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Bizim için çok mühim hô.diselerle dolu geçen bir gün 
1 - ismet lnOnü Atinada konuşmalarına başladı 
.2 - Cenevre, Hatay meselesini müzakereye girişti 

3 - Millet Meclis.i yeni bütçeyi tetkike koyuldu 
Başvekilimiz Atinada 
halkın çok samimi 

tezahüratile karşılandı 
ismet lnönü Selanikte Atatürkün doğduğu evi ziyaret 
etti ve bahçesindeki ağaçlardan, Büyük Şefe takdim 

etmek üzere, bir dal kopardı 

General ismet 1nönü General Metaksaı 

Selanik 24 (Hususi muhabirimiz • muş bulunuyordu. Şehirde bir cevelAn 
d~n) - Başvekil İsmet İnönü bugün yapan İsmet İnönü mütemadi bir alkı~ 

~liye Vekilinin j 
Mecliste dünkü 

Cenevrede dünkü toplantı 

Eksperler komitesinin 
raporu gözden geçirildi 

--·--------------------mühim nutku 
Fuat Ağralı devletin 
varidat ve masrafı ile 
mali vaziyetini anlattı 
~---- ..... -----· Bazı meb'ualar muvakkat vergi· 

lerin tahfifi cihetine gidilme.sini 
temenni ettiler, tahsilatta mü
kellefe daha fazla kolaylık iÖ•· 

terilmeıini ittediler 

Üç kısımdan ibaret olan rapor bugün esasla olarak 
müzakere edilecek, dün Hatay meselesi etrafında 

hususi temas ve konuşmalar da oldu 

Bay Delbos Bay Rüştü Aras Bay Sandler 

Cenevre 24 (Hususi) - Sekiz bari· ma devresinin ilk toplantısı, bugün sa· 
ciye nazırının bizzat iştirak ettikleri at 1 7 de yapılmıştır. 
Milletler Cemiyeti konseyi 97 .nci içti- (Devamı 3 üncü sayfada) .................................................................. 

Son Posta'nın Suriye mektupları 

saat l 2 15 de buraya geldi ve muazzam tufanı içinde kaldı. 
lnerasi:rıle istikbal edildL Halk Başve- İsmet İnönü Seldnikte Atatürk'ün Maliye V ekili Fuat Ağrab 
ltn için mütemadiyen tezahürat yapı • evini ziyaret etmi~.tir:. Büyük Şefin e· (Yazısı s üncü sayfada.) 

Suriyede dahili işler 
büsbütün karışmak Üzere 

~or, geçeceği yolları iki sıraiı doldur • (Devamı 3 uncu sayfa.da) --~.:;..~;;.;.;...~---..;;.;..----
~~ ................................................. - ........ - Yeni tarihi tefrikamız - Son siyasi aftan istifade eden siyasi mücrimler birer 

Almanya' Macaristana Zaloğlu Rüstem birer Suri~.e~~ dönüyor, büyü_k merasimle karşılanıyor: 
lar, bu donuş ve bu merasun Şamda yakında yenı 

silih verecekmiş! ihtilaflar baş göstereceğini anlabyor 

Peşte hükumetinin Triyanon muahedesini yırtması 
heklenjyor, Alman Harbiye Nazın hububat ve ete 
tnukabil silah vermek üzere hazırlanacak mukaveleyi 

imza için yakında Macaristana gidecekmiş 
Londra 24 (Hususi) _ İtalyan kralı - İtalya ve Almanya, Macaristanın bu ar 

tı.tıı Peşt~ ziyaretini mcvzuubahs eden zusuna muvafakat etmiştir. _Hatta Al • 
baııy Herald gazetesi, kralın Romaya dö- manya, hububat ~~ d?mu~ etme muka -
tıuşünden pek az bir müddet sonra Macar bil Macaristana. ~ılah -~le dığer har~ mal
hUkumetinin Triyanon sulh muahedesini zemesi satmak ıçın muzakerelere bıle ba~ 
bozacağını ve bütün komşuları gibi si • ~amıştır. 
lahlanacağını bildirmektedir. (Devamı 3 üncü. sayfada) 

rz._..5 r'·A o e, ::1 ~ 

doğum günü r 1 Atatürk ün 
lngiltere Kralı Majeste altıncı Jorj ile Atatürk 

arasında teati edilen telgraflar 
Ankara 24 (A.A .) _ Reisi.cı.ımhur Majeste altıncı Georg2 

Atcıtürk'ün doğumunun yıldönii.mi:. Londra 
?rıunasebetile fogiltere Kralı J\1a3este Doğumumtın yıldönümü münasebe-
<tltıncı Georgc ile Atatiirk arasında tile Majestelerinin göndermek nezu-
<4agıdaki telgraflar teati edilmiştir: ketinde bulundukları telgraftan ziya-

Türkiye Reisicum1mru desile mütehassis oldum. Ma}esteleri-
.4nkara nin kalbi tebrik ve temennilerinden 

Doğum gününüzün yılBöniimii miL- dolayı samimi stıretıe teşehkür eder 
llasebetile ekselansınıza kallıi tebrik- ve gerek kendilerinin ve gerek Ma3es-
lel"imi ve aynı zamanda sıhhat ve u· te Kraliçenin şahsi saadetleri hakkın-
~tın ömürler temennilerimi takdim ile daki erı hararetli temennileri1rı.in kr.-
tıtınimi bir zevk duyarım. bulünü rica eylerim. 

Altıncı George K. A.tatürk 

Şam, 20 Mayıs (Hususi muhabiri - zi isyanı münasebetile muhtelif ceza • 
miz yazıyor:) - Bir kaç gündenberi lara uğramış oldukları için memleket " 
Suriye çalkantı içindedir. Suriye ·Dür· (Devamı 3 üncü sayfada) 

Adanaya kaçan çocuk 
işıklar yakalandılar 

Tarsus adliyesi Nihal ile Mehmedi serbest bırakh, 
Nihalin babası bu karara itiraz ediyor 

Bundan bir kaç gün evvel, babasının 
c750> lirasını gizlice alıp, düşüp kalk
tığı delikanlı ile beraber ortadan kay • 
bolan küçük Nihalin nerede bulundv. • 
ğu tahakkuk etmiştir. 

Nihalin ve kendisini kaçmaya ikna 
eden Mehmedin, Adanaya gitmek niye· 
tinde olduklarını yazmıştık. 

Tarih ye efsanelerde millttan Dün, Tarsus zabıtasından İstanbul 
evvelki devirlerin en biiyük zabıtasına gelen telgraf verdiğimiz bu 
kahramanlarından biri diye haberin yanlış olmadığını ispat etmir-
anlatılan harikullde adamın 

ki tir. 
yaph an Tarsus zabıtasının telgrafı, Nihall• 

Birkaç güne kadar başhyoruz Mehmedin orada ~akalana~ak adliyeye 
"ldı'klerini bildırmektedır. Gene ay ............. -.............. : ... ··-····a-;·--- ~~r~elgraftan, Tarsus _adliyesinin, ha· 

V E O 1 G ,N reketlerinde bir su~ göremediği firari· 
leri serbest bıraktıgı anlaşılmaktadır. 

TUrkiyenin en çok okunan ve en 
çok sevilen mecmuası YEDIGON 
bugUn son derece nefis bir sayı 

çıkardı. BUtnn münevverler gibi siz 
de bugün YEDIGON okuyunuz. 

Biz, bu telgraftan haberdar olduk • 
tan sonra, Nihalin anasını, babasını bul· 
duk. Ve bu habere, bu karara ne diye
ceklerini öğrenmek istedik. 

Devamı S üncü ıa11fada) Nihal 



2 Sayfa SON POSTA 

-------
Her gün 

Memleketi 
Motörleştirme bahsi 

Resimli Makale: X Servetinizi teşhir etmeyiniz .. X 

Yazan: Muhittin Birgen -
IC5l ugünkü Avrupa hayatının yc-

1.Q) ni bir manzarası var: İnsanlar 
artık yayan yürümüyorlar. Yayan yürü
mek iptidailik alameti olmuştu!'. Filhaki
ka, her fabrikanın beş kuruşa bir teker
lek yaptığı bir zamanda artık insanlann 
yayan yürümeleri kadar rnanasıı bir ~ey 
olamaz. Avrupalı bir insan, ya otomobile, 
ya motosiklete, yahut motörfü bisiklete 
ve yahut bisiklete biner. Avrupa ve Amt-
rikanın birçok yerlerinde tramvaylann 
raylan sökülüyor. Umumi nakil vasıta
ları olarak meydanda yalnız otobüslc:
dolaşıyor. Öyle memleketler ~.a:. ki o:a
da şehirli veya köylü, yaya yuruyen ı~-

y .. bın san azami derecede azalmıştır. uz 
nüfuslu şehirlerde 40-50 bin bisiklet k~.Y
dı vardır ve bunların pek çoğu da motor-
lüdür! 

* 
İnsan parayı ihtiyaç ve zevkini tatmin için kazanır, fakat 

istediği gibi sarfetmekte serbest değildir. 

Açlıktan ()]enin karşısında mükellef bir ziyafet sofrasın
da oturulamaz, serveti teşhir etmekten daha fena bir ha -
reket tasavvur edilemez. 

Türkiyede bilhassa küçük. mesafel:r ======~============================~~~~~=~~===~~= 
için nakil vasıtası ayak~~r:. Insaı: ay~~ı. r ce o CZ' IA. fE)) iN.. ce O N o ~ ) 
merkep ayağı, at ayağı, oh-uz ayagı. Tür- i;2) ~ ~ ~ ~ ~ e;;;;;ıJ lb:/I ~ 
kiyede kağnı henüz yaşıyor. Turkiyede \.~------------------------------~::--:-----------
motör yoktur; motörden anııyan azdır, ._ Dünyanın en uzun 
§Oför, bilhassa iyi şoför, !.ok _denecek .ka- Paris sergisinin 1 Jt- HER G .N a·n FIKRA 
dar azdır. Halbuki, bugunkü medenıye- Açıldığı gün u 1 Boylu adamı 
tin sür'at temposunu yükselten de t"'ker- - N / / l ? 
ıek ve motördür. Türkiyede faaliyet ha- Harp hopacakmış I Hap yerine tavuk . e er an a goır 
Jinde bulunan kamyon ve otomobil ka- Doktor Şükrü Hazım Kızıltoprakta 
yıdla•ına bakınız ve ikisini birden cemc- trenden inmişti. Komşularından Bn.y 
delim; yansı düzgün surette yol yaprı:ı· ICevdet karşısına çıktı. 
ya muktedir olmamak şartil<? yırmı bın - Ben de seni bekliyordum doktor, 
adedini dahi bulamayız. Halbuki bugü- dedi, fena halde öksi.i.rüyorımı. 
nün medeniyet hayatı ne kamyonsuz, ne ı - Evde ilaç olacak, ben hiznıetçlle 
otomobilsiz, ne de şoförsüz olabilir. sana gönderirim. 

* Doktor evine gitti. Hizmetçisine bi'r 
Mesele ikidir: Biri, umumiyetle halkın kağıda sarılı birkaç lıap ile birlikte 

ve bilhassa köylünün ve kasabalının ko- bir de yazılı kağıt verdi: 
Jny ve seri hareketi için iki tekerlekli ve - Bunları Bay Cevdete götiirecck-
motörlü veya motörsüz vasıtanın meml~ sin .. Kümesten de üç tane ıavuk tut, 
kette çoğalmasını temin etmek; ötekı tlc onlan da Bay Necatiye göti.i.1·. Vadet-
memleketin asıl nakil kuvvetini teşkıl Fransızların keramet sahibi bir zenci-
edecek ve sulhte iktisadi, harbde de as- leri vardır. Bu adam her mühim vak'aaa 
keri hareketi artıracak dört tekerlekli ortaya çıkar: cBu ·işin olacağını bPn za
ve motörlü vasıtaları çoğaltmanın yolu- ten filan tarihte söylemiştim.» füfm der. 
nu bulmak. Bunun birincisi gayet basit - Her yıl başı ortaya bir takım şeyler star. 
tir. Gümrüğü ucuzlatmakla bunlar yavaş Hurafata inanan bir sürü kadın ve er -
yavaş çoğalacak ve köylüler pazarlara bi- kekler ona avuç dolusu paralar v(!rere::C 
sikletle gelip gideceklerdir. Halk kütlesi- isükballerini öğrenmek isterler. 
nin hareket standardım yükseltmek için Bu zenci şimdi şöyle bir iddiada bu -
buna şiddetle ihtiyaç vardır. Memleketi lunmuştur: 
iptidailikten kurtaracak şeyler arasınd:ı _ Serginin açıldığı gün bütün Fransız 
mühim amillerden biri de budur. milletinin ağzının tadını kaçıracak l:ir 

İkinci meseleye gelince, bu; daha mü- vak'a olnca'k. Ya bir hiç yüzünden ha• b 
him bir iştir. Bunun için münakale ikti- patlıyacak, yahud da Eyfel kulesi yıkıla
sadiyatı ve milli müdafaa ihtiyaçları bq- caktır. 

mqtim, unutuyorum. 
Hizmetçi tavuklar ve haplar elinde 

yola çıktı. Yanlışlıkla hapları Bay Ne
catiye ve tavuklan da Bay Cevdetc 
bıraktı. 

Bay Cevdet tavuklarla beraber dok
torun kendisine yazdığı kağıdı da al
dı. Kağıdı okudu: 

cBunlardan iki tanesini şimdi yu
tarsınız ... Ôksiirüği.i.nüz ge~nıezsr. iki 
saat sonra bir tane daha yutmam:: lıı- I 
zımdır.» 

• • Muhtelif meslek 
~]ahipleri ·ne half ar 
İmza atarlar? 

kımından hususi bir siyaset takibine lü- Birbirlerile hiç münasebeti olmıynn 
zum vardır. Bu siyasetin üç unsuru ol- bu felaketli haberleri veren zencinin sii-

mak icap eder: züne belediye inanmış, ve ne oluı-, ne 01- İstatistikçiler gitgide daha fazla garib 

Walt Messinger, bugüne kadar bil-

diğimiz uzun boylu insanların en uzu· 

nudur ve boyu da 2 metre 1 O dur. Mes· 

singer, bu boyuna rağmen kısa boylu ve 

zayıf kızlardan hoşlanmakta, daha ga

ribi deli gibi sevdiği bir meklep talebe· 
si de ancak 1 metre 4j santim boyun
da bulunmaktadır. A - Araba siyaseti: Kamyonda ve hu- maz diyerek mühendislerini Eyfel kule- şeylere merak ediyorlar. Bir Alman ist~

susi otomobillerde tercihan büyük ve sinin mukavemetini tetkik ettirmek ü - tistikcisi dünyadaki muhtelif meslek sa- Bununla beraber genç kızlar, hele 
kuvvetli arabaların girmesi. Taksi ora- zere kuleye göndermiştir. hiblerinin 35 senelik meslek hayatında va- sevgilisi, bu. gök gürültüsü gibi konu -
balarının ucuz, dayanıklı, az m:ısraflı Ye Kule tamamile sağlam çıkınca zenci: sati olarak kaç imza attıklarını hesabın- şan dev adamdan çekinmekte, kork -
binaenaleyh şoförler için de, müşterıieT - Öyle ise harb kopacak! diyormuş. mış ve şu neticeye varmış: maktadırlar. 
için de istifadeli olması meselesi. D .. k a- 11;· d . l Banka servisi şefleri : 3 milyon. Zavallı delikanlının başına gelen 

B - Milli karbüran, yani iştialli motör- .u O zn sorun pzpo arz Vekalet müsteşarları : 2 mil. 500 bin. · 
bir vak'ayı kendi ağızından ve Ingiliz lerde kullanılacak yakıcı maddenin milıi Ingiltere sarayında hüküm süren mc- Hakimler : Bir milyon 

iktisat bakımından en faydalı olan hal rasim yüzünden, krallar istedikleri si - Doktorlar : Bir milyon. gazetesinden naklen dinleyelim: 
şekli: Benzin, ispirtolu benzirı, mazot, , garayı bile içemezler, sigaranın d3 pipo- Avukatlar : 900 bin. - Geçenlerde sinemaya gitmiş, bir 
gazojen. Bunların fiatlan meselesi de nun da vakti vardır. Eski kral sekizinci Muharrirler : İki yüz bin. adamın önüne tesadüf eden bir yere o· 
esaslı bir noktadır. Edvard, daha henüz Gal prensi iken si - Ashabı emlak . . 2~ bin... . turmuştum. Arkama düşen zat, ayakta 

C - Memlekette şoför ve bilhassa iyı gara ve pipo içmesini severmiş. Bir gün, Bunlardan emlak sahiblerı 20 bın ım - dik ·ım . t "ht tt" B 
şoför yetişmesi için, şoförlük mesl('ğinin henüz veliaht iken, Fransa cenubunda .zayı alacak mektuplarını yazmak sureti- 1 de ı z e;nemıt 0 urmamı 1 d 3J. e ~ :~ 
iyi bir meslek haline getirilmesıni temin bir yerde güzel bir kadınla dansediyor - le atıyorlarmış. ' « ·~ en ° uruyorum• . e ım. erı • 
edecek tedbirler. muş, damı: v l ? «haydı oradan yalancı• dıyerek başı • 

- Altes Rüvayal pipo içerler mi? dl!~ n.1r angıç nere.lJe. ma bir yumruk indirmez mi. Ben de 

* miş. Strazburglu bir ayakkabıcı dükkanı • dayanamadım. Oturduğum yerde, ko • 
İşte, bu üç esas üzerine kurulmus hir Prens: nın içinde yuvasını yapan ve dükkanın Iumu şöyle yarı uzattım, herifin boy _ 

siyasete ihtiyaç vardır. Bu iş, Tiirkıycrin . - Baz.ı bazı içerim demiş. tepesindeki pencereden rahatça girip çı- nundan yakaladım, sıraların üstünden 
en mühim meselelerinden biridir, Türki- Ertesi gün yattığı otele kapalı bir ku- kan bir kırlangıcın ayağına şöyle bir kii-

aşırdım ve tavuk boğazlar gibi kafası· ye iktisadiyatının yükselmesi, bir parça 

1 

tu. gelmiş, içini açmış ve bakmışlar, bir ğıt yazıp iliştinniştir. 
da münakale iktisadiyatımızın ıslahı mc- de ne görsünler, bütün hanedanın baş - . cNereye gidiyorsun kırlangıç?> nı yerlere sürttüm. İş büyüdü polisler 
selesi olduğu gibi bir bakımdan da milJi !arını tasvir eden pipolardan mürekkep Sonbaharda gidip bir sene sonrn ilk - geldi ve bizi karakola götürdüler. 
müdafaamızın temel direğidir. Bugün ı bir kolkksiyon. Meğerse prensin danset- baharda geri gelen kırlangıcın ayağında Sonunda ben haklı çıktım amma, 
memlekette kamyon ve otomobil mevcu- tiği bayan, bir pipo san'atkurının kansı bir mektup görülmiiştür. Ayakkabıcı başıma yediğim yumruğun bıraktığı i· 
du ne sulh, ne de harp ihtiyacına tekabül! imiş. Bu nadide kolleksiyon Vindsor'un mektubu açmış ve şunları okumuştur. zi tedavi ettirinceye kadar da ı O İngi· 
etmiyeceği gibi şoför ihtiyacımız da g:ı- şatosunda duruyormuş. Yunanistanda Nikopulosun evin<'.» liz lirası harcadım ... » 
yet büyüktür. Bu büyük ihtiyacı karşıfo.-
mak için bir şoför mektebi lçrrıak gilıi r 
bir fikir hatıra gelebilirse de mektepti'.! 1 

öğrenilen şoförlüğün hiçbir ınanagı yol; iSTER İNAN İSTER 
. 
iNANMA! 

tur. Bu is, motor ve tekerlek ÜZC'rindc .. -
nclcrce ç::ılışmakla öğrenilir. Buc;inkü şo· 
förler ekmek parasını çıkarmaktan aciz
ktn şoför mektc>bine gitmez, gitse Jc 
mekteptC'n çıktıktan sonra iş buıama7.sr. I 
öğrendiğini de unutup gider. 

Birbirlerine bağlı olan araba, milii 
karbüran ve şoför unsurları ıh:erine ku
nılmu'i bir münaJ..ale siyasetine sidaetJe 
ih iy .. cımız oldu ~.u rnulıakkaktır. 

Muhittin Birgen 

Bir arkadaşımız anlattı: 
~Ercnköyden, gazeteye telefon edecektim. 
- Buradan telefon edilir! 
Diye bana bir dişçi kabinesini gösterdiler, içeri girdim: 

Karşıma ~ıkan genç bir çocuğa telefon etmek istedi~im~ 
söyledim. 'J'elefonun yerini gösterdi. Konuştum.. Telefonu 
kapadığım zaman genç çocuk: 

- Bir muhavere! 

iSTER iNAN 

Dedi. Onun SC'. ini içeriden duyan orta yaşlı bir zat he -
men yanımıza gf'ldi; ve çocuğun sözünü tashih etti: 

- iki muhavercdir, yirmi kuruş vereceksiniz. 
- Bir mulıaverc, yahut iki muhavere; bunu hcsaplıya -

marn, cicdim, fakat iki muhavere olduğunu da kabul etsek, 
on beş kuruş vermem lazım gelecek! 

- Hayır yirmi kuruştur. 
!stemiye istemiye beş kuruş fazla verdim.> 

İSTER 

Mayıs ===-,,.- - -"\ 

Sözün Kısası 

Güvegnin rüyası 

E. Talu -
emleket adlannı - yaşım jlerle-M d tU· dikçe - kolay kolay aklını a 

nerC"" tamaza oldum. Bavyerada amma, k 
sinde bilmiyorum, herifin biri evlcnıne 

D .. ~ ·· ·· ·· k rarlaşınıŞ··· üzere imiş. ugun gunu a • 
Gelinle beraber bütün davetliler, paP~ 

' .. . ıeıu· 
zın takdisine mazhar olmak uzeı e a 

B kl misler ... sul kiliseye gitmişler... e c :. 
1 

Damat yok! Çıkmışlar bu saygısız adat"Cl 

aramağa... d 
~ n a 

Bir de bakmışlar ki herif yatagı 

mışıl mışıl uyuyor. .. 0~e - Haydi! demişler; kalk. Boyle gu . 
k g1yın senin bu yaptığın rezalettir. Çabu 

de kiliseve gel, nikahını kıydu-. .. 
J • ru· _ Aah! Gelemem! Ben korkulu bır 

t ·m' ya gördüm .. Ve bu işten vazgeç ı · 
Anan yahşi .. Baban yahşi!. Nafile; ı~an· 

dırmak mümkün olamamış. Hatta, k~: 
·1 . "tt ·kJer,r.ı şısındakilerin ısrarda ı erı gı ı ., 

görünce, tabanları yağladığı gibi sokaga 
f1r1ayıp kaçmış. 

Evlilik evlenmek, bazıları için esaserı 
korkulu bir rüyadır. Yarısında bu rüy~· 
dan uyanarak kaçanlar da gerçe çok go-

t bil rülmüştür. Fakat daha başlangıç a 
1 yolda hareket eden Bavyeralı delikan. 1 

bu hususta adeta bir dünya rekoru tesi! 
etmiş sayılır. 

t'..d' aH Hayatta, ef'al ve harekatını hı:ı ıs 
tabi tutan insanlara söz geçirmek bır a.: 
receye kadar mümkün olduğu halde, ru· 
yadan ilham alana hiçbir nasihatin ka! 
etmiyeceğini bilmiyecek derecede gafle 
gösteren bu güveyin ahbablanna, bctl 

ı..;kli· orada olsaydım, şu meşhur fıkrayı JU 

ye ederdim: 
Bir tarihte Bağdadda Allahın belası 

bir vali varmış. Aklına esmeyi görsÜJlı 
önüne geleni bir hiç için darağacına çele· 
mesi işten bile değilmiş. 

Maiyetinde ne mektupçu, ne kndı, ne 
defterdar, hiç kimse dikiş tutturamıyor, 
oraya tayin edilenler, gitmektense, azle
dilip sürünmeyi göze aldırıyorlarmış. 

Günün birinde, ilim ve fazlı, temki~ 
ve iktidarı ile mütearif mollanın biriı11 

oraya kadı tayin etmişler. Molla bin a.e
reden su getirerek, itizar etmek istenııŞ· 
Fakat kendisine demişler ki: .. 

_ Seni bilhassa gönderiyoruz. ÇünkO 
o adamı ancak sen idare edebilir, onun 
zulmünün ve şerrinin önüne ancak serı 
geçersin. 

Molla gitmiş. Hakikaten de muvaffalC 
··re 

olmuş Kah mantıkla, kah nabzına go 
şerbet. vererek valiyi az ç lk yola getir· 
miş. 

Bir sabah, adamcağız evinden çıkrrJ~ı 
hükumete geliyormuş. Bir de bakmış ){ı, 
dörtyol ağzında kurulu bir çift darağacı· 
Birinde defterdar, ötekinde de dıvan ka: 
tibi sallanmakta. Hemen valiye koşnıu~· 

- Aman devletlim! Bu ne hal? Ne ol~ 
du? Akşam bu zavallılann her ikisine de 
iltifatızını bezlediyordunuz.. Birdenbire 
gazabınızı mucip olan nedir? diye sol"' 
muş. 

Vali: t 
- Gece rüyama girdiler. Bana haknre 

ettiler. Ben de sabah olur olmaz teresle
rin ikisini de astırıverdim! cevabını ver-

m~ ~ 
Biçare kadı hemen o gün tası tara~ 

toplayıp kaçmış 1stanbula. dl 
- Neye geldin? diye sormuşlar. O 

demiş ki: 
- Herif uyanık iken elimden geld;~ 

k . ·ş rıl" kadar idare ettim. Fakat baktırr. ı ı ,.f-
yaya dayandı. Onun orasına gücüm yı.; 
miyecek... Döndüm, geldim! 



ismet İnönü Mecliste mühim 
bir nutuk söyliyecek 

Başbakanın söyliyeceği 
olan derin takdirinin 

bu nutuk meclisin 
tezahürüne vesile 

hükumete 
olacak 

Ba,!!~.~i! i~!~~da 94~ ~ ....... -~ 
vined bir saat kalan Başbakan Atatürke A 1 • E 
takdim etmek üzere evin bahçesindeki 1.. 
dut ağacından bir dal koparmıştır. İs - ••••••••••••••• 
met İnönü gene halkın coşkun tezahü-
ratı arasında saat 13, 1 S de Atinaya ha· 
reket etmiştir. 

Atin ada 

• Gerginliği gideren 
temaslar 
Yasan: Selim Ra6fp Emt1t} 

Atina 25 (Hususi muhabirimiz • a 
den) - Dün gece Atina şehri ve Akro- D ngiliz kralının taç giymesi münasebe-
pol baştan başa tenvir edilmiştL Bu • U tile Londrada toplanan muhtelif dev
gün ahali büyük bir heyecanla Türki· let adamları arasında birçok temaslar ol
ye Başvekili İsmet lnönünün muvasa- du. Bu temasların birer anlaşma ile niha
latını .. be~liyordu. . . . . v yet bulduğunu zannetmek kadar hatalı 

~rkıye Başvekilının rakip oldugu bir şey yoktur. Şahsan İngiliz Hariciye 
Ankara 24 (Hususi) - Meclis cuma j serecek, meclisten itimat isteyecektir. 1 Dahiliye bütçesinin müzakeresi es- hususı tren gece yarısından sonra saat Nazın Edenin lüzum gördüğü bu konui"" 
~a kadar bütçe müzakerelerini Sabırsızl\ltla beklenen bu .outuk İn· nasında Dahi:liye Vekili Şükrü Kaya • birde istasyona girdi. Y"llllan Başvekili maların her birini müteakip gene Lord 
~ayacaktır. Ayni gün Başvekil önü hü.kUmetine olan derin takdirin, nın rejimin bugüne "kadar köylüye yap bütün nazırlar, Kara, deniz, hava er • Edenin kaleminden çık.mı§ bire:- kısa ve 
~ bir nutuk söyliyecek, memle • itimadın tezahürüne vesile teşkil ede· tığı ya~dımlar hakkın~a esaslı izahat k~ harbiye ~~leri, y~lannda. ~~- şahsi tebliğ neşredilmiştir. Bu tebliğler, 
'."'."='111 iç ve dış politikasını alikadar e- cektir. vermesı beklenmektedır . lerı bulunan butun belediye meclisı a- muayyen meseleler üzerinde görüşüldü-
4eıı başlıca vaziyetleri anlatacak, eko- Meclis haziranın ortasına kadar top Parti grupu toplanıyor zaları, ordu kumandanlan, hariciye ne- ğünü ve bu görüşmelerin sadece fikir te-
1aoırıik inkişafın elle tutulur delillerini lantılanna devam edecek, acele işleri Ankara 24 (Hususi) - Cumhuriyet zareti şube direktörleri, Romanya, Yu- 'atisi hududunu geçmediğine işaret et-
baıı ederek hükfunetin yeni faaliyet çıkardıktan sonra yaz tatili devresine Halk Partisi grupu yarın sabah saat 11 goslavya elçileri Türkiye elçiliğinin bü mişür. Bu temaslann ilk ameli netice-
~annı Millet Vekillerinin önüne girecektir. de toplanmaya davet edildi tün memurlan istasyonda hazır idiler. sini İngiliz gazetelerinin neşriyatında 
lllllltıı===:==============~~ıı::::::=======-======::::::::===:::===============- İsmet İnönünün rakip olduğu tren tı' - •t · · lisanda - - UL 

M C 
ras anan umı vencı goruyor 

1. v k·ı· . M ı· t l enevrede istasyona girince muhafızlık müzikasi· Filvaki bu gazeteler uzun zamandan-

a iye e l JDID eC IS e Dünkü toplantı le, şeh.~r ve belediye bandosu hep bir. beri, beynelmilel siy~ vaziyeti bu de-
den Türk marşını çaldılar. Efzun ala • - ·t b' -zı ·· - d ğill dJ. 

