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Yazı işleri telefonu : 20203 ÇARŞAMBA 26 - MAYIS 1937 İdare işleri telefonu : 20203 Fiatı S KUl'Uf 

Başvekil geliyor .ı Türk kadını 
yurdun 

müdafaası 

işlerinde ne 
gibi vazifeler 

alacak? 

KADINLARIN 
ASK~RLIÇi iÇİN 
YENi LAYiHA 

Türkiye ve Yunanistan arasında 
Atinada görüşülen bütün meseleler 

üzerinde tam bir itilaf var Hilkumet projeyi Meclise veriyor, projenin 
ikinci teşrin toplantısına kalması muhtemel 

A • • J Ankara 25 (Hususi) - Millt Müda· 
bnada Kral ve General Metaksasla rörüşen Başvekıl smet lnönü gece yarısından faa Vekaleti tarafından hazırlanmlj bu 

sonra deniz yolile lstanbula hareket etti tezahüratla uöurlandı lunan kadı.nl~r~n ~skerliği .. h~kk.~ndaki 
' ~ kanun proıesını hukfunet onumuzdeki 

BCl§vekil 1smet 1nönünün bundan evvelki Atina seyahatine ait bir int1bcı: fsmet İnönü Yunan meclisinde nutuk söylerken 

d Atina, 25 (Husus! muhabirimiz ·ıyeni tezahür ve inkişafına sebep ol • ' 

? e~) ~İsmet Inönü'nün Atinayı ziya· maktadır. .. Va tan "ı I er 
~ Turk ve Yunan dostluğunun yeni (Devamı 3 uncii sayfada) 

Mecliste bütçe müzakereleri Sancakta miting 
Dün münakaşalar oldu yapmak istedller 
vekiller Cevaplar Verdiler lııkenderun~ Hıristiyan 
G .. .. ·· z 

1 

v b / d ·ı Araplarla Ermeniler çar· 
oruşu en n~ u e ı en . pışh, beı kişi yaralandı 

Meseleler: Bulçeler: Halep, 2s (Hususi) - ::>ancak ~eselesı A hakkında anlaşma husulu Vatanıler ara. 

günlerde Büyük Millet Meclisine tak· 
dirn edecektir. 

Proje, harp ve sulh zamanlarında 
Türk kadınının yurd müdafaası teşkila· 
tında alacağı \'azifeleri tesbit etmekte· 
dir. Projenin mecliste tetkik ve müza· 
keresinin ikinciteşrin toplantısına bı • 
rakılması ihtimali vardır. 

Türk ordusunda ilk kadın tayyareci· 
miz olmak şerefini kazanan ve bu Şe • 
refe layık olduğunu son muvaffakiyet· 
lerile fiilen ispat eden Sabiha Gök • 
çen'in, ordudaki mevkii; projenin ka· 
nuniyet kesbetmesi ile taayyün ede • 
cektir. 

* Bundan on gün evvel Ankarada U· 
lus meydanında yapılan hava şehitleri 
ihtifalinde heyecanlı bir hatip kırık ka· .. . 
natları tebcil ederken sözünü kahraman Turk ordusunda ılk kadın tayycıTed oı.. 

(Devamı 3 üncü sayfada) mak §erefini kazanan Sabiha Gökçea .............................................................. 

Bir otel hizmetçisi 
kadın 400,000 liralık 
mirasa sahip çıkıyor 

Miras, lstanbulda bir çok emlaki bulunan beş karılı 
bir adamdan kalmadır, dava şehrimize intikal edecek 

1 
sayiş - Hayat pahahhgı • ı Maliye - Düyunu umumiye • sında memnuniyets~k tevm etmtştir. 

htka d T' h 1 GU Uk O h T M b Antakyada mahalli kaymakam ve mu-

ç r 8~381 • imar ane er • mr. . • a 1 IY8 • at . uat • hafız Hüsnü Benazi'nin teşvikile bir pro- ômer Şakirin gençlik resmi Esma 

ocuk düşürme - Doktorlar Harıcıye - Sıhhat - Adliye testo mitingi tertip edilmek istenmiştir. Adana (Hususi) - Şehrimizde sırf bir .bu mesele ile çok yakından alakadar bu-
~tıkara 25 (Hususi) - Mecliste bütçe görüşülürken bazı hatipler söz almışlar, (Devamı 11 inci sayfad.ı,l. tesadüfün yardımile şayanı dikkat bfr lunan ve bizzat takip eden Selintk mü • 
tir Z<lkcrcsine bugün de devanı edilmiş- bazı mütalealar ileri sürmüşlerdir. Bu E t k miras meselesi ortaya çıkmıştır. Bunu (Devamı 11 inci sayfada) 

~ünkü toplantıda İçişlerı bütçesi (Devamı 11 inci sayfada) g e m r n a a s 1 n da 
On milyon saatte vücude büyük bir baraj -

getirilen Paris sergisi inşa ediliyor 

E'tiviyonları mahalleler aranftda 1nşo edilen sergiden bir gör#f 
(Y aıı•ı 11 inci aayfada) 

Son zamdnlarda ikmal edilen Çubuk 
barajından bir köşe 

(Yazısı 2 inci sayfada) 

En çok kadınlar tarafından okunacak, onlara hitap 
eden meraklı ve heyecanlı bir şaheser 

2 - Büyük tarihi roman --
~ö96'1JUılRiiti._ 

Tarih ve efsanelerde milattan evvelki devirlerin 
en büyük kahramanlarından biri diye anlatılan 

harikulade adamın yaptıklan 
--- Bir haç gllne hadar başlıyoruz -----



Her gün 
Rockefeller 'in 
Ôıümü münasebelile 

Yazan: Muhittin Birren -
.Zenginin parası züğürtün çenesini yo

ran derler, doğrudur; dünyanın büyük 
para babalan hakkında insanların çc -
neleri, kim bilir, şimdiye kadal' ne dere
ce yorulmuş ve bundan sonra da ne de
rece yorulacaktır! Hayatta her §eyin pa
ra olduğu bir medeniyet devıinde cihan 
zenginlerinin parayı nasıl sarfettiklerini 
hikaye eden edebiyat, en çok müşterisi 
olan bir metadır. 97 yaşında, ölüme 1:ale
be çalmak için, parasının bütün kuvve • 
tile pençeleşe pençeleşe ölüp giden buru
şuk yüzli.ı ihtiyarın hayatı da, ölümü de 
dünyanın mühim bir meselesi olmuştur. 
Parayı nasıl kazandı? Hiç şüphesi?, pa

ra zeka ile, teşebbüs ile, çalışmakla ka -
zanılır. Fakat, dünyada ne kadar zeka, 
teşebbüs ve si.i vardır ki, bütün bir ha -
yat, didine didine sarfedildiği halde, iki 
buçuk milyar dolarlık bir tortu bırak -
mak değil, hatta küçük bir tasarruf bı
rakmadan bile sönüp gidiyor. Sade zek~, 
teşebbüs ve çalışma kafi değildir. Bun -
ların bir de yırtıcı sıfatını haız olmaları 
ve, hiç değilse, tesadüfün lütfünden de 
istifade etmeleri icap eder. 

İki buçuk milyar dolar! Bilmiyorum, 
bir insanın, ceplerini, kasalannı bu ka -
dar para ile doldurmıya hakkı var mı -
dır? İnsanlıiı dolduran bu kadar sefa
let karşısında, bir insana derin bir hicap 
hmi vermeksizin, insanın insan olmak 
itibarile namusunu lekelemeksizin, bu 
kadar paranın bir araya ve bir imzanın 

altında toplanmıya da hakkı var mıdır? 
Bunu da bilmiyorum ve bilmeğc de Jü -
zum görmüyorum. Bildiğim bir şey varsa, 
böyle paralar toplıyan insanlar, mezar
lannda herkesle beraber raıiat rahat ya -
tabilmek için bunun bir kısmını, hem de 
mühim bir kısmını tekrar insanlara he • 
diye etmeğe mecburdular. 
Hesabı malum olmamakla beraber, 

Rockefeller bunu yapmıştır. Denildiği -
ne göre bu servetin iki buçukta birini, 
yahut yüzde kırkını insanlık namına ia
de etmiştir. 

* 

* Parayı kazanmak lazımdır. Paray! te-
sadüfle de, yırtıcı bir zeka ve yırtıcı bir 

(Devamı 4 üncii saytada) 

SON POSTA 

Resimli Makale: X Hagat düsturu X 

· HAYAl" 
"/ 

DUSTUR\J 

Mayıs 26 
------

Sözün Kısası 
Yazı Çok Oldalu için _ 

Bagiin Konamatlı 
~ ------·-

Ege mıntakasında 
Bilyülı bir baraj 
inşa ediliyor 
Bergama, 25 (Hususi) - Devlet büt

çesinden ayrı.lan otuz bir milyon lira ıah
lilisatla memleketin muhtelif yerlerinde 
başarılacak büyük sulama işlerine büyill< 
bir hız verilmiştir. 

Bajırarak konupna, tahsilsiz ve görıüsüz derler, aucıak 
arasından kom14ma, pısırık sanırlar, konuiUrken kızma, 

af8ğı tabakadan olduluna hükmederler, a:::abiyete kapılma, 
müdafaa ettiiin davada haksız oldu~nu düşünürler. 

Bağırmlyan adam daha geç yorulur, fısıltısız konuşan 

maksadını daha kolay anlatır, kızrnıyan her vakit için kuv· 
vetli, asabiy€te kapılmıyan da giriştiği bütün davalarda mu
hakkak surette galiptir. 

Nafıa Vekaleti tarafından muhtelif 
mıntaknlarda şubeler ve postalal' tcşk~ 
edilmiştir. Su işleri umum müdürii Snlu
haddin ve sulnma işleri için İsviçrc!den 
celbedilen müşavir Dr. Gruner başlıyan 
sulama faaliyetini tetkik için seyahat.e 
çıkmışlardır. Bursa ve Susığı.rlık havalı· 
sini tetkik eden mütehassıslar pazar gii· 
nü Gediz mıntakasını baştanbaşa gezcrc}( 
,Gedizdcn nasıl istifade edileceğim tesbit 
etmişlerdir. 

( sez ARASDNDA ) 
lngiliz kiliselerinde ·-H-ER-G-üN-8-iR-FIK-RA-· 

cazband ve idans 
Daıssıla 

çeken timsah 

Bakır çayın derhal temizlenmesine ve 
1

sularının kabili istifade bir hale getiril
mesine karar verilmiştir. Mütehassıs Dt· 
Gruner Bakır çayda kaybedilecek vakit
le, geniş bir sahanın küçük Menderes gi· 
bi bataklık haline gelmek tehlikesine işa
ret etmiştir. Bu itibarladır ki Bakır çay
da derhal faaliyete geçilmiştir. 

İngilterede köy papazlarından biri, 
halkın kiliseye gelmediğini, pazarları 
Ayin saatlerinde kırlarda veya gazino
larda hep cazın ahengine ayak uydu -
rarak dans ettiklerini iörünce, kiliseye 
de radyo tesisatı kurdurmuş. Üstelik, 
sesi güzel olan papaz vaızlarını, caz 
musikisine göre besteliyerek, cemaati
ne okumuş, ayinden sonra da dört ba· 
şı mamur bir dans faslı tertip edine•, 
kilisesi en fazla irat getiren, en fazla 
kalabalık toplayan bir bar olmuş .. pa
paz bu marifetinden dolayı aforoz edı· 
lecekmiş. 

15 liralık mükfıf at için 
12()()() mil kateden köylü 

Meşhur adamların 

yanlışları 
Eline bir makas ve zamk §iiesi a -

lan bir zatı ıerif Fransız akademisi aza
lannın yazılarım tetkike ve yaptıkları 

yanlışlıkları meydana çıkarmağa karar 

vermiş, işe «ademinin k~ulduğu tarih
ten başlamış, ve eserini 1883 de bitirmiş. 
Eser 3500 sahifelik imiş. Adamcağız bir 
iş daha yapmış ve bu kitabı götürüp a
kademi kütüphanesine hediye etmiş. İhti
yar akademi azaları reddedememişler. 

Eser baştan başa meşhur zevatın yan
Jışlıklarile dolu imiş ... 

Görürse 
Ressam Elif Naci evinde bir tab1o 

yapmakla meşguldü. Arkada§lann -
dan biri geldi: 

- Yaptığın tabloyu görmek istiyen 
bir tanıdığım var. 

- Olmaz, bitirmeden gösteremem! 
- Fakat bir kere görmek için yüz 

lira verecek. 
Elif Naci bir kere olmaz dam~i ya, 

sözünden caymadı, gene ayni sözü söy
ledi: 

- Olmaz. 
Dostu iki gün sonra tçkrar geldi: 

Londra hayvanat bahçesine Çinden 
yeni bir timsah getirlimiştir. Geldiği 
gündenberi yeni yurdunda rahat ede
miyen, timsah müthiş bir daıssılaya 
tutulmuş ve tam beş ay ağzına bir lok
ma yemek koymamış. Suyun bir köşe· 
sinde kendi başına büzülmüş kalmış. 

Günün birinde, gene kendi cinsinden 
yani Çinli bir timsah daha yanına kat
tıkları zaman ölü gibi kapalı duran kıv
rım kıvrım gözleri açılmış, ve yavaş ya
vaş o inziva hayatından çıkıt1aya baş
lamı~tır. Hayvan şimdi çok neş'eli ve 
sıhhatli imiş. ------

- Beş yüz lira veriyor. v k d b k 
Elif Naci olmaz dediğine esasen piş· n.Öpe etin en aş a et 

Gedizden Manisa ve Menemen ovaları· 
nın istüade etmesi için bu kıaımda bil' 
baraj inşa edilmesi muvafık görülınÜt" 
tür. Evvela Gedizin yatağı temizlenecil' 
ve büyük bir baraj inşa edilecektir. Ba
raj, Akhisarla Salihli arasındaki :Mar
mara gölünde toplanan sudan istifade 
Edecektir. Bu suretle barajda zaptedilC
cck su ile hem kış mevsimindeki su tat" 
kınlıklarına meydan verilmiyecek, heJ1l 
de yaz mevsiminde baraj sularından &U

lama işlerinde istifade edilecekti!'. Mene
men ve Manisa ovalarının verimi, fenni 
ve sistemli sulama ile iki misline çıka
, cakhr. İnşa edilmesi kararlaşan bara! 
için bir proje hazırlanmak üzeredir. "'/9.Z 

mevsimi içinde eksiltmdye konuşulacak
tır. 

mandı. giyemeyen adam 
- Gelsin görsün! Umumi harp zamanında Almanyada 
Dedi. Dostu gitti. Yarım .saat ~oımı açlık sebebi1e bir çok köpekler tavşan . Cellat ve Belevi gölleri bu yaz mevsi• 

yanında bir ama ile geri dönC::il· rolü oynamışlar ve tavşan diye muh - mi içinde kurtulmuş olacaktır. Bu sahıı· 
- işte bu, yaptığın resmi gı'frebi - h lk 8 telif suretlerde yetiştirilerek a a ye- da üç buçuk milyon lira sarfilc meydan. 

«~b_e_ş_y_u_··z_ıı_·r_a_yı_v_e_re_c_e_k_ı ___ ..,. dirilmişlerdi. O zamandan köpek eti ye getirilen tesisat ümit edilen iyi neticeletJ 

meğe alışan bir sel'seri geçen hafta po· vermiştir. Kanallar hazırdır. Yaz mevsi· 
lise ait bir köpeği aşırıp pişirirken ya- mi içinde kanalların Menderese bağlan· 
kalanmıştır. Köpek hırsızı, verdiği ifa- ması suretile asırlardanberi biriken bB· 
dede köpek etini yemeğe alıştığını ve taklık suları denize akıtılacak ve Ce11A1 

-:rimdiyc kadar pek çok köpek çalıp ye- kış mevsiminde artık ortada kalınıYB' 

Çerkeşte domina 
Oynıyan bir kör 

diğini söylemiştir. caktır. 

Mahkeme bu serseriyi altı ay hapis Nafıa Vekaleti su işleri umum müdiiriİ 
ve nakdi ceza ile siyasi haklarının su- Salahattin ve İsviçreli müşavir Dı·. Grtl' 
kut una mahkum etmiştir. · ner dün Menderes mıntakasmı tetldl<e 

Hergün biraz daha 
ümitlenen bir prens 

Franko kuvvetleri günden güne ilerle
dikçe, her gün biraz daha sevinen bir in
san vardır. Bu zat sevincini son günler

de üç gün bayram yapmak suretile iz -
har etmiş. Bu zat İspanya kralının ikinci 

oğlu Don Jafrı.e deBaurbentiiı'. Kendisi -
nin tahta getirilmesi melhuz değilse bile, 

hanedan azası olarak yaşamağı bugün -
kü vaziyete tercih ediyormuş. ..................... _._. ...................... ___ __ 

başlamışlardır. Büyük Mendereste söl<e 
, ovasının sulanmasını gözden geçirmekte
dirler. Çine çayı üzerinde bir baraj inştl' 
sı muvafık görülmüştür. Söke ovasınıtl 
suyilc sulanması ve Menderese akan ÇJ• 
ne çayı sularının istifade edilir bir )lale 
konması, ancak bu baraj sayesındc tenıiJ.' 
edilecektir. 

Akçay ve Mcndcresteg, 'istifade e<iUC' 
rek Nazilli ve Sarayköy ovaları da sul:r 
nacaktır. 

Bütün bu işlere başlandığı için, ihalB 
mevzuu olan projeler hazırlanmaktadıt· 
Su işleri umum müdürü ve mütehD·~ 
iki güne kadar otomobille Adanaya ~: 
deceklerdir. Oradaki sulama işleri göı 
den geçirilecektir. 

**~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,,11 

Biliyor musunuz ? 
1 - A vrupadan Amerikaya ilk vaP\Jt . ,, 

kaç yıl evvel, hangi tarihte gitmiştir· , 
2 - Ankara hangi yılda devle! Iller 

kezi olmuştur? , 
3 - Danimarkanın nüfusu ne kadar 

,dır? 
( Cevaı>ları Yarırı> 

* 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

Di.inkü Suallerin Cevapları: dJfı 
1 - Darmstadt şehri Almanyadıı Jı• 

Hessc eyaletinin payitahtıdır. Darlll pe stl 
ri üzerinde kurulmuştur. 82 bin niifıJ 
vardır. ı1" 
. 2 - Tarihte cBir inkilapta ve ~i: htı ge
te muvaffak olmak için cür'et, ci.ır et,)'eJ1 
ne cür'et ve daima cür'et ıazımh dı 
'meşhur Fransız ihtilfilcisi Dantond0 '· ıııtı 

Bir arkadaşın anlattığına bakılırsa yaz mevsimi İstanbul 
şehrine biri hususi, diğeri de resmi olmak üzere iki şekilde 
gelir. 

Hususi Ş<'kli bugünlerde olduğu gibi güneşin erken doğ
ması, geç batması, toprağı gittikçe artan bir sıcaklıkln ısıt
ması, ve şurada burada denize girenlerin görülmiye başla-

İSTER 1NAN 

masıdır. Resmi şekli ise yazın hakikaten geldiğine nakil 
vasıtalarının kanaat getirdikleri gün baŞlar. Nakil vasıta
ları ise henüz bu kanaati edinememişlerdir. Zira bütün 
vapurlar, trenler, tramvaylar elin bahar tarüesi üzerine 
lşlemektedirler. Fazla olarak tramvaylarda pencere ac -
rnak ta yasaktır. 

İSTER iNANMA! 3 - Asurilerin meşhur payitahtı 0 ııll 
Ninuva milattan 606 yıl evvel :Med 1'' 
Kiaksar tarafından yıkılmıştır 



Cenevrede Hatay 
hafi bir celsede 

meseles· 
görüşüldü 

Raportör B. Sa_n_d-le_r_ e_k_s_p_e___..!rlc.__e_r_k_o_m_ itesinin faaliyeti 
hakkında Miller Cemiyeti konseyine izahat verai 

lan Cenevre 25 (Hususi) - Yarın top- ı Sandler izahat verdi ı hinin tesbiti, 
bı .. acak olan Milletler Cemiyeti Asam- Cenevre 25 (A.A.) - .Millet Cemiy~tı 3 - Esamilcri hazırlıyarak kontrol e-
~ ~tnde, Habeşistanın temsii edilece • konseyinin gayri resmi toplantısında, ls- decek komitenin teşkili, bu komitenin 
anlaşılmıştır. kenderun meselesi raportörü İsveç Ha- ve Sancaktaki Milletler Cem\yetı cielc-:-

ij~ /\sanıble toplantısına işt irak etmek riciye Nazırı B. Sandler, Sancağın statü- gelerinin masarifinin ne suretle taksiın 
~ere Necaşinin Londradan bir mü • sünü ve teşkilatı esasiye kanununu tes- olunacağı, 
):~sil gönderdiğı şayi olmu~sa da, tay- bite memur eksperler komitesinin faali- 4 - Statü ve teşkilatı esasiye kanunu 
~e· meydanına giden gazeteciler Ne· yeti hakkında malümat vermiştir. Fransa ve Türkiye tarafınd3n tasvib! 
ta 1 ıle hiç alflkası olmıyan bir zencilc B. Sandler, verdiği raporda, dil mese- meselesi, 
t~ıla~?'1ışlardır. lesi ile üç nahiye hakkında halen fi~ir . 5 - _Sancağın tamamiyeti mülk:yesinin 

lan Ugun öğleden sonra aleni bir top- ihtilaflarının mevcut bulunduğur.u bıl- garantısi hakkındaki Türk • Fraisız mu
lıi tı akteden konsey, Hatay meselesi - dirmiştir. Konseyin aşağıdaki noktalar ahedesi ile Türkiye - Suriye huciudul".un 
oı: tnüzakeresine gelince, celseyı hafi üzerinde birer karar alması icap eyle- tecavüzden masuniyetinin garantısi hak-

:;.~ devam etmiştir. mektedir: kındaki Türkiye - Fransa - Suriye anla~-
~lt .~rk murahhaslarının başhca itiraz 1 - Statünün ve teşkilatı esasiye ka- masından konseyin haberdar edilmesi. 
tarıgı lisan meselesinin müsbet bir ka- nununun mer'iyet mevkiine girmesi ta- B. Sandler, ekalliyetler meselesinin 
llıe~ ba.ğlanacağından şüphe edilme - rihinin tesbiti, . hal sureti hakkında da bazı tekliflerde 
~· 2 - Sancak meclisi için ilk seçim tarı- bulunmuştur. 

Başvekil geliyor 
liirkiye ve Yunanistan arasında görüşülen bütün 

meseleler üzerinde tam bir iti:af var 
B·· <.~aştarafı 1 inci sayfada) 

'usl Ulun sokaklar Türk bayraklarile 
kiy enıniştir. Her yerde yaşasın Tür -
~IJ.le, Yaşasın İsmet İnönü sesleri du • 

ntaktadır. 

r 
Hariciye Vekil 
Vekilinin Partide 
izahatı 

deft~a~vekilimiz Kral sarayına oidip 
taa1"tı mahsusu imzaladıktan s~nra Ankara 25 (A.A.) - C. H. Par-

<>nd M h l k abidesine tisi Kamutay Grupu bugün • 25 / 5/ 
~elenk a . eç u as er 93 7 - öğleden evvel Antalya Sayla-

au koymuştur. vı Dr. Tuncanın başkanlığında top· 
tında ~ırada orada toplanan halk tara· landı. 
tnışt n hUyük tezahüratla karşılan • 
~ı:ı '~· Bir kıt'a Efzon askeri selfım rc'E- Söz alarak kürsüye gelen Hari-

~ ıfa etm~ştir. ciye Vekil Vekili Saraçoğ1u, Hatay 
· Qaş k"l ı · meselesinin son durumu ve Başba -1~ı s ve ı smet Inönü bundan sonra kan İsmet İnönü'nün seyahatı ve 
Soıı ~at ~adar Metaksas ile görüşerek, 1 
efkasıyası vaziyet etrafında mUdavclei siyasi temasları hakkında izahat 

r{da bulunmuştur. verdi. 
fıtırı_a§Vekilimiz saat 13 de Kral tara _ Bundan sonra Saraçoğhı'nun 

Parti merkez 
Teşkilatında 
Değişiklik 

Ankara 25 (Hususi) - Cumhuriyet 
Halk Partisi Merkez teşkilatında ya -
pılması mukarrer değişiklik haziranda 

1 kat'i_ .şeklini alacağı ve tatbikine geçi
lecegı anlaşılmaktadır. Bürolar birer 
komisyon halinde yeniden kurulacak 

1 
ve büro reisleri umumi idare hey' eti 
azaları arasından ayrılacaktır. Komis· 

1 yonlara umumi idare hey'eti dışından 

1 
meb'uslarla daire ve müesseselerden ba 
zı kıymetli elemanlar alınacaktır. 

Orman muhafaza 
Komutanlığı 

Ankara, 25 (Hususi) - Orman mu
hafaza genel komutanlığına fırka ko· 
mutanlığından Tuğgeneral Seyf! tayin 
edilmiştir. 

