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Atatiirk diin Şark seyahatine başladılar 

..,,,, Büyük Önder hareketlerinden evvel (lzmir) va puronun g1lvertesind• 

li~a-t_a_y_d_a_n_· g_e_l_e_n_h_e_y_' e-=-t-1 P==-==e====tro==-1-ve...._b_;.en-zl-n Büyük Ônder, Cumaya 
Atatürke Hataylıların 1 şimdilik inhisar Trabzona varacak 

••k 1 tt• · altın~ alınmıyor Seyahat esnasında Şark vilayetlerimizin terakki ve 
şu ran arını arze 1 .. c inkişaf yolundaki ilerilemeleri de tetkik edilecek 

lskenderun Ermenileri : "' Biz Türklerle büyüdük 
İ ürklerle dost olacağız ve dost olmalıyız ,, diyorlar 

Yeni layihalar Meclisin ruma
mesine alındı. Benzinde kilo 

batına 10 kilıur kuTUJ petrolda 
1 

Atatürk, dtln Tevfik Rüıtü Aruı kabul buyurarak Hatay iti14fı ile 
Pqte, Viyana, Bükrq temaalan hakkında malumat aldılar 

8 kuruşa yakın bir ucuzluk t 

temin ediliyor 

Ankara 8 (Husu&i) - Petrol ve benzi-

den alınmakta olan i\imrük resimlerile 
(Devamı ll inci sayfad.ı) 

