev- yordum. Şimdi bunun lebebinl anlıyo 
Jeti vardır. 8İ f ...... &ı ... - !etlerinden alacatıarmı lltedilf zaman rum. '1kret Acfil 

Dün akpm Asi kuYvetJeriniıı Lemona r l'llllZ ~ ........ J•JI Ankara 7_ (H~ust) - Maliye En· .. •••••uu•n••u•n••uu•uu•• 
~. taamızlan esnasmda •va tay- flİllİJ•r cümeni ~nkü toplantısın~ ~arp Kadılcog Sa 1 Berfin 
hrelerinln himayesiyle bombudıman Kie1 7 (A.A.) _Fransız Jeanne malfillermın terf~ hal&ındakı liyıha· 
ıa,,.are1er1 cümhuriyetçilerin mevzileri- d'Arc lauvu6rii Alman bahriyesini zi- yı müzakere ket~ v~ _görüşme2erini Şirketi satın Sokakların Ja 
De yüzleree bomba tnuf)ardıl'. y~t etmek üzere Kiel'e gelecektir. tamamlayara. ~rOJeyı bu~ encume • Uj 

Saat 20 de t5 as1 ~ tepe;e taarruz Fransız kruvazörü Kiel'de sekiz giin nine aevketm!ftır. Mal.iye ~~~eni li- A /ınıgor Ç 
~iş ve geçen peqembe kaybettikleri kalacaktı,r. Bu esnada gemi subaylan yiha üzerinde esaslı ~Ir degışiklık yap- arpışma 
'-1 tepeyi tekrar iflal etmi§lerdir. tayyarelerle Berline gelecekler ve ora- mamışsa da bu defa~ı terfih. ~ı~n Ankara 7 (Hususi) - Kadıköy su Londra 7 (Röyter) _ Bitler 

1
,._ 

da bir gün gezeceklerdir. yalnız harp ~al~ne tahsisinı temın şirketinin satın alınmam etrafında Ba- . . -· .. 
A~a ft ltaqwa naiıeU edecek bir. ~ulriim ilive_ ~t~iştir, yani ymdırlık Bakanlığı ile firket rniimes- len ~kttttına ~ bazı kimseler~ 

Londra 7 (A.A.) - Reuter'"m öfrencti- feÇll'lek istiyen Almuyanm bu haklan eşkiya takibınde ~ dahıh ısyanlarda silleri arasındaki müzakere bittiğinden Katolik gençleri arasmda. dün, Berlin 
lbıe a&-e İtalyan ve Alman cevaplan iti- tecavüz eden taleplerde bulunmafa niye- yaralanarak ~a~ulıyet ~ alanlar mukavelenin imzası iıçia tiı"ketin mil- aolraJrJannda çarpqmaJar olnmt, bir 
Ilı ümitlerini keaeeek mahiyette delil- u olup olmadıll hentiz maltlm delildir. bu kanundan ıstifade edemiyecekler .. messilleri gelecek hatta phrimize gele- çok gqler w on btoUk nhJbi tenJı 
illrler. Yeni hldiseler wkuunda alınacak Bununla beraber ihtillf yalmıc:la balJNJ.. dir. ceklerdir. edilmişlerdir. 
~birler hakkında yeniden noktainazar- lemiyec:ek kadar milhim değildir. S Ba L U f H , 

1
. İzmir telefon şirketinin satın alın • 

-nn teati edilmesi l4zun gelecektir. D1fer cfhettfn Almanya ile ttaıya ko- Umer ft11 Mim ey 8 1 ması etrafında cereyan eden müzake-
kencU miidafaalan için harp gemileri- ,mtteden çe)dlmt'ğe karar vermif olsa idi- Ankar• 7 (HUSU6i) - Sümer bank reler yalnız döviz noktasından müşkü- PolOAJI RIİllCUllllll Bllkrafll 

~bazı tedbirler almafa haklan bulun- ler bu fikirlerini aÇJtça söylerlerdi, ele- umumi hey'eti yatın sabah toplanma .. lita uğramıştı, bu noktarım ön6müzde.. Bi1tr 'l (A.A.) _Polon Reisi 
::SU mal1lrndur. Mü.stakillen harekete nllnıeJrtedlr. ğa davet edilm~tir. ki günlerde halledileceği ve bir anlaş· et ya cum-
_____________________________ ..:;;;.,.;,,;..---------- - maya varılacağı tahmin olunmaktadır. •t1ra B. U......, nfUathıde huJciye 

Bacalı11ızın maalıaralılıları: Ördeğin hayreti 

~~:::;::;,;;;:-:::_,~~=.-=ı~~~---.~!~,--·~---~--:_-._,--_.-=-..,-:_~·-\:-.. ~.1.------,-,-------.. 

.. ' 

nazın B. Beck olcfulu halde, burara ıel· 
Arşidük Otto lspaflda mit ve istuJoada büyük meruimle. kul 

Saint-Sebastfm 7 (AA) - Arşidük Karol ve veltaht prens Mibail taıafındm 
Otto wn HabSbargun mütenekkiren asi karplanmqtır. 
İlpanyada buhmdulu teyit edilmektedir. 
Aqtdük bergün Bask eephesinde yarala
mp San İgnacio hastanesinde tedavi edil
mekte olan dayıSl prens Gaetmı de 
Parme'i ziyaret etmektedir. 

Avualurga B11111elılllne 
Karıı aalluJsl 

Aqidükün valdesi imparatorije Zita da Viyana 7 {A.A.) - Başvekil Şuşniıe 
İspanyaya 1:elerek olJunun yanında bir karşı suikast projesi bidisesı y&Yaf ya. 
}tas .&ijJı kal~~ va, tav&zmh etmektedir. 
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Yeni ve mes'ut bir yuva 

Emir Abdullah bugün 
şehrimizden ayrılıyor 

Bir kızımız 
fen doktoru oldu 
Astronomi doçenti Bayan Nüzhet 

fen fakültesinde ille defa olarak dok· 
tora vermiş ve fen doktoru ünvanını 
kazanmıştır. 

Muhittin Ostündağın kızı dün evlendi, merasimde 
Atatürk namına yaverleri ve Dahiliye Vekili Şükrü 

Kaya da hazır bulundular 

Bayan Nüzhet, doktora tezi olarak 
c.güneş etrafındaki fezada ziyayı bel'e· 
den kitlelerin mevcudiyeti• mevzuunu 
intihap etmiş, bunu müdafaa etmişti. 

Bu tezle, Bayan Nüzhet, ortaya yep • 
yeni bir de teori atmış bulunmakta • 
dır. Bu tezi ve nazariyeyi, meşhur Ay
niştaynın uzun yıllar mesai arkadaşlığı
nı yapan üniversite Astronomi ordi • 
naryüs profesörü Frödlik takdirlerle 
karşılamıştır. 

A1manyada bir doçent de, bu tezin 
tamamile aksini cntaya atmış ve mü • 
dafaasını yapmıştır. O da orada tak • 
dir görmüş ve doktor ünvanını kazan
mıştır. 

Ntk4h kıJ11lırken 

Emir Abdullah Çamlıcada yaptığı bir tenezzüh esnasında Beş temmuzda Laypzigde toplana • 
cak olan beynelmilel Astronomi kong· 
resinde bu iki zıd mevzuun müzakere 
ve münakaşalara esas tutulacağl söy • 
lenmektedir. 

İsta~bul Vali ve Belediye Reisi Mu· ı Nikah Beyoğlu Kaymakamı Danlf 
bittin Ustündağın kızı Bayan Günseli tarafından kıyılmıştır. Dahiliye Vekiıl 
ile ';lerhum General Cevat VerJinin Şükrü Kaya Bayan Günseli'nin, Gen"" 
oğlu Viyana Sefareti ikinci kAtibi Nu - ral Cevat Bay Nurettin Verginin vekl
rettin Verginin nikah kıyma merasimi li olmuşlardır. Nikahtan sonra gençleP 
dün Beyoğlu Evlenme dairesinde yapıl• le Vali ve Belediye Reisi Muhittill 
mıştır. Bu merasimde Reisi Cumhur A· Üstündağ ve refikası ve merhum Gene
tatürk namına yaverleri Celll, Dahi • ral Cevat Verginin eşi tebrik edilmiş• 
Iiye Vekili Şükrü Kaya, General Ce- tir. 

Maverayı Erdün Emiri Abdullah ya gitmiştir. Bu sabah şehrimize döne· 
dün Ertuğrul yatile Yalovaya gitmiş • cek ve akşam saat 18 de Romanya va-
tir. :Emir Abdullah Yalovadan evvel purile Hayfaya hareket edecektir. E -
Floryaya uğramış ve öğle yemeğini o· mir hareket ederken resmi teJyi ınera
rada yemiştir. Yalovadan sonra Bursa· simi yapılacaktır. 

Bayan Nüzhet de bu kongreye işti· 
ak edecek ve icabı hale göre tezinin 
müdafaasını orada bizzat yapacaktır. 

vat, İzmit Valisi Hamid, Vali Muavini Buradaki merasimden sonra YenJ 
Hüdai Karataban, Emniyet Müdürü evliler şerefine Nişantaşında Vali kc> 
Salih Kılıç, bir çok mümtaz zevat ve nağında 'bir çay ziyafeti verilmiştir. 

Şehir işleri: 

P1'j ncretleri indirildi 
Fk>rya plajlarından halkın ucuzca 

ıstifadesini temin maksadıle belediye, 
bu yaz mevsiminde plajları geçen se· 
neden çok tenzilatlı olarak kiraya ver· 
miştir. Buna mukabil de banyo ücret· 
lerini indirmiştir. Yeni inşa edilen lüks 
yerde yıkanma için 1 kişilık kabine 20, 
2 kişilik kabine 40, 3 kişilik kabineye 
60 kuruş koymuştur. Diğer plajlarda -
ki soyunma yerlerine daha az ücret 
konmuştur. 

Bundan başka belediye daimi encü· 
meni plajlarda satılan yiyecek ve içe· 
eoek maddelerinin de ucuzca satılması i· 
çin bu maddelerin fiatlarını tesbit et • 
miştir. Meseli peynirli sandviç yedi bu 
çuk kuruştan fazlaya satılamıyacaktır. 

Büfede suyun şitıesi beş kuruş olacak· 
".ır. 

Belediye, plaj müstecirlerinin buı:ıa 
riayet edin e•rn°diklerini sıkı surette 
kontrol edecektir. 

ıtiD'IAk bec'e"i verilmiyeu binalara 
tamir ruha4'tiveai vPıilecek 

Dahiliye Vekaleti belediyelerce 1-. • 
timlak edılen veyahut yoı .stıkameL -
lerine nazaran istimlaki icap eden bina 
ve arsaların istimlak ~dellerinın ve· 
rilmesi lazım geldığini ve bedeli istim· 
laki verilmemiş binaların tamirine hiç 
bir suretle mani olunmıyarak böyle bir 
talep vukuunda inşaat ruhsatiyelerinin 
verilmesi icap ettiğini bütün belediye· 
lere tamimen bildirmiştir. 

Belediye rilsumunun yüzde 85'i 
tahail edildi 

936 mali senesinin hitamına mebni 
belediye muhasebe müdürlüğünce, be· 
lediye tahsil şubeleri ve diğer belediye 
teşkilatı vasıtasile yapılan tahsilat mik 
tarı tetkik olunmuştur. 

Tahsilatın, tahmin edilen varidat 
miktarlarına ve yapılan tahakkukata 
nazaran yüzde 85 e baliğ olduğu anla-
11lmıştır. 

Sokaklara yeni elektrik 1'mbalan 
asılacak 

Yeni elektrik lambalarının nerelere 
asılacağı belediyece tesbit edilmiştir. 
Bu limbalar,ln kısmı azamı yangın yer· 
}erinde yeni açılan yollara ve sokakla· 
ra ve Beyoğlu kazasının lambasız ka· 
lan işlek sokaklarına asılacaktır. 

Miltef errik : 

Zehirli ıaz kurslan 

Haseki hastanesinde hasta bakıcı. 
ebe ve hemşirelere zehirli gaz kursu a
çılmıştır. Bu kurs temmuz ayı başında 
bitecek, kazananlara bir ehliyetname 
verilecektir. 

Eminönü Halkevinde polis ve jan
darmalara açılan ıJehirli gaz kursu bit· 
mişitr. 

Bir lnriJiz lordu ıehrimiz 'e 

Alis yatı ile gelen İngiliz lordu Bur
saya .gitmişti. Dün ayni yatla Mudan -
yadan gelmiştir. Yat Moda koyuna de
mirlemiştir. Lord, İngiliz Sefirın n mi· 
safiri olarak bulunmaktadır. 

Avrupa hattında mfı~erek tarife 
tatbik edilecek 

Türk • Bulgar • Yunan tr~n 1erinde 
ticaret eşyası için müşterek tarife tat
bıki için diin müzakerelere baş!anmış
tır. Türk murahhasları Nafia vekaletı 
tarifeler dairesi reisi Naki ile rnüna -
kalit dairesi reisi muavini Şerafettin· 
dir. Bulgar murahhası gelmiştir. Yu -
nanlılar murahhas göndermemişlerdir. 
Iı'akat buna mukabil Türk hey'etinin 
kabul edeceği esasları Yunanlıların da 
kabul ve konferansta tesbit olunacak 
mukarreratı tatbik edeceklerini blldir· 
mişlerdir. 

Dün konferansın çalışma tarzı üze
rinde görüşülmüştür. İçtimalara devam 
edilecektir. Türk - Bulgar • Yunan hat 
larında müşterek tarıfenin tatbiki ile 
ihraç eşyamız bekletilmeden vi? ayni 
zamanda mütekabil şekilde tenzi:ata 
tabi olarak sevkedilecektir, 

Ermeni kilisesindeki verıi 
kaçakçılığı 

Poliste: 
ihbar edilen cinayet hennz 

tahakkuk etmedi 
Beşiktaşta bir tütün deposunda ça· 

her iki tarafın ailesi erkanı hazır bu • Son Posta, yeni evlilere uzun ömilJ • 
lunmuşlardır. ve sonsuz saadetler diler. 

Sağlık işleri: 1 Toplantılar : 
lışan Osman müddeiumumiliğe müra- Tifo mlcadeleai devam ediyor TGrkiye bb encümeni toplantısı 
caat etmiş, Beyoğlunda oturan Mev • Şeb' d ba .. .• k' 1 Türkiye Tıb Encümeni 9. Haziran - ı9" 

d ~ 1 ··ld'" d .. ~·· .. ır e ş gosteren tı.ı.o va a an- ~-u un amcasının og unu o ur ugunu .. .. . . . çaqamba aqamı saat 18,30 da Etlbba ~ 
:ıaber vermişti. Adliye ve zab?ta bu nın onune geçmek ıçın belediye ıube- a a.lonunda toplanacak ve profesör Kadit 
hbar üzerine tahkikata başlamış bu • }erinde açılan tifo aşısı istasyonlarında Reflt Anday tarafından: Çocuklarda ııadl• 

cullt.e rhumatiamale, profesör B. araun 1f 
unmaktadır. şimdiye kadar aşılananların sayısı ay Dr. Osman Şerafettın tarafından: Tifo nut• 

Şimdilik henüz ihbar tahakkuk et· başında belli olacaktır. Sıhhiye müfet· aftJetl hakkında bam tecrübeler ilzerlne te.,. 
'"l1iş değildir. Mevlud zannaltında bu • tişleri semt semt gezerek Sıhhiye Mü· Qlerda bulunulacalltır. Muhterem meslek .. 
undurulmakla beraber hakkında hıç dürlüğünün açmış olduğu müeadelenin dqlann te•rlflert rlca olunur. 

bir muamele yapılmış değildir. Kendi· vermekte olduğu neticeyi tetkik ede • T.-1- yl R .eli ot 
·i serbest bulunmaktadır. . uaat M llVI ommyaf9 I' J 
Bir çocuk lllllÇ iefftderken dlftl ceklerclir. . Romanyadan Türkiyeye gelece' 

aralandı Temmuz başında _gerek .. ısta~~- ıöçmenlerin Roınanyada bırakacak!~ 
. .. J . . . dan ve gerekse Sıhtııye Miifettışlerin • emWı ve arazinin. tasfiyesi için kuru 
Üskudar askerlik şubesı yan•ndakı den alınacak rapora ıöre hareket olu· 1uak komisyonda bulunmak üzere 'l'O 

evde ot~ran 16 ~aşı:?da t~~ail oğlu nacak, icap ederse faaliyet genifletile- kat meb'usu Nizım bir kaç güne kadat 
Hayrettın evvelkı gun Kadıitoyde Fe- cektir. Romanyaya gidecektir. 
•ıer stadının duvarına çıkıp 29 uncu 

ııııın rau ucuzu •stJOluu u u • 

~:~~ı~ü:U~m~~~;:~~;n:~~ed:;;:~:~ Tu·· rkkuşu teşkı.litı gelecek 
kan gelmış ve Haydarpaşa Numune 

h••;::: k::..L!:1E,";eçmemit sene genişletilecek 
Kamutayda kabul olunan yeni em• 

niyet teşkilatı kanununa göre polisler 
SO, komiserler 53 yaşından yukarı Gl· 
mıyacaklardır. 

Fasılasız 22 sene memurluk yap • 
mış olanlar da, yaş kaydı olmaksızın. 
tekaüde sevkedileceklerdir. 

Yeni kanun ağustostan itibaren mer· 
iyete geçecektir. 

İstanbul polisinde çalışan memur • 
Iarın yaşlarının tesbitine başlanmıştır. 
Bunlar arasındaki 22 sene fasılasız ça• 
lışanlar, 50 yaşını geçmiş memurlar ve 
5 3 yaşından yukarı komiserler, kanun 
tatbika başlanıncaya kadar tekaüde 
sevkedileceklerdir. 

Beyoğlunda Üç Horan isimli Ermeni 
kilisesi müstahdemlerinin kazanç ver· 
gisinden kaçakçılık yapıldığı lhbar e -
dilmiş, bunun üzerine tahkikata başla· Hollandalı aeyahlar ıeldiler 

1. ı h l"f Dün Kralı"çe Marya vapurı"le ~hri· Edirne TüTkkufu talebe Zeri uçmaya hazırlanı310Tlar } an ma ıye memur arı, mu te ı sene- r- zııa 

lere ait kaçakçılıkları tesbit etmiş, ce- mize yüz elli Holandalı seyyah gelmiş- TQrkkuşu müfettişi Şükrü Hazım altında toplaJnaktır. Bu maksa~,. .. 
tir. Bunlar arasında bir çok zengin tüc- Edimeden İstan.bula ,ae1-ı .. , Türkkmıu tahakkuku ıç· in her şeyden evvel te~ zalarile beralber tutarlarını hesapla • hrt • ~ - er 

mışlardır. car bulunmaktadır. Seyyahlar, şe teıkil'ltını teftişe başlamıştır. Şükrü !Atımızı cazip şekle sokmamız ~caP. ~ 
gezmişlerdir. Hazım bir kaç gün sonra lmıire ve o- mektedir. Çocuklar, aradığı faalıyetı • 

933 senesine ait olan vergi kaçak • lb d bul ki ıs; ... B1l radan da diğer mıntakalara geçerek •llenceyi iz e sun ge "".,... a• 
çılığı cezalarile beraber 6000 lira ola· TAK V 1 M teftişler yapacaktır. Kendisile görüşen nun için de icap eden tedbirlerı al•C 
rak tesbit edilmiş ve kiliseye 31 mayıs· bir muhanirimize demiştir ki: tız. 1'lJı' 
ta bu 6000 liranın ilibarnamesi tebliğ c- Bu sene muhtelif viliyetlerde Her tarafta Türkkuşu binaları ııa• sAztuN 
edi~miştir. yapılan Türkkuşu teşkilitmda SOO racak, bu binalarda her türlü 5PoÔy~ 

1 yeni neşriyat ' 934, 935 ve 936 yıllarının mektuın ıenç çalışmaktadır. BunlQrın 2SO ıi bu reketlerini. ihyaya çalışacağız. .. ii • 
ayın 20 inde imtihanlarını bitirerek zannediyorum ki biz bu teşebbüS b1' 

• -&- nL-" 0 .__ .. _n -aıa- _ •-ıanbul vergileri de cezaslie beraber 26 küsur İn d 1 k üzl" •• "h t do·· t sene sonra 

ll••l •n• 8 
Araltl .... 

188 1IH - -.. ,.. Bızır .... .... ...... • ·-- .ıa önünde temmuz ayı için e açı aca m e uç ve nı aye r ,_,iiP" 
t6ltür dlrelltörü Tevttll Kut, 'leçen sene bin lira tutmaktadır. Bunun ihbariye· kampa ıifeceklerdir. gün futbol peşinde koşarak spor ~,1 • 
memlekettmlzde llll defa •İstanbul Okullan si de, kiliseye dün te.bliğ edilmiştir. Türkkn~n faaliyeti gı"ttik,.. artmak• }erinde toplanan gençleri aramıza 
KılaTUZU• la1mll blr eser T\lcuda ptırmlşU. -- .,-
Bu eser, twtür bakanlılmca takdlr ecllldl- Bu ihbariyelerin 30 ar günlük iti • tadır. 1938 senesinde bu faaliyet bu • mağa muvaffak olacağız.• }(Sadııl 
tınden bu sene ikinci kılavua t.ertlb edile- raz müddetleri vardır. İlk tebliğin üze- lfin.küne nisbetle on miSli artmış ola· Türkkuşu merkezinde bu ın•. ro-
rek bastırılmıştır. caktır. Türkkuşu teşkilltı hayırlı bir tahakkuku için çalışılmakta ve bır p 

Bu seneki kılavuz. geçen senetlnden daha rinden yedi gün geçtiği halde, kiliseyi h 1 kt d 
h adını da atmış bulunmaktadır: Şimdi je azır anma a ır. d lcili1' 

ıen1' mikyasta malftmatı mu t.en bulun - idare edenler henüz itiraz etmemişler• İs b ı T .. kk un ıno e 
maktadır. Kılavuzda istanbulda mncud res- d" lise ve orta mektep talebelerinin mek· tan u ur uşun kt idi. 
mı. huauat. aakert, denize ald Ull, orta, 7ftk- ır. tepte bulundukları saatlerin dışında kısmı Güneş klübünde çalışın• · ~ul • 
•il müesseselerle veklletıere ballı kültür 30 gün içinde bir itiraz yapılmıya • ne itle meşgul olduklarını tetkik et • Buradaki talebenin adedi 1 SO y~·faye& 
nıtieaseselerl, üniversite, müzeler n emaall cak olursa b\I para tahakkuk •1mtf o- mekteyiz. Maksadımız tahsil çağındaki muş olduğundan mevcut salon ı useSI 
twtür mtieaaeselerlle ekalllyet n ecnebi mü- lacak, icraya verilerek icraen tahsil _. mektep çocuklarını mektep saatlerin • etmemiş, tedrisata Galatasar•Y 
-··selerl ve Ankara Ue büttln memleket kül- dil---1-•:-. 1 d d b lanmıştır. 
........ C\.~U&, 1 d- harıç· zamanlarda Türkkuşu çatısı sa onun a evama aş 
tir miieueselert hakkında izaha& ftl'dlr. W&& 
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Uzunköprü istasyon köyünde 
gümrük evleri yaptmllyor 

Başvekilin 
iltifatları 

Çankın {Hususi) - Şehrimızdekil 
Hataylıların Başbakan ismet İnönüne 
çektikleri tazim telgrafına Başbakan 
şu karşılıkla mukabele etmişlerdir: 

Hatayın refah ve saadetine hizmet 
edecek olan Cemiyeti Akvamın kararı 
münasebetile izhar olunan güzel his • 
lerden dolayı teşekkür ederim. 

Başvekil: İsmet İnönü 

Yurdda spor 
Hareketleri 
Balıkesir (Hususi) - Mıntaka lik 

maçlarının A. B. C. kümeleri birincilik -
Uzunköprü ve köprün.ün 11anındaki un deOinnenf leri bitmiştir. En son yapılan A kümesi 

lJıunköprü (Hususi) - İstasyon köyü ı tar köyde bi; çok yeni ve önemli M:raa- maçında tdmanbirliği İdmanyurdunu 3-2 
ul'Unköprünün tren methalinde çok eski ta koyulmuştur. yen.mi,, şampiyonluğu kazanUUftlr. 
bir köydür. Eski köy odası yerine yeni bir köy o- Samıunda ıpor ejlenceleri 

lski Uzunköprü başkomiseri Şevket dası ve okuma salonu yapılmış ve istas .. Samsun (Hususi) - İlkbahar at koşu-
~ muhtarlığına seçilmiştir. Çok çalış - yondan Uzunköprü başına kadar olan t<>- ıu çok heyecanlı olmuştur. 2200 metre 
kan \'e müteşebbis bir zat olan yeni muh- senin iki tarafındaki geçen sene dikilen mesafede Çarpmbalı Muzafferin kır atı 
....___ fidanların etrafını saran oüarm temiz • birinci, Ladikli Mecid Yamanın kızıl kın 
Sivas lenmesine ve köyiln güzelliğini bozan ba- ikinci, 2400 metreden Şaban Kayanın 

zı yıkık duvarların ortadan kaldırılması- doru atı birinci, Cevdet Akkayanm al AV ların lR na, ev ve dükk!n yüzlerinin badanalan - atı ikinci gelmiş, bunlara muhtelif para 
C l masına başlanılmıftır. mükafatı verilmiştir. Bisiklet yarıştan 

11' l • İstasyon kal'fısmdaki buz fabrikasın - ve pehlivan güreşleri, yaya, yumurta, çu-
~ ongr e erı dan köye ve istasyon yoluna elektrikte- val müsabakaları da yapılmış ve çok el-

~ sisatı yapılmış ve dün geceden itibaren lenceli olmU§tur. 