ı ""n k b Başbakanımızın Yunanistanı ziya -
erı bi ~- uı edilmiş ve şerefine veri • retinde Yunan milleti ve hükfuncti j Ees. inci pamuklu fabrikası z· r ogle zıyafetinde bulunmuştur. 
dtea ıyafette Bayan İnönü, Prens ı\n· tarafından Türkiyeye ve Türkiye 1 Ankara 25 (Hususi) - Beşinci pa-
lt<lrb· Başvekil Metaksas, Hariciye, Başvekilinin şahsına kar~ı gösteri- muklu fabrikası olarak Malatyada ku· 
~~Ye, bahriye ve hava miisteşarları len geniş muhabbet ve coşkun dost- rulması kararlaşan kombinamn !nşaa· 
bqJ1.ı Ye elçisi ve Başvekilin maiyetınde luk tezahüratı hakkındaki beyana- tı, cİnşaat Limited Şirketi> ne ihale e· 

,~an hey'et azaları bulunmuşlarciır . tı Parti Grupunca alkışlarla karşı • 1 dilmiştir. İnşaata derhal başlanacak -
h "enı landı. t ~(act ek esnasında her iki devleti a- ır. 
tQt, ar eden meseleler göri.'ışiilmüş • \-. -1 . . .. .. Profesör Pikard'ırı balonu 
L )3 vekflı Ismet İnonu Gevgeliden Seliıniğt? d 
:'ttlntaş.ba·k· an Metaksas ög~leden sonra, · ~ · d p 1. ·k van ı f " I geçtıgı sıra a, o ıtı ·a gazetesi muha- .. .. 
lıı~a.d nonü ve refikaları şerefine Ki· b. . b tt b 

1 
Bruksel 25 (A.A.) - Profesor Pi-

la.41 a bir çay ziyafeti vermi!5 ve ak - ırıne şu eyana a u unmu~tur: card ile muavini Maks Cosyıi.s'in bin -

bıt s~ene resmi bir ziyafeti müteakıp Avrupa yolculuğundan çok mC!m- meğe hazırlanmakta oldukları Stratos-
~ 'llaş~are tertip e~il.1:11~tir. . nun dönüyorum. Paristeki t0rr•aslarım fer balon.u'. bu sa?~h sa~t 10.45. de ba-

de l>ıte akan. İsmet Inonu gece saat. b~r- Türk _ Fransız dostluğunu tal vi C' etti. lon sepetının tesbıtı sı:a.sında bırdenbi-
Q den Istanbula hareket etmıştır. 1 . .t.b Y re ateş alarak tamamıle haral? olmuş-

.11 tııernı l\t t k b t Hatay mesc csı esas ı ı arile halledilmiş- t ,,"tin e a sasın eyana ı . . . ur. 
ılıtı a 25 (Hususi Muhabirimizden) - tır. İhtılaflı noktaların da pek yakında Nüfusca telefat yoktur. 
;~ .. ~!\ ~aşvekili Metaksas Ahr.a gaze- halledileceğine eminim. Rüştü Aras ile Balonun inşası, 300,000 Franga mal 
l lirltt trıurnessillerine yaptığı beyanatta 

1 

Delbos, Ccne\'rcde, bu meselclerı kat'i olmuştu. 
il ~ı:: Başvekili ile görüştiiğünden ve bir karara bağlıyacaklardır.> 

: llııı::Uşrnelcrin neticesinden fevk~lfıde Y zetelcrinin .. t 
1 1 

Alman Hariri ye Nazırı 
"iı. "t\ k ld _ .. unan ga mu a ea arı R .d • 
ilıt ki· a ıgını soyledikten sonra de- omaııa gı ıyor 
, \" · Atina 25 (A.A.) - At ina Ajansı bildi- Londra 25 (Hususi) - Alman Har-
~l Unanist T .. k. b .. ·· riyir: Gazeteler, Türkiye Başvekili ism~t ı F 
\> l't .. an ve ur ıye, utun me- ~iye Nazırı Genera on Blomberg, 
~~ ~a~Zerındc tam bir itilaf hali:ldedir İnönünün ziyaretine uzun ve hararctlı Italyan hükumeti tarafından Romava 
~ ~Ytrı:n. antantının istikrarı, kuv\·ct makaleler tahsis etmekte ve bu zi)are- da\·et edilmiştir. ~ 
h leltı ,_ tı hakkında da tam biı· itimat tin, Elen resmi makamları ile Elen mille- Fon Blomberg'in, haziran avında 
~ el(ted· ş · · ~ 
~ eoru ır. ahsen, B. Ismct Inönü tinin Türk milletine ve Türk büyüklt>- bu davete icabet edeceği anıaşılmakta-
\>~iv ~ekten azami bir memnuniyet rine karşı olan samimi dostluk hissi)atı· dır. 
G: ~lınj:ru~. Bu temas, Ttirkiye Baş- nı göstermesine bir vesile te~ki! eyle-
~ seıabYU.ksek zekasını ve fikirlerin- mckte olduğunu tebarüz ettirmektedir. Kadın/arın askerliği 
Q tu.-. eti tamamile meydana k.'.>y- Gazeteler, Türkiye ve Yunanistanuı, bu- /çin yeni /iigiha 
ahekilı'n gün beynelmilel camia içinde, ayrılmaz ( Baştarafı 1 inci sayfada) 

Politika gazetesine bir grup ve kendi emniyetini, refahın ı Türk kızı Gökçen'e intikal ettirerek de-
~ be t ve inkişafını müdafaaya mukledir bır mi~ti ki: 

lgraı yana 1 birlik olarak tc-lakki edilmf:'ktc olaui"•tın\'• B ı d t 25 (J ö -c u saat er e va anın en yüksek 
fosusi) - Türkiye Baş- kaydetmektedir. 

~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ daiları üstünde Türk iradesinin bir çe-
~lg- d lik sembolü gibi gerilmiş olan Türk ha-

ra ın bir kısmı su Darüşşefaka hakkında vacıları için Türk erkeklerini bile im-

~ altında kaldı bir karar rendiren bir l/'ahraman kızımız da var. 
~ eıgtad Havacılığımıza canla başla güvenebili-
~ ~tacf . 25 (A.A.) _ Fırtına dün Ank~ra 25 - Bütçe encümenı her yıl riz.» 
~ <>l cıvarında mühı·m . t ı muhtelıf daireler bütçelerinden ayrılan B k d 1 k r... trı zayıa a se • , h . . . .. u ço yerin e o an ta ·dır ve i~a-
"\l Uştur Şeh . b. k ta sısatla ıdame edılen Daruşşefaka lise- reti, kadınların askerligw i hakkındak·.· 

t il k 1 · rm ır . ısını su al- . . M ·r . 
Q a mıştır B l dl , • . sının aarı lıseleri meyanına alınması- kanun projesinin Büyük Millet Mec-
tla nıu·· · • e gra a Selanık a- nı hükümetten temenniye karar vermiş- 1. · k. • f 

nakalat kesilmiştir. tir ısıne sev ı ari esinde ::.ütunlarımıza 
zevkle geçirmekteyiz. 

Cenevre 25 (Hususi) - Bur aya ge
len haberlere göre General F ranko, 
Mılletler Cemiyetıne bir muhllra gön· 
dererek, B. Del Vayonun İspanyayı 
temsil etmeğe hak ve sıfatı olmadığın:, 
bu hakkın yalnız Salamank3 hüklıme
tine ait bulunduğunu bild irecektir. 

F rankonun Londra mümessilll'ri 
, Hendayc 25 (A.A.) - General Fran
konun Londraya yarı resmi mümessil
ler tayin etmiş olduğu haber verilınek
,tedir. 

Mütareke t e!iebbüsleri ve 
Almanyanın vaziyeti 

, Berlin 25 (A.A.) - Havas Ajansmı:-ı 

muhabiri bildiriyor: 
Gönüllülerin geri çağırılmasile Isparı

yol sivil harbinde bir mütareke husule 
getirilmesi projelerinin Alman siya~i 

mahfellerince müsait bir şekilde k3rş:

lanmış iken aynı mahfellerin biıden bu 
tarzı hareketlerinden riicu etmeleri Hit
ler'in Berline avdet ettiği zamana tesa
düf etmektedir. 

Musolini, İngiliz teklifinin Almanlar 
tarafından iyi bir şekilde kabul edildiği
.ni öğrenir öğrenmez, bizzat Hitler nez
dinde ısrar ederek faşist devletierin te
sanüdünden bahsetmiştir. 

Bir şehir daha yamyor 
Bilbao 25 (A.A.) - Ha\•as Ajansının 

muhabiri bildiriyor: 
Dima mıntakasında muharebe, bütür. 

, şiddetile devam etmektedir. Asiler bu 
mıntakada mühim miktarda ecnebi mal
zemesi kullanmaktadırlar. Franko kuv
vetlerinin bombardımanı neticesinde tu~ 
tuşrın Munguia yanmakta devam etmek
tedir. 

Yeni ithalat rejimi 
Ankara, 25 (Hususi) - iktısat Ve· 

kaleti yeni ithalat rejiminin ana çizgi· 
lcrini hazırlamıŞtır. Başvekil geldikten 
sonra esasları ilan edilecektir. 

DenizLank layihası 
Ankara 25 - Deniz bank hakkındaki 

layiha meclise tevdi edilmiştir. Banka 
ticari usullerle idare edilecek, umumi 
muhasebe ve divanı muhasebat vızesi ka
yıtlanna tabi olmıyacaktır. Liıyihacla 

Denizbankın yapacağı işler tasrih edil -
miştir. Bankanın sermayesi W müyon 
lira olacak, bir misline kadar arttırıla -
bilecektir. 

Bu sabahki sis 
Bu Sabah limanımızda kesif bir sis 

hüküm sürmüş, bu yüzden saat sekize 
kadar vapur seferleri intizamını kaybet
miş, Anadolu sahillerinde ve Adalard.:ı 

oturanlar vaktinde İstanbuln gele -
memişlerdir. Saat sekizden sonra sis 
Boğazdan kamilen s ıyrılmış, Marmarade 
da hafiflemcğe başlamış, seferlerin eski 
ntizamı temin edilebilmiştir. Adalardan 
kalkan vapurlardan bir kısmı uzun teeh
hürlerle köprüye gelebilmiş, diğer bir kı
sım vapurlar da iskelelerde sisin sıyrıl -
masını beklemişlerdir. 

ıı SABAHTAN SABAHA: 

Bir arkadaşımız soruyor: 

E 
Romanııada 
uyanan h ey ecan 

0 irlanda ve Milletler 
Cenıiyeti 
Yazan: Selim Ragtp Emeç 

lE!!!. on günlerde Leh Haıici.ve 

i;2) Nazırı Miralay Bekia Roman

yayı ziyareti münasebetile beynelmilel 
matbuatta şayanı dikkat bazı yazılar 
çıktı. Hatta bir kısım ecnebi matbuatı. 

Leh Hariciye Nazırının Romar.ya kr:ılı 

Karol ile gizli konuşmalara giriştiğin~ 

dair bazı ifşaatı, dost memle1<et gazete
lerinde akisler bıraktı ve bu vaziyet kar
şısında Romanya Hariciye Nazırı haki
kati beyan ve şayialan tavzih etmek is
tedi. 

M. Antoneskonun ifadesine göre orta· 
da endişeyi mucip hiçbir şey yoktur. G"
rek Miralay Bekin, gerek Türk Hariciye 
Vekili Doktor Tevfik Rüştü Arasın ziya
retleri, hararetli bir dostluk havası için
de geçmiştir. Gene bu sözler gösteriyor 
ki, bu ziyaretler, mevcut ittifak bağları
nı değiştirmek gayesile değil, bil:ikıs bu 
bağların daha sıkı ve sağlamlasmas1 esa
sını güden bir düşüncenin tezahürleri ol
mak üzere telakki edilmek lazımdır. Bu 

münasebetle şurasını kaydedeyım ki ya
bancı matbuatın neşriyatı üzerine Ro-
manyada uyanan endişe, Miralay Bekin, 

Romanyayı Almanyanın daliil bulundu
ğu zümreye imaleye matuf bir teşebbüs 
olarak kayıt ve işaret edilmiştir. Roman
yanın Fransa ile olan mallım ittifakı 

gözönüne getirilirse, hadisenin doğurdu-

ğu heyecan Romanya ve alakadarları he
sabına yerindedir. Fakat madl!mki resmi 
ağızlar ortada böyle bir şey olmadığını 

söylüyorlar. Bu resmi hakik:ıti, hakika
tin ta kendisi olarak kabul etmek bir za
rurettir. 

* Her nedense serbest İrlanda hükumeU 
de Milletler Cemiyetinden ayrılmak ister 

lrlenda ve 
Milletler 

Cemiyeti 

gibi gorunuyor. 
Geçenlerde Deyli 
Eren meclısinde 

bu bahse temacı e
den reisi hükum~t 

dö Valera bu tasavvurun esbabı mucibe
sini şöyle izah etmiştir: 

. cMilletler Cemiyetinin vaziyetı meş
kuktür. Geçirdiği bazı tecrübeler onu 
temellerinden sarsmıştır. Bu cemiyetin 

eski kudretli mevkiini alabilmesı için onu 
tehdit eden amillerin ortadan kalkması 

lazımdır. Bu vaziyet devam ederse. hü
tiin teessürümüze rağmen bu cemiyetten 
çekilmiye mecbur olabiliriz. Milletler Ce
miyeti kuv\•etli olabilmek için her halde 

alemşümul olması ve bütün milletleri si
nesinde toplaması şarttır.> 
İrlanda için mevzuu bahsolan bı. telUk

( Deı-a mı 11 inci sayfada) 

Sınıfta kalanlar 
- .Orta mekteplerde talebe n eden muvaffak olamıyor? 
Mütehassıslar ve muallimler cevap veriyorlar. Salahiyettar olanların ifnd"

sine nrızaran orta mekteplerde talebenin muvaffak olamayışı tahsil dcrect"
lerine göre programları~ bltbırindl!n a)Tl ?lmasındandır. İlk mektebin pıog
ramı zayıf, orta mektebın programı sertmış. Yani çocuk orta mektebe gi
rerken hazırlanmış olarak giremiyor muş ... 

Bu cevabı verenlerden bir lise müdür muavini: 
- Orta mekteplerde mu\·affak ola mıyan ve hatta üstüste iki sene imtihan 

veremeyip mektepten çıkarılan talebe pek çoktur. diyor. 
Biraz acı ve sert olacak amma b~ı mütehassısın samimi itirafına karşı hen 

de samimi bir cevap vermek isteriın. Bizim sokaklarda, vapurlarda gördüğü· 
müz, lakırdılarını dinlediğimiz, hal ve hareketlerine şahit olduğumuz orta 
mektep Uılebesi imtihan veremiyor··Sa, sınıfta kalıyorlarsa bunuu sebebı 
derslerin ağırlığı, programiann Sl'rtliği değil, belki terbiye ve tedrıs sistemi
nin aksaklığıdır. 
Bazı mektf:'plerde inzibat yoktur. Talebenin harici hayatı hiçbir kayü vP 

şarta bağlanmamıştır. Muallimın talebe üzerinde manevi ve maddi ~Üfu7.u 
zayıflamış görünüyor. Talebe tam manasile başı havadadır ve kendıni ru· 
han, cismt>n hiçbir kayıdla mükellef görmemektedir. 

İçtimai terbiyemiz ve ailevi. itiyadlarımızla mekteplerde kabul ettiğimiz 
serbest ameriken terbiye sistemi ço lışıyor. 

Orta tahsil yaşı en tehlfüeE yaştır Hayalın bu mevsiminde gençHği tecrü
be}~ insan~~~ın kon~rolü v~ inzibatı a~tında bulundurmak lazımdır. Bu yoş
takı gcnçlıgı sıkı bır terbıye ve teri rıs çemberi içine almadığımız takdirdu 
lise müdür ınurıvininin çokluğundan teessürle bahsettiği dönme vak'alanıım 
arkası alınmaz. 

Mesele mühimdir ve bu neslin tcx biyesini Üzerlerine alanlar içın ınes'uli-
yetlidir. Bifrhrm Caiut 
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Yaz mevsimi Nahilbentliler için 
felaket mevsimi oluyor 

lıte Nakilbent mahalle .rinin yollan bu halde 

Dün Sultanahınelte Nahilbent cad· mişlerdi. Kapılan çaldılar, üzerlerini 
desinde oturanlardan dört kişi matba- süpürmek için halktan fırça istediler. 
amıza geldiler ve üstleri başları, yer - Geçen sene toprak taşıyan arabacı
lerde debelenmiş gibi bembeyazdı. Şu ların üzerine bu semtin kadınları hü -
sözleri söylediler: cum etmişlerdi. Az daha bir vak'a çıka-
•- Hava güzel olduğu için şöyle bir caktı. Bunun üzerine belediye bu der

gezmeğe çıktık. Bakınız üstümüz başı- din önüne geçeceğine söz verdi. Fakat 
mız ne hale geldi. Köy şoseJerinde sa- bu söz hala yerine getirilmi~ değildir. 
atlerce yürüsek bu hale gelmeyiz. Tozdan yemek yiyemiyoruz, Çama-

Dedikleri çok doğru idi. Şu sözler! şırlarımızı kurutamıyoruz. Ve bu sıcak 
de ilave ettiler: . havalarda pencere açamıyoruz. Beledi-

- Geçenlerde bazı Ingiliz seyyahla- ye şehrin sıhhati namına bu derde bir 
rı Küçük Ayasofya camiini ziyarete gel deva bulmalıdır.> 

Poliste: Şehir işleri: 

Boğaztçinde 
köprü 

Bir ltalyan belediyeye 
müracaat etti 

Belediyeye Boğaziçinde ve Haliçte 
yeniden birer köprü yapmak üzere bir 
mW.caat vaki olmuştur. Müracaatı ya· 
pan bir İtalyandır. Bu adam mütead -
dit köprüler yaptığını ve muvafak el· 
duğunu bildirerek, esas itibarile tekli
finin kabul olunduğu takdirde bir pro
je hazırlıyacağını bildirmi~tir. 
Gazi köprüsünde yapılan tetkikat bitti 

Gazi köprüsünün projesinı yapan 
Fransız mühendisi Pijo Nafia Vekaleti 
yollar şubesi müdürü Kemal, şehir be· 
lediyesi yollar şubesi müdürü Galip ta
rafından Gazi köprüsünün ne şekilde 
inşa olunacağı hakkındaki yapılan e • 
tüdlerin esas kısmı bitirilmiştir. 

Maarif iki mektebi! Dolmabahçede 

Asam~~?. !~.~~~r Fransız 1 Do!~!!~~~d• ~ç~~f ~~ 
mektep binalarını Kültür Bakanlığı sa • San'at eserleri sergisini hazırlamak ·uyotı 
tın alrnağa karar vermiştir. Bu binalara re bir komisyon kurul.nuştur. J(o~ c • 
önümüzdeki seneden itibaren İstanbul - müzeler umum müdüru Azizi~ rı:;:ıırif. 
da açılacak orta mekteplerden ikisi yer- tinde ve İstanbul meb'usu Hııl~, ~~~ 
leştirilccektir. Vekaleti neşriyat müdürü Faık asa· 

İstanbuld,a yeniden bir çok iptidai ve Topkapı müzesi müdürü Tahsin ve tit· 
orta mektebi açılacağından maarif mü - rı atika mütehassıslarından mürekkeP 18• 
dürlüğü tarafından müsait binalar aran- Sergi sarayın muayede salonunda ~it 
maktadır. caktır. Müzeler miman eserlerin t ttl • 

edileceği salonun planını hazıdaf113lc 
dır. 

R o eke f eller' in 
Ölümü münasebetile 

Liselerin leyli 
tdlebe ücretleri 

r indiriliyor 
Önümüzdeki ders senesinden itiba - ( Ba§ tarafı 2 inci sayfada) • 

ren resmi liselerdeki leyli talebe ücre- teşebbüsle de kazanmak icap eı~e,~:ı. 
ti v asgari h~dde indirile~ektir. .Bu. işle günkü insan onu kaza~_ma~la ınuk 1J111Jf 
ugraşmak uzere Maarıf Vekaletınde. tir, çünkü hayat onun uzerıne kUf1l nJY 
bir komisyon kurulmuştur. Bu komis -ı bulunuyor ve çünkü komünizm iJ1S3ıı.Ş1" 
yon liselerin bulunduğu şehirlerdeki ra pahalıya oturan bir hayalden b 
iktısad'i vaziyeti gözönünde bulundu - bir şey değildir. Jc:l' 

rarak bir liste hazırlamıştır. Çok para kazananlara parayı nasıl de' 
Yakında bu liste alakadar mektep - zandıklarını sormak fikrine taraftar~ 

lere gönderilecek ve bir taraftan da ga ğilim; fakat, kazandıklan çok par~. 
zetelerle ilan edilecektir. Bu arada Ga· bir kısmını olsun, hayır şeklinde, ce , 
lat~sar_a~ l~se~inin leyli talebe üı-reti yete iade etmelerini, bu vesile ile lt~t' 
de ındınlmıştır. dilerine hatırlatmak, onlar için de, ıııt· 

kiler için de çok faydalı ve hayırlı ~:it' 
Kiiltiir işleri: ·bı V" 

Eğer Çarlık Rusyasında Takizade gı. 1811 

Beyoğlu Halkevi;::;-;usiki dersleri sanlar çok olsaydı Rusya o müthiş ~ 
Beyoğlu Halkevinden: felaketini t:mımaz, yüz binlerce sC' 
ı - Yaylı saz orkestrası ve buyük 01 kes- sönmt!Z, milyonlarca insan senelerce~ 

Bu vaziyet evvelce hazırlanmış o • tra teşkili (Konservatuvar profesörlerinden falet çekmezdi. Bugünkü fert için .• 
lan projeye halel getirmiyec:ektir. Na- Seyfettin Asal tarafından idare edilecek - ef11l 

Buna göre köprünün inşası mühen
dis Pijo tarafından evvelce hazırlan -
mış olan ilk projeyi değiştirmiyecek şe
kilde olacaktır. Üç mütehassıs mühen· 
dis tarafından bir haftadanberi yapı -
lan tetkikattan bu neticeye varılmıştır. 
Yalnız kazıkların yerine yapılacak be 
ton ayaklarda bazı ufak tefek tadilat 
yapılacaktır. 

!ia Vekaleti yollar şubesi mi.idürii Ke- tlr.ı para kazanmak, mensup olduğu c b~ 
b 2 - Koro CKonservatuvar pro!escirleriıı - yete faydalı olmak demektir; fak_at•11 ı11. 

mal ir iki güne kadar buradaki işleri- den Nurullah Şevket tarafından idare edi - b.. .. f d" lı dgaf1l ~-
ni bitirerek Ankaraya dönecektir. ıeccktir.) paranın i.izerine utun er ı 0 oll' 

A k ~ 3 - Oda musikisi ve birlikte çalma CKon- ve yırtıcı bir servet hırsı ile oturuP. jll 

w ya ların~n asgarı 28 metre olaca- servat.uvar profesörlerinden Sezal Asal ta - dan :fakirler için, hayırlı idealleri ıÇ!" 
gı ve bu şekılde yapılan ayaklar da 1 rafından idare edilecektir.> ·yctJY 
projede gösterilen köprü hamulesinin 1 4 _ Nefes sazlan (Konservatuvar profe- mühim bir hisse ayırmamak ta ccını ' 

Bir trenin önüne inek sDr~ü çıktı 
durdurulamıyacağı şeklindeki iddiaları ı sörlerinden Cemli. Döneler tarafından idare ahlaki ve fikri sıhhatine ve içtinıni ~ 

Topkapıda istimlik yapılacak belediye hey'eti fenniye müdürlüğü edilecektir.> lametine karşı kötü bir kastta bulull 
Evvelki akşam Sirkeciden saat 16 yı Topkapıda asfalt olarak vapılmış bu- tekzip etmektedir. İstinat ayakları muh teye5nlerlnBu3pl/Mro~yısm/9~~ır:.:_ışı~~ı~:1:ıdaa~ ı;: derecesinde büyük bir cürümdür. 

20 geçe hareket eden banliyö treni Ye- lunan Flory '-'Olunun baslavng, · kt _ k aıı•1 
d

.k 
1 

d ld v d .. .. b" a ., • .ç no a- telif derinlikte ve en fazla 25 metre o· vim1zc müracat ederek kayıt edllmelerlnl ri- Paray1 kazanmalı, fakat, C\ıok az ıtı 
1 u e en ayn ıgı sıra a, onune, ır- sındaki bir kaç bı·nanın yolu d ı ö • lacaktır. ca ederiz. 1/Hazlran/937 tarlhlnde yoklama f ı trııaıt" 

d b. b k ı n ar.ı.::.ı dığı zaman da fakrü se a eti unu dı~ 
en ıre, ir ine sürüsü çıkmıştır. Tre na sebebiyet vermeleri vüzünde bel • PiJ·o da bir kaç güne kadar tekrar ve tasnif yapılacak ve derslere başlanacak - sıı 

n . ·· ti · d • ld v · · ·· · w n e ve insanlık için hayır gayelerine 
ın, us erme ogru ge ıgını goren ı· diyece islimlfıkine karar •er·ım· r gelmek üzere memleketine ~Örn:?cektir. tır. 
kı k ··t be · k ' 1 ış ır. k 1 d b"lm ı·d·r ne er şaşırarı:ı 0 eye rıye açış - İstimlak işi sür'atle neticelend;rilecck· a mayı a ı e 1 1 

• 

makta, bo~alar da, trenin üzerine doğ- tir. · Deniz işleri : Toplantılar: Muhittin Birge11 
ru koşmaga başlamışlardır. Bakı k- t b-sı . t bd.d dil" ----- -- ·-- · ·-0 

Makinist, derhal frenlere sarılarak, r 01 .. 0 0 
u _ e~ ~ 1 e ıyor Sandal ve kayıklar lriı alanmıyacak Mimarlar kongre!lİ 

treni, üstüne gelen bogv alara bir iki Bakırkoy.otobusculerı tren ve tram· Türk m!marlan Cemiyeti İstanbul fubesl 1 Yeni neşriyat 
kah t k d Herhangi bir maksatla olurs:ı clsun 1 ~ d dl 

metre mesafede durdurmustur. vay re e ı ·arşısın a zarar etmekte Başkan ıbm an: _ _.n..ı""" 
· ld kl b 1 d. b"ld" ] sandal ve kayıkların ehliyetnnmeyi ha- Şubemlz yıllık toplantısı cuma güniı saa: Huacılık ve Spor - Bu on ~ gw-A 

Bu sırada sürüyü bırakarak kaçan ° u b a~mı e e ı?'~e. 1 ı~mış er ve iz sahibi içinde bulunmadıkça kira~an- 17,30 dn Alay köşkünde t.oplanacnğıodan, bu mecmuanın 15 mayıs sayısı şehitler TJ;, 
çoban yakalanarak polise verilmiştir çare u unmasını ıs mışlerdı. · · ·k d l k ·• · ı t.ün fizanın t.eşrtneri rica olunur. olarak fevkalade bir şekilde çı.kmlştır. 