Yaptığı işlerle 
herkesi şaşırtan 

bir ama 
o 
ISPA1<TA 

ANKARA 
o 

KONYA 

Dün §ehrfmize gelen Hataylılar Menemencioğlu fle görü§'Ürlerkeıı 

%'f>ayas 6 Haziran (Hususi muhabiri· ı (Düriö) maiyetinde istihbarat şefi ve 
"' ' den) - Suriye yüksek komiserliği· iki tercümanı olduğu halde dünkü tren . 
•ıın lll"' T b 1 
~~~~ .. ~~~=~ .. ~·. R~~!~! ....... <.~:v:':.'.!~ !~:i.~a~!~:a! • ..... .., 

"Biz aç karnına adam 
çalıştırmak istemiyoruz,, 
Sümer Bank umumi heg'eti toplantısında mühim 

.. beyanatta bulunan lktısat Vekili Celal Bayar 
Adam kayırmakn usulünün de aleyhinde bulunmuştur 

\t Ankara, 8 (Hususi) - Meclis İktısat J ,._....,--~~ 
S~~-üt.çe Encümenlerinden mürekkep ~ 1~~ 
to ·•<\!'r Bank heyeti umumiyesi bugün • 
l' ı>lanınıştır. Toplantıda idare meclisimn 

1:Porue bilfınço kar ve zarar hesapları .* 1~_., 1 
<tSvip eôilm'l~tir. • ~ 

)': İçtiınada ıleri sürülen mütalcalar üze

it ne söz alan İktısat Vekili Celal Bayar 

~ntrolun lüzur.ı ve ehemmiyetini teba-
<: ettirdiKten sonra demiştir ki: 

ti\ - . Yaptığ•mız işler kontrol görmediği 
h kdırde b.ir gün sa bun köpüğü gibi uçup 
avay.a g·-Iıuer.~ 

tJtckiJ, bütün devletin kurduğu ve işlet-
1 :fabrika ikhsa~ Vekaletinde teşekkül l 

(Devamı 11 inci sayfada) Bay Celdl Bayaf' 

Seyahatin güzergô. hını gösterir 1ıaritu 

Büyük Şef Atatürkün mukarrer olan 1 sarayda meşgul olmuşlardır. Bu arada 
Şark tetkik seyahatleri dün başlamıştır. dün saat 15.40 da Cenevreden Bükreş yo 
Reisicumhurumuz, hareketlerine kadar (Devamı 3 üncü sayftıda) .............................................................. 

İki babalı çocuk 
Ama Mehmet Emfn. §em.siye tamir ediyOf' 

---~= .. ~!-~~.:!.1!!!~ Fabrikatör baba, çocuğun kendisine ait olduğunu lsbat 
edecek şahitleri bulmak üzere lzmirden Bursaya gitti 

Koçuk okuyucularımız için 

Eğlenceli bir 
müsabaka 

Üç mektepHye 25, 15, 
10 lira veya bu kıymette 

hediyeler vereceğiz 
18 gnn gazetede 18 muhtelif resim 

neşredllecektir. Bu resimlerdeki 
şekillerin ilk hnrflerl birleşince her 
gencin işine yarayacak bir şeyin 

ı 
adı meyrlana çıkacaktır. Müsabaka· 
mıza bir kaç gllne kadar başlıyoruz. Bayta'!" olan baba Bay Aziı Dava mevzuu Şadi 

(Yazısı ll inci sayfada) 



Z Sayfa S ON POS TA 1Jso:::!n11 9 
~=======================================:::=::::::====================================================================~=-:-====----..... """"'==== -- ~ -""\ 
Her gün 

lran ve Türkiye 
Arasındaki komşuluk ve 
Kardeşlik münasebetleri 

Yazan: Muhittin Birgen -

V er yüzünde, Türklerin, gayet 

haklı olarak, .kardeş> diye tav -

sif edebilecekleri bir millet varsa, o da 
büyük şark komşumuz İran milletidir. 
İçi.nde taptaze Türk kanını temsil eden 
münevver, zengin ve İran camiasının 
direklerinden birini teşkil eden Azeri 
Türkler bulunmasından sarfı nazar, biz
zat Farslar da bizim için, tarihen kardeş 
olmuş bir kütledir: Tarihin İranda k11r -
muş olduğu büyük kazan bu iki milli 
unsuru kendi içine almış ve asırların 
2teşi ile onları kaynatmış durmuştur. Bu 
suretle Türk kanı Fars kanına, Fars ka
nı Türk kanına karışmış, her iki milletin 
kültürü birbirine girmiş, o ondan, öteki 
berikinden daimi surette bir takım şey -
ler almışlar ve nihayet tarihe Türk - İran, 
yahut İran - Türk kültürü diye bir kül
tür hediye etmişlerdir. Bu kültür, Irakta 
Arap kültüriı ile de karışmış olmakla be
raber Türk ve İranın müşterek bir kül
türü olarak Tahranda olduğu kadar İs -
tanbulda da, Sivasta olduğu kadar Gen
cede, Aydında olduğu kadar Tebrizde de 
müşterek eserlere sahiptir. Bunun için, 
Türkler İranlılara, İranlılar da Türklere 
kardeş gözile bakarlarsa elbet haklıdır -
lar. ... 

* Türk milleti ile İran milleti, tarihte 
hiç bir zaman kav_ga etmediler. İran dev
leti ile Osmanlı devleti arasında olan mu
harebeler, Türk ile İranlı değil, bir dev
şirme imparatorluğu olan Osmanlı ile, 
dayandığı en büyük kuvvet Türk kuv -
veli olan İran Tacikleri arasında vukua 
gelmiştir. Birinci Selim, Şah fsmaili mağ
lüp ettiği zaman, kendisi Osmanlı, 

fakat, karşıs:ndaki Türk idi. Teşkilütlı 

Yeniçeri ordusu karşısında İranlı olarak 
harbedenlerin ekseriyeti Türklerdi. Ayni 
devir tarihinin bir cilvesi olmak üzere 
de, galip Selim, d~vanını Farisi olarak ya
:zarken mağlfıp Şah İsmail de Hatai müs
tearı ile vücuda getirdiği divanını temiz 
bir türkçe ;Je yazıyordu. Gene ayni ta -
rihin bir cilvesi ve Türk - İran kardeşliği
nin en güzel delili olmak üzere zikre de
ğer ki Şah İsmail, bugün dahi Anadolu 
ve İran Türkleri arasında, türkÇe ve 
Farsçe halk edebiyatının müşterek bir 
kahramanıdır. Anadolu Türkü, Şah İs
maili bir İran hükümdarı olarak değil, 
belki de bir Türk kanramanı olarak ta -
mrl 

Hülasa, Türk - İran kardeşliğinin ne 
kadar derin bir tarih mahsulü olduğu -
nu ve Türk milleti ile İranlı arasında, hiç 
bir düşmanlık mevcut olmadığı gibi bilii
kis kuvvetli bir dostluk ve kardeşlik his
si bulunduğunu gösteren bu nevi delil -
ler sayıp dökmekle nihayet bulur şey -
!erden değildir. 

* Bütün bu sebeplerden dolayı, Türk 
milleti, büyük şark komşusunun ve en 
eski medeniyet kardeşinin, Rıza Pehlevi 
Han devrinde yeni medeniyet dünya -
sının büyült fütuhatı arlfasından koştu -
ğunu görmekle hakikaten büyük bir bah
tiyarlık duymaktadır. Evvelki gün Büyük 
Millet MeC'lisi tarafından tasdik edilen 
muahedeler ve mukaveleler münasebe -
tile mecliste komşu millet hakkında gös
terilmiş olan hislere Türk milleti bütün 
kuvvetile iştirak eder Pek yakın bir za
mana kadar ihmal edilmiş bir memleket 
halinde duran İranı, bu gidişle pek az bir 
zamanda büyük bir mamureye çevirecek 
olan yüksek iradeli ve parlak fikirli hü -
kümdar, iki memleket arasında mevcut 
dostluk ve kardeşlik bağlannı büsbütün 
kuvvetlendinneğe müteveccih siyaseti ile 
Türkiye cumhuriyetinin İrana karşı o -
lan duygulanna tam bir mukabelede bu
lunmaktadır. Bu vakıayı bu suretle tes
bit etmek, bb:im için sevinç verici bir ha
dise oluyor. 

* Bu yeni ahdi vesikalarla birbirlerine 
daha sıkı bağlanan münasebetlerden iki 
milletin de refah ve saadetleri için en ge
niş bir çerçeve içinde istifade etmele -
ıini temenni eyliyelim. Bugün, tariht bü
yüklüğü ve şeref ve şanı ile nıütenasip 
bir hükümdar bulmuş olan İran, mede
niyet sahasında dev adımlarile yürür -
ken ve artık tam manasile müstakil ve 
kavi bir devlet olurken Türkiye için bu 
devleti dost ve kardeş olarak kendi ya -
nmda hissetmek büyük bir bahtiyarlık-

Resimli Makale: X Muvaffakıyetin sırrı K 
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Hayat tradf'sine r.ahip insan ister, servet uiffikar s&hip 

arar, kadın ka=aktere sahip erk,,ği sever. 

Evvela muvaffak olmak, sonra kazandığı.ruz mm-affaki
yeti muhafaza etmek isterseniz tesir altında kalan zayıf 
tabiatlilere benzememeğe çalışınız. 

( so :z 
Dört sesle 
Şarlıı sögllgen 
Yegan'- kadın 

Resmini gördüğünüz san'atkar ka
dın Ann de Ohla ismindedir. Dört ses
le şarkı söylemektedir. Hem süpranö
dür, hem okntralto, hem tenör, hem de 
bari tondur. 

Operalar söylediği gibi, dört lisan
la şarkılar okumakta, tek başına da dü
ettolar yapmaktadır. 

Markoni ölüm şuaını 
bulmaktan vazgeçmiş 

Telsiz telgraf k&şifi Markoni Romada 
bir İngiliz gazeteciye verdiği mülftkatta 
ölüm şuaı keşfi için çok uğraştığını fakat 
bütün gayretlerinin laboratuvarı içinde 
ancak bir metre uzaktan bir fareyi öl -
dürmek neticesine vardığını bundan baş
ka bir şey yapamadığını söylemiştir. 

Markoni, bundan sonra, bu şuaın keş
fınden sarfınazar ettiğini söyliyerek: 
cEğer maksat bir metre uzaktan bir fa
reyi öldürmek ise bunu şimdiye kadar 
malüm silahla-rla yapmak daha kolaydır. 
Çünkü beninı aletlerimle fare öldürmek 
pek pahalıya mal olmaktadır> demiştir. 

---··-······-······ .... · .. ·-··················· .. -.... 
tır. Eminiz ki ayni his, sade Ankaranm 
hissi değil, Tahranın da derin ve samimi 
duygusudur. 

Muhittin Birgen 

ARASINDA ) 
• • 

HERGüN BiR FIKRA 
Harp tallhl 

italyan - Hc.btı harbi zamanında 
Habeı geneTallarından birine sOTdu -
Zar: 

- Harp gündüz mü olsa lehinize 
neticeleniyor, gece mi? 

- Gece harbolursa bizim lehimize 
oluyor. Gfüıdüz olursa ltalyanlarm 
lehine! 

- Neden? 
- Gündüz harbolursa onlar bizi ko-

layca görebiliyorlar. Gece olur.~a on -
Zar bizi hiç uöremiyorlar amma biz 
onlan gÔrebiUyoruz. 

• • 
Zenci ile evlenmek 
lstigen beyaz 
Adam deli midir? 

İngilterede tuhaf lbir dava rüyet e
dilmiştir. Bu dava bir ailenin evlatla
rmı hacir altına almak için mah -
kemeye müracaat etmelerinden doğ • 
muştur. Ve davanın sebebi de delikan-

Dün yada 
Bir eşi daha 
Balanmıyan m ektep 

Mektebin talebelerinden biri 
Londrada Eton isminde bir Kolej 

vardır. Bu kolejin hususiyeti, bütün 
talebesinin Aristokrat sınıfma men ~ 
sup, Lord, baron bir kelime ile asılza
de evlatları olmasıdır. Burada okuyan 
talebe, frak, silindir şapka giymek 
mecburiyetinde, fakat ayni zamanda 
her işini kendisi görmekle m'U.kelleftir. 

lının zenci bir kıza ayık olınasıdır. Karısile kav,~a etmek ı"çz·n 
Çocuğun anası mahkemede şöyle 6 • 

söylemiştir: 15000 lira veren a/lam 
- Bay reis, benim oğlum sapıttı, o- Glaskovda çok zeng\n bir .irad ,ahi-

nu mecburiyeti kanuniye altında bu • bi olan Smith karısile yaptığ: kavga • 
lundurmak ve kendisine bir vasi tayin Iarın etraftan işitilınemesi için civar • 
etmek zaruridir, sapıtmasaydı, kömür daki bütün diğer evleri satın 11ınıştır. 
gibi siyah bir karıya aşık olur muydu? Kendisine 15 bin liraya mal olan bu 

Delikanlı ise: satın alma keyfiyetinden dolayı Smith 
- Ben tamamile akıllıyım, sevgi ve kat'iyen pişman değildir. Zira, şimdi 

zevkten bahsolunmaz. Ben bu zenci kı karısı ile kavga ederken karısını kim
Zl fevkalade çok seviyorum, onsuz ya- se müdafaa edememektedir. 
şayaıruyacağlmı anladım. Kendisile Smith'c bu karan verdiren hadise 
muhakkak evlenmeliyim demiştir. şu olmuştur: 

• Mahkeme ise: Bir gün gene karısile kavga eder • 
cBu asırda deri renklerinin insan· ken komşuları polise telefon ederek 

lığı birbirinden ayıramıyacağmı• söy- zabıtanın müdahalesini istemişler ve 
le.miş ve gençlerin serbestçe evlenme- polis de gelerek Smith'in karısını bu 
lerine izin vermiştir. kavgacı adamın elinden kurtarmıştır. 

r·---------------------------------------------------, 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

Biga mahkemesinde münhal hir mübaşirlik vardı, taliple
rin arasında bir müsabaka imtihanı yapılacak ve aralarından 
muvaffak olan seçilecekti. Bu imtihanın Çanakkalede ya
pılması da kararlaştırılmıştı. 

leye gitsinler, diye bağırdı. 
O gün, istekli olanlar evrakı mü!bitelerile birlikte Çanak-

kaleye gittiler, oradan kendilerine: · 
- İmtihan ayın 26 ncı günü yapılacaktır, denildi. Çaresiz 

geri döndüler ve ayın 26 ncı günü bu seyahati bir daha yap
tılar. O zaman da: 

Mayıs ortasında şehrin kalabalık sokaklarından bir tellal 
geçti. 

- İmtihan ayın 20 inci günüdür. İstekli olanlar Çanakka - - İmtihanın 11 hazirana tehir edildiğini öğrendiler. 

1 STER iN AN. lS TER 1 NAN M Al 
L-----------------------------~..;;_~~-----------------....1 

i 

r----------------~ 
1 Sözün_ Kısa5ı 

Valensiya! 

E. Talu 
tr::!!!,. ece sıcak .. Bahçede, kımıldıyall 
\\;il yapraklarla çiçek fidanların· 

dan ılık bir buhar intişar ediyor .. Gergin 
sinirlerim bunu adeta hissetmekte, kuru· 
yan gırtlağımın teneffüs kabiliyeti gi: 
gide azalmaktadır. Uzaktan, baygın b 
göl kokusu, arada bir, nağme halinde 
bana kadar geliyor.. . 

. tı· Bu gece, hulya enginine dalmak ıs 

dadı bende ne kadar. çok! ··ıc 
Gözlerim, sıcağın puslandırdığı go 

kubbeye dikili, karanlığın sesine kulak 
veriyorum. 

Birkaç ev ötene, belki de daha uzakta: 
cırlak bir gramofon esld havalar çalıyor· 
Köhne tangoların, modası geçmiş fo~ 
lann, bayat valsların ruha ezginlik vcfl" 
ci nağmeleri dekorun ağırlığile tezat teŞ" 
kH etmede .• Buna rağmen, çoğu bana rnu" 
nis gelen bu besteleri yadırgamadan dill" 

!emekteyim. 
Şimdi, gramofon, birkaç yıl evvelisin• 

gelinciye kadar aşık gönülleri sarbOf 
0

edeo, coşturan .valensiya:ı. şarkısını tut
turdu. 

Bunu okuyan kadın artist ne de can" 
dan okumuş! Güftenin kelimelerini, bu: 
!unduğum noktada tane tane seçiyorurn• 

- Valensiya!. Ey aşk cenneti!. ömrÜ" 
mün en haz dolu anlannı sende ya?" 
dım .. Nihai saadeti sende tattım!. 
' Evet: Kulağıma akseden güfterıirı 
meali aşağı yukan budur. Fakat o anda 
·içime bir acı çöküyor. Bir kadının du ... 
daklarından !ırlıyan bu minnet sözler•" 
nin muhatabı hangi Valensiyaclır? 

Aylardanbcri İspanyol tebliğlerin!~ 
bahsi geçen şu kan ve ateş şehri de~ .. 
mi?. O, ta kendisi.. Beldeler de inkı~a~ 
,tabi.. Onlar da mukadderatın b:ızıÇ 

oluyorlar. 
'Dün, aşk ve şür telkin eden güzel Vtı",, 

~ediya, şimdi ';bJr~lüm ve matem diYI': 
rıdır. 

Ve uzaktaki cırlak gramofon sesi şu 
,anda bana acı bir istihza gibi geUyor. . 

İstihza mı? Hayır! Bu bir sitemdir .. B~ 
,sitem ki beşeriyete hitap ediyor. Bir Si" 

tem ki, dünkü ask cennetini, bugün klP" 
'kızıl bir cehcnn;me döndüren insanlara 
,hassas bir kadın dudaklarından lanet yağ 
clırmaktadır!. 

F.u. 
---------·---
Amerikada kzrtasig'eciliğitı 

garip bir nümunesi 
Amerikan dahiliye nazırı, Ameri~acı.: 

bile önüne geçilemiyen kırtasiyecilık .. 
ten canı yanmış. Bütün gayretine ra~ 
men bir türlü bunun önüne geçemeı11~ 

• Jeı> 
Balık baştan kokar derler. Muavın JôP 
kendisine münasip bir lisanla, e~~a eJ> 
kendi masasında biriktiğini, bu yuzd 
ışlerin sürüncemede kaldığını a~ıatın; 
lar. Bunun üzerine nazır bir tamım d 
göndererek: , 

- Evrakın muamelesi hemen ~apıl3t 
. na .. 

~aktır. Alakadar memurların elinde, azla 
ta ..nazırın masasında bile 24 saatten f s 
evrak kalmıyacaktır .. demiş. Ve aıtıfl 
18 haziran 1936 tarihini atmış.. ·ği 

Ve bu tamim aH'ıkadarlara yetiştı. 
zaman altında şöyle bir ha~iye var~ış~f

« Bu tamim nazırın masasında geçılC S" 

ğinden dolayı geç gönderilmiştir. 13 J1l 

yıs 1937> ___. 

Biliyor maaunuz ? 
ı - Kristof Kolomp Amerikayı baPgl 

yılda keşfetmiştir? ,,e 
2 - Eski ve meşhur sinema yıld~ad 

Douglas Fairbanksın sabık karısı re-
Pickf ord bugün kaç yaşındadır ve ne 

de doğmuştur? 1'll" 
3 - Washington şehrinin nüfusu ne 

dardır? tı) 
1 (Cevaplan Yarı 

. * 
Dünkü Sua!lerin Cevapları: llJld' 
ı - Amedka hükümeti 1789 'Y1 

teşekkül etmiştir. eııl 
2 - ~mdiki ltalya veliahtı olan ;;arfe 

Umbertonun karısı olan Prenses . ıııci 
Jose de Pieınent Belçika kralı bır dJf· 
Albertin ve kraliçe Elizabetin Jcıtl 
Şimdi 31 yaşındadır. '!Şut• 

3 - Süveyş kanalı 1869 da açılıtl 



Muamele ve kazanç Hava tehlikesine 
'1ergilerinde değişiklikler k a ·r ş 1 y u r d u n 

Meclis önümüzdeki haftada toplantılarına devam k 0 r U n m 8 İ Ş f e r İ 

idam sehpasrna yaklaşırken 
sigara istiyen mahkOm 

Dün Ankarada idam edilen katil Hüseyin: " Bana tam 
beş sene bakdınız" diyerek gardiyanın elini öptü 

Ankara, 8 (Hususi) - 1932 de Ba· Sehpaya yaklaşmadan evvel yanm-

edecek, muhtelif kanunları görüşecektir 
let ~ka~~' 8 (Hususi) - Büyük Mil· mesi muhakkak gibidir. 

~ada Sivrihisar göçebelerinden Halil daki gardiyandan bir sigara isteyen 
Ibrahimi geceleyin i:ıayvanlarmı gasp Hüseyin sigarayı ağzında tutamamış 
ederek öldürmekten suçlu Akşehirli ve yere düşürmüştür. Masaya çıkma 

Ankara, 8 (Hususi) - Milli Müda- Seyid Ahmet oğlu Hüseyin hakkında dan gardiyan . 
faa Hava Genel Komutanlığı teşkil ve verilmiş olan Q.!üm cezası bu sabaha a. 

tiı ka eclısınin önümüzdeki cumaya ta· Bütçe Encümeni bugün geç vakte 
~kt ra~ vermesine imkan görünme • kadar çalışmış, muamele vergisi kanu· 
tal> edır .. Bir neticeye bağlanması i - nunda yapılacak değişiklik ile kazanç 
Jant ~en ışlerin çokluğu yüzünden top vergisi kanununu tadil eden layihaları 

vazifesi hakkındaki liyilia meclis .ruz· karşı Saman pazarında infaz edilmiş· c- Ver elini öpeyim, diye yalvarmış· 
namesine alınmıştır. Bu layiha ya gö • tir. bana tam beş sene baktınız. Beni ne 
re yurdun hava tehlikesine karşı ko - Hüseyin Kırşehirde iki oğlu ve bir çocuklarım, ne de kardeşim aramadı • 

1 
ara gelecek hafta da devam edil· müzakere ve intaç etmiştir. 

runma işlerinin biır elden idare edil - kardeşi bulunduğunu söyliyerek: lar. Hakkınızı helal edin• demiştir. 
mesi için Kor Komutaniığı salahiye· cAnasız kalan oğullarım şimdi baba 

Sanayide -iStihlakedTIBiı elektrik 
Hapishane dırektörünün elini öp:m tini haiz bir Hava Genel Komutanlığı sız da kalıyorlar. Bunlar buraya gelir-

teşkil edilece}\tir. Bu Komutanlık e • se 11 lira paramla eşyamı onlara ve - idam mahkumu, hapishaneden ayrılır· 
mir ve kumanda itfüarile hazerde Ge- rin. Gelmezse fa'kir fukaraya dağıtın.• ken ona iyi baktıkları için de teşekkür 
nel Kurmay Başkanlığına, seferde Baş demiştir. etmiştir. 
kumandaNlığa bağlı olacaktır. Komu • _. ..._____ __,........_ resimleri indiriliyor tanlık bu kanunla teşkil edilecek olan Atatürk Alman Nazırının 
bir yüksek hava müdafaa komisyonile Dün Şark Be/gradd.qk/ .. 

!lı~nkara, 8 (Hususi) - Sanayide (tramtay dahil) kuvvei muharrike o· 
~\tr~rrik kuvvet olarak kullanılan e· larak istihlak edilen elektriğin beher 
~· ıkden alınan istihlak resmının kilovaf saatinden şu resimler alınacak· 

al!kalı vek8:Iıet1erin mütaleasını alarak 
hazerde bütün memlekete şamil hava Segahsıtine başladılar Temasları 
korunma planlarını hazırlayacaktır. (Baştarafı 1 inci sayfada) Belgrad 8 (A.A.) - A1manya hari 

&a~}'~t ~~atına yapmakta olduğu tesir tır: 
~ :

1 
zumrelerinin her yerinde baş- İstihlak edilen elektriğin beher ki

hit 0~Şka olduğu gibi, bir zümreye da· lovat saatinin fiatının 9 kuruşa kadar 
6e ~an müesseselerin her biri üzerin· (9 kuruş dahil) bir kuruş. İstihlak e· 
tes1 ayrı ayrı olduğu ve bunun neti- dilen elektriğin beher kilovat saatinin 
tras olarak mlıhtelif sanayi şubeleri fiatı 9 kuruştan yukarı ise 20 para. 
duğ~nda rekabet müsavatı ihlal olun· Hava gazının beher metre mik'abı da 

Hava Müdafaa Komisyonu Genel Jile ve Romanya vapurile şehrimize gele- ciye nazın B. Von Neurath, bu sabah 
Kurmay Başkanının başkanlığı altında rek arzı tazimat için Dolmabahçe sara- saat 11 de B. Stoyadinoviç ile bir gö· 
kurulacak v~ ~om!.syonda Hava ~~nel 1 yına giden Hal'ic:iye Vekili Tevfik Rüştü rüşmede bulunmuştur. Bundan sonra 
Kom~tanı. ~ılh Mudafaa füıva Muste- Arası ka.bul buyurmuşlardır. Atatürk, Alman dev Jet adamı, Naibi hükCımet 
şarı ıle dıger Vekaletler Müsteşarları Tevfik Rüştü Arasın Hatay itiliifı ile Pr'ens Paul tarafından kabul edilmi~ 
bulunacak4lardır. Peşte, Viyana ve Bükreş ziyaretleri hak- ve Prens, kendisinin şerefine bir öğlo 

kında verdiğ! izahatı dinlemişlerdir. Bü- ziyafeti vermiştir. 

bad'd ve maliyet fiatı da yüksek bir yirmi para. 
•tıt\ae kaldığı için resmin maliyet fi· 

Haydarpaşa 
Banliyö hattında 
Tenzilatlı tarife 

'' n Ancak bir san'at zümresinde mu -
•ine ı·· azanın tevhidine ve indirilme- harrik kuvvet olarak elektrik kulla -

b Uzunı hasıl olmuştur. 
0 u n.. k nan sınai müesseselerine ödeyecekleri ta~ ~ .. ,a satla hükumetin h.azırlıya • 

llutç ech~e verdiği layiha Iktısat ve r:.sim, mamulatın. mal.iyet b.:delin~C: Ankara, 8 (Hususi) - Devlet De -
lla.ll\ e ~ttcümenlerinden geçerek ruz:· yuzde stfır yetmış beşı tecavuz ettıgı miryolları 15 hazirandan itibaren An· 
'°ıı eye alınmıştır. Layihanın aldığı takdirde hükfunet o kısım sınai için kara ve Haydarpaşa banliyö hatların
' Şekıe göre bilCımum sanayi mü • bu resmi mezkur nisbete kadar indir· da tenzilatlı tarifenin tatbikine başla· 

~l~rde ve hususi, umumi işlerde meğ~ ~a!~~i!etli olacaktır. yacaktır. Ankara banliyö hattı 3 mınta /t - - .... ----00 
._ ...... .- kaya, Haydarpaşa banliyö hattı da S 

~ am.idiye Doçentler . mın~:~.~:p:::ı:~~~;ö hattının b irinci 

'\o,.foya gitti Terfih ediyorlar ~~~takasına dahil istasyonlar şunlar -

~}'~ina 7 (Hususi) _ Hamidiye su - Ankara, 8 (Hususi) - İstanbul Ü- Haydarpaşa • Göz'tepe, ~renköy • 
tnllı:ıı ~ı Ve deniz talebesi bu sabah Ak· niversitesinde Doçent olarak çalışan - Maltepe, Kızıltoprak · Suad!ye, Bos· 
~t<t ıl~ diğer müzeleri ziyaret etmiş· ların maaş olarak azami 70 lira aldık· tancı • Kartal, Maltepe - Pendik. Bu 
~be{° ~ğleden sonra Türk zabit ve ta- ları ve bunların adedi mahdut oldu • ~~t~k~da .. yal~lız .gi~.işl ve~a g~Iiş db.i

1 
,. 

ltı~ı.,e.rı grup halinde Maratona git - ğundan bu dereceye çıkabiJ.mek için u e. et~ının ucre erı şoy e es ıt e 1 -
t "t v d b d .. . mış ır: efit . e ora a turizm şu esin e şe • zun seneler munhal beklemek ıztıra • B ' . . 10 ik' - 7 .. .. .. 5 tıııe b' . f 1. .1 · t· _ .. .. .. • ırıncı , ıncı , uçuncu . 

y ır çay zıya e ı verı mış ır. rında kaldıgını du.şunen hukum.et bu Gidip gelme biletleri birinci 14, i· 
tıılq Unan mektep gemisi Aliste 'de · Ha mahzuru bertaraf etmek makşadıle 40 kinci 15, üçüncü yedi kuruştur. 
~e ~~e subay ve deniz talebesi şerefi- lira maaşlı doçentlerin adedini ualta- İkinci mıntaka: Haydarpaşa - Malte
~all\~r kabul resmi tertip edilmiştir. rak bunların yirmiye indirmiş, 70 lira pe, Erenköy • Pendik Bilet ücretleri 
ı,._ • ldiye at-.. am Korfo adasına hare - ı 
~ ttr ~ maaşlı doçentlerin aded.ini otuza çı - yalnız gidiş veya geliş birinci 4, ikin-

ı, ınerasimle uğurlandı. kaTtmağı düşünmüştür. Bu hususta or 1 o, üçüncü yedi. Gidip geime birin-

1"şidük Otlo 
~'Pa11ga tahtına 
~ eıı,.111yormuş 

~:tis 8 (A.A.) _ İspanyol kralivctçile
l "' 11 bir zat Havas A3'ansına aşağıdaki ~a.ıı J 

atta bulunmuştur: 
.t{)lto 
~ . de Habsburg, İspanyol tahtına 

tekılif edilen Iayi'ha büt~ encümenin- ci 20, :ikinci 14, üçüncü 1 O. 
den geçerek ruznameye alınmıştır. Üçüncü mıntaka: Haydarpaşa • Pen 
----~-----··- dik, Pendik - Gebze. Yalnız gidiş ve r 4\ geliş biletleri birinci 20, ikinci 14, Ü -

