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Şark Demirgollarına ait bir izalı Cerrahpaşada çoktanberi 
işliyen bir eroin 

imalathanesi bulundu Bir suitefehhüm 
• 
ilk müzakerede ismi geçen Recep 

Mecliste 929 mukavelesinin Peker 
uzun bir tarihçesini yaptı 

petinkaya diyor ki: Peker diyor ki: 
Q'/J,k $im~ndifer işletme imtiyazın~ satın Ali Çetin~a!J_a hakkı~daki_ sev!fİ ve :ay
h .. Uımızı ızah etmem, maalesef suıtefeh- gım kendılenne de hır vesıle ıle soyle-

Ume sebep vermiştir. Arkadaşım Pekerle '.' diğim gibi içimde sıcak yerini bu 
.aramızda geçmiş hiç bir mesele yoktur dakikada dahi muhafaza etmektedir 

Ali Çetinkaga mukavelelerine riayet elmigen iiç, dört 
Şirketin daha satın alınacağını beyan etti 

.., 

Başvekil dün Partide 
hıiihim beyanatta bulundu 
lınıet lnöniinün Yugoslavya seyahati, Sofya ziyareti 

• ve Irak Hariciye Nazınnın Ankara 
21ltreti hakkındaki beyanab alkışlarla karıılandı 

(Yazısı 3 Uncu Sayfada] 

Türkiye - Irak 
demiryolları 

birleştirilecek 
\ tki taraf mühendis!eri Irakta 

tetkikat yapıyorlar 
Ankara 27 (Husuai) - Diyarbekir 

hattının temdidi ile bu hattın Irak demir • 

Suçlulardan biri santral memuru, biri itfaiye çavuşu, 
biri sucu,. diğerleri de bir Ermeni ile bir kadın, santral 

memuru tutulduktan sonra kaza neticesi yaralandı 
ıwtt ., 

yollarile iltisakının temini kararlaımıştır. Eroin imalathanesı ve 'bahçenin vaziyettnı gosterir nsım 
. Diyarbe~ir hattı~ı~ hududa kadar h~n- Cerrah paşada Kürkçı.ibaşı mahal!l.e • ı ıhallesinde 31 numaralı iki kaUı evdt. 

il yolu takip. etmcsının m~vafık olacagı~ı siınde 'büyük ibir eroin inıalathanesi Beyoğlu itfaiyesine mensup çavuşlar· 
ve Irak denuryoluna bangı noktada bag- ~~ k im cJt K · k "b (D 4 " " f da) 
1 v b. . . 8 vd d 'd . me.,.-..ana çı arı ı~.ır. :.ır çu aşı ma evamı uncu aay a 
anacagını tea ıt ıçın ag a a gı en mıa-

at dairesi reiei muavini Ferdi, Elaziz de
miryolu inıaat baş mühendisi Abbaa Irak
ta mühendislerle temas ve tetkiklerine de
vam ediyorlar. 

Cenup hatlan 

Ankara. 27 (Hususi) Cenup demir
yollan idareaine ait T oprakkale - Pay as 

Müstemlekeciler Hatayda 
faaliyetlerini artırdılar 

- Fevzipaıa - Meydanıekbez hatları muka- ş· d. d Sancaktaki köy muhtarları 
vele mucibince temmuz ortalarında devlet ı m ı e 
demiryollarına intikal edecektir. tazyik ediliyor' bazı muhtarler azledildi 

An Başvekil Irak Hariciye Nazın ve sefiri ile bir arada • 
tay kara, 2 7 (AA.) - c. H. P. Kamu- başkanlığında toplandı: Kömür sergısi Halep, 2 7 (Hususi) - Mahalli hü: 1 ~a~ toplamak ihtimalini ~iişündükleri 
lonr gtupu bu gün 27.4.937 öğleden Söz alan İsmet İnönü: kumet ve manda memurl'arı mesali- ıçın muhtarlıklara kendı adamlarını 
....., !2:._a:bzon saylavı Hasan Sakanın (Devamı 3 üncü sayfada) Hakkında sefirlerin hi hassa zabit~ri Sancak köylerile faz ,yerleştirmeğe çalışm~kta~ırla~. Müste 

~ la mikdarda meşgul olmaktadırlar. ,şarlık memurfarına ıstedıklen mUh -

T 1 1 d T kd• }Pfİ Bunlar bilhassa köy muhtarları üzerin tarları azlet~~~ salfrhiyetlni vermiştir. ayyare er spanya a a Jf - de nafiz <>lmak gayesinı takip etmek- Karbeyaz koyunde muhtarlar bu su -
Ankara, 27 - Dun beynelmilel kö • tedirler. Köyierden icabında mazbata- retle azledilmişlcrdir. 

bı·r şehrı· harap ettı·ıer mür acrııisini yeniden binlerce kiti gez -mittir. Bu meyanda ikinci defa aergiyi zi-
yaret eden lngiliz büyük elçisi Sir Pcrcy 

lond Lorrain ile Belçika ve Romanya elçileri A-
ra hava hücumunun Alman tayyareleri nadolu ajansına fU beyanatta bulunmuılar-

to tarafından yapıldığını bildiriyor dır: (Devamı 3 üncü aayfada) 

izmirde hazin bir aşk macerasrnm 
muhakemesi yapıllyor 

lıarp ~dra 2 7 (Hususi) - İspanyadaki lard.ır. Bask eyaletinde ilerlemekte olan 
ibiş ~ ~krar hararetli bir saf.haya giT- Franko kuvvetlerinin, Bifüaoya 16 ki-
~ıler ~tin bir harekete başlamış- (Devamı 3 üncü sayfada) 

Kocatepe 
lngilterege gitti 

Beraber kaçarlarken sevgilisini bir çayın derinliklerinde 
kaybeden onalb yaşındaki aşık faciayı anlahyor 

'f eni Tayyarelerimiz 
İzmir, 2 7 (Hususi) - Yiğmer köyü ı 

civarındaki çay kenarında, sazlıkta cere 
Seyahat yirmi gün kadar yan eden ve bütün bir köy halkını ağ-

sürecektir latan masum bir aşk dava~ına ağır ce
~ada ibaşlanmıştır. 

İngiltere Kralının taç gıyme merasiı- Kemalpaşa kazasının Yiğitler köyün 
,minden sonra yapılacak büyük deniz rle Raziye isminde on beş ya,ıarında •· 
§enliklerine Türk donanması namına iş tbir köy kızı, sevdiği delikanlı tarafın 
tirak edecek olan Kocatepe torpidosu .dan kaçırılmıştı. Hava yağmurlu ifil. 

(Devamı 2 inci sayfada) .. Köy civarındaki çay ço~kundu. İbra • 

Harici ticaretimiz 
gittikçe artıyor 

him, sevdiğt kızla beraber çaydan ge· 
çerken suların hücu~ile ıkisi de çay
.da kaylbolmuşlardı. Ibrahim sularla 
mücadeleden sonra sahile çıkabilmiş, 
fakat Raziyesi boğulmuştu. 

Ankara, 27 (Hususi) - İkinci Ka- Genç kızın bir de nişanlısı ;vardı. Bu-
... ,nun ve Şubat aylarına ait 1ki aylık ha- '1a rağmen İbrahimle seviştiğini. ve köy 

1'iirk ffav .,.. f - · ~ "'.;il ,rici ticaretimiz 15,506,901 lira bir faz- ~ivarındaki sazlıkta buluşarak bütün 
a nurumu tara ından Türkkutu için a~ınan 10 tayyare Ankaracla lalık arzetmektedir. (Devamı 4 üncli aayfada) lbrahiır 



Her gün 
Irak ve Türkiye 
Münasebetleri 

- Yazan: Muhittin Bil'(en 

D 
rak Hariciye Vezıri Ankarada bu

lunuyor. İki memieket arasında· 

Ju dostluk ve kardeşlik münasebetleri· 
ne yeni !bir düğüm vurmak maksadUe 
gıelen Naci Asilı, TürJ:: mHJetinin bir 
fikir adamı sıfatiyle hararetle selam· 
~amaık ilk vazifemizdir. 

* Irak, üç eski medeniyetin Türk, İran 
ve Arap medeniyetlerınin biribirine 
karışıp, birilbirine aşlanıp yeni, oriji· 
nal 'bir medeniyet vücude getirdikleri 
sahanın kendisidir. Ha:Cm El Reşid'in 
Bağdadı, uzun bir tarlh devrin.in cilve· 
!erinden sonra, bugün gene müstakil 
b.r devletin Baş Şehrı oım'.lş bulunu· 
yor. Bugünkü milli Türkiye, Osmanlı 
İmparatorluğunun büti.ın milli mesele· 
derinin tamamen tasfıye ediJmiş oldu· 
ğunu görmekle ne kadar mes'ut ise, bil 
hassa Irakın müstakil bi .. aevlet olarak 
teessüs etmiş 'bulunduğunu görmek ve 
onun Hariciye Nazırın: Ankarada se· 
18.mlamakla da k.e.ndisinı o kadar bah· 
tiyar duyar. Çok eminiz k\ bu hislerin 
derin samimiliğine, baştan başa, bütün 
Irak kaniöll'. Orada, bugün !rakın mu-
kadderatını idare eden insanlar, Os· 
rnanlı .ımparatorluğunu kurtarmak için, 
Türklerle birlikte fedakarane çalışmış 
olan sadlk yürekli dostlarımızdır. Her 
şeyden evvel Arap olan ıbu dostlarımı· 
zın, eğer Türklerden belli başlı bir şi· 
kayetleri olsaydı, elbet bu tarzda ha· 
reket etmezler ve başla: mın çarelerini 
aram · üzere ibizimle mücadele eder· 
lerdi. Onlar, bizim ara:nızda ve bizim· 
ie beraber Osmanlı İmparatorluğunu 
müdafaa ederlerken, ayni zamanda 
kendi lraklarımn istiklıillerini de mü· 
dafaa etmiş oluyorladı. !rakın bugün· 
ku vaziyeti, o günkü vaziyetinden çok 
datıa iyidir. Nitekim, Türkler de O..· 
manlı İmparatorluğu içindeki zahiren 
parlak vaziyetlerine bugiın'kü milli var
lıklarını her bakımdan miireccah görü· 
yorlar. Bunun için her i;ci tarafı da bi· 
ribirinden hissen uzak1aştınnarnış o· 
lan uzun lbir tarih devrinden sonra her 
ıki taTafı da memnun eden bugünkü 
neticeler ve bugünkü va?iyetiler karşı· 
sında, Irak ta, Türkiye de, elde edilen 
neticelerden dolayı biribjr}erini teb • 
rik edebilirler. 

* Türklerin, kendi11erine dostluk göster 
miş olan milletlere karşı dostluktan ve 
hatta kardeşlikten başiuı hiç bir şeyle 
mütehassis olmadıklarını, Iıak kadar 
canlı bir şekilde isbat eden 'bir misal 
da'ha bulmak müşküldür. Osmanlı im· 
paratorluğu devrinde aoramızdaki mü
nasebetler ne .kadar kardeşçe idiyse bu 
gün de öyledır. Türklenrı başka millet
leri Türkleştirmek istcd kleri iddiası 
bir masaldır; bu sözümüze inanmıyan
lara IraklılaTı şahit gösteririz; Türkle
.rin Tür.k olmıyanlara dtişman o1duklan 
yalandır; buna inanmıyanlar Iraklıla
rın tecrübelerine müracaat edebilirler. 
Suriye gazetelerinin yazmakta olduk· 
ları 'bütün şeyler, yani T•Jrklerin Arap· 
lara düşman oldukları, 'fıinklerin Os • 
manlı imparatorluğunu yeniden kur • 
mak istedikleri, Türkiycnirı bunun için 
Almanya ve İtalya ile an1al?mış bulun· 
duğu gibi sözler kami:en hez~vandır; 
!buna ınanmıyanlar, bu hususta Iraklı • 
ların fıkirlerini sorsunlar. onların vere 
eekleri cevabı b"z, tereddntsüzce, en a
dilfme hüküm olarak ~·mriıden kabul 
~eriz. Dünkü Irak ıle Anadolu arasın
da dostluktan başka hır mesele yoktu; 
bugünkü Irak ile TürkıyP. arasında, bir 
kardeş komşuluğundan başka b'rşey 
yoktur, çünkü hunun ba'jka türlü ol· 
ması hem taTihi-n hissi \•c kültür an'a
nelerine, hem de iki rnillet'n menfaat
lerine muhaııf olur. 

Büttin bunlan, Naci A<:ilin ziyareti 
mnnaSCibetile, bu sütunlarda bir kere 
söyl.emek f~tını bulmak bizim için 
bakıkaten sevınç ve iftihar veren bir 
hfuiisedir. 

* İki devlet Hariciye Nnzırının Anka-
rada kardeş milletler nnmına nutuk 
söylecl"iklerini .görmekle ne derin duy· 
gular duyduğumuzu söylemeğe bile 1ü 
zum yoktur. Garbi As~:ı aiJesinin ıki 
temel direğini teşkil edfn Türkiye ile 
Irak arasındaki bu y::ıkınlık ve kardeş-

(Jlcvnmı 6 ncı snyfrula) 
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' -· -Akıllı olsaydım/ 

E. Talu---. 

Vazı arkadaşlarımdan dördü: C 
vat Fehmi, Nacı Sadullah, 

lahattin Enis ve İsmet Hulusi gazel 
mi7Jde hoş bir yazı serisi tut:turdul8 
Gün aşırı yahut ki iki, üç günde bı 
her biri, «ŞU veya bu olsaydım .. > b3 
lığı al~mda, o mefruz vaziyette oısalıı 
ne yapacaklarını anlat?yorlar. 

Dün de, ıbu cümleden olarak, Cevad· 
,cDeli olsaydım .. > adındaki matkal 
,çıktı. 

Deli olmak.. Şüphesiz ki, insan, h 
yatının bazı güç safhalarında t-·' iht 
.mali aklına getiriyor, ve hatta bunu t 
menni hile ediyor. Tevekkeli şair: 
Yarap, ne eksllirdl deryayı izzetinden, 
'Peymane! vücude zehrap dolmasaydı? 
Azade ser olurdum !isibl derdfı gamden. 

Nefse itimatsızlık bir insanda mevcut ole1'bilecek ku· Nefse itımat servet, !bilgi, kudret, vasıta noksanlığını Ya dehre gelmeseydim, yn aklım olmasaYdl 
surların en büyüğüdür. Nefsine itimadı olmıyan adam büyük mikyasla telafi eder, insana yıkılmaz bir azim , Dememiş. Evet, delilik hesapça i 
ne kadar servet, bilgi, kudret, vasıta sahibi olursa ol • ve irade kuvveti verir, mütemadiyen ileri atılmak, tıam- bir şey olacak. Fakat, acaba, biPtakı 
sun kendisinde ileri atılma kudretini bulamaz. Durduğu le yapmak c..rzusu aşılar. Hayatta muvaffak olan adam· ruhiyat mütehassıslarmm da iddia eY 
yerde kalmıya mahkfundur. lar hep nefislerine ttirnadı olanlardır. ledi!kleııi gibi, hepimiz esasen aız, ÇO 

'_"'=..._ _ _,,;,.,.,, __ ...,..==-======== .... --==-==-====--=========-==·===---=-===--===--===;m deli değil miyiz? Bugµnkü insanlık 

(~~-------------------------------------------·------------------------------J A. s ~ le o N IF\\ A yaşadığı gürültülü, üzüntülü hayat şa 
'=JI Z A R A ;;;;;;;J) • ıbJ, ~ .iarı içindi! sinirlerinin metanetin~ şU 

_ urunun rnüvazenesini hakkiyle mubB .._._____________________ 

1 

J il d Jaza edebilmiş midir? Ben, kendi hak 

Dünyanın en sıkıcı ı· HER cp·N e·n FIKRA • ng tere e de kunda bu hüsnüzannı pek besleyern 
V azi/e si nedir ? . U 1 Kız kaçırıyorlar diğim içindir ki, insanlann tamüşşuurı 

müvazenelerinin mükemmel asapları· 
,ca hakimiyetleri tam, duyguları mute· 
,dil bulunduğu devrin hasretile wmat 
,7a.m.an içimi çekerek: 

Dünyadaki vazifelerin en sıkıcısı 
f .ner bekçiliği zannolunurdu halbuki 
fener bekçiliğinden daha sıkıcı bir va· 
zTfenin mevcut olduğunu bize bir in -
giliz gazetesinde Con Vilyams isimli 
bir amele söylemektedir. Amele diyor 
ki: 

- Ben bir kibrit fabrikasında çalı· 
şıyorum. Vazifem kibritleri kontrol 
etmektir. Her gün 20 kutu kibrit alr 
rım, ve kutulardaki kibritleri teker te· 
ker sonuna kadar yakarım, fener bek .. 
çileri hiç değilse ufukları seyrederler, 
ben kibrit alevlerinden gözlerimi çe· 
viremiyorum. 

Rüzgardan elektrik istihsali 
Sovyet mühendisleri rüzgardan e

lektrik istihsaline karar vermişlerdir. 
Kırımda 158 metre yüksekliğinde 

bir kule inşa edilecek, bu kuleye 68 in 
ci metrede bir, 158 İnci metrede de bir 
ol~k üzere iki tane pervane takıla· 
caktır. Bunlar rüzgarla döndükçe on 
bin kilovatlık elektrik istihsal oluna .. 
caktır. 

lehistanda kayıptan haber 
veren bir genç kız 

Lehistanda bir çok insanları etrafı
na toplayan bir genç kız, eğer erkek 
olaymış kendisine muhakkak Mesih 
denecekmiş. Fakat bir kız olduğu için 
~imdi halk ne diyeceklerini şaşırmış. 
Yukarı Silezyada ufak bir şehirde otu· 
ran ve tamamile ümmi olduğu malum 
bulunan bir kız, ana lisanından başka 
bir Gok yabancı lisanlarını da konuşu
yormuş. Kız cezbeye kapılıyor, o za· 
man bildiği her şeyi unutuyor, ve ara 
ıra kayıptan haber veriyormuş. 

Kerametleri de varmış, dünyanın 
yıkılacağını, yakında harp olacağını 
AÖylüyormuş. 

ilham menbaı 
Tanınmış mizah muharrirlerin • 

1 
den biri bir türlü kansiyle geçine
mezdi. Kansı şunu ister, buııu ister, 
mizah muharriri almaz.. Bu yüzden 
aralanuda her gün .kavga çıkardı. 
Mizah muharriri ikide bir arkadaş
larına karı~ının halini anlatır: 

-;- Bu kadınla geçinmek ne güç 
görüyorsunuz ya! 

Derdi. Bir gün gene karısından 
şikayet ediyordu. Atkadaşlaı:ından 

biri: 
- Yahu, dedi, ikide bir pk3yet e· 

deceğine bu kadından ayrılsan ol
maz mı? 

Mh:ah muharriri içini çekti: 
- Peki ama o zaman biribirlerile 

geçinemiyen kan kocnlar baklanda 

- ıAıh! akıliı olsaydım!. 
Diyorum. 
Evet: Akıllı olsaydım.. Feleğin her 

ıtürlü cefasını belki de tabii ve ma'kt.U 
görür, talihin cilvelerini tebessüm ' 
karşılar, makiis hadiseleri muhakeme 
ile halle çalışırdım. 

Lakin, o vakit te, bilmem, aklıw ,. .. 
lkadar tazyiıka dayanır m;ydı? 

-----~·----
· Kocatepe 

lngiltereye gitti 
yazacağım fıkraları bana kim ilham (Ba~tarafı 1 inci sayfada) 

edecek? 'll"~~.ıı....aı· "nl · d d · ı· b 1 "' • -• ntt:,,·.-- ı o erın e emıı· ıı u unan .. 
- - ~ · · ·; · · · · · · · - · · -· na donanmayı veda toplarHe selamla' 
yeni hır OYUD ffiU ?J puş, lbilfilıara Haydarpaşa önlerinde de. 

Mis lrene Filmore isminde Lon- ıcl!-lemişti. Kocatepe torpidosu dün sBı 

l 
tfralı bir daktilo on bet gündenbcri or· öt 16 da Haydarpaşa öniinden ka!kll' 
tadan kaybolmuştur. Zabıta taharriya· rak İngiltereye müteveccihen hareket 

1 

ta ba~larken kızın ebeveynine bir mek. ,etmiştir. 
tup gelmiştir. Bu mektupta 600 lngi· Torpido buradan doğru.:a Cebelüt~.ıı· 
). ı· · t · tır' ,rık boğazına gidecektir. Orada üç gutl 
ız ırası ıs enmış . ,,. · · 'h · "' 

ınalınaca.k ve gemının ı tıyacı olan IIl<> 
J Kız 22 yafındaclır. 1.85 boyunda zot alındıktan sonra Patit Gale limanı' 
fey~alade güzeldir ve nişanlıdır. 

1

na geçilecektir. İngiltere Kralının ta9 

Şu resme bakınca yeni bir oyun 
görüyorsunuz zannedersiniz. 

Halbuki bu oyun alelade bir bilar 
do oyunudur. Şu farkla ki bilardo ma
sası camdan mamuldür ve resim aşa-
ğıdan alınmıştır. -----

/gnegi uzunlamasına 
delen adam 

Fransada bir iğne fabrikasında çalı· 
şan bir amele bir dikiş iğnesini boru 
haline getireceğini iddia etmiş. ve bu 
iddiasını ispat etmiştir. Amele uğraşa 
uğraşa nihayet iğnenin bir ucundan 
öbür ucuna kadar içinden bir saç teli 
geçebilecek kadar ince bir delik açmış-
tır. ·····················--········· ..... -................... . 

Şimdi hükumetin mümanaatine 
rağmen hergün de binlerce insan kızın 
ziyaretine geliyormuş. 

İngilterede bir asırdanberi ilk defa ~iıyme merasiminde Reisicumhur Ata· 
vukııa gelmit bu hadise hayretle kar· türkü rtemsilen bulunacak Başvekil is· 
şılanmıştır. met İnönü Mayısın nk günlerinde is· 

j.anbuldan trenle Pelit Gale limanına 
Kadın ve yaş .gidecektir. Başbakanı.o. Pöti Gaıedetl 

Birleşik Amerika hükumetlerjnden Kocate~e ile ~n~ray.~ geçmesi mırb: 
O 

• 65 . . ,temeldir. Merası.mı muteakıp Kocatc 
rengon da yaşını ıkmal etmış bu· rng· ilt d be ·· k d k ın.• . . ,Pe ere e on ş gun a ar -a ..... 

lunan ıhtıyar. ve ~uhtaç kadın!ara her cak1.ır. Bilôhara Ce'belüttarık boğazıil' 
ay maaş verılmesı hakkında hır karar dan Maltaya geçilecek mazot alındı1'· 
verilmiştir. ,tan sonra İstanıbula ge,lineektir. Torpi· 

Bu karar günlerce gazetelerde ilan donun İngiltere seyahati takriben yt!' 

edildiği halde: mi gün kadar sürecektir. 

<<-Yaşım 65 i geçmektedir.n diye Emniyet Müdürü de Londraya gidecell 
müracaat eden kadınların miktan 17 i A k •>-ı (H .) l btJ) . . . n ara, - ususı - stan 
geçmemıştır. Bu haberı veren Alman E · t M"d'" .. B S )'h K 1 BaŞ' · d al. .

1
• mnıye u uru . a ı ı ıç, 

aynı zaman a 'u m umatı ı ave et· k"l 1 t l ·· ·· .. L d ha' 
k d

. ve ı sme nonunun on ra seya 
me te ır: ı . . . k d k . . . tıne ıştua e ece tır. 
Orengon eyaletı, memleketınde 2()000 -· ... ·-- .. -· ·- . -·--- _.A 

ihtiyar ve muhtaç kadının mevcudiye- Biliyor musunuz ? 
tini tesbit etmiştir. • eri 

Konuşan kumbaralar 
Amerikada çocuklar için yeni tarz 

bir kumbara yapılmıştır. Bu kumbara
ya çocuk para atınca kumbaradaki u· 
facık hoparlör: 

- Teşekkür ederim. diyormuş. 