T d b .. d f . b. Belediye bu hatta çalıstırılan 1 7 O· maması ıçın ala a ar ara atı emır er -·-···········- ·-···---·········· ···--···-·-· de tanınmış yazıcılann yazıları vardır· 
ren e, u yuz en, se erı, on eş t b.. .. d 'd" . 9 . -: v verilmiştir. Bu gibilerine rastlanırsa• 1 ı .. ıt t' 

dakika kadar gecikerek yapmıştır. 0 us.u~. a; 
1~ 1 

k 
1 

a ı~dırm~?e kar~r sandal ve kayık sahipleri cezalandm • H· lkev:eri neşriyatı çatlayan - Antaı~~da- çıkan bu 111;eı· 
M ) '-- . h odaba vermış ır. oş a a an oto buse .şehır - debiyat derD'isinln 13 uncu sayısı ıntiş .. 

emur arı wr.pıeoen an . ıw içinde yeniden ihdas olW1acak 1 tl _ lacaktır. . .. 
C ı·l F d. S b . . . d .. ıa ar . KONYA - Konya Halkevı tarafından ay- mlştir. 

e a , er ı ve a .rı ısmın .. e uç ka- da iş verilecektir. Limanda yeni duba tesısatı da blr neşrolunur ~· ... ü mecmuasıdır. 7 inci "'arlı' d t f U-lA Ankara Ö(retmenler Albümü - ;n. ı• ' 
as ro en memuru, bı.r ka~ .g.un ~vvel, Bu haber Bakırköy otobüscülerini Deniz Ticaret Müdürlüğü, bütün du sayısında Konya ve ç~_vresinc dair t.arlhl ya- t\irist Revi tarafından çizilen muvaffalt 
M~:1cand~ ~ek hanıhıl~·bıtışı~ bınala- memnun etmiştir. baların boyanmasına ve bu :!!~.::.~~!~~~-~;!.~.~~-~.t.~~~~~ .. ~~!"~~:: .... - ·- rikatürlerle dolu bir albümdür. __./, 
rEı 0 kçmhc uzere. makaf ıne. gıtmişler, Çöplerin denize dö külmesi ihale mevanda eski dubaların da ta - B "".R TAVS.ıVE 1 --·-· - -·-· ·-- · d' 

me anına gırere ennı tetkiklere •dildi . "ı . k · t· B 1 Gebze Sulh Hukuk llakimliğııt ,J• ~ mır erme arar vermış ır. oya ar, ay- r>' 
başlamışlardır. ni renkte olacaktır. Dubalara, yeni va- d r~ tarl9 

Memurla h ta d 
1 

Çöplerin denize dökülmesi işi dün .1 Oğlumun evlenme günü yaklaşıyor. İstanbulda Suadiye e ınş ~IJI 
r anın raçasın !l ça ı • 1 d. pılacak taksimata göre yeniden tg' 

t::ırlarken hanın odabaşıs Aı· 1 . be e ıye tarafından Pektaş isminde bir Cihaz takımlarını alma_k için bir _çok .. m.a-
13

2 sayıda oturmakta iken ikaıne e~ 
~ ı ı ge mtş: sıra numaraları konacaktır. Liman;:ı b''C -· H d. b k 1 müteahhide ihale edtlmiştir. k h G - ay ı, ça u o un! Sizi bekleye- lecek vapurlara bagvlıvacakları dubala- ğazalar dolaştım, zev ıme ve usnu m- meçhul bulunan Cemil aleyhine " 

k kt· k 1· · · b ·· Belediye, her ay bu müteahhide .1 11" ce va ım yo . şınızi itirin! gibi soz- rın numaraları llildirilecek, bu suretle tihabıma göre münasip takımlar _bula. - ı·nhıs· arlar ı·daresı· tarafından açı 
ı le ı k 1589 lira vererek bu işi gördürecektir. !rt 
er memur ara çı ·ışmıştır. hh gemilerin demir atma işleri de kolay - madım. Nihayet komşumun tavsıyesılc d d . ce111ılV' 

Memurlar bu sözlere ehemmiyet ver Bu mütea it hazirandan itibaren çöp· . 5077 kuruş alacak avasın a. • 
miyerek çalıı:malarına devam etmiş _ Ieri denize dökmeğe başlayacaktır. A· laştırılacaktır. Beyoğlunda Galatasaray Lısesı karşısın- 1 ınasıtJ 

"' k d k" ·· · k 1 · ·· - k Ç kk 1 .J d f t esisat da 178 No. lu DAVİD magvazasını ziyaret ikametgahı hazırınm bu unama -"-lerdir. Bundan dolayı kızan odabaşı A· zap apı a ı çop ıs e esı onu apalı o· ana a e~e r a yo ar ı r 
Ji: !arak inşa olunmuştur. Beıediye, tam yapıla cak ettim ve lazım olan gömlekleri, pijama- dan ilanen tebliğat yapılmasına tfl-

- Sizi kilitleyeyim de görürsünüz! sı.~akıa: başlamada!1 çöpleri deni~e Tahlisiye idaresi bu sene bazı istas- ları, rop dö şarnbrlan, iç çamaşırlan, ço- muhakemenin 2/Haziran/937 çar? ' 
dedikten sonra taraçanın kapısını ka : ~okmege başlıyacagmdan, bu sene Ş~- yanlarında yeni tesisat vücuda getir • rapları, kravatları, vesairenin öyle cazip ba günü saat 1 O na bırakılmasına 1'

9 
n 

payıp kilitlemiş, memurları, on beş da- 11 •• ve T~pkapı cıva .. rında geçe~ sen: go _ _-
1 
meğe karar vermiştir. Yeni tesisat iç~n öyle nefis çeşitlerini gördüm ki hayran evtf' 

k .k d rulen sınek bolluguna tesaduf edılm h rar verildigv inden mumaileyhin Y e 1 

ı a, ışarıya salı vermemiştir. ·· 93 7 mali senesi bütçesine muni'am ta - k ld ladun ld b "'1' 
V• 1 kt d a ım. Hemen ısmar , a ım ve u • d G b S lh H kuk ıııa•• .i 

Memurlar, odab~~ı kapıyı açıp ta yecegı uKmu ma a ır. • sisat konmuştur. Karadeniz boğazına, suretle hepsini bir günde mükemmelen mezkur a e ze u u 11l1J 
çıktıktan sonra polise mürncaat edip onservatuvar bınası s· r h ı d l c:a~ırarak yar •hazırlamış oldum. mesinde hazır bulunması ilanen te 
başlarına geleni anlatmışlardır. Asri şekilde inşa olunacak konser- d olunur. 27 /'ı/937 869 ___/ 

ıs ı ava ar a yo unu .... < -
ım isteyen vapurlar için ilk defa rcıd-

Odabaşı hakkında tahkikat ve taki- vatuvar binası için hazırlanan ilk pro- ) Gebze asliye hukuk hakimliğınden: 
bat yapılmaktadır. jede ufak tefek bazı değişiklikler ya - a Ankarada Anadolu klübünde iken İs -

Bir köylü kadın bir açık ıözü pılmıştır. Binanın inşasına ağustos a- g tanbulda İnhisarlar idaresi kaçak büro -
· polıse verdi yı içinde başlanacaktır. - sunda memur iken ikametgahı meçhul 

Evvelki gün, Balatta oturan bir ta· Eaki siste m k antar kullanılmıyacak bulunan Gebze eski kaymakamı Ragıbın 
ıııdığına misafirliğe giden Bursalı Meh Seyyar satıcılar ve kömürcülerin a- kızı Feriha aleyhine hazine avukatt Zül-
met kızı Haticenin önüne, Ayakapıda, lış verişlerini eski sistem yaylı ve el fikar tarafından açılan alacak davasın -
meşhur, sabıkalı manitacılardan Arna- kantarlarile yaptıkları an!al}ılmıştır. da: Ferihanın ikametgihı hazıra.c;mın bu-
\lut İsmail Hakkı çıkmış ve djğer bir Bu yüzden müşteriler zarara uğramak· lunamamasından ilanen tebligat yapıl -
arkadaşının yardımi]e düşürülen bir tadır .• Atakadarlara bu halin önüne ge- masına ve muhakemenin 4 haznan 9::17 
~arlı bularak, kadıncağızı, zarfcılık su- çilmesi için emir verilmiştir. cuma günü saat 10 a bırakılmasına karar 
r etile dolrındırmağa teşebbiis etmiştir. verildiğinden mezburenin yevmı mezkiır-

Hat. k.. 1.. 1 Boya yaparken u daha yangın d G b 1· ıcc, oy u o makla beraber zeki a e ze as ıye hukuk mahkemesinde 
ve açıkgöz bir kadındır. İsmail Hakkı- çıkıyordu hazır bulunması ilanen tebliğ olunur. 

•ofar tesisatı yapılmıştı. Bu tesisatıq 
yni Çanakkale boğazında da ''Ücuda 
etirilecektir. -... -........ ·-·····-····-·· ............ ----... 

1' A K VIM 
MAYIS 

Runıt sene 
26 

Arabt seııe 
l aöii laıi6 - -
Mayıs Res .• i sene Bızır 

13 111J7 21 

ÇARŞAMBA 

.,ABAH 

Gebze sulh hukuk hakimliğir.deJl:~ 
Ankarada oturmakta iken ikamet ii~ 

. 1 utt 
meçhul bulunan eski Gebze ma rıı. e I' 
Ahmet Hamdi aleyhine Gebze ha: Jir' 
vukatı Zülfikar tarafından açılan Jlııtl' 

60 kuruş alacak davasında: Ahmet dl' • 
dinin ikametgfıfı hazırasının buluna .;t 
masından ilanen tebligat yapı1m~ıı~ 
muhakemenin 4 haziran 937 curııa ·ıtil'' 

·ıdıb 
saat 10 a bırakılmasına karar verı oetr 
den mumaileyhin yevmi mezkurdıı ııl1 
lunması ilanen tebliğ olunur. '1/)

5 

(871 / nın kendisini dolandıracağını hisset • Üsküdarda Tayyar Hamıa mahalle- 19/5/937 (872) 
miş, fakat, önce hiç renk vermemiş ve sinde Belkıs Nurinin evini boyamakta - -··· --------- ------·--------
zarf .içerisindeki parayı paylaşmak ü- olan Panayot, dün sabah, kaminato ile Erzurum Abidesi Müsabakası 

IR b . .. 1 ı~'\fSAK -
b. ıJ. e ıu eve "'· u. 

zere Ismail Hakkı ile beraber vürümüş tahtalann budaklarını yakarken kap -
yolda rastladıkları 'bir polisi Çağırarak lamalar ateş almış, bina yanmaya baş- iki ay uzatıldı • 
sabıkalı manitacıyı, elindeki zarfla be- lamıştır. Ateş derhal alınan tedbirlerle G •• 1 S A d 
raber teslim etmiştir. söndürülmüştür. Evin, 3000 liraya si _ uze anatlar kademisj Direktörlüğün ~n: u'· 

İsmail Hakkı müddeiumumiliğe ve- gortalı olduğu anlaşılmıştır. Hadisede l Erzurumda yapılacak olan abideye aid müsabaka müddeti iki ay uzatı11111ş 
rilmiştir l kast olup olmadığı araştırılmaktadır . Alakadarlara ilan olunur. (2954) 
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kız T rahzonda Akşam 
san' at okulu sergisi 

'l'-rabzon (Husu -
Si) - Akşam kız 

san'at okulu açılalı 

henüz altı ay olmuş
tur. Buna rağmen o
kula karşı rağbet son 
Qerecede, • fazladır. 
llugün yalnız birin -
ci sınıfı olduğu halde 
llıukayyet ilti yüz 
talebesi var. Gelecek 
ders yılı .içinde bu -
?lUn bir misli daha 
artacağına hiç şüphe 
l'oktur. Bugünkü va
~Yetine göre okulun 
iitretmen ve idare 

ka.drosu tamam sayı.4 • teri 
larnaz. Topu topu ild TJ"abzon Akfam kız aan'at okulunun talebe 1'« muallım 
Oh-etmeni var. Diki§ ve biçki öğretmeni bayaıılarıiıın ~' bi~ ve ppkacılık:~: 
:Bayan Melahat Tırnakçı ayni zamanda ki h~ves ~e kab~yetlerı İs~n~~ ~y ilc
heın direktör hem katip daktilo ve ida- lan ile bır; hatta onlardan ustun 

- ' ' ridir denebilir. Okulun program ve g:ı -
te ınemurlugunu da yapmaktadır. Şapka . .. k dınlığ . t•ma• fikir ve 
~ . . . .. . B M f yesı Türk a ını ıç ı 
e çıçekçılık oğretmenı ayan uza - "·"·-

1 
.
1 

.. • b. şekı"lde tnm ma-. rneJ.Awe erı e muvazı ır 
fer ve direktör haftada otuz altışar saat il 'd list bir ev kadını olarak yetiş-
d B . 1. alli . . nas e ı ca 
ers okutuyorlar. ır ıse mu ~~n tirmek olduğuna göre burada önümüz -

haf tada on beş saat ders okuttuğu d~ ~ d ki ders yılı içinde yemek ve pastacılık 
lllilecek olursa vazifelerinin ehemmıyeü e . . . 
... 1 şılı B. şubesile bir de ev ıdaresı §Ubesı açılaca-.. e ağırlığı kendiliğinden an a r. ma-
llın durumuna göre üç bölmeye aynlan ğına hiç şüphe yoktur!.. . . 

lergi her gün için tıklım tıklım ziyaret - Bu müessesenin ileride bır kız enstı -

t .. ·· h ı· · alması ihtimali mevcuttur. Silerlc doluyor. Serginin muvaflakiyeti usu a mı 
\re alınan randımana bakılırsa Trabzon Tevfik Vural 

l<ızılcalıamamda 
Bir tecavüz 

Palu da 
Terahhi hamleleri 
Palu - Elıizjzde (Hususi) - Burada 

yakın zamanlara kadar, kaçakçılığın ö
nü tamamen alınamamıştı. Yeni kayma
kam ve jandarma kumandarun:ı.n aldıkları 
sıkı tedbirlerle hem kaçakçılığın, hem de 

Hayreboluda 
Def ine orandı 
Hayreboludan bildirildiğine göre Edi~

ne avukatlarından Fethi hükumete mu
racaat ederek Hayrebolunun su değir -
meni karşısında çınar ağacının altında 
bir küp altın gömülü olduğundan aran -
ınasına müsaade alarak 20 amele ile 15 
metre genişliğinde araziyi araştırIIU§tır. 
Fakat altın yerine altın gibi kıymetli top
raktan başka bir şey bulamamış:ır .. A. -
meleye 10 lira yevmiye vererek gıtmışttr. 

Elbistanda yoksul çocuklara 
yardım 

Elbistandan yazıldığına göre Gazipa
şa ilk okulu himaye heyeti tarafından 43 
kimsesiz talebeye elbise, ayakkabı ve 
saire verilmiştir. Himaye heyeti Arif 
Çağlar, Remzi Günçağı, Yılmaz Ceyhan, 
Hanifi Dindar, Şevki Tannverdi, Ali Sa
yardan mürekkeptir. 

Elbistan Halkevi köycülük §Ubesi faa
liyetini arttırmıştır. Köy saz şairleri ve 
eserleri tesbit edilmektedir. 

Kastamonu Belediye faaliyeti 
Kastamonu (Hususi) - İtfaiye, teşld -

latına iki motopottan başka, bir de ara
zöz getirttirilrniştir, bir de garaj yaptı -
rılmıştır. 

Beş ay zarfında altı evden çıkan yan
gına en fazla beş dakikada yetişilerek a
teşin etrafa taşmasına meydan verilme -
yip söndürülmüştür. 

60, 65 baca tutuşmuş; bunlar etrafa te-
sir etmeden önü alınmıştır. L 

İtfaiyenin yeni sene bütçesine bir mis
li zam yapıl~tır. 

Mahalle tulumbacılanna bütçeden pa
ra alarak yeknesak elbise yapılacaktır. 
Şehrin temizliğine gelince: Bu iş için 

otuz amele çalışmakta, çöp sandıklan, 

muhtelif mahallere konulmuş bulunmak
tadır. Amelelerin bir örnek elbiseleri V'1"

dır. 

Memlekette gençlik bayramı 

Tokatta ı1apılan bayram da orta mektep talebeai 

Bergamad.a gençlik bayramından i1d intıba 

Kızılcahamam (Hususi) - Çangırının 
1rarapazar nahiyesine bağlı Kayı köyün
den İsmail, Adem, Ahmet, İdris, Bahri, 
/\bdullnh isimlerinde altı orman kaçak
Slsı hayvanlarile beraber Kızılcahamam 
hududu dahiline girerek Elviren dağında 
tuhsatsız odun keserek hayvanlarına 
Wkletip Akpınar mevkiine gitmişlerdir. 
Çangın vilayetine bağlı Dudurg:ı köyi.i 
ile kazaınızın Kayıv.iren köyü arasında 
0
tecienberi ihtilaflı bir meı>cle var -

<lır. Gerçi iş mahkemeye intikal etmiş 
~ de bu iki köy hududu arasına muha -
lQ olarak Ali isminde bir jandarma ile 
~ayiviren bekçisi memur edilmişlerdir. 
~Unlar devriye suretile g~zerlerken yu
•lltıda isimleri geçen Karapazarlılara 
~lnmışlar, ve tabü cürmü m2şhut ha
ı:ıde görülen bu adamları tevkif etmiş -

wğer bütün z.abıta vak'alarının tama - Tireboluda 970 domuz öldürüldü 
men önüne geçilmiştir. Tirebolud:ın bildirildiğine göre yaban 

Halk, tahsil ve terakki yolunda gör - domuzlarile bu kış çok ciddi ve ısrarlı ' 
düğü teşvikle kanunlara ve nizamlara ta- bir savaş yapılmıştır. 
mamen hürmetkar ve kasabalarının ima- Ziraat mücadele memurluğunun kıştan 
rı sahasında azimk8r bir hale gelmiş bu- aldığı çok isabetli tedbirler ve sık sık ya
lunmaktadır. pılan sürek avlanndan alınan muvaffa-

Ta,.ıusta idman §Emlikltrfne iştirak eden kı.ı ve erkek talebe 

tdir. Jandarma ve bekçinin bu hare , 
~etine içerliyen bu altı kişi fazlalık ve 
~Vvetlerine güvenerek tecavüze başla
lııt§lar, jandarma ve bekçiyi dövdükten 
~tıra ellerinden silahlarını da alıp kaç -
~lardır. Vak'a merkezden haber alınır 
-hnmaz Karapazarla yapılan telefon mu
~bereşini müteakip her iki taraftan ~ı
~· tılan jandarmalar tarafından c~mlesi 
ır kaç saat zarfında derdest ve silahlar 
~rdat edildikten sonra ciheti adliyeye 
~ lim edilmişler \•e haklarında tevkif 
t r~rı verildiğinden derhal tevkifhaneye 
llturülmüşlerdir. 

Konya Halkevinin faaliyeti 
~.~onya Halkevl neşriyat kolu şehrin mü -
~ Yerlerine 19 tane hoparlör koydurmak 
~ l'etııe her gün hnlkın verllen konferans -
~ ve çalınan sazları dinlemeleri düşünü -
lbL:~ faaliyete gcçml§tlr. Şimdiden dfrekler 
~ekte ve teller takılıhaktndır. 

Halen yapılmakta olan belediye bi - kiyetli neticeler sayesinde 970 domuz öl
nası bittikten sonra, bu binada, radyo, dürülmüştür. 
konferans, temsil gibi vasıtalarla halkın Geçen sene 170 domuz öldürülmüştü. 
daha ziyade tenvirine çalışılacaktır. Gireson vilayetinin 4 kazasile merke -

Bu yakmlarda başlıyan spor ve köycü- zinde vurulan 1350 domuza mukabil Ti
lük faaliyeti de, halkın ruh ve dima - rebolu bu yckUnun % 72 sini elde ederek 
ğmda rnüsbet tesirler yapllll§tır. büyük bir farkla birinciliği kazanmıştır. .............................................................. 

Kızılcahamam köylüsüne yardım 

Ziraat Bankasından 11ardım gören Kızılcahamam köylüleri 
Kızılcahamam (Hususi) - Ziraat Bank ası köylülere ikrazata başlamıştır. Bir 

aydanberi ikrazata devam edilmekte, banka memuru Hayri Yazıcı ile muavini 
Cemil Doğu gösterdikleri kolaylık ve iyi muamele dolayısile köylünün sevgisini 
kazanmış bulunmaktadırlar, burada §imdiye kadar köylü Ziraat Bankasından 
istifade edemediği için bankanın bu yardımı büyük bir alAka ve sevinç uyan -
dırrnıştır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 

\'Dikkat ettim Hasan Bey, 
~her sene ... 

.• . Daha sayfiye mevsimi 
gelmeden, ya Adalara .•• 

••• Yahut ta Boğaziçine gi-
4:ferdin. .• Bu sene neye kal
tluı? 

Hasan Bey - Doktor isti
rahat tavsiye etti, ne yapar
sın, Sıhhat her şeyden üstün! 

Manisada yapılan ft?nlikler.<fe idman yapan kızlanmız 

1 Küçük memleket haberleri 'ı r Bir Doktorun 

Adannd~:ı~~:~~~ğ~~ =eı Mansurlu Günlük · _Ça_rşa_m_ba_ 
nahiyesinin Samranlı köyünden Bekir adın- 1 Notlarından (*) 

1 

do. birisi, uyurken meçhul bir adam tarafın- ------------·.I 
dan kurşunla vurulmuştur. Zabıta katili ild-

Çocuklarda 
Hançere 
Di/terisi 

deUe aramaktadır. 
Demirci Mastafanuı katilleri 

Kütahya (Hususi) - Demirel MLlstafnnm 
kaWlerl Nalband Tatar Koca Mustafa. ile 
Arifin sorgu hAklmllğindekl istlcvablo.n ik
mal edilmiş, suçlular Kütahya ağır ceza 
mahkemesine sevkedllmlşlerdlr. 

Koc:ıdinde zeytincilik 
İzmit <Hususi) - Körfez zeyUncill~ln1n 

inkişafı yolunda esaslı adımlar atılmıştır. 

Ziraat müdürlüğü bir mücadele teşkllrıtı kur
muş, teşkilattan iyi netice alınmıştı~. Yeni 
yıl mahsulü pek boldur. Bu yıl Kocaell mın
takasında kiraz da çoktur. 

Bartmda. bir cinayet 
Bartmdan yazılıyor: 
Turnacı koyünde bir cinayet olnmştu!". 
Tahsin oğlu İbrahlmle, Mustafa Tomaç a-

dında bir köylu, bir tarla işinden dolayı l:ııv
ga etmişler; İbrahim Mustnfnyı, bıçakla sol 
göğsü üstünden vurmak suretUe öldürmü, -
tür. 

Katıl yakalanmış, adliyeye verllnıiştlr. 
Amasyada belediye icraatı 

Amasya <Hususn - Belediye gıda madde

Normal uykusuna yatan ve gece yansı 
birdenbire derin derin sesll ve lnUtul 
öksürükle uyanan çocuklatdıı sür'atle blr 
hançere difterlsl düşünmek llzım gelir. 
Bu vaziyet karşısında da derhal doktora 
haber vcrllmelldlr. 
Çünkü difterinin ynni kuşpalazının bu 
hançere §ekllnin tehllkeSl çoktur, se...'1.dlr 
ve sur'aUe ölümü intaç eder. 
Boyle çocuklardn derin sesli t-ene!fü; ile 
beraber çocuğun rengi sol:ı.r, gitgide başı 
düşer, gözleri çekilir. Tedav1 tatbik edil
mezse ya\-nş yavaş morluk da başlar. 
Yirmi dort sant zarfında bir vey:Uıut lk1 
defa seram yapmalıdır. Diğer hünnak 
dlfterisı gibi bir iki gün beklemc~e bu 
şek-tin tah:ımmfilü yoktur. 

Bunda bir çok fnci!ı.lnr meydana gel -
miştir. Bu şekilde başhyo.n hançer~ dlf
terlsinl anaların babaların daima h:ı.tır
lnrında tutmalıırı Ulzımclır. 

lerinin temiz §ekilde satılmalarını temin t- ·----------------ı 
çln lcab eden tedbirleri almış bulıınmakta - ı ı•> Bu ııotıan kesip s:ıldııyınu, yabut 
dır. Şehir dahilindeki ahırlar haricine ç.ı - bir albüme ,.apı,tınp kollekslyon .7•P••u. 
kanlacaktır. Şehir dahlllnde hayvan leşi terk Sıkıntı zamanınızda bıı notlar bir doktor 
edilmesi de ı:ıtddetle menedllın1ştlr. _.;; ''•ıb_ı_ı_m_d_•_d_u1_1z_• __ ::ret_1te_h_n_ır_. _____ ~ 
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Bir evlenme davası 
Olgunluk imtihanı 

Dostum, gazetelerin birinde bir yazı 
serlevhası görmüştü. Bana sordu: 

- Olgunluk imtihanı, diye bir serlev-

Kadın " Nobar benim kocamdır ,, diyor, Nobar da ha gördüm. Bu nasıl bir imtihandır. 

Yakacıkta birgün 
içinde oturulması bir çok 
şartlara bağlı bir otel 

Bizim zamanımızda yoktu. 
" Hayır evlenmedik " diye inkar ediyor - Sizin zamanınızda yoktu amma, şim-

!stanbul birinci cezada, iki kadınla, iki güneşlettirmek üzere dükkanuım önüne di var. İnsanların olgunluk derecesini 
erkek aleyhine muhtelif maddelere göre çıkarmış. Bu sırada, fırsatı ganimet bilen tesbit ediyorlar .. İstersen seni bir imti • 
açılan bir davanın duruşması ba~lamıştır. ,Agop oğlu Civani, içeriye girmiş \'e çek- han edeyim? 