Resim müsabalıamıza çüncü ıo. 

1 Gitme gelme biletler: Birinci 30, ~-
şlirak müddeti kinci 20, üçüncü 14. 

Dördüncü mıntaka: Haydarpaşa 
Bitmek il.zere Tuzla. Ya1nız gidiş veya geliş biletleri 

Resim müsabakamıza iştirak etmek birinci 24, ikinci 16, üçüncü 12. Gidip 
istiyen okuyucularımıza cevaplarını gelme biletler 36, 21, 18 kuruştur. 

yük Şef, Hanciye Vekili Tevfik Rüştü Nişanlar verildi 
Arasa iltifatta bulunmuşlardır. Be];grad 3 (A.A.) _ Almanya hari· 

Bundan sonra Atatürk refakatlerinde 
ciye nazırı B. Von Neurath, Yugoslav-

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras, Da- ya başvekili B. Stoyadinoviç'e, tevcih 
hiliye Vekilı Şükrü Kaya olduğu halde edilen Alman kartalı liy~kat nişanının 
saat on altı buçukta saraydan rıhtıma 

inmişler ve İsatnbul rnotörüne binerek 
büyük haçını takmıştır. · 

Yugoslavya Kral naiıbi Prens Paul 
İzmir vapuruna geçmişlerdir. Vapura da, B. Von Neurath'a Yugoslav beyaz 
derhal Reisicumhur bayrağı çekilmiştiT. 

kartalı nişanının birinci rütbesini tev 
Büyük Önder İzmir vapuru hareket 

cih etmiştir. ederken Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Aras, Vali ye Belediye Reisi Muhittin Resmi tebliğ 
Üstündağ, Orgeneral Fahrettin, Amiral Bclgrat 8 (A.A.) - Almanya hariciye 
Şükrü Okan, General Salih, diğer gene- nazırı fon N~urathla yapılan konuşmalar 
raller, tayyareci Sabiha Gökçen, İstan- neticesinde nl'şrolunan komunikede iki 
bul Emniyet Direktörü Salih Kılıç ve di- memleket arasıııda siyasi vaziyet ve rnü
ğer zevat tarafından teşyi edilerek uğur- salemetperver iş b'.rliğindeki fayda hak
lanmışlardır. kında tam b:r görüş mutabakatı mevcut 

Atatürke, Şark tetkik seyahatlerinde olduğu tasrih edilmekte ve bu konuşma
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, Meclis ikin- ların mütekabil münasebetleri inkişaf 

ci reisi ve Trabzon mebusu Hasan Saka, ettirmek suretile barış davasına hizmet 
mebuslarımıldan Dr. Neşet Ömer, Cevad hususundaki azimlerini takviye ettiği ila. 
Abbas, Hasan Cavid ve diğer zevat re- ve edilmektedir. 
fakat etmektedirler. 

Zafer torpito.su, İzmir vapurunu taki
ben refakatte bulunarak Trabzona kadar 
gidecek ve beraber gelecektir. 

Atatürk cuma günü Trabzonda bulu
nacaklardır. Orada Üçüncü Umumi Mü
fettiş Tahsin Üzer ile vilayet ve askeri 
erkan tarafından karşılanacaklardır. 

Trabzon v~ Erzurum Atatürkü istikbal 
için büyük hazırlıklar yapmaktadır. 

Atatürk, Trabzondan refakatlerindeki 
zevatla birlikte Erzuruma hareket buyu-
racaklardır. 

Atatürkün seyahatlerinde, bu vilayet
lerimizin terakki ve inkişaf yolunda at
makta oldukları seri ve feyizli hatveler 
tetkik edilecek ve Büyük Şefimizin di-

Parti grubunda 
Hariciye V ehil Veklf l 
izahat verdi 

Ankara 8 (A.A.) - C. H. P. Ka · 
mutay grupu bugün öğleden sonra An 
talya Saylavı Dr. Cemaıl Tuncanın baş
kanlığında toplandı. 

Hariciye Vekil Vekili Saraçoğlu ha
rici siyaset hakkında Part:ye izahat 
verdi. 

rektiflerile bu inkişaf daha hızlanarak 

şark için çok nurlu bir devrenin ilk mer 
halesi başlıyacaktır. 

~!~· ttır, B. Musolini de kendisinin nam
~ltıe tnilu:he:et etmektedir. Bundan 
~lly duçe, bir Italyan prensesinin, İs-
'g,·a. tahtına çıkması için Otto de Habs
~ltı u~ Prenses Marie de Savoie ile ev
~~h esıni arzu etmektedir. Eski kral 
~~ g0

1lse'un avdetine yegane taraftar o-

gönderebilmeleri için tayin ettiğimiz Beşinci mıntaka: Haydarpaşa - Geb-
~M~ h~ra~ ll~ciro~~ü ~Y~ız~~w~p~hl~~ri~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; 
bitecektir. Bu müddetin hitamını mü- rinci 24, ikinci 16, üçüncü 12. Gidip 1 
teakip. ge!e?b!lecek cevapların seçime gehne biletleri birinci 36, ikinci 2 7, ü

eneraı Frnnko'dur. 

Uçuş muallimlerinin 
it. tekaüt hakları 

~t~~a~a 8 {Hususi) - Milli Müdafaa 
~ etı hava kısmında ücretle çalışan 
~lh llıuauımıcrin:n ücretlerinin maaşa 
~~ eqilrnesi dolayısile ücretli zaman
b'b geçird:kleri müddetlerde tekaüt 
t•t4 ında nazarı dikkate alınması ka-
lı ~ ~ll'ııştır. Bu husustaki kanun layiha

~~t~ tatilinden evvel Meclisten çıka-

idhal edilmeleri mümkün olmıyacağı çüncü 18 kuruştur. 
için cevaplarını henüz göndermemiş Haydarpaşa banliyösünde bu ücret
olan okuyucularımıza istical tavsiye !erden başka ayrıca nakliye vergisi, 
ederiz. Gazi köprüsü resmile Haydarpaşa rıh· * tım resmi alınacaktır. 

Gönderilen cevapların sayısı şimdi- tdare ayni zamanda tenzilatlı han-
den birkaç bini bulmuştur. Bu cavap- liyö karneleri de tesis etmişt!r. 
ların tasnif edilebilmesi için bir hafta 
müddet tayin edilmiştir. Tasnif edilen 
cevaplar ha?.iranın 18 inci cuma günü 
şehrimizin bir noterine tevdi edilecek 
ve en iyi tasnifi yapmış olanların se
çilmesi ve hediyelerin tayin edilmesi 
onun reyine bırakılacaktır. Kazanan
ların listesi de (19) haziran cumartesi 
günü ilan edilecektir. 

Ereğli şirketinden alınan 
işler inhisar altına alınacak 

Ankara 8 (Husıısi) - Ereğli şirketin
den alınan liman, derniryolu ve maden
lerin Kozlu ve Kilimli demiryollarının 
işletilmesi ve Havzadaki deniz işlerinin 
!nhisar altına alınması hakkındaki layi
ha encümenlerdcn geçerek Meclis ruzna-
mesine alınmıştır. 

.c:_1k,=c=a=k~s=ı=-~,n=::nı::::=a=s=k=a=r=a=ı=,k==la=r=ı=:===========:::::::~~:::::~K;;:a~p=an:=:=:.::;] 
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Sabahtan Sabaha : 

Taka geliyor! 
Hırçın Boğaz sularının uyuduğu, hatta Kanlıca ve Balta limanı biilbülle -

rinin henıi.z gün doğmadan bir nefes eser gibi hafiileşen Boğaz havasına 

ibadet eder gibi sustukları gecenin son saatlerinde çirkinliği kelimelerle 
ifade edilemiyccek bir sakil gürültü başlar. 

Kılıç balıklarının naraları henüz bitmeden başlıyan bu yeni ve daha bas· 
kın, daha sinir gerki gürültüyü kim yapıyor? 
Kırk sekiz trampetin hep birden vurmasına benziyen bu tarraka nereden 

geliyor~ 

Boğazil·liler bunu öğrenmişlerdir artık. Takalar Karadenize çıkıyorlar. 
Emin olunuz ki koca Yavuz, peşinde torpidolar ve tahtelbahirlerile Kara

dcnize çıksa Boğaziçlilerin ruhu bile duymaz. Fakat Dursun kaptan ve hem
şerilerinin bir hamur teknesinden da ha büyük olmıyan o takalar,ı kıçlarınt 

taktıkları ve Exos borusunu bilhassa gürültü etsin diye açık bıraktıkları 

takalari!e Karadenize çıkarlarken Boğaziçlileri uyandırmak için gecenin 
hep bu kan uykulu saatlerini beklerler. 

Karada otomobillerin klaksonunu tıkıyan belediyenin eli deniz vasıtaları
nın yıllık kontrolları bnşladığı şu günlerde bu takaların Exos borularını da 
denize indiremez mi? 
Sırf gürültü yapsın diye dışarıda bırakılan bu Exos borularını dışarıda 

bırakmak dünyanın her yerinde yasaktır. 35 bin tonluk yüz bin beygir kuv
vetinde rnotörle işli yen koca dritnot lar bile balık gibi süzülüp geçerken kı
çına üç beygirlik bir motör takan kıtıpırık bir takanın dünyayı gürültüye 
boğmasına nasıl müsamaha edilir. lst anbul belediyesi kılıç balıkçılarının ma
nasız yaygarasını susturamıyor. Deniz Ticaret müdürlüğü de takaların bu 
Rxos borularını susturamazsa Boğaziçinde uyumak için sızmak lazım. 

Bürhan Cahiı 



4 S•yfa 

lstanbul halinin i çinden bil' göriinüt 

SON POSTA 

Dün üç yangın oldu 
Üsküdardaki yangında dört 
ev yandı, diğerleri zararsız 

savuşturuldu 

Dün saat on beş buçukta, Üsküdar· 
da, Açıktürbede, Tahririye sokağında 
16 numaralı evden yangın çıkmış, bu 
evle yanındaki 12 numaralı ev tama
men, diğer tarafındaki 14 numaralı ev· 
le karşı taraftaki 29 numaralı ev de 
kısmen yandığı halde söndürülebilmiş
tir. * Yedikulede Kazlıçeşmede İsmet 
biraderler deri fabrikasında da, işçiler
den birinin attığı sigaradan döşeme 
tahtaları tutuşmuş, kaplamalar kıs • 
men yandığı halde, yeti.şilerek söndü· 
rülmüştür. * Firuzağada Hamam sokağında 
42 numaralı Della Sirda apartımanı • 
nın 5 numaralı dairesinde oturan un 
dellalı Hristoya ait çamaşırlıkta çama· 
şır yıkanırken yakılan ocaktan baca 
kurumları tutuşmuş, vaktinde yetişi · 
lerek söndürülmüştür. 

Poliste: 
İstanbul bahçıvanları sebze halin • giden müstahsillere rastlanmakta ol • 

de alınmakta olan resmin fazlalığın • duğu söylenmekte misal olarak denil • 
dan şikayet etmektedirler. Bahçıvan • mektedir ki: 
larm söylediklerine göre: / _Bilfarz bir küfe yeşil salata .35-40 3 Cezayirli Osmanlı Bankasını 

- cHal idaresi muhteviyatı ve satış kuruşa satılmaktadır. Bundan 22 ku • dolandırmak istediler 
bedeli ne olursa olsun satılmak üzere ruş hal resmi alınmakta, bittabi nak • İki üç gün evvel üç Arap genci Os· 
hale getirilen her kaptan satılsın satıl· liye, hamaliye vesaire masrafları da manlı bankasına giderek 2000 frangı 
masın 22 kuruş resim almaktadır. Bu bu 40 kuruşluk satıştan ödenince para Türk parasına çevirtmek istediklerini 
kabın ihtiva ettiği mahsulün satış be· kMi gelememekte, müstahsil malını b1 söyledikten sonra, cins ve nevilerini 
deli 40 kuruş da tuttuğu zaman bu pa· rakıp gitmektedir. görmek üzeJ:e bir miktar Türk parası 
ra alınmakta 15 lira da tutsa gene bu Bu yıl sebze çok ucuzdur. Müstah • istemişlerdir. Bu sırada, bir taraftan 
resim tahsil olunmaktadır. sil bahçesine yaptığı masrafı bile çı • veznedarı söze tutarlarken, bir taraf • 

Bahçıvanlar bunda haksız bır nis - karamamaktadır. Mahsul pek boldur. tan faaliyete geçmişler ve bu paradan 
betsizlik görmekte, hal resminin de • Hale mal gelmesi çoğaldıkça fiatlar da 60 lirasını aşırmışlardır. 
ğiştirilmesini istemektedirler. ha çok düşecektir. Müstahsil daha şim· Yapılan araştırmalarla, bu delikan-

Bahçıvanlar hal resminin eğer mal diden yeise düşmüş bulunmakta, tar - lıların Cezayir gezgincilerinden ve bi· 
satılmamışsa alınmamasını eğer mal lasına emek vermek istememektedir. mekan takımından oldukları Sirkeci -
satılmışsa tutarı 1 OO kuruşla 50 kuruş Hal resmi etrafındaki temenniler de Ferah otelinde oturdukfarı anlaşıl
arasında olan kaplardan 15 kuruş re-
sim tarh edilmesini, tutarı 50 kuruş • çoğaldığı için belediye bu işle meşgul mıştır. 
tan aşağı olan kaplardan ise !ıiç resim olmağa başlamıştır. Fakat, kurnaz Cezayirliler zabıta • 
alınmamasını, tutan ı oo kuruştan yu- Belediye İktısat Müdürlüğü bu hu- ca takip edilmekte olduklarını anla • 
karı olan kaplara da bir had tayin 0 • susta şu malfımatı vermektedir: mışlar, _ye~lerini_ değ~~tirerek başka bir 
lunmasını ve bu haddin azami 25 kuru- «-Halde alınmakta olan ara· ve otele gıtmışlerdıır. Dun sabah, bu de -
şu geçmemesini temin için cemiyetle • hamaliy~ masrafı uzun tetkik~~;den ı likanlılar, polis ikinci şube ~çü~cü kı: 
rinin teşebbüste bulunmasını istemiş- sonra tesbit olunur ve umumt meclisin sım memurları tarafından, yem taşın 
}erdir. tasdikinden sonra tatbik olunur. Bina-I dıkları otelde yakalanmışlardır. 

Hal resminin yüksekliği yüzünden j ena.leyh resimde bir fazlalık olmaması Bunların Cezayirli Ahmet Niyazi, 
hazan getirdikleri malı halde bırakıp icap eder.• Hüseyin ve Abdurrahman oldukları ve 

....-__ .,._.._ · • • ---- daha bir çok memleketlerde buna ben 

Alt k d 1 B l t zer hırsızlıklar yaptıkları, sabıkalı ol· 
l aza a u yı a dukları anlaşılmıştır. Üzerlerinde ya -

LJ' •t • V l k pılan aramada, bozdurmak üzere gös-
n a gv an sergı erı n..oşu arı ço terdikleri ve veznedarın işaretlediği 

A l k U [ l k r 2000 frank ta meydana çıkarılmıştır. 
Çl QCQ negecan l 0 QCQ 1 Suçlular, cürümlerini tamamen itiraf 

Her sene İstanbulda, tahsisatı umu- At neslini islah encümeninin at ya- etmi.şl~rdir. . d"lm k • 
mi müvazeneden verilmek üzere açı - rışları 25 temmuzda Veliefendi koşu ~olısce .. tahk~ata dev~m e 1

. e 
lan hayvan sergisinden başka, bu se • mahallinde başlayacak ve her hafta be- tedır. Bugun adlıyeye verılınelerı muh-
ne, vilayet hususi idaresinden konulan şer koşu üzerinden altı hafta devam e- temeldir. . 
2500 lira tahsisatla, altı kazada daha decektir. Bir kadına .otomo':1il çarpb 
hayvan sergisi açılacaktır. Bu kazalar, Son koşu gününün beşinci koşusun- Şoför Recebin idare etmekte olduğu 
Çatalca, Silivri, Bakırköy, Yalova, Kar dan sonra da, altıncı olarak, bir İstan- otomobil, Sirkecide, Halide isminde 60 
tal ve Beykozdur. Bu 25 00 lira tahsi • bul vilayeti hususi idare koşusu tertip yaşlarında bir kadına çarpmış, ehem· 
sattan her sergiye 416 liralık ikrami· edilmiştir ki, bunun da ayrıca 1500 li- miyetli surette yaralanmaı>ına sebep 

. ' ralık ikramiyesi vardır. Bu koşu İs • l"d h k ld r 1 -ye ısabet etmektedir. Sergiler peyder- . A • • olmuştur. Ha ı e astaneye a ı ı 
l k .k. . . d b"t . tanbul vılayetı aygır deposu aygırları· mıştır Şoför yakalanarak hakkında ta-

pey açı aca ve ı ı ay ıçın e ı mış o· d··ı · · d t" 3 5 k d ' · 
1 kt B .1 h··ı-~ . d v nın o un en ye ışme , yJşma a ar kibata bac:lanmıştı.r 
aca ır. u sergı er, UA-umetçe agı • 1 t 1 h t Alt h ft d "' · o an ay ara ma sus ur. ı a a e- 8. . d- k nldı 
tılan damızlık Pilevne !boğalarından el vam edecek olan diğer otuz koşunun ır çocuk deoıze uştü urla 
de edilen. yavrularla vilayet aygır .de- ikramiyesi de, cem'an, 10640 liradır. Nişantaşında Madalyon sokağında 
posundakı damızlık ayıgırlara çekılen Bu koşular münasebetile, bir hey • oturan İsmailin dokuz yaşındaki oğlu 
1nsraklardan olma taylara mahsustur. et, Veliefendi koşu mahallinin nok • Zekeriya Kabataş iskelesinde deniz ke 

Vilayet Baytar Müdürlüğü, bu ser· sanlarını tesbit etmektedir. Dün de ko· narında oynarken denize düşmüşse de 
giler için bir talimatname hazırla~ş, şu mahalline gidilerek baz1 cihetler kurtarılmıştır. Zekeriya, baygın bir 
Daimi Encümene vermiştir. daha tesbit olunmuştur. Bu noksanlar, halde Şişli çocuk hastanesine kaldırıl· 

Bu nev'iden, yani tahsisatı hususi koşu zamanından evvel tamamlanacak- _m_ı.;..şt_ır_. _____ • _______ _ 
idareden verilen sergiler, Türkiyede tı~. Tr~b~l_er, kapı, sandalye, hela ta· 

ilk def 1 k lm kt d k f 
ı mırlerı, gırış kapıları, boya vesaire 

a o ara açı a a ır ve ço ay ı fl 000 · d · 
dalı 1 

w •• 

1 
kt a· masra arının 1 lıra an fazla tuta· 

o acagı soy enme e ır. cağı tahmin edilmektedir. 

Müteferrik : 
Riyaseti.cumhur umumi k4tibi 

Ankaraya gitti 
Riyaseti Cumhur Umumi Katibi 

Hasan Rıza, dün akşam Ankaraya git
m~tir. 

Roma Sefirimiz lstanbula geliyor 

Yaz münasebetile sefrrlerimizden 
bazıları mezunen memleketimize gel • 
mek üzeredirler. Roma Sefirimiz Hü -
seyin Ragıp da bugünlerde şehrimize 
gelerek Ankaraya gidecektir. 

Deniz işleri: 
iki vapur çarpıfh 

Evvelki gün saat 16 da Zonguldak
tan yükle gelmekte olan kaptan Bür· 
hanın idaresindeki Sami vapuru He ke 
reste yüklü İtalyan bandıralı Sigora 
vapuru, Boğaziçinde Çuıbuklu önünde 
çarpışmışlar, Sami vapuru baş tarafın
dan ıbir yara alarak Çubuklu karako
lu önünde karaya oturmuştur. İtalyan 
vapuru yoluna devam etmiştir. Nüfus
ça zayiat olmamıştır. Sami vapuru bat 
mak tehlikesi göstermektedir. Kurta
rılması için teşebbüse geçilmiştir. 

TAKViM 
HAZİRAN 
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Hariciye Vekili geldi, 
yann Ankaraya gidiyor 

Tevfik Rii§tii Aras rıhtımda 

Cenevre müzakerelerinden sonra Pa- Tevfik Rüştü Aras seyahatinden ~r~ 
. P t V · · ·· tU' rıs, eş e, iyana ve Bükr~te siyasi te- memnun olarak iyi neticelerle donrnUŞ si 

maslarda bulunan Hariciye Vekilimiz Hariciye Vekilimiz, Hatay itil{ifn.ıı~eef 
Tevfik Rüştü Aras dün şehrimize gelmiş ve diğer siyasi tem~slar . ve ziya:ealı,t 
ve Dahiliye Vekili Şükrü Kaya He birçok .hakkında Başvekil Ismet Inönüne ız /ıfl• 
resmi zevat tarafından hararetle karşı- vermek üzere bugün ve yahut yarın 
lanmıştır. karaya gidecektir. ·ı• 

Hataydan gelen üç kişilik heyette Ha- Hariciye Vekilimiz bir muharririJ1l1 

riciye Vekilimizin istikbalinde bulunmuş demiştir ki: . ııı· 
ve Hataylıların şükranlarını azr~tir. c- Büyük Şefim Atatürke tazımat,,, 
Hariciye Vekilimiz heyete iltifatla te- rımı arzettim. Direktiflerini aldınl· .b 
şek.kürde bulunmuştur. karaya gideceğim.> 

Emir Abdullah gitti 
Misafirimiz kendisine verilen hediyelerden en ziyadı 

sinema makinesile alakadar oldu 

Emt-r Abdullah vapura binerken tJI 
Kıymetli misafirimiz, Maverayi Er- rını daima gönlümde saklıyacağıııl· &J 

dün Emiri Altes Abdullah, dün akşam, fırsatta, buraya ziyaretimi tekrarlaJll 
saat 17,30 da. Romanya vapurile İstan- emelindeyim. et" 
buldan ayrılmışlardır. Sizden, Türk milletine en saıniJJÜ ~pı 

Harp Akademisi Direk.törü General Ali gilerimin ve saygılarımın iblAğını 
Fuad, vali muavini Hüdai, Emniyet Di- yorum! . le' 
rektörü Salih Kılıç, ve daha birçok gü- Hükümdar, gazete fotoğraf muhab~~ııf 
zide zevat, saYJn misafirimizi teşyi et- ri tarafından burada çekilmiş ~ub ıtıil' 
mişlerdir. Bu münasebetle Galata yolcu resimlerinden mürekkep güzel bır ~ya• 
salonunun dış ve iç kapılan, Maverayi mün kendisine hediye edilmesini, bı.1 ıW 
Erdün ve Türk bayraklarile donatılmıştı. bir memnuniyet ve teşekkürle }{arŞ 
İkamet buyurduklan Beylerbeyi sara- mıştır. . ·'f' 

yından motörle Galata nhtımına gelen Vapurun hareketinden evvel, IJıırıc'e• 
Emir orada, bandoyla, ve bir kıt'ai as- Vekili Rüştü Aras da nhtıına gele! if 
keriye tarafından selamlanmıştır. Emiri vapurun salonunda ziyaret et~. 

Galata yolcu salonunun iç kapısının ve bir müddet görüştükten sonra, 1',efl. 
~iraz ilerisi~de~, Romanya vapurunun lerile vedalaşmıştır. '! 
ıskele merdwenme kadar olan mesafeye Yüksek misa!irimize takdim edilefl ~ l 
halılar serilmişti. metli hediyeler arasında bir de gııY~. 

Cadde ve nhtım, Emiri selamlamak is- güzel sinema makinesi 'bulunmaıctııd~i· 
tiyen halkla dolmuştu. Altes Emir Abdullah bu sineroa rnıı 

Emir, kendisini alkışlıyan kala.balığı nesine büyük bir alaka göster~tit· 
selamlıyarak vapura girdi. 

Altes Abdullh vapurun salonunda asti
rahatte bulundukları sırada, kendilerile 
görüşen bir muharririmize şu sözleri 
söylemiştir: 

- istanbuldan ayrılırken, vatanından 
ayrılan bir insan ezası duyuyorum. Bura
da gördüğüm sevginin kıymetli hatırala-

Üsküdar Halkevi ıpor kolu 
toplanbsı ıJ oJ" 

Ü'slı:üdar Balkevinden: Ekseriyet b~\Jpı> 
madığından yapılamıyan Spor l{olU edil " 
kongresi 13/ 6/ 937 pazar gününe tetıi;uıı ,,., 
mlştir. Spora mensup üyelerım1ztn ° aıııtJ· 
at ıo da Ballı:evı salonunda butuntıl•'~ 

~"'\ 
tehirlerinde ün bırakan 6 

Avrupanın mühim 

LONDRA 

Bayan 

10 

Rl.OYO ŞANTORLERINDEN 

i L ONA 
Hazirandan itib=lren 

NOVOTNi'de 
)itıf• 

Kısa bir zaman için Alman, Fransız ve Macar şarkılımnı o uyaca 

DAİRE TEPEBAŞI Fiyatlarda değişiklik yo~ tur. 
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Akcakocalılar dairelerin İzmir belediyesi çalışıyor 
ınerkeze naklini istiyorlarıB l h · b ·· k ·· h · 

Ak~akocanın kazcı me1"kezine umJc olan mahallelerinden biri 

· Akcakocadan. yazılıyor: Kazamız 934 önünde ve on dakika mesafede dört ma
tenesine kadar nahiye teşkilltı ile idare halle daha vardır. Son dört mahalle '100· 
edilmiştir. İsmi de bu tarihe kadar Akca- 1000 hanedir. Hülba kasaba baştanbaşa 
feh.ir idi. 934 yılında nahiye teşkilMı kal- dağınıktır. 
dırııarak yerine kaza teşkilatı ikame o • Kaza merkezinin bulunduğu Çuhalı çar 
lundu. O zaman kaza, bu bavaliyi Bi - şı 100-150 hanelidir. İki §ehir arasındaki 
Z<ınslardan fetheden Fatihin meşhur ku- Kızlarağa çarşısı merkez olmağa ziyade
tnandanlanndan Akcakoca beyin ismini sile elverişlidir. Haftada bir kurulan çar
tıldı. !{aza merkezi Çuhalı çarşı denen şı buradadır. Denizi de emindir. Fırtınalı 
llıevkıde deniz kıyısındadır. Deniz açık- havalarda gemiler burada barınmakta -
tır, bu yüzden biraz fırtınalı havalarda· dır. Halkımız kaza merkezinin buraya 
tahtnu ve tahliye sekteye uğramaktadır.· naklini istemektedir. Esasen bundan bir 
l(auı merkezi çok dağınıkdır. Merkeze 15 müddet evvel gelen müfettişler de bunu 
dekika mesafede Kızlarağa çarşısı ve lüzumlu görmüşlerdir. 

Güdüle 
Radyo alınıyor 
Güdül (Hususi) - Belediye, yeni bir 

taınimle, evlerin badana ile beyaza bo -
Yanması lüzumunu bildirmiştir. 

Bundan başka, halkı dünya hadisele -
l'inden haberdar etmek üzere bir radyo 
•lınması için bütçeye 200 lira tahsisat 
lı:onnıuştur. 
Yalnız, mühim bir derdimiz, büyük bir 

eksiğimiz vardır: Yol. Şosemiz de yapı
lıp tamamlanırsa, civarla ticart ve ikti -
la.di münasebetlerimiz daha ziyade inki
faf etmiş olacaktır. 

------
Bir köylü bir ayı öldUrdU 

Milas (Hususi) - Kızılcılık köyünden 
Osınan başka bir köye giderken geçtiği 
0 rrnanda ansızın bir ayı ile karşılaşmış -
tır. Kaçmağa muvaffak olamıyan Osman 
a:yı ile mücadeleye girişmiştir. Çok be • 
Yecanıı geçen bu mücadele sonunda Os
llıan bıçağı ile ayıyı öldürmeğe muvaf • 
fak olmuştur. 

Samsunda 
Bereketli yağmurlar 
Samsun (Hususi) - Devam eden şid -

detli kuraklık. çiftçiyi haıfli zarara sok -
muştu. Fakat yağmıya başlıyan yağmur 
deva metmiş, miktarı 24 milimi bul -
muştur' Mısırını ekemiyen, tütününü di
kemiyen çiftçiler hızla işlerini başarını -
ya başlamışlardır. Tam vaktinde yağan 
bu yağmurun memleketimize yüı: bin -
lerce lira kazandırdığı söylenmektedir. 

Emet köylerine 200 gram 
agırhğmda dolu düştü 

Emet, (Hususi) - Kazamızın Gön· 
cek, Dereli, Yeniköy ve Demirli köy • 
!erine evvelki gün 200 gram ağırlığın
da müthiş bir dolu yağın.ıştır. Dolu mah 
sulAtı kısmen harap etmiştir. Köye beş 
kilometre mesafede Hasanlar köyünü 

de sel basmış, bütün mahsul su altında 
kalmıştır. 

Çanakkalede yeni yapılan hastane 

Çanakkale {Hususi) Her türlü konförü haiz ve bütün sıhht ihtiyaçları karşıla
Yacak bir şekilde yapılmakta olan hasta nenin inşasına devam edilmektedir. 
'l'rakya umumi müfettişliği nafia ınüşa viri Hüsnü hastaneyi baştanbaşa gözden 
geçirmiştir. Hastane önümüzdeki cumhuriyet bayramında törenle açılacaktır. 

eş yı sonra şe rın ugun u çe resı 
tamamen değişmiş olacak 

İzmir (Hususi) - Belediyelerimiz arasında İzmir beledi - ı 