1 - Türkiycde şcr'iye mahkeme~ ~ 
ne zaman kapanarak yPrini yeni Tt.1f 
adliyesine bırakmıştır'? t 

2 - Anadoluda Selçukiler ne zanıO 
teessüs e!tmişlerdir? J 

3 - Uluslar Kunınm kaç yıl e'J1/ 
!hangi ayda kurulmuştur? 

(Cc,·nplan Yarın) 

r---------------------------------------------------------
İ STER İNAN İSTER İNANMA! 

* Dünkü Suallerin Cevapları: 
1 - Türkler Altay topraklarındstl 

Çine İsanın doğuşundan 7000 yıl ö~ 
giıımi'şlerdir. ~ İstanbul beled:yesi ibina, tanzifat ve tenvirat ıresimle- top1amakta gecikmişler ve bu gibi lbina1ard:ı müstecir 

rinden borcu olan bazı binalann gelirlerine !haciz koy-
du. Fakat son ay içinde yapılan teftişten anla~ıldı ki-, olan bazı kimseler de ne hükfmıete, ne de rnal sahtbine 
bazı şube memurları bu gıbi hacız altına ahııan gelirleri para vermeden kfracılık etmiŞ'lerdir. 

1STER iNAN İSTER İNANMA! 

2 - Meşhur Nayarin deniz ha ,, 
Türklerle Fransa, Ingiltere ve Rtı5~ 
donanması arasında 182 7 de yapıltıl 
tır. ~ 

3 - Patrona Halil meşhur Lfı~e de 

L------------------·-----·-------------------_J ıini 1730 yılında y_...:::.:ıkm:..::;;· .--.·c:--.;.;tı;.;.ı _. -----



SOM P08'1'A 

Şark Demiryollarına ait bir izah 

Tayyareler ispanyada 
Birşehri harap ettiler 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
lometre yaklaştıkları haber verilmek
tedir. 

Halen, alevler içinde yanan ve biT 
harabe manzarası arzeden Guerico şeb 
,ri, dün fasılasız üç buçuk saa1 havadan 
bombardıman edilmiştir Bombardıma
nın A:ı.man tayyareciler 1arafından ya-

Sayfa 3 

C"ji23"'9 -· = 
belçika ile görüşnıeLer 

• Sovyet Rıısgada feınizlik 
Yazan: Selim Ragıp Emeç Bir suitefehhüm , pıldı[,rı söylenmektedir. a 

Tavassut tcşehbi\sleri o ngiliz Hariciye Nazırı Lord Ede-
Paris, 2 7 - Mussolbi - Görin:g ko- nin Be!çikayı ziyareti, Gaııbi Av-

//k . . . Recep Peker Mecliste nuşmaları hah.ikında Fıgaronun Roma rupa tarihinde mühim bır öönüm nok-müzakerede lSml geçen muhabiri gazetesıne şu tE>lgrafı gönder- tası teşk.l ediyor. Coğrafi vazıyeti ica-

9 b • tarihçesini yeptz miştir: bı, Şarktan Garbe tevecciıh edebilecek 29 mukavefesinİn uzun zr . İspanyol had·selerinın meydana çı - taarruzların güzergahında bulunmak 
A. de bir vesile ile söylediğim, gibi içimde kardığı meseleler de iki devlet adamı dolayısile, küçük Belçika, İn~iltere ve 

aes·nkara, 27 - Kamut2vın dünkü cel betinde ben de bugün huzurunuzda bir sıcak yerini bu dakikada dahi muhafaza arasındaki bu konuşmaların ikinci bir Fransaya karşı hareketlermde hiç biır 
Mnde Şark demiryolıa;ı imtiyazı ile kere bu vaziıfeyi yapa<.:ağım. etmektedir. (Bravo sesleri, alkışlar). mevzuunu teşkil eylemi~tir. Son gün- zaman serbest kalamıyordu. Ya bu 
dairete ait malların !tat~n almhıasına İk'inoisi de, şahsımdan ·başka olarak Ali Çetinkaya kiirsiide )erde Roma yüksek rnahafi}inde İspan devletlerle beraber olmak veyahut on-
dak olan mukavelenin tasdi'kı hakkın- devlete ait bilhassa iç nde bulunduğu- R p k (K"'t h ) nın bevana- yol harbine nihayet ver:!cek lbeynelmi- lara karşı ıbulunmak mecburiyetinde 

~ kanun ı· ·h · · ··-~w. · · ecep e er u a ya .J • 1 b" t t l h ' d b. ·· r~ ayı asının ~k:nc\ mu:ı.cı:r-e muz ırejimin ve rejim hükumetinın ıs- tını müteakıp kürsüyE: geien Bayındır- le ır avassu e ın e ı, cereyan vu- ıdi. Bu küçük devlet için oitarafJık 
'-hıne başlanırken Recep Peker (Kü- tikrarı, bakımından mühim olan bir 1 k B k Al' ç t" k !'::Unları söy- cut lhulmuştur. mevzuu bah:s deg· ıldi. 1Q14 - 1916 har-
~ Ya) • ek" ı a anı ı em aya ._ , , k k . ? 
bir· . ' mevzuu bahis olan 18yıhanın noktadır. Birimızin çaiışınasını, öt ı- 1 · t" F ran oya arşı ı~yan mı · lbi esnasında A:lman Jsu.iasına maruz 
tarıanfc• lllüzakeresi esnasında kentlisi nin tamamlaması zihnıyet~ni bu vesile emMış trı:· · d h.l" · ,, mesine isti- Valencia, 2 7 (A.A.) - Emin biır kaldıgw 1 için, taraf tutmanın ne demek 

ınd k c ec ısın a ı ı nızam .. a b d 1 f k h .. ..t 
""'n b an izahat verilmesmi icap etıtir ile bugün büyük meclis huzurunda te d b" h k ı k R Peker ar- mem a an a ınan, a at enuz teeyyu oldugwunu anladı. Bundar.. sonra da böy· ·~ a na en ır a o ara ecep . b h be 1 .. .. 

·liyer~kzı sözlerin geçm!ş olduğunu söy- rarlamağa fırsat buluyoıum. Yüce biI" kadaşımız kendilerinin ıs:m1erinin bah e~~gen t~ı a .. ;. er~?~~e,1 pazar~ le bir akıbete tekrar uğramamak için 
ti.i.ınl uzun beyanatta bulunmuş, ez- varlık başlarımızın üzerinde sade ma- sedilmesini esas ittihaz ederek söz al- nu ııın~ ~ a mu ım a ıse er ce_re. kendisini İngiltere ve Francıay:ı bağ1a-

•A e demiştir ki: zinin karanlııklarına değil, istıiklbalin u- dılar. Dıkkatle rnütaleaıarını dinledim. ~an etmişttr. ~rankoya.:l~arşkı aedsk.en bır yan ittifak bağlarından .ımrtulmak fu-
rıi tn rkadaşlar, şimdi ikinci müzakere- fıiklarında meşalesini tutuyor. Bu me- Anladım ki benim huzurunuıxia bütün ısyan lbaş!adıgı. zanne· "Tne t. ır. .. tedi. l'vlevcut muahedeleri feshetti. Şim 
tlnınevzuu bahsolan Şark Derniryolla- şalenin ışıgwı altında her bırimiz'in hırz- · · t• l ··+~ • b. tavır Gırnatanın bırçok ınahallennde tu • di cereyan eden müzakereler, Bel,..;ka-d - saıınımıye ım e ve mu=va1ı ır · . . . . . 3 '• 

lla"ı'h , evlet tarafından satın alınması met değeri yeni Türkiyenın \kurulması fi l ık · d'f ·s.ıetme ·m fenk seslen ışıtılmış, bundan sonra u- yı herhangi bir taahhü: a;tınn sokma-
" asın ve sana şar. şımen ı er 1 ~ 1 

- çan J 2 tayvare sehrin bu mahallesini 
sıncı. ın birinci k'"OnLışulması esna - gıbi bir büyük esere bır kum tanesi ta- tiyazını satın almaklığımızı izah etmem 1 J ' ~. • nın ımümki.in olup olmayacağını araştır 
tin~ sayın vekil arkadJşımız Ali Çe- şımak .kadar naçiz bir ~cydir. maalc<>ef blr suitefehhüme sebebiyet bombardıman etmışlır. . • maya matuf teşbbüsler cümlesinden 
derd Ya esaslı ve etraflı izahat verm.ş- Recep Peker izahatına devam ederek vermiştir. NQktainazarımd:ı hiç bir su- Baskların hezırneh sayılabilir. Fakat küçük Beiçıika kara-
&ı.'fldtr. Bu 'kopuşmanın cereyanı esna- mukavelelerin mütekabil menfaat pren retle Recep Pekerm şahsmı ve zamanı Hen da ye 'li (A.A.) - Reuter a- rında musirdir. Ve itEfak siyasetinin 
~~n: ben An.karada bulunmuyordum. sipleri üzerine yapıldığını anlatmış mi- memurıyetini ko.sdederek düşünülmüş, 1 jansınm muhabiri bildiriyor: kendis1ne düşman kazandırmaktan baş. 
de n enaleyh müzakert:ierin gazeteler- saller zikretmiş \'e 1929mu'kavel·esinc ge hatıra gelmiş hiç bir cihet yoktur. ken 1 Vitoria'dan alınan bir habere göre, ka bir neticesi' olmadığım gördüğü için 
da b·eşrolunınuş olan kısmını İstanıbul çerek intizar hesabı h:ıkkmcia uzun boy dilerini tekrar temin t.~ebilirim. {Bra- Baskların ric'ati hezimete münkalip mutlak bir bitaraflık siyaseti gütrnek-
lı 0~r kari sıfatiylc okudum. Bu izaha- lu izahat verdi'kten son:a satın alma vo sesleri). olmuştur. ten ıbaşka çare bulamıyor l;:i bu hattı 
başk Urken kendimi Recep Pekeııden işlerini anlatmıştır. Recep Peker 1929 Recep Peker (Kütalıy a) _ Teşek - General Molanın Biskaye cephesi- hareketinde de tamamen haklıdır. 
~r~ ve ayni yhıları okumakta olan mukavelesile satın alma hakkının dev kür.~er~m. . . ni yarılmış addetmekte olduğu ve bu * 
lto'idu aşlardan. her 'hangi ibi:ri X~.rnn: !ete temin edildiğini ıbi!direrek demiş- Sozleıııne devam eden Alı Çetınk~- eyaletin işgali çok kolaylaştığı söylen-
§ahıs ın. Kendıme verdigım bu uçuncu tir ki: ya, salın alınan demiryolları ve saır k d. 
hüıa ınevkii ile okuduJum müzakere cArikadaşlar, raşa hakk;mız vardı ve şirketler hakkında izahat vermiş tek- me te ır.. . b d 
tıa i~~larının bende bıraktığı intiba fe raşa hakkımız olduğu içındir ki Ali Çe rar Şark Demiryolları şirketine geçe- Valenınya denız~e~ bom ar ıman 
tıirn i~~eçmLş muamele!Pr 'bilhassa be tinkaya bu işi başardı.), rek müzakereler esnasında: cBöyle mü edildı. 
t:uu ha ırn zilkredilerek v~ ı:ahsım mev Recep Peker sözlerini bitirirken demiş- 1evves ve kirli •bir §irketin Cumhur1yet Valensia 27 (A.A.) - Valensia., 
ltaveı ~edilerek ortaya koı:an 929 mu- tir ki: ffiınesindc• barınamıyacağ•nı söylediği bu sabah yarım saat kadar Canarias 
lıznlltn~ı hakkındaki ifadelerin heyeti <cArkadaıılar ıözlerim bitiyor. Bir iki ni anlattıktan sonra beyanatına şu su- ve Baleares oldukları zannedilen iki a
lzna rfesinde Recep Pckere tariz ve kelime ile fikirlerimi bağlamak istıyorum. :-etle nihayet vermiştir: si kruvazörü tarafından bombardıman 
ile ll'ı~ arak söylenmiş şeylerin yekunu Bugün biraz sizlerle mahzun olarak konuş- Şunu da gene ilave edeyjm ki elimiz edilmiştir. 
<ie ..... teellim oldum ve kend·ı kendim- tum. 'h ·· d.. · k t • A k ·· ., ıgren...ı· de da a uç ort §ır c vnroır. r a - Olen ve yaralananların miktarı he-

r. '-'lnl Bugün Ali Çetinkaya ile karşı bir vazi- d • te ·· h.. · · d ı·d 1 · "aıet . . aşıaıımm veccu u, ı.t:ı:na ı, ı er erı nüz belli değildir. 
t nee .. enın yaL'Jdıklarını okuyup biti - yette konuşmaya mecbur oluş benim için min itimadı !benim üzerımde oldukça 

Şöyle d"· b' · B d ı · b.. Karadeniz Valansiyaya \'asıl oldu v~ı be .. uşündüm: Uzun yıllar ev- ır ıç sızısı yapmıştır. u ev etın en u- ve bu şirketlerde mukavelelerine ria- . . . . 
ln.etinı n, Türkiye Cumhuı iyeti hüku- yük varlığı milli birlik, beraberlik ve bü- vet etmezlerse onları da alma va çalı- Ispanyada sefarethanemııe ıltıca e-

Sovyet Rusyada başlıyan temizlik ha 
reketi devam ediyor. Siyasi Polis Na

zmnm tevkifiyle Sovytjt başlayan bu hare 
Ru•y•d• ketin daha ne ka-
temlzllk dar devam edece-

ği bilineme?.Se de, 
şimdilik, mevkuf nazırın muhiti ile bil
hassa dostlarına sirayet etmesi. temirL
lik hareketinin hedefini açıkça gösteri
yor. Fakat şayanı hayret olan şey, Mos
ikova gibi sıkı bir devlet kontrolünün 
cereyan etıtiği biır şehirde, bu adamla
rın türlü suiistimal yapmaya cesaret 
etmeleri ve bu hareketın !'enelerce za· 
man gözden saklanabilmiş olmasıdır. 

Selim Ragıp Emeç 

ln.uJta\'n ınesul bir adamı sıfatiyle bir tün.lüktür. Bu ~evletin. bu büy.ü~ tem~l .ü- Şacağım. Bunu bir vaz:fe biliyorum. den 700 kadar a~lzade ile bir ço~ 
kün 01~Ie_ yapmıştım. Hatıramı müın- ı:erıne dayandıgı ebedıyen yetı~lmez ıstık- (Bravo sesleri, alkışlar). Çünkü bun- P~ens ve. Prcns:~lerı al.t;ak memle~etı· 
(:1Jtiın. h~gu kadar eski zamanlara ıirca bal ufuklarına nam ve şerefle, §evket ve ı lar milletin bünyesini tahrip etmekte- ,mızc getır:mek uzcre geçen hafta. lıma
lan ş afııamı zorladım. Söylenmiş o- kudret ile ulaşacağına hiç şüphemiz yok- dir. Ezcümle Kadıköy Su Sirketi elde- ,nımızdan hareket eden Karadenıız va- -··· --- • 
ll~lt ~Y~rin zihnımde bırak'tığı izleri tur. Fakat bu milli birlik ve. be~aberl.ik ve 1 diT. Elektrik şirketi gene Öyle. Tram- p~~u ':al~nsiyaya v~rm1ş.~ır. Vapurun Başvekil dün Partide 
~at n ~.nı bir surette bu!madım. Fa- bütünlüğün esası da, bu .mı!l~~n sıyasal vay şirketi için biliyorsunuz !birçok rnü multecılcrı alm~sı hır mud<let ~1.aya-
lleQilee ııne olan güven:m ve bu bah- özü olan bizler arasındakı bırlııte dayanır. cadeleferdcn sonra anıaştık. Bunları af caktır. Karadcnız vapMtmun nıhayet Mühim beyanatla 
t~l\ k n t~'blonun tersim ettiği şahsiyet Bu manzaranın ~~zulu.~u .. ~e-~il . boz~~u.~a fınıza mağruren söyliyo:ı.ım. Bunlar on beş güne kadar limanımıza geleceği • Bulundu 
dıfünae~~e bir zerresinin bulunma- benzer e~arclerının g~rulu-ıu, bıl~ _butun gördüğüm anladığım 'birer yaradır. unıumıa_K_ıa_a_ı_r. _____ _ 
~ıayı .. a~'ı emniyetim, 'bu ilk andaki düşüncelerı bu devletın varllı ıçın her Bunları behemahal tedavi edip cumhu 
dtirn 8Ukunete kalbett!. Ankaraya dön gün sıcak dileklerle dolu olan derin duy- riyetin bünyesini terteın:z !bulundur -
laı-1 ~~Ufassal zabıtları okudum. Bun- gulu yurddaşları fütura sevkeder ve için- mak benim ,için bir vazifP<Hr. Ve buna 
l'i Ok Uduktan sonra il'k defa gazetele den yaralar. (Bravo sesleri) kara ruhlar çalışıyorum. Arkadaşım Pekerle ara -
t~ss~rk_e~ 'bende hasıl olan hayret ve bundan sevinir. mızda geçmiş hiç bir me~ele yoktur. 
itada ~ ıkı misli arttı. ş:rndi ~u ~aki- Şunu t~barüz ettirm~k istiyorum ki, ar- Her ikimiz de öteden beri inkılabın en 
~ .. t.ııurunuzda iki ana vazıfeyı yap kada§ Çetınkaya, kendınce haklı, fakat ağır vazifeJ.erini üzerine almı§ ve be-

nu Uıere bulunuyoru~ bence baştan başa yanlı§ olan mütalealan raber çalışmış arkadaşiarız. Tekrar e-
~aya~lardan bil'".İsi, başlıca cumhuriyet, burada bana da tariz yaparak ifade etmiş- diYQrum. Kendilerine mahsus hiç bir 
tı lttz~nın kökleşmiş bir an'anesi olma- !erdir .. Bugünkü ~aru~atımla haksız ve kastla hiç biı:r söz söykmiş değmm. 
t;ıaka ~ gelen mes'uliyet duygusudur. yanlış ıfadelere mustenıt zaptı okuyanla- (Bravo seleri, alkışlar). 
tı.ııd t Uısanın tkendi yaptığı işler hak- rın kafalarındaki bulutları dağıtmak ve ha
leı-e ~Vuku bulmuş olan tarizldir söz- kikatı aydınlatmak istedim. Yoksa bütün 
\ı ku ~tşı hassasiyeti ye müdafaa hak arkadaşlara karşı olduğu gibi Ali Çetinka
'-..:_'-'Veti bu mesuliyet:.rı derinliği nis- ya hakkındaki sevgi ve saygım, kendilerine 
I~ , 

''Son Posta 
'' 

nın müsabakası : 17 
Bu resim parçaları kimlere ait? 

Eski /ngiliz 
Kralı hakaret 
Davası açtı 

Londra 27 (A.A.) - Reuter ajansı
nın öğrendiğine ıtöre, Vindsor Dükünün 
avukatları Allen .ile Overey «taç giyme 
hakkında tefsirler» isminde bir kitap ya
zan muharriri Geoffrey Dennis ile kitabın 

Kömiir sergisi 
Hakkında 
Sefirlerin takdirleri 

(Başta rafı 1 inci sayfada) 
İngiliz elçisi demiştir ki: 
Beynelmilel köbür sergisini çok büyük 

alaka ile gezdim. Sergiye girdiğim zaman 
hiç bir fikrim yoktu. Gezdikten aonra bir 
çok şeyler öğrendiğime kaniim . 

Türkiyedeki kömür istihsalinin artma
sı şayanı tebriktir. Serginin umumi deko
rasyonunu fevkalade buluyorum. Sergi hey 
etini tebrik eder,. gezdiren memur ve ala
kadarlara teşekkür etmeyi vazife bilirim. 

Belçika sefiri şu sözleri söylemiştir: 
Ben sergide gördüklerimden fevkalade 

mütehassis ve hayranlık duygularile me§· 
buum. Bu sergi benim için hakiki bir ıeve
lasyon oldu. 

• Romanya elçisi Bay Telem atın beya -
nalı : 

nafiri William Heinemann aleyhinde hake- Gördüklerimle her noktadan hakika-
ret davası açmışlar ve zarar ve ziyan iste- ten teshir edilmi~ bir haldeyim . 

