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HALKIN 

t!ALKIN D 

:ne 7 - No. 2427 Yazı işleri telefonu : 20203 ÇARŞAMBA S - MAYIS 1937 

Avrupanın vaziyetini 
değiştirebilecek iiç 

miih.im ·konuşma 
Yuuoslavyada 1 Macaristanda 1 italyada 

-
Alman Generali Göring 

Prens Pol ile 
uzun müddet görüştü 

Avusturya ve Macaristanın 
Çekoslovakya ile 

anlaşacaıı söyleniyor 

Almanya ile /talga 
arasında askeri 

bir itti/ aktan bahsediliyor 

İdare it*1 telefonu : 20203 Fiatı S Kllnlf 

Atatürk Genel 
Kurmayda 

Ankara, 4 {Hususi) - Cumhurreisi Atatürk bugün 
Öl/eden sonra ismet lnönünü Başvekaletten alarak 
birlikte Genel Kiümaga gitmişlerdir. 

... ·-·-·-· ·-··-· ----··-···-···-11-11-111-• __ ...................................... _ .. , __ _ 

Halit Ziya Uşaklığil 
san' at hayatının 

55 inci yıldönümünde 
Mı.- ~~ Romeo Jillyeti, V~rte~, Arman ~v~ ~dam O 
ICırrlJ!" 11411 ımir• u!Mn Halit Ziyanın yara~gı ~plen ~e öl
.. 1'4 nıl. :f":ecek. ()alar da Garp pheser}ennde~ı fa]uiyetler 

- ; Ven erlaclea aJrllamıyacak olan layemut ınaanlarchr 

Ye••" ı Sellml izzet 
Halici Zivcı Uftlklıgil daha mektepte 

tMta, kndi aralcımıda Mffeııikleri cHa.. 
aiMi Eorczk, ta tarih' .tabii~ daw 11em • 
ıar JIGZ8"; muııtmıemi" 1>eaenc:1Ucleri 

l>JI M ıw 11aıılcm muallim. Naciye göttdmr, bu ı.c-
Lorı en, Pot "e General Görifll "'° ve..,_ N.. nlcır da cTercümaıt Hakikat. ~ 

u~_. dra, 4 nıususi) - Romada, •ı- Venedikten ........ Y..,.ıevyanm b badfar ederdi.. 
·~Ciye N .. wll; ,Bled 1ayfi,...._ ,......., Jldll Prw O zamandan bu zamaM kadM ta• 5S 
let •damları aıı:ı Fon Noyratın İtalyan d4ıv Amit-al Horti ve 8411 Miklcu Pol ve lllnldl ... ı'fnPlt ... ppbla 11'1 oldu. 
b~iai ~ Ue; Pe§tede, Avusturya ~ halde Macar ricalile yaptıklan mühim mülakat, ...... A~..,.. .,uttu.,. JBB2 de mektep ııralcınnda yem ha -
lutnig Ve as.ın, berabmnde, BaptlrR ,müzakereler ve bu sırada, lnt surette, ;de derin bir -- .............. ı,cttt&G atılcın U,.klıgil, 1885 de fzmirde 

--:::~~l! .. ar1:::1ci~y~e=N=a;:z~ın~Ş=mi=t~o=ld:u::l\ı~A;:lm;::an::h:ava::n:•:zı:n~G=en:er:al:.:Görin:.::gin~.:de~~~~(O.;nc;;•;.~.&ı~~:~d~91111=ıftt;61;J'!'ll'~~t=em~· ~e;tı:iği:·~cNevnıZ• mer.muaıında ela • 
· " n ilk güel niiwlerifti amit. 

Başvekil 
• 

Istanbulda 

l,e•n~H~~ 
edebiyatının ölmiyecek eıerlerltd yandala 
büyük edibin 55 inci yıtı.,,ı kutlayacaJc. 

* 1 •Maun sandalla müsademeyi .- • 
nn bu tesadüflere artık o kadar ehpnq 

(Devamı 11 inci sayfada) Büyük romancımız Halit Ziya Uftlklıgil 

Vindsor Dükü evlenmek 
için F ransaya gitti 



Her gün 
Orta A rupadaki 
Mücau.ele 

- Yazan: Muhittin Birgen 

* 

__________________________________________________________ ..;_ ________________ ~-----

Resimli Makale: X Sulh kahramanları .. X - Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduğu için 

Bagiin Konamatlı 

Trakya Valileri 
Toplantısı bitti 

(Baş tarafı 1 inci scyjada) $ 

İçtimada başlıca göçmen işleri, ~~~ 
işleri, maarif işleri sağlık işleri goı:>~jl 
müştür. Bu YJl Trakyanın ziraat işletı ıe
dir. Maarif ve sağlık işlerine de çok aJJ 
hemmiyet verilmektedfr. Bu sene Rof11 .... 
yadan gelecek göçmenlerin yerieşect! jt 
leri mıntakalar tesbit edilmiştir. !Jub9~ 
nakliyatına haziranda başlanacaktır·. iJlıı 
yıl Trakyada otuz beş bin kadar yen1• itl 
hacir yerleştirilecektir. Göçmen evlerifl 

~:~::1.. ~~.:.'.~~etme~ 
Biliyor musunuz ? 

. 'l/gJ' 
- Ayasofyanın kaç minaresı 

dır ve kaçı birbirine benzer} ııtet 
2 - Değerli muharririm.iz j\lt LJf 

Rasim hangi mektepten mezun olJll 
t~? k~ 

3 - 6 yaşından itibaren h iç '11 

rnıyan hükümdar kimdir? ) 
Bu mücadele esnasında cın mühim olan (Cevapları yar.ııJ 

şey; Macaristanm mevkiidir. Mücadelede r .. l * 
hakem rolünü oynayacak olan Macar•<·- i s T E R i N A N i s T E R J N A N M A ! (Dünkü suallerin cevaplar•) rıiŞ' 
t~n rö~izyoncudur. K~lay kolay bu g 1 - Cebelüttarık Boğazının l~et' 
gırm l Ik. B d k. (E k ' ) b l b · ıı· g~1· 15 kilometre, derinlig~i de 45 

ege razı 0 amaz. ı-:ıct derecede Ma- «Lozans· isimli ki!anta, Fransızcadan tercüme edilmiş ura a ı şyanm uvvetı ta irinin ne o a ileceğmi 
caristan, iktısaden Almanya ve İtalyaya olan şu cümleyi görü.yoruz: ' düşündük ve bulduk. Fransızcası: •Por la force des Cho- redir. d rı 'fi" 
fevkalade mühtaç bir haldedir. Macar •Bununla beraber Boğazların gelecekte ne olacağı me- ses> dir. Türkçesi ise chadlsatm sevkile:a dir. .,_ · 2 - Meşhur Mogol hüküm 

3 d'ae 
toprakl~nnın yetiştirdi~i mahsulJer için 1 selesi bizim irademizden de mi.istakil olarak (Eşyanın Eşyanın kuvveti diyen de bir hukuku düvel profesö- murlenk J 336 yılında Semerl\:a.Jl 
gayet mühim ınüsteriler olan Almanya ve kuvvetile) ortaya ç1kmaktadır.:ı> · rüdür. doğmuş, 69 yaşında ölmüştür. d }.fi' 

1tı:ı l .va .:ıley1 ·ine bir siyaset yapmak im- i STER i NAN i STER J NAN M A I 3 - Yıldırım Beyazıt 1402 ,e esi1 
k~r-;o•~~ır .. ~nnun için tahmin edebiHriz L kara muharebesinde Timurlenk e 
kı b u,'.Ii.mku yarı ~izli, yan açık mücade- -----------------------------------------------·--' düşmüştür. 



300 bin mülteci Bilbao'ya 
geldi, iaşe müşkilatı arttı 

S.7'• 1 

r '<' Hariciye Vekilinin j eJ4;,~ 
!~~=~~.) s~!..~~~~i- , AL: E 

ye Hariciye Vekili Rüştü Aras'ın Mayıs ee:ı•• 11----------
sonlarında Tahrana geleceğini yazarak, e İngiliz Kralının tac 
Türk - İran muahedelerinden sonra bu-
nun iki memleket noktai nazarları ara giyınesindeki remzi 
sındaki birliği gösterdiğini ehemmiyet- m ana 
le tebarüz ettiriyorlar. 

Yazan: Selim Rawıp E,,,.. 

.Franko 
İran Şehinşahının seyahati 

gen ·de k toın/uyor Ba l d Tahran, 4 (A.A.) - Şah ve Veliahd 
ı n QS er I"" • TSe OR Q , hususi trenle Arar'a gelrniılerdir. 

D 

O 
ngiliz milleti yeni kralının taç giy· 
me merasimini tes'ıt etmeye hazır· 

anarşistlerin çıkardıkları ihtilal bastırıldı Başvekil 
Parıs 'l (A A ) j 

}anıyor. (40) küsur milyon İngilizin Kra· 
h ve 300 küsur milyon dominyon hattı .. 
nın imparatoru olarak b;tşma bu tacı ko-Odaki ~ati · · - Jour gazetesi Bilba- Katalonyada kanşıklık Jer, Bilbaodan ortaya atılan yanlış ha- sfanbulda 

§ehir sok yet hakkında verdiği tafsilatta Londra, 4 (A.A.) - Daily Telegraf ga- berleri sistematik surette neşreden İngi- (Baş tarafı ı inci sayfada) 
arasında aklannda komünistlerle milisler zetesi Katalonyadaki hususj muhabirinin liz matbuatına da hücum etmekte ve bu Başvekilimiz, istikbale gelen zevatın 
leisi A. ~arpışmalar old'..lğunu, hükumet bir mektubunu neşretmE>ktedir. Bu mek- neşriyatın Almanya ile İtalya aleyhinde ellerini sıkarak iltifatta bulunmuşlar
kindiğig~ıerrenin halka gözükmekten çe- tuba nazaran Katalonyada tam bir kar- bir propaganda teşkil etmekte olduğunu dır. Bilahara İstanbul& geçmişlerdir. 

yacak olan Kral Altıncı Jorja yapılacak 
olan merasim, dünyada pek az faniye na· 
sip olan bir rasime sayılabilir. Bu hadise, 
İngiliz an'anelerinin bir ifadesi olmak iti
barile çok şayanı dikkatt1r ve ta 1377 yı .. 
ima kadar dayanan bır mazisi vardır. 
Çünkli o tarihte İngiliz tahtına çıkan 
İkinci Rişar ancak on ya~ında olduğu icin, 
merasimin şekli hakkındA Kralın arzu .. 
suna müracaat edilmemıs, latince bir 
program hazırlanmıştır. Bilahara Krali· 
\'e Elizabet zamanında ingılizceye çevri· 
len bu eser, bu nevi mPrasimin -bir y; 
sası halinde tatbik olunagelmiştir. 

-etler·nı ve Madrid ve Barselon hu"'kuA- 1 k h""k'' ·· kt d" P til ·ı· l kt d" ••ı ıne ın'" gaşa ı u um surme e ır. ar er a- ı ave ey eme c ır. Başvekilimizin bu akşam Londraya ha-
ğini ''a uracaat ede:ek vardım istedi- rasında mücadele mütemadiyen artmak- Harp vaziyeti reket etmesi "Ok muhtemeldir. 
b. " zrnaktadı B"l · . , ın ınüıt . r. ı baoya yemden 300 tadır. Barselon makamatı Valansden a- Bilbao, 4 - Milisler, dün vukubulan Ankara, 4 (Hususi) -· Başvekil ismet 
iaŞe lllüş~~\~elıniş ve bu yüzden mevcut narşiyi bastırmak üzere yardımcı kuvvet muharebelerde ölen 400 asinin cesedini İnönü, Londraya gitmoek üzere, bu ak-

Burgos ~ atı bir kat daha artmıştır. ler istemiştir. Para vaziyeti de berbat- gömmüşlerdir. Bu muharebelerde mühim şam saat on dokuz buçukta hususi tren 
hna Çağ' 

1 
(A.A.) - 1918 sınıfı silah al- tır. Her şehir kendisine mahsus para bas- mikdarda harp malzemesi iğtinam edil- le İstanbula hareket etmiştir. Bac::vekile 

ırı rnıştır. . t' 'i. 
maktadır. ınış ır. refikası ile hususi kalem direktörü Ve-

Lond İhtilal bastırıldı Almanlar İngilizlere h iicum ediyorlar Yeni kuvvetler dit refakat etmektedir. 
~ildiril~~i:e (~.A.) - Reuter, Paristen Berlin, 4 (A.A.) - Gazeteler, İngilte- Paris, 4 - Bayonne'dan buraya gelen Cumhurreisi Atatürk, Başvekil İnönü 

areker b gore, Barselondaki Anarşist reye şiddetle hücum etmekte ve İspanya haberlere göre, Bilbaoya mühim takviye nü gara kadar otomobillerinde getirmiş 
.., • 1 astırılrn · · k t t 1 ek •~ıYete h'k· ış ve Bay Campanys, meselesinde hattı harekP.tini değiştırmış 1 aa ı gem te ve bu kıtaat derhal ile- ler ve iyi seyahat temenni ederek ayrıl-

a ırn olmuştur. olmakla muahaze eylemektedir. Gazete - ri hatlara sevkedilmektediı. mışlardır. Başvekil istasyonda güzide Bir gün evvel Kralın, başı açık olarak 
Londra kulesinden at Ustünde Vestmins
ter sarayına kadar Londra sokaklarım 
katetmesile başlayan alay, burada niha· 

T •• k bir kalabalık tarafından uğurlanmıştır. 
ur iye - Irak Bulgaristonda yeni Ziraat Bayan İsmet İnönüne müteaddit buket 

d 
ler verilmiştir. 

ostlug" u Müthiş _ Bankası kanunu Tren alkışlar arasında hareket etmiş- yete erer. Bu dcfaki mernsim için sokak· 
- tir. Hariciye Vekili Ba~vekile Gazi is- ların süslenmesine (15) b in İngiliz liram 

frak ~ . . Bir -lırfına p . tasyonuna kadar refakat etmiştir. sarfcdilmiştir. Taç giyme merasiminin 
nanciye Nazırının J 1 rOJe üzerinde bazı Ankara, 4 (Hususi) - Bayan İsmet devamı müddetince, bütün Londra elek .. 

hu d tt ta dille Jd İnönü Parise kadar Başvekil refakat e- trik ziyasına boğulacak, bütün tezyinatta 
·· u an Bı·rçok ko·· v:1eri su bastı, r yapı 1 go d '" decek ve birkaç gün Pariste kalacaktır. beyaz ve altın sarısı, b~lica h&kim•renk· 

... k n erdiği telgraf evler yıkıldı Ankara, 4 (Hususi) - Meclis Ad- Part"de t hu t lcri teşkil eyliyeccktir . 
. ~n ara, 4 (AA .. . . . liye Encümeni, yeni ziraat bankası ka- t eza ra 

2irı Eksel .. ) - Irak Hariciye Ve- Sof ya, 4 (A.A.) - '.Dun gece _şıdd~tlı_ hır nun projesi üzerinde tetkiklerine baş- Ankara: 4 (A.A.) - Cumhuriyet Merasim sabahı, bütün Londra Ça.nla-
dutıarın ans Dr. Naci Asil Türkiye hu- fırtına olmuş ve bu fırtına ıle bırl~kte lamıştır. Halk Partisi Kamutay grupu bugün n çalmaya başlayacak ve bu işe memur 
'l'~\ffiJc ı~~;~~ken Harici~e Vekili Dr. gelen yağmur büyük hasara se~ebıyet Son tadillere göre Ziraat bankası şu 4/ 5/ 937 öğleden sonra Reis Vekili olan zangoçlara birle dört §ilin aruuıda 
8önd.errniiJ.erdir· asa aşağıdaki telgrafı vermiştir. Bir su hortumu dolayısıleı Sof işleri yapmak için kurulmu§tur: Trabzon saylavı Hasan Sakanın reisli- bir para verilecektir. Bütün bu nıeruial 
~lana Dr · . ya - Burgaz demiryolu, uzun bir mesafe Türk çiftçilerinin ıirai istihsalleri- ğinde toplandı. programının tatbikına nezaret eden, bat 

'l'ürıtıy~ C · Tevtik Rü§tü Aras, üzerinde bozulmuştur. Sofya _mıntak~_sı ne, zirai mahsullerin sürüm ve satışına Başbakan İnönü, taç giyme merasi- ta kadınların giyeceklen elbiseleri ühf. 
I>osı v :11\Uiyeti Eaticiye Vekili hassatan müteessir olmuştur. Bir çok koy ve ziraatin, ziraat endüstrısinin ye minde bulunmak üzere Türkiye Cum- eözden geçiren adam, Lord M.,..ı ~ 
~ Yaşa e tcieş Türk memleketinden leri su basml§ ve bir çok evler yıkılmış- bunlarla alikalı her türlü teşebbüsle- huriyetini temsil için mukarrer seya· nilen kimsedir ki merasimın devamı müd
•nc1a ~-:: caaygularla aynldığımız şu tır. Hasar, birkaç yüz milyon leva tahmin rin milli ekonomi prensiplerine göre ha tine bu akş~m başlıyacağını grup detince Kralın sağ Uıtafmda mevki alır. 
h\l~ 11\\Ül~ at-kadaşlarımm ziyareti- olunmaktadır. yürümesine ve jlerlemesine lüzumlu hey'eti umumiyesine bildirdi. ı . Bu vazife, Norfolk kontlannm bir imtl• 

ne.cip T-ilrk _
111 

:Or\ hükumetinden ve Yunan Kralı Atı"na Sefirı"mize ve elvedşli kredileri tanzim, tedvir ve Parti grubu mlihtereıp Başvekiline yazıdır. Bu ailenin en bfi,l'ÜJ.i ıa~hnd-
rn •11 etınd t evzi etmek. seyahatinde tam tnuvaffakiyet ve afi- ifa edilir. 

lllli .. lütuf Ve . en gördüğümüz sa- n"ıc.san Y8rd"ı 1 fekk 11.a ~ yet .temennisi e coşkun tezahürat gös- 'Merasimin ıen tuhaf kJsmı, Kral __ 

b
. Urlertll]jzi Za~a yürekten gelen te- K t d ,--
ır Va2:1fe ol- takdıın etmeyi pek tatlı Atina, • - sa Majeste. Türkiye orta onya ovasının er ı. piyonunun etrafa ıne}'dan okumuıdır 
D:_ '«tak teı·kk" . el,.isi Bay Ru~ Eşref Unaydı'ya Föniks Ruznamede başka bir mevzu olma- Bu an'ane (1066) dan beri devam etmek· 
Qll ziyaret T·· . a ı ederım. , :r-·· J • • d g· ından celse b ı k d 

L d ur~-' ni~nınm büyu"k haç rütbesıni tevcih et- su anması ıçın ı ununa apan ı. ıedir H t " h ı.--...:-d Kral ro: "ctr eşlik rab ta ıuye ile lrak arasındaki r- . as ıngs mu areur..,"illa e ur 
lrlakla bi-.e ı larını tebarüz ettirmiş ol miştir. Nişan, bu iş için Türkiye elçiliği Konya, 4 (A.A.) - Konya - Ankara lık arpa mahsu)Ü yom tarafından saltanat haklarının li 
Eı.-ı .. ayrı-. b" . . . ne giden saray nazırı tarafından tevdi e- Jahla müdafaa edilmesi mabadile bu ma 
~ a - ır sevın" vermıştır ı.rasındaki geniş ovanın sulanması için t · ~ (AA) M . ns Reisi '= • dilmiştir. zmır, ,. · · - enemen rençber- harebede yararlık g~termiş olan bir ada· ::ne. rnuhtererncunıkahur Atatürk Hazretle- -

1 
• . vilayetimiz tazyikli su aramaya başladı. lerinden Bay Hüseyin tarafından harman 

.,,.., a y K Ü B" f h t" ·1 ı· · C"h be l" böl ma verilmiş bir Unvandır. Şimdi dahi 
••11n takdirnfn r daşhmma hürmetle- unan ra IRIR ısım g nU ır en eye ı 1 e va ımız 1 an Y ı edilen bu yılın ilk arpa mahsulü borsa-
~ ~ e tavass t b i ,aesinde araştırmalara devam ediyorlar. d k'I Vestminster halde ziyafet verilen bu a· 

-.uer v u uyurmanızı r At' 4 _ Kralın isim günü bütün "' a ı osu dört kuruştan satılmıştır. d · · idi tem e §ahsı T . ma Sondaj makineleri icap ederse 500 metre am ıçeri gırer ve e "venini ortaya ata· 
tim enniyatırnı h~ a ınıze karşı halisane memlekette parlak bir tarzda kutlulan- ,derinliğe inecek surette ha7.ırlanmışlardır Yeni adliye tayinleri rak Kral ilan edilen zatın bu mevkie bil· 

urrnetlerimle teyid eyle- mıştır. __ irs velistihkak sahip olıt:nıyacağını iddia 

Vi d Dükü Ankara, 4 (Hususi) - Yenı Adliye n sor t . edecek kimseye meydan okur, onu hiya-
Gazi Terbiye Enstitüsü mezunları ayınıeri kararnamesi hazırlanmış ve netle itham eder. 

Evlenmek için au tasdike arzedilmiştir. 
Naci El Asil 

Adana 
4 

Irak Hariciye Veziri 

~~itte oİan \Hususi) - Memleketine dön 
u elcspresl rak Hariciye Nazırı bugün
~tern . e Şehrimizden geçmiştir. Muh 
•slcerj :rnerısakA firiıniz istasvonda mülki ve 
~t an tar . UrJanm alından karşılanmış ve 

Ankara 4 (Hususi) - Yüksek bir tah
sil müessesesi olan Gazi Terbiye Enstitü
EÜ şubelerinden mezun olacaklann ilk 
tayin edildikleri memuriyetlerde 25 lira 
asli maşla işe başlamalarını temin ede
cek olan bir kanun projesi hazırlanmak-
tadır. ~ 

~---=====-==------....,....=--,.._..------===-=----,, s 
on Posta,, nm müsabakası : 24 

......._ Bu resim parçaları kimlere ait? -
- , 

~ ~- ~ : 24 
L "Ut} J:> Sabık Kayter Vilhelm 
~h ... _ Ost k 
~ ~li Ve a 0 .uvucuları nrasında eğ-
"" a~lı. Buz~~ 1

·n hediyelı bi.· müsaba-
~~tcı 1 rgesu·n ,bu müsabakaya ait 24 Şimdi müsabakanın esasını anlata -
"'\t ım er= · Stlbaı·a • neşred.yoruz. J lım, 40 tane tanınmış simanın fotog~ ... 

ıı. rnız 40 ·· ·· k . gun surece tır. (Devamı 8 irıci sayfada) 

Hakkında bu derece ş:1şaalı ve göz b-
F r 11 n sa g a gitti Dafiiliyede Yeni Umum maştırıcı merasim yapılaralr İtıgiltere"' 

(Baştarafı 1 inci sayfada) serbest irlanda hüktimeti kralı ve Hin· 
İzdivaç tarihi, henüz tesbit edilmemiş- MUdUrlUkler distan ve dominyonlar imparatoru ilh 

se de bu işin herhalde Kralın taç giyme Ankara 4 (Hususi) - Dahiliye Ve· olunan zatın bütün salahiyeti, hakikat. 
merasiminde sonra yapılacağı öğrenilmiş kaletinde köycülük, belediyecilik ve te, bu muhtelif memleketler aramnıla
tir. Cande şatosunun tabi olduğµ Monts hususi idareler umum müdürlükleri manevi bir bağ ve cümlesini birden hari-
kasabasının belediye reisi Dr. Mercier, ihdas olunacaktır. (Devamı 11 i1aci savfaa) 
izdivaç merasimini ifa etmek üzere Ad-
)iye Nazırından hususi salahiyet ve tali- l 1, 
mat alm~tır. SABAHTAN SABAHA: 
Karı, kocanın evlendikten sonra, İtal

yaya gidecekleri istihbar edilmiştir. Dük 
dö Vindsor'un Cande şatosunu satın al
m~ olduğu tekzip edilmektedir. 