Sivas avcılarından. pusu kurmuı bir 
grup 

Sivas (Husu • 

li) - Avcılar klü
bci Halkevinde yıl 
~t toplantısını yap 
ltıış, yeni idare 
heyetine Muzaffer 

Siiıen, rnüt.eahhit 

llaaan, Muharrem 
ltonuk, Mehmet 

trıenıli ve Mus -
tara seçilmişler -
dir 'tr1··b. b' • &"UU un ır se-
llelik mesaisini Klüp bqkcmı Mu-
~h eden başkan zaffer Süzen 
~U~ff er Süzen klübün köylü ile iehirliyi 

1rb1rlerine bağlamak gayesini istihdaf 
~ttiğini söylemiş, avcılığın her hangi bir 
anranın kanına girmek veya canını yak• 
~k trıaksadile değil, canımızı yakmak ve 
b ııe zarar vermek istiyen hayvanın ça -
~kça hesab:nı görmek gayesile yapıldı-

ı tebarüz ettirmiştir. 

l .eboluda yakacak ihtikArı 
lrln~bolu (Hususi) - Burada odun ve 
~ur ihtikarı başlamıştır. Kasabaya o -

ve kömür gelmemektedir. Bir yük 
~n 20 kuı·uştan 70 kuruşa fırlamıştır. 
di hlafih yakında ihtiyaç nisbetinde o
b~. ruhsatiyesi verileceği alakadarlara 
......._dırttnıiştir. 

istasyon elektrik ışığına kavuşmuştur. Milia • Marmariı maçı 
Umuml müfetti§liğin köy programı ve Mills (Hususi) - Milis ile Marmaris 

talimatına göre yapılan bu işler meyanın- futbol takımları arasında yapılan futbol 
da istasyonda uzun zamandanberi tamir maçında Marmarisliler 2-1 galip gelmiş
ıörmiyen posta ve telgraf binasının esas- lerdir. 
1ı bir surette tamiri ve gümrük memur- Sakarya • Yıldırım maçı 
lan için iatasyon civarında yapılacak ev- Manisa (Hususi) - Sakarya spor klü-
ler için umum! müfettişlik mimarı köyü- bü ile Yıldırımspor klübü futbol takım -
müze gönderilmit ve icap eden tetkikle- lan arasında yapılan maç çok heyecanlı 
rini yapmıştır. olmuştur. Her iki takım da sahaya en 

Bu hususta elde ettiğim malftmata gö- kuvvetli şekli ile çıkmıştır. Hakem Kad -
re gümrük memurları için istasyon ci- rinin idaresmde yapılan maçın birinci 
varında yirmi dekarlık bir arsa temin e- devresi Sakaryanın 1-0 lehine neticelen
dilmittir ve bu arsa üzerine gümrük me- miştir. İkinci devrede bütün hakimiyeti 
murlan için her türlü konforu havi ve e}jpe alan Yıldırım~or takımı arka arka
modem tanda sekiz ev yapılacaktır. Ve ya iki gol atara~ net1cey{ ~-1 leliine çe -
evlerin infaatına bu sene içinde başlana- virmiş ve maç bu suretle nihayete ermiş-
caktır. tir. 

Posta ve telgraf binası da istasyonun e- Antalyada biıiklet mü1abakaları 
hemmiyetinc göre en güzel bir tekilde Antalya (Hususi) - Yedi perşembe de-
tamir ettirilecektir. vam eden bisiklet yarışları sona ermiş, 

Umumi müfettiflik tarafından köyü • birnici ve ikinci gelenlere Halkevinde 
müze cine Rodeylint tavuktan yeti§ti • müklfatlan tevzi edilmiştir. Birinciliği 
rilmHi için istuy6nda bir tavuk istas • Mihri kazanını§, belediye kendisine bir 
ıonu yaptırımllt ve en yeni şekilde arı saat hediye etmiştir. İkinciliği Süleyman 
kovanları getirtilerek istasyonla buz fab- isminde bir genç kazanmış, ona da spor 
rikasınm bahçesinde ayrılan yerlerine klübü tarafından bir saat hediye edil -
konulmU§tur. miftir. ............................................................. 

Bayburt imar ediliyor 
Bayburttan yazı • · 

lıyor: Mahsuldar top 
rağı ve mevkii itiba· 
rile Anadolunun za • 
bire ambarlarından 

biri olan Bayburt ik· 

tisadl zenıinlilfne 
yakışacak bir 1mat 
ile güzelleıiyor. 

Kaymakam Hlmit 

Onatın ifaretile tehir 

içi caddeleri, dJf yol • 
lar, meydanlar, u • 

mum! yerleri Trab • 
zon ve civarından 

tedarik edilen akas • Bcıyburdun güzel bir göriinÜfÜ 

ya, salkım ve çamlar ile ağaçlan • ı ruh kıyısında yap~ olan umumi 
dırılmaya başlanmıştır. bahçenin de yakında bıürileret halka a· 

İki aydanbe-ri belediye yanında ve Ço- çılması beklenmektedir. 

llasan Bey - Bak bayan 
lana haber vereyim. 

••• Belediyenin karan var. • .. Bundan sonra yük ta§ı
yanlara eziyet yok. 

... İkide bir elinde sopa Ü· 
zerime hücum etme!. 

____ .....__~ 

Yu rd da kültür ha re ket 1 eri 

Balıkesirde köy ve tehir okullaruım IO n lllllflan imtihanlan muvaffaldyetle 
neticelenmektedir. Bütün merkez okulla nnda yıllık sergiler açılmıftır. Merkez 
Gazi okulunda befinci llDlf B tubal tal ebeleri öjretmenler ,ereftne Wr veck 
çayı vermifler. bir de 8ilM1 mo....,. vermi§lerdir. Resimde Gazi okulu MflMl 
sınıf B fUbeai talebeleri ı&11Jmektecllr. 

Çorlu orta okulu yıllık müsameresiııl Sübaylar Yurdunda vermi§tir. 
Müsamered~ Kozanoğlu piyesini muv affaldyetle temsil ettiklerinden SubaJ 

Yurdu'nun '!yircileri istiab edememeai yüzünden iki gece gösterilmif, büyük bir 
takdire ma• nar olan talebe pek çok alkıf toplamışlardır. Reslınde müaamere veri· 
len talebe ıle müdürü görülmektedir. 

Çan1rırıda müıamere ve eersi 
Çangırı (Hususi) - Halkevinın sine -

ma binasında. orta okul talebesinin ver
-dikleri müsamere çok güzel olmuş ve bü
yük alaka uyandırmıştır. 

Orta okul sergisi her yılkinin çok üs -
tünde bir güzellik arzetmektedir, bu ser
gi muhitimizde çok iyi intiba bırakmak
ta ve her gün bir çok yurddaşlar tarafın
dan takdirle :.ı:iyaret edilmektedir. 

• 

memleket haberleri 1 
Bir amele kiitiik altında kaWı, öldi 

Osmanlyenin tarata§ köyü civarında cevts 
kütüğü çeken amelelerden 40 yaf}arında mu
hacir Mehmet, kütük altında kalaralı: ol -
mttştiir. Bu hadise etrafında mahalllnde tah
kikat yapılmaktadır.' 

Dört7olcla bir belecll)'e asua kalb Mktetindea 
öldü 

Dörtyolun kaymakamlık odalmda, .beledl-
7e üyesinden Bayram Eryürek belediye Jıat
kmdakl tahkikat için ifadesi alınırken kalb 
setteslnden ölmüştür. 

Devrek 7ohl'.ıda bir kam1on denildi 

Devrek {HUBusll - Zonguldak maden o -
calı:lanna amele taııyan 1<>for ZlJ&Dın lda
reslndekl )'iit kamyonu, içerisinde ameleden 
bir ~ok yolcu oldutu halde Zonguldak - Dev. 
ret yolu üzerinde devrllmiştlr. İnsanca za
yiat olmamıştır. 

-···········-·········································---

OKULLAR PAZARI 
Devrekte Son Postanın umum bayii
dir. Sahibi Mehmet Gülendir. Her 
çeşit matbuaları buradan tedarik et
mek mümkündür. Son Posta için 
abone dahi kabul edilir. 

~ ................... ... 



18,000 lira eden üç renkli kedinin 
gülünç davasma dün bakıldı 

HADJSEt.ER . 
KAR$1SINDA 

Siyah gözlük 
Köprü üzerinde avaz avaz bağırıyor

lar: 

·-~-

Tarihi tetkllıler: 

Amerika yolunda Türkler taraf mda 
keşi edilmiş adalar var mı? 

- 35 kuruşa bir tane.. toza, dumana, 
güneşe karşı. 1900 senesinde basılmış bir pulun tetkiki neticesi 

Bir genç erkek, bir genç kızın peşi sı- iJerİ sürülen mütalaalar Ve bunların deg" eri 
ra koşuyordu.. onlan görünce gene ba -

Amerikalı seyyahlara satı!acakken komşunun ğırdı: Y•z•n: Tur•n C•n 
• J l k d · • J t b l J k t · • - Gözü dumanlının da işine yarıyor. İzmirden dikkate şayan bir mektup al-J 

evınue sır o an e ının s an u aa ıyme ını * dık. Bu mektupta şunları okuduk: 
takdir edecek adam bulunamadı Hiç kimse yüzü kararsın istemez. Fa- cSon Posta okuyucularından Bay Hur-

Beyaz, siyah, san üç renkli erkek 1 kat herkes üste para verip bu mevsimde sit isminde genç bir talebe, bana (Son 
kedi davasına, İstanbul ikinci ticaret kara gözlükle gözünü karartıyor. Posta) ya gönderilmek üzere fransızca 
hakyerinde dün saat 14 buçukta de • * pulculuk mecmualarının birinden kesti • 
vam olunmuş, dünkü celsede davacı Siyah gözlüğün en büyük faydası ği bir vesika verdi. Son Posta, Amerika 
Ahmet, olan biteni ballandıra ballan • nedir? denizlerine akınlar yapan Türk gemici -
dıra tekrar an'latmaktan kendini ala • - Alacaklı insanı birdenbire tanıya- ]erinin seferlerile yakından alikadar ol-
mamıştır. mıyor. duğu için bu vesikayı tetkık etmek fay -

Hey'et, İsmail Hakkı Tur'un riyase- * dalı olacaktır. 
tinde Nazif ve Beybanla .kurulmuştu. Kışın: Pulun üz~rinde (Turk.s and Caicoe ls-
Önce, ticaret odasından kedi ticaretin _ - Sevgilimle gözgöze geldik! ıands) ibaresi vardır. Bundan öjreniyo • 
den anlıyan ehlivukuf ismi bildirilip Derlerdi. Yazın ise: ruz ki Amerikanın Küba adasının şar -
bildirilmediği araştırıldı ve bu ticaret- - Sevgilımle gözlük gözlüğt? geldik! kında Hayti adasının şimalinde (Türk ve 
ten anlıyan kimsenin bulunmadığı şek Diyecekler. Kayık) adaları namile iki ade vardır. Bu 
linde cevap geldiği anlaşıldı! * ıki adadan Türk adası tuz istihsalile rneş-

Ondan sonra, Reis İsmail Hakkı Çocukken Karagöze aşıktım. Bir za - hurdur. Bu pul 1900 senesinde basılmış -
Tur; davacı Ahmede bazı sualler sor • manlar kara gözlülere i§ık olmuştum.. tır. 
du. Bunun üzerine de Ahmet, coştukça şimdi de kara gözlüklülere ~ıkım! Çok muhtemeldir ki bu adaya böyle * 
coştu: * bir is~in. vcıilmesi '.{'ürkler tarafından f 1900 ı~,,,.~nde basılan pu1 

- Ben, bu lokantacı Macardan, bu - Dünyayı karanlık görüyorum. keşfeclılmış olmasından gelmi§ olsun. hücum etmiş, ele geçirmiş, valinin aile .. 
Çiki isimli adamdan, onun yüzünden söyleyince, davacı Ahmet, heyecanla Diyenin sakın bir bedbin siyaset me- Çünkü Amerikanın keşfinde Kristof Ko- sini ve üç yüz kadar yerliyi esir etmifd-
ettiğim masrafı ve kedim sır olduğu i· atıldı: raklısı olduğuna hükmetmeyin, sadece lombun yanında, zamanın en usta gemi· Vali ile şehrin ileri gelenleri gemiled 
çin de tazminatımı :isterim. Kedi me- _ Amaıa; hepsini dinleyiniz; içim kara gözlüklüdür. cilcri olan Türk gemicileri vard1. Gemiyi gitmişler ve para ile esirleri kurtarrnıŞ • 
raklısı Amerikalı milyarder 18,000 do yandı benim ıbu yüzden; bu ltedi dava· * 1 Türk denizcileri idare etmişlerdi. iardı. 
)ara bir kedi istiyormuş, diye kulağı • sında adaletin teceHi etmesi için, ne Hiç kimse göz bapsinde değil, ama şu 1 Amerikanın bir çok sahil yerlerinde sık 1627 de Murat Reis adında bir Tüt• 
ma çalındı. Bu Macan sağlık verdiler. söylersem dinlemeniz llzımdır hem siyah gözlükler çıktı çıkalı herkesin gö- sık Türk isimlerine tesadüf edilmektedir. kaptanının kumandasındaki gemi 1zljr 
Gittim, •eveb dedi. cBeyaz, siyah, sa• lizım, hem de yerinde! ' zü gözlük hapsine girdi. 1 Bu adaların bir çoklarının isimleri, Türk-, d~ adasın~a göründü. Bunlar bütün tr -
rı_ ÜÇ re~ .vıe erkek bir kedi olacak; Deyince, riyaset, bakılacak daha baş * ler tarafından keşfedildiği için olacak. landa ve Iskoçyayı dolaştıktan sonra P"' 
eger bulaıbilınııen .. -.• Ve ben de chay, ka davalar da bu'lunduğunu belirtti. Ve Acaba göz boyamak buna mı derler? türkçedir. (Onkaya, Binkaya) gibi... I ~alin bu bu_zlu adasına kadar gitmişler 
hay• deyip, lstanbulu ve Anadoluyu ıu cevapla karşılaştı: HeFkesin gö.ıündc boyalı gözlükler var. Atalarımız.ı.:ı Amerika denizlerinde ı dı. Ondan bır ay kadar sonra İzlindaY9 
dolaş~ı~. hayli masraf ettim. ~J de~a - Zararı yok; başka davalara bak • İMSET yaptığı seft:rlcr hakkında Amerikada ! Bir Türk gemisi daha gitmiş, oradan esir· 
bu Çıkının lokantasına gel, gıt; gıt, mayıverin bugün· bugün yalnız benim -·-·-·---···········-- mevcut vesikalardan istifade edilmesi de ler almış, bir kaç gemiyi ele geçırmiş ve 
gel .fa~~~ filin,. ~ih~!~t İ~tanbulda ele davamla uğraşın,' yeter; çünkü, hep • sarı üç renkli erkek kedinin nadır o·un mümkündür. Şüphesiz ki bu işı salahi - dönmüştü. 
geçırd~gıı:n kedıyı. g~turdum. sinden mühimdir, benimki! olmadığının; bu itibarla başka kcdıle;- yet sahibi zevat takip etmek istiyecek - İzlandaya Y31>ılan Türk alom hak.kıJI'" 

Evırdıler, çevırdıler. Başlannı sal· Sam"· da .T. 1 kse den farklı bir kıymeti haiz bu'unup bu- tir.:ıo da gerek bu adada ve gerek Amerikadl 
ladılar, birbirle~ile fan, fin; fin fon et· ~:. avukaııntlaaras~1 •• n gu. uşmel b"~br. 8

1 
• t- lunmadığının· bevnelmilel scrgiieı de * oldukça mufassal malfunat vardır. İz • 

t"J ,..._t. d·w· k d" . be- . - w, r, gu umseyış e ı. ır erı • .. ' . - . 1 l' d d h" ' ~.er._~ ır ı~ e ıyı. genmış go • ne bakarken, kedici Ahmet, devamla: musabakalara gırmek gıbi s ... beplerıe an a a alil çocukları .Türk geliyor.• 
runduler. Hatta oradakı Macarlar ht-p . . yüksek fiatla satın alınmak istenilip is· Türk denizcilik tarihinin çok parlak ol- diye korkutmaktadırlar. Kurulalıdanberi 
bı·r ag· d t · b.. - Bırdenbıre mutfak kapısı açıldı • . . • . . dugwu nıuhaklc ktır Atalanmız hat•~ aynı· kada h bil .. ız an • ayyare pıyangosunun u b" .. . . . . ~ temımıyeoegı!1 .n· bu kedınin deüerı ne a · ... I o zamana r iç bir kavgaya sa '"' 
Yu-~ ikr · · b d ı d" ek ır de ne goreyım? dedı· ızbandut gıbı - de\•ı·rdck· d öer m·ııetl n·n de ·zcı"lerı·n ı b da _ır ... 

A amıyesı ura a.• ıye t rar . . - ,· oldugunun sapı ası ka-:-arlastırı.ct i!ı . ı .~".. ı .. e_ nı -1 o mıyan, u sessiz a da .Türklerin ..-
tekrar bağınp daruyorlardı. Megw e meymenetsız bır kopek. Avuçlarım a- b·ıd· d" D d · . 21 ·h _ den daha kuçuk ve buyuk dalgalara kar-: nı:t biricik tarihi hadise olarak anıatıl-r, dak" kecr k.. •. .. .. .. nı ı ır ı. .ıı uşmanın evamı, a , 
be~l~ alay ediyorlarmış! rasın ı .. ı, opegı gorur gorm.ez, ziran saat 13 buçuğa bırakıldı. sı d~ha mulutvemetriz ve .. a~ça~ bord~h maktadır. 

Çıkı parayı hazırlıyacağını söyle • del_>leşlendi, der~ ~v ~v -kendısıne Elekl .k . k Ü. L" 1 • .1 gemılerle, onlardan •aha buyuk ışler gor-1 Türklerin Amerika a ·uiklerine ~t 
di. Bir kaç defa gide gele aradan s sa dogru saldıran kopegın ustune atıldı, rt Şlr 8 11... Hll a.,I 1ıava müc:lerdir. h 1 . Y. gı . . . de 
at geçti. S saat geçtikten ~nra aradan. bindi onun sırtına, ata binici biner gibi; başka güne kal 1 1 Fakat Türk denizcilik tarihi yazık ki he e_ orha.yıb~eşfet.tkaıklerınktue daBır eıl:"kızell· 

' \...- ~ı.:-· · b. b" ind k • enuz ıç ır vesı yo r u ~ı 
bana ne dese, bege· nirsiniz" cBeyoo:ir•un· ~n, ı&ıaını ır ır en ayırayım, e· A d 1 k d k 11 , k ç0k eksik bırakılmış, hemen hemE'n vanl- 1 . b 1.•. .. · k h ilet • 

• • & di · k- • · da 1 na o u ya asın a u anıımn · şar . . . · me erın enzer ıgıne guvenere a 
daki yazıhanede muayene et...,i•ler ge- yı opegııı sırtın n a ayım, derken, t'l g·· .. k . • I . k mamış gıbıdır. Barbaros Havreddın Pa~a k h 1 h'·k·· k d ,... ola • .• ..., ,. 

11 
• be . . d k . ı e umru re.;mınaen mua oıa a • me ve e e u um verme o5 • u 

tirdiğin kedi erkek dğil, dişi imiş!• cYa· e erım yara, re ıçın e aldı. Kedı g ,. flm . .. d d.. b 1 kendi hayatını ya7.ıh olarak hırakmıştır. 
hu• dedim esende insaf denen teYden e pençeledi, köpek ısırdı ve derken..... e.ır ı. ;s~n~ ~\1.s:ra e ~ Henr azıkma fakat pek kısadır. Turgut Reis hakkınc..la 1 m~ . de _ . ulUO 
ser yok mu) Kedi burada işte ıu Ga- Köpek, sırtında kedi, mutfağa doğ- ze~:yıd aks:~ 11 ~~a ~~~ :,za ~ · bizim tarihlt>rimizdeki malumat beş on I zm~r 11:·niz::ıderilen pulu ve Pks ve 
laladaki ylllhane de· bak: benim elle- ru kaçtı; ben peşlerinden, oradan Hris- st~nil . ~l u la~l an e.e nd ş rbae· yaprağı geçmez. Kemal Reis, Salih Reis YC~ın )a 

1
dal atı tetkkik ettik. (Tur • 

. . , , Ank las .. ı erı "'"' en eı ı e memurıarın an - . . .. .. . . . . aıcos a an (Ba ama) adaları ara 
rımın arasında! E şimdi nasıl oluyor tonun • ara pa •na koştum. Çun- 1 d d.. .. .., 1 gıbı buyuk demz ejderlen hakkındakı da b. . a<fa 
da Beyoğlundaki ;azıhanede bunu mu kü, kedi bahçeden oradaki bir dairenin ~~ arıl~ın Su~uş.masında, udn gumrUi.< e- bilgiler de n derecededir. slınrda -~dr gnı~ halındedirler. Bu bU .. 

. f 
1 

Aa as ıye ıncı ceza a evmn o.un -, a ıca&& enben tuz çıkmaktadır ve .. 
ayene etmiş oluyorlar?! Dürbünle mi pen~res.~ne ır.am~ştı.. A~rtı~anda, muştur. G<'çen sene bizim bu eksiğirr.izi bütün rada deniz sür'atle tebahhür ederek ken-
baktılar, ~oksa tel~skopla. mı?!• ~en~ cm~s~adesı~ hı~ bır kım~?.ın da-1 Gümrükteki 9 uncu ihtisasın yer·n~ belağatile anlatan bir ~a.~'a .. karşısında di kendine tuz biriktiği için istihsali* 

~n, böyle deymce, Çıki ve yanın· ı~esı~e gırıle?1ez.:ıo dıye ters yuzun.e çe- ihdas olunan S inci asliye cezada, dün kal~ı~tık. Sahafl.a~da .. gozumuzf' ça~an pek kolaydL Pulun üstünde tuz .. kle • 
dakı Macarlar, alaya başladılar kahka· vırdıler. Benı hırsız ve yahut katıl sa- sabah bu dava a .lk d f 1 k b"kı ve latınce ohtrak ikı yuz sene kadar once 1 kte la b" elk 1. . . yu --• 
bal 1 

.. w ' 
1 

d ld H .. l A • 11 Y ı e a o ara .. - , me o n ır y en ı gemının resı-
ara gulmege koyuldulr. Ben, •Hiç nan ar a o u. u asa sı e, tokat, dal- lı'l·ordu basılmış olan yedi sekiz yüz sah:felik bir rdı M .. &-ı..:1 b" h"·k· kil ı ... 

.. · · · d · . . d · · 1.::.1.· di k d. . J • k. . ı va r. uswuu ır u umet teş e 

.1 saat ıçerısın e, erkek kedı dışileşir ım ıçerıye ve Cl.AlD o na r e ımı bu- Bu celS€de gümrük m .. f tUs,eıin • ıtabın mevzuu Fatıh Sultan Mehmet ı·kl · · b h""k" ı· t kil ta ihi• ., f Tl . 
1 

d" labil" bul' , u e •·, 1 V ı enru ve u u ume ın eş r 
mı. şı ı me~ş şey.• ıyor ve parmak- ır~n: · den Abdul.ah dinlenilmiştir. Müfettiş zamanında Türklere enedikliler zama- nir1 1848 olduğunu, pulun üstünde ve sol"' 
lanmlka k

1
edinin ~'utm~rtalarını yoklı • -d Hudelasa, kediyi böylece elden ka-

1 

Abdullah, Nafia Vekaleti tarafından bu nında y~pıl~n de~iz h.arplerine aıtti. Bu daki rakamlardan anlıyoruz. 
yara ~nara ~o~ er~y~r, cbakın ışte, çır ın, mek! . işin tahkiki maksadile teşkil edılen ko- ~evzu. uzerınde ~endı me~balan~ızda-
besbellı, ~ kedının dışı olmayıp erkek - Evet; hallbukı ben Üsküdar mahye 

1 
misyona memur edilerek komısvonun kı ~lumatm sekız on sahıfeden ıbaret (Turks) kdimesinin ingili.zcede ilk ma-

oldu~!• di!ordum. Onlarsa ~i~, cbun v~z~edarı ~akkıya, bir harem a~asma diğer izasile birlikte şirketin Siİahtar olabıleceğini ~e~-~ikten sonra. y~~~i nası (Türk) tür. (Caicos) nun ne manaY• 
lar ~ışı kedide de var, erkeklık ıspat et· goturmek urere, bu kediyi verseydım ağadaki fabrikasında yapılan tetk;kat k~yn~klann eksiklıgı hakkında t.'dındıgı- geldiğini öğrenemedik. Bu kelimenin ill'" 
mege yaramaz, diye beni çileden çıka· eğer, 18

1
000 dolar elde birdi! Keşke ve tahkikatı anlatmış neticede cbu su-ı mız fıkir bizı daha çok sıkıyor. giJizce olmayıp İspanyolca olması dah• 

nyor~rdı. onunla pazarlıkta uysal davransaydım! retle mes'uliyet ve m~ul olma ,arı icap Bunun için denizcilik tarihimize ait muhtemeldir. Türkçedeki (kayık) keli -
1'.l~ıs İsmail ~~~~ Tur, bu noktada _ Karar ..... :. .. . . edenler taayyün etti!• demiştir. 1 her yeni veı.!kayı büyük biJ' ~alükle mesile münasebeti varsa bu da şu suretle 

kedicı Aıhmede, sozu o kadar uzatmama Reis fsmaıl Hakkı Tur; unıvcrsıte Nafia ıhukuk müşaviri Tahirle Ema- karşıl~yoruz. izah edilebilir: 
smı, kısa kesip neticeyi anlatmasım hayvanat enstitüsünden beyaz, siyah, nuolidis ve Salamon şahit olarak din- İmıirden yazılan hu mektubu da me- Denizciliğe dair tabirler daiına sür'ati• 

l ·1 k ·· rak ve alaka ile okuduk · enı me uzere, duruşmanın Jevamı, . . .. . · . bir milletin dilinden diğerine geçmişti~· 

Olıugucularıma 
Ceoaplarım 
Bay (H. Demirere): 
Çocuk ru,tünü isbat etmediji müd

detçe babasma tibidir. Babasının ımi 
1ihilı olmadıkça kanun yollarında hiç 
lıir l'Yİ yapbrtamaz. Bu kaide baba • 
ınnm taktılı ismi, hele soy adını taşı -
mak mecburiyetine de §amildir. Bizde 
aile reisi kadın değil erkektir. Binaen
aleyh bu yolda anne tarafından yapı
lacak bir teşebbüs fayda vermez. Ni -
hayet kanuni yollarda takibat icrasına 
vesile teşkil eder. 

