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!Vf eclisteki münakaşa 
Eski ve yeni Vekillerin Şark Demir -
Yolları hakkındaki münakaşalarından 

• • 
sonra ismet lnönünün beyanatı 

Başbakanın sözlerinden parçalar 
<§!irketlere şöyle yaphk, böyle yaphk denildi. 

~ Hepimizin vaziyeti, hükümetin vaziyeti, 
~rketlerin vaziyeti, kanunlarla hükümlere bağlı· 

ır. Bizim söylediklerimiz kanunlann d~vlete 
Verdiği hakkı hulus ile takip edeceğimizden iba
rettir. Şirketlerden de mukavele ile bağlı olduklan 
Vazifeleri yapnınlanm takip edeceğiz. Çetinkaya 
arkadaşımızın şirketler hakkındaki siya.setimize ait 
sözlerinden fazla bir mana çıkarmamanızı rica ederim. 

Nasıl 929 mukavelesinin münakaşası bugün 
Büyük Millet Meclisini ve efkan umumiyeyi 

i~gal ettise 937 mukavelesinin de birgün Mecliste 
birçok zevkli ve hararetli münakaşalara mevzu 
olması mümkündür. Gcırek Recep Pekerin ve 
gerekse AJi Çetinkayanın vücuda getirdikleri 
i~lerin iyi tarafları arkadaşlanmın , amma 
mes'ul taraflarına iştirak ederim ve onlardan 

daha evvel gelirim . 

.? Ankara, 26 (A.A.) - Kamutayın pa
d art17si giln'kü toplantısı esnasında Şark 
~:ıryoUarı imtiyaz mukavelesinin tas 
2.ak 1 h~kkında'ki kanunun ikinci mu· 
(}(·~resı münasebetiyle Recep Peker 
,.., lltahya) ile Bavındırhk Ba'kanı Ali ... er k .; lt d~~ ayanın yapmış oldukları bey~a 

un ne.şretmişti'k. 
le Ba~a'kan İsmet nönünün ayni mese
lni ?al~lunda'ki beyanatlarını da ehem· 

~etıne lbinaen aynen neşrediyoruz: 
~•Şark şimendiferlerı mukavelesinin 
bı ec,ısten geçmesi münasebetiyle açıl
~ş olan müzakereye bugün de devam 
?ı. Voruz. İlk müzakeresinde yoktum. 
oiesele il~ vazifesi dolayısiyle aH'ıka<iar 
tıı:ııa~· eskı ve yeni vekiller biribirleri-1; ır90k mevzularda temas etmiş bu
ş ~UY'Orlar. Bugün memnuniyetle mü· 

b~ ede ediyoruz ki arkadaclarımızın 
lt"b• . "S 

L ırfe.rıne karşı şahsi infiale vara -
~Devamı 11 inci sayfada) BaşvekD nutuk söylerken 

Suriyede nasyonalistler 
arasında mücadeleler 

~aın nasyonalistleri "Türk tehlikesi,,dedikleri vahi meden 
en~ilerini kurtaramıyorlar, eski bir Halep meb'usu 
T urk propagandası yapmak cürmHe tevkif edildi 

~Şam, 24 (Hususi ımunabirimiz yazı- r~ti mucip oldu. İki Aıap memleke
tiO~) -:- Irak Hari~i~e Na:1~?ın .Şamı ti arasındaki kardeşlik hakkında ve A-
~tı, bura muhıtınde buyuk bır ha- (Devanu 2 inci sayfada) 

ispanyada havadan katliam 
120 Tayyare bir şehre 

s at bomba yağdırdı 

1 Yürekler acısı 
bir hadisenin 
muhakemesi 

-----···-----Maarife meram anlatamadığını 
söyliyen talebe, hakkını sahte
k,rlık yaparak almıya kalkıştı, 

timdi hakim önünde ıöz ya~ 
dökerek dert yanıyor 

Ağırceza mahkemesinde mahi • 
yeti çok şıyanı dikkat bir da•vanın rü
yetine başlanmış ve rnev.kuf suç -
luyu ağırceza mahkemesi tahliye ede· 
rek davanın gayri mevkuf olarak de
vamına karar vermiştir. 

(Devamı 6 ncı sayfada) 

istanbulda leyli 
bir Türk kuşu 

mektebi açılacak 
Bir müddetten beri Üniversite mey

danında ders gören Türkkuşu tale'bele 
ri bugünden itrbaren kampta çalışma
ya başlıyacaklardır. Planörler ve Türk· 

(Devamı 3 üncü sayfada) 
.. -·······-······· .. ···-··········-······ ... ·-···· .. ·-

İdare işleri tel efen u : 20203 Fiatı 6 Kllnl§ 

Türk - Irak dostluğu 
Hariciye Vekilinin 
Mecliste beyanatı 

Rüştil Arasın alkışlarla karşılanan nutkundan sonra 
Türk - Irak muah~desinin temdidi kabul edilmiştir 

Muhterem misafirimiz şerefine 

Ankara, 28 (Hususi) - Meclisin bu 
günkü toplantısında satın alınan Şark 
Deıniryolları imtiyazı 1Je ,şirkete ait 
malların tesellüm ve j<;Jetme muamele 
)eri hakkındaki kanun layihası müza
J..-ere ve üı:abul edilmiştir. 

verilen ıuareden iki inbba 

Bundan sonra Dış işie'"i Bakanı Dr. 
Tevfik Rüştü Arasm talebı üzerine ruz 
namede bulunan ve Türkiye - İngilte
re ve Irak arasında 5 Haziran 926 ta· 
rihinde münakit hudut \'e münaseba· 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Hepimizin yüzünü kızartacak bir hadise 

Fuzulimizi bir Ermeni 
vatandaşdan mı öğrenecektik? 

!.-'------------------- * * * ----------------------Fuzuli hakkında böyle üç ciltlik bir eser neşri mesela bir Fuat 1 
Köprülüye düşmez mi idi ? Niçin bizim fikir ve kalem sahipleri· 
mizin gayretleri makale ve nihayet -isale hududunu geçemiyor? 

Vezen: &Uleymttn Sıtkı 

lY azısi 7 inci sayfada} 

Eski Şehremini şehrin 
~mar işlerini tenkit ediyor 
(Yarınki İstanbul) ismile çıkarılan kitaptaki fikirlere 
muharrir ve Şehir Meclisi azası Selami izzetin mukabelesi 

Operatör Cemil Topuzlu Seliimi luct 



~ Sayfa-=-----:-~=---===============================================S=O==N====PO==S=T=A=====================================--:-:=-.,..........,~~~~ Nisan 29 ,, 
Her gün 

Gene kitap meselesi/ 

- Ya1.an: Muhittin Birgen 

I?:!!!. eçen gün, Türkiy.ed~ kitap_ der

~ dinden bahsetrmş1.ım. Meger -
se, birçok insanın birden derdini dep
retınişim! İki gün içinde birkaç mek
tup aldtm; bir iki kitapçı te)efon etti 
ve birkaç ta müellif, matıbaada beni zi
yarete gelerek del'tlerini döktüler. 

• Resimli Makale: ...... n·· ··k d ...... ,,~ uyu a am •• n 

Herkesin bir türlü derdi var; tabiler, 
büyük bir buhran geçiriyorlar; eskide_n 
basılmış, eSki haxfli kitaplar, hem bır 
yanclan modadan düşüyorlar; hem de 
adetleri kalmıyor. Buniarın yerlerine 
yenilerinin basılması da gittikçe sey
rekleşiyor ve son zamanlarda pek 
çok azalmış bulunuyor. cEJimizde, di· 
yorlar; bu memleketin yctiştirdıği kıy
metli adamlara ait ve ek..c:.erisi Garp e
rerlerinden tercüme edilmi~ bir hayli 
esere ait tab teklifleri var. Fakat, şu 
sırada bız bunların hıç b:rini basma
ya cesaret edemiyoruz. Belki müellife 
hiç bir şey vermiyerek ba.cmıaya. teşe~ 
büs etmek mümkündür; fakat, bız, mu· 
ellüe böyle bir şey nasu teklif edelim?> 

Birinci Napolyon büyük bir meydan muharebesini 
kazandığı zaman rakibleri hu muzafferiyetin kazanılma
sında kumandanın tesirini küçük göstermek maksadile: 

- Önünde mühim bir fırsat vardı, ondan istifade et -
ti, dediler. 

Birinci Napolyon rakiblerinin bu mütalealarına şu cüm· 
le ile mukabele etti: 

Fakat, bunların içinde en hazini, ta
rihle uğraşan genç bir müe:llifin söyle
diği şu sözlerdir: 

- Her şeyden vaz geçtim; her şeyi 
bir tarafa bırakıyorum; kfır etmek fik
rini ve senelerce dirsek çürüten insan· 
lann elde ettikleri şeyden istifade hak
larını dahi kafamdan fıriatıp atıyorum. 
Hiç olmazsa öğrendiğimiz şeyleri, her 
kese söylemek imkanını elde edip, bu
nun manevi zevkini tatahm! Öğrenip 
öğrenip te öğrendiğimizi söylemeden, 
bütün bildiltle-imizi kafamızla beraber 
toprağa gömme~ mecbur olmak, çok 
feci bır şeydir! 

Ha!kikaten haklı olan bu sözler, bu 
mernlelketin irfan hayatı namına çok 
acıklı bir vaziyeti ne güzel izah ediyur! 
Oku, çalış, öğren, sonra, bunJarı söy'.le
mek, neşretmek lezzetini tatmadan, 
hcpsinri, kafanla beraber, topra~ göm. 
Bir münevver için bunif :m daha elim 
b ·r talih tasavvur edilemez. 

* Bir muallim de bana yazdığı mektup 
ta diyor ki: &'.Bütün öğrendiklerimiz, 
Darülfünunda tuttuğumuz notlar ~ 
yahut hocaların takrirleri ile çıkarılan 
fo.mıalardır. Fakat, ilim bundan mı iba 
rettir? Memlekete öğreteceğimiz şey 
yalnız bunlara mı münha~ır kalacak
tır? Bir hoca, bir öğretmek için on öğ
renmeğe mecburdur. Halbuki, elimiz· 
de okuyacak hiç bir şey yok. Garbin i
lim ~ irfan hayatını günü gününe, se
tıesi senesine takip etmek ~öyle dursun, 
hatta yirmi !>eş sene geriden bile ta
kip etıneğe im!kfuı bulamıyoruz. Bu 
halde bulunan bizlerden memleket ne 
istifade eder?• 

B:r başka muallim de başka bir ~v
zua dikkati davet ediyor: t:Hatırımda 

kaldığına göre, Türkiyeyıi Mi1Jet1er ara 
sı edebi mülkiyet muahedesine sokmak 
isteyen garp devletleri ile hükfunetimiz 
arasında ha~i mühim münakaşalar ol
muştur. Fikir, san'at ve telif haklarını 
tanımamak ayıp olmalke beraber, Tür
kiye, kendisinin öğrenrr..cğe ve tercü
meye çok mühta~ olduğunu hesap ede· 
rck, bu münakaşada, kendi görüşünü 
ısrarla müdafaa etmiştL Fakat, bu im· 
tiyazlı vaziyetten biz!m filen ettiği
miz istifade nedir ? Senede Garpten 
tereüme edilmiş beş on ilmi ve ciddi 
eserle gazetelerin arada bir neşrettik

( s e z 
Dünyanın en eski 
Piposuna malik 
Olan adam 

Amerika1ı zeniİJılerden Edvard 
Conson ayni zamanda meşhur o1du -
ğunu söylemekle iftihar eder. 

Kendisi dünyada o kadar meşhur -
dur ki Fransadan Almanyadan adre -
sine pipolar gönderirler, bu cümleden 
o1mak üzere bir Alman Bismnrkın, 
bir Fransız Napolyonun pipolarını 
kendisine yollamıştır. 

Harareti gözünüzle 
görebilir misiniz? 

Hararet gözle değil nefes darlığile 
hissedilir .. insan terler filan değil mi} 
Hayır şimdi artık hararet gözle görü· 
1ür bir hale gelmiştir. 

Artık Reosure, Santigrad, kare ni· 
hayet dereceleri ehemmiyetferini kay
betmişlerdir. 

Nasılını} 

Büyük çelik fabrikalarında erımış 
çeliğin renginden tecrübeli ameleler 
hararetini anlıyabilirlerdi. Bir mühen
dis bundan istifade ederek renkli cam-

- Dünyada eline fırsat geçmiyen hiç bir ferd mevcud 
değildir. Büyük adam eline geçen fırsatı yakalayıp on -
dan istifade etmesini bilen adamdır. 

A~ASDNDA· ) 
·--------------------~ HER GüN BiR FIKRA 

Atmalr 
Kuvvetli bir muharrir olduğunu ken

disinden baıka kimsenin iddia etmedi-
ği bir genç bir gurup tasviri yazmıştı. 
Yazıyı Süleyman Nazif merhuma gös
terdi. Ostad yazıyı okuduktan sonra: 

- Bazı uf ak değifildikler yapılsa! 

Dedi. Genç muharrir sordu: 
- Mesela nasıl! 
- Bir kere yazı çok uzun yarısını 

atmalı. 

- Pdri, sonra? •• 
- Sonra da ıerİye kalan öbür ya-

nsını atmalı! 

1 

·------------------* 
Dünyadaki servet 
Erkeklerden 
/{adınların 
Eline geçiyor 

Dünyadaki servet yavaş yavaş er • 
keklerin elinden kadınların eline geçi
yormuş. Son zamanlarda Amerikada 
yapılan bİr istatistik bunun böyle ol· 
duğunu ispat ediyormuş. Mesela Ame
rikada 320 milyar tutan umumi ser -
vetin 200 miJyan kadınların elinde 
ım1ş. 

Kadınlar lehlerine sigorta yapılan 
insanların beşte dördünü teşkil ediyor-
muş. 

Bankalarda para s"lhibi olanların 
yüz.de yetmişi kadınmış. E.ıkekler ek
seriya gayrımenkul eşyalarını kadın -
!arın üzerine yapmakta ve bu suretle 
işleri bozulduğu takdirde bir şeyler 
kurtarabilmekte imişler. 

Fakat boşandıkları zaman da bu 
planları kendi aleyhlerine netice ve -
rıyormuş. 

Şarabın faydaları 

Cezayirde toplanan bir tıp kongresi 
şarabın bir çok hastalıklar için en mü· 
kemmel bir deva olduğuna dair karar 

Yugoslavyada garip 
Bir hapishaneden 
Kaçma hadisesi 

Yugoslavyanın Milvoviça ~ehrinin 

hapishanesindeki mahkumlardan Kra
leç isminde biri, hapishanenin temeli 
altından bir lağım kazarak mahkumları 
kaçırmağı düşünmüştü. Tam bir sene 
diğer mahkumlar ile birlikte uğraştık
tan sonra böyle bir lağım hazırlamış, 
ve arkadaslarını bu lağımdan kaçırmış . 
tır. 

Kendisi de sonuncu ıolarak kaçmak 
üzere lağıma girmiş, bir müddet iler -
]edikten sonra lağımın içinde fena hal
de sıkışmış ne ileri ne de geri gitmenin 
çaresini bulamıyarak çok feci bir va
ziyette kalmış, nihayet bağırmıya baş
layınca gardiyan gelip Kraleç'i lağım· 
dan çıkarmağa ve kendisini muhakkak 
bir J)lümden kurtannıya muvaffak ol
muş. 

Yapılan tetkikat Kraleç lağımın pla· 
nını yaptığı zaman çok zayif olduğu 
halde bilahare hapishanede şişmanla· 
dığı için lağıma sığamadığını meyda
na çıkarmıştır. 

