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~7 -No. 2439 Yazı işleri telefon'.l : 20203 PAZARTF.Sİ 17 MAYIS 1937 

[Birinci ve ikinci 5 yıllık endüstri pMnları 1 

Mak·ine imali için de 
tertibat alındı 

Porselen, kendir ve kimya endüstrisi 
için hazırlıklar yapılıyor 

Ônümüzd~ki aylarda üç yeni fabrika jşletmeye açılacak, Iğdır pamuklarını 
işlemek için etüdler yapılıyor, bir inşaat şirketi kuruluyor, 

ikinci beş yıllık plana ziraat makineleri imalinin de idhali kararlaştı 
~~~,.~:ü:;;ıa~~::~tbik•~:~:~~'. I ı:z .... m ...... ,~.t .. t···a····· .. ··ç· .. ·u:·~··r· .. u;:··m· .... ·u;: .. ş ..... 
tılrn ş v~ ~lanın en zorlu kısmının başa -
:nı p~~ ıçı~ de faaliyete geçilmiştir. Ay- b 1 b 

1 
d 

kend· a. ahil mevzulardan porselen, 1 r ceset u un u 
(klorır ihzarı ve kimya endiistrisinin 
kuruİ zaçy~ğı, sud kostik, süperfosfat) da 
lenıi ~sı ıçin lazım gelen etütler iler -
nııa Şt~r .. Porselen endüstrisinde kulla -
tcrn~:. 1Ptidai maddelerin yurd içtnde 
ğurd ı başlıca hedef olduğundan; bu u -
tah a esaslı araştırmalar yapılmıştır. Kü-

Yada t d . . 1 r 1 l<:tk esa uf edılen seramık damar a-
liank ıke değer görülmüştür. Sümer 

ın h"l dan bir· a en meşgul olduğu me,•zular-
20 ı de budur. 
tk tnayıs 1939 8 kadar: 

onol'll·k bırin . 1 kalkınmamıza temel olan 
lın1 t• endüstri planı, 20 mayısta üç yı

arna Cak ik· ınlnmış olacaktır. Geriye kala -
1 Yıllık müddet zarfında, başarıl -ı 

1:>:.,, (Devamı 11 inci sayfada) Kütahya ~niciliği 

R.. A=;;}sın Bükreş seyahati 
ehemmiyetle karşılandı 
Yapılan görüşmelerde beynelmilel vaziyetle beraber 

orta Avrupa meselesi de tetkik edilmiştir 

Eski bir gömle-ğin esrarı 
çözeceği ümit ediliyor 

İzmit (Hususi) - İzmit zabıtası esra
rengiz bir vak'ayla başbaşa kalmış bu
>urunaktadır. Öyle bir vak'a ki, ortada 
sürümüş bir elbise, saçları dökülmüş çıp
~ak bir baş ve bir yığın da insan kemiği 
var! Zabıta, güç ve çetin bir vazife kar-
1şısında seferber olmuş bulunuyor. 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Suriye fevkalade 
Komiseri 
Bugün geliyor 

Kont dö Martel 
Adana, 16 (Hususi) - Suriye Fcvkaln

İdare işleri telefonu : 20203 Fiatı 6 l[Ul'Uf 

Samsuna çıkış 
(On sekiz sene içinde 18 asırlık iş 
gören Büyük Önderin huzurunda 

hürmetle, şükranla boş eğelim 

Ondan evvelki dev
rin mücadelelerini 
saymaksızın, yalnıZ' 

Cihan Harbinin dört 
büyük cehennem se.. 
nesini cephelerde ge· 
çirmiş olmak, bir in
sanı ve hatta bir nes· 
1i yorup yıpratmak, 

eskitip çürütmek için 

Ya•anı Muhittin Birgen 

kafi idi. Bugün bu :..J.ı.-~----:::
cephede, yarm öte 
kinde, her türHi va • 
sıtasızlıklar ve mah· 
rumiyetler arasın -
da, dişini tırnağına 

takarak düşmanla ve 
mukadderatla hiç 
durmadan pençeleı -
miş, fakat yorulma -
mıştı. Senelerin, ate
şin ve yoksullukların 
kemire kemire çü -
rüttüğü bir cephenin 
acıklı inhidamını da~ 

ha dün görmüş ol • 
mak bile onu ümid -
sizliğe düşürmüş de
ğildi. Kolunda aslan- • 
lnnn kuvvetini, ru .. 
hunda ölmek istemi
yen bir milletin bil -
tün azmini, cesareti
ni ve ümidini duyu .. 
yordu. Bu azim ile o, 
yola çıktı ve ayağı • 
nı Samsunda Anado
lunun temiz toprak ~ 
!arına bu imanla bas- Atatürk'iln Anadolııya ayak bastıkları. ilk günlere aid 
tı . bir ,.csmi 

Perişan olmuş bir milletin perişan ol - ümidli bir millet kalbi yapmak, Cihan 
muş kuvvetlerini yeniden bir araya top- ,Harbindeki yoksullukların bir kaç misU 
lamak, kırılmış ümidleri tekrar toplayıp (Devamı 2 inci sayfada) 

Arnavutlukta isyan 
hareketi baş gösterdi 

ihtilalcilerle hiikfımet kuvvetleri arasında çarpışmalar 
oldu, isyanı eski bir bakan idare ediyor 

a·· B. Tataresko B. Rüştü Aras B. Antonesko 

tnek~:r:ş, 16 ~H~si) - Cenevreye git- .ru Köstenc~~e~ şehrin_üze gelmiştir. 
fik n·· ~~ Türkiye hariciye vekili Tev- 1 Doktor Ruştu Aras ıstasyonda, harki-
~ Aras bu sabah on buçuğa doğ~ (Devamı 3 üncü sayfada) 

,de Komiseri Kon~ dö Mart~ P:ru ve Cc-
1 

Tirana, 16 (A.A.) _ Arnavutluk mat- rasında bir müsademe olmuştur. Bir ~an· 
nevreye gitmek uzer: ~ugunku ekspres- buat bürosunun bir tebliğine göre, geçen darına zabiti ölmüştür. Hükumet isyanı 
)e şehrimizde~ geçmıştır. Fevkalade Ko- 'gece eski Bakan Etem Toto'nun idare et- tenkil için icab eden bütün tedbirleri al
miser seyahatı. etr~fı:ıda beyanatta bu - tiği bir ihtilalci grupu ile jandarmalar a- mıştır. 
lunmaktan çekınmıştır. ·mı:=============================• 

G. S Beşiktaşla, F. B. Üçokla berabere 
kaldılar. Güneş A. Gücünü yendi 

Öğrendiğime göre, Kont dö Martel Is -
tanbulda tevakkuf etmiyecek, Haydar -
paşadan Sirkeciye geçerek aynı gün Pe
rise hareket edecektir. Seyahatin Türki
ye-Fransa muahedesi müzakerelerile ala
, kadar olduğu tahmin edilmektedir 

Macaristanın 
Silahlanması ve 
Küçük itilaf 
Londra, 16 (Hususi) - Çekoslovakya 

',başvekili Hodza bugün Londradan hare
,ket etmiştir. 

Bay Hodza hareketinden evvel B. E • 
1
den ve B. Neville Chaınberlain ile gö -
rüşmüştür. Bu görüşmelerin küçük itila
fın Macaristan ile istikbaldeki münase -
'betlerini nikbinlikle derpiş etmeğe me -
dar olmuş olduğu tahmin edilmektedir. 

1
Küçük itilafın Macaristanın yeniden si -
luhlanma hakkını kabul ve teslime ama-

1 de olduğu, ancak bunun için Macarista-

(bün uaı~ras~ray - Beşiktaş 1;nrşılaşmasından bir görünüş :nın ko~şuları ile bir ta~ı~.ad:m~.teca~: 
rıca . İstanbul, Izmırde ve Ankarad:ı Milli Küme maçlarına devam edildi. Ay- ,vüz mısakları akdetmesını ılen surecegı 
lcctı l~~bulda atletizm ve güreş karşılaşmaları oldu. Dünkü bütün spor hare - rivayet edilmektedir. 

erını spor sayfamızda resimlerle birlikte bulacaksınız.) (Devamı 8 inci ıayfada) 

Kırık kanatlar ihtifali 

Memleketin her yanında olduğu gibl Ankarada da evvelki gün Kırık Kanadlar 
için büyük bir ihtifal yapılmıştır. Yukarıdaki resimler ihtifalde hazır bulunan 
Generallerimizle Vekillerimizi gö5t.ermektedir. 



Mayıs 17 """" 
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Her gün 
Bir mes'ut hicretin 
Yıldönümü: 

Samsuna çıkış ... 
- Yazan: Muhittin Birgen 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

-
fazla yoksulluklar arasında yeni bir mü
cadeleye girişip yeni bir cephe yaratmak 
ve bir hedef tayin etmek, bütün bu işleri 
meydana getirmek için de, dünyanın en 
büyük askeri kudretinin"sırtını ~ere ge
tirmiş bir galibler kuvvetine karşı dö -
vüşmcği göze almak... O tarihte boyle 
bir pJUndan kime bahsedilse, masal ola -
rak dahi dinlemezken o, bunu kendisine 
plan olarak kabul etmiş ve yola çıkmış
tı. 

* 

Resimli Makale: X ihtiyar gençler .. X Sözün Kısası 

Can sıkan nebat 
E. Talu 

hadiS't 

C an sıkan insan, kitab, 

film, manzara, hava, iş olur daı 
can sıkan nebat neden olmasırı" "riO 

İşte, Buenos Ayres'deki bir k •• ,, ~ 0c or
yeni bulduğu bir ot bu hassayı arzed1Y e
muş. Hem de öylesine ki bu girancan :er 
batı ezip de çaya, kahveye veyahu~ . 

0 
hangi bir iç.kiye katarak içtiğiniz gıb1, 

0

saat esnemeğe başlıyor, üzerinize bır ~ 
kinlik çöküyor, içinizde öteki berı 
kavga etmek arzusu peyda oluyormuş. _ 

Gördünüz mij keşfi? Zaten üzerine ~ 
kıntı çökmüş bulunan benibeşerın nnı.1-

d d' ize es-binde bir bu eksikti! Ken i ken ım . it 
nediğiıniz elvcrmiyormuş gibi, hıç b 

bU • şeyden haz duymamağa, rastgelcne • 
!aşarak hır gür çıkarmağa müstcid b~ Giristiği sergüzeşt, rastgele bır talih .h ıniS" 
lunan ınizacımızı kah kışkırtan, ka 

tccrüb"si, mczbuhane bir hareket mi idi? ,kinleştiren amillere bir de bu otu j}a\e 
Hayır, o, her zaman olduğu gibi bu İŞ':! Garp memleketlerinde çocuk yaşının hayatını yaşar. Ye- eder, çocukluğuna doymadan büyüklerin arasına karışır, 

h kk k h bl k atı b" -k 'b' k edeceğiz. ,,_ de mu a a , esa a, ana e ve mu- yip içmesi, koşup oynaması, söyleyip dinlemesi, hep vücu- büyük gibi konuşur, büyük gibi yeyip içer, uyu gı ı o- Halbuki bizim ilim adamlarından ))e.ıı. 
vaffakiyete emin olarak gidiyordu. Ben dunun d. ~ · k' f d · ·ı k tt' N z1a rr• 

ve ımagının ın ışa ı erecesı ı e mu ayye ır. e- nuşup muhakeme eder. Zamanından evvel fa m&yva lediğiıniz, dilediğimiz, içimize bir pa ." 
onun cisyan ettiği> haberini aldığım za - ticede vücut ta, dimağ da yorulmaz, mukadder ve tabii ferah verecek, daralmış gönüllerimizi iJJ" 
man neticeden bir dakika bile şu··phev. c ·· ·· ·· a· 1 k . vermiş bir fidan gibidir, yükün altında çöker, yıpranıp 

omrunu tam ve mç o ara geçırir. bisat ettirecek keşiflerdir. 
düşmedim ve o dakikadan itibaren, içim- Şark memkketlerindc çocuk zamanından evvel zamanından evvel ihtiyarlar. Arjantin'deki bu sıkıntı otunu bulan "' 
de yıkılmış olan bütün ümidlerin ve kuv- -==-- - c====-=--====-==-"'-' =---=-----~- --=-====--== =======-=)...... e\'-

( 

meydana çıkaran kimyager, asırlarca .1 vetlcrin yeniden canlandığını, ve yere le' ~ ~ iN.. te o ~ n o » ~ vel beşeriyete safranı ibda eden meçhV' 
düşmüş bulunan bütün benliğimin bir c;;;;;;ıJ O ~ /A R A ;;;;;;;» U ~ ~ 1hayır sahibinin kazandığı duaya bedel ge-
hamlede ayağa kalkıp, düşman karşısın- tı.. ________ ..:,_, ____ :._ ______ :__::_ _________ ~~------------- 1lecek nesillerin lanetine müstahak ola• 
da yükseldiğini duydum. Niçin? Gayet I da basına bahsi caktır. 
sade bir scbcb için: Bir kaç ay kadar ev- ki polisi öldüren; •-- .R flKv.JA •1 Sıkıntı, yaşıyan her mahlukun, doğdll-
vel onunla bir saat kadar konuştuğum bir Polis otomobili HE~ GüN Bı n Kaybettiren ğu günden, toprağa döneceği ana kadat 
sırada, o bana bütün sözlerinin ve hare- Ç k 'asıl olan nasibidir. Artık, bunu art.tırrıı•-
ketlerinin tabiiliği ile bu kuvveti telkin Altında kaldı Onlar beni tanıyorlar OCU 'ğa matuf keşiflerde bulunmak gaddar .. 
etmiş bulunuyordu. Sade bunun için 

1 
O ~ l~U1 !j ' k d ğ ta" 

tarihte Cihan Harbinin en büyük kuman- ı;ı \ f../f?:f/! _ Tilkinin biri bir gün şehre girmiş.. l1- ı lık olur. Yok mu iç nçaca , gam a ı .. _ 
'7 ı;!. \ ~ ~, Tilki şehre girer girmez, şehirliler el- •·. :· ,': ~:·_ ı=.:::· ••", ,caR, pas silecek şeyler?. Beşeriyet, en b~ danı gibi konuşmamıştı. ı:enilmek bil - · - ·• 7 yük velinimet sıfatını, kendisini velev ?ıit 

miyen ve mutlaka yenecek olan bir mil - / (~ _..4_..:::·\~ lerine birer sopa almışlar: 'müddetcik için olsun oyalamak, avut • 
let gibi, sakin, emin ve müsterih olarak ı:: {; . . • ~~- - - Tilki geldi! mak, aldatmak kudretini gösterenJPff 
80-ylemişt· Onun hal ve ta r da L.,...· ~ ~ Diye bag- ıra bamra üzerine hücl!m [-, ı. v ın ' .;...,ın- ~ o - - . b' <:J: a---'r-- teveccüh eder. d gö -nde her türlü hal' k t• d - le ~ ,,,.,..- \ ) etmişler .. tilki de kaçmış .. öteki tilki- '-J t 

e, zu ' e e ın c oy _ _ ( , . Üzümden, ilk defa, gam dağıtıcı tJ 
tarif edilmez bir kuvvet ifadesi vardı ki '} ~ -- · ·- }erin yanına döndüğti zaman sormuş- , ·~<f /ı mayi istihsalini insanlara öğretmiı; 0taıı insanı bir hamlede kavrıyor ve kendiı.i- 'IJi; "..::=--- lar: ~ ~ mitoloji ilahlarından Bakküs'ün adı asıl"' 
ne bağlıyordu. O, Ziya Gökalp'in bir ta- Birleşik Amerika hükumetlerinden - Şehirde ne gördün?~ JJ, dan asra sırf bu hayratı yüzünden iJlÜ-
birince, cınilletin şahlanmış imanı:1 idi! Yoming eyaleti hapishanesinden öli.im Tilki cevap vermiş: ~~ kal etmiştir. 

-k f 7- /Y) '=I<] 1 
- Bir çok insan gördüm .. ben onla- Can sıkan nebatı bulup da ortaya k01" Milletı·n bu =hlanmış ı'manı, 1..:u, t•-·k cezasına mahkum bulunan Beyekot is· f k • İk' 1· .1. 1 d b' 1 h ~u b 

r- u ... on hiç birini tanımıyorum; a a. on- ı ngı ız ara arın a ır >3 se • - mak, onun kötü kötü hassalarını tccrü e-
bır. go··guv"ste toplanmıc: olan kalbı' ve C"' - minde bir cani kaçmıştı. 'Beyeko~ iki b l t ı Bu Iardan bı· rı· bı' r seı1e " 

~ ._, lar eni tanıyor nr.. u~uş ar. . n v ye kalkışmak, neden? Harbiumunıi ba 
şan azmi, Samsuna ayak bastığı dakika · - poHs memurunu öldürdüğü için bu ce- _ Tanıdıklarını nereden anladın" muddetle yennden kıpırdamıyacagmı diresinin astlbımız ve mizacımız uzerin • 
dan itibaren memleketin üstünden yeni zaya mahkfı molmuş ve evral:ı temyiz _ Beni görür görmez, hep bırden ve camdan bakmıyacağını !ddia et~ı:j. 'deki tahribkar tesirleri henüz zail olrra " 
bir rüzgar uçtu. Temiz, serin, canlnndm- mahkemesine gönderilmişti. tilki geldi, diye bağrışmaya başladı - Diğeri de sözünde durursa ona bin In-· mıştır. 
cıla.nnbirdhavatlAnadoltul dağlba:ı~ın şarJkn - Polis Direktörü firarinin Pier ismin· lar da... giliz lirası vereceğini söylemiş. İnsanlık sıkıntıya kanıksadı.. zevJc. 

an a aya a aya utun ufukları _ .. . • • --• Adam bir seneye yakın bir zama.n 'neş'e, neşat istiyor. Ta ki bu sayede göıı-
dolaştı ve kalblerc temizlik, serinlik, fc- de kuçuk hır kasabada sakland,g,nı ha· Tayyarede doğan camdan bakmadan oturmuş. Fakat hır lüne yeniden ümid itimad ve sevgi dol-
rah ve ümid dağıttı. İstanbulda yaşıyan her aldığından polis komiseri Iı1Iakoe'yi l.. 

1
.. sene sonra, kendisile bahse ,girışen cam 'smıı ' 

ve bütün putları çürümüş olan Küreyş takibe memur eylemişti. Çocuh bir ur U dan baktırmış. Dört yaşındaki çocuğıı-
nesli korkulu rüyalar görmeğe başladı. Makoe içinde telsiz techızatı b~lu- Paylaşılamadı nu öbür taraftan: ~ .,.-
Bütün çürümüş putlar sarsıldı v~ sallan- nan polis otomobiline binerek he.nen De , - Baba! ~ • / Q.~ 
dı. Her şey büyük bir tarih hadise.sinin hareket etmiş ve giderken mütemadı - Amsterdarn'da çıkan felgraaf Diye bağırtır bağırtmaz, adam ier-
vuku 'bulduğunu gösterir gibi oldu. Çü- yazıyor: hal yerinden sıçramıc:: ve camd:ın bak - ~ 

yen telsizle direktörden aldığı tq.lnnat Madam Owertoı·vea Stokhoım·dn o- ~ ---·--- •· ' rük putlu Kureyş, bu kahraman muha - · mış /. / h k' ·· ·sı 
Cirin yolunu kesmek ve onun chakkın _ dairesinde hareket etmeğe başlamı~tır. . F' l d·ya hududunda ... ngi tere ta tının va anuVl 

turur, annesı m an ı Dirilen köp rÜ 
dan gelmek. için son bir gayret gösterdi Komiser büyük bir sür'atle Pıer kısa - bir kasabadadır. Owcrtorvea bir gün İngilterede Kraliyete merbut bir t~· 
ve bütün kuvvetlerini toplıyarak bır hanı basına giderken sokağın bir tarafın - h b Norveçli bir mühendis bir köprü J- ne şair oldugu- gibi bir de vak'anüv.iS 

annesinin hasta olduğunu a er alıyor, pi 
le yaptı. dan diğer tarafına geçmekte olan b:r çin temel yerini tayin etmeğe uğraşır - vardır. Kral altıncı Jorjun vak'anilV 

Her şey beyhude idi. Samsunda Tür - adama olanca hızile çarpmış ve yere yu ve bir tayyareye binerek hududa gidi· ken, temel yapacağı yerde iri iri taşlar. Sir Claude Schuster'dir. İlk vazife oW 
kün temiz toprağına ayağını basmış olan varlamıştı. Otomobili durdurup yere yor. görmüş, orayı biraz kazdırdıktan son- rak en küçük teferrüatına kadar tBq 
bu şahlanmış iman, bu büyük kalbli ve yuvarlonan adamı)1 yanına geldığ'nrte Madam Owertorvea hamile imiş. ra altından bir köprü görünmeğe başla· giyme vazifesini kaydetmek vazifesil' 
büyük ruhlu miJli kahraman, artık tu - bu adamın ölmüş olduğunu görımioi ve Yolda sancısı tutuyor, ve bir de kız ço- mıştır. tavzif edilmiştir. . 
tulrnaz, ele geçmez bir kuvvet olmuştu. hüviyetini anlamak için ceplerini ka - cuğu doğuruyor. Mühendis ameleyi çoğaltmış, epey Claude Schuster yalnız. merasintiıl 
O, ruh, milletin ruhu idi: Bütün boş gö- nştırdığı zaman ölen adamın firari ·;e- k cer St k müddet kazmışlar. Ve eskiden kalmış I her safhasını değil, verilen kararlıırk 
ğüsleri dolduran, bütün kırılmı~ kuv _ yekot'un ta kendisi olduğunu nn!amı~ - Bu hadise ortalığa a s ınce, 0 

• iyi yapılmış bir köprüyü olduğu gibi bu münasebetle irad edilen nutuklıı_r1~ 
vetlere yeniden can veren bir varhk, ta- tır. Hükumet polis komiserme mtika· holm şehri de kadının annesinin bulun- meydana çıkarmışlar. Bunun üzerine gelen davetlileri, onların düşünceler~ 
rif edilmez bir şey, bizim olan, :fakat b;- !at vermiştir. duğu Bodden şehri de çocuğa sahip ol· yeniden köprü yapmaktansa, suyun ya· de tarihi vesikalarla tesbit etmek .r:1 uı 
ze benzemiyen bir insan! Viyanada tek tek ayakkabı mak ve onu Fıemşeri yapmak isliyor · tağını eski köprünün altına indirmeye buriyetinde kalmıştır. Onun bu buY * lar. Bu sırada başka bir mesele daha karar vermişler. Köprünün adı cDırı - işine üç kişi yardım etmiştir. ._/ 

İşte, bundan on sekiz sene evvelki bu modası ortaya çıkıyor. Tayyarenin üzerinde len köprü> konulmuş. -/jjlly~;-;;;;;~U-;UZ ? 
hadiseyi ne zaman hatırlasam, kaleml~ Tek tek ayakkabı giymek modası uçtuğu kasabalar da bu sefer: Cennet kapısı kapanır mı? . . htı Co • • de~ 
tasvirini hiç bir zaman yapamıyacagıv m son wmanlarda Viyanada görülnıeğe h 1 d d w 1- Ingıltere ta na re ısının .ı:f' 
b. hi d - Çocuk biz:m ava artmı7. a og- B lar ki terw ır s uyarım. Bu hissi edebiyat ile jfa. başlamıştır. Bilhassa kadınlar ayn; bi- . . h • . . d. Bizim 1 üt"k udapeştcde çıkan Esti Kurrı yazı· .hükümdar gelmiştir? Bun m .Jttf 
de etrneği tecrübeden ziyade onu sade- çimde yaptırdıkları ayakkabı!arın b'!' 1u, b~zı~ d':~şe1~:.ızd .1:~rlar ' u - yor: ve hangi yıllarda hükümdar olmuşlan;ır 
ce, kendimde duyduğum hislerle ifade tekini ayrı, öteki tekini de başka renk· ere ay e 1 me ı ır t) · . Bir seyyah İngilterede Knutsfosd'da 2 - Antakya hangi nehir üzerinde 
etmeği daha doğru bulacağım: Samsuı,, te yaptırmaktadırlar. Mesele mahkemeye intıkal edıyor. meşhur bir kiliseyi dolaşıyormu~. Ki· rulmuştur, eskiden ne kadar nüfusu ~~ 
benim bütün kırılmış kuvvctlerimı ye _ Seyyahlar bunu hayretle seyretme~- Kadın: v _ lisenin kapısının üzerinde şu yazıları dı, şimdi ne kadardır, hangi yıllarda JtJtır' 