Davacı, Nobar isminde biridir. Davr\ pıeceyi çekip içinden 25 lira alarak ka- - Et bakalım! 
edilenler de, Yeranti, isimli kadınla lm: çarken, görülmü§, yakayı ele vermiş! - Soruyorum: Sokakta yanından bir 
kardeşi Siranuş, bunlardan başka Kara- . Bu iddia ile, meşhut suç kanununa gö- adam geçiyor. Geçerken sana hızla çar -
betle Agoptur. re dördüncü cezaya verilen Agop oğlu pıyor. Adam sana nisbetle iriyarı. Çar -
Davanın açılış şekline nazaran, Yeran- Ci\'ani, 4 ay hapse mahkum edilerek, tev- par çarpmaz yüzüne bakıyor .. cBe herif 

ti evli olmadığı halde Nobarla evlı imiş kif olunmuştur. kör müsün, diyor, bana ne çarpıyor -
gfbi iddiada bulunarak bu yoıda. n~fus Hamal Yusuf adli yeye verildi sun?> sen, buna karşı ne yaparsın? 
kağıdı çıkarttırmıştır. Kız kardeşı Sıra- - Ben sana çarpmadım, sen bana 
nuş, Karabet ve Agop ta, Yerantınin No- Dün sabah saat altı buçukta, bır sene çarptın .. Hem affetmişsin, ben kör de -
barla evli olduğuna dair yalan yere şa- kadar evvel işten çıkarıldığı içın muğ- ğilim .. 
bitlik etmişlerdir. Diğer taraftan Yeranti ber olan Sirkeci istasyon hamallarından - Birinci suale yanlış cevap verdin. 
ile Siranuş, Üsküdar nüfusunda kayıdlı Yusuf, kendisini işten çıkarmağa sebc:p cAffedersiniz .. görememişim. Körlüğü -
bulunmalarına rağmen, guya hiçbir yer- olarak tanıdığı katip Hasanı, Yemiş civa- mü mazur görün, elinizi öpeyim-, diye -
de kayıdlı değillermiş gibi müracaatta nnda, Hasırcılarda, yolunu bckl~erek cektin. Olgun insan, böyle yapar. Ve da
bulunarak, Beyoğlu nüfus memurluğun- sustalı bir çakı ile altı yerinden ağıı· ya- yak yemekten kurtulur. 
da yaşlarını dokuzar, onar sene küçült- ralamıştı. Bir sual daha: Tramvayda paranın üs-
türmüşler ve bu suretle nüfus kağıdı al- Hasanın, bilhassa göğsündekı üç yara tünü vermiyen kondüktöre ne dersin? 
mışlardır. Aleyhlerindeki iddia, hulasa ehemmiyetlidir. Hastaneye yatırıldığı - cParanın üstünü ver!> denm. 
olarak, budur. zaman hayatından pek ümit olmıyan Ha- _ Gene olmadı. Olgun insan paranın 

Otelci, yasaklannın esbabımucibesini anlatb, "haklısıllo 
dedim. Bundan sonra otelinde oturamıyaca~ •• nı anlathdJ 

o cJa bana "haklısın,, dedi 
Yazanı Naci Sadullah 

Kendilerine gelince, Yeranti cnasıl ev- sanın sıhhi vaziyeti, tehlike henüz tama- üstünü istemez, bu sayede de kondüktO
li değiliz? Biz, Nobarla evliyiı. Tekirda- men atlamış olmamakla beraber, dün ak- rün hakaretine uğramaktan kendini ko
fında evlendik. Kaydımız mı? Kaydımız şama doğru salah kesbeder ıibi bir hal rumuş olur. Efendim .. . Otelin bahçesinde ye-ı Sen misin bu cevabı veren? Ertesi pi;, 
yoktur hiçbir yerde?> diyor. almıştır. Bir sual daha: Komşunun kırklık karı- mek yemek yasaktır!... otele, arkalarında bir hamalla geldUd 

Siranuş, celbette> diyor cMarko, kız Carih Yusuf, dün akşam üstii polisçe .sı, yirmi beş yaşında olduğunu iddia e - - Efendim ... Misafirlerimiz otele dı- Hammalın sırtındaki küfede cufak ~ 
kardeşim Yerantinin kocasıdır. Bizim adliyeye götürülmüş ve müddeiumumi- derken ne yaparsın? şandan bir şey getirirlerse, burada ye- fek> varmış: ~ 
kaydımız mı? Kaydımız yoktur!> likçe istintak dairesine yollanmıştır. İkin- - cYanılmıyorsam kırk yaşındasınız, mek için bize 20 kuruş vereceklerdir! _Bay Hacı bize bir sofra... ~ 

Karabet, cYeranti ile Nobar 1915 se- ci sorgu hakimi Mahir tarafından sorgu- derim. - Efendim ... Gece saat on Utiden son· Bay Hacı sofrayı kurdu. Onlar bende. 
nesi ağustosunun 22 inci pazar aünü Te- ya çekirlerek, tevkil edilmiştir.· . - Gene olmadı. Olgun insan bu sözü 'ra yemek salonunda oturmak memnu· bir kahve bile istemeden, ufak tefeld~ 
ldrdağında Takavor kilisesinde evlenmiş- Yusuf, suçunu büsbütün inkAr etme- duyunca: cBir yanlışlık olacak bayan, ·dur! Bu saatte yemek te meze de veri- rini yediler, içtiler ... Ağızlarını silip yP. 
lerdfr. Ben de şahitlik etmişimdir!> de-

1
mekle beraber, kendisini mazur göster- yirmi üç yaşındasınız• der. Bunu demek- '1emez! ' ' tılar!... ~ 

melctedir. Agop ta: cİkimiz beraberdik, mek düşüncesile, müdafaa sebebi de or- ,le de nazik insan sıfatını bihakkın kazan- ' - Efendim... Otelin on bej günlüğü O küfedeki cufak tefek> onlara b 
ıördüğümüze şahitlik etmişizdir!> diye- taya atmış, şöyle demiştir: mış olur. Daha sorayım mı? peşin verilecektir! hafta yetti... ~· 
rek, aynı ifadeyi tekararlıyor. 1 - 11 aydır işsiz dolaşıyordum. Aç, - Sor.. Yakacıktaki Nimet otelinin, cHacu Diğer müşteriler de, onlardan görilf 

- Karınla berabersin; misafirleriniz Bu cevaplara karşı, davacı Nobımn biilaç kalmıştım. Zaruret çekiyordum. K •-- f b h d" la.kabile maruf sahibi, bir solukta bu bir cufak tefeğe> alışmasınlar mı? 
avukatı cberaber yaşamışlarsa da, evlen-

0

H t k · lın ı ı var. arın ı..caarru tan a se !yor. ·· ·· v bir - ·· t kt?n Bı"zı·m mutfakta pic:en yemekler. tav~ asana e rar ışe a marn, ne o ursa o - · D h 
1 

d.. All 1 • • suru yasagı, suru şar ı sayınca, - :ı 
1 di K d ·· kkilim" N b . . . ks d·ı - er a ona oner: c arı ıçın sen h y d .. k .. 1 .. k rson• memiş er ·r. a ın, muve o ar- sun bana ış venlmesı ma a ı e yalvat- · . d la 

1 
d . dimi, sayfiyede, kurulmuş bir hapis ane- lar, piliçler çöplüge o u ur ~n, ga . 1 

dan habersizce evlilik kaiıdı çıkarmış- dım. O ise, buna karşı hiddet ve şiddet de bufn an
1
an ~sın ya.> erırr.. v b" ye tedaviye gönderilmiş bir mahkum larım, ufak tefeklerle dolu masalara hi' 

N l l • 1 b"l" 1 k" 1915 ı...·· •• • A d v - şte o gun ınsanın yapmıyacagı ır t .. d .. 1 1 H lb k' b..Ji tır. ası ev enmış o a ı ır er, ı ... u- ,ıosterdı. Hatta, baston kal ırıp vurmag:ı _ .. .. . d . 
1 

zannettim: rıl harıl hizme gor u er.... a u ı, ~~ 
·· b · "di 0 t . . şey. Bu yuzden butun aile saa etıu ms i.- · 1 d k·rasil• yuk har senesı ı . rası memnu mm a- davrandı. Ben de o sırada . .. kendımı . . . d' k . _ Otelde kalk borusu yat borusu da yemek vermezsem, ya nız o a 1 / 

k . 1 d zakl 1 . volur. Tasdık edeceksm; cışte, ıyece sm, , ' b·ı· . . ? 
aydı. Hıristıyan ar, ora an u aştırı - kaybettım ve... • ı·h· l b h d b·ı v· ralınır mı Bay Hacı? Misafirler, koruya bu koca oteli döndüre ı ır mıyım. 

d H . ih T ki d v d · karımın en sa a ıyet e a se e ı ecegı ;s d' mzşlar ı. ıç o tar te e r agın a nı- Yusuf bundan sonra ne olup bittigyini · . A su içmiye ayazmada yemek yemeye se- Bu tecrübeden sonradır ki, burada, '1 

k Ah k ı 1 bil" ., B d ··sı • mevzu. Karım, tasarrufu bılen yegane 1 
• • ' a lan ıyı mış o a ır mı. u a i 0 e- hatırlıyamadığmı söylemektedir: . nin kumandanda, tabur halınde mı gi- şandan getirilecek yemeklerin.i yiyccc 

rir, ki söyledikleri asılsızdır!> mukabele- · I kaSodındıbr:> 
1 

derler? !erden, yirmişer kuruş sofra kırası ols 
aın. de bulundu. mralı adasına go··nderı·ıecek n ır sua sorayım: fs d'l k ld 

. Bir iştesin, çalışıyorsun; senin başına Bay Hacı, sözlerinin yanlış te ir e ı - istemek mecburiyetinde a un. 
Buna karın da fU cevabı aldı: cHuistı- mahkOmlar . kızıyor ve· sı·z olsanız ne yapardınız? 

Yanların 0;~dan uzaklac:t·-1---ı, 19H5 bir amir getiriyorlar. İşten anlamıyor mesıne • · · 
w .ı..u.uııaıı b 1 k · d h l _Bun~ söylemeden, bir kere: cNiçin? - Haklısın! 

eylıUünün 2' inci gu-nü baalamı-+ır. Hal- Bursadan bildirildigwine göre Bursa amma, i mem imın ayısının, a ası -14 ,. t · · wl de bana!> diyor. Ve saydığı yasaklann 
buki nikMıın kıyıldıfı tarih, ağustosun ceza evinden İmralı adasına 100 mah - nın, eyzesının og u. 
22 sidir. O zaman hep orada idik'> kum eönderilecektir. - Böyle iş olmaz, derim, iltimas ne de- sebeplerini anlatıyor: 

. Heyet, müddeiumuminin istelile tehcir mek, hak gözetilmeli! - Bu işe yeni başladığım zamanlar-
baılangıcı tarihinin 'istiUmlle resmen Kaçakçıhgm men'i hakkındaki - Olgun insanın ağzına almıyacnğı daydı ... Niyetim, müşterileri hoşnut et-
tahkikini ve şahitlerin çağırılmasını ka· kanun ıeyler. Sen bu sözü söylemekle bütüıı öm- mek için, her istediklerini yerine gctir-
tarlaştırdı. rünce aç kalmıya kendini mahkum et - mektir. Bir gün, müşterilerden birisi: 

Ankara 25 (Hususi) - Kaçakçılı - miş olursun.. - Bay Hacı... dedi... Bu gece hava 
Oç hırsız tevkif edildi ğın men' ve takibi hakkındaki kanu • - Ya ne diyecektim. güzel... Biz yemeğimizi, şu karşıdaki çı-

Vaktile kapalı çarşıda hırsızlık etmek- nun bazı maddelerinin deği§tirilmesi - O benden liyakatli olduğu için ami- narın altında yemek istiyorduk'. 
ten suçlu olarak yakalanan Mehmet is- için hazırlık ilerlemiştir. Projeye yeni rim olmuş deyip oturacaksın! Ben: 
mindeki bir genç, müddetini bitirip çık- hükümler il!ve edilmektedir. - Bu da olgunluk mu? - Hayhay efendim! dedim. Ve hemen 
tıktan sonra, gene yakalanmıştır. Kendi- - Tabii! çınarın altına bir sofra hazırlattım. 
sile beraber, Mehmet ve Yusuf isimle- A k d d " f . - Şimdi benim olgunluk imtihanımın O sofranın kuruluşundan iki dakika 
rinde iki genç daha tutulmuştur. n ara a bir ogum acıası neticesini öğrenebilir miyim? sonra, bir başka müşteri geldi: 
Şimdi de bunların, iş birliğlc Savanın Ankara 2S (Hususi) - Demir Fırka - Öğren .. Sorduğum bütün suallere - Ali Beyler iyi akıl etmişler ... Bah~e 

dükkanını ve Belkısin evini soydukları, mahallesinde bir doğum faciası olmuş, yanlış cevaplar verdiğin için altmışlık cennet gibi bu gece!... Öbür köşeye de 
tahkikat mevzuudur. Emine isminde bir kadın doğururken simit büyüklüğünde bir sıfır aldın! bize bir soCra kurdur! 

Birinci sorgu hakimi Rahmi, dün uçii- ebelik eden Raşit kızı Halime kadının 1MSET Öbür köşenin sofrası kurulmadan, yu-
nü de sorguya çekerek, haklarında tev- barsaklannı kopararak ölümüne sebe· ~K/Jjw,' karıki scdde bir sofra ısmarlandı. Oııa: 
kif müzekkeresi kesmiştir. biyet vermiştir. Adliye Halime hak - - Peki! dedim, demedim, bir başka 

kında takibata başlamıştır. Halimenin misafir, sofrasının havuzun başmn kurul-
Açıkgöz hırsız mahkum oldu diplomasız ebelik yaptığı anıaşıımış - masını emretti. 
Nişan taşında kasap Pandeli, çocuğunu tır. y •• 1 k bJ , Bir diğeri geldi: 

Okuyucularıma 
Cevaplarım 
Pendikte oturan bir okuyucum Bay 

(A. Y.): 
cGenç bir kızla tanışmış, sevişmiş, 

evlenecekmiş, fakat arada küçük bir 
ihtilaf çıkmış, şimdi iki eli böğründe: 

- Artık aşktan bıktım, bütün kız • 
lardan nefret ediyorum, intikam ala -
cağım, diyor. 

Öyledir: Vapurda deniz tutmasına 
uğrıyan yolcu, trende, tozdan duman
dan boğulan seyyah, daha basit ıeyle
re geçelim, fazla yemekten mide fesa
dı geçiren bir şikemperver, vapura 
binmiyeceğim, trene adım atmıyaca -
tım, bu akşam oruç var, der, fakat ba· 
har denizi mavileştirince, rüzgar çiçek 
kokusu getirince ve akşam geç vakit 

midede hafif bir sancı başlayınca ka • 
rar değişir, engin deniz, yeşil ova, be
yaz örtülü masa gözde tüter. 

* cDertli Gülmez> iınzasile mektup 
gönderen okuyucuma: 

Bana anlattığınız mesele eönül işle
rinin hududunu aşmış, bir chukuk> 
işi olmuş, maalesef bu hususta bileim 
kıttır, size bir avukata baş vurmanızı 
tavsiye ederim. 

* cÜç nokta> imzasını kullanan oku-
yucuma: 

Kanun üvey babaya rüştünü is'bat 
etmiş bir kız üzerinde hi~ bir hak ver
mez. Müştereken vereceğiniz kararı 

tatbikte tamamen aerbestsiniz. 
TEYZE 

UD Ü rep UZ - Biz de şu karşıdaki çitlembiğin altı-
nı münasip bulduk. Bizim mo.sa da ora
ya kurulsun! 

Vay efendim vay ... Sen misin ilk tek
life peki diyen... Otelde ne kadar müş
teri, ne kadar masa, ne kadar tabak. ça

nak, takım varsa, koca bahçenin dört bir 
köşesine taşındı ... 

Üç garson peşimde, bahçenin bir ucun-
1daki masadan, öbür ucundal'i sofraya 
koşa koşa bir hal olduk!... Üstelik te, 

.muhteremleri hoşnut edemedik! 
Bu vaziyet karşısında, sen olsan, bah

. çede yemek yeme adetini kaldırmal d,ı 
pe yaparsın? 

Bu suale: 
- Haklısın! cevabını vermemek dilim

, den celmedi. 
Bay Hacı, haklı bulunmanın sevinci 

,içinde devam etti: 

ı - Gene o acemilik günlerimizde idi, 
bir gün miifterilerden birisi: 

· ,..,.,at -Bay Hacı ... dedi ... Burada bulama-
Kalın ytlnlü ckrep> ten yaplu•ut ır. 

Orta yeıil renktedir. Önü ortadan dikfıli, ,dıjıınız ban ufak tefek yiyeceji dıprı-
dan aetirsek bir gey demezsin ya? 

arkaaı ilik düjmeli, açık yeşil ipekliden 
eıarp, yakanın sivri yerlerinden aeçlri· - Ne demek efendim ... Tabii bir şey 
lip fionga yapılmııtır. / . ~ di)'emem... :Elbette aetirebilirsinizl 

Hacı, geniş bir nefes daha aldı: • 
- Gene müşterileri hoşnut edeyt111 ~ 

ye, gecenin her saatinde yiyecek, içe~e 
bul.ıı.dırayım dedim. Gece ahçısı, P 
düz ahçısı, gece garsonu, gündüz gar~ 
nu tuttum. 

Fakat oturup, sessiz sadasız yiyip içS~ 
ler can kurban!... J 

Saatin üçünde akıllarına esiyor, ya Y .J 
taktan kalkıp, ya gezmekten dönüp, Slf'i 
lona doluyorlar. Gramofon mu çalmıY~ 
lar? Gazel, şarkı, marş mı okumuyor:ıat 
Horalar mı tepmiyorlar? 

Bunun cezasını, ertesi sabah ben ç6' 
kiyorum: 

- Burası sayfiye değil, havra!> gıyeıh 
liesabını temizleyip kaçıyor! O' 

Bu vaziyette, g~ce yarısından sonra ... ~ 
turup içmeyi yasak etmeyip te ne yar 
yım? 

Gene tasdike mecbur kaldım: 
- Haklısın Hacı! Ilı 
- Haklıyım tabii... Sen bir kere •; 1 

çin?> de bana yoksa ... Geriye ne kal~ 
On bP.Ş günlüğü peşin isteyişime ın!? ,, 
nun hikmetini de anlatayım! ... Tatıl g il' 
celerinde bir müşteri baskını oluyor. ~l~ 
tün odalar, yataklar tıklım tıklım ıceSJ 
yor... . d9"' 

Tam o sırada, kapıya iki otomobı! Ji' 
yanıyor. Anadoludan gelmiş iki aile g~ e' 
yor. Bütün mevsimi Yakacıkta gcç~9-
cekler. Fakat mümkünse kabul et! .. · 
bii, boynunu büküp: 19~ 

- Maalesef yer yok! diyorsun! O~ itıl 
arabalarını, sen de arkalarından . .'çiıJ 
çekiyorsun. Ertesi sabah, otelin _b11

' sBP 
gece için gelmiş olan müşterilcrı, heıııt• 
istemekte birbirlerile yarışa giriştY0~ ıc-

Hep birden çıkıp gidiyorlar, otel ya 
9ıc1-

larını, benim kasa gibi tamtakır bır9 

yorlar. . i}ttcll 
Bu vaziyet karşısında, işi otelcıl ··şte" 

pansiyonculuğa çevirmez, gelen Jl'l~ d' 
rilerden on beş günlüğü peşin alJY\8 "' 

ne yaparsın? 

Ben: ila,vc 
- Haklısın Hacı. .. diyorum, ve 

ediyorum: 
(Devamı I inci sayfada) 
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Çocukluğumuzun meşhur kahramanı BPOAR& Askerlik Bahisleri: 

• şehrimizde serbest Harp, petrol demektir! NA T p 1 N KERT o N güreş m~!~bakaları 
Amerikalı polis hafiyesi bir çoğumuzun zannı 
hilafına hayali bir şahsiyet değildir. Kurduğu 
müessese Amerikada ha:a yaşıyor, 2000 hafiye 

Cumartesi akıamı yapı· 
lacak miisabakalar için 
eski dünya şampiyonu 

Fransız gazeteleri ba§'ırıyorlar: "Bir harp vukuunda 
fıkdanı hissedilecek her damla petrolü, Fransızlar

kanlarile telifi etmiye mecbur olacaklardır ,, 
Yez•n ı lhtlr•t z•bltl 

ve casus kullanıyor 
Zibisko ıehrimize aeliyor 

liangim\z, çocuk- ve nefretini kazanmış 
ken, cPalas otelde oluyordu. Pinker· 
Çifte cinayet>, c78 ton, müessesesine bir 
tıurnaralı trenin esra- sürü adamla.r topla-
rı. Ve daha bunlara mış, bunlara cpinkt 
lıenzer serlevhalar ismini vermişti. Va-
laşıyan Nal Pinker- zifeleri, grevlere ma-
tonun polis hiknyele- ni olmak, mani ola-
thıi okumadık?. Her mazlar, grev patlar-
h~fta başı çıkan bu sa, grevcilerle dövü_ş· 
tuçük kitapları, he mekti. Piııkler, ilk 
ilimiz, merakla bek- tecrübelerin\, Henri 
ler, sınıfta, ceza al- Frik çelik fabrikaları 
llıak tehlikesine gö- grevinde yaptılar. 
lus 1 Bu" tu" n gun" devam c- , 
11

_ gererek, ders er-
~. sıra altından o- den bir mücadelede 

kurduk. Nat Pinker- on kişi öldü, otuz kişi Dün gelen pehlivanlardan iki tanesi 
ton, Çocukluğumuzun yaralandı. Almmtya birçok çalışmalardan ıonra motörlü ordusuna 14zım olan kuvvei 
~ramanı idi. O, haydutların elinden Fabrikalar Pinkertona ne verdiler? Bir organizasyon komitesi tarafından muharrikeyl tedari'lc etmenin yolunu bulmuştur. 
"""'llla kurtul h k hakik t· h "l .. b 1 nuyor hazırlanmakta olan aüreş müsabakala-ı..., ur, a ve al rnaz ar Pinkerton, bugün o muş u u .. Bu"tu"n milletlerin orduları motörleş-ı cek bir muharrik madde bulmak husu• 
'llat- d · .,,n... d d. d d d'yor rı önümüzdeki cumartesi gecesi Tak • 

ve aıma za,J.ı.L«Ua yar ım e er ı. Fakat kurduğu müessese evam e 1 meye dolh-u gidiyor. Çünkü: Motörlü or- sunda gösterdikleri telişlı gayret bun• 
Bu """ .,ı.. li hafi · · b' h 1 d sim stadında yapılacaktır. &• .;..a 

... e~ .. ur po s yesının ır usu- ve başında oğul arı var ır. du sür'at temin eden ordudur. Harpte . dan ileri geliyor. Almanya, aldığı fenu• 
llyeti varsa o da şudur. Onu, herkes ha- Bundan on beş gün kadar evvel, Nat Memleketin en ileri pehlivanlarının ve;diği zayiat azdır. Az kuvvetle çok i§ tedbirler sayesinde bu yoksuzluğun ö-:'1i bir şahsiyet zanneder. Halbuki, Şar- Pinkcrtonun oğullarından biri olan Ro- işUrak edeceği bu müsabakalar için A· görür. Ve nihayet tayyare ve tank bakı- nüne geçmişe benziyor. Almanyanm bu 
.:. l:rolmes ve Arsen Lüpenin tamamen bert Hirn Pinkerton, Amerika parlamen· merikanın boğa namını verdiği Korner, mından zengin bir varlıktır. Böyle bir hususta istinat ettiği esas şudur: . 

llle olarak, Nat Pinkerton hakikaten k' d'' ı Z'b' d k K" .. d ı · d ık k infUIC-ltle tosunun içtimai meselelerle meşgul ko- es ı unya şampiyonu Polonya ı ı ıs- kudretin önünde kolay kolay urma omur ma en erın e s sı ı 
~ Vcuttur. Ve Şikagoda, Pinkerton ve f.ı d k'Id R ko, İtalyanların yegaAne şamniyonu Ne· mu"mku"n olamıyacagvına go"ı her millet, ,lara sebep olan Grizu gazının bir petrol fijrekası isimli hususi polis hafiyesi mü- misyonu tara n an sorguya çe ı t. o- ,.... 
~sesinin banisidir. bert Pinkerton, 1933 senesindenberi A· ron, ve gene Amerikanın şöhretli peh- askeri kuvvetlerini imkan nisbetlnde müştakından başka bir şey olmadığı 

. merika patronlarının miiessesesinc livanlarından Cim Atlas bugün ikide motörleştirmiye çalışmaktadır. nazarı dikkate alınarak kömür madenle· 
b,_ Lin koln,un kurtarıcısı .. ..d . 1 d' B Romanya vapurile şehrimize gelecek • ' . t k JA rinde buna dair gayet esaslı tecrübelere ·-uıkert •-'-- alıdır K d' 1 1 1 750 019 dolar ucret o emış er ır. un- Fakat §UllU bilhassa unu mama ,. . . il . Al k" _ d 

1 
. 

on .LSKOÇY • en ıs evve - • ' ' lerdir. . _ _ k gırış mış ve man omur ma en crın• 
'- Odunculuk ederdi. İlk defa olarak Şi- !ardan General Motors 419,850 dolar ver- ,zımdır ~ motorlu ordu de~e ' aynı z~- den her sene bir milyon ton petrol ve 
:_ıOda bir istihbarat müessesesi kurmuş, miştir. Chrysler müessesesi ise 1933 de Cumartesi akşamı yapılacak bu mü· ,manda hır ckuvvei m~a:rıke ~eselesh benzin ihraç edilebileceği anlaşılmıştir. 
"'Ç~k şehirlerde §Ubeler açmıştı. 61,627 dolar, 1934 de 76,411 dolar, 1935 de sabakalara Tekirdağlı Hüseyin, Müla- demektir. Yani tayyare ıçın benzın, tank Bu, bir iptidadır. Aynca linvitın tas!i· 
~erten 1861 senesinde Baıtimor şu- 72,307 do1ar ve 1936 da 64,385 ciolar tedi- yim, Arif, yarım dünya Süleyman, ve :t~rp gemisi için mazut ve petrol de- yesi, maden kömürünün mÜvellidüJma 
ld .. _ vasıtasile, Amerikalıların en büyük ye etmiştir. Bu müesseselerden gayri, Molla Mehmet, Rifat ~-tirak edecek Gö ,me ır. ile karıştırılması, gazojenlerde odun k<J. 
ı;'111. meşhur Abraham Linkoln'a karşı Pinlcerton müessesesi, Amerikanın 19 nenli Hamdi ile Babaeskili İbrahim de Bu davayı, cMuharibin Sesi. namında- mürünün kullanılması ile de büyük ne· 
bıı ..... IUikast hazırlandıluu öğrendi. Cüm- hükumeti dahilinde muhtelif 500 müşte- başaltında tecrübe edileceklerdir. ki eski Fransız muhariplerinin gazetesi ticeler elde edilmiştir. 

-celain · Ka it l' ı.."'""t · d 24 nisan 937 tarihli sayısında şöyle izah ~racak ı, dı Pp· 
0
k un """"r resm.~n ~e ~iye bu tarzda hizmetler etmiştir. Serbest güreş müsabakaları için ay- O suretle ki, bir harp vukuund:ı, Al· 

""-ı· lar • ın erton derhal huku- . . .. . . . . . h · · ,ediyo.r: . manyanın, motörlü ordusuna lazım olan ~ 1 ha rıca iki Bulgar pehlivan da şe runıze h k da .1 kd hiss .1 ti. berdar etti, cinayetin önüne geç- , Şımdı, muessesenın ıkı bın hafıye ve cBır arp vu uun .: .ıı anı er.ıı- kuvvei muharrikeyi kendi kendisine te· 
L. Buna mükfifat 0 1 .. -lr Abraham Lin- casusu vardır. Müessese müdürü senede gelmiştir. lecck her damla petrolu, Fransızlar, kan- d ile d bil ği anla 

1 
ktad 

'Olrı• ..... _, • • . • . . . ar e e ece şı ma ır. 
~un gec:e Yansı Vaşington:ı naklinde, 75,000 dolar alır. Muavini 63,300, muna- Bir Bulgar takımı şehrımızde ~~~~e telafı etmıye mecbur olacaklar- Şu ~~· ~rd~~ın ~otörleş~irilmesl 
ttl'inetedronı'ldil~eer.•damlan muhafu olarak ,sebecisi 30,000 dolar alırlar. Bulgaristamn kuvvetli takımlarından . .. .. .. .. .. meselesının bınbır ikt1sadı dava ıle bera· 

. ak .. Petrol un, bugunku motorlu ordularda L- rt h · · üst' .. d b · t lıu hAd;..... -ı. 1m 1 Amerika parlamentosu, Pinkerton mü- Viladislavyo klübü iki maç yapm uze- d v •• • •• uc:r, o aya ve epsının un e ır pe • 
htp • ..... onun m"'9".ur o asına se- k . oyna ıgı muhım rolu nazarl:ırda daha 

1 1 
. k d x. .... 