Viyana, 4 - Dükün, ızdıvacını rnüte
akıp, üç hafta sonra Avusturyaya avdet 
edeceği zaıınolunmaktadır. Dükün Carint 
hie'de kain Vasserleonburg şatosunda yer 
leşeceği rivayet edilmektedir. 

Romanya Krtılı Kudüs 
Seyahatini geri bıraktı 

Atina 14 (Hususi) - Kudüsten alı
nan telgraflarda mayısın ipt i dalarında 
oraya gitmesi tekarrür eden Homanya 
Kralının bu ziyareti şimdilik bir müd
det tehir edilmiştir. 

Kral Karol'un Kudüsü ziyaretinin 
~eahhürüne sebep orada yapılmakta 0 • 

lan Rumen kilisesinin henüz ikmal e
dilmemiş olmasıdır. Kral bizza t bu .ki
lisenin açılış resmini yapacaktır. 

- ;.;&süi·"· i>i;~·döiün:.· ~-
İktisat Vekaleti müsteşarı Bay Faik 

Kurdoğlunun bir çocuğu dünyaya gel -
miştir, yavruya saadetle dolu uzun ö -
mür diler, ebeveynini tebrik ederiz. 

•• 
Universite gençleri 

Üniversite gcnçlerınin memleket içinde ve dışında grup grup seyahatlere 
çıkmak için hazırlık yaptıklarını ha her aldım. Yüksek tahsıl şubelerinde 

çalışan gençlerin bu geıintilerden meslekleri ve ihtisaslan hP&abına okuduk
ları kitaplardan daha cok istifade e dccekleri muhakkaktı.r. Kitap formalan 
ve ders notları, profesör takrirleri ve nihayet laboratuvar tecrübeleri her 

hangi bir ihtisas şube!'linde yetişen gence bir şeyler öğretir. Fakat mektep 
duvarları dışarısıııda kaynıyan bir hayat vardır ki tecrübi iiirnlerle beraber 

1, nazari bilgilerin de yavan ve noksan taraflarını ikmal edecek .kadar zengin 
ve kuvvetlidir. 

Hele bugünün dinamik hayatına kalıp haline gelmiş nazariyelerle hikim 
olmağa imkan olmachğına göre muayyen meslek üzerinde hazırlanan genç
lerin ihtisaslarına ait bilgileri kendi görüş ve düşünüş zaviyeleri içinde mü· 
şahede ve tecrübelerle tahakkuk ettirmeleri lazımdır. Bunun için tatil mev
simlerinden istifade ederek mcmlekC'tin muayyen ziraat ve Pndüstri merkez
lerinde dolaşmaları çok istifadeli ol ur. Bizde eski ve sakat bır itiyat vardır. 
Her hangi bir ihtisas ~ubesine getire::ceğimiz yaşlı başlı insanlara masraf 

edip tetkik seyahatleri yaptırır, böylelikle noksanlannı ikm?ı etmeğe çalı· 
şı_rız. ~Artık kemalini bul~~ş ~i~ağl?.rın görüş ve anlayış kahiJiyeti ile körpe 
dımagların kavrayış kabılıyctını munakaşa etmiye bile Iü.mm yok. Yannm 
iş başına geçecek gençlerini bugünden hazırlamak için her fedakarlığı yap-

mamız lazımdır. Hatta her yıl muhtelif üniversite şubelerinden bir kaç yüz 
kabiliyetli genci hükumet elile Avrupa fikir ve san'at merkezlerine gön • 
dermeliyiz. Emin olmalıyız ki bu gençler gezdikleri yerlerd~n çantalarını 
değil, kafalarını doldurup aeleceklerdir. 



Yarın akşam SARA sinemasında 

• • 
3 COZEL FiLM MOSABAKASININ OÇONCOSO 

tamırıne PATRONUM ...... KOC ••••• 
müzeler 

edecek 

BUynk bir maşuknnın ihtiraslı ve ihliş11mlı hayatı musavver ve 

CLAUDETTE COLBEBf sonra 
nezaret ~eb~lüttarık boğazından geçecek 

g_erı:ılen kontrole memur edilen hcy'e· 
tımıze Zafer torpidosunun tahsis edil
miş olduğunu yazmıştık. 

tarafından yaratı!Hn Fransızca sözlU bUyUk şaheser başlıyor. Bu fHtıııleJI 
soma mnsabaka keşiılesi yapıl11caktır. 

rlamiş: Yann akşamdan ili haren mll~abaka cetvellerini istemeği unutmayınız. 
Evkaf., müzeler idaresi ve belediye 

nıesai birliği yaparak şehirdeki kıy • 
metli eserlerden çeşme, sebil, cami, 
mescit vesaireyi tamir ettirmek kara· 
rını vermişlerdir. Bu üç idarenin ta
mir edeceği yerler tesbit olunmuştur. 
Bu eserlerin hepsi de müzeler idaresi· 
nin mürakabesi altında tamir ettirile· 
cektir. Bazı çeşme ve mescitlerin tami
ri yapılırken bunların Üzerlerindeki 
bazı nakışların üslubunun bozulduğu, 
bazı tezyinatının da büsbütün ortadan 
kaİdırıldığı görülmüştür. · 

Halbuki bu eserlerin Üzerlerindeki 
tczyinatın ve nakışların çok ayrı hu
susiyetleri ve kıymetleri vardır. Gene 
tamirler esnasında binanın eski üslu· 
bu da bozulmaktadır. Halbuki buna da 
ayrıca kıymet verilmektedir. 

Yeni tamirlerde kaldırılan nakışla· 
nn yerlerine biçimsiz boyalar, binala- Tamir edilen kıymetli eserlerden biri: 
ra da çinko, kiremit vesaire konulmak- Azapkapı çeşr>ıesi 

tadır. Mesela Üçüncü Mahmut devrine musluklarının üzerine Marsilya kire· 
ait Tophane çeşmesinin duvarları altın midi döşenmiştir. Mimar Sinan zama 
yaldızla süslenmişti. Buranın tamiri nında Marsilya kiremidi belki Marsil· 
yapılırken altın yaldızların üzerine sa· yada bile henüz ismi bilinmiyen bir 
rı boya sürülmüştür. Bu suretle çeşme §eydi. Mimar Sinan buraya kurşun 
karşıdan çirkin bir manzara arzetmek· döşemiş bulunuvordu. Bir mütehassıs, 
tedir. kullanılan kire~itle kurşun arasındaki 
• Diğer taraftan Zeynep Kamil kona· fiat farkını hesap etmiş, 12 lira gibi 
gının karşısındaki Hasan paşa sebili, cüz'i bir rakam çıkarmıştır. Dört parça 
bir ev gibi rastgele tamir ediimiştır. kiremit muazzam bir eserin kıymetini 
Çenberlitaştaki Atik Ali paşa camimin sıfıra indirmek için kafi gelmistir. Mü
taıniri için binlerce lira sarfedilmiş ve zeler idaresi bu gibi noksanl~rı gör
hakikaten bu güzel eser meydana çıka- müştür. Bundan sonra bilumum sebil 
rılmıştır. Fakat burada küçük bir hata, ve çeşmeler \'e bu gibi kıymetli eser· 
bu muazzam işin kıymetini sıfıra in· ler mutlaka müzeler idaresinin müra· 
dirmiştir. Hata şudur: Camiin abdest kabesi altında tamir ettirilecektir. 

Gümrük işleri : 

Zafer torpidosu hazırlanmaktadır. 

Tiirkkuşa 
Klübii 
Açılıyor 

Önümüzdeki ders yılından itibaern 
İstanbulda leyli bir Türkkuşu mekteb. 
açılacağını bir müddet evvd yazmış· 

Denizyollarının tenzilatlı tarifesi tık. Bu mektebe ayni zamanda nehari 
Denizyolları idaresinde yeni tarife- talebe de devam edecektir. Mektebin 

nin tatbikatına 15 mayısta başlanacak- motörlü tayyare ve motörsü~ tayyare 
tır. Bastırılmakta olan tarifeler 0 vak- kısımları bulunacaktır. Diğer taraftan 
te kadar bütün iskelelere gönderilmij askerlik dersleri gibi Türkkuşu dersle
olacaktır. ri de mekteplerin müfredat program-

Haziranın ilk haftasında Hamidiyenin 
Yugoslavyayı ve Yunanistanı ziyaret 
edeceği günlerde Zafer torpidosu da 
Cebelüttanğa müteveccihen hareket 
edecektir. 

Deniz işleri : 

Tarüede bilet aldıktan sonra yol- ları~a sokulacaktır. 
culuktan vazgeçen veya vapuru kaçır- Istanbulda bir Türkkuşn klübü a
rnak suretile yolculuk yapamıyanlara çılacakhr. Klüp binası yeniden inşa o· 
bazı şartlar altında bilet bedellerinin l lunacağından münasip bir 3rsa aran· 
yarısı geriye verilıyordu. Yeni tarifede 1 maktadır. Klübün azası mektebin tale
bilet aldıktan sonra herhangı bir se· beleri olacaktır. Aza olarak yazılan· 
heple yolculuk yapamıyan kamara yol lar. her zaman klübe gelerek spor ha· 
cuları, o seferi yapacak vapurun \'e r eketleri, Türkkuşuna ait talimler ya· 
güverte yolcuları ondan sonra kalbcak pacaklardır. Bu işe tahsis edilecek bina 
vapurun hareket saatinden i k ı saat ev-. ve müştemilatının geniş olmasına dik
vel acentelere müracaat c.>derlcrse bi· ka t olunacaktır. Bu suretle mektep ta
ietleri müteakıp seferler için rnuetber }ebelerinın kahvelere gitrr1elerinin de 
olmak üzere vize edilecektir. önüne geçilmiş olacaktır. 

Kendi isteklerile seyahatten vazge- •• 
çen yoıcu1ar bnetıeri müteakıp serer- Uniırersif ede: 
ler için vize ettirmek istemez veyahut k 
evvelce vize ettirdikleri ha lele miitea- Profesör Hirş ilk Tür çe 

k f konferansını verdi 
·ıp se erde de yolculuk yapmazlarsn 

vapur un ha,.ckttınden e.1 çok yedi gün Bir buçuk aydanberi hasta bulunan 
sonra müracaat ettiklen vakı< bılet be- Hukuk Fakültesi Kara ve deniz ticare· 
delinin yaıısını l er. alacak!J . d~r. ti hukuku profesörü E. Hirsch iyileş· 

Şayet bu hal havanın muhalefeti ve miş ve derslerine devama başlamıştır. 
ya hastalık , ö'üm gibi bir sebepten i- Profesör dün akşam üniverslte konfe
Jeri gelmişse bilet bedeli tamamen ia· ı ı ans salonunda talebeye ve halka (ha
de o!unacaktır. yat ve hukuk) mevwu üzerinde Türk· 

Komisyonculuk ıeraiti değişmiyor Belediye Haliç davasını knandı . Herhangi bir iskeleden Zonguldal: çe bi1:. ~onfe~ans v~rmiştir .. Bu konf_~-
Gümrük komisyoncuları için yeni Belediyeye olan aidat borcundan do ıçin güverte b "leti alan bir amele havza rans unıversıtede bır ecnebı profesor 

Şehir ı.,ıeri: 

bir kanun çıkarılacağı ve teminat pa- layı Haliç şirketi aleyhine beledıye ta- dahilinde kömü r amelesı oıc.rak is~ tarafından verilen ilk Türkçe konfe -
ralarının da 1000 liradan 2000 liraya rafından 11 O bin liralık bir dava açıl· başladığını havza müdürlüğüne tasdik ranstır. Konferansta hukuk talebesi 
iblfığ olunacağı hakkındaki haber asıl· mış ve bu davayı belediye kazanmış· ett ir~rsc evvelce vermiş olduğu biiet ve halktan kalabalık bir k itle hazır bu· 
sızdır t ş· k parasının yüzde kırk1 kendisine iade e· lunmuştur. Profesör çok alkışlanm1ş ve 

· ır. ır et bu hükmü temyiz etmiştır. d leccktır· . konferans alaka ve sempati ile uinlen-
1093 numaralı kanun, gümrük ko· 

misyoncularının vasıflarını tesbit et· Prust tetkiklerine başladı Gidip gelme aile biletlerinde yeni· miştir. 
miştir. Bu evsafı haiz olanlar arasında Şehircilik mütehassısı Prust dün den yüzde otuz tenzilat yapı lmıştır. As 
her üç ayda b ir imtihan yapılarak ka- şehrin muhtelif yerlerini gezerek tet- gari . i~i kişiden mürekkep bir aile bu 
zananlar kom isyoncu olmaktadır. Ka· kikatta bulunmuştur. Şehir plfınının 1 tenzılattan istifade edecektir. Ai1~dc11 Bir Sar'alı mangala düftii 

Poliste: 

nunun aradığı kefalet parası da 1000 esasları bu günlerde ikmal edilecekt ir. maksat şudur: Karı, koca, çocuklar, ka- Silivrikapıda Alay İmamı sokagvın· 
liradır M""t h d .. s 1 n ve kocanın ana ~.'e babaları, büyük . . , .. . . . •. 

. : .. . . u e assıs.. ~n . u tanahmctde yapıla- ana ve b b 1 Ü •eya d"" ·t k" Tk . ı da oturan Nıyazı sara nobetı geçırdıgı 
G umruk komısyoncularmın, komıs· cak olan buyuk abide ve inc::aat için de aı'Je g a ~ ~r. b_ç -..;bundaonı f .ı1şı 1 .b!r esnada mangalın üstüne düşmüştür. 

yoncular birliğine yazılması mecburi • tetkikat yapmıştır. .. rupu ıçın ır, az ası ıçın N" . . b f . . . d 

Yeti
. voktur B d At iki hizİnetç' , evliı.tlık, mürebbıyc, su·· t- _ı_y_alzın_:n u ecıl vaz __ ıye·t· ı dne ekn lsdonrla 

.J. . •• • • • • • • un an sonra atürk köprüsiin • - t 
G ü.kı~ b l t l ninede "'krabalık kaydına bakılmadan goru muş, rn_anga ın us u.n en a ırı -

umr ıdın ır eş ırı mesı ve mu- 1 den geçmesi mütasavver olan tramva " f k b k 1 
amelenin kolaylaştırılması karşısında hattının güzergahını ve 

0 
ha vahde~ tenzilattan istifade edecektir. mış, a at ır ço yer erı yanmıştır. 

bazı komıs· yon 1 · 1 · b" ı· d 
1 

b" D . il ··d - 1 . . Y cdi genç denize döküldil 
cu ar ~şen ve. ~nne ıce a a arı tes ıt etmiştir. Prust bugrın de enızyo arı mu ur erının kazançları da azaldıgından şıkayet et- tetkiklerine devam edecektir. maaşlarında te:.kihat Aksarayda oturan Mehmet Ali ar· 

mektedirler. Salahiyet sahibi oir zat kada~ı İbrahim, Adil, Mustafa, Rauf 
bu h ususta: Çubukluda tetkikat Denizyolları ida~esin~e 60 lir::ıdan Necdet ve İhsan Ferit ile beraber Ye-

- Komisyoncuların şikayetleri ye· Dün Vali ve Belediye Reisi Muhit-1 )~ukarı ~~lıklarda bır dnısbet dairesin- nikapıda kiraladıkları sandal ile deni· 
· d d w 'ld" ç·· k'" · 1 · d"" ı 1· u·· ı·· d • h oe tenzılat yapılmasın an vazgPrildı·g· ı· ze açılm1c::lardır Narlıkapı "'çıklarında rın e egı ır. un u 1ş erın uze me· ın s un ag, ey'eti fenn iye müdürü ı D . 11 . . t hl" w -~ < " • "' · h lk l h" d" B l d 1 H "" ·· f · enızyo arı ıdaresıne e ıb" ,,d.ılm ;ş bulundukları sırada bı"rdenb·re denı'z sı, a ın e ıne ır. unun a sa ece usnu ve en memurları C'ubukluva · y 1 ·· ·· r d · · - • • 

iftihar edilmek laAzını gelı"r, demı"ştı· r. gid •rek N f d"k " . . ~. tır. anız maaşı uç yuz ıta an başla- den çıkan yunus balığından korkarak 

Müzelerde: 
Sultanahmet hafriyah başladı 

c e t sen ı at gaz şırkctının ··d·· ı d ·· d · · t _ :,·an mu ur er en yuz e yırmı tenzilat kendılerini denize atmışlardır. Vaktin· 
yap ırmış 01.dugu gazometreleri ve bi· ı yapılacaktır Bu suretle id~rcde yu.lnız de haber alınarak yetişilmiş ve hepsi 
naları ge~ışler, Paşabahçe - Çubuklu vcdi müdür ve sefin avlıklarından ten- denizden çıkarılmıştır. 
yolunun ınşaatmı tetkik etmişlcrdır. ~ilat yapılmak~dır .. Memuı lar, sevinç- Bir çocuk arkadaşını kör etti 

Tramvay Ş~rketi bo·cunu ödüyor 11 haberden dolayı Iktısat Vekili Celal Feriköyde Aya Yorgi kilisesi civa -
Bayara teşekkür telgrafı çekecekler ·· . 

Tramvay ş.rketi 926 muka\•eles·ıe d ' - rında oynayan on dort yaşlarındakı 
339 mukavelesı arasındaki tarife far- • ır.İd . b .. . d k' k Pandeli arkadaşı Vasili taşla gözün • 
kından dolayı Şürayı Devlet karariie ar:ndı.~ 

1 
~tçesın el 1 :çı . d knpa-1 oen yaralamıştır. Pandelinin gözünün 

h
"' k A 

1 700 00 
. nırsa mu ur erın maaş arı ua ıa e olu- k"" ld • 1 k t dı u umete . . O lıra vermeğe mah· k or o ugu sanı ma a r. 

k. d·1 . t" ş k . naca·tır. e· dl d ild' -------~------ um e ı mış ı. ır et bu p;,. rayı 13 . ır san a evr ı 
TA K y 1 M mart 935 den itibaren ödemeğe basla· İkı_ vapur karaya oturdu Sirkeci nhtımında duran 376 3 nu-

Profesör Bakster dün şehrimize gel
miştir. Profesör Vali ve Müzeler Mü· 
dürile temsata bulunmuş ve hafriyatın 
planını tesbit etmiştir. Bugün Sultan
ahmette hafriyata başlanacaktır. 

r---------------· mıştır. Elyevm her ayın son gÜnü Biri Izmir körfezinde, diğeri Mar- maralı Mustafanın sandalı devrilmiş . 
27.500 lira vermektedir. Bu para 31 mara havzasında iki mıihim deniz ka- tir. Eşya denize dökülmüş, Mustafa ge 
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MAYIS birincıkanun 938 de tamamen ödenm iş zası olmuştur: micilerin 9ardımHe kurtarılmıştır. 
Arabi sene bulunacaktır. Amerikadan Türkiyeye mal getir . iki otomobil kazası 

ta ;6 mekte olan İngiliz bandıralı beş bin Şoför Bekirin idaresindeki -t 118 nu 5 
Res.1ıt sene 

1W7 

l\;,J Müteferrik : tonluk ve 1930 senesinde inşa edilen maralı otomobil F atihten geçerken Sa-
179 Ary Lensen vapuru İzmir körfezinde bahattin isminde bir gence, Nazımın 

\ 
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Para cezalan hakkında tıdimatname Gediz munsabında, Paleon m.evkiinde idaresindeki 1565 numaralı otomobil 

1
, 

1 
karava oturmuştur. Kaza yerme Ça- de Ankara caddesinden geçerken Ah· 

ara ceza arının tahsili mal müdür- kk l d T"' k · ku t · 
lüklerine verilmişti. Bu cezalar diğer ~\· a e .~nAl ur d ge~nı ta r arma şır • met isminde birine çarpmışlardır. Her 
hazine alacakları gibi tahsili emval ka ~t ı~et_aı em ar ur rma vapuru iki kazada yaralananlar hastaneye kal· 

·b· ah ·ı d 
1 

gı mış ır. dırılmışlardır . 
nunu mucı ıncc t sı e i ecek ve tah- y ba d l M "k 1 s ---- ----
sB kabil olamadığı takdirde hapis ceza- d Gunl~bn l nkıra ı dı a yzo :vabpuru Karaköy köprüsü açılamadı sına kalb d"l kt· a e ı o u arşısın a ıncı r ozan 

e ı.ece ır. k'" d k t t mev ıın e araya o urmuş ur. Bu ge- Evvelki sabah sis olduğundan Kara-
Maliye Vekfıleti para cezalarının ve mi, Romanyadan Altı bin kiisur ton köy köprüsü açılamamıştır. Bundan do

ilfım harçlarının tahsili hakkında bir buğday almıştır. Roterdamcı gidecekti. layı da içeri girerek vapurlar gireme _ 
ıalimatname hazırhyarak defterdarlık- Geminin kurtarılması için Hora vapu- miş, çıkacak vapurlar da çıkamamış . 
Jara göndermiştir. ru ka1.a yerine gönderilmiştir. tır. 

~ 
l stan bulda ve 
Köylerinde yeni 
Mektepler açılacak 

. .. ~a~rif _memurları dün maarif JTlil~ 
.Jurunun rıyascti altında bir toplaP 
yapmışlardır. Bu toplantıda mektep ' 
!erin halihazır vaziyeti, talebe mevcıt 
du ve i htiy~çları görüşülmüştür. e} 

Bu sene Istanbulda yeniden ilk Jl1 .• 
~ .. ~ı· 

tepler açılacaktır. Bunlar için :ı:nu;J'". 
bina aranmaktadır. Bir kısmı da yeıır 
cien inşa olunacaktır. Yalnız istanbtl 
~çindeki bir çok mektepler ahşap bi~~ 
ıardır. Bunlardan bir kısmı tatıl~ 
muhtaçtır. Yeni tamir yapılırken ı 
mevcutları çoğaltılarak talebe me\'cır 
du arttırılacaktır. Bunlar üzerinde ~ 
zun boylu görüşülmüş ve Maarif :f\1LI" 
dür~ne izahat \·erilmiştir. 

?n~müzdeki deı:s yılından itiba~ 
yem koy mekteplerı de açılacaktır. ~, 
meyanda İstanbul köylerinden seldı1~. 
de yeni mektep açı lması karariaştırı 
mış bulunmaktadır. . 

Köy mekteplerinin bir çof,1ll ÜÇ ~ 
nıflıdır. Bu yüzden köy çocukları 1 

• 

mektep tahsilini tam olarak yapa~8 
maktadır. Yeni mektepler iki muı:ıll1~ 
li ve beş sınıflı olacaktır. rS' 

Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf de ~ 
lerini b ir, dördüncü ve beşinci sıJltl' 
derslerini de bir muallim okutacnltt 1. 

Talebesi ziyade olan yerlerde nı08,. 
lim adedi çoğaltılacaktır. Şimdi ıı_ıe~e 
cut olan üç sınıflı köy mekteplerı 
beş sınıfa iblağ edilecektir. 