* Maçkada Bay N. G. ye: 

ı - B:rna anlattığınız hikayede bu 
kızı kurulması tasavvur edilen bir a; 

lede aile kadını namzedi olarak görüp 
görmediğinizi söylemiyorsunuz. Geçici 
bir münasebet ise üzerinde hiç dur -
nııyalım, ak&i halde size çekinme tav
dye ederim. Erkekle tanışmM arzu -
ftlDda ilk adımı atan kadın, sevişme 
..ııasında ilk kelimeyi söyliyen genç 
kız bir aile kurucusu olamaz. Bir .zevk 
kadınıdır. Bir eğlence kadınıdır. 

1 - Kısa boyluluk meselesin4! gelin
ee, bu maalesef bir nakisedir. Erkeği 
Jzun boylu kadın yanında cesaretsiz 
bırakır, gülünç düşürür, bazan da an- ı 
tipatik gösterir. Fakat bana hahsetti -
ğiniz ölçü fazla kısa değildir, nihayet 
orta boylu kadın yanında yer almıya 
,ı>ekala müsaittir. Uzülmek için sebep 
göremiyorum. 

TEYZE 

18 haziran cuma günü sabahına kal • Şımdı bu mevzu uzenndekı araştırma- Kayık kelinıcsini İspanyollar veya tngı· 
rnıştır. Jan~ızla aldığımız neticeleri yazalım: lizler de - nadiren bile olsa - ayni manada 
A •k , Türk denizcileri 1550 senelerinde bü - kullanabilirler. Nitekim mesela sipahi ke" 

mert a 1 kaptan mahr 8meJ8 tün Akdeniz" hakim bulunuyorlardı. Fa- Jimesi garpta çok kullanılıyor. Amerika)'I 
y ~rildi kat Atlak Okyanusuna da çıkıyorlardı. keşfeden İspanyolların da her adım ba,. 

L 
Hele 1492 de Am~rikanın keşfi üzerine şında bir buıun, bir bog·a,, bı·r ada veY8 

imanımıza gelip giden bir Ameri· b 1 k · .., u mem e etten ispanyaya altın akını körfeze isim bulmak mecburiyeti kar • 
kan vapurunda İsmail ı"simli bir işçi, ba•layınca T. k k ı ba uJ v ur orsan annın yraklan şısında akıUarına gelen her kelimeyi k "' 
c-:nbara düşmüş, ölmüş. bundan dolayı da onJann yolları üstünde dalgalandı. !anmaları tabiidir. Yalnız Caicos keli • 
da vapurun üçüncü kaptanı Jan, dör- İspanyol -rrıt·ı-n· C beı··ıı k ı....a.. d .. e~ ..:; e u arı uugazının mesine güvenerek bu ismin oraya gi e .. 
düncü sorgu hakimliğince tevkif edfi- dışansındaki limanlara yan•CJırak Türk "'-~-L de · 1 d'...: .. t -r- .uınL nızci eri tarafından veril ıg.....-
mişti. korsanları tarafından yolları kesilmit o- iddia etmek eminim ki uygun oJmaZ. J-

4 üncü sorgu hakimi Celil, tahkıka- !an Akdeniz limanlanna giremeyince sasen Turks kelimesinin de bir tek _. 
tı bitirmiş, kaptan Janın, tedbırsizlik, Türkler de boğazdan dışarı çıkmışlardı. nası yoktur. Türk manasına geldiji ~ 
dikkatsizlik ve nizama riayetsizlikle ö· Turgut Reisin o tarihten daha evvel Os- bir çeşit zambağa, başka bir nebata b 
lüme sebep olmaktan duruşmasının ya- manlı devletin da la k F it · e n ra as su anının Turks denilmektedir. Uzun saplı süpür • 
pılmasına karar vermiştir. Kaptanın hizmetine gı"rd"7.: F k t' Ati 151 ve as ı asının as geye de buna yakın bir ad verilmiftil'· 
dosyası dördüncü cezaya gönderilmiş- Okyanus kıyılanndaki limanlarını ha • 
tir. reket noktası tuttuğu tarihlerimizde ya _ Bahse mevzu olan ıdada zambaklarıJI 

Atalarımızın yerli mahsulü. fıık:ıt. ya
bancı şekerlle yaptığı reçel ve şurup 
adetlerini 

zılıdır. çok olm~ı. ayni isimdeki nebatın yetir 
Daha sonra koca Murat Reisin Kanar- mesi, nihayet şekil itibarile uzun sapll 

ya adalarına yaptığı akın meşhurdur. Bu süpürgeye benzemesi bu ısmin verilıne ,. 
akın 1585 senesinde olmuştu ve 'rürk do- sine sebep olabilir. 
nanması bir sabah şafakla beraber Lan- Amerikanın keşfi hadisesi en küçiık ıe-

Sen yerll tekerile yapmakla yaşat. zarut adası karşısında bayraklarını dal - ferruatına kadar yazılmıştır. 
_______ ...;..;_ _ _;;,..;:.;,;,,_.J 1 galandıl1Jllf1L Murt ReJa burada tehn 1 (Devamı 12 incı sayfada) 

Yurtdaş 



..., • Bulran 
' 

Vindsor dükü nasıl evlendi? Amerikada lnanılmıyacak bir vak'a 
Dük daha gençleşmiş gibi idi, 
şampanya kadehleri havaya kalkınca 

''B .. k ' d d d. ugun ço mes u um,, e ı 

Dükle düşese 36 tane telgraf gelmişti. 
Hanedan aile~nin her ferdi birer birer 
, tebriklerini bildiriyorlardı. 
, Dükle dü,es, mükemmel bir büfe ha
:ıırlanmış olan salonda misafirlerine ka
tıldılar. Büfede krem şantili çilek, piliç, 
salata ve şampnnya vardı. 

J Dükün ph~dl dükle, düşesin §el'efine 
Ş_atocla __ n_ a_ynllf_ .:;__ __________ ~~bard kaldı endilerin 

Kocasının yeğenine 
'' Kocama metres ol! ,, 
diye yalvaran kadın 

Mesele mahkemeye intikal etti, ifık dayı ve kana 
şimdi mahkemede hesap veriyorlar 

Jluu ~ ile dalfll' ve 11enged 
Amerika garabetler diyarıdır. Bu o ka- ve telifla kapıyı açar. Efikte yengesile 

dar söylenınif, ziblnlere hlkkedilmif bir karplqır. Kadının iki gözü ild çepnedir. 
aözditr ki, artık nerede bir tuhaflık ifit- Heyecan ve halecandan bir çift Iikırdı 
sek, bir fevkaladeliğe rutlasak hemen söyllyebilecek bir halde delfldlr. 
muhakkak ki Amerfkadadır, deriz.. İ§te Nihayet güç hal il~ kocaanın huy • 
afiğıda anlatacatımız inanılmıyacak ve suzluk ettiğini, kendisini sabaha kadar 
dünyada emsaline pek nadir rastlanan uyutmadığını. §imdi de kendisini çağır -
vak'a da bunlardan biricflr ve Aınerikada dığını söyler. Misis Deymon bir aile kav
olrnuştur. gası karşısında bulunduğunu sanarak da-

Mister ve Misis Deymon Nevyorklu bir yısının yatak odasına koşar. Dayısı ya
ailedir. Bir çok evlilere örnek olabilecek taktadır ve işin garibi o da karısı gibi 
derecede dörtba§ı mamur bir ömür sü- hüugür hüngür ağlamaktadır. 
ren Deymonlar, muhitlerinde de sevilen Kız kardeşinin kızını görünce ona u -
bir genç çifttırler. Mister Deymon büyük zun uzun bakarak daha şiddetle ağlamı
bir fabrikanın Amerika dahilinde, mü - ya devam eden dayısının karşısında ne 
essesesine müşteri anyan seyyar bir me- yapacağını şapran Misis Deymon bir kaç 
murudur. Onun için de sık sık seyahatle- söz söylemek ister: 
re çıkar, her seferinde de karısını birlik- c Yapmayınız, etmeyiniz, bu kadar se-
te götürmediği için, Misis Deymon, evde nelik karı kocasınız• der .. 
annesile kalır. Annesi de ideal kayna - Bunun üzerine dayı deli gibi yataktan 
nalardandır. Kızını kocaya vermekle be- fırlıyarak genç kadına doğru hücum e • 
raber, oldukç genç gönüllü bir hatun - der ve: 
dur. Günün birinde isteğine uygun bir er- . - Ben seni seviyorum .. der. 
kek bulmuş, yeni kocasile ayrı bir eve Bu vaziyet karşısında şaşıran Misis 
çıkmıştır. Bu suretle damadile kızı yal- Deymon: 
nız kalmı§lardı.r. - Dayı, utanmıyor musun, deli mi ol -

Mister Deymon bir müddet son- dun? Karın var, çocuğun var. Bu gibi 
ra bir turneye çıkması icap ettiğinden münasebetsizliklere dilin nasıl varıyor?.• 
Misis Deymonu bir müddet için, 15 sene- diyecek olur. Bunun üzerine dayı: 
denberi evli ve dokuz yapnda da bir ço- cHiç te münasebetsizlik değil! Karım 
cuğu bulunan, dayısının yanına gönder- da seni sevdiğimi biliyor. Zaten müsaade 
meğe karar "erir. Nihayet koca seyahate, de etti> diye cevap verir .. 
zevce de dayının evine gider. Rezaletin bu derecesini havsalasına aığ-
Yalnız dayı, 15 senedenberi evli ol _ dıramıyan genç kadın, odasına kendisini 

makla beraber, her nedense yuvasına ısın dar atar ve kapıyı kilitler. Sabaha kadar 
mış değildir. Karısını ihmal eder. En za· da uyuyamaz. Sabahleyin, dayısı işe git
ruri isteklerLrıi bile yerine getirmez ve 0 _ tikten sonra da yengesi odasına gelir ve 
na en fena muamelelerde bulunmaktan ağlıyarak yalvara yalvara: 
da geri durmaz. - Kızım der.. Ne yaparsan yap. Sen 

Misis Deymonun eve gelişi, bu nob -
ran. hoyrat adamın üzerinde tılsımlı bir 
tesir yapmış'..ır. Yengesini kendisi gibi 
şık görmek istiyen genç kadın, dayısını 
karısına öteberi almıya zorlar. Aksi 
dayı da, bütün bu istekleri can ve gö -
nülden yapar. Yenge mes'uttur. Ve bu 
saadetini geline borçlu olduğunu her 
zaman söylemekten çekinmez. 

Mist('r Deymonun işi uzadık~, Misis 
Deymon da dayısında kalmakta devam e
der. Fakat hır gece sabaha karşı uyku -
sunda kapısının şiddetle yumruklarla dö
vüldüğünü duyan Misis Deymon korku 

Herkes bardağını kaldı.rdı ve içti. 
Sonra dük sanki daha gençleşmiş gibi 

ve gayet mütevazı bir eda ile: 
cİyi sözlerinize ve temennilerinize te

şekkürler ede!'!rn. Cidden mütehassis ve 
minnettarız ... Ve ben bugün gayet me
sudum. diye cevap verdi. 

Herkes, past1tyı kesmek hususunda şa
kalar yapıyordu. Derken düşes büyük bir 
bıçak aldı. 

- Kocam nerede! ... diye seslendi. 
Dük balkona çıkmış, keşiş J ardine'le 

konuşuyordu. Çağırdılar. 

Pastayı ikisi kestiler. Düşes bı~ağı ida
re ediyor, dük te sağ elile onun elini aşa
ğıya doğru bastırıyordu. 

Dük yiyemiyecek kadar heyecanlan
mıştı. Nihayet. balkona çıkıp bir fincan 
çay içmiye rDzı oldu. 

* Saat altıyı üç geçe şatonun kapıları a-
çıldı. İlkönce İ\inde Fransız emniyet me
murları bulunan bir otomobil çıktı. Son-

kocamın bu teklifini kabul et ona yüz 
ver .. Zira, bütün saadetim seninle kaim.. 
Eğer sen bu fedakarlığı yapmazsan, be
nim de saadetim bozulacak. 15 yıllık ev
lilik hayatımda görebildiğim rahatlık, 

.ancak senin bize geldiğindenberi başladı. 
Bunu yıkmak istemezsen, kocamın met· 
resi ol... 

Misis Deymonun buna ne cevap vMdi 
ğini bilmiyoruz. Ancak kocasını çıldıra· 
sıya seven genç kadının dayısının evin ... 
4en kaçtığını ve vakayı olduğu gibi ko
<'asına anlattığını, meselenin de mah· 
kemeye intikal ettiğini bu satırları ya· 
zan gazetede okuduk. 

hafız yollandı, üçüncü otomobil(le u§Clk
larla e§Yalar vardı. Son çıkan araba, şa
tonun etrafını çevrelemiş olan meraklı
lann tezahüratı arasında kaydı, gitti. Ve 
tarihin bu büyük aşk hikayesi de böyle
ce sonuna erdi. 
____________ ...., ______________ __ 

\MSPOlt._ 
Bugünkü maç 

Fenerbahçe - Güneş Muhtelit tertip 
heyetinden: 8/6/m salı günü saat 17,30 
da Taksim stadında yapılacak Rapid - Fe
nerbahçe, GiınEŞ muhtelit maçı için aşa
ğıda isimleri yazılı futbolcuların saat 
16,30 da Güneş klübünde bulunmalan 
tebliğ olunur. 

Cihat, Hüsamettin, Reşat, Faruk, Ya
şar, M. Reşat. Rıza, Ayten, İbrahim, Da
niş, Melih, N2d, Salihattin, Rebii, Fik
ret, Namık, Bülent 

Dinarh ve Tekirdagh galip 
İnegöl 7 (Hususi) - Dün binlerce se

yirci huzurund=ı yapılan güreş müsaba
kalarında Dinarlı Mehmetle Tekirdağlı 



8 Sayfa -

Bugünlerde H ya§ına basacak olan Yu
goslavya kralı Sa Majeste Piyer II :Selırad
da Başvekil doktor Stoyadlnonç. na ııörü
§Üyor. 

Dost Yugoslavyanın küçült Krah re. 
simde görüldüğü ır;lbl Adetıı gürbila bir de
likanlı olmU§tur. 

Her türlü membalardan 1stıfade etmek 
ısteyen Almanyada lüzumsuı tllıt parça
larını toplayıp, yeni baştu kQı\ 7apmak 
tlzere lrullanıYorlar. 

Resimde bu Utıtıara depoluk 7apan 
bir binanın içini görüyorsunuz. 

Berllnde 84 mllllk otomobil 7arışını 44 
4aklka ıs saniyede ve vasatı 119 mll sür
atıe İngUiz Mazten kaza.Dllllftır, l'teslm.de, 
:tendls1nl yal'lftan sonra görüyorsunuz. 

Yarl§ çok heyecanlı olmuş, İnglliz, ra • 
tiplerini büyük farkla geride bırakml§tır. 

1 
SON POSTA 

o y 

Obüslerle harabeye dönen Madrldden btr manzara 

Ingllterede kadın Farmasonlar içtima halinde 

. 
rran.sıa ıııoau rcı.a.nevraıarda.. 

Sovyet Rusyııda son zamanlarda meydana çıkarılan Troçld cereyanı ve bu cereyanın tevlit ettıjiı h~dlseler münasebetlle Melı:
sikada, Troçklnln evinde yapılan yarı reaml bir sorguda durufllla safhalarını takip eden ıazetecller ve Troçldnln muhafaza 

altındaki en. 

Haziran S -1 j Son Posta'mn zab fa hikllgeleri] 

aptanı kim öl · ? .. 

1 - Penelope 1Ueb1 limanda clemlrltmlfU. 
Dthnenai Ua tkl taJb.n,ın llDUdt kalmaJırı 
loap etmiftt. ])lğar ta.Jfal&r 1M Ar&JA ~ 
ınıalardı. Jlırinol kaptan m ekt\lb\ınu b1t1rd1, 
n dtlme.n.eiJi 9alırdı. Saat 10 41L 

ı - lkınaı " Uottnctı =· l&r 4a 11:1nll ldllor. "/ da 
re.sın1n1 ıOrdUttlntız iklnol tap• 
b.nın ıeoeleyfn ıcmtyo dönb 
dönmtycooll belli delildi. 

:s - Bu ırördüğilnüı do a .. 
güncü kaptandır. B1r1nol kap .. 
tan taJtası taratmıJ&n ıevt .. 
len ıtır adam delildi. Onun 
iqln sahile can amua olan 
tayfaların tekrar ııemlyo d6-
necelı:lert o\iphellydi. 

• - Mıhrl tulf bir ali kaplamakta 1.~· 811 
cıt14ııtlet1 her 1k1 daklbda b1r oalıyordu. lkl ,U· 
Ttrte taııuı da Qt&ltda ke 11f çatmakta 1411er. 
J)tı.meı>.ot ı1).n.rtedı 141. lofuktan ve rutu))ettd 
ıntedltot ıeTJ110r4\l. 

O - D11mtno1 blr1no1 Q»t&ıwı ıahlldt 
poıta,a •tmat tllere ftrdlti mtktuk bir 
töa attı ft tendi ten.dine: cB1mm. re1I t&J'l
ıaıara Mrp pet uHm. ama.. b,dıntar on.
blı botl&.nı1or oJmalı.ı dS1t ~ dJı 
bite ben de h1g oımaua orum. JUW b• 
dar ol.1•1dJ,m.ı 

e - Ertoal a&bah Londra köprtıaü ,a• 
ıwıd• 1'1.sher 8tep'dt, b1r1ııc1 bP~ 
bQnindoıı turıwıla vuruımuo bir 
4t buldular. Ölell bir kAO aaıt oıını 
tu. M11fettq n.k'a7a el koJ(iu. V• ~ 
tanın batta Mr )'trdt &dürtUQp b 
1& ıtt1rlldlllne kAnad ıetJrdL N::: 
r1n abl11' t&ratıOO.t. da tlleb• atı bir 

7 - İkinci kaptan ha
beri duyunca Şafll"dl 
kaldı. tl'çüncü kaptanın 
bir gece evvel saat 
10.30 da karaya çıkmış 
old\llunu söyledi. ıten
d1Bl de onu takiben sa
at ıuo da oıkmlftı . 
Ogünoü kaptan daha 
hlll dönmemlft1. 

Jıt sCr11ıı11yordu. 

ı - Sor&'U11 oeldlen 
dtımono.1 aaa\ 10.JO dt 
apfı lııdiltnt, 'ff kapta
nı t&radt. bllerek ıece 
y&n1mdan 1omt. 11at 
bire kadar ıınmhlJ a,.. 
ııı.dılmı anlattı. Mtlfet• 
t1I bptamn bmaraaı
ıu mua1ene tW. Ve e 
pce aaat onda ta11tın 
ıunıntn arkumda ol • 
dutunu OlrancU • 

bi-
9 - Kamaralardan tal 

r1s1nln dö~omes1nde u ası 
bir ktll?ıt paronsı bul sı
müfettl§, kayı;ın 19t!~tl 
d!llnl duydu. Hemon la 
b1nc11. 

10 - Mü1ett1f kaJllı dlkkatlt araıtırdı 
•• bir aıranın altında, kaptana alt oldulu 
anlaoılan bir kalem buldu. 

l<llurcP-
ıı - Müfettıı dllıncncıyı ~ı ıu ılı

Sorıular sordu ve yerde bul u uııYeo' 
lıt parçasını bir kere daha ın 
ettı. 

bOtOJI 
1''-rçnncü kaptan gemiye gelince, saat 10.30 da kar.aya çıktıJtıı~ı ~~ eıeıı· 
U geceyi tek başına geçirdiğini söyledi. Bunun Uzerıne, runrettış ş kıırııt 
diği kaptanlardan birini, blrincl kaptanın katili olarak ya!{tılaıııııyıı kıll1'-

. · 12 · '-'avfıtya bıı ~erdi. Han&isini yakaladı ve neden'?... Bılcmezsenız ncı ., "' 
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•• • 
uşes ın sorun 

C EDEBÖVAT=ı 
Tanımak istemediğimiz 

bir hak: Telif hakkı 
saç tuvaleti. .. .. "" 

Elimde "Paravan,, kitabının hakkı telif senedi var, içindeki şiirleri 
bestelediler, plaklara geçirip sattılar, beş para alamadım. "Baykuş,, 
diye iyi kötü bir eserim var, yirmi yıldır lstanbulda ve Anado- , 
luda oynanmadık şehir, kasaba kalmadı. Hiçbir yerden telif hakkı 

diye birşey talep etmedim, edemedim. ---------
Yazan: Halit Fahri Ozansoy 

Eser sahibi iseniz hiç hakkı telif senedi gün ailemle Sirkecide bir gramafoncu 
çıkardınız mı? dükkanına birkaç alaturka plak almağa 
Çıkarmadınızsa anlatayım, bakın ne girmiştik. Dükkancı plaklarını ortaya 

uzun meseledir! döktü ve bize birbiri arkasına muhtelif 
Önce bir istida ile Kültür Direktörlü- makamlardan şarkılarını çalmaga başla .. 

ğüne müracaat edeceksiniz. Ayni zaman- dı. Nihayet, ayırdığımız bir iki plağı alıp 
da, eski ve henüz tadil edilmemiş olan tam dükkandan çıkacağımız sırada adam. 
hakkı telif kanununa göre kitrıbın üç cağız cHele şunu da dinleyin!> diye gra
nüshasını - üstüne bilmem kaç kuruşluk mafona Polidor markalı bir plak daha 
pul yapıştırarak - Direktörlük kalemine koymaz mı? Bir ut tıngırtısından sonra 
bırakacaks.ını7- Fakat size dokuz tane da- ne duysam iyi: cHicrana Döneı kcn> 
ha getireceğinizi ve bunların ayrıca bazı isimli şiirimin davudi bir ses ve aglıyan, 
kütüphanelere dağıtılacağını söyliyen de ağır bır beste iJe terennümünü ... 

c Vindsor, düşesi {eski madam Semp· ı üç cepheden görüyorsunuz. Alttaki eski 

ıon) birçok kadınlar tarafından taklit r.f'simlerindcn biridir. .. -.................................................... . 

olur. Maamafih bu dokuz kitap, hakkı te- Artık hayretime son yoktu. Çünkii o 
1if kanununda ayrıca mukayyet olmadığı ane kadar, vaktile yazdığım eski usulde 
için, bazan affedilebilir. Esasen tabıe ait iki şarkıdan maada, bir tek şiirimin ne 
olan kitapları tabiin teslim etmesi 15.- bestelendiğiııı, ne de böyle plaklara alın
zımdır diyerek sonunda haklı da çıkar- dığını bilmiyordum. Gıyabımda bo.na 
sınız. Her ne ise bu kitap teslimi meselesi bahşedilen bu şerefi çaresiz şükranla 

bittikten sonra elinize verilen bir kağıtla karşıladım ve hemen bu plağı da sc ~ın 
Defterdarlığa gidersiniz. İşte asıl macera aldım. Vakıfi plağın üstünde, mısı<l·arı 
da orada başlar. Kanunda, harç olarak, yazan garip, yetim şaiı;.in ismi yoktu ve 
bir çeyrek altın tediye edileceği yazılı- bu unutkanlık bir dereceye kadar içime 
dır. Altın para zamanında değilız amma hüzün vcrmiŞti. Ancak bestekarın ismi 
bugün gene ayni kanunla ayni parayı ö- unutulmamıştı. Bestekar da, hanende de 
demek lazımdır. Ancak bu para, pek ta- ayni sanatkar, bay Fahriydi. Neyse, 
bü olarak, bugün yirmi beş kuruştur. Eh, dedim, beskkarın ismi benim ismimin 
bundan ucuzu da can sağlığıdır. Yalnız yarısı ... Bu tesadüf te bir teselli sa~ıla· 
ne var ki bu yirmi beş kuruşu öyle ko- bilir! 

edildiği için (kuvafür) ünü değiştinneye 

karar vermiştir. Bu kuvafür, ortadan ay

rılmış bir cyiv, in yanlarındaki hafif 

birer dalga ile arkadaka ufak bir crulo>· 

dan ibaretti. 

Düşese yen~ saç tarzını Maagagnini a-

dında genç bir İtalyan hazırlamıştır. Bu 

yeni kuvafür yanlarda daha dalgalı, da

ha ziyade arkaya doğru taranıp yüzü 

meydana çıkarmaktadır. Ensedeki ufak 

crulo> nun yerine de birkaç ufak bukle 

yapılmıştır. 

Resimde •düşes, in yeni ckuvafür, ünü 

~········ .. ·············••································· 
ı azlık tuvaletlerimizi çiçeklerle 

süsliyelim 

lı.n~Uka~ı~.a (solda) ipekli bluz. Önü bir cband, ın al
\oıı a huzulmüş. Arkası ortadan düğmeli. Yakasına, 
ftıe:rının üstüne, göğsündeki cband, a kır çıçekleri 
o lllış. 