(Baıtarafı ı inci sayfada) yına mensup bir kıt'a da selam resmi- receN. ~~ı ır go e gomıf uş e erak 

dünkü mühim nutku Hafi olan toplantıda konseyin ruz • . . . ıtekim ımparatorluk kon eransının -
m üa edıyordu. di ·· betil tuk - li Lord E-

namesi gözden geçirilmiş ve bazı for· T d . T .. k' Baş ekil' Yu • munase e nu soy yen 
maliteler ikmal edilmiştir Bren enk'lı~eiln urk ıye . • v .. ~ h den, İngilterenin, milletlerarasında daha 

t_. f B .. k.. .· h . nan aşve ı ı epe samımı musa a a iyi bir anlaşmaya varmaktan başka bir 
l'Q t A ., 1 d 1 t• . d t sra ugun u toplantıda, Ispanya arbı yaptı. Başvekil ve belediye reisi tara· 1 - • • • .. -

8 gra J eV e 10 VarJ 8 Ve ID8 J meselesi görüşülmemiştir. Bu mesele· fından Bayan İsmet İnönüne kıymetlı rllg~ye gutmediğini so~leı:n1' .ve bu sözle-
nin m.. k · d h ı b t e havanın daha musaıt bır hale geldi-

•ı },... • t• • latt uz_a eresı, a a evve azı e • buketler takdim edildi. İstasyonda tak· .li-i... • • • • - -

1 ema 1 Vazlye ini an 1 masları ıcap ettirm""ktedir . . . . . .. .. .&~·e ışaret etmek istemi§tir. Butün bu 
K . "" . : d b' .. dım merasımı bıttikten sonra buyuk temaslar ileride milletlerin kendi ara-

..... ,___ _ çel . d'l onseyın başlıca ışlerın en ırını 1 h ı· d t · d'lıni dd 1 ' ' .,.:_~ıqra 24 (Hususi) - Meclisin dünkiı ,müdafaa grupu büt erme zamme 1 - t k'l d 
1 

a ay a ın e envır e ı Ş ca e er • >annda yapacakları konuşmalarda daha 
""Plantısında 1937 bütçesinin müzakere- ..... ı..+ı... eş ı e _en Hatay meselesıne ge ınce, den geçilerek Britanya oteline gidildi. buk b' anlaşın armala ' · 
.ı .. _ ~..,~ 1 buna daır Cemiyetin umumi katipliği İ . ça ır aya v nnı temın 
~ başlanmıştır. Bütçenin heyeti umu- 2 milyon 400 bin lira dahi ordunun me - tarafından . . 1 stasyonda toplanan bınlerce halkın ya· edecek hazırlayıcı ve yaklaştırıcı bir un· 
"1yeın hakkında muhtelif hatipler söz busat ve teçhizat ihtiyaçlarına ilaveten . . . tevdı edılen eksper er ko • şa sesleri etrafı çınlatıyordu. Vak • . . . - . . 
aı ....... -' mıtesının raporu gözden geçirilmiştir. . v k k sur vazıfesını gorecektir. Bu sebepledir 
-~lardır. Hüsnü Kitapçı bugün için ,tahsisi temin edilmi§tir ki bu suretlt? B tın geç olmasına ragmen so a - ki tngınz· kralı ta · · · · te-
... _ f b''t 1 · 1937 u rapor üç kısımdan ibarettir: . k Tü' k" nın ç gıymesı, sıyası 
-waıezıe vergisinin idamesine bır sc- milli müda aa grupu u çe erın'? se· ı _ H ta lar ınsanları almıyor, her es r ıye zahürat için bulunmaz bir nime~ olmuş-
~ görmediğini söylemiştir. Berç Tür- ,nesi bütçesi için ya~ı~ hakiki ~m mik- 2 H:t yın andaha !1~sa~ı, . Başvekilinin geçmesini bekliyor ve al- tur 
iter ... nu "'dafa . . • para tarı 5 milyon 600 bın liraya balıg olmak- 3 - ayın ı ı nızamnamesı. kışlıyordu . 
~ mu amız ıçın azamı - Eksperler komitesi tarafından . · . . . 

~~eğe mecburuz demiş, Maliye Ve- tadır. . · halledilmiyen bazı noktalar. . Atına 25 _(H~usl m~~a?ırımız • A danaya lla,.an "OCUll 
-uıcten vergi tahsilatında mükellefleri Maarif işleri için 2.275.000 liralık b_ı~ Bu raporun konseyin varınki top - mızden) -Türkıye Başvekılı Ismet İn· ... ~ ~ 
lı'tç etm k . 1 P ldığını İs- ilave vardır. Maarife ait inşaat mukab1lı lantısında müz~kere edil~eği anlaşıl • önü ile Başvekil Metaksas konuşmaları- Aşılılar yakalandılar 
~uı v emte . çdın nmle e:kyf~ tlaı 't olarak alelfısul Nafıa bütçesine konulan maktadır. na başlamışlardır. Bugün öğleci.en ev • (R ... tarafı J ind ıcı·Jada) 
tn._ · e zmır e e i:l ıa rının gı -

6 
li il b" lik Ma if b''t . ......., HJ' 

~ düşmesi karşısında ne gibi tedbir 64·?00 ra e ır te a~ u çesı Silahları bırakma konferansının bil· vel Kral Majeste Jorj İsmet lnönünü 
~t tını sormuştur. Refik İnce muvak- , yekunu 12.886.000 liraya baliğ olmakta- rosu da, İngiltere mümessili Lord ka~ul edece~ ve şerefine bi~. öŞle ziya· Firari NQıalin babası, meddah Tah• 
1ı Oltraıc konulan vergilerin tahfifi cl- dır. Kranborn gelir gelmez toplanacaktır. fetı verecc~_tı:: Akş~ da huk:ımet ta· sin, kendisile görüşen arkadaşımlztm 

eti.ne gidilmesi temennisinde bulunmuş, . Yeni setne _bütçesin~~ far~ı~ l.'i'OO.'JIJO Konsey azalan, bu sabah, Valansi - ra:ın~an. Buyuk ~rıtany~ otelınde res- suallerine il.l cevaplarla karşılık \'er 
~Yri atlbedillerle Yugoslavyadan gelen lirası da ktısat Vekaletine aıttir. Bwıun ya hükfunetinin notası hakkında gayri mı hır zıyafet verılecektır. miştir: 
~~ndaşlann vaı.ı·yetın· ın' bı"r an evvel 1.000.000 lirası memleketin yeraltındaki d Bu habe .. e bı'ttabı" sevın· dun· çu-n 
""'llllU tl . . bul k işl t k resmi müzakerelerde bulun uktan son Atina 25 (Hususi muhabirimiz • - ~· · · 
t~ilınsesini istemiştir. ~::: ;~m~a::~~vret::::k i;~ pr:;:ı ra, Cemiyetin umumi katibi Bay Ave- den) - Türkiye Başvekili İsmet İnö- kü hiç değilse, başlarına bir kaza gel· 

d,_, -ın azak muvazene vergisinin kal- dahı'linde Ç" 1,.,,.,..akta olan maden tetkik nol da hazır olduğu halde, hep birlikte nü Selanik gazetecilerini kabul ederek memiş olduğunu anladım. 
_-unıa ~· ···ı · · · · 1 d' Fakat serbest bırakılışlarının sebe-llı sına taraftar olmadığı mütaleası- ·ve arama enstitüsüne aittir. og e yemegını yemış er ır. beyanatta bulunmuştur. Türkiye Baş • 
..... lerdetıniş, Bütçe Encümeni Reisi Mus- SOO.OOO lirası iız kanununun tatbikatı Cenevre 24 (Hususi) - Bu sabah, vekili eskidenberi liyakat ve iktidarını bini anlayamıyorum. 
~ Şe ft !»' ' İ h · · H ta d Zira kızım, size evvelce de söyledi· 
11._ : re en sonra Maliye Vekili de söz ihracatı murakabe .__1"1~tı gı'bi hıımet- sveç arıcıye nazırı ve a Y mese- tak ir ettiği Başvekil Metaksası ilk fır· K d 
.~ h t· 1 · ı ""°v--' 1 · b t uh · · B S ndlerı' gımv • gibi, 1341 doğumludur. en i e-
lhl..... a ıp.enn sualle .. rine ce __ vap ar ver- !ere tahsis edilmiş 200.000 lira da elt'k- esı maz a a m arrırı ay a satta ziyaret etmek için hararetli bir 
~ 11• lis k 1 J • t d F h · · müstesa limle çıkarttıgım" nüfus kağıdında da "-de.' . .ı.vıec yarın butçe muza ere er - trik i~leri etüd dairesine verilmek üzere zıyare e en ransız arıcıye . • arzu hissetmekte olduğu cihetle bu • 
~ ya ed k ..,. B v· kşam ··st·· de Tu··rkiye böyle yazılıdır. Bu hesapça, henüz on 

nı ece tir. maliye bütçesine konulmuştur. rı ay ıyeno, a u u günkü ziyaretinden fevkalade ::nem -
.!ü. F~t A~lımn nutku , Bu suretle İktısat Vekaletinin fa - Hariciye Vekili Rü.ştü Arasla görüs • nun kaldığını ve bu münasebetle Ma - ~:~r.yaşma bile basmamış bulunmak· 

ltye r ~~eresı baş~dığı _zaman Ma- .aliyet sahası dahilindeki işleri içın idi müştür. jeste Kral hazretlerine de hürmetleri· 
' ekili bır nutuk soylemış, evvelce bütçeye 1.700.000 liralık zam yapılmış ni arzetmeğe vesile bulduğundan do • Bu yaşta kızlan, kanun hareketle· 
~lanan bütçenin 229.67~.000 lira ~-en oluyor. · Almanya, layı bahtiyar olduğunu söyliyerek Ati- rinde serbest bırakmaz. 
~alınan hasılat netıcelerıne gorc= 1937 bütçesindeki farkın 900_000 lirası- Macarislana nada Balkan Antantını alakadar eden Bu itibarla, onun yakalanarak, bana 
~ t.ı.ı._. e geri bırakılan_ ın~yaçıar i<in nı da orman umum müdürlüğü mülhak Silah verecekmiş 1 mese1eıer1e umumi sulh çerçevesi içi - teslim edilmesi lazıındı. 
hn;;ısa!. ayr~ iinlta~ bulundu- bütçesine yardım olarak kıs:nen mal:ye (Bqıarafı ı inci sayfada) ne giren bütün meseleleri konuşacağı· Bence, Tarsus adliyesinin de başka 
~~-~ bu.~~ın ~l.11~:776 liray~. çıka~ bütçesine konulan, kısmen de orman mu- Bu müzakerelerin intacından sonra, ya nı bildirmiştir. türlü davranmış olması mümkün değil-
ile e&&11, hükumetm Butçe Encumenı . hafaza teşkilatı karşılığı olmak üzere pılan anlaşmayı imzalamak üzere Alınan Türkiye Başvekili ga7.etecilere Cum· dir. 

lrıutabık kaldığını bildirmiştir. Milli Müdafaa bütçesine ilave olunan harbiye nazın general Fon Blombergin bur Reisi Atatürk'ün doğduğu evi zi • Fakat farzıınahal olarak, verdiğiniz 
~ v Masraf bütçesi tahsisat teşkil etmektedir. Peşteye gideceği haber verilmektedir. yaret ettiğini ve Sel~ik ~le~iyesil~ haber doğru ise, ve kızım, yanındaki 
~ t Agralı bundan sonra masraf büt- Ziraat Bankasında 1937 ye ait hizmet- Macaristanın, sillhlanma bahsinde Kü- Yunan halkının bu evı Ataturk e bedi- delikanlı ile serbest bırakılmışsa, hiç 

, iıah ederek: >er için yeniden tahsis etmiş olduğumu~ çük Antant tarafından ileri sürülnic.;i ye etmek suretile gösterdikleri cemile- şüphe yok ki gene o delikanlıya kana· 
'lan- ~eçen yıl bütçesine nisbetle fazh miktar 4.500.000 liraya baliğ olmaktadır. ·muhtemel olan bazı şartlan da kabul et- den gerek kendilerinin, gerekse bütün rak, nüfus kağıdında tahrifat yapmış. 
~ lnikt~ ~ milyon lirası düyunu u- . Farkın 1 milyon .~ras~ da Sıhhat ve İç- miyeceği zannol~ktadır. Türk milletinin memnun ve müteşek - yani yaşını büyütmüş, kendisini Tarsus 
~Ye butçesıne konulmuştur. 3.200.00\> tımai Muavenet butçesıne ilavedir. Peşte hükfımetı, Almanya ile Avustur- kir kaldığını bu evin Türkler için mu· adliyesine, 18 yaşını ikmal etmiş gös 
ba.yt .. ~rduya yeniden iltihak edecek. su- Bundan .. ~şk~ ~udut ve sahiller sıhhat ya gibi, silahlanma hakkını kayıtsu Ve? kaddes bir yer olduğunu zikretmiş ve termiştir. 
'~ nıaaşını karşılamak ve diğer umum mudurluğüne yardım olarak rna- şartsız olarak elde etmek emelindedir. Türk hükumeti ve halkının ,1ecip Yu· - Şimdi ne yapacaksınız ? 

lZınetleri takviye etmek için milli (Devamı 10 uncu saufada) -----ı;; - k -- nan milletine karşı duyduğu sevginin - Şu anda, ne yapacağımı kestire • 
~ den böylece ba tme ten çekinme • hakiki, samimi olduğunu beyan etmiş- bilmeme imkan yok. Verdiğiniz haber, 

''Son.Posta nın su rı·ye mektup la rı mi~~~ünlerde Şamda siyasi mücrimle- tir. Güneysu Pirede ;:~tk~f= ::ı~~u~:c~a:a:~~~~:~ 
t t rin avdetleri münasebetile olup biten Başvekil İsmet İnönünü, Yunanis • ki, kızımı, tuttuğu çıkmaz yoldan çe • 

<&ı, şeylere baktıkça 90S senesindeki İstan- tandan getirecek olan Güneysu vapuru virmek için lazım gelen her çareye baş 
~~ h tar~fı 1 inci sayfa.da) ı veriliyor. Modem bir mücadele yapma· bulun manzarasını hatırlıyorum: O za· dün saat ı ı de Pireye varmıştır. vuracağım! 'be ~one~ıyen. ve son si

1
yasi af mü- sını biliyorsa Doktor Şehbender de öy· man da cmağdurini siyasiye• namını Ayni vapurla, Denizyollan idaresi --------------

' ~ile ?ırer bırer vatanıarına avdet ledir. Cılız yapılı, zeki gözlü, ateşin taşıyan bir kafile mahbeslerden, men• Umumi Müdürü Sadettin d~ İsmet İn· nasebetler öyle bir inkişafa mazhar ol· 
>Gıt b~ıyası mücrimler için Suriye bü· sözlü bir nasyonalist olan bu zat, Sul - falardan çıkıp İstanbula gelmişler, hak· önünü karşılamak üzere Pireye gitmiş· muştur ki Türk nazırlannın Atinayı 

s· r bayram yapıyor. tan paşa ile el ele vererek 92S isyanını larında bitip tükenmek bilmeyen me - t' ve Elen nazırlarının Ankarayı ziyaret-
~isi ~l taraftan Dürzilerin en.~üyük tertip ve idare et~iştir .. Fransızların is rasim yapılmıştL Çok geçmeden, bun- ır. leri, her defasında, beynelmilel siyase-
~ an Sultan Paşa Atraş, dıger ta- yana karşı teşebbus ettıkleri tenkil ha· !arın aralarında türlü ihtilaflar ve son- Atina pzetelerinin nepiyatı tin bütün meselelerinde iki memleket 
~: da doktor Abdurrahman Şeh • reketi esnasında bir aralık ele d~mek ra da mücadele baş gösterdL Şimdi bu· Atina 24 (A.A.) - Atina ajansı bil- arasındaki sıkı iş birliği münasebetle -
dUer. S tantanalı merasimle ~ma gel- Ü7.ere iken kendisini güçlükle kurtar • rada gördüklerime bakılırsa yakmda diriyor: rindeki samimiyeti gösteren yeni bür· 
cl-ı \'e ;ıtan paşa, tam mlnasıle feo· mış ve nihaydo huduttan dışarı çıkarak Şamda da bir hayli ihtilillar baş gös • Elen efkirı umumiyesinin hissiyatı- hanlar halinde tecelli eylemektedir. 
tt " e~erşahi bir kabile reisidir. İn· Mısıra iltica etmişti. Kendisi, Emir Şe- Suriye mektubu 2 na tercüman olan gazeteler, Türkiye Türkiye Başvekilinin bu yeni ziyareti· 
';lı denn siyasetten anlamaz. Uzak kip Aslan gibi, bir Arap ittihatcısıdır. terecektir. Şimdiden kulaktan kulağa Başvekili İsmet İnönünün Atinayı zi· nin de bu manayı ihtiva etmekte olma· 
tı da \'e geniş ufuklu siyaset iddiala· 50 milyonluk Arap kitlesinin ıttihadı bir hayli şeyler dolaşıyor. Arap alemi yaretini çok büyük bir sevinçle selam· sı dolayısile, Elen hükumet me!'kezi 
8"-l'iy Yoktur. Cebel'in tarihi bünyesini, davasını güden doktor, bu ittihada mer arasında ittihad davasını güden Suriye lamakta ve bu ziyaretin, iki memleketi ahalisi, B. İsmet İnönünü, dost ve mü.\
Olct~ "~r~ğı içinde hususi hayatını kez olmak üzere Suriyeyi ve Şamı ta • nasyonaistleri arasındaki ihtilaflara birbirine bağlıyan sıkı ve itimatlı dost· tefik bir hükumetin reisi sıfatile sevinç 
ct18~ gıbı muhafazaya çalışır. Ken • hayyül edecek derecede sekter bir nas- baktıkça, Ziya paşanın: luğun yeni bir tezahürü olduğunu te-- ile selamlar.• 
tbı\r burada Dürzilerin Abdülkerimi yonalisttir. Atlas denizi kenarlarından Onlar ki verir, laf ile dünyaya niza- barüz ettirmektedirler. 1 l 1 Ö U ba 1 k 
~ : ~~rilir. Rifi'lerin Abdülkerimi İran hudutlarına kadar uzayıp giden mat Elefteron Vima gazetesi diyor ki: sme n n çarşam ya ge 8C8 
ili 4e J?urzilerin Sultan Paşası da ay- bir Araplık alemini Suriye ve Şam et- Bin türlü teseyyüp görülür hane • cTahakkuku için en mühim roller • Ankara 24 (Hususi) - Çarşamba 

«\~dır. rafında toplamak, çok uzağa giden bir lerinde! . . . den birini B. İsmet İnönü'nün oynadı· günü İstanbula gelecek olan Başvekil 
~ ~urra?man Şehbendere gelince, hulya olmakla beraber, buraya geldiği Sözünü hatırlamamak kabil değil • ğı tarihi Türk • Elen paktının imzasın- İsmet İnönü perşembe günü burada bu 

Surıyenin Nahas paşası ünvanı zaman irat ettiği bir nutukta bu hayal· dir! dan beri, iki memleket arasındaki mü· lunacaktır. 
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Şirket halinde 4tlettirilmcsi mevzuu bahsolan otobüsler 
23 nisandanberi Devlet Demiryolları ı Halen şehir içinde Yenimahalle ile T?.k

Avrupa hattı banliyösünde tatbik edilen sim, Bakırköy ile Sirkeci, Keresteciler ile 
ucuz binek tarif esi, Bakırköyle Sirkeci 
aı .:c:ında işliyen otobüslerin kazancını 
bir hayli azaltmıştır. Üstelik, 20 mayıstan 
itibaren banliyö hattında işliyen yolcu 
trenlerinin adedi çoğaltılınca bu kazanç 
daha fazla azalmıştır. Bakırköy, Sırkecı 
arasında işliyen otobüslerin yolcuları bir 
haftadanberi yüzde altmış nisbetınde 
azalmıştır. 

Tramvay şirketi, Sirkeciden Yedikule
ye on dakikada bir tramvay arabası kal
dırırken bir rnüddettenberi on dakikada 
üç araba kaldırmağa başlamıştır. Tram
vay arabalarının çoğaltılışı da otobüs • ol
cularının azalışında müessir olmuştur. 

Bu hatda çalıştırılan 17 otobiisür. sa
hipleri Belediyeye müracaat ederek ken· 
dilerine bir kolaylık gösterilmezse sefer
leri tatil etmek zaruretinde kalacaklarını 
bildirmişlcrdit. 

Şehir içinde otobüs işletenlerden bir 
çoğu birleşerek Belediyeye bir pro1e ver
mişlerdir. Bu projede Beyoğlu ile Is tan
bul otobüs ile birleştirilmek istenmek
tedir. Eminönü ile Harbiye, Beyazıt ile 
Maçka, Aksaray ile Taksim arasında iş· 

letilecek otobüsler sayesinde Beyoğlu ;ıe 
İstanbul gayet kolay birbirine bağlanmış 
olacaktır. 

Belediye, 15 şubattanberi şehir içinde 
jşliyen otobüslerin hasılatı gayrı safiyc
ıinden yüzde on imtiyaz hissesı almakta
dır. Bu miktarın senede 40 bin lira tuta
cağı tahmin edilmiştir. 

Otobüsçüler Belediyeye verdiklerı 
projede gösterilen otobüs seferleri ihdas 
olunursa bu varidatın senede 100 bin Ii
fayı aşacağını müsbet hesaplarla göster
mektedirler. 

Malatyalı Yusuf: Katip Hasanı işten çıkarılmasına 
sebep olC:u d.ye altı yerinden ağır surette yaraladı. 
Hastaneye kcı.ldırılan Hasanın hayatından ümit yoktur 

Bu sabah saat altı buçukta, Yemiş 
civarında Hasırcılarda mühim blr cina -
yet olmuş, eski Sirkeci istasyon hamal
larından Malatyalı Yusuf oğlu Yusuf. 
istasyon hamallar katibi Silih oğlu Ha 
sanı bir sustalı çakı ile altı yerinden ağır 
surette yaralamıştır. 

Hadisenin sebebi şudur: 
Yusuf, ötcdenberi, hamallık eden?k 

hayatını kazanmaktadır. Geçen senı;:oye 

kadar da, Sirkeci istasyon hamallar gru
punda çalışmıştır. Geçen sene, her neden
se, işinden çıkartılmış, bunu da, hamal 
katibi Basanın yaptığı kanaatine varmıcı
tır. Bu yüzden, Hasana, epey zamandır, 
uzun bir kin beslemektedir. 

Yusuf, boşta kaldığı bu bir sene zaı· _ 
fında, gene eski yerine ve daha b:ışk:ı 
bir çok yerlere baş vurmuş, i~ ıstemi<-, 
hiç bir müsbet netice alamamıştır. 'fi 

Nihayet, kendisinin işten çıkartılması
na sebeb olduğunu zannettiği Hasanı öl· 

dürmeği, bu suretle öcünü almayı tasar • 
Jamış-, bu tasavvurunu da, bu sabah, her 
sabah geçtiğini bildiği Hasırcılarda yo • 

lunu beklemek suretile fiil sahasına inti
kal ettirmiştir. 

Hasan, her şeyden habersiz, işine git
mek üzere yoldan giderken, Yıı'iuf bir· 

denbire karşısına çıkmış ve cebinde sak
ladığı sustalı çakıyı, Hasanın ötesine. bt.-'-
risine saplamağa başlamıştır. · 

Hasan, birdenbire neye uğradığmı sa
şırmış, hiç bir mukabelede bulunamam~s
tır. Ha~ise o kadar ani geçmiştir ki, s~
kakta, ışlerine giden bir çok kişiler bu -

lunduğu halde, hiç biri, müdahaievf.· ve 
Hasanı kurtarmağa fırsat bulamaır;ı~tır. 

Hasan, altı yerinden aldığı yaraların 

tesirile derhal yere yıkılmış, Yusuf, kaç
mak isterken, yakalanarak elindckı kanlı 
\'akı ile polise teslim edilmistir. 
H~sanın göğsündeki üç iara tehlikeli 

ve vahimdir. Derhal Cerrahpasa hasta -
nesine kaldırılan Hasana ameli~·a~ yaoıi-
mıştır. İfade veremiyecek derecede ağır 
yaralı olan hamal katibinin hayatmdaıı 
ümit hemen yok gibidir. 

Polis, tahkikata devam etmektedir. 

1'!1fteferrik : Poliste: 
ispanyol mültecileri geliyorlar Bir eğlenti aleminin sonu 
Madrid srfarethanemize iltica eden Arabacı İbrahimin sarho.;; olarak f• 

İspanyolları Valansiyadan alan ve şch- j dare ettiği ve içerisinde içki bır eğ· 

Ekolll
•yet r :mize getirmekte olan Karadeniz va - lentiden dönmekte olan kadınlı erkek· 

puru, Maltadan kömür almış ve ital- li yedi kişi bulunan çift atlt araba. Ga• 
17 k , ../ 1 yanın Siragöze limanına uğramıştır. lip dede caddesinden gççcrken, oku, }.· 
Y Q lJ tQTlRdQ Vapurda bulunan bir kısım mülteciier lınin 114 numaralı helvacı dükkanınııt 
'r l oraya çıkmaktadır. Karadeniz 650 ka· camekanına girmiş, bir buçuk ınet~ 
.l eV İgef dar mülteciyi şehrimize getirecektir. murabbaı kristal camı kırmıştır. Bu h• 

· Sirkeci gümrük müdürlüğü diseden dolayı, arabada bulunan Ha • 
Istanbul, Beyoğlu ve Kadıkövünd<. '1\1·· h H zıı • n un al bulunan Sirkeci gümrüğü ~an, ayriye. Şefika, Şerife. Mü ·ta ' 

yekunu 143 ü bulan ekallivet vakfına ·· d .. 1 Ib h • 
yeni vakıflar kanunu ahkamına !!Ü ' mu ur üğüne Edirne müdiirü Salih ta- ra im ve Halil birbirlerine girrrııŞ 

l ., re yin edilmiştir. ler. birbirlerini dövmer'fe basltımışlar • 
tek mütevelli tayin olunacag·ından ta- Ha d 

0 

• fıf ziranda gümrüklerde bazı deg· i- ır. Kavga edenlerden hiı· kaçı hl! 
lip olanların müracaat etmeleri ilan rı 
1 

o- ~iklikler olacaktır. Bu meyanda Trab -ı surette yaralanmıştır. Kavgacıla~~ 
unmuştu. zon başmüdürlüğü de ilga edilecek ve hepsi yakalanarak cürmü meşhud ını.ıd 

Müracaat . müddeti Kadıköyünde, müdürlük haline konulacaktır. deiumumiliğlııe verilmişlerdir. 
cum:ırtesi günü, Beyoğlunda pazar gü- Tapu teşkilatı yenileniyor Ölü inek eti satan adam 
nü, Istanbulda da dün bitmiştir. Bu üç mıntakada bulunan vakıfların hepsine Eylıildenberi şehrimizdz tatbik edi- Anadolu hisarında Sandıklı bo;)ta~· 
talip çıkmıştır. Bunların arasında üç len yeni tapu teşkilatı usulü iyi netice da 4 numarada oturan İsmailin ine~ 
de Türk vardır. Tek mütevelliler, kan vermiş olduğundan bu teşkilat yeniden dereye düşerek boğulmuştur. İsmail, O' 

na göre alfıkalı kimselerden ve teamü~ dokuz vilayette daha kurulacaktır. U- lü ineğini dereden çıkarmış, kesip pa~ 
le riayet olunarak seçileceğinden üç mum müdürlük bütün yurddaki eski çalıyarak etini satmaya başlamışı~: 
T

.. tapu teşkilatını en kısa bir zamanda lag·r 1 Bunu haber alan memurlar, ismaili, O' 
urkün müracaatı usulsi.iz görliımüş ıeddedilmiştir. vetmeğe karar vermiştir. Yerlerine ye- lü hayvanın etik beraber yaka;amıŞ • 

ni teşkilat kurulacaktır. lar, hakkında takibata bas,l~mıc:lardıt· 
Bazı rum ve ermeni cemaatleri, tek " mütevellı tayinini derpiş eden yeni va- MGat .. 1aş gümüş para ile verilecek Bir kadın gül kopanrken diişttl 

kıflar talimatnamesini vakıflar kanu • müş paraların tedavülünü temin Kandillide Kurtbağrı sokağında ' 
nuna muhalif adderek hükumet nez _ maksadile, üç aylıkların tediyesinde, numaralı evde oturan Kegork kızı 6~ 
dinde teşebbüslere girişmişlerse de a- mütekait, eytam ve eramile, onar lira- yaşında Zabel gül koparmak için bab· 
lfıkadarlarca bu müracaat yersiz gö _ nın, 25, 50 ve 100 kuruşluk gümüş pa- çenin duvarına çıkmış, biraz ıızakta O' 
rülmektedir. ralardan verilmesini, Maliye Vekaleti, lan bir gülü koparmak için uzanırk:ıı 

Alakadar makamların beyanına go- defterdarlığa tebliğ etmiştir. Fatih şu- müvazenesini kaybederek yere düşılliij 
re meV"luu bahis talimatname büti.ın besinden 6500, Eminönünden 4200, ve sukut neticesinde iki kolu \'e sol t>a• 
formalitesini ikmal ettikten sonra tat _ Üsküdardan 4500, Beyoğlundan 3500, cağı kırılarak çok ağır surette yaralaıı' 
bik mevkiine çıkmıştır. Beşiktaştan 2500, Kadıköyünden 3600, mıştır. Yaralı Zabel Üsküdar NümuJlf! 