'1111 ' 
• t7 F % utholcu Nihan 

~~~·Posta okuyucuları arasında eğ- ı sıumaralı resimleri n~red~!oruz: 
~ a 1 ve zengin hediyeli bir müsaba- Musat>aıcamız 40 gun surecektlr. 

~tı. Bugün bu müsdbakaya ait 17 (Devamı 9 uncu sayfada) 

miılerdir. 
Avukat Allen'in talebi üzerine kitap pi-

yasadan toplattırılmıştır. Oldukç.t tanın . 
mış bir muharrir olan Dennis, Millelter 
Cemiyeti başkitabetine mensuptur. 

Kitapta sabık kral Edvard ile etrafın
dakiler fiddetle tenkit edilmektedirler. 

izdivaç meruimi 

Civanmert 
Bir hareket 

Paris 2 7 (A.A.) - Anadolu lljansının 
hususi muhabiri bildiriyor! 

Bir Fransız gazetesi Türkiye büyük el
çisi Suat Davaz·ın Çanakkale muharipleri· 
le Meçhul Asker abidesi önünde yapılan 
merasimde bulunmasını civanmert bir ha
ıeket saymakta, Türkün yüksek ve emsal
ı:iz yaradılı~ını gösteren bir takım harp 

Londra 27 (A.A.) - Daily Miror ga
zeteıinin bildirdiğine ııöre. Vindsor Dükü 
önümüzdeki hafta içinde Fransaya giderek 
Cande şatosuna inecektir. Mumaileyhin ba
yan Simpson ile izdivacı ise bir az sonra 
şatonun kütüphanesinde çok basit bir se-

. ·1 1 ktır menkibeleri naklederek şöyle dc.nekıedir: 
remonı ı e yapı aca . 

Türkler ve Fransızlar harbin erkekçe Bahar Ba •• •• ••W•• 

1 Mayu yramı gunu goguı- ı &tlatılan bir buhran olduğunu ve bunun 
lerinizi Türk Maarif Cemiyeti rozetle- karşılıklı sevgi ve saygıyı azahmama11 ge-
rile .mleyiniz. k · • · · l l d re tıgını an amış ar ır. 

(Baştarafı 1 inci sayfada\ 
YugQslavya seyahatinin iyi intiba • 

rını anlatm~tır. 
Dost memleket hükumeti. mebusları 

ve mat'buatı ve büyük Yugoslav mme
ti tarafından Türkiyeye ve Türkiye Baş 
vcldlinin şahsına karşı gi:sterilen ~niş 
muhalJbet ve samimi dostluklar tezahü 
ratı parti grupunda alkıı::larla karşılan 

mıştır. 

Me'bu~lar Balkan Antantı ideaılinin 
yüksek kıymetini ve bunun mühim is
tinatlarından başiıca biıi olan Yugos -
lavya - Türkiye arasındı:ıkii sarsılmaz 
dostluğu tebarüz ettirmişlerdir. 

İsmet İnönü Bulgaristanda, payitah 
tmda Majeste Kral ve hükumeti tara
fından gördükleri do<;t;ınc fkabulü ve 
Balkanda sulh fikrinin iyi komşuluk 
mü1ıasebetlerinin yeni bir terakki gös
terdiğini kaydetrniştrr. 

Parti grupu bunu büyük memnuni· 
yetle karşılamıştır. 

Bugün memleketimizde muhterem mi
safirimiz bulunan Irak hariciye vezirinin 
resmen memleketimiJ:i ziyaretlerinden 
bahsettiği zaman mebuslar Irak - Türkiye 
arasındaki samimi dostluğun bu yeni te -
xahüründeki yüksek kiymeti hararet vt. 

sevinçle telakki etmişlerdir. 

Baıvekilin ziyafeti 
Ankara, 2 7 - Başvekil İsmet İnönü 

bugün lıak ha.ic.iy~ ıeziri EkselaM Naci 
El'Asıl ~c.ıcfine Anadolu klubünde bir öğ
le ziyafeti vermiştir. 

Nazır yarın Ankaradan hareket 
ediyor 

Ankarada, hükumetimiz erkanı ile te
maslarda bulunan dost lrakın hariciye na
zırı Ekselans B. Dr. Naci El Asil. cuma 
günü şehrimize gelecek ve bir müddet Pe
rapalas otelinde kaldıktan sonra. tekrar 
Ankara yolile memleketine dönecektir. 



Universite 
Rektörü istifa 
Etmedi 
:tki günden beri Üniversite muhitin~ 

de Rektör Cemil Bilselin istifa ettiği 
ve Ankar~ bir vazife aldığl şayiası 
dolaşmaktadır. Rekiörün iki gün Üni· 
versi1eye gelmemesi hatta P,rofesör 
Lam'ber'm konferansındf\ bulunmayışı 
da bu şayiaların müeyyidesi olarak gös 
terilmiştir. Şayialar meyanında Rektör 
Cemil Bilselin yerine Fen Fakültesi de
kanı Ali Yarın tayin edileceeği ve hat
ta bu iş için Profesör AH Yarın An
karaya çağırıldığı da vardır. Fakat der
hal haber ve.relim ki şayialar asılsızdır. 
Rektör bu şay:alar hakı'kında şunları 
söylemiŞ'tir: 

- Bu şayiaların nereden çıktığını 
bilmiyorum. Böyle 'bir şeyin aslı yok
tur. İki gündür hastayun ve evimde is
tira'ha t ediyorum. AnlaşılıYQr ki hasta
lığım ibu şayiaya yol açmıştır. Fakat 
yarın Üniversiteye gideceğim. O za -
man şayianın asılsızlığı da fiilen sabit 
olacaktır. 

Kültür işleri: 
Genişletilecek mektep bahçeleri 
Darüşşefaka bahçesinin genişletilme 

Sl için halen yangın yeri sahasında bu
unan e f<i bir yor' fsı~ak etlilM"'~ 

------.~ep arazisine ~hak olunacak ıve ye
rine yangın yerinde yeni bir yol açıla
caktır. Bu muamele ders senesinin hi
tamına kadar tekemmül ettirilecektir. 
Kasımpaşada bulunan 9 uncu illonek 

tebin bahçesinin genişletilmesi için de 
Maarif müdürlüğünce b€1ediyeye mü
racaat olunmuŞtur. 

Mektebin işgal ettiği sahaya mücavir 
bün1er inşa edil.me5i kararlaştınlmış-

19 Mayıs ıenlikleri 
19 Mayıs spor şenliklerinin öğleden 

.sonra yapılması, şenlikten evvel mek
tepıerin vali ve İstanbul kumandanının 
önünden bir resmi geçit yapması ve bu 
geçit resmi için Taksim meydanına tri~ 
büııle rinşa edilıru?si xararlaştırılmış -
tır. 

tlnlversitede: 
Hollandalı Profesör de Konferans 

verecek 
Holandadan Dr. J. Steeswijk dün 

şehrimize gel'miştir. Profesör Edebiyat 
Fakültesindeki ecnebi profesörlerle. gö 
rüşmüŞtür. İlk konferansını yarın ak
şam Edsbiyat Fakültesi coğrafya ders
hanesinde verecektir. Konferans türk
çeye tercüme edilecektir. Konferansın 
mevzuu (dünyada Holanda) dır. 

Yabancı diller mektebi 
talimatnameai geldi 

Üniversite İnkılap dersleri t 8 Ma
yısta kesilecelktir.Keyfiyc.. biitün fakül 
telere bildirilmiştir. Ecnebi diller mek 
tabinin dersleri de 5 Mayı~ta kesilecek 
ve imtihanlara 1 O Mayısla ibaş1anacak-
1ır. Yabancı diller mektebine ait tali
matname bakanlıktan gelmişıtiT. Tali -
matname şimdiye kadar taamü1 şeklin
de tatbik edilen bütün hükümleri içi
ne almış ibulunmaktadtr. 

Bay Lamberin ikinci konferansı 
Lyon Üniversitesi mükaveseli hukuk 

profesörü Lamber ikinci ·ikonforansını 
bu akşam saat 17 de Hukuk fakültesi 
birinci sınıf dershanesinde verecektir. 
Konferansın mevzuu (mükayeseli hu
!kukun rolü) dür. Konforans türkçeye 
tercüme edilecektir. 

Sağlık işleri : 
Talebelere Tifo aşısı yapılıyor 
Son zamanlarda şehı·ın muhtelif yer 

lerinde tifo vak'aları görülmüştür. Bu 
meyanda Süleymaniyedt! Küçükpazar 

Apartımandan 
sokağa düşen 

gümrük nıemuru 

SON POSTA 

Şehitler abidesi 
Bu yıl 

· Yapılacak 

Nisan~ 

Cerrahpaşada çoktanbe 
işli yen bir eroin 

imalathanesi bulundO 
(Baıtarafı 1 inci sayfada) miserliğine götürmüşlerdir. 

Kendisini apartıman kapı
cısının oğlunun balkondan 
sokağa attığını söylüyor 

dan Ali Rıza, kayin peder: oran ve ara· Suçlulardan biri y~ualandı 
1 

Belediyece, Şehzadebaşında yapıla • 'ba ile Taşdelen suyu ~atan Mustafa, Bunlara Beyoğlu Emniyet rnerrı: 
caık olan Şehitler fı'bide!'iJE' Konserva- Ali Rızanın karısı Zehra ve oo iki yaş- ğu santral memuru Mus.tafanın d ·t~ 
tuvar binası için Kalende1 hane mahal- larındaki kızı Fatma o~urrnaktadırlaT. zaheret ettiği, satış işlerinde im918 

lesinde lbulunan ve har!tası tanzim olu- Bunların uzaktan ve yuk:ndan bi~ ların bu Mustafadan birçok yardıl11 
nan sahanın istimlaki muamelesine baş akrabaJarı ve ezcümle ev1erıne sık sık dükleri de anlaşılmış.tır. Bu ili 

gelen N:san isminde bir cie Ermeni Mustafa da alınarak Ak$aray k0 
lanmıştır. Bu husus için 9 3 i mali sene- • da 

Nurosmaniyed.e Halk apartımanının do~iları vardır. Ali Rıza \'C kayın pe- liğinc getirilmiştir. Fakat bu sıra 
si bütçesine tahsisat konmuştur. Önü- a.aza ikinci katında oturan gü~1rük memu- derL Mustafa bundan sekiz ay evvel miserlik binası dahilinde hır ~ 

ru Ömer apartımanm balkonundan müzdeki yazdan sonra da inşaata baş- Kürkçübaşı mahallesine gelerek bu e- muş, Mustafa heyecandan belind~ 
caddeye düşmüştür. Bu <lüşü~ biraz es- lanacakiır. vi kiralamışlardır. Ve o 7.amandan beri ~ımakta olduğu tabancasını yere ; 
rarlı ıg&ükmektedir. . Ali Rıza Beyoğlunda çalıştığından haf- şürmüştür. Tabancanın ~etiği ~te~ 

Halk pansiyonunun ikinci katında o· Şehir işleri: tada lbir defa eve gelmekte, Ermeni mış, çıkan kurşun Muc:tafayı yars 
turan ve bira'Z sinirli olan ömer akşam :dostları ise haftanın bazı günleı1..nde .mıştır. Yaralı Mustafa derhal Ce 
eve gelmiş, komşularile görüşmüş ve o- Yeni tip tramvay arabası uğrayıp gece de kalmakta veya geldiği paşa hastahanesine kaldırılmıştır. 
dasına çekilip yatmı.ştı.r. Aradan beş sa Tramvay şirketi Taksim • Beyazıt a- ıgünler tekrar çıkıp gitınektediır. , Eroin imali dle suçu Mu:::tafa 

at geçtı.kten sonra pansı·uon halkı bir d . 1 "k t"b 1 Ev halkı, mahalleli ile pek az görüş- gul olmakta, afyonları du:andan 
ı rasın a ış eyen otomatı - ter ı at ı yeni :Eı 

gur .. ültü He uvanmıştır. Bu gu·· rültü üze- rnek'te, evin en ihtiyarı oıan Ali Rıza- .ni getirmektedir. Sermaye bu g. 
.ı sarı arabaları peyderp<>y çoğaltmak- k · ped . M k ,,_ · d" B d l ·-.ıer S 

rl·ne odalarından dıc::arı fırlayan pansi- mn ayın crıı ustafa a şama :Ka- nın ır. ura a yapı an eroım 
-ı - tadır. Eski ara1balardan biri daha bu M f f d T d ı ısrı y~n kiTacılarının bir kı.sm1 üst kata çık . . <lar mahalle mahalle dolaşarak evlere usta a tara ın an aş e en su 

~e_kle sokul'mus .. tur .. _K. eyfıy.et .B.ele.dı).•e iyi su satmaktadır. bcra'ber evden rıkarılmakta, muıı · 
mış, bir kısmı da 90kak kapısını açarak ş k 1 K l - .ı.. ld ı :.-

ır et er omıser ıgıne ,_,ı ırı mişhr: İşte bu evin sekiız avdan beri eroin ,yelere götürülerek bırakılmaktadıt· 
sokağa fırlamıştır. Üst lkaıta çıkanlar v b b a be .ı e ara: anın ugünler e tecrü si ya-ı jmalathanesi olarak kullanıldığı. anla~ i.m.aliıthan. enin ).·~ptığı eo_inlerı_· sa n.,al.kon ikapısının dÇık olduğunu _ 

pıJacalktır. şılmıştır. Evin arkasındrı ufak bır bah- ;çın <le bır teşkılatı oldugu an:ıaşı 
sokağa fırlayanlar da kapının ö- s 
ııünde !kiracı Ömerin kan içinde yattı- çe bulunmaktadır. Bahçe tarafındaki .tadır. Dün g~e geç vakte kadar d 
ğını görmüşlerdirJ o ~ırada mahalle Polisi e • cıdaılar da münhasıran bu 1şe tahsis e- olarak tesbit olunanlar Mustafa. 

---·--· dilmiştir. Ermeni, damadı Ali Rıza, ,Ali :Rı 
b~çisi !.lasan da vak'a mahall~e ~=~: Bir tramvay otomobile çı:rptı Ev haılkmın şüpheli hareketleri ma- karısı Zehra ve polis santral n1eJil 
mı.ş ve Omere _YUkarıda~-~~sıl duştügu Ttltıelaen Ş"şliye gitmekte bulunan halleliyf l:UŞkulandırmış ve keyfi~et Mustafadan ibarettir. Burada 
~~ Cl~r .verd·_sı &-~~e ken xatmllE'_. Hüscyınin idar.a.<:indeki- isli - Emnixet dir~ktörlüğij. kaçakçılık büre- müddtterı.ıeri e ı ı ~ .;~ftt 
d~w:-apartıman- kapıeı:ınt" ~g!u~ u.fit!I ara6!-sı 1s ı a cad • .gez " , · ..-. Jdfo ero.in imal. edi miş!jı:, Tabkı~ 
r~hmın balkondan attıgmı so'Yfi çer en şofor Demirin Öıomobilme çarp Eroin imalfıt anesinı bu evde kurdu- nişletılmıştır. Diğer suç:uiar bireJ 
tır. mış ve otomobil ehemm:yetli surette ran sucu Mustafanın dostu olan Er - ,rer yakalaııarak meyC.ana çıkarıla 
. Yaralı derhal Cerrahpaşa hastahane- zedelenmiştir. Tahkikat yapılmaktadır. menidiT. Bu Ermeni MustafD ile ahbap tır. Tahkıikan Emniyet d!ıekı.ör rnu3 

sıne kaldırılmış, Lepruhi vakalanarak K d" .. ü lıl,rı ilerletmiş ve evi imalathane şek- Kamran bk.zat eline aimı.stır. Dil~ 
tahkikata bac::lanmıştır. Le.~ruhi hadise en ıne .• memur sus veren ,gece sabaha kadar mahall:lı'den b ., b k ı d !ine koydurmuştur. Buraya dışarıdan "\;C 

Yi inkar etmektedir. Pansiyon sakinle- ın ya a an 1 .satın alınan afyonlar geti!"trnekte, alt ğu dinlenmiş, suçluların tanıdıJds.ı16 rinden şahit olarak dinlenen Ali, Fat- Faik isminde 'biri Yeşilköyde bir Rum kattaki odada eroin şeklinr: konulmak- akrabaları karakola geıtirilcrek bU 
rna, Takuş, Ömer ile Lepruhi arasında mekıtdbine giderek kendisine hükfunet tadır. leri öğreniJmiştir. 
bir husumet olmadığını. Ömerin sinir- memuru süsü vermiş ve derhal polise Emniyet Direktörlüğü kaçakçılık bü --------
1i 1bir adam olduğunu, bir siniır buhra- .haber v<?rilerek yakalanmlliiır. rosu memurları ile gümrük muhafaza /z mirde hazin 
nı esnasında balkona çıkarak oradan Bir kömür kamyonu devrildi 1e .. ır:ıatı memurları uzun Ltzadıya ev ci ti 

4070 ~· Bir at:k maceratJınt her nasılsa müvazenes:ni kayibederek numaalı kamyonun şoförü Hü- varında yaptıklaTı tarassuttan sonra v 
c:şağı düştüğünü söylemektedirler. seyin kömür yüklü olarak Şişliden ge keyif verici zehir tüccarlarını i~ üze· Muhakemesi yapı/11/ 

Ömerin sıhhi vaziyeti iyi değildir. çerken kamyon müvazenesini ıka~'lbe- rinde yakalamak üzere tertibat almış (Baştarafı 1 inci sayfada) 

gününü sevgilisiyle geçirdiğini köY 
Hastahanede alınan ifadesinde de ken derek devrilmiş. kömür hamulesinin ü- tır. 
<lisini Lepruhinlıı balkondan aşağı at· zerinde bulunan amere Jak kömürler 
tığını söylemekt€ ısrar ef.rnıştir. Zabıta altında kalarak yaralanrnışiıır. Yaralı 
ta'h'kikata devam etrnektedi!I". Beyoğlu hastahanesine sevkedilmi§'tir. 

Nasıl yakalanclılAr? kı biliyordu. Kızın ölümii köyde 
Evvelki gün saat 15 te faaliyet a~:ı· ,sür uyandırmıştır. .. 

Deniz işleri : 
Denizyolları idarasinde tasarruf 
DenizyoUarı idaresinin geçen yıl 200 

bin lira kadar açık vermesi üzerine bu 
idarede lbazı tasarruf tedbirleri alınmış 
bu meyanda memurlarm maaşlarından 
da hir niSbet dahilinde tenzilat icrası
na ikarar verilmişti. Bıı kararın tatbi-

Bir çocuğun sinemada kolu kırıldı 
Kasımpaşada Aliba.ba sokağında otu

ran mektep talebesi Yaşar Melek sine
masının dar merdivenlerinden çıkar -
ken ayağı ıkayıp düşmüş ve kolu kırıl
mıştır. Yaşar derhal Beyoğlu hastaha
nesine kaldırılmıştır. 

Toplantılar : 
katına Mayl.9ta.n itibaren başlanacaktır. Musahipzt.ade Celal gecesi 
Altmı.c; Hrava kadar maa.s alan memur- Şehremini Halkevlnde Cumartesi gecesi 
}arın ~aaş;ndan tenzilat· yapılmıyacak Musahlpzade Celal gecesi yapıl~caktır. o ge
tır. Tenzilat: 61 liradan 99 liraya ka- ce Nusret Sata Coşkun. Sel~! lzzet, M. Tur-

.. b toO 1. d 99 . han Tan to.rnfındnn Musahıp:mdenln şatısı-
dar yuzde eş. ıra an 1 lıraya yeti hakkında muhtelit konferansınr u _ 
kadar yüzde 1 O, 200 limrlan 299 liraya ı cek, Dr. Zuhtü Tlncl ile auı nscs bes~:~ti~ı 
kadar yüzde on beş 300 lira ve daha Fahri •e diğer zevat M.ı:xıııl;>zadenlr. ope
yukarı maaşlardan yüzde yirmi nisbe- ret parçnlnrını çalacak ve söylıyecckler, os-
tlnde apılacaktır. man Cemalin de iştiraki ile temsıı kolu Ay-

y . A naroz kadısının birinci ve son perdelerini 
Ancak maaşlardan yapılan tenzhlat oynayacak, darntlllcre çay verileccktır. 

ile senede ancak 35 bin lira tasarruf K K f 
• w. • onser ve on erans 

:y-a~IahıJecegı anl~ıhm.ştır. Gerı &a- Şişli Halkevinden: Nlsanır. 30 uncu cumn 
lan açığın kapatılması için fuzuli mas- günü akşn.mı snat 21 de Halkevlmlzde mu
raflara kat'iyyen meydan verilmiyccek harrlr ömer Rıza Doğrul tarafından (Ber
tir. meldler) hakkında bir kn:1fernns verllecek 

Bundan başka yulcu navlun ücretle- ve B::ıyan Emel İnal ve arkadaşları tarafın-
dan da Ti;rk musikisinden seçkin parçnlnr 

ri <le tenzil edil'Iniştir. Bu suretle De- çalınacaktır. Herkes geleb!Ur 
nizıyo11an ile gidiıp gelmelerin çoğala • • ·- • · l A '•' V :.

1
· .;;.---

ması ve binnetice Devlet. Demiryd!a- ıo 

rında okluğu gibi zarar yerine ikar te
mini cihetine gidilmektedir 

Bir beygir bir adamı ya:aladı 
Kadıköyünde İbrahimaifnda Salih is 

minde bir adamı civa rda dolaşan bir 
beygir çiftelemiş ve Salih yaralanmış
tır. Yaralı hastahaneye kaldırılmış ve 
beygirin sahibi yakalanmı~tır. 

r·•oooo••··y;~·;···~;;;;;~·;···········-·· 

huıı , r sena 
ıao;j 

Nisan 
15 

~AhAil 
1 

NiSAN 

28 Araht sontt 
1:S J6 -lfos ıl sona hvı;ııu 

hı.il 17~ 

ÇARŞAMBA 

Safer 
J~.1 ,\1( 

r~~ış, ev kuşatılmış ve bahçeye goz- İbrahim de sevdiği kızın ölürnun' 
culer konulmuştur. Bu sır~da sucu al:- bcl>iyet vermek suçiyle ağır cezayı 
mışlık Mustafa odada eri)j~ ımal erli- .:-ilmişti. Muhakemede köy hali' 
yormuş. Odanın pencerE~~erı buzlu cam birçok kimse dinleyiciler arasınd9. 
la kapati~ş~ır .. Bu ~~zdeıı !"f ustafa lunuy.ordu. Suçlu on altı yaşınds1'1 

dışarıdan gorulmıyecegıne (>mın oldu- rahim mahkeme reis~>ı:Jn au .. fü.e 
ğu için raıhat rahat çalışm:ıkladır. Fa ,.. yaşlar~ arasında cevap vernıi<:: ve 
kat bir aralık odanın pP.nr.ereleninden seyi şöyle anlatmıştır: • 
tıiri açılmış ve Mustafa elinde bıir ko- ·ı 
va ile görünmüştür. Kovanın ıçindeki - Ra~iye, köyümüzün ltimsesı 
eroin iımal edildikten sonra çıkan güb- kızı idi. iki aylıktan öksüz kaimıştı· 
!"edir. Mustafa etrafta hiç khnse yuk- .tiyar nin~i .onu himaye 4:~iyordll~ 
muş gi'bi kemali emniyetle kovayı bo- hoşuma gıdıyordu. Kendısıne sa 
~aJrtmış ve pencereyi kap:.mak üzere i- rastlar dururdum. Bir gün o banB 
Jı:en uzun müddetten beri tarassut işi açtı, ~onuştuk. O gali_ba da~a fa~~ 
ıle meşgul bulunan rnemurinr meyfda- kadar oluyordu. Benı ncreae g?r 
,na çıkmıştır. 1malattıane gibi kullanı- rıuşnıak isterdi. Bir gün merıkebirıe 
~an bu odanın kapısı bahçeye açılmak- yüklemiş, köye geliyordu. Ben ~-e c4 
tadır. :Mıemurlar bahçede_n girerek ka- ye gidiyordum. Raziye 'beni gör~~ 
pıyı açmış ve Mustafayı ış l>Rşında ya- _Gel kaçalım, karşıki dağa gıd 
'kalamışlardır. Odanın ortasında bir ku dedi. Beni .kandırdı. Kız kısmı 1<01'· 
yu bulunmakta, içeride eroin imalinde kandırır. Biz dağa gitmek üzere 
k~~lamlan ka~n: boru ve sai:,e hülasa dük. Çayı geçiyorduk. Çay yağrn~i 
mukemmel bır ımaiathane R<YLe çarp- -taşmıştı. Ben çayın sığ yerini btl J 
ı.naktadır. Mustafa bu vazlyette yaka- dum. Raziyeye, oradan gcçeJirn, ti 
lanmca lkenara çekilerel{ naada bulu- diın: 
nanlar tadat edilmiştir. Bi.r kısım me- _ Görürler, dedi. 