Jeri !birkaç tercüme romandan başka ları havi bir alet yapmış onun içindl!n 
vermiştir. birşey değildir. Bu kadarc!k şey için bakıldığı zaman görülen renge göre Bir litre şarap bedene 7f.0 kalori mr o kadar ısrar ettik? h t l 1 

arerc an aşı ıyormuş. vermekte, halbuki bir litre sütün ve 

Bir timsah yumurtası bir 
insanı doyuruyormuş 

Haki:katen bu sözler de çok haklıdır. 57 K"/ l 10 l k k * l O ge en 1
1 ay l ÇOCl l Lit kilo patatesin verdiği kalori bun-

Kitabı pahalandıran, ih 0 rgün paha- Almanyada, Münihte orta halli bir dan çok daha aşağı bulunmakta imiş. 
lanmakta olan kağıttır. Önlimü71deki kadının biraz iri bir çocuğu doğmuş ... , sonra şarap Pan Kreas'ın ifrazatını art 

haftalarda kağıt daha paha'anacaktır. Bu iri çocuk gün geçtikçe irileşmiş ve tırmakta asabı kuvvetlendirmekte, kan ----·------------
Belki de 937 senesi hiç hir hususi elin on aylıkken ağırlığı 57 kilo gelmiş Bu küreyvatını takviye etmekte imiş. imiş. . 

Timsah yumurtası yiyen bazı zen
ciler vardır. Onların iddiasına göre 
timsah yumurtaları tavuk yumurtasın· 
dan daha lezzetli imi~. Bir tek timsah 
yumurtası bir adamı tıka basa doyur
mağa kafi geliyormuş. 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduğu için .. 
Bagiin Konamatlı 

....... -......... ·-···-·············· ............ . 
Suriy ede Nasyona
listler arasında 
Mücadeleler 

(Bastarafı 1 inci ~ayfada) 
.raplıık fikri etrafında gazeteler_ bil~~ 
.neş:r.iyat yaptılar. Burada kaldıg~ n:ud
detçe misafire izaz ve ikram edildı ve 
lraık ile Suriye arasında hir dostluk ve 
iyi komşuluk muahedesi aktedildı. Bu, 
Suriye için hariçle aktedi•miş il~ ın~
ahede olduğu için, ilk muahedenın bit 
Arap memleketi ile aktPdiJ~iş ~lm.a: 
sı uğurlu bir hadise olarak telakkı edil 
dr. Hükfımet reisi, Hariciye Nazırı ve 
Kont de Mrurtel - o da, refakatinde 
Kont Ostrorog olduğu halde Irak nazı
rını karşılamak üzere buraya gelmişti " 
tarafından Bay Asil'e ayrı ayrı rıiyafet
ler verildi. Cemil Bey ile Bay Asil Eme 
viye camiinde, beraberce cuma nama
zı kıldılar. Hülasa, iki Arap mentleke· 
ti arasında yapılan bu ilk temas, gayet 
tantanalı oldu. Gazetecaer tarafından 
vaki olan suallere, Bay Asil, Ankaraya 
muhtelif meseleler hakkında Türkiye 
ile konuşmak arzusile gittiğini söyle .. 
tniş lbu meseleler arasmda bilhassa 
Şark pa!ktı ile Arap memleketlerini alil 
kadar eden biı•takım mevzular bulun
duğunu bildirmiştir. Gerek Bağdattan 
gelen baıberlerden ve gerek burada ga
ze~erin Naci Asil'e atfettikleri sözler 
den anlaşılıyor ki Irak Hariciye Nazı
n Ankarada, İSkenderu 11 mesel esile de 
~gul olacaktır. 

* Umumi aften sonra Suriyede siyasi 
hayat, yeni bir safhaya giriyor. Kaç se· 
nedir hariçte mülteci olarak yaşayıp af 
neticesinde Suriyeye davet etmeğe h&
zulanan Suriye Nasyonalistlerinin tan 
tanalı surette karşılanmtısı için hazır
lık yapılıyor. Fakat, anla~ılıyor ki Nas· 
yunalistlerin en mühim reisi bulunan 
Dr. All:Xiurrahman Şehb€nder Mısırda 
oturmayı tercih etmektedir. Bu, onun 
Suriye hüklımetine dargın olduğunı.ı 
g&termekte ve bundan dolayı da, ya" 
kında Nasonalistler arasında münaka· 
şalar ve hatta mücadeleler başlamar 
sından korkulmaktadır. 

Öte rtarafr.an Dürzüler <le, Suriyelile
re karşı olan tavırlarında gayet şiddetli 
olmakta <levam ediyorlar. Sultan :El 
A'traş'ın Dürzü ve Suriye bırliğine dair 
kuv~tli beyanatına rağmen her iki ta· 
raf ta son hadise \!elrıyısı!e tuttukları 
mevkii muhafaza etmek istiyorlar. 

Mesela, ev~lce bildirdığim gıbi, yal· 
nız 24 saat içın Suveyda'yrı gitmiş ol~ 
Suriyeli, vali, Nesib EL Bekri, oraya gı 
dip makamına oturunca, yerini rahat 
bulmuş ve Sunan Atraş.n karşılanma
sı merasiminde bulunmnk üzere onun 
avdetine kadar orada ka imaya karar 
verdiğini bildirmiştir. Halbuki Kon de 
Martelin tavassutu ile yapılan itilafa 
göre, Suriyeli vali orada, yirmi dört 
saatte kendisine Hasan El Atraşı vekil 
tayin edip dönecekti. Dürzüier, teklif .. 
siz misafirin bu harekePtmden dolayı 

fena halde kızdılar ve Ö!ıiımüzdelki pa· 
zartesi gününe kadar Suveydayı terket 
mediği takdiı'Cie, hayatından dolayı mes 
uliyet kabul etmiyecekınini kendisine 
bildirdiler! 

* Suriye Maliye Vezirı MeC'llse, devle
tin 937 bütçesini tevdi etti. Bu bütçe· 
nin masraf ve varidatı sekiz milyon fr 
ra ve küsur ile te\;m:ün etmektedir· 
Şu halde Suriyenin bütçesi, bizim pa
ramızla on bir milyon lira kadar bit 
§eY tutuyor, demekt-ir. 

kitap tabetm~ olduğu göremiyecektir. nu yazan bir Fransız gazetesi çocuğun f Az miktarda şarap, alboınin temes- Şarap kolera, sıtma ve tifo gibi has· 
Memleketteki kitabın çoğalması için resmi memurlar önünde tartıldığını söy 

1 ~iilünü kolaylaştırmakta ve bazı toksin talıklara karşı fevkalade iyi geldiği de Şam Nasyonalistlerı c.'fürk tehliik~ 
ucuzluk lazımdır. Bu ucuzlu~u, temin lemektedir. 1 tere lmrşı bedeni muhafaza etmekte söylenmekte imiş. si> dedikleri vahimeden bir türlü ken' 

* 

etmek te ancak bir •kitap siyaseti> ile dilerini kurtaramıyorlat. Son zaman· 
kabildir. Türiciycnin bir yol siyaseti .iarda Suriye hududuna civar olan yer-
bir maden siyaseti, biı ticaret si~aset/ r . • . .. l !erde Türkiye dahiliy~sinin yemden 
bir sanayi siyaseti oldugu gibi bir d~ } S T E R J N A N J S T E R J N A N M A ! birkaç nahiyeyi kaza yapması ve Tüıi' 
kitap siyaseti olmak ıarureti za-1 kumandanlarının hududu teftiş ile bı.ı· 
ten öteden beri kendisini hissettiriyor- J9:H tarihli gazetelerde şöyle bir havadis vardı: 1937 tarihli gazetelerde ,u havadisi oku - nun iyi muhafazası maksadile hududa 
du. Bugün, yü?Jde yüz ell; artmış olan lktısat Vekaleti ba1ıkcılık hakkındaki tetkikatına de- yoruz: boydan boya askeri posıalar yerleşt~r-
Jı:~ğıt fiatlan artık bu ıarureti oon had- vam ediyor, yakında 1stanbu1da Boğaziçinde bir balık - İktısat Vekaleti balıkcılık hakkındaki tetkiklerine de- !nİŞ bulunması, burada diıckatle takı~ 
dine getirmiştir. Meseieyi bir kere da- cılık enstitüsü açılaC(lktır. vam etmektedir... ediJmektedir. Halepte. ıçlerinde cskl 
ha Saffet_ A:ıkanın dikkatine arzetmek-ı j S TER 1 NAN i S TER i N AN A\t A l bir Halep mebusu da dahH olmak üze· 
ten kendımı alamadım. Onun eli de bir L 1 ıe bir hayli insan, Türk propagandası 

( Devanu 4 ü ncü sayfada ) -------------------·-----·--------------------J yapmak cürmiyle tevkıf edildiler. 



Montrö Konferansı 
Mısır · F ransaya hususi 

• imtiyazlar vermıyor 
Fransız delegesinin avdeti üzerine 

Montröde nikbinlik havası arttı 
·------------~~~~~ 

. ~fontrö, 28 (A.A.) - }'ransız delege ı diğer rnemeketlerden gayri olarak 
~ı.nın avdetinden beri Montröde nik - Fransaya karşı hususi imtiyazlar ver
~nlik ziyadeleşmiştir. "Fransa, artık mekten imtina eylemektedir. 
in add~lerin kat'i surette tesbitini iste Mısır Başvekili, Kral Faruğun tahta 

eınektir. Halen arzu edilen, Mısı - cülusu yıldönümü münasebetile, bu ak 
;ın ikamet hukuku hakkında esaslı be şam !bütün delegeler için bir kabul res 

anatta bulunmasıdır. mi tertip eylemiştir. Bu akşam, Nahas 
~yabancı» nm tarifi, halen bir takım Paşa ile Bay de Tessan arasında görüş 

Şe ıllere sebebiyet vermektedir. Mısır meler vukua gelecektir. 

- +e+em--------~~----

1 tal ya - Romanya 1
_ İtalya Hariciye 

Nazırı dün 
Tirana vardı 

Bükreş, bir pakt imzalana
cağı haberini tekzip ediyor 

Bükreş, 28 (A.A.) - Havas Ajansı- Londra, 28 (Hususi) -- İtalyan Ha-
tıın muhabiri bildiriyor: ,riciye Nazırı Kont Ciano bu sabah tay-

Sal"h' yare ile Tirana vası1 olı'Puş ve Arana-
ft ~ ıyettar mahfeller, Romanyanın ' tl k h"k" ~ k" t f dan kar alya y 1 kt ibe b' vu u u umı;:-~ er anı ara ın l> - ugos avya pa ına nzer ır 1 t 

akt imzalamak üzere Roma ile müza· §I Ü~runı.~ ır . . 
kerede :ı.. 1 d - h kk d k' h b . ç gun Tıranda kalacak ve Kral Zo-
•- 'UU un ugu a - m a ı a erı f d k b _...ı.1 cek l K t ~at'iyy tl t ,_ . t kt a· 1 go tara ın an a ul 't:Uue o an on 

e e eKzıp e me e ır er. Ciano, Arnavutluk hükumdarı ve ka-

ltalya trenlerinde lzmir 
Fuarına geleceklere 
Tenzilat yapılıyor 

. bine azalan ile siyasi müzakerelerde 
.bulunacaktır. 

. İzmir, 28 (A.A.)- İtalyadan yedin
t~ İzrnir enternasyonal fuanna gel€Cek 
tıyaretçüerle teşhir için getirilecek eş 
f'a -n.avlunlarından İtalyan demiryol -

Kont Ciano, bu müzakeıeler esnasın 
da İtalyan - Yugoslav anlaşması hak· 
kında izahat verecek, Arnavutluk ile 
:Yugoslavya arasındaki muallak mese
lelerin halline zemin hazırlıyacaktır. 

Milli Müdafaa Vekilinin 
Kömür sergisi 

Emekli Mareşal 
Abdullahın 
Ölümü 

Cenaze lzmirden lstanbula 
getiriliyor 

" Hitlerin 
Beynelmilel 
Elçisi ,, 

lzmir, 28 (Hususi) - Şehrimizde 
Bir sovyet gazetesi Leh vefat eden emekli mareşal Abdullahın 
Hariciye Nazırının Bükreş cenazesi üç çift atın çektiği bir top ara· 

• • • • basında saat on altıda kışladan çıkarak 
seyahatını nasıl tef sır edıyor Dumlupınar vapurile latan bula gön -

der~lmşiııir. Merhumun tahnit edilen 
Moskova, 28 (A.A.) - Polonya Ha-

riciye Bakanı Beck'in Biikreş seyahati- naşı bayrağımıza sarılmıştı. Askeri 
ni mevzuu bahseden Pravda gazetesi, bando matem havasını çalıyor, gene -
Hi:tlerin beynelmilel elçısi olan mua· raller, askeri erkan, vali muavini, par· 
maileyhin küçük antant~ parçalayarak ti teşkilatı, cemiyetler mümessilleri, 
bitaraf devletler b1oku maskesi altın- jandarma, polis, askeri kıt'a ve bin -
da ve Almanyanın himayesinde Sov • lerce halk cenazeyi takib ediyordu. 
yetler tbirliğine karşı bir cephe kur • Alayın geçtiği caddelerde halk hür· 
mak olduğunu yazıyor ve diyor ki: met vazifesini yaparak mağazalarını 

«Şimdi Pariste, acaba da~a.g~nler- kapıyor, limandaki ecnebi vapurları 
de Polonyaya o kadar muhım ıkra_zı. bayraklarını yarıya indiriyordu Son 
ne için yaptı idi? Sual: varit olınaga d 1 b ı · h 
1_ 

1 
saygı an sonra vapur stan u a are-

ı.;as amıştır. k . . 
• ·et etmıştu. 

Yugosl11 vga da 
Bir şelıir 
Su altında kaldı 
Belgrad, 26 (A.A.) - Alınan son ha 

berlere göre, feyezan endişeli bir şekil 
alınağa ba~lamıştır. Obrenovatz civa
rında Sava nehri iki yerde Barajları 
kırmış ve sular takriben 3 mil genişli
ğinde 'bir arazi parçasmı istila etmiş
tir. <Jhrenovaz şchrin=n bir k~mı da 
sular altında kalmıştır. 

lngiliz Somalisindeki 
Habeş mültecileri 

Londra, 28 (A.A.) - Hükılmetin bir 
mümessili Avam Kamarzsındaki beya
natında, halen İngiliz somalisinde 350 
Habeş mültecisinin mevcut oltduğunu 
bildirmiştir. 

Damga ve harç pulları 
Ankara, 28 (Hususi) - Vukuat 

lstanbulda leyli bir 
Türk kuşu 
Mektebi açılacak 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
kuşu levazımı, Ramid~ki meydana gö
türülmüştür. Tale'beler, burada Hazi
ran sonuna kadar ameli ders görecek. 
muhtelif .uçuş talimlerı yapacaklardır. 
Temmuz birden sonra da muvaffak o· 
lan talebeler İnönünde açılacak kampa 
hareket edeceklerdir. 

Haziran<lan itibaren memleket dahi
lindeki Türkku.şu teŞkilatı genişletile -
oektir. Ve bu işe ayıilan tahsisat bu 
tarihten fübaren çoğaltılacaktır. 

Sayfa 3 

8 
• Belçika konuşmaları 

ve Almanya 
• Tuna havzasında nüfuz 

çarpışmaları 

Yazan: Selim Ragıp Emttç 

a 

O 
ngiliz Hariciye Nazırının Belçika-

ya yaptığı ziyaret Fransa ve İn· 
gilterede memnu11iyet uyandırdığı ka· 
dar &rlinde hararetli bir a'kis bırak· 
mamıştır. Bunun sebebi, Fransa ile İn· 
giltere tarafından, Belçikayı taahhütle· 
rindcn itlak eden müşterek beyanna· 
meidir. Bu ıbeyanname, Belçikanın Lo· 
karna ve 1936 itilflflari1e artık mukay
yet sayılamıyacağını kaycietmekle be
ralber, Milletler Cemiyeh azası sıfatile, 
Cemiyet misakının 1 6 ıncı maddesı ah· 
kamile alakadar olmakta devam edece
ğini tasrıh etmektedir. Almanya, Ce
mi.yeti .Aıkvamdan çekiJmi.ş bir memle
ket olınaik itibarile 'bu kaydı lüzumsuz 
ve bir noktadan da tehlikelj buluyor. 
Yeni durum karşısında B~rlinin mem· 
nuniyetsizliği işte bundandır. Alman 
gazetelel'i, bu vesileden ıstifade ederek 
müzakeratı pek yavaş yürüyen Garpo 
misa.kına da dokunuyorlar, ortaya sür
dükleri iddiaya nazaran İngiltere ile 
Fransa aralarında .. anlaşmışlardır. Bu 
nnlaşmcı, ~iı.n, evvelce düşünüldüğü 
gibi bir misak .akdinder. tamamen va· 
reste kılmasa bile, böyle bir misaka 
karşı ıbir hayli müstağni bir hale getir
miştir. Konuşmaların yavaş gitmesi 
bun.dandır. Ve eğer bir gün. vaziyette 
bambaşka değişiklikler olursa, bunun 
mesuliye'ti, İngiltere ile Fransaya ait 
olur. 