143 vakıf için tek mütevelliliğc ta· Adalardan 300, Beykozdan 400, Sarı- hastanesine kaldırılmıştır. 
lip olanların istida ve evrakı tetkik 0 _ yerden 300, Bakırköyden 650, Kartal Kaza ile bir çocuk yaralandı 
lunduktan sonra muvafık görülenleri şubesinden de 350 mütekait, dul ve ye- Dikilitaşta Emirhan sokağında 3 nll' 
Evkaf Umum Müdürlüğüne gönderile· tim maaşı alındığına göre İstanbulda maralı evde oturan Hayriye lisesi talt" 
cek, umum müdürlükte teşkil oluna - maaş alanların sayısı 26800 ü tutmak· besinden on altı yaşında İsmail Haı<l<1 
cak komisyonun kararına intizar olu· tadır ki, bu hesaba göre, 26S,OOO lira · evini nbahçesinde bir Flöber tabanca • 
nacaktır. Ankaradan tek mütevelli ol- lık gümüş para yeniden tedavüle çıkı • sile oynarken silah ateş almış, kurşunı 
mak şeraitini haiz olanların esamisi İs· yor demektir.· yanında duran arkadaşı avni ınahallt 
tanbul vakıflar müdürlüklerine geldik· Bütün Türkiyedeki dul, yetim ve sakinlerinden Sabrinin sol. küreğine i· 
ten sonra aralarında bir müsabaka im· mütekaitlerin adedi 75 küsur bin oldu- sabet ederek yaralanmasına sebep ol 
tihanı açılacak, kazananlar bu vakıfla· ğuna göre, bu miktarın üçte birinin İs· muştur. Sabri Beyoğlu belediye hastı· 
ra mütevelli tayin olunacaklardır. tanbuldan maaş aldıkları da anlaşıl • nesine kaldırılmış, İsmail Hakkı ,·akıl' 

Bu usule itiraz eden ekaJHyet müte- maktadır. lanarak hakkında takibata baş!an~ıştıt 
velli hey'etlerinden bir kısım Ermeni 
ve Rum vakıfları hey'etleridir. Ekseri Toplantılar: 
yet Ermeni ve Rum vakıfları itiraz et· Türkiye Tıp Encümeni toplanhsı 
medikleri gibi Yahudi vakıflarından Tü·r h · b · kiye Tıb Encümeni yarın akşam sa-

ı ç iri de itiraz etmemiştir. Itiraz et- at lB,30 da Etibba Odası salonunda toplana-
miyenlerle beraber cemaatler de bu u· cak ve profesör A. Esat tarafından: Unku 
sulden ve evkafın umumi kontrolünden rahim tüberkükösü, Profesör Frank t:ırn -
memnundurlar. fından: Hematologi sahasında uadlr hasta-

lık şekilleri, Profesör Abdülkadir tarafın -
dan: Cirrhose partlelle hakkında tebliğler 
yapılacaktır. Nakkaş köyünde 

bir cinayet Galatasarayhlarm pilaYI 
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Deniz işleri : 
Hamidiyenin seyahati ,,. 

Yugoslavya ve Yunanistarı liman! 
rını ziyarete gidecek olan Hamidi)'e 
mektep gemisinin seyahat progratııl 
son şeklini almıştır. Hamidiyc uıek~~ 
gemisi Faler, Korfu, Dobrovnik ye gırı 
limanlarını ziyaret edecektir. 

Gemide her tlirlü hazırlıklar bitınif' 
tir. Hamidiye mektep gemisinin doS' 
memleketler limanlarını zivaretleri dO 
layısile programlar ha~ırlanmıştırr 
Mektep gemisinin uğradığı limanıard• 
tezahürat yapılacak, karşılıklı ziyafet· 
ler verilecektir . 
..,.....,.OM•• • _....-ıae ... ne •il .,.. • 
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"·------------------M-----------------:------------------~------------------------------·-------K ö y kalkmmasmda kültürel. işler Güdüııüı~~in 1 Memlekette spor hareketleri 
auduı !~~en~!e:yi kaz•Y•\ ö n s a f t a g e 1 i y o r bağlıyan otuz kilometrelik toprağın tes-

Hamzallı köyü 

le ~azilli (Hususi) - Yurdda köy birlik-ı gibi, köyün yanın saat yukarısındaki 
:: t~sisinde ve köy kalkınma planların- rnekteps~ Sinekler köyünde de 70 çocuk 
ta koy kültürü önemli bir yer tutmak - vardır. Önümüzdeki ders yılı başında 
1 dır. Birlik merkezi ittihaz edilen köy - Hamzallı okulunun iki öğretmenli, dört 
l~tde tam teşekküllü, bahçeli köy okul - sınıflı olması espektörlükçe muvafık gö
~t'lveya yatılı köy mektepleri kurul • r~lmüştür. Hamzallı köyüne on beş da
ı:ı ası düşünülürken 937 köy kalkınma kıka mesafede Bereketli köyünde de tek 
;:grarnıarındn da mevcut köy okulla - muallimli bir okul vardır. Bu köy okulu-

ın ıslahı cihetine gidilmektedir. nun kırk kadar talebesi vardır. İleride 
d ~a?.illinin Ova köylerinden (Hamzallı) bu iki köy okulunu birleştirerek Ham • 
i~ halen üç sınıflı bir köy okulu vardır. zallıda üç öğretmenli, beş sınıflı bir okul 
~tıı ~e 40 erkek çocuktan ibaret tale - vücuda getirilmesi köy eğitimi için çok 
~ er hır öğretmen tarafından yetiştiril - yerinde ve faydalı olacaktır. 
~ltt~dir. (Hamzallı) 700 nüfuslu çalış - 937 köy bütçesine göre Hamzallı oku -
J.Iarı Ve varidatlı bir köydür. Bu sem: lunun mübrem ihtiyaçlan bu yıl içinde 
lat'ltnzaııı sının dahilindeki pamuk tarla- tamamen temin edilecektir. Yeni okulun 
toh tıdan iki bin dönüm araziye devlet dışı sıvanacak, kışlık teneffüshane ve öğ
ltı~lllu ekilmektedir. Beş yıllık köy kal- retmen evi yapılacak, geniş okul bahçe-
~irn• a Planının 937 programında köyün sinin etrafı taş duvarla çevrilecek, okul 

l'r\iişıt''Ve kültürel ihtiyaçları düşünül - için beş dönümlük bir nümune bahçesi 
lir" Ur. 2550 liralık köy bütçcsin:n 1400 
i§l .. sı ltöyün zirai gelişimi için icap eden açılacaktır. Okul önünden köy meydanı-

ere aoo ı· d k" d . . • na kadar geniş bir cadde yapılacaktır. tQ • ırası a ·oy e ıçtımaı ve kül-
tıı-reı ~n~Iığın inkişafına tahsis edilmiş _ Köyde vücuda getirilen Gençler Birliği-
~o~ Koy.un. bügünkü üç sınıflı mektebi nin - Yeşilyurd - futbol takımı, Kuyu -

~o n ıhtıyacma kafi gelmemektedir. cak ve Nazilli takırnlarile köy spor aJa • 
Yde tahsil çağında 150 çocuk olduğu nında sık sık maçlar yapmaktadı.('. 

l<arabigad~r kalmadı 

ll· narabigada hü 1ıumet caddesi 
~al~ga (Hususi) - Bizans devrinden derecikler kurudu1up temizlenmiştir. 
~flit a kalclerile, su mahzenlerile içinde İki sene kadar süren bu mücadeleden 
tu ~Ski bir medeniyetin hüküm sürdii· sonra sıtmadan eser kalmamış, kasaba da 
\>;ı i ~tabiga, ötedenberi merzegi bir ha- güzelleşmiş ve temizlenmiştir. 
~U~nd: ~aşarnakta, yaz günleri büyük Geçen sene yeniden teşekkül eden be
t;ı İd· butun halk sıtmadan bizar olmak- lcdiye, tayin ettiği inzibat memurlarile, 
dulii ı. Ahiren tayin edilen nahiye mü - yiyecek içecek satan esnafı daima kon
~lltınŞevketin gayret ve fodakarlığilc trol ettirmekte, temizlik bakımından pek 
4rıa h rna hareketleri arasında nihayet bt.: titiz davranmaktadır. Kasab, perıikar, 
dqlti ~Vadan kurtulmuş, kasaba civarın- kahveci, bakkal ve aşcı çırak ve ustala
~~ltı golcükJerle şehir içindeki boşa akan rının beyaz önlük giymeğe mecbur tutul
~ltıa: ayaklarından husule gelen batak- malan, halk üzerinde büyük bir mcmnu

Ve birer mikrop yuvası olan ufak niyet uyandırmıştır. 

viyesi yapılmış, taşlar .kırılarak yol boyu
na yığılmış, diğer malzeme de hazırlan
mıştır. Fakat henüz yolun inşasına baş
lanmamıştır. Şu son günlerdeki yağmur
larla, yol, bir bataklık haline gelmiş, ka
zaya gidip gelmek imkanı kalmamış gi -
bidir. Giidülde doktor yoktur. Bu yüzdeıı 
sıkıntı çekilmekte, küçük hastalıklar te
davi edilememektedir. Ağır hastalar da 
yol bozuk olduğu için vaktinde kazaya 
iÖtilrülememektedir. Hamile bir kadın 
için Ankara Sağlık Yurdundan istenilen 
bir doktor, bu yolun bozukluğu yüzün • 
den gecikmiş, vaktinde yetişememiş, za · 
vallı kadın, bu yüzden ölmüştür. Bu gi
bi hadiselerin taaddüt ve tevali etmeme
si için Güdüllüler, her şeyi, bütün mal -
zemesi hazır olan bu yolun bir an evvel 
yapılmasını temenni etmektedirler. 

Nişanlanma 

Bayan Mesen·e~ ve Ali Enver 

Gaziantepte tanınmış muharrirler· 
den Ali Enver Toksoy ile merhum dok
tor kaymakamı Cemalin kızı Şener ni
şanlanmışlardır. Bu münascbe~le An -
tep şehir klübünde kala?alı~ bır d~vet: 
li kütlesi huzurunda bır nışan torent 
yapılmıştır. Son Posta yen~ çiftler için 
mes'ut bir istikbal temennı eder. 

Niksar (Hususi) - Spor sahasının kii§at resmi büyük bir kalabalık huzurun-
da yapılmı§, bu münasebetle Halkevt spo rkolu ile ldmanyurdu arasında müsa • 
bakalar icra edilmi§tir. Resim spor saha sının açılışını göstermektedir. 

Bürhaniye (Hususi) - idman Yurdu menfaatine tertip edilen pehlivan gii -
reşleri çok iyi olmuştur. Güreşlerin hak emliğini Kara Ali yapmıştır. Serbest 
güreşlerin birinciliğini Arap Hüseyin, alafranga güreşlerin birinciliğini Dinarlı
nın kardeşi ismail aımıştır. Müsabakulet ra 40 çift pehlivan iştirak ctm~tir. 
Resimde seyirciler görülmektedir. 

İdman Yurdu - Doğanspor maçı 

bıegöl (Hıısusl) - Burada.İdman Yurdu ve Doğanspor gençleri tarafından 
atletizm hareketleri yapılmış, birincilere Halkevi tarafından hediyeler verilmiş, 
bilahare Halkcvi tarafından tertip edUen kupa maçı yapılmıştır. Maçta Doğan -
spor ve Jdman Yurdu iki ikiye berabere kalmışlardır. Halkevinde sporcu genç
lere bir çay ziyafeti verilmi§tir. Avcılar klübü Halkevi spor koluna iltihak et -
miştir. 

Burada idman Yurdunun ve Doğansporun ayrı ayrı sahaları vardır. Bunlar -
dan idman Yurdunun sahası resm! saha olarak kabul edilm~, belediyede bura
da tesisat yaptırmıya karar vermt§tir. Halbuki bu saha dardır. Belediyenin 
Cumhuriyet alanının ar1ca tarafındaki geniş salıada bir stadyom yapt~rması 
daha muvafık olacak, bu suretle gençler arasında da bir ikilık husule gelmiyecek, 
her iki klüp mensupları da şevki~ çalışacaklardır. idman Yurdu yeni biııasına 
nakledilmiş ve bayrak çekme nıerasimi yapılmıştır. 

KÜÇÜK ~EIViLEKET HABERLERi ==-
Samsunda at koşuları ı dan nutuk verllmlş, kamunbay da kısa söz-

Snmsun - Şehrimizde llkbnh3r aL koşu- lerle mukabelede bulunduktan sonra kordell 
lnrın:ı devam edildi. Dunkü ynrı.şlnrd:ı iki 

- • • bin metrelik koşuda Lüleburgazlı Kcseblrln 
Biga bekçilerıne maaş verılecek 1 Ejderi, Jkl bin iki yüz metrelik koşuda. Edlr-

kesilerek sergi açılmıştır. .... :;. . ,._ ............ .......... •·,...• :-::• . ·-r --, 
B' (H i) _ Şehrimizdeki çarşı neli Evyurdun Budağı, üç bin metrelik ko -
ıga usus . . 'mdi . şuda Knyscrill Hakkının Bayrnmı birinci 

v~ mahalle bekçılerı .şı . ye kadaı bek-

1 
geldller. Koşuda kazanan hayvan sahiplerine 

çi paralarını mal sahıplerın~en kendileri bin 1ki yüz ı.r;ı ikramiye verildi. 
toplamakta ve bu yüzden bir .;ok smlt~ 1 Ayrıca pehllvan glıreşleri, ~l~klet ·,e ya
olmakta dı. Bundan sonra bekçi p3rası I ya koşuları yapıldı. Sahada gorulmenılş bir 

y · d.l b. h · kalnbalık vardı. 
hüıtlımctçc tayın e 1 en ır ta sıldar ına- Kastamonuluların ge'li'tıtileri 
rifctile halktan toplanacak ve bekc.:ilcrc· Kastamonu - Parti ocaklarının tertip et-
aybaşlannda memur gibi muntazam bir 1 tikleri biiyiık bir kır gezintisi dun bt:cün Kas 
surette mhaş verilecektir. tamonu halkı:11~: iştiraklle Maslak çamhğın-

H n beşer lira maaş alacak olan da yapıldı. Butun nakli va~ıtaları h.-ılkı bu-
er ay., 0 

. . rnya taşımakln ihtiyaca kafi gelmedi. Halk 
ve on neferden ı.bar~t bu~unan bekçılet· gece yarısı şehre döndü. Partililer Çamlık-
bu şekle çok sevınmışlerdır. ta bayram yaptılar. Halk bu gezintilerin 

sık sık yapılması arzusundadır. 

Mi:asta sıcaktan bir adam öldü Konyaıla bir hamamı su ba'tı 
Konya <'iususi> - Buraya devamlı yağ

mur yağmaktadır. Yağmurdan husule gelen 
suları şehrin mecraları almamış, 'l'iirbe hn -
mamını su basmış, hamamdaki müşteriler 

dışarıya çıkmışlardır. 

Milas (Hususi) - Fidanlıkta çalışan 
Raşit isminde birisi sıcağın tcsirıne da -
yanamıyarak ölmüştür. Burada sıcakl:ı:

şiddetlenmiştir. 
Kızılrahamamda ha)·van :sayımı bitti 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Altmış yaşında 

Verem 

Salı 

(*) 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : Kızılcahamam CHususiJ - İğnam sayım 
işleri ikmal edilmiş, malmüdürii Abdullah 
Karayeğltin aldığı tedbirler sayesinde geçen 
yıldan 21 bln fazla hayvan tesblt edilmiştir. 
Devlet hazinesine bu sayede 15 bin lira fazla 
varidat temin edilmiş olmaktadır. 

Eskldenberl her tarafta mevcut olan bir 
kanaat vardır. Yaşlılar verem l)lmaz. Bu 
çok yanlıştır. Gere:! ver~m nlsbcten 
gençlere mahsus Lir hastalıktır. Fakat 
bundan ihUyarlann verem olmıyaraklan 
hükmünü çıkarmak do~ru de!;lldlr. Ve
rem her yaşta olana gelir. Bugün, bu se
neye kadar tamaml'l'l normal, hattl 
kuvvetli bir bfınyey.! malik bulunan ve 
işile güclle meşgul olan, blr kaç tane 
yetişmiş çocuk o.>üyüten bir zata rnst -
geldim ki geçirdiği h'ld blr hastalığı mü
teakip birdenbire sür'atle yümyen bir 
Akciğer veremine tutulmuş. Akciğerin 
büyük bir kısmı harap o!muş vnziyctte 
idi. 

'h ....._ l'fabn · 
~~J' . -.-rın var m• Hasan 
L, Şıllld· d . 
"<ltJığ 1 e hır şapka sahte-

1 ortnya çıkmış ... 

- Ne yapıyorlarmış? -Avrupadan şapkaları bu~ 
raya getirtiyor. Burada boyu
yorlarmış. 

Hasan Bey - Şapkayı da 
tereyağı, makarna veya şer
bet mi zannettiler ac:ıba? 

;\Jani .. ada elektrik tesi,.ntı 

Manisa (Hususi) - Elektrik tcsi~nLının ye
niden ve mükemmel bir şekild~ ~ apılması 

için belediye ve hususi muhasebe. müşte
rek olarnk fanllycte başlanustır. Bu iş için 
bir komisyon kurulmuştur. 

Milas talebelerinin tetkik gezisi 
Milas <Hususi) - İlk okul dördüncü sınıf 

öğrenlcllerl muallim Abdullah S:ı.mlnin ida
resinde Küllüğe gitmişler, tetklkattn bulun
muşlardır. Halkevi de köy gezileri yapmak -
tadır. 

..\kyazı'da mekteb sergisi 
Akyazı ilk okulunda bir sergi açılm!ştır. A

çılma töreninden evvel başöğretmen tarafın-

Bu zata bu mikrop esklrlen girmiş ve ya
hut yeniden dahli olmuş bulumıun. Alt
mış yaşından yukarı oldu~u halde şid -
detle tesirini gösterrne;ıe başlamıştır. Bu 
da gösterir ki muayyr:n bir yaştan sonra 
artık verem hastalığı gelmez diye bünye
mizi muhafaza hu::.usunda kayıtsızlıklar
da, ihmallerde buıunmağa gelmez. 
Soğukalgınhğmöan, hM hastalıklar -

dan (zatürree, zatülcenp, grip, barsak 
hastalıkları gibi) sonr.ı. bilhassa bu vü -
cudu son derece muh'lfaz:ı. ve takvıye et
mek gerektir. 

c•) Bu notları kesip saklayınız, yahut 

bir albüme yapıştınp kollekslyon 7apınız. 

Sıkmtı zamanınızda bu notlar bir dolttor 
ribl imdadınıza yetifebllir. 
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Hadiseler 

• Sayfa 

Dünyanın en zengin adaını 
dün sabah öldü 

Mahkemede garip bir tesadü1 
Karısı bir komşuyu, kocası bir başka komşuyu dava 
etmiş, ikisinin birbir lerinden haberleri yok iken 

mahkemede karşılaşhlar 
Sultanahmet üçüncü sulh ceza hak yc-l de kurulması kat'ileştiğini yazmıştık. Şe

rine, dün gelen ayn ayn iki meşhut suç bircilik mütehassısı Prost'un verdiği ni
davası, taraflardan bir kısmınm biribir- hai rapor, Adliye Vekaletince gozden ge
lerile alakası ve orada kaı:şılaşması nok- sirilmiş ve iş şimdi Nafıa Vekaletine gcç
tasından, oldukça enteresan bır vaziyet miştir. 

ortaya koymuştur. 
Davalardan birinde, dava edilen Fat

madır. İddiaya göre, Çakmakçılar yoku
şunda Çifte saraylar altında oturan Fat
ma, aynı yerde oturan Yaşar isimli bir 
kadının kocasına, Eyüpsultana doğru 
şöyle bir gezme teklif etmiş. Yaşann ko
cası, Demirdir. O, işine gitmi~. Fakat, bu 
teklifi haber alan kansı Yaşar, gelip Fat
maya çatmış. cSen benim kocamı ne di
ye gezrneğe davet ediyormuşsun, baka
yım> diye çıkışmış. Fatma da bun:ı kız
mış ve süpürge sopasını kaptığı gib!, Ya
şarı dövmüş! 

Nafıa Vekaleti, ihzari olarak lazım ge
len hususları temin edecek ve ondan son
ra da münakasa açacaktır. Münakasa işi 
halledilince, sıra, inşaata geler.ektir. 

Buna takaddüm eden devtede de, ha
pishane binasının yıkılmasına başlanacak 
ve daha evvel, mahkumlar, kısmen İstan
bul tevkifhanesine, kısmen de ch·ara ve 
taşraya yollanacaklardır. 

İstanbul hapishanesinde şimdiki halde 
600 kadar mahpus vardır. Bunlardan ya
rısından fazlasını, İstanbul tevkifhnnesi
nin alabileceği hesaplanmıştır. Tevkifha
neye son zamanlarda inşaatla bazı ilave
ler yapılmış bulunuyor. 

Davalardan diğerinde, bu ilk davada 
adı geçen Demir davacıdır. Kuru kahveci 
Danyelidisin yanında çalışan Vasil is
minde birinden davacı olan Demir, ne id- Müddeiumumi Ankaradan döndü 
dia ediyor? İddiaya göre, Va.:;ille bahçe
leri müşterekmiş. Vasil, su birikintisini 
başka yere akıtmak üzere, bir sed örmüş. 
Ve suların hangi bahçeye akacağındnn 
çıkan münakaşa kavga şeklini alarak, Va
sil, bu sırada hidaetc kapılmış, Demiri 
dövmüş! 

İşte, bu iki ayn davanın alfıknbları, 
aynı günde adliye dairesinde karşıla~mış
lar ve hepsi de, hayrete uğramışlardır: 
Sultanahmet üçüncü sulh ceza hukimi 
Kamil Günas; birinci davada Fatmayı 

Yaşarı dövmekten, ikinci davada Vasıli 
Demiri dövmekten 25 şer lira para ceza
sile cezalandırmıştır! 

Elektrik şirketi davası 
Yalnız Anadolu yakasında kullanılmak 

şartile gümrük resminden muaf olarak 
getirtilen m::ılzcmcyi, tahsis hilafına Ru
meli yakasında da kullanmakt.an elektrik 
şirketi erkan ve memurlarından bazılan 
a:eyhine açılan davanın duruşmasına, 
dun sabah gümrükteki 9 uncu ihhsasta 
devam edilmiştir. 

Dün sabahki celsede, müddeiumumi 
1 

gümrük muhasebesinden ve elektrik te-
sisat ve teşkilatından anlıya!l mütehas
sıslardan bir ehlivukuf heyeti intihabile, 
malzemenin Avrupadan gelişi, depolara 
nakli ve saire işlerinin kimler tarafından 
ne suretle yapıldığının, şirket defterleri 
de tetkik olunarak tesbitini istemiştir. 

Gümrük vekilleri de söz sövlıyerck 
bazı isteklerde bulunmuşlar ve ~eticede: 
gümrük müfettişi Tabirle Nafıa Vekfüeti 
hukuk müşavir muavini Abdullahm şa
hit olarak çağınlmalarına ve ehlivukuf 
tayinile tetkikat icrasına karar vern
miştir. 

Birkaç gün evvel, Vekaletçe, kendisin
den İstanbul adliyesine müteallik bazı 
işler hakkında izahat alınmak üzere An
karaya çağırılan İstanbul Müddeiumu
misi Hikmet· Onat, İstanbula dönmüştür. 

Hikmet Onatı, dün akşam ü.:ıtü, İstan
bul adliyesi mcnsublanndan bazıları zı
yaret ederek, toplu bir halde, yanında 
,uzun müddet kalmışlardır. Bu toplantı
da, Vekületçe verilen direktifler etrafın
da görüşüldüğü sanılmaktadır. 

Müddeiumumi, dün akşam kendısile 
görüşen gazetecilere: c Vekalete idari ba
zı işler hakkında icap eden malumatı ve
rip döndüğünü:. söylemekle iktifa etmiş
tir. 

ihtisas mahkemeleri 
Kaçakçılık işlerine bakan ihtisas mah· 

kcmelcrinin kanunla tesbit cdilmi~ olnn 
müddetleri, mayıs sonunda bitmektedir. 
Eğer o zamana kadar müddet uzatılm!
yacak olursa, bu mahkemelerin faaliyeti 
sona erecektir. 

Gayet mevsuk olarak öğrcndiğımizc 

nazaran, müddet, uzatılacak değildir. Ka
çakçılık işlerine, haziran başından itiba-

ren, bu hususta tavzif edilecek mahkeme 
bakacaktır. Bu mahkemenin meşhut suç 
işlerini gören mahkemelerden biri olması 
kuvvetle muhtemeldir. 

lstanbulda bir ıslah-hane binası 
aranıyor 

Ceza kanunu tatbikatı icabatından ola
rak çocuk mahkumlar için ıslahhaneler 
tesis olunacağı, evvelce yazılmıştı. 

Rarş1&1nd 
Kristof Kolombun 

yumurtası 

Onlar dün: 
- Bu halk okumuyor! diyorlaN Bu

Rokfellerin hayatta i~tcyip te tatbik edemediği yegane 
şey 100 ~ene yaşamak hususundaki kararı oldu 

gün gene onlara rastladım. Birinin .:lin- Dünyanın en zen
de bir Kerem ile Asli vardı. Yapral:h.rı- gin adamı John Da
nı kesiyordu. Öteki Tahir ile Ztih"e.ı i vison Rochteller dün 
dikkatle okuyordu.Daha öteki Hik<i~·e. sabah sek::.en seldz; 
Şapur Çelebiyi okumuş dostlarına anla-\ vaşında olduğu hal-
tıyordu. ne Amerikada öldü. 

Daha daha öteki Hanefi cenginin yazı-1 ~ockfeller .. hayat ı 
lış tarzı hakkında fikirler yürütüyordu: sevıyor ve yuz yaşı, 

Matbuat Umum Müdürlüğünün halkın na kadar her ne ba-
okuduğu kitapların isimlerini: hası..a olursa olı;uı> 

- Bu halk okumuyor. yaşamak istiyordu. 

Sözünü bir nakarat gibi tekrarlıyan 

muharrirlere bildirmesi bir bakımdan 

çok faydalı oldu. 

- Bu halk okumuyor! 
Diyenler, bu halkın okuduğunu öğren

diler. Ve bu halkın okuyup ta kenclıleri
nin okumamış oldukları kitaplan birt'r 
birer okudular. 

* - Biz de biliyorduk, diyorlar, halkın 
okuduğu bazı kitaplar vardır. Bunlar bu
günkü yaşayış tarzımıza, bugünktl dili
mize uygun bir şekle getirilip halka ve
rilmelidir. Halk işte o zaman okur. 

Biliyorlarmış. Mademki biliyorlard1. 
şimdiye kadar neye durdular?. 

Matbuat Umum Müdürlüğli kendileri-
ni ikaz cdinciye kadar neden daima: 

- Bu halk okumuyor. 

Bunun için de her 
tedbire ba~ vuruyor
du. 

sinirlen-
mesin diye, dünyayı 
gül gülistan gösteren 
hususi ve yalancı bir 
gazete hergün önüne 
son uluyor, hayatı 

mi.ıteaddit doktorlaı· 

tarafından murakabe 
altına alınmış, her 
hareketi takip edil:
yordu. Rokfcller, son 
zamanlarda Ameri
kalıların milli bir 
şahsiyeti olmuştu. 

Herkes ondan, onun 
servetinden etrafa 
saçtığı paralaröım 

bnhsedip dul'llyordu. 
Son 35 yıl zarfında Demekte ısrar ettiler? .. 

Kristof Kolomb Amerikayı k r tt
. ~. ilim ve havr:.· mües-

sese erme yarım mıı-eş e ıgı 

1 

1 . • . 

. yardan fazla paı a 
- Bu da hır iş mi demişlerdi, biı de \ · t• 

zaman: 

•ermış ır. 

yapardık. Bir zamanlar tahtı 
Kristof Kolomb, yumurtayı almış, on

lara sormuştu: 

- Bunu ayakta durdurabilir misiniz? 
Durdutamamışlardı. K.ristof Kolomb o 

zaman yumurtayı almış, ufki bır sathın 
üeziren vurmuş. Yumurta kırılmış ve 
durmuştu: 

muhakemeye alınan, 
eski Cumhurreisi Te
odor Rozvelti ka~ı

sında düşman olarak 
bulduğu halde onu 
bile mağlup etmeğe John Davison Rokfel1.er 

muvaffak olan bu adamın hayatını kısa~ ve nereye niçin gideceğini söylernccli• 

- Bu da bir iş mi, demişlerdi, biz de 
yapardık. 

- Evet, diye cevap vermişti, benim 

keşfim gibi bir şey ... İş bunu evvelden 
yapmakta idi. 

* Kerem ile Asliyi bugün bir şaheser ha
linde yeniden ya:.np ortaya çıkaracak mu
harrir, bence vapura binip Amer.ikaya gi
den Iaalettayin b_ir yolcudan farksızdır. 

Kerem ile Aslinin bu tarzda yazıhp hal
ka okutulması lüzumunu evvelden kendi 
kendine düşünüp bulsaydı, ona ancak o 
zaman, Kristof Kolomb derdim. 

iMSET 
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ca hulasa edelim·: atına atladığı gibi evinden uzaklaştı. ır. 
1839 yılının sekiz tcnunuz gecesi Vilyam, uzakta bir köy gördü mil, r .,. 
1839 yılının sekizinci temmuz gecesi dingotunu giyip sakalını tarıyor, be)~ 

d 5otı 
Nevyork eyaletinde Richmond yolu üze- yakasını boynuna oturtuyor, on an bit 
rinde bir süvari atını dörtnala sürüyor- ra da kasabanın meydanına yüksek {ı.Jı 
du. V:isıl olmak istediği köye bir an ev- taşın üzerine çıkıyor, ve kah şarkı ve ıc tl 

vel irişmek istermiş gibi hayvanım mah- nutuklarla halkı strafına LopladılttD 
muzluyor, gece karanlığında etrafa kü- sonra onlara şu kartlan veriyordu: 
fürler savuruyordu. Bn genç fakat sakal
lı süvari, ufak bir kulübenin önünde dur
du. Evin kapısını sert, sert vurdu , bu
nunla da iktüa etmedi, tekmelemeğe baş
ladı. 

Dr. William Rockfeller 
Meşhur kanser mütehassısı 

Bu köyde yalnız bir gün kalacak, J{al1· 
serden başka bütün hastalıkları teda• 
vi eder. Tahta pancur açıldı. İhtiyar bir adam 

göründü: '-~~~~~~~~~~~------ ı1' 
Ve herkese bir mayiden birer }{ııŞııl' - Anladım, çocuğunuz doğuyor, ace:le 

etmeyin, karını şimdi hazırlanıyor, gele
cek dedi. 

Bir dakika sonra sakallı genç süvari, 
ebeyi de atına almış olduğu halde gene 
tozu dumana katarak, dörtnala oradan 
uzaklaşıyordu. 