niden canlandırdı; ben Türk olarak, in- tedirler. Fakat hariçten geıen kadın - - B€n sancıdan çocugun nerede dog görmüş: Ierin eline geçmiştir? 
san olarak yeniden yaşamıya başladığı- lar arasında bu Viyana modasına uyan- quğunun farkında değilim, diyor. •Bu ev Allahın evidir. Bu kapı da 3 - Amerikadaki antil adalan kaÇ ~ 
mı o günden sonra duydum. Niçin? Doğ- lar ve kendi memleketlerine Vıyana Nihayet bir çare bulunuyor. Çocuk cennet knpısıdır.• Ve sonra o kapının ma ayrılmıştır, isimleri nedir? 
rusunu söylemek lazım gelirse sebcbmi kadınlarının bu yeni modas:nl götüreıı- 1 memleketin evladı oluyor ve hususi I üzerinde şu yazı da göze çarpıyormuş: (Cevapları yarın) 
bilmiyorum ve yalnız hissediyorum ki bu ler az değildir. bir deftere kaydediliyor. «Kışın bu kapı kapalıdır.• * 
böyledir! Dünkü Suallerin Cevaplan: . . • .. 

Bunun için, bundan on sekiz sene ev - 1 - Sadi Carnot Fransız polıtıka ~e 
vel Samsuna ayak basan ve on o~kiı sc- r ı· T E R . . s T E R ı· N A N M A -ı damlarından biridir. 1837 de LinOg dB 
ne içinde on sekiz asırlık iş gören mım s 1 N A N 1 ! doğmuştur. Kendisi mühendisti. 1887 oe 
kahramanın huzurunda hürmetle ve şiil<- Fransız reisi cumhuru olmuş, 1~9 .. •ri)l· 
ranla, benimle birlikte, bütün Türkleri Atinada çıkan Atinaika Nea gazetesine İstanbul muhabiri de kalmamıştır. Eskiden Türkler zevcelerile birlikte pasta- Lyonda bir anarşist tarafından öldll 
baş eğmeğe davet ederim. şu satırları yazıyor: hanelerde bile oturamazlardı. müştür. ıJJ 

Muhittin Bir9,m cCumayı ( ?) Kamalistler tatil günü yapmışlarsa da, Türk- Karagiimrüktc, Çukurbostanda eğlenen Türk'ün gramofo- . 2 - Kavalyera Rustikano o~r~, 
ler pazar taliline daha iyi alışmışlardır. Pazar günleri her- mı, türkceye çevrilmiş cTrava ya to Paşalimanh şarkısını müziği Mascagni tarafından tert1P etti 

Floryaya ağaç di'ctiriJiyor kes mesire ·ve gezme yerlerini doldurmaktadır. ckumaktadır. miş, sözleri de Targioni Menasci 'foZ j):! 
Floryaya Vilayet Ziraat Müdürlüğü Şimdi kadınla!' da erkeklerle birlikte gezmekte ve Türk Bu muhabirin. istanbulda içimizde yaşadığına göre bizi ,tarafından yazılmıştır. Bir perde 

tarafından çam, akasya, çınar aiiaçları cemiyetinde vuku bulan değişiklik ilk nazarda göze çarp - t bloluk bir operadır ı 
0 tanıdığına, İstnnbulu yalnız Çukurbostandan ibaret sandı- a · JbDte dikilecektir. Teşcir sahasının ne su _ maktadır. Edirnekapıda bile çarşaflı kadınlar pek az kal - 3 _ Halkı yalnız kadınlardan '1>ıı'' 

retle ağaçlandırılacağı hakkında Ziraat mıştır. 1'ürk kadını şapka giydikten sonra, kafesli pencere ğına: olan eski bir devlet Amazonlardır. 11Ü' 

Müdürlüğünce tanzim edilen program i S TER l NA N i S T ER l N AN M A 1 doluda şimdiki Kızılırmak tarafları#. 
belediye fen işleri müdürJiiğiine gön • ,eski ismile Termedon topraklarında 
derilmiştir. --=---=--~==================::=::::::::::::::::::::::=============~~:ZU.dA:rıh------:_--~~_.ıt 

' 



Sayfa 3 

Bilbao önünde ka'ti '];7~~Zz~: 
rtıuharebe hazırlıkları var Azallmalıgız,, 

ye nazırı Antonesko, hadciye umumi sek 
reteri, protokol direktörü, Türkiy,!, Yn -
nanistan, Yugoslavya elçilerile bir çok 
diplomatlar tarafından samimi bir su -
rette karşılanmıştır. Vekil Atina Palas 
oteline inmiş, mütaakiben saraya gide -
rek deftere ismini kaydetmiştir. 

• İtalya Cenıiyeti 
Al.:vamdan çıkıyor mu? 

\lal · f • Nevyork 16 (A.A.- - Londradan 
ansıya düıi tekrar bombardıman edildi, ngıliz avdet eden Davis, matbuata beyanatta 

e Mareşal Tuhaşevski 
Yazan: Selim Ragıp Emt1ç 

sefarethanesinde iki hademe yaralandı bulunarak şimdilik umumi bir silahla-
\r ı rı bırakma konferansının toplanması 

Doktor Rüştü Aras saat on iki buçukta 
hariciye nazın Antonesko ile bir saatten 
fazla görüşmüştür. Geç vakit yapılan i -
kinci mülakatta başvekil Tataresko dA 
hazır bulunmuştur. 

(ES) omadan akseden haberler, İtal 
~ yanın Milletler Cemiyetinden çc 

kilmesi ihtimalini tekrar mevzuu bahse· 
diyorlar. Bu ihtimal, sarih bir hareket 
ten çıkarılmış bir mana değildir. Ge 
çenlerde, Romada, imparatorluk şehrahı 
üzerinde binlerce kara gömlekliye hita~ 
eden M. Musolininin nutkunun vesil• 
verdiği bir tefsirdir ki tahakkuk E:-dip et· 
mfyeceği zaman ve bir de hadisatın ala· 
cağı şekil meselesilc alakadar görünü • 
yor. M. Musolini, bu nutkunda, bir <;ok 
defalar yaptığı gibi gene sulhtan bahset
miştir. Fakat gene bir çok defalar kay • 
dettiği gibi bu sulhün şartlanna da i~· 
ret etmekten vaz geçmemiştir. Bu nut 
kun, umumi heyetilc ifade ettiği mana, 
İngiltere ile ahiren yapılmış olan centil· 
menler muahedesinin kıymetten sakit 
olduğunu beyan eylemesidir. Cenevre 
toplantıları, hadisatın i~tc böyle bır is · 
tikamct aldığı bir sıradı;ı başlamak üzere 
bulunuyor. 

a ensı ı 
~ b a, 6 (A.A.) - Dün Valensıya- nun bütün mıntakalarında ileri hareket - mevzuu bahis olmıyacağını söylemiş ve 
15() k?~~ardımanı 30 kişinin ölmesıne 'e !erini tersin ederek Elgallo'nun şima - şunları ilave etmiştir: 

ışının y 1 1n;~r İ ara anmasına sebebiyet wr- linde bulunan dücmıan mevzilerini teh - cHer şeyden evvel iktısadi silahları ~ ır. ng·1 · f r-· 
tlları . 1 ız se arethanesine öbfıs par- did etmektedirler. Pek yakında Bilbao'- azaltmak için çalışmalıyız.» 
dırı 'J •sabet etmiş ve kapıcı ile aşcı ka -

h aralanmıştır 
~ra · 

ları k nsız konsoloshanesinin bütün cam -
ll ~rılrnıştır. 
arıciye N 

~drid ezar.eti tebliğ ediyor: 
•t, haf'f cephesınde cumhuriyetci kıta~ 

Cue 
1 

.surette ilerlemişlerdir. 
rnıca, 16 (A.A.) - Asiler Bilbao'-

S~vyet radyosunu 
dınledikleri için 

Aı 
b fllanyada birkaç kişi sene 
:Pse nıahkfım edildiler 

tıist ;:~ur~ 16 (A.A. - Eski komi.it· 
\•a rad , ısı azalarından bir kaçı Mosko-
1çin ikı) osunun neşriyatını d!niedikleri 
~lir h seneden altı seneye kadar muh
ierdir ~ıs cezalarına mahkimı edilmi~
ıenınes oskova radyo neşriyatının din
tine ka' lllahkemece cdevletin emniye· 
diıtnıştı~şı bir komplo hazırlığl.. add~ -

Ar Yunan kabinesinde 
b 1na 16 (b 
azırı n .uususi) - Yeni dahiliye 

tayin ed~restıs ile iane müsteşarlığına 
tından J:(z.e_~ Patrasın büyük tüccarla -
lnıştır. ıtıkos•un tahlifleri dün yapıl-

11 ab ----
ltaı e, harbi 
~ llaga neye 
llfoıda ~ 

n°ına 16 
~e Yapılan (A.A.) - Yakmd;t geçen 
~redılecekti ınasraflara ait cetvellPr 

beşistan r. Bu cet~ellere nazaran 
tar 75 ınn ~uharebesi Italyaya t t mil 

Y na maı olmuştur ' - . ı1.~':,ltere, ltalya, 
!la . an.ya ve Fransa 

~itı rıs 16 J 

nun sukutunu intaç edecek olan kat'i bir 

muharebeye başlanacağı tahmin edilmek· 
tedir. 

İspanyol kabinesi 
Valensia, 16 (A.A.) - B. Largo Ka -

bellero yeni kabineyi teşkile memur edıl· 
miştir. 

İmparatorluk 
konferansı 

" Bu konferans sulbü ara~
hran başlıca kuvvettir,, 
Faris 16 - Gazeteler, Londrads. ak

dedilen Büyük Britanya impcıratorluk 
konferansının ehemmiyetini kabul \'e 
teslım etmektedirler. 

Le Popul::ıire, diyor ki: 
Londrada ittihaz edilen kararlar, ycıl 

nız Büyük Beritanya imparatorluğu • 
nun değil, ayni zamanda Avl'Upanın ve 
cihan sulhunun istikbalini tayin eae • 
cektir. 

Ami du Peuple gazetesi, diyor kı: 
İmparatorluk konferansının Londra 

müzakerelerinden kuvvetlenmiş bır hal 
de çıkacağını şimdiden tahmin etmek 
caizdir. Bu konferans, hali hazırda sul· 
hu araştıran başlıca kuvvettir. 

lngiliz torpidosunu 
Bir tahtelbahir mi 
Torpilledi? 

Londra 16 (A.A.) - Reuter ajans!-

nın bildirdiğine göre, Hunter hadises.

ni tahkike memur muhtelit İngiliz - İs
panyol komisyonu bir kaç balıkçının 

şahadetine müracaat etmiştir. Bunlar 
infilakın vuku bulduğu sahada bir tah

telbahirin peris'kopunu görmüş olduk -
larını söylemişlerdir. 

ınuhab· -:- ournal gazetesinın Ber· 

~ «nir İt~~ı Yazıyor: . fzmirden 200 kişilik bir 
arenet· t Yan • Fransız • Ingiliz mu· 

11 tarar; demin için Fransız diplomasi- kafile Ankaraya gidiyor teu n an sa f a· . 
d er ~rı· . re ılmekte olan gay - Izmir 16 (A.A.) _ 19 Mayısta An· 
e ı\lrna ının salahiyettar mahafilin • . . . .. 

?'ak nya aleyh' d b' h k .. 1 karada yapılacak spor şenlıklerını gor-
telakk· ın e ır arc e~ o a· k .. .. 

ltıanı ı edilmek · t ; or Ai _ mek ve omur sergisini gezmek üzere " arın k ıs enm.y . . 
ıetteki a~aatine göre umumi vazi • Izmir ve kazalarından 200 kişilik bir 
!:_reket g~rgınlığin izalesi için c:ddi bir kafile yaTin sabah trenle An karaya ha-

••••••••••• :şlarnıştır. reket .edeceklerdir. 
..................................... _. __ ··············-············································-

11 Son Posta,, nın müsabakası: 36 
........_ Bu resim parçaları kimlere ait ? 

Alman - İtalyan 
bloku ve Japonya 
Bir Japon gazetesi Kont 

Cianonun beyanatını 
protesto ediyor 

Tokyo 16 ( A.A.) - Asahi gazetesi, 
B. Ciano'nun mecliste yaptığı ve ,1 a· 
ponyanın İtalya - Almanya blokuna :!
tihak edeceği intiba ve ümidim veren 
beyanatım protesto ederek diyor k~: 

Japonyanın, İtalyan ve Alman hü -
kumetlerile mukareneti dah3 ziyade 
takviyeye müsait ideolojik h:ç bır :tti
fa'kla asla alakadar olmadığmı ilan et -
meliyiz. 

B. Musolini Berlin 
Seyahatinden 

. 
Mülakat esnasında Avrupanın ortasın-

da ve cenubu .şarkisindeki vaziyet tetkik 
edilmiştir. Kral ~ l"I afından kabul edile
cek olan Türkiye hariciye vekili yarm bu
,radan Cenevreyc hareket edecektiı'. 

Biikreşte mülakata ehemmiyet veıiliyor 

Bükreş, 16 (A.A.) - Bütün gazeteler 
Rüştü Aras'ın Bükreş'i ziyaretini fevka
lade mühim bir hadise olarak karşıla -
makta ve başbakan Tataresko ve hariciye 
bakanı Antonesko ile yapacağı konuş -
maların hususiyeti üzerinde durmakta -

dır. 

Curentul gazetesi, bu gayri resmi ziya -
retin inkar edilmez ehemmiyetini teba • 
rüz ettirdikten sonra diyor ki: 

cGerek Romanyada gerekse merkezi 
ve şarki Avrupada cereyan eden sor. dıp
lomatik hadiseler etrafında noktaı na -
zar teatilc>ri yapılacağına şüphe yoktur. 
Balkan paktı ve Karadeniz ve Akdeniz 
meseleleri bilhasa bugünkü diploması 

.mesailerinde kat'i mahiyeti haiz birer a
mildir.> 

Bahsetmiyor Dimineatza gazetesi de şöyle yazıy~r: 
. . cBu ziyaretin, bugünkü beynelmılt'l 

Bu toplantılardan istiiade edilerek İtal· 
yan imparatorluğunun Milletler Cemi -
yetince tanıttırılmak istenmesi, akla gel· 
miş uzak bir ihtimal değildir. Milletler 
Cemiyeti tarafından bu teşebbüse red 
mukabelesi yapıldığı taktirdedir ki İtal· 
yanın, şimdiye kadar atmadığı bir ndımı 
atarak Cenevre ile alakasını kesmesi çok 
mümkündür. Onu, bu teşebbüsünde kuv
vetle teşvik ve teşci edecek olan, arka • 
daşı Almanyadır. 

Bcrlın, 16 (A.A.) - Local Anzeıge: g:ı- 'h·d· 1 .. d c . vre topl"ntısı a . , . . . . . a ıse er ıçın e ve ene ... -
zetesı Roma dnkı muhabırının Mussolını ·r . d k d d v bı'r ehemmı"yetı· . . .. . . rı csın e ay a eger 
ıle yaptığı bır mulakatı neşretmektedır. · d ç·· k" b 1 Balkın antantı ile İtalyayı bu katan almıya sevkeden se-

M l. . b .. A .. 1 d var ır. un u un ar . . b 
usso mı u mulakatında ezcum ~ e- k" " k t t . da müvazi bir hattı bep, Berlin - Roma anlaşması ıçın ıra-. ik· . k. 1 A uçu an an arasın . . İtal 

miştir ki: c. ı mıllet aralarınd~ P~. a.a 'hareket takibini icab ettirmektedir. Bu ,kılan altı aylık tecrübe de':rcsının -
,şriki ~csaı~e bulunabilirler. Çunku .ge- ziyaret sırasında, Antonesko'nun Anka _ y~.yı tamamilc tat_m~ ~tmış olma~ıdır. 

rek fazıletlerı gerekse kusurları ~akı - ra'yı ziyaretinde müşahede edilen göriış Boylece, M. Musolını, Mılletle~ Cernıye • 
mından aralarında fark vrsa da bır çok birliğini tarsin için günün meselelerı üze- tile beraber çalışamayınca, Mılletler Cc· 
hususatta da tam bir iştirak mevcut - . d b' T" k R rensı·p anlaşması miyeti haricinde ve icabında ona kal'S' 
tur.> 

Mussolini, son günlerde çok me"·zuu 
bahsolan kendisinin Berlin'i ziyareti m~
selesine kat'iyyen temas etmemiştir. 

F ord sendikalarla 
karşı karş~ya 

Decroit, 16 (A.A.) - Otomobil amele
leri sendikası Ford müesseselerinde çalı
~an memurları gelecek hafta te.şkiiatlan
dıracağını bildirmektedir. Ford elindeki 
bütün vasıtalarla sendikalarla mücadele 
edeceğini beyan etmektedir. 

rın e ır ur - umen p . . . .. 
h d · d'l kt' da çalışmaktan çekinmıyeceğını goster ususun a ısrar e ı ece ır.> 

Diğer bütün gazeteler de iki memleket 
arasındaki dostluğu tebarüz ettirmekte 

mek istiyor. 

* 
ve Aras'ın Bükreş'den geçişini büyük e- Sovyct Rusya harbiye komiser muavi· 
hemmiyeti haiz bir tezahür olarak te - pi Mareşal 'I\ıhaşevski vazifesinden ay • 

.Jakki eylemektedir. rılmıştır. Bu habc-

reşal 1 ri bize veren ba . 
,evskl zı hususi Avrupa 

kaynakları· 

dır. Sovyet Rusya - Fransa ittifakı mü • 
Gerede (Hususi) - İstanbulda, Fatih- nasebetile Parisi ziyaret eden rnareşalın 

te, Neslişah mahallesinde Bostan soka - o zaman, taşımakta olduğu büyük itima 
ğında 14 numarada oturan sabıkalı yan-

0

da bakılacak olursa, onun, bugün vazi ~ 

lstanhul:u bir sabıkalı Geredede 
mah. üm oldu 

ı d kesicilerden İsmail oğlu Ahmed, geçtm !esinden ayrılmış olmasını her hangi bi~ 
Hincienburg yo. CU arın an pazar günü Toklar köyünden Halil oğlu idari zarurete atfetmek mümkün değil • 

b!ri d~ha öldü Alinin cebinden 20 lira parasını yankesi- dir. Mareşal Tuhaşevski geçenlerde mah-
• Je sev 16 fA cilik suretilc çalarken jandarma karakol kum edilen Troçkistlerin davası müna -· L ke ood cNew - r " » - · 

a w b 1 ·c 1' • kumandanı Celal tarafından yakalanmış- sebetile ismi ortaya atılarak suçluluğun A ) Hindenburg a onu yoı u arın- A v 

· - h t ede "lm .. ,.. . 1 tır,. dan değil, fakat sadece ihmalkarlıgından 
dan Otto Erneslk asb anla n ° . ud.; \ e Ayni günde mahkemeye verilen Ah - bahsedilmiş olmasına kurban gitmiştir. 
bu suretle facia ur an rı ın aae ı o· .. . 

mcd, üç ay hapse, üç ay da jandarma ne· O, Sovyet Rusyanın meçhul bir koşesın-
tuz altıya çıkmıştır. zareti altında bulundurulmağa mahkfam de, şimdilik meçhul bir şöhret o!arak ya-

edilmiştir. Ahmed, derhal tevkif edil - şamıya mahkum bulunuyor. 
miştir. Selim Ragıp Emeç Mısır t ahvilleri 

, Kahire, 16 (A.A.) -. Yüzd: üç faizli ve 1 =-_ ---- - :::o 

ikramiyeli Mısır kredı fonsıcr tahville - 1 . 
rinin dünkü çekilişinde 1903 scncsı l<ıh- SABAI-11 AN SABAHA: 

1

villerinden 674.807 numara il~ 191 l sene-
si tahvillerinden 153.895 numara 50 şe.r 
bin frank ikramiye kazanmışlar:dır. 

Delbos Parise döndü 
Paris, 16 (A.A.) - Hariciye Nazırı Del

bos refakatinde hava erkfınıharbiye reisi 
general Feguant ile Rochat ve Leger bu· 
lunduğu halde bugün saat 18.11 de tay
yare ile Londra'dan buraya gelmiştır. 

Şimal devl~tleri arasında 

Sokaktaki çocuk 
Dün gazetelerin zabıta haberleri sütununda şu iki satırı okudum: 
c Yedikule caddesinden geçen bir heygir arabası cadde ortasında oynıyar 

iki yaşında bir çocuğu çiğnemiş, ara bacı yakalanmıştır.> 
Buna benzer ha,·~dıslere sık tesadüf ederiz: 
cF:~r otomobil karşıdan karşıya geçmek istiyen bir çocuğa C'arparak ezmiş. 

şoför yakalanmıştır.ı 

cBir tramvay birdcnbirt. önüne çıkan bir çocuğu altına almış. vatman 
yakalanmıştır.> 

Gazetelerin zabıta haberleri hep bu klişe içinde verilir. Muhakkak vat -
man, arabacı, şoför b:ı kazanın mutl<ık mes'ulü gibi teşhir edılir. Hele kazayı 
yapan otomobilse zabıta edebiyatı daha tamtıraklı olur: 

Kopenhag, 16 (A.A.) - Kralın tahta 
çıkışının 25 inci yıldön~mü mün~sebefiic 
dün akşam verilen zıyafctte Isveç \'e 
Norveç kralları şimal memleketlerinin 

j kendi hürriyet ve emniyetlerini müda-
0faa için aralarında girişmiş oldukları h·~
:riki mesaiyi medhüsena etmişlerdir. 

LıCldtı: 
36 

._ Şair Ziya Paşa ihtifali 

- cSon sür'atle giden şoför yavrucağızın kaçabilmesine imka? bırakmadan 
altına almıştır.> 

Bunu yazan muhakkıık ki bir otomobilin son sür'atini tecrtibe etmiş de
ğildir. Çünkü şehir ;çinde bir otomobılin son sıir'atle gitmesi demek, bizim 
yürüyüş itiyadımıza göre sokaklann mezbahaya çevrilmesi demektir. 

Netice şu ki bilen·k. bilıniyerek halk vatman, arabacı, ı:oför aleyhine 
tahrik ediliyor. Her k&.zanın mes'uliyeti şoföre, arabacıya, vatm~na yükleti -
liyor, gerçi mahkemEler keşif raporhırile hakikati \'e adaleti iade ederler. 
Fnkat hadiselerin akabindeki neşriyat daima vatmanla şofö:·c efkarı umu -
mi yede mücrim damgası vurulması na sebep olur. 

Ş(htr r· t .. Adana 16 (Hususi) - Yarın aksam ~U .. •yo. ro11u a.rtistıcrinc.cn Tnliıt d ·· h ft d B t k t• ' • 
l gun m" eti uç a a ır. unu mu ea ıp ne ı· ı h . . d air Ziya Paşa ihtifali yapıfo-
~ı"' Uo:abakamıza t 36 'F d 'l kt' §C rımız e Ş 

iO ··•lel'i a. ncı ce 1 an e ı ec<! ır. kt Halkevi tarafından zengin l)ir 
{fün . neşred yoruz. Mü5abakamız Birinciye bir beşibiryerde altın, i- ca ır. h lanmıştır 

~t Urec k . k' . 2 5 ı· 1 k b' lt 3 k' . program azır . lığ e tır. 40 gün bitınce neş· ·ıncıye , ıra ı ır a ~n, ışıye Ad d t 1 
~~ ırn z res m parçalarını yapıştıra- birer altın, 1 o kişiye yarımışar altın, ana a ~ yarış,_ar.ı 
ıı· modelleri c b' 1.1 . . 20 kişiye çeyrek altın ve diğer 165 o-

1 
Adana, 16 (Hususı) - Bugun ılkbrth:..r 1 

'f.ıtı.ı ır ı tte gazetem17e · b' · · · b" "k b' k ı 
1.1ort!ceksinı . .. -~ ı kuyuc~~a hoşlarına gidecek hedıyeler ,at koş~l~~ının ır111c1sı . uyu ır a a -

z. ResJn gonderme mud verecegız. 1 .balık onunde muvaffakıyetle yapıldı. 

İki yaşında çocuğumu sokağa bırakan, yolun sağını solunu öğrctm\ycn, so
kak ortasında oyun oynamanın ayıp, çirkin ve yasak olduğunu söylcmiycn 