-· 

'tııı:tad~ - Piker tnyyör. Ceketin ve eteğin kenarla
•r ~oz alıcı renkte bir c biye> geçirilmiş, geniş 
tı:ever> lerinden yalnız sağdakinin üzeri rn:• bir demet kır çiçeği işlenmiştir. cSen-
"ra ·· 

Sa ~nde de ayni çiçeklerden var. -

lüb Rda - Kr.tc-n truvakar manto. Kolları reglan biçiminde. Arkasında sivri bir 

A ası var. Ceplerinin üzerine V'.: yakasının önüne ayııi buket işlenmio:tir. 
<l.§a ~ d -s 

•band gı a - Şantungdan vPya k"!tenden cbolero>. Kol ağızlarile önündeki 
• lar işlenmiştir. 

Örgü 
Bluz 

.) 
Örgüsü - Ön cyüz, ilikte bir ters ifik 

örülmüş. Üstüste gelen ters ilikler çizgi 
gibi görünüyor. Rubası tamamilc düz ö
rülmüş üstüne koyu renk yünden cte
yeh geçirilmi~tir. Yakası ceşarp• şeklin
·iedir. Yalnız bir ucu işlenmiştir. 
Düğmelerı - cTcyeh yapılan yünün 

rengindedir. Eşarp yaka üstüste dikilen 
iki düğme ile giiğse merbuttur. 
Eteğinde on santim genişliğinde (bir 

ters - bir yüzJ lastik örgü var. .. -.................................................. -... .. 
C Yemikbiıhii 

Soğanlı enginar 

lay kolay ve.aıeye teslim edip makbuzu Aradan günler, haftalar geçti. Bir gün 
elinize alamazsınız. Çünkü bütün gün sa- bir avukatla konuşuyordum. Onıı. söz a
bahtan akşama kadar Defterdarlığın her rasında, bu meseleden bahsettim. Hemen 
odasına, her kalemine, her gişesine uğra- alaka gösterdi ve: 
mak, her memurun karşısında boynunu- - Hiç durmadan Polidor fabrikasının 
zu tevekkülle büküp sıra beklemek ve İstanbuldaki mümessiline bir protesto 
icabında muavin, müdür ve saire bütün çekelim!> dedi. 
Df::fterdarlık yüksek memurlarının oda- Ertesi gün, Rozental ismindeki adama 
larında m~şgul olmadıkları zamanı kol- bir protesto çektik ve bu gibi vaziyetlerde 
Inmak ve bu zamanı ele geçirmek mec- ekseriyetle vaki olduğu üzere protesto 
buriyetindesiııiz. Bazan, hele şükür son muza eeYap alamadık! 
imzayı elde ettim, artık vezneye gidebi- İş, şimdi mahkemeye müracaat etme-
Iirim derken bir de bakarsınız ki zırr di- ğe kalmıştı. 

ye bir telefon çalıyor. Büyük memur he- Günlerce :ihmal sonunda nihayet karar 
men imza için eline aldığı kalemi bırakır, verdim. Mahkemeye müracaat edecek
telefona sarılır, arkasından salor.daki bir tim. Fakat tam bu kararı verdiğim gün 
katibe işaret eder, yahut seslenir. Sonra tiyatro müellifi Musahipzade Celal'e rast. 
iş bununla da bitmez, sizi bırakır, imzayı ladım. 'Östad teessürle başından geçen 
bırakır, kakm bölmeleri arasında dolaş- bir hakkı telif davasının neticesini an
mağa çıkar. Kim bilir ne zamandır hal- lattı. Dava, Musahipzade'nin meşhur 

ledilememiş mali bir mesele etrafında sor- cAtlı Asas> operetine ait bazı parçalnrın 
gulara başlar. Derken diğer mühim bir gene Polidor fabrikasınca plfığa alınma
işi zuhur ederek koridora çıkar. O zaman sından ve kendisine hakkı telif olarak 
telaşla arkasından koşup bakarsınız ki 1 hiçbir para ~erilme~esindcn çı~mıştı. 
bir merdivene tırmanıyor, yahut yemek Mahkemede ısbatı vucut edm fabrikanın 
vakti geldiğinden yemeğe gidiyor. Hasılı avukatı da, bu plakların - garip tesadüf! -
bir tek imza için işiniz yarıda kalıyor! bay Fahri tarafından okunup çalındığı-

Enginarların saplannı - üzerinde bir Ne hazin değil mi? nı, fokat güftesinin kime ait oldugunu da 
kaç santim kalmak üzere • kesiniz. Dış Maamafih üzülmeyin. Öğleden sonra onun bilmesi lazım geldiğini söylemiş ve 
kabuklarını koparınız. Körpe ise iç ka - gene santlerce bekliyebilir ve nihayet söziinc şunu ilave etmiş: cBiz yalnız bir 
buklanndan birazını bırakabHirsıniz. Fa- dc\•airin dağ lma zamanına yakın eliniz: rnzcnde ve )'ıanende ile iş yaptık. Başka
kat uçlarını kesmek şartile. :S:~cr körpe deki ı, · ğıdın bütün imzalarını, şerhlerini, sile alışv<'riş.miz yoktur!, NPtıcedc ) al
değilse bütü~ ~abukları kopaı ıp ortası- ihh clcrini tamamlatarak gişeyP koşar 

1 
nı~ b ~ckfır, Musahi~zadey~ b~n lira tnz

nı çanak şı;klınde mey,fana çıkarmak 

1 

ve kapanmasına beş dakika kala, ncfrs mınat ıtasına mahkum edılmıs, davayı 
15.zımdır. İçinin tüylerini bir kaşıkla ah- nefest, :;irmi beş kuruş harcı teslim ede- kazanan mulıterem müellif te bu tazmi
nız. Üstiinde .k~l~n saplarını <la soyunuz. bilirsiniz. İşte bu güçlükten ve sıkıntıdan 1 natı almaktan vazgeçmiş, mesele de böy
Hemen içine ıkı lımon sıkılmış tuzlu suya 1 dolayıdır ki bugün müelliflerimizin yüz- lece kapanmış. 
atınız. Arpacık soğanlarından kırk elli 1 de doksan dokuzu eserleri için hokkı telif Ben bunu işitince, ayni fabrikayı dava 
tanesini soyup ayni suya koyunuz. Son-1 senedi almamışlardır, yahut sadece bir ederek ayni bestekarı, bestesi içın aldığı 
ra enginarları tencereye baş tşağı dizi - iki eseri için bu fedakarlığa katlanmış- paranın ihtimal yirmi misli bir ziyana 
niz. Soğanları da aralarına doldurunuz, !ardır. Nitekim benim de yalnız ikj ese- sokmağı doğru bulmadım ve sadece Po
biraz tuz serpiniz. Üstüne ikı limon sı - rimin hakkı telif senedi vardır· İlk Şa- lidor fabrikasına içimden atıp tutarak, 
kınız. Enginarlarla bir hizaya gelecek ka· ir'le Para var. ın... Sayısı bugün bir hay- bu işten kendi hesabıma da vaıgeçtim 
dar alelade su koyunuz. İç~ne bu suyun lice çoğalmış olan diğerleri için uğraş- ı Zira memleketimizdeki sanatkfırJarı dü
üçte biri kadar zeytinyağı ilave edip ağ- mağı, eğer saf; kalırsam, ileride resmi va- şününce, şarkıyı plağa okuyanla okutan 
zını kapatınız. Ateşe koyunu?:. Hiç ağzını zifelerimdcn tekaütlüğüm zamar.ına hı- arasındaki mali vaziyeti kim olsa kesti-
açmadan kaynatınız. Su çekilince engi - rakmışımdır. rebilirdi. O halde benim için meseleyi 
narlar pişmiş olacaktır. hoş görüp geçmekten başka çare kalmı-

O zaman kapağını açıp, ateşten indi _ Şimdi gelelim bu kadar güç elde edilen yor demekti. 
rirsiniz. Suyun çekilip çekilmerliğini ten- hakkı telif sc>nedi ile eserlerimizin huku- * 
ccreyi snllıyarak anlıyabilirsiniz. Sesin- kunu ne der€ceye kadar koruyabildiği- Şimdi diğer hadiseyi nakledeyim: 
den de anla~ılabilir. Su azalınca tencere mize... Gene seneler oluyor. Ankarada Edebi-
de hafif bir cJzırtı başlar. Bu, ayrı bir meseledir ve teyit kudreti yat Muallimleri Kongresi'ne iştirak eden

Enginarları tabağa dizdikten sonra so
ğanları muntazam bir şekilde etrafına 
koyarsınız. Tencerenin dibinde kalan su
yunu da üzerine dökersiniz. 

Enginar eğer limonlu suya atılmaz, üs
tüne de limon sıkılmazsa kararır, çirkin 
bir renk alır. Tencerenin kapağını aç -
mak ta ayni neticeyi verir. Bunun için li
mon sıkmayı pişinciye kadaı tencerenin 
kapağını hiç açmamayı unu!mamalısı -
nız. 

olmıyan eldeki hakkı telif kanunu bu lcr arasında bulunuyordum. Bir akşam, 
yüzden pek hazin vaziyetler doğurabil- muallim ve romancı Esat Mahmut'la be
mektedir. Bunun için de uzun tahlil ve raber dolaşırken, yolumuz, Cumhuriyc.t 
tenkitlere girişmeden sadece iki hatıramı 1 bahçesi yanındaki salaş tiyatronun önü
anlatacağım. İki hadise ki ikisi de, sanat ne çıkmıştı. Bir de ne görelim! Tiyatro
eserleri üzerindeki telif hakkının tama- nun knpısındn benim çok eski manzum 
mile gözetilebilmesi için eldeki kanuna piyesimin, Baykuş'un boya ile yazılmış bir 
bazı kuvvetli maddeler ilavesi lüzumunu Hanı ... Etrafında diğer küçük ilanlnr da 
sarahatle ortaya koyabilecek küçük birer var: Bilhassa gözüme ilişen, c Yaı ın ak-
misal teşkil edebilirler. şam Reşat Nuri Beyin Taş Parc;ash iHi-* nı ... Adamın biri elinde çıngırak. im yan-

Bundan sekiz dokuz sene evvel... Bir (Devamı 10 uncu .<m ıt .. la) 
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Hatay, 1 Haziranı bayram 

günü ol~rak ilin etti 

EDEBiYAT 
Tanıaıalı 
istemediğimiz bir halı: 
Telif hakkı 

Yeni· orman Kanunu 
tatbik edilmeğe başlandı 

Bu, yeni orman kanunundan sonr~ : 
vak'adır ve ·çarpılınan ceza göz önüJl 
tutulursa ümit edilir ki sonuncusu da bll 

( Baştarafı 1 inci sayfada) 
balkonlardan alkışlar, Arap diline ve A· 
rap milletine :::n:ıhsus belAgat, hulAsa, Su
ıiyenin, Cenevre kararını tanımadığını 

ilan edecek her şey ve her vasıta hareke
te geldi. Arap cengaverliğini temsil için 
kılıç ve kalkan oyunları da tertip edildi. 
Fahri El Barudi tarafından idare olunan 
cArap propaganda,. dairesince tertip 
edilen bütün bu nümayiş hareketi esna
sında söylenilen nutukları tekrara lüzum 
yoktur. Bunların nele olabileceğini siz de 
tahmin eders;niz. Yalnız bugünkü sözler 
ve yazılar daha çok şiddetlidir. Bütün bu 
r.ümayişlerdPn ve nutuklardan hasıl olan 
nC"t ice şudur: Suriye Cenevre mukavele
lerini imza VP. kabul etmiyecektir. 

Vatantleri en çok kızdıran şey, bir gün 
evvel Sancakta Türklerin yapmış olduk
ları büyük sevinç nümayişleridir. Bu nü
mayişler ara'iında Hataylılar, sevinç ve 
şükran nutukları söylemişler ve nihayet 
l haziran tar~hjnin Hatayın bayram gü
nü olarak ilim edilmesine karar vermiş
lerdir. Buraya clün gelmiş olan bu haber
ler, Vatanileri büsbütün kızdırdı. Hüku
met, bütün diikkan1ann kapatılmasını ve 
herkesin nümayişlere ve toplantılara iş-

tirak etmesini istedi ve herkese tenbihat 
yaptı. Meşhur gömlekli kahramanlar da 
birbir dolaşarak dükkanını kapamıyaca1c 

ve nümayişlere ijtirak etmiyecek olanla
rın ocaklarının söndürülecejini ilin et
tiler. 

(Baf taraf\ Si uncu ıahtfede) (Bq tarafı ı inci 1Gyfad4) 
dan çalıyor, bir yandan bar bar bağmyor: mından çok müsbet ve cezri mevzuatı ih

- Haydi başlıyor. Baykuş ... Baykuş ... tiva etmektedir. 
Kantolar da var. Yeni kanun bilhassa kaçakçılığı tah- olacaktır. * Bu hiddet ve ş!ddet, sade Türklere Kantolu Baykuş! Buna fena halde içer- ripk!r baltanın tabiat servetini kurut- ---------

münhasır kalmadı; Fransızlarla Millet- ledim. Arkadaşım da benim gibi sinirlen- masını imkansız hale getirmektedir. Ka- Sivas Malatya hallı 
ler Cemiyetinin de başlarına hayli taş 
,yağdı. Hatta, bu taşlardan bazıları Irak 
ve Mısır hükumetlerinin de başına düştü. 
Her iki memlekette Milletler Cemiyetin
de temsil edildikleri halde Araplığa kar
şı yapılan bu suikast aleyhinde ağızla-

.rından bir kelime, tek bir teessüf kelime
si bile çıkmamış olmasından dolayı tees
süfler beyan edildi. 

Evvelki gün Türkiye başkonsolosu Da
hiliye Veziri \•ekili ve Fransa mümessili 
ile iki buçuk saat kadar süren bir müla
kat yapmıştı. Önce bu mülakatın Sancak 

meselesine taalhik ettiğinden bahsedildi 
ve Suriyenin protestoları karşısında San
cak rejimintie tadilat yapılacağına dair 
Türkiye hükiımeti tarafından Suriye hü
kfunetine teminat verildiğine dair şayia
lar dolaştı. Ancak ertesi gün anlaşıldı ki 
bu uzun müliıkat, hudut civarındaki ve-

ba salgınının söndürülmesi için iki taraf
ça ittihaz edilecek tedbirlerin telifi mak
sadile imiş. Bu da burada lüzumsuz yere 
ümide düşenJer arasında inkisarı mucip 
oldu. 

di. Hemen tiyatroyu işleten bahçe sahibi- nunda, kaçakçılığı ve yeni bilenmiş bir D iln tamamlandı 
ne gidip itiraz ettik, bu oyunun oynan- baltanın körpe bir çam gövdesinde de-
rnasına müsaademiz yok dedik. Herif al- nenmeslni sıfıra indirecek çok şiddetli kontrof ~:şyt:~~~lngi~cik:ymayj::~, nabl-.. 
dırmadı bile ... Bunun üzerine karakola müeyyideler vardır. Mesela; kaçak oldu- a 
müracaat ettik. Nöbetçi memura dedik ki: ğu anlaşılan bir orman mahsulünü satın ye müdürleri, civar köyler halkı bir ~z}l 

- Bizim cBaykuş> isimli bir eserimiz alan da sata:ıJa beraber cezalandırılacağı ya toplanmışlardı. Herkes bize bu feyt taJl 
var. Bunu bizim iznimiz olmadan oynu- gibi, ayrıca, yakalanan nakil vasıtası da günleri gösteren ve bu inkişafı yara if-

yorlar. hazine namına musadere edilecektir. Ulu Atatürke, onun dahiyane direkt 
leri ile yürüyen Büyu"' k Başvekile, ~r .. 

Memur: Yeni kanuna, hassasiyetle tatbik saha- ifl 
metli Nafıa Vekili Ali Çetinkayaya rıı • 

_ Ne gibi? dedi. sı olacak yerlerden biri de hiç şüphesiz h'"ra• 
Bu sual üstüne aramızda şu acaip ko- ki Zonguldak kömür havzasıdır. net ve şükranlarını muazzam te~ u el

ıle izhar ettiler. Tazim ve teşekkur t 
nuşma geçti: Çünkü, Zonguldağın toprak altı serve- "lert 

- Ne gibi olacak? Oynuyorlar işte. tini işliyebilmek için maden direğine bil- grafları çektıler. Ameleye ve köylu 
··k iht" ziyafetler verildi. - Yani bu eseri sizden çaldılar mı? yu ıyaç vardır. Maden direği, kömür .rlll"' Sıvas ile Malatyanın birlec:mesi Di,~ 

_ Onun gibi bir şey. Matbuu var. Al- işletmesinin ana maddesi, kömür kuyu- ~ kta" 
1 ·· 1.. bekir yolunu 200 kilometre kısaltına f .. 

mışlar oynuyorlar. arının gun uk gıdasıdır. Maden ocakla-
1936 l dır. Bu iltisak yeni ba .. 1ıyacak Cizre -

_ Mademki öyle, biz bir şey yapama- rının yı ında istihlak ettiği maden rak hattının da başla::gıcı oımaldadıt· 
yız. Matbu olmasaydı müsveddelerinizi f.Ütununun, yuvarlak hesap (124) bin Sıvas _ Malatya hattı 250 kilornetr~· 
çalmış olurlardı, o zaman menedebilirdik. I metre mikabına vardığını söylemek işin ti.J1" 
Halbuki kitapçıya parasını verip bu eseri ehemmiyetini anlatmağa kafidir. Sıvastan 112 kHometrede bulunan çe 
almışlar. Biz karışamayız. Bu bakımdan Zonguldak orman teşki- 'kayada Erzurum hattı ile birle§Illekt~' 

- Ey ... O halde ne olacak? Ifıtı yeni kanunun tatbikinde merkezi sık- Çetinkayadan Malatya 140 kiloınetr~ 
Sıvastan 177 kilometre uzakta bulun 

- Mahkemeye müracaat edersiniz. Biz leli teşkil etmektedir. A-
k Divrik merkezjne kadar ino::aat taınıu .. 

yalnız, arzu ~derseniz, bir polis efenCii Nite im, kanunun meriyete girmesin- :.- t r lanmış gibidir. Ray ferşiyatı başlarnıŞ 1 
• 

yollar, zabıt tuttururuz den sonra yapılan bir kaçakçılık vak'ası Eylül nihayetinden evvel Divrikte 101<<>" * karşısında orman idaresinin hassasiyeti ıJl" 
motif düdüğii ötecektir. Erzincan kısrtl 

~--~-----------·· · ----------~-----~ 
Netice... ve kaçakçılığın çarpıldığı kötü akıbet, bu d d h 1 b' f 1 d 
Elimde cParavan. kitabının hakkı telif gibi teşebbüslere aman vermiyecek bir a a umma ı ır aa iyet var ır. 

ibni Siıianın 
Dok uz y l"züncü 
Yıl dön ümü 
cTürk Tarit Kurumu Başkanlığı. bil

dir.yor: 
Türk Tarih Kurumu büyük Tünk he

kiPı ve filozofu İbni Sinanın 900 üncü 
yıldönümünün bu büyük ve güzide ali
mC' lfıyık bir şekilde kutlanmasını dü
şü. müş ve geçPn sene azasından profe
sör Şemsettin Günaltay'ın başkanlığı al
bnda bir cİbn: Sina ihtifali komitesi> se
~·er •k işe başl:ıım~tı. 

Ihtifal 21 hE zıran, pazartesi günü saat 
14 de Ünivf:rsite biyoloji enstitüsünde 
Türk Tarih Kurumu tarafından açıla

cak ve muhtP1:f Türk ve ecnebi alimler 
ibnı Sinanın ilme yaptığı büyük hizmet
!erı tebarüz ettirecek konferanslar vere
ceklerdir. Bu alimler meyanıuda beynel
milel tıp tar•lıi cemiyeti fahri reisi M. 
Louvain, Tıp Fakültesi tıp tarihi profe
sörü Dr. Tricot-Royer ile ayni r.emiyetln 
fili reisi profesör Dr. Gomolu da vardır. 

Bu münas('b~tle Türk Tarih Kurumu 
!bnı Sina komit~si büyük filozofun hayat 
ve r-scrlerine dair bir eserle İbni Sinanın 
esrrlerinin güzel bir kataloğunu hazırla· 
mıştır. Bu ih.tifal münasebetile biyoloji 
enstitüsünde lbni Sinanın yazma ve bas
ma eserlerinden mürekkep bir sergi de 
açılacaktır. Türk Tarih Kurumu, büyük 
alimin Türk ve İslam eserleri müzesin
de bulunan orijinal bir minyatürünü 
renkli olarak Dev Jet Basımevinde bastır
mı,ş• ır. İhtifal programı ayrıca gazete
lerle ilan ed.IE'Cektir. 

Özbekistanda da ihtifa l yapılıyor 
T ~kent 7 (A.A.) - Bütün Sovyet Öz

br'· standa, b"ivük alim İbni Sinanın ölü
münün 900 ur-cü yıldönümünü kutlamak 
:iz re faaliy lt"' bulunulmaktadır. Bu 
münasebetle, ibni Sinanın eserlerinin a
rap a, lfıtinre ve yahudice gayet nadir 
nü ~alan, Tr.şkent kütüphanesinde top
lanmıştır. Özhckistan şarkçıları İbni Si
na hakkında makaleleri havi bir eser 
neşretrnektcdir. 

• 
ln7//lerede 10 giinde 
25 tay y areci öl dü 

Londra 1 (A.A.) - Son hafta tatili 
İngiliz tayyare fılemi için felfıketli ol
muştur. İki askeri tayyare Cumber -
land kont1uğunda düşerek 4 kişinin ö
lümüne sebebiyet vermiştir. Diğer iki 
askeri tayyarenin düşmesi yüzünden 3 
kişi telef olmuştur. Bir sivil tayyareci 
de tayyaresinin Bromley Kent mezar
lığına düşmesi yüzünden telef olmuş
tur. Son on gün zarfında 25 tayyareci 
ölmüştür. 

Romanya da 

Petrol ve benzin senedi var. İçindeki şiiri bestelediler, mahiyette ve kaçakç:ılığa veda etmen.in Türk - Irak, lran 
Fialları garı yarıya plaklara geç:rip sattılar. Bir bestekar az lüzumunu apaçık gösteren bir şiddet- Demiryol/arı 

bir para kazandı, bir fabrika bir çok para tedir. Ankara 7 (Telefonla) - Irak büictld" 
Ucuzluyor kazandı. Ben beş para almadım. Zonguldak havzasına mülhakat orman- ı· ·1 h··ı-" t• · d B ğdad • me ı ı e un.ume ımız arasın a a 

(Baştarafı 1 ind sayfada) cBaykuş• diye, iyi kötü, bir eserim var. !arından başka civar vilayet ve kazalar- ve bilahare Ankarada yapılan görüşıne-
cak tedbirlerden biri olmak üzere bun- Yirmi yıldır İstanbulda ve Anadoluda cıan da maden sütunu ithal edilir. Havza- Jer neticesinde Irak demiryollarının de-
lardan en mühim istihlak maddesi olan oynanmadık şehir, kasaba kalmadı, hatta ya direk ihraç eden iskelelerden biri de · ıı l b" ı · ·ım · bususutı" ı İneboludur. mıryo arımız a ır eştırı esı ~ıca-
benzinin fiatını ucuzlatmağa karar ver- geçen sene Naşid kumpanyası bile bu o- .. da mutabık kalındığı malfıındur. :ııu 
miştir. Diğer taraftan benzin fiatlarının yunu oynadı, ben hiçbirinden hakkı te- Bugun, İneboludan maden direği yü- met Irak hududuna kadar tarafunızdall 
ucuzlatılmasına gidildiği bir sırada rncm- lif diye bir şey talep etmedim. Edemem Y.ile gelen bir motörde araştırma yapıl- yapılacak olan hattın inşası için :MecliS
lekelimizin birçok taraflarında ten\'ir de. Çünkü işimi gücümü bırakıp mahke- mış ve maden direkleri altında kaçak ke-1 ten fevkaladt! tahsisat istemek kararın" 
vasıtası olarak kullanılan ve ayrıca trak- melcrde dola:.-mah, bir sürü masrafa kat- resteye rastlanmıştır. Kaçırılmak istenen dadır. 

törlerin işletilmesinde istimal edilen pet- 1~nınalı?'1m. H_alb~~i, yurdun herhangi- I k~reste, t:~,a~ı çekecek kadar mühim Bu husustaki proje hazırlanmıştır, b." 
rolun fiatınııı indirilmesi de zaruri gö- b~r ye~ınde, ~u~~lıfınden aldı~la~·ı yazılı I hır şey degıldır .• Fakat .?~~~larımızı ku- projeye göre hükumetimiz, Diyari>eJdt 
rülmüştür. Gerek benzin gerek gazyağı , bır musaadeyı gostermeden hıçbır kum- ı-utan kaçakç!lıgm kokunu kurutnuı.k hattını en kısa bir zamanda Cizreye tertt' 
fiatlarında temini matlup ucuzluğun hal- ı panya hiçbir oyun oymyamamalı ve mü- için meriyete giren kanunun istisnası did edecdc ve Cizreden ayrılacak iki.ilci 
kı.mızca hissolıınacak ve bu maddelerin ellifin itirazı üstüne de derhal temsil yoktur. Onun ;çindir ki kereste ve her bir hat (Gevar) a ve oradan İran budU" 
istihlakini çoğaltacak derecede olması : menedilebilrnelidir. Hakkı telif ka- halde kaçak kerestenin birkaç yüz misli duna kadar gidecektir. Birinci kısırrı ~ıı 
için halen bunlardan ithal sırasında alı- · nununda ise böyle bir teyit kuv- değerinde olan motör, derhal müsadere kısa bir zamanda bitirilerek Irak dernıt" 
nan vergilerin yarısı kadarının kaldırıl- veti yoktur. O halde eskidenberi edilmiş ve motör sahibi cumhuriyet müd- yollarile biriqme hasıl olacak, frana va" 
ması yoluna gidilmiştir. Benzin ve gaz- devam edip giden hakkı telif u- reiumumiliğine verilmiştir. racak olan hat müteakiben yapılacaktır· 
yağından ithal sırasında alınan vergile- mursamayışlarmın önüne geçilmek te im- ~ 
rin yarısı nisbrtinde kilo başına benzin- kansızdır. Hr>le Üzerlerinde az çok uğra
den on küsur kuruş ve gazyağından da şılmış, ruh ve zeka yıpratılmış olan eser-
7 küsur kuruş miktarında vergi tenzilatı lerin en fen:ı şartlar içinde, aslından u
yapılması maksadile gümrük tarife kamı- 7.aklaştırılar:ık oynanmasındaki acıyı hiç
nun\ın tadili lazım gelmiş ve bu tadile bir suretle dindiremezsiniz. Bu manevi 
ait kanun layihası ile her iki maddeden ı hus:an maddi ziyanın bin kere üstün
alınmakta olan gümrük resimlerinin ki- dedır. 
lo başına 6 şar kuruşa kadar indirilmesi İşte bunun içindir ki son zamanda bazı 
hakkında hükümete salahiyet verilmesi kitapçılar da bu açıkgözlülüğe başvur
Meclistcn istenmiştir. dular ve daha dün ölmüş olan bir kaç şa-

Layihada benzinden alınacak istihltık irle hamdolsun henüz hayatta bulunan 
resminin 4,15 kuruştan 2,50 kuruşa indi- birçok şairlerin eserlerini yağma edip 
rilmcsi hususunda hükumete salahiyet harıl harıl basmağa başladı l ar. Oldu ola
itası da derpiş edilmiştir, bu azami ten- c:1k, bari birisi de Tevfik Fikretin şiirle
zilat hadlerinin tatbiki halinde benzin ve rıni bir araya getirip yeniden bassa ve en 
gazyağından ithal sırasında alınması ıa- j başa da o m~hur cHiin-ı Yağma> şiirini 
.zım gelen verıPler şöyle hulasa edilebilir: koysa ... Belki o zaman kendi kasidelerini 

Ben.zinden kilo başına altı kuruş güm- de basmış olurlar. 
rük resmi, 0,'30 belediye hissesi, 2,5 ku- Halid Fahri Ozansoy 
ruş istihlfık vergisi, 1,30 muamele ver
gisi, yekun t 0,40. 