* 

dağıtarak o köye bir daha uğrarnnrtl 
üzere başka bir yere gidiyordu. tir 

Amerika daha servet e ka vuşmarrıı,Ş r• 
herkes yeni maceralar peşinde koşııY~1• 
du. Elektrik yerine balina yağları '1

8 

lıyordu. 

l\lavi va1.0 9 Duruşmanın devamı, 7 hazirana bıra
kılmıştır. 

lstanbul hapishanesi yı kı lıyor 

.Bu husustaki faaliyet oldukça ilerle· 
mış bulunmaktadır. Yakında müsbct biı' 
netice ortaya konulabileceği umulmak-
tad~ 1 Jerse bluz Lohusa kadının yattığı oda karyola

dan hemen biraz daha büyüktrı, uydur
ma bir masanın üzrenide ölü gözü gibi 
yanan idare kandili ortalığa aydınlık bi· 
le veremiyordu. 

her};~ 
Küçük Rokfellerin babasından ·~J· 

şüphel,i şüpheli bahsediyordu. K~.rı~:ı1ı• 
ne ait olmıyan atları alıp sattığı soY 

İstanbul adliye sarayının, Sultanah
mettc eski hapishanenin bulunduğu yeı-

Evlenmek istl yen 
Bir çocuk 
Eskişchirde oturan bir genç cSo!l 

Posta• nın cEvlenme çağı. başlığım 
taşıyan cResimli Makale:. sini kesil! ba
na yollamış. Kendisi için bu <;ağın ge
lip gelmediğini soruyor. Bu genci ta -
nımnm, hususi ve ailevi vaziyetini bil
mem. Mantıkan sualine cevap vere -
memekliğim lazım. Fakat mektubu -
nun ~ir sa~:ından henüz 18 yaşıucfo 
oldugunu ogrcniyorum. 

Düşü~ünüz bir defa: On sekiz ya • 
şında hır genç ki, anlattığına bakılır -
sa şimdiye kadar bir çok aşk macera
ları geçirmiştir, ht>m de ne muhitlC'rde 
ve şin;ıdi de: 

~ Benim için evlenmek çağı geç _ 
~.ış olması~? Endişesile evlenmeyı dü
şunmektedır. Meselenin bir terbivevi. 
bir de ahlfıki safhası var ki incclemcsı 

f stanbulda ıslahhane olarak kullanıl
mak üzere müsaid bir bina aranmak-
tadır. 

bu dakika için hem bana düşmez, hem 
de acı kelimeler kullanılmasını icap 
ettirir, doğru olmaz, Şimdilik g çelim. 
Bu gence sadece şunu söyliyeceğim: 

- Daha evvel mektebini bitirmek
liğin, askerliğini yapmaklığın, hayata 
a~ıl mı:ıklığın lazımdı, biraz pişecektin, 
bırıız olacaktın, ondan sonra bu bahse 
gelecektin. 

A vrupalılarcla senin yaşındakilere 
çocuk derler. Bilir misin? Ve hakika· 
ten de çocukturlar, çocuk olmaları ıa 

zımdır, bu sahada. 

Mademki tabiat kanununun sana 
bahşettiği bu çocukluk hakkından ıs
tHade edememişsin, tahsilini de yapa
mamışsın, zarar yok, hayat ta bir mek
teptir, içine atılmıya, para kazanmıya, 
muntazam bir mesleğe girmiye bak. 
Bana bugün sorduğun sualin cevabını 
o zaman kendin verirsin. 

TEYZE 

Süvari, bütün kuvvetini kaybetmış, 

duvara yaslanmış, bekliyordu, biraz ev
vel bağıran, koşan adam o değildl. 
Alnında çizgiler vardı, yatağında ba

ğırmamak için dişlerini sıkan anaya mer
hamet ve şefkatle bakıyordu. 

Ebe yanına gözünü kırparak sokuldu: 
, - Bir oğlun dünyaya geldi, yavru se
kiz aylık doğmasına rağmen haylı cüs

.seli dedi. 
Sakallı süvari, hiçbir şey söylemedi, 

geniş adımlarla merdiveni indi ve bir 
oğlu olduğunu etrafa anlatmak için atına 
bindi. 

Yeni çocuklarının ismini J ohn Davi
son Rokfeller koymuşlardı. 

Ekshi satan bir adam 
J ohn Davison Rokfeller'in babasının 

ismi Vilyam Rokfellerdi. Vilyam oğıa 
,altı aylık oluncaya kadar bekledi. Oğlu
nun sıhhati yerinde idi, blitün diğer ~o
cuklar gibi, a~lıyor, bağırıyor, tepiniyor, 
,meme istiyordu. Artık evliidını, annesine 

Mercan r enginde (jerse) dendir. ,bırakabilir, nzkını aramak için yola dü
Kollar raglan biçiminde ve (pens) ler· zülebilirdi. 
le kabartılmış. Yakasının kenarlarına Bir gün kansını öptü, ona bir hayli 
senturine uçları ilik düğme (band) mı~ para verdi: 
altına geçirilen dört köşe parçaların üs- • - ~eni işlerim bekliyor, gidiyorum, 
tüne (pikür) yapılmıştır. ,avdetıme kadar bu para yetişir, eğer ye-

tişmezse bakkal sana kredi açar. dedi, 

yordu. .ı· 

O sıralarda küçük Rokfeller ycdı )rıı[rJ 
na gelmişti; ve komşusunun bahçc5~, 
ayıkladığı için ilk defa iki şiling J<~f. ıll' 
mış ve onu da kumbara olarak kllJl:ıl1 
ğı mavi vazoya atmıştı. 

Hindi tica re ti 
1 

rs1' 
Rokfcller ciddi bir ticaret işi 0 ~<ıo" 

ilk defa bir hindi alım satımına bnŞ ~t' 
Evvela kendisini şaşıran bir hind•Y' ,oıı 
tı, başka bir hindiyi kuluçksya yat~ttl· 
ve ya\'rufarını arttırıp onları d:ı 5 

0e 
Rokfeller bunları yaparken mektebe 
gidiyordu. t'itr 

,11r 
O sırada babasını dolandırcılı.K " 0çtlı 

ğı tohmetile takip ettiler, Vi!yarrı it w 
kayınpcderinden kurtulmak için par~~it11 

·ıc ı
tedi. O da (benim bir dolrındırıcı l. ııre' 
yok) dedi, ve Vilyam da kurttılllŞ ç 
sini firarda buldu. 

On iki yaşındaki faizd . )'iıl' 
·1 btl 

Vilyam kaçırdıktan sonra aı c }:tıd il 
bir sefalete düştüü. Muktesit bıt ·ııclirl' 
olan anneleri evlüdlarını zor gcçı r t 
yordu. Fakat bütün mahruıniyetı' 011r.i 

sıııı t 
men kadın oğlunun mavi vazo {elle 
paraya el sürmemişti; bir gün nol< 
annesine geldi: ·st;' o!ı 

- Komşulardan biri elli dolar ı 1 ,.c-
.. d d" f · d · b prırtı) yuz e ye ı azı e verıyor, ll 

reyim mi dedi? 
(Deı-amı 10 uncu sayfada ) 



~ - Gene piJIGftO çalıp, Fb 
~l1il/Of'. Hcı~nlan Hmavc cemi
~ bau JlflPllcın tzitleıi h~ görmez.-

C..k terbiyesi 
'-1~ misafire di

• ÇIQrdı. Misafir 
lı: dıılnadı. Tekrar çı-
ll'dı. Misafir artık 
~; ev sahibine 

- Çocuğunuzu 
~r~- ed .. 
fliı..vapa JIDPınıpı • 

bi;:_ Ne münasebet, 

~ terbiyesine 
dikkat ederim. 

- Bana iki defa 
'çıkardı. 
de - O terbiyesizlik 

iil \i.. Dil çıkarıp g·· 
'i ostenru.ye alışıyor. 

BU YAZ 
K~ birteoiye; 
Sohlmayor...,. niye? 
latemem seni diye, 
Baiınna ava aoasl-

Gel gel gel bana yalılat; 

Olalım bm arlıaJOf; 
Seninle O'GOClf )'GVGf; 

Hiç deme, olma, olma. 

Gönüller birlefince, 
Beraber gündüz gece; 
Seoifelim gizlice; 
Bm bira, bira, biraz.. 

a.1r1em.,. IUllll samani 

T esi yoldrır )'Oftlllian; 
Ayrılmıyalım 6ir an, 

Hem 6a 7fD, 6a -ya, 6a ya.. 

** 
- Bilmif ol bn, o apcsrtıtnanda o
ıunncam.. Befbaei kata çıJcıp inmek 
hjç itime .,elma. 

Niye 

~' 

Ekonomik kalkınmamızın 
mes'ut bir dönüm noktası 

Zirai ırıahsullerin sınai mamôllere 
karşı alım kabiliyeti arhyor 

Sümer Bank fabrikalanmn umum sahılan 1936 da 
bir 111 evvele kıyasen '~ 40, 62 çoğaldı 

Doktoı- sordu: Ankara H (BUIUll) - Sllmer Bak Ayni yüda ,erli ve dıt yapak ve pamd 
idare mec1i8l tarafından Jıuırlaunk piyasalannda ehemmiyetli fiat tereffü • 

- Siz sigara iç • banka umumi heyetine verilen raporun 1eri kaydediJdiiindeıı. bankanın yünlO 
mez misiniz? milli endüstriye ait olan birinci kısmını ve pamuklu fa~-ikalan ham ve yan ma· 

Hasta cevap ver- dfın bildirmi§tim. Bugün de bankanın mul madde mübayaalaruun nıaHyetinde 
di: 1936 yılı faaliyeüni izah eden raporun ehemmiyetli nisbette yükselmeler ol • 

- Hayır doktor. 

- İşte buna ca • 
nım sıkıldı. 

- Niye? 

- Sigara !çmiş 

olsaydınız;, ben size, 
sigarayı bırakacak· 

sınız, diyecektim 

Siz sigarayı bır3 -

kınca da hastalığı -

ikinci kısmının bir hiil8sasını veriyorum: muştur. Ki.ğıt ve karton endüstrisinin 
1936 yılında gerek milli piyasalarda, ham madde tedarikinde karşılaştığı müş

gerek dünya piyualannda müşahede e- külitı iktiham ederek İzmit fabrikasının 
dilen şiddetli fiat tereffülerinin Sümt>r ilk iJ yılını memnuni~ete §ayan bir fanli
Bank fabrikalarının maliyetlerine tesir- ycUe geçirdiği raporda işaret olunduk • 
leri endüstri şubelerine göre tehalüf et- tan sonra şu mütalea serdcdllmektedir: 
miştir. Bu tesirler raporda istihsal şube- ctık sene zarfında edinilen tecrübe -
lerine göre ve etraflı olarak tetkik edil - lerle sabit olmuştur ki, milli kağıt ve kar
miştir. Raporun bu kısmında verilen ma- ton endüstrisini gecikmeksizin ham mad
lılmata göre, 1936 yılında ham madde de istihlilkini temin eden kuvvetli bir 
piyasalarındaki tereffü hareketi. ban - sellüloz fabrikasile techiz ve bu yeni mi!
kanın bilhassa deri ve kundura fabrika - 1i endüstriye ayni ehemmiyette olan o
larını ehemmiyetli derecelerde müteessir dunun da dahilden tedarikini temin et -
etmiştir. mekte zaruret vardır.:. 

Ham madde piyasalan: Mamul piyasaları: 
Memleketimizde mahdut miktarda ve Ham madde unsurunun kıymetçe te • 

lrın doldara &ötü • 
~ğim de. ispanyalı zenginin yeni yaptırdığı kar yolan. nız geçecekti. 

t:Giizel /ıkralar=ı 
Ua1rc1111a kum 

~Dıürcünün kansı siyah gözlük tat
--.q, IOrdular: 
~Niye siyah gözlük takıyorsun? 
~Yledi: 

t...:- Bu mevsimde kocamın işleri az ol -
\~ için yüzü beyaz kalıyor. Onu tabii 
~~görebilmek istediğim zaman. bu 
-~ takıyorum. 

• • • 
... nalda 

.... Garson. 
'- Bayun. 

'l.okantanızın mutfağı çok temiz ol· 

' Nereden anladınız? 
'Bütün yemekler sabun kokuyor da ... 

• • • 
llaltallat tenlde 

' Bu kostümün çok bol olmuş. 
'ltabahat amcamın terzisinde. 
'Sana bu kostümü o mu dikti? 
~O dikti amma; bana değil, amcama 

"'--~-----------------

~kl1cinıizde de sigara var. Bari kü
' kard.eş_ime söyliyeyim de baba -
...._ geldığini bize o haber versin .. Sf. 
-'lllcırı-ı- .::- .;ı •• •• •• 1 • "• ... evrMıUTUTUZ O UT mU.ı 

-==-===========-------...... ----======--=====-======---======-====-----

- Bu sabah hava Hrin değil mi? 
- Bil~ tennomeb-eye bakma -
dım. ............. ---- 1 1 .... . ·-Tr••ll• 
- Bayan çocuğunuza tam bilet ala -

caksımz. 

- Tuhaf ,ey, senelerdenberi çocuğum
la trene bineriz. Şimdiye kadar hiç kim-
se böyle bir teY söylememişti. • 

••• 

Kılıbık erkeğe sordular: 
- Elektrik süpürgesinin faydası var 

mıdır? 

- Pek fazla. Ben evde ondan kulla -
myorum. 

- ?????? 
- Sopasile adam dövmiye imkan yok! 

* * • ...... 
- Radyonuz hassas mı? 
- Hassas ta ne kelime? .. O kadar ince 

hisleri var ki .. pşarsmız. Geçen akşam• 
acıklı bir facia vardı. Biz ağlamıya baş
lamıştık. O birdenbire bunu sezdi. Daha t 
fazla müteesnr olmamamız için susu -
verdi. 

• * • 

- Kaç yaşındasınız? 
-Seksen! 

- Bu yaşa gelmek için ne yapbnız? 

-pekledim. 

' 
ıoş siizler 

-----
Son dala 

kalitesi düşük vaketa ve saraciyelik de- reffüü, milli fabrikaların bir kısım ma • 
rilerden maada deri istihsal olunmadığı mul fiatlarını cüz'i surette yükseltmiş -
için Beykoz deri ve kundura fabrikaları, tir. Buna mukabil Sümer Bankın bir kı· 
köselelik, vidalalık, saraciyelik, hattl va- sım yeni fabrikalan takarrür etmiş fiat -

Alacaklıdan mektup aldı: kctalık derilerini ithal etmek mecburi - lara daima riayetkar kalmak şiarını mu
cBorcunuzu vermenizi sizden son defa yetindedir. Kalitelerin düşük olmasına hafaza eylemiş, diğer taraftan bazı fab-

rica ediyorum.• rağmen, fabrikalar tarafından her sene rikaları, bu meyanda pamuklu. deri ve 
Sevindi: iç piyasalardan 25-26 bin idi deri müba- kwıdura fabrikalan; muayyen satışlarm· 
- Ne ili, dedi, ikide bir mektup ya -

zıp canımı sıkardı. Bu son olunca, artık 
beni taciz etmesinden kurtuldum, de -
mektir. 

• • • 
aııecelE 

Erker eve bir çıngırak geürmişti. 
Karısı sordu: 
- Bu çıngırağı niye getirdin? 
- Hizmetçiyi çalırmak. için. 
- Bizim hizmetçimiz yok ki.. 
- Çıngırak var ya; çalaca~z, gelecC'\. 

• • • 

- Oğlun sana benziyor mu? 

- Çok benziyor, hem o kadar çok ben-

ziyor ki kaynanam bile hazan onu ben 

zannediyor da, demediğini bırakmıyor. 

- Pa~na. fena laflar öğTetiyo.. -
wn? 
- Hayır, bu fena laflan ıakın söp
kme cııvc embih ediyonım. 

yaa edilmekte idi. Halbuki 1936 da en da dikkate şayan fiat tenzilatı yapabil • 
mühim deri piyasaları olan Kayseride az mişlerdir. 

hayvan kesilmiş ve ayni zamanda A1 - Milli fabrikalar mamullerindeki za -
manya 1935 e kıyasen 1936 da daha fazla ruri fiat tereffüüne rağmen, fabrikalara 
deri mübayaa etmiştir. Netice? itibarile piyasadan vaki olan siparişlerin miktan 
fabrikalar 2-3 bin yerli deri ile iktifa et- ehemmiyetli nisbetlerde artmıştır. Me
mck mecburiyetinde kalmıştı!'. Milll pi- sela 1936 yılı zarhnda Feshane ve Here
yaşalarda deri tedariki müşkülatı ile kar- ke fabrikalarına verilen sipari2 mfktan 
şılaşıldığı gibi, dünya piyasalannda da, 1935 yılma nic;betlt 270 bin metre fazla • 
muhtelif sebeplerden ayni müşkülata dır. 

maruz kalınmıştır. (Devamı 11 inci sayfada) 

okugucularımızın 

Sorgularına 
Cevaplarımız 
Antepte Bay Emin 'Yılmaza: 
- Mevzuu bah!ettilin15 mueaeseyl da

ya ediniz. Y&hu: bu ııecikmenln sebebini 
anlıyarak kencllierlnden tazminat isteyı
nlz. 

* Okuyucularımızdan İbrahim Erdlne: 
- Şiir neşret.meit Adetimiz delilldlr, 

ı bizi mazur görme: rica ederiz. 

Okuyucularımızdan Bay N:ılle: 
- Arzunuzu yerine getırmeğe c:ılışa • 

cağız. Mevzuubahs mecmuanın bahset -
tlğinlz programlan neşretmeınesinln se
bebı her halde giindelik gazeteıeı·de bu 
programların çıkmakta olına:.ıdır. 

* Mütekait okuyucularımızdan Ba.y Hazı

ma: 
- İddialannıza bak veriyoruz. Biz bu 

meseleyi muhtelif cP.phelerden alarak 
müdafaa etmlttlk. Slz1n yapaca~nız teJ 

bir lstlda Ue Kt\ltilr Balr:anlıtına mtıra < 

caat etmek n yahut çocuklarınm leJf 
ıneccanl lmtthanJara aonnattır. 

* Busıgırlıkta Bay Dr. H. Biyale: 
- Biz o yazıyı Avruoo. gazetelerindu 

blrlnden aldık. Yazı gene neşrettilimls 
gibi kısa ve muhtasardı. Başkaca lıiç bb 
fazla malümat yoktu. Sizin yapacatınu 
§ey, Fransız tıp mecmualanndan blrlnt 
bir mekj,tupla mliracaat etmektır. 

* Eskişehir BaJ A. Rlza 2rkuvana: 
- Sizin yafllllZ flmdl 23 t.ur. Ve bir se· 

ne yüziınden gedikli erbaş mektebine gl. 
rememek vaziyetine düşmüş bulunuyor· 
sunuz. Gedikli erbaş mektebinin s ince 
devresine son olar:ı.Jt 22 yaşında Ut met· 
tep mezunlannı alırlar. 

Okuyucularımızdan aldığımız 
mr.ktup.ar dyırdığımız sntuıılera 
sığmamaktadır. Bu yüzden bu
glln 10 uncu sııyf nın a ünço 
slltuııunu da bu mektuplara tah-

sis ettik, lOtf en bakınız! 
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lstanbuldan Tahrana 

lranın en büyük, en 
modern matbaasile 

gazetelerini kuran adam 
Yaza11 ı lbrahlm HOJI 

Tahran, Mayıs (Hususi muhabirimiz
den ) - Şahsi teşebbüsün canlı bir nü -
munesi olan, ufaktan başlıyarak, eünden 
ıüne artan tecrübelerine, istidadını, ka
biliyetini, ekleye ekleye, bugün "de~il 1 
yalnız Tahranın bütün lranın en buyuk, 
en modem matbaasını kuran, en çok o -
kunan gazetesini çıkaran, gazeteci ve 
Tahran meb'usu Akay Mesudi ile karp 
karşıyayım .. 
İkbal basamaklarında yükseldikçe, te

vazuunu bir kat daha çoğaltan, muvaf
fakiyetin verdiği başdönmesile, ne oldum 
delisi olmayan, §U ortadan uzunca boylu, 
&ür siyah saçlı, içlerinden zekl, mahvt -
yet fışkıran kahve renkli gözlü Akay Me-
111diyi Türk matbuatı ve gazetecileri iyi 
tanır .. Şehinşah Pehlevinin İstanbulu zi
yaretleri esnasında, bütün İran pzetele
rinin mümessilliğini yapan bu çekirdek
ten yetişme gazetecinin şerefine Park 
otelinde verilen ziyafette topladığı sem
pati, kazandığı sıcak sevgi alellde bir 
nezaketin tahassüsleri, ifadesi olmaktan 
çok uzaktı, ve uzaktır. Hatırlıyorum: A· Bay Mesudi 
mm Us, onun şahsında, bütün İran mat - leri bu gazeteyi tek bir yaprak ıe~(le 
buatını selamlarken, ona da Türk gaze - ,çıkarıyorduk. ve &ünde altı y{!z n~~ 
tecilerinin duyduğu samimiyeti ve yakın- basıyorduk. Gazetem memleketin maarifi 
hğı en güzel kelimelerle anlatmıştı.. ve terakkisi ile omuz omuza ilerliyerek 

Şirket halinde kurduğu ve İran ülke - bir yapraktan sekiz sahifeye kadar çık
sine Ticaret odası mecmuası, sabah ve tı. Ben Ittılaatı akşam eazetesı olarak dil· 
akşam çıkan İttılaat ve Journal de Telt - .şünmüştüm ve 11 senedir de hiç aba • 
ram ile, hergün, her ay hiç aksamadan madan bir akp.m pzetesi olarak nep-et· 
dünyanın dört bir bucağoına, siyast, ikti- tim. Şimdi de gördüiünüz libl, bir de 
adi, ilmf haberler sunan matbaasının en dört sahifelik bir sabah gazetesi çıkan -
tist katındaki çalışma odasında bu değerli yorum. Şu noktaya bilhassa dikkatinlzl 
ıazetecinin bana sunduğu çayı yudumla- çekerim ki, sabah nüshamla, akŞam sa • 
yorum.. yım arasında - bittabi münderecat iti -

Çok yerinde bir temenni barile- tam manasile bir ayrılık vardır. 
Yüzünden bir an için bile olsun eksik Daha açık bir ifade ile, sabah ve akpm 

itmediği tebessümle, ve ikide birde çalan gazetelerin sanki ayrı birer cittılaab 
telefona cevap vermeye çal1Ş111a arasın- imişler gibi çıkanyorum ... > 

•: Hemen dilimin ucuna ıeldi, dejerll 
- E, Hoyi, diyor .. İstanbuldaki arka • meslekdaşa soruverdim. 

daşlar ne ilemde? .. ve ilave ediyor.. _Tirajınız ne kadardır üstadım.. 
- Ben Türk ve İran matbuatı arasın- Memnuniyet veren bir rakam 

da daha sıkı daha kuvvetli bir bağ olma- . Bay Mes'udl hiç tereddüt etmedi, ve 
mm dileyorum. Öyle bir bağ ki, okurlara kurşun kalemle önündeki bloka bir ta • 
her iki filkenin bütün haberlerini versin. kım hesaplar yaptıktan sonra: 
Bu suretle kardeşlik, dostluk hislerini - Bu bir meslek mrıdır. Ukin Biz -
bir kat daha perçinlemiş, kaynatmış olu- 'den gizliyemem. Sabah ve a~c;am nüsha-
ruz, değil mi?.. larile birlikte elinde 32,000 basıyor ve sa-

Bir gazetecinin terciimei hail. tıyoruz, dedi. Ve ilave etti: Sabah nüsha-
Onu tasdik ediyor ve soruyorum: sının traji 12,000 i buldu .. 
- Gazeteci olmak nereden aklınıza · Gece mekteplerinin rolü 

teldi?.. Daha bir aylık ömrü olan ve İran gibi 
İttilaat müdürünün yüzündeki hatlar nisbeten gazete sürümünün fazla olma· 

geriliyor, gözleri dalıyor .. belli ki, eski dığı bir diyarda ve hele İstanbulda bile 
,Unlerini hatırlıyor, aradığını bulmaktan bazı gazetelerimizin henüz yetişemedik -
doğan bir sevinçle güfümseyor ve anlat· leri bu 12,000 rakamı gözlerimde p~kın
mıya başlıyor: ,lık ışıklan yaratmış olmalı idi ki, deAerll 

Bu iptila bende nasıl ve ne zaman baş- başmuharrir! 

Jadı. Kat'iyetle söyliyemem. Yalnız şu - - Şaşmayınız.. diye devam etti.. Bi
rası muhakkaktı ki, matbaacılık Alemine Zim okuyucularımız yalnız İrana münha
karşı derin bir iştiyak duyuyordum. 1299 sır değildir. Irak, Efganistan ve hele Hin
:tudetasından (1920) yani Şehinşah distanda bir çok farisi dili konuşan milf -
Pehlevinin iş başına gelmesinden terilerimiz vardır. Sonra, akşam sayımızı 
1<>nra idi ki, İttilaa~ adile bir okuyanlar, mündericatın tamamile ayn 
ajans idaresi kurdum İçeriden ve ve kendilerine yepyeni bir çaşnt vermit 
dışarıdan topladığımı haberleri 0 olmasından ötürü sabah nüshasını da •
zamanki gazetelere satıyordum. Bittabi 

0

nyorlar. Bir de, abonelerimize akşam nüs 
bu idare, şahsi ve ticari mahiyette idi. Hıç basile birlikte sabah nüshasını da yollu
bir resmi ünvanı ve sıfatı yoktu. Ukin bu yoruz. İşte bu sebeplerden dolayı size 
beni tatmin etmiyordu. Bizzat kendimin pşmayınız, diyorum. Bir nokta daha .. 
organize edebileceğim bir neşir vasıtam Geçen yıldanberi, büt~ İranda gece 
olmasını bö lelikle gazeteler arasında µıektepleri açılmıştır. Bır sene sonra da 

80lf> POS'I'& 

BİR HAFTALIK OUNYA VUKUATI 

Bugünkü ispanyanın km di yurdlannda banncımıyan ,ocukı.n P nın.sa11a iltica edit1orlar. 

Amnikadcı n kadınlan ela aekb ıaat çaZqma lehinde n«maf/llZer 1ı'4PftMllcta· 
dırlar. Bu Jcaclınlann bqinda Reiıicumh unın cınneıi WlunmaJctadıT'. Hfiktmet 
clcdreZeri önünde fala cıteıZi ıöz ı8JIZtt1• n Wr Jcdın bu ıuretZ. Url poU. tfmıfm-

dcı1' tevkif eclUmiftir. 

ltalyan tcawandıi Pezzo pkıeğe çıkma nkonınu lcırmı§tıT'. Tayuarecı reıimde 
görüldüğü ıekilde huıud ıurette t/CIJ)ılm 1f dalgıç elbtHrine mÜfClbih bir. elMı• 

giymifti. Bu ıayecle 15000 metTe 11iibckltl• çılccıbUmiftir. 

Pcniıte yapılan garıonlar ıµırqıM gtrd 
k iki 114"fÇ& düpnceatz hareket ettnlt 
ı.r, 110Zlannın kaT'f11'ıfaCG'1&nı heıcıp e~ 
memifler ,,e Jcc&t'fılcafııklan zaman wr-

bu va.dyete geZmi§Zerdir. 

Bu tki he11Jcel RUBt/(lda yapılmı§t:ır. ~ 
ritlde Sovyet RUBJlanın bayrağındaki ı* 
ve çekici tutacaklardır. Çal1f71UJl~mnt 
nuncı ndirmek üzere olan iki am11le 1'd!: 

blin kollan içinden görülmektec:li~ 

' y yüz bin kişi buradan mezun olacak, hiç 
cmutaVassıtlık:t rolünden tamamil: . u • okuma, yazması oiınıyanlann devam et- -
zaklaşmayı istiyordum. Buna d~, ikı .r:c- tiği bu gece mekteplerinden çıkanlar, ilk 
ne sonra muvaffak olarak. yanı bugun- iş olarak gazeteye sarılacaklardır. Bu da 
kü Itblaat g~zetesinin ~mtiya~ a~d~~· 'tabildir. Onun için pek yalanda, sabah 

- Gazetenızin mesleği, veçhesı ne ıdı. ·· tirajımızın daha da artacağına inanıyo • 
Kendi kendi.nin yetiştirmesi (Selfma-

ruın. 

de man) olan Tahran meb'usu, yaptıkla- Hakçasına, Tahranda çıkan gazeteler 
nna. yürüdüğü inkillp yolunda emniyet- arasında en ön safı tutan, mündericat lti
li adımlar attılına iı\anan bir insaı1ın ,barile de, günün telakkilerine uygun bir 
kalb rahatlığı ile cevap veriyor: neşir organı şeklinde günden güne iler-

Ittılaat gazetesinin mesleld veçhesini liyen Ittılaat gazetesi, yeni doğan ihtiyaç
tayin etmek lizım gelirse, hiç düfiinme- Iar karşısında daha parlak bir istikbalin 
den, ve tereddüt etmeden, o inkil.ibın habercisidir, ve sürümünün de fazlala • 
çocuğu, yetiştirmesi ve ülkenin terakki- pcağına sahibi ile birlikte ben de inanı· 
ilinin bir aynasıdır, sahifeler:nde her sa- yorum. 
badaki ilerlemenin bütün sabhatını can- iki memleket milnae'bederl 
]andırdığı bir organdır, diyebilirim. Ittı- Mevzuu deiiştiriyor ve "IOn günlerde 
laat, Ali Hazreti hümayunun if baflDda imzalanmış olan Türk - İran mukavelele-
bulunduklan zamanda doldu, ilk önce- (Devamı 12 inci ıoJdada) 

Jle, hur nuam Pol Şaha 8lmüftilt'. A 
WGfluda idi. Mevzu olarak daima clenf.ı 
ft kadım aZmaıtı çok ıevndi. Son tablo· 
lanlan birini ve T"essamın kendi nnnini 

görüyorıunuz. 

Yazünü ıaklııµın bu adamın ~ 
ıaJclamaıının sebebi ı1oktur. Sade~ 
togra/çılardan çekinir ve reıinı ~ 
fmı anladığı zaman bu tarzda f4P 
Slirine kapar. ,il-_ 

Bilinmiyen bir kimse değildir. ~~ 
Fnınıız zmgi7'.i Pin Morgan'ı bil 
ocır mıdır ki. .. 
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PANSiYONDAKi CiNAYET 
ı hUyar Madam Grayms bir pansiyonda oturuyor ve tek bir odayz • 

işgal ediyordu. Epey parası olduğu rivayet edildiği gibi, bütün sere. 
vetınl uzun konçlu blr kadın çorabında, sakladığı do. söyleniyordu. A~alı 
katta n ır.endl odasının altındaki odada Hart isminde blr talebe oturu· 
yordu. Blr sabah aut. sekizde Hart giyinirken, her zamanki gibi Madam 
Graymsın odasında dolaştığı nı, kapısını açtığını, yeniden ldlitlediiinl ve 
tekrar odasında geztndllini duydu. Derken bir sandalye ııcırtısı, onu nıü· 
teakıp kuvvetli blr ak.sırık sesi işitti. 