Konservatuvarın bedava halk 
konserleri ~ 

Konservatuvar tarafından bu sene 
11 dJf 

için iki bedava konser hazırlanınaıtt8e l 
Bunlardan b1rincls1 armoni konseridir ;.p• 
Mayıs Pazar akşamı saat ylrınl birde 
ı.ız tiyatrosunda verilecektir. ciJl, 

İkinci konserin tarlhl henüz tesblt e 
memiştlr. or1!: 

Yeni yetişen neslin musiki bUgislni ç td 
mat için ilk konsere a lt daveti.yeler ınelt 
lere datıtılmıya başlanmıştır. / ,..... .. ..... --.-...--..-.·....---c ... il .~~ 

Alenen tetekkU~~ 
Cerrahpaşa hastanesi profesörlerıtl rC • 

Nisen tarafından bir kaç gün evVel .şf' 
!ikamın safra kesesinde yaptığı ın11"~1 
fakiyetli ameliyatta gösterdiği bil~ 
ve tedavide ve refi'kama karşı ihtim:1 e' 
dan dolayı kendisine alenen teşcJd-.-ul" 
derim. (855) ·rıı' 

KU§<lda hükumet hc1'' 
Ô 

~ıı 

1 zzettin Z1l /. 
.-"" .............................. 

1 , Halkevleri Neşriyatı 11oıı 
DffiANAR - Sinop Halkevl oırnJtll~I#' 

aylık bir dergi neşretmektedir. BU de ·e r! 
muhtelit sayılarının baş yazıları aile ' ># 
cuk, kültür ve propaganda, okı.uııad:ıil iP:' 
malt gibi lüzumlu ve faydalı mevzuııır:ıtt ~-O' 
s1s edilmiş bulunmaktadır. Dergi bir ~11ııd~ 
zel yazıları, şiirleri lhti va etmekte. uııııı 
lunun edebi kıymetlerini topJaJtllŞ b 
maktadır. • ııııı C' 

ORTA YAl'LA - Sivas HalkeVi oıiıcıı'~ 
lan .orta Y~_Yla• dergisi yeniden çve çt' 
başlamıştır. Uc;üncü sayısında sıvas ııı.ıl'~ 
resine ait halk edeblyntına dair Y ııs>• ·, 
F'alih Rıfkının •Yayla• isimli bir yıı rı ,.,r 
vas münevverlerinin muhtell! yazıll'l 
dır. .,4# 

rıfı" el 
TAŞAN - Merzifon Halkevl ttl eJ11leJ 

her ay muntazaman çıkarılan b\J ~yısı 'f. 
ve ülkü mecmuasının 12 - 33 uıcı 5 tı.?r e. 
ne muhtellf ve al!ıkalı yazıların 1~erı1'0~ 
mlşUr. Bu sayıda Mimar sınana. ışırıtıS1~. 
nun kurtuluşuna, büyük ınusl\ dlfl 
Merzifon şfılrlerine, terbiyeye, hJll ~ 
ııe dair ya7.ılar ve şllrlcr vardır. .. ./ __ ....__. ----·---·~ 



Diyarıbekirde sanayi inkişaf ediyor 
~u.ğday istihsalab yüz bin tonu geçti, pirinç 
ıstıhsalab da artmıştır. Fakat tren tarifelerinin 

yüksekliği ihracata mani oluyor 

Diycınbekirde Dmgil ~ 

L·dDiyarıbekir (Husust) - Şehrimiz es· sertlik vermek ıçın kulla.~ılan kitre 
Al enberi m··h· b' · k ih b akı le . u ım ır ticaret mer ez • · racatı iyi para ır r. 
ti;~~~n bir!sidir. Hinterlandı çok geniş Sanayi de gittikçe inkişaf eylemekte
VilA ıırt, Bı~lis, Van, Muş gibi bir çok dir. Halen iki ipek, bir tuğla ve kire -
tic Yetk!r içın transit merkezidir. Yıllık mit, iki un, bir buz ve inhisariar idare· 
rni~ret muarneıesi dört milyonla beş sinin bir soma ve rakı fabrikaları var· 

Y.on arasındadır. D dır. Koza ve tel ipek ihracatı mevcut 
Yardıyanbekt. r iktisa~yatma tren rok un t ~ olup ipekli mamulatı Elaziz, Mardın, 
hatt e mıştir. İhracat, şirnendif<:r 
:nu tından sonra %SO nisbetinde art _ Bitlis ve Siirt havalisine gönderilir. 
Pa ş_ır. Bu artış bilhassa buğday ve ar· Krepler, gömlek ve döşekl;kler rneş -
D~Zerinde görülmektedir. hurdur. 50-60 kadar poşo dokuyan 

saıa~~ar~bekirin senelik buğday istih - teııgah ve Çermik kazasınqa da kö~·lü 
lnikd yuz bin tona yaklaşmaktadır. Bu ihtiyacını temin eden dokuma tezgah
bin tarın kırk bin tonu ihraç ve altmış hm vardır. Debagat çok ilerlemiştir. 

,..,.. ~nu ınıntakada istihlak olunur. 
4ırın" 15• t'h 1• 6 . Civar vilfıyetlerc ham deri gönderilir. ta · ~ ı sa atı -7 bın ton tutmak-

dolıse ~e tren tarifelerindeki yükseklik Diyarı be kirde 1200-1300 kadar dük-
dır a~sıle ihracı mümkün olmamakta- kan hali faaliyettedir. 

Bursa belediyesi istikraz 
yapacak 

Mengen yaylasında 
bir köylü öldürüldü 

İzmit (Hususi) - 16 sene evvel bir 

1 
adam öldürerek İzınlt ağır ceza mah· 
kemesince 15 sene 'ağır hapse mahkôm 
edilen ve müddeti mahkfınıiyetinl 9 
ay evvel ikmal ederek çıkan Servetiye 
köylü İdris oğlu Ali (çavuş) evvelki 
gün Mengen yaylasından dönerken, 
pusuya düşürülerek mavzer kurşunile 
katledilmiştir. 

Ali çavuşun köye dönmemesi üzeri
ne yaylaya giden akrabasından bırisi, 
yolun üzerinde Ali çavuşun cesedi ile 
karşılaşmış ve cesedinin her tarafını 
ırurşun yarasile delik deşik bulıntıştur. 

Derhal jandarmaya haber verilmiş, 
adliye işe el koymuş fakat Ali çavu· 
şun kimin öldürdüğü bir türlü anlaşı
lamamıştır. 

Ali çavuşun bir kan gütme davasına 
kurban gittiği sanılmaktadtr. Zabıta 
katili yakalamak için tahkikata devam 
etmektedir. 

Geyvede bir yaralama vak'ası 
Geyve (Hususi) - Kozan köyünden 

Recebin torunu Nazmi ıle avni köyden 
Şükrü oğlu Hüseyin aracıınon kavga çık .. 
mış, Hüseyin bıçakla Nazmiyi sol böğ • 
ründcn yaralamıştır. Nn.ınıi tedavi edil
mek üzere İzmit hastanesıne nakledilmiş, 
Hüseyin yakalanarak adlı;.<.'ye teslim o· 
lunmuştur. 

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

Memlekette spor hareketleri 
r-----------------* • ~----------------~ Balıkesirde Halkevi kupasını Öğretmen Okulu 1 

kazandı, Aksarayda Halkevi takımı Atatürk 
büstünü aldı, Uşaklılar Denizli takımını yendiler, 

birkaç yerde de 2üreş müsabakaları yapıldı 

Balıkesir (Husu • 
si) - Öğretmen oku· 
lu ile lise arasında 

Halkcvinin koyduğu 
kupa maçı neticelen· 
miştir. 

E ~eıa voleybol 
müsahakası yapıl -
mış ve öğretmen o
kulu büyük bir üs • 
tün!ükle galip gele -

Beylik ahırın ismi r'eğiştirilecek rek kupayı kazan -
Eskişchirde Beylikahırdan bildirildi - mıştır. 

ğinc göre yeni tayin cuılt.•ıı Mihalıççık Bunu müteakip 
kaymakamı Nami Ünal 'Beylikahıra git- sahQyı dolduran bin· 
miş, halkla temas etmi~ttr Nami Ünal lerce se~·frcinin ö • Aksara11 'Halkevi takımı 
kasabanın ihtiyaçlarını tetı<ik etmiş, bu nünde futbol maçı yapılmıştır. Birinci pehlivan güreşleri tertip etmiş, güreşle
ıtrada kasabanın hiç te güzel olmıyan haflayımı Öğretmen okul bıre karşı sı- re Türkiyenin bütün namlı pehlivanları 
Beylikahır isminin değiştirilmesi mev -

1 
fırla galip vaziyette iken ikinci haftayl- iştirak etmişlerdir. 

ıuu bahsedilmiş, bir çok 1ı::imlcr ileri sü-
1 

min son 3 dakikasında Liseliler bir gol Çatalcada bir köy glireşi 
ri.ılmüş. nihayet Porsük ic;mi muvafık gö- atarak beraberliği temin etmi~ler, oyun Çatalcadan yazıldığına göre Oklalı kö-
,.ı;ülmüştür. Kasabada bir park yapılması, da bu suretle berabere '1tmiştır. yünde yapılan güreşlerde Silivrili Kamil 
arıcılı a, tavukçuluğa ehemmiyet veril- Bergamada pehlivan güreşleri pehlivan Çatalcalı Ekrem pehlivanı Ud 
mesi kararlaştırılmıştır. Bergama (Hususi) - Avcılar klübü defa yene.rek başı almışt1r 

leh.ılı~ al~n ancak beş yüz ton gönd<?ri • 
önernı~rb. t~rifelerde tenzilat yapılırsa 
Diyanb~: ı~raç maddesi oıan pirinç 
<.'ektir. B' ır iktisadiyatını genişleştire
l'asaıarda ilha~~ Karacadağ pirinci pi· 
Fabrika Dıuhırn mevki işgal eder. 
değijd· 0hnadığı dçin pirinçler parlak 

Bursa (Husust) - Burs;ı.nın imarı yo- c:::::======:=========-=====;;;;;;;;:==========::::ı 

lunda bundan sonra yapılması ve tamam- N • • ı • J K t ~ Kastamonu • Ayancık maçı =' 

ır. 

Sun 
gibi y"Yeye canlı hayvan gönderfühği 
h ve un Ve Yağ ihracatı da vardır. Tat· 
- acı badem, mazı ve kumaşlara 

}anması düşünülen işler için belediye, ızıp 1 er arpuza an 
100 bin liralık bir istikra?. yapmağa ka • 
rar vermiştir. Bu husus, belediye mec - • ki 
lisinin malile encilmenlnde tetkik edil- suyunu ıçece er 
mektedir. 

Kastamonu (Husust) - Kastamonu 
Halkevi spor klübü ile Ayancık İdman • 
yurdu Gazi stadında bir maç yapmışlar
dır. ,:Maçın hakemliğini lise biyoloji mu
allimi Mazhar yapmıştır. Maç 2-1 Ayaı • 
cıklılar lehine neticelenmiştir. 

Merzifonlu talebelerin müsanıereleri Nizip (Hususi) - Kac;abanın nüfusu 1 Bu orada mühim olarek iki iş göste- Ak . (Aksa~yda maç 
gittikçe artmakta ve bu prtıf köylerde ıilcbilir· Elektrik ve su. F~Jektrik tesi • 1 ı ·.~rayt H~s~sı) - ~alkcvi sporcu -
c!ahi hissedilmektedir. NPfsi kas;ıbanın ı;atı esasen mevcutsa <la bir müteahhit arı 1 ed oıb· ~ 0 u mezun an spor t~kımı 

· eli · · b ğl ı . nrasm a ır maç yapılm.s Halkevı ta -ıüfusu dokuz bın r. Kendısıne a ı o- clınde olduğundan zay~flJ1", Belediye <>n . . . ' . 
·· . 223 · . K b d . . . . . kımı 4-3 galıp gelmıştır. Galıp takıma 

lan koylerın sayısı tuı. usa a a üç hın lıra sarfıle yem mak•nc 'e dinamo- At 1 .. k b- .. h d' ecrı . . 
ve köylerde de yedi mcktl'p vardır. Fa- lar celbedecPk ve ışık ıhtıvncını tama • a ~r ust~ .. e ıy~ - .ı. miştır. 
kat bu okullar talebi karşılıyamnrnakta. ınilp sağlıyacaktıT. Su ise kasabaya 7.5 ~ıgada bu~uk hır gur~ş yapıldı 

. ' Bıga (Hususı) - Şehnmızde geçen pa· 
dır. kılometre mesafedeld Karpuzatandan .. •. .. 
Trahomıa mu .. cadele devam etm kte t• .1 ..,..,. t . t . . 1.. 1 1 zar gunu çok heyecanlı bır gureş yapıl • f! ıl'ı c'--=' ve esısa ıçın uzum u o an . . . 

ise de dispanser kadrosunun darlıgı yü- dli bin lira on senede ödenmek sarti.le • ~ş \e .b~nda elh çıfttcn fazla pehlivan 
ı· ld . . . 'JI gureşmıştır. Bunlardan basaltına çıkan 

zünden büyük ne ıce e e edilemiyor. Belf'd1yeler Bankasından ıstıkraz edile - Akh' 1 Abd" eıı:. b' - 'liğ' k 
v • b t' (r/_ 90 d . ısar ı uss um ınncı ı azan -Hastalıgın nıs c ı ıo ır. ccktır. . . . . • 

· · . · · .. h · ·h . . . İ mış ve yınnı beş lıra muknfat almıştır. 
Nızıbın ıkı mu ım ı raç maddcsı var - B~ledıvc rcısı z7.et 937 çalısına progra- B - Ad ~ .M ll 

dır: Fıstık ve zeytin. Bu ıki kıvm, tU j' mını şi~di(icn ha21rlamrı.Jctadır. S daşa gl urşeş~nf t beapazabr 1 kol a kArlfle 
.1 ~ ın ırgı ı erı e ra ere a ara yir-mahsul sehre yarım mı yondan fazla pa- -., . • ·- a ---· --- •••• _ .. , ·= . . 

• ~ · · b ı ı ~ mi beşer lıra hedıye kazanmışlardır 
ra gctırir. Nızıp sa u~ :rı ~cırk viliayet • Ki:çük mEm:ekel tabar;erj Usak • Denizli mn 1 • 
lerinde çok rağbet goruı·. Evvelce deli -- u kt • zıld - ç 
- .. . . d şa an ya ığına gore Uşak Genç • 

tutun zıraatı e mevcut lkPn bunun ekim Osmaniyede 881'0şturulan bir k:ız:ı ler Birlig· D . r 'd k İdm . 
ve yetişimi yalnız AntebE: mhisar etmiş- Adana <HusU3i) - Osmaniyenin cevdetlye l'ğ' .

1 
b'ı /ntbız 1ıyke gıılaere an Bır· 

tir köyünde vuku bulan bır cinayetin tahkik ve ı ı ı e ır u o arş şması yapmış • 
· otopsisi yapılmak üzere giden Osmaniye tır. Kayınakam Adil Öz~lrinin başkanlığı 
Nizipte çalışkan bir heJediye vardır. müddeiumumisi, müddeiumumi knUbı. hü~Q- <!!tında yirmi beş kişiden mürekkep bir 

M Mezbaha, hil, park, heykel, gazino, be- met doktoru ve jandarma böluıc komutanı, futbolcu kafilesi otonıobiJJe Denizliye 
au"nd~~.~fon (B.usust) - Ortaokul talebeleri bir müsamere vermic::ler, Aka • lediye dairesi, radyo, pa7.ar yeri gibi gc- tahta bir aı:aba ile donerlerken, revdeti,,.e g·t 1 1 k b. kild k 1 • uzun M -s ğla köprüsü üzerıoe geJlndi~l zaman '·lJ·a'ı-nblr. e 1 m ş. par a · ır şc e arşı anmıştır. 
ıebel avı yıldınm piyesini temsil etmişlerdir. Temsil çok gu·· zel ve ta- nel ihtiyaçları sa mış ve yirmi iki bin ° u - D · r h d ba k e k · atlar ürkmüs ve araba ne birlikte hey- enız 1 sa asın a yra teatisi ve mu-
l.ıa\•' r. yo muvaffak olmuşlar, herkesin takdirini kazailllll§lardır. Resimde liralık bütçesile yeni işlere hazırlanmış- et iki buçuk metre derinliğe düşmüşlerM tat tören çok samimi olmll{, oyun hakcm-_

---ı;;::::==1=~ =ı •dırma::ını=a:ı =o;,;;y~n~a~y~a~n~g~en;:ç~l,:er:...,:g~ö::ru;:":lm::,ek:,t:e:d:;ir~.--...si==-,...-====-====~~tı:r~. ===============ıı dir. Kaza neticesinde, müddeiumumi dizin- liğini kurmay subaylardan SclAhaddin 

h - Bak gazetede tuhaf bir 
abcr var li;ısan Beyciğim!. 

... Holivutta ne kadar res
sam ve makyaicı varsa grev 
uan etmişler .. 

... Yıldızların makyajlarını 
yapmıyor, yüz1€.'rini gözlerini 
boyamıyorlarmış! 

, den, yı.izı.indcn \'e alnından, knUtı yüzünden kabul etmiştir. Denizli HaJkevinin ban
ve elinden, jandarma bolük komutam da d osu ha\•alıır ç.:ılmış, oyuna başlanmıc::, belinden ve di'tleriııden yaral.ınnu~ldıdır. '$ 

Hasan Bey - Keşki karım 

da Holivutta olsaydı .. Hiç ol· 
ma7.Sa ömrümde bir gün ha
kiki yüzünü görebilirdim. 

Ynlmz hukıimet tabibinin sağ i'..Y•l~ının to- ilk dewede Denizli üç, Usak iki sayı yap-
puk kısmı ağırca ze(lelendiği lçln hf'men tc- lrııştır. 

davi altına alınmıstır. Hfıdlse esn:ısmd.ı a- İkin~i devre sonunda oyun 3-4 Uşakın 
ro.badakilerln koprü altına duşmelerJ, nra- üstünlu :u ile bitmiştir. 
banın da tqprnğa goınülmesi, bı'icU enin bir ··--···-··~········ .. ·······-···· 
facia şeklini nlmasının önüne geçmiştir. Vekaleti ormıı.n kanununun ·b~bİk·-;~kÜrrt 

llami~etli bir tüccarm tebrrruu 1 göstermek uzere hazırladığı nlzruıuuuneyi 
Blga CHususıJ - Şehrimiz ne ı ellr tüc - Devlet Şfırasına venntştlr. Orman Umum nı

«arlanndan Bosnasaraylı All ol .nl~ kn a - rclı:torluğii ayn bir daireye yer!eş•inlecckUr. 
b. ya çok rakın olan buyült ltıym tll bai;ı ıı aarlf müdürl ri arasınd:ı değiştklrı< 
Çocuk Esir •eme Kurumuna terk ve teb rrı.ı .Ankara (Hususi) _ Elazfz Kültfrr nırelr • 
ctmlştlr. torlugune Sinop Kültur Direkt ru ibrahl 
Artık yaz gfınlerl yetim yavrular da ken- F.rtu7 rul, Smoba Zo:ı.guldıl.k Ku.Lur Direk~ 

dl batlarıııa gidecekler, bol bol Uzum yiye _ toru Ali ı hrı, zonguld a Ka~ eri Direk _ 
cekler, bu hayırperver zata dua cd ceklerdır. ti>rü Hu nu tayin edılm Ur. 

Ormanlnrımu hakkındaki muhafar.a Pamuk hnşeresınc kar 1 tedbir 
tedbirleri Adanıı Olusu.SU - P mukl r::ı ftrlz olan 

Ankara (Hususi} - Haziranda tatbik mev- Heryotıa böceğine karşı, çUtcllerlmlı tarla· 
kline girecek olan orman kanunu Ue orman !arına Tiyok nebatı olan mısır ekmekte rıer. 
muhafaza teşkilatı kanununun tatbikatı et· Mısırın, heryotislere karşı iyi bir tedbir ol
ıafındald hıızırlıklara baf)anmıştır. Ziraat duğu fenni ziraatce de kabul edllnıektecllr. 



• Sayfa __ sıQM • Pl>STA . 

R
Hidiseler -..___ı- ...... 

tın;1511Jd 

Suçlusu Dreyfüse benzetilen 
dava devam ediyor 

iş adamı olsaydım 
Son Postanın birinci sayfasında bir re

sim çıkmıştı. İstanbuldaki Şehzade cami
inin avlusunda bir havuz varmış. Bu ha
vuzda banyo yapıyorlarmış. Resmi gö
rüp, yazıyı okuduktan sonra düşündüm; 
kendi kendime: 

Dün nıahkemede bir çok ıahitler 
şahitle · g üzleştirildiler 

İş adamı olsaydım, dedim, bundan is
tifade yolunu bulurdum. Şehzade cami
inin avlusuna ufak ufak sovunma kulü-

, w • 

,beleri yapar, havuza girmiye gelenlere 
Kendisini Dreyfüse bettieten bihÇıvan van Bektaş olduğunu öğrendik. .. ,onar kurup kiralardım. Günde en az elli 

Ali Rızanın duruşmasına, a~ cezada Bu ik~ ~hit dilllfn!ldHtten IO~·li- .kişi gelSe, be_ş papeli cebime indirirdim. 
dün öğleden sonra devam edildi. taşla bcroer Raşit, kahveci Saç!~, Z-ek- Gene (füşundüm· 

Bu davada, Ali Rıza, hir tarla ihtilafın ban, Zekeriya,ı--. Hacı, Şakir yuzleşıtrildi- : İş adamı olsayd~m.. Beyazıt havuzun
dan dolayı Silivrikapı d~nsında, bir ge- ler. Bütün: ıbu şahitler, kendi ıfadelerinw dan da istifade yolunu bulurdum. Beya
ce bahçıvan Perikliyı kurşunla öldürmek de ısrar ediyorlardı. zıd havuzunun kenarına da kulübel~r 
ten suçludur. Dava, muhtelif duruşma Bir aralık müddeiumumi Kaşif Kum-

0

yaptırırdım. Tubii bu havuz daha mun
safhalan geçirdikten sonra, Müddeiumu- ral, bir noktadan izahat alınmasını iste- tazam olduğu için kulübeler de daha 
rnilikçe beraet isteğinde bulunulmuş, şah di : ,muntazam olurdu. Ama diyeceksiniz ki: 
si iddia bildirilmiş, müdafaa da yapılmış , - Geçen celsede, deıii, Bektaşın kah- , - Beyazıddaki havuza da girilir mi? 
ve duruşma, tam karar safhasındayken, ,vede cmüddeiumumi Ali Rızanın akraba Şehir ortasında insan kendini çırıl çıp

davacı vekili, yeni bir şahit ismi vermiş- sıymış ta, ondan suçlunun beraetini iste- .lak teşhir eder mi? 
ti: Bektaş! miş!> dediği şeklinde bir söı geçti. Bek- , Niye etmesin; iş alışmaya bakar. Alışı-

Tahkikat tevsi edilerek, Bektaş çağırıl taş, böyle bir şey demiş mi? Kendisin- tırmak ta kolay. Beyoğlundaki barların 
mış, bu şahit, Ali Rızanın cinayetten ev- den sorulsun! :birine giderdim. Kadınlı erkekli birkaç 
vel kendisine p~~a mukabilinde Perikliyi Soruldu ve Bektaş, OU. cevabı verdi: .artisti b_irkaç para mukabilinde Beyazıd 
öldürmek teklüınde bulunduğunu ve B .. 1 .. ıedi·· ~;;:&r. 1 havuzunda banyo yapmava kandırırdım . . , .. - oy e soy gllnJ ,Mfl,ı\'yen ası sız- · -
kendisinin bu teklıfı şıi:ld~tlP reddettiğini ·dır. Ben nereden tanıyacaiı~ müddeiu- Onları havuzda banyo yapar, havuzun 
söyliy~rek, cbir daha Al~ ~ızanın sura- 'mumiyi? O, vazifesini yapmış Mahkeme- kenarında güneşlenir görenler bir~r bi
tına bıle bakma~ım> demıştı.. . ,de! Böyle birşey söylmek ~yle dursun, ,rer akın etmeye başlarla~~ı. !lele bır ke-
Ağır ceza korıdorunda şahıtlik: etmek aklımdan bile geçmiş değil benim! Yok ,re akın başlasın, ondan otesı kolay. Ha-

ü~ere beklerken, A_U. Rızanın,~~ ~efer de akrabamış filan, ha? ııaşa, haf.ı! ,vuz kü~~~. geldi ~i, .biraz bü~ütürd.~":1:· 
bilvasıta para teklifiyle kendisini bu şa- Duruşmanın devamı gelmiyen bazı şa- .<?ene kuçuk geldı mı, genf' bıraz buyu
hiUikten vazgeçirmeğe kalkıştığını, ifade bitlerin de Bektaşla yÜzıeştirilmelerl için ,turdüm .. Etrafına kum döktürürdüm. Ta
sine katmıştı. 26 Mayısa bırakıldı. ,b.ii havuz büyüdükçe, yani plaj güzelleş-

,tıkçe bilet ücretlerine de zam yapmayı 
,ihmal etmezdim. Kazancım tıkırında i-

Bundan sonra da müdafaa tarafı, bu şa 
hidin davacılardan para aldığı iddiasile 
pliit isimleri ortaya atmış, bunlar da din
lenilmiş ve bazı fahitlerin tekrar çağınl
ması, Bektaşın da çağmlarak bütün bu 
fahitlerin yüzleştirilmelerı takarrür et -
mişti. 