1
.. s Ih 

1 essesesinin bu faaliyetinden mütees · re yarın sabah şehrimize gelece tır. . . . . . ro mese esı çı ar 16 1 goru uyar. u 
91 .. ,. 

0 
du. HüJdimet, cmu Amerikanlll 1 A 'k d k' b" .. k . s~r . A ,ıyı canlandırabılmek ıçın 1936 da, bu hu- zamanında yedek petrol depoları yapa• 

~ Polis •-lr;tat Xr o muş, merı a a 1 uyu ~ayı mu- Aralarında Bulgar mıllı takımından susa dair Pariste verilmiş olan ınühinı k h da b d 
1 

d 'sti 'ttt. . -~ ını yapmaga memur 1 b 1 b tak üç defa b ra arg zamanın u epo ar an ı • ı. .. _- l>inkerton zengin olmU§, ve Ameri- esseselerinin, müstahdem eri ve işçileri dört oyuncu u unan :1 1~1 d ir konferansın başlıca kısımlarını nak- fade etmek meselesi de mütehassısların 
~ d . t'hb t B 1 . t piyonlugunu b'r defa a 1 t k f d 1 1 ' ~ meşhur dahill muharebesinden için bu tarz a ıs ı ara yapmalarını u garıs an şam ' ' e ~e ay a 1 0 ur. fazla iltifat ettikleri bir mevzu değildir, 
h•t a, trenlerin yağmacılara karşı mu- takbih etmiştir. kral kupasını kazanmıştır. v 

1 
Konferansı veren Fransız iştialli mad- Mirasyedinin eline geçen miras gibi, bu 

~ı:lası işini üzerine almı§tı. Memleket- İşin en ehemmiyetli noktası da şud . 29 mayısta ilk maçı Beyoglt~spor a. deler birliği reisi M. FonteniJlat diyor nevi biriktirilmiş ihtiyat malzeme: pcli 
b sınat 1 .. ı.. ... af da · A • ur. 'k' · çı 30 mayısta gene Taksım sta- k' .. "'h~: • ~ ' onun teşkılatım Pın' kerten müessesesm· ı'n bu . l v ı ıncı ma . ı: çabuk sarfolunabiliyor. Orta Avrupa 

,, ı.ıtrne . ış e ugraş- d d ş· l' t kımile yapacaklardır. 1 k b f d hil d . . .. .. \'e .. sını icap ettirdi. Artık fabrika . . . . . ın a ışı a cl50 kilometre i ir mesa e a · in c? devletlerının buyuk harpte çektikleri 
tlt ~~YÜ~ ~üessese patronları, Pinkerto- tığı anlaşılınca, ışçıl.er~n .lıde~ı C~n ı.:vis, Müsabakalara saat beşte başlana.ca~tır. ,motörlü bir askeri fırkanın gidiş. geli~ kauçuk sıkıntısı buna bir delil sayılabi· 
~ . ır suru iş tevdi etmeğe başladılar. bun~an sonr~. her. ışçının, sıyast akıdesi Galalasara)hrar Ankaraya gıttıler petrol ~rfiyatı (~00) tonu . bulmuştur. lir. Bu sebepledir ki, yarının harplerin· 
:ı...... 1!lerd.en birisi müstahdem ve amele- ne ıs~ onu_go.sterı·r· bir rozet takır.asına Bu tecrubeye şahıt olan zabıtler, bu ne- de, motörlü vesait için petrol, ihmali 
"'!'l'Jl'ıın Ankarada Gençlerbirliği ve Ankara d 

b·. sıyast temayüllerini tesbit idi. ka_r_ ar verm. ıştır .. B. oy lece, artık Pinkerton G tice karşısında son derece en işeye düş- ,mümkün olınıyan bir gıdadır. Bu gıdayı 
QQy} Gücile maç yapacak olan alatasaray 1 d' 1 1 Al 'b' b • an .. _~ ece, yirminci asra girerken, bir za- muessesesıne, ışçılcrin siyasi düşünceleri müş er. ır. ta ya ve manya gı ı ta iı kendi topraklarından tedarik edem iyen .. """"Ucu- futbol takımı bu sabahki Toros ekspresi- h ~ .. la \r@ hala da gençlerin, mektep ço- Jıakkında istihbarat yapmak işi kalmıya- petrol membalarına sa ip hulunmıyan Ier için hüsran mutlak ve muhakkaktır. 

"\(j{ ...,_ le Ankaraya hareket edecektir. 1 k l . ı·· . b J ~ ·"1ın hayranlığını kazanmış olan ,cak, ve müessese belki de, bu yüzden if- meme et enn, petro un yerını tuta i e- lhtiyat Zabiti 
erıon, işçilerin ve memurların kin las edecektir. Galatasaray takımında: Avni. Sacit, 

s 

Şu şehrinde pamuk 
ekimine başlanacak 

htr~ §ehn (Hususi) - Umumi Harbte 
~a olan kasabamızda son yıllarda ye 
t~ fSsa. §U son günlerde biraz bir um -

S llalıyeti göze çarpmaktadır. 
~ ~§ehri, Kösedağınm eteğindeki kü -
~a ?eler üzerine kurulu Sivas İlbaylı
~q ağlı küçücük, fakat pek şirin bır 
~han merkezidir. Dağdan inen sular, ka
ta, ~ın su ihtiyacını bol bol karştlamak-
'1&aba Suşehri unvanını hakkile ka-