Petroldan kilo başına 6 kuruş gümrük 
resmi, 0,60 belediye hissesi, 1 kuruş 
muamele vergisi, yekün 7.60. 

Halbuki şim<li. benzinden kilo başına 
20,90 ve petroldan da 15,50 kuruş güm
rük resmi ve saire alınmakta idi. 

Benzin ve gazyağlarını ucuzlatmak 
maksadile bunlardan alınmakta olan ver
gilerin tenzili derhal tatbik olunduğu 

takdirde elyE>vın cari nisbetler üzerinden, 
vergileri verilerek memlekete sokulmuş 
olan benzin ve petrollerin satılması müŞ
küllit kesbedeceği gibi bunları ellerinde 
bulunduranlar da mutazarrır olacakları 
ve böyle bir znrarın vukuu arzu edilme
diği cihetle ter.zHatlı tarifenin stok satış
iarına .zaman bırakmak maksadile 15 
temmuzda rneriyet mcvkiine konulması 
derpiş edilmiştir. Bu hususta hükumetin 
Meclise vermis olduğu Jayihalar alakalı 
encümenlerden geçerek önümüzdeki gün
lerde umumi heyette müzakere edile
cektir. 

Alman 
Hariciye Nazırı 
Belgradda 

Belgrad, 7 (A.A.) - B ugün saat 
11,45 de üç günlük bir ziyarette hulun
mak üzere buraya gelmiş olan Alman
ya Hariciye nazırı Von Neurath, tayya
r<:> meydanında Başvekil Stoyadinoviç, 
harbiye naZJrı Ckneral Mariç, General 
Tomiç ve General Ceraçiç iJe Macar, 
Bulgar ve Avusturya elçileri, Alman 
elçisi nasyonal sosyalist partinin mın
taka reisi ve diğer yüksek memurlar 
tarafından karşılanmıştır. 

Güze1 ıtğ·im asri zama
nın bir muc'zesile 0/i) 50 
nisbetinde artmıştır. 

Cildim hemen yarı ölmüş bir hal· 
de idi. Buruşmuş, solmuş ve ihtiyar· 
lamıştı. Maamafih karakterim henüz 
gençti. Dansı seviyordum, fakat hıç 
kimse beni dansa davet etmiyordu. 
Bugünün erkekleri, gençliği arıyor
lar. Nihayet bir cild mütehassısı ile 
istişare ettim. Dedi ki: Cildimın cBi
ocel:> i cHdi terü taze tutan kıymetli 
cevheri azalmıştır. Fen, son 7.amanlar· 
da cBioceb i genç hayvanlarda giz -

.. "!di.İ" 
tecrübe ettim ve resimlerde goru el· 
ğü gibi memnuniyet.behş ne~i~eler}iği 
de ettim. Sonra, bir miknatısın çe ,ış· 
cezbettiği gibi cilde son derece ys~tli 
ma hassasını veren hususi ve kıyın yet 
maddeleri ihtiva eden yeni ve ga )le" 

ince bir pudra kullandım. Hern~n lll"' 

men gayri mer'i olup sudan, ya~iY" 
dan ve tagayyüratı havaiyeden lt~ntl· 
yen müteessir olmadığı için banY dans 

Yakalanan c1:ısus ........................ ·-····---···············-······ .. 
.. • ği sırada yakalamıştır. 

Belgrad 7 (A.A.) - Alınan harici
ye nazırı Von Neurath bugün öğ1eden 
sonra yanında Almanyanın Yugoslavya 
elçisi olduğu halde Stoyadinoviçi ziya· 
ret etmiş ve bu ziyaret esnasındaki mü-: 
1akat bir saatltm fatla sürmüşti.ir. 

Bir müddet sonra Stoyadinoviç bu 
ziyareti iade etmiş ve mülakata uzun 
müddet devam edilmiştir. Akşam bir 
ziyafet veril~ ve nutuklar söylen -
rniştir. 

lenmiş cild hüceyrelerinden istihsal 
çaresini bulmağa muvaffak olmuştur. 
Tıpkı cildinizin cBioceb i gibidir. Bu 
cevher, şimdi cildinizi beslemek ve 
gençleştirmek iç in matlQp nisbet dai
resinde Tokalon kremin in terkibinde 
mevcuttur. Vakit kaybetmeden bunu 

zu alırken veya sıca~ bir.~a.~0~.~~c 58• 
ederek terleseniz bıle yuzunu yanı 
bit kalır. Bu yeni pudranın şa l3ll 
hayret ve orijinal renkleri vardı;~da" 
cazip keşif pek büyük ve rnaU tartı• 
karlıklarla Tokalon müessese~ı kaıon 
fından temin edilmiştir. Ve .,. 

0 
ef(le 

pudrasına karıştırılmıştır. He. ;ınıı. 
Tokalon krem ve pudrasını ara 

Bukı:eş 7 (Hus~ı) - Geçen akşam, Uzun müddetten ıberi Romanyada fa-
ek presın bareketındcn evvel, Rumen aliyctte bu1unan bu casus vakalanın
erk:inıharbiyesinden yüksek bir subay l ca silaha davranmak istemiş~e de mu
bir ecnebi casusunu tam trene binece- vaffak olamamıştır. 



. ... 
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Bir Aşkın Tarihi 
Yazan: iMSET 

~~büyük bir k_:ıbahat işledim ... B~ k~
~ atı herkec:;e ilan etmekle ıkınc1 bır 
. abahat mı i~liyorum? Yoksa cürmunu 

:irat eden bir mücrimin gönül rahatı mı 
't:llYuyorum? İşte onu pek kestiremedim .. 
akat herçebadabat anlatacağım.. 

* ı~ .\daya giden vapurdayım.. Nedense 
ı::s olacağım tuttu. Koltuklu, masalı, iki 

afı aynalı mevkie geçtim. Mevkide 
benden başkalan da var .. İşte iriyarı bir 

a~rn. Onun yanında kurutulmuş balık 
etinde incecik bir kadın, biraz ötede va-
1>\tr katnarotunun her geçişte hiırmctle 
"~rnladığı bir kimse.. Sağ tarafta on 
~den, on dokuza henüz basmamış bir 
ll\iÇ\ik rrı • bayan, ve benim tam karşımda bir 
~likei hüsnüan bakiyesi! Tabir biraz 

af; fakat kabahat bende değil, dol -

~ kalemimde. Mürekkep, kalemin u -
~ hasıl kendi kendine geliyorsa tabir 

0Ylece geliverdi 

) lıteli~ei hüsnüan bakiyesi dediğim ba
bt~ §Oyle bir tarif edebilir miyim aca
~ ~oyu bosu tenasübün ta kendisi imi§. 
Otı lti Venüs heykelini yapan heykcltraş 
h il karşısına model diye almış. Venüs 
ct.~ltelinden fazla olarak bunun kollan 

\>ar. 

'-! ~~ü. vaktü zamanında pürüzsüz de
~ ~k bir güzellikte imiş. Falcat şimdi 
~ değil Şükür ki boya imdada yetiş -
h~ Yüz boyalı, dudaklar boyalı, göz ka-

g! boyalı, saç boyalı. 

; ~a~ ya~ında? 
~ U sızın sorduğunuz ıual.. Ben bu sua

• IU cevabı verebilirim: 

; }{u.k. 
t()g aka~ .. Evet fakati var. Kırktan fazla 
~ 1'rrnıyen bu kadını biraz inceden in-

.;:,e tetkik edecek; saçların saman rengi 
)G laırıa, yüzün pomatlarla gerilmiş dü.z-

)~rıe itimatsızlık gösterecek olursak 
~, ın kırktan fazla olduğu neticesine 
...;•biliriz. Klrk beş mi? Hayır müsaade 
~e biraz daha çıkayım. Elli. Tam elli! 

et. bayanı seyrettim. Bayan Burgaz-

"a~•Purdan indi. 'Fakat bayanın çantası 
li.ı tda kalmıştı. İşte ben bu çantayı al-

"'~ Çantayı açtım. Çantada mektuplar 
1'ıpı ı. Onları okudum. Okuduğum mek-
Ları aynen buraya yazıyo.rum. 
&fte kabahatim. 

* lıiı" . 'l' ll'lc.ı ınc.:lqu p: 
~ende canım, gonca dühanım, benim 

1 SUitanım efendim· 

~ efendim. Hastai ~icram aşk olalı
~ he~, lisanım bir türlü amakı kalbim
~lı ~ısaiyaıa tercüman olamamaktadır. 
~ttı "~.Yalarını bundan şu! zaman evvel 
~i R0beği :f eraceniz.i labis olarak Kuş
~Ylruıda gördüğüm anda Leyliwnı 
~l&f Mecnun misali ah etmiştim. Ol 
.. ~ bu zaman ah edegelnıekteyirn. 
ııt~~e Aedanwn hayranı, hüsnünüzün 
' lfkarıyım. Bendeni.ze lütf ile bir ce
httı. ~lerseniz, garilti bahri saadet olaca
'1t aşmağınızı bir kere kaldınp o yaş
•iirtb ~~nda gizlenen billtir gerdanınızı 

1-.ııek emeli yeginemdir. 
Fi on beş ramazan 1317 

l llbıalı· Bendeleri 
tercüme kalemi hülef asından 
atufctıii Mehmet Nccmeddin 

11t l'lc· * Ct ı Jnektup: 
~· ~er güzeli hanımefendi, 11 kar ·· ~ ~ ;T gun mukaddem, bazı ehibba 

tdiyor~:debaşı denilen mevkide piyasa 
k. Bu arada karşıdan gelen bir 

fayton mnnzurumuz oldu. Faytonun 
içinde siyah milli çarşafı labis bir hanım
efendi enzar1mızı bir anda kendine doğru 
cezbetti. O an niye uğradığımı bilmiyo -
rum. Sinematoğrafyalarda gördüğümüz 
aşikane dramların aktörleri gibi birden
bire lerzan b:r hale geldim. Artık ne ruz, 
ne de şep gönül ferahlığı bulamamakta -
yım.. Bir kerecik olsun yüzünüzü gör -
mek, bülbül sesini andırdığı muhakkak 
olan sesinizi işitmek benim için umulma
dık bir saadet olacaktır. Bu saadeti ben
den diriğ etmemenizi rica eder, hürmet
le ellerinizi sıkarım. 

24 mayıs 1335 
.Aşığınız 

Şehzadebaşı postahanesi postrestan 
Ali Sahir 

Üçüncü mektup: * 
Pek güzel hanımefendi; 
Sizi ne zaman gördüğümü hatırlamak 

istiyorum. Belki dün, belki bugün, belki 
başka bir dünyada .. Belki doğmadan ev -
vel.. Beynim, dimağım, benliğim sizinle 
ne zamandanberi meşgul?. İşte bunu bir 
türlü bulup söyliyemiyorum.. Sebebini 
bilmediğim bir üzüntü ruhumu kemiri -
yor. 

Bazan gözlerimi yumuyorum. Hayali -
niz gözlerimin önüne geliyor. Krepdöşin 
mantonuzun sakladığı mevzun vücudu
nuzu görür gibi oluyorum. Krepdamur 
bonenizin şeffaf ipeği altından ondan da
ha ipek saçlarınızın dalgası bir deniz gi
bi dalgalanışını doya doya hayalimde 
Feyrediyorum. Alnınızın üzerine çıkarıl
mış olan bir tutam saçınıza parmakları 
mı değdirmek, parmaklaFimm uçlarile 
onları okşamak istiyorum. Ellerim gayri 
ihtiyari uzanıyor. Heyhat ki blr hayal. 
Harumefendı, hanımefendi, sizi seviyo -
rum. Aptal~. budalaca, delice seviyo • 
rum. Ne olur, ne olur hanımefendi Bey
oğlu Kabristan sokak 16 numaradaki aşi
~anı~ı bir kere olsun ziyaret edin, size 
omrum oldukça minnettar kalacağım. . 
Ellerinizi aşkla öperim hanımefendi. 

* 
24 temmuz 1919 

Zahit Nedimi 

Dördüncü mektup: 
Hanımef end!, 
Size karşı büyük bir hürmetim olduğu

nu bilirsiniz .. Fakat bu hürmet nihayet 
hırpalanmıya gelmez. Söz verdiğiniz hal
de gelmeyişiniz eğer bir nazdan ibaretse 
doğrusu bu kadarı da fazla. Nihayet sev
ginin de bir haddi vardır. İnsan sevildiği 
zaman sever. Sizden soğuk bir muamele 
görmem beni sizden soğutabilir.. Onun 
için çok dikkat edin hanımefendi size 
karşı gösterdiğim hürmetle karışık sevgi 
bir !inda erımes:'l .. 

Beşinci mektup: 

6 nisan 1927 
Ahmet Süleyman 

* 

- Kendini o lngilize öptürdün ha? 
- Ne yapayım •nne mani olamadım 
- Niçin? 

Hanımefendi; 
Kimdi? 
Söyleyin kimdi? 
Sizi .. 
Sizin güzelliğinizi, 
Ölü bir tavuk güzelliğine benzeten, 
Eğer benden, 
Benden korkmazsa eier; 
Gelsin meğer, 
Göreyim onu· 

' Koparayım bacağını kolunu. 
Hanımefendi, 

Kadının fendi 
Erkeği yendi. 
Derler, 

, 

Derler amma; 
Kalırsa zannıma .. 
Bu kadın her halde. 
Sinni visalde, 
Sizden aşağı olmıyandır. 
Ayandır. 

Ayandır ki, 
Kadın ancak .• 
Kadın olacak, 
Sizin gibi kırk beş yaşını bulunca; 
Böyle olmayınca, 
Bir işe yaramaz; 
Yaramaz. 
Bir çocuk kadar boş. 
Loş, 

Bir şeydir o. 
o. 
o. 
Hanımefendi, 

Size aşıkım ben; 
Deminden, 
De söyledim ya. 
Yüzünüzdl:!ki boya; 
Vücudunuzdaki korsa; 
Vücudunuzu sıkıyorsa. 
Takmayın onu .. 
Ben sizi kamı çıkık, 
Omuzlan yıkık, 
Yüzünüzü çökük, 
Belinizi bükük, 
Halde de gene, 
Alabildiğirje, 

Severim. 
8 teşrinievvel 935 

V.N.Ka. 

* Altıncı mektup: 

Bayan; 
Size kaç kere söyliyecefim bilmlyo -

rum. Bana gül, diye mektup yazmanız 
vız gelir. Eğer çağırdığınız zaman çağır
dığınız yere gelmemi istiyorsanız posta 

havalesile elli lira göndermeyi de ihmal 
etmemelisiniz, anlaşıldı mı?. Bundan öte
si laf ve güzaftır. KıymetU Vakitlerimi 

size hasretmcm için bundan başka çare 
yoktur. İşte bu kadar. 

3 mayıs 937 
1 Tevfik Daker 

1 
Çantasında daha ~a nıektup yoktu. 

Ve yazık ki elli lira da yoktu . 

- İngilizce bilmiyordum ki; öpme diy ebile fdim.. 

KİREÇLİK K6M0R MADENLERi 
Türk Anonim Şirketinden: 

Şirketiıtıiz hey'etf umumiyesi yirmi dört Haziran 1937 Perşembe günü saat 
on altıda İstanbulda Bahçekapıda Taşhandaki İdare merkezinde fevkalade su~ 

rette toplanarak aşağıda yazılı hususatı müzakere edecektir. Şirket esas muka~ 
velenamesinin 65 inci maddesi mucibince bu içtimada bir hissesi olan hissedara• 

nın da müzakereye iştirak ve rey verme ğe hakkı bulunduğundan sayın hissedar
ların o gün ve o saatte teşrifleri rica olu nur. 

RUZNAME/ MOZAKERAT: 
1 - Yüzde elli biri nama yüzde kırk dokuzu hamilfne muharrer olmak üzer• 

beheri yirmişer lira kıymetinde 7500 imtiyazlı hisse senedi ihracı sure--

tile Şirket sermayesinin dört yüz elli bin liraya iblağı ve esas mukavele. 
namenin 7, 83, 100 üncü maddelerinin tadili. 

2 - Esas mukavelenamenin 26 ıncı maddesine tevfıkan ihraç edilecek imti~ az .. 
lı hisse senetlerinin ihraç şekille rinin ve bu hisselere kayıt ve iştiı -ki 
şekil, müddet ve şartlarının tcsbi tidir. 

3 - Tekli/ olunan tadilatın metni: 
Eski metin !\!ADDE 7 : Şirketin sermayesi beheri yırmi Türk lirası kıymet le 

(15000) hiss('ye münkasem (300000) Türk lirasından ibarettir. Hisse senedat uı 

yüzde elli biri nama muharrer ve Türklere ait olacclttır. Bu hisseler mecmulbt 
nun mcvaddı atiycde münderiç şekil da bilinde hissedar sıfatile iştirak edec~,klı 
ler tarafından iştirasının taahhüt ve imza ve bedellerinin tesviyesi meşrut • .ıt. 

Bundan başka müessisler arasında hisseler nisbetinde tevzi olunmak üzere bıld• 
bedel nama muharrer'üç yüz aded müessis hisse senedi ihraç olunacaktır. 

Teklif olunan tadile göre maddenin ala cağı şekil: 

MADDE 7 : Şirketin sermayesi beheri yirmi Türk lirası kıymetinde (15000): 
adi hisseye taksim edilmi§ üç yüz bin lira ve yine beheri yirmi Türk lirası kıyme-

tinde (7500) imtiyazlı hisseye taksim edil miş yüz elli bin lira olmak üzere cem'an 
(450000) Türk lirasıdır. Gerek adi ve gerek imtiyazlı hisse senetlerinin yüzde el-

li biri nama muharrer ve Türklere ait olacak ve yüzde kırk dokuzu hamiline mu• 
harrer olacaktır. 

Hisselerin mevaddı atiyede münderiç şekil dahilinde hissedarlar sıfatile işti
rak edecekler tarafından iştirasmın taa hhüd ve imza ve bedellerinin tevsiyesi 
meşruttur. 

Bundan başka müessisler arasında his seleri nisbetinde tevz.i olunmak üzere 
bilabedel nama muharrer üç yüz aded müessis hisse senedi ihraç olunacaktır. 

Eski Metin: 
Madde 83 : Şirketin masarifi umumiye sile bamukavelename Müdüriyete ve ya

hut her hangi bir vazifeye memur edilen kimselere umumi veya hususi temettü· 
attan tahsis edilen yüzdeler ve muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe tedi
ye veya tefriki mecburi olan mebaliğ Şirketin hesap senesi nihayetinde tanzim 
olunan senelik mevcudat ve muvazene defterinde tesbit olunan hasılatından ba· 
dettenzil baki kalan miktar temettüatı safiyeyi teşkil eder. Bu suretle haml ola· 
cak temcttüatı safiyeden bermucibi şartn cıme Kireçlik imtiyaz Mıntakasından Hü 

kumet hissesi badel'ifraz bakiyenin evve Ja % IO ihtiyat akçesine tahsis ve sani· 
yen itfa edilmemiş olan hisse senetlerin in bedelleri tesviye olunan kısmına % 5 
nisbetindc birinci temettü itasına kifayet edecek meblağ ifraz edildikten sonra 
baki kalan kısmın: 

% 10 nu Müessislere 
% 10 nu Meclisi İdare azasına 

% 5 şi Meclisi İdarenin tesbit edeceği şekilde ikramiye olarak memurin ve 
müstahdemine 

% 75 şi Jkinci hissei temettü olarak hisse senetleri eshabma tevz.i edilir. 

Tekli/ olanan tadilata göre maddenin alacağı teltil: 
MADDE 83 : Şirketin masarifi umumi yesile bamukavelename müdüriyete ve 

yahut her hangi bir vazifeye memur edi Jen kimselere umumi veya hususi temet
tüattan tahsis edilen yüzdeler ve muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirketçe 
tediye veya tefriki mecburi olan mebaliğ Şirketin hesap senesi nihayetinde tan
.z.iın olunan senelik mevcudat ve muva.ze ne defterinde tesbit olunan hasılattan 

badettenzil baki kalan miktar temettüatı safiyeyi teşkil eder. Bu suretle hasıl 
olacak temeıtüatı safiyeden bermucibi şartname Kireçlik imtiyaz mm takasından 

hükiimet hissesi badel'ifraz bakiyyenin evveıa " 10 nu ihtiyat akçesine tahsis ve 
saniyen itla edilmemiş olan imtiyazlı hi sse seneUennin bedelleri ödenmiş kıs
mına % 5 nisbetinde birinci temettü verilmesine kifayet edecek mebliğ ayrıl

dıktan sonra; baki kalan kısmından itfa edilmemiş olan adi hisse senetlerinin be
delleri ödenmiş kısmına % 5 nisbet.inde birinci temettü verilmesine kifayet ede
cek meblal aynlır. 

Bundan sonra kalan kısmın: 
" 10 nu Müessislere 
" IO nu meclisi idare hasına 
" 5 şi meclisi idarenin tesbit edece fi şekilde ikramiye olarak memurlara 

dağıtılır. 

Geri kalan % 75 şin ütçe biri imtiyazlı hisse senetleri eslıabma üçte ikisi imti-

yazlı hisse senetleri de dahil olmak üze re, bilümum hisse senetleri eshabına 
ikinci temettü hissesi olarak dağıtılır. 

E•ki Metin: 
MADDE 100 : Şirketi münfesihanın mevcudu düyunu tesviye edildikten ve in-

fisahın üçüncü ilanından itibaren bir sene mürur ettikten sonra hissedaran ara
sında hi5selerine göre taksim olunur. Defterlerden veya makbul sair vesaikten 
dain olduklan anlaşılan eşhas taahhütlü mektuplarla istifayı hakka davet edilir-

ler. İcabet etmiyenlerin veya haklan henüz muhtelifünfih bulunanların alacak

lan muteber bir bankaya tevdi olunur. 

T elılil olunan tadil. •ör• rnaıdcle nin alacaiı ıelıil: 
MADDE 100 : Şirketi münfesibanm mevcudu borçlan ödendikten ve infisahm 

ü üncü ilanından bir sene geçtikten son ra evveli imtiyazlı hisse senetlerinin be-

d
çell · öd' mi olan kısmının tediyesi için imtiyazlı hisse aenetleri eshabına 

en en ş -.H h. tı · · bed 11 · öd · l hisselerine &öre dağıtılır. Bakiyesi Mu ısse sene erının e en enmış o an 
kısmının tedivesi için adi hisse senetleri eshabına hisselerine göre dağıtılır.~ 
luı kalırsa b~ da imtiyazlı ve adi hisse senetleri arasında farksız olarak hısse-
lerine göre dağıtılır. 

Defterlerdt:n veya makbul sair vesaik ten alacaklı oldukları anl~şılan . eşhas 
taahhütlü mektuplarla haklannı almağa davet edilirler. İcabet etmıyenlerın ve-
ya haklan henüz ihtiliflı bulunanların alacakları muteber bir bankaya tevdi 

olunur. 

Kurşunluda bir inhidam 
Çankırı <Hususi) - Kurşunlu nahlyesinln 

Hacı Basan köyünde tamir edilmekte olan 
bir ev birdenbire çökmüş, ev sahlbl Mustafa 
dayı ile dülger ustası Ali çavu§ yıkılan bina
nın altında kalmışlardır. All çavuş fümüştür. 