Garp misakı bahsinde ,Alman gaze. 
tclerinin Brirksel konuşmalarından is 
tifade ederek yazdık!arı bundan iba· 
rettir. 

* arı ıdaresince yüzde otuz tenzilat ya
llıla~ağı Roma büyük e~çjmizden fuar 
komıtesine bildirilmiştir. 

Hakkında takdirleri ilmühaberlerine yapıştırılacak damga 

Tünle Hava Kurumu merkezinde ge
niş bir proje hazılanmaktadır. Bu pro
jeye ı;;>re İstanbulda üç tayyare mey
danı kurulacaktır. Bunlardan biri İs· 
lanbul cihetinde, diğeri Kadıköyünde 
ve üçüncüsü de Beyoğlun<la olacaktır. 
İstanbul için Rami, Kadıköy için Kuş
dili çayırı, Beyoğlu içın de: Okmeydanı 
münasip görülmektedir. Bu meydan -
lara şehrin içinden muhtP.lif otobüs ser 
visleri yapılacaktır. 

Romada, Avusturya Başvekili :ile B. 

Ders kitapları 
Ve mektep levazımı 

k" A~kara, 28 (Hususi) - Mnarif Ve· 
aletı ınektebler için hariçten getirile

cek ders kitablarile diğer mekteb leva • 
21rnının Vekaletin müsaadesile güm -
t"'k u resminden muaf olarak memleke-
te sokulmasını temin için bir proje ha· 
tırlaınıştır. 

Nevyorkta bir hakimi 
yolda hançerlediler 

Ncvyork, 28 (A.A.) - Ncvyork be· 
~ediye mahkemesi bakımi .Tohn O'nell 
kalaba:ık bir noktada otobüs bekler -

en meçhul bir kimse tarafından han
~crıe sırtından ve iki yen.ıden yaralan 
~ıştır. Katil hakimin çantasından mü

un vesikalar alarak ortadan kaybol-
~uştur. Polis, ikatilin ıntıkam hissiyle 
ıareket ettiğini zannetmektedir. 

Ankara, 28 _ Akşam üstü sergiyi zi ve .harç. ~ulları hak~ında. Dahiliye Ve • 
yaret eden milli müdafaa bakanı Gene letı valılıklere yem teblıgatta bulun -
ral Kazını Özalp ihtisasinrını Anadolu muştur. Bu tebligata göre, evlenme ve 
Ajansına şu şekilde büıasa etmişler - yer değiştirme .ilmühaberlerine beş, 
dir: boşanma ilmühaberlerine 20 kuruş 

Yüksek bir bilgi ve gayretle vücude harç pulu ve yer değiştirme ilmüha -
getirilıniş olan bu sergi hakkında ta'k- berlerine de ayrıca 15 kuruş damga pu
dinlen başka hır şey söylemiyeceğim. lu yapıştırılacaktır. 
Memleketimizin faydahmmasına çok -------
hizmet eden bu eseri tertip ve tanzim 
edenlere teşekkür etmek. te vatandaş· 
lar için lbir w~zif edir. 

Kanunlar, nizamnameler 
ilan edilecek 

Ankara, 28 (Hususi) - Bazı vila· 
yetlerce kanunlarla, nizamname ve ta
limatnamelerin mahallerinde neşrü ilan 
edilmediği ve bu yüzden bir çok va -
tandaşların ve hazinenin zarar gördü· 
ğü gibi dolayısile muamelatı ela teşviş 
ettiği anlaşılmış ve bu hükümlere ria
yet etmiyen bazı memurlar hakkında 
takibata başlanmıştır. 

Para cezalarının tahsili 
Ankara, 28 (Hususi) - Damga ka

nununda yazılı para cezalarının icra 
dairelerince tahsil edileceği alakadar
lara tebliğ edilmiştir. 

Göring Berline döndü 
Roma, 28 (A.A.) - General Gö

ring dün akşam 2:V35 ekspresiyle Ro
madan Berline hareket etmiştir. 

Zirai asayiş kanunu 
Ankara, 28 (Hususi) - 1ç Bakanlık 

lbir zirai asayiş kanunu p:ojesi hazır· 
la maktadır. 

"Son Posta,, nın müsabakası : 18 
Londrada nefret 

Londra, 28 (A.A.) - Guernicanm 
bombardımanı Londrada infial ve 
nefret uyandırmıştır. 

-- B11 resim parçaları kimlere ait? - Trad - Unionlar kongresi ile işçi 
partisi icra komitesi kabul ettikleri ka
ıar suretleri ile hükumetten, açık şe· 
h.irlerin bombardımanı meselesinin 
tetkiki için milletler cemiyeti nezdin· 
de teşebbüsde bulunm;;:.-ını istemiş -
lerdir. 

Berlin tekzib ediyor 

Talebeler uçuş meydanlarına gitmek 
te müşkülata uğramıyacaklardır. Ayrı 
ca İstanıbul<la leyli bir Türk.kuşu mek
te'bi açılacaktır. Bu mektebe girec:Eikle 
rin tahsil dereceleri tesbi~ olunmakta
dır. Mekl€p tamamen ~eyli olacak ve 
talebelerin başka mekteplerle ilişiği bu 
lunmıyacaktır. Bu iş içın Rusyada'ki ge 
niş hava teŞkilatının programları 
getirilmiştir. Tetkik olunmaktadır. 

Arap birliği 

Musolini arasında cereyan eden sor, 

---·----~ mü1akereler Çek· 
Tuna havza· oslova'kyayı sinir· 
aında nUfuz lendinnişe benzi._ 
çarpı,maları yor. Bir taraftan 

Fr~nsa 'ya, diğer 
taraftan Sovyet Rusyaya bağlı bulunan 
bu devletin İtalyan - Alman temayüla· 
tının daima karşısında meviki alınası 
tabiidir. Buna mukabil, Fransanın, Tu-
na havzasında, Çekoslo\·<!kya elile mey 
dana getirmek istediği )enı blokun İtal 
ya tarafından mücadeleye maruz kal
ması da o nisbette mantıkidir. Çekos
lovakyada hasıl olan asabıyet, İtalya
nın, Avusturyayı, bu bloktan uzaklaş
tırmak için yapt'ığı gayr!>tlerden iler1 

Kudüs, 28 (A.A.) -Irak ile Surive · 
arasında dostluk muahedesinin akdi geliyor. Bu gayretler, ~imdıl•k, Italy1. 

ile Almanyanın matlup1an olan netr. 
hütün Filistin mahafilinde sevinçle se- ceyı~ vermiştir. Bu defa, mukabil taraf-
lamlanrnaktadır. Arap gazetelerinin, ta hasıl otan reaksiyonu bel'kemek la· 
bu muahedeyi, Panarap birliğe doğru zım geliyor. Bakalım, I<'ransamn karşı
atılmış mühim bir adım olarak telakki Jık hareketi ne şekıl ve surette tecelli 
etmektedir. 
=--:.:-=:============edecek? - Selim Ragıp Emer 

IFsABAHTAN SABAHA: 

- Peker Çetin kaya 
-----------------------Ali Çetinkaya ile Recep Pckeri Millet kürsüsünde dinleyenler inkılabın 

emektar yol arkada;Sları arasındaki bağlılığın kuvvetini bir daha anlamış • 
lardır. 

Memleket sevgisi ile şahsi gurur ve haysiyeti kaynaştıran o taze inkılap 
imanıdır ki iki siyaset adamını karşı kareıya getirdiği zaman kalplerinin bü
tün açıklığı ve temizliği ile söyletiyor. 

Cumhuriyet rejiminin en güzel taraflarından biri de aydınlık ve açıklık 
tır. inkılabın içindekiler samimi çehrelerile hakiki dügüncclerini bir an bile 
değiştirmeden çalışmışlar ve bu sayede yetişen nesle de tam bir örnek ol • 
muşlardır. 

Ne parlamento hayatında, ne hükumet idaresinde ve ne de inkılabın 
çizdiği yeniük progrnmlnnnrn tatbikatında bir eser ve bir hareket gösteri
lemez ki üzerinde bir tutam şüphc. ve tereddüt olsun. 

Berlin, 28 (A.A.) - Gaze~elcr, 
Guernicaya yapılan hava hücumunun 
Alman tayyarelerinin de iştir5kile ya· 
pıldığı hakkında İngiliz gazetelerinin 
verdikleri haberlerin yalan olduğunu 
ve gizli maksadlarla verilmekte bu - ıı 
lunduğunu bildirmektedir. 

inkılap hayatında yer ve rol alan her şahsiyet büyük Önde:in daima vu
zuh ve kat'iyet ifade eden izinde yürüdükleri için içlerindeki 0 keskın ide· 
ulist cevheri tekamül ettirmişlerdir. Buna muvaffak olamıyanlar, inkılap yo
lunda feragat ve samimiyet gösteremiyenler de rejimin açık ve aydınlık ha
:vasında teneffüs etmek imkanını kaybetmişlerdir. 

1nkılabın en karakteristik noktası budur. Vuzuh. iç ve dıı politikada ay. 
dınlık, inkılap hamlelerinde aydınlık, fikirlerde aydınlık. münakaşalarda ay
dınlık. ~\lQeJ : 18 Güreşçi Çoban Mehmet 

1 Son. Posta okuyucuları arasında cğ·ı ııumaralı resimleri neµ-ediyoruz~ 
k~n:~ı ve zc~gin hed~?'eli bir müsaba· Müsabakamız 40 gün sürecektir. 

~ ı. Bugun bu musabakaya ait 18 (Devanu 4 uncu sayfada) 

Arazi tahriri 
Ankara, 28 (Hususi) - Finans Ba

kanlığı önümüzdeki finans yılı içinde 
arazi tahrir işinin bitirilmesi ic!n tedbir 
ler almıştır 

1 

Arkadaş Recep Pekerle arkadnı Çctinkayanın her hangi bir memleket 
davasında arkadaşça yapt1kları konuşma nruhakkak ki bugünün gençleri 
VP. varının çocukları İçin unutulmaz bir (inkılap dersi) olmuştur. 

Bürban Cabit 



u sene Bakırköye l 
rağbet çoğalmıya ba~ladı 

Göçmen borçları 
için mühim tanıim 

Borçlarını sekiz seneden 
evvel verenlerden borçla
nnın nısfı alınmıyacak 

' 2 

, 
Bu 

aksam • 

- ''* _ , 

sinemasmda 1 
S GÜZEL FlLM MÜSABAKASININ 2 NCl GALA MÜSAMERESİ 

Sesi ve güzelliği ile MARLEN D1ETR1CH ile rekabet eden 

ZARAH LEA R 
emsalsiz Jlldız: Avusturya filmlerinin en gazeli ve halihazırda 

bütan dllnyu sinemalarında gösterilmekte olan 

Memleketimize komşu memleket -
lerden muhacir olarak gelen vatan -
daşların yerleşmesini ve çift çubuk 
sahibi olmasını temin için hükumetin 
bunlara tohum, hayvan, saban, tarla 
verdiği malumdur. Devlet bunlardan 
bu malların bedelini 8 sene müddetle 
istemektedir. 

DAN S DEVAM EDiYOR 
şahserinde görünecektir. Mevzuu, musikisi ve mizanseni fevkaladedir 

ve cidden tekrar tekrar görOlmeğe şayan bir filmdir. 

Bugün son Uç matinesinden istifade ederek 
GARY COOPER'in ilk müsabaka filmi 

BAKi DELIKANLI es erini görUnUz. 

·----·---._.._ ____ _ 
Eczacı ve Tabip Alrnacaktır. 

Bakır köy 

Maliye Vekaleti dün defterdarlığa 

gönderdiği bir tamimde sekiz senenin 
hitamından evvel bu mallardan dolayı 

. devlete borçlandığı parayı ödemek ü
zere müracaat edenlerin borçlarının 

nısfının alınmamasını bildirmiştir. 

Senelerdenberi yol masrafı, mekteb· zamimeten bir orta mekteb açıldı. Bu
ıizlik ve susuzluk gibi müşkülatla kar- gün bu orta mektebe 500 talebe devam iki vilayet ve 131 

Kazada hükum et 
D oktoru yok 

Askeri Fabrikalar U um 
Müdürlüğünden: 

tılaşan Bakırköyünün yerlileri, bahu- ediyor. Ankara civarında Kayaf, Küçükyozgat ve Erzurumda kullanılmak üzere bir ope• 
ratör ile iki tabib ve bir eczacı alınacaktır. İsteklilerin is~ida ve veaikalarile Umum 
Müdürlüğe müracaatlan. ( 2305) sus son seneler zarfında evlerini ya ki- Bu sene sonlarına doğru Bakırkö -

raya vererek veyahud da boş bırakarak ye terkos suyu da akmış bulunacak -
1stanhula nakle mecbur oluyorlardı. tır. Arteziyen sondaj ameliyesine de 
Bu göçüş geçen sene kesafet ve ehem- başlanmıştır. 
miyet peyda eylemiş ve hemen her so- Nafia Vekili Bay Ali Çetinkayanın 
kakta iki üç tane kiralık hane levhası büyük bir muvaffakiyeti addedilen 

Türkiyenin muhtelif kazalarında 
1 ~1 hükumet tabibliği münhaldir. Ay
nı zamanda iki vilayet merkezine de 
henüz hükumet doktoru tayin edil -

. ___ _,,, __ 
----~ 19 MAYIS 
ATATÜRK GÜNÜ AÇILACAK 

SAMSUN 4 ONCO YERLi MALLAR SERGiSiNE göze çarpmağa başlamıştı. Gittikce tren fiatlarının tahmin cdilcıniyecek memiştir. 
tenhalaşan köyün yerlileri ve emlak kadar indirilmiş olması, bu yıl Bakır - Türkiye içinde münhal ebelik bu · 

h"bl · · k'lA ·ıe 1 l k k" .. u··n esk' ~bet" · b 1 d ... lunmamaktadır. Yeniden mektebten sa ı crı partı teş ı atı e e e verere oyun ı rag ını u masın a a- ı . 
buna bir çare aradılar. Her tarafa baş· mil olmuştur, tenzilatlı tarife başla -1 ~ık~nlarla dıploma!arı buluAnu~ da ebe· 
Vuruldu. 'k' ·· f d B k k" ·· d !ık ısteyenler Sıhhıye Vekaletı tarafınyınca ı ı gun zar ın a a ır oyun e 

Merkezde mevcud üç ilk mektebe bir kaç ev birden kiralanmıstır. dan sıraya konmuştur. Her boşalan 
_________ ..... ' yere listede sırası gelen eh!! tayin olu-

K üllür işi eri: blüzelerde: nacaktır. 
Sıhhiye Vekaleti hariçten mukavele 

Mektepleı in tatil tarihleri 
tesbit edildi 

Dün vilayette vali muavini Hüdai 
tabanın reisliği altında kültür di -

rektörü Tevfik ve ilk tedrisat müfet -
tişlerinden ibaret «ilk tedrisat» meclisi 
toplanmıştır. Meclis İstanbul vilayeti 
mekteblerinin tatil ve İmtihan zaman· 
larmı ve başöğretmenlerle kültür iş -
yarlarının makam maaşlarını tesbit et
miştir. 

Verilen kararlara göre şehir okulla
rının birinci, ikinci, üçüncü ve dör -
düncü sınıfları 2!J mayısta tatil edi -
lecekler ve beşinci sınıf imtihanları :31 
mayısta başlıyarak 12 hazirana kadar 
ikmal edilecektir. 

Köy okulları 15 mayısta tatil edi -
lecekler ve son sınıf imtihanları ~1 ma
yısa kadar devam edecektir. 