ana ve babaların hiç mi çürmü, gü,nahı, mes'uliyeti yok? 

Bürhan Cahit 



4 Sayfa 

Dünkü intihabtan ti« gorii.nüş 

Büyük Şair merhum Abdülh,!'-k Ha· (nı Muhittin Üstündağ da reyini ver -
mid Tarhandan münhal bulunan lstan- miştir. Reylerin arkası tam saat 13 de 
bul meb'usluğu için dün intihap yap!l· alınmış ve sandığın rey atılan deliğı de 
mış ve Cumhuriyet Halk Partisi nam- kapatılarak mühürlenmiştir. 
zedi emekli tuğbay Şükrü Ögel ittifak- Son reyi Cumhuriyet Halk partisi 
la seçilmi:ştir. Sarıyer kazası Reisi Sadi atmıştır. 

Dil nintihap münasebetile iıniversi· Reylerin tasnifi 

SON POSTA 

Morfin kaçakçısı 
beş hemşire 

Ma~ 

içinde 
Gümrük muhafaza teşkilatına vu· buğday satışlarında biraz canlılık görül- larla satılacağı muhakkaktır. d'1' 

kubulan bir ihbar üzerine dün Galata- müş ve gelen buğdaylar iyi fiatlarla sa - , Geçen hafta içinde 650 balye ka 
da Sen Jorj hastanesinde ani bir aram;ı tılmışsa d~ arpa, mısır ~e diğer hubub::ıt ,tik satıl~ıştır. İyi ~ins ana malla~/~ 
yapılmıştır. Hasta bakıcııardan beş kıymctlerınden az çok bır şeyler kaybet- 120, derı ve kaba cmsler de 105-lO 
hemşirenin dolabında morfin paketleri miş ve durum sakin geçmiştir. ,ruştan muamele görmüştür. Vaziyet 
bulunmuştur. Ele geçirilen paketlerın BUGDAY : Bir hafta içinde lstanbula gundur. ··Jli 
sayısı 200 dür. Beher pakette onar tüp Haydarpaşa, muhtelif limanlar \-e Trak- . YAPAGI : Geçen seneden kU 
morfi nvardır. yadan 3375 ton buğday gelmiştir. Bu ge- miktarda stok devredildiğinden Y~ 

Dolaplarında morfin çıkan hemşire- len buğdayların bir kısmı Ziraat Banka • ,larm piyasaya çıkması vaziyeti 
!erden Lidya, Jozefin ve diğe: iiç has· sma ait olduğundan depolara sevkcdil - güçleştirmiştir. 
ta bakıcı hemşire sorguya çekilerek ne· miş, mütebaki kısmı da borsada geçen Yapağılarımızı istihlak edecek eJI 
zaret altına alınmıştır. haftaya nisbetle daha iştihalı alıcılar bul· yük pazar yerli fabrikalar olduğ~ 

Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık bü- muştur. Geçen haftaya kıyasen fiatlarda ,kumaş fabrikalarımız maatteess~ 
rosu memurları dün Galata komiserlik cüz'i bir yükseklik vardır. fazla hariç memleketten gelen ıp ,.t_ 
dairesinde geç vakte kadar bu i!31e me,; Ek t P I tl b zl 7 20 .. d- t kullanmaktadırlar. Şimdiye kadar _ ,. s ra o a ı eya ar , , uç or . .. ıek 

gul olmuşlardır. d 1 1 6 30 b d lıl 6 20 lan muhtelıf tecrubelerde mem çav ar ı ar , , on eş çav ar ar , , _ _ .. . 
Morfinlerin kayıtlarına hastanen!n mahllıtJar 6,5, Anadolu sertleri 6,15 para- ykapllagıl1arbı~1ın ~~r. tu~lu ış~crde 

esa d ft . d d t d""f d'l . d t l tı u anı a ı ecegını gostcrmıştir. ıd s e erın e e esa u e ı memış - an sa ı mış r. Bilh T k d CJ'" · H h assa ra ya Ban ırma ve 
tır. asta ane baş doktoruna da mese- , Arpa satı!;llarında durgunluk devam et- 1 k k ' 

1 
·net 

I . .. . . .rının ıvırcı yapağı arının en ı .. ıı 
e sorulmuş, baş doktor bulunan mor- ,mektcdır. Bu yuzden fıatlar da bıraz ge-

1 
d k v 

1 
. 

1
. ld ğu,.... 

f . 1 d k a· · · lA t 1 d ·1 . • H ft .. .. kuru maş arı o umaga e verış ı o u - ..... • 
ın er en en ısının ma uma ı o ma ı· .rı cmıştır. a anın son gunu 4 ş - 1 B ğm li f b~. 
ğını söylemiştir. Avusturya tebaasın - tan satışlar yapılmıştır. ~ mıştAır. unda ra den.

1
yerld ! . 

d l h · · · 1 · rmuz vrupa an va e ı e a ıgı ı 
an o an emşırelerın bu morfın erı Çavd:ır piyasası da düşüktür. Ufak bir 'k 11 kt d kt d" ı r 

A d rrtt"kl · d ·· h , u anma a cvam etme e ır e · 

d
.v
1 
rur_a da~ ge ı .ı erm en şup eke • parti ihraç edildiğinden bir aralık fiat - Geçen hafta 49_50 kuru.ştan AtJ1 

ı mel\te ır. Tah'kıkat devam etme te· lar hafifçe yükselmişse de hafta nihaye - 1 200 b 1 k d v .. a· . .. ma ı a ye a ar yapagı sa~ı ..ıC 
ır. tınıle dort buçuk kuruştan satışlar ol - ,İzmir ve Mersinde de piyasa sakin F' 

muştur.. miştir. 
TlFTIK : Yeni kırkı~ tiftik piyasaya DERİLER : Geçen hafta keçi ve Müeferrik : 

Ali Çetinkay anın tet k ik leri 
te konferans salonunun kapısı Türk Öğleden sonra Vali ve Belediye Re· 
bayraklarife süslenmişti. Reylerin atı· isi, Parti Başkanı Muhittin Üstund:;.ğ Tetkik seyahatine çıkan Nafia Ve· 
lacağı sandık kürsünün önüne konmuş, ve teftiş hey' eti önünde sandık açılarak kili. Ali Çetin Kaya Eskişehirden c;~n· 
saat dokuzda intihaba başlanmıştır. reyler tasnif edilmiştir. 1260 rey pus· ra. !~ite gelmiştir. Ali Çetinkaya ,Iz· 

Evvela intihap teftiş hey'etinı teş - lası çıkmıştır. Hastalık veya diğer ma- mıt ıstasyonundan deniz kenarına nza
kil eden belediye daimi encümen aza zeretlerle 113 ikinci müntehip gelme-· tılan yeni hattı tetkik etmiştir. Mütea
sı sandığı açmış, boş olduğunu hazır bu miştir. Belediye hududu harıcindeki Si kıben Derinceye giderek Travers fab • 
lunanlara gösterdikten sonra sanaık livri, Kartal, Çatalca, Yalova, Şile ka· rikasını ve yeni buğtlay silosunu gez • 

dökülmeğe başlamıştır. ünümüzdeki haf- ,derileri fazla aranmıştır. Kuru sıJı.r 
talar içinde de mahsulün büyük bir kıs- ,risinin kilosu 65 kuruştan, keçi d 
mı piyasaya çıkması beklenmektedir. sifti 180-190 kuruştan satılmıştır. J{. 
Yalnı~ bu Y~.ni .. kır~ımın ~iy:saya ~ıkışı- derileri üzerine büyük işler oırnıı, ; 
nı tacırlcr buyuk bır endışe ıle taltip et- da tuzlu kuruların kilosu 43-45, ha~ 11 

mektedirler. rusunun kilosu 56-60, kuzunun çiftl 1 

kapatılmış ve mühürlenmiştir. zalarında yapılan intihaplrın neticeleri miştir. 
Siyah tahtaya Parti namzedi emekli de telgrafla teftiş hey'etine bildirilmiş· Büyük bir resim sergisi 

tuğbay Şükrü Ogel'in ismi yazılmı~tır. tir. Bütün neticeler tesbit edilmiş ve 
İlk rey Parti namzedi emekli tuğbay Şük.rü 

İkinci müntehiplere rey puslalan da Ogel'in ittifakla meb'us seçildiği anla
ğıtılmıştır. İlk: rey belediye daimi en · şılmıştır. 
cümen azasından Cemalettin Fazıl ~a· İntihabın neticesi Dahiliye Vekale· 
rafındall atılmıştır. Bundan sonra diğer tine, Partiye bildirilmiştir. Ve ye!'li 
ikinci müntehipler reylerini atmışiar - meb'usumuza da telgraf çekilerek meb
dır. B umeyanda Vali ve Belediye Re- us intihap edi'ldiği bildirilmiş ve teb -
isi ve Cumhuriyet Halk Partisı Başka· rik edilmiştir. 

Poliste: Kültür işleri: 

Ankarada büyl.ik bir resim scrgısı 
hazırlıklarına başlanmıştır. Kültür Ba· 
kanlığının himayesinde açılacak olan 
bu sergide Güzel San'atlar Birliği, 

müstakil ressam ve Heykeltraşlar Bir
liği ve cD» grupu azaları hep birlikte 

İngiliz ve Rus alıcıları ise Alınanla - 160, oğlağın çifti 140-150 kuruştan -
rın piyasadan çekilişinden istifade ile µııştır. ....~ 

fiatların daha ziyade düşmesini bekle - Av derilerinden tavşanın adedi 'I" 
mektedirler. İleride rakip bir alıcı çık - sansarın çifti 30-32 liradan satılmışul 

B a şk a s rn rn m e k t u b u n u o k u ya 
gümrük müdürü aleyhindeki daV' 

Bir motör yanarak batb 

eser teşhir edebilecekler ve bu birlik· 
Iere mensup olmıyan san'atkarlar da 
iştirak edebileceklerdir. Sergi hazira· 
run beşinde Ankara Halkevinde açıla· 
caktır. 

Üniversitede birikmi• har'ar Mektub açmak suretile mektub sırrı- bahsediliyor mu idi? ..... ~ «D> grupundan: 
Buraya gelen haberlere göre, Geli

boluda üç gün evvel Ceylanı Bahri is· 
mindeki kükürt yüklü motör yanarak 
batmıştır. Tayfalar karaya çıkmışlar -
dır. 

Bır. :1.-ı·~ olan harçların faku""lteyı· . d 1 nı ifşa etmek iddiasile açılan bir davada, - Yalnız Cerablusta 
uuu '1 Haziranın beşın e açı an Ankara 

rerkedenlerden alınıp alınmıyacağı u _ sergisine gidecek eserlerin 22,'Mayıs/ dün sabah Sultanahmed birinci ıullı c~- bahsettiğini hatı:ı:lıyorum. ~ 
niversite hey'etince tetkik edilmiş, kay- 937 tarihine kadar hazırlanması. zada Gümrük İnhisarlar müfettişi Ab - çinde bir kaçak şampanya meseleSI 
dın Sı·ıı·nmesın· e dair olan vesı'ka verı'lı·r· dullah, şahid olarak dinlenilmiştir. ,saydı, ortada suç mahiyetinde bir -~ Müstakil Ressam n Heyteıtraşlar Birli- P"' 
ken de harç alınmasına karar verilmiş· ~inden: , Bu mesele hakkında hfakim Reşit, bu is- ,se bulunsaydı, Vekalet, her halde 

Bir muhallebicinin kuasım t• tinabe müzekkeresini tetkik ettikten son- bat yapardı. J 
ır. Ankarada haziranın beşinde ac:ııacak ,JO". 

soyanlar yakalandı Halkevi muallimlel"İ olan sergide eser teşhir etmek !steyen arka- ra, şöyle sordu: . - Peki, siz bu mektubu elinize 1, 
Evvelki gece Veznecilerde pasta ve İstanbul Kültür Direktörlüğü, res - daşların nihayet 22/Mayıs/937 tarihine ka - - Müfettiş Reşad tarafından &ize bir mz zaman, mektup açık veyahud ~ 

mahallebici Abdülkadirin kasası 50 • mi, hususi, ecnebi ve ekalliyet mektep- dar Yenl Postane caddesinde Ananiadi han mektub gönderilmiş ve bupdan dolayı da sonradan kapatılmış mıydı; 1~ 
20 numara 17 - 37 ye eserıerlnl getirmeleri ri- dava edilen Mazhar ismindeki zat, bu normal şekilde miydi? Ve acaba S3 _.I 

yulmuş, 4 lira çalınmıştır. Kasayı so Jerine gönderdiği bir tamimde Halkev· rırv. 
1 b d

. kk"' d 1 C 
1 

ca olunur. mektubu açmış, mealini okumuş ve et- siz mektubu yırttıktan sonra mı, 1t 
yan arın, u ü an a ça ışan ema i- !erinin tabii azası bulunan bütün mu- rafa yaymış, diye iddia ediliyor. Sizin tubun mealine ittla kesbedilmiştit! f 

le Müştak oldukları anlaşılmıştır. Bun· allimlerin Halkevi faaliyeti ile dahası· Mes'ut bir nltanlanma bu husustaki malUmatınız nedir? ni yırttığınız parçalar toplanaralc ıı>I; 
lar kaçmışlarsa da zabıta etraflı suret- kı alakadar olmalarını bildirmişti:. imanbul Valisi ve Belediye Reisi ,Şahid, şunlan söyledi: - Mektubu elime aldığım zarnarı~ .J 
te araştırmalar yaptığından dün ak • Raufi Manyu Trabzona gitti Bay Muh"ıttin üstündag·ın kızı Bayan , - Müfetti"1 Reşad, Cerablustaydı. Ben fı muayene etmedim. Fakat, kaP~1.··' şam geç vakit yakalanmışlar ve adliye- . . _ .. ııJll' 
ye verilmişlerdir. Istanbul liman idaresıne baglanan Günseli ile Viyana sefareti ikinci kati- ,de Gazi Ayıntabda bulunuyordum. Re - , Yırttığım parçalar sonradan topl ~ 

K dil 
• Ü .. nl Trabzon limanında tetkikler yapmak ü bi Bay Nurettin nişanlanmışlardır. Son ,şad, bana hususi mahiyette bir mektub rak, bir araya getirilmiş ve bana _:,) 

en enne memur a su vere er f b ·k F~., zere dün stanbul liman idaresi umu • Posta yEni nişanlıları te rı , ve her i· gönderdi. Okudum, sonra yırttım ve par- mektup bu suretle okunmuş olsa ~ 
Dün iki kişi kendilerine memur SÜ· mi müdürü Rauf Manyas Trabzona git· kisine uzun ve mes'ut bir hayat temen- ,çalarını kağıd sepetine attım. Mektubu - Mazhann, bu yolda bir araş_tı ıJf' 

SÜ verdiklerinden yakalanmıştır. miştir. ni eder. gönderen, bana Cizreye yaptığı seyahat- la, kendisinde kaçakcılık şüpheSl tJ 
1 - Beşiktaş1.a koltukçuluk ve şo· • ten ve orada hazır bulunduğu bir ziya - nınca, Vekalete bu şekilde bir ihbardlJl.'r 

törlük yapan Mehmet oğlu Sami, kendi ı t b 1 Lisesı·nde mu·· samere fetten bahsediyordu. Sonra mazhann bu lunmasını, siz nasıl tefsir edcrsini.Z
1 ~ 

sine temizlik işi memuru süsünü ver - s an u ,_, mektub parçalarını toplayıp, bir araya sad, bir. vazifeyi ifa mıdır, yokSB "'' 
miştir. Sami, evleri dolaşarak marka getirerek fotoğrafisini çıkarttığınl ve bir maksad mı takib olunmuştur? ;,eti 
parası toplar1"11 yakalanm1ştır. Vekalete gönderdiğini öğrendim. ,Reşad aleyhinde her hangi bir st 

2 - Devlet Demiryolları ateşçilerin· Haklın Reşid, istibabe müzekkeresine tahrikte bulunmak? 1 
den Ahmet, Sirkecideki umumi helaya bağlı olan Mazhann ifadesi suretiniokıı- - Bence, bu yaptığı şey, MazlıarJJlbf 
girmiştir. Çıktığı vakit, Mehmet Ali du. Mazhar, bunda şöyle diyordu: zifesinden mütevcllid değildir. Eğer fol 
isminde birisi avucunu açarak para is- «Şimdi Mersin Ticareti Dahiliye ha - olsaydı, Vekalet, Reş:ıd aleyhinde 1<9re~ 
temiştir. Mehmet Ali, burasınm memu· mallar katibiolan Mustafa, o zaman odn· muamele yapardı. Mazharın bun ııa eti 
ru olduğunu, p:ıra vermesi Jazım gel • cımdı. Kağıt sepetinin içerisindeki kağıt- ti, yakışık almıyan bir hareket rnatı•Yı1"' 
diğini söylemiştir. Dolandırıcılık yapan ,ları süprüntü sandığına boşaltmak üzere dedir. Benim kana:ıtim, işte bu bCd1~jt! 
Mehmet Ali yakalanmıştır. sepeti götürürken, · aralıklarından bu ğlın gibidir; k<'scnkcs bu merkeı , 

Beş kişi birden zehirl,ndi mektup parçalan yere düşmüş. Ben, top- Hfıkim Reşid, istinabe müzekl·e' 
Üsküdarda bir ailenin beş ferdi ze- !adım, bir kaç parçası gözüme ilişti. Bak- bağlı mektup suretini de okudu. rJ1~ 

hirlenmıştir. Üsküdarda Bülbüldere • tım kaçak şampanyadan bahis geçiyor. Bu mektup suretinde - kaçak~· j 
sinde 47 numaralı evde oturan Naciye O aralık sabun fabrikası sahibi hacı Ah- ya - lafı geçmediği göriıldü. şatıl ~ ~~ 
ile kızı Hikmet, Münevver, Şaziye ve met de oradaydı. Vazifem itibarile, bunu vet, mektup, böyle yazılmış oıoııı 

0
(,1 

oğlu Şefik dün öğle yemeğim yemiş - yekructc ihbar etmek mecburiyetindey - de şimdi aşağı yukarı böyle hatJ.J 11>' 
lerdir. Biraz sonra hepsinde sancılar dim. mealini. .. > dedi. . biJit : 
başlamıştır. Hemen tedavi altına alın- .. Hakim Reşid, şahid Gümrük İnhisar • - Peki, buyurunuz! Artık gıdc oS"f'_ 
mışlardır. Zehirlenmenin kabın kala}· Dun İstanbul Erkek lisesinde son sınıf talebesi tarafından bir veda müsa- lıır müfettişi Abdullahtan istizah etti: siniz! Ve hakim Reşid, istinabe d~ 
sız olmasından ileri geldiği zannedil • meresi veriJmiştir. Müsamere güzel olmuş, talebe eğlenceli bir gün geçirmiş· . - Müfettiş Reşad tarafından size gön- sının mahalline iadesine karar veı 
mektedir. tir. Resimde lisenin son sınıf talebelerini bir arada görüyorsunuz. derilen mektupta - kaçak şampanya. dan bildirdi. 



K · ri radyolu bir 
kasabamız: Edremit 

Radyosu olan köylere hergece civar köylerden dinleyiciler 
geliyor. Edremidin 29 f abrikasz bereketli yıllarda 8 

milyon kilo zegtingagı çıkarıyor 

Piyangodan 10 bin 
Lira hazanan 
Talihli bir tahsildar 

Gerede, (Husust) - Kazamız bu .. 
susi muhasebe l 
tahsildan Musta· 
fa Başaranın ye -
ni keşide tayyare 
p i y angosundan 
3952 r sayılı bi • 

'letine 1 O bin lira· 
lık büyük ikrami· 
ye isbaet etmiş -
tir. Talihli tahsil • 
dar ikramiyesini 
almıştır. Gerede - Tahsildar 
liler hemşerilerin· Mustafa Ba.§aran 
den birinin bu şekildeki sevincine işti
rak etmektedir. 

ıa; İstanbul Festivali yak -
Yor lfns<aı Bey .• 

•.. Belediye bunun içio gıı· 
yet eğlenceli sürprizler ha • 
zırlamış .• 

·- Acaba ne olsa gerek 
Hasan Bey? 

projeleridilr.. 

Sayfa 5 

Kastamonuya topl u bir bakıı 

Kasfamonuda geniş mikyasta bir 
"ağaçlandırma,, faaliyeti başladı 

Koca bir yayla muazzam bir park haline getiriliyor. 
Şimdiye kadar 67 50 fidan dikildi, yer yer boş 

topraklara çam tohumları ahhyor 

Adanaga bereketli 
Yağmurlar düştü 

Adana ~Hususi) - Adana ve civa-

<•> Bu notları kesip saklayınız, 7ahuı 
bir allliime ~ kotldslyvn yapınız:. 
Sı)ga&,& sama•= rlı IHı ne61ar bir ..._ 
l[ibl bndadıaıza ~bWr. 
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1 BERBERLER. ARASINDA 1 

Bazı berberler cemiyete 
karşı ateş püskürüyorlar 
" Beni ümide düşüremezsin bayım, bizde 

tali olsaydı, berber olur muyduk?,, 

Gazetelerden birisinin yazdığına göre, kat buna mukabil ben bu cemiyetten. l:iu 
Berberler Cemiyetinin umumi kongresi on beş sene içinde (50) para yardım gör
bugünlerde toplanacaktır. Ve çok müna- memişimdir. Halbuki, benim de, sizinle 
kaşalı, çok heyecanlı olacağı tahmin e- görüşen Hüseyinin de, çok müşkül za • 
dilen bu toplantıda, bir çok berberler, ce- ,manlarımız oldu. Hastalandık da, İ§Siz, 
miyetin feshini istiyeceklermiş. Çünkü bu güçsüz de kaldık. O günlerimizde, CE'JI'li· 

cemiyet, hiç bir müsbet faaliyet göste - yetten gördüğümüz yegane hayıl', biz • 
rememekteymiş! , den her sene aldığı parayı istememesi ol-

Bu karanlık haber etrafında bkaz da- ,du. 
ha mallımat edinmek, ve berberlerin bu Ben bunu da, cemiyetin hayırperveP • 
husutaki mütalealarını öğrenmek iste - ,liğine değil, o sıralarda işsiz güçsüz ol -
dim. Bazı berberlerin, bu toplantıda ya- ,duğumuz için, yerimizi yurdumuzu bu
pılacağı bildirilen talebten haberleri bi- lamayışına veriyorum! 
le yok. Bazıları, böyle bir istekte bulu·· * 
nacakların fena vaziyete düşebilecekle - , Gene Sirkecide berber salonu sahibi 
rini söylüyorlar, ve bu hususta mütalea ,olan Urfalı Mustafa da cemiyetin feshe· 
yürütmekten kaçınıyorlar. Bazılan da dilmesine candan tarafdar: 
tamamen bitaraftırlar. - Bana, diyor, koskoca İstanbul şeb -

Fakat konuştuğum berberlerin hemen rinde, bu cemiyetten yardım görmüş bir 
dörtte üçü, cemiyete ateş püskürmekte- tek berber gösterebilirseniz, bu cemi -
dirler. yetin kıyamete kadar ·payıdar olması i -

Mesela, Ankara caddesinde çalışan çin canımı, malımı, kanımı feda edece-
kalfa Hüseyin Pekesmer diyor ki: ,ğim! 

- Ben, cemiyetin feshini isteyenler a- * 
rasındayıın. Bu cemiyet, berberleri ko - Aynı dükkanda çalışan Mehmet kal • 
rumak, berberlere yardım etmek mak - fa: 
sadile kurulmamış mıdır? - Ne yapar bu cemiyet? diye bana 

~. hald~: ~ene~, onun bize g~sterebi~e· ~oruyor, ve suallerini şöylece ç0ğaltı -
cegı en buyuk hımaye ve en buyük yar- ,yor: 
dım, berberlere gölge etmemesidir. Bun- - Hastaları hastaneye mi yatırır? İş • 
dan daha büyük bir ihsanda bultınabil - siz kalanları çalıştırmak üzere dükkan
~~~ine imkan yoktur. Eğer, bize yardım, lar mı açar? Müşkül vaziyete düşenlere 
ıyılik e~mek hususundaki iddiasında sa- para mı verir? Açıkta bulunan bc-rber -
mimiyse, bunu is bat için, bu büyük !Ut-