K1REÇL1K KÖMÜR MADENLERf 
TÜRK ANONİM ŞiRKETl 

Sındırrıda teftişler 

Sındırgı (Hususi) - Adllye müfettişlerin· 
den Mustafa Tüze adliyede, ziraat banl:ası 
müfettişlerinden cenap Nly:ı.zi Şcyhlcrde 
ziraat bankası şubesinde teftlşler yapmakta· 
dırlar. Ziraat bankası memuru Mahmut Çe
tin Balikeslre n:ı.kledllmlştlr. 



Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

- 455 -
Kadınm boyu erkeğin boyu ile 

münasiple olmah 
Beğendiğim kadın tipi: Bu~ünün ideal 

tiplerine az çok yakın olması ve boyunun 
benim boyumla mütenasip bulunması la
zımdır. Tabiati: Munis, neşeli hakiki bir 

- 456 -

Erkek hAkim, doktor veya 
mühendis olmah! 

Beğendiğim erkek tipi şudur: 
Boylu boslu, sarışın, harice karşı ga -

yet ciddi, yuvasına sadık, asri, ince ruh
lu, hakim, doktor veya mühendis. 

Bursa: A. Z. B. 
,ev kadını. Bilgisi: Lise veya orta tahsili (Sarih adreB ve isminin neşrini iste -
olması, enstitülerin birinden mezun bu- memi§tir.) 

lunması, ekonomik ve ev kadınlığı bakı- - 457 -
romdan şayanı tercihtir. Kadın kıskanmahdır 

Çok hassas, 20-25 yaşlarında sarı saçlı Beğ<>ndiğim genç kız: 

tnavi gözlü bir genç kız. Esmer, ne yuvarlak, ne de uzun bir yüz, 

A k E A't t w bu yüze uygun bir burun ve rimel ve 
n ·ara nııer , ın ug . •

1 
t b., .. _. b 1 b. .. 

. . . . . . • . . saıre ı e a ıuıgı ozu mamış ır goz, yo-
(Sanh adresının neşnnı ıs.ememıştır) 1 k 1 ··t · b. ~ b 

unmamış cıs ar, mu enasıp ır agız, a-
-·:::.:--·· ........................................... :; ılık etinde ve~ uzun bir boy, ince bir bel, 

R 
• 

1
. b tatlı dilli, konuşmasını bilir ve biraz da 

esım ı za ıta 1 kıskanç olmalıdır. Çünkü kıskanan kadın 
• "' • • sever, kocasına bağlı olur. 

hıkayeSJDIQ Tahsili: E\· işle.r:ini idare edebilecek ve 
kendisini muhite vabancı hissettirmiye-

haJ şekli cek bir lise t..ıhsili: 
Balıkesir Milli Kuı:vetlef' Caddesi No. 

Yaradan sızan kan (6 numaralı re
sim) kaptanın vurulduğu zaman yüzü 
koyun yere düştüğünü gösteriyordu. 
Eğer sırt üstü yere yuvarlanmış ol
saydı, kan burnuna doğru akmıyacak, 
alnına doğru bir seyir takib edecek
ti. Müfettiş, dümenciden, kaptanın 

mektubu ve zarfını da (ki apaçık bel
lidir) Sumenin üzerinde bulunan ku
rutma kağıdında kuruttuğunu öğren
mişti. (1 numaralı resim kaptanın 

mektubu nasıl kuruttuğunu gösteri
yor.) 

Bununla beraber müfettiş masayı 

muayene ettiği zaman (8 numaralı 
resim) sumenin üstüne hiç kirlenme
miş bir kurutma kağıdı serili olduğu
nu görmüstü. Sonra ikinci kaptanın 
kamarasında da kısmen yanmış bil' 

kurutma kağıdı parçası bulunmuştu 
(9 ve 11 numaralı resimler). Müfet
tişin nazariyesine göre, kaptan masa
sında otururken katledilmiş, öne doğ
ru yıkılmtŞ ve kurutma kağıdına da 
kan bulaşmıştı. Katil ikinci kaptan 
bulaşık kurutma kağıdını kaldırmış, 

kendi karearasında yakmış amma bir 
parçasını unutmuştu. Bundan sonra 
cesedi sırtlamış, kayığa koyarak köp-

1 
rüye getirmişti. (Gecenin sisli oldu
ğunu ve sis di.idüklerinin ötüşünü ha
tırlayınız.) 

• Son Posta » 1110 tefril.:ası : 47 

87 de F. Demiralp 

- 418 -
Bir erkek terzisinin fikri: 
Kadm sadelikten hoşlanmahl 
Aradığım kadın tipi: 
Balık etinde, orta boylu, sarışın, mavi 

ı gözlü, saçları bukleli olmalı. Tabiati uy
sal, tahsili benimkinden aşağı olmalı. E
vinin idaresini bilmeli, sadelikten ziyade 
hoşlanmalı. 

Ankara Atpazarı Kabakulak terzi 
Kanburoğlu Andon 

- 459 -
Kadın da çahşm::.h! 

Her genç gıbi ben de hayalimde bir tip 
yaşatırdım. Kumral, gözü ela, masum ve 
ciddi tavırlı, orta boylu, az zayıf, fakat 
sihhatli. Bu tiplere pek çok kere tesa -
düf ettim. Fakat bende hiç bir heyecan 
veya tesir bırakmadılar. Anladım ki se
vilecek tip hiç te düşünüldüğü şekilde ol
mıyan tiptir. Meseıa bir gün karşınıza 
öyle bir tip çıkar ki, düşündüğünüz ti -
pin tamamen aksi olur. Fakat sever ve 
mes'ut olursunuz. Bence en mühim el -
het bu hayat pahalılığında eşimin de bir 
iş sahibi olması, zeka ve cinsi cazibeye 
malik bulunmasıdır. 

Derince: S. T. 
(Sarih adres ve isminin neşrini iste -

memi§tir.) 

Endüliis -Şövalyesi 
Abdurrahman 

Ya:ı:a:ı: A. R. 

Orada_, ayni masada, ihtiyar çizmecinin !aşan garsonlara seslenmişti.: 
oturarak derin dedn düşündüğünü gö· - Garson! .. Bize, yemek ve şarap ge· 
rür görmez, kahkahalarla gülerek: . tir. 

- Ne o dostum .. böyle ne oturuyor- Ve sonra, neş'eli bir tebessümle a -
sun? vuçlarını birbirine sürterek söze giriş· 

Demişti. mişti: 
İhtiyar çizmeci, adeta bir hükümda- - Vallahi dostum, istediğiniz kadar 

rı s~lfımlar gibi, yerlere kadar eğilerek; şikayete hakkınız var. Fakat, benim de 
derin bir hürmetle cevap vermiştL 1 mazeretlerimi kabul etmeniız; lazımge-

- Aziz .asılzadem! .. Dün, öğle yemeği lir ... Buradan sizinle ayrılıp odama 
esnasında, ziyaretinize gelen, asılzade 1 çıktığım dakikadan beri öyle hadiseler 
misafirinizle görüşmek jçin odanıza cereyan etti ki. .. 
giderken; bu sadık ve fakir dostunuza.. - O, asil ve necip misafirinizle de-
«ben avdet edinceye kadar, burada o • ğil mi? 
tur.• demiştiniz. Mahaza, bu emrinizi - Hangi asil ve necip misafir? .. 
yerine getirmiş olmak için burada otu- - Dün, ziyaretinize gelen kadın .. 
ruyorwn. mutlaka; ya bir kontes .. ya bir düşes .. 

- Ay, o zamandanberi oturuyor mu· veyahut bir prenses olacak?. 
sun?.. Abdurrahman, bir kahkaha koyuver-

- Derin bir uyıkuda geçirdiğim za· rnişti... İıhtiyar çizmect, hiç istifini boz
man müstesna olmak üzere; emretti • madan, sözüne devam etmişti: 
ğiniz gibi, bu sandalyede böylece otu· - Sizin gibi yüksek asılzadelerin 
ruyorum. görüştüğü kadınlar, başka kim olabilir) 

- Vah, dostum vah ... Kimbilir, kar· _ Görüştüğüm kadınlar mı? .. Ya, 
nınız ne kadar acıkmıştır?.. bunlardan lbiri de kraliçe ise .•. Buna, 

- Karnımın pek fazla açhğma o ka- ne dersiniz? 
dar ehemmiyet vermiyorum. Fakat bo· - Hiç taaccüp etmem, asaletmeap! .. 
ğazımın, şarapsız kalmış bir fıçı gibi - Aziz dostum!.. Sana şunu müjde· 
kurumasından .çok rnuztarip oluyo • liyeyim ki.. atım vardı. Silahım vardı. 
rum. Yalnız hayatıma karışacak bir kadın 

Abdurrahman, ıbaşını dikerek etrafa noksandı. Galiba, bu noksanı da ikmal 
göz gezdirmişti. Karşıki köşede şaka· edeceğim. 

1 RADVQ]/.~~ 
Bugünkü program 

Yunus yağlarına I Mart ayındaki 
• 

İSTANBUL 

B Dazlran 937 : Salı 

Öğle neşriyatı: Müşteri çıktı ihracatımız 
12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Hava

dis. 13: Beyoğlu Halkevi gosteriı; kolu tara
fından bir temsil. 

Akşam neşriyatı: 

18,30: Konferans: Beyoğlu Halkevlnden 
naklen İhsan Arıt <Cumhuriyetçilik ve Mil
liyetçilik), 19.30: Konferans: Eminönü Hcılk
evi neşriyat kolu namına Bay Nusret S:ı.fa, 
20: Belma ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları, 20,30: Ömer Rıza 
tarafından arapça söylev, 20,45: Cemal Ka
mil ve arkadaşlıın tarafıpdan Türk musl -
kisi ve halk şarkıları (Saat ayarı), 22.15: 
Radyo fonik dram (Hamlet). 22,15: Ajans 
ve borsa haberleri, 22,30: PHikla .solalar, o • 
pera ve opert parçalan. 

YARINKİ PROGRAM 
İSTANBUL 

9 - Haziran - 937 - Çarşamba 

Öğle neşriyatı: 
12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Hava

dis. 13.05: Muhtelif plfl.k neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: 

18,30: Plakla dans musikisi. 19,30: ı.ıando
lin orkestrası Berk ve arkadaşları, 20: Ne -
zihe ve arkadaşları tarafından Türk musi
kisi ve halk şarkıları, 20,30: Ömer Rıza tara
fından arapça söylev, 20,45: Blmen Şen ve ar 
kadaşları tarafından Türk muslkıSi ve hnlk 
şarkıları (Saat ayarı), 21,15: Orkestra, 22,15: 
Ajans ve borsa haberleri, 22,30: Plakla solo
lar, opera ve operet parçaları. -· ........... ··-· ............. ... 
r 
eir Doktorun 
Günlük Salı 

Notlarından (*) 

" Yaz havalarına 
Aldanmayınız!,, 

Son bir kaç gün zarfında yağmur \•e 
rüzgarların devamı dolayıslle sabah ve 
akşamları derece! hararet gun ortasına 
nazaran bir hayli fark göstermektedir. 
Haziran olmasına rağmen baz:ı.n p:ı.rde

suye ihtiyaç olduğu saatler görüyoruz. 
Bu sebepten nezle aldı, yürüdü. Hattft 
oldukça yüksek ateşli grip ve anJlnlerde 
mevcuttur. Bunda bizim dikkatslzllkleri
mlz oldukça amU oluyor. Blr çoklarımız 
yazı zorla getirmek istiyorlar. Ve ona gö
re hemen herkes pek hafif glyinmeğe 

başladı. Akşamları işten çıktıktan sonra 
hissedilen serin hava bu giyinme He 
tevafuk etmeyince soğuk alğınlıkları b:ı.ş
lıyor. Daima dikkatli ve ihtiyatlı dav -
ranmayı ihmal etmemelidir. Heie İstan
bul gibi cereyanı bol bir yerde b·ı ihtiyat 
muzaaf olmalıdır. Fransızların bir meş
hur darbı mesell vardır: 

« Hava iyi olunca şemsiyenızl yanını
za almağı unutmayınız, bava yağmurlu 
olursa ne isterseniz yapınız! .. • 

Derler. 

(•) Bu notlan kesip saklayınız, yabuı 
blr albüme yapıftınp kollekslyon yapınu. 
Sıkıntı zamanınızda ba notlar bir doktor 
clbl imdadınıza yetqebllfr. 

Sanayide kullanılan Yunus balığı yalı ve 
Yunus balığı kara ciğeri ihracı için hariçten 
bir çok firmalar Ticaret Od.asına müracaat 
etmişlerdir. Bu müracaatları, Ticaret Odası 
alakadar ihracatçı tacirlere bildirmiştir. Ka
radenlzin bir çok yerlerinde Yunus bahtı 

avcılığı ve bu balıktan yat istihsali ilerle -
mlştir. Gitgide Yunus balığı yağı ihracı mem 
lekete iyi para getlrmeğP başlamıştır. Kara
denizin bazı mıntakalarında Yunus balığın

dan yağ çıkaran imalathaneler vücuda getJ
rllmiştlr. 

Ruhsat tezkeresi almıya mecbur 
müesseseler 

Teşviki sanayi muafiyetinden istifade e
den müesseselerin maliye şubelerinden ruh
sat tezkeresi almaları 15.zım geldiği Mc.liyt? 
Vekaletine bildirilmiştir. 

Tarihi 11111 ikler 
(Baştarafı 6 ıncı sa?ıfada) 

Kristof Kolomp tamam on sekiz se
ne Hindistana giden en kısa yolu keş -
!etmek için bir çok kapılara baş vurduk
tan sonra İ:;panya kraliçesi İzabelden 
yardım gördü ve 1492 senesi ağustosun ü
çüncü günü ispanyanın Palos limanından 
yola çıktı. Kumandasında üç gemi vardı. 
Bunların da kaptanları sırasile şunlardı: 

1 - KristrJi Kolomb. 
2 - Marten Alonzo Penzan. 
3 - Viçente Yanez Penzon. 
Bu üç geırJôe yüz yirm.r beş kişi bulu

nuyordu. 
Kolombun Amerikaya yaptığı muhte -

lif seyahatlerde yanında bulunanların a
rasında bir Türk adına tesadüf edileml -
yor. 

Ancak Kristof Kolombla beraber bir 
veya bir kaç Türkün bulunmadığı da 
kat'iyetle iddia edilemez. Çünkiı o sıra
larda Türklerle en çok münasebette bu
lunan İspanyollar kendi gemilerindeki a
ğır işleri, bilhassa kürekçiliği Türk esir
lerine yaptırırlardı. Nitekim Türkler de 
İspanyollara karşı ayni suretle hareket 
ederlerdi. Bu itibarla Kristof Kolombun 
seyahatlerinde veya daha sonra Ameri -
kaya giden gemilerde Türkler var idise 
bu adaya onlara izafetle bu ismin veril -
miş olması ihtimalden uzak değildir. Bil
hassa garp ve Amerika kaynaklarından 
yeni ve vazıh vesikalar elde edinciye ka
dar, Türk denizcilerinin Amerikaya 
akın yaptıkları, hele orayı keşfet

tikleri hakkmdaki iddialara inanmak faz-
lar acelecilik olur. Turan Can 

Fıratm kudreti ölçüıdü 
Kemaliye (Hususi> - İktısat Vekaleti elek 

trlk işleri etüt idaresi Kemallyede Fırat üze
rinde yaptırılacak baraj için tetkikat yap-
tırmaktadır. Mühendis Celal ve Turgut Flra
tın sarflyatını, akış kudretini ölçmüşlerdir. 

Bu ölçüş Ftratın en taşkın zamanında ve =---------------- büyük tehlikeler atlatılarak yapılmıştır. 

Yapılan istatistiklere göre ıııracauııı 
mühim bir inkişaf vardır. Mart &yıııda 
racatımız 9,693,806 ııra, ıthalatmıll 9,f39 
liradır. İhracatımızda, ticaret münse0~a 
lehine olarak 254,284 Ura fark vardU'· u 
ayında başlıca ihrac ettiflmlı maddeld ~ 
lardır: Tütün, çavdar, dan, 1rut1eınl. 

0 buklu fındık ve kabuksuz), buldaJ• kf
5 cevheri, zeytin yatı, kürk imaline ına~ 

postlar, palamut, taze balık, ham paJll11 • 

ıstanbul Borsası kapanış 
fiatları 7 - 6 - 1937 ,....,, 

PARALAR 

Aiı~ Sıtll~ 

ı Sterlin 62~.oo 627.00 

1 Dolar 123.5J ıu.uJ 

20 Fransız Fr. UJ. 'lO 115,00 
20 Llrtı~ 120,0J 12s.1JO 

20 ~!~ika Fr. 81>.00 84,0't 

20 Drahmi 18. 23. 

20 tsvtçre Fr. 58ı.oa sat. ıyl 
20 Leva 2ıJ.W n•XI 

1 Fllorın 63.00 66.00 
20 Çek kuronu 70.00 7S.00 

1 Avusturya iL 2.ı.~ 23.~ 

ı Mark 2). 28. 
1 Zloti 20. 2'. 
ı Pengil 21, 24. 

20 Ln 12,00 14.00 
20 Dinar 48. sı. 

Ruble 00. oo. 
ı İsveç kuronu 30. sı. 

ı Türk altını 1051 ıos.s 
ı Banknot Os. B. 254. ın. ___.,, 

ÇEKLER __........ 
Açılı, Kap!lttıJ 

Londra 625.50 62S.00 
Nev-Yorııt !>, 7891) o.787s 
Parla 11.695 17.71~ 
Mlllno 4,9993 ıs.oo 
BrUkael 4.6866 4.686-4 
Atlna ırJ .37 87.44 
Cenevre 3,4560 s,4.S7S 

Sotya 63.9488 6'.00 

Anut.ardam 1.4350 ı.4JS6 
Prat 22.6314 n,6S 

Viyana 4.2161 4.2192 

Madrld 13.9888 t.f.OI 
Berlln 1.9696 ı.9714 

Vartova 4.1602 4.1696 

Buda peşte 3.\1810 s.984C 
Bükreş 107.4340 101.s2 
Belgrad 34.5325 S4.S6 
Yokohama 2.7464 2.7431• 

Moskova 24.1.4 24.02 
Stokholın 3.10 s.ıo'ı ___.. 

ESHAM __...,,, 
Açılıı Kapanıt 

Anadolu ım. 4J' CIO 
00.00 pe§ln 00.00 

A. Şm. ~ 80 vır.deli 00.0') tO.~ 

Bomontl • Nektar 0,00 o.oo 
Aslan çimento 13.SO u . .f.S 

Merkez bankası 00.00 00.C>J 

iş Bankası 9,7S oo.oo 
Telefon 6.!U 

ittihat ve Değir. 10.60 

Şark Ddlrmen1 ı.ıs 

Terkos 11.oı 

-""" 
- Haaa .. ben de size, bundan bahse· biri eğiliyor.. şövalyelik taı-.ihine yeni forini masaya dayayarak: iJJ 

decektim ... Rüyamda ne gördüm, bili· bir genç asılzade karısacak., şövalyeli • ı - Aziz dostum!.. Arzularını . ~8. 
yor musunuz? liğin bu üç büyuk piri tak - ~adar tatlı masallarla süsleyen b~ '~r 

- Hayır. dis etmek için onu bekliyorlalıif ma tes~düf etmedim ... Şayet günuıı tt 
- Şu ha1de, bir kaç dakika müsaade diye fısıldıyor. Birdenbire bo • ırinde, Ispanyada bir hükümdarlık • 

buyurunuz. Garson yemeklerle şarap· rular çalınmaya başlıyor. Bir de başımı sis edersem, seni kendime başnl~~ • 
ları bıraksın, gitsin de; zatıasilanele- çeviriyorum. Ne göreyim?. Siz, tepe - ıyinci alacağımı şimdiden tebşir evt 
Tıne nakledeyim. den tırnağa kadar zırhlar giymişşiniz. :rim. ~ ııı• 

Garson, elinde dolu tepsi ile gelmiş- Dünya gözü ile görülmemiş bir ata bin· - Ben de, şimdiden minnettarhğ~ıı· 
'ti. Şaraplarla yiyecekleri rpasaya yer- ~işsin~z. Elinizd: uzun bir. mızrak. arzeylerim, ~uht~e~ asılzadeIII·~ • 
1eştirmişti. İhtiyar çiül'Ileci1 bir hamle- öyle hır geliş gelıyorsunuz kı... (!ak şu var kı; bu acız kulunu7.3~ ııtl 
'de iki bardak şarabı üstüste yuvarla- - Allah, Allah .. hayret edilecek şey. mabeyincilikten evvel, uşakiıgıııı iıı 
dıktan sonra, dilini şapırdatarak: - Şu şarap şişelerinin üzerine, dok- şerefini bahşettiğinizi tet>şir ed~ıa· 

- Muhterem asılzadem!.. san dokuz yemin ederim ki; size, rüya- artık açlıktan ölıniyeceğime eıniD ~e· 
Demişti. da görülmü:-; bir hakikatten bahsedi • ırak size bütün varlığımla hizmet bif 
Abdurrahman, gene bir sürü marta- ~orum. 1·im. Ve .. bana, yirmi dört saatte~ 

val dinleyeceğine emin olmakla bera- . - Sonra? ışişe şarap ile bir bayat domuz tU ugiill' 
her, bu adamın sözleri hoşuna gittiği 1 - Sonra, asılzadem .. geliyorsunuz. bile temin etmiyen dükkAnımı; bere"" 
için; memnun ve mütebessim çehresi- Ve, o üç şövalyelik pirinin önünde du- ıden tezi yok bir budalaya devred 
ni, ihtiyar çizmecinin zayif bir keçiyi ıruyorsunuz. Ortada bulunan zat, aya· yepyeni bir hayata gireyim. . daıı 
andıran çehresine dikmişti. : ğa kalkıyor. Ey muhterem Afrika asıl· 1 - Hay, hay dostum. Şu dak•~ 0 • 

- Muhterem asılzadem! .. Geniş bir 11.adesi!.. Seni, şövalyeliğe intihap ede- ıitibaren sizi, uşaklığıma kebul ::ıetİ 
meydan tasavvur ediniz. Her taraf, t:eğiz. Fakat şövalyelikte şart olduğu 'rum. Fakat ayni zamanda, ye . 0 • 

yeJ)lyeşn. Zümrüt gibi çimenler, ren - üzere, şurada duranlardan kendine sa- 1benimle yemek imtiyazını da ye~'! ij' 
garenk çiçekler. Ortada, üzeri fil dişi ıdık bir ~ak intihap et; diyor... Siz, ırum. Yemeğinizi yeyiniz. Püriizlll .ıiıı 
işlemeli abanozdan bir taht. tahtın üs- etrafa göz gezdiriyorsunuz .. memleke· :ıerinizi temizleyiniz. Derhal tşiJll 
tünde, üç zırhlı şövalye .. Yüzleri, .~a· 'tin yabancısıyım. Kimseyi tanımayo • •başına geç.ini~ . ~ ' 
mamile nikaplı, nikaplı dıyorum .. çun· !rum. Diyorsunuz ... O zaman, halk ara· 1 Zavallı ıhtıyarın, sevınçten du seS' 
kü yüzleri açık olsaydı, mutlaka kendi- sından bir ses yükseliyor .. bu kadar farı titremişti. adeta ağlar gibi bir 
lerini tanırdım. ıasil ve necip olan bir şövalyeye, uşak ~e: · . ~\'ııl • 

- Evet. olabilmek U;in, ceddi Hazreti Ademe 1 - Çok teşekkür ederim, azız 'fJ 
0 

fi• 
- Meydanda; derin .lolir sükut içinde, kadar dayanan fakir ve düşkün bir a- yem... Şövalyelik nam ve naı_n~~8ıl8 

muazzam bir kalabalık. Bu icalabalığın sılzade ve vaktile hayatta bin bir tec- zerine yemin ediyorum ki; sızı jti' 
içinde, lben de varım... !rübc gÖrmüş olan eski bir şövalye bul- masrafa sokmamak için, bugünd~eyil' 

- Ala. ımak lazım. O da, olsa olsa, şu adam ıbaren daha idareli bir ~r:tte -r1e : 
- Merak ediyorum. Şövalyelerin o- olabilir; diyor .. ve .. parmağının ucu ile n~eceğim. Va~iferne de, b_~tun }cUş;ıııd• 

turdukları ta1ıtın dibindeki sırmalı el- beni gösteriyor. ıtımle ehemmıyet verecegım.:· 11e· 
biseli at uşaklarına sokuluyorum. Ne Abdurrahman, deminkinden daha dutfen söyler misiniz; ilk vaııferı;:,J 
oluyor? .. diye soruyorum. Uşaklardan güri.i.ltülü bir kahkaha basmıştı. İki el· ıreden başlıyacağım). (Arkası 
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• Son Posta ,, nm tefrikası : 11 = 

O da k 'Yak. ·aryolanın 
Ucuna oturdu. 

1-h ..... SUs kızım Al· 
aşkına y-' -· ille . ... uregı-
ınecekı s ... 

'nut~heyla kendini 
lıtrn u. Onu yatış • 

1Ya çalıştı: 
......... Neden - ··1·· ""tsu uzu u· 
~ k~ hala? .. Ne 
llilaa ı... Dünyada 
ka l'llettinden baş· 
t>ı,'rkek yok de • 
~·· Orıa varmaz • 
~la hen de sokakta 
~ı <:ak değilim, el • 
ııu~· Bu adamı iste-
ıOturn 

tııd , ondan so· 
l'iin i1' işte bu... Bu 
~1 e gitmiyece -
~··· tvlenme dal. 
Jer nde bekler bek • 

ı.ıi~ en sonunda gel· Jeee-· • dt gırnie anlar, 
Vaz Q geçer ..• 

llU b~?ç kız, sözü • 
dı~!1ternedi. Ka • 

'~~~ ... oracığa yığılmış, kendinden 

············ ... . . . . . ... . . ...... ............... .. 
············ lSe •••••••••.•••••••••••••••••••••.•••• 

bit kYoğıu evlenme dai.ffsinde büyük 
Su~labalık toplanmıştı. 