yesi kadar planla ve metodla çalışan belediye yoktur. Yapı
lan bütün tenkitlere rağmen İzmir belediye reisi doktor Beh
çet Uz, belediyenin dar bütçesile büyük işler başarmağa 
çalışıyor. 

Son zamanlarda İzmir belediyc•sinin aldığı bazı kararlann 
şehir halkını ve bilhassa esnafı epeyce sıktığı da muhakkak
tır. Ancak şehirli olmak, medeni bir şehirde yaşamak için bu 
gibi csılcıcı. vaziyetlere gö.ğüs germek şarttır. 

Mescla İzmir belediyesi kahvehanelere el koymuştur. Bü -
tün kahvehaneler altı ay içinde baştan yapılmış, zeminleri 
plaka taşlarla döşenmiş, her kahvehane içinde bir kitaphane 
kurulmuş, su tertibatı tamamlanmıştır. Masrafa tevakkuf 
eden bu işler yüzünden İzmirde mevcut 564 kahvehanenin 
sayısı 412 ye inmiştir. Bu hesaba göre. memleketimizde kah
vehaneye devam etmiyen kadın ve çocuk nüfusu çıktıktan 
sonra her kahvehaneye 210 nüfus isabet etmektedir. 

Lokantalar intizam altına alınmıştır. Lokantaların bulaşık 
daireleri, yemek pi~rmc daireleri ayrılmıştır. Her lokanta 
fiat listesi kullanmak mecburiyetindedir. Gazinolar beledi • 
yenin daimi mürakabesi altındadır. Ancak İzmirde gerek lo -
kantalar ve gerek gazinolar, orta halli bir ailenin devaın ede
ceği yerler değildir. Fiatlar yüksektir. Mesela. şehir gazino
sunda pazar günleri bir kahveyi elli kuruşa içmek mecburi -
yetindesiniz. Diğer meşrubat fiatlnrı da kahve fiatının n.isbe
tile ölçülebilir. 

1stanbul ve 1zmir belediye reisleri bir arada yemek yiyorlar 

memnun olmuştur. Zavallı mahlUklat· şimdi arzuladıklan gibi 
huysuzluk etmekte ve diledikleri şekilde arabayı yavaş veya 
acele sürmektedirler. 

Seyyar satıcılar umumi yerlerden, başlıca bulvar ve cad
delerden kaldmlmıştır. Umuml raddeler üzerinde araba ve 
otomobillerin bir dakikadan fazla durması yasaktır. Araba -
cıların hayvanları yürümeğe teşvik için kullandıkları ckam
Çh lar knldmlmıştır. Belediyenin bu kararından şüphe edile
mez ki arabacıdan ziyade, arabanın mihnetkeşi hayvanlar 

Belediye, şehrin muayyen bir kısmında yeni inşaat ya • 
pılmasını menetmjştir. İnşaat işleri bir plan dahilinde toplu 
olarak yaptlacaktır. Yangın yerlerinde inşaat büyük bir sür'at
le devam etmektedir. Yaz mevsimi girer girmez 400 kadn 
yeni bina için inşaat müsaadesi verilmiş, plAnlan tasdik edil· 
miştir. 

Öyle tahmin edilebilir ki İzmir §imdi bu gidi§le, be~ sene 
sonra yepyeni bir çehre alacaktır. 

Muşta Bir hilkat 
Garibesi daha 
Muş (Hususi) - Düzmarnik kö • 

yünde bir koyun bir çift kuzu doğur • 
muştur. Bu kuzuların ikisi de birer 
başlı ikişer ön ayaklı, fakat belden a
şağı iki teşkHallı yani iki kuyruk ve 
dört arka ayaklıdır. Birisinin belden 
aşağı olan iki parçadan birisi erkek, 
birisi dişidir. Diğerinin ise ikisi de di· 
şidir. Hayvancağızlar iki saat kadar 
yaşamışlar ve ölmüşlerdir. 

iz mirde Türkkuşu faaliyeti 
İzmir (Hususi) - Bu yıl İzmir Türk 

kuşu klübüne kayıt ve kabul edilen 
gençlerden elli kişi ~nönü kampına işti-

rak e<receklerdir. Türkkuşu klübünün 
Halkapınardaki sahasında derslere de -
vam edilmektedir. Geçen sene C. brovesi 
alan gençlerden iki ~ bu yıl rekor uçu
şu yapacaklar ve planörle havada uzun 
müddet kalacaklardır. 

Hava müsteşarı alb_ay Celal şehrimize 
gelmiş, beraberinde tayyare alay komu
tanı Şefik Çakmak, tabur komutanları ve 
Hava Kurumu başkanı avukat Nuri E -
sen olduğu halde Türk kuşu sahasına gi
derek teftiş etmiştir. Gençlerin faaliyeti 
takdir edilmiştir. Hava Kurumu, bu yıl 
Türk kuşu klübünü takviye etmeğe ka
rar vermiştir. -----

NiksaJ'da elektrik J'&Pd11ur 
Nttsar (Hususi> - Belediye kasabada.ld 

400 eski evin tamiri için katı emlrler vermlf 
ve bu güç iJl on beŞ gün gibi kısa bir vakitte 
bltınnete muvaffak: olınuştur. Kasabamızda 
tehlikeli hiç bir eY kalmatnı§tır. Yakında 
elektrik tesışatınıı başl~np.caktır. 

·Erzurum güzelleşiyor 

Erzurumun lstanbul 
Erzurumd:ın yazılıyor: Son yıllarda 

iktısadi ve içtimai durumun icaplan ile 
imar alanında da gelişmeye başlayan Er
zurum atıldığı çığırda her gün biraz daha 
ileri gidiyor. İstanbul kaplSlI\dan başlı
yan imar faaliyeti eskiyi yıkarak şehrin 
dört bir köşcsıne yayılıyor. 

Knrada doğu illerinin en ehemmiyetli 
bir İstasyon ve merkezi olan Erzurum 
eski debdebesine az bir zaman sonra ka
vuşmuş olacaktır. 

lzmitin kurtuluş gUnU tezalıuratla 
kutlulanacak 

İzmit (Husust) - 28 haziran İzmitin 
kurtuluş günüdür. İzmit düşman elinden 
kurtulduğu mes'ut günün yıldönümünü 
parlak ve heyecanlı tezahüratla kutlula
mak için hazırlanmaktadır. Bu mabaUa 
tamamilc geııçlerden mürekkep bir ;ko • 
mite teşekkül etmi§tir. İzmitin kurtuluş 
bayramında köylülerin de merasime işti
rak edecekleri ve milli kıyafetleri ile gü
zel bir varlık gösterecekleri söylenmek -
tedir. 

kapısından gorünü§il 

Bu arada İran transit yolunun tekraı 
işlemeğe başlaması en mühim uğraklar
dan biri olan Erzuruma yeni bir geliı 
menbaı kazandırmış oluyor. 

-·················-·········-···-···-· .. "·-··--·---r 
Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Nüzül 
Ve birkaç 
Tavsiye 

, 
Çarpmba 

(*) 

Nüzül tsabet ~den kimselerde hastalık
larının tekerrür etmemesi için a.lınacak 
bir çok tedbirler vardır. Bunlan bir daha 
tekrar edelim: 

1 - Her a7 bir defa ıansyonla.rını ölç. 
tUrme lldlrler. 

2 - Baf}annı sıcak ıu lle yıkamıya -
cakla.rdır. 

3 - Sıcak hamam bu gibiler için ya -
saktır. 

4 - İnkıbaı olmıyacaklardır. 
5 - Hırs, heyeca.n, korku gibi ruhl sa

demelerden ısakınacaklardır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : Ayni gün Halkevi tarafından müsa -
mereler de verilecektir. 

6 - Daha ziyade sebze ve meyva ile 
yaşamağıı kendilerini alıştırmalıdırlar. 

- Bizim Bay Ali çok acı
nacak bir hale geldi Hasan 
8ey .. 

•. . Sırtında ne gömlek, na 
ceket... ,. 

. . . Ayağında ne çorap, ne 
de pabuç var .. 

Hasan Bey - Azizim şuna 
kısaca, spor giyiniyor desene .. 

Antatyada s1eaklar başladı 
Antalya (Hususi) - Bu yıl havalar 

çok sıcaktır. Daha şimdiden gölgede sı
caklık derecesi otuzu bulmuştur. Tem -
muz ve ağustosta sıcaklann bir misli da
ha artacağı umulmaktadır. 

Halk kırlara ve deniz banyolarına 

koşmaktadır. 

İaebolada kafesler kakhrıhyor 
İnebolu <Husu.si) - Belediye cvlerdelrt ka

feslerin kaldırılmasını ve bütün binaların 

haricen badana edilmesini tararla.ştırml§ • 
tır. 

7 - Bir el ve bir ayağının tutuı.nıasııe 
beraber nüzı11 1s:ıbet eden kimseler otur
mayıp muhakkak nçık havada yokuş ol
mamak şartlle gezınete çıkmalıdırlar. 

8 - Tuzlu yemek yemek ve bol bol su 
içmek t:ınsyonu arttırır. Bu glbUer içln 
bunlar c:ılz değildir. 

9 - Salçalı şeyler, salamuralar, ağır 
kasap etleri yemeleri caiz değlldir. 

10 - Tutmaynn kol ve ayağı mfitemndl 
ckzersizlerle lşletmeğe çalışmalıdırlar. 

11 - Zlhnl ve fikri yorgunluklar mem-
nudur. 

(•) Bu noUan kesip saklayınız, ~huı 
bir albüme ~pıştınp kollekslyon 7apınız. 
Sakıntı 19manınwla 'ita notlar bir doktor 
ribl lmdac!uma yetqebllll'. 



Katil maznunu Arnavut 
Ali Rıza dün beraet etti 
Kendisini Dreyfüse benzeten Ali Rızanın suçu sabit 
görülmedi ve dostlannın sevinç tezahürleri içinde 
bir sene mevkuf kaldıktan sonra hürriyetine kavuştu 

IOJI P081'A 

HADl·a.EL.0. 
KAA$1SIND:4 

Aktör Bürhanettin 
Fransanın Tuluz ıehrinde neşredilen 

La Depeş gazetesi Türkiye hakkında bir 
yazı neşretmiş .. 

Bu yazıda şöyle bir cümle var: 
cBilhassa klasik tiyatromuz, Türk tl· 

yatrosu üzerinde derin bir tesir icra ettL 
Bu hususta aktör cSilven> in ıakirdi ve 
Mustafa Kemalin himayesindeki modern 
tiyatronun banisi aktör Bürhaneddiırln 

,gösterdiği faaliyet bilhassa feyizli seme
reler vermiştir.> 
' Meşrutiyeti müteakip Türkiyede yer-

. d D yt·· davasına celsesine de matem esvabı aiymiş olarak 'den biter gibi biten birçok tiyatrolar a-Kendı baavhasını Alc .reR usn>m kararı l gelmişti" salondan çıkarken, ağlıyor, göz rasından bir de Bürhaneddin ~anya- Fener - Güneş muhteliti 
Rapidi 3· - 2 mağlôp etti 

benzeten çıvan 1 ıza ' • ' d. "'h r ak 
~ d d. kşam " tü bildirildi yaşlarını mendiline siliyordu. sı vardı. O zaman ken ı ıo re ıne anc Agırceza a un a us • . kendi inanan Silvenin ıaktrt ztmari.fetl 
Bahçıvan Ali Rızanın, aralarında bir ç l J hakkında haftalık mecmualardan birinde 

tarla meselesinden ihtilaf bul~ tarla ata ca uavasının 1 

komşusu Perikliyi, Silivrikapıdaki tarla b k 
sınırında bir gece yarısı yolunu bekliye- Kararı aş a 
rek, çifteyle öldürmekten suçlu olarak G - k l' J 
duruşması yapılıyordu. Une Q Ul 

Ceza kanununun idam cezası yu.ılı Çatalca cıvarında bir köprübaşmda 
450 inci maddesindeki tarif mucibince bundan bir müddet evvel bir cinayet ol· 
duruşması yapıhtn Ali Rızanın, müdd~i: muş, büyük kardeşinin istediği kızın .ve
umumi muavinı Kişif Kumral, beraetını rilmemesinden dolayı husumet besliye
istemişti. Mutaleasında, suçun sabit ol- rek kızın babası Asımla annesi Nefiseyi 
madığmdan bahsediyordu. öldürmekten suçlu Ali, suç ortalı olarak 

büyük kardeşi İsamille beraber, Ağırce
zaya verilmişlerdi. 

Ağırcezad.ı bu dava, son safhasındadır. 
Müddeiumumilik, idam cezası yazılı 
maddeye göre sevkedilen Alinin asılma· 

Misafirlerimiz de, muhtelit. de çolı 
güzel bir ogun oynadılar 

Bundan sonra tahkikat tevsi edilerek 
birçok şahid dinlenilmiş, yüzleştirilmiş, 

bu safhalar da hayli hararetli olmuş ve 
davacı varislerin vekilile suçlunun avu

katları arasında şiddetli münakaşalarla 

geçmişti. 
sını, lsmailin de beraetini istemişti; mü- bir anket yapılJJll§tL Bu ankete cevap 
dafaa da yapılmıştı. verenler billistisna Silvenin pkirt zl. 

Dünkü celsede, suçluların yaşlarına marifetinin hiçbir değeri olmadıfuıda it• Reis Refik Omay, aza Cihad Baban ve 
29 dair gelen cevaplar okunmuş, Alinin tüak etmiılerdi. ~bdurrahman Şeref Uzal taraflarından ve İsmailin de 35 yaşlarında bulunduk- . Seneler geçti. Fransa himaye6ini Türk 

ittifakla verilen karar, müddeiumumili- ları anlaşılmıştır. Dolayısile, Ali - Asımla tabiiyetine tel'cih eden bu deleralz ai
jin isteğine uygundur. Suç, usulü daire- Nefiseyi tasarhyarak öldürdüğü sabit gö- tör, Fransada Türk tiyatrosunun banisi 
JSinde sabit görülmemiş, Ali Rızanın be- rülür de idamına karar verilirse - yaşın- ,addedildi. Halbuki biz onu tiyatroda bir 
raetine ve suç aleti olarak muhafaza edi- dan dolayı bu cezadan kurtulamıyacak- kıymet addetmediğimiz gibi addetme-

len çiftenin kendisine iadesine karar ve- tır! ,miştik te. F Güneı muhteliti Ue Rapit maçından bir enstantane ' 
rilmiştir. Duruşmanın devamı, karar müzakere Merak ettıın, acaba Fransız tiyatrosu Viyananın Rapit takımı ikinci maçını, durdu. Birinci haftaym 1-1 ay ı entt • nih etl..,. 

Karan, Ali Rızayı uzaktan, yakından . ve tebliğ edilmek üzere, 6 temmuz salı , seneden lelleye düştü düştü de aktör Bür. dün Taksim stadyomunda Fenerbahçe • mifti. ) 
ta an bir kalabalık alkışlamış cyaşa- saat 16 ya kalmıştır. _haneddin kumpanyası ayarında bir ti· Güneş karışık takımına karşı yaptL Ödnd 'haftaym . .__,__. nıy ' . ' • d k" T k yatro haline mi ıeldi? Yoksa aktar B~ İkinci devrede Cihadın yerme aııµQ• sın adalet!'. diye 1.'.'ğırmı~. rıyaset, •".1on- Harbıye e 1 1 ram vay azası haneddln b!zden olmadığı için nazarla- Ovun oldukça zevkli oldu. MlBalirler Hüsaınettin geçti. Gene kar§ılıldı aJaJI' 
da_ bu gib~ tezahuratla sukilnetın ilılil davası devam ediyor nnda yükseldi, yükseldi de bir kıymet ~r ııünkü maça nazaran daha dilz&(in !ar yapılmaAa baflandl. Rapit ool -~ 
edilmeme.. ihtannda bulunmll§tur. Harbiye önilnde olan ve topçu emirberi •ıl oldu? . oynadılar. Muhtelit takım ise !'enerbah- Mehmet llqadın ağır blroharekeönıl 

Ali Rıza, sadece baş eğerek teşekkür Hüseyinin tramvay tekerlekleri albnda Her ne oluna oı.un biz onu ne tıyat- çen1n bozuk oyununu çok §Ükür tekrar- istifade ederek topu kaptL önü bot~ 
edip, jandarma önünde salondan çıkmlf, 40 metre ~rüklenerek feci bir tekilde . ronun banisi addedebWriz. Ne de bizden! lamadı. Angelid!s iki gün evvel ne ka· lu için topu kaleye kad11r sürdü. Fak' 
kalabalık, pefi sıra yiirümü§, salon dlflO- ölmesile neticelenen kazanın davaauıa lJISE'J' dar bozuksa dün de aksine o kadar iyi gol atmala muvaffak olamadL ' 
dııki bekletilme bölmesinde bdın, erkek Aıeşhud suç kanununa ııöre d6rdilncii ce- oynadı. Mehmet Kepi aal muavin 1'>" Naci bir muavlnl, bir müdafii atıa!D 
birçok tanıdıtı ile beraet eden suçlu~ zada bakılmış, vatman Hilaeyin, kazanın e· k.. k h•kA • rinde ıene pek mükemmeldi İbrahim ne Topa ıayet yavq vurdu. Kaleci tuttu. 
eaklapmf)Ar, sarınq dolq olarak, öpilJ- ertesi ııünü bır sene ~ mabktlm ve 1r Ur l a YCSI .iyi ne de kötü idL Müdafaa oyunculan Bundan sonra ViyanaWar bir ııJon ylP' 
mü•lerdir! tevkif -ın-~ .... , '--- lü ............. tekmeler ve yakıpt almu i · kullana~ 

• ~-.. - ~ ·-- tılar. SaJ açılın bir pasmı yı ,.il 
Ali Rızanın elini l1ian sıkanaydı, bu Bu karar temyizce bozulmUJ olarak H ikim, m. b keme 1 e hareketler yapmamıı olsalardı çok gü~l dılar. İki metreden topu havaya dike 

mada! o, tebriklere tetekkürle mukabe- yapılan duruşmanın dünkü celsesinde, • •1 k d hal oynadılar denil~bilirdi. Cihad bir iki gu· muhakkak bir 
10

1 fırsatı kaçırdılar. 
l kat müv kkilini. ··çaydır aetirı en man ene er zel ~ .......... yaptı. Yedi~i gol de pek ha- ._... ,_ediyor, paket paket ikram edllen siga- suç unun avu 1• e n u e .'" ...... &9 6 da ı ,,,. uu. 

11e .lh"~- A ld k.. k • h•b• d · ·· .. den Viyanalılarm bir hücumun so ~ ralarclan han--' bır" mı· • alaca~"ı llH1J'1- mevkuf kaldıau--n bahisle, kefaletle atzık o u, ur un sa ı 1 e talı delildi Hüsamettin şansı yuzun ~ ık :o 
aa IS"' s-7-· ,,. kaleye gol atamadı. Topu sa5 aç . yordu! ~ahliyeeini istemiş, müddeiumumiHkçe d k dı flin içinden ancak bir gol yemekle kur- uha 

kabul isteğinde bulunulmUf, fakat, hak 8V&Jl azan tuldu. Muhachnlcrden Melih yalnız koş- ortaladı, topa Viyana merkez m gı.t-
Ali Rıza, kalabalık b_?"~ dağılınca, ya- yeri, istetı reddetmiştir. llesmini gördü• - ıu. Naci de saatlerle topu ayağında tut- :..:.~s;::1~:u:>;:;~,;m~'.':'top~kapllo nındakilere uzattığı butun parayı boz- İzrnire gittiği anlaşılan şahid Necdetin, ğünüz genç ve gü ıu. SaWıattln yerinde, güzel şiltler çekti. 

durmalanru, ufaklık haline getirip muh- orada istinabe yolile ifadesi alınmak üze- zel bayan, Lon • Kafa ile ikinci golü attı. 
taçlara sadaka olarak dağıtmalannı sıkı re, duruşma kalmıştır. drada manken • madılar. lııömal Fikret ilk maçta yorgun Karışık takım beraberliği temin Rebii, Fikret lazım geldiği kadar çall§- ~-
aıkıya tembih etti. Bu arzusu dıpnda ye- I:'--~ • • k lik eden bir ıenç diilll'nü§tü. uğraşıyordu. Fikret çok güzel bir orıa: 
rine getirildi ve biraz sonra, elindeki kır· - dİlpuaerme Rontken almaca kızdır. Çalıştlj}ı ~ 

1
,
1 

yaptı. Rapit kalecisi plonjon yap 
mızı mendilden bir çıkım n"fOyle sallı- Esnaf dispanseri büyük bir ihtiy_~ • müesseseden 1000 Nacinln ve diğer bazı oyunculann mi- Melih koştu. Topla kaleye girdi. Goli;. 
yarak, yüzü i\iler bir halde götürüldü; ca cevap ve.~dıği iç~ vuku bulan mu • İngiliz liralık bir safirlere karşı gösterdikleri lüzumsuz Misafirler tekrar akına geçtıler. 
tevkifhanede lizım gelen muamele yapı- racaatl~ gun geçtikçe artmakta~. kürk alan bir müş hareketler bertaraf edilirse Fener - Gii- ner, kale önünde karıııklık ... Avt. a' 
!arak, sabverildl! Dahılt hastal~rdan şikiyetçı bu • teri, kürkü bir "Of muhtelilı Viyanalılan bir mii&let Naci sol beke tekme vurdu Hak•~ 

Junanlar çok oldugundan nyrıca ront- müddet giyip, heı çember içine &larak güzel oynadı deni- nu oyundan çıkardı. Yaralanan müd ._ . ...: 
Ali Rızanın arkası ma, salondaki kala- ken parası da verilmektedir. Es- nedense, maymun· lebilir. yerine bir başkası girdi. Karışık ta"';İ balılt dışarıya aknıq. aamiler yeri derhal naf Cemiyetleri dispansere bir b;tahlılığı tulmllf on Jtiıi oynamağa baıJadı. Oyun çok se 

ve lamamile boşıı1rnıştır. Salondan, en rontken muayene Aleti satın alınması- olacak iti, •bu 07un nuıl _.., etti cereyan ediyordu. . bOI 
IOll çıkan PerilcJınin davacı yerindeki an- nı kabul etmişler ve hemen faaliyete kürk bu kadar et• Düdük öter ötmez kanpk takım derhal Melih topu ortaladı. Oç muh•':?" ~ 
nesi Sofi, her celseye oldıılu ııtbi karar geçmbjlerdir. mez, beni kandıı• Viyana kaleııiı:e Jndi. Muhteliön muha- kaleye gol atamadılar. Bunun . uze.ıed 

CDllOL· fSLEl11~ · 
Olıagacularıma 
Ceoaplarım 
Bay Salih Zekiye: 

Size ıeJen mektubu görseydim, el 

J'IZ'!11na bakarak yazanın kadın olup 

olmadılını belki tayin edebilirdim. Bu 

vaziyette maıleaef müsbet veya men· 
fi bir feY aöyliyemem. Fakat iliyle • 
nen şekilde hareket etmekte de bir 

mahzur görmüyorum, kim bilir belki 

.ızt mes'ut bir yuva kurmıya eötilre • 
cek bir yoldur. Aksi halde ne kaybede. 

cebiniz? Hiç. 

* Kadıköyünde Bayan cNermln> e: 
Birinci derecede arkadquım cemi-

yet hayatı hakkında göraüsü ohnadı • 
tını düşündüiüne deWet eder. İkinci 
derecede de a1zi daha ziyade bir kadın 
namzedi olarak ıörmekte olduğu hatJr. 

ra ıelebllfr. Fakat siz hakillt, ıun't ve

ya zahfı1, ne tekilde olursa olsun bu 
alakadan ne bekliyorsunuz? Pek anh-

yamadım. Bir netice verebilecetıne 

hükmedi1orsanız lütfen onu söyleyl • 
niz, onu tetkik edelim. 

* Polatlıda Bay (M. M.) e: 

Eğer koydufunuz tetlıiste yanılma 
yoksa ben bu kızı bir aile kadınl oli· 

cak karakterde ıöremem. Vaz ıeçmek 
hayırlıdır. 

2'EYZH 

dınız •diyerek g,. clmleııi muavininin yardımile biraz ora- hakem penaltı verdi. Melih çektı. ~ 1' 
ri vennek istem' \ larda dol8§tılar. Rapit müdafaası uzun kurtardı. Salüıattin kO§tu. T~u Fa~t 
müessese sahibi~ VW'Uflar yap:ımadığından ancak kısa attı. Hakem ofsayt kararı ~~ı.. fiJ8I' 
le muhakemelik paslarla oyunu açmağa çalışıyorlardı. sarı laciver.t formalıların sozlerıne Si' 
dlmuşlar. Kürkü Artık iki taraf ta ujraşmağa başlamıştL rine kararw..ı değiştirerek gol dedi-galll 
görmek istiyen hl Bu arada Salihattfnin bir iki gilzel şütile kaç dakika sonra karışık takıın 3-2 

Binderin paslarını ve akınlarını gördük. g imişti kim, bunu bil e . dll 
mankenin sırtın • Gnç kız Kalecilere pek 0 kadar i§ düşmüyordu.. Hakem: Galatasaraydan Nihat sel' çdP 
da tetkik etmeyi tercih eyleyince, bu 30-35 Yardadan bizim tarafa bir frikik idi, takımlar da §U tekilde sah•Y• 
genç manken mahkemede kürkü giy • cezası verildi Bu ceza wruşunda bizim. l'lllflardı: 9""! 
mlş. Hikim muhteşem mmlo ile bir ltiler adam tuttular. l'akat merlru muha- Rapit: Kransam, Wagner, Luef .!'I ..... 
kat daha güzelleşen kızı, görür f!Jr • cim Biııder kimseye pu vermedi, gerildi mal, Smistıik. Prolest - Hawlicek, 
mez aşık olmuş. Ve mÜflerlyl llllhldlm geri)cll, oneak sıkı bir tiit çekti. Cihad Binder, Holer, Pesser. I' ,..ıı: • 
ettiği gibi, mahkemeden çıkar çıkmaz plonjon yapt!, ne yazık ki topun kaleye Karışık takım: Cüıad, Repd, . 1 • .,. 

da bu genç kızla evlenmiş. gimıesine mini olamadı. Bu suretle Ra- Mehmet Reşad, Angelidis, tbrah~ 
pit çok güzel bir gol kazandı. ret, Rebii, Salahattin, Naci, Melih· 

Kayserin sıhhab Oyun bundan sonra bir müddet karşı-
Brüksel 8 (A.A.) - Doorndan Bel· lıklı akınlarla geçtL Rebiıinin bir pasını 

çika ajansına bildiriliyor: Eski Alman Melih tutamadı. Naci topa yetişti. Yer
İmparatoru Vilıelın'in ölmek üzere ol· den yavq bir §\itle beraberlik golünü 
duğuna dair Pariıste çıkan haberler attı. 
tamamile aşılsızdır. İmparatorun sıh • Bundan sonra karl§ık takım ajır bas
hati mükemmel olup her gün şatonun mağa başladı. Galibiyet golünil atmak 
bahçesinde mutad cezintil'erini yap • için utrapyordu. 
maktadır. Bu clidipneleri hakemin düdüiü dur-

C. Şahingird ' 

Doyçland kurbanları 
otuzu buldu ,.,, 

Cebelüttarık 8 (A.A.) ~?°:O ölW 
zırhlısı yaralılarından .. ~~r k.ışı daıiktad 
müş ve tbu suretle olulenn 
JO a çıkmıştır. 
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BES KOCAMDAN 
NiCIN AYRILDIM? 

1 Sinema yıldızlan 
haydutlardan 

nasıl korunuyorlar 

_I _K_A_D_O_N_~ 
Vindsor Düşesinin 
66 elbisesinden üçü 

Beş defa evlenen bir kadının hatıraları 

Nakleden : Osman Cemal 
~~ -2-___ 

11~· 
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Holivuttakı meşhur sinema yıldızların
dan bazılarına c bir milyon dolar> servet
te olduklarına dair kıymet biçilmiş! Bu 
mi.rt.hiş rakam haydudların gözlerini dört 
. açmış. Hemen faaliyete geçerek ortaya 
kaçırma tehdidleri yağdırmağa baila
mışlar! Haydudlardan bihakkın ürken 
yıldızlar kendilerini korumak için birçok 
tedbirler almışlardır. 

Kimi ayda 300-400 dolar vererek bekçi 
.tutmuş. Kimi 500-1000 dolar kadar para 
vererek elektrikli emniyet tertiöatı yap
tırmış! .. 

a· 
teıı ilim can ciğer ahbaplardan biri, ge- daha hafta g~çmeden anneme filan git • 

Bundan birkaç sene evvel meşhur sine- • tıılf a~§anı, l>eni tam beş kocadan boşan· meğe başladtğımı bahane ederek yüzü
•ltı bır hatur.cağızla görüştürdü. Şimdi, me haykırdı ve lakırdının sonunda: 
tin lıcı kocasilt: bir iki yıldır gül gibi ge- - Annem, hısımlarını bu kadar scvi
'•k~kte olan bu kırk beş, ellilik kadına yordun, ne diye kocaya vardın be kadın! 
~tt~ kocalarırıdan niçin ayrıldığını sor- Diye beni payladı. Evde bir de ihtiyar 

aira hizmetçisi olan bu adam adeta o emekli 
<1rııa z sık~tırınca anlatmıya razı oldu. kocakarıyı b~nim başıma bir kaynana gi
"ttın.ttıklarını aynen nakle devam ediyo- bi musallat etmişti. Evde ben ona hüküm 
fiti edeceğim yerde adeta o hizmetçi bana 
.\~ilci kocamdan niçin ayrıldım? emrediyordu. Eski karısından Y.adigar 

d.erı d bu, büsbütün firaklı, bu, birincisin- o beş yaşındaki afacanın gözü oğlan da 
~ı aha acıklı bir iş! .. Tevekkeli deme - ayrı bir dertti. Ne dur anlıyordu, ne otur! 

er: Hınzır piçin evin içinde vurduğu vurduk, 
~len gideni aratır! kırdığı kırdıktı. Yumurcağa gelesiye bir 