murlar da evi aramağa, evde bulunan 
ları meydana çıkarmağa baş!am.şla:·dır. 
Yapılan arama sonunda 180 kilo afyon, 
120 kilo yapılmış ve yapılmak üzere hu 
Junan eroin, bir çok afyor. gübresi, ka-
1.anlar, içeris:nde uzun müddet afyon 
bulundurulan banyolar, boıular, süz.
geçler ve saire meydan& çıkarılmıştır. 
Bu arama bitirhlincey~ k~dar Mustafa
mn fiıl arkadaşı olan Ermeni, damadı 
Ali Rıza getinilmiş ve Ali Rı1.anın ka
rısı Zehra, çocuğu Fatma meydana .çı
karılmıştır. 

Dar, fakat derin bir yerden g 
için hareket etti. Ben bağırdım: 

- Orası derindir, ker.dine ıkıy1ı19' 
dün. f 

- Olsun, birfuirimize tutunur, 
riz, dedi. 11 

Birı1birimize sımsıkı tutunduk· f. 
reyi geçerken Razlyenin ayağı IC'~ 
Ben derhal üzerine atıldım. Eliıtıe 1 
ziyenin 'başörtüsü geçti. On sdıf11 1~ 
de ıbir şeliıle vardı. Razıye or11d:ı 

yokuşundaki ilk okulda da bir çocuk :ti- l\lehmet Akil - Muharr1r Esat Adil MWı
foya tutulmuş ve keyfiyet Kültür di .. tec:ı.hlıoğlu değerli .plrlmı;-. Mehmet. Akif 

hakkında küçilk, fakat değP.rlı bir eser ne§
rek.törlüğüne bildirilmişCr. Dırektör • retmiştir. Eserde Mehmet Aklfln ferdi ve 

""'· 
10 
6 

ı ı. 

03 16 
04 

;:,. ı>. 

8 09 
3 111 

Eroin imal edhldikten eonra geriye 
kalan gübre hemen odanın arkasına dö 
külmektedir. Buradan üıı evin lağımı
na geçmektedir. Ka~ak\: .ık memurlau 
ellerine geçirdikleri kazma ile bahçeyi 
uzun boylu kazmışlar ve t<'prağın kii
nıHen afyon gü'bresi ile l:ar1şık olduğu 
nu görmüşlerdir. Her .kazma vuruşta 

boslmulştuh. .. .. h"" .. • 1 dil f 
uç u ungur ungur ag ıyor · . 

nunun ilk ifadesi okundu. BundB· 
- cRaziycnin ölümüne brm sebe!~ 

dum. Bana ne ceza Yerirseniı \ ' 
Ben onsuz yaşayamamt d!ye y~z1•11 ~ 

Mahkeme şahitlerin dınlenrnesı 

lük okulda icap eden sıh1ıi tedbirleri 1çUmal karakteri, vatanpcn-cıh~ı. milliyet· 
almıştır. Talebeye ve muallimlere aşı clllğl ve talrliği izah edılmektedlr. 
yapılmış, bina dezenfekte ediılmiş ve Havacılık "Ve Spor - Havarılık ve sporun 

kt 'k" a .. dd 1 15/nlsnn/1937 s:ıyısı her za:ıı::mki gibi sevim-

E. 
z. 

o . ~ 
u. 

6 10 
l~ t 1 

~:. ep l ı g n mu et e tatil edilmiş- rll ve doyurucu olarak intişar etmiştir. 

Diğer mekteplerde de tifo zuhur ede H A y T Ü 
bileceği gözönüne getirilerek talebele- A M C A D E L E S i 
re tifo aşısı tatbik edilmğe başlanılmış· ı KAREN MOHLEY • BARBARA PEPPER - Yakında 
tır. 

lı.:~ Akşam ) ı 1 :ı 

ö. . '• ll. " ı ·· 9 (ıO I 42 .... 
16 o~ 19 01 20 ·13 

&cji.ör KING VIDO:ıRun 
ıalıcııeri - f'rıuıanı:ca 

T O R K sinemasında 

"" 

talik edilmiştir. -----
toprakların a. asından stt 1 ::;arı gübre- Cihangirde bulur an lahit 
ler meydana çıkmaktadır. Buradaki işi Cthanairdc Firuzağa cP.mii ytıfl 
bitiren ıınemurlar, sucu Mustafayı, dos- bir l&hit

0 

ibulunmuştu. j ,fı.hit açı. ' 
tu Ermcniy.i, damadı Ali RızRyı ve ka-, İçin<le .kemikler bulurı nustur. oıe 
rısı Zehrayı alarak Aksarc:y polis ko- de tetkikler yapıl'makt.ıC:ır. 
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Sayfa S 
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-
Trakya Fatihlerinden birisinin Memlekette spor hareketleri 

türbesi tamir ettiriliyor 
ha ~~~lareli (Hususi) - Müsait bir bi- ,uptından sonra Gazi Mıhal oğulların-

~ - -- ~ * .. .. ---------. 
Eskiıehirde atletizm ve bisiklet müsabakaları yapıldı. Baııke.tir 
lıkokullannda Halkeri spor ttıOsabakalan tertip etti. Bir çok 
yerlerde de enteresan karplapıalar oldu, lzmitte ldınanyurdu 

Aky..W yendi, maÇta Myircilerden birinin ayalı ktnlch 
kacta unarnam.asından dolayı şimdiye l dan Hızır Beyin kumandasındakıi ordu 
kUnı \ ayr~ ayn binala't'da bulunan hü- ile (fetıholunmaz kale) diye ün alan 
rnas1e. <laırelerinin bir araya top'.l.an - Vizeyi muhasara ve zapteden kahra -
bir h~~:n bu sene Kırklarelinde yeni marl Türk ktnnandanJnrından Blrııb'i:r 
tilıniştirurnet. ko~ağı inşasına karar ve- ,oklu Ahmet B~banın Pınaıtıisarın Tek-
f~tHş ik ·Bu sevınçli haber, umumi mü ,ke !köyündeki harap bulunan ve sekiz 
ediiın

1

• çe Kırklareli vı1avetine tepşir ;. " ı,N<::e ulusal mimarirnizdt: yapılmış olan 
ış ve yen· h""kA • f'-ı 

h~ 937 ı u ·umet konağı inşaa- tiiı1besinin umumi müfettiş Gerıeral Ka 
l'ılınası . ~ıı~aharından evv<:l başlattı- zım Dir~k tarafından kurtarılmasına ve 
Yaptı ı~ ıcap eden keşiflerin !hemen ~yi lbir şekilde tamir ettirilmesine ka· 
~arının da ı V"e u~umi müf~ttiş1ik mi~ ;rar verilmiş ve tamirat taooisatını da 
ııtnind , bu k~if ve pro3eler.in tan- eski eserler? sevenler kurumundan te· 
dirildiğ~ ~;~~ e~ek üzere vazifelen- ;min ctrni.ştir. 
lıkları ~ ı dinlınışlir. Her tür'lü hazır- , Ayrıca lbu büyük kumandanın hayatı 
l>artisi ı~l edilen Ktrklareli Halk .hakkında icap eden tetkikatın yapılma 
~ki 'bü ~ası da ':tatürk .anıdı yanın- eı için de tar~inaslara müracaat edil· 
!ti lialkYti ~~ada ın~a edılecektir. Ye-- rniştir. BIJdtellb' Y siklet kotum 
bir nı·· Partısı binası bin ki.şilik büyük . Bundan başka Tekirdağı fatihlerin • E~~·Jşehir (Husus!) - ltalkevt ~r lamıştır. 
ı· Usamere• salon H lk P t" A G f B ı k l f d rl""' l U~tizm Sankövde -LJivan -".-cleri ~ı Vilayet t~<:kT t unu ve a ar ı ,uen azan er eyin Te drdağında Halk o u t.ırn ın an ıte 'l' o una.n a o1 .,- 5u--:r 

"ecek b· -ıı 1 a ını tamamen ihtiva e-- Partisi binası arsasındaki evvelce kal· ınilsabhkalıarı yapıldı. Demlrspor, İd • Sarıköy ( Hususi ) - Nahiyemizda 
hıŞ&atın~r ı;k~de .Yapıla<'aktır. Binanın Blılblrokhı Ahmet bahanın Pmarhi· ,dırılıınış olan lalhdinin bulundurulması 1 manyurdu, Hav)ı okulu ye TU!"kgilru tertip edilen pehlivan giireşleri çok 

l<:u'k:lar lbın lıra sarfoJunacaktır. IUdald tlhl>esl ,ve Tekirdağındaki Gazanfer Beye ait atletlerfn'n trfülirtler önihiden yapt~k· heyecanlı olmuş, her taraftaki namlı 
J{ırklaz. l'eli fatihi Hızır Beyin 785 te plan çeşmenin iyi bir şekilde tamiri için l::ırı geçiş .'.Ok güt.el oldu. pehlivanlar güreşlere Jitirak etmi~lar• 
ltıinares~ ~ yaptığı camiinin yıkık projesine göre yerinde )">nulmakta ve de Tekirdağı viılayetfne yazıJmıştı.r. ı 00 metr~lik sür'at koşusu - İdman dir. Güreşen pehlivaniarın sayısı S3 dil 
Zun Di/~~unır mütetti.ş General KA- ha.ı:ırlanmakta olup bu ha'Zll'\lıklardan . ~neral Kazım Diriğin Trakya fatih yurdundan Fikret f 2,2/10 saniyede Tekirdağlı Rüsej.in pehılivan gUreş .
la.r unıu~ ~b-~~eri üzerine Vakıf soma minarenin in,ıaatma başlanacak lerine karşı gösterdiği bu yüksek ka • ıbirlnci ve Demirspordan Beşir meden 20 lira almıştır. Manisalıı Rifa1 
tırılznaıct ttıudu.rluğünce yeniden yap ve inşaat :iıki ay içinde ıbitirilecektir. ,dirşinaslık alii.ka ve t:ıkdirJe karşılan· 12,3/I O sa.n:yede Jkinci. pehlivana da 1 O lira verildi. Başa AJ.1 

adır. Yeni minarenin· taşları 770 de Kırklareli ve Pına:rhisarın maktadır. 200 metrelik sür'at koşusu - Tfuık yonlu Süleymanla M.oUa Arif güreŞti-1 
~ •• gücünden Necdet 29 saniyede birinci; ler yarım saat uğra.Ştıktan sonra be.ra· 

~Oprij •• d t k •f• J k Ak d b k !dmanyur<lundan Cevdet ikinci. bere kaldılar. Oren e Sa iŞ 00perati 1 aÇI aCa Saray a İr asa 400 metre sür'at - Demtrspordan Balıkesir ilk okullannda spor 

h Ziya 1 dakika 2 saniyede birinci, Hava müsabakalan 

~Utah , Konıre yapan koo peratff ortakları . 
l>eratif 9~3~ (Hususi) - 931 senesinde Köprüören nahiyıesinde kurulan koo
~nunun senesine kadar ancak 89 o rta.k temin etm~en 1836 numaralı 
Ziraat b çıknıasile ortağı 200 ü aşmış tır. Sermayesi de halen 4000 liradır. 
lerını k ankası da 12.000 lira yardım da bulunmu.ştur. Köylü bütün ih.tiyaç
da bir :Peı'aliften aldığı ıpa'I'a ile gör meldedir. Son yapılan genel toplantı· 
~satış kooperatifi açılması tek arrür etmiştir. 

Meriç ve Arda 
nehirleri taştı 

.ı:~irne (Hus .) S .. 1 rd 
·'4l"~kl . _ usı - on gun ~ e 
il&Ss ~ Yagan mevsim yağmurları bil· 
'1Uş a alkanlarda fazı.. mikaarda düş-
.\J.dave lbu YÜ'zden yükselen Meriç ve 

nehr· ~· ı suları bir kısım ov..aları istıli 
1Ştit. s o o A -hrıe d Ulann ıstıl.Bsına ugrayan 

~l r eve billıassa Kazanova gibi al
L arda 
"WIQ t-.. tnezruat hasara uğramıf ve 

··~eYanda 
~r .. en fazla pancar tarlaları 
~l1lıüştür. 

Bornuva ziraat 
Şehri oluyor 
İzmir, (Hususi) - Ziraat Vekfıleti 

Bornuvada bir zeytincilik istasyonu ku 
Julmasıru muvafık bulaı·~k alakadarla
ra hazırlık yapılması için emirler ver
miştir. Bornuva, bir nevi ziraat nümu· 
ne şehri haline gelecektir. Bornuıva ınü 
caıdele istasyonu, haşerat enstitüsü, Zi
raat mektebi, bağcılık enstitüsü ve pa
muk .istas~nundan sonca bir de zey· 
tincili.k iSlasyunu açılmas1, en geniş a
razinin dev'Jetçe işletilmesine vesile o
lacaktır. 

fi 1 

ırsızlığı okulundan Necati ?kinci. Balikesir (Hususi) - Halkevi mer· 
l 500 metre sür'at - İdmanyurdun - kez ilk okullarında lbüyük bir spor faa· 

Aksaray (Hususi) - Aksarayda dan Muıaf!er 5 daki'ka 17,3/ 5 saniyede liyetine yol açmıştır. İlk okullar ara · 
bir kasa hırsızlığı olmuştur. Büyi.ik 'b.rinci, Til kgücünden Raıf ikınci. 5ında hentbol, voleylbol, basketbol mü· 
Bölcek ma'hallesinden Mahmut tüccar- 5000 m re tahammüı - Ha\a oku- sabakaları tertip etmiş, bunların galip
dan Cemalettin Usun dükkanının ar· lunıfan B~hzat 19 dakık'l 40 saniyede lerıne lbirer kupa ve:meyi münasıp 
ka tarafındaki kilitli kupıyı zorlıyarnk b ci, ayni klüpten AhmC't :k nci. gôrmüşti.ır. Okul öğretmenlerinden mü-
üst kısmında açılan yere taş sıkıştırıp 11 O metre man alı - Hava okulun· rekkep !bir heyet flkstü.ri.ı yapmıŞtır. 
oradan mağazaya girmiş, içerde- bul· dan l\Iunı.ffor 16,2 5 saniyede birinci, İlk maç 3 mayısta yapılacak, kupalar 
d a:yni klüpterf Ali Necati ikinci. 19 mayısta verilecektir. 
uğu eğe vesair aletlerle kasayı açmağa 800 metre sfir,at _ İdmnnyurdun _ Zingal • İnebolu maçı 

teşebbüs etmiştir. Bu sırada oradan ge· dan Muzaffer 2 dakika 22 saniyede bi· İnebolu (Hususi) - Kastamonu fut· 
çen bekçi içerde hafif bir gürültü his - rincJ, Hava okulundan Behzat ikinci. bol takımı ile bir maç yapmak lizerr 
setmiş, mağaza ıahibi evinden getirti· 4X ı 00 ve 4X400 bayrak k~uların· hazırlanan Ayancık - Zıngal takımı 
lerek mağazaya girilmiştir. Kasanın ıkı· da - Hava okulu birinci, İdmanyurdu şdhrimize gelmi.ş, İnebolu fut.bol takımı 
rııdığı ve kapağının tahrip edildiği gö- !kinci. ile ekzersiz mahiyetinde bir maç yaı> 
rülmüştür. Zabıtanın aldığı tedbirler Yüksek atlama - Hava okulundan mıştlr. 
aayesinde üç saat zarfında fail mağa • Muzaffer 1.60 metre bırlnci İdmanyur- Tarsusta voleybol, basketbol maçlan 
zanın bulunduğu adada ve d~mda üze· dun<laıı Muhittin 1.45 il<inci. Tarsus (Hususi) - Adıma muallim 
rini kerpiçle örterek gizlendiği yerde Sırık!a yüksek atlama - İdmanyur· mekWbi - Tarsus Arnerik;ı.n kolleji ara

dundan Muhittin 2.70 metre ılc birinci sında kollejin spor alanında yapılan 
yakalanmış, mahkemeye tevdi edil - ı .a.Aı d 1fun ~. ıı...: . 

Hava okulundan Nuri 2.60 ikinci. \'O eyuu nıaçın a mua, meMeu~ 
miştir. Tek adım uzun atlama - Demirspor· 20 • 1 ~ ile gali~. gelmiştır. . 

Mahkeme altı tut gibi kısa bir za~ dan Beşir 5.66 metre ile birinci, Hava Basketbol m~sabak~sı~da da KolleJ 
man ıiçinde mahallinde bir keşif de ya· okulundan İsmail 5.58 ile ikinci. 8•6. sayı He galıp gelrnıştır. 
parıtk hırsızı 9 ay hap.se mahkum et • Üç adım uzun aUama - Hava oku - Ögle yemeğinde :kollejde misafiT e -
miştir. Hırsızı yaka1ıyan polis komİ!\erİ :undan Muzaffer ı 1.80 metre ile birin- dilen muallim mektebi akşam Adana· 
Avni. K'or"·ut ve kısa bir zamanda ada"• l De · d B · J 1 40 ı :.:ı...ı ya dönmüştür. 

K <: • mırspor an eşır , ı e m.lnci. Mudanya • İnegöl maçı 
leti tccel1i ettiren de ceza hukuni Halit ikinci. İnegöl (Hususi) - Şehrimize gelen 
Kalyoncudur. Gülle alma (7.500 Kg.) - Demir Mudnnya Dinç spor futbo!c.:uları bu kış 
" ............................. :............................. rpordan Mu ta fa 1 1. 70 metre il(! O:>i.ı in· olen genç sparcularımtzdan Keınalin 

1 L A N el, Hava oku.undan İsmail 10.56 ikinci. kabrine giderek bir çelenk atoymuş1ar-
1atanbul Tramvay tirke~inden: Di'ks a ma - Hava okulundan Mtı- dır. Mısafirlerle maçlar yapılmış ve 

J • k . 7.tıffer 29.35 met.re ile birinci, İdman- he_raberc netı·,..,,.ıenmış· tı"r. atanbül lramY•1 t•re etı, üurinde "'"' 
atekmil ,ebekede muteherdirn kaydı bu· yurdundan MUhittiri 28.40 ımetre ile Idmanyurdu i1e Yenidoğan spor genç 
hman ve tensilatlıı tarifeden •atifade etmek ıkinci. geldiler. !eri arasında İdmanyurdunun sabasın· 
bllkkım veren kat~ların mer'i)'eti yeni ted· Müsabakalar bittikten sonra birinci da kupa maçı yapılmıştır Maçı sıfıra 
n. ıenen baılanp:ma kadar uzatılğıru, bu ve ikincı ğ-elenlerin madalyaları dağı• karşı iki ile İdmanyurdunun i'kinci ta . 
kartlan bimil :baMnan yüksek mektep ta- tıldı ve PU\'an hesalbile galip gelen Ha- kımı kazanmıştır. 
lebesine bildirir. va okuluna kuPa verildı. İdınanyurdu • Akyetili 7fllldi 

Direktörlük ~tbayın da hazır bulunduğu kalabalık İzmit (Hususi) - İcbnanvurdu lstan· 

Pazar Ola Hasan. Ber Diyor Ki: 
bir halk kıtlesi önünde yapılan bu mü- buldan getirttiği oyuncul~rla takviye 
sabakalar hakikaten ~k güzel ve çok edHmi.ş olarak AJcyeşiJ sporla ka~laş.-, 
samimi oldu. tı. Büyük bir kalabalık önünde yapılan 

lia an Be 
'>rı it Y - Bu kış beş 
'' uruş bırıkt!rebilinlş· 

Hasan Bey - Şununla a· 
dada bir ev kiralayım da ya 
zı orada geçirey:m, diye dil 
fiindüm. 

Hasan Bey - Fakat e<J 
kiraları ateş pahası, param 
yetişmedi. 

- Peki sonra ne yaptın 
Hasan Bey? 

Hasan lley - Boğazda ko 
caman ıbir yalı satın aldım; 
oraya gideceğim 

Bisiklet müsabakası - Federasyon bu maçta seyirciler arasın-da vali, ge .. 
tarafından tertip edilip ycdı hafta sü- neral ve amiral da vardı. Maç esnasın
recek olan ibisı1det müsabakalarının da orta mektep talebesinden bir çocuk 
üçUncUsü Sey'idgazi yo!u u1.ermde elli duvardan düştü ayağı kırıldı ve kesilrli. 
kilometre uzunluğunda olarak yapıldı. Gazete müvezzii Yusuf heyecatıdatı ba· 

Mtisab$aya İdmanyurou ve Türk • yıldı ve maç 2-1 İdnumyurdu lehine 
gücü spotcülan iştirak etmi.ş1erdir. -?.e(kelendi. Haftaya revanş maçı yapı· 

Yolun 'bozuk ve çamurlu olmasına ıacak: 
rağmen İdmanyurdundan Halil 99 D. Dınarh Avrupalı pehliYanlarla 
birine , Faruk 104 D. ikinci ve Zekeri· güreşecek 
va 108 dakıkada üçüncülüğü aldılar. Bursa, (Hususi) - Şehr;mızde bulu· 

Eskişchirde yeııi bi7 klü nan D narlı Mehmet, At3türk stadında 
Eskişehir ( Hususi ) - De~irs A vrup.adan gelen pehlıvanJarla güre -

kl"'b'" d b' d '\,...; . par şecckt r. Bunlar arasında Varşovalı E-
k u; un e ır e ~ks şube~;ı açılması vcstati de vardır. 
ar.ar!aş'tırı.bnış, lazmı olan malzeme Bisiklet varışlarının üçüncüsü yapıl· 

getırtı~;ş, :faaliyete geçilmiŞ'tir. Bura• ınış, biti~ilii'ti Acar idmanda B ki 
da Eskişeht kl'iib"" . ·ı ı:.· n e r, 
klüp daha treşkilsP?redilm~ ısmfaalı ~ yenı bir ikinciliği Hiktn.et, üçüncülüğü Faruk 

1§, ıyete b • ka 



e Sayfa ION roSTA Nisan 21 

Karısını ve kızını öldüren baba RHAdisel~~ 

d ı b. Grtl&lı_ı_u -
Kahin ka ın esrar ı ır Çöp tenekelerinin dili K d ·ı b. da 

Bir apartımanın yarı açık kapıs~ın arısını ostu ı e ır ara 
Cinayeti meydana çıkardı ~~~~::nt.ıi:ı:,a!':~~i~;;:~ö;:: go··ru··p o··ıdu··ren ı·zzet neke6ini yeniden doldurmakla .:n~ul· 

k l k b. • f dü. Kendi kendine bir~eyler soyluyo.r-Dört kişinin ölümüyle neticelenen aran 1 ır cınaye ın du: Ona görünmeden bir kenare çekıl-
faiJini, ispanya harbini evvelden haber veren dirn. ve söyelediklerini birer birer not 

kahin bir Fransız kadını buldu ettimBıı kediler de, dedi, herkesin &ır-
Amerikada dört kişinin öidürülmes.i· J rını ortaya laıyarlar. Topeba,•nda uka. cuğa kuı• •uç iılemekten 2 ••n• h••.,, le ne

ticelenen bir cinayetin sırrını, A· Acaba bu çöpçü deli mi idi? devam el f'· Yunu • 200 lira para cezası ile keşif ve dur~Ş 
_ aıı ıo or d'l i ur. merikada bulunan bir 1'.,ransız kadını ediyordu:ın "de onunl• J masrafları ödemeğe mahkum e ı m ~ k ti• 

k . B ~ aun ev , cır e sırf ruhi bilgilere istinadm meydana _Dördüncü katın tene esı.. u .. e- ayni odada ve aç•k Çocuklann bab .. mn, ı~amv~r.nd• ı.;c 
çıkarmağa muvaffak olmuştur. Son nekede bugün ıbir acaiplik vaır. aaçık bir halde ııör• 1 ne noterlikte tazminat aldıgı §~ kı tin ha' 
!'os\a ile şclırlınize gelen fransızca Pa- Yerden bir rakı şişesi •ldı. Şişeyi e- düiü kan" Fatma, ib>ana"'.e ve,diği kay~ile de '" • daV'd 
ris . Soir gazetesi bu hadise hakkında tinde evirdi, çevirdi. Y> tabanca ku.ıuni• len meo ul olamwacag• kayd,Ie. 

1 
n , malwn~ atı uermektedir· · · · l '"ld" '-• n v• Mehmedin bu husustaki isteği yeddo u _J şu v • • _ Bay rakı içmiş. Rakının ıyı cms- e o urmeJ[~e ... 'b naı11e1• P-...ıı-aı... ta" ·;ı'llerın' de bir cumartesı. k ,_ d y ··ı muştur Davacı Mehmet, bu ı ra ... 

c ~ va ıı ten oldugwuna bakıhrsa dün a şam eve arJ[a aşı unusu o . d' 'net<>-
giinü Nevyorkta modellik eden 22 ya• k dfümeğe ı~ te,eb· kabul etmiyo,, ald•ğ• puamn ken ''.' n•' 

·· l Veronica Gedeon neşeli 'gelmiş olaca · b" t lu l 311 davi ücreti diye verildiğini ve bu ıbıaı ., şında genç ve guze Şişeyi, tenekeye attı. Yerdeki çöp- uı en auç . . ldı"ı11ı 