t § bulunmaktadır. 
~~~afı Çeviren zümrüd gibi bahçeler, 
tll~eı~ &ahil şehirleri aratmıyacak bir 

b Verınektedir. 
L ~letı· 
~~ 0 ~Yenin mahallelere ve umumi yer
.._ ıı::ıetırtt'"• 
<S\l suy ıgı su, içmeğe pek elverişlidir. 
'hı b· un aktığı şadırvan ve çeşmeler de 
Su~rer hususiyet taşımaktadır. 

~l'i, bür ~e avcılık klüblerine, bura genç
.liaııt ~k bir alaka ile bağlıdırlar. 

"ıti l(! ev~ temsil kolu, son günlerd~ vu
tıhalar ~ıllerle halk üzerinde çok iyi in

' ırakmıştır. 
barnızın bir ilk okulu vardır. Hal-

buki, bir de orta okula şiddetle ihtiya,. 
hissedilmektedir. '$ 

Tuğla ve kiremidcilik, dokumacılık, 
kazamızm belli başlı sanayiindendir. Bu 
sanayi kasaba ihtiyacını tatmin ettiği gi
bi civar kaza, hatta vilayetlere de fay _ 
dalı olmaktadır. 

Toprak ziraate pek elverişli olduğu hal
de, hfıla iptidai vasıtalarla işlendiği için 
tam randıman alınamamaktadır. Bağcılık 
yeni başlamış olmakla beraber pek ve _ 
rimli bir haldedir. 

Eskiden yapılan, fakat sonraları unu -
tulmuş olan pamuk ekimi ve pamukcu
luk, Ziraat Vekaletinin yeni bir tamimi-
1e ihya edilecektir. 

Kazaya iki saat mesafede, Kelkit su -
yunun kenarındaki kaplıca da anılmağa 
değer bir kıymeti haizdir. Sıhhi tesırleri 
halk arasında fazla rağbet görmesini mu
cib olmuştur. 

lneboluda belediye büdcesl 
İnebolu (Hususi) - Belediye bütcesi ~8 

bin lira olarak tasdik edilmiştir. 

Lı'.'.ıtfi, Reşat, Ekrem, Salim, Hüseyin. 
Hay.rullah, Suavi, 'Mustafa, Hicri, Necdet, 
Süleyman, Eşfak, Haşim, Bülent, Danyal 
bulunmaktadır. Kafileye umumi k:ltıp 
Osman Müeyyet riyaset edecektir. 

Galatasarayın Ankarada yapacağı iki 
maçı da İzmirli Mustafa idare edecektir. 

Yakacıkta 
Bir gün 

(Baştarcıfı 6 ıncı saııfada) 

- Fakat ben bu kadar yasağa, bu ka
dar sıkıya gelemem ... Bana müsaade: ... 

Bay Hacı, Çoban Mehmedi üç günde 
iğne ipliğe çevireceğini söylediği otelci
liğin, yirmi yıllık kahrile ipince kesilmiş 
boynunu büktü: 

- Güle güle bayım... Ne yapayım? 
Sen de haklısın! dedi... 

Ve Nimet otelinin sahibile, yüzde yüz 
anlaştıkları halde, bir arada bulunma
maya mahkum edilmiş iki dost gibı, mah
zun mükedder vedalaştık! 

' Görüyorsunuz ya? Bir dava ki, cNi-
met. oteli; o otuz odası hava, ışık ve sıh
hat dolu koskoca nimeti, yasaklarilc, 
şartlarile insanlara zehir edenlerin. hepsi 
beraet edebiliyorlar. 

Bir günah, bir hata, bir cürüm ki, bü
tün failleri mağdur, bigünah, ve ... haklı ... 

cMüfrit hürriyetperver, lerin kulakla-
rı çınlasın! Naci Sadullah 

Gümüşhhcıköyünde 

Kendircilik 
Gümüşıhacıköy esnafından Remzi Sa • 

dık yazıyor: 

- İstanbulda süde nasıl su katıyorlar
sa, burada da kendircilerden bazıları ay
nı hileyi kullanıyorlar. Yaptıkları urgan 
ve kınnapları atır gelsin diye kurutmadan 
ıslak ıslak piyasaya sürüyorlar. Böylece 
yaş ve rütubetll olarak satılmış olan bu 
mallar tüccar ve esnafın elinde küflenip 
çürüyor ve bir işe yaramaz oluyor. 

Bir çok kere alA.kadarlara müracaat et
tik, şlkAyetımlzl bildirdik. Fakat bu hi
lenin önüne geçilmez oldu. 

* Vize' de Bay ltenana: 
_ Hakkınızı teslim ediyoruz. İşte bu 

yüzdendir iti devlet de bu glbllerl düşün
müş ve böyle bir karar almıştır. ileride 
sırası gelince bu mevzua yeniden temas 
etmeğe çalışacağız. 

* lstanbul İnhisarlar matbaasında Bay 
Hayreddin Akbaş'a: 

- Teveccühlerlnize teşekkürler ederiz. 
Bittabi biz sizin gibi kıymetli c.ruyucııla
rımızın sevglslle iftihar ederiz. Arzunuzu 

lmkAn bulunca yerine getırmeğe çalışa • 
cağız. 

* Bursa Tuzpazan No. 237 de Seyf~cldin 
Güce Vardar'a: 

- Vardar kelimesi, bu isimle anılan 
nehrin mevkllne, telll";nın lhenglne gö· 
re Slavca olması muhtemeldir. 'l'uıkcede 
böyle bir kelime olmadığı için size daha 
fazla malümat veremlyeceğlz. 

* Samsan Ve:ıirköprüde B. Günay'a: 
- Yüz turu§a kadar 10 senelıkierin 

birden verllmesl hazineden maaş alnnla
ra alddlr. Evkaf ayrı idaredir. Şümuın 
yoktur. 

* Mütekait bahriye yüzbaşısı Hilmi Oe-
nhere: 

- Gösterdlğinlz alA.kanın müteşekklri -
ylz. Bizi ikaz etmlş oldunuz. Mütaleaları· 
nızı eserin muharririne göstereceğiz, isti
fade edecektir. 

* tcÜsküdarda bir hane sahibi~ imzalı 
mektubun sahibine: 

- Gazete imzasız mektup derccuemea, 
mazur &örünüz. 
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Be" endiği iz adın 
e kek f pleri ha gi er· ir? 

_ 393 _ r ~· - 396 _ 
Kadınm bilgisi benim bilgimden Erkegm boyu 1, 70 den fazla 

az olmah! olmamah 1 
Her erkek hayalinde genç ve fevkalade • İdeal erkek hakkındaki fikrim şudur: 

F -'· t . Sanatı ne olursa olsun, bir yuva kur-güzel bir kadın tipi yaşatabilir. c.LA& 
böyle bir kadını bulup ta elde etmek \'e ,muş olan erkek idaresine yetecek kadar 
onun ile mesut olmak milhim bir mesele bir gelir temin etmelidir. Bundan başka 
sayılır. Kuvvetli bir aşk neticesinde bir- eşine ve evine sadık olması, ayyaşW~ de
leşen çiftler ekseriya mesut olamıyorlar recesinde müskrita knJJanmaması, ku-

Kad k k b · birlerine öyle bağ- mar oynamaması, namuslu ve akranı ara-
m ve er e ır d fl' b. ki hibi lına 

1 1 d 1 ki h ·çıen hiçbir ıruvv.•t ,sın a şere ı ır mev sa o sı, en 
anma ı ır ar , an • b' sili' bul ı· 

ve kudret onları birbirinden ayırmasın .. aşagı orta ır tah unması azım-

T tt'ğ" kadın tipi şudur: dır. Herhalde böyle bir erkeğin kaba sa-
asavvur e ı un b 1 li . lm . ·1 

Sarı ve dalgalı saçlar, mavi gözla, a vey~ cı ız, çe ~z o ası ıstenı mcz. 

b aklar ufak a1ff... muntazam Erkek ıstcr sarışın, ister esmer veya kuın-
pem e yan ' e)&4oy al 1su G- ı- ku tli t -b-
di ler ince bel, sıhhatli vücud, ı.65-1.70 r 0 n .. u.ç u, vv_e .enasu u en-

ş 'd bo dama malik ve sıhhati yennde olmalı. 
arasın a y. • 

Tabiaü: Sakin, güler yüzlü, uysal, iyi Boyu da 1,70 den fazla o~dır ... 
terbiye görmüş, orta halli, asil bir aile- AnkaTa Cebecı N. T. K. 
nin kızı olmalı ve kocasına daima sadık (Sarih adresinin neşrini istememişfü) 

kalmalıdır. - 397 - ' 
Bilgisi: Benimkinden az olmalıdır. El- Kadmın ayakları 37 den 

verir ki okuduğunu anlasın. Ev işlerinP. büyük OlmamaJI ! 
fazla ehemmiyet vermeli, biraz da mu- Kadının boyu 1.67, kilosu 65 olmalıdır. 
sikiye meraklı olmalıdır. Balık etinde yuvarlak yanaklı, pembe 

Geyve Necmettin Peker yüzlü, az yuvarlak çeneli, san saçlı, göz-
( Sarih adresinin nc§?ini istememi§tir) lerl ve kaşlan siyah, vücudu düzgün, 

394 - ayaklan 37-38 santim büyükliiğünde ol-

ideal kadın 1 Ne beyaz, ne de malıdır. 
Ahlakı: Eşine sadık, gözü h~dçte kal-

esm er ten, boyasız fakat mıyan, çocuklarına son derecede sevgi 

kırmızı dudaklar taşıyan, merhametli olmalıdır. Mağrur 

Beğendiğim kadın: 

1 - Boy ortadan uzunca, miltenasip 
endam, ne beyaz, ne de esmer bir ten, 
çehre itibarile sıhhati tam, mutavaat ifa
desi taşıyan bir yüz, koyu kestane ren
ginde gözler, bu gözlerin etrafını kaph
yan uzun, tabii, kıvırcık kirpikler, ne 
fazla, ne de ufak burun ve ağız, sun'i de
ğil, kanın verdiği kırmızılığı taşıyan ince 
dudaklar arasında beyaz, muntazam d~ş
Jer, başın üzerindeki dalgalı koyu kum
ral renkte ince telli saçlar. 

2 - Bu kadın aynı zamanda yuvasının 
dört bir tarafını koruyan bir kartal ka
dar da yuvası ile kendi vckarının m:ı
hafazası uğurunda haşin ve yırt1cı olma
hdır. 

lzmit Tepecik mahallesi eski a.dlıye 
karpsında No. 4 de Ekrem 

- 395 -
Kadmm yaşı 25 olmahl 

Bir kadının eşine karşı kendisini sev
direbilmesi için evvela yaşının 25, terbi
ye ve bilgisinin de yüksek olması lazım
dır. 

Güzelllğine gelince: Güzel bir ilkbahnr 
sümbülüne benzer, yani muvakkat b!r 
güzellik taşır. Ebedi güzellik ahlak gü
zelliğidir. 

Ankara: R. Atanır 
(Sarih adresinin neşrini istememiştir) 

olmamalı, saymasını ve saydırmasını b:l
meli, fesadcı ve yalancı olmamalı, koca
sına karşı hürmetkar davranmalı, mii&
rif olmamalı. Ev idaresini bilmeli, orta 
tahsil de bence kafidir. 

Yarımcada N o. 169 da 
K. O. Hüseyin Sıtkı 

- 398 -
Erkek hem iş adamı, hem 

salon adamı olmahl 
Beğendiğim erkek: 
1 - Tipi: Uzun boylu, geni~ omuzlu, 

adaleli, açık sarışın veya kumral saçlı, 

yeşil veya mavi gözlü, dalgalı saçlı, mü
tenasip vücutlü. 

2 - Tam manasile bir erkeğe has olar. 
karakter ve meziyeti taşımalı. Kadına hA
ki.m. almalı. 

' 
3 - Harici şekli manevi bazı kusur-

lannı örtebilecek kadar güzel ve y:akı-
_şıklı olmalı. 0 

4 - Kazancı 100 liradan aşağl olma
malı. Münevver, mütekamil, sakin bir 
haleti ruhiye sahibi olmalı, her hangi bir 
hadise karşısında soğuk kanlı olmalı. 

5 - Hem iş adamı, hem de salon adamı 
olmalı. Bugünün telfıkkisiru! uyrnıyan 
bazı manasız kıskançlıklardan çekinmeli. 
Karşısındakinin de hayatını azaba sok
mamalı. 

Balıkesir Kara oğlan mahatıcsi lıjnec'. 
sokak No. 8 de Hikmet 

••T~ogram l ıyme leri düş·· yor 
26 Mayıs 1937 Çarşamba 1 d 

Öfle neşriyatı: Ünitürklerin kupon bedelleri dünden itibaren lstanbul a 
12.30: Plakla Türk muslklst 12 50· Han- T•• k ·ı ••d • b ] ld 

dJs. 13,05: Mubteıl! puı.t neşrı;aıı.' · ur parası ı e o enmıye aş anı ı 
Akşam n~iyatı: Dftnya nltın piyasasında. salfUı husule tır. Dalyancılar, balığın mevsim doltı~~ 
18,30: Pll'ıkla dans musikisi. 19,ao: Mıı.ndo- gelmeğe başlamıştır. Bunun sel>eplerl, son az çıktığını söylemektedirler. Yalnız bımt°1 cl1 

lln orkestrası, Berk ve arkndaııları. 20: Nt _ Londrn içtim Iarını, temaslarını müteakıp lerde bol kolyoz çıkmaktadır. Koiyoz flıllıı· 
zlhe ve arkada lnrı tarafından Türk muslk1- dtınya sulh vaziyetinde şimdiki halde istik- ya~sız ve esasen de makbul bir bahlt ollll 15 
si ve h ılk şarkıları, 2o.3o: Ömer Rıza tnrafın- rar olduğunun anlo.şılınasıdır. Altın, harp ve dığından kilosu perakende olarak ıo -
dan arapça soylev, 20,45: Blmen Şen ve ar _ sulh fşlertntıe çok hassas miyar teşkil et - J kuruşa satılmaktadır. rst 
kadaşları tarafından Türk muslklsl ve halk mektedlr. Bu yıl çiroz çok boldur. Perakende oltı d!I 
şarkıları (~at ayarı), 21 15: Orkestril, 22.ıs: Geçen hafta bir Cumhurtyet nltını 1050 ı kuruşa satılmaktadır. Çiroz Ibracatı f9 
Ajans ve borsa hab r.ert ve ertesi günün kuruş:ı. kadar çıkmıştı. Dün 1038 den alın - iyi bir vaziyettedir. Bllhassa Roınanra 
p ramı, 22;30: Plakla sololar, opera ve 0 _ mış 1040 dnn satılmıştır. Bu suretle geçen Yunanistana ihracat yııpılnuı.ktadır. \fllıll 
peret parçalan. 2l: son haftaya nlsbetle yirmi kuruş bir fark var - Yumurta ihracatında durgunluk dC 11• 

Yannki Program 
27 - Mayıs - 937 - Perşembe 

iSTANBUL 

dır Beşib1rllklcr de 52,30 ve 52,50 liraya çık- etmektedir. Vaziyet dolayıslle en büyüt ıı e
mıştL Dün 51,50 den alınmış ve :;ı,15 den sa- cımız olan İspanyaya yumurta gonder:Ue~ • 
tıımıştır. mektedir. Bu hafta içinde az miktard'l "i 

tinitürkJer nanlstnnıı ihracat yapılmıştır. 
Ü'nltürklcrtn kupon tediyesine dün baş - • 

ötıe neşriyatı: ıanmışur. n:upon başma 106 kuruş ıectiyat Ecnebi şirketlerin faizlerı 
12.30: Plllkla Türk muslkls1. 12.:50 Havt. • nılm t~-d B d d •- dün bi i i -"" ya., ıı ..... ır. un an o ... yı r ne Ankara, 25 {Hususl) - Merkezleri \'~~ 

dis. 13;Muhtctit plak ne~rtyatı tertip Ü'nitürk 18,BS den muamele görmüş - bissedarlan ecnebi memlekeUerde bulUll .._
11 

Ak am n rlyatı: tür. 1350 muamele yapılmıştu. İkinci tertip şirketlerin fniz Te dlvldantianna ınu~: 
18.30: Plik.la dans mu.siklsl, 19,30: Spor 18,50 den muamele görmüştfir. 50 muamcle kilim, gülyağı, maden suyu ihraç edebllıtlc>" 

mu.sahn.belerı: Eşref Şefik, 20,00: Rlfo.t 11e yapılmıştır. :fiçfincil tertip 18,25 do açılmış, rl etrafında. tetklkler yapılmaktadır. 

=cı::a~~g:a.Öm!:r~:1~nd:: ~~~ır~a kap:uunı~ur. 120 
muamele yapıı - Fabrikalarm kazanç vergisi 

Arapça söylev, 20,45: Safiye ve arkadaşları Frank ve Sterlin Ankara, 25 (Hususi) _Kazanç ve~~~ 
tnrnfından Türk musikisi ve hal.t şarkıları Frnnkta nlsbt blr istikrar vardır. 110,69- nunu mucibince fabrika ve matb!l~-, 
(.saat tırarı}, 21,15: Orkestra, 22,15: Ajans da çnılmış, 110,29 da. kapanmıştır. Bir Türk ı.gsa da tabl oldukları asgari mültellefiff!. 
ve borsa haberleri, 22,30: Piakla sololar, o- lirası mukablll 17 frank 63 santımdlr. Ster- nJsbetlerJnl gösteren listenin 1937 de de ~ 
pera ve operet p:ırçlnn, 23.00: son. Un 625 kuruatur. nen tatblkı kararlaşmıştır. • 

iptidai maddeler muafiyet listesı Yeni maliye ve hariciye tayinleri 
Ankara 25 (Hususi) - Eski Maliye 

Müfettişlennden Hakkı Kamil ikinci 
sınıf maliye müfettişliğine tayin edil· 
mişlir. Moskova sefareti müsteşarı Nu
rettin Ferruh, Köstcnce konsolosu Ne
bil, Atina başkatibi Kemal merkeze 
naklolunmuşlardır. Merkezden Bedri 
Tahir Atina sefarethanesi başkatipli
ğine, Atıf Batum konsolosluğuna, Fuat 
Köstencc konsoloslu ·.una, Hasan Rifat 
Milano konsolosluğuna tayin edilmiş • 
]erdir. 

ekteplerin kamp müddeti 
Ankara, 25 (Hususi) - Maarif Şfı· 

rasının ilk toplanllsının 1939 yılına bı· 
rakılması hakkında bir kanun projesi 
hazırlanmıştır. Bu yıl mekteplerin 
kamp müddetl-cri geceli gündüzlü yir ~ 
mi gün sürecektir. Kamp 6 temmuzda 
başlıyacaktır. Muntazam ac;kerlik der
si görmeyen taleheler kampla beş gün 
fazla kalacaklardır. 

Ankara imar müdürlüğü 
U gvedi iyor 

Ankara 25 (Hususi) - Ankara şehri 
imar müdurlü~üni.ın lağvı ıle mevcut 
kadrosunun Ankara belediyesi ile be
lediyeler imar hey'<'' ine devri hakkın· 
da Dahilive Vekaıeı nce hazırlanan ka
nun proj~sini hüku ne. mec!ise vermiş
tir. 

Ticaret kanunu hakkmdaki 
tetkikler 

Ttcaret kanununda yapılacak tadllitı tes 
bit etmek üzere profesör, avukat ve tüccar
lardan mürekkep teşkil edilen komisyon tet
kiklerine devnm etmektedir. 

Knra ve deniz ticaret kanunlnrında yapı
lacak değişiklikler çok mühim esasları ihti
va etmekLcdir. Komisyon, blr çok devletle
rln ticaret kanunlarını tetkik etmekle bera
ber ameli ve pratik sahalarda elde edilen ne
tlcclerl de göz önünde bulundurmaktadır. 

lzmir sergisi hazırhkları 
İzmir beynelmJlel sergisine lstanbul uıın-

Ankara, 25 <Hususi> - İptidai maddele! 
muafiyetı 1937 tenzllft.t cetveU yüksek ~ 
ıırzedllmişUr. 

Paris sosyoloji kongresi s· 
Ankara, 25 (Hususi) - Eylfilde l'de 

riste toplanacak Sosyoloji kongresin 

~~.:~!~:.~:~!.:?.~~:.::~~~ 

lıtanbul Borsası kapanıŞ 
fiatlan 25 - 5 - 1937,,., 

tnkası tüccar ve snnayicllerln de geniş mit- Ç E K L E a 
yasta iştirakini temin için teşkil edilen ko- __.,. 
misyon, bugün Ticaret OdllSlndn birinci iç-1 -------~-A-ç_ılı_ş __ K_a_p_anıŞ 
tlmaını ye.pacnktır. Komisyon, tıiccar ve sa- 1 625 OJ 625 50 
naylclleri teşvik için bir çok kolaylıklar tes- Londra o,7908 • 0:193'1 
bit edecektir. NH-York 17.645 17.65 
İzmir beynelmilel sergisinde Türklycde :

0 
ıs.0288 15,01'8 

mevcut 130 Ticaret odasının lştiı'aklle kül - Brüksel 4.69 4.6866 
türel mahiyette bir t1caret odo.lo.rı sarayı Atlna 87 .44 87 .37 
pavlyonu tesis edilecektir. Cenene 3,4580 S,4SSJ 
İstanbul Ticaret Odası, ticaret oda.lan sara- Sofya. 64.00 63.9488 
yı p:ıviyonu için grai'lklcr ve nüınuneler J Am.&terda 1.4S84 1.4'; 
hn.zırlamağa başlamıştır. Bu pavlyonda. sa - Praa 22.685 ~'.~ı.SS 
tıı yapılmeyacaktll'. Viyana 4.2192 ıo.s890 

Madr1d 13.60 ,;, 69' 
Koza sat şı başladı BerUn 1.97\0 ~ •. 91c~s 

v 4.1696 .. "" 
Burso.dan blldlrUı:HCine göre ilk koza ttel- B u:v~tA S.9920 s.9 

mtş. Borsada merasimle satılmıştır. Fiatlar B:ı:~o 101.68 101.s9-1~ 
iyidir. Bu yıl koza fi:ıtıannın pahalt oıacnğı .. Belgrad S4.41> S4.S7 
söylenmektedir. Yokohama 2.7~?{) 2.7' 

Moskova. 2S.982S 24.ı~S 
Btokholm 3. 1032 S. 10 
-~~------::::-=:;_ _______ __.,,_ 

ESHAM ,._./ 

Seker fabrikalar1 merkezi , 
Anl<araya nal ledildi 

Anknrn, 25 (Hususi) - Türkiye ,eker fnb-
• . ...... . • rlkalurı anonim şlrketının Ealdşehlrde bu -

Orta tı:drısat mual tml.gı ımtıham ıunan müdürlyeu umum1ycs1 bütün servıs1e-
Anadolu şm. 41. 60 
pcoln 

Açılı~ Kapaıııl 

00.00 
00.0l 
0,00 
ı~.70 
00.00 

00 .00 
00.00 

0.011 
13, 70 
O.OJ 

.. ~ .. .. rlle blrllkte bugün Anknraya no.klet:'niş ve 
Ankara 25 (Hususı) - Kultur Ba- muamel~tına şehrimizde devama başlnınış

kanlığı orta tcdrısat muallimliği için tır. 
haziranda yeniden imtihan açacaktır. j . 
imuhan mual'im mektepleri mezunları Bahk ve yumurta ıhracatı 

. A. Şm. % 60 vadeli 
Bomontl - Nektar 
Aslan çımento 
Merkez bankası 

iş Bıınkasl 
Telefon 

9,75 00,00 
8.\IJ -

arasında yapı acaktır. Son günlerde balık uz çıkmağn ba§lamış-
===='-===================z=x===========-~:;:x==;x== ~-m:;:ıı:====;:::=-==-= 

~on Posta'nın Tcfri nsı: 45 hepsi ile konuşuyor, gülüşüyordu. Son· 

İttihat ve Değir. 
Şo.rk Değirmeni 

Terkos 

10.60 -
ı.ıs -

Yuna: Ke.nal Rngıd 

Onun için yazıhaneye kadar gelmi§· Çantalarını aldı. Sirkeciye götürdü. 
ti: Saat dokuza doğru ötekiler geldiler; 

- Cenazeye mi gittin, dedi, sakın Kfımiran dargın gibiydi. Hem bugün 
dün akşamki tcreni de bunun için ka- Turhanla beraber bir kaç saat olsun 
çırmış olmıyasın L Senden artık bu ka- başbaşa kalamadığına öfkelemyor, hem 
darını ummam ama ... Ne ise, Çitlenbik, de: 
senin cenazede olduğunu elbet görmüş- - Beni götürmüyorsun, öyl-? mi? .. 
tür. Fena değil, herkesin gönlünü al • diye yapmacık yapıyordu; İstanbula 
masını biliyorsun!.. döndüğün zaman, .bak, sana neler ya· 

Turhan bugün pek neş'eli değildi. pacağım? .. 
İnsanların bugün var iken yarın yok İsteseydin, beraber giderdik. Ben ne 
oluvermiş bir bu otuz yaşındaki genci yapar, yapar bir kolayını bulurum; se· 
bile titretiyordu. Şimdi de artık uzun ninle beraber gelirdim. Nihadı mı din
uzun Kfımiranı din:iyccek, onu yatış- leyeceğım sanki? .. Şimdi sen ben!. bu
tırmaya uğraşacak halde değildi Bır rada yalnız !bırakıyorsun ya, bak ben 
bahane buldu; kendini sokağa dar attı. de bunun acısını nasıl çıkaracağım? .. 
Kimbilir, bu akşamki treni de kaçırsay- Geldiğin zaman ya beni burada bula
dı, buna ne kadar sevinecekti. Fakat mazsan?. Nereye gideceğim, diye sor
ne de olsa verdiği sözden dönmen!n muyorsun bile!.. Peki öyle ise, ben de 
çok çirkin olacağını düşünüyordu. yann akşamki trene atlar, arkandan 
Akşama doğru Ş:şliye çıktı. ZavaUı gelirim! ... 

Arif paşanın gözlerini yumduğu eve Sonra barışmak için gene kendisi so
uğradı. Hizmetçilerden başka biç kim· kuluyor, trenin koridorlarında hiç ol -
se yoktu. Kızlan da, annesi de Boğazi- mazsa bir iki saniye onunla yalnız kal· 
çindeki halalarına gitmişlerdi; şu bir mıya çalışıyordu. 
kaç günü orada geçireceklerdi. Turhan Tren kalkıncıya kadar, Turhan sanki 
1·,,rtını bıraktı. Sonra kendi evine gitti. ne olduğunu bilmiyen çocuklar gibi 

ra tekerlekler gıcırdar, lokomotü ho -
murdanırken dcrınden derine :çinde 
bir sızı duydu. Üç be:j gün içinde or -
taya çıkan, düne kadar da yapılıp ya -
pılmıyacağı pek belli olmıyan bu yol
culuk şimdi birdenbire sahileşivermiş, 
işte İstanbuldan ayrılıp giclıyordu. 
İstasyonda kaynaşan kalabalığın a -

rasında Kfımiran, küçücük mendilini 
hiç durmadan ona doğru salhyor, son
ra .arada bir gözlerine doğru götürü • 
yordu. O zaman genç kadının yüzü bir 
kaç saniye için kapanıyor, Turhan da 
onun açık, beyaz denilecek kadar açık 
sarıya boyanmış saçlarının yerinde Le· 
hibenin güneşlen yanmış gibı kızıl dal
galı başını görür gibi oluyordu. 

Çok sürmedi, bunların hepsi karan· 
lığın içinde silindi, gözden kayboldu . 
Sirkeciden, sonra, loş pencereli evlerin 
arasındnn uğultu ile geçiş ona anlaşıl
maz bir üzüntü veriyordu: 

- Onu bir kere olsun göremeden gi
diyorum, ne yazık!.. 

Diye başını sallarken gözlerinin ke -
narına kadar taşan yaşlan güç tuttu. 
Sonra vagonun koridoruna çıktı. Cam
lara başını dayadı. Dışarıda uçuşan ka· 
ranlık gölgelere baktı. Bir yandan da 
kendi kendine söyleniyordu: 

- Bu kadın herhalde beni sevmiyor!. 
Bir aralık sever gibi göründii. Sonra bir 
denbire bırakıverdi. Belki benim de az 

• t 

O.O> - ___..,, 

iSTİKRAZLAR__.....-

çok suçum oldu, bundan yan&. onun, öf· 
kclenmiye, darı.irmya hakkı vardı. Fa-

1 
kat birdenbire bu kadar da uzaklaş • ı 
malı, soğumalı mıydı? .. Az mı yalvar- A~ılı, Kapnıııt 
dım? .. Benim olması için az mı çırpın - ı Türk borcu I P~in oo.oo 00 

1 • • I vadeli 18.85 ıs.85 
dım? .. Ben ki kadınların önünde ezilen, • 

1 
n vadell 18.50 1s.so _,.,, 

küçülen insanlardan ne kadar iğrenir- ---·----~-----=--
dim. Korktuğuma uğradım. İlk defa o- T AH V t L A T __./' 
nun gözlerine bakarken gözlerımin ka· ---·-----;--A-çı.,...lış-~K--a-pnıı•I 

rardığmı anladım. Kör körüne ona bağ- Anadolu ı pe. oo.oo 110.00 
landım. Meğer boş yere imiş ... Ne ka- • I vadell 4ll.OO 40.00 

dar kabahatim olsa beni böyle bırak • • n pe. oo.oo oo.~ 
ı n va. 40 00 4a.v., 

malı mıydı? .. Bir kere olsun sorup din· Anadolu mü. p~ 44.0S -44 o5_tJJfl 
lcme1i değil miydi?. Sevgi insana neler _,/ 
unutturmaz. O da beni biraz sevseydi, .--------------
böyle mi olurdu). Demek ki sevmiyor· ı İSTANBUL 
muş .. Artık sevmiyen bir kadın için de Ticaret ve Zahire Borsası 
bu kadar üzüntü çekmeye değer mi?. --

Ben de, bir rüya gördüm, o rüyada sa- ---ı:o::;::;:==-=2=5=/=5=/=9=3~ 
adet bekledim, aldanmışım, deyip geçe-
. ı FİATLAR ~ 

rım... __,,,,.,. 
Lokanta vagonuna doğru yürüdü. , .... __ C-=1 =N=S=l==-., Aşağı yu1'~ 

Çok kalabalık değildi. Üç dört masada - ~I'· 
oturanların bepsi de yabancı idi; içle- Buğday yumuşak K6 P6.s 6. 1~5 
rinde hiç bir tanıdık göremedi. İleride, Buğday sert 6 3 6 

vagonun en sonunda, birdenbire göze Arpa Anadol ~ 37,5 5 6 
çarpacak kadar güzel, giyinişi, kıvrak- Mısır sarı ! ~ 
lığı Viyanalı1an hatırlatan genç bir ka- ~ş~e~yaz 10 23 
dın oturuyordu; yanı başındaki masa susam 16 oo 
boştu; oraya doğru yürüdü. O kadını İç fındık 46 00 
iyice görebilecek, arada bir gözgöze ge- Yapalı Ano.dol 48 

Güz yünü 70 lebilecek bir k~eye de kendisi otur - .,,. Peynir ibeyaz ,.,;, 
du. Peynir kaşar 40 

(Arkası var) 
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ittihat ve Terakkide on •ene 
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İTTİHAT VE TERAKKiNİN SONU 
Tallt, Enver ve Cemal nasıl kaçtılar, nasıl öldüler? 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birıen 

İneboluda Milli Hükômetin nüfuzu 
seziliyordu • 

ıyıce 
• 

Muvakkaten otelde 2abıta neza· 
reti altında yaşıyacak ve Anka • 
raya gönderdiğimiz isimlerimiz üzeri· 
ne Ankaradan gelecek cevabı bekliye
cektik! Ankara, bizim kafileden yalnız 
heni tanırdı. Yirmi dört saat sonra, bi
"'-İln yola çıkarılmamız için emir geldi. 

Ankaraya gidiyoruz 
İneboluya ayak bastığım günün ha • 

tıralarını ve duygularını hiç unutmam: 
Bence, yeni Türkiye, İneboludaıı başlı· 
Yordu. Oraya kadar karışık bir alemden 
ll'leydanda çalışamıyan bir kuvayı 
ll'lilliye teşkilatı içinden geçmiştik; 
ll'lüstakil ve tek sahipli bir Türk mem· 
leketinin :havasını Ereğlide de teneffüi 

~ernemiştik. Orada da İslanbuldan o günlerde ye-ni Türkiye tneboludan bn~lıyordu 
gelecek kuvvetli bir askeri kıt'adan ve -v 
danıat Feridin yeni bir mutasarrıfın· inandığım bir tez olmakla beraber, ruh· 1ü de euna inanmak ister. Fakat inan· 
dan bahsediliyor, buna karşı ne yapıla· ları ku~etı:~dirmek için bazı n~kta • mak da ne kadar güç!> , 
hile""'w. d .... ··ı·· d A • d larda mubalaga etmekten de 9ekınıne· Hanedanı kovmak IAzım f """gı ~unu uyor u. ynı zaman a d' · . . . · 
Eregwı1• A t hlik . lt d d ını. lngılız torpıdosunun, Ineboluya , nzavur e esı a ın a a . A 

bulunuyordu. Kaymakam, icabında ge:ıp ~o~lu~a~ ve b~ta:aflıktanl b~h ~ 
elinde bulunan kuvvetleri biraz takvi- se m:sı ~. _nım. tezımı kuvvet e ıza 
Ye ed· E w1. k b .. d f etmege musaıd bır hava yapmıştı. Bu 

ıp, reg ı asa asını mu a aa e - h d · t'f d d · · · · 
deınezse t>iraz içeri çekilip, Ankara• akva .. az:dıl~ ı lad ew e ere~.' VaZ!y:tımı.zın 
l'lın h"" k A ı· . . . kl t w. d"' ço umı ı o ugunu gostermege bıl -u ume ını ıçerıye na e megı u- h h · · · sünü d assa e emmıyet vermış. Hıç unut -

• liar~~k~·İneboluda böyle bir şey yok- marn, o akşamki sözlerimi, İstanbul hü· 
tu. Ankara hükumeti İneboluda bütün kfunetine ve padişaha aid bir takım mü· 
~Ük':lın ve nüfuzile 'hakimdi. İngiliz lfilıazalarla bitirmiştim. Şu tarzda söy· 
orpıdosu gelmiş, sanki hiç bir şey yok- lüyordum: 
~uş, aramızda hiç bir şey olmamış gi- cMilletin giriştiği bu mücadelede, İs· 

ı, kumandan kaymakama bir ziyaret 
Yapmış, sonra gemiye çekilip etrafı u
?.aktan seyir ve temaşa ile meşgul ol • 
:.~tu .. Ta.z~ya . ctut!>. tavşana ckaç!> 

l.Yen Ingılız sıyasetı, kaymakamı zi -
Yaret esnasında İngilizlerin Türklere 
olan dostluğundan bahsetmiş, bitaraf • 
lık hususunda kuvvetli teminat ver • 
!nişti. 

d İstnbulda hükumeti ve padişaliı elin· 
t e maymun gibi oynatan, meclisi dağı· 
~n, yakal.~yabildi~ cmuzıu ~eb'usu 
hı altay~ gon~eren Ingiıte:enin Inebo -
b.da boyle bır tavır aldıgını ve böyle 
b~r dil kullandığını görmek, o zaman 

tanbul gibi eski bir Bizans ve devşirme 
muhitinde hürriyet ve itilaf tarafdar

l&rı, Damad Ferid hükumeti gibi bir 

zümrenin çıkmış olmasından dolayı ne 
hayret ederim, ne de endişeye di.işe -

rim. Bir milletin içinde, bir avuç fe • 
na adam çıkması fevkalade bir şey 

değildir; fakat insanı en ziyade ınütees· 

sir eden şey, padişahın da bunlarla be· 

raber olmasıdır. Ankara hükumetinin 

beyannamesi padişahı, zor altında ha· 

reket eder gibi ecnebi kuvvet eline esir 

düşmüş olarak gösteriyor. İnsanın gön-

Bu sözlerle biten konferanstan son· 
ra, bana muhtelif meseleler hakkında 
sualler sorduİar; ben de cevablarını 
verdim ve sonra cemiyet dağıldı. Cemi· 
yet dağılırken, eşraftan bazıları yanı -
ma sokuldular; oturduk ve biraz ko • 
nuştuk. (Ar1cas, var) 

Bir tashih 
Kandıra YUkuatını anlatırken, Salt Molla 

t~rafından gönderlllp elimize geçmiş olan 
hır mektup üzerine kendisinden bahsettiğim 
es~l _bir mek.tep arkadaşımı zikretmiştim. 
Hurrıyet ve ltilafa mensup olan ve ismini 
vermediğim bu zatın o zaman yalnız Kandı
rada müddeiumumi olduğunu yazmıştım. 
Halbuki hata etmişim. O tarihte Kandırada 
müddeiumumi olan avukat bay Nazmi Kır -
dardan aldığım bir mektupla muhterem o
kuyucum bu ha.ta üzerine dikkatimi celbe
dlyor ve bahsettiğim zatın kendisı olmayıp 
o zaman mahkeme reisi bulunan zat olması 
icap ettiğini söyllyerek bana hem oııun ıs -
mini de tasrih ediyor, hem de o z:ımana alt 
vukuatı hatırlatıyor. Bu izahata ve verdiği 

isme nazaran benim yanılmış ve mahkeme 