İstanbul ilk okulları 4 teşrinievvdde 
tedrisata ~lıyacaklardır. 20 eylulde 
kayıt muamelesine başlanacaktır. 
Başöğretmenlerin aldıkları makam 

tahsisatının mektebin talebe adedile 
rnütenasib olması muvafık görülmüş 
ve bu esas dahilinde talebesi 400 e ka
dar olan mekteblerde başöğretmenin 
J O lira 450 den 750 ye kadar olan mek 
teblerde 12 lira 750 den sonra 15 lira 
makam maaşı almaları, yatılı okulla -
rın başmuallimlerine 18 lira, kültür iş
yarlarına 20 lira verilmesi kararlaştı
rılmıştır. 

•• • • 
Un11Jersıtede: 

30 Rumen üniversitelisi geldi 
Dün şehrimize 15 şi erkek, 15 şi 

kız. olmak üzere otuz Rumen Üniver
site talebesi gelmiştir. Talebeler lstan
b ul kız lisesinde misafir edilmişlerdir. 

Kendilerine şehrimizin görülmiye 
değer yerleri gösterilecektir. J\·1isafir -
ler, Taksim abidesine de çelenk koya
caklardır. 

Toplantılar : -----------------Sami Karaydin konferansı 
Eminönü Halkevlnden: Perşembe gijnil ıa

at 18 de cvlmtztn Cağaloğlundaki merkez 
salonunda. Bay M . Sami Karayel tarafından 
<Spor ve Dlın) mevzuu üzerinde bir konfe
rans verilecektir. Herkes gelebilir. -·- ~ ... M fİ.AN .. __ _ 

Osmanlı Bankasından: Osmanlı banka· 
' nın Galata, Yenicami ve Beyoğlu daire
lı:ri, Bahar bayramı münasebetile 1 mayıs 
S37 tarihincle kapalı bulunacaktır. 

A yilsofya minarelerine çiui k onuyor i:e ecnebi hemşireler getirtmektedir. 

Ayasofyıa minarelerinde e.sk iden Çi- Bunların vazifeler.ine nihayet verile • 
ni vardı. Bunlar mürurt zamanla dö· ı cek!eri etrafında bazı gazetelerde do -
külmiiş, sonra da yeriı! P. konmamıştı. inşan şayialar asılsızdır. Bu gibi hem· 
Müzeler idaresi Ayasofyanın sıvafarı ~irelere şimdilik ihtiyaç görülmektedir. 
ile beraber minarelerı::ı i tamir cttiir- Yalnız, bundan sonra kabile mekte -
kcn eski çinilerden elde mevcut bir ta bini en iyi derecede bitirenler arasın -
~esini~. aynen örn.~klerini si~ariş etmi1~ da bir seçme yapılarak, Avrupadaki 
tı. Bu ornekler Kutahyada ~apıl'ıp ge maruf hastanelere staj yapmağa göu-
miş, yerlerine takılmava ibaşlanmıştır. d .1 k · B l t ·ı b't' · · . erı ece tır. un ar s a1 arını ı ırıp 
Mollagüranide bulunan mozayıkler idik b' h · ı 'ht' . .. . . . ge ce ecne ı emşıre ere ı ıyaç aza-
Istan'bulun fethınde khseden camıe lacağından bu gibilerle yendien muka· 

tahvil edilen Mollagürani carniinde, bi 1 1 d 1 k yacak ı . ve e yapı ıp a a ı onmı , sa ıve· 
nanın Narteks kısmını teşkıl eden ga- .

1 
k . 

l . . .. t " d ...n-· kubb ı . 'k rı ece tır. erının us un "'~ı f .. erın mozayı -
le dolu olduğunu merhum Müşir Fua· Polisi e: 
d in o2tu H\dayet Maarif V ekale'tine 
bild irmiş ve tetkik müsaadesi almıştır. 
Hi)daye'tl, .camide tetk ik:<>re ibaşlamış
tır. Sıvalar arasında baz· mozayiklere 
tesadüf edilmiştir. Dün ll"h muharrir i
miz Hıdayetle görüşmüştür. D;yor k i: 

- Tetkiklerime devam ed;yorum. 
Mozay!klerin bulunmasında inkişaf 
vardır. Bu şekilde mozayikler, k lise -
den camie döndürülen diğer yerlerde 
de vardır. 

Miilefer rik: 
Elektrik Şirketi meclisi idare azalığı 

Müteveffa Mareşal İzze1ten münhal 
bulunan Elektrik Şirketi ida re meclisi 
azal ığına Şark Şime rıd iferleri sabık 
Meclisi ddare azasından emekli Albay 
Saffet intihap ve tayin €'dilmiştir. 

Bir Mayısta resmi daireler kapalı 

1 mayıs cumartesi günii bahar bay
ramı münasebetile bütiin resmi mües -
seseler kapanacaktır. Bir çok hususi 
müessese sahibleri o gün müessesele -
rinin kapanması mecburi olup olma
dığını merak etmişler ve tereddüde 
düşmüşlerdir. 1 mayıs bahı:ır bayramı 
günü hususi müesseselerin kapanması 
mecburi değildir. 

18 Türk hududumuza iltica etti 

Bulgaristandan, T rakyaya 18 Türk 
iltica etmiştir. Bunlar hakkında tah ki· 
kat yapılarak mül~eci addedilecekler -
dir. 

Avrupa banliyösünde talebe 
karneleri 

----Bir hamamcıya ot omobil çarph 

Aksaray hamamı sahibi 7!> yaşında 
Ahmede dün aksam Beyazıt meyda
nında 1 ()f>'.l num~ralı otomobil çarp
mış ve sol ayağından yaralamı ştır. O· 
tomobil şoförü Halil yakalanmıştır. 
Yaralı Cerrah paşaya sevkedilmiştir. 

Bi r çocuk pencereden düştü 
yaralandı 

Kasım paşada Yakub ağa sokak 11 
numarada oturan amele Ahnıedin bir 
buçuk yaşındaki çocuğu Sezai pence
reden düşerek ağır surette yaralanmış
tır. Yaralı çocuk derhal Et fal hastane
sine sevkedilmiştir. 

Bir klişeci kezza pla yandı 

Ankara caddesinde 8 J numaralı 
çinkograf atölyesinde çıraklık eden A
gop diin Marpuççulardan bir teneke 
dolusu kezzap getirirken ayağı kay -
mış ve düşmüştür. Dökülen kezzab 
Agobun sol ayağını ve kolunu yak -
mıştır. Yaralı derhal Cerrah paşaya 
kaldırılmıştır. 

Eroinciler hakkındaki tahkikat 
devam ediyor 

Dün Cerrahpaşada bir eroin imalatha -
nesi meydana çıkarıldığını yazm ı ştık. Polis 
tahkikata ehemmiyetle devam etmekte -
dir. Bu ~ebekenin evvelce yakalanan ero
incilerle de alakası olduğu anlaşılmı~ ve 
sabıkalılar tevkifhaneden getirilerek eroin 
fabrikasını işleten sucu Mu~taf a, Ermeni Ni
oan, Ali Rıza, Zehra ile müvacehe edil -
mişle. dir. 

Devlet Demiryolları Avrupa hattı Bir kaza neticesi yaralanan suçlu santral 
banliyösünde ihdas edilen talebe kar - memuru Mustafa Cerrahpaşa hastanesinde 
nelerinin verilmesine dünden itibaren ölmüştür. Polis tahkikata ehemmiyetle de
başlanmıştır. Fevkalade tenzilatlı olan vam etmektedir. 

-· •• 1 .... . .... ........... ·-·--

bu karneler cumartesi sabahından iti· Karneler kilometre esasına göre muh-
baren meriyet mevkiine girece~.tir. ! relif fiatlarla verilmektedir. 

iftirak ediniz. 

"t'lon Posta,, nın 
Müsabakası: 

(Baştarafı 3 üncü sayfada ) 

Şimdi müsabakanın esasını .mıata -
lım, 40 tane tanınmış simanın fotÖğ
rafını aldık. Her fotoğrafı üçer parça
ya böldük. Bunları birbirlerile karış
tırdık. Bu parçalardan her gün Iaalet· 
tayin üç tanesin i neşredeceğiz. 40 gün 
bitince elimizdeki resim parçaları da 
bitmiş olacaktır. S izlerden bu resim 
parçalarının her üç tanesini bir araya 
yapıştırarak bir fotoğraf vücude geUr· 
menizi istiyoruz. Bu iş sizin için hiç te 
zor olmıyacaktır. Çünkü gördüğünüz 
gibi bu üç resim parçası ile beraber 
ayrıca parçaladığımız resimlerin asılla
rını dıa neşrediyoruz. 
Parçaların yanında hergün tanınmış 

bir simanın fotoğrafını bulacaksınız. 

Parçalardan biri bu resim, diğerlerı 
daha evvel çıkmış veya daha sonra çı· 
kacak resimlere ait ol abilır. 
Yapılacak iş şu: Bu resim parçalarını 

kesip saklamak, yanlarındaki modelle· 
ri de kesip ayrıca hıfzetmek, resim neş
ri bittikten sonra modellere bakarak 
her üç resim parçasından bir fotoğraf 
meydana getirmek. 

Bu suretle elin izde 80 resim olacak, 
bunları sarih isim ve adresinizle bize 
yollıyacaksınız. İşte müsabakamı.zın e
sası bundan ibarettir. 

Resimlerı:in gönderme müddeti gaze· 
tede resim neşri müddeti bittikten son· 
ra üç haftadır. Bunu mi.iteakıp netice 
ilan edilecektir. 

Birinciye bir beşibiryerde altın, ikin· 
ciye 2,5 liralık bir altın, 3 kişiye birer 
altın, 1 O kişiye yarımşar altın, 20 ki
şiye çeyrek altın ve diğer 165 okuyu· 
cuya hoşlarına gidecek hediyeler vere· 
ceğiz. 

A • 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi 1888 

• İdare merkezi: 
İstanbul (Galata} 

Türkiyedeki ıubeleri: 

İstanbul, (Galata, Yenicamn · 
İzmir, Mersin. 
Adana bürosu 
Yunani•tandaki ıubelai 

Selanik, Atina, Pire. 

• 
Her nevi banka muamelatı 

İstanbul ve Galata şubelerinde 
Kiralık kasalar 

Gene kitap 
Meselesi! 

(Ba.~tarafı 2 ncl ~:ı~·fada) 
inkılapçı e lidir; onun eli de bu .işe ya· 
pı.şmalı ve Tüııkiyede kitabı ucuzlatma 
için biır kitap rejimi, b ir kitap ,siyasetı'ı 
tesis etmelidir. Kitap ya1.1nak isteyen· 
ler, kitap tabileri ve kitap okuyucula
rı, bu iş için, Maarifin karŞısına geç· 
mişler, «yardım!» diye yalvarıyorlar. 

Muhittin Birgen 
--. .... ' ··--~·----...... ·-- ..... ~.._....._.._ 

OSMANLI BANKASI 
TüRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARiHİ: 1863 

Sermayesi: 10,000,000 İngiliz llrası 

. 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 
Paris) Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyalleri 
vardır. 

Her tUrlU banka muamefef eri 
yapar. 

~L ................... mı.I, 
. . ... • • • 1 t ;:;.e 1 •• ·- • • ı::=.es::::. ... 
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~' l ____ Y_e_n_i_n_e_şr_i_y_a_t __ 
Orman ve Av - o.Türkiye Ormancılar CC' 

mlyetlıı tarafından çıkarılan bu mecmuanıJl 
mart sayısı yeni orman kanunu mUnasebC" 
tile revkalfıde bir sayı olarak intişar etınl§: 
tir. Bu sayıda orman kanunu tam oıarnl' 
verilmektedir. 

AR - Memleketimizin yegane plastik san' 
atlar ve arkeoloji mecmuası olnu AR'ın dör;. 
düncü sayısı çok zengin ynuıaı ve bir ço ~ 
nefis resimlerle çıkmıştır. Bu sayıda suu, 
Kemal Yetıı:in'in Vedat N~dim Tor'ün. Re11~1 
zl Oğuz Arık'ın Nurullah Berk'in ynzılll 
vardır 
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Muşta tütün müstahsilleri lehine 
isabetli tedbirler almdı 

Çocuk bayraniı yurdun her yanında 
emsalsiz tezahüratla kutlulandı 

M 
llefasuş. (Hususi) - Tütünlerimizin 
}'iik b:tı ve kokusu bu mıntakada bü
liiec ;r ~öhrete sahiptir. Fakat burada 
ti.in ~~. ~~ rnübayaa yapmadığı için bü- kilo fazlası ile 49778 kilo tütün satın 
"ltnekutu~Ieri inhisar idaresi mübayna alınmıştır ve müstahsile 14712 lira 

bulunmuşlardır. Bunun üzerine 936 
mübayaası sonbaharda yapılmış, 
48281 kilo tahrir tahakkukundan 115D 

kilo t~.e~.ır. 1935 de burada 5:Hi15 para verilmiştir. 
ii52:;eukt~n tahakkuk etmiş, bunların .....-14 kalede verilen baloda bayanlar milli kıya fetlen1e 

dan •. .> .. ,.~osu inhisarlar idaresi tarafın- Bu suretle de hem tütüncülerin eli- Milli hakimiyet ve çocuk bayramı 
t / ı J/ ı· I ne bol para geçmiş, hem de kaçağın her tarafta oldug-u aibi Keçiburluda, oaki 18, ~ ıraya satın a ınmış, müte - • 
·için k 3.~9 kilo noksan zuhur ettiği önüne ieçilmiştir. Bu tedbirin saye - Somada, İpsalada, Maraşta, Cazian • 

ar,, - sinde l D:J7 mahsulünün de 150 bin tepte parlak t h'' ti k tl l "İakad ~ga sarfedilmiş 8ddolunarak • eza ura a -u u anmış-
1'üt~rları mahkemeye verilmiştir. kilo olarak istihsal edileceği anlaşıl - tır. 

\'e tn"~nler sonbaharda hazırlcmdığı mıştır. SAMSUNDA bayram haftası için
dar \~Yea zamanı olan ilkbahara ka- Gerek başmemur, gerek eksper köy- de Fadıl kadı, 2~ nisan, 1 H mayıs, 
l'adı~a ıbinin elinde kalarak ziyaa uğ- lülerin iyi tütün yetiştirmeleri için çok Dumlupınar, İnönü, Sakarya İsmetpa
~ald~~ ~e. kaçağa sarfına da meydan çalışmakta ve bizzat cins tütün to - şa ve cumhuriyet mekteplerinde mii
l'a.hi~ı ıçın inhisarlar başmemuru İb - humları getirtip köylülere dağıtmak - samereler verilmiş, parkta hır balo 
baha dve eksper Hakkı tütünlerin son tadırlar. Hendekten de tüti.in tohumu tertip edilmiştir. POLATLIDA at ya-

r a ll'lübayaası ıçın te~ebbüslerde getirtilmiş ve köylülere dağıtılmıştır. rışları ve pehlivan güreşleri yapılmış, 

G ·-· Haymanalı Bektaş, Rizayı yenmiş 

elibolu elektrik Bir köy korucusu Pulatlılı Recep Haymanalı Hüseyinle 

f berabere kalmış, lzmirli Hüseyinle 

abrikası açıldı köy}ÜsÜnÜ öldürdü Adapazarlı Cemal güreşmiş, mükafatı 
Ça Adapazarlı Cemal almıştır. 

l\ıik nakkale (Hususi) _ Cenera1 İpsala (Hususi) - Hacıköyünde O 
teaj ışın başkanlığında bir he) etin jJa- Lir cinayet olmuş, köy korucusu köy B RHANJYEDE M. Çakıroğlu, 
~bo~de olarak hususi bir vapurla Ce -J halkından Celil isminde birısin, öldür- Fahri Güney, bayan Nimet nutuklar 
dol Uya gidildi. Kasabanın her tarafı müştür. Celil gece evine dönerken yol- söylemişler, talebeler Halkevinde gü -

<ışıld H lk d k' k l zel müsamereler vermişlerdir. Cel'b ı, a evi konferans salonunda a ôy orucusuna rast amış, araların-
e~ olu talebeleri tarafında~ bir mü- <la nedense bir münakaşa çıkmış, ko- SINDIRGIDA birinci ilk okulda 
~il/re Verildi ve Akın piyeRi temsil e- rucu da Celili korkutmak~ ınaksadile muallimler toplantısı yapılmış, mual -
letd~· Keşanlılar da Gelibolu ya gelmiş- ııilôhını ona doğrultmuştur. Fakat bu lim Cavit Tatlıdil konferans, talebeler 
ler· ır. Çanakkaleli ve Keşanlı misnfir- esnada silah patlamış. çıkan kurşun müsamere vermiş, kaymakam Rıdvan 
tta;rı huıurlarile Gelibolu elektrik san- Celilin kalbine rastlamış ve Celil ora- Akman da müsamerede hazır bulun
C~ ltıın küşad resmi yapıldı. Trakya cığa düşüp ölmüştür. Korucu da doğ- muştur. 
\oe nd~I Müfettişi Kazım Dirik t.ıir söylev ruca jandarma karakoluna gidere~ GOMOŞHACIKÖYDE ilk okul 

t 1 M. k '!Ah l' o •o · a ineye çaldırılan üç düdükten sı a mı tes ım etmış ve: talebelerinden elli yoksul çocuk giydi-
nr._ B C iT "Jd" d.. T l' J 

Ce11 tnotör faaliyete geçirilmiştir. - en e 1 ı 0 ur um. es ım 0 u- rilmi\itir. MANISADA Halkevi ba~ka-
. eraJ KA o· 'k ç kk . d yorum demiştir. 