1 - Hart. yukan katta oturan 
tonışusuna yürekten acıdı. Zavallı 
bir kaç gündür ne şiddetli blr soğuk 
&lgın}ıt'l geçirmekte 1dl 

2 - Bir kaç dakika sonra, bir -
den yere bir clsmln yuvarlandığını, 
arkasından dn bir sandalyenin dev
rildiğini duydu. Kulak kabarttı. 
Ortalıkta sessizlik vardı. 

3 - Hnrt aşaCıdıı oturan ev sahibine koştu. Her 
1k1s1 yukarı kata çıkıp Madam Grayms'ln kapısını 
çaldılar. Ses veren olmadı. Ev sahibinde ikinci bir 
anahtar olmadığı J~ln kapıyı omuzladı. İçeriye 
daldılar. 

f - Ev sahibi, Icap edenleri yapacağı

nı ve Hart'a en yakın dok.tora koşmasını 

söyUyerek cesede doğru yürüdü. 

() 

5 - Gelen doktor Madam Grayms'in 

gayet kısa bir zaman evvel ölmüş oldu -

ğunu söyledi. Ölünün ağzından acı badem 
yağı kokusu geliyordu. Yüzü ve tırnakları 

morarmıştı. Doktor Casld slyanldrlk net.1· 

cesldlr, bu) d.edi. 

8 - Doktor masadaki barda~ı ınendlll le tuttu ve bur
ll'1na götürdü. Bardaktan da acı badem ya tı kokusu geU -
>ordu. Bu toku tıpatıp asid slyanldrik kokusu idi. Doktor 
~arına bakınarak blr pşe ıaHin aradı. 

7 - Derken ölü kadının yanı başında Adeta saklanmış gibl du
ran bir şişeyi meydana çıkardı. Bu .şişede bir kaç dam.la nsld slya
nidrik vardı. Doktor, <Bu bana tam mft.naslle blr intihar hissini 
veriyor.) diye fikrini acıb vurdu. 

d 8 - Gaz oca~ını 70tladı. Üstün
lı e duran ibrikteki ıuya baktı. Ilık
g~ ?rtaııtta biç blr ıevkaladellk 
orurunuyordu. Hlç l>1r oeye doku

nultnamışt.ı. 

9 - Sorguya çekilen ev sahibi: (Kadın 
son günlerde pek meyus gibi görünüyor
du. Müthiş bir gribe tutulmuş, onu atıat
tı~ı sıralarda yeni baştan soğuk almıştı.) 
dedi. Doktor: co halde bir polis ça!;iın
nız.) emrini verdi. 

--
bt 'Ve şu neticeye vardı: Doktorun bütün iddialarına rağmen vak'a sanıldığı glbl 1 
• r intıhar değil, dikkatle, incelikle tasarlanmış bir cinayetti. Katil de pansiyon 
dahlbl idi. Hart polise verdiği ı!ade ile heımyakalattı. Nasıl yakalandı? Btılama-
ınızsa 12 ncı sayfaya bakınız! 

10 - Bu arada Hart dikkatle masaya ba
kıyordu. Haddi zatında ehemmiyetslz glbl 
gÔrünen, lAkln muammanın en can alacak 
noktası olan bir şey ortada yoktu. Gördük -
lerln1 ve lşitUklerlnl hatırladı. 

Sayfa 9 

Tarihten sayfalar: 

Cengiz ölmek Üzere idi 
* * ~ ---------

Ağzına Ye boğazına iki ok saplanmlfh. Akan kan boğazında 
toplanıyor, pıhhlqıyordu. Hava pek soğuktu. Kuıbaıı kar yağı

yordu. Dai bquıda idi ve yanında yalnız iki kişi vardı. 

v .. zan: Turan Can 

Temuçin henüz yirmi beş yaşların· 

da idi. On iki yaşında yetim kaldıktan 
sonra her çeşit zahmet ve felfıketleri 
görüyor ve bunların ardı hala kesilmi· 
yordu. Fakat o bunların hepsine da • 
yanıyordu. Hele talihi her zaman ona 
yardım ediyordu. Sadık, iyi kalbli, ce· 
sur ve bilgili arkadaşların da büyük 
faydası oluyordu. 

Mogol kabileleri arasındaki kavga • 
lar pek çetin oluyordu. Bir aralık Te· 
muçin ile Taycut kabilesi arasındaki 

düşmanlık son dereceyi bulmuştu. 
Bir gün Temuçin iki arkadaşile be· 

raber atlara bindiler. Soğuk vardı ve 
her taraf buz tutmuştu. Kabilesinin ya
şadığı yerlerle komşu kabile hudutları 
civarında dolaşmağa gittiler. Bu fırsat· 

tan istifade ederek hem av yerlerini 
gözden geçirmiş, hem de düşman hak • 
kında keş'Ü yaıımış olacaklardı. 

Öğleye doğru kabilenin konak ye · 
rinden epeyce uzaklaşmışlardı. Kuşba· 
şı kar yağıyordu. 

Bu sırada Temuçinin sağında giden 
bir yiğit uzaktaki bir yamacın kenarı· 
nı gösterdi: 

- Orada atlılar var. 
Bu adamın adı Yurguci idi. 
Diğer arkadaşı Yorgul ilave etti: 

- Bunların Taycut olduklarına ye
min ederim. 

Temuçin tasdik etti: 
- Evet, hakkın var ... 
Atlılar yaklaşıyorlardı. Onlraı birer 

birer saydılar. Tamam on iki kişi idi • 
ler. Biraz sonra onlar da Temuçinle ar· 
kadaşlannı g(innüş olacaklar ki yolla· 
rını biraz sola çevirdiler. 

Temuçin kızmıştı: 

- Burafara kadar nasıl gelebiliyor
lar. Elbet bunların cezasını vermeli • 
yim. dedi. 

Ve atını sürdü. 
İki arkadaşı da onun gibı yaptılar. 
Taycutlar geri döndüler ve kaçma -

ğa başladılar. Fakat bir taraftan da at
larının üstünde geriye doğru dönerek 
yaylarını geriyorlar. Ok atmak için ha· 
zır lanı yor lardı. 

Temuçinle arkadaşları da oklarını 
atmak için hazırdılar. 

İki taraf arasında hem bir ok düel· 
losu oluyor, hem de bir taraf kaçıyor; 
diğer üç kişi kovalıyordu. 

TemuÇin'in atı dah:ı çevik olduğu 

için diğer iki arkadaşından daha ileri 
gidiyordu. Yorgul ona: 

' - Bizden ayrılma! 
Diyordu. Fakat Temuçin sağından, 

solundan, başının üsti.inden vızlayarak 
geçen oklara hiç ald1rmıyordu. 

Bir aralık Taycutların atbkları ok
lar o kadar çoğaldı ki Temuçln'in atı 
yaralandı ve kalpağı başından düştü. 
Ayni zamanda bir ok onun ağızına gir· 
miş, diğeri boğazına saplanmıştı. 

Temuçin kanlar içinde attan yuvar-
landı. · 

Taycutlar: 
- Artık sağ kalmaz! 
Diyerek uzakla~tılar. 

gidişle çok geçmeden boğulacağı mu· 
hakikak gibiydi. 

Gerek Yurguçi ve gerek Yorgul te .. 
lflş içinde idiler. Artık düşmaniarını de
ğil, hanlarını düşünüyorlardı. Onu kur 
tarmak lazımdı. 

İkisi .de atlarından yere atladılar. 
Karlar üstünde ve kanlar içinde kıvra· 
nan Temuçini kaldırdılar. Okları çı -
kardılar, 1."1ın ağızda ve boğazda birikip' 
te Temuçini boğmasın diye yüzüniı ye· 
re doğru çevirdiler. 

Kar hızlandı. 
Yorgul Temuçini en yakın ağaç al· 

tına götürdü. Etraftan kuru dalları top· , 
!adı; kendi kürkünü de çıkardı ve he -
men bir ateş yaktı. Kürkün bol ve u ~ 

zun tüyleri etrafa koku saçarak alev a 
lev yandıkça odunlar da tutuşuyordu. 

Yorgul bu ateşin içine taşlar alıyor. 

Bu taşlar ısındıkça hemen alarak üs ~ 

tüne kar atıyordu. Sıca'k trşın üstüne 
atılan karlar çarçabuk eriye. r ve sıcak 
bir buhar çıkıyordu. 

Yorgul çok pratik bir düşiince ile bu 
sıcak buhan Temuçinin dudalcları ara, 
sından ağzına tutuyor; oraya girmesiı 
ve ağzını da ısıtması için etraimı avuç) 
larile kapatıyordu. 

Böylelikle Temuçinin boğazında 

pıhtılaşan kan eriyor; dışarı akıyor ve 
genç adam nefes alabiliyordu. 

Bu işi uzun zaman yaptılar. 
Temuçin rahat :ıefes almağa haşla• 

mıştı. Yaralarından da artık kan ak • 
mıyordu. Fakat bitkin bir halde idi. 
Onu bu halde ata bindirmek, sarsıla 

sarsıla saatlerce yol yürümek de ayrı 
bir tehlike olacaktı. Bunun için oradan 
ayrılmadılar. 

Yaralarını elden geldiği kadar sar· 
dılar; yatırdılar. 

Güneş battı ve ortalığı koyu bir ka· 
ranlık bastı. 

Kar da dinmek bilm'yordu. Soğuk 
gittikçe artıyordu. 

Yurguçi kendi yağmurluğunu çıkar· 
mış; ellerile Temuçin:n üstüne tutarak 
küçük bir çadır vazifes: gördürüyordu. 

Temuçin bütün gece yarı baygın bir 
halde kaldı. 

Yurguçi de bir an bile gözlerini kl:lpa 
madı. Yağmurluğunu onun üstünde bir 
çadır gibi tutmakta dev:ım etti. Kar sa· 
baha kadar devam etmişti ve yağmur· 
!uğun kenarları hizasından iki tarafta 
yığılmış; Temuçin bu kar yığınının or· 
tasında ve çukurda !{almıştı. 

Temuçin sabaha karşı biraz canlan· 
dı. Uyku ve istirahat ona kuvvet ver • 
mişti. 

Tan yeri ağarırken ikı arkrıda~ onu 
ata bindirdiler. Diz boyu karı ... örtiilü 
ovadan. buz tutmuş derelerden geçire • 
rek çadırına getirdiler. Orada daha iyi 
teda,·i edildi ve bir kaç hafta sonra es· 
kisi gibi genç ve dinç oldu. 

Temuçin bu iki sadık ve cesur arka· 
daşın iyiliğini hıç bır zaman unutma· 
dı. İmparatorluk kurduğu ve Cengiz 
üm•anını aldığı zaman onlara d<t Tar • 
han ünvanını verdi. 

Temuçinin boğazmdan akan kan ağ· 
1 .. ma doluyor, pıhtılaşıyor ve dışarı çı· 
kıyordu. Temuçin nefes alamıyor; acı
dan ve nefessizlikten kıvranıyordu. Bu 

Tarhan ünvanmı a!anlar vergı ver
mezlerdi. Harpte elde ettikleri mal ve 
esirlerin büyük bir kısmını, diğer ku • 
mandanlar ve kabile reisleri gibi haka• 

(Devamı 11 inci sayfada) 
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Maliye Vekilinin Mecliste 
dünkü mühim nutku 

( Baştarafı 3 üncü .sayfada ) vel yüksek huzurunuza arzetml§ olacak-
llye bütçesine aynca 500 bin lira kon· lannı ümit etınekteyim. 
muştur. Muamele vergisi 

Memleketin dahili emniyet ve buzu- Muamele vergisi kanunu esası mahf11z 
runu temin vazifesini üzerine almış olan kalmak üzere tatbik şekilleri v~ bunların 
jandarma ve emniyeti umumiye bütçele- ıslahını temin edecek suretleri ihtiva et
rine de 1.700.000 lira ilive edilmiştir. mek üzere hazırladığımız layihayı bü-
Şarkta yeniden ihdas edilecek beş ka- yük meclise arzetmiş bulunmaktayız. 

za ile bununla müteradif diğer teşki13t Yine bu sene sanayiin kuvvei mu -
için muhtelif bütçelere 1.500.000 liraya harrike olarak kullanılan elektrik ve 
yakın ilaveler yapılmıştır. petrol, benzin ve müştekkakı üzcnndeki 

Fuat Ağralı su programının ilk faali- vergi nisbetlerinde mühim bir tahfif ya
yeti senesi için 4,250,000 lira, deniz yolla- pılması için lamn gelen tetkikler ikmal 
rı vapurlan için beş milyon lira, Eti ve .edilmiş, kanun layihasının birkaç gün 
Sümer Bank sermayelerinin tezyidi için içinde yüksek meclise takdimi mukarrer 
beş milyon fevkalade tahsisat ayrıldığım bulunmuştur. 
bildirmiş, madenlerin işletilmesi iş:nin Bilmünasebe evvelce arzettiğimiz vcç
inkişafı devresine girmiş buhmduğumu- hile, varidat hususundaki hedefimiz VPr

r;u anlatarak demiştir ki: gilerimizin mümkün olduğu kadar mü-

- Çok zengin maden kömürü mmta- k~llefi iz:a~ e~yec~k şe~de o~ı .':~ 
kamız.ın en büyük kısnu bu seneden ili- nısbetlennın istihsali tazyik ve ıstihla.u 
baren Eti Bankın eline geçmiş bulunu- tenkis edecek dereceye varmasıdır. 
yor. Goleman krom madeni istibsalat.ı- Binaenaleyh m~telü vergilerimizde 
nın büyük bir nisbette artmasını 1.emın tarh ve tahsil usullerini ıslah ve tensiki 
edecek olan fenni tesisat ikmal edilmiş ve imkfınlarla telif edilmek suretiıe ver
oluyor. Yine bu sene zarfında Karasan gi nisbetlerinin tahfifi emrinde başlamış 
bakır madenini işletmeğe başlamış ola- olduğumuz mesaide devam edeceğimizi 
cak ve Ergani bakır madeninin de b?r yüksek huzurunuzda arz ve tekrar ey

sene sonra işletilmesi icap eden tesis:ıt lerim. • • • • • • . 
ve tertibatını yapmış bulunacağız. Nakit ışlenmız ve hazıne '\-azıyeh 

Maarifin fevkalade bazı işler ıçın Yaptığımız tahminlere göre 1937 ma1i 
1.500.000 ve iskfın işleri için 2.500.000 lira ~lına ~O -~!yon liralık bir mevcut ile 
tefrik edildiği gibi hastaneler tesisat ve gırece~mızı. ~'":et~e. u~uyoru~. 
insaatı ve Ankarada yapılacak Tıp Fa- Hnzıne vazıyetımızı gun geçtıkçe dıı
kü:.ltesi binası taksiti için 900.000 lira tah- h~. çok salah ve inkişaf gös~ermcktedi~. 
sis edilmiş, yaş ve kuru meyva1arın ıs- -~~ny_anın. b~ karışık .devresı~de -eı: bu: 
lahı için Ziraat Vekaletine de başkaca yıık ışlerırnız en genış kredı tcklıflcrı 
630.000 lira ayrılmıştır. bir çok sermayedar ve teşebbüs crbabı-

Vilayetlerdeki hükumet konaklarımı- nın rekabeti karşısındadır. 
zın inşaatı için her sene bütçenin rnüsa- Uzun senelerdenberi Türkiyede iş ara
adesi nisbetinde ve tedricen tahsisat a- ,mak ve almaktan uzak kalmış olan fngi
yırmanın mevcut ihtiyacı tamamen knr- liz sermayedar ve müteşebbislen sana
şılamağa kafi gelmediğini görüyoruz. Bu yiimizin çok haya~i bir şu~~ ve h.a~~ 
itibarla en lüzumlulardan başlıyarak üç anası sayılan demır sanayıını tesıs ışını 
dört senede sarfcdilmek üzere şimdiH!< geniş kredi csaslanna istinaden diğer ya· 
5 milyon liraklı bir inşaat programı ha- hancı taliplerin yaptıklan tekliflerden 
zırladık ve başlangıç olarak 1937 senesi mühim bir fiyat tenzili ile taahhüt et
için fevkalade varidattan buna 500.000 miş bulunuyorlar. Bundan bnşkn b3z1 
lira ayırdık. Kezalik şarktaki umumi mü- fenni tesisata da yine muhtelif İngilız 
fettişlikler rnıntakalanna ait imar ve in- grupları talip rnevkiindedir. • 
şaat işleri için de 2 milyon lira ayrıl- İngiltere ile iktisadi ve ticari müns-
mıştır. scbetlerimizin bu hayırlı başlangıcının 

Fevkalfıde tahsisatın ıo milyon ııraya gün geçtikçe inkişafa doğru gideceğini 
yakın kısmı da memleketin müdafaa ve kuvvetle ümit etmekte haklı olduğumu 
aynı zamanda cihan sulhünün en kuv- sanırım. Çünkü Atatürk rejiminin taah
vetli vasıtası olan milli müdafaa hfamet- hüde sadakat ve düzgün tediye zihniye-
lerinin takviyesine tahsis edilmiştir. tini bu eski dost ve zengin millet fıileıı 

v ·d t h .. t • görmüş ve Türkiye ile iktisadi münase-
• nrı 8 u çesı . .. ~ batın inkişafı kendileri için de ne kadar 

F~~t Agralı bunda~ ~nr~ vandat bu.- faydalı olduğunu anlamış olacaktır. 
çesını anlatmış, demıştır ki: Devlet itibarının arzcttiği inşirahlı 
c- 1037 senesi zarfm~a norm:ıı varidat vaziyetinin yüksek meclisinin hiç yanıl

~embalanm~zdan ~31.020.000 lıra alaca- mıyan ve daima yükselmeyi işaret eden 
gımızı tahmın etmış bulunuyoruz. isabetli ve nurlu kararlan il h I b 1-

B k . b- . d h . ·-· e usu u 
. u s~ne ı utçe~ız e ta ~ . ettıg:- duğunu huzurunuzda arzetmeği de k en-

mız vandatın 36 mılyon 825 bın lirası ı- dim irin bir vnzif .1 . d . :ıı c sayanın. 
rat ve servet vcrgı enn en, 100 mılyon n·· . . t• • 
238 b . ı·. ·· ··k 1 ovız vazıye ımız 

ın uası, gumru ve rnuame e ve Fuat Ag"ralı b d d "" · · . . • . . . . un an sonra ovız va7.J· 
ıstıhluk vergilerınden, 37 mılyon 959 bı:ı yetimı·zı· ve du·· · t · h . . . .. nya para vazıye ım ız;ıı 
lı~ası da. ınhısarlardan .ve mutcbakı 56 ederek demiştir ki: 
mılyon lırası da muhtelif varidat ve ha- Hükumetimiz bir taraftan Anadolu de-
sılattan terettüp etmektedir. miryolunun mubayaa bedeliıu te kil . 

V ta ·ı · · · h k1 k · ş e . ası . sız ver~ı erımızın ta a .m ve 1 den ve altın Isviçre frangı ile ödemE•ktc 
cıba_y':t~ ~sullcrınde kolaylık ve sadelik J olan aksiyon ve obligasyonlaruı devalür> 
te1:11~11 ıçın yapı_lmakta olan tetkikat bit- 1 frank üzerinden ödemesi yolunda ic:ıp 
mıştır. Bu tctkıkattan elde edilen neti-! eden teşebbiislere girişmiş, bu hususta 
C:!ere ~o~e, b~ v?rgiler tahsili emval hü- şirket mümessillerilc mutabık kalmış W? 

kumlerını de ıhtıva etmek üzere vası•a- · k t h t" · · d b tab . · şır e eye ı umumıyesı e u mu a-
sız vergıler kanunu namile tek bir kanun k t t d.k t · t· n· · ta ftaı k. 
h l. 1 . a ı as ı e mış ır. ıger ra ı es ı 

a ıne top amak suretıle projesı hazır- d.. · · ·1 d T '" • 
ı ştı Ö ·· - d k. . uyunu umumıyeyı temsı e en un: 

danın.ık r.k num
1
. uztake dı _ıçtiedm~l dev~esb- borcu tahvillerini devalüe Fransız :fran-

e yu se mec ıse ım ı eccktır .. . . 
· gı uzerınden tedıye etmek hususunda 

Kazanç vergisi 
Bu umumi layiha içinde vasıtasız v ... r

gile>r kanunlarımızın hepsinde ve bu me-

yanda kazanç vergisi kanunununda. ica~ 
cde>n ıslahat esasları tamamen derpiş 

edilmiştir. Şu kadar ki bu büyük layi'ı~ 
üzerinde yüksE k meclisin yapacağı ince
lemelerin uzun müddet sürmı.?si tablid!r. 
Bu ıslahatın bir kısmının ise müstacelen 
yapılmasını gC'rC>k mükellef, gerek han
ne CC'phesindC'n çok faydalı ve zaru,·i gfr
mekteyim Bu ıslahat bilhassa kazancı :ız 
mükellcflerdrn agır görülen nisbetlerm 
tahfıfino ve tatbikutta müşküla. ve fÜ-

rünc<'m !eri tcvlid eden bazı noktaları 
deg"stirmeyC' matuftur. Bu ..; b ble l:,u 
müstacel kısmı ayrıca küçük bir l[ yil a 
halinde Büyük Mcclıse arzetmi? b11lunu· 

yorum. Taallük ettigi encüıncnlcrın dP 
ayıdığımız kısının chemmiyetinı ve müs
tacPliyetini takdir buyuracağına eminim 

ve bu içtima devresinin hitamından e\. 

idare meclisi ile temasa girişilmi!i ve hii
,kümetin tekliflerini tetkik eden meclis 
noktai nazarımızdaki zarureti tasdik et
mek suretile borçlarımızın frangın hali 
hazır kıymeti üzerinden ödennıesıni ka
bul etmiştir. Bu suretle muvaffakiye:lc 
neticelendirilmiş olan bu iki teşebbi.ıs..i
müzden birincisi devlet dcmiryolları btıt
cesinde senC'vi bir milyon 200 bin, ikin· 
cisi de umumi muvazenede senevi 2 mıl
yon liraya yakın bir bütçe tasarrufu ve 
hc>r ikisi de döviz tcdiyatımızda bu r:ı

kamların yarısı nisbetinde olara1< senevi 

bir milyon 600 bin liralık bir döviz ta
sarrufu tc>min etmiş bulunmaktadır. Dü

yunu urnt,ımıycdcki tasarrufumuzun 47f) 
bin lira katlan bu borcun fevkalade ü· 

mortismanına tahsis edilmiştir. 

Harici ticaret 
Harici ticaretimizde de mühim ink•

şaflar görülmektedir. 1936 takvim yılın
da 92 milyon 531.464 liralık ithalata mu-

Memurlarm mesaısı ve 
Şirketi Hayriye vapurları 

B1r okuyucumuz yazıyor: 
c- Blr mayıstan itlbaren dairelerde me

sai saati başlangıcı 8 buçuk olarak tcsblt e
dilmiştir. Halbuki Boğaz\çinin lkl yakasında 
oturan memurları İstanbula getiren vapur 
blr mayıstan itlbaren değişen tarifeye göı-e 

sa.at 8 zl kırk beş geçe Köprüye yanaşmak
tadır. Bu tezad teşkil edPn hareket Boğaziçi 
yolcularını müşkül vaziyette bırakıyor. 

Bundan evvelki vapur lse bir saat dıı.ha 
erken kalkar. 

Yakın zamana gelinceye kndar memurlar 
Köprüye (8) zl (25) geçe getirilmekte idi. 
Blz tarifenin gene o şekilde düzeltilmesini 
Şirketi bayrlyeden rica ederiz.• 

* Taş mektep harap oluyor 
Ayasofyada okuyucularımızdan Klımll 

Cengiz yazıyor: 
- Sultannhmettekl '111.ş mektep, eski ve 

tarlhl blr binadır. Bu binanın kapı üstüne 
gelen t.ısmı tamamlle yerinden kalkmış, 

harç kısmı meydana çıtmış ve demirler sıy
rılmıştır. Şimdi burası :naarlfln deposudur. 
Fakat gün geçtikçe eskimekte ve haraı>, ol
maktadıi. Tamlrl bwusunda a!Akadarların 
nıızan dikkatini celbederlm. 

* Adapazar1 tapusu ve bir 
SelAnik mübadili 

Adapazannda Satuya mahallesinde otu
ran Sellnlk mübadillerinden Bayan Emine 
isminde b1r okuyucumu& yazıyor: 

- 928 da Adapazannl. gelcllğlmlz znman 
1blze Saknrya mahallesinde blr ev verdller. 
Fakat tııpu senedlnl blr t.ürlU alamadık. Bu 
sırada lbUyar blr kadın geldi. Evin ıılt ka -
tındaki odayı kiraladı. Aradan bir müddet 
geçtikten sonra hayretle öğrendik ki, bu ih
tiyıır kadın evin tapu senedlnl kendi üze
rine almış. Bit.tabi iş mahkemeye aksetti. 
Şürayı Devlet bize hak verdi. Fakat b!lrada 
tapu ihtiyar kadından blr türlü bize devre
dilemedi. Kadın !ki sene evvel eceme ölünce 
yeniden tapuya müracaat ettik. ihtlynrın vıı 
rlsl yoktu ve blnaenaleyiı hakkımız olan e
vin bizim il.zerimize devıiııl istedik. Fakat 
gene bu mesele bir netice vermedi. HAln do. 
uğraşıyoruz. Bütün bu uğraşma esnasında 
da evden çıkmadık. Hep ayni evde oturduk. 
Şimdi vergi memurları bizden evin vcrgisl
ııl istiyorlar. Ev bizim ol~a. tapu senedlle ü
zerimize kaydedilse hem vergisini vercr.cğlz, 
hem de tamir edip yenlleştlrmeğe çalışaca -
ğız. 

Adapaznn tapu müdürlüğünün bu h:ısrJs
ta nazan dikkatini celbetmeıılzi dilerim .• 

* 
Siz ne dersiniz? Bu Profesör 

190 yaşmda omlah 
Maruf bir İtalynn muharriri Roma gaze

telerinde 290 lisana a~lna blr Alınan profe -
söründen bahsetmişti. ve bu fıkra da tercü
me yolu lle Son Post.aya da geçmişti. Dik -
kaUl bir okuyucumuz Bay M. Rıza bu yazıyı 
okumuş, diyor ki: 

- Fıkrada profesörün yaşı hakkındn fikir 
verecek bir şey yoktu. Faka;; cprofesörün her 
on yılda ıo - ıs lisanı blrden ö~renmtş oldu
ğu9 kaydına bakarak şimdi 193 yaşında ol -
mo.sına hükmettim. Siz buna ne dcrslnız.? • 

* Okuyucumuz tamamllc haldı, biz cbnna 
bir şey dlyemlyerek~ mektubunu kaydet -
mekle iktifa ediyoruz. 

* Kütahya tapu mUdUrlügU ve 
bir tesekkiir 

' Kütahyııda Yeni 'I'ahal'd9. attar ve bak-
kal Servet, bir ipotek muanıclesl için Kütah
ya tapu müdürlüğüne baş vurmuş, hnvnle e
dilen evrakı 17 daklk:ıda tamamlanmış. Bu 
yiizdcn karlimiz Kütahya tapu miıdür ve me
murlarına teşekkür etmekte ve dairenin ın
tızam ve sür'atınl öğmektedir. 

* Nazilli Halkevindeki müsamere!er 
Nazilli gençlerinden Bahri 'Ievflk Naz!ı 

remıi günlerde ve ınuhtellC zama.nlarda Na
zını Hıılkcvine yalnız muayyen eşhasın gire
bildiğini, bu kültür kaynnğındo.n kendisi gi
bi bir çok gençlerin istifade edemediğini !d-
dia etmektedir. 

Biz bunun bir sul tefehhüm olduğunu san 
makta ve Nazmı Halkevl Başkanının nnzan 
dikkatini celbetmekteyız. .............................................................. 
kabil 117 milyon 733.153 liralık ihracat 
yapılmak suretile 25 milyon 20168!) lira 
raddesinde bir ihracat fazlası temin e~il

,miş bulunmaktadır. 

· Milli para 
1936 senesi nihayetinde altın bloku

nun dağılmasına ve Fransa, İsviçre, Ho
landa ve İtalyanın paralarını devalüc et
miş olmalarına rağmen 930 senesinden
beri fiili istikrarını muhafaza etmekte 
olan milli paramızın kıymetinde hiçbir 
sarsıntı husule gelmemiştir. Her sahada 
ileriyi isabetle görerek hareket eden 
cumhuliyet rejimi paramızın kıymetinin 
korunmasındaki savaşını da azımle ve 
muvaffakiyetle takip etmiştir. Bu münn-
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Dünyanın en zengin adaını 
dün sabah öldü 

(B<ı§tarafı 6 ıncı mpfada) 
Annesi razı oldu, derhal çiftçi bulundu 

ve kendisine para ikraz edildi. bir senet 
alındı, ve bir sene sonra da mavı vazo
nun içine 53.5 dolar girdi. 

«Zengin olacağım!» 
Küçük Rokfeller mektebe gidiyordu. 

Bir sene sonu talebeler grup halmde re
sim çıkartıyorlardı, Rokfcller de bunla
rın arasında idi Fakat birdenbire omu
zuna dokunan bir el onu grupun içinden 
çekti çıkardı ve abus yüzlü hoca: 

- Bu kılık ile resim çıkaramazsın! de
di. Rokfeller fakirdi, babasının nercd~ 

olduğunu bilmiyordu. Bu acı ihtar onun 
kalbine çok ağır bastı. Ve ·o gün karar 
verdi: 

- Zengin olacağım ..• 
Rokf ellerin ilk ve son aşkı 

John Davison Rockfeller arlık bir lise 
talebesi idi. Klevlanddaki muhtelit lJse
de okuyordu, orada esmer ~şmanca bir 
kızla tanıştı, Cavo Celestio Spelman üç 
sene sonra madam Rokfeller olacaktı. 

Rokfeller her şeyi sırasında yapmasını 

biliyordu, kendini aşkın hulyalanna kap
tırmaktansa bir iş aramak lanın geldiği
ni anladı. Ve yüzlerce yüzüne kapanan 
kapıdan sonra bir bakkalın yanına mu
hasip olarak girdi. 

cıı Yanınızdan aynlıyorum• 
Gayet iyi işi olnn bakkal genç Rokfel

lerin çalışmasından fevkalade memnun
du. Bir sene sonra onu yanına çağırdı: 

- Azizim ded~ senelik tahsisatınııı 
700 dolara çıkardım. 