1 

Iere iş mi bulur? • 
fü esirgememesi, ve kendi kendini da - - Hayır ... Hayır ... Hayır ... değil mi? 
ğıtması lazımdır. Fakat eğer bunu yap - O halde yaşamasına ne lüzum var·~ 
~az~a, himaye etmek istediğini söyledi- Uğraşa, didişe, bir pazar tatili yapa _ 
ğı bızlere karşı zerre kadar hüsnü niy(:ti bildi. Ondan da umduğumuz gibi hayır 
yok d~mektir ki~ q, takdirde de b~zim o· değil, ummadığımız kadar zarar gördiik. 
nu dagıtmamız lazımdır. Geçenlerde, gazetelerden birisinde o -
Aynı dükkanda çalışan kalfa Şevki: 

1

kumuşturn: Benzinciler, pazar günleri 
- Vallahi bilmem! diyor. Kendi he - dükkanlarını tatil edecekler, fakat dük

sabıma ben, 15 senedir berberim. Cemı· kanlarının önünde benzin satabilecek -
yet benden her sene 50 kuruş alır. Fa - lermiş. (Devamı 8 inci sayfada) 

~-ı --cöNüL iSLERi 
Okuyucularıma 
Cevaplarım 
Ankarada (F. C. K. K.) a: 
Bu vaziyette mahkeme, çocukların 

muhafazası hakkı ile birlikte talak 

kararı verebilir. Fakat annesiz kalan 
ilti yavru ne olacak? Anlaşmaya bir 
defa daha müracaat ediniz, derim. A-

ranızdaki suitefehhüınn ne zaman ve 
ne münasebetle başlamış olduğunu 

anlatmadığınız için size müshet bir yol 
gösteremiyorum. Biraz daha vazıh ol
malı idiniz. 

* Malatyada bayan F. P. ye: 

Çocuğun cinsiyeti anne karnında 

iken •kat'iyetıe.. tayin edilemez. Bu
nunla beraber eski 9kadınlar karının 

sivri durmasını 

olduğuna delil 
doksan doğrudur. 

çocuğun erkek 
sayılırdı, yüzde 
Fakat ben bir 

defa tecrübe edeyim, dedim, sivriliğe 
bakarak bir arkadaşıma oğlan doğura
cağını müjdeledim. Aksi gibi -Yüzde 

on müstesnaya tesadüf etmişim - kız 

çıktı. Arkadaşım elan acı acı alay e -
der. 

* Bayan cNazlı .. ya : 
Gemiciler « bayrak değişmesi hali 

müstesna> olarak isim tebdilin ı hiç 

sevmezler bilir misiniz? Bu harekette 
bir şeamet sezerler. Ben de onların 
fikrindeyim. 

Hem bu isim neden hoşunuza git • 
miyor, anlayamadım. Bilakis bana pek 
şirin geldi. 

Tavsiye ederim: Annenizin, babanı
zın daha siz bir kaç günlük bir mahluk 
iken münasip gördükleri adı değiştir
meyiniz. Onların hatıralarına da hür
metsizlik etmiş olursunuz • 

TEYZE 

R I l Yukarıda: ormanlar blklml filminden güzel blr aıll sahneal. Bal da: •ayan General fllınlnde 1k1 sevimli eS m er: artist .. Ortada; KsllfornJya !atih1 fllm.1nden blr sahne .• Af&lıda solda ; Hayal ve haldkat filminde Emil Ya• 
nl.ngs .. Sağda : İngiltere tacının incileri filminde İskoçya Kraliçesi Marl 8tuart'ın idamını canlandıran bir sahne .. 

-Hidi&eı~-:-· 

Rertı&103 
Ondülasyoncuların 

imtihanı 
Ondülasyoncu berberler dündenberi 

imtihan ediliyorlar. 
Ediliyorlar ama, neden imtihan edili • 

yorlar işte onu bilmiyorum. 
Fakat nelerden imtihan edilmeleri la

zım geldiğini düşünüyorum. Ve düşün
düklerimi yazıyorum. 

* Ondülasyoncu berberler kadın berberi 
olduğuna göre herhalde bir çene imti -
hanına tabi tutulmalıdır. Berber çenesi 
meşhurdur. Fakat kadın berberinin çene
si erkek berberinin çenesinden yüz kat 
kuvvetli olmalıdır ki müşterisini bastıra
bilsin ! 

* Ondülasyoncu berber kadııı.ın yalnız 
saçını kıvırtmayı değil; bir parça da dedi
kodu kıvırmayı bilmelidir. 

"Türk,, sineması: " Melek ,, 
. 

szneması: 

Bayan General Hayal ve hakikat 
Dik Pouwell ve Ruby Keeler tarafın · Büyük san'atkar Emil Janning tara " 

dan: fından: 
Dik; Amerikanın (Honololo) daki as - . Almanyanın şimalinde bir şehırde 

keri kıt'asında emirber neferidir. Gene- ~ayser Vilhelın namına bir abide diki • 
ral Fit kızı ve yaveri Bidle ile birlikte lecek. Gece şehrin yatı mektebi talebe" 
.(Honololo) yu teftişe gelir. Bidle ıoför - 'ıerinden Liz iple pencereden inerek so "' 
lüğüne tayin edilen Dik'l~ birlikte yerli- ,kağa gezmeğe gider ve sonra tekrar iple 
lerin eğlencelerine iştirak eder. Yanla - odasına girer. Sabah olmak üzeredıt• 
rında generalin kızı· da bulunmaktadır. ,Yatakhanede talebeler uyanmışlar. Pa • 

;z:ar olduğundan kiliseye gitmeğe hazır '" 
!anıyorlar. Geç vakit pencereden gircJ1 
talebe arkadaşları tarafından sorgu)'9 

Eğlence sırasında kızın Dik'le seviştik -
lerini görür. Dik'i kıt'aya iade ettırmek 
ister. Dik kaçmak isterse de çavuş Sk -
raper buna mani olur. Kızın müdahalesi 

rica edilir. Kız Dik'e acıyarak kat'iyyen 
sevişmediklerini temin eder. Bunun ü -
zerine kaçmaktan vazgeçer. Bu vak'a -
lardan müteheyyiç bulunan Dik askeri 

mektebe yazılınağa karar verir. Mekte -
bin ikinci sınıfındayken General Fit u -

mum müfettiş tayin edilir ve kızile be -
raber mektebe gelir. Kız Dik'e eski aş -

kını hatırlatırsa da Dik eski günlen ve 
maceralan gözünün önünde bulundura-

• 
çekilmiş gibidir. 
, Şehrin diğer bir lokantasında hiikôfllC" 
tin emri hilafına Anti Tyrnnia isminde 
bir talebe kulübü polis tarafından baS -
kına uğruyor ve mevcud talebe karal<O" 
la götürülüyor. Arkadaşlarını kantt119 

;karşı hareketten vazgeçirtmek için orad9 

bulunan Zedlitz müdahale ediyorsa dS 
müşevvik diye yakalanıyor. Profeııöt 

" bunu duyunca hiddetleniyor ve artık e 
1 d' -vine gelmemesini Zedlitz'e tenbilı e 1 

yor. Zedlitz çılgına dönüyor. 

* Ondülasyoncu berber 
bir hokkabaz olmalıdır. 

ayni zamanda, rak banşmak istemez. Bunun üzerine kı-
zın mülazun Bidle ile nişanlanacağı ilan "j pek,, sineması: 
edilir. Mektebin tiyatrosunda bir piyes Çünkü kadın; bir saniye evvel siyah 

oJan saçını bir saniye sonra sarı, bir sa -
niye sonra da kumral görmek ister. 

* Altı aylık Ondülasyon yapan berber, 
üç aylıkların çıktığı zamanı iyi hesap et
melidir. Anasının üç aylığını kafasının 

alJı aylığına sarfedenler, ancak o zaman 
berber dükkanına gelirler. 

* Ondülasyoncu berber, saçını ondüle 
yaptığı her kadının tanıdığı kadınları da 
tanımalıdır. 

- Niçin? 
Diyorsunuz ... Niçini var mı? Müşteri

sini memnun etmek için onların aleyhin
de söylemesi elzemdir de ... 

* Bilhassa bilhassa doğru sözlü olmama-

• 
temsil edilmektedir. Dik ve kız rol alır- o 1 h Ak. mı 
lar. Rol icabı bunlar öpüşürlerken aşk. rmaD ar a J . si 
ları tazelenir. Mülazim bunu haber a _ . 1848 senesinde Meksika harbi netıce ~ 
lınca iş gene ehemmiyet peyda eder. Ni- olarak Kaliforniyadaki Amerika itti~9 ıJS 
hayet Dik askerlikten istifa eder ve kızla dına girmiştir. Ramon dö La Ke~ta.~111 
evlenir. ,evinde Joakim Muvucla ile Rozıta ·r· 

·-------~-.. -·~ . ,evlenmeleri için hazırlık görülmektedi • 
lıdır? Çünkü dükkanına gelen bütün pavetliler arasında çıkan bir kavga rı_e C" 

çirkin kadınlara: ticesinde, hane sahibi gene evlilerin ·:'la" 

- Siz dünyanın en güzel kadınısinız! men evden çıkamalarmı emrediyor. ~9 .. 
Diyecektir. ,rı ile koca şehir civarında bulunan J t• 

* 
kim'in küçük çütliğinde yerlcşiyor~ıı e 

d. ı.ıl 
Bir kargaşalık daha çıkıyor. K~n 15 .. 

fenalık etmiş olan adamların hak~ar.11'~fl 
dan geliyor. Bir çiftliği zaptetmek ıstı:Y ... 
Joakim orada Ramon'un kızına rasgel~ .. 

·stı yor. Kız onu doğru yola sevkctmcl<: 1 dJ 
yorsa da Joakim hareketlerinde dev

9 

lMSET , ediyor. 

İşte ondülasyoncu berberi bundan im
tihan etmelidir. Yoksa maşayı nasıl tut
tuğunu, altı aylık için ne kuvvette cere
yan verdiğini sorup öğrenmek bir işe ya
ramaz. 



17 Ma it::::::::::::: yıs SON POSTA 

• .... 

Dllnkü maçtan iki heyecanlı sahn~ 

MİLLİ KÜME MAÇLARI 

Sayfa 7 

Yepyeni bir rekor 
---------------------------

Atletizm müsabakalarına 
dün 207 atlet girdi 

lzmirde 
Fener - Üçok maçı 

Disk atma rekortmeni Veysi gülle· 
yi J 3,10, diski de 37 metre atmıştır. 

Ankarada yapılacak üç şehir müsa· 
bakası için İstanbul takımı atletleri bu 
gün Ankaraya gideceklerdir. 