eVinde katledilmiş olarak bulunuyor. doiumlu t»mvay menin de makbuz d•Y• •m,.latım :dig; .. Yandalkı' odada aynı· akıbete annesi uğ- leri karıştırdı: .. .. . k . b.. f"" leri sürüyor, tazminal:tan vazgeçm ki _ Bayan da neşeli jmiş .. Guzel gu- 11r eh oto us ıo o-<anııştır. Ve oturduğu apartımanın ·• zel mezeler hazırlam~. Rakı içildikten rii izzet Çak" hak- de, mula durnyo,du. 1d• 
racılarmdan biri de onların dıa4resinde h kındaki karar, aiır Bir ihtilas suçlusu mahkum 

0 
e~ KAhin k d G . e Zaepffel sonra. .. V:ah, vah, va .. . 1u e rn O

··lduru·· ··ımn._.ıtu"r. a ın ene•ıev k ç-
1

- t Av d "ht'J• t maznun v ~· Aca'ba çöpçü neden, vah vah demiş- cezada, dün a ııam -ar e gırceza a, ı ı as an b~ 
NOVY"k p0lisi üç klşinin ölümiyle ne- n'ulı resmi vardı. Ve tahliye edilmiş ol- ü.ıü ıebHi edild;. kul, belediye münadilerinden Salih F• dl' 

ıticerenen bu dnayeıtin SIITIDJ bir wrlii duguw v.azıl,ıyol'dtı. Genevı.eve (}{) .. e .. pffe .. ı ti: H d ı'd Kararda, mevkuf olarak duruımaıı ya- nin, 62 lira 86 kuruı ihtilas ettiği aübutl ..... · "' - Kavga etmişler.. em e epey ş Y .-
çözemiyor, uğraştyor, ıah/<ikata .. &nişi· o resni lfbrilr &41rmez. Bıraz duşundu. p•l•n •uçlunun, kamm• Uç ye>inden Y"•· <eminde gö.ülmü,tü>. Üç •ene, oo aY• ... 
yor. Fakat on ufak bir ıpucwıa bıle des 

0

Yüzü gözü kızardı ve tekrar ısrar ile: detli bir kavga.. i•yuak öldü,düğü, Yun••• de W ku,ıun mi gün hap•ine, k"k •ekiz Iha P"• c~ .. 
tıres olamıyor. . . - İfte dedi, katil budur!.. Bir sarı. 6aÇ demetini yerden alıp ııktığı ve bu kurııunlardan biriainin, kaçan ödemesine, iki buçuk sene memurlu İşle o sıralarda Nevyorkta bulunan Bu lıadiseyi duyan gaietecıler der • tenekeye bıraktı: Yunu•un ba,ma "''•cld;i• encak de,hal mahrum kalma•ma kuu vedimifti» • 
bir Fransu: kadını ortaya çıkıyor. hal faaliyete i"9tller. - Kadıncağızın gene saçını yolmuş. ha.taneye kaldmluok tedavisine baılan•l- Elektrik Şirketi aleyhindekı 

cSiz yanılıyorsunuz ... Bu cinayette Genevieve Zoepffel kencEsile meş • Kmk kadeh parçalarını da topladı: mak auretile hayatının kurtarılabildiii an· dava bugün başhyor ... , 
üç kişi değil, dört kişi ölmüştür. diyor! .gul olan goazetedil<>rden Jrv\ng H<>fl!· - Kadın da pek geri kalmamış. Ka· lat•hyo,du. Gene kamda anlaı.ld•ima •ö· 

1 

J• 
Dördüncü maktul .ortada yok.• man'a: dehi tutunca kocasına fırlatmış. re, Yunua, apartımanın cümle kapııına Elektrik şirketi tarafından Anado ıJ ı.scİ' 

Amerikada ortaya çıkarak, Uyıpltan · _Azizim, ıi«li. Ben kanaatimi yüz· Kmkları dikkatle gözden geçirdi: doiru ko,muı. bu moda yualanuak Y•'• ku•nda kullamlmak üme mukavel~t' fi 
~r veren iruranlar eksik oııniadığı '. de yüz isabetle söyleyebilmek ıçin bıir _Parçalarda kan leke.si yok. Biraz dü,mü§tür. Diğer iki kur§un da duvarda bince eümrükten muaf olarak setin ıp l-' 
)çin ibu kadının sö.Z'lerine kimse aldırış tecrübe daha yapacağım. Bana ıbinler- kireçlenmiş. Anlaşılan kadeh atılınca delik açmı§tır. tanbul . ve Beyoğlu cihetinde k1ull1a"~ıi' k 

.ll. k d h d pmış k k malzemeden dolayı ıirketin bu it er e ·L•I e'tımişor. Fakat biz Fransızlar bu auı- ce ufak tefek eşya getiriniz. bu eşya- Bay eğilmiş; a e uvara çar · Çakır İzzet, • hüviyet cüzdanında i ay- · kıuP 
nı .çdc iyi tanınz. dan /bir taınesi de Gedeon'a ait olsun, M k 1 arça parça kesilmis bir el- da nazaran . karısı olan Fatmayı, odanın kadar bazı erkanı hakkında adli ta Jlımi Genevieve Goepffeldir. Paris ilkağu.da o binlerce eşya arasından o- b" a .~':o_~ .. P • içeri•indeki yatakta çmlç•plak •ö,müı ve ic,a., kuadaom•ı"· b k • müd!il 
ispirti.zm a. me,ı;kezı_ • cemiyeti müdilresi • nun malını ç~ara.bil.~rsem, .~an~atlerim,. • 

1~ goŞi~l kavganın sebebi de anla- kendisine kapıyı açan Yunus da yalnız ten Alakadarlardan aa 
1 

umumı . ta• 
.:u Şimdi k d akıl

1

a h t lm d - d b kat ı y d · · d he Hanssens vefat ettiğinden hakkındakıl r ... uıT. ye a ar i ra _ayre ve· de yanı a ıg~mı yuz e yuz Lr - şıldı: Bayan yeni bir elbise istemişti. fanilasile bulunuyormuı. er e ıçın e · . . D.w lakadat a ~ 
recelc ikehanetierde bulundııgunu he.- yelle aniayacagım. B . imaz- dedi. Kavganın başlangıcı nü• y•hnm" gi>mlek bulunan leien duw- kibaı oukuı etm••"'- ••<> a el ;it' 
kes lbllfr. Ve herk~ ~il.ir ki, ~pany~ Irving Hoffman b~ ~J~ayı temin :tı- b~:."T~bii Bayan kızıp elhiseyi kesince yormuıı. odanın ortasındaki masanın üstün- muhakemelerine bugün öğleden ev,· 
haı<binı, Halbeş haılesını, Amerıltadakı mek için karakola gıttıgı zaman. polıs, • ba başa geidi•er. de de içki ve meze mevcutmu~ Vanyel· ti,., mahkemeoinde bak•lacakl;'.A n I• 
tuğyanları, ve Kral Sekizinci Edvardın bir adamı tokatlıyarak kapı dışarı edi- ... açÇ~çıa . şa asında bir~evler aramış ten, memnu hareketin henüz vaki olduiu Muhakemede idari müdür d'zy~:fitfl' 

· • · · k ı.J~ ·· ] op erm r "' · ' vazım müdürü Sadi, baş mühen ıs 1jtl tetki taç edecegını ÇO evve u~u soy e· yordu. • . . fakat bulamamı~tı: anla"ılıyormuş. 'k "'d'" .. müheno 
. tıi M • b d d Ben kahtınım °' Re'ıs Refı'k, Aza Cı'had ve Abdurrah- Silahtarağa fabrı ası mu uru ve ı.I mış ·. • e~rse u a . am. a:. •_ _ Bayla Bayan ayn odada yatmış· s ı ı dan .,.. Polıs suçlulan tabanı ederken malk ve canıyll<Cşfeltın1> ıddiaoında bulunu· , B" l"kte olsalardı· Bayın cigara man Şml. dava mevzuunu, Beyoilu be- oorguya çekilecekle>di» uç u •'_ d•d,. 

h • ..,. 'treronu.a ,..._,;ıeon'un babas.ı.nı t""'v B n u"zerı'ne Jr"ı'ng cesaret ıar.. ır 1 
' ledı"ye hastaneaı', Emnı'yet Müdürlüo.i> ve muhasebe müdürü Piyos halen Atına .c ... ~ vım·· t:"' ~ ~ - yormuş .. u~u . • tablası da çöp tenekesine dökülürdü. " y f S ~- N" Suçlular müdafaa vekili olarak avukat ~.J 

'l\.U. e 1§ ı. . edip .içen çır~ıyor. . .. Çö'pçünün omuzuna vurdum: adliye raporlarile, Hatice, uau , aıt, 1- Ö .RafllJ' 
O sırada Genevıeve Zaepffel : Fakat hadıseden 'b1r muddet sonra, _ Sö le bakalım hemşeri dedim; yazi ve daha başka ıahitlerin ifadelerHe dettin, Sadi Rıza, Kenan mer ve 
- İŞie şimdi katili yakaladdar de • Steven isminde başka bir gazeteci me· bwıl Y lacaklar mı? Yoksa lıar~a- •ahit gömek, •uçlu Çek" izzeti. kan" tutmuılud.,. "k ,.C 

miı;. Fakat ortada delil buiunmadığt i· selesi haber alıyor. Bu eşyaları bulup kl ar "Y!"' Fatmay• öldü•mekten ceza kanununun Bu ;,!eri tahkik etmiı olan Gü,,_; ııJ 
\fn kilıin kadının sözleri, Adliyece kav- Genevieve Zaepff el' e getiriyor: Ve o da ca ar mı· 449 uncu maddemle 18 ,.neye mahkGm lnhimlu müleıtl,i Rüknettin ve. ft.'\~; ... 
li müoerrette kahnıştı. Godeon 'un bir yaka düğmesini bularak Çöpçü yüzüme ibaktı: etmiıl<>, 462 inci maddeyle ceay• ai" ha ile Nafia V ek~;~; . hukuk. ".'~ı'"7.'.:;a:a g• 

Bir gün de kendisinden öziir dilene- dimağında kurduğu hadiseyi şöyle an· - Bugün birşey diyemem, dedi; ya- pi•ten hap•• tahville memnu vanyette mahkeme" mu ••umumm 
1 

• ,..ır B Ged ahl
. d '"di b h 'Lura\.·a ge1ecegı~·m E- "dd · t.: d ur lerek tahl<lkatları hakkında izahat ve .1~, rei< ay eon t ıye e il . !atıyor: rın sa a .gene " , · göriip öldü,dUiünden, mu •b ,.~• .• ".' b" ek • • Şurasını da okuyucuların nazarı dik· eCan~ ailenin yakınlarından, hatta ğer merak ediyorsan sen de gel.. Tene- nisbetinde , •• ,;ı edip 2 ••ne, 3 aya md"- I.,di» Evvelce verilen !..lekeye ;' .,,d• 

ka.tine vazedelriın iki kahin kadın o ta- çok yakm1arından biridir. Size daha sa keyi !beraber karıştıralım. Ayrılacak • mjşlerdir. Yunusun, Çakır izzetin namimi ve edilmi§tir. Suçlular hakkında a u · ıit· 
riHte Godeon'un kim olduğunu, ne şe· .rih OOyliyeyim. Bu Godeo:l'un ta ken· Iar mı, yoksa barışacakiat mı sana söy- ukadaı• olm .. •m, kumn• baık• bi,ioile de Ü•erinde takibat yapdm••.:.!:.~::!!'.'~ 
kilde bir insan olduğunu bilrn!yoı'du. disidir. !erim. fena b;, vaziyet .. göue, bundan men'i il· ~K/JJe&~~ Yalnız içi.ne öyle ·bir şey gelmı.ş: Evde caniye ait olduğu zannedilen İMSET zım Kelirken, bilakis onunla temas etmesi-

- Bu cinayeti işleyen bu kızın ba- fbilr beyaz eldiven, cani tarafmdan, Ad- .. ---··· .. --.. ····-··-··-···--·····-- ni ve bunun daha evvelden vaki olmasını, 
hasıdır demişti. 11 tahkikatı işkal etmek kac.;dile sureti kendisinden mukabele görmc<liği halde kadının onun odasına gidip gelmeainiı> de 
Adanı tahliye edildikten sonra, bir mamsusada evin içinde i:ırakılmıştır. f;evrnektedir. Dördüncü maktul de bu takdiri tahfif sebebi mahiyetinde aaymıı

gün Genevieve Goepffel'in eline bir ga Eldivenin sahibi genç bi.r çocuktur, ve gençtir. Cesedi nehre atılmı~tır. Ve ce- lardır. Bu noktadan da cezadan üçde bir 
zete geçti. Bu gazetede ihtiyar Godeo- bu ailenin dostudur. Öle.n Veroniayı set şimdi Şaıık tarafında bir yerde ça- nisbetinde tenzilat yapmııılar, 1 aene, 6 ay 

.. <;ÔNÜL iSLERi . 
#"' - • 

"Karımı 
Memleket dışına 
Nasıl yollayayım?,, 

Bana 4m suali İstnnbukla oturan 
bir okuyucum ~rdu, hülasaten di -
yor k~: 
- c A1'tı yıl evvel yabancı kandan 
b'ir kadınla evlendim. Tamamen 
mes'udwn. Karım bana yabancılı -
ğmı asla hissettirmedi, memleketle 
yakından alakadar oldu. Keder:ile 
kederlendi, sevincile neşelendi. 'Esa
sen Türk tabiiyetine geçmişti, ıtürk
çeyi de ibiT Türk kada: iyi öğrendi, 
kendisine ıtam ıbir Türk vatandaşı 
göz.ile 'bakabilirim. 

Size baş vuruşumun sebebine ge
lince: 

- İki çocuğumuz oldu, ikisi de 
tam 'bir Türk terl>iyesi ile büyü -
mekteclirler. O derecede ki karım 
benim 'bütün ısrarımD rağmen ço -
cu'klara kendi dilini de öğretmekten 
bn~ina etti. Bugün sadece türkçe bi
liywlar. Bu cihetten de memnu • 
nwn. Yalnız, !karım altı yıldanıbcri 
mem1ekefini görmemişti: görmek 
hevesini b1har da etmiyordu. Fakat 

geçende bir mektup alclı, annesi has
talanmış, ölmeden evvel kızını ve 
torunlarını gömıek istiyor. 
Karım için diyeceğim yok. Kendi

sini eyolilyacağım. Fakat çocuklar 
bnıhsinde tereddüt geçirdim. 

Hatırınıza fena bir ıhtimai gelme· 
sin: Karımın çocuklarla birlikte ge
ri döneceğiınden bir dakika bile şüpı 
he e'tmi~ değilim. Fakat işte bu öyle 
biı mesele ki, gozümün önüne gelin· 
oe irkiliveriyorum. Bir defa size so· 
rayım, dedim.» 

* Çocukların !birlikte YQl1anmasına 
muvafakat edilmemesi kadını inci -
tebilir. Kahbinde kendisinden şüphe 
edildiği düşüncesini doğuraıöilir, fe
nadır. D~ğer taraftan bir 1ba'banın iki 
çocuğunu birden yabancı bir mem • 
lekete yollamaktan çekinmesi, lbi -
zim alışkın olduğumuz zihniyete gö
re, gayet tabiidir. Karar verme-kte 
bizzat al8kadarı kadar ben de mü -
teredtlidim. Fakat mademki ibi.r fe -
dakarlık ihtiyar edilecektir, o halde 
okuyu<:um bu sahada 'bir adım daha 
ileri giderek bu seyahati birlikte ya-
pamaz mı? TEYZE 

murlara saplamnıştır. mahkumiyet kararlaştırmışlardır. 
Filhakika poHs tahkikatını yapıyor. Diğer taraftan, Yunusu öldürmeie tam 

Ve kadının tarif ettiği yer:le gencin ce teıebbüsten de 1 O ıene hapis kararı ver•• 
sedi meydana çıkıyor. Ve ihtiyar Gede rek, gene ayni sebeplerden ıekizde bir ten• 
on bu ifşaat ve kehanet üzerıne tekrar zille bu müddeti bir seneye, üçte bir ten· 
tev:kif edililyor. zille de 3 ay 1 O güne indirip, her iki ceza

Cknevieve de vapura ıbinP.rek Fran- yı birleııtirmişler ve neticede, auçlu Çakır 
saya geliyor. Kahin kadın :~~e-rika po- İzzetin, 1 sene 11 ay hapse konulma11 
lisine ibu kadar ipucu ver<lıgı h;ılde da- kararını ittifakla ortaya koymuılardır. Suç
vanın safhaları bundan ö:eye gitrnil - lunun tabancası müaadere edilmiı, 2,000 
yoıımuş. Ve Amerikan polisi yeni ke- küsur kuru§ duruıma masrafını ödemem 
hanet ve ifşaatta bulunma-.;ı için Ge- de karar altına alınmııtır. 
nevie'in tez Amerikaya dönmesi içih Vatman KAmil iki yll 
Fransaya müracaat edecekmi~. hapis yatacak 

Irak ve Türkiye 
Münasebetleri 

(Bqtarafı 2 ncJ sayfada) 

Jik duyıgusu, Garbi Asyada, her mH!e
tin kendi hudutları ve kendi is'tiklfıli 
tlairesinde yaşaması şartiy1e yerleşme-
si matlup olan ahenk ve vifakın en bü
yük teminatıdır. Türkiye ile Irnlk, bi
ı·i-birlerine .karşı bu kadar samimi duy
gularla mütehassis oldukça, bugün Su
riyede esmek!te olan fena havadan do
Jayı 'hiç mütessir olmaya lüzum yok.tur. 
Haricin kaooen ııehirlediği bu hava da 
!bir giln temizlenecek ve Gaı,ibi Asya ai
~eti elbet büyüyüp kuvvetlen~eJctir. 
Türkiye ile Ira.kın, bu sahadaki şuurlu 
elibirliği herşıeyi temine, her mAniayı 
ve her tehlikeyi ·bertaraf etmeğe kafi
dir, 

lluhittiıl Jlirıea 

Pangaltıda Hamam denilen mıntaka· 
da olan ve bir çocuiun feci öllimilo neti
celenen tramvay kazası davasında aiır ce· 
zada dün aktam geç vakit karar bildirildi. 

Tramvay altında kalarak ölen Hikmet 
çocuktur. Yaralanan Ekrem çocukla her l· 
kiıinin babaaı Mehmet. davacı yerine ıel· 
mişlerdi. Suçlu vatman Kamil de, aalıve· 

rilmiı olarak, hazırdı. 
5 3 numaralı vatman 

oğlu Kamilin, tramvayla 
akıamı, geç vakit Kurtuluıtan 
Hamama doğru gelirken, Sakıı so
kağından caddeye çıkan Hikmeti altına a
larak baıından yaraladığı ve çocuiun has
tanede cıiltihabı ıehayaı> dan öldüğü, Ek
rem çocuğun da yaralanarak aakat kaldı
il raporlar, ketifler ve müıahitlerle sabit 
görülmüııtilr. Tramvayın hızlı aürüldüi{j ve 
çocukların göıijlmeıi lbım ııelirken ıörül
miyerek, 40 metre aürüklendikleri aabit ol 
muttur. Vatman Kimil, tedbiraizlik, dik· 

Mevsimlik 

. ııt 
e,,sıf11 } 

(Şampanya> renginde Il'l . (dır", 
tayyör. Bluz (batist) ten, ceke~ırı g"tl 
dandır. Siyah (panama} ş~p~a 1'

0
rdel 

nitürü şampanya rengınde bır 
ile siyah •bir karanfildir. 
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Dünkü ve Bugünkü 

Genç Kız 
l __ Y:_a_z_a_n_:_o_s_m_a_n_c_em_a_ı_K_a_u_u_ıı_ı_I 

rtı~h lbahar, ah mevslmlerln nazendesl, JA..yık 
a ki sen böyle olanca lef.afetlrtle karşımda 
11 tıı didar ederken ben burada talbl nCtla -

1ınıa 1nllyeylm? 

11~Y bahar, tlY baştan bqa reng!lrenlt gelin
aen erıe süslenm1f mevsimler gelini, ne olur, 
re benim bu kalbi n!ll!lnımı da kendin gibi 
nı~fırenk yapraklarla, çlçel:lerle süsle, be
le e kendin gibi tabiatın höclegahında 
neş~elebeklerln, 'kuşların, kuzuların ve gü _ 

n altın ~ıkları arasında gelin et 
E ŞARKI 

y bahar, ey mevsimi nazik eda s ' ana olsun her zaman camm {eda! 
~n evimden gelmede bak. bu nida 

ana olsun her zaman canım feda! 

* d··fşte, o koskoca eseri cedid kağıdının 
~rt . tarafına, 'bundan otuz iki yıl ön
la bır ıgenç kız tarafından yazılmış 0 • 

1 n bahara dair bir yazının en can a
ı:~~k yerlerini yukarıya aynen nak -

un. 
Gelelim 1937 yılı bah::ırınd<1 gene bı"r 

gen k • 
1 ç . ız tarafından kaleme alınmış 0 • 

an hır başka kağıttaki yazıl.ıra .•• 

Eyüplü Halit Bursa hapisanesine 
gönderildi 

Bursa (Hususi) - İstanbul ceza evin
den şehrimiz ceza evine 20 mahkum gönde
ıilmiştir. Bunların arasında bir vakitler 
Unkapanı köprüsünü satmağa kalkan E
yüplü Halid de bulunmaktadır. 

SON POSTA 

Yüksek Mektepler turnuvası 

Adliye Vekilinin 
kupasmı Mülkiye 
mektebi kazandı 

Oyunun burulan sonrası tamamen 
Mülkiye lehmde cereyan etti . 42 inci 
dakikada Mülkiye sağ açığı Taci şahsi 
ibir inişle üçüncü golü attı ve oyun üç 
sıfır Mülkiyeliler lehine bitti. 

MaÇtan sonra Şükrü Saraçoğlu saha 
ya Jaıerek MüLkiye takım• kaptanı O.r-
hana kupayı verilrken cMekıtebin tari· 
hine lbundan sonra, yazılacak spor za· 
ferlerinin ilkmi verdiğimden dolayı çok 
memnunuım.• demiştir. 

Selim Tezcan 

Sayfa 7 

memnun 
"lzmir - lstanbul Milli küme maçlarının lstanbullu 

hakemlere verilmesi hatalıdır. Mesuliyet Futbol 
Federasyonuna aittir,. deniliyor 

imzasız mektubun 
Muhteviyatına 
inanılmaz 
Alpulludan blr mektub aldık. İçinde Al

pullu şeker fabrikasınm kooperatif bak
kaliye mağazası yerine geçmek üzere ye
ni açtığı kantinden ve bu kantinde pa
ra makamına kullanılan karneden bah -
sedllmeltte 6 muhtellf düşıinceler ileri 
sürülmektedir. Fakat bu mektubta isim 
ve sarih adres yerine sadece bir M. ö. im
zası vardır. Bu da gösteriyor ki mektubun 
sahibi fikrinin doğruluğuna şahsan kail 
değildir. Bu takdirde mektubunun derce
dllmemlş olmasından dolayı bizi mazur 
görmelidir. 

* Manisanın Seydi köyünde Bulgarca 
Manisanın Beydi köyü halkından bir 

mektub aldık. Bu mektubta köylerine is
kan edilen Bulgar muhacirlerinin bul -
garca konuşmakta olmalarından şlkliyet 

edilmekte ve bu muhnclrlerin bir başka 
yere nakledilmeleri için hükümet nezdin
de teşebbüste bulundukları haber veril -
mektedir. 

Türk vatandaşının blr başka dll konu~· 
tuğunu !.§itmek gerçi acı bir şeydir, fa • 
tat bu vatandaşların yıllarca yabancı blı 
memlekette ve o yabancı memleketin dl· 
llnin tesiri altında yaşamış oldukların. 
da unutmamak IAzımdır. Şimdi vazifemu 
onları kendi hallerine bırakmak değil , a. 
na dillerini hatırlamaları \'C öğrenmeleq 
lçln aramızda yaşatmaktır. 

* Kayserinin sokakları hakkında 

Kayserlde oturan bir okuyucumuz Bay 
•M.• Son Postanın İster İnan İster İnan
ma sütununda Kayser! hakkında çıkan 
bir fıkrayı okumuş, do~ru lıulmuş, diğer 
bir mesele .münasebetUe derd yanıyor .. 

Gazeteye karşı gösterdlıtl alAkadan do· 
layı kendisine teşekkl\r ederiz. Fakat mek 
tubu maalesef imzasızdır, bunun için ya· 
zısındnn istifade edllemiycccktir. Yalnıı 
bu münasebetle şunu kayaedclim: Kay
seri bugün, eski devirlerin bıraktığı 1h -
mal eserlerini henüz tamamen izale ede· 
memlş olabUir. Fakat bir endüstri merke· 
zi olmak dolayıslle pek parlak bir :itlyl 
namzeddir, ümld ederiz ki şehir glttlkcf 
inkişaf edecek, belediye biıtçesinin art -
ması nlsbetinde temizlenecek, güzelleşe

cektir. 