'tciçtn ~zıın ırı ana ·· aıe e nı Azmi Önek, belediye fen memuru 
lqıe bn işlerini de tetkik etmiş, Kum- Zabita ve adliye tahkikata el koy - Yücel, ve bir talebe nutuklar söyle -
bo".,,.ı ataklıg· ının kurutulmuş "ahasını muştur. Celilin karısı Cevriye kocası- k 1 d l-1 lk 
' "'\.l "' mişler, Gazi ilk o u u a a evind~ 

en geçirmiştir. nın ölümünü duyunca üzerine fenalık 

M bir müsamere vermiştir. ahmudiye posta şefi gelmiş, sinir buhranıııa tutulmuş, Ke-
şanda Kızılay hastanesine naklolun _ ÇANAKKALEDE Cumhuriyet ve 

~k tevkif edildi muştur. İstiklal okulları talebeleri jımnaııtik 
~r ne~f:;i.rn.d(HMusuhsi) - YP.pı~-an teftiş- Fırat taslı yapmışlar, Haydarpa~a li.se~inden ge-
,tar d . sı . e a mudiye posta ve tel- . A ' • len 40 izci geçit resmıne ıştırak etmiş, 
~ildar aı_resı şefi Kadrın:n 1500 !lira Ke~alıy.: (Hu~usı) -. Yırm~ gün- ı Çocuk Kurumu menfaatine bir balo 
~•'.t bır parayı zimmetine geçirdiği de~berı mute .. rn.a. dıyen ycı.gan şıddetli tertip edilmiş, bayanlar baloya milli 
trı· ~ılJn,~ ·r · 'h · 1 d F ' ışt:r ""' vaz! esme nı ayet verıl - yagn:ıur ar yuzun en ·ırat suyu yfüc- kıyafetlerimizle iştirak etmişlerdir. 
~ıt. · i(adri tevkif edilmi; bulunmak- selmış, yapılmakta olan S!vas - Erzu-

h SIVASTA Siyas }isesinin .... d Q rum attında Fırat üzerindeki dııba : . , onun e 
ı~~.rnuvada bir kadm yandı ile ufak köprüleri su götürmüş ve mal- geçit resmi yapılm_ış. ılı.. okuldan ıki 

t "''ltr ( zeme naklini teını'n eden mu'"hı'm V""' tal~be söylev vermiş, okullard"' mJsCl-ıııll'ııi"d ' H .. ususi)- Bornuvada Emine ... 
'

1 e ""' büyük Pag·ast k" .. .. .. .. · mereler ve eğlenceler tertip edilmiştir l llqa ., .... z yaşında bı .. kadın, yata - . aş oprusunıın uzerın - · 
~ Ctgarasmı içerken yorganı tutuş den su geçmiştir. Köprü bekçiler tara: , KIZILCAHAMAMDA: Bir takıza
~ ~~~~yeri yanarak ölmüştür. Ka fından muhafaza edildiğinden şimdilik fer yapılmış, yatı okulu direktörü Ziya 

~==~==ı·============te=h=l=ike }_'o_k~t-ur. Önlü bir konferans vermiş, parti baş-

1 - Somada, 2 - Sındırgıda, 8, 4, 5, 6 - Samsunda, 7 - Uazla11tepte. 8 -
Kızılcnhamaında, 9 ve ıo - Slvuta yapılan çocuk bayramı tezahürat.mı göa
termektedlr. 

kanı Halit Koçak bir nutuk söylemiş, hir Halil, üçüncülüğü Müjgan Meh 
cirit oyunları ve at yarışları yaptırıl - met .. ~~~ t:>azar günleri bütün 

tlar· 
. . . Kağıth:uıeye gidecek

lermiş ... 
Hasan Bey - Yazık ki 

Haliç vapurları Babıali yo
kuşunu çıkamıyorlar. 

Hasan Bey - Ara sıra da mıştır. 
EDıRNEDE H Ik d 4 yaşından () vaşına kadar olanlar Kağı1ıhane yerine kitapha- · · : a evin e yapılan - J 

neye giderlerdi de içindeki gürbüz çocuk müsabakasında 1 yaşın- arasında birinciliği Selma Hasan Basri, 
halk bu sayed€ oraya git- dan 11 yaşına kadar olanlar arasında ikinciliği Güngör Sadık, üçüncülüğü 

meye de alışırdı. birinciliği İskender Nuri, ikinciliği Sa- Hikmet Osman kazanmışlardır. 

• 

- Niye? 



üre er acısı ·bir 
hadisenin muhakemesi R

Hidiseler ,._. __ 
8f$1Slncl 

İlin edilen 

--~------~..._----· * • 
1 Maarife nıe~am anlatamadığını söyiüycn tal~be 

1 
hakkını sahtekarlık yaparak a1mıya kalkışh, şimdi 

hakim önünde göz yaşı dökerek dert yanıyor 

Akşmı ev.ime dönmüştüm; dört yaşın 
daki çocuğum ywııma geldi: 

- Bugün neler yaptın ? 
Di~e sordum. Neler yaptığını l>irer 

birer anlattı ve oonunda: 
- ifa unutuyordum baba, dedi, yüz 

Elektrik şirketi aleyhinde açılan 
kaçakçıllk davasma dün bakıldı 

-
(Başfar•fı 1 .inei sayfada) tekemmül ettirdim. Fakat Rusyadan param vardı. Bir sakat adam geçiyor-

Mahkeme salonu, gizli bir davanın bu tarafa gEçmekliğime müsaade etme- du. Yüz parayı da ona :ve~irn. 
rüyetini 'bitirdikten sonrrı, açıldığı za- d:kıerini görünce, hududa geldim, ve - İyi ettin oğlum! 

Dün ancak iki suçlunun sorgusu yapılabildi, her ikisi 
kaçakçılık fiilinden haberdar olmadıklarını söyledil 

man sarniinin ekSEriyetlnın gençler ve Aras nehrini yüzerek aşhm. Üzerim • Dedim. O sözünü kesmemişti: 
talebelerden teşekkül ettiği görülüyor- deki evrakı su götürdü. Fakat ben de - Sak.at adama yüz parayı verdiği-
du. Müba§if·in dık sesi Hasan oğlu Mu- anaclğıma kavuştum. ı mi anneme de söy:tedım, teyzeme de 
harremi çağırdı. Muharrem ağlıyordu ... Suçunu de - söyfudi.ın, .komşu bayla komşu bayan 

Fakirane, fakat tem'z giyinm·ş es .. ğil, hayatını anJatmasma rağmen, mü- bize gelmişlerdi: Onlara da söyledim. 
mer bir genci jandarma içeri getirdi. dafaa hakkını bütün vüs'at ve $.Ümulile Hepsi. de senin dediğin gibi : 

Muharrem, bir talebedı:r. Ve bir lise muhteıeın telakki eden mahkeme onu - Iyi ettin! 
talebesi o-'lmasma rağmen sttçu da bü , konuşturuyor, o da maceTalı hayatını Dediler. Bu sefer ben sözü değiştir-
yüktür. Resmi mektep evrakında sah - büiün tafsilatiie izah ediyordu: dim: 
tekarlık yapmıştır. - Anama bakmak, okumak, adam - Fena etmi.~sin! dedim. 
Vak'anın duyulduğunu ve ilk tahki - olmak lazımdı, Ankaraya gitt'm. Ktil- Dedim. 

katın yapırdığı zaman tıadıse ile alil • tür Bakanlığına müracaat ettim. Ben - Niye baba parayı vermiyeydim 
kadar olmuş ve adliyeden sızan haber- on senedir okuyorum, tahsilim lic:ele- mi ? 
ler kulağımıza şu şekilde gelmişti: rin onuncu sınıfına muadildir dedim. - Hayır, parayı vermen iyi, fakat 

«Muharrem orta mekteb'n ikinci sl- On1ar da Baku konsolosluğundan sor - bunu henkese söylemen fena! İnsan 
nıfına imtihansız ve üçüııcü sınıfına da dular. Kültür Ba.kanliğı kooperatif yaptığı iyilikle öğünmemelidir. Bu çok 
imtihanla girmek hakkını kazanmış veı teknikomun ne olduğunu bilmiyordu. drkin bir harekettir. 
kendisine maar"fçe bu yolda tebliğat Bunu Bakıl konsolosluğundan sordu. - Bir daha söylıemem baba! 
yapılmışken, o bu e'.Takı tahrif etmiş, Gelen cevap dosyadadır. Konsolos - - Aferin oğlum. 
hayır tahrif etmemiş, c1 ne antetli bir Iuk benim teknikomun dördünci.i. Oğfum yanımdan uz:ıklaştı, elime bir 
maarif kağıdı geçirmiş ve orta mektep sömsterine kadar okuduğumu yazıyor, gazete aklım. Gazetede şu satırlar gö-
tabirlerini çıkararak lisenin ikinci sı- faJkat hangi sınıfa muadil olduğunu zürne ilişti: 

Muhakemeden bir inbba 

nıfına imtiliansız ve üçüncü sınıfına da\ söy1emiyordu. Bir düzeltme Elektrik lf:rk.eti tarafından Anadolu 1 imkan yokturh> dedi. 
imtihanla girebilir şeklinde yazmış ve Hayatta yırtınan, a·din,.,n ve muvaf- Geçen gün Çocuk Bayramı münase- yakasında ltullanılmak üzere, mukavele İmzaya birinci derecede salahiyetli 
Vekil namına imza atan ve R. N. im- fak olmak için uğraşan genç. maccrası- ı betile Çocuk Esirgeme Kurumuna yar- mucibince gümrük resminden muaf tutu • kioi arasında kendisinin de bulunduğ 
zasından da Ridvan Naf1z olduğunu talı- nın en meraklı bir taraf ~'il~ gelmişti. 1 dırnlan dokuna:n zatların i'Simlerini ya- larak getirilen malzemenin kısmen Beyoğ- ıöyliyerek, daha bazı izahatta bulun 
min ettiğimiz maarif müsteşarının im- «--Bu tead::l anlaşônaym~a Kıi1tüı· zarken ~k· isim ·yanlışlı~ı olmuştur. Ku iu ve İstanbul taraflarında kullanıldığı id • Sabah celsesi, ondan yarıma kadar eiir 
zasıru taklit etmiş ve böylece de İstan- Bakanlığı nedense tekrar sormadı ve rwna yardım eden zevat arasında şun- diasile, şirket müdür ve memurlarından rek, kaptıldı. 
bul ~rkek lisesinin üeüncü sınıfına bana bir tezkere ile ancak orta mek - lar da vardır ... v.s. v.s. İMSET bazıları aleyhine açılan davanın duruşma-! Saat on dört buçukta açılan ikinci c 
kaydolunarak üç sene k~nmış ve dört tebin ikinci sınıfına gir~ceğ'm tebliğ e- sına, dün sabah gümrük binasındaki 9 un- sede, başmühendis Jül Gillerin sorgusu 
ay kadar da okumuş. dildL Vekalette teknikomu ilk mektep- Bergama kermesi hazırlıkları cu ihtisas mahkemesinde ba~landı. başlandı ve bu sorgu da saat yirmiye ka 

Reis Refik suçlunun hüviyetini tes - ten çıkanların pratik yetiştikleri bir Bergama (Hususi) - Burada 2'.! idare komitesi azaamdan Jan L.ajyan, devam etti. 
bit ettıkten sonra maznun sandalye · _ mektep zannetmiş olacakfar ki 'bövle mayısta ya l k l k h başmühendis Jül Gilleri, kontrol şefi Emil Başmühendis, sorgusunda, 

.. · ,. . k • • pı aca o an ermes azır- r.· Sil·· d v f b ik d A l ne duşen bu talebeye: katı bır arar verdiler. l ki d 1 d' G l k . ı•ışser, an araga a r' ası mü ürü §i eorgusu yapılanın ifadesini kısmen te 

B 
. . . l d" ? a· 21 . l arı evam etme.Kte ır. e ece Zl - Tigrett.i. işletme ,ebekesi mühen - yollu cevablar vererek, «benim esas 1/ 

- u suçu nıçın ış ~ ın. ıye sor - Yaşım dı. Orta mclctebe almıyor- ı . t ·ı · · t' h ı · · · I h du la d B k l . - . yaı e cı erın ıs ıra at erı ıçm yer er a- dis.i Senpiyeri. elektrik başmühenc.liai İb - fem, inşaata nezaret etmektir. Muaf et 
. r ı. a a oryaya gııınege talıp ol - 1 E b. 
21 ya~ında o1duğunu söyliyen genç, dum, bu sefer de çok ganp bir ret ce _ zır an~ıştır ·. ~ne ı seya~ı~a~a m~~s~s rahim Haşim, Jevazım müdürü Sa dinin yanın müsaade edilmiyen yerlerde kutl 

ayağa kalktı: vabile kar.şı1aştı.rn. Fillıakika h'" ,. , t olan llımevı bınasının bıtırılmesı ıçın hazır bulundukları bu duruşmada, hüviyet- nılmaması için, muhtelif tarihlerde tarı1İ 
U\J'iC ' .. ·ı k d' B 1 b dldki ....... - Müsaade ederseniz aııJatayım, de- cüzdanımda 332 doğumlu olduöurn ~a- ae gayret gosterı me te ır. ergama er te:ı it e i "ten sonra, evrak okundu. ler aldık. Bunları maiyetime tebliğ etu ... · 

di V ıd ha 
0 

• kermesı' sı'md'y kad ] 1 t' · Kararnamede. davaya dabil olanlardan u- dedı'. 
·. e sonra gözleri yaşararak .sesi tit- zı ığı lde konsolosluktan gelen \'e . ı e ar mem eKe ımız-

Tiyerek ve samiini de müteessir ederek benim teknikom talebe~i olduğumu de görülmemiş bir kıymeti haizdir. Bir mumi müdür Alber Hansesin Viyanada Bir aralık, müdafaa avukatlanndarı 
şu sözleri söyledi: bil.diren tezkerede 191 1 ı; olarak gös- haftalık emsalsiz eğlenceler arasında c•A,nton Roye» aanatoryomunda öldüğü ve dettin, tercümanın tercümesine itiraz el 

b 1 I I h onun hakkında amme davasının ortadan Başka tercüman arandı. Posta ve telg 
. - Ben Iğdirde doğdu.'n. Harp esna- teriliyordum. Bu sebep imtihanlara a- eyne mi e şö ret kazanan eski eser-

i d 
kaldırıldığı yazılı idi. Diğerlerinin de, du- başmüdürü Mazhar Deriner, çağırıldı. 

sında Ruslar memleketimize gelrniı;ler lınrnamam için kafi gelci:. eri e görmek kabil olacaktır. Bir de -s tuşmalarımn yapılmasına karar verildiği da, diğer tercüman gibi «hukuki ve feıı 
ve beni de yabancı bir insanla esir ede- Şu vaziyete naz.aran tahsil edebil - kermes broşürü neşrolunmuştur. 1 b 
ek 

an atılıyordu. ı•tılahların tercu-mesı' gü.-lügwünden» bs 
r götürmüşlerdi. O zaman dört ya - ınekten, bu tabii hakkımdan maarifin - ·d· ·•· ·d· 1· • • .' •. · · · : • ·1 ·-1d· ·•· ·- -