'-ıı ge eyla ile beraber bankada çalı -
~bij~ç kızlar, bu kalabalığı süslüyor, 
~~ıl~? canlandırıyordu. Nikahın 
~l /, saat hemn hemen yaklaş • 
~1 ile Usamettin çoktan gelmiş, ba· 
~t~a her~ bir köşede oturuyordu. 
' ~lmı beklerken o kendi ken • 

~ li~~allı Siffieylıi, diye düşünüyor· 
~ e ıyi yürekli kmnış!.. Doğrusu 
~ Utı IÖsterdj.jfi kibarlığı, büyüklüğü 
~Utamryacağım. Onun yerinde 
tıi~ 1 olsaydı neler !Ciyler, ne gürül
~ Çıqrır.dı; kimbillr, belki de gel· 
lit~~ der, sonra inadına gene ge
~ lialbuki Süheyli, hiç kimseye 
t~a~; verdiği sözü mutlaka tutar. 'im ~t .olmasaydı, onunla evlenmek 
~tt1 ~ın pek büyük bir saadet ola • 
'ditnOna karşı yaptığım fenalıktan 
~iın ~e utanıyorum! .. Gelmez, de
"ll sa ?nı? .. Bak, gelmedi i4te ... Onun 
~,t: kadar geç kalması, şimdilik 
'nrtta kn gözüne çarpmıyor ama biraz 
~altı 1Yanıet kopacak!. Öyfe ya, ki· 
~<la ına gelir ki biT genç kız, son da-
~ ~lenmekten vazgeçsin de, dü· 
a:,~~ gelınes· ' A K' ? H 1 ' ~eyı· ın... ... ım o... a ast .. 
~e~ ıtt~ halası!. Neye geldi o?. De· 
~?a hıç bir şeyden haberi yok!. Ha
~~bU~a da anlatacağım, demışti? .. 
lla, ~ ır, belki de anlatm~tır .. baksa· 
~t~~dıncağız hasta gibi... Mutlaka an
~ğjlli b?~acak ... Süheylanın gelmiye· 
. .Yit 1ılıyor da onun için saps1rı. .. :i dij 

0 
.. du~ daha iyi ... Süheyla, bunu 

BÜYÜK 
AŞK 

ROM ANI 

Yazan K. R. En•on 

Hikayeleri 

ı·ı Hozatlı Kadın •. 
Yazan: Peride Celal 

Şimdi kim bilir nerededir? Onu gör -ı Gara günlerim daha on yaşımdan başlar. 
miy~li ~zun yıllar ':~ .öyle .~a~ıy?.ru~. ~~ O yaşta bubamı toprağa v.e~dik, gald~~ 
çok ıhtıyarladı. Belı ıyıce bukuldu. Yuzu anamla. Anam illetli garı ıdı. Ancak uç 
buruş buruş oldu. Küçük siyah gözleri- yıl tarlaya, dama bakabildi. Uç yıl sonra 
nin feri azaldı. Zaman onun üzerinde de döşeğe düşüverdi. Ben §U!lCuk çocuk ne 
lazım gelen tahribatını yapmlftır. Yal - idem? Anamın hali de gunden gune kötü

kuşkulanır. Buradan çıkınca, üstümü ne söylediklerini bilmeden, düşünme· nız bana o ince dudaklarının kenarındaki ye giderdi. Bir gün beni döşeğinin ya -
başımı değiştiririm, doğru onların evine den kesik kesik cevap veriyorlardı. acı tebessümü hiç bir şey silemez gibi ge- macına çekti. cGızun, dedi. Seni Akgo -
giderim. Artık bizi birbirimizden hiç Hüsamettin artık ne olursa olsun liyor. yunların Aliye isterler. Everiverecem . 
kimse ayıramaz!.. yerinden fırlamak istedi· Hozatlı kadın .. Acaba asıl ismi ne idi? Benden sana hayır galrnadı. Ölüverisem 

Birderibire kalabalığın arasında bir _ Ne yapıyorsu ? ·N b" .. k .. • Bunu önceleri hiç merak etmemiştim. pek dalsız, budaksız galırsın .. > Anamın 
k ld ld H w zd b' fı nuz.. e uyu gu 
ımı anma o u. er agı an ır • nah ;cled · - · . . b T ? Dudaklarındaki acı tebessümün neden hiç sözü gerçekti. Sonram A.kgoyunların Ali 

sıltı duyuldu· -s ıgınızı ı ıyor musunuz... T d'~· . k kl lm d'ği 
İ te a 

1
: 

1 
Ben bu kızla evlenemem, biz beraber sı ınme ıısını sorma a ıma ge e ı pek yumuşak huylu, iyi delikanlı diye, 

- ş ee ıyor.... yaşayamay gibi bunu sormak ta gelmemişti. köyde nam s.ılmıştı. Ses etmedim. Bir a-
Hüsamettin rüya görüyormuş gibi · ız .. · Bir gün kasabada bir memur hanımı ya galmadan beni Akgoyunların Aliye 

hiç kımıldamadan bakıyordu. Süheyla . Dıyeç~P;~nac~k i~i.. B~ kalabalı~ san- anneme ondan bahsederken: cBöyle küs- vediler. Birbirimizden hoşnut olduk. 1ki-
beyaz .aelı·nlı'k elbı'sesı· arkasında kala· k.ı onu buyulemış gıbıydı; sustu, h.r< se- dik. G " • k d O kün, durgun haline bakmayın onun de- miz de yumuşak huylu insan avga, 
balığın arasından ağır ağıır geçerken sı. çı ma ı: nun ~~i buradan kimb.ilir ı , mişti. Gençliğinde pek kanşık geçmiş ha- gürültü etmeden geçinip gidiyorduk. Bir 
o gözlerine inanamıyor: k~~ler .~elıp geçmıştı. Bu defterde kım· yatı. Onu kövünden 'tanıyan biri Halil yıl sonra bir de oğlan ettim ve gızanım 

- Sahiden Süheyla! .. diyordu; nasıl ıbılır. bo~~e k~ç zavallının adı v~rdı? .. dayı içm ırn-:oa kocası mı nedir, dedi..> bir yaşına bastı. Aliyi eskere çağırdılar. 
olur? Haniya gelmiyecekti?.. Hanıya ·. ~~bılır kimler, bura~a ke?dı ~ev- Bu sözlere çok şaşmış, bir türlü de ina- O gitti, bir ay demeden anam da ölüvedi. 
söz vermişti? Ben de sersem gibi 003 ıd~ler~en ayrılmıl1a~, ıstenuye ı~te- namamı§tım. Ve ondan sonra Hozatlı Jra- Galdım hem anasız, hem gocasız. Alinin 
inandım. Demek ki gelmiyeceğim de • ~ı~e ıbır başkasına baglanmışlar; k.m· dının hayatı bana merak olmuştu. anası, ablaları da gayri bana göz açtır -
mesı. bana bl:I''· tuzakmış o"yle mı''··· ·bılır ne kadar genç kız, ruhu ruhuna 1 "d t • ...:_, S 

' uzak t' de · · k d' . b b' Ona sık sık giderdim. Siyah gözlerin • maz oldu ar, amma ne ı ecelU>lu... es 
Yerinden fırlamak bağırmak istedi; ' e 1

' rısı en ıne ya ancı ır deki yumu-k meyus ifade mi, yoksa du· etmez, gaderime gatlanırdım, aradan gün-
her'·esı'n o"nu"nde· ' ıerkekle ölünceye kadar bir yastıkta r- .. t·· ·ru ç d 

'& • k daklarından hiç silinmiyen 0 acı tebes • ler geçti. Bir akşamus u ı . eşme en 
N ld. ? H . 1 . yaşama felaketine gene burada mah • d ld d.. d' B' · rk d - eye ge ın anıya ge mıye- .1• A su"m mu" bı"lrnı'yorum. Onda benı· ç•ken su o urmuş oner ım. ırı a a an 

kt. .,. ·.. 'AUm olmuştu!,. " 
ce ın r. bir şey vardı. Memur hanımının onun tuttu ellerimi, bakraçlarım düştü. Ken· 

Diye haykırmak jçin ağzını açtı. Dili ' Bunları düşüne düşüne gözleri ka • hakkında alaylı bir tebessümle söylediği dimi bir at sırtında buluvedim. Gorku -
düğümlenmiş gİbiydi. Hiç sesi çıkmadı. T~rd~; b~ndan. 8?nrası. artık ona da. san· sözleri işittikten sonra idi. Gene bir gece dan bayılmışım. Dağ başında kendime 
Bir kaç dakika sonra da iş işten geçmiş kı bır ruya .g.bı ~ldı: Etrafında~ı. ses· evine gittim. Hasırlarla döşeli, duvarla - geldim. Garşımda upuzun boylu, siyah 
Olacak evlenme memurunun defterı.ne •ler, pek uzaktan gelıyormuş gıbıydı; b kl b' h r·f dı"kı'lmiş dururdu Onu 

rına silahlar, tavanına kışlık kavunlar, ıyı ı ır e ı · 
onları~ adı da birer mahkum gibi gc • •bu uğultunun hiç birini işitmiyor, hiç kurutulmuş sebzeler asılı odasına misa- gaşının üzerindeki siyah büyük benden 
Çecektı·. Etraftan herkes ona bakıyor- tbirini an. lamıyordu._ .. .. . r· ld H 11 d k h km tanıverı'nce yu·· regw ı·m hop ettı' Bu ko' .,,,..;n - ır o um. a i ayı a veye çı ıştı. · .1 ... 

muş gibi geldi. Bu yabancı gözler onu 1 M~rdıvenlere dogru yururke.~ bı~ • İkimiz iki ka!ın kütüğün yavaş yavaş belalılarından Gara Yusuftu. Düştüm a-
büsbütün şaşırttı. Sanki gözlerinden ıden~ıre d~raladı; Fehametle goz wgoze yandığı, kenarına kırmızı biberler asılı yağına. Benım çocuğum eskerde gocam 
başka her yerine inme inmişti. Ne sesi •geldiler ... Işte o za~~.n n.e .. oldugunu ocağın karşısına oturduk. Hozatlı kadın var, dedim. Yalvardım, yakardım, para 
çıkıyor, ne de yerinden kımıldayabili· anladı. O kadar se~di~ı .~u guzel kadın, dizindeki yayvan teneke kutudan ken- etmedi. Tam.bir yıl herifin peşinde dağ
yordu. Yüreğinde korlCunç tbir çarpıntı, şimdi. o~un için busbutun yabancı olu· disine sigara sararken başına örttüğü be- !arda, yabancı köylerde sürüklendim. Bir 
kulaklarında acı bir uğultu vardı. '\·ermıştı. Evlenme memurunun defte· yaz örtünün ucundaki oyalar sallanıyor, yıl sonram Gara Yusuf gocam Alinin mu-
Bı·raz sonra kend' . s··h l' ··ı 'rine geçen o iki. satır yazı, onları büs - solgun yu-zu""ne okşar gibi degwiyordu. Du- harebede şehit düştüğünü haber almış. 

mı, u ey a ı e yan- .. .. . . . d ırmıştı 
yana, evlenme memurunun karşısında hutun bıı'bırın en ay · daklarında o her zamanki acı tebessüm, Köye döndük. Yusuf nikah etti beni ken-
buldu. İşte o zaman kendine gelir gibi Fehamet, kori~~n lo~ça bir köşe - gözlerinde gene gizli bir ıztırabın göl - dine. Sevinmedim desem yalan gızanım. 
oldu. Başını çevirdi. Süheylaya baktı. ·sine çekilmiş, yuzund~kı acılığı kim- geleri vardı. Dayanamıyarak Hozatlı ka- Alnımdaki gara silinmişti. Biraz böyle -
Genç kız gözlerini hiç kırpmadan bom· seye göstermeden, bellı etmeden öfke dm dedim. Sen neden asıl ismini değil de likle .. Zati Yusufun gorkusundan kimse
boş bir bakışla uzaklara <ialmıslı. Ağ - 'ile, hınçla ()nlara. bak~?'ordu. Buraya memleketinin ismini taşıyorsun?> ler bir şey diyemedi bize. Yalnız arkam -
lamamak, feryat etmemek ·çin o da ne ümitle gelm~tı! .. Suheyla sözüncle Başını kaldırarak yüzüme garip garip dan duydum. Bepim için garı kudurmuş, 
hiç durmadan dudaklarını ıs:rıyordu. durmuş olsaydı, Bu ümitlerin hepsi bu- baktı. dağlara çıktı, elin haydudu ile .. > diye, 

Artık evleniyorlardı işte.. evlenme •gün buracıkta canlanıverecekti. - Ne bilem ben hatunum, dedi. Öyle söz etmişler. 
memuru bir şeyler soruyor; onlar da (Arkası var) dediler, öyle galdı işte.. Dağa çıkıp herifin elinden beni gur -

~l'rıli Şunınuş ... halası ile haber gön -
~ :· kendi.si .gelmiyecek!. Biliyo "' 
~ ~l elınez!.. İşte artık iş biraz daha 

"il'~ aştı, Saat ona beş var .. herkeste ı ı· h J U M ) •• d 
11q erak Öy · n İsar ar • u·· du·· r u·· gv un en •• > t ~ ·· · le ya, gelın bu saate ka· _ 
~ltqt ::de kaldı? .. Gelmiyecek işte!_ 

Başını gene tütün kutusuna eğerken tarmıya davranacaklarına hepsi meğer-
onun yavaşça içini çektiğini gördüm. sem düşman olmuşlar bana .. Alinin ana• 

- Peki, neden köyünden çıktın, de - sından gızanımı istettim .• orospuya> ve
dim. Geçende orada bir oğlun olduğu - mem demiş. Amma Yusuf gitti. İsteyince, 
nu, şimdi bdki de evlendiğini, torunla - gorkudan ses etmediler oğlanı vcdiler. 
rının doğduğunu söylüyordun? Ben de Yusuftan pek ürkerdim. Öyle bir 