İşte, reis Refik, aza Cihat ve Abdürrah 
man Şerefle teşekkül eden heyet, müd
deiumumiliği temsilen Kaşif Kumralın 

huzurile, dün bu yüzleştirmeyle uğraştı. 
Önce bahçıvan Nazil geldi ve flllllan söy 
ledi: 

- Şubat içerisinde bir gündü. Bahçı
van İsmail bana cBektaşı tanır mısın; 
meyhaneye gider de rakı iç~r mi?> dedi. 
Ben de ctanırsam da, içip içmediğini bil
mem!> dedim. İsmail de cBektqıa eörüş 
meğe gideceğiz beraber!> dedi, fakat bir 
daha görünmedi. 
Bahçıvan Nazif, önce müdafaa cephe • 

sinde gösterilip, bulunamayınca vazgeçi
len; faka~ bunun üzerine §ahst iddia cep
hesince benimsenerek celbi istenilen fa· 
hittir! 

Öldürülen Periklinin kiıçük kardeşi A
nastas, phitlik yerine gelerf'k, fUlll.arı an 
lattı: 

Anle p\8 Halkavi faaliyeti k~n daha başka kazanç yolları arardım. 
G · t (H . . H Ik . . ,Cıvarda ne kadar, dükkan: ev varsa hep-
azıan ep ususı) - a evınm . · . 

d k b . d h r f r . . snıı satın alır, onları yıktırır, yerlerıne 
~ uz şu esı . e. A a 1 aa ıyettedır. Ela- koca koca oteller, gazinolar vaptırırdım. 

zız ve Tunçelı vılayetlerindeki dört bin R -b 1- dah . d tt v k · · ·· 
k .. ·· ·· d kl .. ag e ı a z.ıya e ar ırma ıçın gu-

oyun turkce o u arında şuphc edi - ıı·k k ı·rel · ··ı h K t . . ze ı ra ı:. en seçme mu e assısı on 
len adlarının mukabilı bulunmuş, ma- d .. v 1 f" g t· ı· b. B d ı· · 
h 

A • w .. o a e ı e ır ır, ona ır ~ evazı p aJı 
allı tarıh ve cografya uzednde tetki- gu"'zeıl·k mu··sabaka t t twt· · d' 

k .. .. . ı sıı. er ıp e ırır ım. 
at yapılmış, koylere muteaddıd seya· Ah b b. ış· d ı - d İlk h . . . en ır a amı o say ım.. n:ıu-

1 
atlerhtertıb, şehırde Ve köylerde hin· \<affakıyetin hıziyle şehirdf" ne kadar mey 

erce astalıklı muayene ve teda'vi e • dan vars" h p · d b k k d . . .. . .. e sın c ır cu ur az ı-

dılmış, her gelen goçmen kafılesine nr. Kazdırdığım çuktırları su ile doldur-
yardımda bulunulmuş, etlik koyun da- tur. Ufak ufak fıfn h,,.ll"' lr.jı tesı·s e-
~ t 1 ıld .. k il . a a \.' p a arı g\ ı mış, son y a yuz onser ver mış, de,rdim. 
türküler toplanmış ve devrimsel piyes• Ama diyeceksiniz ki: 
le~ oynanmış, parasız sinema gösteril- - Belediye sana müsaadf' eder miydi? 
mış, futbol temaslan yapılmış, spor o- Eder mı"yd· d •· ? T b"" -·..ı d" . ı e soz mu. a ıı ~er ı. 

yunlarının her cınsine önem verilmiş, Benim plijlanm sayesınd€ bir iere şe-
Ulus okulları ve fransızca kursu açıl- bir gu"zelle<:tr;a' Bel d" ve , ~· 

hh
A .. •• d .. 

1 
. .

1 
:r uı. e ıye. "l:erecegım 

mış, sı ı muze vucu a getırı mış, ~. vergi Belediyenin va "datını bugünkü· ·· 
.. . l d"'rt b' rı nun 

muz~sı tamam ~ış, 0 ın me~~u.d- birkaç misline Çıkarırdı .. Ben nasıl rnem-
lu kıtabsaraydan bır yılda 6500 kışı ıs- nunsam· 0 da olurdu. 
f f d tm' . , memnun 
ı a e ~ ıştır. .. .. . . Öyle bir zaman gelirdı ki gün_de yüz, 

Ve vilayet albumu neşredılmış; radw bin, ilci bin liraya para demezdim, 
yo ile neşriyata ehemmiyet verilmiş, Şehir haricln'deki plajlar topu atarlar
çarşa~ v~ .~~e ~~ldırılmış~ ~alkevi?e ICen benim plajlarımın günden ~ne rağ
ı:evmı ilfıŞ uç yuzden aşagı duşınemış- beti artar, günden günı:: müşterisi çoğa-
tı~ lı~L 

* 
- Bir gün Silivrikapı caddesinde Sa

dığın kahvesinde otururken, bir adamın 
kardeşim Perikliden bahsettiğini duydum Gemliğin plim yapılıyor 
Bu adam, yanındakilere cVaktile Ali Rı- Gemlik (Hususi) - Mühendisler ka -

Fakat bütün bu düşündüklerim bir ya-
zı rnevtuundan başka birşey olmadı. Çün
kü İf adamı değilim. za 500 lira Vel"eceğini söyliyerek, bana sabanın planını tesbit etmektedirler. 

Perikliyi öldürmeği teklif etmişti. Fakat, Gemlik evleri sıhhat kaidelerine uyula
ben bu teklifi kabule yanaşrnamıştım. Biz ı ak yapılmamış olmakla beraber hepsi de 
daha da bu Ali Rızanın suratına bakma- denizi görecek bir şekilde inşa edilmiş • 
dım!> diyordu. Bu lakırdıyı işitince, kah- tir. Plan yapıldıktan sonra inşaatta daha 
veden çıktım, kendisini büyük kardeşim ziyade sıhhat kaidelerine tevafuk arana
İspiroya gösterdim. Ve bu adamın bahçı-' caktır. 

... ... .. . ·~-~ 

CONUL iSLERi 
Nişanlım benden 
Niçin soğudu? 
Manisadan bir mektup aldım, ya -

zan iyi tahsil görmüş, anlayışlı bir 
genç kız, imza yerine kullandığı ini -
sial M. A. anlattığı hikayede şu: 

- Erkek vefasız olur, hükmü ben
de o kadar kuvvetli bir kanaat halin
deydi ki, aklımdan hiı:; çıkmazdı ve 
son zamanlara kadar hiç bir erkeği 

sevmemiştim. Fakat nihayet karşıma 
bir genç çıktı, beni sevdiğini söyledi. 
Kendisine mukabele etmediğim tak -
tirde intihar edeceğinl söyliyecek ka
dar ileriye gitti. Bu genç benim tipim
di. Aşkına lakayt kalamadım. Evlen _ 
miye karar verdik. Yalnız bu arada 
benim ailevi bazı mazeretlerim çıktı, 
kararın tatbikını biraz tehir etmek 
mecburiyetinde kaldık. O aralık bu 
genç te başka bir vil~yetE' gitti. Ora 

dan gönderdiği mektupta kendisini 
değişmiş buldum, acı bir cevap yaz • 
dım. Mektubumu okumadan iade etti, 
acaba niçin, keşfedebilir misiniz?> 

* Bu genç okuyucuma: 
- Maalesef hayır, cevabını verece

ğim. Keşfcdemiyorum. Yalnız aşk ki • 
tabında hiç değişmiyen iki esaslı kai
de vardır, bunları kendisine hatırla _ 
ta cağım: 

1 - Gözden ırak oJan gönülden de 
ırak olur. 

2 - Uzıyan nişan bozulur. 
Derler. Ben bu iki kaideye cbazan> 

kaydi ile şu mütaleayı da ilave edece-
ğim: ""' 

3 - Menfaat aşka da hakim olur. • 
Kızım, biraz benim gözümle bak, a

radığın sebebi belki daha kolay bula
bilirsin. 

TEYZE 

lMSET 

Arapgirde 
Osmanpaşa camii 
Tamir ediliyor 

Osman Pa§a camii 
Arapgir (Hususi) - Evkaf idaresi 

Osman paşa camiini tamir ettirmekte
dir. Bu cami eski Bahrisiyah muhafızı 
ve gümrükler emini Arapgirli Osman 
paşa tarafından 1226 yılında yaptırıl w 
mıştır. Bu camide binlerce liralık altın 
kakmalı ve öztürkçe tefsirli bir kur'an 
bulun.muş ve itina ile muhafaza altı-

' alınmı§tı" 

Mayıs s rt"" 

Tarihi Tetkikler: 

,Dünyanın en uzun taş 
köprüsü: Uzunköprd 

* * .. ---------ı 
1500 metre geoiıliğindeki bir ovaya ve kııın taıarak buraları 
deniz haline ıetiren Ergenenin &.tüne bir köprü kurmak IAzılD 
geldi. Birçok mimarlar ite bqladılar. bitirdiler. fakat köprilnün 
eD m&mm kıımı ıulara dayanamı1arak yıkılıyor. mimarların hatları 

kuiliyordu. Nilaayet uırlardanberi Ail•m duran 
klpr6Jll mimar Sinan yapb 

' ' < ı ,, 

Ya•a111 T•r•• C.D 

Umnklprl 
İnsan vücudünde d~marlar ~e ~ d~·ıbir ~öp~ yapmak lüzumunu şiddetle his' 

ya için de yollar aynı ehemmıyeti haız - setti ve ışe başladı. 1 

dir. Damarlardaki arızalar nasıl kanın Bir çok mimarlar bu işde çalıştılar v• 
muntazaman devran etmt-sine mini ola- bu çalışma tamam kırk yedi yıl sürdü. : 
rak insan sıhhatine tesir ederse yolların Köprünün Uzunköprü kasabasınd~ 
olmaması, yahut bozulması da insanlık .asıl mecrasına kadar olan kısmı için gü~ 
için ayni tesirleri yapar. Bu hakikat pek lilk çekilmedi. Fakat son kısmı bir ço~ 
çabuk anlaşıldığı için pelc eskidenberi defalar yıkıldı. Ergenenin coşkun sul~ 
yollara ehemmiyet verilmiştir. Hatti koca köprüyi~ söküp atıyor ve ordul~ 
medeniyetin dünya üzerinde yayılışı da kervanlar, yolcular Uzunköprü kasaba ~ 
şüphesiz yolların sağlamlılr ve çokluğu 11nda kalıyordu. Hatta bu kasabanın Ol' 

nisbetinde bir sür'atle oJmuştur. rada kuruluşu da vakıt vakıt beklemeY• 
Yolların en mühim kısımları da köp - mecbur olan yol<:uların barınmaları ve 

rülerdir. Çünkü köprüler olmasa çok za- ordunun konaklaması için bazı binalarıJJ 
man bir iki saatlik yere gitmek için bir yapılmasile başlamıştır. 
iki gün dolaşmak mecburiyeti hasıl olur. Köprünün en mühim noktası sularıJI 

Bunun için insanlar şiddetli bir ihtiya- şiddetile yıkıldıkça onu yapan ıniınarıJI 
cm tesirile pek eskidenberi köprüler yap- da boynu vuruluyordu. Başını kaybet • 
mağa başlamışlardır. memek için canla çalışan yeni mimarla11 

Köprülerin tarihini şöyl<' kuş bakışı aa bfr türlü köprüyü tutturamıyorlarl 
gözden geçirirsek şunları öğreniriz: korktuklarına uğruyorlardı. 

İlk köprü bir çayın bir tarafından diğer Nihayet bu işi koca Mimar Sinana ve~ 
tarafına doğru uzatılmış olan büyük bir diler. 1 

ağaç gövdesidir. İnsanlar bunların üzer- Mimar Sinan yaptı. 
lerinden bir maymun gibi ayak ve elleri- Ve köprü yıkılmadı. Bugün de bütÜJI 
le tutunarak geçerlerdi. dinçliğile tabiatin kuvvetlerine kar§' 

Köprüler daha sonra yanyana atılan meydan okuyor. Ergenenin köpüklü ve 
kütüklerden ibaret oldu. Bunlann iki azgın sulan Mimar Sinanın sarsılmaz de-
tarafına korkuluklar yapıldı. Çay veya basına çarpıyor; bazan onun üstünden a• 
derenin genişliği çoğalınca kazıklar ça - şıyor; fakat hiç bir zaman yıkamıyor. 
kılarak uçuca kütükler kondu. Daha son- Köprü 1275 metre uzunluğundadır. U• 
ra kalaslarla döşeli muntazam ahşap zunköprü kasabasından başlıyarak gar
köprüler meydana geldi. Fakat bunlar ba doğru uzanır. Ergenenin asıl mecra • 
hem çürüyor, hem de suyun yıkıcı kud- sına vardığı yerde birdenbire şimale doğ• 
retine dayan~yorlardı. ru biraz kırılır. Burada köprünün ke ~ 

Nihayet taştan köprüler yapılmağa merleri büyüktür. Fakat bu dört büyil1' 
başlandı. Bu devir aşağı yukarı üç bin kemerden sonraki gözler küçülür. 
seneliktir. 
·Yüz sene öpce yapılan dökme (Font) 

daha sonra y~pılan demır kôprülerden 
• sonra bugün ~elik köprüler yapılıyor. 

Bunların bir çoğu asmadır. Geçenlerde 
Sanfransiskoda yapılan çelik köprü kilo
metrelerce uzunlukta bir şaheserdir. Za
ten şimdi taştan köprü yapmak usulü 
~ bilhassa fazla genişlikler için - bırakıl

mıştır. Çünkü çelik köpruJer daha kolay 
ve kullanışlıdır. 

Bugün biz taştan yapılan köprülerin 
en uzunundan bahsedeceğiz. Bu köprü 
Trakyada Ergene nehri üzerindedir ve 
Uzunköprü adile meşhurdur. 

Alpulludan ve Uzunkoprü istasyonun
dan cenuba doğru alçak sıra te
peler uzanır. Alpulludan garbe doğru 
kıvrılan Ergene nehri demiryolu boyun
ca ilerler ve garpteki sıra tepelerin şar -
kından cenuba doğru sarkar. İki sıra te
pelerin ortası dümdüz bir ovadır. Bin beş 
yüz metre kadar genişliği vardır. 
Yazın sulan pek azalan Ergene nehri 

garpteki sıra tapelerin eteğinden akar. 
,Fakat kış gelince taşar ve iki sıra tepele
rin arasındaki ovayı baştanbaşa kaplar. 
Yahut batak haline getirir. 

Uzunköprü işte bu ova üzerine yapıl
mıştır ve her mevsimde ovayı geçmeye 
imkan vermiştir. 

İstanbulun alınmasından sonra Avru
pada daha büyük bir ehP.mmiyet kaza -
nan ve yerleşen Osmanlı imparatorluğu 
Avrupaya karşı yaptığı harpleri sıklaş -
tırmıştı. Gerek ordu ve gerek orduya gön
derilen silah ve erzakrn bu geniş sudan 
veya bataktan geçmesine imkan yoktu. 
Çok şimalden dolaşması lazımdı ve bu 
hal yolu uzatıyordu. Bazan geçilemiye
cek bir hal alıyordu. Menzil işlerine eh
emmiyet veren Osmanlı devleti buraya 

Köprünün 144 gözü vardır. Bir ucun • 
dan ve biraz yandan bakıldığı zaman 
köprü gözlerinin muntazam şekilleri za" 
rif bir mozayik manzarası yapar. Yazın 
yalnız iki veya üç büyük gözünden sil 

akar ve diğerleri kuru toprak üzerind~ 
kalır. Kışın köprünün genişliğince bu • 
laruk bir su, bir de,ııiz iibi genişler v.e U"' 

zun zaman böyle kalır. :Maamafih bu Sll"' 
lar çekildikten sonra da bir müddet ova, 
bataklık halindedir. 

Uzunköprü küfeki ve kefeki dcnileıl 
taşlardan yontma olarak ynpılmıştır. An· 
cak iki araba yanyana geçebilecek kadat' 
geniştir ve yaya kaldırımı yoktur. Sağlı 
c.ollu muntazam korkulukları vardır. Bii• 
yük gözlerin üstüne düşen korkulukla "' 
rın üstlerinde çocuk kafası büyüklüğün· 
de taşlar vardır. Bu taşların köprüye 
başlayıp ta bitiren, faknt yaptıkları yı .. 
kıldığı için idam edilen mimarların sa -
yısına delalet ettiği ha!k arasında sö)' ' 
lenmektedir. 

Mimar Sinanın eserlerini sayan ('feı .. 
keretülebniye) de bu köprünün adına te
sadüf edilemedi. Tamamını kendisi yap
madığı için buraya dahil etmemiş olacalt· 

'ğ. ve Yoksa onun tarafından ikmal edildı 1 

evvelki kısımların da bugüne kadar ya
şamasına sebep olan en mühim kısmını 
bizzat yaptığı muhakkak gibidir. 

Turan Catı 

Gayrimübadiller hey't-ti geldi 
Gayrimiibadillere ait işleri takip .i· 

çin Ankaraya giden hey'et geJıniştıt· 
Hey'et Maliye Vekiline bono işleri, sa· 

. a· 
tışların fazlalaştırılması hakkında ı~ • 
h~~ ve~miştir. A~ni zamanda ?ayrde 
mubadıller nakdı tevziat talebınde 
bulunmuşlardır. 
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d aahar bayramı İzmirde güzel bir hava· 
a Çok gu-zel miri> B' l 

h. k geç •• """' ... r. ın erce genç 
.. ıe tepli b 
.,. ahar bayramını kırlarda me-
~~ • • J 

l J erlerınde geçirmişler ve pik nik eğ-
erıccı · . . 

l:ı h erı tertip etmişlerdir. Fotoğraflar, 
a ar b 

1 . ayramında kırlara yayılan talebe· 
erı gös•--· 

o.crıyor. 

Amasyada yaz faaliyeti 
Amasya (Hususi) - Sayfiye mevsimi 

Derbent, Çakallar, Şeyhr.u, Akbilek gibi 
mühim bağ ve bahçelere gôç başlamıştır. 
Civar kaza ve vilayetlerden hava tebdi
line gelenler pek çoktur .. Bu sene Sam
ıun - Amasya tenezzüh trenleri birer 
hafta ara ile Samsundan Amasyaya, A
masyadan Samsuna işliyecektir. Bilhassa 
bu son şekil her ild memteket halkını da 
sevindirmektedir. 
Şehrin imar işleri bütüu hızilc devam 

etmektedir. İstasyon caddesindeki bina
ların istimlakine başlanmıştır. Şehri -
mizde sıhhat işleri de yerindedir. Önü -
müz yaz olduğu için bazı hastalıkların ö
nüne geçmek için şimdiden tedbir alın -
mıştır... Yirmi senedenberi tamir gör -
miyen ve dibi köşesi delık, deşik bir hal
de bulunan hükiimet konağı mükemmel 
8ir surette yapılmıştır. 

Sayfa ~ 

.. 

Milli küme maçları 
acaba ne 

• 

netice verecek ? 

Milli küme şampiyonluğu için en kuv. 
vetli namzet her zaman bıribirlcrinin ra~ 
lcibi olan Galatasarayla, Fenerbahçediı 

C. Şahingiray 

Yeni nizamname hakkmda 
bir toplantı 

Ankaradan gönderilen yeni nizamna
meler üzerinde konuşmak üzere, dün, İs
tanbul klüpleri murahhasları Parti mer
kezinde, mıntaka başkanı Fethi Tahsinin 

riyasetinde toplanmışlardır. Münakaşalar 
dan sonra klüplerin fikfrlerini tahriri o
larak bildirmelerine ve cevaplar üzerin
de müzakereler yapılmasına karar veril· 
miş ve ikinci içtima 24 Mayıs tarihine ta· 
lik edilmiştir. 

Bundan başka dünkü içtimada 19 Ma
yıs gençlik bayramında yapılması lazım ' 

gelen işler konuşulmuştur. 