Rokfcller hiç sevinç asarı göstermeli i: 
- Ben 800 dolarlık işi yapıyorum. Tah

sisatımı 800 dolar yapınız, dedi. 
Patronu bu teklifi kabul etmedi, o da 

hiç sesini çıkarmadan çekilip fitti. Üç ay 
patronunun onun mesaisini :akdi.r ede
rek 800 dolar yapmasını bekledi. 

Rokfeller hayatının bu kısnıını bilaha
re şöyle anlatmıştır: 

- Patronların en büyük kabahatlan 
maiyetlerindeki insanları takdir etme
mek ve onları başka iş bulnmıyncakıarı
nı zannederek istismar etrncğe kalkış

malarıdır, üç ay sabrettim, ve iki lngiUz 
ile birleşerek ona rakib bir mağaza n1r-
mağa karar verdim, gene pat.conun kar
şısına çıktım. 

- 800 dolar verecek misiniz? diye so1 -
dum. O gene işlerinin bu parayı vermc
ğe mütehammil olmadığından, ileride 
düşünüleceğinden dem vurunca: 

- Öyle ise çalışmıyorum! dedim ve ay
rıldım. 

Arkamdan 1000 dolara kadar parayı 

artırdı, fakat ben artık bir bakkal dülı:· 
kanının üç ortağından biri olmuştum. 

Bu tarihten sonra, Rokf eller scrve« 
ulaşıyor, çok dürüst çalıştlğı için h: 
yerden yardım görüyor ve yalnız b~ 
kallık işinde ilk sene 500.000 dolarlık cırt 
yapıyor. 

Petrole akın at 
Roldeler petrol işine ahbablarınd 

birinin ısrarile ve hemen zorla giriY~rı 
O kadar ki ilk l..-urdukları şirkete ~
bile vermek istemiyor ve iki sene .ınu fı· 
detle bu şirketin dahill ve sessiz bır 11 il 
zımı olarak çalışıyor, bakıyor ki iş :ın ' 
him, bu sefer bu tarafa teveccüh edi'Y ~[ 
İlk iş olarak rakiblerinden Flagler ı e 
birleşiyor. Sonra da o civarda bulun~~ 
bütün diğer şirketlerin hisse senedJ.eflW 
satın alarak işe vazıyet ediyor. 
İstandard Oil kumpanyasının kuruluŞ" 

Nihayet 1870 yılında bir milyon dolııt 
ile Standard Oil kumpanyasını kutı.ıY0!' 
fakat bütün sermayeyi akrabası arasın· 
da taksim ediyor. 

Rokfeller artık fevkalfuic kazanlyor· 
Rakiblerinin mallannı sattırmamak i~iıJ 
birçok çarelere baş vuruyor ve bu badi· 
seler de isyan doğuruyor. Meseli Teksıt!I" 
ta Standard Oilin bir tenelre petroıunıı 
satmak 10 sene hapis yatmağa kAfi ge
liyor. 
Meşhur gazeteci Hörst bir gün Ro~· 

!eller ile siyasi adamlann arasındaki ınu· 
nasebetleri ortaya atarak Rokfellere hÜ" 

cum ediyor ve Rokfcller de tahtı mutııı· 
kemeye alınıyor. 

Herkes Rokfeleerin aleyhine dönxrıiiŞ· 
tür, o sakin ve sakit mahkemeye geliyor, 
hiçbir şeyden haberi olmadığını fiilen W 
ten çekildiğini bildiriyor, fakat mablcC
me de bu müessesenin kapatılmasına 1=3• 

rar veriyor. Rokfeller bu haberi evinde 
alıyor, derhal şu karan veriyor: 

Müessese dağılacak, 34 şubesi de ınub· 
tariyete kavuşacak ve her biri ayn bit 
müessese olacak. Bu 34 şube merkeı0 

bağlıdır, ve merkezin de hiss~ senedleri 
Rokfellerdedir. 

Kanun başka bir müesseseyi ıecrirıl 
etmiştir, halbuki onun yerine başka 3~ 
müessese peyda oluyor. 

Kanun nazarında mağhlp olan Rokfel· 
ler hakikatte gene muzaffer oluyor. Rol<· 
fcller o tarihte 72 yaşındadır ve artık is· 
ürahate çekiliyor. 100 yaşına kadar ıntı· 
hakkak yaşamağa karar veriyor. 

Bu müdhiş adamın hayatta yapanııı· 
dığı yegane şey. 100 yaşına kadar yıışs· 
mak kararını yerine getirememi~ oı:ınıı· 
sıdır. 

sebetle bundan yedi sene kada:.- evvel [ adam başına bir lira bile isabet etmcıncl<~ 
milli para hakkında Büyük Başkanım1z tedir. 25 milyonunun tamamı çıkarıldığı 
İsmet İnönünün yüksek huzurunuzdaki ı zaman adam başına 1,40-1,50 kuru~ıoI< 
beyanatını hatırlatmak isterim. Başba- ufak para isabet edecektir. Bu miıctarıfl 
kan aynen şöyle demişti: cParamızm hal ihtiyacımızı tamamen tatmine kifayet 
ve atisi emindir. Kıymeti muhafaza olu- edeceği şimdiden kestirilmez. 
nacaktır, hiç kimsenin parası her hangi Evvelce bastırılmış olan eski nikel ,.c 
bir suretle tehlikeye maruz değildir.. bronz paraların tedavülden knldınisrtılt 
Cihanın bugünkü badireleri içinde da- yenilerinin tedavüle çıknrılma~ta oJdtı· 

,hi geniş bir istikbal için kuvvet ve c- ğunu ve bu mesaimizi önümüzdeki sene
hemmiyetini muhafaza eden bu hakikate de daha ziyade inkişaf edeceğini arıc
uygun vatandaşlann nazan dikkatini derim. 
celbetmcyi faydalı görüyorum. 

Merkez Bankasının altın stoku geçı . .m 
mayıs bidayetinde 30 milyon Türk lira
sına tekabül ettiği halde bugün yani bir 
sene sonra bu miktar 36 milyon 700 bin 
Türk lirasına tekabül edecek miktara va
sıl olmuştur. Her vesile ile bu stoku tez
yit etmek emelimizdir. 

Borsa haricinde alınıp satılan eski 
Türk altınının demin arzettiğim parala· 
rın devalüasyonunu müteakip tedrici bir 
tereffüe meylettiğini ve bugün 1050-1056 
kuruş arasında alınıp satıldığını görmek
teyiz. Altının bu tereffüü tamamen sun'i 
ve bu fiatta alıcıları için her halde altın
da 100-120 kuruşluk bir zarar muhak
kaktır. Altın kıymetinde görülen bıt 
sun'i tereffüü üzerinde Maliye V ekalct: 
ve Merkez Bankası tetkikatta bulunmak
tadır. Ben burada meseleye mahza va
tandaşlan ikna için temas ediyorum. 

Gümiiş para 
Tedavüle çıkarılmış olan gümüş para· 

lnrla ufaklıklar memleketin bu nevi te
diye vasıtalarına olan ihtiyacını tamamen 
karşılamaktan uzak olduğu göri.ılnıüş, te
davüle çıkarılacak gümüş paraların ye
kununu 25 milyon liraya iblaf~ hususun
da hükumete saJahiyet verilmişti. Bugu
ne kadar basılan madeni gümü~ paral<ır 
yekunu 16 milyon liraya baliğ olmuştur 
ki, memleketimizin nüfusuna nazaran 

. Borçlannuz -
Gerek dahili ve gerek hnrici borçları• 

mızın önümüzdeki seneye ait faiz ve jtfB 
k ~ anşıklıkları tamamen bütçeye kon . 
muştur. Borçlarımızın, taahhüdlerirniıifl 
günü gününe tediyesi hususunda göster; 
diğimiz azami dikkat sayesinde devle 
maliyesine olan itimadın her taraft:' 
gündqn güne artmakta olduğu ınernnu111• 
yetle görülmektedir. 

Hususi kredi işlerinin memleket i1'~· 
sadiyatındaki kalkınma ile ahenkli bJt 

surette inkişaf etmekte olduğu ıneınrı11• 
~ll· niyetle müşahede edilmektedir. Ban 

lardaki mevduatın her sene bir rniJctıır 
daha kabarmakta olması keyfiyeti bn~~ı: 
mızın milli iktisat prensiplerımizc gıı~1 
den güne artan itimat ve intibakını bııı"' 
bir surette isbat eylemektedir. 

Sovyet aslıeri 
Ateşe/eri ~loskovadll 
Toplanıyorlar 

dıttl 
Londra 24 (Hususi) - Varşov11 •. e 

Daily Ekspres gazetesine bildirildigı~l 
göre. Sovyet harbıye nazırı Mnrc~ • 
Voroşilof Avrupa, Japonya ve AJr!er:8, 

kada bulunan bütün Sovyet askerı 8 
09 

şeledne, 1 O hazirana kadar Mosk0 ''
8 

toplanmaları için emir verılrni.ştir. 



Yurdda gençlik bayramı 

8cımsundcı 19 mayış her yerden daha büyük bir al4ka ile kutlulanmıı, gündü.ı efine cız nutlanw mmuim yapılmq, 
lece fener alayı tertip edilmiş, bir çok hatipler söz söylemifladir. idman fenli kleri de havanın Jcapalı olmasına TaD • 

~ .. ~~~-~!:..!~!!:~:!~.~:.~~:'.?.!!~.:..~esim Samsunda yapılan ıenliklerdn muh telif intibaları g&tennektedir. 

Guaplar arasında J 
Cihan harbine neden 

girdik, nasıl girdik, 
nasıl idare ettik? 

ı..ı~~diseler maziye intikal ettikçe ve es
~çe, kıymeti ve değeri artar ve vü -
: Yavaş yavaş yerini bulur. İşte ta -
ı..~}çin en doğru seyir budur. Geçen yıl
;:_~ gerimizde kalan ve en büyük ta
."'11 hadise olan büyük harpte, seneler 
~~e yeni ve vazih safhalarile açılıp 
--IJlaktadır. 

't\.,~eral Klzım Karabekir, bu harbin 
•urk milletine ait safahatını tesbit et -
~ek t\mere yeni bir teşebbüse giripniş 
vulunuyor. Büyük harpte bizim umumi 
l'aziyetimizi, devletin muhtelü 'yabancı 
:ıet gruplan arasındaki tereddüdünü 
~be gİri§imizin açık ve acıklı saf -
lilt göstermeyi hedef tutan üç cilt-

bir eser hazırlıyor. 
~u Berinin birinci cildi cCihan Harbine 

en girdik?> ismi altında intişar et -
~~unmaktadır. Bu ilk cildde eski ğe
~kısa bir mukaddeme yaparken, hem 
~ iki türlü yazılış şeklinden bahse
il or, hem de Osmanlı imparatorluğu -
ı...~ ton günlerinde idare mekanizrnas.1 
~da bulunanlann bildiklerini, yap -
~ı yazıp bırakmadan göçüp gittik
~ böylece tarihi ve milli borçlannı 
hı iklerini anlatıyor. cHalbuki di -
lnıı taraftan biz umumi harbin safaha -
' lloltete, Liman Fon Sanders, Golç 
4-1 gibi yabancı unsurlann hatıralann-