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ramet var. Karşımıza. ondan daha iyi- filiz ya.. korbk~~ geliyor. Y~ ~ de ı.er 

lt4~:): ~ TT L E N 13TI<.9 ıi çıkacakıxııf da onu~ için olmu,. _ Ba çocujımı adı Tum.D mı, mez mıyım)., Hem Lebibe~~~ ~rı r Turhan bizim LebibeyL alsa, herkeıe dedin" > hem de b. dıDlaoı" Ceftl nua ı.--. 
karf• ~ ,ek iyi olur. Sacl'riden• başka _ ~~~; ae wnanG.ıMri k.eJMÜli. !~• ~m payını •ennif olmai 

E - j •-·-· k ok deg· il ya işte ondan . .. .. • .. , • L! ıçın. .mi.imkan olaa. W aqamdıuı tr 
Yaz• : ı.m.ı ~P IUiUroıza oca Y • • ' . • m gordugum yokta. Onun ıçm, el&l"" • _ _._ • ha le iJımiai Diıbiıd 

.. I dalıa. yükaeijai. daha ıyısun. bulduk, ele ok .. bir k eli dım zır- ifle amç 
Ondan sonra da b.bemın bütün it-ıbu eece oI~ bitenı.r.. üz~k fOJ' e deriz. n ç ı~ çocu. • . Je tamr. . nipalanm: mademki een de la&tyof" 

lerine bakmıya batladı. Bıtbam onu dursun, aevmmek daha dogru olm. _ .. dıea ......_ ~ o1ın-.... ~ a-ı.r ~ mutaun: iyi Lir ç~k olduğunu ld 
pk emoer: çok itimada var. Evia için- Mademki bu Sadri denilen çocuktan - A~ Bilend,. daha bam . ,_- ~ ~aaf ~Htdıt cl'ett!.""~· ~~ ser- tla ~---
de bizim kadar oınıa da }'tiri ftldır. bize bir t.,ır ~iyecdı-"'Pfaktie k~L. ~ 11ymbk; ~çabuk. 'bR 'b.t- mtyelı bdJ:i ~. ~ de&Jtm!~labiliı. F'ae s.lr•a dolra yürid&ler. l..eMl>e. fJff 

Çok iyi bir çoc:ukt.. Öyle değil mi) ortaya çıU... da .. iP_al.h lir keı:e kMı 191' ı...~ .. - ver~B~-. kat çok b~ •• )'9fJP. pek pk ne Tmhanla danlediyoıdu. Caa~ ço • 
_ Öyle... bundan yana acviıımdi... So.ra •z - Dah bir lMar ~ıimıız yok. ,_. lrwftdkir m_._kal ... Vet 78 • calr. ~ tlurwdnsa, kim Wlil -- ıi/r/• 
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0 
da. glmfi aKı.a .w.ı., _. 

- Hayır ..• Bülend. hak.ihten çok. ..ı- tara.fıo.daıı lmalılmı.t bir geaç - Ben pafa için . ~entpYONID. ~~ Dile- ı:.. ~tmrım. S--. chlerken unki, tatlı bir rüya IPrd 
iyi bir çocuktur. Çalışkan. zeki. ifdcn kıa hemiJua ma) .. &.kıwz M llaiar Hattı 'bu sefe7 ona hıç danıfmfYSca- lerWe ırir rün, py ~meftt çaimı& pculd. .,ti lilim~ıda. 
anlar . .. ne(eli ••. Hem öyle göaterif için de. ğım. Zaten artrk: o ~a buna kantm~ Hep bir arada ıoriişütür. lonutnlur~ Bülent, ~ı j&lerdr: 

- Siz de çok 1eTİ7oraunuz, gali • ğll; caaclan ıülijp aiiyliiyor. Y aaımfa iıtemez. Bu .8~~~ ~letterr en zı- ~ ~ cW.a Y•nda• -.,ıar. ~ _ Baftaanıza. GeD, araları pek iyi.. 
ba... da genç bir tocak vu. Binız önce 911• yade kendiaı uz~l~uştu~, !>ufa bula, le bu ikı üç kere hep beraber toplan .. Gen. \,eıaDer tkrHdi)'esla. 

- Çoki.. ları iCne beraber gördüm~ danı edi - cl'amad .eli>: bu ıpsız h~rıfi ~ulduktan sak üat taıaEı kol'a,diı. Nwl bir ..lam _ A. ba çemk nm... Çmeli pek 
_ 5- :JOrlarclL 8- çocaiu eskiden taaarmı. sonra şımdıden sonra lııç seıı çıkmaz. oldaıia 11~ lizia p;1~ ska .. ~· diifik • +J Bö,le una una .. an· 

Bülend,. demindenbcri Lebibenin Çok inee-, çok kibar, Y8f&Ylfl ~k diiz- Fakat. ne de olsa... ne de bmım .•• Fabt.Lebihe, tımdı~ Iacıym., ..t.) .. 
ann~ ne ne diUft clikii:r-da: gün, ilerisi pek parlak bir genç. .. iyi - Buı de hemen fiındWea a ı.. pek ıüTer yüz göa~e~yor amma ,_ • _ Kim bilir, her halde pek müna • 

- Artık hiç üzülecek Mr te,r isal - bir ~ile çocuğu ... Tahsilini Avrupacla •1•, demi1orum ... bam iç9 peklla kalım, a.tt et, kendıaınden hoflanacak aefJebiz bir ,ey olmıyacak .. Bir ked 
madı. Bu akşamki kepazeliJı:ten 10nra yaptı. Iair- kaç .ıa biliyor. Büyük bir düşünülebilecek bir ip de onu ıöıy • ~_l· s...r.. be~, Tm~ .. -~ ben onun terbiyesine eminim; ıonr• 
doktor da, oilu da artık eİ2İa :piizü • Alm.n fabrikaınıa Türkiyedcki mü- }üyonaar. Y oba paf&. bu İfe .we kad~r 1stıyecek. .. mı)·· Cuaün. bın~d.c ~e~aı öyle bir fey olsa LebiLe hiç dinler ırıi>· 
aüze bakamazlar; onlardan lrmtulduk, mesaili ... Soma, çok dejertt hiır garıe- kMıfft18Z• k~: biz de bır uygun dufe~se o zamaa duşünuru~. _ A ... Benim kızım sırJl&fıkbktal' 
demektir. Şimdi düşünecek valnız bir teci. .• Ço.k paıa kazanıyor.. kimaesi yandan Lebibeyi iizmemelr, küçül da- ~e ,anki ~~ıza.~r' ~lf hiç hotlanmaz. Şimdi aklıma geliJol' 
nokta kahyar: O lla Lebibeain üzül • yak. Öyirr bi&im lolator Ce11a8 Rıza - fihmemek için, bir yandan cbl doitor- bir detfet gıbi aörünuyor; ıçHnde w çocuğu demiD eeain. yamada ~ 
meai... Nif8ll ıeceei betnn'2a selen nm oğl'ane fi}h l>cwıııe~. Keflısi Le- fa oğluna nisbet olaun diye kızımıza &öyle bi~ lıis var da onu demek iste • aöıdim.; benbes Ötann~ u....- " 
bu teraliği ona nasıl unuttw:acağız, bibe ile anfatsal'ar da QRfan birbirile: bir et bulma)Q. ne bd'ar iıtereei iıti • dfnt. yordun-. 

.,,dilik beHj. ~ ~ ~ ... Beııce ce~ebil,SI •• Bence bu pce Seci yelim; ne de ola, bu akpm Saddnin - leblnne Allah ne p.terec:ei.~ 
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SON POSTA Sayfa 9 

İTTİHAT -v•Ecü blERAKKrNfN SONU 
Tajat, Enver ve C9mal nasıl kaçtılar, nasıl 'öldüler? CADI 

Ya.zan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

Sait Molla itilafçıların akıl hocası 
olmuş, ortaya çıkmıştı 

~ne:, ~ava~~n, sudan bahsettikten son ı· 
•oz.u polıtıkaya nakletmek için: 

. k- Hani, dedim, burada ittihatcı bir 
•s ele memuru vardı? Gene burada 
ıru) 

• 
._ O, evveli, bunun kim olduğunu an
... rnadı. 

- Hangi iskele memuru? Burada 
lttihatcı çok ... 

d Dedi. O zaman kendisine anlattım; 
h 0~tor Re,id kaçacak diye iskelenin 
Ja afıyelcrle dolduğu günü, memurlar· 

Çeviren : Faik Bercmen 

• 

münakaşalarını hatırlattım. O za ~ 
inan hatırladı: 

Büyükten küçüğe kadar bütün ~ Zengin haıaıarınm ölümünü bekJUe 
halkı, onu, merasimlıe karşılardı. Çün- ken baha ve ana sıra ile lbirtfüi arkası 
kü tiiyar bili zeniindi; ve öldüğü va- dünyadan göçüp gi.ttler. lı - Ha ... iyi, dedi; ne yapsın, ça • 

~•Yor ... kit altın dOlu küpleri bu mutavassıt * 
aileye kalacaktı.. Max ve Marie büyüdüler .• 

Allahtan hala sağırdı.. Delikanlı lbir şirkete muhasip old\lc 
T . ~ . v _ •• v _ • d . . Onun ziyare'tleri başbelasıyrlı amma Klz !kardeşi lbir bankada dakıtilo .. 
arıhi Bekıraga bölugu Cumhurıyet evnnde .tamır ve tadile uğrarkeıı 'ka.tlanıyorlaırdı -işte .. Daha kapıdan gi· Her .iki .aenç ayrı ayJ't hayatlanm 

itilafçı klüpter ___ ...,...·.._· ....,,,~, ........... . . ttt';'1iftt81tdeauiist'ımall~, &ile e""- sr ~ indt?n, ağrj aTindan ma 'l t aı. ~- ~ 
oeni götürüp kendj e · dc...e!!1ıyahi~~~.....n,aui ewiimt'!; Jvhit ede r · ez romatizmalarından, mide; tanzim amı~t-w güzel bir .Y'-l~akpr • 

~o-n-ra-.-u-k,_a_d.;...ar-açlllill!ık~sô-.z-söylemek· Dama Feridin kabineye gelmesi ece ı. . ~a . .. ~ e ı 1 ve Hala, hala haya ycıı... Şimdi doksa· 
ten korkarak: Za T f 'k d b . . Normal hır hükumet kafası aklı gucu fbır ruzgar gibi dolardı.. nına merdiven dayamı~tL Marie güzel 

ten ev ı pafa a unun ıçın b d b' ' .. ükl" • M il b" 1 l w - Hani, şey ... diye ric'ate çalış • ·ı · "d . D F . b aşın a ır devlet makinesi elbet bu Anayla 'baba, kuç erı, ax e ır genç e sevişti ve onun a evlenmege 
t 

ı erı gı ememış, amat erıt te unun . ' . . . · ı~ ·nı d" ka d" F k d l h ı b · 
1 ; insan bazı haksızlıkları görünce ca- · · l · · O · . k .. yoldan gıdecek değildi. İttihat ve T e • Maneyı, lbır kusur ış~mesı er ıye rar ver ı.. aı at ca a oz a a u ışa 
nı sıkılıyor. Neme lazım, ben berbe • ıçın gide ~11ştı. b~lmır'.~l:afvılgeçme u~e- rakki, bu bakımdan tamamen kanu - konuşturt:mazlardı bile.. burnunu soktu ve i'ki genci bitbirin • 
tirn . "h d . ·ı· f re o ugunu ı en ıtı a çı ar ve padı - Halanın ölüvermesi bu dört kişilik den ayırdı .. 

• ne ıttı atcıyım ne e ılı a cı h lak 1 nun çerçevesi içinde idi. Buna muka· li ' · · · şa , mut a şu ttihat ve Terakki me- aile için ne mutlu ve uğurlu olacaktı.. Max ta lbir kız sevmişti ve onunla nii-
angi taraf devlete mı'llete ı'yı'yse Al 1 · · h il k bil, egw er harbin ilan ve idare mes'ulı' • lah · se esını a etme istiyorlardı. Bu me· Fa'kat cadalozun öilııeğe hiç te niyeti şanlanmak istemişti. Zengin hala ona 

ona yardım etsin... seleyi halletmek demek, ittihatçılığı yetlerini tetkik için bir divanı ali ku- yoktu ... Kazık gibi dik ve sağlamd1.. da yetişti ve işi bozdu., 
- Öyle ... Şu ittihatcılar da fena a- bir cürüm haline getirmek ve ittihat- rulmuş ve her şey, kanun dahilinde ve * Fakat ihayat ayni şekilde devam et ı 

darn değillerdi ama, canım bize de ıü- çının yaşıyamıyacağını herkese anlat· meşrutiyet usulleri içinde mes·uliyet- Evlerine geldiği zamanlar, ocağın rniyor .. 
Piirge tohumu yedirdiler •.• Bunu yap- mak demekti. Tevfik Paşayı bu bakım· !erin tesbiti tarafına sevkedilmiş bu • ~~rşı.sm~~i koltuğa kurulUT. ~vvel~ Nihayet bir gün ihtiyar hala yatağa 
lrıasalardı iyi olurdu 1 dan kafi derecede enerjik bulmıyan Junsaydı, bir hayli mes'uliyetler mey - 'b.17JI1letçıyı ve sonra da cvdekileri'ni düştu. Ve bir hafta sonra öldü .. 

- A beyim, öyle ama, onların zama· iti18fçılarla padişah ve bilhassa in i- dana çıkarmak ve bunları r.ezalandır- haşlamağa başlardı.. Gerek _ana, ~ba, Halalarının cenazesı evden çıkar 
nı·n· da hiç olmaz.sa düşmanın yüzünü r 

1 
D . . g mak hem kabil, hem de gayet faydalı gerek çocuklar ve gerekse hızmetçı ha ... çıkmaz iki genç heyecanla gizli rnah " 

ız er, amat Ferıt Paşanın bu ışi da· 
1 1 b hırç hkl bo w k zene indiler ve küpleri sırtladılar, kün. 

gormemiş, Ermen iye, Ruma kepaze h · · b b'l ~ · . l o urdu. Fakat, o esnada ne sarayda, anın u ın arına yun egme • r ol a ıyı aşara ı ecegını an amışlar ve ten haşk bir şey yapma7Jardı.. ler :hafifiti. Boş gibi duruyorlardı. Bu 
mamıştık. Ben şimdi süpürge tohu- Tev.fik_ Paşayı. d_ üşürü_p Y. erine. Damat ne sarayın istinat ettiği dahili ve ha - i~in kat.~sü küplü hala akşama ka - hal karşısmda Max :karde.şine: 

ll"lu Yemeğe gene razıyım; yalnız, düq- F d 1 ricl kuvvetlerde bu temayül yoktu. "" ,. erı ı onun ıçın getırmış erdı. Hür • Mak dar oturur ve bir dakika dinlenmeden - Galiba içleri kağıt para dolu am .. 
rnanı çıkarmanın bir yolunu bulan ol - riyet ve itilaf namı altında toplanmış ·sat, doğru dürüst bir devlet ve hü· dır dır ederdi. ma aldırma dedi.. Hepsi bir .. 
ea ••• Herifler de gün geçtikcc daha ahlak düşkünü, mürteci, çapaçul, yağ- kumet yapmak değil, ittihatçılığı, halk Bu !baş belası ziyaretler hafit.ada üç Salona çıkınca, delikanlı ilk küpü 
f~a yerleşiyorlar; hiç gidecek gibi macı unsur ittihat ve Terakkiyi iste • hareketini ve milli duyguyu öldiirmek defaydı.. Pazar günleri de dört kişilik yüreği ~eyeoondan 'boğulaca'k bir ha],. 
~Örünmüyorlar. •• Ama, doğrusunu mi yordu; çünkü o, millet içinde bütün idi. Bunun için, hükumet, kanun da - aile ilhtiyar halayıı ziyaret etmek de aç'tı. Küpte küçük bir torba vardi. 
isterseniz, yerli dü~manlar, onlardan bunların aksine olan bir cereyanı tem- hilinde içinden çıkılmaz bir yola gidi • mecburiyetindeydi. Tol'banın üstünde, halamn el yaZlSile 
daha fena... sil ediyordu; padişah onu istemiyor • yor, asıl yapılacak işi ihmal ediyordu. Her defasında karı lwrcı ıbirbirlerinin 1 O frank yazılmıştı .. Hakikaten tor " 

D 
.. 1 11 h d <Arkası var) bada on fran'k vardı .. 

- ogru... nşa a yavaş yavaş Ü du; çünkü, o, padişahın hakkını tah _ ... -- . • • yüzüne 'bakarlar, erkek: . ze]' p f !kinci küpte 100 frank, üçüncüsünde 
ır. öit edip hakkı millete vermeğe çalışı- u S'on OS a" nın - Ne yapahm? Parasının hatın için 1000, dördüncüsünde de elli frank bu• 
- inşallah .•• Ama ben bunun dü • yordu; lngiltere, onu istemiyordu; M •• b k sı bunu çek~ğiz! der. lundu .. Beşinci :küpten de şöyle bir kA .. 

zeleceğini görmüyorum. Bu civarda ne çünkü o, lngiltereye tabi bir memleket USB 8 a : Kansıda yavaş sesle: ğıt çıktı: 
ltadar ekmek, şeker dalaverecisi varsa değil, müstakil bir devlet yapmak isti- (Baştarafı 3 üncü sayfada) - Evet! Altın küple!"lnin lhatın için '-.. Bütün servetim noterdedir. Ondan 
hepsi de şimdi itilafcı oldu. Geçende yordu ve ondaki bu fikir, şarkta ya • Şimdi müsabakanın esasını .mıata . diye cevap verirdi... size th :ç bir şey ayııımadım. Çün'k'ü la • 
Pehlivan Kadri geldi, hurda klüp aç - yılmaması için mutlaka boğulması hm, 40 tane tanınmış simanın fotoğ· * yık değilsiniz!> 
tı: hepsi de bu klübe girdiler. Şimdi, lazım gelen bir fikirdi. Biitün Lunlar rafını aldık. Her fotoğrafı üçer parça· Kocakarı, lbu pazar ziyaretierinde Kağıdı okudukları zaman iki kartle-
h~psi de kahve kahve gezerek caka c- birleşmişler, doğrudan doğruya itti • ya böldük. Bunları bırblrlerile karış· yiyen1erine şunu tekrar ladı: şin dudağı hiddetle titredı ve ağız • 
dıp duruyorlar. Böyle şeyler insanın hatçılara ve onlarla birlikte memleketin tırdık. Bu parçalardan her gün laalet- - Ölrlüğlim vakit biqıyorsunuz ki !arından yalnız şu kelime döküldü: 

.. t · " •nnesıni negredeccg" ·z. 40 ·· bütün servetim mahzendeki küplerde.. Cadı' 
aucünc gidiyor! bütün milli kuvvetlerine kars,ı, henüz ayın uç ""' .,, 

1 
gun {f .» Be bitince elimizdeki resım parça'arı da Bu paranın ne kadar olduğunu bi1miı - ~--------------

n de onun önüne dökülmekte de- demir tavında iken, kat"i hücumlarını bitmiş olacaktır. Sizlerden bu resim yorum .. Fakat herkesin hakkı ayrıl - Yarmkı nushamızda: 
\>anı ettim, o da bana mütemadiyen yapıyorlardı. ı nın her üç tane ·in· b c't d d' · d"k .. lk' l b k"f S . parça arı :s ı ır araya mıs.ır .. 

er ı.nı o tu. ı ay evve ana w•u - aıf r.':ol!a faaliyette yapıştırarak bir fotoğraf vücude geUr- Bu sözlcr'.lrnr1 kocanın gözlerini par· 
:retmış olan berber, tamamen degış - D t F . h"'k• . d menizı istiyoruz. Bu iş s.zin için hiç te iatır ve<. gece altın rüy:.ılrır görmele -

ŞEREFİNİZE ! 
rn· t' ş· d' ~ k d' . l ama erıt u umetı, ara ı taradı k Ç" .. :ı- 1 rd ış ı. ım ı, eger en ısme açı ıp sı- "tt"h t 1 • b" .. .. h 

1
. • ' zor olmıyaca tır. unku gördüğünüz rine vcsu.c o u u .. 

k t . . _, b l d • .. l t ı a çı ıgı ır curum a ıne getırınek .. . . G"' 1 1 ll t" ın ı ıçınue u un ugumu soy esem, i i bi b ld B . gibi bu uç resım parçası ıle beraber . un er, ay ar, yı ar geç ı .. 

Çeviren: F. V aral 

~~-----···-·----·-"·--------- çn r~re u u. u~~yı bulan, ı parça~~g-ımur~imler· 11. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5 · M 11 'd' H" . I . .. . ayr ca ın ası a -- aıt o a ı ı. urrıyet ve tılafın sı-ı rını 00 neşrediyoruz. 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Çarşamba 

(*) 

Güneş hayattır 
Hıfzıssıhha kaidesi mucıblnce bir mes

ene, bir eve, b1r apartımau3 yirmi dört 
"tlat zarfında kışın en kısa gununde laa
·a1 dört saat güneş vurnıaiıdır. Tasarruf 
:>'.Ryeleri takip edilerek ve hıfzıssıhha ka
delerl aııla düşünülmlyerck bırlakım ev-

ler, apartımanlar yapılmalctadı.r. Bunlar 
'thhat için asla muvafık dc:~ildir. Apar
'ımanıarın veyahut evlerin i:;tlknmeU şi
rnaı ve cenup değll, takat ~ark ve garp 
istikametinde olmalarına dlkkat etmelidir 
Şimal istıkameUnde yapılan evler kışm 
çok soğuk olur ve güne'S tertibatı itlbarlle 
noksandır. Bütün gün evlerde oturacak 
olan kadınlar ve çocukl rı ~üneşsizlikt.en. 
rutubetten muhafaza etmek "Vazifemizdir. 
~eskenlcrinizl intihap cderkt.n dikkat e
diniz. 

<•> Bu notları kesip saklayınız, yahut 
blr albüme yapıştınJJ ltollekslyon yapınn. 
Sıkıntı ıarnanınnda bu notlar bir doktor 
cibl imdadınıza yetişebDlr. 

y~set v~ hukuk. hocası bu adamdı. O,, Parçaların yanır:da hergün tanınmış 
şoyle hır nazarıye kurdu: İttihatçılar, bir simanın fotografını bulacaksınız. 
padişah, meclisi meb'usan ve hüku • Parçalardan biri bu res·m, diğerleri 
met haricinde, bunların hepsine hır- daha evvel çıkmış veya daha sonra çı· 
den tahakküm eden dördüncü bir kuv- kacak resimlere ait olabilır. 
vet vücuda getirmişlerdi. Üç kuvvet Yapılacak iş şu: Bu resım parçalarını 
arasında muvazen'e nazariyesi esası kesip saklamak, yanlarındaki modelle· 
üzerine olan meşrutiyete ve onun te- ri de kesip ayrıca hıfzetmek, resim neş· 

ri bittikten sonra modellere bakarak 
meli olan kanunu esasiye muhalif olan her üç resim parçasından bir fotoğraf 
bu dördüncü mütehakkim kuvvet, bir meydana getirmek. 
nevi siyasi çete ve gizli bir ku' vet de· Bu suretle elinizde 80 resim olacak, 
mekti. Binaenaleyh, bunları bu cü • bunları sarih isim ve adresinizle !bize 
rüm ile mes'ul tutmak ve ona göre ce· yollıyacaksınız. İşte müsabakamızın e· 
zalandırıp te~kilatlarını dağıtmak ve sası bundan ibarettir. 
peri~an etmek kabildi. Resimlerin gönderme müddeti gaze· 

ittihat ve Terakkiye karşı kat'i hü- tede resim neşri müddeti bittikten son
cu mu yapmak istiyenler, djişünüp ta- ra üç haftadır. Bunu rnüteakıp netice 

nan edilecektir. 
şmıp bundan başka bir esas bulama - Birinciye bir beşibiryerde altın, ikin· 
dıkları için, nihayet bu istikamette ha ciye 2,S liralık bir altın, 3 kişiye birer 
rekete kcı·<ır verdiler. O zaman, bir ta· altın, ı O kişiye yarımşar altın, 20 ki· 
raftan meşhur Kürt Mustafa Paşa di· şiye çeyrek altın ve diğer 165 okuyu· 
vanıharbi ve bir taraftan da tetkiki cuya hoşlarına gidecek hediyeler vere· 
seyyiat heyetleri kuruldu. Bunlardan ceğiz 

t:ılihe komanda etmek ve insanın lıendi gemi~ini istediği hedefe yürütctJh
mcktir. Sağlam sinirltr mnthiş hayat mücadclesındc muvaffakiyctin en iya 
lcmiuatıdır. Binaenaleyh sinirleriniı.i 

8romural -Knou .. 

ile kuvvctlendıriniz, bunun müsekkin ve mubv~i tesiri her ışte görulilr. 