Futbol topunun ağırlığı 
azaltılacak 

Arsıulusal senelik futbol kongresinde 
futbol topunun ağırlığının azaltılması 
hakkında bir teklif yapılacaktır. İngilte
re federasyonu ikinci derecede kli.iplcr a
rasında yaptığı bazı tecriı belerdc futbol 
topunun ağırlığının 395 ile 453 gram ara
sında olması lazım geldiği kanaatine var 
mıştır. 
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SON POSTA 

" ~on Posta,, nm 
Müsabakası: 

c Baştarafı 3 
üncü sayfada ' Ankaraya bir sanayi hey'eti gitti Gümrüklerde işler fazlalaştı 

rafını aldık. Her fotoğrafı üçer parça· 15 şub"'ta "'a"-- .nı ....... -.ı.ıere geımlş ol~~-
b. ld"k B nl b. b. ı ·ı k Memlekete serbestçe ithali kanır altına .. ... uıu .,~..,.,,.. ıi 

ya ö u . u arı ır ır en e arış- alınacak olnn bazı sanayi maddeleri hak - malların 31 mayısa kadar çıkarılması ha de 

Ve tırdık. Bu parçalardan her gün laa.Iet· kında rapor hazırlayan sanayi Blrllğlnden kındald karardan sonra bir hafta için gıı 

? 
~:c:ç e~:~~:k~;:~ec~~~~~rıg: ~a ldiı~~. ~:;~=\~e = ~:ı =ı:~~ ~m::s:::~ra v=~~:ır· unııt 

• bitmiş olacaktır. Sizlerden bu resim temsil eden bir mürahhas bulunmaktadır. edi~.ekt:dir. dar 

1 Hey'et, Anknrada mu:ımelc vergt.çfnin Oumrük fd:ırcsi 31 Mayıs altşamınn kıl • 
• parçalarının her üç tanesini bir araya gümrüklere ircaı ba.kkmd temaslarda bulu- bütün muameleyi yetiştlrebllmek için ser bl-

yapışlırarak bir fotoğraf vücude getir· nacak. bu hususta haz.ı.rlana.u lfıyiha üze- \islerinde bazı değişiklikler yapmıştır. D~ere 
menizi istiyoruz. Bu iş sizin için hiç te ılnde çalışacaktır. 11 işlerde çnlı§an bir çok memurınr gişe 
zor olmıyacaktır. Çünkü gördüğümüz verllınlştlr. eıcete 
gibi bu üç resim parr~c:ı ile beraber fSTANBUL Normal itha.lfit rejimi ile meml ,,_ 

Kadm az söylemeli, çokl Er e hassas ruhlu olmah, 
dinlemeli 1 bakmasım bilmeli 1. r- giremeyip te yeni kararnameden ıstifade t 

ayrıca parçaladığımız resimlerin as.ıııa Ticaret ve Zahire Borsası deceıc oıan e11a, t.ısmen pamuklu ınens:. 
Beni mes'ut edecek kadın şudur: İdealimde yaşayan erkek uzun boylu, rını da neşrediyoruz. bartç olmak üzere, 31 mayısa kadıı.r mc tıı· 
Vücudu: Teni beyaz. ~hresi yuv rlak, simsiyah saçlı, simsiyah gözlü. mat es· Parçaların yanında hergün tanınmış 4/5/937 kete girecektir. Pamuklu mensucntın rnlk re· 

sa"ları siyah ve kıvırcık .. Gözleri elfı.. kir~ mer. kalın dudaklı, ~""";.: nmzlı, musiki bir slınan.ın fotogr· alını bulacaksınız. rı fazla olduğundan ve bunların bedel ve 
:s 

0~ ~- FİATLAR simlerin! vermek lçln de kllfl para buluna ' ı-'lkleri ve kaşları uzun sıyah ve yolun- ile meşgu~ basas ruhlu, çapkın tavırlı. Parçalardan biri bu resim, diğerleri mıyııcağmdan bir kısmı pamuklu mensuc&' 

mamış. Balık etinde, boyu orta. Bakmasını bilen ve baktığı 7.aman bir ka- daha evvel çıkmış veya daha sonra çı- C 
1 

N S 1 J Aşftğl Yukan tın bu müddet zarfında memlekete gıreıııe-
• Tnbiati: Az söyler, çok dinler. söyledi- dm üzerinde tesir bırakan bir erkektir. kacak resimlere ait olabilir. mesl ihtimali çoktur. 

ğini dinletir, sesi ve sözü. munis, evine Yüzünün bilhassa etli olmaması tercih Yapılacak iş şu: Bu resim parçalarını B:ığct.ıy yumuşak l K6 :4 ~·ı~· Yeni bir gümrük müsaadesi 
Ye çocuklarına bağlı, kanaatkar boy lan- edilir. Söz.ünü tutar, evine bağlı, eğlen- kesip saklamak, yanlanndakı modelle· Buğdny ~rt 

6 1 
s 

0 
d o-

.mağı ve boyayı sevmez. ıcabında maişe- celerinde işi ihmal etnıiyen, sözünü ge- ri de kesip ayrıca hıfzetm.'tk resim neş· 4 s · 4 10 Metre murabbaı 600 gram nğırlığuı a 
k b. d·1.:. • U bili. ı..:- _.;ı_ '--'· rı· b•tı:ı.~en son'"a mod,.,llere bakarak Arpa 4 o5 lan ve gümriik tarifesinin B - 106 pozJ.s"': .tinı temin edece ır ı~ sana r. çirmesini bilen, genç u.u; uı..wm ouu.ı.u.L • ~ ... " Çavdar 4 2S ., nuna giren yünlü kumaşlardan (yalDlZ g1I 

. Tahsili: Hesabını ve evinin idaresini Ankara Ymışehir N. b.er üç ı6İm parçasından. bir fot~af Kuşyemi 4 2S 4 35 bardln kaydile) Norveçten 2000 1tllo ~ 
bilecek kadar bir tahsile sahip Qlmalı- (Sarih isim ne adresinin neşrini meydana getinnek. Keten tohuma 9 20 o ithal edilmesine karar verllmiş ve dün Tiit' 
dır. istememiştir) Bu suretle elinizde 80 resim olacak, _ ·--- . kofise blldfrllmiştlr. 

Sey1ıau Ceza nıind.e Nev1ehirli 
Hayri Sağlam 
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Erkek herşeyden evvel dUrUs~ 
w sadık olmalı! 

bunları sarih isim ve aclresmizıe bize 1 f • Frank yükseliyor yollıyacaksınız. İşte müsabakamızın ~ - Yeni neşriyat 
ffl h sası bundan ibaret~.ir. FraMız frangı tld gündil.r yüt.selınekW 

n ç Resimleri gönderme müddeti gaze- Kooperatifçi programı dir. Dün 17•56•25 de açılmq l'l,.58 de ~ 
Kadın mad:rab:m:a ciiŞlnülü.rse ya çok mışt.ır. Enelld güne nl&betlıe 60 santıns 

, tede resim neşr~ müddeti bittikten son Aziz dostum Hakkı Baha, bar.a bir ldtab dar yükselm1ft1r. 
güı.cl. yahut ta çok zen • olmabdır. 'Ba- r& üç haftadır. Bunu müteak1p netice gönderdi; bdtnn, güzel bir şey: Buyük üs- ünitürk 20,15 de açılmı.f 20,32.5 da ta• 
na kalırsa ben tahsil • • eh~- ilfuı edilccek~ir. tad Charles Old'ln ~ r bir eserinin ter- panmıştır. Sterlin 622 - 625 dlr. 
yet ftmlem. Yeter ki kncnsına muti ve Birin . bir beş.bi.ry de~ ikin Kooperafilcl. Programı. n:n.ız. gü- Almllıiiimlıllll--------~ 

Beğendiğim erkek tipi: Orta boy. boyu sadık olsun. Hayatta kadını idare edecek . cıy,.e . ı 
1 

er
3 

t,.; .. ;. e birer zel. klA.slk bir türkce yazan Haklı Baha, 
ile mütenasip geniş omuzlar, kumral dal rkektir a- ellik: hiç bir rol cıye 2,5 ~ bır at~ ~y . Gid'ln bu eserini, kendisine mahsus dikkat lstanbul Borsası kapanış 

• · · · ah ··zı sempa- e • uz altın \O k 1c.1ve yarnn~r altın. 20 kı- ve itina ile tercüme etm'•, muhakkak Maa-galı saç, manalı. ırı sıy go er, a a N. -•-1 mlar varoır ki • -r-F -~ 6S "" 
t .k b. ·· oyn m ı; ıce 0 ......... ' ciye çeyrek altın ve dıa-er. l ok.uyu· rif VeklUetinin yard'mıı ile neşr ve memle-
ı ır yuz. b - ~ .ı.-;..,._.:-~· ~ o; · 

.. _ ugun so s ..... ~...._.~ .. u. cuya ho'jlarına gidecek hedLyeler vere· kete mühim bir: hizmet ıra. etmiştir. 
Ahlakı: İlk aradığım şey. durüst ve sa· . hdiv ç bir kumardır. Düşeş tarsan ne ceğn ~ Kooı>mıtifclllk. ıçtımal ru~at nmının çok 

dık olmasıdır. Yerinde neşeli, yerinde ali. du tarsan gündür. " · mühim bir şubesidir. Başka memleketlerde 
· ddi lmal dır l bu 1llm şube;lne ald ncşrcyatt bir asırdan -cı 

0 1 
• Da~ • Hikmet a e a bcrr. bn.şlı başına bii.yük bir kiitüphane vü-

Tahsili: Herhalde yüksek tahsil olma- (Sarih adresi mahfuzdur) Şehrimizdeki cucb getlnı2fştır. Bilhassa .Aiman ve İngiliz 
lıdır. Mesleği mevzuu bahi<; değildir. İh- _ 268 _ - de kap.:ın _ cmertndetı n~t. müooı:-.. asn, büyük bir 

üyacı karşılayabilecek kadar iyi bir ka- Esmer kadın y a ha . . ~- . d- -nru - pbane teşkil eder. Fa.btt, :wie o dlller-
zanç sahibi bulunmalı. uvasm ması ıçın uu: karar uşu de d.cğ11r kilçı.ilı: dillcrde de, mesela, Ballaın 

but 1 mf!ktedir. Halkevine bir radyo a.Jınına51 dillerinde de pek çok n~lyat vardu:. Bizde 
Zonguldak 362 Z. . mer 0 Uf k . Yakında Eskişellirde bu bahse dair yapılmış olan neşriyat pek az-

(Sarih i.nm ve adresinin eşrini Beğendiğim kadın tipi:. büyük b"r pos+...ahane b.iruısı da yapılacaK- Hır. Bifh~. dünyanın en büyük üstııdları-
• Çehre: Küçük değirmi. saçbr. gür ft t "7:-t Bankası v:mrrufaki s:lha bu nın bu husustaki eser rlndeo yapılmış ter-istememişti1") . ır. LAJJı. ~ • _ • - • cumeler hemen hiçı ~oktur. Araca bir. du -
. koyu kumral, gözler iri Te ela, kaşla!: in- ın • ı ın istimlak ed:i?miŞir. Bu Jll'. ES- ı:up durup kooperatl.fcllikteıı bahseden bir 
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- ce uzun, burwı toplu, ağız küçük, esmer kişehir istasyor.umm peı-a:rıian: da geni.ş- mcrtııeketin bu kadar kltabsıı olnıa.m cidden 
Evlenme kumardır, kadın şöyle ten. ince uzun boy. Kadında aran mı- letilec İstasyon binası büyülfille - acınacak bir şeydi. Aziz dostum Hakkı Ba -

bo··yle olsun demek boş ~ey f, z.ellik kaş ve göz güzcllitidir. Esmer ka- cektir. tstasyondaki büfe asri bir §elde h03'1. bw eseri tercüm& etm~ oımnsmdan cto-
1" dınlar erkeğine ve evine çok ınerbuttur. k __ , __ ,_tır lnyı bilhassa tebrik t"e emekdar b!rlroopera-

- am.r .. ı.aı.."UA • ille! sıfatlle kendlsin kkiiı: edcrlm. 
Kadının yüzünden ziyade içi ve vücu- Tabiaü: Asabi Qlmamalı. D ima güler Eser. feise!e ile; lQtimnJ..va.t ile. iktısadJyat 

du güzel olmalıdır. Beyaz bir teni ve top- yüzlü ,.e bilhassa eır~,..nin kederlerini S Si ile meşguI oia.n bütün mualllınierln. büLıin 
luca bir vücudü alınalı. Sade ve temiz bir .hafületecek kabiliyette. sadık ve müşfik Ünfttnite- tafefJe?erfııln vo nnıayet koopera-
tuvaletie giyinip kuşamnalı. gliserinli, alınalı. Gaziantep (Hususi) Lise. tahminin ti! memu.rwmm ve hat.t kooperatlfd köy -
vazelinli, krem kokan kadından nefrete- Tahsili: Tahsilli kadın mağrur ve \~ fev • de nğ t ~~ üç lüicrin derece derece iney.ır:IJ'acak, deıd-

scne içinde talebe sayısı dôı:t ~ye- !er.ine de"la olac&k bir ~d.lr. Gide. sade bir 
derim. olur. ilkmektep tahsili kafidir. d. - elli llrlamıştır &m smrlta (50) layı bllha.s.5a tebrik ve emektar blr koopera.-

Diğer taraftan bence E>vlenme bir ku- MaTdin Şeref Al-soy l yuz ye · tlfc.i değil. :tynı zamanda bir edl.b kadar 
talebe mevcuttur. rm:kn ve: d~tr bir ta.tem sahttıf otan bQ-

mardır. Bu yüzden kadın §Öyle olsun. er- (Sarih adresinin neırini istemeuıi§tir) Lisenin i e.ttiği binalar ihtiyaca ka- - yazıcıdı:ı:.. kla derln duy-
kek böyle olsun demek bas şeydir. Tah- _ 269 _ fi olmadıktaD ba§ka me.knf>be de elverişli • 1 a.ı YO lrm!z" ıt biı: hoca, 
sile gelince, kadında bunu anlamam çını.; E k l l I d ğildir Şehre. bil: buçuk. kilımıetre. me- bir kooperatif mecl.1ibu4ur. Bana. tentld: 
kü tarihte geçen güzel kadınların tahsil- rke zeng· o ma 1 ef,..:,.ı . cl lise b.i.ıı.a.Lan ç<>k dşğpuktıır mem ricaslle gönderdlfi_i ~l muxa!!aldye-
ı · sa c:ue an . · tini f,)~ • • Türt. atuyucclann& bıı satırlarla 
en mi vardı? Kleopatra okuma bilme- Bence erkek çok zengin olmahdır. Tipi: (75) mevcutlu pansı))OO. dersh.a.nel.eı;den takdim etmeği tercih etı ÇW:ı.kü eser - * 

diği halde tamam beş hükümdarın başını . Orta boy, geniş omuz, iri bir vücut,. si- beş yüz. metre mcsafcdedix. · bir tSe%d!r, ·· ete, tiiFkttde- n!dlr 
yedi. Böyle bir kadına hen de başımı ter- yah göz. kıvırcık siyah sa~ muntazam Gaziantep gibi zengin ve geniş bir şe- görülen güzel bir tercümedir. . . • 
ketmekten çekinmem. 'Milyonlarca lira azar hir için her şeyden evvel lise bina lHuhıttın 

fiatları 4 - 5 - 1937 
ÇEKLER 

Açılış KapanJŞ 

Londra 62-4,50 62S.00 

Nev-Yorlt 0.7904 0,789S 

Pam 17.S62S 11.SS 

MllAno 15,02 ıs,ooso 

BriWd 4.6810 4.6115 
AUna 87.St 87.~ 

Cenevre .3,455 S,4520 
Botya 64.0S12 '4. 
Amsterdam 1.4405 1.094 
Prag 22.687() 22,6688 
Viyan 4.222.S 4.2192 
Madrid 13.931(• U .92 
Bcrlln 1.9660 1.964f 
v~ 4.16 33 4.16 

Budapeşte 5.9792 J 9760 
Bükre§ un.t.1l60 107.Sl 

Belgn.d S4.427S S4.41> 

Yokohama 2.1sıo 2.7486 

Moskova 2-f . 1575 24.t77S 
Btokholm 5.1062 .S.1058 

ESHAM 

Anadolu IDl· ~. 60 
peıln 

A. Şm. " 60 ndell 
Bom.onu - Nütar 
Aslan çimento 
MerkU bank.as 
fş Bankalı 
Telefon 
İttihat ve Değir. 
Şark Dettrmenf 
Terkos -

23.70 
00.00 
00,00 
14.20 
00.00 
9,SJ 
8.00 

10.60 
ı.ıs 

ıı.o.ı 

".70 
00.00 
a.>.Ol'I 
14-20 
Ot.00 
oo.oo 

ISTİKBAZLAB servetim olacağına, süt gibi beyaz, boylu Ahlakı: Kıskanç. tiV2f" Çağla tarafından 
-.ıı-,· r. anlan Açılq 

poslu, etine doJgun bir f'Şim olsun, ka- Tahsili: Olsun, olmasın. t%! nci sa T\1rk borcu 
1 

Peı1n 
fidir. Zongulclak Post rest.cıu.t ği Ziraat gazetesi - Ziraat mektebi mezun- , :ıı ı vadeli · ~:~ 2(1.s:ZS 

Sirkeci Çankaya perukar l::ı.rının ne~rettiğl aylık mecmuadır. 8 inci yıl , 11 n vadeli t9.9S 20.0S 

salonunda Rıdvan 361 A. K. ı ıra,ym - . '------------~ (isminin ne§Tini istemem.iştir) arlık - ~ ncf nıımarnsı çmn~. 

Son .Posta'mn Tefrik $81: 24 mU}"Or, . on lir . vemm orada •. m.. Tur:hania bi:rblıierine bakıştı!~: 
m ; ~kilı-r gıde.rim S:mra Tmbam 'baştan aşağıya süzdü: Merdivenlerden yukarıya çıkarkeJl ı; 
_Yalnız bfr şeye carum sıkrlclı Bun~ - Bu ne şıkilltL lent: . :.. deı> 

lann çoğu. çoluk çocul-..!~ Em:rindenı pa- - Şıklık nerede!_ Arkamdaki dört - Ben bugün geleceğimizi diill 
ralarmı almışız gµ,i, iosam bir tuhaf beş senel· kostüm- haber vermiştim; nasıl olur?- Jıe 
geli,>'.'OrL - Ne o!ursaı. o!Sun. belli ki, ~k iyi Diye söyleniyordu; soııra birdeJlb 

~·ıtilCiTLENGi~ 
- Bende oyun oynıyacak para yok .. , 
- Canlffiı nasıl olsa sana ödünç ve-

receğim, demedim mi?-
- Bakarada benim şansını hiç tut -

maz. 

- Baksana, ne kadar küçük oynu . 
yorlar. Kaybetsek bile üç beş liranın 
içinde ... 

Masanın bir kenaı ına da onlar sık1ş
tı. Bülend. pek alışkan görünüyor, pek 
atılgan oynuyordu. Öteki oyunculann 
çoğu onlardan gençti. İçlerinde mek -
tebli denilecek yaşta olanlar bile var· 
dı. On'ara karşı, Bülend hemen her el· 
de kaz nı) ordu. Turhan da bir iki gü
zel pas tutt.u. O da bir hayli kazandı. 
Gece ~uısından sonra saat bire kadar 
oturdu'ar. Bir iki el daha üstüste ka -
zandıkt ~n sonra Bülcnd ayağa kalktı. 
ÖtekiJnr: 

- Nereye canım? .. Daha erken! .. 
Di) e onu salıvermek istemıyorlardı. 
- Yarın sabah erken kalkacag:m. Bu 

akşam şöyle bir uğradım!. 
İçlerinden birisi, yarı şaka, yarı öf· 

1<eli· 

Y azaıı : KomaJ Raaıp - Zorla alm!Y?r~ ya~ oyn~masm - Ofu- tem elin çkmışt. anlamış gibi: . iitl 
larL Hem ~ ~~ saıylec:ruenne b:ı.k - Lcmchada iken.~~ - Hep senin kabahatin, dedi- . ~-

- Kazandın ya, artık 5a\'UŞUyorsun!.. ma. kazanınca anl'ar da hiç cf::ıu.maziar,. - ~~t tia İngiliz fu!an ... Btm.la.r telefon ettiğin z..ıman, Bülent ~ el , 
Dedi. Bülend pişk::tndi. Atd?rmaru: ·savuşurlar... mtık hiç kimsede .tma!fu. 'emesin, demişsin ya, 0 da btıgüD .~~i!· 
- Bak ra bu... Kazansan rla1 kay . . İkisi neşeli idi. 'r' ay Tı:aranılın., - B!zde de yenWni alacak para ol· .:nekten ,-az geçtiğimhi 7.anne~; , 

~tsen de çok oturmağa getmez. Hefa here hiç mm gelen pa:raı h.emf1l he~ m:ıdkğ.ıı içm,, eri takiym:ız.. Beiki de sana kızdığı için sokağa ı.--
bır kaç el kazandın m.ı, herrren kalka - kesf sevindiriyorfl_ - Fena değfill__ Lebibe., İngfli:zlerin mı.ştır. • , 
caksın;. Bunun kitabında böyle yazı • fiç dört rnttenlııeri Leb'beniu ffiktr.. ~İD.İl pek beğenir. O da~ kD- Tur~ Lebibeyi göremeyinCe, b~r 
yor!. dIS?~ hiç açrlmamıştr. Ayr.ıiı.rken Ttır - lej;ind:e oku4U; Tilibiriniıle pek ~buk denbire içinde derin bir acı duydu; 111 

- Eksik olına, biz kitabı ôktımadan, han,. • eta k d" ···nden amd:aşmm a:ıtlaşacaksmızt. • yandan da: tl· 

sayenizde, öğrenm~ oluyoruz ama her· yüzfuıe baktı. Büiend: . ram.va~ bmdiler. O~beyde m- _ Böyle olduğu daha iyi, di~~ , 
k~s buraya para kazanroıyı gelmiyor - Biliyorsun ya~ d~. ~ akşam ~iter. Şışü~- ~~ıı:'1 ın~ cadde Nasıl yüzüne bakacağım, diye d~ 
kı. .. Eğlenmeye geliyoruz!. saat üçle buluşacag'l.Z'. Beni: çak bek - i'i2e:tind'e, büıyük bur~ ev.n kaprsı- n-yoll'dw:n. .. , 

. - Öyle denir de gene değildir! .. Hem letm~. !~gelir, matbaada gene ba- n:: çaI'.d ıa:. ~.t.amım filmıetçiye ve- u_ Ne ise, bir saate kalmaz, elbe' dO 
öyle de olsa eğlenceyi tadında bırakma- şına dıkıhnm. . • ~ Buient: • l"(fi' 

lı... Turhan da artık sesım: çıkaramadı; - E:c..~ mI1'. n~ Hizmetçinin Bayan Beraat 0" 
öylece ayn!clılar. Diye sordu. Ifumetci kadının eline üç beş kuruş 

sıkıştırdıktan sonra çıktıl:ar. Bülendı 
Turbana: 

Eimıetçf:: ği kim?. it C' 

L b~- . . . t :rJerB ~-Ertesi gjin Bülendden i5nce o, :Bey- - Paşaı,. Kütüphanesinde... Bayan - e ruı:nın annesı, ış e... rıtı 
oğluna çıkmrşh. Buluş caklar.ıı yere Beraatie Bayan NUiVeyre yukarıda ... dip te ~imdiye kadar adını bil~ ~~}lll!·· 

- Sen ne kazandın?-. 
girmeden, cadd de öiraz dolaştı;. &ası Bay.an: Lebf}Je sokağ;ıı çıktL cfrğın kadln ... Kaynanan olacak, · J<ıb,~ 

Diye sordu. çok geçmeden Bürent te gellli; sanki - Ne zaman~- Arif Paşanın evi çok ince, _ç0~e es1'1 

- Kırk beş, elli lira kadar olacak, yo da buluşmuş gibi oldu!ar. - Bir saaf kadar oluyor. bir zevkle döşenmişti. Her kaşe ıo :ır, 
sanırım. 

- Fena değil!.. Hem vakıt geçirdik, 
hem de üç beş kuruş almı.ş ofduk. Ben, 
pek ters bir kağıda düşmezsem, çok de
fa kazanıyorum. Baktun ki şansun tut-

- Şuraya gırip birer kahve içelim - Öyle ise domresi yakındır. Nere- haWar, değ€rl büyük esl~~ ~;re ıle 
mi. yoksa doğru gidelim mi?_ ye gitti, biliy-0r musun?. tablolar vardL Biraz sonra ~~ İ''ı 

- Sen bilirsin. Ben artık gözü ka - - Paşanın içme suyu azalmış, oto - aı:ınesi onların yanına geldı. 
palı, sen ne dersen onu yapıyorum. mobille Büyu!tdereye gidip damaca • şanın karısı: .,ad 

- Vaktile gidelim, daha i~ ... Kah- nayı dolduracaktı. (Arkası 
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iTTiHAT VE TERAKKİNİN SONU 
1 

L TalAI, Enver ve Cemal nasıl kaçt ı lar, nasıl öldüler? 
Yazan: Eski T an:n Başmuharriri Muhittin Birgen 

Askerler sanki gizli emir almış gibi 
silahlarını gizlemişlerdi 

şu!e~~!nin ruhunda hakim olan gizi~ Fakat, işin en güzel tarafı, ruhi olan Ferit hükumetinin iştirak etmesi im -
' ı nnsız felsefe, hepsinin k:.ıfasında ciheti ve bu bakımdan manası idi: Bu- kanı bulunmadığından, Mustafa Kemal 

~:ş:;:~ ?azariyesiz hayat biigısı, ilmi lanık gördüğü asayış şartları ıçinde, eş. paşa, ancak kendisince mallım olan bir 
dir pırıque hayat felsefesi aynı şey- k!yalığa kalkmış olan herifler, milli sebeple hareket ediyor, demekti. 