J 00 metreye: Haluk, Nazmi. 
200 metreye: Nazmi, Ömer. 
400 metre~: Firuzan, Fıaruk. 
800 - Recep, Mehmet, J 000 - Recep, 

İbrahim, 5000 - Artin, Mehmet, Uzun • 
Haydar, Ömer, Yüksek - Haydar, Pu • 
lat, Üç adım • Zeki, Pulat, Gülle - Vey· 
si, Etem, DiSk - Veysi, Etem, Cirid • Ra 
sim, Orhan. 

İstanbul takımını Ajan Mazhar Na· 
zım götürecektir. 

Dünkü güreşler 
Milli güreş takımı 
oyuncularile genç 

güreşçiler karşılaştılar 



ACTı~1 . 
- ~~ 

~~> 

Beğe diğiniz kadın ve 
er ek tipleri hangileridir? 

- 344 -
Elleri kolonya yerine soğan 

kokan kadrn 

- 347 -

Makyaj maharetinden ziyade 
fikir ve his zengini kadm 

lskdıgim kadının elleri manikür ol - Tahayyül ettiğim gürbüz tipin yaş, 
masm, kolonya değil, soğan koksun. ,güzellik, servet ve seviye itibarile tama-

1 - Boyu 1,50 - 1,60 olmalı. men birbirine uygun olması şarttır. 
2 - Kaş ve göz tabiattan kara, kirpik- Hele hariçteki sai ve gayretinin yuvası 

ler k\'ndıliğinden uzun, kaşlar yolun - dahilinde kullanıldığını görmek, her er -
mamış olsun. kek için mübrem bir iştiyaktır. Aradığım 

3 - Saçı uzun, maşa, makas değmemiş genç kızın makyajdaki maharetinden 
olsun. ziyade serveti hisiye ve fikriye ile mü -

4 Ağız nz ufak, dudaklar orta in -
1 
cehhez bulunması elzemdir. 

celH .. -te, çehresi az esmer, vücud orta, bel Çünkü aile saadetinin kullu anahtan 
ince olmalı. kadının zeka ve dirayetinde mahfuzdur. 

5 Tabiati tam bir kadının evsafını Bu evsafı haiz yüksek kudrete malik bir 
haiz olmalı. Yuvasında tatlı sözlü, güler kız çirkin de olsa, fakir de olsa nazarmı
yüzlu olması, kurduğu yuvaya sadık k:ıl- da idealdir. 
n;tası, C'Şlllı ve mustakbel yavrusunu can
cian sevmeli 

6 - Tahsili en çok ilk olmalıdır. 

Ankara Mamak gaz :maske 
fabrikasında · 

Nedim Akbulut 7 - Bir kadına lazım olan vaziCeler -
le yakından alfıkadar olmalı. 

B - İşte bana hayat arkadaşı olacıık Berberler arasında 
(Baştarafı 6 ıncı raufrıda) 

SON POSTA MayıS~ 

1 RADYO!] Geçen bi mecem·zde kaz nıar 
Bugünkü Program 

17 - Mayıs - 93'7 - Pazartesi 

İSTANBUL 
ötı. nqrlyab: 
12.30: PlA.kla Tfirk muslktsl. 12.50 Hava • 

dls. 13:Muhtellf pllik neıırlyatı 

Akşam nqrf7atı: 

17: İnkılüp dersleri: Üniversiteden naklen 
Mahmut Esat Bozkurt tarafındıın, 18,30: 
Plfiklıı dans musikisi, 19,20: Afrika ıı.v hatı
raları: S. Salfıhattin Cibanoğlu tarafından. 
19,45: Konferans: C. Halk partisi namına: 

Fnzıl (Sporun fevaldi hakkında), 20. Rlfnt 
ve arkadaştan tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları, 20,30: Ömer Rıza tnrıı1ındıın 
Arapça söylev, 20,45: Safiye ve nrknd&şları 
tarafından Türk musikisi ve hallt ~artıları 
<saat Cı.yan>, 21.15: Şehir tiyatrosu dram 
kısmı tarafından bir temsil, 22,15: Ajans ve 
borsa haberleri ve ertesi günün progro.mı, 

22,30: PlAkla sololar, opera ve operet p:ırça
ları, 23: Son. 

Y AB 1 N Kİ P"R O GRAM 

11 Mayıs 1937 : Sala 

İSTANBUL 
Öfle neşriyatı: 
12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Havn

dls. 13: MuhtelH plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

1 mayıs tarihli bilmecemizde kaza -ı nıall Akartürk, Tokat B. T. T. mcnıurı3rııı: 
nan okuyucularllillzı aşağıda yazıyo • dan Liltfi kızı Cavidan, Çanakkale ın1;1h~\1 

· bere T. B. nde z. Gürkaş, Samsun ın 
ruz. Istanbulda bulunan kazananların nıektebı 4 den 61 Mahmut Tarhan s:unsıın· 
pazartesi, perşembe günleri öğleden da Adliye karşısında dava veklıı' Mustııfll 
sonra hediyel€rini bizzat idarehane • oğlu Münir, Tokat orta mektep 236 Nsıtlll 
mizden almaları lfızımdır. Taşra okur- özveri. 
larımızın hediyeleri posta ile adresle - KART 1 · ·· d ·ı· Ankara Yenişehir Karanfil sokak ÖZS~y 
rıne gon erı ır. apartımanı Emlr.e Uztr, ~crkeu Kıı.racııkv 

BiR ÇifT iSKARPiN ilk mektep 3 den Ayhan, Çlne • ... r men Fti: 
Aksaray OrurıTazi Cnmi sokak No. 6 zl eşı İkb:ı.1 Feyzi Cengiz, Mardın orta ~~;)11 

~ tep l/B den 09 M. Özglu, .Konya kız mu.,_ r 
da Fethiye Cantürk. ~ekteb1 caddesi No. '14 de Mucahit öz~':";,'. 

DOLMA MÜREKKEPLİ KALEM Izmit uıugazı llk mektep 5/ A dan 2 a J{DJW" 

Beyoğlu 49 uncu mektep talebesinden Pa- Fatih Çarşamba Beyceğiz sokak 22 de va • 
klze, İstanbul musevi lisesi 4ı den İnez Hıı - bit Yetiş, Ankarn İltekin mekt::bl 190 orflllll 

);!' zan, Mardin ceza evi direktörü Vahit oğlu Nural, Ankara Sakarya mahallesi &ktltY8 
&lfilıaddin Orcan, Ankara Hnmamönü so - rnathanesl Nuri yanında İbrahim, Antıı!' 
kak No. 4 de Remzi kızı Nadide, ı\nkara İltekin mektebi 84 Fikret Meral, Ankara ~
Cumhuriyet ilk mektebi 4!B de 152 Fatma tıfbey mahallesi No. 193 de Süheyl~. 63JU111 
Şentürk. Evkaf idaresi caddesi Hasan Düzgün, ~r: 

BÜYÜK SULU BOYA sa kız enstitüsü birlncl sınıf A dan 84 su /. 
Esltlşehlr askeri yollama memum o~lu R. reyya, Beşiktaş İnönü kız ortn mektebi 2

1 

Süer, Ankara Sabun1 mahallesi Cevlzaltı 80_ dan 124 Veclhe Arder, Adapazarı kll"ıaı;ıye 
, kak 22 de Lütfiye, Eskişehir Erle o.lanı ra _ mağazası sahibi ellle Mehmet Cavit Ta~ 
yin sokak 25 de Türkfı.n Görkey, Fatih orta Burs:ı. kız enstitüsü bl.rlncl sınıf A daD ~ 
mektep 1/A dan 300 Hasan, Samatya 29 Hikmet, Ankara M. İnklllip M. Samsun SO • 

kak 24-26 da Mahmut, Çorlu Polis ibra~ uıreu mektep 4/B den 174 Aliye Klnay. fÇleli kızı Nurlye lÇlelf, İstanbul 19 unc~ 
KÜÇÜK SULU BOYA mektep 95 Sallh Yiğit, Afyon Mnrulctı nı~;. 

Arnavutköy birinci cadde 90 da Ncvaret, hnllesl Havuççu sokak 8 de İlhan Havcıı;
Slrkecl Selfunet oteli sahibinin oğlu Bedat, İstanbul 49 uncu mektep 42 Muzaffer SOY • 
İstanbul 1 inci mektep 416 Ali Mahir, Anka- o
ra Keçiören caddesi İstiklAl fırını ynnında men, Ankara Sabun! mahallesi Özengöz s 11 

knk 15 de Maide, İzmit demiryclu tütüne 
ll de Güzin, Ellizlz orta mektep 1/4 den Abdullah oğlu Sadullah, İstanbul İstıkl!ıl ıt·1 Necmeddln Coşkun. n 

AI.BUM
•• sesi 28'7 Ercüment Celal, Adana 5 knnunus:ı t 

mektebi Bedia, Uşak orta mektep 164 AhlXle 
_ ~nknra İnönü ilk mektep 439 Ayniye Er- Ay, Mardin ortn mektep l/B den 112 R. Çll1' 

rnüstakb l eşim . böyle bir eş, telt"Jz bir 
aile tcrbıvesi görmüş olımflı. Bu şekil -
de bir b:ı.yan bana umduğum sa:ıdetı ve
rir k:ınaatindeyim. 

18,30: Plakla dans musikisi, Hl,20: Konfe -
rans: Eminönü Halkevi sosyal yardım şube
si namına: Doktor Nuri Osman, <Deri ve 
saç hıfzıssıhhnsı hakkınaa>. 19,45: Konfe -
rans: C Halk Partisi namına: l!'cridun <Spo
run fevatdi hakkında), 20: Belma ve arka -
aaşları tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları, 20,30: Ömer Rıza tarafından arnp
ı;a söylev. 20,45: Cemal Kamil ve arkad:ışlan 

Berberlerin onlardan hiç farkları k:ıl- tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları 

ozu. Be~oğlu. Bulgar mektbi 7 den 37 Bla. - kılıç, İstanbul 49 uncu mektep 166 s. Bllell• 
goy Lüti.ko, Istanbul Yeni Nesll mektebi 108 Adana erkex lisesi 3/B den 554 İzzet oözdt• 
~aban, Ista:ıbul 49 uncu mektep 2/A dan I Uşak orta mektep 2/B den Şemsi Ünlü, sıı:ı· 
-94 Yusuf, Istanbtl kız lisesi 918 Edibe, diye Tunuslu sokak 8 de Sahavet Gönen. tJ• 
Ezine kazası ~e~ru nahiyesi 11~ .mektep 4 şak orta mektep 2/A dan 87 Reyhan, oercde 
den 24 Nail Gorgun. EJazlz Ataturı\: mektebi .sıhhiye baytn.n Hayatı Sağlam 0,;ıu ı··ati!lt 
5 de 254 Nuri Sarıçiçek, Bayramiç Milli Za- Çerke köy ilk mektep 182 İbrahim .Antarll 

Ankara: Basri Ursavaş 
(Sar"h adresinin neşrini istememı§tir.) 

matlı. Her gün dükkanlarında çahşıyor-ı Csaat nyan), 21,15: Orkest.rn, 22,ı ): Ajans ve 
lar. Pazar günleri de dükkanları kapa _ borsa haberleri·, 22,30: Plakla sololar, opera 
nıyor, ve onlar çant~ını cllerıne alıp ve operet parçalan. 
kapı kapı dolaşıyorlar. --· . · ·-- • • • · ·-· . ' • -·---· -
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Sekiz· madde içinde toplanan 
bir erkek tipi 

Erkekte aradığım vasıflar şunlardır: 
1 - Mütcnasib endam. 

* İstiklal caddesindeki dükkanların bi 
rinde kalfalık eden Yani gülüyor. 

- Bayım, cli)•or, yolda giderken, kar
§lnıza hiç güvenmediğiniz bir insan çık-

2 - Keskin ve zeki bakışlar. ,sa ve size: 
3 - Düşfindüklcrini ve sözünü herkese - Ben, dese, sana yrdım edeceğim. Se-

beğendirebilen bir ifade ve zeka. ni koruyacağım. Buna mukabil, bana bır 
4 - Herkesin nazarında kendini yük- ,lira ver! 

ook gösterebilen bir meslek. Siz, bittabi., o adama, istediğini ver -
5 - Temiz kalbli aynı zamanda vakur mek istemezsiniz. Çünkü değil bizım gı-

ve mağrur. bi fakir berber çırakları. milyonerler, 
6 - Hür ve açık fikirli, iradesine ha- milyarderler bile on paralarını sokağa 

kim. atmıya kıyamazlar. ! 
7 - Evine ve yurduna kuvvetle bağlı. Fakat bu talebte bulwıan muhatab, 1 

size fazla ısrar ederse hatta imkan bu _ ı 8 - Dig~gam ve tutumlu olması. 
Ç nk G S )up da, sizi, isteğini yerine getirmi.ve a ın: .. 

(Sarm adresinin neşrini istememiştir.) mecbur ederse ne yaparsınız? 
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ideal erkek: Zevcesine 
hükmetmesini bilen erkek. 

Heğrmdiğim erkek: 
Tipi: Uzun bir boy, esmer bir cılt. Es

rarlı siyah gözler, muntazam bir ağız ve 
beyaz dişler. 

Tabiati: Şen ve dilrust, zevcesine hük
metmesini bilir. Zevk ve eğlenceyi ıfrnta 
varclırmıyacak kadar sevmeli. Evine ve 
zevcesine bağlı olmalı. 

Tahsili: Yüksek tahsil olmalı. 
Diyarbekir: Sabahat Günay 

(Adresinin neşrini istememiştir) 

Son Posta'mn Tefrikası: 36 

, Yolunuza devam edebilmek için, lira
ya kıymaktan başka çare bulabilfr mi -
t>iniz? 
Şu anda, bizim vaziyetimiz <le tabii 

böyle ... İstiyorlar, istemiye istemiye ve
riyoruz. Bu itibarla, mevzuu bahsettiğ;-
1niz bu hayırlı duaya, can ve yürekten fı- ı 
min diyeceğimiz tabiidir. 
Aynı dükkanda çalışan kalfa Anas -

tas, arkadaşilc tıpa tıp aynı fikirde. Ban 
cemiyetin feshedilmesi ihtimalinden b:ıh
~edince, pişkin pişkin gülüyor, ve. 

- Sen, eliyor, beni dümide düşüre -
me?.Sin Bayım. Bizde o kadar talih ol -
saydı, berber olur muyduk? 

Selim Tcvfil.: 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor ! 

GRiPiN 
Varken ıstırap çekilir mi ? 

BAŞ, DiŞ 
Ağrılan 

\'e ü_şütmekten mütcvellid bütün 
ağrı, sızı, sancılarla nezleye, 

romatizmaya karşı 

GRiPiN 
Kaşelerini tecrübe cdini.ı. 

İcabında günde üç kaşe alınabilir. 

Hndyolin Diş Macunu fabrikası
nın mntehassu kimyagerleri tara
fından yapılan GRIPIN her ecza
nede vardır. 

fer mektebi 34 Ayçın Abal:ı.y. Nazımbey mahallesi Musluk akak No. 15 

MUHTIRA DEFTEUİ da Alt, Ankara 2 nci orta mektt>p 2/F det' 
Dlyanbekir San'at mektebi ı den Yusuf 178 :Mes'ude, İznılt uıugazı mektebi 5 deıı 

Çellkors, Tophane örtmealtı sokak 1 de 151 ceıaı Orhan, Sivas Paşabey mahalleSi 
:Memduha Temizsoy, Karaman Helvacı oğ- eski mahkeme sokak 83 de Sıtkı, Kayseri ıı.
ıu Hti.scyin kardeşi Narin Sevil Yeşflköy ilk sesi 1/C den 1142 Cabir Güner, Ankara öt; 
mektep 42 Sabahat Erzl, Erenkö Fınn sokak süzce mahallesi Argın sokak 37 de seııı 

1 12 de Nevin Fahri, Beylerbeyi Küpllce Yalı Yüksel. 
No. '16 da Zehra, İzmir Namazgf1h caddesi 
Dundar sokak 29 dn M. S . Berken, Ankara 
D. D. yollan deposunda tamirci Mehmet 
vasıtnsile demirci Hasan. 

KALEMTRAŞ 
Kabataş llsesl 724 Tuğrnl Baskan, İstanbul 

44 üncü mektep 178 Hikmet, Sultnnahmct 
So"'ukçeşmc yokuşu 7 de Akdemir Peyman, 
Samatyada Sulumanastır Yolculnlp sokak 4 
de Fatma, İstanbul 28 inci mektep 4/B den 
204 Recep, İstanbul erkek lisesi 965 3/E den 

----------
lzmitte çürümüş 
Bir ceset bulundu 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
İzmiti büyük bir heyecan içinde bırs· 

kan bu vak'anın bir cinayet eseri olJn9Sl 
çok muhtemel Çünkü, kuytu ve gör\ill' 
mez bir yerde kemikler bulunmuştur. 

* * * Ayb:ı.rs. 
DİŞ FIRÇASI Memleket hastanesinin arka kısrnlnıa 

İstanbul 44 üncil mektep 3/A dan 504 Maz- düşen mevkie Bedri deresi derler. BurB" 
har, İstanbul 2 ncı mektep 5/D dan Nured- da taş ocakları vardır. Ve sıra sıra, iŞJe" 
ciln Kızıl tuğ, İstanbul erkek llsest 803 N. öz- 'tilerek terkedilmiş ocaklar bulunuyor· 
C3n, Konya cumhuriyet alanı 68 Kadr~ye Sürüsünü otlatan bir çoban buradan ge"" 
Tnnsuy, Akyazı Beynevlt caddesi 14 de Ib- k C b' k ku h" cli B l~O" 
rahim Sezer, Tokat orta mekte:> 1/C den çer en, ena ır o ısse y~r. u • 
408 Saadet. kunun her hangi bir hayvan laşesl oldı.1 

DİŞ MACUNU ğunu sanarak ilk defaları ehemmiyet veJ• 
Antalya lisesi 4/B den 692 S!ıklp, Anka- miyen çoban, gittikce kokunun arttığıW 

r~ İsmetpaşa mektebi 4!B den 749 Ayten ·görerek meraklanıyor. Ve taş ocağına gi• 
Ökten, Kayseri memleket hastane~[ .b~şdok- ıiyor. Dışardan vuran sönük ziya saye • 
loru Hayreddin oğlu Metin Biçer, Istanbul · . . _ ı;.. 
erkek Hsesi 5/A dan 385 Ekrem Olguner, İs- sinde, yerde bır cesedin bulundugunu S 
tanbul 4~ üncü mektep 360 Haydar, İstan - rüyor. 
bul erkek lisesi Semıet Teber. 