idi a~~··· Birinci kocam şöyle idi, böyle söz bile söylemek yasaktı. Eğer söyliye
ba ~·"'· neme lazım, ikincisı bibi öyle ka- cek olursam hizmetçi olacak koca karı 
~ ~ba, hoyrat değildi. Onunla üç yıllık akşama hemım babasına yetiştiriyor; o 
it ~boca hayatımızda kendisinden ne öy- da kaşlarını çatarak bana: 
~ b· a,_ saba, ağır, sert sözler işitmiş, ne - Yoo! Bayan, diyordu. O, çocuk bana 
biıtijll' fıskesini olsun yememiştim. Onun çok kıymetli bir bergüzardır; ona ben laf 
b~1/1 kabahati d~anda gördüğü r· .;li ~öyletemem, ona söyliyeceğin tek lakırdı 
tı,.cıe' ~llı pullu kadınlara karşı zaafı . 1i. bana demektir. Sonra karışmam haa! 
~ . lSe tıpkı bir mı1nis kuzu gibi idi. Hem sen vaktile çocuğumu bile bile bana 
~ ~kocamı, ne yalan söyliyeyim, za • vardın. İşine geliyorsa ne ila, gelmiyorsa 
~~ görüş!«: pek o kadar gözüm tut- onu da sen bilirsin! 
~ lftı. Benden sekiz, on yaş büyük o- Hatta, bir gün bu yumurcağın gözü 
~~iri yan, esnaf kılıklı adamı bana oğlan masanın üzerinde dur~ .benim, 
~ larınuzc1an gayet iyi seviştiğimiz , eski kocamdan kalma altın saatımı almış, 
>aıt~iler bulmuşlardı. Orta yaşlıya bokaktaki bir . köpek yavrusunun boynu
~ it Ve oldukca paralı olan bu adamın na takmış, sonra da mahalle çocukları 
bıt at-ısı ölmüş ve ondan beş yaşında köpek yavrusunun boynundan onu aşır -
'~ltek çocuğu kalmıştı. Kendisı kab- .mışlardı. 
t lık ediyordu. İşte o gün ben hiddetimden küplere 
~ !tıarntnkiler ondan biie gayet iyi bir binmiş, o hiddetle hınzır oğlana hafiften 
1 lldarn b" ik. · d ' · · v f d' tı ı, nıükemmel bir aile erkeği us- ır ı şamar m ırmıştım. ay e en ım 
ı_~kıltı, kamil, henüz otuz, otuz beş 

1

yaş- vay, sen nıisln bunu yapan, o gece herif 
ili~ da Yüzüne gözüne bakılır bir insan fena halde kudurup da bana mükemmel, 
bire hahsetnıişlerdi. Kendisile ilk defa rlört başı mamur bir dayak atmasın mı? 
bitı:e inıamınkilerin evinde annemle Daha evliliğimizin üçüne~ ayın~a, gece 
slttıtı e on dakika kadar görüşebilmiştik. yemek sofrası lfaşında yemış oldugu~ bu 
~ld da Yepyeni ve yaz ortası olduğu sunturlu dayaktan sonra artık herıften 
eıbi e kalınca kumaştan koyu renkli bir büsbütün sıtkını sıyrıldı. 
"e ~· ayaklannda kallavi iskarpinler Ve gece vakti kendimi dara dar soka-
" R<>ks'" ğ t · k 1J g~ Unde kalın bir altın köstek vardı. a a ıp annernın yanına zor kaçara o g~-

' ~ bana son sözü şu olmuştu: celik ondan yakamı kurtarabildim. 
~d ak, düşün taşın yavrum; ben kar- * 

a 'd O b ~ ~adcı di, ağır başlı, erkeğine muti bir n eş gün sonra bizi zorla ve sözde 
'l' tnı isterim! barıştırdılar. Fakat kaç para eder, herif 

~t~~·ii'. ben de karşımda ayni kıratta ev ,bu sefer büsbütün nemrut kesildi. Artık 
-~e 1 • ıstediğim için imamınkilerin ve vara yoğa boyuna beni haşlıyor~u. Herif, 
lı:ıı§tıtnın de zorile bir ay sonra ona var- ayni zamanda karısına karşı çok da mü
~ bum. F'akat önceden dedim ya, neden- taassıptı. Beni yalnız başıma sokağa gön
' .~danıı daha ilk gördüğüm akşam _ dermcği hiç istemediği gibi pence.re ö -
tııtrrı:0~ürn, daha doğrusu gönlüm pek nünde bile başı açık oturmama razı ôl -
~ite tnıştı. imamınkilerle annem nikah- muyor, böylt! bir şey yaparsam bana söy-
1'-ı. tarnet rdı 1 d Jemediğini hır akmıyordu. Hele onun ya--...~ va r, ev en ikten sonra ona 
Jı. lstnı k kından hısımlarım dediği bazı kadın ve 
""C daJıa r~ı~, ~-c~.n _olun~ o zaman sa-
,ı~ı şırın gorunur! diye beni kan- erkek misafirler arasıra bize geliyorlardı 

'"" ardı. ki bunlar hep kendisi gibi neş'esiz, tatsız, 
~~ tuzsuz, suratsız, kaba saba, hoyrat, han-"lt4h ne göründü ya! Mübarek adam . 1 b" · 
~ tan s ' tal ınsanlardı. Bun ar ıze geldıkçe gece-

hı,. onra daha ilk birleştiğimiz ge- 1 . b" . k" d b" likte b .. t"" k 
'ıtı • Yoktan ben. b. ı.. ..... 1 , erı ızım ı e ır u un onuşma-
l rtı , ı ır Ll4llj> ayış haşlama- 1 .. .. 1 · h bb tl · 

1 ıtf da ı. l'ie imiş, 0 gün nikih dairesinde- arı: goruşme erı,_ muda e erı p~ra, a ış 
tı~ Vetıiler d b··1 . verış, ev, akar, bıraz a namaz, nıyaz, 0 -
.;rı a1t arasın a u.ıunan benım hı- k b 1 • t ·b · ı ·· 
~~ rabarn k k 1 il . ruç, ur an, mev u gı ı şey er uzerine 
le,., btılti biz vpektil a kabidı_k. ınsa~_larmı!... idi. Üstelik yakın hısım, akrabam dediği 

·•ıe,.. . a e en ısıne böyle soy- d' ·ı· k ki" b · 1 ·· ·· k 
~l .. ıııiı. ş· d' b 1 .. .. ışı ı, er e ı u msan ar yuzume arşı lta ım ı un ar tanrının gunu ·k ·d b' - 1 · 1 d 
'<>tı Pı kendi . d 1 . . ı ı e ır soy enıyor ar ı:. 
'it U Çıkznaz ev~ne am a~larsa bu ışın - Senin gibi zamane kızlarından, ka-
ti:llbazna kamış; eğn ona g~re hısım~m~, ~ılarından insana hayır gelmez! Gene ne 
-..ı! lı rşı aya ıını tetık almalı um- . 

ı....: "lilbuki hısım . _çıkarsa eskılerden çıkar. 
-~flııhı ond d onun akraba ded~- Hülasa bayım, ben bu evde de bu min-
~ da hld a okuzu pek uzaktan ve bıze val üzere tam iki yıl çile doldurduktan 

lldı. a bir bile güç ujrayan takım - sonra gene bir sabah bizimki işe gittik • 

~aha ilk ten sonra bütün pılımı pırtımı toplayın
t. i ha 1_ geceden bunu bahane ederek ca son defa olarak oradan ayrıldım ve ay-
.,. ı. § .... yan adam b"r ka -

~niın k • ı ç eun sonra rılış hala o ayrılıştır. Bunun da sebebi fU 
Pe acele aokaja çıktıiımı, oldu: (Devamı 8 inci ıayfada) 

Kendisini ııe çocuğunu haydudlardan 
korumak için dört tane muhafız tutan 
Marlen Dit1ichin son resimlerinden biri 

ma yıldızı Mae West'in 400.000 frank de
ğerinde mücevheratı çalınmış. Bu yıldız, 
o vakittenbcrı gayet çevik ve cesur bir 
şoför ile son derece nişancı bir muhafız 
tutmuş! Onlar olmadan bir yere gitmez

,miş. Fakat bu yetişmiyormuş gibi Mae 
West'in ikamet etmekte olduğu mahallin 
polis müdürü kendisine ayrıca iki polis 
memuru daha tayin etmiştir. Bunlardan 
maada bu yıldız, evinin her tarafına elek
trik tertibatı vazettirmiş. 

Lupe Velez de yaman bir pehlivan o
lan bir şoför tutmuştur. 

Joan Kravford da Billy adında bir mu
hafız edinmiş. Bil1y meşhur yıldızı adım 
ndım takib etmekte imiş. 

Mirna Loy'yun şoförü usta bir maki
.ıist, gayet m~lıir bir nişancı im iş. Yirmi 
adım mesafeden bir çiçeği rovelverle sa
pından ayırmakta imiş!. .. 

Küçük Şirley Temple'in koruyucusu 
:se tam manasile bir atlet imiş! 

Marlene Ditriche gelince: Bu meşhur 
yıldızın kızı Maria az daha haydudlar ta
rafından kaçırılıyormuş. Vak'a üç sene 
evvel cereyan etmişti. O tarihtenberi 
Marlene daima tepeden tırnağa kadar si
lahlı dört muhafızın refakatinde olarak 
sokağa çıkmaktadır. Bunlardan maada 
dahi birçok ihtiyat tedbirleri alınmıştır. 
Mesela geçenlerde Avrupadan avdeti sı
rasında Holivuta varmazdan evvel kü
çük bir istasyonda trenden inerek hususi 
':ıir polis lltomobiline binmiş ve evine 
ancak öyle gitmiştir . 

Evinin h~r penceresine, her kapısına 
kilitler, elektrik tertibatları koydurmuş
tur. Stüdyoda film çevirdiği sırada ka -
pıda daima bir polis bulunurmuş. Geçe
ceği sokaklarda kuvvetli polis devriyeleri 
dolaşırmış! 

Loretta Young - Jean Harlow _ Madlen 
Carolle - Barbara Stanvik muhafız yeri
ne elektrik te1tibatı kullanmakta imi§ler. 
Bilhassa Barbara Stanvik'in elektrik ter
tibatı ıayanı dikkatmiş: 

Sokak kapısının yanında bir mikrofon 
bulunmakta ve içeri girecek olan misa-

Vindsor Düşesi bu sen~ Parls moda· 

aleminin yegane yıldızı gibi parlamış 
görünüyor. 

Şu gördüğünüz üç elbise, Düşesin 

seçtiği 66 modelden alınmıştır. 

( 1) numaralısı öğleden sonra giy • 

meğe mahsus bir bluz ve etektir. 

(2) numaralısı şarap renginde ağır 
kadüe ve uçuk mavi motiflerden ya• 
pılma akşam tuvaletidir. 

( 3) numaralı tuvalet te, uçuk ma • 

viden, dekolte ve gene kırmızı ve ma• 

vi eşarpla &iden bir tuvalettir. 

• 
Organtlnden yeni ve güzel perdeler 

Her şeyin modası değiştiği gibi per

delerin de modası değişmektedir. 

Resmini gördüğünüz şekilde yapı • 

lan perdeler pencerelere ve mefruşata 

fevkalade yakışmaktadır. 

Kumaşlar, organtindir. B iraz ciddi 
olması için süt'lü kahve renginde, da -

ha doğrusu açık kahve rengi kumaştan 
olması daha muvafık olur. 

Perdenin kenarlarına koyu renk • 
!erden bir su çekilmiştir. Bunların ına· 
vi veya kırmızı olmasında mahzur yok 
tur . .Abajürün de ayni kumaş ve mo· 
tifle işlenmesi odaya muhakkak ki baş· 
ka bir güzellik~.~ ~adel~ verir. 

............................................................. 
LUleburgazda Türkçe konuşma 
Lüleburgaz (Hususi) - Belediye mec

lisi son toplantısında çok güzel bir karar 
verdi. Verilen bu karara göre yabancı dil
le konuşmak yasak edilmiştir. Bu yasağa 
karşı gelenlerden 20 lira para cezası alı -
nacaktır. .......... -·-········ .. ····················-·······-· .... 
fire bile ismini mikrofona söylemek mec
buriyeti tahmil edilmekte imiş ve gelen 
misa.fir şayeı tanınmış bir adam ise an -
c::ık o zaman kapı açılırmış! ... 

Erkek san'atkarlar içinde az çok ted
birler ittihaz eden Harold Lloyd ile Geor
ges Raf tmış. 

• 

Smdırgıda Ozan suyu 
Sındırgı (Hususi) - Kasabaya yarım 

saat mesafede Ozan suyu isimli bir mem· 
ba vardır. Menend köyü halkından bir 
kaç kişi bu suya güzel bir çeşme yaptır -
mışlar, membaını da tanzim ettirmişler
dir. Ozan suyunun tenekesi Sındırgıda 

beş kuruşa satılmakta, vakti hali müsait 
olanlar da bu suyu içmektedirler. Şimdi 
köy sandığına fayda olsun diye suyun 
her tenckesir.den çeşme başında yüz pa· 
ra alınmıya başlanılmıştır. Bu hareket 
muhitte infial uyandırmış, sudan para a
lınması burada şimdiye kadar görülme
diği için hayretle karşılanm~tır . 
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İSTANBUL 

9 - Haziran - 93'7 - Çarşamba Beğendiğiniz kadın 
e kek tipleri hangileri 

ve 
ir? 

Ôğle nefriycıtı: 
12.30: PUikla Türk musikisi. 12.50: Hava

dis. 13.0S: Muhtellt p!Ak neşriyatı. 

Sergisi 
Bu yıl sabş başka_y_e_r-de-,-te_ş_h_ir_b_a-şk-a-yerde yapılaca~ 

Ak§am neşriyatı: 
18,30: Pl~kla dans muslklsl, 19,30: Mando

lin orkestrası Berk ve arkadaşları, 20: Ne -
zihe ve arkadaşları tarafından Türk musi
klsi Te hallı: şarkıları, 20,30: ömer Rıza tara
fından a.rapça söylev, 20,45: Blmen Şen ve ar 
kadaşlan tarafından Türk musikisi ve halk 
§a?kıları CS:ı.at ayarı), 21,15: Orkestr:ı., 22,15: 

Galatasaray lisesinde açılı:ı.cak yerıı mal- ı sergl saat 21,30 da kapanacaktır. pi ıı· 
lar serglsl bazırlıklnrı devam etmektedir. Sanayi Bidlği bu yıı onuncu senesi ı• 
Bu sene sergi binasına girllJnce sağda ve I mal etmektedir. Bu münasebetle Bir~ • 
solda bulunan iki salon teşhlr salonu ol:ırak senelik fnallyetlnl gösterir bir bllrôştır Jll°' 
ayrılmıştır. Bu salonlarda yerli masnuat zırlanmaktadır. Bu broşürde gösterilePgOS • 
yalnız teşhir edilecek, satış yapılmıyacaktır. hfm grafikler teşhir salonunda halka rı'~ 
Malını burada teşhir ettirenlerden, ayrıca terllecektir. Onuncu yılım dolduran ~otel' 
satmak isteyenler olursa bu iş içln sergi ko- Birliği serginln devamı esnasındn par 

- 460 -

Kadın 25 yaşından yukarı 
olmamalı f 

- 463 -

'' Evlilik piyangosunda amorti 
kafidir ,, 

Hayalimde süslediğim kadın: Şöyle yüzüne bakılabilecek, kelle ku
lak yerinde bir bayancık ... ~amus bah
sinde son derecede tiüz olmah, fakat di
ğer geçim yoJı.ında sırasına göre sağır, 
kör ve bütün bütün dilsiz olrnıılı. Zaruret 
hasıl olunca kollan sıvayıp ev işlerini 
becerebilmeli, her şeyi hizmetçi ve ahçı
nın keyfine bırakan bir kadm kocasını 

Ajans ve borsa haberleri. 22,30: Plfıkla solo
lar, opera ve operet parçalan. 

miteslnden başka daire lı1ralıyacaklardır. de muazzam bir balo verecektir . 

Azami bir çeyrek asır ömür sürmüş, 
kumral ve orta boylu, yüz güzelliğinden 
ziyade söz ve ahlak güzelliğine sahip, ne 
pek mütevazi, ne de fazla mağrur, ev ida
resini çevirebllir, hayatın muhtemel acı
larına göğüs gerer, olmalı. 

Ankara: Yu-K~Ka 
(Sarih adres ve isminin ne§Tini iste -

memiştir.) 

• - 461 -

Manzum bir cevap! 
T(.'1\ini isterim bembeyaz olsun, 
Gülmeden ağzında tebessüm doğsun ..• 
Gözleri zümrüdi, kirpiği uzun, 
Kaşları yay gibi, endamı mevzun, 
Bu tahrirli yeşil gözlere tapmak, 
İltimali, cazib rengine dalmak , 

Saadet yaratır insana her hal, 
Yaylanan kaşları oldukça hilal.. 
Ağzı küçücükte, yanağı kiraz, 
Dudakları ince, dişleri beyaz. 

Makiyaj, podura, boya bilmesin 
Sohbetini herkes zevkle dinlesin. 
Evine, barkına bakımlı olsun, 

Gönlüne analık şefkati dolsun. 
Kocasının huyu ona zevkolsun, 

Ne zaif, ne şişman, bel ince olsun. 

Notadan anlasın, musiki bilsin ... 
Ağır başlı olsun, temkini sevsin_, 

Hakikati görsün, liayalden kaçsın, 
Güldükçe yüzünde gamzeler açsın ... 

İlmi, ne ileri, ne geri olsun, 

Erile bir boyda, bir yolda olsun .•. 

İşte: Sayın Teyzem, Ankete cevap, 
Dileğimi Tanrı kıla müstecap ... 

Adana: Zeki Anlarsaı 

- 462 -
Kadrn ağır başh olmahl 

memnun edemez. Hakiki mannsile ev ka-
dını §eraitini haiz, hariçte ciddi ve ken
disini saydıran bir tip .•• 

Yuvayı yapan dişi kuş ise de erkeğin de 
yuvaya hürmetkar ve kadının hiçbir za
man köle olmadığını müdrik bulunması 

lazımdır. Bence evlilik alemindeki piyan
godan alınan bilete amorti isabet etmiş
se kafi, fazla::ını ümit etmek te budala-

lıktır. Evlenecek kimseler bıraz eskileri 
göz önünde tutmalıdırlar. Denim annem 
ve babam 46 senelik evliclirler. Aile mü
essesesini şimdiye kadar güni.ltü ve pa
tırtısız idame ettirmŞerdır. Ben onlar
dan örnek aldım. İşte yukarıda yazdığım 
kadın tipi benim beş senelik karımdır. 
Ve biletimize vuran amortir.in birikecek 

faizi ile ileride daha çok mesut olrnağa 
çalışacağız. D. O. D. 

(Bulunduğu şehrin, adresinin ve isminin 
yazılmasını istemem(•ştir) 

- 464 -
Kadm ut çalmasmı, ata binmesini 

ve silah kullaomasım bilmeli 
Kadının kaşı, gözü, saçı değıl, vücudu 

~ütenasip olmalı. Görünüşlere aldanma
malL Eşine knrş-:. duyacağı hakiki sr-vgiyi 

çocuklarına göstermeli Aile arasında ge

çen ufak tefek hfıdiseleri başkalarına aç
mamalı. Yemek pişirmesini, dikiş dikme-

Hayalimde canlandırdığım esmer gü- sini, ev işlerini tamamen bilmeli. Ayni 
zeli tip fÖyl~ olmalıdır: · zamanda temizliği ve intizamı se\•rneli, 

1 - Balık etinde, orta boylu. tabiatı uysal olmalı. Zanıanın inceliğine 
2 - Daima şen, tatlı dilli, büyüklere, göre .ev idaresini tanzim etmeli. icabında 

küçüklere sa) gı ve sevgi gristermesini bi- yoksuzluğa katlanmalı. Sırasında erkek
lir. Ev işlerinden anlar, ağır başlı. leşip ıyi derecede ata binmesini, silah 

3 - Hayat kavgasında daima bir fikir kullanmasını, ut çalmasını bilmeli veya 
birligi ile yürüyen, eşile aynı derecede sesi güzel olmalı. 

YARINKİ PROGRAl\1 
10 Haziran 1937 Perşembe 

İS TAN BUL 

Öğle neşriyatı: 

12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Hava-
dla. 13: Muhtelit pldk neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: 
18,30: Pldkla daruı musikisi, 19,SO: Spor 

nıüsahnbelerl. Eşref Şefik tarafından, 20: 
Sadi ve arkadaşları tarafından Türk musi
kisi ve halk şarkıları, 20,30: Ömer Rıza ta
rafından arapça söylev, 20,45: Saflye ve ar
kadaşları tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkılnn. (Saat ayarı), 21,15: Orkestra, 22.15: 
Ajans ve borsa haberleri. 23,30: Pl8.kla solo
lar, operet ve opera parçaları. 

Yaş uzum ihracı 
Ankara 6 (Hususi) - Yaş üzüm ih

racı hususunda alınması lazım gelen 
tedbirler için teşebbüs'ler ilerlemiştir. 
Bu yıl tecrübe olarak alıcı dış piyasa
lara müteaddit partilerde yaş üzüm 
sevkolunacaktır. Bu işin kooperatifler 
vasıtasile yaptırılması düşünülmekte -
dir. Üzümler iyi muhafaza edilmiş hal 
de ve hususi tertibatı haiz vasıtalarla 
ihraç edilecektir. 

Beş kocadan 
Niçin ayrıldım? 

(Bcıştarafı 7 inci sayfada) 

Sergi için bu sene orta bahçeden de istifade 
edilecektir. Büyük kapıdan girince nıektep 

kapısına kadar devam eden sahada karşı -
lıklı iki portatif bina inşa olunacak, bun -
lardan blrlni Sümer Bank, diğerini İş B:ı.n
kası işgal edecektir. Bahçede ufak tefek es
nafın yer tutmasına izin verllmlyecek, bun
lar orta b:ı.hçeye alınacaktır. Sergi esnasın
da müskirat satışı menedilmiştir. Hergün 

....... .._ ..... ······---·······-· .. ···· .. ···· .... · .. --
incir ve üzüm 
Mahsulünün ilk 
Teşkilatlanma yılı 

Ankara 6 (Hususi) - Yurdumuzda 
kooperatif faaliyeti gün geçtikçe hız al 
maktadır. Önümüzdeki günlerde bil -
hassa üzüm satış kooperatiflerinin ku
ruluşu, ekonomik bünyemizin inkişa -
fında tesirini gösterecektir. Şimdiki 
ha1ide 12 üzüm satış kooperatifi tesis e
dilmektedir. Bunlardan se'kizinin kuru 
!uş formalitesi tamamlanmıştır. Bun -
dan başka incir için de yedi kooperatif 
kurulmuştur. l 

Bu suretle içinde bulunduğumuz 1 
19 3 7 yılı incir ve üzüm mahsulünün 
ilk teşkflatlanma yılı olacaktır. İzmir
de kurulmuş ve kurulacak olan üzüm 
ve incir kooperatifleri müştereken bir 
de birlik tesis edeceklerdir. 

Mili!'I orta okulunun müsameresi 
Mllft.s (Hususi) - Orta okul talebeleri 

Halkevl salonunda güzel bir müsamere ver
mişlerdir. 

İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

8/0/937 

FİATLAR 

GCıya, onun yakın hısım ve akrabam - ı 
dan dediği yeldirmeli, çarşaflı karılar -
dan biri bir yaz günü, akşama doğru beni . 
yabancı bir erkekle tramvayda yanyana ı 
oturmuş, tatlı tatlı muhabbet ederken 
görmüş ve bunu gelip bizimkine yetişti
rince o gece evde kıyametin büyüğü kop
muş; evin içi alt, üst olmuş, nihayet bek- C 1 N S l \ Aşa;tı 
çiler, polisler gelip işi zorla mayna et - --------~· K. P. 

mişler, beni de o gecelik bir komşu evine Buğday yumuşak 6 9 
misafir bırakmışlardı. Buğday sert 5 n 

Halbuki benim bundan bir kaç gün ön- Arpa 5 30 

Yukarı 

K. P. 
6 12,S 
6 1,5 

•. 16 ce tramvayda yanyana oturup tatlı tatlı Çavdar .. ~7 ~ 
k k b Mısır sarı .. - .. muhabbet ettiğim söylenilen er e ana 9 5 9 
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tiren altmış beş, yetmişlik hocamdı ki Peynir kaşar 42 46 
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8. -Tele ton 
İttihat ve Değir. 10.60 -

ilk mahalle rru?ktcbinde euzubesmelc çek- Peynir beyaz 1 27 6 28 

onun ben yaşta ve kocada torunları var- Afyon ince 53'.> 58:> ı 
dı. Ne ise, işte ikinci kocamdan da ben ...... iç-ıı_n_d_ık _______ 

42 
______ ı' '--.lmmu•••.lmllııı••-~ 

böylelikle ayrıldım. "'il -- ~ 

tahsil ve terh·ye görmüş bir kadın. Ankara Akköprüde lsviçrc otelinde 
Eskişehir '.'l'uz pazarında 110.ğc& Hüseyin No. 7 de marangoz ve cilacı 

elile A. Pck§r.n Ahmet Ünlü 

Şark Değlrmenl 1.15 
ıı.oı -Terkos 

========::::a==============================================================2================-r==================~-0V 
H ·di Jtl ~ demki kılıçlarınız kırıldı. a) '0e v-- Vay, efendi.. gene mi, siz? .. Aca- pahalıya malolduğunu ne çabuk unut -

ba kaba etlerinizdeki berelerin üzeri- tunuz... Size evveıa şunu söyliyeyim 
ne, bu sefer <le birer hacımat vurdur- ki; askerleriniz, b::ına ~k fena hücum 
mak için mi gidiniz?. ediyorlar. Bö~e, sık bir saf halinde ü-

Diye haykırmıştı. zerime saldırmaları, onlar için ne teh-
Zabıta nazır muavini, kıpkırmızı ke- 1ikeli iş ... Bakınız, şimdi ne yapaca • 

• A. silmişti. Abdürrahmana cevap vermek ğım ... Dik.kat ... 
- Sc\rgili atını, (Rahman) dan ... Bu ye gir~mek. onların haksıziıklnrının ıstemiyere~ arkasındaki askerlere IRmirlerin birbirine çarptnasmdan 

sevımıi ve zekı hayvanın, ahırdaki at karşısına gerilmekti. Şimdi bu işte yal- dönmüş: hasıl olan madeni seslere, bir takım kü-
uşakları tarafından dikkatle timar edil- nız değildi. Kendisine müzaheret ede- - Söyletmeyin .. tutun şu deliyi... fürler ve bağrı.şmalar karışmıştı. Suri-
mesıne .. ve, yemlerinin de tam zaJlla - cek, iki unsur da mevcut idi. Bir.!., Su- Emrini vermişti. yeli askerlerin elindeki kılıçlar, birer 
nındn verilmesine nezaret edeceksiniz. riyelilerle araları açılmış oian (Te\·a- On beş asker, masaları devirerek Ab- birer havalanmış, lokantanın şurasına 

- İşte .. canı gönülden yapacağım bir rükler) ; diğeri de, Berberilerdi... dürrahmanın üzerine hücum etmişti... burasına fırlamıştı. Abdürrahman, ma-
vazifo ... Başka?.. Fakat bunlar, şimdiye lkadar niçin bir- Abdürrahman, derhal yerinden sıçra - hirane 'bir kllıÇ manevrasile, onların 

- Şimdilik bu kadar. leşmemişler; niçin o küstah ve zulüm- mıştı. Önündeki masayı, bir tüy gibi kılıçlannı kırarak ellerinde sadece bi-
- Eh .. sayenizde, yemeğimi yedim. kar hükümet unsuruna karŞ,ı. isyan et- kaldırarak, en önde bulunan askerin rer koçan gibi kabza1arını bırakmıştı. 

Şarabımı içtim ... Müsaade ederseniz, memişlerdi?.. üzerine fırlatmıştı. Bir kaç nefer, ho - Ve ondan sonra, gene pürüzsüz ve tan-
ahıra gideyim de, gayetle zeki ve se - Abdürrahman o kadar da lmıstı ki; ğuk feryatlar kopararak yere yuvar - nan bir sesle: 
vimli hayvanınız Rahman cenaplarına ·lokantanın pencerelerinin dibin~ üçer lanmıştı. . . .. .. " _ Haydi nakalım efendiler.. tekrar 
kendimi takdim edeyim. beşer asker yerleştirildiğinin, ve lo - Artık lokantanın ıçı büsbutun kanş- saldırın ... Fakat dikkat edin .. bu sefer 

- Hiç fena olmaz. kantarım kamilen Suriyeli askerler ta- mışt~: Her .tarafla kılıç~r P_~rlamıştı. nöbet, derilerinize geldL Şayet derile-
Artık, tarihi san'ati olan çizmecilik· rafından abluka edildiğinin farkında Abdurrahman, bulundugu k~şeye .. ar- rinizin şurası, burası yırtılırsa, bunun 

ten istifa ederek, (şövalye) ünvanını bile değildi. kasını dayıyarak kılıcını çekmış; rnucta- mes'uliyeti şu süslü ve sırmalı elbi -
verdiği Abdürrahmanın uşaklığı şere - Meyhanenin .kapısı birdenbire açıl - faa vaziyeti almıştı. seli efendi~ize aittir. 
file mübahi olanı (Don Joze); yerlere mı.ş .. Önünde, zabıta nazırının muavi- Zabıta nazırı, askerlerini teşci ede- D" b - t 
kadar eğilerek yeni efendisini selam - 'ni olduğu halde, on beş Suriyeli nefer, cek sözlerle bağırmıya başlamL?tı: 5 ıy~ li~gırmkışlı. 

1 
d 