Bu 
1 

tehlike karşısında, b.rdenbire mahi - Bunun için, o gün Mazharın getirdiği 
ne ~lar farkında olmaksızın birbirle\i yetJcrini değiştirip bir nevi başıbozuk lhavadi.s, beni hiç te hayrete dü~ürmedi 
ad ya aşıyorlar, ben de bu yaklaşmayı' jandarma şekline giriyorlar ve hemen ve onun verdiği havadise de derhal 

nn adım tak" d" } . 
Artık .. .. ı? e ıy~rum. wmen eş~ıyalıktan çıkını~ b.u~unuyor- ınandır~.:. ~aten, gazeteler onun hare -

sele k koylu ıle eşkıya arasına~. me- lardı. Hatta bu sergerdelerın ıçınde Ar- ket ettıgını haber verdikleri sn-ada da 
Bila~lınamıştır. .. .. . navut olanlar bile milli ruh.~n ka~aran Mazhara söylemiştim. «Bu gidişin al -

nışıp .. ara daha buyuk eşkıya!arla ta- dalgası altında kaybolup Turkleşıyor - tın,.,dan bir şey çıkacak!• demiştim. 
dı" ' ~ç. h~~!a kadar aralarmda yaşa- !ardı! Zaten, her şey böyle bir isyanın çı -
nı~ım ıçın .~grendim ki hakiki eşkiya- ilk havadisler kacağını, çıkması lazım geldiğini gös-
tur· zba.t:n .kuçük köylü ile meselesi yok- terıyordu. Onu, Mustafa Kemal Paşa • 
eşk' ılakıs küçük köylü Çakırcah gibi Günlerden bir gün, lnç unutmam, bir nın çıkarmış olması da gayet tabii idi. 

ıyayı kah 1 k akşamüstü, bizım çiftlik binalarının A 
Eşkı r~many 0 ara tanımı~tı_:. Skerler hazırlık yapıyorlardı . Y~, eşraf ıle ugraşır. Ancak. hıka- ~arşısmd.aki küçü.~ ~.ir tepede, yorgu~- . 
Yesını yaptığım devirde Kocaelindeki 1uktan bıtap, sırtustu yere yatmış, du- Yukarıda, Istanbul belediyesinin hu-
Çeteler, bizim külüstür Arnavut Ali 1 şüncelere dalmış olduğum bir sırada du~ları haricinde, köylüler arasındaki 
Ç:tesinin hareketlerinden anlıyorum kulağıma ayak sesleri geldi. Başımı çe- 1 degişmeyi ve ruhi haleti kısaca anlatır
kı, artık eşrafı da ayırmaya başlamış _ virdiğim zaman, arkadaşım Mazharı ken nasıl eşkiyanın bıle imana gelmiş 
!~· I!ürriyet ve İtilafa mensup olanla- yanımda gör~ü~: . . . olduklarını göstermiştim. Halk arasın-
e d.uşmandırlar; eğer varsa ki _ bu ~ San~-~uhım havad.ıs_ter .getırd~~· da bu hareket böyle devam ederken is-

ş raıt dahilinde artık köylerde itilfıfçı d~dı; dedıg:n oldu! Babıalı ~çınde bu - t~n~uldan da bana ınl:lemadıyen türlü 
0~maya imkan kalmamıştır _ onlara, yuk bi~ tela~ v~r; ıslahat içın Anado - tu:ıu haber geliyordu. Kimi doğru, ki
y ksa, Rum ko··yle . k .. 1 .. 1 . ı luya gonderılmış olan Mustafa Kemal mı yanlış olan bu haberlerden anlac:ı _ mu rıne ve oy u erme p . . . . 1 1 "' 

saııattırlar. Eşk· a ·ç· de barındıgı· aşa, ısyan etmış, Babıa!ıde xıyamet an şey, memleketın bugünkii \-aziye-
tnı tak ıy ı ın k o·· d d·kı · a ·· · k b n a köylü .. .. h f mü- opuyormuş. on er ı erıne e, gon- tı a ul et~diği. hazmedemcdig· i idi. 
dar . sunu mu a aza ve d kl . d . . 1 , j t b . 
Jıg· aa ıle de mükelleftir. Bu, eşkiya - eBreceh erınd: e lpışmdan oıb~yor ~.rdmdış. , s an ul ~ıvarında bulunan askeri kıt'a-
dc ın dağbaşı parlamentolarında ezel - u a\'a ıs ge mez en ır mu et ı~r! sankı gizli bir emir aimışlar gibi, 

n kabul edilmiş bir kanunudur Ma- evvel, gazeteler, Mustafa Kemal Paşa- 1 sılahlarmı, cephanelerini hirer tarafa 
~eetn~i. Türk köyleri Rum çetcl~rin;n 1 n~n .~.nadoluya t.ayin edileceğınden, ~- sa~lıyo~lar, gerek düşmanın, gerek hü
köhdıd~ne maruzdur; şu ha}de Türk ~'.ldıgınden ve n.ıhaye.t te hare~et ettı-j kumelın .kontrolundan kaçırıyorlardı . 
:rn Ylerın~~ barınan eşkiyanın da düş • gın~en ba~setmışlerdı. Daha ıl~ .ha - Memlek~t~n milli unsuru, birbirile te-
anları otekilerdir. vadıs çıktıgı zaman, ben evvela ınan· 'ı mas halın muhafaza ediyordu. Bu te

madım; inandığım zaman da, bir :nüd- masın temininde türlü türlü unsurlar 
Jandarma V8 eşkıya det düşünüp kararımı vermiştim: Bu gi- vardı: Başta İttihat ve Terakkinin da-

Bir gün ı· E k. diş, her halde Damat Ferit hükume:ıni g· ılmış olan klüp teşkilatına aı"t un'sur-tacı 11 • Ç ren öyünden ru?len pos-
~ konuş d 0 b tutmak için, ona iyilik yapmak m:ıksa- !ar, birbirlerini tanıyan insanlar ara • 

darmaı • ·uyor um. , ana jan -
eşkiya ı~ın ~ert!erini yanıyordu. Sözü dile değildir. Kendisini, Nadi ile bir - sındakı şahsi münasebetler, bu müna • 
biziın . ahsıne getirdim. Gördüm ki, likte ziyaret ettiğimiz günün tesiri o sebetlcr etrafında toplanan yeni yeni 

Janda 1 G b kadar kuvvetli idi k.i onun her hangi bir unsurlar, evlerde, kahvelerde. ticaret-'Yahy k rma ar e ze civarındaki 
ııavu: . aptandan, Kara Aslandanı Ar- &urctle, bugünkü Istanbul vaziyetini hanelerde birbirlerile buluşuyorlar, 

_ 
0

ömerden dostlukla bahsediyor. takviye edecek bir vazifeyi üzerine al- havadis alıp veriyorlar, ne olduğunu, 
ha}) . nlar olmasa Türk köylerinin mıyacağı muhakkak idi. Şu halde, eğer ııereden geleceğini bilemedikler. bir 
D~rı haraptır! gidiyor ise mutlaka. kendince gizli bir hadise için hazırlanıp duruyorlardı. 

sureıtylordu. İşte, jandarma eşkıyaya bu maksatla hareket edıyordu. Onun muh- Herkes bir şey bekliyordu. 
Ö e dost olmıya başladı . temel maksatlarının hiç birisine damat (Arkan var) 

dev te. t~r~ftan, İngilizler de arada bir, 
tnüf gıbı IngiJiz atlarına binmiş süvari 
kaı ~~.z~~eri ile Kartaldan Büyükbak -
n °Yune kadar gelip Rumlarla mü -
bi:sebette bulunurlar, içerilerde olup 
kö e~. şeyleri öğrenmek isterler; Türk 
h r.ıu~~ri, bilhassa Samand•ralılar, bu 
na ı gormeğe tahammül edemezler. Bu
ma tnukabil BakkalköylüJer, çok şı -
Al~rmışla:dır; bereket versin Arnavut 

çetesıne! Ondan korkarak ne bize 
neB~e ci~ardaki köylülere çatamıyorlar'. 
ba ır gun Hüseyin Çavuş, sabahleyin, 

na dedi ki: 

l3 - Bizim çete kalabalıklaştı, beyim ... 
y u. akşam sekiz kişi geldi. Ekmeğimiz 
etışmedi. Bu sabah ekmeksiz kaldık. 
- Neden kalabalıklaşmışlar? 

y k Şile eşki~·ası bu 1araflara doğru 
~ a ]aşıyorlar. lki gün evvel Alemda -
l?ında b. k .. - b ti .. ır oyu asmışlar. Bunun için 
:r çd kışı Keçiörenden, iki de Samandı-
a an eşkıya yazılmışlar ... 
- Çeteye mi yazılmışlar ... 

.. y- Hani, söz misali, çet.eye girmişler. 
H .. azıl~ışları. sözü dikkate layıktı. 
d useyın çavuş, bunu polise veya jan· 

8~l'lnaya kaydedilmek gibi bir manada 
0Ylüyordu! 

i _o günden itibaren bize de ekmek 
tn.de tedarikli olmak düşüyordu. Çe-
eyJ beslemek bizim vazifemizdi. 

t ~ski hukuk nazariyecileri, devleti 
,a~f ve onun menşelerini izah için onu 

1 ş ıyalık ile başlamış bir müessese o-
arak tasvir ederlerdi. B izim milli mü
~delenin ilk 1Gmı.1danma sıralarında 
k a işte. Kocaeli yarımadasındaki harc-
11etıer bu şekilde canlanmıya başlamış
h' bu ha) devam etti ve bu çeteler bila
~r~ çok işler gördüler. Müsbet iş !ti
l ~ıl~ zayıf ta olsalar, İngilizlerin göz
~l'i~ın önüne, Türk hayntmın içini gör
ç ~g~ mani olan kalın bir esrar perdesi 
t; lıler ve Türk köylerini Rum çetele- ı 
ıne karşı hakikaten muhafaza ettiler. 

Kadıköy V•kıflar DlrektörlUğü 
1 - ~urguncuk Surp Lusavoriç Ermeni kilisesi, 
2 - Üsküdar surp Ha<; Ermeni kilisesi, 
3 - Üsküdar surp Gıırabet Ermeni kilisesi 
4 - Beykoz surp Nigagos Ermeni kili sesi, • 
5 - Kartal surp Nışan Ermeni kilisesi, 
6 - Kandilli surp Arakelos Ermeni kilisesi, 

7 - Kadıköy surp Takavor Ermeni kilisesi, 
8 - Kadıköy Rum Camaati. 
9 - Büyükada Rum > 

10 - Kuzguncuk Ayap:ındeli Rum kili sesi, 
11 - Heybeliada Rum Camaati, 
12 - Kınalıada Panaiye Rum kilisesi, 

13 - Kandilli Hiristos - Metamarfozis Rum kiJisesi 
14 - Çengelköy Aya Yorgi Rum kilisesi, 
15 - Üsküdar Profit - flya Rum kili sesi, 
16 - Paşabahçe Aya Konstantin Rum kilisesi, 
17 - Beykoz Aya Paraskevj Rum kilisesi, 
18 - Burgaz adası Hır'stos manastırı 

' 19 - Büyükacia Aya Nikola manastırı 
20 - Heybeliada Aya Triyado > 

21 - Büyükada Hiristos > 

22 - Heybeliada Aya Yorgi • 
23 - Kınalıada Hiristos • 
24 - Heybeliada Rwn Ruhban mektebi, 

113nları 

25 - Büyükada ve Ht-ybeliada yetimhaneleri, 
.26 - Haydarpaşa MuSE>vi Sinagonu, 
27 - Kuzguncuk Musevi Sinagonu, 
Cemaatlarca idare olunan vakıflardan semtleri ve isimleri yukanda yazılı 

vakıflara 2762 No. lı vak1flar kanunu ile nizamnamesine ve ollx!ptaki talimat _ 
name hükümlerine tevfikan tek mütevelli tayin edileceğinden isteklil · 
21/5/937 tarihine kada:: Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne alelusul müracaa:ı'1 
ilan olunur. (2513) an 
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1 Emllk ve Eyt•111 Bank••• Hini arı 

Esas No. Yeri No. su 
Depozitosu 

nev'i . T. L. 

143 Büyükada, Meyandros ı Voli 83 
Yeri yukarıda yazılı voli 1-3 sene müddetle ve açık arttırma He kiraya veri _ 

lecektir. 
İhale 15/5/937 Cumartesi günü saat ondadır. İsteklilerin şubemize gelmeleri 

(479) 

Posta,, nın Hikayeleri 

SON KURŞUN 

- Burası!. 

Otomobil durdu. İçinden çok güzel bir 
kadınla kırk yaşlarında bir adam indiler. 
Adam tekrar etti: 

- İşte burası.. §Uraya gömülmii§tü .. 
Kadın iki filemi birbirinden ayıran me

zarlık duvarına doğru yürüyerek: 
- Kabnnı görmek istiyorum! .• dedi. 
Kabre yaklaştılar. Kadın diz çöktü. 

Başını mezar taşına dayayarak sessiz 
sessiz, içinden dua etmeğe başladı. Sonra 
irendini tutamadı. Gözleri doldu; ve hıç
kınnağa koyuldu .. 

O zaman yanındaki adam eğildi ve: 
- Hadi dönelim artık! dedı. Burada 

kaldıkça daha çok üzüleceksin! Ağlamak
tan bir fayda var mı? Elden ne gelir ki .. 
Kadın göz yaşları arasından cevap ver

di: 
- Hayır biraz daha kala1ım .. göz yaş

larımı mı kıskan dm?, 
Sustu.. sonra sözüne şuuu ekledi: 
- Beni buraya getirdiğin için müte -

;;ekkirim. Seni daha evvel tanımadığıma 
müteessifim. Sen o bedbahtın ölümünde 
bizzat bulundundu değil mi? 

Mezarhktaki küçük b!r meydanı işaret 
ederek: 

- Burada mı öldü? diye sordu .. 
- Evet! 

- &n neredeydin o :wman? 
- Manganın başında .. mülazimdim. 
- Bağlı olduğu direkten uzak mı? 
- lfttyır! Mahkumun PJleri serbestti; 

ve hiç bir yere bağlı değildi. 
- Korkmuş muydu? 
- Hayır!. Tamamile so~uk.kanlılığını 

muhafaza etmişti. Asıl mücrim o değildi 
zaten .. fakat o elde bir rehineydi ve müc
rim kaçmıştı. 

Adam biraz durdu etrafına baktı ve bir 
şey hatırlamış gibi: 

Çeviren: F:ıik B ettem en 

zamanında öldürülür.. güne§! ıarmea-. 
hayatın neş'esini, faaliyetini hissetme • 
den .. fakat, onun idamı öyle olmadı. h6r 
küm müstaceldL 

- Ölünün önünden askerler ıeçti mır 
- Evet!. Sonra matem m.81'fl çalındı. 
Adam sözünü bitirdi. Bunlan anlatmal 

ve hatırlamak onu sıkıyordu. Şimdi ken
di sevgilisi olan bu kadın bir vakitlelı 
berikine aşıktı. 

SükUtu kadın bozdu: 
Mahkumun kulağına en son mülizi• 

kurşun sıkarmış öyle mi? 
Kırk yaşlarındaki adam, bu sualin kaı"ı

ş:ısında ürperir gibi oldu. Sarardı. Ve 91'1 

kmtı ile başını sallıyarak: 
- Evet! diye cevap verdi. Kulağıa 

arkasına bir kurşun sıkmak taamülden• 
dir ... 
Adamın sesinde bir titreme vardL Ka-

dın ona bakarak: 
- Nen var? Ne oldu? dedi 
- Bir şey değil! Hadi gidelim artık. 
- Sen onun çok yak1nında mıydın? 
Adam kekeleyerek: 
- Hayır .. evet dedi.. yani yani pek u

zakta da değildim .. 
Bakıştılar, kadın yanındaki erkeğin 

yalan söylediğini sezer gibi oldu ve: 
- Sen! Sen! diye bağırdı. Kur§UnU 

onun kulağına sıkan sendin ! 
Adam inkar etmek istedi; sonra vu 

geçerek: 
- Mecburdum dedL 
Sonra kadının koluna girmek için bir 

hareket yaptı. O zaman kadının yüzü 
takalliis etti ve birden müthiş bir sayha 
ile haykırdı .. 

- Bırak beni! Dokunma! ellerin do • 
kunmasm! 

Ve eski sevgilisinin donuk bir kütle 
halinde yuvarlandığı çimenlerin üzerine 
ansızın kapandı. - Bir sonbahar akşamıydı .. dedi ... Ba-

tan güneşin ışıkları, sarı a~açların üstün- ·v_a_r_m_k_i_n_u_s_h_a_m_ı_z_d_a ___ ----
de oynaşıyordu. Tabiat güzeldi o saatte 
insan hayata karşı daha çok büyük bir T •• k k 
sevgi duyuyordu.. Ur men iZi ••• 

Gene sustu .. yanındaki kadına baktı: Yazan : H adircan K11 çlı 
- Halbuki idam mahkumları fecir ı • 

--------------------~ 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
7625 Kilo ıskarta yamalık çul, Ahırka pı deposunda 

7 Adet hurda baskül, Üsküdar depolar gurubunda 

7500 Kilo Nikotin istihsaline mahsus toz tiitlin Üsküdar depolar grubunda 

14300 > • - > > > Boğaziçi • > 

4800 ıt ıt , ıt > > Ci bali ıt ı 

!)()()()O > > • • > > Cibali Fabrikasında. 
595 > Eski çinko parçalan Bahariye deposunda. 

1000 > > evrakı matbua Kabataşta nümuneleri ü:rP.rine 
4025 > İskarta kanavjçe ) 

5156 > lt ip ) 
ul ) Ahırkapı deposunda 2259 lt lt ç 

584 ıt • kınnap ) 
356 > > etiket bezi Cibali deposunda 

Yukarıda cins ve miktarları Ya7Jlı isknrta malzeme (17/V/937) tarihine rast

lıyan .. Pazartesi ~nü. saat lO da .~aza~lıkla satılacaktır. İsteklilem: malları gör
mek uzere her t,'Un hızaJarında gosterılen mahallere, pazarlık için de tayin olunan 

gün ve saatte ~ 15 güvenme paralariylc birlikte Kabntaşta inhisarlar levazım ve 
mübayaat şubesi müdüı lüğündeki satış komisyonuna müracaatları iJAn olunur. 

(2515) 
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• Son Posta " 11111 tefrikHı : 13 " Son Posta ,, nın büyük deniz romanı : 24 

Endüliis .Şövalyesi 
~ Abdurrahman BARBAROS 

Yana: A. R. ._ ....... Korsan Pe,inde 
Yazan : CelAI Cengiz Salih, Tarif ile beraber yeni kuracakları mezhebin 

esaslarını anlattı ve: " ispanyanın zapb iılerile 
meşgul olabilirim " dedi 

Tarif, Kont Cülya· 
nos'un sarayından 

çıktıktan sonra, der· 
hal (Sebte) yi de 
terketmişti. Ancak, 
bir kaç konak ye -
rinde kısa istirahat
lerdcn sonra, gece 
gündüz yoluna de • 
vam ederek; (Tel • 
mesan) a gelmiştL.. 
Tarif; teşebbüs etti
ği yeni mezhep işle· 
ri için, bu şehri ken 
dine merkez ittihaz 

gemisile kafileden Hüsrev reis 
ayrılmış ve kaçıiııştı 

etmişti. 
Kont Cülyano 

sun davetinden ha· 
berdrır olan (Hava
ri) leri, büyük bir 

Başbaşa konuşan 
gemicilerden biri 
Hüsrevin, öteki de 
Barbarosun adamıy. 
dı. 

Barbarosun ada-
mı biraz sonra orta· 
dan kaybolmuştu. 

sabırsızlıkla onu beklemektelerdi. Şim- vel halka bol bol (adalet) vadedecek -
dı , onun geldiğini haber alır almaz, ti... Şamdan gelen müstebit, ve fuzuli 
derhal koşmuşlar; etrafını ihata et - mütaassıpların zulmünden ve haksızlı
mişlerdi. ğından bizar olan halk; bu suretle çar-

Hüsrev Reisin Bar 
barosa ihanet etme
si kimsenin hatırına 
ıge1emezdi. Halbuki 
Hüsrev kaptan hid
detini hala yenemi -
yordu. Gemicinin 
söyledikleri yalan 
değildi. Hüsrev Re· 
is Barbarosun ya .. 
nından ayrılmak i -
çin fırsat kolluyor • 
du. O gece uzaktan 
görünen ıssız bir a
daya yaklaşacaklar, 
geceyi orada geçire· 
ceklerdi. 

Tarif, bütün esrarına iştirak ettirdiği çabuk, ele geçirilecekti... Sonra; na -
bu adamlara; Kont Cülyanosun teklif- maz ve oruç hakkında bazı tadilat icra 
le.rini anlatmıştı. Ve, bu teklifin kabul edilecekti. Bilhassa oruç ayı, daha se
edilip edilmemesi için; ar:üarında bir rin bir mevsime alınacak; bu suretle de 
müzakere ve münakaşa başlamıştı. halk; sıcak günlerde susuzluğun verdi· 

Bu Havari arasında, (Salıh) isminde ği hararetten kurtarılacaktı ... Namaz -
bir adam vardı... Zeki, hayalperver, Jarm rik'atları, asgari hadlere indirile· 
fevkaladeliklere meftun, icat fikirleri- cekti. AncaK:; gece namazlarına, iki va
ne malik olan bu adam; uzun seneler kit daha ilave edilecekti... Kurban 
Mısırda, Mekkede, Medinede dolaşmış· bayramının günleri de değiştirilecekti. 
tı. Dinler hakkında, bir. hayli malfunat Müstebitlerin (Hac) zamanından baş· 
toplamıştı. ka bir güne tesadüf ettirilecek .. onlarla 

Barbaros gemilere 
işaret çekerek: 

- Şu karşıki ada
ya gideceğiz. 

Diye emir ver • 
mişti. 