1 
Korku ve teltışla dışarı fırlıyan çobaJl• 

KİTAP koşa koşa şehre gelerek zabıtaya vnk'ıı>1 
Adana çinkograf A. Rlfat ellle Ş. Örgen, anlatıyor. Derhal müddeiumumi hük1l • 

~yüp orta mektep &1Dlf 1/A dan 87 Münlme ~et doktoru ve zabıta taş oca~n bıJ .. 
Içem, Pol~Uı Cumhuriyet mahallesl 73 de . . Jri, 
Keriman Ünal, Karabük lstasyonundn büfe- ,lunduğu yere gıdıyorlar, bakıyorlar 
el Celıll ellle otelci Geredeli Tevfik o~lu İs- ortada yalnız saçları dökülmüş bir knfa, 

•• 
1
etleri dökülmüş bir vücud ve kuru ıce • 

lendik ... Fakat neden sanki boyle mek- nında onun dişiliğinde bir morfin uyu- ,mikler .. bir köşeCle eski bir gömlek .. 
tepli çocuklar gibi sincmala~d.3., sokak şukıluğu buluyor, o tatlı uyuşukluğa Evvela cesedin 2-3 ay evvel öldüğü ve 
ortalarında dol~ıyoruz? .. I:>'ı aklıma alışanların k€ndilerini bir daha kurta- erkek olduğu tesbit ediliyor. Bütün a • 
geldı: Doğrudan doğruya bızıın apartı- ramadıkları gıbi o da bütün günlerini raştırmalara rağmen hüviyeti bilincıni .. 
mana gelsene ... Nihat, sabahları ç~k er- bu şeytan gözlü, günahkar bakışlı ka- :yor. 
ken işine gider; ben daha uykuda iken .. dmla başbaşa geçiriyordu. Akşamlan Bu adam kimdir, nasıl ölmüştür, ne ıs· 

Yaun: Kemal Ragıp Benim kalkmam, banyo yapmam saat da kadının kocası, kocasının ortağı, man ölmüştür? Şimdilik ortada bir yığl!' 
Ama biraz erken gelinız, misa - - Öyle ise, ben yarın iki buçukta si- onu bulur. Yarın işte sen de o saatlerde sonra bir çok da misafirler geliyor, ge- istifham var?. ' 

firler gelinceye kadar beraber oturur, nemaya gideceğim; oraya geErsiniz ol- gel olmazdı?. Nihat, öğle ye_meğine gel- ne hep beraber oturup eğleniyorlar - ' Zabıta ve adliye gece geç vakitlere 1'9' 

konuşuruz. Saat üçte, olmaz mı? maz mı?.. mez. Gelse de zaten bana hıç karışmaz. dı. dar bu esrarengiz vak'anın aydınıannı'SI 
Turhan artık gözleri kapalı, ne yaptı- Ertesi günü sinemada buluştular. Bu· Aramızdaki mukavele öyle ... Ne ~alan Nihat bunlara hiç aldırmıyordu. Tur- ile meşgul olmuştur. Eski gömleğin bii. • 

ğını bilmiyor gibiydi. Ertesi günü, Ka- gün Perihan yoktu. Kamıranlu Necla söyliyeyim, ideal bir kocadır,. dogru • hana bakıp da: tün esrarı çözeceği kuvvetle ümid e<Jıl· 
miranın dediği saatte oraya gitti. M.isa· yalnızdı. Oradan çıkınca Kamıran: su! .. Yarın öğle yemegini senınle be - - Bu adaı;.m bu ev.in içinde işi ne? .• mektedir. 
firler, ancak beşe doğru gelmeğe başla- - Vakit erken, dedi, camın, şöyle a- raber yeriz. İşin olduğu günlerde de ne Diye arayıp sorduğu yoktu. Kclmıra· 
dılar. O zamana kadar ikisi, krjsta1 li · çık yerlerde gezmek, dolaşmak istiyor .. zaman kolayını bulursan o zaman ge- nın dediği gibi, onun için ~i bulunmaz -.Macarislanın 
kör arabasının yanında, başbaşa kldı- nereye gitsek acaba? .. :Şüyükdereye ka· lirsin. Yalnız bana telefon et ki, misa- bir koca idi!... • " 
lar. Genç kdının, bir bakışta per şeyi dar insek mP .. fir falan çağırmıyayım. Turhan bir gün Bülcnde haber bırak· Sılahlanması ve 
vadeden, her şeyi veren sokulganlığı N€cla dudaklarını büklü: Bir gelen olursa ona da kendimi yok ~ı, kendisini görmek istediğini söyledi. Küçük ili/af 
artık bir büyü yerine geçiyordu. - Orası çok kalabalık oluvor ... Şu· dedirtirim. Yarın bekliyeceğim, unut - Öteki buna hiç aldırmadı. Bir kaç gün 

.; (Ba§tarafı 1 inci sayfada) . .. 
Misafirler geldikten sonra briç oy - radan bir otomobile atlıyahm. Ben~ Ak- ma: Saat onda... sonra: «Aramızdaki hesabı kapatmak Londra gazetelerinden biri, MacsriS 

nandı. Saat yediye doğru Nihadla Levi sarayda bırakırsınız. Bir tamd.ğım var, O günden sonra art1k birbirlerini istiyorum.> diye mektup yazdı. O za - tanla Çekoslovakya arasında aktedilC : 
geldi. Turbanı bırakmadılar, hep bera- orada sizi beklerim. Siz de Floryay1 ka- sık sık görmeğe başladılar... Haniya, man Bülent de geldi:. bll,, 

- k cek bir ticaret muahedesinin Tunn . 
ber yemek yedi1€r. Yemekten sonra dar gider gelirsiniz. Yollar daha sessiz, üzüntüden, acıdan kendilerini iç iye - Acelesi ne, diyordu, elbet bir gün • bi sı(• 

Zllsında rüçhan esaınn müstenid r ·,, 
doktor Civanyan diye birisinı çagwırdı - daha gu .. zel... Dönüşte beni gene alırsı- vuran bazı zavallılar vardır; o acıyı öderdin. • >ıat''~ 

temin tesisi sahasında atılacak ilk 
lar. Saat ikiye kadar gene oyun oynadı· nız, olmaz mı?.. duymama'k için damarlarım uyuştur - - Elime para geçmişken vereyim; 
lar. Bir taksiye bindiler, NecHiyı, istediği maya çalışırlar; her yerde gürültü arar· uzatmaya ne lüzum var? .. Yalnız, ha· 
Ayrılırken Kamıran: yerde bıraktıktan sonra onlar, Küçük· lar, her hadisede bir heyecan duymak niya ben sana üç tane senet yazmıştım, 
- Telefon numaranızı söylesenize ... çekmeceye kadar gittiler. Deniz mevsı· isterler ... O gürültünün ortasında, yok- nerede onlaril 

Ne olur ne olmaz, bulunsun.. mi daha başlamamıştı. İstasyonun ya- tan var etmeğe çalıştıkları o zoraki he· Bülent biraz şaşaladı: 
Diye Turbana sordu. O, biraz sıkıl - nında oturdular, birer kahve içtiler. Ne yecan içinde kendilerini unutayım der· - Şimdi yanımda yok!.. 

dı: , orada, ne de yollarda hemen hiç kıınse kcn bütün dünyayı unuturlar; Turhan - Bugün sana para vereceğimi bili-
- Bugünlerde gazeteye uğradığım yoktu. da işte şu bir ild hafta içinde duyduğu yordun, neye getirmedin? .. Kayıp mı 

yok... Ayrılırken Kfu:nıran dedi ki: sarsıntıyı unutabilmek için kendini ettin yoksa? •• 
niye kekeledi. - Bugün ne iyi gezdik, ne güzel eğ· kapmış koyuvermi§ti. Kamıranın ya - (Arkası var) 

olacağını yazmaktadır. 

Toplantılar : 
Milli ihrakiyeJ;;b~nda konfcrnıı5. 

Bir müddettenberl memleketlmiıde ~~00 
ıunan Belçikalı mühendis M. Maırel r.Uı; rı• 
yarınki salı günü saat beşte Unıverııite k~ .. 
ferana aalonunda milli 1hratlyelcr toar-:00 .. 
ranta natlonaux> mevzuu üzerinde bit 
ferana verecektir. 
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ı--------IL/ttihat ve Teralıkide on sene!.,_---------: 

İTTİHAT HEcü~İERAKKiifN SONU 
1 Talil, Env~r ve Cemal nasıl kaçtılar, nasıl öldüler? 1 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen --

Arna VU t Ömer benzi uçmuş Kandıra 
M. umumisini görünce elini silahına 

attı:-Gebertelim bu köpeği! .. 
te~arb meclisi kuruldu. Jandarmalar gayet samimi ve her türlü kahraman • r Benim burada tekrar etmediğim, a· 
Yet ~ tekrar isticvab edildı ve niha • lık satma duygusundan azade olarak, dını söylerken, karşıda benzi uçmuş 
rar ay_m~kamın davetine icabete ka· şunu temin ederim ki yirmi dört saatlik bir insan a:; ağa kalkmış, hürmet vazi
A verıldı ... Jandarmaları, hUe olarak, uykusuzluk ve mütemadi hareketin yeti almış ve gözlerini hürmetle bana 
ci;:;ur gondermiş de ol~~ili.rdi. ~u verdiği yorgu~luğa. dahi_ m~ğl~P. o~_· d~k~iştir. Bentn: de gö~lerim. faltaşı 
Jantla de uzun uzadıya ~u.talea ~ttık: ~~k:ızın ne bır dakika bıle umıtsız~~ge gıbı açıl_dı;_ bu bızim ... dır, benım .~~k
gayet nn_al;rın yalan soy,.ı.emedı~le~! duştuk, ne de korku duyduk.~~! ~u:k tep, eskı bır mektep arkadaşım, ruşt~ • 
rnaı aşıkar olmakla beraber her ıhtı- ruhunun bir sessiz coşma, gurultusuz yede ve idadide beraber dkurduk. Tı -
da e karşı onun da tedbiri vardı. Jan· uyanma ve taşma dakikasının işidir. yatro meraklısı bir arkadaşım! 
lan~alar elde bulundukları için, ya · .. . Kandıra ya giriş tertibatı alındı. Ziyanın bana gösterdiğini görmüş o-

go
.. arm en evvel cezalarını kendi!eri Keşif müfrezesi bizden yarım saat ev- lan Arnavut Ömer birdenbire elini si-
recekl · · ' • sonra erını onlara anlattık ve ondan vel girdı; kaymakam, eşraf, milli. o~~u- lfıhına götürdti: 

alarak da, mevkuflarımızı d::ı beraber yu karş;lannya geldiler. Çerkes ıstıla • _ Gebertelim bu köpeği! 
}{ d Kandıra yolunu tuttuk! smdan korkan Kandıra için, gelen or- Diye mırıldandı hemen elini tut • 

Ka a;1 ıradan kaçan kuvayi milliye, du, bir kurtuluş ordusudur. Onu se • tum· ' 
avd:t ıra~a kosko~ ~ir k~vvet halm~c vinçle karşıl~mak ıaz;m. Öylece kar • _.:. Dur bakalım, kaptan, .bir yanlış-
gece i ~~ıyordu; buyuk hır kuvve~, bır şıladıla.r. Dogru hilkumet meydanın~, bk yapmıyalım ... 
du! i, de beş defa artmış olan hır or· oradakı kahveye yollandık. Kahve~e Dedim; 0 da durdu. Bir tarafa otur • 
gele .andıraya yaklaşırken, davete giriyoruz; yanımda Ziya var, Kara As- duk. Önce bizim kaptanların fikrine 
gad n Jan~a~malar, bir kere daha si • lan~ Arnavut Ömer kaptanl~r var ... taraftar olarak· 
lın~~ geçırılerek ellerinden ~ilahları a Müddeiumumi haini l - Evet, dedim; bu köpeğı gebert • 
Zat ş v: .. nezaret altına konulmuştu. etrafa meli. en b t Onların korkunç kıyafetleri ile 
-..>~ .. 1 u un yolu keşif tertibatı iie yü-• urnuşt "k E saçtıkları heybet arasında, kahvede o· Çünkü onlar, dün gece yakalamış ol-
kerı k u · şkiyanın da bir kısmı as • turan bir kaç kişi ayağa kalkıyorlar, duğumuz öteki iki «köpeği> de gebert· 
n .. k 1 

• yapmış olduğuna göre bunlar da l ~ erı y Ziya,. bana uzaktan gösteriyor: mek istemişler, gene mani olmuştum. 
ler 13 ormayış nizamlarına vak1f idi· - Işte müddeiumumi haini! ı Arkası var) 
:mu kunun için bizim başıbozuklardan 
Çet:e ke~ .çeteler, kolayca askeri bir 
tu··f kŞeklını aldı ve mevcudu da tüfekli e s .. , 

ız uç yüz insanı buldu! 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanlar1 1 '---·--·-
-e· . Aydmh yiğitler 