reisi olan o zatı müddeiumumi olarak gös
termiş bulunduğum meydana çıkıyor. Hafı

zamın bu kusurundan dolayı bay Nazmi Kır
dardan at dileyerek keyfiyeti bu suretle tas
hih ederim. 

ıze ne kadar hoş gelmiş, iç:mizdeki i-

lnanı ne kadar kuvvetlendirmişti'. Dr • H o R H o n N •ı Tokat İcra Memurluğundan: 
d 
İnebo1uda iki gün kaldık. Bu müd • @· .. _ . 4' Endiz alası oğlu İzzetin tasarrufunda bu-

et Emmonu E d h 1 lunan ve borcundan dolayı mahcuz olup pa-
zarfında, işim gücüm, halk ile ko- _ czanesı yanın a er raya çevrilmesine karar verilen Tokadm Eıı-

~~Şlllaktı. Ben artık, eski ben değil • gun ak~ama kadar hastalarını dizi Sağır köyünün Selağzı mevkilnde tapu-
~- Halkın dilinden anlar, onunla halk kabul eder. Tel. 24131 ... ..J nun ağustos 335 tarih ve 17 numara'>ında ta-! hı konuşabilir bir insan olmuştum. ---· yıtlı 400 lira kıymet takdir edilen hir tarla 
~unu · . k · ve keza aynı köyde Seray üstü mevk.Unde ta-
d n ıçın, münevverlere karşı apalı Tokat icra M ı - d emur ugun an: punun ağustos 335 tarih ve 22 numarasında 
.urmayı, hükfunet adamlarına karşı i· Bir borçtan dolayı mahcuz Enctlz nğası kayıtlı 250 ura kıymet takdir edilen bir tarla 

~~ndekileri açık söylememeyi siyaset e- oğlu izzettin tasarrufunda bulunan ve pa - ve keza Endizikeblr köyünde Seray ustü mev 

0~~ll'liş olan halk, biraz önüne döküldü- raya çevrilmesine karar verilen ve üç ye - kUnde nisan 336 tarih ve 6 sayı ile tapu sı-
l':>Urn mlnli ehlivukuf tarafından tamamına 800 cilllnde kayıtlı 350 Ura kıymet takdir edilen 
d zaman, benimle açıkça konu;;uvor- t • kdi 

U li ~ " lira kıyme .a r edilen Endlzi Kebir kö - blr tarla ve keza Endizl Sa~ır köyunün Dutlu 
l• .· erkes harpten bıkmıştı herkes sulh ·· "n Otluk mevki' d T A~ t st yunu ın e: apunuıı 6us os mevkilnde tapunun haziran 926 tarih ve 48 

l 
1YOrdu ·, bı"lhassa, denı"z kenar. ında bu- 335 tarih ve 15 sicllllnde kayıtlı tarlanın 

numarasında kayıtlı 500 lira kıymet. takdir ~nrnak itibarile, ilk adımda tehlikeye dortte üç hissesi ve gene o köyde ırrualı: ke- 1 k 
"ıa narında tapunun teşrinievvel 341 tcrih ve edilen bir tara ve eza Endizi Kebir köyün-
" ruz duran İnebolu halkı, yeni başlı· de Seray u-stu"nde tapunun ş b t 9 ,,a 27 sicil numarasında kayıtlı ve 400 lira kıy- u a 26 tarih ve 
] ... n .~ücadelenin getirebileceği bela - metli nısıf tarlası açık arttırma suretile pa- 5 numarasında kayıtlı 250 lira kıymet tak _ 
h<1rı olçmekten aciz değildi. Bunun için raya çevrilecektir. Bu gayri menkullerin art- dir edilen 6 dö!lüm bir bağ ve yukardakl tar
s arbe ve mücadeleye taraf dar olan kim· tmna şartnameleri 26/6/937 tarllıinden iti- laların borçlu izzete alt dörtte üç hissesi açık 
be_ Yoktu. Fakat, bela, 0 kadar büyük baren herkesin görebllmesı için açıktır. artırma suretile paraya çevrilecektir. 
... it bela idi ki, bunu defetmek için tek- İlanda yazılı olanlardan fazla. nıalümat Bu gayri menkullerin artırma prtname-
•llt STh almak isteyenlerin 937/231 dosya nurrarasi- lcrl 27/ 6/937 tarihinden itibaren herkesin 
bu 

1 
a a sarılmak zaruret kesbedince, le memuriyetimize müracaat etmelidir. ııörebilmesi için açıktır. 

gi) ~~ yapmaktan çekinecek insan da Birinci arttırma 26/7/937 tarihine tesa - İlanda yazılı olanlardan fazla mallımat al
}{j l"linnıiycrdu. Ankarad:.n yapılan tez· düf eden pazartesi günü saat H - 16 da To- mak isteyenlerin 937/189 dosya numara.sile 
~-eye muvafık cevab geldiği gün, İne· kat icra odasında yapılacaktır. O gün ve sa- memurlyetimize müracaat etmelldir. 
o} Unun ittihatcılar devrinde kurumuş atte gayri menkul üç defa bairıldıktan son- Birinci artırma 2717/937 tarihine tesadüf 
ltoan gençlik mahfeli, gece benim bir ra en çok arttırana. ihale edilecek. ancak eden salı gün üsaat 14-16 da Tokat İcra 0-

l'lfeı arttırma bedeli muhammen kıymetin % dasında yapılacaktır. O gün ve •"'atte aayrl 
"" .. ·ans vermemi istedi. Ben de o ge- k tt - .. ._"" T 75 şinl bulmazsa en ço ar ıranın taahhü- menkul üç defa batırıldıktan sonrn en çok 
"'u··' .u. rkiyenı'n vazı"yetı· hakkınd::. du" - ·· b kl kalmak "-ere arttırma on b ·· " · au a UL. eş gun artırana ihale edilecek, ancak artırma be -

l'ldukJerimi söyledim. daha temdit olunarak 10/8/937 tarihine te-
sadüf eden salı günü ayni saatte ikinci art- deli muhammin kıymetin ~ 75 'Jini bulmaz-

ilk konuşmalar turna yapılacak\ır. İldncl arttırmada gayri sa en çok artıranın teahhüdü baki kalmak 
O menkul hisseler en çolı:: arttırana ihale edi _ üzere artırma on beş gün daha temdld oiu-

ha akşam, ilk defa olarak, Osmanlı ıecektir. narak 11/ 8/937 tarihine t~adüf eden çar _ 
}{j~edanı aleyhinde bulunuyordum. Çe- Böyle blr bedel elde edilmezse satıs 2280 ·şamba gü.nü aynı saatte ikinci artımıa yapı
lbn e çekine, ihtiyatla, üstü örtülü ke- numaralı kanun hükümlerine göre geri bı- lacaktır. ikinci artırmada gayri menkul his
lni]e1ler}e .söyledim. Türkiyenin beyne}· rakılacaktır. Arttırmaya iştirak etmek için seler en çok arttırana ihale edllecektlc. Art-

e va t · · h muhammen kıymetin % 7 buçuğu nisbeti~de trımaya iştirak etmek için muhammin kıy -
da, .. ~ı~e mı iza ettim; o dakika • pey akçesi veya milli blr banka mektubu - metin % 7 buçuiu nisbetınde pey akçası ve-
dan ~erırnıze gelebilecek, Yunanistan- nun tevdii mecburidir. İpotek sahibi alacak- ya mllıt blr bankanın mektubunun tevdi! 
rı 1 a~ka askeri bir kuvvet olmadığı· ıııar ve di~er alakadarların bu gayri men- mecburidir. İpotek sahibi alacaklılar ve dl
'"l.i/e. gerek A vrupanın beynelmilel va- kuller üzerindeki haklarını faiz ve masrafa ter alakadarların bu gayri menkuller üze
kavetınin, gerek bütün dünyayı kasıp dair iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 rinde haklarrnı f:ıl?'. ve masrafa dair ldd1a
tıı ... Ubr~n __ içtimai meselelerin, Avrupa • gün içinde evrakı müsbltelerile bırllktc me- ıarını llln tarihinden itibaren 20 gün için-

.. u k muriyetlmlze bildirmeleri, aksi takdirde hak- de evrakı miisbıtelerile bırliktc memuriyetı-
~f yu milletlerini Türkiyede bir ı:m tapu slcilllle sabit olmadıkça satış be- mlze bildlrmelerı. aksi takdirde hakları t.:ıpu 
~\J.~~ ~Çnıakt~n menetmekte bulundu • delinin paylaşmasından hariç kalacakları slclllle sabit olmadıkca satış bedelir.ln pay-

ızah ettım. Bu, o zaman benim çok ııan olunur. la~mıuıından hariç kalacakları 116.n olunur. 

Sayfa 9 

Posta,, nın Hikô.yelerı1 

H 1RS1 Z .. 
Yazan: Loub d• Robm 

- Daha ıençtim; diye ressam Ro -
bachon anlatmağa başladı. Gürültü, kah
kaha arasında çalışırdım. Etrafım, çoğu 
san'atklr olan bir çok arkadaşla dolar
dı. Onlar, benim gibi oturup çalışacakla
rına bütün iÜJl çene çalarlar, münaka • 
şalara girişirler ve şaraplarunı içerlerdi. 
Şüphe etmek gibi bir huyum olmadığı 

için paralanın masanın çekmecesinde 
dururdu. Anahtarı da masanın üstüne 
bırakırdım. 

Bir zaman geldi, ki bir hesabı öderken, 
paralanmın eksik çıkmağa başladığı gö
züıne ilişti. İhtimal yanlışlıkla fazla para 
vermişim diye düşünür ve kaybolan mik
tarı bir daha aklıma getirmezdim. 

Fakat bu hadise sıklaşınca işi anlamak 
icap etti. Birisi paralarımı çalıyordu. 1',a
kat acaba kim? İhtiyar hizmetçi kadını 
itham edemezdim. Namuslu ve şayanı 
itimat bir insandı. Kalıyor arkadaşlarım .. 
Onların çoğu da benim gibi iyi kötü ha· 
yatlarını kazanan gençlerdi. Aralarında 
terbiyeli, akıllı, işsiz fakat zengin bir ai
}enin çocuğu vardı. Ondan da şüphe ede
mezdim. Beni ziyarete geldiği zamanlar, 
kapıda onu bir araba beklerdi. Benim fa. 
kir servetim bu çocuğa hiç biı· şey temin 
~tmezdi. Maamafih onun hakkında tam 
bir fikir edinmek için, bir gün kendisile 
yalnız bulunduğumuz bir sırada: 

- Bir dakika kapıcı ile görüşeccğım. 
dedim, beni bekleyin, şimdi gelirim .. 

Çekmecenin anahtarını o ~ekilde bı -
ıaktım, ki dokunulmuş olsa muhakkak 
anlıyacaktım.. Dışarıda beş dakika ka -
dar kaldım. Döndüğümde hemen anah -
tara baktım, çekmece açılmıştı. 

Bu buluşumdan dolayı, sanki kendim 
fena ve çirkin bir hareket yaprr.ışım gibj 
,üzüldüm. Bir dakika evvel, kendisile tatlı 
tatlı sohbet edilen bir arkadaşın şimdi 
yakasına yapıŞlp: cSen bir hmazın, çal -
dıklarını geri ver!, demek kolay değildi. 

Biraz sonra arkadaşım şapkasını, eldi -
venlerini giyerek müsaade istedi, gitti. 
Yalnız kalınca kendime kızmağa ve söy
lenmeğe başladım: cHadi bakalım, şim
di paralarını kim ödiyecek! Amma da ah
makmışsın! Kim bilir ne vakittenberi pa
raların çalınıyor? .. 

Bütün günüm düşünmekle geçti. Ni -
hayet, akşamüstü gidip her şeyi babası
na anlatmağa karar verdim. 

* Salon misafirlerle doluydu. İçeri girin
ce id!ta kendimden utandım. Babası ne
zaketle beni küçük salona aldı. Çok tc -
miz bir adamdı; tatlı ve insanı memnun 
eden bir konuşması vardı. 

Benimle bir baba gibi konuşuyordu. 

Sık sık gelmediğim için bana sitem edi -
yor ve oğlunun beni ne kadar çok sev -

Çeviren: Faik Borçmen 

kikati babana söylemek üzere size git • 
:rni§tim. Ne demek istedijimi anlıyors~ 
değil ~ Fakat babanın önünde, bu acı' 
hakikati söylemek cesaretini kendimd'• 
bulamadım. Eğer yarın akşam saat do • 
kuzda, çaldığın paraları getirmezsen, ~ 
bir mülahaza yürütmeden ve neye mal 
olursa olsun baban hakikati öğrenecek • 
tir., 

Ertesi günü, öğle vakti arkadaşım eve 
damladı. Bana yedi yüz frank getirmişti. 
Ben iki üç yüz frank çaldığını tahmin e
diyordum. Neyse .. 
. Boynuma atıldı; ve babasına bir şey 
söylemediğim için teşekkür ederek: 

- Onu öldürürdün! dedi 
Sonra anlattı: Bir kadına tutulmuş. 

Fazla para haı·camak mecburiyetind~ kal. 
mış. Fakat artık bitmişti. Yemin ettL 

Amma bana diyeceksiniz ki, evden çı •ı 
kar çıkmaz yeminlerini unutmuştur. Kö.I 
tülük insanın damarları içindedir. BU: 
düşünce yanlıştır. İnsan tamam.ile yol • 
dan çıkmadan, küçük bir gayretle rücu' 
edebilir .. 

İşsiz arkadaşım ondan sonra kendini 
okumağa ve işe verdi. Şimdi namuslu bit 
adamdır. Herkesçe tanınmış olan hayab 
temiz ve lekesizdir. Güzel yollar geçti. 
Ve çok yükseldi. Size onun adını söyliyt
miyeceğim. Çünkü bugün memleketin eri 
yüksek şahsiyetlerinden birisidir. 

Yarmki nushamızda: 

Kadın isteyince .• 
Yazan : Peride Celal 

Tokat İcra Memurluğundan: 
Endlz ağası oğlu İzzetin tasarrufunda o

lup borcundan dolayı satılarak p:uaya çev
rilmesine karar verilen Tokadın Endizikebir 
köyünde tapunun haziran 926 tarih ve 47 nu
marasında kayıtlı Paşa pınarı mevkllnde 
1000 lira kıymetinde 82 dönüm bk tarla ve 
keza ağustos 335 tarih ve ı6 numarasında 

kayıtlı Endizl Bağır köyünde Karacer mev • 
künde 700 lira kıymetli bir tarla ve keza a
ğustos 335 tarih ve 23 numarasında kayıtlı 
Endizl Sağır köyünde Geriş mevklinde 500 
Ura kıymeUl 7 dönüm bir tarlanın dörtte 
uç hissesi açık arttırma suretlle p:ırayn. çev· 
rilecektir. Bu gayri menkullerin arttırma 

şartnameleri 22/ 8/ 937 tarihinden itibaren 
herkesin ,görebilmesJ için açıktır. İllnda ya 
zıh olanlardan fazla malü.mat almak lste • 
yenler 9371708 doaya numaraslle memuriye
timize müracaat etmelidir. 

Birlncl arttırma 2217/ 937 tarihine tesadüf 
eden perşembe günü saat 14r-16 da Tokat ic
ra Odasında yapılacaktır. O giın ve s<J.atte 
gayri menkul üç defa bağrıldıktan sonra en 
çok arttırana ihale edilecek, ancak artırma 
bedeli muhammin kıymetin % 75 inı bul -
mazsa en çok artıranın teabhüdü baki kal· 

diğini anlatıyordu. mak üzeree artırma on beş gün daha tem-
Şimdi bu müşfik ihtiyara karşı büyük cm oıunaralı: 6/ 8/ 937 tarihine tesadüf eden 

h cuma günü aynı saatte ikinci artırma ynpı-
bir mer amet duyuyordum. Ona: cOğlu- ıacakt.ır. İkinci artırmada gayri mt!nkul his-
nuz bir hırsızdır!-> diyebilir miydım? Da- seler en çok artırana ihale edileeektir. 
vetlileri arasında neşeli neşeli dolaşrrken Artırmaya iştlrak etmek için muhammin 
bu darbeyi ona nasıl indirebilird~m'? Bir kıymetin 7o 7 buçuk nlsbetlnde pey akçası 
müddet sonra bir şey söyliyemeden ora
dan ayrıldım. Eve gelince .şöyle bir mü. 
lfıhaza kafamdan geçti: cNe olursa ol.sun 

veya milli bir bankanın mektubunun tevdll 
mecburidir. İpotek sahibi alacaklılar ve di
ğer alakadarların bu gayri menkulle!· üze -

bu şekilde paralarımı çaldıramam, pa _ rinde haklarını faiz ve masrafa dair iddia-
ramı geri vermeli!> !arını Ufı.n tarihinden it.ibaren 20 gün içinde 

. . evrakı miisbltelerlle birlikte memurlyetımiıe 
Netıcede arkadaşıma şoyle bir tnek -

1 
b!ldirmeleri aksi takdirde hakları tapu si -

tup yazdım: .. w . v 1 cilliyle sabit olmadıkca satış bedelinin pay -
cBu akşam, ogrenmış oldugum bir ha- ı !aşmasından barlç kalacakları Uln olunur. 
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Endüliis -Şövalyesi 
Abdurrahman 

• Yaıaıı: A. ft. 

iki kadın yolda yalnız baıına ~iden Abdürrahmanı 
çok beğenmişler ve onun lspanyolca bildi§'ini 

anlayınca konuşmıya baılamıılardı 
- Allahaısmar -

ladık, cömert ve na· 
zik asılzade ... Bu ge· 
cenizi; sizin kadar 
latif bir dilberin ı· 
hk kolları arasında 
büyük bir zevk ve 
neşe ile geçirmenizi 
temenni ederim. Yal 
nız dikkat edin. İs • 
panyol .!cadmiarı ne 
kadar munis ve aşka 
müştak ise, İspan • 
yol erkekleri de sev· 
dikleri kadın hak • 
kında o kadar has • 
sas ve kıskanqtır ... 
Eğer gürültüden hoş 
lanmaz iseniz, dai • 
ma erkeksiz kadın • 
]ar intih<tp ediniz .. Hadi, kısmttiniı •· ımayı çok arzu ederdlın. . 
çık olsun. - Ben de, bunu arzu etmiyecık ka-* dar budala delilim. 

Meydan, mahş~r gibi kaynıyordu... - Ei•r ispanyolca bilmiş olsaydı, o· 
K5.dm, erkek bınlerce halkın ne,'ell nunla qok güzel anlaşabilirdik. 
kahkahaları; kitara ve kastanbulet ıeı· - ı:.. aramızda nasıl taksim edecek· 
}erine karışıyor.. baş döndürücü bir 

1 

tik. 
uğultu halinde, semalara doğru taşı • - J!!u sürmeli gözlü Berberi dalikan-
yordu. lısı ile ahbap olmıya bedel; ben aşı -

Abdurrahman, kılıcının kapza tara· kım Antonyoyu memnuniyetle sana 
fını koltuğunun altına almış.. sımsıkı terkederim. 
börnüzüne sarılmış .. kalabalığı dirsek- - Pişt.. ben de senin kadar tabiat 
lcrile yara yara , meydanı;ı ortasına sahibiyim. Günün her saatinde bir 
doğru ilerli?'ordu. kadına aşık olan, senin o sıska aşıkına 

Burada fışekler atılıyor.. mehtaplar kanaat eder de, hiç bu gürbüz delikan· 
yakılıyordu. Ortadaki geniş boşlukta lıdan vazgeçer mi idim .. 
s~ki~ on kitara bi:den çalıyor .. m~h~e- Abdurrahman, artık sabredememiş 
lıf çıftler çılgın hır zevk ve neşe ıle ti. Başını hafüce eyerek, tatlı va tan • 
raksediyordu. nan bir ispanyolca ile: 
Aıbdurrahman bir hayli uğraşhktan - Muhterem madamlar! .. Beni tak-

sonra, bu geniş insan halkasının ön sı- dir ettiğiniz kıymetten dolayı bir gu
rasına gelebilmişti. Karşılaştığı man • rur ve iftihar hissetmiyecek kadar bu· 
zara, hoşuna gitmişti. Kitaraların, tit· dala değilim. Müsaade ederseniz sizin 
rek ve .r~ks~.n -~bengi ile; hazan bir. yu· gibi iki dilber refikayı birbirine düşür· 
mak gıbı bukulen ayaklarmm uçla - memek için işinize bir dakika ı.nüdaha
rında yükselen .. hazan de bol etekleri- le edeyim .. Hem, bu tehlikeli rekabet· 
nin bilklüml~r.ini aça~ak rengarenk ten kurtulmak .. hem de bana bir iyilik
kelebekler gıbı akıp gıden kadınların te bulunmak için IUtfen bana otelimin 
oyunundaki cazibe, onun dudaklarında yolunu tarif eder misiniz? 
tatlı bir tebessüm husule getirmiiti. Demişti. 

B_u saf deli~anlı, bütün h~yatın_~a, İki kadın, kısa birer çığlık kopardık-
Afrıkanm sakın, durgun ve hıç degış· tan sonra, ellerini yüzlerine kapamış • 
meyen hayatı içinde; /bol bol denizden, lar: 
k~m~a~, attan, deveden, beyaz bor - - Ah.. rezil olduk .. meğer ispanyolca 
nuzlu ınsanlardan .. arada -sırada da biliyormuş .. hem de, ne güzel söylü • 
halk tarafından oynanan kaba oyunlar· yor. 
dan başka biı- şey görmemişti. Onun Diye, birbirlerine girmişlerdi. 
için şimdi, bu manzara karşısında bü • Nihayet bunlardan biri, cevab ver • 
yük bir hayret hissetmişti. mişti: 

Adeta, ~endinden geçerek oyunlara - Siz, otelde mi oturuyorsunuz? .. 
dalmıştı. Ispanyol dilberlerinin, yılan - Bu güzel ve sevimli şehrinize he -
gibi bükülen vevkıvran~n olgun :~cilt· nüz bugün geldiğim için otelden başka 
!arı, onun dımagında hır sersemlıK u • nerede kalabilirim!. 
yandırmıştı.· · Artık, 0 geniş kalçaları· - Sizi evinde misafir edebilecek hiç 
nı çalkaya çalkaya; b?şlarındaki yü~sek bir tanıdığınız yok mu? .. 
taraklardan sark~n ınce. dantellerı ~a: - Bir kaç saat evvel, çok eski bir a· 
vura savura rengaren~ b~rer hayal _şıbı silzade ve en meşhur bir şövalye ile ta
ya.~laş~~·· ~onra, s~nkı hır şeyden urk· nışmak şerefine nail oldum. Fakat ...... 
muş gtbı, tıtTeye tıtreye uzaklaşan ka· - Acaba kimdir bu zat lütfen ·s -
dınlardan başka bir şey g~rmÜ.):or: ki· mini söyler misiniz?.. ' 
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taraların oyn~k ahenkl.erıne ı<a.ışan - Büyük babasının, Hazreti Ademe 
kastanbuletl~rın m~t~arı~ şakırtılarm· kadar dayandığını iddia eden bu zatın, 
dan başka bır şey ışıtmı~orclu. . . . elliye yakın isminden yalnız bir ta • 

Burada,. ne. ikadar vakıt geçıı:mıştL nesi aklımda kaldı. o da, Don Joze ... 
Bunu da bılm~yordu ... Oyunlar bıtıp te _ İspanyada, milyonlarca Don Joze 
artık halk dagılmaya başlayıncaya ka- d 
dar, orada durmuştu. 

Saatler, bir hayli ilerlemişt!.. Vakit, 
gece yarısını geçmişti. O da, evlerine 
dağtlan halk arasına karışmıştı. Geldi· 
ği yolları takip ederek misafir kaldığı 
otele avdet etmeye başlamıştı. 

Gelirken, bazı binaları hatırında tu
tarak yolları bellemişti. Şimdi döner· 
ken de, gene ayni yolları takip edecek
ti. Fakat bir dört yol ağzına geldiği za· 
man, h!lngi istikamete gideceğıni ~aşı· 
rıvermişti. 

İşte o zaman, kulağında tatlı bır ah· 
enk hissetmişti. Kolkola girmiş olan 
iki kadın, hafif tbir gülüşmeden sonra 
şöyle bir muhavereye girişmişicrdi: 

- Zavallı delikanlı.. galiba, yolunu 
şaşırmış?. 

- Bu kadar güzel bir delikanlının 

burada yolunu şaşırması ne feci bir şey 

olur. 
- Niçin? .. 
- Şu anda aşk ve macera arayan 

serbest kadınlar onu rahat bırakmazlar 
da onun için. 

- Eminol ki, o kadınlardan biri ol • 

var ır. 

- Vaktile, adsız şövalye unvanını 

taşırmış. 

Kadınlar, birer kahkaha attılar. İkisi 
birden: 

- Zaten, İspanya, adsız şövalyelerle 
doludur. 

Diye bağırdılar. 
(Arka.~~ var) 

"Son Posta,, nm büyük deniz romanı : 45 

BARBAROS 
......... Korsan Peşinde 

Yazan : Celal Cengiz 

Salih Reisin cesedini ipekli 
örtmüşlerdi 

bir 
kumaşla 

Bundan sonra 
9ehre d9 airilebilir 
ve yeni bir idare i· 
lan edilirdi. Fakat, 
bir müddet sonra bu 
rada barınmak im • 
kansız olacaktı. İs • 
panyol ve Venıdik 

donanmalarile bir • 
leşecekler, Korsika • 
yı muhasara ede • 
rek tekrar hem dı 
kolaylıkla istirdat a 
deceklerdi. Çünkü 
Korsikanın iskele3l 
Halkulvad kalesi ve 
surları ıibi müstah
kem değildL. açık 
bir şehir ve geniş sa 
hillerden ibaretti. 
Burada barınmak ve 
tutunmak imkansız· 
lığı karşısında Bar· 
baros kendini geçici 
bir hevese kaptır • 
maktan güçlükle 
kurtarabilmişti.. 

Arkadaşlarına bu mahzuru anlattı: 
- Dimyata pirince giderken, evdeki 

bulgurdan da oluruz. dedi. 
Barbarosu bu kadar derin düşündü· 

ren kuvvetsizliktL. o uzun yıllar içinde 
bin müşkı1latla ele geçirdiği otuz kadar 
gemisini kaybedecek olursa, bütün ıbu 
şerefli me\•kiini de kaybetmiş olacak
tı. 

• 

rında haydudluk yapan bir adam var· başka birinin haklın olmasına taham • 
dı: Grav Buça. mül edemez. 

Grav Buça'yı bütün Korıika halkı se- Dedi. Sonra Türk gemicilerine dön• 
verdi. Şatonun önündeki mermer mer· dü: , 
divenlerin üstünden şövalyeye hitaben - Korsika toprakları böyle aziz bir 
şöyle bağırmıştı: ölüyü sinesinde taşımakla iftihar du • 

«- Memleketimize ilk defa merd bir yacaktır. Onu sahilde şu gördüğünüz a· 
insan kafilesi geldi. Bize hiç bir zarar ğaç1arın gölgesi altına gömelim. 
vermek istemiyen bu adamlara ne di· Yerliler Buça'nm etrafında toplan • 

Limana girince, derhal halka şöyle ye ok atıp duruyorsun~• mıştı. 
bir buyruk ilim etti: Don Petro şatosunun üst katından Salih Reisin ölümüne Tül'k denizci • 

• Cezayir entlri sıfatile ilan ederim Grav Buça'yı dinliyordu. leri kadar yerliler de müteessir glh11-
ki: Türk denizçileri, Korsikaya gez • Don Petro bu sırada yanındaki a • nüyordu. 
ınek maksadile gelmişlerdir. Halk işite damlarından birinin kulağına iğildi: Buça bir kayığa atladı .. 
meşguJ olsun .. ve gemicilerimize iyi - Haydi, ne duruyorsun, sersem? Barbarosun gemisine gitti. 
muamele ettikçe, kendilerinden de ay· dedi. Buçayı gebertmek için bundan Hızır Bey, Korsikada haydudlukla 
ni ka~ılığı göreceğinden emin bulun • daha iyi bir fırsat ele geçer mi? tanınmış olan bu adamın gösterdiği ce-
sun. Limandaki gemilere gelince: Hiç Şövalyenin muhafızı yayını gerdi.. saretteri şüpheye düşmüştü. Barbarosa 
bir devletle dövüsmek fikrinde olmadı- Tepeden Buçaya nişan aldı. sahilde olup bitenleri anlattılar: 

. h d d h" d o b" . . . t hl'k r b" adam de-ğımızdan, bir dost gibi hep-;ini serbest • F~_kat, ~urnaz ay u .. , ıli ~mma ı· •. ~ , ızım ıçın e ı e ı ır 
bırakıyoruz.. sahipleri geldikleri za • gı boyle hır zamanda şovalyenın kcn - gıldır. .. _ 

d. · · ··ıd·· t k · t d" • · · D d"l B ' n b'raz once ölum • man gemilerine emniyetle ,.,ircbilirler. ısını o ur me ıs e ıgmı gorunce, e ı er. uçanı ı • 
Ancak, ortada hiç bir sebeb yokken, birde_:ı ayakta durduğu yerden halkın den nasıl kurtulup kaçtıgını anlat!ı • 
şövalyenin, en değerli bir kaptanımızı kucagı~a atıldı.. . .. .. lar. (Arka.c;ı 1'G ) 

öldürmüş olması bizi pek müteessir et- ~ Şoval.?'e benı oldurte:_ek.. r , 
ti. Kendisinden bu cinayeti nasıl ve ne Dıye bagırdı.. Şatonun us_t ~atında.n Nöbetçi 
ile tazmin edeceğini soruyoruz? Tek • Buçaya atılan ok halktan ıhtıyar bır 
rar ediyorum: Memleketinizi zapt ve adamın omuzuna saplanmıştı. Eczaneler 
işgal fikrile gelmedik. Fakat, Korsika Yerliler bunu görünce yumruklarını Bu gece lhöbetci olan eczaneler şaıı1al' -

şövalyesi att"s.·i kesmezse, o zaman yal- s:karak: dır: 
V d V d t İstanbul cibetindekiler: 

nız şehri değil, bütün adayı ateşlemek· ~ en ,:ta.. _en e a.. Aksarayda : (Şeren. Fenerde : <Bmll -
te tereddüt etmiyeceğimizi de hilesi - Dıye bagrışmaga başladılar. yadtı. Karagüınrükte : (Arif). Beyaod· 
niz!» * da : ccemllL Samatyada : (TeoffiCJll). 

Bu ilanı İtalyan ve İspanyol dillerile Salih Reisin ölümünden sonra Şehzadebaşında : (Hamdi). Eyüpte : (A-
- rlf Beşir). Emlnönünde : (AıninUJ&>· 

yazıp iskelenin başına astıla::". Korsika şövalyesinin çoktanberı öl- Küçükpazarda : cNeca.tl Ahmet>. Alelll· 
ilanın etrafma toplanan halk gittık· dürtmek isteyip de fırsat bulamadığı darda : (Esad). Bakırköyünde : <t.tl • 

çe kalabalıkfaşıyor ve buyruğu oku • Grav Buça bu sefer de ölümden kur • panı. Şehremininde : (Hamdi) . 

l 1 b 
ı d tulmuştu. Beyol'lu cihetindekiler: 

yan ar şöva yeyi haksız u.uyor u. istıklfll caddesinde : (Galatasaray, oa-
Öyleya .. limana ne maksatla geldık· Onun ölümden kurtulması Türk kor- rih). oaıatada : (Hidayet>. KurtuıuşU.: 

leri henüz belli olmayan bir filonun sanlarının lehinde bir hadise idi. <Kurtuluş). Maçkada. : <Feyzi). Beflk -
kaptanını şato içine davet edip öldür· Halk: taşta : <Ali Rızaı. 
mekte ne mana vardı? - Buça'yı öldürmek isteyen şöval· Botaziçi n Adalarda: 

yeden öc alacağız .. Veden ta isteriz.. Üsküdarda : <İskelebaşıl. Sarıyerde : 
Yerlileri ekseriyetle İspanyoi ve Ve- Diye haykırıp dururken, Buça halk cosmanl. Kadıköyünde : .<Moda, Mer -

nedikliler teşkil ettig~i için, daima b
1
u d kez). Büyükndada : (Şinasi Rıza>. ue1-

arasın an sıyrılıp sahile koştu .. 
iki dil ı'le konuşurlardı. o · d beUde : <Halkl · __. şım i bir haydud değil, adalet isti· =-"" 

Sahile çıkan Türk gemicilerinden bu 
dilleri bilenler halkla temasa başlamı;
tı. 

Salih reisin cesedini ipekli bir ku • 
maşla örtmüşlerdi. Gemiciler yerli -
!erden öc almak için Barb::ırostan ufak 
bir işaret bekliyorlardı. 

Barbaros karaya çıkardığı denizçile· 
re şiddetli emirler veriyor, hiç kımse
nin burnu kanatılmamasını bildiriyor· 
du. 

Korsikalılar bu ılanı okur okumaz: 
- Bunlar, çok merd insanlar .. bizi 

- dedikleri gibi - isteseler bir anda topa 
tutup mahvederlerdi. Onlara misafir -
perverliğimizi göstermeliyiz .. . 

Diyerek, ilk önce, küme halinde şa· 
toya gitmişler, şövalyeden ok yağmu • 
runa nihayet vermesini istemişlerdı. 
Şatonun önüne toplanan binlerce 

halk arasında, vaktile Rotondo dağla • 

yen bir kahraman olmuştu. -· ... ·s· 'A. · ·T·I L İ i(' .. Oİ> A 
İlk önce Salih Reisin cesedi önünde 

iğ ildi.. Galata Perşembepazarında Çırçır ,,o

kağında Sırboz hanında 10 ve H nuına· 
-rır 

rah iki oda satılıktır. İçindekilere ınu 

- Petronun öldürttüğü ilk Türk kah· 
ramanı sensin! Fakat o, senden önce de 
burada bir çok kaptanların başını ye -
miştir. PetroJ Korsikaya kendisinden caat. (868) ,,,,,,, 

1 Emlik ve Eytam Bankası llinları J ;... _______________________________________________________ __ 

Esas No. Yeri No.su Nev'i 

C 22 Erenköy Sahrayı Cedit, Ka- 111/l Üzüm bağını havi 

Depozıl<JSU 
T. L. --36.-

yışdağı caddesi. 111/l bahçeli köşk 
taj 118 

lık ·ı ki verilC-Tafsilatı yukarıda yazılı köşk 1-3 sent! middetle ve pazar ı e raya 

cektir. 
ihale 2/6/937 çarşamba günü saat ondadır. İsteklilerin Şubemize geınıelc .. 
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MAZON 
MEYVA TUZU 

MiDE ve BA RSAKLARI 
kolaylıkla boşaltır. iNKIBAZI ve ondan mOtevellid baş a~nları·ıı defe:ier. Son derece te'<sir edil·ni? hir 

tuz olup MÜMASiL MÜS'r AIIZARLARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KOLAY 

ve DAHA KAT'İ tesir eder. Yemeklerden sonra alınırsıt HAZIMSIZLI(H, MİDE E'.<.ŞILlK ve YAN YlALARINI giderir. ~ilDE 
ve BARSAKLARl ALIŞTIRMAZ. AğızdJki kokuyu ve tadsızhğı defeder. MAZON ısım ve HOROS markasına dikkat. 

Mecliste bütçe müzakereleri On milyon saatte 
Vücude getirilen sergi kadın 400,000 Bir otel hizmetçisi 

liralık mirasa sahip Dün münakaşalar oldu 
Vekiller cevaplar verdiler 

Nihayet Fransızların büyük ve tari
hi günleri gelip çattı. Bir çok dediko
dulardan sonra, mayısın başında açıl
ması kararlaştırılan sergi bugün açılı
yor. 

çıkıyor 
~~~~~~~~~~~~-