) h d k b .. ük' b' •· ··ıt·· ·1 d ı H 1 1 h urıye as er er .şaşırmış ar ı. Hat-amış; a ıra gitmek için ora an uza - uy ır guru u ı e içeri a mıştı. - a, as an arım.. a, cesur yavru- .., 
11 

. d ki kıl k b la h"" 
1 N · · ı k t ı 1 f . 1 k tii; e erm e ıç a za rı, ne u -aşmıştı. azır pıuavını; o an a sa onunun arım .. tutun, şu A rıka ı çap mı .. vu- .::ı- ··a f b' 

Abd.. hm d' k1 · t a.-d l k d d k .. tah B b A cum ve neU\: mu a aaya yarar ır şey urra an; rse erıni masaya, or asına ;l\.tt ar ge ere ora a urmuş: run şu us er enye... v . . ko k .1 b" d 
çene ini de avuçlarına dayıyarak derin - Küstah Berberi .. teslim ol!.. Korkunç naralar camlan sarsmıştı olmadıgı 'lÇin, r u 1 e ırer a ım ge-
derin düşünmiye başlamıştı. Diye bağırmıştı. Suriyeli askerler o~uz omuza gelerek riye çekilıniye mecbur olmu_şl~rdı.v 

Şimdi, ne yapacaktı) .. Dün gece, sa- Abdürrahman, uykudan uyanır gibi bir saf halinde Abdürrahmanın üzeri- Zabıta nazırı, çıldırmış gıbı bag:1.r -
bık kraliçe i1e yaptığı mü.liııkat; önünde gözlerini kaldırmış; etrafına bakmıştı. r.e atılmışlardı. mıya başlamıştı:. 
geniş bir ufuk açmıştı. Mademki İspan- Vaziyetin, çok ciddi olduğunu anlamış- Abdürrahman, dudaklarında acı bir - Alçaklar!.. Köpekler!.. Gerileme, 
ya topraklarına macera aramak için tı. Fakat, soğukkanlılığını kat'iyyen tebessüm olduğu halde şöylece bağır • yoık.. ileri!.. Hepiniz, ileri!.. Hepinizi 
gelmişti. İ~e, mükemmel bir macera - ka)'fbetmemiş; yerinden kımıldanma • mıştı. bir iple asarım .. ileri... Yazık size .. bir 
nın esaslarına temas etmişti. Bütün ga- mıştı. Sadece elini kılıcının kabzasına" - Zabıta nazın muavini efendi!.. tek Berberinin önünden geri çekile • 
yesi; babasını ve bütün kabilesi h.Miıcı- dayıyarak başını ileri uzatmış .. acı bir Gene ölçüsüz sözler söy1emiye başla - oek kadar korkak olduğunuzu bil.sey
nı dil gir eden Suriyelilerle mücadele- tebessümle: dınız... Ağır kelimelerin size ne kadar dim, sizi maiyetime almazd1m. · · '.Ma -

fağa koşun. Tavalarda, tenc~~eıer ıı tcO' 
kadar kızgın yağ varsa getırın·. ş set' 
durmuş Afrika köpeğinin üzerılle 
pin. . . işit ' 

Abdürrahman, ıbu emri işıtil' zBl' ' 
mez, hafifçe titTemişti. Çünkü, ~ıı$ıı1 
tan tavalarla üzerine atılacWc beıııe' 
yağ, mertçesine kılıçla hücuma. 9ııd' 
mezdi. Bir avuç kızgın yağ, bır 
gözlerini kör edebilirdi. ge ' 

Bir anda zihninden bu düşiln~9b'ı' 
çen Abdürrahman, işte bu nıu 
ile 'titremiş: 00ğrı1 

- Bu köşede sıkışıp ıcaıma;n~ilrı'~ 
olmıyacak... Burada bir iş gor 
için serbest bulunmalıyım. . ti. 

Diye, kendi kendine söylen.Jll1,~ğ ~~ 
Askerlerden bir kısmı, kızgınlı. oeı: 

tirrnek için mutfağa koşmuşlar toPıııtı 
kalanlar da, salonun ortasında 
mışlardı. nod9"1 

Abdürrahman, bunların ° t.rPe1' ıS" 
kararsızlıklşnndan istifade c 
temişti. Gene alaylı bir ses1e:oi efeıl 

- Ah, zabıta_nazın :muavı•ag tıı\'~ 
di! .. Benlın karşıma, kızgın >ki siis1

11 
ile çıkacağınıza, şu belinizd: mef1111.~e 
kılıçta çıkmış olsaydınız,. dah kerıeril'11ce 
olurdum. Görüyorum ~ı, as ı-:ııllpe , 
mertçe dövüşmekten zıya?e.'.. efü'or , 
vasıtalarla hücum etmeyı ogr sUf e~ 

~ "\... ok tees ·.-.ııtı sunuz. Dogrusu lj.Juna Ç d i!tJ11 ılt , 
tim ... Kahpelikten hoşlanma ~· v 
size muvakkaten veda cdi~~ ··z 

·· ·· uru· mit ederim ki, tekrar goruŞ 
Dem.,... ı:ır' 

ı-J.ı... (ArktıSS ~ 



... Baha& 

• Son Posta ,, nın tefrikua ı 12 

liüsamettinle o -
llun arasında hiç bir 
f~y kalmadığını ken 
dı gözile görecek, 
~nra bu sevinçle, 
hıç kimseye görün -
~en çekilip ken • 
dı evine gidecek, o -
tada Hi.h;amettini 
bekliyecekti. En kı· 
sa bır zamanda da 
Süheylfının yerine 
kendisi ona varacak· 
tı. Bütün bunları 
böylece düşünmüş • 
ler, böylece hazırla· 
ınışlardı. Nasıl ol • 
ll'ıuştu da genç kızın 
k~ndilerine böyle 
bır tuzak kuracağı 
1.~ıllanna gelmemiş
tı. Ona kalsaydı, 
belki bu kadar ka • 
ra.lllık bir yola gir • 
ltııYecekti. Fakat 
liüsamettin Sühey· l" • 
aya o kadar güve .. 

itiyordu ki: 

BOY OK 
AŞK 

L R~MANI 
Yazan: K. R. Eneon 

ka:n~r.~ere gelm~ ~mi; mu~la-,medim b~ .. merak etmeyiniz, sizinle,ğı da düşünmeyorsunuz!.. Hiç olmazsa 

D. nu tutar, kabil değil gelmez.. evlenmeyı artık ben de istemiyorum. bana da telefo ed b"l' dini' r v dıgı· • ·• 
1.ye di b'l · ~ ........... t Hal Ha .. . .. n e ı ır Z!. er 

hu)tj . te :ye onuıbuı e kaınadn~.u~ ı. di"~ . tti ı;ı.z. dunkü söylediklerinizi geJ niz sözden caydığınızı olsun söyleye-
k ış onwı ar guven gı nye alsanız, beniınJe barışmak istese- mez miydi · , 
tıız, hepsini aldatmış, hepsinden kur • niz de ben bundan sonra size varmak· . nız.. . . 
az Çlıkmıştı. tan ise ölmeye razi olurum!. - Sız de ~~ndı . başınızın çaresın~ 
Bunun böyle olacağını nasıl düşüne- Hüsamettin ona inanmadığını anlat· ~kardınız, de~l ~mı:: Mera~ .etmeyi-

~ırıişlerdi? .. Şimdi biıle kalabalığın or- mak için acı acı güldü: nız, b~u da d~und~. ~ıze tele
t~ında gelinin soluk yüzünü, dalgın - Peki sonra? .. Sizi sanki buraya fon ettiıtı, çıktı.gınızı soylediler. İnan• 
gozıerini görenler onun .böyle bir oyun zorla getiren mi oldu? mazsanız, gider gitmez sorar anlam· 
0.Ynamış olabileC€ğine, kabil değil, i· - Olmadı ama, ben de gelmem('zlik nız!. 
ilanın.azlardı; o kadar suçsuz, o kadar edemezdim.!. - Ne olursa olsun, bunun önüne ge-
Saf görünüyordu... - Allah Allah!.. Neden acaba?.. çccektiniz!. Bize bu oyunu oynarruya· 

.. Sakın bunu yapan, son dakikada . - Halamı kendi elimle öldüremez- caktınız!. Halanız üzülmesin, diye baş· 
böyı~ dolambaçlı yollara sapan Hüsa· dım de .onu~ için:··. Bu sabah kendisine kalarının hayatını zehirl<!meğ<?, Feha· 
lrlettın olmasın?. Fehamet birdenbire açmak ıstedun; sızinle konuştuklarımı· metle .ikimize böyle bir tuzak kurmıya 
Oiıdan da şüphelendi. Kendisini aldat· zı _?Da ~a anlatmıya başladım. Kadın· hakkınız yoktu! .. 
Qıak için yoksa onlar, Süheyl.i ile ikisi cagız bırdenbire fena oldu, öyle kor· 
el birliği mi yapmışlardı? .. Ne olmuşsa kunç bir baygınlık geçirdi ki yüreğine - Sade sizin hayatınız mı zehirleni· 
0hnuş, ~te evlenme memuru, onun sev- iniyor sandım. yor? .. Benim hayatım da altüst olmu· 
d~ğıi genci, başka bir kadına veımiş; - İnmedi ya ... Yavaş yavaş ayıltr; yor mu?.. Ben sanki böyle sizin aıd
•llndi de gözünün önünde onlar, yan • elbet kendine gelirdi!. nızda yaşayabilir miyim, c;anıyorsu • 
tana, kalabalığın arasından geçip gid\- - AYlltmak için uzun uzun uğraş • nuz?.. Merak buyurmayınız!.. Nasıl 
1'~rdı ... Kendisi de bunu görüyor, tık. _So~ gözlerini aça~ açmaz, yüzü· olsa .. bi~b~rimi.zden ayrılacağız.:. Fakat 
&esıni bile çıkaramıyordu!.. me oy le bır .baktı.: cSahıh mi söylüyor· bugu~ ıçın. s~. yal~arı!onım, bu. ka· 

Sübeyla, Hüsamettinin birdenbire sun Sü~eyll? .. • dıye öyle bir inledi ki... dı~c~ıza şımdılik hıp ~ı~. ıey bellı et· 
larsıldıö-ın, durur g·b· ld - .. Evet, dıyecek olsam mutlaka yeniden mıyelım. Sonra d~unur, taşınırız; 
l'ii-- - 0 --, 

1 1 0 ugunu, go- dü - "l k · lbe · be de ben· d · d ku ---=- etrafına bakındı. Fehameti 0 da şup o ece tı. Korktum; yalan söy· e t sızi n n, 1 e sız en r-
&Srctü. Eğer bir bakı§la birisini öldür- !emekten başka çare bulamadım. taracak bir çare bulunur. 
lllek kabil olaaydı Fehametin gözleri - Neden sanki ölecekmiş?. Ni~an• Bir iki dakika kadar 1ıustular. Hüsa-
onu oracıkta söndürecek kadar hınçla lanmaaı bozulan, evlenmesi geri kalan mettin biraz yatışmış gibiydi. Sonra 
~ine çevribnifti!. her kızm halası ölmez ya)... birdenbire gene sinirlendi: 
&aşını çevirdi, görmemezliğe geldi. - Orasını bilmem ... Bu katfın, ~.. - Ya ben Fehametin yiizüne nasıl 

4tır ağır merdivenlerden aşağıya indi- k~la:ı?.~n halasına be112Jemez.. ben ku· bakacağım? .. Belki de bunu benden bi· 
lıer . .• . • • • • . •. • • . • • . • •. ... • .. . •••. •••••.• •• •• çükl=den beri ne annemi tanıdım, lecek! .. 
•. ...• • . ... . .. . .. . . . • •.. . . . ne mı... Bana onları ara tını yan, daklar 
...... ......... ... ... :::::: :::::: :::::: onların eksik~~ini belli etm!yen halam Süheyli, du ını kanatacak gibı 

Otomobilde yalnız kalır kalmaz, Hü
lanıettinin ilk sözü: 

- Yaptığınızı beğeniyor musunuz?. 
~ek oldu. İnadınıza mı yaptınız? ... 
c..orla bir adama varmak, dünyanın ne
resinde görülmüş bir iş? .. Ne istiyorsu· 
l'luz, benden? .. 

Süheyıa bu kadar acı söderi duyma• 
Ilı. gibi 8UStu. • 

. ltinıbilir daha neler işidecekti?. Hep
~1:ne hazırlanmıştL Yalnız şoförden çe· 
ındi. Bereketvenıin kıi otomobilin or· 

tası camla bölünmüş, şoför yeri ayrıl· 
lrılftı. Camın biraz aralık duran parça· 
tını da itti, kapattı. 

lflisamettin, hep öyle öfkeden titre· 
h titreye söyleniyordu: 

- Ne bekliYorsunuz? •• Benden ne 
lınıuyorsunuz? .. Madamki 'bugün bu-' 
~Ya 9elecektiniz, neden yalan söyledi· 
llıı, neden beni aldattınız? .. Kabahat 
~ .. ettim?.. Ss düşündüm; herkesin 
~~küçük düşmey~iniz, diye böy
d bır çare buldum. Keşki bulmasay • 
~ ıın, keşki sizi düşünmeseydim... Me
ıe.r, siz böyle bir iyiliğe liyik değil • 
~lŞsiniz!. Kimbilir, dün bana söz ve • 
l'~rken beldci de içinizden bunları dil· 
tünüyordunuz; o kadar çabuk razı ol· 
lrluş gibi görünmeniz, anlaşılan, Feha· 
tnetıe ikimize bir tuzak kurmak için • 
h'ıi 1 ş .... 

Süheyla artık dayanamadı: 
- Size tuzak kurmayı falan düşün· 

oldu. Ben de onu hem ana gibi, hem de ısırıyordu: 
baba gibi severim benim yüzümden o- - Merak buywmayınız, ona da an· 
na en ufak bir fenalığın gelmesini bile latırız. Mademki o da sizi seviyor, el· 
istemem. bet, sözünüze inanır!.. 

- Fakat başkalarına ettiğirıiz fenalı· (Arkası 'VCU') 
= 

[ nhisarlaT u. Müdürlüğünden: 
1 - 10000 kilo bel ipi pazarlıkla satın alınacaktır . 

D - Pazarlık, 21/Vl/9:rl tarihine rast lıyan pizarteQ günü saat 18 da Kaba .. 
tafta l.evazım ve Mübayaat fUbe sindeki alım komisyonunda yapılacaktlr. 

m - ŞartıuuneJer paruız olarak her gün IÖZÜ g.çen fUbeden alınabilir. 
iV - İatekHlerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte~ '1,5 güvenme para

Jarile birlikte adı eeçen kamisyo na gelmeleri Uia olunur. c3275• 

* * 20,000 kilo eald evrakı matbua : Kabataş Kırtuiye ambarında 
8,980 adet Bomonti bira fif8i : Likör Fabrikaaında 

M,956 adet muhtelif clııa teneke kutu : cn.ıt Fabribnnda 
30,000 kilo tahta parçalan : Kutu • 
3,000 • ıskarta kınnap 
3,000 • ıskarta ip : 

Abırkapa Bakma evinde 

4,025 • eaki ıskarta kanaviçe : 
6,158 • • ' ip : 
ı.=e • • • çal : 

Ahırkapı depcmmda 

584 • • • kmnap : 
3H • • • etiket bed. Ahırkapı Bakım evinde 

7 ,625 , , yamalık kanaviçe , deposunda 
Yukarıda cins ve mikdarlan yazılı ıskarta malzeme 1:2/VI/9"J7 tarihine rastıı

yan salı gilnü saat (15) de pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin mallan görmek üze. 

re hergün hizalarında gösterilen mahallere, pazarlık içjn de tayin olunan gün 
ve saatte % 15 güvenme paralariyle bir tikte Kabata§ta İnhisarlar Levazım ve 
Mubayaat Şubesi Müdürlüğündeki Satl§ Komisyonuna müracaatlan ilan olunur. 

c3278• 

Hozatlı Kadın .. 

Dünkü lasmm hiili1881 
Hlllyenln muharrtresl pederinln me

mur bulunmaaı dolaJJllle Anadolunun 
Şark tarananncıa bir bzadadır. Kaza -
lannda Jamlle anılmıyan fakat <Hozatlı 
tadın) denilen yaşh bir klmse .ardır k1 
mubarrlrenln meratım celbed1yor ve bir 
IÜD evine giderek: 

- KendJ.slne niçin Bosatlı kadın de -
diklerini soruyor. Hozatlı kadın lçlnl çe
tlyor ve ba§mdan geçen maceralan an
latıyor: 

Yazan: Peride Ceı•ı 

biç çalmıyan gomşular bdama doldu. 
Hepsi Murat ağanın iyiliğinden söz açtı 
Sonram içlerinden biri ihtiyarın bana a· 
cıdığından gansınm üstüne almıya razı 
olduğunu diyivedi. Ben o zamanlaı· yir -
mi beşini doldurmamış tazecik garı idim 
hatunum. Murat ağa yetmişini aşkındı, 

baktım olacak gibi değiL Eğer sözlerine 
gitmez Murat ağaya varmazsam köylü 
ler bunu yanıma gomıyacaklar, onlarm 
gönlü olsun dedim. Sonumun kötüye 
varmasından gorktum. Yetmişlik ihtiya
ra, altmışlık gansının üzerine ikinci ga
rı oldum. 

cOn yapnd.a iten babuuu kaybedl -
yor. Annesi de hayata göalertnl yummak 
üze.re oldutu blr sırada, onu Akkoyun -
lulann Aliye veriyorlar, tam mes'ut ola
catlan bir zamanda harp çıklyor, All as
kere gtdlyor. Hozatlı tadın bir gün çeş • Gene de köylülerin sesi gısılmadı. Şur-
me be.şmda ıu alırken, her~n çekin - da hurda gulama gelirdi. cGaç goca ar • 
d1l1 Kara Yusuf onu dala kaçırıyor. Ho- tığı gan, daglarda süründü, sürüklendi 
zatlı kadın tam blr yıl daldan dağa heri- bizamanlar, nasıl da buldu zengin goca
nn peşinde zorla geziyor. Nihayet Alinin Yl> diyorlardı. Gccam suratımı bıraz asık 
muharebede tehit olduğu haber alını • ı .. . . 
yor, Yusuf da onu nik1h ediyor. Fakat gorse sakalını tıtrete tıtrete cadın oros-
blr müddet .10nra Yusu.tu da bir kavgada puya çıkDUjtı. Gaç gocadan sonra aldım 
wruyorlar, Hozatlı kadın iki c;ocutUe or- M!Dİ, bin ye de bin şükret> diye, bana 
tada kalıyor. İtibarı da taımamıştır, öağa hiddetleniyordu. Hatta gızanım bile bir-
ka.çtıtı için herkes onu kabahatli bul - .. . da 

ttad k dlalnl thme evine kabul gez gorem dıye, gapısın n geçerken tat-
~ ~· en ladı beni. Kim bilir kim öğretti bunu o-

na.. Masumun ne ginahı var ki.. Amma 
Çalışmak ıçın kimin tarlasına gayri içime bir tiksinme gelmi§ti hatu • 

gitti isem csuysuz garı gocası siperde vu- num. Köy bana dar geliyordu. Rüyalan
ruşurken dağlarda gönül eğlendirdi• di- ma gara gara .köpekler giriyor, hep üze
ye, bana yüz çevirdiler. Bir gün damda ıime havlıyorlardı. Bunlar bazan deği • 
derdime yanar, gucağımda gızanım ağlar şiverir, yüzii!ri kih gocam, kih arkam • 
dururdum. Çobanların Nuri geldi. Nuri dan demediklerini bırakmıyan gomşula • 
köyde sarho§luğu, soysuzluğu ile tanın- nmın yüzleri gibi olurdu. Hepsi üzerime 
mı§, iki garısv.u bu yüzden ince hastalığa gelir beni paralamak isterlerdi Ne uy • 
dülfirüp öldürmüştü. Huyu gibi yüzü de kum, ne iştiham galmıştı .. Dünyayı ga~ 
çirkindi. Saçlarının dibine gadar çiçek gara görüyoclum. Biyıl geçti böylece. 
bozuğundan galbur gibi idi suratı.. Ba- önce ortağını öldü, sonra gocun. Galbi 
na: cGız garım olur musun, dedi?. Sü - çatlamıJ. Gse de kimseler ihtiyardı, cli
rünmekten gurtulursun böylelikle, yok- ye söylemedL cGan Yusuf gibi bunun da 
sam halin fena olur>. Öyle bunalmıştım, bqmı yedb dediler. Yusuf iyi adam ol• 
öyle bunalmıştım ki.. Garşı goyaca'k hal du, ben fena. Param pulum vardı gayri. 
yürejlmde y(.\ktu. Henı de iki gündür Jl· Amma alulanmışbm, bir kere derinden. 
zanıma ekmek bulamaml§tım. ~.Peki> de- Gönül rahatım yoktu. Gızanımı yanıma 
dim. Şimdi ha'1rlarım da yürelfm titrer alayım dedinL Oğlan beni istemedi. o sı
hatunum. Tam dört yıl Nuriye ganlık ralarda idi. Bir gün köyde bir havadil 
ettim. Sanki bir cehennt:mde gavruldum, yayıldı. Ali gelmiş. Meğersem ölmemif, 
bittim amma.. Gece demez, gündüz de - yesir düşmiif harpte.. Onun sağ oldu • 
mez içer, sonra saldırır üstüme beni dö- ğunu duyunca yüreiimi sevinç örttü. O 
ver, döverdi hk zamanlar zulmü yalnız benim ilk erkeğimdi, ejer o gitmese idi. 
bana idi. Sonralan başladı oğlanıma da Ben bu hallere düter miydim? Uzerime 
el uzatmıya. Baktım gı7.aDUll herifin yum gül atmamıştı ki dikeni batar diye, h~ 
ruklannm altında can verecek. Yüre - hatunum .. Aradan bir hafta geçti, bir 8ÜD 
jime taş bastım, oğlanı getirdim Alinin eapım çalındı. Açtım, yüreiim bojazı· 
anasıaa bır:ıktım. Köylüler ne dediler, ma tıkandı. Alim garpmda durup durur
billi misin hatunum?•·· Ne yüreksiz ga- cJu. Sonı'a içeri girdi, brplıklı oturdum. 
n, evlldı da yokmUf gözilnde, atıvedl 'ba- cHutayım, mdan daha evvel gelmedillb 
pndan bakıaldı hele!• diye, küfür etti - dedi Yüzü 80lınUf, göderinin altı ıöier-o 
ler arkamdan .. Hem oğlanın hasreti, hem mi§, öyle çökmüf. öyle fena olmut ki A • 
Nurinin ·yumruklan altında bir deri bir lim. Amma gene üzerime dejen bakıf).an 
kemik galm)ftım. Bir gün Nuri beni ge- okprdı sanki beni. Benim hep önüme 
ne fena hırpaladı. Canım boğazıma da - bakUjımı, söz etmediğimi aörünce •P 
yanmıştL Galdırdım toprak testilerden dedi, her teYleri anlattılar bana, bir de 
birini üze.rine fırlatıvedim. Yıkıldı yere. RD de bakaylDl>. Baf)achm •IJ.am1ya, ne 
Ben de gorlrumdan gaçtun. Nuri IOIU'a .. geçmi§le başımdan itte sana dedljim gibi 
dan kendine gelincıe •bot olsunt de~ dedim ona.. Sözüm bitti. Ben ıalkıp ıt· 
Tam dört yıl kahnnı çektikten 80lll"8 on- decek sandım onu. Halbukim ne yapb 
dan da böylece ayn1"edim. Ne idecem biliyon mu? cGız ağlama işler düzelih 
fimdi diye, kaygulanırken, imdadıma kö- dedi. O gece bende galdı Alim. Amma ha
yün batın uyılır zengin ağalanndan li pek yamandı. Yesirlikte ince hastalıla 
Murat ağa yelifti. Beni gansına &ak - tutulmuı. 
mak için damına aldı. Tarlasında iş vedi. Ertesi gün gızanımızı anasından alıp 
Yatıp kalkıp dua ederdim adama .. Amma getirdi. Oğlan ikimize de surat ederdi, 
gene gara bahtim arkamdan yetişti ha - benden gaçardı. Bucak bucak. Ali cgm 
tunum. Tarl&ida çalışırken bir gün Mu • merak goma yüreğine, o da düzelir> der
rat aja üstüme hücum etti. Zor gurtul - di. Amma ne oğlan düzeldi, ne de kendi 
dum, titrek parmaklarından ihtiyann. iyi oldu. İki ay sonra ellerimle gapadım 
Ağlıya ağlıya gaçtım. Ertesi gün gapıım (Det•amı 11 inci ..ıyfadaJ 
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iTTIHAT VE TERAKKiNiN SONU 
Tail~ Enver we ~mal nasıl kaçtılar, nasd öldüler ? 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

İttihatçılık ve faal siyaset sahasını 
Sebilürreşatçılarla yaptığım 

son mücadeleden sonra kapattım 
• 

1 

1 

8.0K P'OB!".A 

SON POSTA 
nın 

TARiHi 
TEFRIKASI 

8-
Yana : il. Ruim Ôlpa 

Bana ve benim gibi olanla • ı Ieri dostlarımdan ibaret olan ticari bir s t • t • • • ı • h • 
ra karşı küfür makamında cltti· firmanın işlerini takip etmek üzere a V r 0 m a a Ş l re l 0) D re) 8 er) Ş e ) r 
hatçı!• diye hücum eden bu unsurun Rusyaya gittim. Bana hücum eden 
içinde hatta mandacılarla Sebilürreşet· zümrenin bir kismı, milli hudut, milli k ı d b • • • k t t l 
çılann hazan ?irleşt~leri bile görülü- istiklil ve milli hakimiyet ~re~iple~i- ç o c u ar l n an l r ı n 1 l zar 1 ar ve 
yordu. Halbukı o tarihlerde arıık İttı· ni sonuna kadar ve azamı ifadesıle 
hatçılık kalmamışıtı. müdafaaya taraftar olmaklığımdan ile- h •• k A d il d la 

ittihatçılık eriyip gitmişti. o k~dar ri ~liyo~du:. Se~il~rreşa~ı kısmı da, U Um ara yo a ) r 
ki, aralarında benim de bulundugum binbır muşkulit ıçınde vucuda getir • 
küçük bir iıtihatçı zümresi, İttihat ve diğim matbaa ile tedarik edilen kağıdı Vezir hiç tereddüt etmeden: 
Terakkinin vatanseverlik ve Türklük yalnız Sebilürreşat için kullanmamı ıs· _Emriniz ifa edildi şevketlim! 
premibinden maada bütün programını tiyen şeriat tüccarları idi. Siyasi haya- Diyerek, çocuğun, gözünün önünde 
ve bütün siyaset sistemini inkir edi • tunda en son yaptığım siyasi mücade· nasıl boğulduğunu .. gene gözünün 6-
yor, bunun yerine, siyasetin, siyaseti le bu iki unsura kanı oldu. İttihatçı ha· nünde bahçesinin bir köşesine ne su • 
kendilerine meslek yapanlar tarafın • yatımı, küçük mikyasta da olsa, böyle retle gömüldüğünü, acıklı bir masal 
dan değil, bizzat muayyen bir iş ve bir cmücadelecib ile kapamış oldu • gibi anlattı. 
meslek sahibi olanlar tarafından ve ğumdan dolayı bugün kendimi mes'ut EfrAsyab .• vezirın anlattıklannı din· 
mesleklerinin bir vazifesi olarak, m~- saymakta haklı olabilirim. lertten, bir kaç defa teessürle kıvrandı. 
leğin mümessili sıfatile yapılması gı- Onlar bana o zaman sekter ittihatçı nihayet yalnız: 
bi bir fikre doğru gidiyordu. diye hücum etmişlerdi. Halnıkt, an • ~ Ne yapalım; Allahın takdiri ••• 

Bununla beraber, bu zümre bu fik· lattığım zaman, ben artık sekter itti • Diyebildi. 
rin karşısında dogmatik olarak ta ha· hatçı değil, hatta ittihatçı bile değildim. _ 2 _ 
reket etmedi. Başlıca taraftarları Mem· O tarihte, geride bırakmış olduğum on F.lriayilt, Lidya kralı Krediale 
duh Şevket, sefir Muhtar, ittihatçı Ali bir senelik siyasi hayat ve dünyada harlte ıirili7or 
İhsan ve l>enden iba~~t .?la~. b.~ f~~· ~uhur~ gelen vukua.ı. benim kafama ı Aradan iki gün ~i. 
mütarekeden sonra turlu turlu. fıkir: ıçtimaı. ve felsefi bır kurt sokmuştu. Efrisy9b.. işlerin istediği gibi halle-
lerin kayn8:d~ğı bir ~~n ~.lın~ekı Kafası ilmin ve felsefenin k~rtları ta • dilmesinden memnun idiyse de, hali, 
memleket ıçınde, yenı bır fikırdi ve rafından ısınlmıya başlıyan ınsan, dog· sinir buhranı geçiriyordu. Olur olmu 
bunun bir de programı vardı. Bilahare, matik bir ruh yaradilışında olmadığı şeylere kızıyor .. bağrıyor, çağrıyordu. 
Avrupada .~';180lini _ve Hitler tara.f~ • zaman, faal politikacılık .!apamaz. O Bugün öyle bir hidise oldu, ki hü• 
da:n diktatorlük yolıle hayata geçı~l • zaman ben de bunu pek guzel anladım kümdarı çileden çıkardı: 
meğe çalışılan esaslar hangi esaslar ıse, ve siyasetten uzaklaştım. Bunda isabet Bir müddet evvel kendisine dehalet 
bu programın unsurları da ayni un .. • etmiştim. Milletin muayyen bir hede- sden bir Savromat aşireti vardı. o, aşi· Delikanlılar atlarına binerle\', Ama• mayız. Biz, yay çeker, cirit atar, ata.~: 
surlardır. Bugün, Avru~da, pek ~u- fe doğru gmürülınesi işini, ilim ve fel- I reti, payitahtı olan Ekbatan şehrinin zonların yakınlarında dolaşırlarmıı ve ner, yajmadan hoşlanırız. Bizi Jrrd~. 
him i9limaiyatçıları, cemıyet ve sıya· sefe adamları değil, gözlerinin önüne haricine yerleştirmişti. Amazonlar, onlara saldırınca kaçarlar- ze karı edinmek, bizimle güzel ~. 
set adamlannı tara~ar kazanmış olan müsbet ıbir hedef koyup, herkesi o he- Bu aşiret, abudi.ye~ ve itaat maka • mış. Amazonlar, nihayet bu lehlikesiz mek isterseniz, yerlerinize gidiL ~ 