Sile ızun hassa alayı, askeri üniforma· 
§ı b l<andıra kuvayi milliycsi, biraz ba
t.. 0zukça bir kiyaf...t, fakat, ötekiler 
~~~l ' 
bir sııfı~b, korkunç ş yler: Her insan 

Sanmtya'da 
Topknpı'da 

Bakıı ki.iy'ündc 
Ycşilkdv'de 

Saınatya'da 

Samatva'da 
Balnt'da 
Fener' de 
Cibali'dc 

yor· tüf ;c cephane deposuna benzi -
om~z] ~ 1 tabanca, bir daha tabanca; 
birler·a~ an gelip önde ve arkada bir • 
ler· kını çaprazlıyan f şeklikler. kemer
lar' b emerlere asılı bomba Tar, kama • Kumkapı'da 
:ın~sk 1faklar, boğaza asılı ve kurşun Samatya'da 
insana ~.r ... Elbet, bu kıyafette olan bir 
Yarı~ ıç olmazsa bir tabur Anzavura, 

:s· tabur İngilize bedeldir! 
mız: tara:ımızda ingilizler, bir tarafı
karn a denız, önümüzde Anzavur, ar • 
b.iı- ızda. bir daha geri dönülmiyccek 
biz ~~hıt olduğunu, o yüri.iyüş günü, 
dü sıvıHer bile unutmuştuk. Kaş. ~n
lı r .~~tık halis dost olduğumuz Aydın
ka~ı~~tıe.rI: kah bir çakırcalı havası, 
tur ır lırık aşk ve hicran nağmesi tut
du~rak şarkı söyliye söyliye gidiyor -
kül i/~ltın~ı yürüyüş günü, çok müş
lar 1ır vazıyet içinde, çok ne~eli insan
suı 0 rnuştuk. Yola çıktığımız ilk gece, 
tes?r~. bata çıka yürüdüğUmüz için er· 

da ı gunden itibaren benim avaklarım· 
rom t' ~ 

lık b ? ızma harekete gelmiş, bir ara- 1 
asp· ~nı pek muztarip etmişti. Bir kaç 
ın · ırın sayesinde şimdi o da hafifle • 

ış oldug· · · 
0 

.. u .. ıçın artık daha keyifli ıdim. 
zarı ~un guneş doğarken Kaymas nıe
Rün~g;?d~n çıkarak, y~şil, çiçekli ve 
leri ş 1 bır bahar sabahının gi.izel saat
Ç.iı-e~ı, Kandı:a yolunda yürümekle ge
ve R bu ~afı.~e, Ankaradaki .cAnadolu 
nin ~rnelı ~udafaai Hukuk> cemiyeti-

k ocaelı yarımadasındakı tekmil Samatya'da 
uvvcr · . . 

Veti hı.nı t~msıl edıyordu. Biz. bu kuv-
ın n. ıç bır sey ifade etmed!ğmi bil • Fener'de 

d ekz ın"anlar değildık· faka! yüzde Kumitapı'da 
0 an ·r-· ' ' leş • 1 urk, onu Türkleşmiş ve Türk- Kumk.tpı'~a 

san~e ,e mahkum Arnavut olan bu in· Topkapı'da 
tuşl:;:n ?nptık1 arı işi öyle tabii bir tu- 'I 

vard k oyle cmi.n bir hareket tarzları Narlıkapı'da 
ınat ı ı .bunun ınsana emniyet ve iti· Gc:ıdıi<"pasa'da 

tclkın etmemesi mi.imkiin deği!cli. Ycciikule: hari -

.. Sessiz, sedasız ayaklanış 
'l'urk·ın k .... k 

cind~· 

Babt'ta 

bu 
1 

uçu · ha k kütlesi mücadelcvi 
"ak a zda tutmuştu. Sessiz sc>dasız a . YeniKnm'da 
" anm s ·· ·· cur . . ..:• yuruyordu. Ne alayiş, ne Balat 

l. tu ve yavga s··k· B 1 t bıilık . J ra... u unetlc, ta - a a 
bir d ç ndc, kazanılması muhakkak Salrncıtomruk 

(Surp llerşdagabet :l!~rmeni kilisesi ve Horauyan mektebi ve 
(me~arlığı vakfı. 

Tatios Partagimeos kilisesi ve mektebi vakfı. 
Musevi Cemaati vakfı. 
Musevi JıastahanLsi vakf1. 
Musevi Şinagonu vakfı. 
Musevi Cemaati vakfı. vuk t \ an.m m~dafaasını yapan bir a • Tckfursaray 

a t<.> 1 z ıg ·ı T .. tün m·· 1 • c, urk milleti, bü- Cemaatlerde idare olunan vakıflardan semtleri ve isimleri yukarda yazılı va-
.dü B uc~dele senelerinde böyle yürü- kıflar, 27G2 - Sayılı Vakıflar kanunile nizamnamesine ve olbab!.;;ıki Ullimatname 
1oji .• u hır ruh meselesidir; b:r pisiko- hi.ıküm~e~ine tevfikan tek _mütevelli tayin edileceğinden alUkalılaı m 23/Mayıs/ 
'11iz' <.ını O dakikadaki askeri vazıycti-ı !137 tarıhıne kadar İstanbuı Vakıflar Başınüdürli.iğüne alelusul mi.ıracaatıarı ilan 

ın gayet berbat olmasına rağmen, olunur. (2558) 

Sayfa 9 

Hikayeleri 
"'--~ -....ç .1 

Postan nın 
'>-" 

MÜDAFi 
Yazan: Marsel Saminas 

Toprağı kazmakta olan adam acele e • 
diyor, işini sür'atle bitirmcğe çalı~ıyordu. 
Soğuk bir gece olmasına rağmen terle -
mişti. Küba toprağı hem sert, hem de 

kuru idi. 
Adam birdenbire doğruldu ve sordu: 
- Acaba yetişir mi?. 
Adamın topraktan çıkardığı patatesleri 

bir kümeye yığmakta olan on yaşların -
daki çocuk gözile bunları tahminledı 'c 
cevap verdi: 

- Yanın çuval kadar olur. 
- Haydi öyle ise dolduralım. Neredey-

se ay doğaçak. 
Çocuk çuvalı tutmuştu. Adam patates-

leri dolduruyor, zaman zaman da etra -
fına bakınıyordu. Çuval yarıdan fa:ıla 
dolmuştu. 

Adam çuvalın ağzını büzdü. Onu bir 
palmiye yaprağile bağladı. Bıçnğını ku -
şağı arasına soktu. Patates çuvalını da 
omuzuna vurdu. Adamın on yaŞJndnki 
oğlu iftiharla babasına baktı. Babası ne 
kuvetli bir adamdı!. 

Adam tam hareket edeceği zaman ço -
cuğunun bir patates yakaladığını, elma 
gibi çiy çiy yemeğe başladığını gördü. 
Çocuğuna çıkıştı: 

- Bırak şunu yeme!. Bunları satınca 
ekmek alacağız. 

Çocuk bu sözleri dinledi ve elindeki 
patatesi fırlattı. Çünkü o da, bu pata -
tesleri bakkal Jüstoya satınca değil yal -
nız ekm<.>k, hatta şekerleme bile alabile
ceğini biliyordu .. Esasen babası işini kay
bettiğindenberi, takriben bir. aydır ek -
meklerini hep bu suretle kazanıyorlardı. 

Kestirme yollardan yürümeğe başla -
dılar. Epey bir müddet yürüdükten son
ra ana yola çıktılar. Yol biçilmiş iki tar
la arasında kuru bir nehir gibi uzanıyor
du. Sür'atle gidiyorlardı. Baba, çuvalm 
ağırlığı altında derin derin soluyordu. 
Çocuk babasına yetişebilmek için adeta 
koşuyordu. 

Bir horoz öttü. Arkadan bir ikincisı 
öttü. Bir kaç horoz bunlara cevap verdi. 
Kısa bir zaman sonra bütün bu havnli, 
horoz selerile çınlamağa başladL 

Adam: 

\ _ _!eni neşriya_t __ 

Rusçadan çeviren: Alaz 

Adamın yüz.iinde bir kan dalgası do .. 
laştı. Elini kuşağına attı. Fakat bekçi bu• 
nun farkına varmıştı: 

- Eller yukarı! 
Kumandasını verdi. 
Korku hiddeti yendi. Adam ellerini yu"i 

karı kaldırdı. Bekçi adamın üstünü ara• 
dı ve bıçağını aldı: 

- Önüme düşün, kat'iyyen kaçmağa 
teşebbüs etmeyin!. dedi. 

Adam yavaşça ileri doğru kımıldadL 
Şimdi artık korkmağa başlamış olan ç~ 
cuğu da yanıbaşında gidiyordu. Arkadalll 
gelen bekçinin askerce yürüyüşlerini işi .. 
tiyorlardı. 

Adam birdenbire durdu. Başını arkay~ 
çevirmeksizin dedi ki: 

- Ben köye gitmem. İstersen beni öl • 
dür. Fakat böyle posta edilmiş bir halde 
köye girmem. 

- Ne demek gitmem?. Öyle bir gider--
sin ki ... 

- Gitmem. 
Mevkuf geri döndü ve bekçinin yüzü• 

ne dik dik baktı. Çocuk, bütün bu olan 
bitenlerden hiç bir şey anlamıyordu. Göz.. 
leri hayretten dört açılmıştı. Kah baba• 
sına, kah bekçiye bakıyordu. 

Bekçi küfür etmeğe başladı. Silahım 

kaldırdı. Fakat keskin bir hareketle det-
hal elini indirdi: 

- Defol. Hemen şimdi defol.. Seni öl• 
dürüp vicdanımı lekelemek istcmiyo • 
rum. 

Bekçi bunlan söyledikten sonra geri 
döndü. Adeta koşarak rı.ksi istikamette 
gitmeğe başladı. 

Adrun, yolun kenarındaki otların üstü .. 
ne oturdu. Derin derin ıçini çekti. Yüzü .. 
nü avuçlan içine sakladı. Arkasında, a • 
deta kendisine yapışık bir halde, gece 
rutubetimien üşümeğe başlıyan oğlu du • 
ruyordu. 

Adam uzun müddet böyle hareketsU 
bir halde oturdu. 

- Gidelim baba?. 
Adam irkildi. Uykudan uyanır gibi ol• 

du. 

- Evet, e'·et gidelim, dedi. 
Fakat kalkıp gitmek için en ufak blı 

harekette bile bulunmadı. Çocuk, yüzünü 
babllsının yüzüne yaklaştırdı. 

- Baba!. diye seslendi. .#' 

Babası başını kaldırdı. Oğlile göz göze 
geldiler. Artık epeyce yükselmiş olan ny, 
adamın yüzünü, yaşla dolu gözlerin~ ay· 
dınlatıyordu·. 

- Çocuğum benim .. Zavallı çocuğum 

benim .. 
Sesi titriyordu. Oğlunu kucakladı. 
Çocuk baba~ına sarıldı. Kuru v~ tıraşı 

uzamış yanaklarından öperek kulağına 

fısıldadı. 

Hekimler Albüm i - Türk helt mlcrl dost
lıık ve yarJım Cl'm VCtl azası ' l do:ctorl:ı
rm resimle ini ve tarihi te ekk ıl •nctvı beri 
butun f .. llyctlnln re..imll lı la 1 mm ılıtl
v.ı eden bır nlbum ne;jretın. t r B.ı lbum
de ccm.:v< tın te'!e:tkulundcn buı:: ıc k. dar 
vefat edeni rln re .ımıerı de \ rdır. Albl4m - Aglama baba, a• hma!. Ben yakın· 
c ıyct znrır 'e kıymetli bir e erdir. da büyüyc>cr>ğim .. O zaman sanf;I. ·kimse 

Yc!'I Adam - 17ô ıncı s:ıyısı C'lktı. Bu s.ı- bir .. y •apamıız! 
yıda Ismaıl Hak~ı, H. Avni, Artnan <.:c.nll, I ~--·-~----------
Euphl Nuri, Dr. Iz::e.tın, H. B:>zok'un yazı - l artnl{l l.l Sftaıı.IZ IJ: 
Jarı, Hi'ımld anketine cevaplar 'ardır. I 

İş - İş mecmuasının son s:ı:rı ·ı çıkmıştır. ı 
Gündüz - Bu snn'nt ve fikir mecmuası -1 

nın 14 uncü sayısı Şair Abdülhak Biınldc 

tr;'nsls eciılmiş ve biıyük olun ün hat ırnları 
ve §llrlcrlle çıkmıştır. 

Parasız Lord 
Yaz!ln: J(tıdir<·un /{;ıflı 
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BARBAROS 
Yaza,: A. R. .._.__Korsan Peşinde_ 

Florinda başını oturduğu koltuğun arkalığına dayayarak 
gözlerini odanın boşluğunda gezdiriyordu 

Yazan : Celal Cengiz 

• 
_Menfaat meselesi mi?.. gibi. .. Sen ise, daha hala Kont Culya - s • b •• k b• d b• I l f 

olan ~~~:~~·y;~~kdiğ~o:~~~: ~:r:~~~ ;:~u~i:~::~~··B~;~~ ~~rn~:~: ::n:ıu~~~~ arı oce ır en ıı;-e spanyo orsasını 
muhteşem saraylara .. hazinelere .. hat-Jbir çöl adamı ile izdivaç edemez .. Ar- kollarından tutup denı•ze fırlattı 
ta, eski Got krallarının milyonlarc~ kı_Y- ı tık aşkımızın kitabını, burada kapıya· 
metindeki 25 aded tacını ele geçırmış- hm .. sadece, geçmiş günlerin leziz ve 
ti. Bunlardan, usulen halifenin hakkını unutulmaz hatıralarile yaşıyalırn . Doğan Reis: 
ayırdıktan sonra, artanları da gene bi- Florinda, ayağa kalktı. Tarifin kar· - Evet.. böyle ol· 
zim usulümüzce bütün askerlerine tak- şısıda durarak derin ve hürmetkarane du. 
sim etm~ti. .. Halbuki bu haris ihtiyar, bir haç çıkar_dı: Demek isteyen 
bu suretle taksime uğrıyan o hazine - - Tarif! .. İşte .. önünde .. Cenabı Hak- bir tavırla Barba • 
leri, doğrudan doğruya kendine mal et- ka karşı yemin ediyorum ki.. senin da· rosun yüzüne bak • 
mek istemişti. Ve bundan dola.rı da Ta· marlarındaki temiz kan, hakiki asaletin tı. Barbaros hayret· 
rık'a karşı fena halde gücenmiş ve kin· en kıymetli nümunesidir... Ayakların Ier içinde düşünü .. 
lenmişti. çıplak, sırtındaki aban yırtık olabilir. yordu. Bu sırada A· 

- Ya, öteki sebebL Fakat bütün l:ıunlar, sana olan aşkımı, zapkapılı Mehmet 
- Bu da, milliyet meselesi. zerre kadar sarsacak şeyler değiidır. güverteye çıkagel .. 
- Milliyet meselesi mi? .. Bu, ne de· Sana; ilk günü söylediğim sözün üze - di. 

mek?.. / rinde, en tatlı bir zevk ile sebat edi • Barbaros, Meh • 
- Biliyorsunuz ki Musa, Suriyeli bir yorum. Seni takip etmiye.. kamışlar - metli görünce: 

Araptır. Bize gelince .. biz, babaları Or- dan örülmüş bir kulübe içinde, gece - Haniya, dedi, 
ta Asyadan buralara hicret etm~ olan gündüz darı ekmeği yemeye hazırım... (Sarıböcck) in ya • 
bir kabileyiz. Yani; (Berber - Hazar) Herkesten evvel, sen şahit ol, Tarif .. nında çalışan İspan· 
Türkleri... Musa, bizim kazandığımız hiç bir kuvvet, beni bu fikrımöen vaz yol kürekçilerim bul 
şerefi kıskandı. Ordusunu toplayınca, geçiremiyecek. Şayet benden kaç.san dun mu? 
soluğu burada aldı. Maksadı, Tarıkı a- bile, arkandan gele~ğim. Bütün servet Mehmet başını 
lenen hırpalamak, ve onun kazandığ~ ve ihtişamı, ayaklarımın altında çiğni· salladı: 
şerefi kırmaktı. . yeceğim. Hatta icap eders€; babamı ve - Hepsini, bul .. 

- Lakin azizim .. bu, çok jğrenç hır bütün akrabalarımı bile memnuniyetle tlum, getirdim. 
hareket ... Zavallı Tarık, şimdi kim bi- terkedeceğim. Ve arkasına dö • 
lir ne kadar müteessirdir. Diye bağırdı. nerek: 

- Yalnız Tarık mı? .. Musanın bu ha· Tarif; başını iyerek dalgın dalgın ö· - İşte, dedi, bu 
reketi, en kafasız bir Berberı neferini nüne baktı: dört İspanyol kü .. 
bile müteessir etti. Arkadaşlardan bir - Peka1a, Florinda .. Allahm takdiri rekçisi uzun zaman. 
çokları, derhal ordudan çekildi. ne ise, yerini bulsun. danberi (Sarıböcek) in arka sırasın· 

- Şimdi anladım. Şu halde, senin av· Diye mırıldandı. da oturmaktadır. Onlar Kürek • 
detin de bu mesele ile aiakadar. * * • çiler arasında olup biten bü -

- Tabii değil mi, sevgilim ... Bu ka- K ÜÇÜK APDÜRRAHMAN tün gizli işleri biliyorlar. Hemen 
dar nankörlük karşısında, artık iş ba· Akdenizin sedefli sahillerinde.. hur· sorguya çckin1z .. Söylemezlerse sırtla -
şmda kalabilir mi idim? .. Hatta bura- ma ve muz ağaçlarının arasında .. beyaz rını okşayınız! Umuyorum ki bunlar 
ya .. artık ikamete hakkım olmıyan şu kireçle sıvanmış küçük kubbeli evleri· size hakikati' söyliyeceklerdir. 
saraya da, ancak eşyalarımı toplamak le insanın yüzüne gülümsiyen (Aksel) Barbaros bu suikastın faillerini mey-
için geldim. isminde bir köy vardı. dana çıkarmadan rahat edemiyecekti. 

- Ya, Tarık .. o zavallı ne yapıyor!· Kırk elli haneden ibaret olan bu kö- İspanyol forsalarmdan birine sordu: 
- Tarık, Toledoda bir eve çekildi. O- yün halkı, kamilen Berberilerden mü· - Batan gemiyi kim deldi?.. Bana 

t tlda oturuyor. Şama, halifeye adam rekkepti ve hepsi de ziraatle geçinir - hakikati söylersen, seni ilk iskelede 
gönderdi. Halüenin huzurunda Musa lrdi. serbest bırakacağım! 
ile muhakeme edilmesini talep etti. Beş sene evvel, bu köyün kenarın • İspanyol kürekçisi bu vadi duyunca 

- Feci.. çok feci bir vaziyet... Bu ha- daki kayalıklar üzerine, beyaz taştan sevindi.. Yüzünde garip, manasız çiz· 
le, herkesten evvel Gotlar gülecek. bir köşk inşa edilmişti. Ve bu kbşke, giler belirdi. 

Florinda, sersemlemişti. Başını, o • (Tarü) ile genç zevcesi (Florinda) yer- - Evet.. Ben her şeyi biliyorum, de· 
turduğu koltuğun arkalığına dayamış .. leşmişti. di, (Sarıböcek) Venedikli bir arkada • 
g?zle.ri~i odanın boşluğu içinde gez • Sakin, tem.iz, ve en samimi heyecan· şile gece yarısı zincirlerini bacakların -
aır~ıştı, 

0 0 
" A 

0 
lar veren bir aşk ile birbirlerine bağ • dan çıkarıp aşağıya, geminin kabur • 

. Boy lece hır kaç .dakıka sukut :ıe g~ç: lanmış olan bu yeni karı koca; Afrij{a galan arasına inmişlerdi. Baş forsa u
tıkten sonra, Florında, tekrar gozlermı sahillerinin bu münzevi kösesinde de· yukluyordu. Denizde fırtına vardı .. Kil· 
Tarife ~evi.rmiş: . ? rin bir sükunet i;inde yaş;yorlar.' bu rekçilerin hemen hepsi de - kürek çek· 

- Şımdı ne olacak, Tarıf. .. Ne yap· ·· · · · d b'' .. medı'klerı· ı·çı·n oturdukları yerde uyu 
k f

.k . d . ? mutevazı yaşayış ıçın e, utun saatle· · • 
ma ı rın esm · · · (Abd.. h ) · · d k' · · vorlardı. (Sarıbo"cek) geminin altında D · f rını urra man ısının e ı mını - " 

Bemış 1
1
· T 'f' t kA f· g 

1 
mini yavrularına hasrediyorlar .. burı- arkadaşile beraber bir saatten fazla 

u sua ' arı ı coş urmıya a ı e - d d b'' .. ,T b. h d ~ kalmıs.tı. Ne yaptıklarını görmedim .. 
· t· n· 1 · · k agw ag~ır baş nı an a, uyu-"' ır az ve saa e .. duyu-

mış ı. ış erı,Dı sı ıp, ır 1 1 d Gemiyi delecekleri de hatırıma gelme-
k 

yor ar ı. 

sallıyara : .. . . . - dı.. Fakat, geminin alt kısmına fena fi-
- Musadan .. ve Araplardan alacağım Abdurrahman, çelık gıbı saglam; ve kirle indikleri hallerinden belliydi. 

· t'k · k f · 1 k Fl · d civa gibi seyyal bir çocuktu. Çok şi • . tn ı am, ço ecı o aca , orın a... . . . . . _ Barbaros bu kürekçi ile ıspanyalca 
Diye cevap vermişti rındı. Son dt?rece cazıptı. Bılhas:.a, ha- w . . .. İ 

· · ·· · · · · rikulade bir zekaya malikti. Melez ti- konuştugu ıçın, (Sarıbocek) . spanyol 
Şu anda, Tarıfın sozlerı ve vazıyetı, . . . . .. . esirinin neler söyledigwini anııyamıyor-
k "th' r o b k k h r pının en dı~ate şavan bır numunesı 

k~o mud ışF\ ~und b'lu horf'funçı·t a ı olan bu çocuk; bu ge~ç ana ile o kahra- du. Fakat tavrından ve heyec~nından 
arşısın a, .. orın a ı e a 1 çe ı re • . . . ~ tahmin ediyordu ki söylediklerı tama-

mı.<:t'ı man babaya, daımı hır eglence ve meş- . . . • .. 
-ıı • • ·ı · k'l t kt ·a· mıle kendı alevhınde ıdı. Tarif, kısa bir sükuttan sonra, sözü- gulıyet vesı esı teş ı e me e ı ı. v 

ne devam etmisti: Bu afacan, bu, ele avuca sığm3z ya- Barbaros birdenbire Venedikli kü • 
- Şimdi, de;hal Afrikaya avdet ede· ramazın her hareketine katıla katıla rekçiye döndü: 

ceğim. (Temsnan) şehrinde yerleşece - gülüyorlar .. onu, zekası ve cevvaliyeE - Neden sakladın yaptıklarını? .. İş
ğim. Orada, eskiden mevcut olan teş- ile mütenasip bir şekilde yetişCrmelt te biraz sonra her şey meydana çıktı. 
kilatımı harekete geçireceğim. Yalnız için, bütün zamanlarını ona hasredi · Kürekçiler uyurken ayağındaki zincir
Musfının şahsına değil; onun milli ve yorlardı. leri çıkarıp geminin kaburgaları ara • 
dini varlığına da ağır bir darbe indire· Abdürrahman; beş yaşında iken, yüz- sına inmi~siniz! Neden saklıyorsun? 
ceğim .. ne <'Jla .. ne onun evlatlarına, meyi öğrenmişti. (Sarıböcck) hain bir bakışla İspan • 
İspanya topraklarında rahat ve huzur Yedi yaşına gelmeden ata binmekte yol forsasını süzdükten sonra, birden 
,.ermiyeceğim. , temayüz etmişti. gökten düşen bir yıldırım sUr'atiie ü · 

- Yfı., ben .. ben ne olacağım, Tarif?. Tarif ile, artık (Zehra) adını taşıyan zerine atıldı ve forsayı kollarından bir 
Florindanın bu suali, çok hazindi. O Florinda; bir gün kö~kün üst katındaki hamlede tulup denize fırlattı. 

kadar hazindi kt; Tarif bir anda kalbi- revakta oturuyorlardı. Birdenbire, bir (Sarıböcek) bu hareketi 0 kadar a
nin acı acı burkulduğunu hissetmişti. şakırtı işitmişler; başlarını revakın ge- ni olarak yapmıştı ki.. Gii\·erlede du
Ve, pürüzlenen bir sesle, cevap ver • niş taş merdivenle . . ne çevırmişlerdi. ran Türk denizcilerinden h:ç birisi onu 
m.işti: Ve o anda. de!·ill bir hayret ve korku tutmak fırsatını bulamadılar. 

Florinda! .. Dünyanın hiç bir kuvve-! ile titremişlerdi. Barbaros: 
ti, seni kalbimden söküp ı;:ıkaramaz. Merdh·enden, ağır ağır bir at çıkı • - Yakalayın, şu haini.. 
Aşkın, tam bir mabut sevgisı ile ebe- yordu. Bu atın boynuna sımsıkı sarıl - Diye bağırdı. Bir taraftan da denize 
diyen hatırımda yaşıyacaktır ... Ancak mış olan küçük Abdürrahman, mini • ip atarak: 
şu var ki, artık ben sana izdivaçtan mini çıplak topuklarını, mlitemadiyen - İmdat.. Ölüyorum. 
bahse cesaret edemem. atın karnına vuruyor: Diye ha)"kıran İspanyol forsasını 

Florinda, yerinden sıçramıştı: - Hadi, Rahman .. hadi, bir daha .. bir kurtarmağa çalışıyorlardı. 
- Niçin Tarif?.. basamak daha... (Sarı böcek) i sımsıkı yakalamışlar· 
Diye bağırmıştı ... Tarif, boğulur gibi Diye bağırıyordu. dı. 

mırıldanmıştı: Zehra, hafif bir çığlık kopararak el- Sorguya çekilmek sırası diğer İs · 
_Şunun için ki, Florinda .. artık ben; lerini yüzüne kaparken; Tarif yerinden panyollara gelmişti. Bunlar da (Sarı • 

h iç bir sıfata, hiç bir payeye malik ol- fırlamış .. merdivene koşmuş .. atın ba- böcek) in aleyhinde söylediler: 
mıyan, alelade bir insanım. Tıpkı; ç1p· şından tutmuştu. - Gemiyi o deldi. Fakat, zincirleri-
lak ayaklı, ve yırtık abalı bir çöl adamı (Arkası var j ni kırdığı için, bize bir fenalık yapma-

sından korkarak kimseye haber vere
miyorduk. 

Dediler. Doğan Re:is: 
- Bre ~l'un .. Canım kadar sevdi· 

ğim gemimi batırıp ta ne kazanacak -
tın? 

Diyerek yumruklarını sıkıyor ve 
(Sarıböcek) in suratına fiddetli tokat· 
lar indiriyordu. 

Barbaros, Doğan Reisin bu halinden 
pek müteessir olmuştu. O, canından 
çok sevdiği gemisinden bahsederken, 
Barbarosun da yüreği sızlıyordu. 

Gerçek öyleydi.. Doğan Bey bu ge -
miye kendi evi g'ibi temiz bakar, onu 
sık sık kalafata çeker, eksiklerini k en· 
di elile tamamlardı. 
Doğan hiddetini yenemiyordu .. 
Barbarosa sordu: 
- Ne bekliyorsunuz ha13 '> •• 
Güverteye .toplanan gemiciler: 
- Bu herifi hemen asmalıyız .. 
Diye söylenmcğe başlamışlardı. 
Barbaros ta bundan başka bir şey 

düşünmüyordu. Sefer esnasında bir ge· 
miyi delmek, yüz elli kişinin kanına 

girmek demekti. 
(Sarıböcek) asılacağını aniamıştt. 

Barbaros onu diğer forsalara ibret 
olmak üzere deniz ortasında geminin 
direğine asacak ve bütün forsalara (Sa· 
rıböcek) in sonunu gösterecekti. 

O halde Barbaros ne bekliyordu? 
Vakit geçmeden (Sarıböcek) in ışi· 

ni bitirmek gerekti. Doğan Bey: 
- O hainin ipini ben çekeyim .. diye 

mırıldanıyordu. 

"' * * 
(Sarı böcek) nasıl asıldı ? 
Yağlı urganlar sancak direğinin üs

tüne çekilmişti. 
Gem'iciler (Sarıböceğ) i kollarından 

ve bacaklarından sımsıkı bağlamışlar· 
dı. 

Barbaros bu sırada nöbetçilerden bi-

- Sarıboceği.. 

- Bu da kim? 
- Venedikli bir esir .. 
Ve Jüzettanın iyice anlaması için ilA• 

ve etti: 
- Şu ihtiyar kardinal yok mu ha • 

ni ) .. İşte onun yeğeni imiş asılac.ak a· 
dam. 
Jüzettanın hayreti arttı: 

- Ne garip tesadüf! Kontarino aile • 
sinin bütün erkekleri Çezayir korsan· 
!arının eline düşmüşler ... 

Sonra birden itidalini toplıyarak: 
- Niçin asıyorlar? dedi. Sebebini bi· 

liyor musun? 
- Bilmez olur muyum .. Doğan Rei· 

sin gemisini batıran odur. Teknenin di• 
b ini delmiş .. Yakayı ele verdi.. Cezasıru 

görecek. 
- Tekne delmenin cezası idam mı • 

dır? 

- Şüphesiz. Denizcilikte bundan da· 
ha mühim suç yoktur. 

Jüzetta sustu .. 
İçeriye girdi. 
Nöbetçi kamaranın önündeki sahan• 

lıkta dolaşıyordu. 
Deniz üstünde sıralanan gemiler yel· 

kenlerini şişirmişler, birbirine bindi • 
recek kadar yaklaşmış bir halde iler • 
liyorlardı. 
Güneş batmak üzere idi. 

O geceyi de denizde geçirecekler .. 
Belki sabaha karşı, belk i de güneş 

doğduktan biraz sonra Korsika açıkla· 
rına varacaklardı. 

* * * 
Barbaros gür ve korkunç bir sesli 

bağırdı: 

- Haydi, ne duruyorsunuz? Takıt. 

şu herifin boynuna urganı .. 
Gemiciler Venediklinin boynuna ip' 

taktılar. 

(Arkası var) 

rine şu emri veriyordu: r-
- Başambardaki forsalar arasında 

.................................................. _ ....... 
çalışan kardinal Kontarinoyu çabuk Nöbetçi 
buraya getir! Eczaneler 

Barbaros, (Sarıböcek) i kardinal Bu gece nöbetçi olan eczaneler 1®1ardll: 
Kontarinonun gözü önünöe ipe çekti· İstanbul cihetindekiler: 
recekti. Aksarayda: (Ziya Nuri). Beyazıtta: (Ce-

Bu sırada geminin arka ka!-:arasında mm. Fenerde: (Emilyadi). Karagümrük
te: <Suat). Samatyada: (Teomos). şetı • 

yatan Prenses Juzetta, kapıdaki nöbet- zadebaşında: ci. Halil). Eyüpte: <HlklXlet 
çiye soruyordu: Atlamaz). Eminönünde: (Hüseyin Biiı> -

- Gemide bir telaş var .. Ne oluyor? nü). Küçükpazarda: (Hikmet Cemil). ~ -
Nöbetçi y\iziinü buruşturarak cevap lemdarda: <Eşref Neşet>. Bakırköyde cıs-

vcrdi: tipan>. Şehremininde: CNazımJ. 
Beyoğlu cihetindekiler : 

- Merak edilecek bir şey yok. A • Tünelbaşında: tMatkoviçL Yüksekbldl -
dam asacaklar.. rımda: <Vingopulo>. Galatada: iMerıtet> · 

Juzetta hayretle gözlerini açtı: Taksimde: (Kemal - Rebul). Şişlide: cper-
- Ne diyorsun .. Adam mı asacak • tevL Beşiktaşta: (Ali Rıza). 

!ar? Boğaziçi ve Adalarda: 
Üsküdarda: (Ahmediye). Sarıyerde : cos)

- Evet.. Neden hayret ediyorsun?! ! manı. Kadıköyünde: (Sıhhat> , (Rlfat · 
- Adam asıldığını hiç görmedim de. Büyükadada: <Halk). Heybelide: ('l'a -

Kimi asacaklar acaba?.. ~;.na:;ş:.;.>~. -----------~ 
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MAZON 
MBTVA TUZU 

MiDE ve BARSAKLARI ı• N K 1 B A Z 1 ve ondan m&ltevellid baş ağnlannı defeder. Son deraee teksir edilmiş bir 
kolaylıkla boşaltır. tuz olup M'OMASlL M0ST AHZARLARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KOLAY 

ve DAHA KAT'l tesir eder. Yemeklerden sunra alınırH HAZIMSIZUÖI, MiDE EKŞiLiK ve YANMALARINI gıderir. MİDE 
ve BARSAKLARı ALIŞTIRMAZ. Atızd.ıkl kokuyu ve tadmlıiJ defeder. MAZON isim n HOROS markasına dikkat. 

Birinci ve ikinci beş Jıllık 
endüstri plinları 

lnış (Bf4tarafı 1 inci sayfada) ı açılan arteziyrnlerle tt!min edilmiştir. 
ltI ?1evzulara nisbetle; mütevazı sayılan Fabrikanın iltisak hattı da ikmal olun -
~:~ kurulabileceği ümidi kuvvetlidir. muştur. 
d~~betlc ge~en müddet içmde, en- Gemlik sun'i ipek fabrikasının, in~atı 
~ Planına dahıl edilmemiş bazı işle- csa itibarile bitmiş ve tesiatın montaJına 
ıııa::ek Sümer Bank, gerekse diğer milli başlanmıştır. Su isale ve kaptaj tesisatı 
1'ra1t~lar tar~~ından, munzam vazife o - ikmal edilmiştir. Nazilli basma fabrikası
,. teŞebbus edildiğini de kaydetmek\ nın muhtelif binaları, montajın başlıya
~la dır. ~.azırlıkları ilerlemiş ve inşaatı; bilmesini temin edecek şekilde ta~a~ -
fabr;:k . uzere bulunan Sivas çımento 

1 
ıanmıştır. Fabrikaya üç kilometrelik ıl : 

bu ı ıle Malatya mensucat fabrikası tisak hattı inşa edilmiştir. Bu üç yenı 
Sllıtı ıneyandadır. İş, Ziraat Bankalarile fabrika önümüzdeki aylarda işlctmiye a
tile er ~kın müsavi nisbette iştirakle- çılmış olacaktır. 
lerc1~kil edilen şirket, önümüzdeki gün- Yeni teşebbüsler: . . 
h:.racak alatya ~abrikasının inşaatıra baş- İğdir pamuklarını işlemek içın o cı -
laraır. ktır. Beşmci pamuklu fabrikası o- varda bir mensucat fabrikasının kurul
kiııe Urulacak olan bu fabrikanın ma- ması hususunda Sümer Bank tarafından 
tbı, ~ ~~a~ sipariş edilmiş, revir, kan- yaptırılmakta olan etütler iler~em~ştir. 
ı.ı.iİrekJr ektör~~k ve memurlar evlerinden Bundan başka devletin geniş endustrı ha
~ ep bınnci kısım inşaatı ihale o - reketinin idaresi ile muvazzaf btil~a? 

ICJıra Uftur. · Sumer Bankın, gerek inşaatın da~a ~u~ -
lCiın 1• ve kendir: atle icrası, gerekse inşaat malıyetının 

ler d y~ endüstrisi üzerindeki tetkik - mümkün mertebe rasyonel bir tsas da -
~ ılerlemiştir. 1937 yılı içinde bu bilinde muhafazası için bir inşaat şirketi 
~- ~tr~da nihai bir karara vanla- kurmıya teşebbüs ettiği öğrenilmi~tir. 
Olrrıak .. endır. endüstrisinde ilk merhale Memlekette müesses tecrübeli ın~at 
takada u:re ~mdilik ayrı ayrı il:i mm - firmalarının da iştirak edecekl~ri bu ş1~
lbaaue . ıı:r ihzar fabrikasının kuru( - ketin bir milyon lira sermayesı olacagı 
!retı~tıfa edilmesi kararlaşmıştır. haber verilmektedir. 
~ İVriz su tesisatının etütleri İkinci beş yıllık plin: 
icap ed rak inşaata başlamak üzere Memlekette madenciliğe, kör.ıür ocak-
hir fa ~n hazırlıklar yapılmıştır. Normal ları işletmelerine, mıntaka elektrik san
~lli ~et de.vresine girmiş bulunan E- trallarına, ev mah~~a.tı: endüstri üca -
~. 1&ıını fabnkasının tevsii kararlaş~~ş retine, toprak endustrı~e, ~~ ~ad -
llilnıGıcf ~elen tesisat ısmarJanrrııştır. O- deleri endüstri ve ticaretıne, ıkınc: kı -
te.t..ı ~ki aylar zarfında bu munzam sun kimya endüstrisine, mihanik! "en -
~teaj ikmal edilmiş ve fabrikanın ka- düstriye, denizcilik endüstrisine mute -
ill\'e ecuı:ınlmış olacaktır. Fabrikaya allık esaslardan mürekkep olarak hazır-
~ • k iğ adedi 3000 dir. lanan ikinci beş yıllık endüstri pl8nı bu ELEKTRiK PL6NJÖR0 
l93s ~ fabrika: 1yıl tamamlanmadan, kat'! şeklini alacak 

llJt &uıı~ temelleri atılmış olan Gem- ve ilAn edilecektit. Karabükte kunılmak
~a f 1ı>ek, Bursa Merinos, Nazilli ta olan demir ve çelik fabrikasının bü -
>'etli ~mm inşaatı ehemmli - yük tamir atelyesinin ileride tevsii su • 
~da rtıak· llerleJlliştir. Bursa fabri - retde burada ziraat makineleri imali de, 
)'hrikan ın~ montajına başlanmıştır. ikinci planın ihtiva ettiği esaslar arasın-

Kolay, seri ve ekonomiktir. 

SAT 1 E 
~ ın su ıhtiyacı fabrika sahasında dadır. 

~============================-==O::::::========---======= 
ve şehrin bütün büyük elektrik magazalarında satılır. 

kANZUK SAÇ EKSiRi 

KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
DOknlmesini keser. Kepekleri ta -
mamen giderir ve bOyQme kabili· 
yetini arbrarak saçlara yeniden 
bayat verir. Kokusu ıaur, knllamşı 
kolay bir saç eksiridir, 

lnglllz Kanzuk 
Eczanesi 

Fiatı 240 kuruştan başlar. 

Şehir işleri: Uyuşturucu Maddeler inhisarından: 
Festival eğlenceleri için ucuz tMife İdaremiz 193'1 senesi Af.yon rekoltesini Türkiye Ziraat Bankası vasıtasiylt 

Festival hazırlıklan devam etmekte- doğrudan doğruya ekicilerden satın alacaktır. 
dir. Festivale tren yolu ile iştirak ede· Alımlar mezkfır bankanın aşağıda gösterilen şehir ve kasabalarındaki 54 §U• 

ceklere komitece hazırlanan tenzilatlı be ve aandığmda yapılacaktır: 
ı tarüe belediye iktısat meclisince tas- Tokat. Erbaa, Niksar, Zile, Amasya, Merzifon, Gümüşhacıköy, Çorum, Mecid-. 
vip edilmiştir. Bu tarifede ikinci ve Ü· özü, İskilip, Malatya, Adıyaman, Eskiphir, Sivrihisar, MihallıC'ık, Kütahya. 
çüncü mevki trenle gelecekler için vi - Zmet. Gediz, Simav, Tavşanlı, Akşehir, Yalvaç, Ilgın, Bozkır, Karaman. Beyşe-

1 !ayetlerin uzaklık ve yakınlıklarına gö- bir, ş. Karaağaç, Bilecik, Bozöyük, 1neıtöl, Geyve, Göynük, Oıhaneli, Uıak, 
1 re beş gün İstanbulda kalmak üzere bir Çal, Çivril. Kula, Afymkarahisar, Bolvadin. Sandıklı, Yenişehir, Nallıhan,. E~ 
1 
fiat listesi bulunmaktadır. dağ, Seydişehir, Konya, Denizli, Aydın, isparta, Eğirdir, Uluburlu. Dinar, Bur-
! Akşehirden ikinci mevki ile gelecek- dur, Tefenni, Acıpayam. 
ler İstanbulda beş gün festivale para • Mübayaa fiatlan §U suretle tesbit olunmuştur. 
j sız girecekler, otel.?we yataca~~ar. ve sa- Softıar beher morfin dPrecesi ~ Kunq 
hah kahvaltısı ile ogle ye,negı yıyecek· Temiz ft Konaksız toplanmış drogist-l ıer, buna mukabil 3,.4~ ! ~uı:uş verecek· 

Beyollu • lablnbul ı lerdir. Üçüncü mevkı ıçın ıse bu fiat ler. Beher morfin derece5i 40 

:--·•••••••••••••~~~--------J23os~~~~~ri~~i~- ~~~ellw~a~~~ 
• 

f_ • itle ikinci mevki 4100 kuruş, üçüncü lar beher Morfin derecesi 35 
QIJlt ıs. arlar umum Mildürlfiğftndeıı: mveki 2850 kuruş, Sivastan ikinci mev- Morfini yüzde 12 den aJ8ğl kabalar be-

dare ki 41 oo kuruş, üçüncü mevk! 2850 ku· her morfin derecesi. 30 c 
ha...... iniz mülhakatında açık ve açılacak memuriyetlere imtihanla memur alı- k" · k' 32 70 · "dai · · ~--:...:- alım "-ezl-..a-.-
~tır ruş, Afyondan i ı~cı mev ı ku - Satın alınacak afyonların ıpü mua yenesı ıwan:ıuu.w mera 1cnu• 
lda.r · İmtih~n lstanbulda 31/5/937 Pazartesi gün~ saat on .üçte S~rkeclde İn- ruş, üçüncü mevki 2174 kuruş, Konya. l?öndereceği eksperler tarafından yapılacak ve tarb ve tesellümü müteakip al&-
•aı...~ ~emunn Kursu binasında yapılacaktır. İmtihana gırmek ısteyenlerin dan ikinci mevki 3861 kuruş, üçüncü kadarlara kilo başına beıveçhi ati miktarlarda avans ve.rilecelrt!t'; 
~evsaf ve şeraiti haiz olmaları gerektir. mevki 2557 kuruş, Adanadan ikinci Softlar 4. - TL 
~ - Llakaı orta mektep tahsilir.i bi ürmiş olmak. meVki 4100 kuruş, üçüncü mevkı 2800 Temiz ve konaksız t.oplanmıt drogistler 4. - • 

- Askerliğini efüli veya kısa hizmetli> bitirmiş olmak. kuruş, Elizizden ikinci mevki 4100 ku- Morfini ~ 12 ve daha ynbn kab@lar 3. - • 
1 - 21 -~ ruş, üçüncü mevki 2800 k. uruştur. Bu Morfini ao 12 den .-jı k.abaJar. 2. 50 • yapndan aşağı ve 35 ya~ından yukarı olmam-. k d uıı. ı• --
• s tarife bir iki güne a ar v nyet1ere yol n-Jdve afyon bedelleri lstanvul. ba yaptlacü LlbÖratuar tahlilJen sonra aza-- ıhhatli olmak ve vaı.if e ifasına mani bir rahatsızlığı bulunmamak. ua ~ 
~ t · !anacaktır. mı· llW'-'atle - ym· e Ziraat Bar.kalan vasıtasiyle aliladarlara ödettirilec:eldir. E-

- Yİ ahlak sahibi olmak. ·~ 8'a Turing kliibün bl'Ofilrleri kicilere afyonlannı Bankaya teslim ettikleri tarihten itibarm hiç bir masraf taJı.. bet maddedeki ....... lann muhakkak tevsiki gerektir. t f d __ .._.;._ 
~ • Turing klüp ara ın an memleketi· mil edilmiy~ı.u. 

l .imtihanın mevzuu şunlardır• mize gelen seyyahları tenvir etmek ga- Mübayaalara afyonun topianmasını m l1teaJdp derhal başlanaC31.t ve bu tarih-
ltoıı; HEsAB: Adadi mürekkebe, Taksimi gurema, Halita, Tenasüp, Faiz, fs- yesile yeniden Fransızca propaganda ler Banka tarafından mahallen ilin olunacaktır. 

risaleleri ve broşürler çıkarılmıştır. Alım münhasıran 1937 ~encsi rekoltesjne ve hakiki müstahsillere aid tıallara 
: : HENDESE: .satıhlar, hacımlar> Klübün neşrettiği bu broşürler Avru - tahsis edildiğinden eski seneler mahsulü afyonlarla tüccar ve müstahsil mallan 
.. - lınniASEBE: cUsulü defteri> pada ve Amerikada ı:ulunan muhtelif btiyen kabul edilmiyeccktir. 
~ CnARAFY sevahat teşkilatına gonderiımiştir. Bu Temız· ve konaksız olarak toplanmış s:ıf afyonlara daha yüksek. fiat verilmek.-
1 - vu A: cUmumi ve Türkiye• • kl.. M"·d -
..... 

0 
IUTABET; eOrta tahsile göre:t hususta Turing up u ürü Şükrü A- te olduğundan ekicilerin afyonlarını temiz toplaması kendi men!a&tlan icabın· 

., T . li muharririmize şu izahatı vermiştir: dandır. (2709) 

4. - İnıtih vrakı - Turing klüp tarafından neşredilen •• • • • • • • • • •• • • • • •• • • ... 1 •• •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •• 
~ ü ana girmek isteyenler §im diden bir dilekçe ile ve e müsbite- propaganda kitapları memleketimiz Dr H o R H o R N •ı 
._ ç adet fotografla birlikte İdaremiz Memurin Şubesine müracaat etmelidir- h kkında ecnebilerin ali.kasını celbet • km Bira. erdaoin ~t ~l 1 

. (E • ~ 
• a A • O ey anın muş erı ere eroın sa a. - im. . . . melde faydadan halı kalmamaktadır. tan Süleyman da yakalanmıştır. Süley· Emia&ıil Eczanesi yanuıda laer 
~ tihan neticesınde ayni derece~ muvaffak olanlar arasında ~eb~ ll- Esasen bizim yaptığımız ista~s~iklere manın üzerinde 40 gram eroin çıkmış- giin akpma kadar hutalanm 
lııt. •2'78~ bulunanlarla muhaaebe sua liDe doiru cevap verenler tercih edilir- nazaran da her sene ~en:Ieketımıze ge- tır. Süleyman vaktile eroin kaçakçıl~· bbal ed•. Tel. 24131 • 

• len seyyahlann adedı ~galmaktadır. ğmdan hapee Iİl'IDİI bir sabıkalıdır. 

c 
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Mik.-op hırsızdan daha korkuludur, 
• 

Paranızı kasada sakladığınız gibi 
• 

• yiyeceklerinizi de 

·•~1Uf< hava dolaplarında muhafaza ediniz. 

Ay 
iN 

iki defa az işlemekle 

aynı randömanı veren 

~eıane soluk hava dolapları 

veresiye satış; 

SES • 
1 Beyoğlu ve acentaları 

ANKARA : Vehbi Koç Ticaret Evi 
ADANA : Ş. Riza İşçen, Yeni Mağaza 
BURSA · : Mehmet Hüzmen 

ESKİŞEHİR : Hasan Alanya 
İZMİR : Artur Vetter 
KAYSERİ : İsmail ve oğullan Cıngıllı 
KONYA : A. Mücip Dölen 

MERSİN : Jorj Satel 
SAMSUN : C. Celal Özlü S. Kemal Sezen 
TRABZON : Dedeoğlu Samı, Hami ve Pulatanalı Kardaşlar 
ZONGULDAK : İsmet Ağartan Ahmet Yüksel BANDIRMA : Ahmet ve Bahaettin Bereket kardaşlar 

. . " . . . . . . . . . ( 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri , Her eczanede arayınız. (Poata kutıuu ) 1255 Hormobin Galata latanbul 

NEDYitt. 

POKER 
Tıraş bıçakları 

SERT &AKALLARI 
YUMUŞATIR. 

ve cildi pamuk gibi yapar 

POKER PLAV 
markasına dikkat ediniz. 

KULAKLAR 
Güzel sesleri işittiği 
gibi, hazan parazitleri 
de alır, Her ses sizi 

oyalamasın. 

KREM PERTEV 
Hakkında dinlediği· 
nlz ve duyduklarını· 

zın en büyük teınina· 

tı, onun kararmnyan 
parlaklı41 ve .t:ıadiseler 
karşısında unutulma· 
yaTl adıdır. 

Operatör • Urolog 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yolları 

hastalıkları mütehassısı. KöprUbaşı 

.,. EminönU han Tel: 21915 ...1 

Son Posta Matbauı 

ı- lstanbul Belediyesi llinLm 1 
L--

Scnelik muhammen İlk terni1l'tı 
kirası 

lstinyede Emirgan caddesinde 74/83 No. h 7760 metre 
murabbaı arsa 40 3 
Ortaköy Cavit ağa mahallesinde Cavit ağa mektebi . 60 4,50 
Halıcıoğlunda Keçecipiri sokağında 5.l N.lu dükktln. 24 ı,80 
Beyoğlu Tarlabaşında 49 N.lı ev. 240 18 
Taşkasapta fenai çeşmesi sokağında Ser çavuş Yusuf ağa 