l alıyoruz, diyor. 
~~~ Yllmın haziranında Bosnada A -
dti"iurya - Macaristan veliahtı öldürül
'6)ı·· zaman general Pariste olduğunu 
)Op Uyor ve böylece hatıralarına başlı -

~ıraların birçok yerleri oldukça a
lı.ı; dır. Şimdiye kadar yazılmamış saf
lilıd'e çok değilse de, umumi harbin ari!e
~1~ lhesela Rusya gibi muazzam bir 
"-rİwı Türkiyeye karşı gösterdiği o -
lttıı~' bilhassa münasip bir ifade ile an
--::_Y_~~· Kitabın içinde bugüne kadar 
,~emiş sefaret telgrafları da ol
~~anı dikkat birer vesika telikki 

tıt. "'laJruz eserde, umumi harple bağı pek 
Jıit ~ kısımlar göze çarpan bir fazla
l'l :ıeı:mektedir ki, bu hadiselerin sey'k b~ hayli büyük bir mani teşkil 
lıtt tedir. Mesela cRusyanın tarihine 

Kırklarelinde 19 mayıs münasebetile V apılan tezahürat çok güzel olmuş, gece 

de Ana piyesi temsil edilmiftiT. Reıim temsil veren Halkeın gençlerini gö.ter--

tnektediT. 

Ala§ehiTde hukuk 1&4kimt Jlüfit Brku yumcu oflunuta IMfJcatlltfmcla, Almupot: 

tıamile bir klüp tuis edilmi§th'. Gftıçler, klübe büJliik bit' talbet N aWccı göa. 

teTmektedirln. Akınapc>T 19 mayısta Ge nçln Birliji U. Mr fftılÇ ~ 5-0 "'9 

Zip gelmiftiT. Reıimde Akıuporun açıZaı töreninde k~ görtllmektedW. 

Söğüt (Huswi) - Söğütte vapılan ıp OT fenlikleriW ıençleıo 1500 mme,I 

5 dakikada kof"'UflaT, ciridi fa metTeıl• atmqlaT, yiikıe1c akmada biT mm"e ıo 

•nttm frtifaa çıkmıılar, tek adımcfc bef metre 75 ıantim cıtZamı§lardı,-. Jlüıaba

kalarda birincilue t1e ikincilere hedi11eı n verilmiftir. .Raina Söğüdün ıpor 

gençlerini göstermektediT. 

Millsta Jeıi Atatürk heykeli 

Ekonomik kalkınmamızın mes'ut .,. 

bir dönüm noktası 
(Battarafı 7 inci ıayfada) rilmtştir. Mevcud fabrika binaları dahi-

Mea'ut bir döaüm noktası: linde yapılacak bazı munzam tesisat ai-
1938 yılında zirai mahsuUerin sınai pari§ edilmiştir. 1937 yazında fabrika 

mamullere kaqı alım kudretinin ehem- imal kapasitesini arttırmış olarak çalışa-
miyetli bir tereffü kaydettiği raporda işa- . caktır. . 
ret edilirken, ayni yılda mamul piyasa- 1936 bilinçosu: 
1annın imtisas kabiliyetinin de genişle - Rapora bağlı bilanço, müessesenin ke-
dili tasrih olunmakta ve ekonomik kal - ~if bir inşa devresine has faaliyetinin 
kınmamızın bu mes'ut dönüm noktası karakteristik bir vesikasıdır. Bu hususi
hakkında şu değerli malumat verilmek - yet bilançonun aktif kısmının cfabrika
tedir: lara tahsis olunan sermaye> ve cyeni te-
cBankamız tarafından köylür..ü11 esas sisleı'> pozisyonlannda tam bir wzuh ile 

gelir membaı olan zirat mahsullerle, en tebarüz etmektedir. Geçen yılbaşın ·a 
fazla btihl4k tttiği nnai mtımullerin fiat- bankanın kurulmuş ve işlemeğe başlamış 
Zan üzerinden yapılan bir 1!eıaba göre fabrikalarına tahsis etmiş olduğu Hnna-

1936 yılında zirai mahsullerin sınai ·ma- ye yekunu 22.872.714,82 liraya; teBit ha· 
mullae karşı alım kabiliyeti. 1935 yılına ,linde bulunanlara yatırdığı sermaye ise, 
kıyam % 13,57 artmıştır. Binaenaleyh 7 636.430,64 liraya baliğ olmu~ur. Ban
bu ıatı§ sayesinde bir kısım fabrikalar- kanın maaş ve ücretlerle idare masrat
ca mamul fiatlarında tatbik edilen cüz'i ları, banka teşkilatının kuruluş devresi 
il4velerin satışlara tesiri olmamıştır. Sa- ihtiyaçlarile mütenasiben ve devamlı bir 
t1ı7lanmızın artışı, mamul f atlanndaki surette ittisa etmesine rağmen, bilin~o
terejfüe rağm.en piyaalann imtisas kud- sunda % 7,36 nisbetinde mahdut bir te
retinin yükselmi§ olduğunu göstermekte- reffü kaydetmiştir. Banka 1936 yılında 
dir.:t ).823.966,65 liralık bir kar temin etmiştir r 

Fabrikaların sabf)an: -
Sümer Bank idaresindeki fab.tkalann T. ihl ıl l 

umum satışlan 1936 da bir yıl evvele kı- ar en sag,a ar: 
,Yasen % 40,62 artmıştır. Piyasaya olan (Baş tarafı 9 uncu sahifede) 
satışlar % 178,38 yükselmiş, devlete olan na terketmezlerdi; hepsi kendilerine ka 
,satışlar % 42,32 düşmüştür. lırdı. Bundan başka hakamn yanına di .. 

İzmit fabrikasının kapasill.ı.ı. ledikleri zaman girebilirlerdi. Ne kaba· 

1 
Halen tam randumanla çaµşınakta ol- hat ~}erlerse işlesinler ceza görmezler .. 

~ulu halde, zaman zaman kendisine va- di ve bu yüksek imtiyazlar dokuz ne
'lrl siparişleri is'af edememekte olan İz- sil devam ederdi. 
pıit kağıt ve karton fabrikasının istihsal İki askerin sadakati bir imparator 
kapasitesini % 25 mikyasında arttrrmıya namzedini ölümden kurtarmıştl. 
j.mkAn verecek tesisat ilavesine karar v~ Turan Can 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Miktarı Cinsi Beherinin muhammen bedeli İlk teminatı 

1000 metre "i2 santim eninde ameri
kan bezi 
900 metre 125 santim eninde 1Uneri
kan bezi 

350 metre 90 santim eninde ıımeri -
kan bezi 

} 
1 
J 

27 kuruş 62 lira 92 K. 

35 10 santim 

35 

Dumlupınar ve Hakimiyeti Milliye mektebine lüzumu olan yukarıda cinsi, 

miktan ve muhammen bedelleri yazılı olan üç türlü bez açık eksiltmeye konul
muşlardır. Nüınune ve prtnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 

2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizasında gösterilen ilk teminat mak • 
buz veya mektubile beraber 31/5/937 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümen-
de bulunmalıdırlar. (2793) 

* * İtfaiye için lüzumu olan 70 milimetre kutrunda 2500 metre uzunluğunda keten 
hortum açık eksiltmeye konulmuştur. Bu hortumlann hepsine 3250 lira bedel 

tahmin olunmuştur. Şartnamesi lev8Zlm müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
2490 No. 1ı kanunda yazılı vesika ve 243 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz 

veya mektubile beraber 31/5/937 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (B.) (2716) 

* * Keşif bedeli 48350 lira olan merkez ha linde sebze hali inşası kapalı zarfia ek
siltmeye konulmuştur. Şartnamesi 242 kuruş mukabilinde levazım müdürlü -

tünden alınabilir. Eksiltme mayısın 29 uncu cumartesi günü saat 11 de Daimi 
Encümende yapılacaktır. İstekUler 2490 numaralı kanunda yazılı vesikadan baş
ka Belediye Fen İşleri müdürlüğünden alacaklan fen ehliyet vesikasile 3526 lira 
25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplarını 

havi kapalı zarflan yukarıda yanlı gün de saat 10 a kadar Daimi Encümene ver· 
melidirler. (B.) (2748) 

* * Senelik muhammen kirası 10 lira olan Karagümrükte Debağzade mahallesind& 
Fevzipaşa caddesbıde 52,50 M2 yol artığı teslim tarihinden itibaren 6 ay müd -
deUe kiraya verilmek üzere açık arttır maya konulmuştur. Şartnamesi levanın 
müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 75 kuruşluk ilk teminat mektup veya 

makbuzile 31/5/937 pazartesi günü saat 14 de Daimt Encümende bulunmalıdır
lar. (2769). 

Mikdan 

2 

* Cinsi ---Benzin tangı 

* Muhammen bedeli 

340 

İlk teminatı 

25,50 

'O'sküdara konacak tank yukarıda cinsi, mikdan ve muhammen bedeli yazılı 

olan tank puarlığa konulmuşlardır. Şartnamesi Encümen kaleminde görülebi 
lir. İstekliler 2490 numaralı kanunda ya zıh vesika ve hizasında gösterilen ilk te
minat makbuz veya mektubile beraber 27.5.937 perşembe günü saat 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2950) 

• \aı ~ışa ara serlevhasını taşıyan kısmı. .,._lir tapta, sonradan eklenmiş bi.r yama 
~ görüyoruz. Mademki, wnumbi 
~ bir çok entirakların, birbirinı takip 
tL :t hareket ve heyecanların bırbn i 
-.ı.,.ııe d ~ ' 
~id" uşen vak'aların topyekun bır 

Milis (Hususi) - Yeniden yapılmakta 
olan Atatürk heykelinin inpsına baş • 
lanmıştır. Bu heykel Cumhuriyet mey -
danında bulunan heykelden daha bü -
yük olacaktır. 

--·-----····-·-···-·· ·····------
fek tefelsüflere rağmen, eser, yarın için 
geniş mikyasta bir ehemmiyet taşıyor. 
Muharrirden beklediğimiz yegane şey, 

ikinci ve üçüncü kitabında yalnız umumi 
harp safahatını nakletmek, cfazla-. lar -
dan korunmaktır. 

NEOKALMINA 
de takiır. Bu devri, yalnız kendi seyri için
~ . P etmek daha münasip olur, ka-

..;:deyi_m. 
~afıh bütün bu fazla gördüğümüz 
"-1 ~ nı~talealar, hatta bazı yerler -

hır şekilde göze batan ufak~ 

Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Baş ve Diş ağrılan, Artritizm 

R. Ş. 

• 
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Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

386 -

ideal kadrn: Zengin, edip ve 
musikisinas kadın • 

Beğendiğim kadında Şekspirin dehası. 

Bethoven'in nağmesi, Karunun hazinesi 
ve Venüsün cazibesi olmalı. Bu tıpteki 
kadına bakınca kendimi görmek ve sev
diğim kadar sevilmek isterim. 

V czirköprü Orta cami mahallesinde 
Muzaffer 

- 387 -
Erkekte güzellik aramam 

Erkekte güzellik aramam. Güzel değil, 
fakat sevimli, göze çarpar bir kusuru ol
mamalı. Evine sadık, iyi terbiye görmüş, 
bir aileyi sıkıntısız geçindirebilecek ka-

- 392 -

Her şeyden evvel gönüllerin 
birleşmesi lazım 

Gönülleri bir olanlar birbirlerinde 
kat'iyyen güzellik aramazlar. Binaena

leyh gönüllerin birle~mesi temin olun

malı. Bundan sonra ortada güzellik veya 
her hangi bir hususiyet mevzuu bahsola

maz ve kıymet alamaz. Zaten her gönül

de bir aslan yatar. 

Kaş M. Erdena 

(Sarih adresi mahfuza.ur) 

-----.......... 1 • • • • 91 • • 1 • 1 • • • ---· 

biliyette olmalıdır. ,----------------

Ankara: Gülümser Resimli zabıta 
(Sarih adresinin neşrini istememi§tir) 

- 38s - hikayesinin 
Kıvı rcık saçlı , tonbul ve bana hal şekli 

aşık bir kadm isterimi 
Kıvrım kıvrım saçlı, orta boylu, kum

ral, tombul ve bana sönmez bir aşkla 

bağlı orta tahsilli bir kızı daima ararım. 
Çorlu: N. Bayer 

(Sarih adresinin neşrini istememiştır) 

- 389 -
Gözleri kıvılcım gibi bir erkek 
Beğendiğim erkek tipi: 
Kumrala çalan esmer, mat bir yüz, de· 

rin manalı çizgiler .. Uzun bir boy, geniş 
iki omuz, ölçülü bir bel, gözleri iki kı -
vılcım gibi pınl pırıl yanan tiplerden 
hoşlanırım. Mesleği subay olmalıdır. 

Z. N. E. Aukara 

- 390 -
Evine surat asmıyacak erkek 
Beğendiğim erkek tipi şudur: 
Tipi: Kumrnl, kıvırcık saçlı, yeşil göz

lü, esmer tenli, uzun boylu, geniş omuzlu. 
Ahlakı: Kadınına kendisini sevdirecek, 

ruhu temiz, kılıbık olmıyacak, ':!Vine gel
di mi yorgun olduğu için surat asmıya
cak, neşeli olacak. 
Mesleği: Ev geçindirecek kadar maaşı 

olacak bir lise öğretmeni. 
Manisa posta memuru Avram 

vasıtasile H. Ayla 

- 391 -
Kadm daima güler yüzlü ofmaİıf 
Beğendiğim kadın: 

Evine ve eşine merbut, yuvasını ve 
yavrulnnnı sever olmalıdır. Umumi eş

kiili noksansız olmalıdır. İyi anlayışlı. 
bilgili, ev ve elişlerile meşgul, daima gü
ler yüzlü olmalıdır. 

Tahsili ilk te olsa kafidir. 
Ankara Kani 

(Sarih adresinin neşrini istememiştir) 

Son Posta'nın 'I'cfriL ası: 44 

Kadın yere düşmeden evvel odada 
gezindi. Kapıyı açtı, kapadı. Tekrar 
odtıda dolaştı vemasaya oturdu. Hart, 
odada dolaştı ve masaya oturdu. Hart, 
kısımda, muşambanın üzerindek~ ıs
laklığı görerek (resim 4) mutat sabah 
sütünü alıp bir parça içtiğim (üç nu
maralı resme bakınız) anladı ve kend1 
kendisine düşündü: Pekala amma, bu 
şişenin tıpası ne oldu?... Ya şişenin 
içine düşmüş, veya masanın üzerinde 
ve yahut ta yere yuvarlanmış olma
lıydı. Tıpanın kayboluşu Hart'ın mi
desini bulandırdı. Sonra, gene birden 
hatırladı, masa üzerinde duran süt şi-

şesinin, odaya ilk girdiği zamank1 
muhteviyatile, şimdiki muhtevıyalı 

arasında bir hayli fark vardı (3 ve 6 
numaralı resimlere bakınız) ve bun
dan bir hüküm çıkardı; ev sahibi, ki
racısının şişesine daha kiracı şişey; 

odasına almadan evvel zchiri koymuş

tur ve Hart doktora gittiği zaman da 
sütten zehirlendiği anlaşılmasın diye 
acele ile şişeyi değiştirmiş ve bu telaş 
esnasında da kapağını koymayı unut
muştur. 

Esasen polis te ev sahibinın odasınM 
da, nereden aldığını bir türlü söyliye
mediği bir takım paralarla, madam 
Graymesin posta çek defterini buldu. 
Cinayet kendi kendisine ortaya çıkmış 
bulunuyordu. 

NOT: [Madam Graymesin şiddetli 
bir soğuk algınlığına tutulduğunu, bu 
yüzden zehirin kokusunu almıyacağı
nı, sütün de bu zehirin rengini kaybe
deceğini gözönünde tutunuz!] 

M41CiTLEN8iK9 
' 
- Ooo, sen misin?. dedi, sorma ba· 

şımıza gelenleri... Dün gece, hep bera
ber geç vakte kadar oturduk. Domino 
oynadık. Yalnız, yatmadan evvel, za -
vallı, başımda biraz ağrı var, diyordu. 

- Kim a canım? .. 
- Paşa ... 
- Ben Lebibe ile kardeşinin, anne-

lerinin bir emirleri, bir istedikleri var 
mı, diye soracaktım. 

- Biz elimizden geleni yapıyoruz. 

Sana göre hiç bir iş yok. 
- Bu, ne demek Allah aşkına ... B ir 

kere sormam kabahat mı oldu? .. 
- Kabahat dcğii amma, şimdilik bir 

şeye lüzum yok! .. 
- Ne olursa olsun, sen bir kere sor 

bakalım. 

- Nesini sorayım. Her işe ben ba -
kıyorum. Sana da onların ağzından iş
te söylüyorum: Hatırlad•ğınıza teşek -
kür ederiz; fakat zahmete girmene lü
zum yok. .. 

- O ur şey değii ... Sen zaten insanı 
zorla çileden çıkarırsın? .. İtalyaya gi
derken belki ısmarlıyacakları bir şey 
~·ru-dır, diye düşündüm; onun jçin te -

-
Yazan: Kemal Raorı d 

lefon ettim. Böyle ~arşılanacağmı bil· 
seydim sesimi bile çıkarmazdım. 

- Bizim şimdi bunları düşünecek 
vaktimiz var mı? .. Bu gürültüniin ara
sında sana Venedik dantelası mı ıs · 
marlıyacaklar zannettin? .. Hem sen de
mindenberi bunu mu ,söylüyorsun? .. 

- Ya, sen ne anladın? .. 
- Ne bileyim, bu felaketin ortasında 

herkes gibi sen de adet yerini bulsun 
diye telefon ettin, sandım. 

- Hangi felaketin? .. 
- Canım, haberin yok mu?.. Evin 

içinde sabahtanberi herkes birbirine 
geçti! .. 

- Ne oldu?. 
- Demindenberi sormuyorsun ki 

söyliyeyim!.. 
- Söyle, ne var? .. 
- Paşa, sizlere ömür ... 
- Arif Paşa mı? .. Öldü mü?. 
- Evet. 
- Ne zaman? .. 
- Bu sabah ... 
- Vah zavallı vah.. . ~ 

- Dün gece h iç bir şeyi yoktu. D edi-
ğım gibi hep beraber otu rduk, konuş -

1 rRADVOj ~EJell4llf~ 
Samsun yerli mallar sergisi L ugünkii Progra m 

İSTANBUL 
25 l\Iayıs S3i : Sah 

Ölle neşriyatı: • 
12.30: Plô.kla Türk musikisi. 12.50 Hava -

dis. 13 :Muhtelif plak neşriyatı beynelmilel olacak 
.\kşam neşriyatı : 

Samsun (Hususi> - Dördüncü yerli mallar 
sergisi binlerce halkın alkışları arasında a -
!;lldı. Serginin açılma töreninde ticaret oda-

·" 
, . ~. 

18,30: Plfı.kla dans musikisi, 19,30: Kon -
ferans: Eminönü Halkevl neşriya~ kolu na -
ınına, :Nusret Sefa, 20: Belın:ı ve ı:ırknclaşları 

tarafından Ttirk musikisi ve halk şarkıları, 

20,30: Ömer Rıza tarafında.1 arapça söylev, 
!!0,45: Cemal Kamil ve arkacln.!)lan tarafın

dan Tıirk musikisi ve halk şarkılnn: (Saat 
ayarı>. 21,15: Radyo fonik dram (Madam 
Bater Fleyl, 22,15: Ajans ve borsa haberleri, 
22,30: Plfıkla sololar, opera \"e operet par
çaları. 

sı umumi kfıtibl Cudi Oiinsoy tarafından ser- --·~·J .. """" . _ ...... --._ 
glnin ehemmiyetini anlntan bir söylev veril- ••••••-•••••••·~ 
dı. Bu hitabeyi müteakip şehrimizde misa - 1 ı stanbul Borsası kapanış 
flretcn bulunan kolordu kumandam gene;ral 
Galip tarafından açılan sergiyi halk bfiyük ı fiatları 24 - 5 - 1937 
blr tehacıimle ziyarete başladı. ~ ~ 

Sergide Kütahya çlnl fabrikası, Bursa bı- ç E K L E R 
çakları ve ipekli kumaş fabrikaları, Antep 'ı --

Yarınki P rogram 
İSTA..'l\l'BUL 

el işleri, Ankara sofları, Sümerbanic ycrlimal- ı Açılı~ Kopıt ılŞ 
lnr pazarı, İstanbul fil' dişi mamulfıtı, Kadı- 625.00 t.26 75 
köy pas tanesi ve bilcumle Samsun yerllınal- Londra o, 7906 ı , 7898 26 Mayıs 1937 Çarşamba 

Ö~Ie neşriyatı: 
!arına ait mamuliitın teşhir ve satışı yapıl - ~ev-Yor' ]7.7275 17.70 

Par is J 
12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: 

d!s. 13,05: Muhtelif plak neşriyatı. 

Hava- maktadır. Bu sergi dahilinde inhisarlar ldn- Milfı.no ı5,0241 ıs,006 
resinin vücuda gotirdlğl pavyon büyük bir Brüksel 4.6892 4.6844 

Akşam ncşı lyatı : 
rağbet kaznnmıştır. Bu pavyonda sergi na- Atlna 87.44 67.335 
ınma yapılan nefis sigaralar da satılmakta- Cenevre 3,4580 S,455) 18,30: Plakla dans musikisi. 19.30: Mando

lin orkestrası, Berk ve nrkadaşlnrı, 20: Ne -
zihe ve arkadaşları tarafından Türk ır.uslkl
sl ve halk şarkıları, 20,30: Ömer Rıza tr.r:ı.fm
dan arapça söylev, 20,45: Bimen Şen ve ar -
kadaşları tarafından Türk muslklsı ve halk 
şarkıları. (Saat ayarı), 21 15: Orkestra, 22,15: 

dır. Sofya 64.0J 63.9732 
Bu yıl sebze ve meyva bol Amsterdanı 1.4380 1.432° 

İlkbaharda bereketli yağmurlar yağdığın- Prag 22.68 22,65.!S 
dan sebze ve meyvalar bu sene, geçen sene- 1 Viyana 4.2096 4.2 45 
Iere nlsbetle pek boldur. İstanbul piyasasına Madrld ı3.72 n.10J5 

Adana ve havallsinden taze bamya gelmiş -1 Berlln 1.9675 14·_9166~ Ajans ve borsa haberleri ve ertesi günün 
programı, 22,30: Pliıkla sololar, opera ve o-

tir. Bamya perakende olarak kilosu 30 - 35 ' Varşova 4.1696 
kuruşa satılmaktadır. Bir hafta önce 120 - 1 Budapeşte 3.':1840 3.97Ql 

~~t. pa!_~l~~~~= .• ~!!...---·· ·---- 150 kuruşa olan domates perakende kırk ku- j Bükreş 107.68 101.ssıO 
ruşa inmiştir. Yerli kabak 6 kuruştur. Baş 1 Belgrad 34.40 54.3587 

lstanbuldan Ta/ıran. a enginar 6 kuruştur. 2 kuruşa kadar enginar Yokohama ı.7486 2.745
11 

da vardır. Yaprak 10 - 15 kuruştur. İyi be- Moskova 24.695 24.725 
[Baş tarah 8 inci sayfada) zelye ve fasulye 10 kuruştur. Adapazarı, Bo- Stokholm 3.1032 3.0994 

--lu taraflarından külliyetli miktarda taze ----------=-::::..-- ----
rine geliyorum. Bay Mes'udi: 

- Evet diyor. değerli v~ sevimli 
,Şahsiyeti ile kendisini İran mil
letine dnha ilk günden sevdiren, 
dostluklarım kazanmakla sr!vindiğim 
Bay Cemal Hüsnünün riyaset ettiği ve 
içinde kıymetli mesaisi nisbetinde neza
keti ve cana yakınlığı ile şöhret bulan 
Bay Kemal Köprülünün de bulunduğu 
Türk heyeti ile İranın imzaladığı muka -
veleler yepyeni bir çığırın esaser:. muh
kem temellerle beslenmiş olan İran -
Türk dostluğunun, kardeşliğinin bir kal 
daha perçinlendiğini bildiren müjdecisi
dirler. Elbette ki, bu mes'ut netice. iki 
ulu Önderin irade ve idaresinin, birbir-
1Jerine karşı besledikleri sarsılmaz yakın
lık ve sevginin kaynaklarından ml.'ydana 
geldi. 

Ekonomik ve hukuki sahalarda bıt bir· 

µatates gelmektedir. Taze patates boylıı rına 
ve cinslerine göre 5, 6, 8 kuruşa satllmakta
dır. Bu sene snrmısak çok boldur. Baş sar
mısaklar büyük boy, 12, orta ve küçük boy
lar 10, 7 ve 5 kuruşa satılmaktadır. 

Meyvalara gelince: Çilek geçen senelerde 
görülmemiş kadar çoktur. Yerli ve blrlncl 
çilek perakende 25 - 35 kuruş :ı.rnsındadır. 

Ereğli çileği 15 - 20 kuruşa sn.tılmaktadır. 

Kiraz çileğe nlsbetle pahalıdır. Yerli kiraz 
20 - 25 kuruştur. Diğer vilayetlerden gelen
ler 10 kuruştur. 

Zerdali, en lyl clnsl 40 kuruştur. Küçük
leri 20 den satılmaktadır. Can erlğl 10 ku -
ruştur. 

Türk borcu kupon tediyatı 
Yüzde yedi buçuk faizli ve 1033 Türk bor

cu tahvillerile, yüzde yedi buçuk falzll l!l34 
ikinci sıra Türk borcu tahvilleri hf\mlllcrlne 
25 mayıs 1937 vt\desine alt kupon tcdıyatı -
na bugün başlanacaktır. Dahilde kupon ba
şına 18,75 Fransız frangı mukabili olan 
l,061 Türk llrası verlleccktlr. 

Ünitürk geçen haftaya nazaran düşmek-
lerile daha çok kaynaşan, bagdaşan iki tedlr. Cumartesi birinci tertip 20,10 da ka-

l 
memleket bu suretle ve hiç şünhe yok ki panmıştı Dün 20 lirada açılmış ve 19,77.5 da 
terakki şehrahında daha kuvvetlı ilcrli- kapanmıştır. İkinci tertip 19,70 de açılmış, 
_yecek, manevi bağlara daha muhkem o- 19,65 de kapanmıştır. Frank 110,76 dn mu-
ı k k d l.k b tal d h f z1 amele görmüştür. aca , ar eş ı ra ı arı a a a a ar- " . . • . . .• . •. ·=- • • ~ •• ~ -·- • ·~ • • -
tacaktır. Şuna da işaret etmek isterim ki, 1 dar yıllık gazetecilik hayatında tatlı ha
.bu arada her iki memleket matbuatının tıralarını da sorduğum İranlı meslektaş, 
rolleri pek büyüktür. Aralarındaki rabı· yüzünde tebessümler belirerek, farsçanın 
ta ne kadar genişlerse yukarıda saydığım 0 latif ahengile: 
emel ve hedeflere o nisbette çabuk varı- _ Erz mişeved ki (arzolunur ki...) dıye 
rız. Bugün bile bunun eserlerini görü - devam ediyor. En tatlı hatıram .. Her gü
yoruz. Ve ben ve benim gibi bi.ıtiın İran- nün bitişile geriye, geçmişe bıraktığımız 
lılar, bütün bu tezahürleri memnuniyet- Pehlevi devrinin, tecellisini gördüğünüz; 
le, meserretle takip ediyor, karşılıyo - ve gördüğüm her inkılUp hamlesı en tatlı 
ruz. sek ve asil şciiniz cHazreti Atatürkle:. 

1 

1 
1 

1 

Bir yandan, bu sefer buz gibi c bidi- Ala hazreti yümayunun Şehinşah Pehle
mişk• şerbetlerimizi içerken Bay Mes·u- vinin birbirlerine müUıki oldukları an
di İstanbul hatıralarını, Atatürk Türkı- dır. Atatürkü yakından gördüğtım ve 
yesinde gördüğü terakki ve yapıcılığı mazharı iltifatı olduğum dakikaları da 1 

' engin bir samimiyet ile anlatıyor .. Buka- asla unutamam. lbrahiır. Hoyi 1 

tuk. Bu sabah uyandığı zaman bir~z 1 - Hayır, bu akşamki eksprese yeti-
yüzünde kırmızılık varmış. Sonra bır- şeceğim. 
denbire olduğu yere düşmüş. Kalb sek· - İyi ki aklıma ·geldi, ben de sana 
tesindcn gilti adamcağız!.. ufak bir şey ısmarlıyacaktım ama se11 

- Vah \'ah vnh., benim hiç haberim bana dargınsın! .. 
yoktu.. - Söyle ne istiyorsun? .. 

- Nereden olacak? .. Otomobili gön· - Haniya pecary eldivenleri yok 
derip beni evden aldırmamış olsalardı, mu, onlardan istiyecektim. 
ben bile d.uymıyacaktım. Gri, yahut krem rengi olabilir . . . Her 

- K imbilir, zavallı Lebibe de ne hal- ikisinden de olsa daha ziyade makbule 
dedir? .. Ne kadar üzülmüştüı•.. geçer ya .. . Yedi buçuk numara ... Ha, 

- Sorma zavallıları! .. Böyle birden- sahi ... Nüveyre de geçenlerde, Avrupa
birc, bu kadar korkunç bir levha kar- ya birisi gitse de Elizabet Ardeu kremi 
şısında hep birden çıldıracak gibi ol - ısmarlasak, diyip duruyordu. Onlara 
muşlar . .. Geldiğim zaman hepsini bay- da bu markadan krem, pudra filan ge· 
gın bir halde buldum. Ne ise, şimdi bi- tirirsen, herhalde hoşlarına gider .. ya
raz yatıştılar; yarın da onları Boğaziçi- hu, cenaze ortada duruyor, biz de neler 
ne halalarının yanına götüreceğim. Bi~ konuşuyoruz? .. Haydi Allahaısmarla -
kaç hafta orada kalsınlar, bu felakeh"1 dık. Ben onlara, senin telefon etliğin i 
ağırlığı biraz unutulsun~ .. Sen başka söylerim. Sen de benim dediklerimi u-
bir şey söyliyecek m isin ? .. Her iş bana nutma .. . E ldivenler yedi buçuk numara 
bakıyor, onun için daha uzun konuşa- olacak .. . 
mıyacağım. 

- Cenaze ne zaman kalkıyor? .. Bu-
•• ""? gun mu .. 
- Bu saatten sonra artık yctişemi -

yecek; yarın öğleye... Sen bugün mü 
yola çıkıyorsun? .. 

- Öyle idi ama ... 
- Güle güle ... Güze1 güzel eğlen ... 

İ nsan karlı işler b ulunca dünyayı unu
turmuş .. . 

- Bırak şimdi, bupla rın sırası mı?. 

- Vapurla mı gidiyorsun? .• 

Turhan telefonu kapattıktan sonra 
yazıhaneye döndü. O akşamki eksprese 
yetişemiycceğini söyledi. 

- Neden, ne oldu?. 
Diye sordular. Baştan savma cevap· 

lar verdi. Lcvi ile Nihadın canları sıkı
lır gibi olmuştu. Pek fazla da ses çı -
karamadılar: 

-Peki, dediler, bari yarın akşamki 
treni kaçırma ... Yoksa bütün işler alt 
üst olacak ... Biz sana güvendik, her işi 
ona göre tu ttuk. .. 

ESHAM --
Açılıı Kapaaı' 

Anadolu ım. % 60 
peşln 

ll0.0'} 00 .00 

A. Şm. % 60 vadeli 00,0() 00.00 

Bomont1 - Nektar 9,00 9,(}J 

13.75 13, 75 Aslan çimento 
00.00 O.()> Merkez bankası 

İş Bankası 9,75 00,00 
8.00 Telefon -

İttihat ve Değir. 10.60 -
Şark Değirmeni ı.ıs --Terkos O.Ol -İST İ KRAZLAR -
Tilrk borcu I p~ln 

1 , I vadeli 
1 ı n vadeli 

AçılıJ 

00.()1) 
20.00 
19.70 

TAHVİL A T 

Kapaıııı 

00 
19.775 
ı9.6S 

-
Anadolu ı pe. 

, I vadell 
, n pe. 
• n va. 

Anadolu mü. peşin 

Açılış 

oo.<ıo 
oo.oo 
ııo.oo 

0000 
44 10 

İSTANBUL 

Kapaoıı 
\)0.00 

1)0.00 

oo.oo 
00.0'> 
44.l'J 

Ticaret ve Zahire Borsası 

24 / 5 / 937 

FİATLAR 

C 1 NS 1 
K. P. 

Buğday yumuşak 6 8 

Buğday sert 6 10 
4 s Arpa 
4 ıs Çavdar 

Afyon ince 600 
S2 20 

~ 

Ya.pağt Anndol 
Peynir beyaz 24 

Peynir kaşar 38 
ıs 
()() 

7'I 20 
ss 

Kamiran oralarda değildi: 
- Ne iyi!. Bir gün daha beraberiz! 
Diye seviniyordu. 

* . Bülent, o gün evin içlndeki matem~ 
arasında bile sıra, saygı düşünmcdel'l· 

- Turhan telefon etti, dedi, hem m9' 

teminize iştirak ettiğini söyledi; bef11 
de bu akşamki trenle İtalyaya gidiyor
muş, bir emirleri var mı, diye sordu. 
Başka zamanda olsa, belki Lebi!" 

buna pek üzülürdü; fakat babasını bı~ 
denbire kaybetmenin acısı içinde du1 
madı bile ... 

E rtesi gün cenazeye gelenler pek ıc:: 
labalıktı. Paşa, mektepten orduya \, 
dar eski arkadaşlarına, bütün tanıdır 
!arına kendisini sevdirmiş, çok değer ı, 
pek tem iz bir adamdı. 

Herkes yürekten gelen b ir matemle 
orada toplanmıştı. 

B ülent oradan oraya koşuyor, aJ~ 
sıra her işe yetişiyordu. Kalabalığl 
arasında Turhanı görünce: ·di' 

- Haniya, dedi, sen dün akşaın gı 
yordun?. Yoksa bu da mı blöftü> 

O: , 
- Gidecektim ama, cenazede buluıı 

mak için kaldım. 
Demedi; hiç sesini çıkarmadı. ~ 

9
• 

Cenaze dönüşiipde yazıhaneye ut f 
dı. K amiran bugünü onunla bera ) 
geçirmek istiyordu. ( Arkası t1111' 
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~--------clttihat ve Terak k ide on sene 

İTTİHAT VECÜ kTERAKKİ°ifN SONU 
TalAt, Enver ve Cemal nasıl kaçtılar, nasll öldüler? 

Hikayeleri 

Kraliçenin Küpeleri 
Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen Yazan : Kadircan Kaflı 

Ereğliden İneboluya ancak dört 
günde gidebilmiştik 

l<aptana dedim ki: İstanbuldan Ankaraya kaçan ka-
llı - Bir tek kelime cevap verirsen kur- fileler arasında, İneboluya düşen ilk 
t n beynindedir.! Şaka değil, elimde kafile biz olmuştul:. Ereğliden İnebolu
\ oveıver de vardı! ya, bizim romorkdrden biraz daha bil· 
lerl<aptaz: Yorgi _ağzını açamadı, öt~ki- y~k bir i_talyan gemisinde, iskele!ere 
d de bagırıp bagmp sustular. Gemı de ugraya ugraya tamam dört günde gel· 
ti~tnır atmada~ durdu; müktesep sür'a- 'ı dik. Vapur o kadar küçük, yolcu o ka
"loe karaya dogru yavaş yavaş yoklaşı- dar çoktu ki, biz -ben ve üç genç - dört 

tdu. geceyi, güvertede bir tek örtü altınd:ı 
Ereğli mutasarrıfı itilafçı ve birbirimize sokularak. taht~ fü~t?,n~ 

bikkatı t f b k 1 k k· de uyumaya çalışmakla gC'çırmış.ık. 
llıak rn al e. r~tatk~k aıd:cn:k araya .ç1

• Bereket versin ki, bir senelik çiftçilik ve 
~l ese esını e ı e er ·en ~emı:.m d - h t b . b . h 
tafınd b. 1. d 1 d- ld ag aya ı, enı u nevı seyahat~ ay· 1 . a ır po ıs san a ı pey a o u. 1. 1 · h 1 Çındek· 

1
. b t ı a ıştırmış ve artık, lslanbu!un m.a a -

01_ ı po ıs memuru enı anımış 1 b. . kl . k k 1 d 
«1cakt k' . . 

1 
b h·t tt· e ıcı çocu arına aıt or u.ar an, en• 

b ı ·ı ısınım e ana ı ap e ı. d. 1 ~ni - ışe erden tamamen kurtulmustum. 
d • nereden tanıdıgmı sor - H t b .. f' .. k" 1 A t'l b. 'rkt 

d
Ugurn zaman, mecliste çalışan polısler- aya a, u un ı;ıuş u a ~ e . ır. 1 

- c, 
en old - b. d be . d b korkmadan bakabılen yenı bır ınsan 

tı ugunu ır ay an rı e uraya 1 k f b' d •. 1 . · · 
efyed'l . b ld • .. 1 a· l\I o ma , ena ır şey egı dı. Bunun ıçın 

~ ı mış u ugunu soy e ı, • 1 e - b. . • 
11er8€ E T k k 1 - d d ır buçuk senedır yaşadıgım hayattan 
İstanbuıregh.~kAaymt~ am ıgı ta 0 sıfrla. a o kadar şik5.vetçi değildim. Hayat kar· 

u ume ınce mu asarrı ıga d • • 
Çıkarılın 'tTf 1 d K d . ~ısın a daha saglam, daha dcıyamklı ve 
'11inde b:ş vet dı 1 a çıt ar anf t a. rı 1d5.

1
- bilhassa sinir itibcırile, çok kuvvetli 

""' ' ır za a mu asarrı ayın e ı - b. d 1 t .. ,ış irn· p 
1
. f ır a am o mus um. k ış. o ıs memuru mutasarrı m 1 . : . 

a~aya çıkmasına mani olmak üzere ngıhz torpıdosu 
~lıp g ·· h 1· ·1 t ~ B . . . tQ· eçen şup e ı gemı erı arassu. unun ıçın, vapurumuz nıhayet Ine· 
r kYornıuş. Bana bunları hikaye ede - ~olu limanına yaklaşırken orada bir 
b~ karaya çıkmamı teklü etti. Fakat, Ingiliz torpidosunun durmakla olduğu
dı sıralarda çok ihtiyatlı olmak lazım- nu görünce hiç telfış etmed 'm. O tarih
tn~ıO~u? i~in ka~mak~m~ haber v~r · I ~er~e. bizim e:ı çok . korkttı~~~uz şey, 
lcı erını rıca ettun. Gıttıler ve bıra1. Ingılız bayragı ve Ingiliz unıforması 
~~~a kaymakamla beraber g?l~iı~.r. idi. Hat ta,_ bu torpidoya bir kaç gün 
~ k rahatça karaya çıkabılırd!J(. <>vvel, Eregli yolunda rastgelmiş olsay
tiş Ptan Yorgiye on beş lira kadar bah- dık belki de bizim romorkörü baştan 
"ik.~~rdik ve herif de bu nazik bolşe· kara edip sahile çıkabilirdik. Fakat, 

:€r;~en pek memnu·n· kal.d~. .. ..• burada kar~~ştığımız zaman o kadar 
bi ~glıyc çıkmak, bız~m ıçın buyu:c korkmadım. El~t saklanmanın ve kaç-

l~~e~~~s7 idi. O gün.' Is.tanb~l?a~ h~- ~anın ~olayını bulabilirdik. Bizim nes· 
l'ıii . . ızın t?,mam yırmı sekızıncı gu· lın, benım gibi cihan harbini karargah
lin ıdı. Bu m~ddet içinde mahrumiye · larda misafir olarak görmi.iş kısmı bile 
leli.~~\·~~nı, ?orgun~uğun en .son .?ere~e ar~ık bu nevi işlere alışmıştı. 
le 1 ?onnuş ve bılhassa bır gun, bır Ingiliz torpidosu limanda dururken 
tııt~e .b~Ie .rahat bir yatak:a yatmamış - bizim vapur da onun yanında demir • 
llı! lçunızde bitlenmemış kimse yok- ledi. Bir gözüm, bizim vapura gelip gi-

denlerde, bir gözüm de torpidoda idi. 

lneboluya gidiyoruz Gelen kayıkçılardan torpidonun orad:ı 
t hiç bir ışe karışmadığını öğrendikten 

Haklı olarak polis bunu merak edl -
yordu. Bir milletin hayatında en fena 
zamanlar, böyle devirlerdir: Kimsenin 
milli bir fert olarak, birbirinden emin 

olmaması, Türk, Türkten emin olma • 

dığı gün, en büyük felakettir. O tarihte 

de Türk, Türkten emin değildi. Nasıl, 

ben Ereğliye çıkmak için, beni tanıyan 
polisin sözi.ine inanmamış ve dostum 

olan kaymakamın vapura kadar gelme· 

sini _istemiş idisem, İnebolu hükumeti 
de, Istanbuldan gelen bu Türklerden 
emin değildi. ( Arka~ı var ) 

---~·-· .... _...._., 

Ç"K'"'h .. , . ... 
ağrısı dt>ğil 
lııadlığının 
cezasıdır. 

Eğer verilen nasihatleri dinleyip de 

NEVROZ İN 
kaşelerini tecrübe etseydi bu ıs· 
tırablar çok tan dinmiş olacaktı. 

NEVROZiN \an~eğ.li?e bir gece kaldık. Ertesi gün sonradır ki, biz de sahile çıktık ve doğ
/\nk e ıkıye ayrıldı. Bir kısım, karadan ru otele gittik. Ereğlide temizlenmis 
le b·ar~ yolunu tuttu; ben de, gençler· olduğumuz halde İneboluya kadar tek: 
ltaı ırlıkte, limanda bulunan ~üçük bir rar bitlenmiştik!. İlk işim, otelciden 
Çık Yan vapuruna binerek Ineboluya kızgın bir ütü istiyerek çama~ırımı En şiddetli baş ve diş ağrılarile 
ha nıayı tercih ettim. Oradan daha ı:~- · bütün çamaşırımız zaten !lrka~ızda- üşüt.mekten mütevellid bütün 
o;;· v:. kolay gitmek imkam vardı. Uç kinden ibaretti! - ve elb.isem! k"ndı ı ~ .. n s "' ı.stnabları keser, nez eye, 
dan Urcn fena bir vapur yolculuğun· elimle ütülemek ve bitten kurtulmak 
\•lct ~onra ineboluya da vardı~. Orada oldu. Ondan sonra da hükumete gittik. kırıklığa, romatizmaya 
dan ıgırnız iki gün esnasında. Istanbul- Polis te bizimle meşguldu: Kimdi çoK faidelidir. 
tltQ gelen gazcteler~en anladık ki, bi· İstanbuldan gelen adamlar? Bunlar ne ••••••••••••••=•
ba 

1 
kaptan Yorgi Istanbuıa varmış, biçim insanlardı? 

b~~~an ~çen şe~eti an~tmış, bu - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~ 
keıı Uzerine bir torpido gönderilıp Kef · 
day adası bombardıman edilmiş ye a· 
eşk a asker çıkarılarak adadaki millici 
llaıı Yanın ~akibinc başlanmış! Sübha
doğ ah, şu Istanbul gazeteleri bir türli.i 
lar~~ havadis vermesini beceremiyof· 

... • • ,,1 : • : .. ~:,' ~\ T~· y. . f. ",., ~'.t":. ,,,.: ~ ~ 

.. ... ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . .... ......... . 

.. . , 

yere Paranızı beyhude 
sokağa atmayınız! 

l.ı 
~lcln: ~atır:ılan yazarken yaptığım R A D y O L . N 
tıa . gore, Ittihat ve Terakkinin sonu- r 1 t 
~k~~~ hikayelerin, milli mücadelenin 1 Sizi; terkibi meçhuJ ve ondan üç dört defa pahalı 1 
l'tıan atlanması devrinden evvclkı za· b. l" k ... 
lo'ak a ait kısmını burada bırakacaktım. ecne ı mamu atını kullanmaktan urtarmıştır. 
g~1 at, benim İstanbulda geçirdiğim 
l'a~ ~·lYat ve çiftçilik devirierir.e ait 
lang 1 !arım ve milli mücadeleniıı baş
l'tıeı ıç devirlerindeki psikolojik değiş
Oku~re dair naklettiğim şeyler, bir çok 
ka

81 
Uculnrımın ve dostlarımın ala -

~k~ıt uyandırdı. Memleketin ruhi bir 
~ y ~n nasıl kurtulduğunu ve kütle· 
~oğa e~ıden nasıl bir azim ve cesaret 
·~alı urunu göstermek bakımından fay
•lar ao an müşahedelerim, şimdiye ka
l'tıuş ~.cak hayali romanlara mevzu ol • 
Çok ır devrin tarihini canlandırmaya 

Yat d - • ~tna a ıgı ıçın bir çok dostlarım, o 
... na ait m·· h d l · · h·k" · ~ı b· uşa e e enmın 1 ·ayes,-

Bize bütün yerli mallarını ya

bancı mallara t ercih ettiren en 

kuvvetli sebeb olanların taze, ucuz 

ve saf olmalarıdır. Bu evsafı taşı
yan öz Türk mamulatı dururken 

pahalı ve muhteviyatı şüpheli ec

nebi mamulatına para vermek 

günahtır. 
Radyolin diş macunu huduuuz 

muvaffakiyetile halis yerli malının 
. bu meziyetini parlak surette isbat 
etmiştir. 

Sivri kalpaklı sarkık bıyıklı Mogol at
lıları bir geyik sürüsünün ardına düşmüş 
lerdi. çalıları atlıyorlar ; hendek!erden 
aşıyorlar; ağaçların arasında zikzaklar 
çizerek, uçurum kenarlarından bir yıl -
dırım hızile geçerek alabildiğine koşu • 

yorlardı. 
İkide bir köpeklerin hav1amaları ve 

çığlıkları ormanda çınlıyor; havalanan 
atmacalar giyiklerle karacaların kafala
rına konarken oklar ıslık çalarak onların 
saf,ırılarına saplanıyordu. 

Bir giyik yaralanıp düştüğü zaman or
manın derinliklerinde uzun ve acıklı bö
ğürtüler aksediyor; yavruların bir çocu
ğun ağlamasını andıran haykın§ları du· 
yuluyordu. 

Okta·Y Han avlanıyordu. 
Hayır, o bugün geride kalmıştı. Yanın

daki adamları, bu adamların aı·alarına 
katılarak erkekleri kadar cesaret ve çe
viklik gösteren Mogol kadınlarile kızla
rını hep savmıştı. Yanında yalnız karısı 
Mu){a vardı. 

- Muka, susadım. Bir su başı bulalım 
da oturalım. 

- Peki... 
Atlarını ormanın dişarısına doğru çc· 

virdiler. 
Etrafa bakıyorlar, fakat ne bir dere, 

ne de bir pınar görebiliyorlardı. 
Birbirlerine seslenen atlıların, bağıran 

köpeklerin ve haykıran, yahut inliye:ı 
geyiklerin gürültüsü gittikçe daha uzlk
larda kaldı. 

Bir saat kadar sonra ormandan çıkmış
lardı. Bir yamaca, sonra da küçük bir va
diye gelmişti. Orada bir kaç ekilmiş tarla 
ve uzakta küçük bir köy göründi.i. 

Oktay Han karısına: 
- Çok yoruldum. Şimdilik sudan vaz 

geçtim. Şurada oturup dinlenmek istiyo-
rum. 

Dedi. 
- İyi olur Hakanım! 
Atlardnn indiler ve yanyana oturdular. 
Oktay Han Mukayı çok severdi. Çünkü 

o her şeyden önce uysal, sevimli, iyi 
kalbli, düşünceli bir kadındı; Çbk zamarı 
devlet işlerinde bile onun yardımlarını 
görüyordu. 

Oktay Han kansının dizlerine başını 

koydu ve gözlerini kapadı. 
O sırada Muka onun yüzüne doğru e

ğildi: 

- Hakanım, kılıksız bir adam koşa kQ
şa bize doğru geliyor! 

- Gelsin! Belki bir dileği vardır. 
Adam biraz daha yaklaşınca beline ka

dar çıplak olduğu görüldü. Biraz soma 
da gömleğini çıkarmış olduğu ve ıçinc 
bir şeyler koyarak getirdiği anlaşıldı. 

- Hakanım, bu adam bize bir şey ge
tlriyor! 

- Dilerim ki su getirsin! 
Adam geldi. Moğol imparatorile karı -

sını yerlere kadar eğilerek selamladı ve 
yükünü onların önüne koydu: 

- Sizi köyden geçerken görmüştüm. 
Şimdi hemen tanıdım. Bu küçük arma -
ğanımı kabul edin; Hakanım! .. 

Oktay Han doğruldu ve önünde üç ta
ne kavun gördü. 

ler. ~~z da~a. ileri. götü~emi istedi -
latih d nu~ ~çın, mılli rnucadelenin ilk 
batıraı evrını teşkil eden bu zamana ait 
ecı(!c ~ ~rırnı Anka raya kadar h ikaye 

egırn. 

O kadar hoşuna gitti ki ta candarı gii
lümsedi. Az daha kalkıp adamcağızı ya -

- , ı naklarından öpecekti. 
1 

Hemen kavunlardan birini kesti w 
kraliçeyle birlikte yemeğe başladı 

Köylüye bakarak: 
- Pek tatlıymış! 
Dedi. 
- Bahtınıza kesmiştim Hakanım. Di· 

lerim ki ömrünüz daha tatlı geçsin! 
Onları bırakarak gitmek istedi. 
Fakat Oktay Han ona seslendi: 
- Dur, gitme!.. 
Adamcağız döndü. 
Oktay Han ilave etti: 
- Bize ettiğin iyiliği ödiyemeyiz. l"a· 

kat ben de sana bir küçük armağanla 

karşılık vermeliyim! 
Ceplerini araştırdı ve yanında parn ol· 

madığını anladı. 