bu fikirler, Türkiyede, o tarihlerde bu defe doğru sürüklemesini bil~n hareket mında, her akşam, hükümdar sarayına, yabancılann yakınlannda dolaşmalı • rebileceğiniz malla~ getirin. ~ 
küçük ittihatçı zümresi tarafından ve dehaları yaparlar. O zamanların bin kızarmış bir av hayvanı getirivorlardı. nna alışmışlar,. sizi burada bekleriz. 
Avrupadaki fikir hareketi~de~ !ama • türlü keşınekeşleri arasında, l:>ütün fi - Bu akşam, aşiretin i~ri gelenl;ri elleri Ama2xmlar.. öğle vak.itleri, büyük Diye cevap vermişler: 
men bih*r olarak neşredılmıştır. ~- kirleri bir araya toplamanın, bütün 1 boş geldiler ve bugün hiç bir av hay • bir sahaya dağılır .. birer ikişer kişi Delikanlılar, bu teklife kınmqllt: 
cak, biz bu fikir üzerinde dogmatızm kuvvetleri ayni istikamete doğru sev- vanı vuramadıklarını söyliyerek itızar olanlk istirahat ederle- Delikan· Gidip mallarını getirmişler; fakat b 
yapmadık. Bilhassa, henüz hiç bir mes- ketmenin ve nihayet her ŞP,yi ve her 1 ettiler. lılardan biri, bir gün, tek başına uyuyan dınlar, bu defa da: 
leği şu~, ve mesleği t~şkilat_ı bulun· kuvveti yal~~ bir hedefin ~in~e Efrisyib .. bu hali, abudiyete münaft bir Amazonun yanına sokulmuş, onun - Madem, ~i ~balarınızın, ....ıarı: 
mıyan bı~ ~em~~k~~te, böy!e bır progra t~tmanın bu tun -~ırlarını emsalsız. ~ır i gördü. Aşiret reislerine, pek fena söz· koynuna girmiş. Amazon, uyanınca, kı· n_ızı~ ~yetine katlandm:.;:Z.. 
mm tatbı~ı ~uş~ul ol~ugunu ~· • g?Z vuzuhu v_e Y.~k~_ek ~ ~uvvetı ıle ı ıerle sövüp sayaraık hakaret etti ve on· zacağı yerde memnqniyet göstermiş ve z1?1 ıçın bır fedakirlık daha ~ 
mkta gecıktiğimız glbı, Musolını ve bılen deha, bm turlu tesırler~ ve mu - 1 klrdan, muhakkak, kızarmış bir av hay· işaretle ertest günü gene gellllesini ve Bız, buralarda, herkese zarar Bisf 
~Kitlerin tamamen. ~ddma. ~lank, ha kavemetleri birer birer telif ederek vanı getirmelerini istedi. kendisWn bir refikasını getireceği b~rad~ .oturmaktan kork~~ 
tlkri~ bayat~. g~ırılm~~i .. ıçın dogma- birer b}rer yıkarak, varmak istediğı he- Aşiret reisleri. hakareti çok ağır bul· için bir arkadaşını da beraber getirme· dınleyı~ız; başka bir yere gıdeliJll. 
~ ?ı~ diktato~luk usul~~un de muha· d~fe vasıl oldu. B~~ -~üşen va~i~e, bu dukları için ·hükümdardan iatikam al • sini anlatmış. Demışle~. . . . ınldaft ili 
itfı ıdık. O tarıhte bu fıkır, Avrupa~, yüksek dehanın müşkul hamlesını boz· mıya karar verdiler. Bö lelikle Skit delikanlılan birer A· Bunun uzerıne Sk~t deli~:-- -.1ra 
başlannda Durkhelmde bulunan bır mamak, onu faaliyetinde rahatsız etme- * Y 

1 
nl 

1 
nl k dil Amazonlar, Karadenız sahilinde.-:-

kısım içtimaiyatçılar tarafından miida- mekti. Pek küçük olmakla beraber, bu· ~azo:. a 8edi aş~l ar ve 0 arı en e- doğru yürümüşler ve Palos Jılootillilt 
f,1a ediliyor ve i~ defa olarak, kı~en gün. ben bu vazifeyi tam yapmllJ ol • Bu aşiret, Kabadok~a~ yaşayan nne rı nmış er. . . . .. w üç günlük şimal~ konmutlar. ()dlM 
Almanyada Weımar kanunu esaaiaıne maktan dolayı derin bir vicdan huzuru Saromat. (•) halkından idi. . Er~ekler, kanlarının dilinı ogrene- çoluk çocuk sahibı olmUflar. . • 
girmiş bulunuyordu. Biz bunlardan ha- du ktayım. Bu aşırete mensup adamlar, k~di- memışler; f~t ka~~lar; ~ zamanda, Fakat bir gün, prktan telen Sldt 
berdar değildik ve Avrupada~~ ha • rı:t:at ve Terakki iyi veya fena bir l~rini~ ~kitlerle Amazonlarda? tiıre • kocalarının lısanını ogrenmışler. lerin hücumuna uğramıtlar •• bu~ 
reketten ben, şahsen, ancak uç sene çok feyler yapmıftı. Ne olduğunu bjr diklennı anlatırl~rdı. ~azon~ar,. y~l- Eritekler, kadınlarına: hicret etmişler .• gelip Midya ~ 
sonra haberdar oldum. 929 dan sonra kaç kelimelik bir tarif ile ifade etme • nız kadınlardan ı.baret bir kabıle ımış. - Bizim anamız, babamız.. malımız, sıjınml§lar. 
faşizmin ve Hitlerizmin esas unsurla • nin iınkinı bulunmıyan İttihat ve Te- Bunlar, bir gün, Yunanistandan gelen mülkijmüz var. Burada,göçebe yaşaya• * 
nndan biri olan bu fikir, bizim kafa • rakkinin yaptığı iyi şeylerden i:>iri de Rumların hücumuna uğramış. Arala· cağımıza, gidip yerlerimiae yerleşelim, Savromat qiretinin reisleri, ,_ıerı-
mızda, devlet denilen içtimai müesse- benim gibi bazı unsur~ına memleket rı.nda, günlerce muharebe devam et • siz, bizim karılanmız olursunuz. Biz de, ne gidince, cirit atmak hünerini öjrell• 
s:enin istikbalde, kendi kend~e alaca· meseleleri karşısıMa tam ve derin bir miş. Ama1J0J1lar mağlup olmuşlar. üstünüze baŞka kan almayız. meleri için kendilerine tealinı obDal r 
ğı bir şekilden ibaret kaldı ve bunun samimiyetle, her hangi nefsani ihtiras- Rumlar, sağ kalan kadmları, Yunanis· Demişler. lan tehir çocuklarından birini bojll'" 
için de dünyanın bir tekamül devres! Iarı mağlup etmesini öğretmek olmuş- tana götürmek için, üç gemiye doldur- Amazonlar ise: Jayıp kızarttılar ve av hayvanı ~ 
geçirmesi iktiza ettiğine kani olduk. tu Ben bu terbiyeyi ittihatçılık için muşlar. . - Biz, evlerinde oturan, aile iljleri rek hükümdfra gönderdiler. 
Bugün bütün dünya bu tek~ül.ün Y~ .d~ geçirdiğim hayata borçluyum. İtti • Amazonlar.. ge~l~~ erkeklerı ile uğraşan Skit kadınlan gibi yaşaya· (At'kaa _,.L 
lu üzerinde olmakla beraber, ıstı~balın hat ve Terakkinin Türkiye tarihinde sa~o~ ederek oldurmuşler ve ge- ] 
müsbet ve konkret olarak ne getırece- yapmllJ olduğu en büyüık şey budur: m~l~rınde. ~rbest ~lmışlar; faka~ ge- 1 istanbul Belediyesi ilini U'I 
ği belli değildir. Vatan ve milliyet sevgisini herkese ~ı ~ı:s~nı ve denız. yolla~nı bilme· ~ • 

insanlann bu~iinkü içtimai hayat • öğretmek ve insanlara ferağat duygu• diklerı ıçın, ~~adenızde, ruzgAr~.arın 
tarı o kadar karışık ve çok unsurun te- sunun lezzetini tattırmak. ve ~}gal~nn ~n~ne katılmı~lar. ~yl~ 
siri altındadır ki hayata her hangi bir (Arkan "4f') ce bılmediklen bır yere, Skıt sahıllerı· 
doğmatizm ile bakmak ve ona böyle ne atılanak karaya çıkniışlar. Karada 
bir doğm ile şekil vermeğe çalışma~ 1 r b_~r .. ~~ddet ile~ledikt~ sonra bir at 
çok yanlış olur. Bolşevizmin bugünku NIJbelçl surusune t~aduf_e~ışle~ ve atlara at· 
vaziyeti bunu gösterdiği gibi faşizm ve l..c eler lıyarak Skit arazısını yagmaya batla • 
Hitlerizmin tekamülü de ayni neticeyi zan mışlar. 
verecektir. Hayatta yer tutacak olan .. ~ DilMılfl olaa enaneler ......,. Skitler .. ~ze.~ ·~.binen, iyi ha~p ~ 
her hangi yeni bir fikir veya yeni bir Waab.ı cllaetaıdelüler: ~n, başka tur~u gıy.men, .ba.~k~ bır dıl 
cemiyet akidesi, mutlaka demokrasi ha· A.Uaraıda: <Üniversite), Beyaaltte: soyleyen bu. d~~anları~ın onunde ş~-
vası içinde büyüyecek ve ondan gıda <Cemil>, Karaıilınrilkte: lFuat>, samat- şırmışlar. Bır gun, ellerıne geçen bır 
alacaktır. yada: CErotuoa>, Bytıpte: <ArU Beflr>, kaç cesedi muayene edince ve Q.Zama· 

EmlnönOnde: <Büaeyln Büantl>, Köçük· na kadar erkek zannettikleri bu yaman Bu fikirlerde olan insanların faal po- A-" Balark" ünd <Bllil> 
pazarda: <Hulwu>, oy • süvarilerin kadın olduklarını anlayın-litikacılık yapmaları imkinsızdı. Bil • hr ini de <Hamdi) Fenerde· (Vl 
Şe em n : • · - ca hayretten dona kalnıışlar. has:;a o tarihte mücadele, i9limai aki· t.all>, Alemdarda: <Sırrı Asım>. 

deler arasında değil, Türk milleti ile, ae1otıa elbetlndekller: Skitler, düşmanlarının kadın oldu .. 
onun bir kaç türlü düşmanı arasında tatıtW caddesinde: ı Oalataaaray ), ğunu anlayınca, onları öldürmemeye, 

d. d B · · f 1 · (Garlh>, Oalatada: <Hidayet>, KurLuluf· sagw sagw yakalanuya karar vermişler. cereyan e ıyor u. unun ıçın, aa sı-
'h k B ta: <Kurtulut>. 141.0kada: <l'eJSl>. Be- Bu jc:e de .ai1rlü, kuvvetli delikanlılar yasetten uzaklaşmayı tercı etti . en flktafta: <Ali Bala>. " ~~ 

de sabık mandacılarla Sebilürreşatçı • llol'ulçl, Kadlki7, Adalarda: ••• ••• memur etmişler. 
af d 1 l ·ıerek bana kar- Öatflclarda: <ittihat>, San7erde: <A· lar tar ın an e e e verı -. , (•) Ka'-.a...L... .. · ..:-.1.11.1 •-L-- _._ 

aı yapılmış olan bir hücumu savdıktan l' •f>, KadıtöJQnde: <BtlJflk>. <u,ıer>. --.r• ,...._... n.ııaar11 yr 
-. BIJlbdada: (l)inas1 Rlza), Be,bellada. 1'7etiain anaha farld8lnde bir krallık· 
sonra, matbuat müdürlüğünden ist_ifa· da: ,Tanaf>.. ı.. 
de ettim ve bir müddet sonra, saliip • ~ ........ ..-"'!"'9!!~-"'I"".,.... ... ~~~__, 

Beyoğlu Belediye Şubesinden: 
Başıbof olarak bulunan Kurt Köpeji la aziranm 8 inci salı günü puar1*1a .ata-

lacaktır. İsteklilerinin daireye müracaat lan. (3287) 

* * Belediyeye bağlı hastanelerle diğer m ÜPsseselere lüzumu olan 448320 ldlo: 
mek kapalı zarfla eksiltmeye konulmUf tur. Bir kilo ekmeğe azami narh 
konulmuştur. Llstesile prtnamesl levazım müdürlüğünde görülebilir. ~ 
14/6/937 pazartesi günü saat 15 de Da~! Encümende y~pılaca~tır. lste'kliW Yflf' 
No. lu kanunda yazılı vesika ve 3882 lıra 14 kuruşluk ilk temınat makba& _,..ıı 
mektubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflannı yukand.a 7-
günde saat 14 de kadar Daimi Enclimene vermelidirler. (B) (3058) 

* * ' Cilt Cinsi Beherinin muhammen bedeli hk teminat '101 Ura •-' 

9100 Sirkeci • Bakırköy otobüslerine bilet) 
6000 Taksim - Yenimahalle • • ) 3 kuruş 25 santim 

13700 Keresteciler • Eyüp • • ) 

28800 ~ 
Yukanda cinsi, miktan ve muhamm~n ~e~eli ~~zılı ol~ bilet açık umarah ka'" 

konulmuşlardır. Nümune ve prtnamesı gorulebılır. İstekliler 2490 n bil• 
nunda yazılı vesjka ve hizasında ıösteril en ilk teminat makbuz veya ıne1dU 
beraber 15/6/937 salı aünG saat 14 de Dal mi Encümende bulunmalıdırlar-

{B.) 



9 liaziran 

liataydan gelen hey'et 
Atatürke Hataylıla~ın 
şükranlarını arzetti.11 

il lBC!§ tarafı 1 inci :;ay_faCia) tan sonra, Hataya dönecektir. 
tae /\.danadan buraya g~!di. Pay as is - Hataylılar; dün, Galata rıhtımında kar-
~ 8Yonunda nahiye müdürü vesair ba- şıladıkları Hariciye Bakanı Tevfık Rüştü 
d ze~at tarafından karşılandı, istasyon- Arasla, ve Numan Menemencioğlu ile u
/ bİsır kahve içip biraz istiırahatten son- 7un uzun görüşmüşlerdir. 
b~ k€nderundan gelen iki otomobile Hataylıların, bu konuşmadan edindik
~nerek İskenderuna gitti. Öğrendiği - lcri fotibadan çok hoşnut oldukları, göz
i t ?öre Adanada Halayın müstakbel Jerini dolduran sevinçten kolayca anla
tş erıne ait bazı konuşmalar yapmış - şıJıyordu. 
ır. Dlin bir muhnrririmiz Hataylılarla gö-

b İskenderundan gelen mevsuk ha - rüşrnüştür. 
b erlere göre Ermeniler arasında yeni Hataylılar h\?yetinin mensuplarından 
~ hareket başlamıştır. Bu hareket, bjrisi, muharririmizin suallerine, şu söz
"',?llenilerin Türklere karşı bir dostluk !erle karşılık vermiştir: 
~osterıneleri şeklinde tecelli ediyor. c- Buraya, bizleri istiklalimize kavuş
ı: .. ~eniler diyorlar ki: cTürkler gayet tııran Büyük ŞC'flerimize tcşekkürlerimi
lnırni insanlardır. Fransız müstem - zi ve minnetlerimizi arzetmiye geldik. 
dekeeilerinin bize yapmadıkları kalma- Bugünleri idrak etmekten duyduğumuz 
k~ Vaktile Türkiye topraklarından çe sevinci tarife, tasvire kelimeler kadir de
at ~eklerini bize ancak yirmi dört sa· ğildir. 
k evvel haber verdiler ve o zamana Hatay, saad('ti payansız bir bayram 
~d:r bizleri istedikleri gib'i kendileri- i1::inde çalkanrm:ktadır. 
~ alet ettiler. Biz Türkler içinde bil • 1 haziran tarihi, cHatay bayrarnh ola-

y~~k, Türkler]e·dost olacağız ve dost rak kabul olunmuştur. 
0",1ıalıy1z. Bizi t>u hale getirenler içi - Bugün Haiaydn, her şeyden ehemmi-
~Zdeki politikacılarla bizi kendi po - yelle telakkı edilen işi, dil meselesidir. 
h~ıkalarına alet olarak kullanan ecne- Hatayda konuşulan lisan türkçedir. 
ılerdir.> Dilimizi daha fazla umumileştirmek 

he 'Yeni Hatay rejiminin kabulünden için, azami fedakarlıklara katlanmakta
ri Ermeniler arasında bu fikirler he- yız. 

inen hemen umumileşmiş gibidir. Mekteplerimizde, dil işine, daha büyük 
Hatay hey'eti şehrimizde bir hız vcrilmış bulunuyor. 

l\nbün, Hntaydan gelen üç kişilik h.ey:t Çocuklar, yer.ı harfleri büyük bir ko-
karadan sebrnnize muvasalat etmıştır. ]aylıkla zihb:ılerine yerleştirdiler. 

la :Su heyet,s Şeyh Marufun oğlu Abdul- Atamızın nurlandırdığı medeniyet yo
b·h C:illiden, Mehmet Dervişten, ve Sup- hında, yarım adım geri kalmadan ilerle-

1 Bedirden miiteşekkildir. mekteyiz. 
:Su zevat evvela Ankaraya gitmişler, Kodınlarımız ve erkeklerimiz arasında, 

:tada, hükumete, teşekkürlerini ve min- şapka giymiyenler, parmakla göstcrilebi
d:ll tini arzettikten sonra İstanbula lecck kadar azalmıştır. 
0tınıüşlerdir. H:ıtay bayraj{ı etrafındaki tcreddüdler 

b_llatayJılar heyeti dün. İç İşleri .~akam de kalmamıştır. Bugünkü bayrağımızın 
~:J' Şükrü Kaya vasıtasile, Ulu Ondcri- aynen muhafaza edildcsi, hiç değiştiril
~ de arzı tazimatta bulunmuştur. memesi sureti kat'iyede kararlaştırıl-

lieyet, buradn birkaç gün daha kaldık- mıştır.> .................................... 

İki babalı çocuk 
İzmir P. (Huc.;us!) - Evinden dışarı çık- j ılarma bölük kumandanlığında Sadinin 

~ı~a? küçük Şadi, Bucadaki evinde kcn- \ annec;i olduğunu s~v~emiş, y~ılan tahki
"' sını ziyarete gelen mektep arkadaşla- ı<:atta Sadinin hnkıkı anncsının Bursada 
:na: rahatsız bulmır.n Bayan Ayşe olduğu an-

t ...._ Artık roman kahramanı oldum. Hır- ]aşılmıştır. Baypn Beytiye, fabrikatörün 
~~ık malı gibi kendi evim içinde korka :,·nkın ~nnıd1k1nnndandır. 
0 tka dolaşıyorum, diyor. Bucada, Bay Azizin tanıdıkları ve kom-

l\a.Çok zeki bir çocuk olan küçük Şadi, şuları Şadinin Bay Azizin öz çocuğu ol-
. tŞıyaka orta okuluna devam etmekte- 1 Juğu kanaat:nı vermektedirler. Bucalı

dı~. Sözlüye kalmadan ikinci sınıfa geç- lar arasında en ufak bir şüphe bile yok
~IŞtir. Bir ilcı gün için huzuru kaçnn kü- tur. Bay Azizin ve çocuğu Şadinin fotoğ
~k delikanlı şimdi işi alaya vererek gü- raflarının tetkikinden de anlaşılacağı ü
Up eğlenmekle vakit geçiriyor. :.wrc baba ve çocuk birbirine çok benze-
l3ursalı fabrikatör Bay .Mehmet dün mckte ve bütün ~üpheleri silmektedir. 

~~h, Bursaya hareket etmiştir. Fabri
~~t~run Bursnya gidişi, bazı şahitlerin 
tı hıyle alfıkndardır. Davasında rol oy-
1 ıy~cağını iddıa ettiği iki şahidi alarak 

1 ~ıre getirecek ve ifadeleri tesbit edi
~ektir 

<t İfade~me ebemmiyet verilen şahitler· 
ten. biri, Hüseyın isminde bir zattır. Hü
~Yın hadisenin jki muhbirinden biridir. 
~Cada, Bay Az!zin adını fabrikatöre ha
le ~eren bu zattır. Muhbirin bazı şey
ter ~ıldiği zannediliyor. İddiaya göre Hü
k ~ ~iç İzmire gelmemiştir. Buna mu
~ ıl lzrnirin Buca nahiyesinde, Dutlu 
() ltağında bir b<ıytar Bay Aziz olduğunu, 
~un 13 yaşında bir çocuğu bulunduğunu 
l'l'ı Ylenıesi, tamamen tesadüf eseri sayıl-

1Yor. 

litı~~salı Bay Mehmet tekrar İzrnire ge
le ~ıye kadar buradaki şahitlerin ifade
Şa~~de~ evvel İzmirdeki ve Bucadaki 
di ıUerın ifadeleı·i tesbit edilecektir. Ha
Ji;?e İzmir Cumhuriyet Müddeiumumi
!'ıi ?e el koymuştur. Bay Aziz'in eşleri-
~ ıfadelerine müracaat edilmiştir. 

]) apılan tahkikata göre Bucalı baytar 
ay .tu.· . 

ilııl ızın 9:!2 senesinde Bursaya gittiği 
Ve:~lrnıştır. Bay Aziz Bursaya, Ziraat 
~ aletinin ınaliimatı tahtında, Karaca-
ca~ ~aras~aki kurs için gitmişti. An
t))ed. ~ tarıHcn evvel Bursaya gidip git-
n ığı henüz anlaşılamamıştır. 

tıld ursa}ı fabrikatör Bay Mehmedin eşi 
)a"Uğunu söyliyE:n Bayan Beytiye ile Ba-

Petrol ve benzin 
Şimdilik inhisar 
Altına !Jlınmıgor 

(Baştaıafı . linci sayfada) 
dahili istihlak vergisi nisbetinin indiril
mesi hakkında hükumetin Meclise ver· 
miş olduğu iki kanun layihası alakalı en
ci.imenlerden geçerek Meclis ruz.namesi
ne alınmıştır. 

Dün bütür. esaslarını bildirdiğim bu 
lavihalarla w~rgi ve resim nisbetlcrinde 
yapılacak tenzilat sayesinde benzınde ki
lo başına 10 küsur kuruş, petrolda da 8 
kuruşa yakın bır ucuzluk temin edilmiş 
olacaktır. Bu tenzilat 1937 mali yılında 
petrol n benzin 1thalatı 1936 dakinin ay
ni olacağı farzf.'dilecek olursa gümrük 
resminde belediye hissesinde istihlak ve 
muamele vergilerinde topyekun 5 milyon 
367 bin 462 lıra kadar bir tenezzül vukua 
getirecektir. Fakat hükumet ucuzluk ne
tıcesinde memleketin şimdikinden fazla 

petrol ve benzin ıstihlak edeceğini ve do
layısile ithaHitm artacağı kanaatindedir. 
Bu suretle elde edilecek varidat farkı ve 
bunların sanay• hayatında yapacakları 
mkişaf sebeble!'ile hazine için başka yol-

lardan eide edilecek menfaatlerin bu nok
sanı yavaş yavaş hatta fazla.sile telafi 
edileceğine şüphe edilmemektedir. 

Hükumet bu layihaları Meclise sevke
derken mevzuu bahis maddelerin inhisar 

SON POSTA 

" Biz aç karnına 
Adam çalıştırmak 
istemiyoruz ,, 

Sayfa 11 

Hozatlı kadın .. 
(Baş tarafı 9 uncu sahifede) - Ben onlardan geçmek istemezdim 

( 1:1Cl§tarafı 1 inci sayfada) gözlerini. Galdım mı elim gene böğrüm- amma hatunum, onlar beni istemedi de 
edecek bir mütehassıs !en heyeti tarafın- de. Onu iyi etmek için paramı pulumu gurbet yoluna düştüm> diye, sözünü bl
clan kontrola tabi tutulacağını iılave et- vermiştim. Az param galmıştı. Bir gün tirdi. Yüzü pek solgun görünüyordu. Bil
miştir. duydum ki Alinin anası Gil gene gıza - tün bu macP.raları yaşamış gibi yorgun 

Bu mevzu üzerinde sözüne devam eden nımı benden almıya davranırlarmış. Ga- bir hali vardı. Ben merakla cpeki> son• 
vekil fabrikaların ucuz işletilmesi için bu fam gızdı. Bu köyde bana dirlik yok de-' ra ne oldu Hozatlı kadın ?:a diye sorunca, 
fen heyetinin vereceği raporla.rdan isti- dim, aldım oğlanımı, düştüm yola bir ak- kesik kesik güldü. 
Iade edileceğini söylemiştir. şnm. Köyümden çıkınca bir ağlamadır 

- İşte Halil dayı ile evlendim sonun
da be gızanım, dedi. O iyi adam Halil da
yı idi Köyde ardımdan cuğursuz gan, 
gaç gocamn başını yedi> derlerdi amma, 
meğersem köy bana uğursuz gelirmiş te 
haberim yokmuş. Bak gaç yıldır Halil da
yı ile gül gibi geçinip giderim işte .. Al
lah ondan razı olsun, her şeyi unutturdu 
bana ... 

Kağıt fabrıkasına temas eden vekil çok aldı beni.. Bide baktım, oğlan da yüzünü 
talep karşısında :fabrikanın tevsii mecbu- buruşturmuş ağlar. cNen var ülen ?:a de
ri yeti hasıl olduğunu bildirerek bu hu- dim. cBen köyde galmak isterim, ninem 
susta edilecek istifadeleri saymıştır. Gili isterim> diye, sızlanmıya başladı. 

Vekil, kağıt fabrikasının çok medeni Öyle içli ağhırdı ki yüreğim ezilir gibi 
ve modem esaslara istinaden kurulduğu- oldu. Zati oğlanın bana şöyle candan bir 
nu ve Avrupaciaki her hangi emsali ile sokulduğunu görmemiştim ki .. Goynum
rekabet ve müsabakaya hazır olduğUnu daki para çıkınını çıkardım. Oğlanın min
ilave etmiştir. 1 tanından içeı·i sokdum. İki yanağından 

Vekil fabrikalardan bahsederken adam jçim sızlıya sızhya öptüm: cHa_vdi köye 
kayırmak usulü mevcut olmadığını te- dön dedim .. Ninene git. Bu parayı sak
barüz ettirerek demiştir ki: lasınlar, büyüyünce harçlık etsinler sa-

Hozatlı kadının yüzüne uzun uzun . 
baktım. Yalan söylemiyordu. Hepsi ayn 
ayrı yüreğine bir yara açan, kimisinden 
korktuğu, kimisinden iğrendiği kocala .. 
rından çektiklerini, Alisini, kızanım ve 
nihayet köyünden bir sürgün gibi kaçışı• 
nı unutamamıştı. Bunu gözlerindeki me-
yus, hazin ifade, dudaklarının kenarın • 
daki acı tebessüm pek güzel anlatıyor • 
du. 

c- Bendenizin en büyük tehlike gör- na:a. Oğlan elimden guş gibi gurtuldu, 
clüğüm nokta mazide yaşıyan o sakat ha- köye doğru goşmıya başladı. Bir kerecik 
yatın bir nevı arpalık hayatının fabrika- argasına bakmadı bile ... Ben de yüzümü 
larımıza intıkal etmesi kcrfiyetidir. Al- köyden gerıye döndüm, yürümiye başla
lah bizi böyle akibetten korusun. Adam dım, ne gadar yürüdüm bilmem, açlık -
kayırmak ve arpalık haline getirmek biz- tan. susuzluktan dermanım ke5'tlmiş, yo
de. kat'iyyen böyle bir şey yoktur.> lun kıyısına düşüvemişim. Gözlerimi aç-

lktısat V ~kili Sümer Bankta israf ol- tım Başucumda biadam bana bakar. Yü
duğuna dair ileri sürülen bir mütaleaya reğim hop <>tti. Amma baktım, kötüye 
cevaben demiştir ki: 1 benzer yeri yok, ferahladım. Adam bana 

«-Bunu hendcniz de işittim. İsraf yok- yiyecek, su vedi. Sonra cnereye gidecek
tur. Fakat bizırn işlerimizde yalnız Sü- tin hatununı'!ı. dedi. cYerim yok ağam:a 
mer Bankta değil - bunu sarahat ve dedim cHangi köydensin ?:ıı dedi. Köyüm 
kat'iyetle söy1iyebi1irim ki - İktısat Ve- beni istemiyor ki doğru cevap edeyim. 
kaletinin elinin altında bulunaın işlerin .Köyüm de. yok ağam> dedim. Adam ba
hiç birinde h,raf yoktur. Yalnız medeni şını iki yan:ı salladı. Sonra beni atının 
bir zihniyetin hakimiyeti vardır: terkesine aldt, uzun yollar ittik beraber-

Hozatlı kadın .. şimdi ne oldu bilmiyo • 
nım .. öldü mü? Yoksa hala ölümden ha,. 
ka hiç bir şeyin unutturamıyacağı derin: 
gizli ıztırabını çekmekte devam cdiyo1' 
mu? Kim bilir .. 

Yarmki nushamızda: 
Hasta kadın 

Biz aç kamına adam çalıştırmak is· ce .. Yazan: A. Cnulet - Tessier 
temiyoruz.,, Hozatlı kadın yüzüme bakmıyarak göz-

İktısat Vekili bundan sonra, selüloz leri uzaklara dalmış: 
Çeviren: Nttrullah Ataç 

fabrikasının yapılması lüzumuna kat'i- •• • • ••• • •• ••• • • • ••-• • • • • • ••~ ... • • •• • • • ...... • • • • • • • • • • _....<>.._ 
yetle işaret ettikten sonra pamuklu ve ı - 1 
yünlü mensucat rabrikalanıe aeri rabri- Emlik ve Eytam Bankası ilanları 
kalarmın istıhı,aıat ve faaliyetlerden e- _____________ _. 

hemmiyetle bahsetmiştir. Vekil birinci Depozitosu 
Esas No. Yeri No su Nev'i T L 

sanayi planından bahsederken kimya ve · · · 
kendir sanayiinin de muvaffakiyetle ba
şarılncağını söylrmiştir. 

Hayvan meselesi 
Vekil Celfıl Bayar toplantının sonunda 

§arktaki bayvan meselesinin çok hayati 
olduğunu işaret ederek demiştir ki: 

- Bu hususta hazırlıklarımız var. Hay
van yetiştim ek ve onun sanayiini kur
'Tlak için mesele ele alınmıştır. Bunun 
yeri Erzincan oJınazsa şarkta diğer bir 
yer olacaktır.> 

Vekilin izahatı memnuniyetle tasvip 
edilmiştir. 