~~~ ~ 3-
Bey lerbeyinde Çamlıca sokağında 3/5 N. lı eski Hamidiye 
~~ ~ ~ 
Cağaloğlunda Hadım Hasanpaşa medresesinin 5 N.Iı odası. 24 ı,80 
Aksaray Çakırağa mahallesinde tramvay cnddesinde 29 N.lı 
Bekirpaşa mektebi 42 3.15 

Köprüaltında Kadıköy iskelesinde 88 N.hdükkan 2400 180 
Eyüpte Camiikebir mahallesinde Hekim Kutbettin 
~~ n ~ 
Köprünün Yeni Kadıköy iskelesinde 3X6 boyundaki 
dükkan. 840 63 

Yukarda semti senelik muhammen kı::- asile ilk teminatları yazılı olan ın_:ı~~! 
lcr 938, 939, 940 seneleri mayısı sonun<.L kndar a)Tl ayrı kiraya verilmek UZ"", 

açık arttır~ay:ı. konulmuşlardır. istekliler şartnameyi levazım müdürlüğünde ~ 
rcbilirler. Istekliler hizalarında gösteril en ilk teminat makbuz veya mekttıb1 

beraber 18/5/937 salı günü saat 14 de Daimi Encümende bulunııt811' 
dırlar. (İ) (2392). 

*** Hepsine 15 lira kıymet tahmin olunar. Kumkapıda Muhsine Hatun mahalle; 
sinde İbrahim paşa yokuşunda Çelebi Mehmet efendi mektebi ankazı satıırrızı 
üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şart namesi Levazım Müdürlüğünde gorfı!e-11 
bilir. İstekliler 112 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber ıs/5'JJ 
salı günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) (2390) 

* * ıııı· 
1 - İstanbul Ziraat Bar.kasından aylık almakta ofan İstanbul BPlediye ve rıJJ 

susi İdaresinden müteşekkıl mahalli ve :dare emekli ve öksüzlerınin 937 
birinci altı aylık yoklamalarına başlanmı~tır. , 

2 - Yoklama ilmühabcrlcı inin cevabı arkasınd:ı.ki izahata göre ~;:lintisit yzı'f) 
lacak ve fotoğr:ı.flı olacaktır. 

, ______________________________ _, Neşriyat Müdürü: Sellin Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGİL 
S. Ragıp EMEÇ 

.. 3 -::-- M~aş sahi~leri ~oklama ilmühabeı·l~rini oturmak~ oldukl:ırı ~ııhiyc ~~ 
durluklerıne tasdik ettırdıkten sonra resmı senet, aylık cuzdanı \'e mıfus ~e ~ 
resile birlikte Mayıs 937 sonuna kadar aid oldukları Belediye Şubelerine ınur 
atla yoklamalarını yaptlnnalan ilin olunur. cİ.• c2717-. 