Bu yukar'daki evsafa malik olan (Sa- beraber bayram edilmiyecekti... Cuma 
Uh), ayni zamanda çok kurnazdı. Yeni namazları, perşembe günü erkenden 
bir mezhep icadı fikrini evvela (Ta - kılınacaktı. Ve bunda da (halife) na • 
rif)e o ilham etmişti. Fakat kendisi mına ·hutbe okunmayacaktı. Hutbe. 
ortada görünmek istememişti. Onun sadece dini, ahlaki ve felsefi bir takım 
tertip ettiği plana nazaran, (Tarü), bu nasiıhat1ardan ibaret olacaktı ... Halkı 
yeni mezhep (veyahut; din)in riyaseti namaza davet için, müezzinlerin mina· 
mevkiine geçecek .. kendisi de ikinc! relerde ezan okuması kaldtnlacaktı. 
planda kalaraK, ona mütemadiyen il- Horozlar, en tabii müezzin olarakt:;. 
ham verecekti. Yeni mezhebin salikleri, muayyen za

Hüsrev hakkında duyduklarını Bar- - İş, bildiğiniz gibi deifi, Hızır Bey! 
barosa söylemeğe karar veren yelken .. Hamza ile Hüsrev Reis arasındaki ger
cinin sabrı tükenmişti. Ne olursa ol • ginliğe şimdi bir de kadın parmağı ka
sun, kim kızarsa kızsın, o, gemiler ada- rıştı. Hüsrev Reis ıgeride kalarak ara • 
ya varmadan bu işi Barbarosa anlata - mızdan ayrllacakmış .. 
caktı. Barbaros kaşlarını çatarak, sert bir 

Arkadaşının yanından aynldı.. sesle bağırdı: 
Yavaş yavaş yürüyerek güverteden - Haydi, işine git. Ben Hüsrevle 

geminin arka tarafına gitti. Hamzayı Cerbede barıştırdım. Bu söz-
Barbaros bir halat yığınının kenarına leri Hamza hakkında söylemiş olsay -

dayanmış, dalgın ve düşünceli.. engin - dm, belki tecrübesizdir diye inanır • Tarü, Kont Cülyanosun tekliflerini 
anlatırken, (Salih) de vaziyeti sür'atle 
muhakeme etmişti. Ve derhal şu hük
mü vermişti: 

- Tarif!.. Kıont Cülyanosun bu tek· 
lifi, derhal kabul edilmelidir ... Fakat 
şu şar ile ki; İspanyayı ilk işgal edecek 
olan kuvvet. bizden olmalıdır. Yani, 
istila edilecek yerlerin halkı; Araplar
dan evvel bizi, Berberileri tanımalıdır ... 
Eğer bunu temine muvaffak olabilir
sek, bu parlnk maceranın en önüne sen 
atılmalısın .. yeni dinimize geniş bir in· 
tişar sahası hazırlamalısın. 

Demişti. 

Salihin bu sözleri (Tarif) e çok mü
iayim gelmişti. Netekim diğer Havari
ler de, Salihin fikrini kabul etmişler
di... Fakat (Tarif) henüz tereddüt için
de idi. Acaba o, harp işlerile meşgul 
olurken; yeni mezhebin esasları, kati 
derecede kuvYetle bazırlanabilecekm! 
idi. 

Çok zeki, çok kurnaz ve bilhassa 
çok hassas olan Salih, (Tarif) in bu 
düşüncesini derhal keşfetmişti. Hem 
Tarifi ve hem de arkadaşlarını tatmin 
etmek için şu izahatı vermişti: 

- Yeni mezhep; doğrudan doğruya, 
yeni bir din mahiyeti arzedecekti. Ve 
bunun başına geçecek reise de, (Mehdi) 
denilecekti. .. Yeni din, her şeyden ev-

r
N ö bet ç ı 
Eczaneler 
Bu rece nöbetçi olan eczaneler ~unlardır: 

l'itanbul cihetindekiler: 

Aksarayda: (Pertev>. Beyazıtta: (Cemil}. 
Fenerde: (Emllyadl>. Şehremininde: 

<Nazım) . Knra.gilmrükte: <Fuatl. Sa -
matynda: (Erofllos). Şehzııdebaşında: 

(AsaO. Eyüpte: (Hikmet Atlamaz>. E -
mlnönünde: CHüseyin Hüsnu). Küçfik -
pazarda: (Hikmet Cemll> . Alemdarda: 
(Eşref Neşet>. Bakırköyünde: (İı.'tlpan). 

Beyoğlu cihetindekiler: 

İstlkHü caddesinde: <Galatasarayı, (Ga
rlhl . oaıatada : (Hidayet) . Kurtuluşta: 
(Kurtuluş> . Maçkada: (Feyziı . Beşlktaş

ta: <Ali Rıza>. 
Boğaziçi ve Adalarda: 
Üsküdarda: (Ahmedlyel. S:ırıyerdt-: (Os
man). Kadıköyunde: <Sıhhat>, (Rlfat>. 
Büyükadnda: ı Halk). Heybelide: (Halk). 

manlarda öten horozların seslel'ini du· 
yar duymaz; derhal namaza duracak .. 
lardı. Böyle bir vazife ifa ett!kleri için, 
horozlar (mukaddes hayvan) addedile· 
cekti. Horoz, kesilmiyecekti. Horozları 
dünyaya getiren tavuklar da kesilmi -
yecekti. Yumurta ise, sureti kat'iyede 
yenilmiyecekti... En mühim mesele, 
kadın işleri idi. (Hazreti Muhammed)in 
şeriatı, zevcelerin adedini dörde has • 
retmişti ... Hayır .. bu. doğru değildi. 
Kesesine ve kuvvetine güvenebilenler, 
beslemeye muktedir olabildikieri kn -
dar kadın alabileceklerdi. Bu mesele 
etrafında, hiç kimsenin salahiyetı tah
dit edilmiyecekti. Ancak şu var ki, alı
nacak her kadın, mutlaka nikahn rapte
dilecekti. Arap müstevlileri gibi, zahi· 
ren nikahla dört kadın alındıktan son-

lere bakıyordu. dım. Fakat, Hüsrev Reis gibi yaşı alt-
Yelkenci Barbarosa seHim verdi: mışı geçmiş tecrübeli bir denizcinin böy 
- Size mühim bir şey söylemek isti- le bir çocukluk yapacağına ancak se -

yorum .. vaktiniz var mı? nin gibi sersemler inanır! 
- Söyle bakalım, Receb! Gene for- Barbaros, yelkenci Recebi yanından 

salar arasındaki geçimsizlikten mi bah- kovmuştu. 
sedeceksin? Receb fazla bir şey söyliyemedi.. 

- Hayır. Hüsrev Reisten bahsetmek Zaten bundan başka ne söyliyebi -
l. d'? istiyorum. ır ı. 

Ve elil bir gemiyi gösterdi: Yavaşca güverteye döndü .• 
_ Bakınız ne kadar geriden geliyor Yelkenlerin başına geçti. 

o .. ! R:.ceb gözü_n~ arka~a~ ~yırmıyord~. 
Barbaros basını çevirmeden cevab Husrev Reısın gemısının sancak dı ~ 

erd'· :ı: reği uzaktan görünüyordu. 
v 

1
Eh k b d , 0 zaten ar- Rece1lı ortalık kararınca, gemiyi göz-

- ·· ne çı ar. un akn · d d ' den kaybetmişti. 
katlan gelen gemılere uman a e ı - * * * 
yor. Elbette geriden gelecek .. 

~iy~~=~~~~:ı~~~~~a::mca~~;e::~~e~~e; ··ı···B··A·~····R··v··········o"·ı~ 
fuhuş yuvasına çevrilmiyecekli ... Am- _ ~ lbJI _ 
ca ve halazadeler, üçüncü batma ka - gu··nku·· 
dar, birbirile izdivaç edemiyeceklerdi... flu Program 
Yeni mezhebin saliklerinden başkaln- 1 - Mayıs - 937 - Çarşamba 

rile (yani, Hazreti Muhammedin şeri - İSTANBUL 
Ölle neşriyatı: 

ki ile amil olan müslümanlarla) kat'i • 12.30: Plfi.kla Türk musikisi. 12.50 Hava -
yen evlenilmiyecekti. Bunlardan ne kız dls. 13.05: Muhtelif plük ne.şrlyatı. 
alınacak; ne de onlara kız verilecekti. Akşam neşriyatı: 
Şayet bunu yapan olursa, derhal yeni 17 : İnkılab dersleri Üniversiteden naklen: 

d d d 1 kt' HJktnet Bnyur tarafından. 18.30: Plakla dans 
mezhebi.n ~a~iasın an tar e l ece. ı ... musikisi. 19.30: Mandolin orkestrası Berk ve 
Halkın ıçtımaı hayatını tam hır nızam tı.rkadaşlnrı. 20: Nezihe ve arkadnşları t:ıra
ve intizam altında tutabilmek için, ah-' rından Türk musikisi ve halk şarkıları. 20.30: 
laki düsturlara son derecede ehemmi- Ömer Rıza tarafından arabca soylev. 20.45: 
yet verilecekti. Hırsızlık, ve zina .. bun- B!men Şen ve arkadaşları tarafından Türk 

- .. ·· ah d 1 k musikisi ve halk şarkıları, saııt Ayan 21.15: 
lar, en ~uyu.k ~n ad o un:ca ·tı. En Orkestra. 21.30: Halit Ziya u~aktıgtl 'ln 55 fn('J 
ehemmıyetsız hır şey çalan hır hırsızm sa.n'at yıldönümü münasebetuc Eminönü 
bile, derhal kafası ensesinden kesile • Halkevlnde yapılacak merasimin nakil. 
cek; çarşının ortasına asılacaktı. Zin:ı y AR ı N K t P R o G R A ~ı 
ettikleri sabit olanlar ise, yarı bellerine iSTANBUL 

kadar toprağa gömülerek, halk tarafın- 6 - l\layıs - 9S1 - Perşembe 
dan recrnolunacaklardı. ötıe neşriyatı: 

12.30: Plakla Türle mUBtltisl. 12.50 Hava -
Salih, bu izahatı verdikten sonra, dls. 13.05: Muhtelit pille neşriyatı. 

planını hazırladığı yeni (kur'an)dan Akşam neşriyatı: 
da bahsetmişti ... Berberi lisanile ya- 17.00: İnkıHl.p dersleri üniversiteden nak-

len Hikmet Bayur tarafından. 18.30: Plakla 
zılacak olan Salibin bu (kur'an)ı; sek- dans musikisi. 19.30: Spor musahabeleri. Eş-
sen sureden mürekkepti. Ve hepsi de, rcf Şefik tarafından. 20.00: Sadi ve ıırkıı -
birer peygamberin ismile onun şeriatı- daşları tarafından Türk musikisi ve halk 
nın • izahına hasredilmişti... Salih; ~arkılan. 20.30: Ömer Rıza tarafından arap
(Hazreti Muhammed)e tahsis edilen ça söylev. 20.45: Safiye ve arkadaşları tnra-

fından Türk musiki.si ve halle şarkıları. Saat 
sureye çok ehemmiyet veriyordu. O - ayarı. 2 ı.4s: Orkestra. 21'4.5: Bayan Kızıla-
nun şeriatının kıymet ve ehemmiye - yın ıştıraklle tangolar. 22.15: Ajans ve borııa 
tinden bahsediyordu. ha.berlerl. 22.30: Pllkla sololar, Opera ve 

( Ark&n tıar) operet parçalarL 

Balina adasında bir gece .. 
Bir saat sonra ıssız adaya varmış • 

!ardı. 

Bu ada Korsika yolunda hiç bir kor
san gemisinin uğramadığı bir yerdi. 
Deniz ortasında kuru ve kara bir top -
rak yığını halinde duruyordu. 

Vaktile bu adanın önünden geçen ge· 
miciler burada büyük bir balık gör -
müşler .. Balına balığına benzetmişler .. 
korsanlar arasında (Balina Adası) di
ye anılan bu adada yeşıl bir yaprak ve 
canlı bir mahluk göze çarpmazdı. 

İtalyanlar bu küçük adayı uğursuz 
saydıkları için önünden bile geçmezler
di. 

Barbaros bu adanın uğursuzluğu hak· 
kında bir çok hikayeler dinlemiş, fa • 
kat: 

- Bunlar Hıristiyan1an alak:ıdar e
der. Biz Müslümanız.. böyle manasız 
şeylere inanmayız. 

Diyerek adanın cenubundaki tabii li
manda gecelemekte mahzur görme -
mişti. 

Barbaros limana gelen gemileri göz
den geçiriyordu. 

O. yelkenci Recebin sözlerme her ne 
kadar inanmadıysa da, içine küçük bir 
şüphe girmişti. · 
Yanındaki dümenciye sordu: 
- Hüsrev Reisin gemisi nerede~ 
Dümenci etrafına bakındı: 
- Karanlıkta seçemiyorum.. 
Diye mırıldandı. 

Barbarosun şüphesi biraz daha de • 
rinleşiyor ve güvertede önüne ıeleu 
Hüsrev Reisin gemisini soruyordu. 

Nihayet dayanamadı: 

- Bir fişenk atınız.. bütün gmll 
kaptanları kayıklarla (kaptan aemill) 
ne gelsin .. onlara diyeceklerim nr. 

Dedi. Güverteden .fişenk atarak blo. 
tün kaptanları Barbarosun gemisine p 
ğırdılar. 

Barbarosun gemisine gelen kaptan ~ 
lar arasında Hüsrev Reis yoktu. 

Barbaros arkadaşlarına sordu: 
- Hüsrev nerede? Limana ginnal 

mi hala? .. 
Kaptanlar birbirlerine bakişarak 
- Onu görmedik .. Belki biraz ıeı 

de kalmıştır .. 
Dediler .. Beklediler .• 
Saatlerce beklediler .. 
Hüsrevin gemisi meydanda yoktu. 

Barbaros o zaman yaptığı hatayı aa 
lamış ve kendisine bu haberi tam vai:
tinde veren yelkenci Recebin sözünü 
dinlemediğine çok müteessir olmuştu.. 

Salih Reis: 
- Bana müsaade edin de limandn 

çıkıp onu takip edeyim! 
Diyordu. (Arkaaı wırJ 

r 
Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Lohusaların 

Gıdaları 

Qarşamb& 

(*) 

Lohusayı lyl beslemeğe, gıduını mliam
mel surette tanzim etmeğe çok ehemmi -
yet vermelldlr. Zira kadının Ut ft en 
mukaddes vazıresl çocuğunu enuılrmek
tır. Bunun için memelerinde bol sütOD 
bulunması lazımdır. Bol süt ıae 1,S ft 
lüzumlu gıdaları yiylp içmekle tabiliilr. 
Yalnız şu noktaya dikkatinizi çelcmelc Ls
terim. İyi yeyip içmek demekle !ohu.sa -
nın bol gıda maddeleri alması icap eder 

demek istemiyorum. Mutedll yemeli, fa
kat müntehip şeyler ylyip içmelldlr. u ... 
selli bol et yemek lüzumsuz, hatıl mu -
zırdır. Çünkü fazla et yiyen kadının atltil 
kazeyln ve yağ cihetinden ıenglndJr. 
Böyle bir sütün hazmı lse çocuk için pç
tür. 
Sonra hall tabliden fazla yeyip içen bit 
anne yatakta bulunduğundan dolayı ha
reketsiz gibidir. Binaerınleyh ı:l§manl• -
ma.ğa başlar. Halbukl anne şlşmanıadıle· 
ça çocuk zayınar. _ 

(•) Bu notları keıılp saklayınn, ,.ıa.a 

1 
bir albüme yapıştırıp kollekslyon ya .. nts. 
Sıkıntı zamanınızda bu notlar bir ... wr 
ll'lbi imdıul1nmı. vetiııebllir. _ 
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Halit Ziya Uşakllü il san'at hayatmml 
55 inci yıldönümünde 

Avrupanın vaziyetini 
Değiştirebilecek 
Üç mühim konuşma 

(Ba§ tarafı 1 inci ıayfaJa) 
Avrupanın mukadderatını değiştirebi-

ı· Yakalanan katiller dün 
de yola çıkarılmadı 

• • (~a§ tarafı 1 ind snııfada) 1 kat yaptı. O devrin maddi ve manevi ız- l~k 1:°ahiyette olan bu müzakere1e:in f (Ba§ tarafı.. 1 inci sayfada) para vardı. Bir kayığa atladık ve Haydar 
~ıler lu, bugiin Kalanderden dönerken 1 tıraplarını, gönül maceralannı, s~n - n~tı~~ı hakkın?a muhtcJ~ tahminler ıle- 1 konağı civarındaki Ceyhan oteline gide- paşaya geçtik. Oradan marşandiz treole
Jıne onun adeta çarparcasma yakından Jarını, saz ve sözlerini ortaya koyarken, fl surulmektedır: İtalya ilf> Almanya a- rek bir oda kirala~r. Biraz soıu:a rinin vsgÇ1pJarmuı gah altında ve gcilı Ü• 

:~ınp geçmesini farketmenıiş görün -ı kafesleri kaldırmış, yaşmakları sıyırmış, 1 rası.nd.:.bi~ a.skeri itt~fakın akdinden bah o~adan ~rılınıştar ve saat birde ıe'krıiı'Jıerinde geçi'.rmek suretile Eskişehire ka· 
ler.. örf ve an'aneleri meydana çıkarmış, zevk sedıldıgı gıbı, Macarıstan ve Avusturya- donerek yatmışlardır. Gece, yansı olduğu dar geldik. Yollarda yakalanmamak için 

. Balıd Ziyanın bu satır!arında, bir ne- kültürümüzü mihek taşma vurmuş ol - nın Çekoslovakya ile teşriki mesai ihti- için hüviyetlerinin tesbiti ertesi güne bı- çok ihtiyatlı hareket ediyor, polis ve jaıı-
~l .g~çliğinin heyecanla ışıldıyan göz iz- du. mali de mevzuu bahsolunmaktadır. rakılmıştır. Sabahleyin otele gelen müs- darma gördüğümüzde hemen vagonların 
derını bulursunuz. Bu satırlarda, kafesin- İnsan romantik doğar. Ateşe elini u 7..a- Yugoslavyada tecir Şevket hüviyetlerini tesbit ederken üzerine yüzükoyun yatıyorduk. 
en nasılsa koyverilmiş, kanat çırpamı - tan çocuk, denizde görduğü ayın aksini Prens Pol - General Göring mülaka- evvelce resimlerini görmüş olduğundan Eskişehirde eski tanıdık arkadaşlara 

Yan, uçmasını bilmiyen kanarya ruhlu, isterim diye tutturan Afacan ilk~ektep tına gelince, bu da Küçük Antantı dağıt- bunları tanım~ ve telaşla telefona koş- rast gelmiyelim mi? .. Bizi gördüler. Der
~:~nı genç kızların, engine açılmak is- sırasında tayyareciliğe meyleden talebe mak gayesile yapılan y<>ni bir teşebbüs ,muştur. Bundan şüphelenen firariler he- hal bir otomobile atlayıp Akşehirc doğru 
~1. sezersiniz... romantik değil midir? Ve hakikat bu ro- mahiyetinde telakki edilmektedir. ı men otelden ayrılıp kale kapısına doğru ,Yollandık. Yolda bir jandarma karakolu
~ alıd Ziyanm satırları üstüne dökülen mantizmden doğmaz mı?.. Bütün bu tahmin ve faraziyeler tahak- ı ilerlemişlerdir. Orada Nebinin kahvesine nun önünde geçiyorduk. Bizi durdurup 

~~ı Yaşları; Halid Ziyanın sahifeleri üs- Hayat ne kadar reelse, o kadar 0 - kuk ettiği takdirde, Avrupanın bugün- ı gidip oturmuşlardır. Şevket te zabıtayı nüfus kağıdı sordubır. Vaziyetten şüphe-
m::~ duyulan yürek çarpıntıları, yaşan- mantiktir. Sevdiği kızı alamıyan, arzu. - kü siyasi veçhesinin tamamen değişece- haberdar eder etmez bwıların peşine ta- lendim. Arkadaşıma bir tekme vurup o
ile .18~nen!. fakat erişilemiyen bir hayal Iarını~ hiç birine nail oJamıyan ve bır ği ve her sahada, bu değişikliğin akisleri kıl~~ır. . . tomobilden aşağıya aldım ve hemen ye-

Illin~n ruyasile mahmur, bülyasile gün Istanbuldan kalkıp Anadolunun hissedileceği kanaati umumidir. Sıvil memurlardan Fevzı, Cemıl ve 64 ı·e uzanarak gfıya patlıyan lastiği tanılı: 
:~.~~ğlann en büyük zevki, en gü- bir köşesine giden romantik A?1:1e~ Macaristanda numaralı Celal Raşit kahveye gitmişler, ,eder bir vaziyette çalışrnağa başladım. 

flll1dir. Kendi şiriyetıne okuyanla - Cemil· kızıl gözlü sobanın ışığında sımrlı B d t 
4 

. bunların kıpırdamalanna meydan bırak- Jandarmalar bizi iş görür zannederek da 
llnlidın helecaruannı kattıih içı:ndir ki Ha- sinirli' dolaşarak Behlülü bekliyen Bih- ''anıutaapefş ed, A- Naıp Hort.h! ve Ba- madan Üzerlerine atılarak bileklerinden ha fazla ısrar etmediler. Biz de yolumu· 

Ziy U .., • . . . " ra ın an vusturyl'l Reısıcumhuru kal t d 
-... a §aklıgili 55 yıl ~onra gene-hür- ter cKadın gömlek gibidır. bıraz gıyı- Miklas Ş" f' ri1 . f N . ya amı,Şlardır. Abdullah mukavemet e za evam ettik. Bu suretle muhtelif köy 
--=tle k • •• d -.;re ıne ve en 7ıva ette. aıp k . . k 

anıyoruz... lir, sonra değiştirilir:. fehvasını gu ekn Horthy, bütün Macar mıJJ~ti namına A- me ıstemış, fakat ~uvaff~k olamamAışb- vde dasabalan ~eçer~ Konyaya ve ora • * Behlül· ay ışığında sevgı!ive sokulma - vusturya R . . .. h v r· tır. Bunların derhal uzerler1 aranmış, an a Pozanti ve nıhavet Adanaya gel· 
Şahe . ' · . h eısıcum urunu valnız cogra ı d il . T fik dik bi . v. • • • • • "'ı'r k senn basit bir tarıfi aklıma geldi: tan daha büyük zevk duymıyan Nıhal a- hadisat ile d ğ·ı f · _ u ahta dolu, toplu hır tabanca, ev te ve ldigınız gıbı enselendik . 

.o ere k . . ğ e ı , akat asırlarca suren d b' b .k b 300 k.. r 
Çeyr k o uduğunuz eserin üstünden bir yal içinde puyan haleti ruhıyelerıne .ra t- müşterek tarih, kültür ve ekonomi mü- e kır krovnı ta an1cası veh 

1 
~sudr ı- Maksadım; beni bu hale sokan ve bv 

"e ~ asır geçsin: Gözlerinizi kapayınız rnen Türk edebiyatının en reel şahsıye - nasebetleriyle d k' 1 b. ~.en çı mıştır. Bun ar der a musa ere gün İskenderunda bulunan bir adamı öl 
Yırrni be y e ya ın o an ır mem- a·ı •şt· Fi •1 ~ .. d .. 1 .. y .. 