(Baş tarafı 1 inci saııfada) İstanbuldaki 300-400 bin liralık mirası 
badillerindcn Refik Hıfzıdan tahkik et - yukarıda adlarını söylediğim be~ toruna 
tim, dedi ki: intikal etmektedir. Esma; izinname su • 

Fransız hükumeti ve bilhassaLeon - Oturduğum otelde oda hizmetlerini retini ve veraset işini çıkarma!t ve hal • 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

bıünasebetle kürsüye çıkan İçişleri Ba
kanı dahiliye memurlarının maaşları 
hakkındaki mütalealara cevaben dedı ki: 

- Bütçeye ait mülahazalar sırasında 
Calip Pekel, bilhassa dahiliye memurla
tının maaşları masraflarile diğe r veka
letıer arasındaki büyük farklan anlattı. 
aazı devairin maaşları kıt senelerin ese
ri rnahsulüdür. Bolluk senelerinde tabi! 
0rılar da teşkilfıt yaptıkça diğer devaire 
lnüsavi surette bütçeden nasiblerini ala
caklardır. 

Emniyet ve asayiş 
. l3erç Türker arkadaşımızın emniyet ve 
«lsaYiş için söylediği sözlerin cevaba ait 
01an kısmı Fransa ile Türkiye ~rasınritı 
Siyasi müzakere mevzuu olduğu malüm
~ur. Siyasi müzakereler henüz bitmemiş
tır. Bunun neticesine bağlanan bir key
fiyettir. Fakat cenupta her kimin tara
fından olursa olsun memleketimize gele
~k. habaset edecek cüretkarlar bulun-:;a 
da onların cezası memleket dahilinde da
lma verilmiştir ve verilecektir. En niha
~ jandarmalar, hudut muhafızları, khy 
il ·Çİleri, polisler vazifelerini ~k güzel 
a etmektedirler. Fakat 800 kılometre 

'ÇJk bir hudutta bazı cüretkar hırsızlar 
iç.~Ji girerlerse bunlardan şimdiye kadar 
!>fit a:zı müstesna olmak üzere hep.:>i 
tt-ernıeket dahilinde hayatlarını vererek 
c~Zalarını görmüşlerdir. 

Halle partisi 
liafk Partisinin hariçteki vaziyetine 

geı· h·· ~ce, buyurdukları esaslar tamamile 
:~illete mevdu işlerdir. Halk Parfüi 
t' &Uıütü Türkiye Cumhuriyeti hükume
oltı'ın l>artisidir. Binaenaleyh o safha ve 
ll'ı safhalara ait vazifeler mes'ul hükumet 
lı eJburları tarafından görülmektedir. 
la alk Partisinin vazifesi intih:ıbnt~ hazır
t ll'lak ve memlekette Halkevlerı ve di
~r teşkilatları vasıtasile tenvir ve irşa
~ Yardım etmektir. Yoksa bütün icraat 
~mı tanıamile hükümetin elinde ve bü
le ~ Meclise karşı mes'ul memurların el
~1tirıe teslim edilmiştir. Halk Partisi bu 
~rle rneşgul değildir. 

l'a esirn Atalay arkadaşımızın basım ve 

bu~rn genel direktörlüğünün son teşeb
ltii SU hakkındaki takdirlerine arzı teşek
hu r .. ederim. Filhakika memlekctımizin 
l>a ~k halk kütlesini evvela h:llkçı bir 
§a~ olmak itibarile onları tenvir ve ir-

etınek vazifemizdir. 

de~·ilimizin inceliği ve sadeliği bütün e
lıa~Yat sanatlarını ihtiva edecek surette 
~U .a. anlatmaya k~iliyetli bir dildir. 
iatı ışı lllillicilik gayesi ve gayrdile çalı
t\'ıu asıl sanat erbabına bırakmayı daha 
t'd· Vafık bulduk. Bütün sanatkarlar, ve 
"}>~erirniz bu yolda, çalışmaya devam 
'"erıe . 
11>": rse zanneaerım ki az zamanda çok 
~"Ze} . 
"e h eserler halkımızın ,clıne geçecek 
)j., alkırnız da bugünkü edebiyatın şek· 
"e .. 
~l • • gore çok güzel istifadeler elde ede

~tır. 

~r .. Belediyelerimiz 
)~. ç 'rurker (Afyonkarahisar) - Be-
tlı~'Yelere dair arzı malümat bnyurmadı-

lq~ahiliye Vekili Şükrü Kaya (devaın
heıe; Büyük Meclisin kurmu~ olduğu 
t~ir ıye bankası haylice hizme~ etmek
ti trı. Yaptığı bir program ve tatbik etti
dııt 6etoaıar sayesinde 1940 senesine k:ı
lııcak O ~elediyenin suyu ikmal edilmiş o
lli}·htır. Vaktile bu memlekett~ su de-

\{ı~r 
l~irı k 1 zaman, abdest alınan ve yemek 
?lıi~ bUllanılan su kastedilirdi. Bugi.in t e
leli~ ol ve ucuz suyu temin e:mek çare-

e tevessül etmekteyiz. 

bıtik~ İhtikar davası 
h~tçok ar da~asına gelince, merr.~eketin 
dı},,_ 

1
_ Yerlerınde pahalılıktan sikayct e-

.. ,e.ı\t d' :ı: 
~haııı : ır. Hayat pahalılığ1, mesken 
t'1>tarı ıgı vardır denilmektedir. Bir de 
tıll,L eşya ile, toptan olmıyan eşya ara · 
"'' "ll. fark .. ~lllt s goze çarpıyor. Bu sebeple bü-
'atı§la:tı~l~r için İktısnt Veka!etı . küçük 
lıaıkı ıçın de belediye uğraşmaktadır. 
~~ rnı7.ın d" . 1" • • t· tıe ısıp mı, ın ızamperverliği 

~terZaketı diğer memleketler«! nümunc> 
~). ecek kadar ileridedir. (Bravo ses-

Kırtasiye fasılları Blum hükumeti bu sergiye azami ehem- gören Esma adında bir kadın vardır. Bu Ietmek üzere dünkü ekspresle Beruttaki 
Ahmet İhsan Toksözün bütçedeki kır- miyet atfetmektedir. Sergi Fransanın kadın bir gün bir vesile ile bana vaktile akrabalarının yanına gitmişti!'. Yakında 

tasiye fasıllarındaki mikdarların geçen lehine bütün dünyada akisler yapacak, selanikli zenginlerden Hayretin oğlu Şa- buraya dönecektir. Bayan Safuıa da ön
sene mikdarlarının aynı bulunduğuna ve iktısadi bakımdan da Fransanın lehine kir ile evlendiğini ve bundan Ömer adın-! reden İkbal tarafından bir kastı mah -
bugünkü kağıt fiatlarının yüksekliği bir dönüm noktası olacaktır. da bir oğlu olduğunu ve Şakidn ise u - susla öldüğü bildirilen ve sonradan ha • 
karşısında bunların kafi gelemiyecc~~ı~e Sergi için şimdiye kadar bir milyar mumi harpte öldüğünü anlattı. 3 nisan yatta olduğunu öğrendiği Ömer ve ana-
ve kağıt fiatlarm~.a görülen. y~k:eklıgın 2 72 milyon frank sarf edilmiştir. 937 de İstanbulda Galatasaray pofü ka- sile görüşmek üzere buraya gelmış ve 
bununla meşgul tuccarların ıhtıkarların-ı B . . 

1
• • rakolunun yanındaki köşe başınd:ı bü - Ömerle görüştükten sonra bu çvcuğun 

dan ileri geldiği hakkındaki mütaleala- u paranın bır mılyar el.ı mılyonu yük bir apartımanda oturan Hayret be- ölü kocası Şakirin küçük bir modeli ol -
rına karşı da İçişleri Bakanı Şükrü Kaya u~Iumi bütçeden tahsis edilmiş yüz nim ahbabımdı. Bunun Hasan ve Şakir duğunu görmüş ve onun oğlu olduğunu 
'd . t· k" mı yonunu hususi müesseseler vermiş-
emış ır ı: • !erdir adlarında iki de oğlu olduğunu biliyor- ~öylemiştir. Safura miras meselesile uğ-
- Devairin kırtasiyesi Maliye Vekale- · dum. Bunlardan Hasan daha önce evlen- raşmak üzere yarın İstanbula hareke~ e-

ti tarafından temin edilir. Maliye Veka- . Bundan başka Almanya 40 milyon, meden ve çocuk sahibi olmadan ve Şa - decektir. Meselenin bu suretle meyda • 
letı·nı·n ayrıca stokları vardır. Bı·naena- Italy.a 15 milyon, Rusya 1 3 milyon, k" d ··t k il d ··ı ·· 1 a· k ı d ı · "k ır e mu are e yı arın a oımuş er ı. na çı arı masın an ve yavru arın ıstı • 
leyh bütçe fasıllarına konan kırtasiye ~elçıka 12 milyon, Amerika 8 milyon Hayret ise bekar olup apartımanıııda a- hallerinin temin edilmesinden çok mem
tahsisatı fiat fazlalııından müteessir Ingiltere de 8 milyon ile bu esere işti· sude bir hayat yaşıyordu. 3 nisan 9:l7 de nunqm. ömeri kendime evlat edindim. 
olmıyacaktır. Sonra bizim devam resmi- rak etmişle-dir. öldü ve 300-400 bin lira arasınria nakit ve İstanbul ve Adanada bir çok eınlakim 
yede kırtasiyeden Qjr hayli tasarruf el- Fransızlar bu masraflara katlanır - emlak olarak ta bir miras bıraktı. Kadın- vardır. Evliyim, fakat çocuğum olmamış
de edildiğine kani olanlardanım. (Bravo :arken serginin getireceği varidatı da eağıza acıdım ve hemen tahkikata giriş - tır. Hiç bir şeye ihtiyacım yoktur. Bütün 
sesleri). ınce eleyip sık dokumuşlar ve serginiıı, tim. Bu tahkikatımdan da şu neticeleri masraflarını ben vereceğim. Buna kar • 

Kağıt meselesi Fransaya 22 milyarlık bir temettü bı- elde ettim. şılık kendilerinden hayır ve duadan baş. 
Ancak irfan vasıtas! olara!< kağıdm rakacağını hesaplamışlardır. Hayretin oğlu Şakir; bundan yirmi sc- ka bir şey beklemem. 

pahalılaştığını gören hükiımetiniz huzl!- Sergi bu mükemmeliyette inşa edi- .ne mukaddem Adanada Tepebağmda o - Ömerle de görüştüm. Bana; anasilc çoli 
runuza takdim edilmek üzere gazete ve lebilmesi ·için 20,000 amele çalışmış ve turan Saffet adında bir kadınla evlenmiş sefalet çektiklerini ve fakat şimdi ha· 
kitap kağıtlarının gümrük resmini sıfıra mecmuu mesai saati de on mi!yonu bul- ve bundan Turgut adında bir erkek oğlu ,mileri bulunan Selanikli Refik Hıfzının 
kadar bir raddeye indirdi. Bu hükume- muştur. olmuştur. Şakir bir sene sonra Adanayı sayesinde bu sefaletten kurtulduklarını 
tin ve bilhassa maliyenin memleket i:fa- d ld ve bu hayırhah zata karş b""t·· h t Sergiye ecnebilerin ış· tirak! müma- terkederek Beruta gitmiş, ora a o uKça ı u un aya • 
nına karşı yaptığı büyük bir yardımdır. ı E ·ı ları müddetince min ett k 1 kl sil sergilere nazaran bı'r rekor tcşkı"l e- zengin bir ailenin kızı o an sma ı e ev- , n ar a aca · arını 

Ahmet İhsan (Ordu) - Bu yardıma d y s .. 1 di H - t b ı b ·mll decek kadar çoktur. Sergi rakip d v- lenmiştir. Bu kadın şimdi Adana a e- oy e · enuz oy u unan u sevı 
teşekkür ederim. letlerı·n e ni otelde oda hizmetleri görmektedir. Bir ve çalışkan çocuk hamisinin yanından hiç 

(d ml) A d tekniklerini birbirine tanıt-B. Şükrü Baya eva - vmpa a kl 'ay sonra Şakir, Esmayı alarak İzmire git- ayrılmamaktadır. 
kağıt fiatlarının yükselişi kağıdın imal ma a kalmıyacak, ayni zamanda mil-

yonlarca iş adamını bir araya ve vası- miş, bu sırada Esma; şimdi ziraat mek-
edildiği sellüloz maddesinin harp sana- tebinden mezun ve hayatını tesviyeciliklc 
Yiinde kullanılması ve silahlanma yarış- tasız olarak toplıyarak dünya ticaretine ·· k l kazanan 22 yaşlarındaki Omere gebe ~ -

d kın h d·ı j~ hizmet edecektir. ması avası çı ca oraya asre 1 m ? mıştır. Buradan Adanada.ki birinci ka -
olması yüzündendir (doğru sesleri}. Bu Sergi 80 hektaı:Iık bir saha üzerine rısı Saffetin yanına gitmişlerdir. Bir naf-

Vataniler 
Sancakta miting 
Yapmak istediler 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

E'tıat 

nokt~yı şahsi bir mütalea olarak arzedi- kurulmuştur. Bu saha bir kaç sene ev· talık ikamet esnasında karı koca arasın
yorum. Yine tekrar edeyim ki hükfıme- vel açılan müstemlekeler sergisinden da müthiş kavgalar olmuş ve Şakir öf -
tiniz bu vaziyet karşısında derhal güm- 20 hektar daha küçük olmakla, bu sefer 1 kesini birinci karısı Saffetin uzun saçla -
·· _ .. · d" k ı · · · K · p · · '"b v , d k 1 k b 1 Bu mitingde pek mahdut bazı kimseler rugu ın ırme yo una gıtmıştır. amın sergı arısın go egın e uru ırıa • gi i rını makasla dibinden kesmek suretilc 

.. · d d k d b' · bulunmuc:tur. Para ile tedarik edHmi§ .muvazene encumenın e ir ve ya ın a ır avantaja maliktir. ,yenmiş ve Esmayı alarak tekrar İzmire Y 

huzurunuza gelecektir. birkaç Arap hıristiyan ve birkaç Alevi 
Paviyonlar mahallelerin arasına bü- dönmüŞ,tür. Burada bulundukları sıra - iştirak etmiştir. Bunlar anlaşmayı protes-

Dahiliye Vekili bundan sonra hay:'lt ··k b" d d 0 d v t 
yu ır meharetle yerleştırilmiştir. a a mer ogmuş ur. to mahiyetinde Milletler Cemivetine bir 

pahalılığı hakkındaki bir mütaleaya ce- T d , v 

roca ero'da halkın eğlencesini yeni Bu doğ~mda Şakirin üçüncü karısı bu- telgraf çekmişlerdir. 
vaben birçok .misaller zikrettikten sonra yapılan bir tiyatro teşkil edecektır. Bu lunan ve Izmirdc Karşıya.kada oturan Sa-
dedi ki· b Aynı hareket bir gün sonra yani bu a· 

· tiyatroda 3500 yer bulunacaktır. Da- fura da ulunmuştur. Safuradan da Şa -
Bı.zı"m kendı" yaşayışımıza go··re b· ·ı yın 22 sinde İskenderunda da tc·krar edil-- ~ nimarka paviyonu Trocadero'nun hah- kirin Hiraman adında bir kızı olmuştur. 

memlekette hayat pahalılığı öyle ıztırap Şakir b if ı. mek istenmiştir. Protesto makamında 
Çel · · · d d" Alın da u iki karı ile ikt· a etmiyere~ yan-

verecek psikolojide sefalet tevlit edecek erı ıçın e ır. an pavıvonu 1 İ d k. dükkanları kapatma için mahalli hükıl-
b ·· .. k ·mı ı k .. " hazır arında hizmetçi bulunan kbal adın a ı 

halde değildir. uyu merası e açıma uzere • kızı nikahlamış, Esma ile oğlu Ömeri met memurları Ermenilere emir vermiş-
Vekil, özenli ve düzenli bir ekonomi lanmıştır. Beruttaki ailesinin yanına yolladıktan !erdir. Fakat Ermeniler buna itaat etme-

ile yürütülecek olursa bugünkü hayatın Belçika paviyonu İtalya paviyonu • sonra kendisi de İkballe bir semti meç _ mişler, böyle bir tezahürata iştirak etmi
yüzde on, on beş daha ucuzluyacağım nun yanındadır. hule savuşup gitmiştir. Ve bununla bir yeceklerini bildirmişlerdir. Dükkanla
ilave etmiştir. Faris sergisinde mevcut bir çok te- müddet yaşadıktan sonra bu kadınca - rını kapatmıyan Ermenilerin mahalli 

B. Şükrü Kaya hamallar meselesıne maşaya değer şeyler arasında bir de su ğızı da terketmiştir. Turgudun anası ve hükumet memurlarının himaye ettikle
temas ederek bunun içtimai ve milli bir yerine şarap fışkıran şadırvan buluna- Şakirin birinci karısı Saffet bundan bır ri bazı hıristiyan Arap ve bazı Aleviler-
dava olduğunu söylemiş, bir Türk ve · b l 'd k H t• 1 E ·ı d b" 1 caktır. Bu türlü şadırvanlar ve fiskiye- müddet önce Istan u a, gı ere ayre ın . e rmenı er arasın a ır çarpı~ma o· 
bir insan olarak sırtta yu .. k taşmmasını k d kal t faka ş B k" · la t · ler eski bir Fransız an'anesine uymak- evinde altı ay a ar mış ır, t a- muştur. eş ışı yara nmış ır. 
memleket için ağır bulduğunu bildir - tadır. kirle imtizaçsızlık yüzünden ondan bo - Petrol mukavelesi 
miştir. şanmış ve Adanaya dönerek Ceyhan köy-

Vekil, köylünün kalkınması mesele- Eskiden Fransız kralları Rens'de 1 .. 1 . d b ... 1 1 . t· Şam, 25 (Hususi) - Suriye efkarı u· 
mumiyesi ifşa edilen petrol mukavelesi 
ile fazla meşguldür. Yapılacak bir muka· 

· . . k" b .. t"" F u erın en ırısı e ev enmış ır. 
sinden bahsederek gerek devletin, gerek taç gıydıklerı va ıt u un ransız şe- · ş k" 1· tanbuld Nih k d d b" . . d a ır; s a aven a ın a ı-

meclisi idarelerin bir çok eserleı· kur - hırlerinin çeşmelerm e su yerine şarap . ·ı 1 . t" B be . . k d 
1 • • • nsı e ev enmış ır. u şıncı arısı ır. 

duklannı zikretmiştir. akıtılırmış, sergıde de aynı şey tekrar Bundan Nazan adlı bir kız ve Talha adlı vele ile Suriyenin yegane servet memb3ı 
olan petroller yüzünden milyonların ça• 

bir oğlu olmuştur. Bununla da bir müd - lınacağı endişesi Vatanilere hikim bu· . Bau doktorlara hücum edilecektir. 

Ankara, 25 - Meclisin bugünkü içti- Parise dünyanın en ışıklı şehri den-
maında meb'us İstcmad Zihnı Özdamar diği için, bu isme sergi münasebetile 
mevcut timarhanelerin ihtiyacı karşıla - daha ziyade layık olmağa çalı~ ılacak • 
yamıyacağını söyledikten sonra baz ı dok- tır. 
torlar çocuk düşürmeği adeta meslek it
tihaz ettiklerini ve bunu önlemek için 
şiddetli tedbirler alınmasını ü.temiştir 

Fransız gazeteleri, ziya nehirleri 
şehri baştanbaşa taşıracaktır, diyorlar. 

Sen nehri, baştanbaşa aydınlanacak 
Meb'us doktor Vasfi Somyürck ~tt

mad Zihniye cevap vermiş, bir kaç ki~i 
yüzünden nisaiye · mütehassıslarına söz 
söylemesinin doğru olmadığına işaret et
miştir. Bu mesele üzerinde Sıhhiye Ve -
kili de cevap vermiştir. 

Adliye bütçesi 
Bunu müteakıp müzakeresine geçilen 

adliye bütçesi üzerinde söz alan hatipler
den Berç Türkere İstamad Özdamar, mü 
kerrer suçlular ve sabıkalılarla İmralıda
ki mahk(ımlar'ın işleri etrafında ileri sü
rülen mütalealara karşı da Adliye Baka
nı Saraçoğlu Şükrü izahat vernıi~ ve 
adliye bütçesi okunarak kabul edilmiş

tir. 
Kamutayın bugünkü müzakeresi es -

nasında kabul ettiği bütçeler şunlardır: 

' Eyfel kulesi şehri rengarenk nura gar-
kedecektir. 

Fransa şimdi milyonlarla oynuyor, 
yarattığı eserle iftihar ediyor. 

Sergi açıldı 
Faris 25 (A.A.) - B. Lebrun yanm

da B. Leon Blum olduğu halde, sergiyi 
açmıştır. 

Cumhur Başkanı, sergiye istirak e
den milletlere teşekkür etmiş ;e onla • 
rın :mümessillerini selfunlam1ş, bu mu
azzam eserin kurulması işinde teşriki 
mesai edenleri minnetle andıktan son
ra, bu senenin bu büyük toplantısının 
her millet dehasının ihtiyaç ve emelle· 
rinin karşılıklı olarak daha iyi bir su
rette anlaşılmasını ve beynelmilel mü
salemet ve barışa hadim olmasını te
menni etmiştir. 

~et !.a~dıkt.an ~onra mütareke y~lannda ,lunmaktadır. Halepte neşredilmekte olan 
olmuştur. Şımdı beş kadınla evlı bulu - t d'l f"kı'rlı" Fran t ft k" mu e ı ı sız ara arı ve es 1 
nan Şakirin hayatta bulunan çocukları b. t 1 Elt k dd"' t ı 

ır gaze e o an e a um pe ro mese-
§Unlardır: ] . t f d h "" k " t h"' b J esı e ra ın a u ume e ucuma aş a· 

Saffetten; Turgut. Bu çocuk babac;ı mıştır. 

tarafından yüzüstü bırakıldıktan sonra 
şunun bunun yardımile Adanadakı eski 
Darüleytam mektebine verilmiş, çok zeki 
olan bu çocuk mektebi bitirdikten sonra 

bir çiftlikte hayatını kazanmıya başla -
mıştır. Bilahare Şakirin beşinci karısı 

Nihavenkin Adanada bulunan hemşiresi 
Vedianın tavassut ve ricasile İstanbulda 
bulunan büyük babası Hayretin yanına 
gönderilmiştir. Bu çocuk şimdi Üniver -
sitede okumaktadır. 

Esmadan; Ömer. 21 yaşlarında bulu -
nan bu çocuk Adana Ziraat mektebini 
bitirmiştir. Hayatını tesviyecilikle ka 
zanmakta ve anasını beslemektcdiı". 

Safuradan: Hıraman adlı kız. Anası -
nın yanında İzmirde bulunmaktadır . 

Nihavenkten: Nazan ve Talhad1r. Bun
lar da İstanbulda bulunmaktadırlar. 

Gerek Şakir ve gerekse babast HayrC't 
mesane kanserinden ölmüşlerdir. Hay -
retin karısı ve çocukları olmadığından 

lralanda ve 
Milletler Cemiyeti 

(Baş tarafı 3 üncü sayfada) 
ki, diğer memleketler için de aynı şekil 
ve surette variddir. Milletler Cemiyetini 
kuvvetlendirmeyi başkalarından bekli
yen ve bu hususta kendileri bir şey yap
mak istemiyen milletler, bir gün, bu cc
,miyetin yıkılmasını görmeleri kadar ta
bii ne olabilir? Böyle bir neticeye varıl· 
mak istenilmediği takdirde elbirliği ede
rek onu yükseltmek \'e kuvvetli bir haie 
getirmek icab eder. Bu işin başka çıkar 

bir yolu yoktur. - Selim Ra9ıp Emeç 

lstan bulda bir tarih 
kongresi toplanacak 

Ankara, 25 (Hususi) - Türk Tarih 
tetkik hey'eti İstanbulda bir kongre 
toplamağa karar vermiştir. 

Maliye, Düyunu umumiye, Tapu ka
dastro, gümrük, jandarma, dahiliye, mat 
buat, ~mniyeti umumiye, kariciye, sıh -
hat ve içtimai muavenet ve adliye ba -
,kanlıkları bütçeleri. OksUrenlere: 

Meclis yarın da bütçe müazekerelerine KATRAN BAKKI EKREM 
devam edecektir. 



:z Sayfa 

~~SiNEKLER~ 
Sıtma, tifo ve hastalık getirir, 

yemeklerinizi kirletir, 

1 Adi gazı boya ile karııtırarak yalancı ecnebi markah 
kutulara dolduruyorlar. Ve fıçılarda ve tenekelerde 

açıktan Fayda yerine satıyorlar 

FAVDA MARKASINA ve 
MÜHÜRÜNE DiKKAT 

Aldanmayınız. Faydada gaz yok tur. Hapratı kat'i öldürür. Kutusu 
17, 1 /2, orta 25, büyük 45, bir litrelik 65, bet litrelik 300, büyük 
tenekelerde 900 kuruıtur. Büyük fıçılarda tam kiloıu 50 kuruıtur. 

BABAN DIPOIU 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
2 • el k•tlde 11 ı Haziranı 1937 dedir. 

Büyük ikramiye: 40. 000 liradır ..• 
Bundan başka : 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet müklfat vardır •• 
Ayrıca : (3.00~) liradan baılıyarak (20) liraya kadar bfiyflk v 

küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zenıin plbdan 
istifade etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz ••• 

~ 

T Al','I YERLi MALI 
10 TANESi 15 KURUŞ 

EN HOŞ VE TAZE MEYVALA
RIN USAREl..ERİNDEN İSTİH· 

SAL EDİLI\IİŞ TABİİ BİR 
MEYVA TUZUDUR. 

Emsalsiz bir fen harikası olduğun
dan tamamen taklit edilebilmesi 
mümkün değildir. Hazımsızlı.~ı. mi
de yanmaklarını, ekşiliklerini ve mu
annit inkıbazları giderir. Ağız koku
sunu izale eder. Umumi hayatır. in
tizamsızlıklarını en emin surette ıs
lah ve insana hayat ve canlılık bah
şeder. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 1 
BEYOOLU • İSTANBUL ._ ______ , 

Dünyada birinciliği kazanan 

aaatleridir. 

&er 1erde ara,..ız. 
115 birinci mükafat. ~ __ __,_ ., ______________ _ 

Son Post. Matbaan 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 
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Hiç şüphe 
etmeyiniz 

sizi de 

GENÇLEŞTiRiR. 

1 lstanbul Belediyesi llinları 
.... 

1 
Muhammen bedeli 2978 lira olan telef on levazımı açık eksiltmeye konulınut' 

tur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanuD'" 
da yazılı vesika ve 223 lira 35 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektUbile 
beraber 27 /5/937 perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlat• 

(İ) (%715) 

* * 
Muhammen bedeli 817 lira 45 kuruş ol an Bakırköy temizlik işleri için a~ 

çimento, kireç, menteşe, kalay ve saire a çık eksiltmeye konulmuştur. ListeSi1-
şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda 
yazılı vesika ve 61 lira 30 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beri • 
ber 27/5/937 perşembe günü saat 14 de Daimi encümende bulunmalıdırlar. 

(İ) (2744) 

* * 
Muhammen bedeli 3662 lira 71 kunış olan Üsküdar süt ve mektep çocutJ,atl 

bakımevi bahçesine yapılacak ihata duvarı açık eksiltmeye konulmuştur. Ketif 
evrak1 ve şartnamesi levazım müdür1ü ğündc görülebilir. İstekliler 2490 No. JJ 
kanunda yazılı vesikadan başka bayındırlık direktörlüğünden alacakları fen eh
liyet vesikasile 274 lira 70 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubilc bei'8 .. 
ber 27/5/937 perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(İ) (2694) 

~TÔRKlVE IJ BANKA~\--.,. 