~~~~-----

Yapllğı işlerle herkesi 
Şaştrlhn bir ama 
Biga (Hu-;uc:n - Burada çiçC'k çıkar

ma yüzünden daha iki yaşlarında iken 
iki gözü birden kör olan 48 yaşlarında 
çok zeki ve san'atkar, bir adam vardır. 
İsmi Hafız Mehmet Emin olan bu san'at
karın yaparr.adığı, daha doğrusu yapa
mıyacağı bir iş yoktur. 

Yıl!ardanh"l'i evinin altında açtığı dük
kanında hergür. yaptığı işlerin bazılarını 
yazıyoı um: Sobacılık ve her türlü saç iş
leri, fare kapı.nlnrı, kuş kafesleri, mek
tep IH er için portföyler, her cins taJ<unya 
ve nalın, arsbacıhk ve araba tamiri, her 
::ıevi marangozluk, türlü çocuk oyuncak
lnn, bastonlar, her nevi şemsiye tamir
leri mükemmel sandalyacılık ve tamir-

' elliği, hulasa; daha akla gelmiyen türlü 
işler. 

Mehmet F:r.ıin, Kamil ismindeki oğlu
nu da kendisi gfüi bir san'atkar olarak 
yetiştioniş, cna çarşıda aynca bir dük
~an açmıştır. 

Bu zeki adamın yaptığı kuş kafesleri 
1stanbulun Erenköy ve civan köşklerbıin 
birer küçültülmüş modelidir. Yaptığı ince 
işleri görenler. bunların bir kör tarafın
dan imal edt!diğine inanmamaktadır. 

Pek sakin YC hoşsohbet olan bu yüksek 
kabiliyetli amı:ı, çok güzel yemek ve el
bise dolabları, harman döğenleri, yassı 
ağaçlar, börek merdaneleri, kanapeler, 
masalar ve saır binbir çeşit şeyler yap
makta, görenleri hayretleri içinde bırak-

maktadır. 

245/l Galata Kemankeş mahallesi Ha
lil paşa sokağında Manokyan 

157/11 

202 

Han. 
Beyoğlu, Meşrutiyet mahallesi 
Küçükbnhçe sôkağında Meşru -
tiyct npartımanı. 

Galatafö. Bcreketzade mahalle-

21 

5,7,55 

Zemin kat 195,-

11 No. lı daire 28,-

sinde Kuledibindc 1-13,15 Hane ve arsa 75,-
Tafsilatı yukarıda yazılı emlak 1-3 sene müddetle ve açık arttırma ile kirayf 

verilecektir. İhale 18/6/937 Cuma günü saat 10 dadır' İsteklilerin bildirilen güı 
ve saatte şubemize gelmeleri. (448) 

·-------------------
Beyoğ . u Vakıflar Direktörlüğü ilAnları 

Kiralık Emlak 
Panga!tı Elmadağı caddesi 7 No. lu ev 

> > > 25 > > 

> > > 35 > > 

> > > 41 > > 

> > > 43 > > 

> > > 45 > > 

1 

Yukarıda yaz.ılı cmlii.kin açık arttırma~ında istekli çıkmadığından 10 gün müd-

detl:2 uzatmıya konulmuştur. 
İsteklilerin l0/6/937 Perşembe günü saat 15 de Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü 

Mülhaka kalemine müracaatlan. (3066) ------------------- ______ ..,.__ 

lstanbul VaJuflar Dir.ektörlugu ilanları 
' 

ı '-----------------....,.------~------------------------· Kıymeti Pey akçesi 

Lira K. 

81 33 

195 00 

268 81 

Lira K. 

6 10 Topkapı haricinde ilyaszade rnah~llesinde ve caddesinde 
eski 7, yeni 25, 27, 27/1 kapı No lı 8287 metre murabba
ıiıda olan bost;ınd an müfrez 2385 metre yer. 

14 65 Aksaray'da fnebey mahallesinde Mirahor hamamı cadde• 
sinde eski 97, 99 N o. lı ve 39 metre murabbaındaki arsanm 
tamamı. 

20 10 Büyükçarşı maha ilesinde Çuhacıhanı üst katta 2 No. lı 
odanın tamamı. 

Yukarıda yazılı emlakin arttırması on gün uzatılmlŞtır. İhalesi haziranın 17 cl 
perşembe günü saat 15 de yapılacağından isteklilerin m~lulat kalemine müra-
caatlan. (:S272) 

Molanın ölümü ispanyada yeni bir hükumetin 
kurulmasına mani olmuş 

Saint-Jean-de-Luz 8 (A.A.) - Asi İs- yeni bir hükumc·t teşkili mevzuubahs de

panyadan gelen haberlere göre general ğildir. 
Mola, yeni bir hükumet teşkiline memur Andujar 8 (A.A.) - Dün asiler, Po-

zoblanco'dakı bütün mevzilere hücuma 
edilmişti ve dün Franko'nun önünde ye-. . kalkışmışlardır. Şiddetli çarpışmalar ol-
mın edccektı. muş ve nihayet asiler, büyük zayiatla 

Generalin ölümü dolayısile şimdilik geri püskürtülmüştür. 

--·-·····-············-·-················· .. ········ ... --······································· .. ··········•· .. -güm üş para yerine sürmek istiyenleri dokuma tezgahları yapar hezarıfen bl» 
derhal anlar. Daha yoklar yoklamaz me- adamdır . . , Ern· 

!ıe . ıne Burada kalmışlardır. Bayan 
dtt~ıy~in Bay Mehmedin ~ ve kaybol· 
~adı" soylener. küçük Sadinin anası ol-

gı anlaşılmıştır. Bayan Beytiye jan-

altına alınması hakkındaki tasavvurunun 
tatbikini şimdilik tehir etmiş bulunmak
tadır. Bu mesele belki de Meclisin kl§ 
topl<:ntısında mevzuu bahsedilecektir. 

Memlekette cKör Hafız:a diye yadedi
len Mehmet Emin, şehrin her tarafını bir 
gözlü gibi y:ılnızca dolaşır, nerede atla
nacak bir taş, bir merdiven, bir tümsek, 
bir çukur olduğunu bilir ve bir gözlü gi
bi buralardan sendelemeden atlar. Onu 
alışveriş ederkc:n kimse aldatamaz. 

Çünkü her türlü madeni ve kağıt pa
raların cinslerini daha birinci temasta 
farkeder. Madenl metelikleri 25 kuruşluk 

~.e kömürile gürgen kömürünü ayırır. Mehmet Emin, son zamanlarda şemsiye 
Marangozlukta ve arabacılıkta .kullandı- tamirciliğine çok önem vermiş ve bu i§i 
ğı ağaçlann kaym veya di~imdak oldu- karlı bulmuştur. Kendisinin ı2 · yaşlarm

ğunu seçer ve ~ok güzel gergefler, bez da bir de kızı vardır. 
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...-.SiNEKLER~ 
Sıtma, tifo ve hastalık getirir, 

yemeklerinizi kirletir, 

SON POSTA 

.................... lllııı. 

KARDOL 
As•bı teskin eder. 
KARDOL Çarpınblan 

geçirir. 

KARDOL Heyecanı 
defeder 

KAR DOL 

KARDOL 

KARDOL 
KAR DOL 
KAR DOL 

Baı dönmesini 
geçirir 
Nefes daralma
sını iyi eder. 
Deniz tutması
na nafidir. 
Sinir buhranla
nnı yahşbrır. 

Bayılmalara 
karşı gelir. 

~--·----------------. DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türlıiyedeki ıubeleriı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: !st. Tütün Gümrüğü 
* Her türlü banlıa iıi * 

.--.---------·--------.... 

Y alnıı. " iyi ,, 

POKER 
bıçakları vardır. 

Dayanıklığı ve keskinliği birer birer kontrol 
edildiğinden hepsi de mütesaviyen 

0 
keakin ve daya01klıdırlar. ,p ~" ~r 
Şayet onlardan biri. sizi tamamen n -ı.-. <>-~"' 

memnun edemedi ise "Poker,, bi- li':<rJ 
l4münakaşa değiştirecektir. 

~~Bu YÜZDE YÜZ BiR GıARANTiDiR • .,...,. -
Ankara Belediyesinden : 

Ankarada yevmiye 100,00~ ekr:ı~k yapabilecek kudr~tte bir ekmek fabrika~ 
inşasına talio olanların teklıflerını ve kntaloklarını bır ay zarfında vernıele t 
evvelce ilan eılunmuştur. Vaki olan muhtelif müracaatlar üzerine bu nıtidde 
haziran sonurıa kadar U7.atılmışrır. (3190) (1458) 

Dünyada birinciliği kazanan 

-.! ................ ,, 
Gümrükten en son çıkardığımız kU· 
maşlar yOzde yoz garantili hakiki 

inglliz kumaşlarıdır· 
Galata, Karaköyde 

J. M O T O L A 
.................................... -....................... . 

Kumat Tlcarethaneel 
En gOzel ve çeşitli desenlerde oıan 
bu mOntahab İngiliz kumaşlatl 
çabuk salıldı~ı için acele ediniz. Dr. HAF iZ CEMAL 

(Lokman Hekim) saatleridir. 
.Adi gazı boya ile karı§tırarak yalancı ecnebi markalı 
kutulara dolduruyorlar. Ve fıçılarda ve tenekelerde 

açıktan Fayda yerine satıyorlar 

FAYDA MARKASINA ve 
MÜHÜRÜNE DiKKAT 

Dahiliye mütehassısı: Pazardan maada 
bergün <2 - 6) Dlvanyolu numara ıo•. ev ıe. 
lefonu 22398 - 210ff 

Bar yerde ar&Jlllır. 
-- 115 birinci mükafat. 

natıar ber yerde• 
acazdur. 

Aldanmayınız. Faydada raz yoktur. Haıaratı kat'i öldürür. Kutusu 
17, 1/2, orta 25, büyük 45, bir litrelik 65, bet li!1'elik 300, büyük 
tenekelerde 900 kuruıtur. Büyük fıçılarda tam kıloıu 50 kuruıtur. 

BASAN DEPOSU 

Şirketi Hayriyeden: 
DiKKAT 

Fevkalade Tenzilath 2 ve 1 Ayhk 
Kartlanmızın ikinci tertibi de 11 Hazirandan itibaren mer'iyyete 
geçecektir. İstifade etmek isti yenlerin ~al~tada F e~~~necil~rd~ki 
idare Merkezine veya Köprü İstanbul cıheti enspektorluk daıresıne 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

EN HOŞ VE TAZE MEYVALA· 
RIN USARELERİNDEN İSTİH· 

SAL EDİLMİŞ TABİi BCR 
'MEYV A TUZUDUR. 

Emsalsiz bir fen harikası olduğun
dan tamamen taklit edilebilmesi 
mümkün değildir. Hazımsızlığı, mi
de yanmaklannı, ekşiliklerini ve mu
annit inkıbazları giderir. Ağtz koku
sunu izale eder. Umumi hayatır. in
tizamsızlıklarını en emin surette ıs
lah ve insana hayat ve canhlık bah
şeder. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOGLU • İSTA?\TJJUL 

~---)> Doktor ~--~ 
lbrahim Zati Oget 
Belediye karşısında, Piyerloti 
caddesinde 21 numarada hergUn 
öğleden sonra hastalarını kabul 

~---•• eder. 

ilAÇLARINIZI 

iŞTE BiR GÜL 
lŞTE BiR GELiNCiK 

iŞTE Bf R LALE 

Bu renkleri ancak VENÜS ruju te
min eder. Yeni icad ve Amerikan for
mülü VENÜS RUJLARI harikulade 
cazip ve çok sabittir. Sıhhi VENÜS . 
RUJLARI dudakları yakmaz ve ya· 
yılmaz. Kullananları hayrete dü•ü· 
rür. 
s 

Son Posta Matbaası 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
OksUrenlere: KATRAN BAlllll 

o 

BIRE, 
1000 KUMBARA 
' TAF~LADIR 

---
- .ı~ ""''~- •· I ifa. ·-

- .• .el~ • 