.. e...: h § sene evvel okudugunuz e - leridir. lekctin şefi ol k h bb tl 1::._ı c- ı mı ır. rarı er po ıs mu ur ugune dürmekti. 0 
• , at 1 . . ba ara mu ıı e e sc <ı.uua- .T. .. 1 k . ; .. lerdir 

ça P ır amağa çalışınız. Eğer eser, par- Yan bereleri~ tavus tüyü gıbı ka -

1 

mış ve demiştir ki: go uru ere sorguya çekilin~ · Müddeiumumilikteki ifadesinde ise 
§ah arça zihninizde canlanırsa o eser nk saçlarile, çıglıklar kopararak futbol Muslihane b. . k. f - d .k. d * Suriyeye iade edilecPğindcn kor-

eserdir maçı seyreden, bisikletle gezen, ip atlı - . . ır ın .ışa gu en 1 1 ev- A 
Gözıerj~ k yan ata binen koşan baldırları bazulu letın sıya~tlerinde Italya ile olan anla- mcasını öldüren Tevfik, Adanaca meç karak kaçtığını söylemiştir). Fakat mu· 

:Ma.... apamağa hacet kalmadı. • ' • malan muhim b' t 1 t şkil ed B hul bir sima değildir. Çocukluğunun bü- vaffnk olamadım. Buna yanıyorum. 
""; .. d"4<• sandal önümden süzülüp geçti... bugünkü genç kızlarımızın kalblerini ır eme e ~r. u k 
.r q e"Vs H kl n z· yu·· zde doksan dokuzunda Ha- anl~ş.malar Roma protokollannda ifade- yü bir kısmını burada geçirmiştir. Ken- Tevfik çok soğukkanlı bulunuyor. El· 
Jııbaşırna anıldnı vardakosta hali ile ta ya- yo ayı ı ' v N h 1 . f lermı bulmuşlar daha !:imdiden mesut disi Türksözü muharririne firar hadise- leri arkadan kelepçeli olduguv halde ken· 
kuı ...... , ge i... Bihterin kahkahaları lid Ziyanın yarattıgı c i a > ın sa ru - 1 . . ' r sini şu suretle anlatmıştır: t 
~rırnd 1 d 1 k hunu bulacaksınız. semderke' ekurmı vermişler ve Tuna havza- Parın kl ğı . disine sunulan sigaraları reddetmiyord\L 

tapkın b a çın a ı. Beh ül çap ın . ba 1 b sın a ı nıcu eserde en mühim unsur a ı kestikten sonra aşağıya sıç Bunların üzerinde para namına cüz'i bir 
IÖste lYlk büktü ... Yükselen mehtabı Şu spor ceketli, eli kalın ston u ' a- olmuşlardır. radun. Biraz ötede süngtllü jandarma ne- ~ey kalmıştır. Yakalanan firari1e • 
diy-l"ere~: cBak bize fener çEtkiyQrlar, cağı golf pantalonlu gende konuşunuz, 'feri bir ac .. gıy bir yu' kan dola d 

~·· llesı d d · · l t k H ı·d z· tt v Daha mesut bir a·unı· · · ,_ k r- şıp uruyor rin ne gün şehrimize gelmif 
•A-L_ uy um, Nih2r tanıdım... sızın c.. ıp. ı. a ı ıyanın yara .. ıgı n nışanesı OUlra du. Arkası do"nu··k olduh"ndan ben'ı go .. r- İ 
""'" .... k d tli Al · ı ~· &... bulunacakları, henüz belli değildir. stan ~ ,.., ıvıemnu, u okudnğum zaınan on ~Behlul:t gıbı konuşacaktır. Ancak dun- u re man ımparator uğu ile olan ınedi. Atlarken k h d 21 T 
.ra§ı'f\daydtrn... kü «Behlül> ün bıyıkları vardı, bugünkü dostluk münasebetlerimizi de zikretmek pe aşağ b'r d .. j 0 

_ eyecdank. uyaum. e bul müddeiumumiltğinden dün akşam soı 
.. . . . isterim. ı 1 uiluşum var ı ı, sormayın. duk. Bunların yola çıkarıldık.lan hususun 

İn._-.. * •BeB~lul~ lefrın ısbe. favordılf>rıb~ar. 
1

., ,_ Benden sonra Abdullah ta ayni suretle da daha hiç bir malUmat gelmedi~i ceva· 
lia-.. ~~ ... 4!1ıeri hutnitt.:'" r ır zıya ette, ır çay a, ır top uıuıı.- il~ulh siyasetimizde ve hürriyetimizi atladı. Bir müdd t d rd k S d d 6 

., .. , insan ı.._1 b" b" d·ı· . bük b' e u u · es sa a uy bını aldık. Bununla beraber, bu hafla içe 
tırlar, fakat . ;uc ki sevdiği bir e~eri ha- ta, asa ı asa ı men ı mı ~·. ır yer- ye kendimizi 1stediğiın\z gibi idare et - mayınca hemen oradan sıvışarak Sirke- risinde burada olacakları tahmin edilmek 
Ziyayı k Slzi temin f'derim ki, Halid de duramıyan, sık sık kaloriferın rad - mek hakkını temin etmeo.k .volundaki gay ciye geldik. Uzerimizd ı~n li '- ..ı;;. b' tedı·r. o uyan .. .. d ba . takd. e "" ra aauar ır 
lerini bu - neslin her biri onun eser- yatorune ayanan yanı sıze ım e- retlerimizde dostluk muahedelerimize, 

lialid ~n hatırlarlar. debilirim: Halid Ziyanın yarattığı cBih- Roma protokollariyle bağlı bulunduğu-
kUJnU§ ~ıya~ yirmi beş sene evvel o - ter> dir. muz İtalyanın kıymetli teşriki mesaisine 

•Sof 
0 

iln bırine ~öyle deyiniz: Halid Ziyanın tipleri bu kadar hakikat- ve keza devletlerimizin Alman impara-
•Bi/~.ın etrafında yedi kişi idiler.. tir ve Halid Ziya bu kadar realist bir torluğu ile olan dostluk münasebetlerine 

:y~ ıı-gu~, Mir'atı Şuu"l sahibi imti - muharrirdir. güvenebileceğimizden emin olarak çahş-
l'eaind Use~ın Baha Efendi, matbaaya çeh- Verteri, Romeo Jülyeti, Manon Lesko- makta devam edeceğiz. 
fİı'diğie bır §aşaai fevkaJadt- parlıyarak yu, Arman Düvali, UdaTJ\ o Kamelyayı 

llu .~n ... , öldüremiyen 7.81Ilan, Halid Ziyanın ya - * 
derhaı~zleri işiten Halit Ziya karii size rattıklarını da öldüremiyecektir. Çi.~nkü Budapeşte, 4 - Avusturya Reisicumhu 

onlar da, ruhları cisimlerinden ayrılamı- 'runun ziyareti münasebetiyle Macar ve 
~ ~a"Vi ve Siyah, diyecektir. yacak olan laye.mut insanlardır. .Avusturya devlet adamlıın arasında bir 

olJni met Cemil, gazetecilik tarihimizin Selamı İzzet Sedeı çok mülakatlar vuku bulmuft Şuşnig Ma 
rıe Yen ve ölmiyecek oJan ne sevimli, Halit Ziya gecesi cadara Venedik müllkatının neticelerini 
insan~~ Yakın simasıdır. Ahmet Şekip Eminönü Halkevinden: Büyük san'at- bildirmiştir. Fakat asıl olan mühim nok-

lnglllz Kralının taç 
Giymesindelıl 
Remzi mana 

(Ba§tarafı 3 üncii sayfada) 
ce karşı remzi bir ifa-le olarak temsil 
etmekten ibarettir. Bu kudretli hüküm
dar, sadece icrayi saltan11t eder. Fakat ic
rayi hükumet etmeye hiç bir suretle hak
kı yoktur. - Selim Ragıp Emeç 

luş postaları 
Muş (Hususi) - Nisan iptidumdan -

beri havalar yağmurlu ve IE'rin gitmiye 

1 
Kemaliyede Ortamektep 

yapılacak 
Kemaliye (Hususi - Bir orta okui 

~çılması için halk tarafından okul bi • 
nasma sarfedilmek üzere on beş bin 
lira kadar para tedarik edilmesi karar
laşmış, çalışmalara başlanılmıştır. Bu· 
rada tahsil heveslisi pek fazla ise de 
bütçeleri müsait olmadığından gençler 
başka kazalardaki mekteplere gideme
mekte tahsilsiz kalmaktadırlar. Bu ha• 
yırlı bir işin bir an evvel başarılması 
için hızla çalışılmaktadır. İki toplantıdt 
beş, altı bin lira tedarik edilmiştir. 

lalidirıgın kolay kolay anlatılmaz bir tim- kar Halit Ziya Uşaklıgilin san'at hayatı- tai nazar teatileri merkezi Avrupa vazi
l!ir tü v~ İkbal bir idealin enmuzecidir: nın (S5) inci yılı münasebetile S/Mayıs/ yeti ve iki memleketin küçük antant ile 
lrli rlu ka\'Uşulamıyan ele geçirile - olan münasebatı üzerinde yapılacaktır. 

Yen idealin ' 937 Çarşamba gilnü saat (21,30) da evi- başladL Bu ayın on bqine kadar yağan Ceybanda pydirilen çocaldat 

lfalid z· ... mizin Cağaloğlu merkez salonunda yapı- P-tede Geçit Resmi 
'b· ıya realist bir muharrirdir. -ır 
oır a lacak toplantının programı aşağıya çıka Budapeşte .f (AA.}..r-: Bügün, A· 'h e;ir tasavvur edini7 ki, aşk peri rılmıştır. Bu toplantıya davetiye ile geli vusturya Reisicumhuru B. Miklas - _ 

yağmurlar 94 onda üç milimetredir. Adana (Hususi) - Ceyhan Kızılay Kuru
MU§ - Bitlis arasındaki penin pddetli mu, mekteplerde okuyan fatır talebelere, 
yağmurlardan bozulmaana mebni henüz Ozerlertne giydirilmek suretlle, elll kadar filı:· 

süz talebeye yardımda bulunmuttur. 
eh.• • e sanesi veya mesire yerlerinde necektir. Aynı' zamanda İstanbul radyo- f k • b. ·ı ,..-'4Ueının ğl re ine as erı J.I' geçı resmi yap-Jml§-
~ edi . e .encesidir. Bir sesyete tasav- su ile de neşredilecektir. tır. Halk, geçit resmini büyük tezahü-

postalar hayvanla nakledilmektedir. Ça- ;;;:;;-;:·-:;·::·;::-;;·-;;;;;;=:=:;;;::==;; 
mur, batak haline giren yollar yapıla _ Son Posta 
caksa da havalar müsaade etmiyor, bu ~l Pa nız kı, kadın ya kafeste bülbül ve- 1 - Konferans: Agah Sım Levend ta- ratla selamlamış ve askerleri ~ı·ddetle 

.. zara Çıkmış bir mata halindedir. Gö- 1 
.. 

~Üıün _ . .. · . . . . rafından. alkışlamıştır. Zira, harptenberi, ilk de-
mü,1külit yüzünden İstanbul postasını 1-==:-=m===-==-== ..... - =-==-= 

~ <hıtUıe bır reJım getırmız kı, a) Servetifünun edebiyatı fa olarak, Budapeştede bütu··n kıt'ala-
lhca]( ka . . d. K l • · )•-ı.~ vınm ır... a emse en acız . b) Servetifun·· un nesri fl n ı·~ı·r k"l b 

on günde alabiliyoruz. Bu da MUf mer
kez telgraf ve posta müdür vekili İhsa -
nın aldığı isabetli tedbirler sayesindedir. 
Geçenlerde posta müteahhidi ölmüştü. 
Postaların intizamına halel gelmemek 
için İhsan muhabere memurlanndan Ah
medi posta nakliyatına memur etmiş, 

Bitlis - Muş arasında o gt-nç memur pos
talan hayvanla götürüp getinniftir. 

-• .. , rm ve sını arı .. ı a ı e ir geçit res 
Bu .:;·· . . . . .. • c) Halit Ziyanın eserlP.ri, edebi Şahsi- ıni yapılmıştır. 
~ P halıta ıçınde, Fatih, sukkanı yeti, romanlarının vasıfları ve kahraman ftaıyada 
~ •ICaıender:. Kafdağmın ardındaki lan. 
Jıtı.! bahçeleri gibi bir yer; kapı ara- 2 - Konser: Evimh orkestrası tarafm-
htr n sevliliainin eteğini görmek Kleo- dan, 
~ın VUsl~na nail olmak gibi bir ni- 3 - Hatıralar: Hüseyin Siyret tarafın
~ Ve ber1 yanda ahlak sıfıra inmif. dan. 
]fili ~n sefası bir zabıta vak'ası ha- 4 - Hatıralar: Ali Kimi tarafından. 
lla~dını~ı. 5 - Hatıralar: ·ızzet Melih tarafından 

ttf, b Zıya o devrin çiy hakikatini bir ta 6 - Eserlerinden bazı parçabır: Mu-
!'ıhıa ır~ktı, .ro~a.~tik lu~ını rea~ist bir vaffak tarafından. 
~gozıerın onune serdı; hayalı haki- 7 - Hitabe: Meliha Avni tarafından. 

lnönü Türkkuşu Ka;p;d~-;~pılacalc tesisıd 
1_ Tiirk Hava Kurumu Genel Mer
"'-ezlnden : 
~ - İnönü Türkkuşu kampında üç yatakhane, bir dershane ve yemekhane bir 

2
re binası, bir depo ve tamirhane olmak üzere altı bina yaptırılacaktır.' 

tu - Eksiltme 10 Mavı!'> 937 Pazartesi günü saat on beşte Ankarada H._va Ku
ınu Merkezinde yap:lacaktır. ! - Keşif bedeli .49723. liradır. 

- Muvakkat teminat «3729> liradır. 

•e~ -: Eksiltme şartnamf'si. fenni şartname, keşif evrakile mukavt-lename projesi 

Roma 4 - Gazeteler, sütunlarının 
büyük bir kısmını B. Fon Neurath'ın 
Roma ziyare~ine tahsis ediyorlar. 

Popo1o d'ltalia gazetesi yazıyor: 
Bazı ecnebi gazetelerin imalarına 

rağmen, bu mülakattan beklenecek he
ye<'anlı kararlar yoktur. Avrupada bü- bir İngiliz . Alman paktı yapılması 
yük devletler arasında askeri ittifaklar tavsiye edilerek deniyor ki: 
siyasi mukaveleler mevcuttur. Buna Bitler meşgul iken büyük Britanya 
mukabil Berlin - Roma mihveri inem- b~ ~tal.y~n - Alman ittifakı ile büyük 
leketleri ayırınag· a degı· ·ı A hır ıhtılaf çıkarmaya çalışıyor. Bunun 

, vrupanın .. .. ek . . '- b' d 
merkezinde bis banş teıner t . . onune geçm ıçın tea. ır çare var ır. 
matuftur. 

1 esısıne O da Almanya ile bir pakt akdıne te-

Roma 4 (AA.) - Musolini • Von şebbüs etmektir. 
Neurath mülakatı, bir buçuk saat sür- Londrada cörüşmeler olacak 
müştür. Bu görüşmede, tam bir fikir Paris 4 (A.A.) - Jour gazetesı, 
beraberliği müşahede edilmiş olduğu bugünlerde Londra ve Pariste bir çok 
bildirilmektedir. siyasi görüşmeler vuku bulacağım bii-

lnriıteredea bir ses diriyor. Bir çok Tuna devleti dış ba . 

neşretmektedir. leri, İngiliz ve Fransız devlet adamla· 
Bu makalede Almanya eski müstem rına kendilerile temas imkanım vere -

Yevınl, Siya.al. Bandla Te Halle p.ı.eteal 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
IS T A NBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 • 3 

Sene Ay Ay 
ICF. Kr. ICF. --- - ··----1400 750 "°° 150 

2340 1220 '710 270 
270() 1400 600 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen eorcdt •eri oerilma. 
llGnltadan me.'aliyet alınma. 
Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 

Pul ilavesi lizilDdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
TeJcraf : Son Posta 
Telefoa : 20203 

J>lanJar be§ lira verilerek Hava Kurumu Merkezinden alınacaktır. c2389• 

Londra 4 (A.A.) - Daily Mail ga· kanlarının Kral altıncı George'un taç 
zetesi, Lort Rothermerein makalesini giyme merasimi münasebetile seyahat-ı 

lekelerinin iadesini tazammun eden cetttr. '-------------~ 
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Adi gazı boya ile karıştırarak yalancı ecnebi mar~ab kutulara dolduruyorlar ve fıçılarda ve ten~kelerde açıktan F~yda yerine sahyorl:ıt 

o v KKA 
A L D A N M A Y 1 N 1 Z. Faydada gaı yoktur. Haşeratı kat'I öldUrUr. Kutusu 17 l/2, orta 25, bUyUk 4::>, t>ir litrelik 65, beş litrelik 300, bfıyUk tenekelerde 

900 kuruştur. BUyUk fıçılarda tam kilosu 60 kuruştur. Hasan deposu. 1stanlıul, Ankur~, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. 

te,h1r edilmekte olan: Ankara Beynelmilel S~r,.1~1nde bUyUk muvaffaklyet kazanan ve takdlrle 

V E B O L lil KaJ1111azaa maslapaazan acı ve kireçli ıayaaa tatlı ıaya çevirir. 
ile kireci tasfiye edilmiş su : Sert sttçları yumuşak yapar kepeğe mani olur, clldin taravet ve güzelliğini muharaza eder, 
çamaşırda soda ve sabundan tasarruf lemin eder, ıstim kazanhı.rı, kalorifer, inbik ve alelumum kaynaın• 

kapların fa kirecin tavHzıuuna mani olur. 

c f H A Z L A R 1 Saatte 250 litreden 15000 litreye kadar su tasfiye eden cihazlar. 
lstanbul : Vebolid Ltd. Voyvotfıa 40/42 Galala - Ankara : Vehbi koç Ticaret Evi - Memleketin başlıca şehirlerinde satış yerleri vardır. 

BASURA ÇARE 

HEDENSA 
SIN.R, ÇARPINTI 

NEVROL 
ve BA YGINLIGA 

CEMAL 
ADEMi iKTiDARA 

FORTESTIN 
Ameliyatsız basur memelerini mahve
der, kanı, ağrıyı derhal keser, bUtUn 
dünyada şöhııet bulmuş yüzlerce pro
resörlln takdirnamelerini kazanmıştır. 

Hiddet, merak ve korkudan bayılanlar, siniri, harakanı, çıupıntısı 

tutanlar 20 damla c Nevrol Cemal» alınca hemen açılırlar. Evi
nizde bulundurunuz, onsuz yolculuğa çıkmayınız. Bu meşhur 

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

Pek mue:-sir bir il~çtır. Bel gevşekliğini 

geçirir. Vııkitsiz ihtiyarlıyanhın gençleştirir. 
Suiistimal edilmiş yoı·gun vücut;arı dinç-

leştirir. Yalnız ismine dikkat ediniz. 

, @m~~· E~z~n~iH y~~~İ b~ 
! gün akşama kadar haatalannı 

kabul eder. Tel 24131 ... 

Kayıp: i., Bankasının 52293 numaralı b1J' 
hisse senedini kaybettim. Yenlslnl &lacılğuıı• 
elan eskisinin hükmü yoktur. 854 

Kadıköy Moda cad. Kabuklu ceyil 
sokak 4 Dr. Yani 

1 Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Kiralık Emlak 
Kamerhatun mahallesi Hamalbaşı caddesinde 4 No. lu otel ' Dr. Meiımet Ali 

Operet8r • Urolog iil 
Yukarıda yazılı otel 3l Mayıs 1938 günü sonuna kadar kiraya verilmek üzere 

arttırması uzatılmıştır. İsteklilerin 10/5/ 937 günü saat 15 de Beyoğlu Vakıflar 
Direktörlüğü akarat kalemine gelmeleri. (2518) 

idrar yolları 
hastalıkları mUtahassısı. KöprUbaşı 1 

.. EnıJnönCl han Tel: 211H<> ~ 

~ ADEMi iKTiDA·R 
ve BELGEVŞEKLIOINE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri , Her eczanede arayınız. (Posta kutun ) 1255 Hormobin Galata istanbul 

Oksürenlere: KATRAN BAKKI IKBlll 

1 lstanbul Belediyesi İlini ~rı 1 
Keşif bedeli 3367 lira 76 kuruş olan Fatih garajında yaptırılacak tamirat açık 

eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım müdürlüğünde gö
rülebilir. İstekliler 2490 No. 1ı kanunda yazılı vesikadan başka Beıediye Fen ~ 
!eri Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vcsikasile 252 lira 58 kufU§luk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 13/5/9"J7 perşembe günü saat H de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. B. (2137) 

* * İlk okullar için lüzumu olan 60 tane dört ayaklı masa açık eksiltmeye ko • 
nulmuş ise de belli ihale gününde giren bulunmadığından pazarlığc. çevrilmiştir· 
Bu masanın bir tanesine 8 lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi Levazıın 

Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 249 O No. lı kanunda yaztlı v~sika ve 36 li • 
ralık ilk teminat makbu7. veya mektubile beraber 11/5/937 salı günü saat H d• 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. ( B.) (2525) 

* * 
~ ! i ı - e 
ı • ·= 
~1 ..w il ::e 

Amavutköyünde Lutfiye mahallesinde Ön sokak 5/7 No. lı ev. 
Arnavutköyünde Lutfiyc mahallesinde Elçi sokağında 32,61 N. ev 
Arnavutköyünde Lutfiye mahallesinde A ı alık sokak 9,11 N. ev. 

72 
72 
60 

5,4'\ 
5,40 
4,50 

Hasekide Haseki caddesinde 61 N. lı Bayrampaşa mektebi 
Hasekide Haseki mahallesinde Nakşi dil sokağında 2 N. 1ı İbra-

150 11,25 

himpaşa mektebi 50 3,75 

Zeyrekte Zeyrek yokuşu sokağında 31 N .h Baliliye medresesi 120 8 
Zeyrekte ibadethane sokağında 64 N.lı Z <.mbilli Aliefcndi mektebi 50 3,75 
Zeyrekte İbadethane sokağında Saliha Sultan mektebi 110 8,25 
Cağaloğlunda Hilfıliahrr.cr sokağında Hadım Hasanpaşa medrese 
sinin 4 N. lı odası 24 1,80 
Cnğaloğlunda Hilaliahmer sokağında Hadım Hasanpaşa medrese 
sinin 6 N. lı odası 30 2,25 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiralarile ilk teminatları yazılı olan ma
haller teslim tarihinden itibaren 938,939 veya 940 yılı mayısı sonuna kadar ayrı 
ayrı kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuşlardır. Ş:ırtnameleri Leva
zım Müdürlüğünde görülebilir. istcklile r hi7.alarmda gösterilen ilk teminat mak
buz veya mektubile b~raber 13/5/937 perşembe günü saat 14 de Daimi Encii 
mende bulunmalıdırlar. (İ) (2319) -- . -----
İstanbul Deniz Ticareti Müdür

lüğünden: 
Denizyolları işletmesin'.n Marmara hattı p06talarının 937 senesi navlun tarife

lerinde bu kerre mühim tenzilat yapıldığı gibi ayni veçhile Marmara havzasıncı. 

bu vapurlarla gelen ve mütekabilen gid en mallara münhasır. Olmak üzere yük
leme ve boşaltma işlerı için İstanbul Liman İşletmesinden verilecek nakil ye 

cer vasıtalarının tarife ucretlerinin de yüzde elli indirildiği ve ton bqma alıD'" 
makta olan on kuruşun da beş kuruşa tenzil edildiği alakadarana ilin olunur. 

c2465• 

=~ l' N i Ç 1 N ? • 
SlZE J>E İSABET 1'.."'TMESIN? 

En hoı ve taze meyvaların uıare
lerinden istihsa l edilmit tabii bir mey
va tuzudur. Emsalsiz bir fen harikası 
olduğundan tamamen taklit edilebil -
mesi mümkün değildir. Hazımsı7.lığı, 

mide yanmaklarını, ekıiliklerini ve 
muannit inkıbazlan giderir. Aiız ko
kusunu izale eder. Umumi hayatın in
tizamsızlıklarını en emin ıurctte ıslah 
ve insana hayat ve canlılık bahıeder. 

INGILIZ KANZUK Eczanısai 
Beyoğlu - İıt~nbul 

BUyük 'I'nyyara piyangosunun 
lıOyU'c ikramiyelerinin hemen ek
serisi 

KADER 
gifeslnden 

s ıtılan bıleUere jsııbet ederken ıi• 
de yeni tertip biletinizi mutlak• 

KADER 
gl9esinden 

alınız. Talihini7.i öenemiş olursun11S
yalnız KADER ismine dikkat edi· 
niz. Taşra siparişleri kabul edJJ,it 
ve derhal gönderilir. 

Eminönü Valide kıraathanesi r&' 
ıunda No. 4 - 5, Telefon: 23910, 
Beyoğlu lstlklal caddesi No. 109· 
'felefon : 4ö6!J6 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp~ 
c;.i.Lı SAHİPLERİ: A Ekrem UŞAKLI 

s. Ragıp EMEÇ 