0 

" rım an a 1a ıvı ne4 ıce er a ıgı.rn ve İlk olarak idari müdürlerden Jak Laı· - derek, rek.ildı·. Şı'rket memurlarından şe 
şmdaydım.. Annemden, babamdan verdiği bu yanlış kararla müebbeden ff k. ;_ ·d • b " . ' . . muva a ıyet ~azan ıgım u numa - yan sorguya çekildi. Kendisi, şu cevabları ke dairesinden Refiğin tercümanlığile i9 

kardeşlerımden ayrılmıştım.. Baküye mahrum edılıyordum. l l l 1 Ort kt . d' f . . . . _ ra ar a an aşı ır. a me cp talebesı ver ı: ticvaba devam olunarka, müddeiumuJ11 
gelm~~~ orada çalıştım, bır taraftan Hakk~~m .. h_ll~ye muracaat etmekten olaydım ıbu muvaffakiyet! gösteremez- - Bu iş, daha ziyade fen dairesinin va- ğin ve avukatların sorduğu suallere ce</ 
ekmegımı kaz.andım, bir taraftan da o- başka turlu 1stıhsal etmenin imkanını 1 dim. Sonra Sovyet konsoloshanesinden zifesidir. Oradaki mühendislerin itidir. Ta- ]ar alındı. 
kudum ve kooperatif teknikomun dör- bulamadım. Mektepler açılıyor, vakit de sorunuz 0 zaman go··r""c"k.s' . k" b.. ı · '-' 1 IAk d d ı 1-:1e d" .. · d KülC Bak l - d .. . , "" " ınız ı 11 m<ı zemeyı ~m a ırsa. 0 a a • ar u Neticede, bwnühendiain ve öte~ 

uncu s<Eıestrine kadar ~ldirn. An- geçıyor u. ur an ıgın a omime teknikomun dördüncü sömesteri bizim Reis Atıf, sordu: sorgularına devam edilmek üzere. du 
nemi, babamı ve kardeşlerimi ölmüş gelene yalvardım, kimse beni dinleme- onuncu sınıflara muadildı. - Bu davada bahsi geçen malzeme kar- manın devamı, 7 mayıs saat ona kaJdı. 
zannediyordum. On beş sene sonra bir eli Ben de hakkımı bu yolda almaktan Mahkeme bu hususları tahkik et- şıyakaya tahsis edilmiş olduğu halde, bu Paçavracıyı öldürenlerin 
~n annem.den bir mektun aldım. Ba- başka çare göremedim. mek için davay1 talik ettı ve meram an- yakada kullanıldığını size haber verme - muhakemesi 
ku~an memlekete firar edenler benim Sözlerimin doğru ol'duğunu şöyle is- latama<lığı için hakkım sahtekarlık ile diler mD 
sag olduğumu ona söylemişler. beni a- bat edebilirim. Dört ay kadar onuncu almağa karar verdiğini söyliyen bu 1 - Hayır. Zaten ben ~irkete 1 eyllil 1931 
r~tmış. Artık memlekete 'aönm~iy - sınıfta dkudum, numaralarım mektep bedbaht genci de tahliye etti. de intisab ettim. 1936 da da seyahatte i-

dun. Konsoloshaneye gittim. Evrakımı idaresinde vardır. Bütlin arkad.::="'~la,,- ""KadMl· · · .... "· · · · · · · ·KOJ·· · · "jf-'di,' · "·;· dimi 
- Yani, hiç bir şey bilmiyorsunuz şim-

di de? 

...-, ıı• .. e 1 - E. şimdi biliyorum tabii! 

C ON U L 1 S LE R 1 ' 
Reis Atıf. ~ıkan yeni kanuna dair şİr -

· ... Tayyör modeli ket şeflerine gönderilen bir tamim etrafın-
~ da izahat .isi .,li ve bazı cevablar aldı. 

Suçlu: 

/Jıi genç kız 
Arasında 

Bir genç erkek •• 
«Evlenmeık mecburıyetindeyim. 

önümde iki kız var, ikisinden .birini 
tercih edeceğim.• 

Birincisi gürel, tahsıl görmüş ve 
büyükçe bir servetin varisi. 

İkincisine güzel denemez, ıtahsili 
daha az, serveti ise h •ç yok, fakat 
ben bu iıkinciye rnailım. 

Annemle meseleyi münakaşa et
tik, o, birincinin taraftarı. diyor ki: 

- cSewniyorsun, fakat muhab : 
bet yckdiğerinize alıst1ktan sonra 
gelir, ileride sevebilir~in. Kızın ai -
]esi zengin, münasebe11ermin da ı re-
~i geniştir, işinde sana var<lımı olur. 
Isti'kbalde daha geniş ya~arsınız. Ben 

bu fikirdeyim, bunur:ia heraber ikin
ciyi de alabilirsin. En küçük itirazım 
dahi yok. Siz ne deı:.iniz?» 

* - Bana bu mektubu yazan oku -
yucumun annesi vanılıvor: Tanıs -

~ . 
manm ve alışmanın ilerlemesinden 

sonra, aşkın gelmesi mümkündür. 
Fakat umumi kaide olarak gelen aşk 
değil, dostluktur. 

Servet bahsine gelmce: Kız bu -
gün zengin değil, ancak annesinin, 

ha!basının ölümün.den sonra servet 
sahibi olacak, servet zamanımı?Xla 

istikrarsız bir varlıkt;_r, yıiiarca son
raya kadar devam edip etmiyeceği 
befü değil, bundan başk2 zengin o~ -
mak için ıb'risinin, batta ıki kişi,1in 

ölümüne göz dikmiş vaziyette bu - ı 
lurunak hiç te hoş bir şey sayılmaz. 
En nihayet gençlik yılları g~ikten 
som~a gelecek servetin eıhemrniyeti 
sıfırdır. Gönlüm çarprnadıktan sonra 

otomobili, kürkü ve elması pekala 
istihkar edebilirim. 

Delikanlı, mektubundan istidlfü 
ettığime göre paraya muhtaç değil-

çalışıyorsun, kazanıyorsun. Gönlü -
nü tatmin etmiye bak, sevdiği kadı

nın yanında, sevdiği çocuklarının a
rasında, sevdiği muhfüp yaşamıyan 

milyoner aksi halde bulunan fakire 
gıpta €der, emin oL 

TEYZE 

( 1) Siyah yünlü ku~tan tayyör, 
Biçimi çok sade. Geniş «rever» }erin ü
Z€rine çam dalı şeklinde ıbeyaz sedefler 
konulımuştur. Başındaki (tok) siyah 
fötr'dendir. 

- Bu hususta 1 şirket mensublarına yeni 
kanundan bahisle bir tamim göndeYmek -
le kendilerinin nazarı dildcatinı cclbettim, 
dedi. 

füyaset, alakam yok 
cevablara bir aralık: 

şeklinde veri1en 

- Siz, de<:lj, mesela muhasebe kasasın
dan 5,000 lira çalsalar, bununla alakadar 
olmazmısınız) 

- A, o başka .. para me!elesi b~ka, e
fendim I 

Jan Lajyan, tir kete Anadolu yakasında 
kuJlanılmak üzere, (( 750,000 lira haddine 
kadar kıymet tutacak& gümrük resminden 
muaf eşya getirmek hak ve salahiyetı ve
rildiğini, ancak bunların hangi tarihte ge
tirildiğini bilmediğini söy]iyerek, riyasetin 
«evrakı müsbite)) hakkındaki sorgusuna 
karşı ihraç bonoJ&nnın, ancak 19 3 3 den -
heri olanlarının elde mevcud olduğunu di
ğerlerinin de imha ec~lmiş bulunduğunu 

söyledi ve sözüne şöyle devam etti: 

- Defterlere gelince, onları tam 15 se

ne muhafaza ederiz. En son yakılma mua
melesi, 1933 tarihinde vukua gelmi~tir. 
Ben fazla teferrüatla meşgul değilim 1 

<ıEvrakı müabiteı> bahsindeki başka bir 
suale karşı da. c 19 3 3 e kadar toplananlar, 
yandı, kül oldu. Ondan öte, 19 34 den be
risi mevcuddur. Daha evvelkileri bulmağa 

Geçen sene martının üçünde, AhırkaP1 

bir paçavra deposunda bir cinayet olı11 
paçavracı Salim hoca öldürülmüştü. De 
da yatıp kalkan ve ora<l" bekcilik edeo b. 
adamın, paçaVl'a çalmak mak'!adile Ser 

ve Abdullah adlarında iki kişi tarafıııd' 
tasarlanarak öldürdükleri neticesine V

1
\ . o• 

rılınış, fer' an ilgjli görülen Saime isroııl 
bir kadın da davi\ya dahil olarak, ağır '~ 

d d b 1 D .. .. •·1 n lii' za a uru!lma nş amıştı. un goru e.. , 

zum üzerine ağır ceza hakyeri tahkik.ali 1; 
pan müddeiumumi muavini Cevdet ile 11 

1i tıp Enveri dinlemiş ve duruşma b3~ 
§ahidlerin celbi için 31 mayısa. LırakılJ11lf 

H~zinenin şeker şirketi aleyhindf 
açllğı dava . ' 

Hazine tarafından Al pullu şeker fabfl ,-
kası aleyhine, avans ve inhisar resmıı1d ıJI 
800,000 küsur lira isteğile açılan davıl:-, 
duru~masına, ikinci ticarntte dün de" 
edilmiştir. 

Bu davada, şirket avukatları, tasfıy~; 
manında alacaklıların müracaat etmesı ııiO 
zumu ilan olunduğunu, o zaman ha:zİ!le. , 
müracaat etmediğini, dolayısile de hıııt I' 
neni!l şimdi ancak tasfiye heyetim da"~ ı9' 
debileceğini, bu heyetin, defterlere b~1'' 
hazineye olan borca intikal etmesi lilP ,ı 
geldiğini ortaya alarak, sirkete busıııil 
tevcihinin menbaını istiyorlardı. ~ 

İkinci ticaret heyeti, dün lm hu~u91' , 

kararını bildirmiştir. Bu karara göre. >'~e' 
pılan tetkikatla hazinenin şirketi dava e ,., oo•· 
bileceği neticesine varılmı~tır. Bundan - ,,,f 

•"' ra, tahkikat tamik edilerek, tekrar u~, ,ı 
heyete verilmek iizere, do.,yanın ta ııt' 

hakimi sıfatile azadan Fahriye tevdiı ı.. 1 

laştırılmıştır. 



Kılıbık kocalar 
M t 1:-:ıanm telero

llu ça d. ı. telefonu 
ıçtızn: 

~asan yol gösterdi. Ilır salona gir · 
<hğu:ı:ı S~Ion epey kalnba!ıkü. Tanıma -
eı.n Ulsan1ar çoktu. Fakat ~anıdığım 
Cia .d~rkaıtlerin yılıde dok..am da ora-

ı ıler. 

&&.~la~ verdim. Selamımı aldılar. Yer 
' i :Jc~ rd~_ler, <ıturdum. Heyeti idare -rei· 

Ur suye ç1kl1. 

eı-;: Bir teklifim var arka~lar. Kon
h le aramızda bulunan1erın en iliti -

!1 riyaset etsin. 
J\zadan biri elhıi kald.Jrdı: 

'ıı - En ihtiyarı, ve ayni 7.anl&nda da 
Çok dayak yemiş olar..ı.. 

- l<abui! 
' \retnıış· üt b. a.1:..-- L..- - d w d~rı . ır .. .G.J., <U ı ... ursuy.e ogru 
lnık ~dı. Y~zü gözü .şişti El!erinde tn-· 
lağı J'erlerı vardı. Buml! ezıkti ve ku
Çtkt~·ın alt tarafı kopmustu. Kürsüye 

ttı,~ rısından day.ak yediğini mahke -
Cia e- haber veren .ceır.iyıetımiz azasın· 

tı liasanın \'azıyclinin :nüzakeresi:ıt 
~· bu USfıade ederseniz id<...re: heyetinin 
......_husustak· raporlannı rla okuyayım: 
QL Okuyunuz; dinliyor.ız. 

l("Ur: 

SON POSTA sayfa 7 

Hepimizin yiizünü kızartacak bir hadise 

Fuzulimizi 
vatandaşdan mı 

l 

. 
------_.llL...-;..:__~_.___.-.;.__...____ ~ 

Fuat Köprülil 

Sül~yman Sıtla 

Tifo vak' alarına 
Karşı tedbir 
Alınıyor 



CY ugoslavya Notları 1 

Kafkas Şahikalarından 
Karpat Eteklerine 

Kadclr Yayılan Şa_rkı · 
-

.... 

Bled ufacık gölü, adacığı ve ilahi dekoru ile bir cennettir 

Makedonyayı Se-~ Yazan: ;:ı Evvela, hayı~ 
1aniğe kadar tanı· ~- 1 ""'*=-- (i) ~ ___ üşen ben, sonra, 
rıın; Hırvatistanı ~..I~ türkünün kafkasç~ 
muhtelif vesilelerle sını birlik'te teren-
biraz daha iyi 1:anırnıştım; ~ki Sırlb'is· nüme başlayınca Asını şaştı, kaldı. De
tanı ise ancak bu defa biraz tanıyalbi1· mek, bu, bir Türk havası idi! 
dim. Fakat, Belgradda, Yugoolavya • O gün, yolda da'ha bir çok hava din • 
mn muhtelif köşelerine mensup insan· !edik. Bunların bi'r kısmı, Makedon -
!arla 'tanıştıkça şunu gördüm ki, Tür - yaya ait halk havaları · ki me'lodileri 
kiye ile Yugoslavya arasında, büyük hep b!zim tanıdığınıız şeylerdi - bir 
bir sulh ve istiklal siyasetinın temelini kısmı da doğrudan doğruya Kafkas ve 
teşkil etmek üzere inkişaf eden dostluk Anadolu havalarıydı. Bunların hepsi • 
ve ittifak, sade bi'r takım siyasi zaru • nin güfteleri, sırpça Ve? hemen hepsi -
retlere değil, belki de ayni zamanda nin de güfteleri tercüme değil, türkçe· 
büyük lbir kültür alakasına istinat eıt· sinden lbüsbütün ayrı olan şeyleıtH. 
mek gııl>i çok kuvvetli alakalara da sa- Benim bu işlere alakadar o1duğumu 
thiptir. Tül'k okuyucul<rrına bugün, gören meslekdaşlar, akşam :beni :bir 
buna dair bazı malfunat vermek is'te - çalgılı kahveye götürdüler 
dim. - Burada Yugoslavyanm en güzel * sevdalinkalarını dinlersiniz. 

fstanbulun, Bizans ve kilise musi · Dediler. 
kisi Ile çok karışmış olan kiasiık nağ - Sevdaiinka, sevda şarkısı, liTik ve 
mesini biır tarafa bırakırsak, kulağımı- halk şaricılan demektir. Sırpça, lirizmi 
za temiz bir Türk melodi~i geli'r. Bu böylece, sevda ile karıştumış ve bu 
melodiyi çok iyi tanırız: Anadolu dağ· türkülere bu ismi vermişti. 
Jarının her gün birinden ötekine akse· Bir çok sevdalinka clinledik. Bun -
den, çdban kavallarının mce olukların· ların araların.da: 

dan süzülüp akan bu melodiye türkü Katip benim, ben kitibin el ne karışır 
derler; türkü, yani Türk melodisi'. Bu Katibime setire palto ne güzel ya -
melodi İstanbul şarkısına, yani şarklı raşır! 
musikisine de biraz girmiştir; fakat, o- Gibi lsta·nibul şarkılarının sırpça 
nun en saf seslerini ancak Anadolu o- güftelisi olduğu gibi doğrudan doğru
valarında ve bilhassa, gc~nlerde Tür· ya türkçe söylenen: 
kiyeye gıelınfş olan Bela Bart.okun de· Çaresiz dertlere düştüm, yok mu ba· 
diği .giıbi, Anadolu dağları arasında do· 
laşan göçebelerde duyabiliriz. Kürdi, na bir çare! 
Daği, Hüseyni, Daği Hüseyni gibi isim· Gibi Türküler de vardı. Sı·rpça güf· 
lerle yadedilen bu melodi, sade Anado· telileri halk nasıl hararet ve heyecanla 
]unun değildiıı-; İran Azerba~anı, Kaf- alkışlıyorsa, türkçe güftefüeri de ayni 
kas Azevbaycanı ve .. Karpat eteklerine heyecanla alkışlıyordu: Kayıdetmeli • 
kadar lbütün Yugoslavya, hatta biraz yim ki, bu havaları çalan çingene çal· 
da MacariStaırı bu melodiy: çok giıize1 gıcılar, çalgı ta1tımlarına daha başka 
tanır. Çünkü, tarih, Asyanın ortala • türlü bir çeki düzen vermişler ve ha -
rından süzülüp gelen bu melodiyi bil· valara başka bir eda koymuşJardı. Çin
tün bu iklim içinde müşterek bir kül- gene kızının, ayağa kalkıp, eline sırp· 
.türün malı yapmıştır. çası dayire olan tefi aıarak çalgı 