Mukadan istedi. 
Onda da yokmuş! 
Oktay Han üzüldü. Kendi kendine: 
- Karşılıksız bırakmamalıyım. Adam

cağızın ayağında pabuç ve sırtında elbise 
yok. Belki çocukları da var ve bu akşam 
şu kavunları yiyerek yatacaklardı! 

Diyordu. 
Üstünde başında onun işine yarıyacak 

bir şey aradı. 
Fakat bulamadı. 
Karısına baktı. Onun kulaklarmda bi 

rer elmas küpe sallanıyordu. 
Bunlar öyle şeylerdi ki her yerde ko • 

laylıkla satılabilirdi. 

- Muka, küpelerini çıkar! 
- Ne yapacaksın? 
- Bu adama vereceğim. 
Kraliçe şaşırdı. 
Bu bir delilik değil miydi? 
Bu adam her biri bir kaç yüz altın e

den küpelerin değerini bilemezdi. Kım 
bilir onu ne yapacaktı! 

Oktay Hanın sözünü hemen yapmıı ol
mak için küpeleri kulaklarından çıkardı. 
Fakat düşüncesini açmaktan da çekinme
di: 

- Bu adamcağız küpelerin değerim 

bilmez. Yarın gelsin, ona elbise v~ pan 
veririz. 

Oktay Hanın kaşları çatıldı: 

- Muka, yokluk içinde, aç ve çıplali 

bir adamın yarına kadar bekliyehil<'CC' 
ğini sanıyor musun! Ver de gitsin. Ne za 
man olsa onlar bana geri gelecektir. 

Muka elmas küpeleri verdi. 
Köylii onları sevinçle aldı ve koşa ko 

şa uzaklaştı. 

Muka o gün ve o gece üzgündü. 
Kocasının yaptığı i~i biraz budnlnc• 

buluyordu. Hele küpelerin geri gelece 
ğini söylemesi gülünç değil miydi? 

Ertesi gün öğleye doğru Oktay Han ba 
zı suçluların muhakemesini yapıyordu. 

- Bir kuyumcu Hakanımızı görmel
istiyor! 

Dediler. 

- Muhakeme bittikten sonra içeri a 
lın! 

Getirdiler. 
Bu bir İranlıydı. Oktay Hana ve şeh

zadelerle vezirlere Çinden, Hintten, iran
dan mücevherler getiriyor ve satıyordu 
Bir çok para kazanıyordu. 

Oktay Hanın önünde baş eğdi: 
- Hakanım, küçük bir armağanımı 

kabul ederseniz büyük bir sevinç duya
cağım. Bunu benden esirgemeyin! 

(Liıtfen sayfayı çeviriniz) 



14 Sayfa SON POSTA M 25 ayıs ~ 

• Son Poata • nın tefrikaaı : 33 " Son Posta ,, nm büyük deniz romanı : 44 

Endülus -Şövalyesi 
r~ro, Abdurrahman BARBAROS 

Ya:ı:aıı : A. R. .._._..Korsan Pe$inde 
Yazan : Celil Cengiz Abdürrahman, kılıcının kabza tarafını koltuğunun 

altına almış, sımsıkı bornozuna sarılmış meydanın 
ortasına doğru ilerliyordu 

Nevbetçiler Salih Reise hücum ederek 
kendisini şehit etmişlerdi 

- Ya biz senin buradaki saltanatını ı cesedini kapıdan dışarıya fırlattı! de· 
yıkıp ta adayı baştan başa ]şgal eder- diler. 
sek.. Bunu yapmamızı mı istiyorsun) Bar.baros birdenbire beyninden yıl· 
Biz, senin en çok güvendiğin Amiral dırımla vurulmuşa döndü .. sersemledi: 
gibi Halkulvad kalesi içine kapattık. - Ne diyorsunuz? - diye bağırdı -
Sen kim oluyorsun, firavun ruhlu he· Benim biricik aslanımı buracia ~ehit mi 
rif? Sen kim oluyorsun, firavun ruhlu ettiler? 
herif) Güvertede toplanan denizçiler ağ -

Dil kavgası büyümü~tü. laşmağa başladılar. 
Salih Reis tercümanlara: - Salih reis ölecek bir adam mıydı 
- Bana yol gösterin .. gideyim. Şö - be yahu? .. 

valye hazretleri (!) galiba aklını ha - - Vay kafirler vay! Biz de kendisini 
rem dairesinde unutmuş.. Kendisıle insan sandık.. ona kaptanımızı yalnız 
başka bir gün görüşürüz. gönderdik. Keşki hep birlikte içeriye 

Dedi. Tercüman bu sözleri aynen gireydik. 
şövalyeye anlatınca, Don Petronun Salih reisin arkasından kuru kuruya 
gözleri karardı.. yanmanın ne faydası vardı? 

Parmağının ucile kapıdaki nöbetçi- Barbaros bütün gemilere emir ver-
Cesaret, kuvvet, mükemmel bir edeyim ki; bu ~kı bulmakta zere ka· lerine işaret verdi.. bu işaretin manası- di: 

zırh takımı, kayaların tepesinde dar güçlük çekmiyeceksiniz. nı hiç kimse anlıyamamıştı. 
kartal yuvasına benziyen bir şato, sev- - Niçin?.. . Birdenbire salonun içinde bir uğultu 
gililerinin pencereleri altında serenat - Şunun için ki, aşkın mevzubahs duyuldu.. Salih reis belındeki palası· 

o: - Ateş .. . Limandaki gemileri ya
kacağız.» 

Ateş başladı. 
yapabilmek için güzel bir sesle, ucun- olduğu yerde, İspanyol kadınları kat'i- na sarılmak fırsatını bulmadan yere 

k b. 1 Liman ag~zında bulunan dört büvük dan sarı ve yeşil korde!a~ar sar an ır yen müşkülpesent değildirler. Bahusus yu\'ar andı. J 

· N' b b' gemiyi bir hamlede batırdılar. de kitara Iazımrlır; derler ... Fakat sız, sizin gibi, cenabıhakkın uzun. dikkat 6 etçiler, boğa üzerine saldırır gi ı, 
bu son söylediklerine kulak asmayı - ve itinalarla halkettiği genç ve gürbüz ellerindeki ucu sivri kargılarla Salih 
mz. Eğer mutlaka şövalye olmak isti - bir delikanlı karşısında... Mesela; şu reisin üzerine atılarak üç yerinden; 
yorsanız, yalnız ilk söylediklerimi te - anda sizi, şu büyük meydana çıkarsam.. karnından, kasıklarından ve böğrün • 
darike çalışın. ve kadınlar arasında müzayedeye koy- den deşerek zavallıyı bir anda şehit et-

- Atım var. sam .. bir çift pırıl pırıl yeni çizme üze~ mişlerdi. 
- Aıa... rine yemin ederim ki; on dakika zar - Salonun içindeki halılar üzerinde 
- Kılıcım da var. fında tam beş yüz kadın talip bulurum. cansız yatan Salih reisin cesedini sü • 
- Çok ala. - Bu müzayede şart mıdı.r?. rükleyerek mermer merdivenlere ka • 
- Yalnız, aşkım yok ... Kalbim, ta - - Ne münasebet? .. Kalabalık arasın· dar indirdiler. 

mamile bomboş. da, Ş'öylece bir dolaşmak da kafi gele· Bahçede bekliyen Türk denizçileri 
· b f bilir. Bec: şic::e c::arap üzerine bahse gi· birdenbire merdivenden yuvarlanan 

- lşle, u ena. " " " 1 h ı b 
N · ? rişmeye hazırım ki; bu gece siz bir cesedi tanıyamamış ar ve ayret e ir-

- içın .. b" 1 . b k l d 
aşk bulmadan ikarnetgahmıza avdet ır erme a ışmış ar ı. 

- Şunun için ki.. bizim gibi büyük Biraz sonra facianın mahiyetı anla • 
şövalyelerin koydukları kanunlarda etmiyeceksiniz. ld 
b dd d O dd ·· - Eyvah... şı ı. 
ir ma e var ır... ma eye gore, Gemiciler hep birden: 

b. ·· ı d h e de evvel - Niçin, eyvah dediniz? .. ır şova ye namze ~. er ş Y n - Salih reisi öldürmüşler .. 
kendine bir aşk bulmakla işe girişme· - Bu işte yandınız. Bahsi, tamamile Al kl 1 

, • h kaybettiniz azizim. - ça ar···· 
lidir. Ondan sonra, sırasile at ve siıa Diye bağrışarak merdivenden çıktı· 
tedarik etmelidir. Eğer böyle olmazsa, -Neden?.. lar. Fakat, şatonun iç kapısının demir 
0 şövalyenin ilk aşkı, ona şeamet ge • - Çünkü ben; mem1eketimden çıkıp kanatları daha önceden çevr1lip sürme-
tirir. ta buraya gelirken, kadınlardan çok lenmiş bulunuyordu. 

Ş t ·? uzak yaşamaya karar verdim. - eame mı... Gemiciler içeri giremediler. 

Bu sırada şövalyenin şatosundan da 
sahile ok yağdırıyorlardı. 

Limandaki gemilerin kaptanları ve 
tayfalan nereye gitmi'ilerdi? 

Biraz sonra, zihinlerde bükülüp ka· 
lan bu düğümü de çözmüşlerdi. Yerli· 
lerden biri şu malümatı verdi: 

- İspanyol korsanlan somaki mer· 
mer çıkarmak üzere Rotondo ( 1 ) ya
maçlarına gittiler. VenedL\ korsanları· 
da Gra\·ana (2) sahillerinde gümüş 
toplamakla meşguldurlar. 

( 1 ) Korsikada yüksek bir dağın adı· 
dır. Bazı noktalan 2700 metre irtifom
dadır. O devirde şehirde adam öldü • 
renlcr kan davasından kaçarak bu da
ğa iltica ederler ve haydutluk yapar • 
lardı. 

( 2) Korsikada dört maruf nehirden 
biridir. İki yanında bakır ve gümüş 
madenleri '\'ardı.. Korsanlar buralara 
giderler, nehir kıyılannda, maden çı· 

Korsanların şehirden uzaklaşmalsrı· 
nın sebebi anlaşılıyordu. 

Barbaros liman ağzındaki dört bii • 
yük düşman gemisini batırdıktan soıı· 
ra, yedi yelkenli ile limandan içeriY' 
girdi. 

Geride kalan gemileri liman dışındJ 
ablokaya bırakmıştı. 

Barbaros, Salih reisin ölümündell 
çok müteessirdi.. hiddetinden gernid41 

duramıyordu. 

- Şu korsan yatağını ateşe veriP 
kül edeceğim . 

Diye bağırdı. 
Barbaros o gün isteseydi, KorsikaY1 

bütün iskelesi ve sahillerile ele geçire" 
bilirdi. Ve bunu yapmak için hiç bit 
mani de yoktu. 
Doğan bey "de bu fikri i1eri sürere1'= 

- B u vaziyetten istifade edelim, ~i· 
yordu, ilk önce gemileri zaptederıı. 
Ondan sonra şehre gireriz. 

Barbaros bu işi yapmak için çok d~· 
şündü. Gemileri zaptetmek güç bir i.ş 
değildi. ( Arhası var ) ,.... 

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 

·- . 

Bu gece nöbetçi olan eczaneler şunlardır : 
İstanbul cihetin dekiler: 
Aksrnyda: (Ziya Nuri), Fenerde: (Vi• 

tnm. Knragümrükte: <Suad), Beyazıtta: 
(Asador), Samatyada: <Erofllos>, şeh • 
zadebaşında: cünıverslteı, Eyüpte: <Hik
met Atlamaz), Emlnönündc: (Mehmet 
Kazım), Küçilkpazardn: (Hıkınct Ce -
mlll, Alemdarda: (Eşref Neş'ct>. BakJr• 
köyünde: (Merkez), Şehremininde (?~a
zım>. 

Beyoğlu cihetindekiler: 
İstik.lfil caddesinde: <Kanzuk>, oa· 

latada: (Hüseyin Hüsnü), Taksimde: 
(Llmonclyan), Pangııltıda: (Nnrgllcci -
yan), Beşiktıışta: (Nail Halid). 

Boğaziçi, Kadıköy ve Adalarda: 
Üsküdarda: (Sellmiye). Sarıyerde: (/.• 

san, Kadıköyünde: (Sıhhat), <Rlfat> • 
Büyilkadada: (Halk), Heybelide: (Ta -
naş>. 

- Evet ... Evet amma, bu şeameti· or· - Sebeb?.. İçeriye girmek için şatonun etrafında 
tadan kaldırmak ta pek o kadar güç de· - Çünkü bana bu yo1da nasihat ve- dolaştılar. Bir küçük kapı, delik aradı· 

karnıak için aylarca kalırlardı. '---------------
==================================================~ 

ğildir. ren bir adamın sözlerini tutmaya gay- lar. Bulamadılar .. 
- Nasıl?.. ret edeceğim. Türk denizçileri çılgın gibi, sağa so-
- Meselfı, bakın ... Şimdi şu parma· İhtiyar çizmeci, gürültülü bir kah - la saldırıyorlar. Reislerinin öcünü al -

ğımı, işte şu bardaktaki şaraba hatırı· kaha bastı: mak için adam arıyorlardı. 
yorum ... Ve işte şuraya, şu masa tah· - Size bu nasihati veren ihtiyar ve Biraz sonra şatonun üstkatındaki 
tasının üzerine bir haç işareti yapıyo- çirkin bir kadın mı idi?, pencerelerden ok yağmuru da başla • 
rum. gördünüz değil mi?. - Hayır. mıştı. 

- Evet. - Öyle ise .. mutlaka iğd:ş edilmiş Denizçilerden bir kaçı daha burada 
- İ~te, bitti... Artık şeamet kalma· bir bedbahttır. Ve yahut.. artık hayat yaralandı .. durmak tehlikeli olacaktı .. 

dı ... Mademki bir atınız bir de silahı- ağacının bütün ussaresi kurumuş bir Daha fazla zayiat vermemek için, Salih 
mz vardır. Artık tam bir şövalye ol • · bunaktlr ... Eğer bunlardan hiç biri <le· reisin cesedini kucakladılar. 
mak için hiç tereddüt etmeden kendi· ğilse .. şu halde, İspanyayı hiç tanıma· Sahile indiler. 
nize bir aşk arayınız ... Şunu da ilave )'an bir ahmaktır. Türk gemicileri çok heyecana kapıl· 

- Niçin? mış.Iardı. Salih reis gibi Türk denizçi· 
- Nedir? - Niçin olacak, genç ve dilber a - liğinin her yerde ve her c;eier~e yüzü-
Küçük bir kutu uzattı. sılzadem .. burası, İspanyadtr. İspanya nü ağartan bir kahramanın Ispanyol 
Orada Mukanın clmas küpeleri vardı. ise, aşk diyarıdır ... Burada içtiğiniz su· şöva1yesi tarafından ö!dürülmesin~ de· 
Oktay Hanın yüzünde büyük uır se - da, teneffüs ettiğiniz ha\·ada, insanla- nizçiler hazmedemiyordu. 

vinç görüldü. Merakla ve daha yakınd:m rın kalbinde mutlaka aşk uyandıran Sahılde nfıralar, iniltiler.. boğuk 
bakarak sordu: l '"k ı· d . . ., . .. _ .. . . garip bır hassa vardır ... Bunu bildiğim • ses er yu se ıyor u. .. .. 

- Ta kendılerı. Bır koylu mu getırd~? için, bahsi kaybetmediğime çok emi - Bu vaziyeti gören yerliler k~me ~u-
- Evet Haknnım, zavallı yoksul bır ı nim. Hatta o kadar eminim ki; üzerine me toplandıkları yollardan ger;lemege, 

köylü ... O kadar ucuza verdi ki bunu ı bahsettiğim beş şişe ~arabı, on şişeye kaçmağa başladılar. 
söylemek istemem. iblağ edebilirim. Herkesin ağzında şu sözler dolaşı -

Oktay Han bir uşağına emretti: - Pekalfı, dostum ... Teklif ettiğiniz yordu: 
- Mukayı çabuk buraya çağır! bahsi, ben de kabul ediyorum ... Siz, - Don Pclro kime güvendi de bu 
Kraliçe geldi. burada rahat rahat oturup şarabınızı adamı öldürdü?. 
Oktay Han ona kuyumcunun elindekı içmekte devam ediniz. Ben de, şu mey- Türk korsanları, Korsika şövalyesi· 

kutuyu gösterdi: dandaki şenlikleri göreyim. Yarın sizi nin güvenecek bir kuvveti olmadığını 
- Küpelerin geldi, al! dLikkanınızda ziyaretime müsaade eder· da anlamakta gecikmemişlerdi. 
Genç kadın şaşırmıştı. siniz, değil mi?. Sahilde top1anan iki yüz Türk deniz· 
Gözlerine inanamıyordu. - Bir asılzadenin, diğer bir asılza· çisi tekrar şalopelere binerek • Salih 
Fakat yalan değildL deye ziyareti; şövalyelik kanununun reisi limanda b~T kayanın üstünde 
Kızardı ve küpeleri utanarak aldı. en esaslı maddelerinden biridir. Dük· bırakıp· döndüler. 

rı~ ~:;.:Oktay Hanın boynuna kolla. kanımı ziyaret liıtfunda bu!unmanız, Döndüler ama .. Salih reisi~ .ölü~ ha-
hiç şüphesiz ki bana çok büyük bir şc· berini Barbarosa söylemek ıçın kımse· - Sözlerine inanmamıştım, 

bağışla!.. suçumu ref verecektir. Belki, çizmelerinizin de cesaret yoktu. . . . • .. 
ökçesi de tamire muhtaçtır. Size, bu Barbaros sevdiklerinden bırının o -
yolda da küçük bir hizmette bulunabi· lüm haberini ani olarak duyarsa, ya -
lirsem, kendimi çok bahtiyar addede • nındakileri - teessüründen - fena halde 

Yarınki nushamızda: 

HIRSIZ .• 
Yazan: Loofa de Robert de. 

rim. haşlardı. 
Allahaısmarladık, ihtiyar asılza- Gemiciler ağız bir1iği yaptılar .. 

Hep birden vak'ayı anlatarak: 
Çeviren: F,.& Bcrçmen (Arkası var) - Şövalye, Salih reisi öldürdü ve 
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l~SMA 

Karıncalar kolay kolay ölmezler. Onları öldürecek / 

tesiri kat•t mayiler intihap ediniz 

TüRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESiS TARİHİ : 1863 

•Sermayesi: 10,000,000 İngiliz lirası 

S ofrada 

FLiT, bOtOn haşarat öldOrOcO mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 
sabit olmuşt~r Flit'in formülü hiçbir vakit taklit edil· 
memlştir. FLiT, kendisinden beklenen iki sartı mOkem· 
melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat haşaratı 
kat'iyyen öldürür. Şüpheli mayileri reddediniz. Hakiki 
ve yegAne Flit aldığınıza emin olmak için; siyah ku
şaklı ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz . 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 

Paris, Marsilya, Nıs, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, F.omanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filvalleri 
vardır. 

Yarıklara ve köşelere biraz FLiT TOZU 
~-_;!_ 

serpiniz. Haşarat derhal telef olur. 

. 
f'.AB"llltıDA 

INSU ltl Dl hl Ol~ 

HOi USUllllLl 
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KURUfULUlt 
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Her türlü banka muameleleri 
yapar. 

Resimli Hakiki Bir Vak'a 

NÇ ve 
Görünmenin 

Saat 6 da yorucu 
bir meşguliyetten 

.sonra, buruşuk ve 
yorgun bir yüzü 
vardı. 

Bu ycnı pudranın 
son derec~ yapışma 

hassasını Yeren fevka· 
iade inceiiği adeta yü

• 
yenı ve 

Saat 6,45 de bu 
yeni ve sihramiz 
"4 de bir,, pudra 
yı kullandı. Bir 
miknatisin iğneleri 
cezbettiği gibi cild 
için son derece ya
pışma hassasına 
malik gayet ince 
bir pudra dır ....... 

kolay usulü 

Saat 7 de şayanı 

hayret bir tenle 
genç ve terütaze 
görünüyordu. 

Ynz ve burun par
laklığı tamamen zail 
olmuş hatta bUtnn si
yah benler knybolmuş 
tur. Bir defa pudra
lanmak ktıfidir. Çnn-
kll bu pudra cildiniz 
için kuvvetli bir ya
pışma hassasına ma
liktir. 

zünde gayri mer'idir. En sa
mimi dostlarınız bile şayanı hay
ret teninizin, tabii güzeliikten 
mütevellit olmadığın,\ kail o· 
Jamıyacaktır. Dışarıda, yağ -
murda ve güneşte veya deniz 
banyosunda veyahut tenis maç
larında, içerde sıcak salor.d:ı 

dansta daima cazip güzellikte bir 
tene malik olabilirsiniz. 

Bu pudra, ne sudan, ne de ter-

den kat'iyyen müteessir olmaz ve 
yüzde leke ve tabak~ teşkil et.. 
mez. Tokalon pudrasını, cildiniz • 
de son derece yapışma hassasını 
veren ve fevkalade ince olan bu 
sihrfımiz c4 de bir» pudrayı kul· 
!anınız. Neticesinden son derece 
memnun kalacaksınız. 

I NBISAB SOFRA -TUZU 

Binlerce ToKalo..:ı müşterisinden müessesemize mektup yazan
ların müş:ıhedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli delillerdir: 

(Tokalan krem v• pudral arını kullanmaya ha,Iadığım 
gündenberi cildim kendi krem v• pudrasını hııldu) 

Beglerbeg ...... K, caddesi ...... Mu 
( Kr,mlerinizin bir hafta zarfında cildlmdt1 gö.termlı 

ol'1uğu igi t11slrden mütevellid memnunl11etiml isim 1111 

odr~sinıls ildn etmenizi rica •d11rim.) 

fakat MUTF 

TF 

da{l~s~~-h~I İkinci İflas Memurluğun • 
llJ.qs lufhs Alcksandr Korpiniıı şahsi 
~<!ııtsı~ıa gelen alacaklı Hazinci mali· 
sı sı; Js.tcdiği 53345 lira 15 kuruştan 
lisitt hı:' 74 kuruşun kabul ve mü(
kql'd Şahsı rnasasına ve beşinci sıraya 
~tıı-u ına Ve fazla istenilen 1827 lira 47 
tul'<!t~Uıı ~~ddinc ve sıra defterinin bu 
~Clta e duzeltilmcsine iflas idaresince 

:r verilrniş olduğu ilan olunur. 
(32890) 

İnhisar 

y 

••• 

DA 
1 • 

Bebek... /b... ..<"o... No. 11 Ra ... 
Mektupların asılları dosyalnrımızda saklıdır. 

-·----·-·- ----
Sı hat ve içUmai Muavenet Vekaleti • 

Şişli Çocuk Hastanesi Baş Tabip
liğinden: 
Çocuk hastanesinin. poliklinik günlerile muayene saatlerini gösterir cetveldir .. 

Şubeler Öğleden evvel Öğleden sonra - - ---,---· -Dahili hastalıklaı Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Çarşamba 
Cumartesi. 

Çocuk hastalıkları Pazartesi, Perşembe. Pazartesi, PerşembP., 

Cuma. 

Cildiye ve efre:ıciye. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cu - Salı, Çarşamba 

nıart('si. 

Kulak, boğnz, burun Salı, Çarşamba, Cuma, Cumartesi. Salı, Çarşamba, Cu -

Göz hastalıkları. 

Harici hastalıklnr 

ma . 

Pazartesi, Salı, PerşC'mbe, Cu Salı, Çarşamba, Cu -
martesi. ma. 

Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, 

Cumartesi. 
Pazartesi, Salı, 1-'cr -
şembe, Cuma. 

İstanbul İkinci İflas Memurluğun • ,_Ç_oc_u_k--ce-r-ra-l-1is-ı--v-e1~P~a-za_r_t-es~i,~P-eı-·ş-em~b-e.·-----ı Pazartesi, Salı Per -
şembe. dan: · Ortobcdi. 

Müflis Fotiye ait ve perakende sa • 
tıştan baki kalan manifatura eşyası i· 

idrar yolları Pazartesi, Perşembe. Pazartesi, Perşcmbı.•, 

Cuma. 
1c çanta ve eldivenlerin açık arttırma •--R-ön_t_g_en··.-----,ı·H-e_r_giı __ n-----·-----ı 

suretile paraya çevrilmesine karar ve· •---·------1--------------•-----·----,1 Asabiye Cuma 

Her gün 

rilmiş olduğundan müşterilerin 28/5/ 
Salı 937 cuma saat 9 • 30 da Beyoğlunda Diş. 

İstiklal caddesinde Olivo sokağında 5 Poliklinik saatleri sabah saat 10,30 dan 12 ye kadar ve öğleden sonra saa~ 

13,30 dan 15 e kadardır. c2819· No: ya gelmeleri ilan olunur. (32889) 
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Valnıı 

fRIGIDAIRE 
do\aplarında .bu
lunan bu har~k~· 
1 Ad e sistemının 
nası\ çahştı~ım 
görme{Je gelınız. 

Hayran 
kalacaksınıı \ 

BÜTÜN SATIE ŞUBELERİNDE 

Hakikf bir .. FRIGIDAIRE" e malik 

oldu§unuz zaman, size 5 SENELiK 

RE S M f BİR TEMiNAT ŞEHADE TNAMESI 

verilir. Bu şehadetname, kabiliyeti ve 

selahiyeti. memleketimiz piyasasında 

malum ve rubuarsılık tecrübe sahibi 

olan bir müessese tarafından imza 

edilmittir. GENERAL MOTORS 'un 

mamülate olan FRIGIOAIRE soğuk 

hava dolabı ile verilen teminat. 

bozulan aksamın tamirini deOil, 

soOutmayı tevlit eden cihazın 

H E Y E T 1 U M U MİY E S 1 N t N 

OEi;IŞT~RILMESINI 
TEKEFFÜL EDER. 
Soğuk hava dolabı ahr• 

ken, bunun gibi kıymetli 

bir teminat isteme O 1 

u n u t m • 't ı n ı z. 

iSTANBU!; 

ANKARA 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-;:-~;--~--;--;----;-~:=::=::-~---__,,. 
TÜRKİYE BiRİNCi 

Kanzuk Saç Boyaları 
J U V A N T i N ;f.ti ----

Kumral ve siyah olarak 
iki cinsi vardır. Ter ve 
yıkanm~.kla kat'iyyen 
çıkmaz, tabii renk ve
ren tanınmış yegane 
sıhhi saç boyalarıdır. 

iNGiliZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU - IST ANBUL - Bey oğlunda 

1 SELANIK BANKASI 

Tesis tarihi 1888 

• 
idare merkezi: 

İstanbul (Galata): 
Tlirlıiyedelıi pbelm: 

İstanbul, (Ga}ata, Yenica.'Yli); 
İzmir, Mersin. 
Adana bürosu 
Yunani•tanclalti pb•lm 

Selanik, Atina, Pire. 

• Her nevi banka muame1Atı 
İstanbul ve Galata şubelerinde 

kiralık kasalar 

Cemal Tekin Lokantası operatör • ur0ı0s 
Bina sahibi Börekçi Bay Hnseyin tarafından yıkılacağı cihetle Iokan· Dr. Mehmet A/i 

yakında Taksım meydanı karşısında 3 No. lu dOkkdna nakledllece~ 1 rar y 1 
sayııı mnşterileriınize nrzolunur. ! hastalıkları mntehassısı. Köp~başı 

Cemal Tekin lokantası ••hlbl Cemal Tekin 1 ,,. Eminönll ban Tel: 211Ha ~ 

~ ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

TERAZi FABRIKASI 
Hassaa, zarif ve mukavemetli 

Her cins TOPA NE 
n 

A!Mltq 
o~~~ 
Markaya 
dikkat 

T arb ve ölçü aletleri 

Mamulltını tercih 

edlnl• ve taklitle-

rinde• •akınınız. 

terazileri 

lstanbul, Tahtakale caddesi No 68 
Satış depolan : Kantarcılar cad. No 46 

Marpuççular caddesi No 51. 

Türk Hava ({urumu 

BUYUK PiYANGOSU 
2 • el k•tlde 11 I Haziran I 1937 dedir. 

Buyuk ikramiye: 40. 000 liradır ..• 
Bundan başka: 15.000, 1~.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır .. 
Ayrıca : (3.000) liradan başlı yarak (20) liraya kadar büyük f 

küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin plind.O 
istifade etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz ..• 

D A K EL Son Posta Matbaası HOR MOBiN r. • • K UTi Neşriyat Müdürü: Sellin Ragıp ~ 
Tabletleri, Her eczanede arayınız. (Posta kutusu) 1255 Hormobin Galata l.tanbul Karaköy, Topçular Cad. 37 SAHİPLERİ: A. Ekrem uşAJ(l..IG 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S. RagıpEMEC~ 
BASURA ÇARE 

HEDENSA 
SIN.R, ÇARPINTI 

NEVROL 
ve BA YGINLIGA 

CEMAL 
ADEMi iKTiDARA 

FORTESTIN 
DİŞ TABİBİ 

RATiP TÜRKOliLLI 
Ameliyatsız basur memelerini mahve
der, kanı, ağrıyı derhal keser, bOtlln 
dünyada şöhret bulmuş yüzlerce pro
fesörün tııkd irnarıı~lerini kaznnımştır. 

Hiı .!et, merak ve korkudan bayılanlar, siniri, barakam, çarpıntısı 
tutanlur 20 dnnıla « Nevrol Cemal» alınca hemen açılırlar. Evi· 
niıde huluncturunuz, onsuz yolculuğa çıkmayınız. Bu me~hur 

« Nevrol Cemal• i alırken •Cemal 11 ismine dikkat ed•niz. 

Pek müessir bir ilaçtır. Bel gevşekliğini 

geçirir. Vakitsiz ihtiynrlıyanları gençleştirir. 
Suiistimal edilmiş yorgun vncuUarı dinç-

leştirir.Yalnız ismine dikkat ediniz. 

Ankara caddesinde: Meserret ot~ 
karşısında (88) No. lı mu8yene:eıı 
nesinde hergtln saat on dört 
(19) a kadar kabul etmektedir·~ 