tiiç bir zararı yoktur ve ılı~ıklık vermez. 

10 '" 20 komprim<'yl havı ıüp
krde t'Clanel-.dr •<'t<'tc ıle ..:ıtılır. 

Knoll A.-0., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwig~tıafcn s,Rhin. 
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BARBAROS 
............ Korsan Peşinde 

'f azan : CelAJ Cengiz 

Barbarosun karısı Ayşe Hamzayı 
almıştı? • • katletmek için emır mı 

- Bugünü atla· 
tırsam iyileşeceğimi 

umuyorum. 
- Tehlikeyi at -

lathn dedim ya .. bu-

günü de atlatırsın .• 

o kahpeyi ipe çek • 
rneseydim, bu acı i· 
çime çökecekti. 

- Ahmet can ve 

Tirken bir şey söyle

medi mi? 

- Hayır. Ne söy
fiyebilirdi? Yaptıiı 

alçaklığın cezasını 

gördü. Bütün arka· 

eaşları onun yüzü .. 

ne tükürdüler. 

Hamza hafif bir 
göğüs geçirdi.. kaş· 

larını çatarak mırıl
dandı : 

- Dün Topal Ahmet bir arkadatile 
gemide konuşurken, Ayşenin gunun 
birinde sizi öldüreceğinden bahsetmİf. 
Bunu bana haber verdikleri zaman 
tüylerim ürperdi. Siz başımızdan ayrı· 
lırsanız, bizim halimiz nice olur? 

Barbaros birdenbire hayretle Ham· 
zanın yüzüne haktı. 

- Neler söylüyorsun, oğul~ Hangi 
Ayşeden bahsediyorsun? 

- Karınızdan bahsediyorum. Bu • 
ıalarda ondan başka .tanıdığım Ayşe 
adlı bir kadın yok. 

Barbaros, Hamzanın batı ucuna 
oturdu: 

- Bunu Topal Ahmet mi söyle • 
miş? 

- Evet .. iki yelkenci de duymuşlar 
bu sözü. Cerbeye varınca o yelkenci· 
leri çağırırım isterseniz . .. 

- Fena olmaz. Bir kere de onları 
dinleyelim. fakat, Topal Ahmet bunu 
nerden ve nasıl keşfetmiş? 

- ilk önce ben de buna inanmadım. 
Ortaya bir lif olsun diye atmıştır bu 
yalanları dedim. Sonra kendi kendime 
düşündüm: Ahmet, Şeyh Saidin ya • 
nında vaktile esir olarak epeyce za • 
man kalmıştı. Siz Şeyh Saitle uyuşup 
onun kızını aldıktan sonra Ahmedi de 
azat ettiler .. buraya geldi.. tekrar ıe· 
milere aldınız onu. Kendi kendime, 
acaba, diyorum Şeyh Sait kızına böyle 
bir talimat verdi de sizin bundan ha • 
beriniz mi yok? Ve şüphesiz haberiniz 
yoktur.. Şeyh Sait kızına gizli bir ta
limat vermişse, sizin bundan nasıl ha· 
berin iz olur? .• 

- Ayşe, benim onu sevdiğimden 
çok fazla beni sever. Çöl kızları baba
larından, ailelerinden ziyade kocalara. 
na bağlıdırlar .. kocalarına gösterdikleri 
ıedakatİ kimseye gösterm~zler. Sen 
onun, her sefer dönüşünde beni nasıl 
karşıladığını, hana karşı gösterdiği 
bağlılığı görüyorsun, değil mi? 

- Ben de bunu ummadım ama .. es
ki bir kin, günün birinde uyanıp ta Ay
feyi sizin üzerinize saldırırsa diye en· 
dişe ediyorum. 

Barbaros, Hamzanın yanından ay· 
rıldı. Geminin kaptan yerine çıktı. 
Düşündü .. düşündü .. güneş batın • 

caya kadar düşündü. 
Ayşenin kendisine ihanet etmesi 

ihtimalini bir ti.irlü havsalasına sığdı
ramıyordu. 

Gemiler Cerbe limanına girerken, 
Barbaros uykudan uyanır gibi birden 
başını kaldırdı .. 

c.'"' .. 

- Funda demir .•• 
Gemiler demirlerini attılar .. ve yel· 

kenlerini indirmeğe batladılar. 
Barbaros hila Hamzanın sözlerini 

düfünüyor ve: 
- Ayfe bana sadıktır •.• O bana kı

yamaz 
Diyordu. 
Türk gemileri Cerbe limanında sıra 

ile yer almışlardı. Karaya münavebe 
ile çıkılacaktı. 

Liman ağzında bir gemi gözcülük 
yapıyordu. Gözçülük yapan gemiler 
her akşam değişirdi. Bu gemide bulu
nanlar sabaha kadar uyumazlar, bir 
tarahan düşman gelir, baskın yapar 
~ndişesile güneş doğuncaya kadar u
yanık bulunurlardı. 

Barbarosun gemisi her zamanki ye
rine; bir büyük kayanın kenarın(l ya
naşmış ve demirlemişti. Bu kayanın 
üstö tıpkı bir iskeleye benzerdi.. geniş 
ve uzundu .. gemiden buraya bir kalas 
uzatırlar, bu suretle kolayca inip çı • 
karlardı. 

Barbaros, geminin yelkenleri indi-
rilirken, sahilden bir ses duyd"-

- Hoşgeldiniz, aslanlar 1 
Bu bir kadın sesiydi .. 
Ayşenin sesiydi. 
Barbarosun karısı sahildeki kayanın 

kenannda bir kuş gibi çırpınarak bağ
r!yordu. 

Barbaros çok endişeliydi. 
Ayşeyi görünce içinde bir sızı duy

du. 

Koca aslanın bu kadına karşı kal • 
binde yenilmez bir aşkı vardı. 

Güverteden elini sallıyarak: 
- Ayşe ... 

Diye seslendi. 
Aytc kayanın üstüne sıçradı: 

- Kaç gecedir korkulu rüyalar gö
rüyordum. Ne yaptınız.. nereden geli
yorsunuz) 

Dedi. 
Barbaros: 

- Sonra konuşuruz bunlan .. 
Diyerek gemicilere icap eden tali • 

matı verdi.. iskeleden yürüdü.. Ka _ 
yanın üstüne atladı. 

Ayşe her zamanki gibi Barbaro -
sun önünde iğilerek üç kere diı;lr.ı:.i.o • 
den öptü. 

Konuprak yürüdüler. 

* Barbaros eve gider gitmez odasına 
çıktı .. Bir sedirin üzerine uzandı. 

- Çok yorgunum, Ayşe .. Dizlerim 
ağrıyor. Sen nasılsın? 

da iğildi.. Kocasının dizlerini uğuş -
turmaya başladı : 

- Senden başka bir düşüncem 
yok... Her gece rüyamda seni görü • 
yorum. Bir felaket mi geçirdiniz? 

- Felaket değil. iki harp.. Gider
ken Venediklilerle cenge tutuştuk. Bir 
şövalyelerini ve bir kaç gemisini esir 
aldık. 

- İkincisi? .. 
- İspanyollarla .. 
- O halde epeyce uzaklara gitmiş-

siniz! 
- Pek uzak değildi. Halkulvad ka

lesini muhasara ettik. Fakat, boş yere 
telefat vermek istemedim. Geri dön -
dük .. 

(Arkası var) 

--· -----
IRADVOI 
E.u günkü Program 

İSTANBUL 
!I Nisan 937 : Çarş:amba 

Ötle neşriyatı: 
12,30: Pllkla Türlr. muslklııl, t:l,50: Ha • 

vadls, 13.05: Muhtellf plllr. n~riyatı. 
Aqam neşriyata: 
18,30: Pllkla dans mwılkl.sı, 1!1: Çocuk E

sirgeme kurumu namına konferans: Dok • 
tor Ali Şultru, 19,30: .Mandolin orkestrası: 
Berk ve arkadaşları, 20: Nezıhe ve arka -
daşları tarafından Türk musiki ve halk şar
kıları, 20,30: Ömer Rıza tarahmlan arapça 
söylev, 20,"5: Blmen Şen ve arkadaşları ta
rafından Turk musikisi ve h3lk şarkılan: 
Saat ayarı, 21,15: Orkestra, 22.15: Ajans ve 
borsa haberleri, 22,30: Şan : Bayan Mayda 
tarafından. 

Y armki Program 
29 - Nisan - 931 - Perşembe 

ötıe nepiyatı: 
12,30: Plakla Türk musikisi. 12,50: Ha -

vadls, 13,05: Muhtelit pü.t neşriyatı. 
A•m neşriyatı: 
18,30: Plakla dans musikisi, 19,00: 'Çocuk 

Esirgeme Kurumu namına kor.ferans: Dr. 
Şükrü HlZJm. 19,30: Gitar soıo: Maryo Pa
rudl. 20.00: Sadi ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk prkıları 20,30: Ömer 
ıııza tarafından arapça söylev 20,45: Sat.iye 
ve arkadaşları tarafından Turıt musiltüıl ve 
halk şarkıları: Saat lyan. 2J ,15: Orkestra. 
22.15: Ajans ve borsa baberlerl. 22,30: Pllkla 
sololar, opera ve operet parçaları. 

------~-· ---- ---------Ailemi tamyan var mı ? 
Bir okayacadan aldlf1ntn mektuptur: 
Bir me\•kl aahlbl veya tu::car delilim. Ba

dece ıssız bir ormanda ya~n,urdan sonra 
üreyen mantar gibi yaııyornm. Hangi 
muharebe veya istilada yurdumu terkettlğl
ml hatırlayamıyorum. Annem!, koynunda 
iken, bir gün Bayburtta t-beı:H lstırahatg~
na götürdüklerini hayal meyal hatırlıyo -
rum. Semyan isimli bir erkek kardeşim ol
duğunu bUiyorum. <25> aencdlr sürünüyor 
ve ailemi arıyorum. Sarsolot adlı bir köyde 
dolduğumu da hatırlıyorum. Bu namda bir 
köyün .mevcudiyetini Ye verdl{llm izahata 
göre ailemi tanıyanlar varsa, insaıılyet na -

Nisan 28 

1 L A N 
Sinop C. Müddeiumımiliğinden : 

Sinob genel ceza evindeki mahklım ve mevkuflara 1 /6/937 gününden l/6/938 
gününe kadar bir yıl içinde verilecek ekmek 3/5/937 gününden itibaren oa bet 
gün müddetle, kapalı zarf usulile eksilmeye çıkanlmıttır. 

1 - Verilecek ekmek 1650 randımanla Samsun bir bat unundan yapılacak ye 
her ekmek 960 ıranı olarak piıirilecektir. 

2 - Ekmekler ceza evi direktörlüğünün göstereceği lüzum üzerine JeYlllİye 
700 ili 1000 adet arasında her gün nihayet saat 14 de kadar ceza evine 
teslim edilecektir. 

3 - İstekliler muhammen bedelin yüzde yedi buçunk olan 2239 lira 92 im • 
rutluk teminatı mavakkate verecek':ir. 

4 - İhale 17 /5/937 pazartesi ıünü saat on bette Sinob C. Müddeiummm1iiio
de mütetekkil komis1onda Adliye Bakanlığının mezuniyetine talik... ppıla
caktır. 

D - teklif mektuplan 17/5/937 pazartesi günü saat 14 de kadar s1n _. 
rasile makbuz mukabilinde dördüncü maddede yazdı komisyon nİIİlle 
verilecektir. 

6 - Mektupların befinci maddede ıösterilen saatle yetitmek üzere iade& taall
hütlü mektup telJinde gönderilmesi caizdir. Bu halde zarfın mühir ...... 
ile ve iyice kapatılmasa lizundır. Postada olacak ıecikmeler kabul eclitmez. 

7 - Şartnameye muvafık olmıyan veya içinde ıartname dıtmda ıartlan ilatinı 
eden tekliflere itibar olunmaz. 

8 - Eksiltmeden mütnellit bilcümle rüsum, teki.lif ve damga resmi Be ilin 
ücretleri indelhacce ekmeklerin veya unun tahlil ücret ve masarifi " aııir 
bilcümle maaarifat miteahhide aittir. 

9 - Şartnameyi ıörmek Ye daha fazla tafsilit almak iatiyenler tatil ıiDJerio • · 
den maada her sün Sinop C. Müddeiumumi kalemine müracaat efrn 'iri iliıa 
olunur. 19/4/937 

ŞARTNAME 
Eksiltme nasıl yapılacajı: 

1 - Sinob U. hapiahawinde mevcut mahklım ve mevkuflara 1 /6/937 si • 
nünden 31/5/938 ıününe kadar bir yıl içinde verilecek ekmek 3/5/937 
gününden itibaren OD ltet gün müddetle ve kapalı zarf usulile •• • .,. 
konulmuftur. 

Eksiltmenin ne vakit yapılacağı: 
2 - Eksiltme 17 /5/937 tarihinde pazartesi günü saat on bette yapıl ......... 

Eksiltmenin yapdacaiı 1•: 
3 - Ekiiltme Sinol>da C. Müddeiumumiliği binası içinde toplan ... ek .... ft 

ibalat komisyonunca. 
Eksiltmeye girebilmek prtlan: 

4 - Eksiltmeye ıirebilmek için İsteklilerde fU tartlar aranu-. 
A : Kanuni ikame~ıibı olması, 
B : istekli bir tirket oldaiu takdirde: 

1 - İdare merkezinin bulanduiu 1er mahkemesinden ve1a aieilliae b,... ... 
lunduğu ticaret oclumdan veya sair resmi bir makamdan firkelia .iciDe 
kayıtlı ve halen faaliyette oldujuna dair bu eksiltmenin ilim imi' • ıleo 
ıonra alıımut bir belpyi haiz obn ası. 

2 - Şirketin sirgülerinin Yffa firket adına tekliflerde bulunacak kin el•ilı .. 
tirketin vekili olduianu gösterir noterlikten tasdikli vekiletname ...... • 

c 
kayıtlı bulunması. 

D : Yabancı tirketlerin B Ye C fıkralannda yazıh ıartJann her ikisini .. ..... 
bulunması. (Tiirki,ede pbesi olmayan firketlerin belsesi T'drkiye ...._ • 
riye~i konaoloslarmca taaClik edilmit bulunacaktır. 

E 17 nci sayıda yazılı muvakkat teminat vermesi. 
Ekstilmeye ıiremiyecelds: 

5 - 2490 numaralı ka•11•-an 4 iiDc6 maddesinde yuılı kimseler ........... 
dan doinıJa ve ıerek bir naıta ile eluiltmeye siremeder. S. ,..... ..,
mıyarak girenler ebiltmeye ıirmif ve m.ine ihale PPalnut w' ile 
ihale bozularak muvakkat teminat n mukavele Jap...... .... 
lunur ise mukanle feshedilerek kat'i teminat irat kaJ"d a' 
Ve kanunun 51 inci maddesi hükmü tatbik eclilir fU kadar ld .... , u•;fb 

ihtibkakı varsa kendisine verilir. 
Tahmin edilen bedel: 

6 - Satın alınacak maim bedeli 29865,60 lira olarak tahmin edilmİftİr. 
Eksiltmeye konan feyİn miktarı: 

7 - Beheri 960 aramdan 700 aa 1000 adet elmıeiüa MDelik 
adet ve 350400 ldlodm. 

Eksiltmeye konulan itin mahİJ'etİ? V aafı ve fenni prtlan: 
8-
A : Hapiahane1e verilecek ekmek 650randumanb Sumun hir IMııt .,..... ._ ,.. 

pılacak ve bir ekmek 960 ırun olarak pİfİn1ecektir. 
B Hapishaneye verilec.lı ekmek .._ gün hapishane doktoru tarafmdm - • 

a1ene edilecek ve ~ne aeticesinde pİflÔn olmadaiı ve bnfak ...... 
duiu anlataldıimcla miidiiriyet tarafından baricden satın almecak .,.. .... 

fiat müteahhidin malhibatından Jehnezae teminatı kat'iyedea •• .. da lıl
fi gelmediği takdirde hükmen müteahhitten tahsil olunacaktır. 

C Mukavele müddetiaia hitamında yeniden ihale yapılarak mukanle lamİııll 
edilinceye kadar müteahhidi nvel bu ihale bedeli merinden ekmek ""' 
meie mecburdur. 

D: Her gün talep olunan ekmek niha1et 14 de kadar müteahhit tarafmda llapl. 
aaneye ıetirilerek anbar memuruna teslim etmeje mecburdur. 

E : Şartnamenin 7 inci maddesinde Jevmi olarak almacak ekmeli h'9 .... 
mai• ve noksan ftJ8 fula iatemete bapialwuı idaresinin halda • ' • 
br. Ve bu takdirde miiteabhide 24 aaat evvel ke)'fiJet hilclirilec:eld. • 
hususta müteahhidim Wr ıUaa sarar n aiyaa iddia11m n lliru -• • 
hakkı olmıyacakbr. 

Yerli mal ve vasıtalar .,.. maddelerd• iatifade: 
9 - Ekmekler yukanda ,...Iı olclap iiaere 660 naclumanh Sa=== Wr ... 

unundan yapdac:akbr. 
Teslim tarihi: 

10 - Hapialaane MüdmvetiDce talep edilecek ekmek hers6a aaat • dlnle ..... 
müteahhit tarafmdaa hap~e teslim edilecektir. 

Teslimde ihtirui kayJt: 
11 - Yoktur. 

Teslim yeri: 
12 - Ekmeğin teslim >'-'Sinop U. Hapishanesidir. 

Teslim ve muayene ,.rtlan: 
13-

A : Hapiaaneye verilecek ekmek .._ ıün hapishane doktoru tarafmdm _. 
yene edilerek pifkin ve elde aalih buluncluiu ve karıtık olmadıfı 1od 2 1 

... 

takdirde her gün hapiabane idaresince anbar memuru ile bir kitip " ... 
ıardiyandan müreldıep bir be1'et marifetile tartılarak noluanma Ye ....... 

meye muvafık olcluiw dair bir zabıt •arakaaile tesbit eclildikt• _. 



b • ifil-. 
Sayfa ıı 

M1DE •• BAR8AKLARI i K 1 B A Z 1 Ti Ondan mOfffellid baş ağrllannı defeder. Son derece tekstt edilmiş bir 
kolaylıkla boştltıt. ftd olup MÜMASiL lıfÜST AHZARLARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KOLAY MAZON 

MEVVA TUZU ...... 
------------~~----------------~------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~-~~ • Son P..ta a •• tririlr- : 6 

ve DAHA KAT'l tesir eder. Yen11klerden "'11fl alınırsa HAZIMSIZUÔI, MiDE EKŞiLiK ve YANMALARINI giderir. MlDE 
ve BARSAKLARı ALJŞTIRMAZ. Atızdakf koka7u ve tadmlığı defeder. MAZON itim Ye HôROS markasına dikkat. Kllçllk 
ıişe çıkmışbr, fakat bOytık şişeli ekonomiktir. Deposu : llazon ve Boton ecza deposu İstanbul Yenipostahane arkasında. No 47 

1 Endülüs Şövalyesi' 
-~~ Abdurrahman 

ispanya 
ateş 

baştanhaşa kan ve 
sahası 

elf-· H.yır... Bizi, ihtiyarlan. giıya J 
Cttıler. Amma, ne an ... Havrala -

;:ız~ toplanamıyacağız. Dini ayin
._ ırnızı. evlerimizde yapacağız. Ve bu.
ol: Yctperken de yüksek sesle Tevrat 

kesilmişti 

unuyacağız. Sokakta, bir katolik pa
~ına rastgeldiğimiz zaman, derhal 
h ~'az:al baftmızı eğeceğiz. Yürürken, 
~ hır zaman bir papazın önüne aeç

..,.eceğiz. Şayet evlenmemiz lazım 
lqse k H . . . 1 . . ı__ d • anca ınstıyan esır ennın JUi • 

~· ,,e &azlan ile evleneceğiz. Doia
ta Çocuklarımızı, derhal vahiz etti -tece ... 
~· Aynı zamanda onların da e1ir 

' .. · ıneaini kabul edeceğiz... Gö • 
~~Yoraunuz ya) .. Esir .. esir cair. Ebe-

1Yen esir ... 

.. ihtiyar Muaevi susmuştu. Ellerini 
~~e k.aP1ımış .• ağır ağır bıçkırıyoru. 

l Madrnazel Florinda, çok müteessir 
0 muştu. Şu anda, hayatın en büyük 
;c:ıa~ çeken şu bedbaht ihtiyan nuıl 
Cselli edebileceğini düfiinüyordu. 

. . Keadilİ de. buna yakın bir ıztırab 
ıçın<fe ·c1· e· h f 1 f t 1' ı r. ıy a ta evve , etra ı u -
a lar, kadın hizmetciler, sedyesini ta

tYan zenci köleler; dev cüsseli muha-

altınc:la kendiıinı bckliyen muhafız • 
larına iltihak etmişti. 

* Neticesiz kalan hir mizakere 
ı . ~ Berbailerden mürekkeh debdebe-
ı ~ ı· 1 d . . ınaiyet e spanyaya geldiği hal - (Sebte Boğazı) nın alt kıamını teş-
~:; fİJDdi o da bi~ kaç muhafızla, giz- kil eden küçük yarımada, o tarihte 
1. ~.~lekeli terketmek mecbu - Şarki Roma İmparatorluğuna bağlı o
t~>:etını hı11etmişti ... Onun için, de- lan imtiyazlı bir vilayetti. (So'8) vi-

Son vali, (Kont Cülyanoe) ismincle 
bir Bizamlı idi. Ecdadı. Afrika fatih -
lerine dayanan kontun, babalan da sı
ra ile burada valilik etmifler .. kendi • 
leri, şarki Roma İmparatorluğu namı
na hükmetmekle beraber. komtu Is -
panya ile de pek sıkı ve pek mühim 
münasebetlere girişmişlerdi. 

111 derin 'İçini çekerek: Jiyeti denilen bu vilayetin arazisi ge -
' - Z.valh ilıtiy~ 1.. Müte_asir ?1 • nit olmamakla beraber mevkii mü -
b· •· Öyle zannediyorum kı; senmle himdi. (Roma) nın ikiye ayrıldığı za
t.ar d.Jwt IÖriifecejiz. •• O zaman, u • manlardan çok evvel bile, bu vilayet 

Kont Cülyanoa, ispanyanın eski a

silzadelerinden (Kont Belensiya) nın 

güzel hemtireaile izc:livac etmişti. Btt 
izdivaçtan da, (Madmazel FIMinda) 

dünyaya gelmifli... Damarlannda, 

Bizans ve lspanyol kanını birlcttiren 

Florinda, harika addedilecek derecede 

güzeldi. 

11

~~ derdlqiriz. ehemmiyetli bir vazife der"uhde et -
CL ehildi. mi,.. Akdenizin Atlas denizine açılan 
""'Gllluel baba; kalbini ihata eden bu. yeaane kapıamı beklemitti. 

:!71et~er ara.sında,. ~eçhul bir nuru.n Bu viliyetin idar~ merkezi (Sebte) 
ltıı achaını lu~tllllfh.~ Bu ~~rarengız idi. Valiler, orad~. ıkamet ederlerdi. 
. ç kadının kım oldugunu ogrenmek (Sebte), o devre gore, çok müstahkem 
llteırütti bir şehirdi. Akdenize girip çıkan tica
teı'i ~adonnal.. ~iz: ~ok Tah~~ v~ ret gemilerinden mühim mikdarda ver
il' hır kalbe malikaınız. Şu aozlerı- gi alınırdı. Onun için fehirde bulunan 
"~ bana çok büyük ümidier verdi - halk, refah içinde ;valiler de adeta bir 
~ Acab. kim oldupnuzu sormıya kral ihtişamile ya~rlardı. 

Kont Cülyanoe, bir lspenyol kızı ile 

evlendikten sonra, ispanya ile alaka -

sını bir kat daha arttırmıftı. O tarihte, 

İspanyayı altüst eden fırka mücadele

lerini dikkatle takibe ba,lamıftı. 

te~et . ~ebilir miyim~ .. 
l!Ufti. 

F'lerioıda. derin derin içini çekmiş: te\r- "•mitti: 
ıı· - Vakti plince. onu da öğrenirsi
~. Haydi, şimdi arkadatlarınızın ya

llırı.. 'd• . ... gı ınız. 

... - Sizi tekrar nerede görebilece -
~) .. 
~ iskeleden bir aemiye bininiz. 
b· . Uca Sehte'ye geçiniz. Orada bir-