Mesela, bLr türkü vardır ki onun na- takımına hakim bir sesle öyJe bir şaTkı 
karatını çok iyi tanırsınız: • söyleyişi ve dayirenin zilleri ile par • 

Kaybettim, nazlı yari, • maklarına öyle bir dil veı5şi vardı ki 
Sen ailaına, ben ağlayun! hakikaten, havanın heyecan vermesi 

. ~ir zamandan'beri her yerde olduğu için, güftenin sırpça veya türkçe veya 
gıbı fstanıbulda da çok dinlenen Ana . çince oluşunun biç bir ehemm~yc \ 
dolu havaları arasında bu türkü de pek kalmıyordu! Bu halk havaıanna orada 
çok alkış toplarnış-tır. Ben bunu Kaf _ verrlen canı, henüz bizım çalgıcıları -
kas kızlarının ağızlarından da pek çok mız ve okuyucularımız veremezler. 
dinledim. Orada güftenin ufak bir far- * 
kı vardır: İstanimlun üçte biri kadar olan Bel· 

İtirmişem ( ı) nazlı yari, gradda lbir çok çalgılı kahveler, yani 
Sen ağlama, ben ağlayım! eevdaliıllka çalınan yerler var. Bunlar 

Nisanın on sekizinci paz:ır günü B€1Jw sabahlara kadar Belgradm her sınıf in· 
graddan seksen kilomefre uzakta bir ı:;anlarile dolup boşanan yerlerdir. Her 
öğle yemeği davetine giderken Asım kes, her sınıf iınsan burada. kendisini 
USia benim bulunduğum otomobilde mesteden bir musLki hav<:ıc;ı bulur ve 
bir meslekdaşın •bayam da vardı. Sek· hem yer, içer; hem de aşk ve şevk ile 
sen kilometrelik yol, şarkısJz gidilmez. her havayı alkışlar. Balkan ruhunun 
Meslekdaşlık teklifsizliği arasında heyecan içinde coştuğu bu çalgı ~rle
b!.z ~.e d:r~e çatma, hatlrımıza gele~ rinde şimdi güftelerini habrlıyamadı
turkulen soylemeğe başladık. Bir ara- ğım, fakat, bugün bile bizim aramızda 
lık, rneslekdaşın refıkası, du _ terennüm edilen bir takım Bal:kan ha
daklarında bize bir sürpriz yap.- vaları ile Kafkas türküleri bi.IibiTine 
makta olduğundan emin bir karışmış olatak terennüm ediliyor. Bu 
tebessümle, 'bir hava tutturdu. Bu, suretle müşterek bir melodi kültürü, 
sırpça bir hava idi, faka t, melodi ay - Türke de, Sırba da, Bulgara da, hatta 
nen bµ lbizim tanıdığımız melodi! Mnkedonyalıya ve Yunanlıya da ayni 

zevk ve heyecanı tattırıyor. Fakat, 
( 1) Kaybetmek demektir. hepsiınin üstünde, bu, Kafkastan Kar-

Korku Hikayeleri 

Elini istiyen ölü 
- -- Yazan: Conan Doyle --- - ---------------- Nakleden: Fikret Adil 

kurşuni entari gıtıi 
bir elbise giymiş : 
kır renkli bir ad 
idi. Başı tıraş edil ' 
miş. L!kin tepesin' 
den bfr tuıtaın sjf 
tarkıyordu. KüÇjj 

adıni!arla ilerföıOtı 
~boratuvarın raf!atl 

Amcam doktor Sir 
Dominik Holden a • 
sabi bir rahatsızlı • 
ğın da jnzimaınile 
artık işten çekilip te 
uzun müddettir ya
şadığı Hindistandan 
gelince, beni de, di
ğer yeğenleri gibi e· 
vine davet etmiştr. 

Sir Dominik Hol· 
den, doğduğu Wilta 
bire kon tluğundaki 
asırditle malikane · 
sinde oturuyordu. 
Kendisini hiç gör • 
memi,.c::tim, kendimi 
bildim bil'eli, o, Hin 
distanda idi. Fakat 
doktor olarak şöh • 
reti bütün dünya -
ca malfım olduğu i· 
ç.in onun mevcudi • 
yetile iftihar ediyor 
ve kendisini bir an evvel tanımak için anlarnı~ım, lüzumsuz yere onun ·sü .. 
can atıyordum. kUtunu .bozmak dstemiyordum. Nilıa • 

Bu sebepten davetini alır almaz, der- yet: 
hal hareket ettim. Ve istasyon:dan in • - Sizinle dedi, daha bugün tanış • 
dikten sonra, araba ile ha7fa ve tarihi tım. Falkat hem yeğenirosiniz, hem de, 
eserler dolu yerlerden g.eçerek akşam benim giıl5i bir doktorsunuz. Bu iti.bar· 
üzeri malikaneye vardım. la sizden lbir hizmet rica ed~ilirim. 

Amcam, beni, lambaları yanmamış, Ona her hangi şekilde olursa o1Sun 
yalnız ocakta yanan odunların alevi hizmette bulunabileceğimi söyledim. 
ile aydınlık bir salonda kabul etfti Sordu: 

Sir Dominik gayet uzun boy'1u, sağ- - Siz, hayaletlerden korkar mısınız'? 
lam yapılı bir adamdı. Gür kaşları göz.. - Hayır. Hatta, ilti sene evvel~ te -
}erini kapatıyordu ve çahlıklar İçinde kin olm.ıyan bir .evde bütün bir gece 
Baklanmış, e'trafı tarassut eden no'bet· kaldım. 
çilerinki gibi dikkatli ve parlak gözle- - O halde beni takip ediniz. 
rile bana bakıyordu. Onun bakışların· Kalktık, birinci kata çıktık. Loş bir 

üzerindeki şişe!~ 
birer ibirer dikka 
bakıyor, içinde1'1 
l\_nrkunç vücut pat 
~alannı muayene , 
diyor, bırakıyor, b, 
başkasına geçiyor 
du. He~ni muı:ıyt 
ne ettilkten J>Ont!' 
geldi, kanapenin Al' 
nünde durdu, lb8ll 
döndü, iki elini bir 
den gök yüzüne doi' 
ru bir facia akt~ 
gibi' kaldırdı ve dc91 

boldu. / 
İki elini, diyorum. Buna ikıi e'l de el) 

mek doğru olınaz. Zira, adamın sol , 
yoldu, bileğinden kesikti. Ellerini )~, 
karı ikal1dırdığı zaman entarisinin :ıco{jf 
ları sıyırılınış, bunu sarahaten görrrı , 
tüın. Hem bu adamın hali o kadar :t9 , 
bii idi ki, onu, amcanım Hindli uşa~ 
)arından i:>irl zannetmiştim. Fakat ıb~ 
denbire kayboluşu ve karşımda dura r 
rak bana yaptığı hareket üzerine, J1lır 
se1cde bir gayri tcrb-iilik olduğunu od•' 
ladım. Kalktım, lambayı yakarak ttt 
nın her tarafını aradım. Adam yolt 
ve bir tek olsun iz bu akmamıştı. 

Sabaha kadar uyumadan bekledi~ 
Hiç başka biT şey olmadı. Şafakla IJe 
ra'bcr, amcam gel<:li, hafifçe kaP~.~ 
vurdu, içeri girdi. Beni uyanık görı~ 
ce, daha seHimfamadan sordu: 

dan, derhal, çok müdeki{ik ve nüfuzu koridordan geçtik. Amcam dipte bir 
nazara sahip birisi karşı~ında oldu~ - kapının önünde durdu, açt~. Burası bir 
mu anlamıştım. Ben de onu tetkik edi· laboratuvardı. Raflar üzerine dizilmiş 
yordum. İri, yarı olmasına rağmen fev." büyıük şişeler içinde bir doktoru alaka· 
kalikle zayıftı ve elliiselert, adeta üze- dar edecek ve bir tıp mı.izesiıni kıskan· 
ı·inden düşüyordu. Yüzü, derin ve bil· dıracak derecede nadi!' cparça> lar 
yük ıitırap çekmi:ı olanlara mahsus varıdı. Bu cparça> lar ga:ip cıeninler, , 
çizgilerle dolu idi. muhtelif ve nadir ctumcur> lar, Hin - . 

··' - Gördünüz mü? Gördünüz .mu1 

- Bir eli olmıyan Hmdliyi ımi? 
- Evet. 
- Gördüm. 

~ 
Amcamın kanapenin bir ucuna 0 Beni eSki asilzadelere mnhsus büyük distana mahsus mahluklar ve saireden 

bir nezaketle karşıladı. Ve biraz sonra ibaretti. 
içeri giren Ledi Holdene takdim etti. Hayıran hayran seyrine dalaım. Arn· 
Yemeğe oturduk. cam etrafı gözden geçirmemi bekledik-

Yernekte, Hintli, tunç renkli, fakat ten sonra: 
gayet hürmetkar ve sessiz bir uşak hiz· , - Belki, dedi, teklifimi garip bula • 
met ediyor, işi olmadığı zamanlar gi - raksınız. Size, geceyi burada geçirme· 
dip efendisinin sandalyesi arkasında nizi söyliyeceğim. Muh:ıy~Jenizi, gör
elpençe divan duruyordu. mek ihtimaliniz olan hadiselerle meş-

Ledi Holden ufak, teft>k, kibar bir gul etmemek için de, ne sebepten bu 
kadındı. Öteden, beriden bahisler açı· teklifi yaptığımı söylemiyecegim. Maa
yor, neşeli mevzulara temas edi~rdu. mafih, bir laboratuvarda yatmak ve 
Amcam da ona iştirak ed·:yordu. Fakat gayri tabii .hadiselere şahıt olmak sizi 
biraz sonra, her ikisinın neşesiıtin yap- rahat.sız ederse, derhal teklifimi geri 
macı.k olduğunu, der.in sükUtJara düış- alıyorum. 
tük1erini farkettim. !kisinin de birbir- Gittik~ merakını artıyordu. Bir rlok
lerine bakışlarından miithi~ bir ıztı - tor ve bir müşahiıt için böyle endişele
rap çektlklerini anlıyordum. rin vaki olarnıyacağını söyliyerek ka • 

Yemekten sonra küçük bir salona bul ettim. Amcam buna memnun oldu 
geçtik, kahvelerimizi orada içtik. Am· ve: 
cam biraz daha konuşkan olmuştu ve - Şayet, dedi, bir şeye lüzumunuz 
sÖ'L, bilmem nasıl, ruhi tetkikler vadi- olursa, benim odam, sizin odanıztlan 
sine döküldü. Aincam: benim bu gibi itiba·ren sordan ikinci kapıdır, iSted.i • 
meselelerle meşgul olduğumu biliyor- ğiniz zaman gelebilirsiniz. Rahatsız e· 
du. Belki bunun için sözü bu cihete deceğim diye çekinmeyiniz. zira, ben, 
rıakletmi~•· Kahvelerimizi içtikten dört. senedenberi, geceleri uyuyamıyo-
sonra bana: rum . 

- Doktor, dedi, birer puro içer mi- Amcam, laboratuvarın hir köşesin -
yiz? deki geniş kanapenin üzerine hazırlan-

Kabul ettim ve Ledi Hclden'den mü- mış olan yatağı gösterdi ve çekillii. 
saade alarak, sigara sal0nuna geçtilk. Pantalonumu çıkarmadan k~apenin 
Ambcam bana bir puro verdi, yaktı, Qzerine uzandım. Başucumdaki mumu 
kendininkini de yaktıktan sonra deriın söndürdüm, be.klemeğe baş1adını. La • 
bir sükfıte daldı. boratuvarda, laboratuvarlara mahsus 

Bu sükfıtun sıkıcı tarafı yakıtu. Bila· ağır bir ecza kokusu vardı . Pencereden 
kis bende bir merak uyandırmıştı, zira, aydınlık geliyordu. Dışa!'ıda ·mehtap 
amcamın, benimle çok cidcii bir mesele vardı. 
üzerinde konuşmak üzere olduğunu Acaba ne olacak diye dü.~ünüyor, u· -···--·--···········································-·· 
ı:xıt eteklerine kadar, taT•h jçinde ken
disini aksettirip giden tatlı 'l'ürk ine • 
!odisi hakimdir. Asyadan süzülüp ge
len ve tarih tarafından bestelenen bu 
me'lodinin güftesi ne olursa olsun, ruh 
daima ayni ruh, temiz ırmaklardan, ye
şil dağlardan ve kırmızı çiçeklerden il· 
ham alan bir aşk duygusunun tatlı, ve 
ruhlara rikkat veren ses ... 

Bütün Türkler, 'bütün İranlılar, bü
tün Balkan çocukları, hayata gözı'.lerini 
açarlarken, !kulaklarında hep bu sesi du 
yarak dünyaya geliyorlar! 

Muhittin Birgen 

yumamağa çalı~ıyordum. Lakin uyku 
ile mücadele çok güç bir şey. Zaman 
zaman dalıyordum. Nihayet tamamile 
daldım ve uyumuşum. 

Aradan bilmem ne kadar zaman geç
ti, birdenfbire uyandım. Odada hafif 
bir gürültü olmuştu. Ayın pencereden 
giren ziyası, odanın muayyen bir kıs· 
mını aydınlatıyor. Diğer taraf karan . 
lıklarda kalıyordu. Biraz f:onra göz -
lerim karanlığa alıştı ve o zaman, oda· 
nın içinde, duvara sürünerek bir jnsa
nın dolaştığını gördüm. Adam, iler • 
lerken, ayın aydınlattığı kısma geldi 
ve onu tamamen gördüm. Bu, koyu 

~rd~ i 
- Dört senedenheri, dedi, burada 

sun, Hindistanda olsun, karada ve~ 
denizde, bir gece geçmez ki bu ad t' 
gellip görünmesin. Her g~e. ayni s~~ 
le, gelir, yatağımın başıucunda dii<ilİ" 
sonra gider, etrafı arar. 

- Peki ne arar? 
- Elini. 