~~ uen belli etmemeliyim. Hiç ol • l - -450- kilo Piridin, 450 kilo Aseton, 2100 kilo Metik Alkol pazarlıkla satın 
l'iillllıelr~ıandan sinirlenmiş gibi gö • alınacaktır. 
t~ilti Yun. Gelin olacak kız bu kadar il - Pazarlık, 10/VI/937 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14 de Kaba -
~~rse güveyi öfkelenmez mi) .. Gi· taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacak-
~~,~ halasına sorayım; nerede kaldı, tır. 
~~ lt :tadan 'birisi otomobile atlasın, III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü aeçen §Ubeden ahnabilir. 
~ 'ita~ ~ gitsin, Süheylinın neden iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-
~)ij~e ~gını anlasın, diye bir kaç söz ralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. c3104> 

~~~·•ru~b~~~ili~ ~-~~----------~;;;;;;;;;;;;_.-.--· .··.-.-.-.·.---··-~ 
:• diy oru~ymız, Süheyla vazgeç· 
~lld ecektır. O zaman herkesin ö -

~ı.;ltlı~n biraz .. a~kılacağım am:ı n: 
~ Uıun ~da olum yok ya ... Çektı· 
h~ hak tü, bu kadarla kalacak .. bana 

1 lle heı-:nlar: gülenler, acıyanlar olsa 
ıl'~ak es bıraz sonra dağılmıya baş· 
~l'ılkı · · · Ben de doğru Fehamete ko
~~ ··Zat 
~ &i ne :n o da burada ... Zaval!ının 
\j '11 bi adar uçuk!.. O da kimbilir 
ti~~ 0~ Çarpıntı içindedir! .. Bugünlük 
~ Unla beraber buradan çıkıp 

ı olmaz. Görenler belki de 

Şirketi Hayriyeden: 
DiKKAT 

Fevkalade Tenzilath 2 ve 1 Aylık 
Kartlanmınn ikinci tertibi de 11 Hazirandan itibaren mer'iyyete 
rçecektir. istifade etmek iatiyenlerin Galatacla F ermenecilerdeki 
idare Merkezine Yeya Kiprl l.taobul ciheti eupektlrliik daireaine 
mGracaat etmeleri ilh olunm. 

Birdenbir~ parmaklarının arasındaki gonuşması, insana ganlı gözlerini dcvi
sigara kağıdı çözüldü, tütünler. yere dö- re devire öyle bir bakması vardı ki hatu
küldü, eğildi, onları minderden toplar- num! .. Saz gibi titrerdim garşısında. Ne 
ken mırıldandı: olacak, gaç can yakmış gatilin, soysuzun 

- Uy gurban.. kişi olan gönül rızası biri. Sonram ilk gocam Alinin acısı bü • 
ile köyünü, damını bırakır da gurbet yo- yüktü yüreğimde. İlk gozumu açmış, onu 
luna düşer mi? görmüştüm. Ne iyi adamdı sonra, ne iyi 

O gece ona çok yalvardım. Nihayet ba- adamdı zavallıcık.... Gızanım iki yaşını 
na hayatını anlatmıya razı oldu. Yıllar- sürüyordu. O günlerde idi. Yusuf gahve
danberi içine birikmiş hicranları, dıpn de bir akraııı ile çatışmış, vuruşmuşlar. 
boşaltmıya onun da muhakkak ki ihti - Dama ölüsünü getirdiler. Gurtuldum e
yacı vardı. Ellerini, dizlerinin üzerine lin eşkiyasından diye, biraz sevinecek 
bırakıp, boynunu hafif yana doğru çar • olduydum amma, asıl felaket geldi çattL 
pıtarak anlatmıya başladı. Sesi gayet ya- Dedim ya .. Bütün köy sankim Yusufla 
vaş çıkıyor ve sık sık boğazına bir şey dağa gönül isteğile gitmişim gibi bana 
takılıyormuş gibi öksürüyordu: Söze şöy- düşman olmuştu. Kime gitti isem yüzü
le başlamıştı: nü döndürdü. Emmimin gızına baş vur-

- İçim öy1e dertle doludur ki benim, dum. cGocamı elimden alır, dağlara çık
hatunum .. Halime ay durur, bulut ağlar. mış garıyı di4mıma sokarmım?> diye, be

ni govdu. 
(A,.b.sı var) 
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iTTiHAT VE TERAKKiNiN SONU 
Talat, Enver ve Cemal nasal kaçtılar, nasll öldüler? 
Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

İttihatçılık 23 Nisana kadar az çok 
hissedilmiş fakat sonra kaybolmuştu 
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Yazan: Rasim 

Haziran !., 

Bunun için Ankarada ittihatçılar çok, ı Terakkinin bundan sonraki mevcudi · 
fakat, bazı müfrit ve derviş ruhlu in-1 yeti, bir kütle, ve bu kütleyi harekete 
sanlar istisna edilirse, ittihatçılık yok-1 getiren bir"ideoloji varlığı değil, on se
'tu. İttihatçılığın ortaya atmış olduğu 1 ne müddetle bütün memleketi kuvvetle 
ilk prensip1er, meşrutiyet, hürriyet, ada tutmuş olan bir devrin son ihtilaçları -
Jet giıbi mücerret mefhumlar yerine, dır ve şahsi mücadeleleri, şahsi iddia • 
cmilli hudut, milli istikİfil ve halk ha- !ardır. 
kimiyeti> gibi her'kesçe daha kolay an- Bu ihtilaç devrini kirleten bazı ha -
laşılır ve herkesi etrafında daha ha - diseler vardır ki, bunda da İttlhatçılı
raretle ve heyecanla toplıyabılir yeni ğın haricinde bazı amilleriın fena tesir
ve konkret esaslar konul~~ştu. Harp es 

1 
leri olmuştur. 

Efrasyab torununu katlet~irmek 
için emii-ler verdi 

nasında Ziya Gökalpın Ittihat ve Te • Mesela o devirde kendilerin~ husu.si 
r~kki namına neşretmiş ol~u?~ ~e~i .r:~ 1 bir mevk~ temin. etmek istiyen bazı in· 
kır .erde _herkes bu ye~ı f1_k~rıer.~ ~~ ı sanlar vardı ki Ittihatçıların kendile -
'hazmetmege alışmış oldugu ıçın butun rine mani olacaklarını zannederek, lü
'i~tiha~ıla:.m bu yeni ve .~onkret pren-ı zumsuz yere bunlara hücum ederler ve 
sıplerı mudafaa etmek uzere Mustafa l İttihatçılıktan ço'ktan v~eçmiş b~r in
Kemal Paşanın c~a~nda. t~planrnası san için küfür yerine clttihatçı!» tabı
gayet kolay ve tabu bır hadıse olmuş- rini kullanırlardı. 

tu. İkinci bir zümre de, ittihat ve Terak-
Bu sdbep1erden dolayı, Ittihat ve k. 'dd tle muhalefet · etmic: biraz 

T kk" · ·m t · f k k ıye şı e "' 
eı·a mm ~~ • k e~ı~, t; k ısmıek 0 

.. - Kfunil paşa ve İngiliz muhipliği ne, bi-
9.ayhkla ?'em ar~:e e ın a etm u: razda Hürriyet ve İtilafa kanşmış, fa
'Zere tanhi mevkımden kayarak, yenı k t . d"" .. olanlardan mürekkep-. t ~- - .. .. .. ·tın· bu a gen onmuş 
vazı~e e uugru yuruyup gı ış, .• ti. Bunların içinden bilahare iyi bir Ke 
'devrın canla başla ça_h~an, ve mıllı malist iyi bir nasyonalist çıkmış ol -
kah .. amana karşı tam hır sadakatle sa- d - ' k a· ·· ··ım- t"' B l da ugu pe na ır goru uş ur. un ar 
nlan unsurlarından olmuştur. İttihatçılara ikide birde hücum eder • 

Türkiyenin, mütemadiyc? kayna - lerdi. 
makta olan tarih kazanında Ittihatçılar 
·ve İttihatçılık lbi.r yandan eriyip bir 
yandan diğer bir knlıba dökülmekte 
idi. 

Üçüncü bir zümre de, samimi bir ka 
naatle İttihatçıyı sevmiyen, fakat iyi 
bir nasyonalist ve Kemalist olan insan· 

• . .. .. . . lardı. Bunlar, ekseriyetle genç olan ve 
.. Ha~~a, yanlış b!r goruş tehlıkesıne siyasi hayata yeni giren unsurlardı. Fa· 

duşmuş olmıyac~?ı~ı. za~n_ede~_ek, hır j kat, bu unsur, İttihatçılara karşı, 'bun
adım daha atabılırım. Mılh mucadele- dan evvelkiler detecesindc unf ile 
nin davasını en ziya<le kuvvetle tut • ı muamele etmiş ve husumet göstermiş 
mu~ ve Mustafa Kemal Paşanın etra • d ğ"ldir 
fındıl, onun müdafaa ettiği prensiplerin e 1

1 
.h· l _n.... • k • b' 

hakk k . . . • b ' . .. c ttı a çı> ta:uırı ço umumı ır nam-
tam ta u u ıçm sıyası ır sıper vu- d B" 1 k 1 k tt ı·tt"h t ı 

d t . - b- - . . ı. ır ara ı mem e e e ı a çı o • 
cu a ge ırrnege utun samımıyet ve k . k 1 t B · . .. mıvan pe az ınsan a mış ı. unun ı-
hararetlerıle çalı~mış olan zumre ara- . - İtt"h t 1 h · b" de ı·tıı· . d . . İ "h T çın ı a çı arın epsıne ır n « -
sınkdk~ rneşr~tıy~t. edvrını . ttı. at vle le- ı hatçı> diye hücum etmek haksızlık ve 
ra ı camıası ıçın e geçırrnış o an dr 

1

. 
ekseriyet teşkil ediyorlardı. So.nradan, insafsızlık olur.du. _Bununla be:abe: s_ırt 
vukuat uzaktan daha sakin bir tahlil larında Osmanlı ımparatorlugu lıkı -
gözı e ~ktığım zaman, şu kanaate de 1 dasy~nunun bütün ağırlıkları~ı .~aşı -
vasıl oldum: Samimi ittihatçılığm bü- yan Ittihatçıların boyunları hukuk ve 
1.ün ruhu bir vatanseverlik ve millilik 1 dilleri tutuktu. O devirde yapılmL~ olan 
olduğuna' göre, kütle İttihatçıları İtti· ı iyi şeyl_e~in hiç birini düşünmeyi? y:ıl· 
hatçı olduklarını asıl o tarihte hisset- nız tarıhın <bunların sırtlarına yukle • 
mişlerdir. Çünkü, ilk defa olarak, elle- ~iş olduğu günahlara bakarak, bütü~ 
ırine müsbet, vazih ve uğrunda her şe· Itlihatçılara toptan küfredenler haylı 
yin feda edilmesi ıazım gelen bir prog- vardı. 

Baba muhabbeti.. 
evlat katilliği leke • 
si.. siyasi hadise en
ctişesı diye diye göz 
göre haya~ımı, saa • 
detimi, saltanatımı 

feda mı edeyim? 
Harpag .. hüküm • 

darın canına, aza -
met ve gururuna 
çok kıymet verdi -
ğini bildiği için, ken
di aleyhinde şüphe
sini körüklemekten 
korkarak: 

- İrade efendi • 
mizin! 

Diyebildi. 
Efrasyab.. biraz 

düşündükten sonra: 
- Üçünü de yok 

et! 
Deyince, Harpag, 

nefretle titredi; fa • 
kat hükümdarın ga
zabına uğramaktan 

korktuğu için: 
- Emriniz baş • 

üstüne! 1 olduğuna delalet ettiğini söylüyor. 
Diyerek çekilip çıktı. Efrasyab.. bu son sözleri işidince 
Harpag .. odasına kapandı. Uzun u - memnuniyetinden tebessüm etti: 

zun düşündü. O, hükümdarın, zevkin- - Aferin Harpag! Bak .. başmünecci
den, .keyfinden başka bir şey düşünme- min fikrini sormak, benim hatırıma 
yen kıymetsiz bir adam olduğunu bil- gelmemişti. 
diği_ için, ona karşı, bir muhabbet bes- Dedi ve veziri karşısına oturtarak, 
lemıyordu. Onun bugünkü tahkirine Ç<>CUğun ne suretle öldürüleceğini mü· 
çok içerlemiş .. hele cinayetine atet et· zakere etti ve verdikleri karar şu idi: 
mek istemesini hiç hazmedememişti. Hükümdar, haremdeki ebeve, gecenin 

Vezir .. düşünüyor, düşüne düşüne geç bir vaktinde, herkes uykuda iken, 
kafasını yoruyordu; fakat bir türlü, bu çocuğu çalmasını ve götürüp Harpaga 
cinayetin öni.ine geçrniye çare bulamı- teslim etmesini emredecek. Vezir de, 
yordu. adamlarından birine çocuğu boğdur-

0 da, ruyalara .. onların gaipten birer duktan sonra bir tarafa gömdürecek. 
işaret olduklarına ve kahinlerin onlara * 
verdikleri mnğnalara inanırdı; .fakat bu 
ikazların kudsi, insanı, şerre, cinayete 
teşvik ettiğine ihtimal vermiyordu. 

Vezir .. bu kanaatile, üç günahsız za
vallıya acıyordu; fakat onları kurtara
bilecek bir imkan da bulamıyordu. 

Nihayet.. aklına bir şey geidi; ferah
ladı. Baş müneccimin odasına koştu. 
onunla biraz görüştükten sonra kralın 
odasına girdi. Efasyab .. sinirli sınırli 

geziniyordu. Veziri görünce: 
- Dediğimi yaptın mı? 
Dedi. 

Vezir_ evinde, akşam yemeğini yer 
yemez, bir gün evvel bir çocuğu doğan .. 
fakat ancak altı saat yaşadıktan sonra 
ölen, kendi sığır çobanı Mihirdadı ça· 
ğırdı. Onunla uzun uzun konuştu. Evin
den saraya gittL Sarayda, kimseler yok· 
tu. Vezir, gecenin ~ vaktine kadar 
saraydaki odasında bekledi. Ebe, ancak 
sabaha yakın, çocuğu getirdi. 

ram geçiyordu. Tarihin hazırl:ıdığı ve Fakat, her şeye rağmen, küçük ve 
milli kahramanın ortaya attığı prensip- orta İttihatçılar,, milli mücadele dava
leri en kolay ve en güzel anhyacak 1 sına karşı tam bir sadakat gösterdiler. 
olan, hiç şüphesiz, bu nevi İttihatçılar- 1 Hatta bir aralık İstanbulun bir kısım 
dı. zayıf ruhlu münevver unsuru - ayni 
' İttihatçılar arasında falso sesi çıka- zamanda mandacılık hareketine kanş
ranlar, küçtik \'e orta unsur değildi. mış ve hatta Büyük Millet Meclıs!nin 
Yukardaki politika unsuru, oligarşi ve toplanmasını intaç eden vukuata ka
eski komite mensupları idi. Bugün bil- dar mandacı kalmış olan unsur idi. 
yük bir memnuniyetle kaydediyorum ı Milli programın üç esasının da tam ve 
ki, ben bu zümre arasında Talat paşa· kamil tahakkukuna kadar mücadele 
nın böyle falso bir sesi çıkardığı hak - ve sebat fikrini iltizam eden ve bu se· 
kında hiç bir malUmata vakıf veya bir beble Mustafa Kemal P~aya daha kuv- Harpag, sakin bir sesle: 
h A h - h · - Efendimiz de bilirler, ki gizli kal-adiseye şa it değilim. Hatta ta mm ti 1 1 İttihatçı zümresine 

Harpag .. ebeyf, derhal, savdı ve ilk 
işi, çocuğun yüzünü açmak.. yaşayıp 
yaşamadığım anlamak oldu. Çocuk sağ
dı; yalnız ebe, ağzını o kadar sıkı sıkıya 
bağlamıştı, ki, vezir, çocuğun nasıl olup 
ta nefessiz kalmadığına şaştı. 

a· k" - - k ı 1 d ve e sarı mış 0 an masında büyük bir fayda bulunan bu 
ebilıyhorum ı egder o_ksadg ar· m_ıhş o sal~ ı, du·· şman oldu ve ona karşı açık ve gizli "b· . 1 b" . . . d ba l m 

k t - gı ı ış er, ır saatın ıçın e \jarı a az. a ara, soın a ·ı a a t ı atçı ıgın h- 1 d lL 1 d B istikametten 
'h · · ı k ı · 1 k l ucum ar a 'lJU un u. u Diye cevap verince Efrasyiıb kızdı; 

tdarı mı e e emıhş o ~nı· o_hmp o_ya m. e_y-, bu tarzda en çok h·u·cuma ug·ravanlar· . H h-k- d 
ttii tt t , J vezıre atıp tuttu. arpag, u um arın an vermez ve a ı a çı.ar ıçın- d b' . d be d" 

d k b . t k · ı b., an ırı e n ım. biraz sükunet bulmasını bekledi. Sonra en çı mış · ır a un ınsan ann, 11 -, (Arkası var) 
hassa saltanat ve hilafet meseleler! es- ---·- şöyle söyledi: 
nasında muhalefet yapmalarına mani ır- 1 - Efendimiz!. Kızınız ve toronunuz 
ı d ç.. k"' be h · iht" harem dairesinde bulunuyorlar. Onlar, 0 ur u. un u. n onu, şa sı 1~s ı Nöbetçi ancak iradenı"zle oradan çıkabilirler. 

denilen fena hıslere en geç ve en guç . 
kaptıracak bir insan olarak tanıdım.1 Eczaneler Bilmem, :beJJtl yanlış düşünüyorum; 
Eski bir İttihatçı sıfatile beni tesell~ Bu ı~e nöbetçi olan eczaneler tatar- ben, kızınızın, damadınızın öldürülme· 

Harpag.. çocuğun ağzındaki bezleri 
çektikten sonra, onu kaftanının altına 
aldı. Ağlamaması için de bir parmağını 
meme gibi, çocuğun ağzına verdi. Sa
ray ve bahçe kapılarındaki nöbetçile -
rin önünden geçerek sokağa çıktı. Har· 
pag .. evine gitmedi. Tenha sokaklardan 
geçti. Öniine çıkan bekçilere, sık sık 
yaptığı gibi, bu gece de zabıta kuvvet-
======== 

ıcil• 
lerini teftişe çıktığını anlatacak. şe111,· 
de hareket etti. Nihayet, kena_r ~ırdafl' 
h.alledeki bir evin önüne geldı. . 'erifl • 
seslenmeden kapı açıldı. E~i~ .1ç z:J1J 
sinde b1r zeytin yağ kandıJını~ 0ciB' 

' bır ziyasında yarı karanlık duran 
ya girdL 8rdı· 

Odada, bir erkekle bir kadın ~ığı çD' 
Vezir .. kaftanı altından çrkar 

cuğu kadına uzatırken: de rr 
- Allah, size hem evlat, h~ 

nun sayesill'de kısmet gönderdı. 
Dedi. . ğlarııı1' 
Çocuk, ağzı boş kaldı~. ~çı_? ~ şçtl -1' 

başladı. Kadın, derhal, gogsüll 
çocuğa meme vermiye başladı. beye • 

Harpag.. acele yürümekten, ııy-ord"' 
candan, soluk soluğa nefes . a cll~ 
Süslü saray kundağı içindekı ~ ô~ 
bu sığır çobanı karısının kocağ rı ı# 
ruşuna bir müddet, dalgın dalgı 
tıktan sonra: oıı. Q~ 

- Söylediklerimi unutmayı ğı111ıı 
cu!k, artık sizin evladınızdır. /.. betl~ 
dan bir söz kaçırırsanız sizin de, . .,1 bi}" o u J; ıı· 
de hayatımız tehlikededir. 11 ~1esı 
yütürseniz, emin olunuz, onun "' 
de ihya olursunuz. . se pB· 

Dedi ve erkeğin eline bır ıce , 
verdikten sonra evden çıktı. ıde, 5' 

- bll ti' Harpa.g .• uykusuz oldugu retı'l 
hah erk:nden, saraya. g.eJdi. ~~ :13it~ 
rafı, telaş ve feryat ıçın~ ~ab ~ı.1' er' 
sonra da haremden Efras_. . ve d 
sahte bir tel§.şla dairesine gırdi 
hal, Harpağı istetti. .. .-ıi\eı: 

Hükümdar, veziri görür go~ 
- Ne haber? 
Dedi. 

eden ikinci bir hadise de şudur ki İtti- dır: sini beyhude buluyorum. Çocuğu imha 
hat ve Terakki devrinin yukarı politi· ista~ıbul cihetindekiler: edersek tehlike kaynağı ortadan kalkar Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
kacı unsurunun mühim bir kısmı Mal· Aksarayda: <Şerer>, Şehzadebaşında: zannediyorum. 

(Asaf), Bcyazltte: CAsador), Karagüm- Vezir_ Efrfısyabın düşünceye daldı-
ta~a ve hariçte Abulunduğu sırada, g~~e 1 rükte: <Kemal), sarnatyada: <Rıdvan), 
İttıhatçılık millı davada, davanın bu - Eyüpte: (Hikmet Atlamaz). Emlnönün - ğını görünce, cevap vermesine meydan 
yük müdafiine karşı hiç bir güçlük çı- de: <Ballh NecaU>, Küçükpazardn: <Yor- bırakmadan ilave etti: 
karmamış, bilakis ona, elinden geldiği gl>, Bakırköyünde: Cİstepan). Şehreml- _ Baş müneccim de bu fikirde bu-

nlnde: (Nazım), Fenerde: CHüsamettln), 
kadar hizmet etmiştir. Müşkülat çıka - Alemdardıı: (Abdülkadir). lunuyor. 
ranların ve en fena zamanlarda bile, Beyoflu cibdindekiler: Hükümdar: 
onu lüzumsuz yere yormuş olanların ... Tünelbaşında: cMattovlç), Yüksek - - Ya! Öyle mi? 
büyük ekseriyeti, eğer görüşümde hata kaldırımda: <Vlngopulo), Galatada. : Dedi. Sonra: 
etmiyorsam, İttihatçı olınıyanlar veya· <Merkez), Taksimde: <Kemal - Rebull, - Ya bundan sonra doğacak çocuk-
hut İttihat ve Terakki tarafından tu - Şlşllde: (Pertev), Beşlktaşta: <Nall Halit) lar~ Onlar ne olacaklar? 

Boğaziçi, Kadıköy ve Adalarda: ... 
tulmamış bulunan bazı insanlardır. üskiidarda: <Ömer Kenan>. sarıycrde: Diye sordu.. 

Bence, Büyük Millet Meclisi kurul- <Nun>. Kadıköyiinde: <saadet>, <Osman - Başmtlneccim, diğer çocuklarda 
dugu· gu'"n, İttihat ve Terakki tarihen HulQsi), Büyükadnda: (Hnlkl, Heyben- bir tehlike bulmuyor. Her iki ruyanı-

1 de: {Tannı>. a1n h 
sonuna ermiş bulunuyordu. ttihat ve •--------------- zın da, y ız doğan çocuğun te Hkeli 

2 • el k•tlde 11 ı Haziran / 1937 dedir. 

BDyUk ikramiye: 40. 000 liradır .. : .ıerl" 
Bundan bafka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikraııııY 

20.000 ve 10.000) liralık iki adet nıükAfat vardır.. büyük •e 
Aynca : (3.000) liradan bqlıyarak (20) liraya kadar. ııodal' 

küçük birçok ikrauıiyelerle amortileri havi olan bu ze~s:1° p 
istifade etmek için bir bilet almaktan çekinmeyınız ... 
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N .... 
c 

. . , i -~ '. .... 't'l'"'"~ ~-· . . . " . . ~ . . ·. . . . . . 

Sfı~, fl~}~~~ffnµ~s~ir F LI T-mayii K/itlJiıınıZ .... c: 
cu ....... ...... ::s FLiT taklldl mavıı~rıe müz'lç pirelerin / 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ: 1863 

..::ı: hakkından gelinemez • Sermayesi: ıo,ooo,oot İnglliz llrası 

.... 
c .... 
Ul cu 
c. 
E 
o 

FLiT, bOtOn haşarat ôldOrOcO mayilerin fevkindedir . 
90 muhtelif millet. onu tercihen kullanmaktadır... Bu 
sabit olmuştur Flit'in formOIO hiçbir vakit taklit edil
memlştlr. FLiT, kendisinden beklenen iki şartı mükem
melen Ha eder. insana zarar vermez. fakat haşarab 
kat'iyyen öldOrOr. ŞOpheli mayiler! reddediniz. Hakiki 
ve yeg8ne Fnt aldığınıza emin olmak için: siyah ku
şakh ve asker resimli san tenekeye dikkat ediniz. 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugosl~vy·a, P.omanya, 
Suriye ve Yunanistanda Fılyalleri 
vardır. o.. 

t-·-..1 
LL • 

'---

L lstanbuJ Belediyesi llanl1rı J 
Floryada yeni yapılan lüks kabjne ve soyunma yerleri: 

b· l.ieysimlik muhammen kirası 4500 lira olan Floryada yeni yapılan möblesile 
ll'likte 12 lüks kabine ile 97 asri soyunm a yerleri teslim tarihinden itibaren 937 

~tinciteşrin sonuna kadar kiraya verilm €k üzere açık aı tırmaya konulmuşlardır. 
rtnamesi levazım müdürlüğünde görü lebilir. İstekliler 337 lira 50 kuruşluk ilk 

te?1inat makbuz veya mcktubile beraber fJ/6/937 çarş:ı.mba günü saat 14 de Dai-
ln.i Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2969) 

* * :Sinek arabalarının İstanbul cihetine mahsus olarak Daimi Encümen kararile 
t.-sbit olunan d k l · r. d l d ·ııı. l ur& yer erı aşaJı a yazı ı ır, ı <.ın o unur. 
Ieazası Nahiyesi Cadde veya sokağı Araba mikdarı 
l:rninönü Merkez Sirkeci istasyon cad. 6 

, Kumkapı. Tiyatro cad. 4 
l'atih Merkez Arslanhane So. [•] 8 

• , Dağarcık So. 4 
- Karagümrük Nureddin tekkesi So. 4 

EdirnekaJ?ı sur harici şehit- 10 
liğe giden şosenin sağında-

ki eskiden araba durağı 

olan mahalde 
• Samatya Yedikule meydanı so. başında 1 

l' [•] Bu sobık taksiler için münasip de ğildir. Esasen burası eskiden araba du
b~ğıdır Ye Fatih tramvay istasyonu civa rında binek arabaları için en münasip 
ır Yerdir. Taksiler için Fatih tramvay Jarınıu istasyon yaptıkları yerin karşı-

;~~a şoförler için daha menfaatlı ve oto mobillerin l.h.!rması için çok muvafık 
~0l'Ulcn Ali Emili efendi sokağı tesbit ve intihap edildiğinden Arslanhane so-

~n~aki h.ksılerin bu sokc.ğa n:ıkli ve binek arabalarının da eski yerlerine ve-
esı muvafık görülmüştür. (B.) (3262) 

* w 
Adet 

21 Büyük kıt'ada saçtan yapılmış müstamel buz kalıbı 
6 Küçük kıt'ada saçtan yapılmış müstamel buz kalıbı 

1 Müstamel tekerl!kli saçtan su a rabası 
1 Hurda baskül 

100oo Tahminen tuğla harmanında me trük tuğla 
25o Kilo tahminen hurda demir. 

\nı A.nton Kişarın oktorva resminden Be Jediyeye olan borcundan dolayı haciz al
ı a alınarak satılması takarrür eden yukarıda cinsleri yazılı malzemenin 17/6/ 

'1937 Perşembe günü saat 14 de Şişli Bul gar hastahanesi arkasında ve Düşkünler 
ltı 'Ur?u yolu üzerinde 45-4 No. lu metruk domuz mandırası yanında açık arttır-

• ıle satılacağı ilan olunur. (B.) {3263) 
'--

Küçük çocukları eğlendirmeğe ve ilk adımla
nnı kolayca öğretmeğe mahsus salıncakbr. 

A. Ki Fi DE S 
l&TANBUL 

1' Beyoğlu, istiklal Caddesi Kallavi (eski Glavany) 
4 sokağın köşesinde 

11tneta T E L E F O N 41429 
~· Resimli kataloğumuzu posta ile isteyiniz. 

lstanbul Defterdarlığından : 
't Lira Kuruş 
O<:aınustafa paşa Kürkçü başı mahalle sinin eski Langa yeni yeni 

mahalle sokağında eski 157 yeni 32 sayılı hanenin 
ltUJn tamamı. 90 00 

kapıda: Şeyh Ferhat mahallesinin F ;çıcı sokağında eski 45/47 
.\it yeni 61 sayılı 89 metre murabbaı arsanın tamamı. 178 00 

sarayda: Katipkasım mahallesinin Al boyacılar sokağında eski 
22 yeni 44 sayılı 141,92 met re murabbaı arsanın ta-

il mamı. 212 88 
&ltırk·· oy: Yer.~ mahallede hat boyunda yeni 100 ve 102 sayılı 

~Ül'ij iki evin 2/10 payı. 500 00 
k Çar§l: Keseciler sokağında eski J33 sayılı dükkanın 40/120 

~~ lM 00 

lirı~~k~rıda yazılı mallar 15/6/937 salı günü saat 14 de satılacaktır. Satış bede
% 

7 
ıstıkrazı dahili ve % 5 faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. İsteklilerin 

1ilt ~~e~ akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırarak Defterdarlık Milli Em
~durlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatlan. (F.) (3038) 

b Operatör • Urolog 

r. Mehmet Ali 
bas idrar yollon 

lalıklan mUtehassısı. KöprQbaşı 
EminönQ ban Tel: 21911> 

Doktor 

lbrahlm Zati Oget 
Belediye karşısında, Piyerlotl 
eaddeslnde 21 numarada hergtın 
ötleden sonra haatalannı kabul 

~----_. eder. 

Yarıklara "' /Wşeure biraz FLiT TOZU 
serpiniz. Hasarat derhal telef oüu. • Her tUrlU banka muameleleri 

yapar. 

DIŞ TABİBİ 

RATiP TÜRKOGLU 
Ankara cllddesind~: Meserret oteli 
karşısında (88) No. lı muayeneba· 
nesinde her&Tfln saat on dörtten 
(19) a kadar kabul etmektedir. 
~ t1 

SELAN1K BANKASI 
-------------------------

Tesis tarihi 1888 

• 
idare merkezi: 

İstanbul (Galata) 
Türkiyedeki ıubeleri: 

İstanbul, (Galata, Yenıcami); 
İzmir, Mersin. 
Adana bürosu 
Yunaniatandaki fUbeleT 

Selfinik, Atina, Pire. • • 
Her nevi banka muamelatı 

İstanbul ·:e Galata şubelerinde 
, ıralık kasalar 

111 ~ 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürİü
ğünden: 

1 - Umum Müdürlük Fen Heyetleri için aşağıda cins ve adetleri yazılı 15J 
adet ve 3172 lira muhammen bedelli alat ve levazımı fenniye açık eksiltme ile 
alınacaktır. 

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

3 - Şartnamesi Umum Müdürlük Zat İşleri ve Le\·azım Müdürlüğünden V• 
İstanbulda grup tapu sicil Müdürlüğün den alınabilir. 

İstekliler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgeler YI 

muhammen bedelin% 7,5 teminatı muvakkate makbuzu veya banka kefalet mek· 
tuplarile birlikte müracaat eylemeleri il an olunur. cl417:ıt c3153> 

cBeş bin küsur liraya göre, 
Adet Adet Liradan Lira 

Sanğı TakC=ometresi eh 
Prizma 
Balastro 
Triliny 

G. Koradi Pianimetre 
Koordinatoğraf 

Şeffaf minkale gradlı 
Verniyeli nımkale gradlı 
Çelik şerit 
Jalon Avrupa 
Jalon Sehpası 
Mıka gönye 60 lık 
Mika gönyP. 45 lik 

4 
4 

13 
20 

3 
l 

12 
2 
7 

20 
20 
12 
]2 

600 
20 

5 
2 

35 
100 

5 
50 
20 

2,H' 
1 
1 
1 

eh Mübayaası mali kayıtlar dolayısile imkan dahilinde bulunmadığı takdirde 
cOtto Föneh 

:ıt Verilecek takeometr~lerin kendi m iralan beher takeometre için ikişer tane. 
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Yağsız lar menellıe 
Yağsız lıar acı badem 

Acı badem gatJlı 
Yarım yağlı gece 

Yasemin ve gül gağlı 

Çilleri ve aiYilceleri ve lekeleri kat'iyen izale 
eder. ihtiyarlan ıençleftirir, ıençlerl ıftzelleftirir. 
H•••n lemln• ve m•rkaeın• dlkk•t. 

Huaıa deposu : latanbul, Ankara, Eakifehir, Beyoğlu, Befiktq 

ıNEDVitl 

TÜRKiYE BiRiNCi 
TERAZi FABRIKASI 

Hauu, arif ve mukavemetli 

Her ciu TOPA NE terazil.t 

T arb ve ölçü aletleri 

........... Wclll 

edlnl• we taklltl• 

llark•ya rlntle• .. kı•ınız. 
ıllkkat 

ı.tanbal, Tahtakale caddeli No 68 
Sahş depolan : Kantarcılar cad. No 46 

Marpuççular caddeli No 51. 

INKIBAZ 
ve ondan mDteveJ.lid baş atnıannı de
feder. MiDE Te barsaklan kolaylıkla 
boplbr. Son derece teksif edilmif bir 
tm olup MO'MASIL MOSTAHZARLAR
DAN DAHA ÇABUK, DAHA. KO
LAY, Ye DAHA 'KAT'I tesır eder ye-
meklerden sonra alınır1a HAZblslZ
LfOI, MiDE EKşh.h[ ft Y AMMA • 
LARINI giderir. MiDE VE BARSAK
LARI ALIŞTIRMAZ. 

Atızdakl kokuyu ve tatsıziıtı defe. 
der. MAZON isim ve HOROS marka
una clikkaL 

KOçllk ilPll çıkmıştır, fakat bOytık 

._.HEYVA TUZU.".şe.sı•e•ko.oo•mik•tt•r. ____ _, 

ILAÇLARlllZI :-.!: 

SON POSTA 

KANZUK 

SAÇ BOYALARI 
JUVANTİN 

Kumral ve aiyab olarak iki cinsi 

vardır. Ter ff yıkanmakla kat'IY· 
yen çıkmu, tabii renk veren, 

tanınmış yeglne sıbbt aap 
boyalandır. 

INotı.ız KANZUK ECZANESi 

B~YOÖLU • lST ANBUL 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermaye ve ihtiyat aktesi: 
M7,596,198,95 İtalyan liretidir. 

Mertezl İdare: MİLAHO 
ltaıJamn bqlıca tehlrlerlnde 

ŞUBEI.ERI 
lnıtıtere. tmc;re. Avuaturra. ilaca· 

rLstan. YugoslaYJa. RomaDJa, Bul· 
p.rlstan. Mlslr, AmerUta Cemahlrl 

lılüttehldeat. BrezU:va. şuı. urusua1. 
ArJantln. Peru. Ekvat.ör ve 

Kolumblyada 
Afllyaayonlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Vo~ caddesi KaratöJ 

Palaa <Telef. 44841 /2/3/415> 

IJebir dahilindeki aeen&eler : 

istanbulda : Alllemclyan hanında 
Telef. 22900 /3/ 11/ 12/ 15 Beyot -
lwıda: 1stikıll caddesi Telef. 41048 

İZMİRDE ŞUBE 

iŞTE BiR GÜL 
lŞTE BiR GELINCfK 

iŞTE B'R LALE 

Bu renkleri amü VENÜS ruju t• 
min eder. Yeni icad ••Amerikan for
n iilii VENOS RUJLARI harikulide 
cazip •• çok eüiltir. Sahhi VENOs 
RUJLARI cludeklen ,akmaz Ye ra· 
,.lmaz. )'11DanaMn hayrete eliti· 
rlr. 

Nepiyat llildilrfl: Selim Ragıp EMEÇ 

8AlllPLDta A. Drem UŞAKLIGIL 
s. BallP EMEÇ 

Uykusuz geçen gec 

r 
f Ne beyhude yere 1.lb .. b çekiyor. 
\.. t:ahammOI edilınez ağrıyı 

e NEVROZIN : En pddetli 

baı •• dit ajnlanm ite.ser. 

e NEVROZIN : aotuk alp
hjmdan miitevellit bGt6n ajn, 
aıza, ve aancda·ı sllratle 

Bir tek kqe NEVROzlN 
dindirmete kAfi idi. 

e NEVROÜN: Gıipe, 
aezlaine Ye clijer 
brp çok mtıeuircftr. 
e NEVRO~: Bel. 
romatizma ajnlannda 
ta' t iye edilm ktedir. 

NEVROZiN 
Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yor 

icabmda glhıde 3 kaşe alınabilir. 

Ağızdan çıkan her ·di 
Hayatın temel taşlarından birin· 
yerinden sökülmesi d--m~'('°:_ f ·· 

RADYOLi 

Sizi bu Akıbetten 
vikaye eder. 

Dişlerinizi gündüz iki defa 
Radyolin diş macunile fırça
lamtk suretile onlara tam 
bir sıhhat ve ebedi bir ha • 
yat temin edersiniz. Rad • 
yolin dişl~rinizi sade temiz • 
lemekle ve parlatmakla kal· 
maz, ağızdaki bütün mik· 

roplan imha eder • 
• 

/Jr.posu= 
$14\tAR Hcunam 
D~"ra.n.~a.n Ha.n - lıt•n1*\ P. K. ı.1 