11tnıize tesadüf ederiz. 
. Söz, burada bitmişti. Maclmaze~ Flo
~ karanhkta, badem aiaçbırının . ~ ..... _...._ ....... _...._ ....... ·-- -----
Nil betçi 
l!'cza11eler 
~ rece nibetçl olan eeuneler şanlartır: 
-.ıan bul cibetlndelrHer: 
~~rayda : (&\rım) . Beyazıtta: (Bel -
.....,, ....... : (vıtaJIJ. (lelrremlnJııde: 

Ulaındı>. Kara_aumrükte: lArl!). Samat
~: CErofilos). Şehzadebaşında: <i 

tkı). Eyüpt.e: (Arif Beşir). Bmlnönün:= <Sall!ı Necaıl). Ktl~ukpazarda : CNe
~et). Alemdarda : (E.-ı>. Batır
a.__.- : (Merkez). 
i"""TaChl dhetieıdftiler: 
~caddesinde: COalaıasaray), (Ga-

>. Galatada: (Bidayet) Kurtulqta: 
~tUluş}. Maçtada: (Feyzi) • .Beiik -
~-=. CNall Halit). 
~QJÇI Ye Adalarda: 
.:lttidarda: <İttihat). 8anyerc:te: (A -

~-kadıkitıyünde: CModa), fMttkes). 
rr...n&Q.dllda: (ljinul P.ıaa). Heybelide: 
an~>. 

İstanbul Beşinci 
d=ın: 

icra 

CArkası 'YU) 

Memurluğun-

Birinci d.-.cecle ı.otekl eh., tamamına 1960 lira k.,.met takdir olunan Orta
köy Gül sokajında eski 6 ;reni 10 No. lu kirair ..._ .....,.....,. fta'~ .W. 
ğundaa p;rrineenk11liin teıki)i&ı: Kqıdan İçeriye siriJdil:e • p&paçllbk, h..,.N. 

girilclilde bir ..uk üen..le iki oda bir heli, b7Ulu ...afal& --- .ata ltodr--. 
birinci be: Bir Mfa men.de iki oda bir heli, Wr • tfM lııir denair ........adil 

korkuluklu taraça, eleldra vaodw. Bina •aric• .......... KapaL ol.lwia d• -
nan izahata nazaran naah tealnt eclilmiftir. ip.le ..,P. oba ............. U-
meaaba11 91 metre 84 nnırabbaıdll'. Bundaa 74 -a ri•• s-i k.1w .... 
dir. Mezkm cayrimenkul 28/5/937 tarihiııe m...., c- sünii aaat 14 .._ 16,. 

kadar clairede birinci arttauw icra edilecektir • .Aıttlnm Weli Jnsrmeti ••4+ .. 
menenin o/o 75 tini bulduğu takdirde mütteriai • ım. ....... ~.Mm lalr.clir-
de en son llflhranm tealıbiidii 'lııaki lralmak ÜZeN w•www 11 .... mlJ•a& twclil 
edilerek 14/6/937 tarihine müsadif Pazartesi aiitrl _. 14 ... 16 ya War luma 
dairemizde yapılacak ikinci arltll'ma netice!İnde • pis .. :.... iıtiwde ........ 
caktll'. 2004 No. lu icra ve iflia kanununun 128 ma ......... lftfilsm Wlrın 
tapu ıicillile sabit olmayan İpotekli alacıııılddarla ...... ıJ&L d " lrtilıılı .... 
kı sahiplerinin bubaldannı ve buauıile faiz ve ........ deir ollll w···- .... 
rihinden itibaren 20 sün zarfında evrakı müabilrl • lıira.te .lıir YJi &1 

)eri limnchr. AUi t.lsdirde haklara lapu ıicillerile _.. .....,...._ 1abf lteılıl" · a 

p1171.pnumd- laariç kal.lar. s.t., .... clir. Artt•WJa ittiralr etmek iltiyealenn 

lnymeti IDUhammenenia % 7,5 lli.ltetiade pey akçesi veya milli Wr Makenm teminat 

mektubmra lrimil barlııtrumıl.n 1az...-... Miit•akim verci. tmviripe, tmızifiyeclen 

iMnı olaa t.eı•• .,.._a ve Yaluf icseai IMwç)aya ait olmakla bedeli miiaye-

deden tenzil ohmur. Artbrma prtnamesi8/6/937 tarihine mii11dif Sala süaii da

irede mahalli mahsmana talik edilecektir. Daha ful. malômal almak llf9en1er 
H/212C No. ı. el., • ...ara nnk '" _...._ tıı.ciz w taluliri kı;rJMt npo. 
,_ ıörüp ..w,.c.ldan Dia ohmar. 

Sinop C. IDdlfeiumumlliğinden : 
( B•t tarafl 10 uncu sayfada 

tedim almacakflr. 

• madde dümma ria;rel ebniyen alikadar memmlar baldunda kanuni mu
amele~. 

v..ı.ıw .. 9"el ...ıimı 
14-Y..._. 

Tediye tart)an: 

15 - Elanek bedeli mevcut .. uaıkıi i a 'Z ... ..,. ;.e;e.b maliye niabetinde ba-
piaha-eee ,...h •k -.rs1uı1ı &a .. kRlı ..-....__ :ilıinee aleli.ll 
09 ..., .... bir -ı wı··hirx'- .....a..ldir. 

Resim, versi ve muraflann kime ait olduja: 
18 - Ekailtmeden mitevellit bilcimle riiaum ve tdWif ,,. clamp remüle ilin 

ücretleri ve delliliye ve intlelbace elunekleria v~a ...Jana talalil malNf ve 
ücreti velhaıd bu hususta ;rapılmaaı icap eden lailciimle maanf vesaire • 
mamile müteahbicle aittir. 

Muvakkat teminal: 
17 - Muvakkat teminat rniktan 2239,92 lirad1r. 

Muvakkat teminat olarak fU8)ar alma: 
A ı Tedavülde olan lürk parau. 

B ı HükUınetçe ta,i. ..tilea ...... ahr,. nııni ......._•••abdı: Ye 1/6/937 tia• 
ribinden 1 /6/938 tarihine kadar müddetli olarak •erecekleri teminat mek· 
ta plan. 

C 1 Ltilanuıa tWıiJi ft Er.-i demir ;J'Oilua iıııtaııw V978 laanl.nn .... fıncla ~ • 
nJacalr devlet taımll.-i. 

D ı Devlet bütçeaindea aıl eleri meput fllidi ve 15 M9e7e kadar kısa •llclel 
hazine tahvil vqa • , .. a.n (raıiilmaJinclen bı.. ...._ ih,,_i kıymeti • 
zerinden.) 

Bu esham '9'8 tahvilat m•-...a., e e• yalım IM>raa c:ıehelleri üzerinden yibcle 
on bet noksanile ahnır. Ve bu eabam ve tahvilit Mmiline muharrer ile 
doğrudan dojruya laıW .lilir, •ma muahrrer ........... bansi ıirlııete llİI 
ise o ıirketce tescil edibnq nlgwlwlr.ça kaW edilemez. 

Teminatın teslim yeri: 
18 - 17 inci -eldenin A, C, B, E fdrrahmnda ,....ı. para veya para mahiyetin

deki nnİı Ye 1e11etleri h!lllinat olarak vermek İsteyenler doğrudan do&~ 
ya malsandaima ,..ramağa mecburdur. Komisyonlar bunlan alamaz. 

Kat'i teminal: 

19 - Kat'i teminat, ihale bedeli üzermden kanunun 16 mcı maddesi hükümleri
ne söre hesap Ye mukaveleye dercedilecektir. 

20 - 1 7 inci yasıda yazılı kıymetlerden berhanci bir bt'i teminat olarak kabul 
edilecefi ıal>i birinci derecede ve ıırada İpotek eclilmiı gayrimenkuller daJJi 
kat'i teminat olarak bhul edilecek~. 

Gayrimenkullerin ipotek kıymeti bina ve arazi veraiai kanunlardaki kıymetin 
yüzde yirmi eluiiidir. 

21 - 17 inci maddenin D. fıkrasında yazdı eaham ve tahvilat kıymetinde yüzde 
16 fazla düıgünlük olursa müteel.hit yapılacak tebliiatın ertesi gününden 
itibaren on gün içinde teminabm yakandaki sayıda yazılı mik~ara Çlkarma
ia mecburdur. Aksi takdirde prolelto çekmeğe ve büküm almağa hacet 
kalmak11zm daire mukaveleyi feıheclebilir. Ve eldeki esham ve tabvilil 
sahlarak eımam irat kaydedirır. 

22 - İhale kat'ileıtiii tarihten itibaren J 5 sün içinde müteahhi~ muvakkat temİna• 
hm kat'i teminat miktarına çıkarmaia ve mukaveleyi yapmaia ve noter
liğe tescil ettirerek daireye vermeğe mecburdur. 

Bu mecburiyete ria;ret etmediği takdirde pro!esto çelaneie ve büküm almaP 
hacet kalmak11zın ihale feshedilecek ve muvakkat teminat 2490 .....-ah k...._ 
51 inci maddesi hükmü mahfuz kalmakla lteraber hazineye irat kaydedilecektir. 

f.teklilerin salahiyeti: 
23 - lıtekli zarfın açıldıiı ıünden itibaren teklifnamed• ıeri tlönemez Meal& 

on bet gün içinde aalilaİyetli maka mm tasdik veya reeldi kendisine teblii 
edilmezse ~alip ihale tarihinden itiberen en çok bir a7 arfuada daireye yut 
ile bildirmek prtile taahhüdünden tlönebilir. 

Taahhüdün yapdmamuı halinde: 

24 - Müteahhit mukavele yapıldıktan sonra taahhüdünden vaqeçene protesto 
çekmeğe ve hüküm elmap Mcıel ka1nak.uzm kat'i tem.,.. ~ iral 
kaydolunur. Ve kanunun 51 inci maddeıi hükümleri ta~bik edilir. 

25 - Müteahhit, mallan teabbürle teslim ettiği takdirde seçen her sün için 
lira ceza verecektir. Şu katlar ki; IMa teahlaiS cinii tecariz ederse claİN 
bu cezayı alarak beklemekte veya JUkanki madde hükmüaii tatbik etmek
te muhayyerdir. 

26 - Miiteabhidin ıetirdiii malana yiirde ilet miktmma bdan maayene ft 

prttara uyıun buhmmaua nmbvelenin .ledline cicfilmİJ'erek mavafdr ot.. 
mallar kabul ve olmıyanlar reddedilir. Şakadar ki; nddeclilen maim bede
l ven1mez ve bir midi ceza olud reminat dçesinden alakomılarak hai
neye irat kaydedilr • 

27 - Getirilen melhdm prtı.. ilJ'lmt otn.thiı mtlııplaralr ceri çewtilaaeei "
ıelen laahde .,..; sin içinde ... te.t.hit ta:rlifmchıa Wanthıia ,.... W. 
drıLmaası mect..fclir. Bat middet ~e lrald.nlmu İ8e ı-a- IO ..... 

çec:ek her sün için müleillıl !.et lira ceza verecektir. Ahnaeak ceza ~ 
bir zaman sünden fazlaya çıkardamu ._dan _.. da ....... r.1-
dmbna:na sablı.rak bu baptalııi masraf w mllllübat ıılakon41W.Jdan sonra üst 
tarafı müteahlıil hesaLma emaneten irat laydedilir. Bunun için protedtt 
telnn•ie ,,.. ......... llant .....,...... 

Teminatm iadesi: 
28 - Taahhüt tamamen ve mukavele ileJ8rlıwJe ..,.._ olullk ~.w.p aaltil 

el~ aomoa bt'i r-••• ......_. ,..; verilir ve ..,,· mir lir ipoleii çö
zülür. 

Telllif mcktupl.n: 
29 - lateldier teltlif IDlld..,ı.n. biır .,., İçİlle keyarak Up8J'IP mübürliyeceklet 

ve b. arfm iiariDe iMm ve .-.leru.i ;ru•ıkludar. O. mühürlü zarf mu
v.ldm& t .. ina:a ail 111llld1U& ..,. ltuıka temİDlıt mektubu veya prtnameye 
söre keD&lile:ııiadea istenilen dijer 'belplerle lairlikte ikinci bir zarfa koya• 
tak 1au zam da miilaürliyecelderclir. D11 zarfm üzerine yalnız teklif mektu
..._.~ite aİI olduimm yazacaklardır. Teklif mektuplannda prtna
meye •• mukavele projesine laınamm olwnup kabul edildiiüıi ve teklif °" 
dilen fiatlan hem yazı ve hem de rakkamla açık olarak yazılmuıru ve si
linti olmaması lizundll' aksi takdirde mektupları reddedilir. 

Mektuplann tevdi zamanı: 

30 - Teklif ..Jduplan eluıilhneain açma ...ıinien ltir saat evveline kadar ıwn 
mamarM •akbwı mukabilinde eksiltmeyi yapacak komisyon reisliğine veri
lecektir. Mektuplarm ikinci madde si ıöeterilen aaa~te yetqmek üzere iadeli 
taahhütlü mektup teklinde gönderilnaeai caizcl°ll'. Bu halde dq nrfm mil-

(Devamı 12 nd HJfada) 
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NTAL 
Yase:rıin, leylak, menek!le, fİpr, Karyo1<a, nergis, Fulyalar, Bahar çiçekleri, la Rumba, Pompadur, dağ çiçekleri, Kukaraça, Nadya, Suar de Paris, Lale, Rev Dor, Kadm f.li. 
Amber, Pupi, Şancl, Zambak, Origan, Neroli kokuları çıkmlfhr. Fiatı: 25 - 50 - 75 - 100 kuruştur. Hasan Deposu: İstanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaı, Eskişehir. 

ı __ , ___ ıs_t_an_bul Belediyesi Uanl.ın 1 
Ô çülerin muayenesi hakkında iJan 

Ölçüler nizamnamesinin 17 inci maddesi mucibince 937 senesi ikincikanun ayı 
içinde kaydedilmi~ ve sahiblerine müracaat ki.iıdı verilmİf olan ölçülf!rİn , 7 se
nelik muayeneleri 1 /57937 gününde baılıyacaktır. 

Muayeneye ıetirilecek ölçüler: 

1 - 1935 ilk veya senelik muayene damgasını taııyan bütün ölçüler. 
2 - Senelik muayene damgası silinmit veya okunamayacak kadar bozulmuı 

'iliunum ölçüler. 

3 - Sahibleri tarafından ayarından veya damgasından fiiphe edilen ölçüler. 
Ölçu sahihlerinin müfküli:ıt maruz kalmamalan ve İf)erini çabuk yaptırmaları 

için ellerindeki müracaat kiğtdında yazılı olan ÜÇ maddeye çok dikkat etmeleri 
lazımdır. 

Aıağıda yazılı günlerde ayar memurları, mıntakalan içindeki semtlerde ölcüleri 
muayene edeceklerdir. 

Eminönü Gu rub merkezi 

1/5/937 den 31/8/937 ıününe kadar Beyazıd nahİyesblde 

Beyoflu ıu rub merkezi 

1/5/937 den 22/5/937 gününe kadar Beyoğlu kaymakamlığında 

24/5/937 » 1/6/937 » » Pangakıda 

2/6/937 )) 9/6/937 • • Hasköyde 
10/6/937 » 26/6/937 • » 8ef iktq • 
28/6/937 it 7/7/937 • » Arnavutkö> 
8/7/937 » 24/7/937 • • Sarıyer • 

26/7/937 5/8/937 JI )l 
.. •• ····<fe it 

6/8/937 » 31/8/937 • • &eyoflu • 
Fatih r ah merkai 

1/5/937 den 15/5/937 ıününe kadar Fatila lyar memarlujwıda 

17/5/937 ,, 31/5/937 » )) Eyüp kaymakambimda 
1/6/937 • 19/6/937 it » Samatya nahiyesinde 

11/6/937 • 30/6/937 • ,, Bakırköy ka~ 

1/7/937 • 9/7/937 • » Y efİlköy nahiyesinde 
12/7/937 • 19/7/937 • • Silivri ka~ 
21/7/937 • 30/7/937 » • Ça!alca • 
2/8/937 • 31/8/937 • • Fatih iyar memurlaiunda 

KADIKÖY GURUB MERKEZi 

1/5/937 den 2~/5/937 
14/5/937 » 29{5/937 

ye kadar Kadıköy ayar memarluiuncla 
» » Erenköy nahiyesinde 

1/6/937 den 15/6/937 ye 
16/6/937 » 22/6/937 » 
23/6/937 » 30/6/937 » 

0SK0DAR 

kadar Osküdar kaymakamhimda 
» Kıaıldı nahiyesinde 
» Beylerbeyi • 

BEYKOZ 

117 /937 den 15/7 /937 ye kadar Beykoz kaymakamlıfmda 

ADALAR 

16/~/937 den 21 / 7/937 ye kadar Büyükada 
22/7/937 )) 26/7/937 » » Heybeliada 
27/7/937 )) 29/7/937 » » Bul'.l'az ada 
30/7/937 )) 3117/937 )) » Kınat.ada 
2/8/937 • 4/8/937 l) » Maltepe belediyesinde 
5/8/937 » 9/8/937 » » Kartal » 

10/8/937 » 12/8/937 » » Pendik • 
YALOVA 

J3/8/937 den 18/8/937 ye kadar Yalova helecliyainde 

ŞiLE 

19/8/937 den 21/8/937 ye kadar Şile helediyeainde 
23/8/937 • 24/8/937 n » Aifa • 

26/8/937 dea 31/8/937 ye kadar Kadıköy mene• (8.) 

latanbul Belediyesinden: 

(2206) 

Senelik muhammen kiruı 300 lira olan f1oryacla Kalitarya mahaDesinde Florya 
IOkaiında Havuzlu bahçe ve sazino 938 senesi tuJ>at sonuna kadar kiraya verilmek 

fizet'e açık arthrmaya konulmuttur. Şartnamesi Levazun Müdürlüğünde sörülebilir. 
istekli olanlar 22 lira 50 kurutluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 3/5/937 
pazartai sünü saat 14 de Daimi Encümende huluamalıdırlar. (B.) (2172) 

Sinop C. Müddeiumumiliğinden: 
( Bat tarafı 11 inci sayfada ) 

hür mumu ile İyice kapatıbmt obn MI n iateldinin adile açdı adresirıin ve 
teklif mektubunun hangi ite ait olduiunun yazılması lizundır. Postada o• 
lacak ıec:ikmeler kabul edilmez. 

31 _ Şartnameye muvafık olmayan Ve7a içinde prtname dııında .. rtları ihtiva 
eden tekliflere itibar edilmez. 

S2 - ihale kat'ilqtikten sonra tekarriir eden bedele zam Yeya tenzil yapılamaz, 

ancak •ekilet ihale hakkında bir karar 'ffl'İnceye kadar eksiltmeyi yapan 
komiayoaa mukarrer bedeli yüzde on betten af&iı ohn.mak üzere ve kat'i 
teminat •ermek .. rtile teklif oluna cak teoziller katıul edilir. Bu takdirde uh· 

desine ihale icrası için istizan edilen istekliye keyfiyet teblii •• tenzil İcra· 
11m kabul etmediği takdirde iki u tekli arasmda bir celseye mahsus olmak 
üzere aleni eksikme açılarak en müsait bedel teklif edene ihale edilir. Ve 
keyfiyet ail olduğu makama bildirilir. Bundan sonra artık tenzil teklifleri 

kabul edilmez. 
Mücbir sebepler: Yoktur. 
lbtilifların halli : 

13 - Bu farlnamenin ve akdedilecek mukavelenin tatbikinden doğabilecek her 
türlü ibtiliflar akit dairesinin bulunduiu mahkemelerdııı -- 2490 saydı ka-

nun hükümleri dairesinde ballolunacaktır. 

Müteahhidin eksiltme yapılan mahaldeki kanmıi ikametılhı: 
34 - Müteahhit, Sinop kuabua dabiliDde kanuni bir ikametıih ıöstennete mec-

burdur. 2375 

Mayısta çıkıyor. 
Bütün Bayanlar Av
rupanın en ıon mo
da cereyaulanm ne
fis ve lülu bir çer
çeve içinde çıkan 
(MODEL) mecmua
mnda takip edecek
lerdir. 

Fiyatı yalnız (IS) 
kuruştur. Bütün bayi· 
lerde bulacaksınız. 

En hoı ve taze meyvaların usare
lerinden istihsal edilmiı tabii bir mey
va tuzudur. Emsalsiz bir fen harikası 
olduğundan tamamen taklit edilebil -
mesi mümkün değildir. Hazımsı7.lığı, 

mide yanmaklarını, ekıililderini ve 
muannit inkıbazları giderir. Aiız ko
kusunu izale eder. Umumi hayatın İn· 
tizamsızlıklarını en emin surette ıslah 
ve in~na hayat ve canlılık bahşeder. 

INGILIZ KANZUK Eczanesi 

Beyoğlu • İstanbul 

SEKSÜLİN 
Ademi 

, iktidar, 
Bel 

\ gevşekliği, 
Dermansızlık, 

Vücut we Dtma~ın 
yorgunıugunda 

pek müessir ve emin 

b!r ilAçtır. 

Kutusu 200 kuruş 
BEŞiR KEMAL · MAHMUT CfYAT 

Eczanesi - Sirkeci 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdncr Bank Şubesi 

Merkezi~ Berlin 

Türltiyedelıi pbeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İsl Tütün Gümrüğü 

* Her türlü 6anlca İfİ * 

, ........... -..................................... _ 
; DAiMON Fenerleri 

Meraklılarına Müjde: 

D
200A İ0 M ··o···N 
fenerleri gelmiştir. 

iyi •tık alm.sfc için yalnuı 

DA İM ON Pilleri 
ile 

DA 1 M ON Ampullarını 
kullanınız, ve her yerde D A l M O N 

markasına dikkat ediniz. 

lstanbul Üniversitesi Arttırma ve Eksiltme 
Pazarhk Komisyonu ilanları 

Az Çok Muhammen bedeli 

Ton • 500 Ton • 800 Lira - 15,5 Krible maden kömiiril 
. . . Oniveniteye alınacak oı.. miktar ve muhammen bedeli yukarıda yazda ..... 

maden kömürü 3/5/937 pazartesi pnü aaat 15 de Rektörlükte kapah sarfla ... 

le edilmek üzere eksil:meye konuJmuttar. 
Taliplerin 2490 sayılı kananda yazılı veaika •• 930 liralık munkkat ta • + 

larile zarflanm ihaleden bir aut evvel Reldörliiie •ennit olmalan ........ ..... 
Dilme her sün Rektörlükte ıörülür. (2120) 

.NEDYil 

69------------------------------~ Makine ressamı aranıyor 
Karaağaç Alominyum Matara Fabrikası 

Jçin bilimtihan bir makine ressamı alınacaktır. 
Talip olanlar Karaağaçta doğruca fabrika idaresine mnraeaat 

~--••••••etmelidir. Telefon No. 49082. 4111••••••-" 

TARiH 
YALAN SOYLEMEZ 
Vak'alan, olduğu gibl mnta
lea edebilmek için, Ozerinden 
biraz zaman geçmelidJr. Bu-

nun gihi bir gnzellik mnstah
zarının değerini anlamak için 
onun icadı Uzerinden en aşa
ğı bir kaç yıl geçmiş bulun
malıdır. 

KREM PERTEV 
dlln ortaya 0tılan bir gtlzel
lik mUslahzarı olmadığı için 
hakkındaki hnknm çoktan 
verllmiştir. O, Cildin gıdası .• 
Cildin bayatı. 

sELANIK BANKASI 
Tesis tarihi 18P 

• idare merknh 
İstanbul (Galata 

Türlıiyedelıi pbeleri: 

İstanbul, (Galata, Yenieaml)a 
İzmir, Mersin. 
Adana bürosu 
YunanidanJalıi pbeleri 

Selanik, Atina, Pire. 

• Her nevi banka maamellb 
İstanbul ve Galata şubelerinde 

dralık kasalar 

---·--------------
Dr. lhHll 8 aml ---· 

Ti F O A,181 
Tifo ve paratifo hastalıklarına tu
tulmamak için tesirJ kat'ı, muati
veti pek emin taze aşıdır. Her ec
ianede bulunur. Kutusu 45 kuruştur @~~; E~En~ü H ~n~n~.i h:'J 

n akşama kadar hastalarını __ 
kabul eder. Tel. 241314• ------------

Ayhk-hesaplarmda KolayhM-
Her muhasebeciye, Mndnre faydalı 

l ve lUzumludur. Kitapçılarda \'ardır. 

Son Posta Matbaa11 

Neşrivat Müdürü;selim Ragıp EMEC 
~LERI: A Ekrem UŞAKLIGİI# 

s s. Ragıp EMEÇ 