-E~iri? ' 
- Evet. Size anlatayım. Bundan. , 

sene evvel, bir gün Peşavere gi~~ 
tim. Orada, Efganistandan ge'lıniŞ .; 
,kervana rastladım. Kervanla gelen.. , 
den lbiri ıbana müracaat etti: elini ~~f 
terdi. Bu adam Kafiri bir kabil~ 
mensuptu. Eli sarkom cinsinden I 
hastalığa tutUbnuştu. Kendisine, eli 
ni kestirmediği taktirde hayatının t ti' 
likede olduğunu söyledim. Uzun 1>r ; 
reddütten sonra buna raz1 oldu, sol e -
ni, bileğinden kestim. Adam, banllı~ 
meliyat için kaç para istediğimi so ıf 
Bu o kadar tuhafıma gitti ki! Zirllı ııJ'! 
vallının halinden meteUtsiz old 'i'. 
belli idi. Kendisine, gülerek, aıne~ 
ücreti olarak, elmi bana bıırakı1l~J 
i öyledim. Şiddetle itiraz etti. Se~ı 
sorunca, anlattı. Onun dinince, bit '.ır 
san ölünce, bütün vücudunun ~~1J'-' 
rının bir arada olması ve gömu~ 
şart imiş. Aksi taktirde, ruhu -e&:>eÖ1

• t 
muztarip olurmuş. Kendısine, el~~ 
!ene kadar nasıl saklıyabiJeceğiJ1l 

1
1 

dum. Tuzlıyacağını, öylece sak1ı)'8;ıP'! 
ğını söyledL Buna imkan oınıaclt li~ 
benim, tuzdan daha iyi ilaçlarla e,. ' 
muhafaza edebileeeğini a!llattıJJl· l 
dam buna inandı, ve öldügü zarrıııtlıJI. 
de etmek şartile, elini lı::ına bıra!<11\~ 
razı oldu. Bu pazarlığa pek eherrıı111 

// 

\'ermed~n kabul ettim ve eli al~Ifil~ 
radarı bır kaç sene geçti ve bif f 
Bombayda büyük bir yangın oJdıl~.9 ı 
vim 'bu yangında yandı. Laborat1J 1' ,
rımdaki eşyadan ve müzcmdcn pe r 11 

bir şey kurtarabildim. Ynnan şcY1~ 
rasında bu adamın eli de vardı· 1~ 
sene evveline kadar, bu h3.dise ıl.l~.e~ 
b~le gelmemişti. Fakat dört sene e

1
,r,J 

hır gece, müthiş 'bir surette sars1 

(Devamı 10 uncu sayfab) 



29 Nisan SON POSTA 

ANKARA MEKTUPLARI 

Endüstri hareketlerinde 
göze çarpan yenilikler 
Demir ve çelik fabrikamız için alınacak tedbirler -
Bu fabrikayurd ihtiyacını tamamen karşılayamıyacak 
mz? - Kô.ğıt sarf igatı iimid edilmigen nisbette artı
yor - lzmit fabrikasına sipariş vermek için tavsiye 
arayanlar var - Kagseri'nin 937 mamulatı tamamen 
kapandı - Ereğli fabrikasına 300 iğ ilave ediliyor .•• 

( Ankaradaki arkadaşımız Mecdi S. Sayman yazıyor ] 
Ankara. : 27 Nisan 1 E ndüstrileşme yolunda atılan 

l yen nisbette yükselmektedir. Birinci 
ı 1 lzmit kağıt fabrikamız malulatının 

gördüğü rağbet bunun bariz bir misa· 
lidir. Tipik bir hadise olarak kaydede· 
yim ki, İzmit fabrikasına sipariş ver· 
mek için Ankarada tavsiye arıyanlar 
vardır ... 

t.. metin adımlar yurdun her bir 
oşesinde tüten bacalar adedini çoğalt

\ Azameti her gün daha iyi duyulan 
e 0 nomik geniş bir hareket uyandır • 
~ı ... iptidai maddesini topraktan a • 
an Türk endüstrisi, Türk köylüsünün 

Zaman zaman ümidsizlik veren tarla • 
~~ .sevgi ve bağlılığını da arttırdı. 

a rıkalar çoğaldıkca iat.ihsali arttır • 
~a~ zarureti başgösterdi. istihlak nis
etı yüksel<tikce ima1atı çoğaltmak 
nıecburiyeti doğdu. 

1937 Türkiyesinin arzettiği manza· 
ra, dostun zevk ve gururla; eğer var • 
tad ("') düşmanın bile gıpta ile temaşa 
e ece' .. h k h 
1. . gı are etli ve can1ı bir tablo a· 
ını aldı. 

Engel tınımıyarak hedefine en kısa 
~~~anda varmayı gaye edinen endüs
t\ cşrne hareketi, demir ve çelik gibi 

rtin bir mevzuu bile Anadolu toprak
h~~ına mal etmekte iecikmedi. Kara • 

uk fabrikası kuruluyor ••. Bir müddet 
~onra feker 'Ve kağıt endüstrimiz gibi, 
.hu?un da tevsii lmm gelecektir. Bu 
~.~ıyaç şimdiden bclirmit gibidir. İs • 
ı sal kudreti şimdilik yılda 180.000 
ton muhtelif cb'ad ve profilde demir 
çubuklar, Potreller. gibi her nevi for
~a demirlerile endüstride en çok kul-

.. 

(Türkün kabiliyetine canlı bir misal: 
Kayseri fabrikasında koca bir makineyi 

idare eden küçük bir kızdır.] 

memleketin her tarafına mamul de • 
mirin nakli için de aynı tenzilat temin 
olunacaktır. Bu hususta hükumet ya
kında Büyük Millet Meclisine bir ka
nun projesi tevdi edecektir. 

Memlekette ekonomik kalkınma in
kişaf ettikce, okur yazar adedi çoğal -
dıkca kağıt sarfiyatı da ümid edilmi • 

Dokuma fabrikalarımızın mamulatı 
piyasalarımızda kapışılırcasına satıl • 
maktadır. Kayseri fabrikasının 1937 
imalatı, henüz yılın dördüncü ayında 
olduğumuz halde tamamen kapanmış· 
tır. Fabrika yeni sipariş alacak vazi -
yette değildir. Mermerşahi, salaşpur, 
patiska, saten gibi ince dokuma çeşid· 
leri imal eden Ereğli bez fabrikasın';\ 
300 iğ daha ilavesi kararlaşmıştır. Bu
gün 15.200 iğ ve 300 dokuma tezga
hile çalışan bu fabrika yakın zamanda 
geceli gündüzlü ve iki ekip amele ile 
çalışmıya başlıyacaktır. 

Pamuklu dokuma fabrikalarımızın 
imalatına rekabet maksadile damping 
fiatlarilc memlekete sokulan bazı ec -
nebi pamuklu mensucatının bu gayri 
tabii rekabetini karşılamak için güm
rük tarifelerimizde değişiklikler yapı
lacaktır. Bu husustaki kanun projesi -
nin ana çizgileri hazırlanmıştır. Tari
felerin pamuklu mensucata dair olan 
kısmında bazı kalemlere yüzde kırk, 
bazılarına da yüzde yirmi nisbetinde 
zamlar teklif edilecektir. 

Mec. S . 

~~--------------~--·---------------~~ İspanyada havadan katliam 

anılan saçlar ve en eaaslı demir ihti -
~açlarımızdan birini tqkil eden demir 
. orular imal edecek ola.o bu fabrikanın 
ın~sı 1939 nisanında ikmal edildiği 
~ttıan yurdun bu nevi e9yaya olan ih-
tıyacı, hiç füphesiz bu niıbeti pek çok (Baştarafı 1 inci sayfada) r Yapılan hücuma 120 tayyare i-ıtirak 
leçnıiv bulunacaktır. tayyarecileri itham olunmaktadır. Alı- etmistir · ' 
b Zira, 1934 yılında demir, çelik ve nın tafsilata göre tayyareler şehrin se- ' Madrid'in bombardımanı 

b
oru idhalatımız ancak 100 bin tonu kiz kilometre etrafındaki münferit çift- 28 (AA ) 
"l I'kl · .ı b b d · k Madrid, · · - Hükumet 

b."' Uyorken. 1935 de bu nisbet 190 ı erı ae o_m ar ıman .. e .. tmı.ş v.c ya. - b • H _ merkezinin bom ardımanı dün butün 
ın tona vannııt ve ırimdi de 200 bin mıştır. atta koyun surulerı bıle mıt- . 

t T r l . . l gece devam etmıştir. Bir çok kişiler öl· 
onu geçmiıttir. inşa halinde olan Cum· ra yoz ateşıne tutu muştur. Hava hü • h h T ll müştür. Hasarat, mü imdir. Cumhu • 
Uriyet Türkiycsinin kültür seviyesi cumu, ma arını satmak üzere köylü - I . M d 

d l h d . b riyct tayyare erı a rid'c ateş eden 
: Yükselmektedir. Bu ıeviye yükseli- erin şe re in iğı ir pazar günii yapıl- l . b 

' bataryaların yer erıni ulamamışlar -
ı ttıedeni ihtiyaçların artmasını ve mıştır. d 

l'lledeniyetin ıincsinde yer verdiği de- Reuter'in muhabiri diyor ki: ır. 
miri fi da .. k l . . Cumhuriyet tayyareleri T alavera 
rn ~ sar yatının yu sc mesını «Patlamamış bir yangın bombası del T ajo ile civarını bombardıman ede· 
Ucıb olmkatdır. buldum. Sekiz yüz gram ağırlığında rek asi kıtaları ve cephane nakletmek-

De • . .. . . . idi ve üzerinde Alman markası vardı. te olan bir treni tahrib etmişlerdir. 
mır ve çelık endustrısının kurul- Guernica, tamamile müdafaruıız bir şe-

~asına tctd>büs edilmekle beraber, bu hir idi. 10 bin nüfuslu bir şehir, tüten 5000 eıir 
agır d"" · · k __ ı_ db" l · · 28 de en ustnyı oruyacaA te ır erın hır. ankaz yığını haline gelmiştir. Salamanca.. - Neşredilen resmi 
tür derhal alınması faydalı görülmüş • Henüz o günü evlenen iki genç ya- bir tebliğde ezcümle şöyle denilmekte· 

· Sulh zamanında Faraşo ve Ayaz· taklarında çiçekler arasında ölü olarak dir: 
~ant gibi zengin demir cevherine mer- bulunmuştur. Ankaz altından çıkarılan Üç gün içinde 5.000 den faz) · 
1teı ol d I · . d . "f d . a esır 
dilrnc an. ma en erı~ız en ıstı a e ~- hır ka~ c~set parçalanmış bir halde idi. alınmıştır. . . . . 
ni tarmcsı ve ccvherın wdışarıdan. temı- ~ue~nıca .dan kaçan binlerce kişi şim- ~a.sk mılıslerının zayiatı muharebe 
b· arlaşmıf bulundugundan; ılk ted dı Bılbao da açıkta bulunuyor. Civar- hancı bırakılan 10.000 kisidir 
d~~ ~la~ak h.ur~a de"?ir ihracatı mene· dan buraya köylüler iltica etmiştir. Bütün cephede yüzlere~ Ba.sk mili-

ttıı\ltır. lkincı tedbır olarak da nakil Köylülerin anlattıklarına göre, Alman si teslim olmaktadır. 
"asıtala zd d . . . k 
bulun rımı. a . cm~. ı~ı~ ~nmuş tayyareleri tarlalarda çalışan kadınları -------------
2: an tanfelerın degıştmlmesı mev- da mitralyöz ateşine tutarak öldür -
d~u ~ahstır. Bu iş esaslı olarak etüd e- müşlerdir.» 
ti~:ıştir · Hariçten .ve yurd içinden fab- 8 saat bombardıman edilen tehir 

d Ya kadar demır cevheri ve hurda G · • ·· · 
crnir n ki" . . . •r._1 d .. . uemıca nın uzerme 8 saat müd • 
. a ıycsı ıçın tanıe er e muhım d ) b' d f I b 

llııkdard t T' . edil w. • • et e ın en az a omba atmıslardır. 
a enzı at temın ecegı gıbı, Tayyareler, 40 metreye kadar ~i.,erck 

(*) Azi .. • kaçan halkı mitralyöz ateşine tutmuş-
"1"' z Şef Atatürk geçenlerde b1r lardır. Santa Clara manastırı ile kilisesi 
ıra Unaaebetle diyor<!_u ki: «Bizim düt - ve Saint-Jean kilisesi harab olmuştur. 
ni::::z .~oktur. Eğer vana, o; mede· Şehrin bir çok yerlerinde yangın çık • 

dUfmanıdır.» mıştır. 
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Sayfa 9 

Tarihten Say/alar: 

Sekiz milyon liraya 
mal olan Mısır seyahati 

-----------------* • ~----------------~ Bir gemicinin pabuçsuz çocuğu korsanlar tarafından kaçırılmış 
ve ıatılmııtı. Bu eair çocuk bir gün dünyanın en muhteşem impa
ratorluiuJıun en kudretli adamı oldu. Bindiği abn eğer takımı tamam 
150,000 albn dev erinde elmaslar, yakutlar, incilerle süslenmişti. 

Yazan : Turan Can 

1524 senesi eylüıtin otuzuncu gü • miye cesaret edemedi. Bunda bir uğur· 
nüydü. Haliçten çıkan on kadirga Sa· suzluk seziyordu. Bunun için karaya 
ray'burnunu kıvrılııiken kıyıdan da bir çıktı ve öteden beriden toplattığı aUar
salltanat kayığı ayrddı ve en öndeki la karadan yola çıktı. 
kadiııgaya yanaştı. Ancak ertesi sene, yani 1525 senesi 

Kı7.ı-1 ve sırmalı elbiseler giymiş olan martın 24 üncü günü KahiTeye vardı. 
on sekiz kürekçi o zamanlarda dünya- İibrahim Paşanın Kahireye girişi de 
nın en kudretli hükümdarı olan Ka - belki Fir'avunlardanberi Mısırda gö • 
nuni Sultan Süleymanı gemiye getic- rülmemiş •bir ihtişamla oldu. Pınl pı
mişlerdi. rıl iş1emelli ve sıımalı e1b\iselcr ~}tyı-
Donanrnanın önündeki kadirga otıuz miş olan Yeniçerilerle Sipahilerin ge· 

al'tı çift kürekli, büyük bir gemiydi. çişleri gözleri kamaştırıyordu. Süva · 
İçinde beş yüz Yeniçeri vardı. Kıç ka- rilerin mızrakları mavi ve beyaza bo • 
sarası bir sarayın sofası gibi döşenmiş yanmıştı. Sadrazamla hademesi, padi • 
ve üstüne kırmızı atlastan sırma işle - şahın hademesi gibi sır!!lalı kü ..... h ve 
meli bir tente gerilmişti elbise giymişlerd~ Paşa'1ın bindiği atın 

Padişah oraya geçti ve İbrahim Pa- eğer takımı bilhassa göze çarpıyordu. 
§a ile ikarşı ~arşıya oturdular. İkisi de Btinu Kanuni Sultan Süleyman he-
gençtiler. diye etmişti ve yüz elli bin altından 

İlbrahim Paşa bir kaç ay evvel pa - fazla bir kıymette !bulunuyordu. 
dişahın kız kardeşile ev]E>nmişti. Padi- Mısıra bir vezir değil, sanki sultanın 
şahla o kadar yakın dost o]muŞ'lardı ki kendisi giTiyordu. 
bunun bir eşi daha görülmemişti. Şim- İbrahim Paşa orada epeyce iyi işler 
di İbrahim Paşa teftiş için Mısıra gidi- gördü. Kanuni Sultan Suıeyananın iilk 
yor ve padişah ta onu uğurluyordu. Bu, devirlerinde Ahmet Paşan·n hiyanetıle 
olur şey miydi? karışan Mısırda munta:z:ım ibir hayat 

lbrahiın Paşa dediğin kimdi? Par - başladı. 
galı bir gemicinin oğluyou. Korsanlar Borç için hapsedilmiş olan lbir çok 
tarafından çalınarak Manisada bir ka- fakir'lerm borçlan deviet tarafından ö 
dına satılmıştı. Güzel ve zekiydi. Sul- denerek serbest bırakıldı. Haksızlıklaı 
tan Süleyman gençıliğinde onu tesa - tam'ir edildi. 
düfen gördü, sevdi ve satın aldı. İibrahim Paşa Suriye yolundan dön· 
Padişah onu kölelikten sadrazamlığa dü. Yollarda sancak bey1erini, valileri 

yükseltmi'§, kız kardeşini vermiş, şim- teftiş ediyor; işlerin yolunda gitmesi', 
di de bizzat uğurluyordu. halka zulmedilmemesi için tedbirler 

Padişahlar kendilerine cAllahın arz alıyordu. Padişah taraf1ndf!n ne dere ; 
üzerindeki gölgesi• derlerdi. O gölge- c~de sevildiği ortalığa yayılmıştı. Bu • 
nin en büyük ve uzunu şimdi bir Ve - nun içi'n herkeste onun gözüne girmek 
nedikli kölenin ardından sürünüyordu. istiyordu. 

Sultan Süleyman İbrahim Paşayı A- Padişah ona parlak b;r istikbal me . 
dalar açıklarına kadar götürdü. Sarı - rasimi hazırlamıştı. Muhafız askerle • 
lıp öptü. Hatta gözler1 yaşardı. Ona rile vezirlerini İstanbula dört günlük 
sağlıkla gidip sağlıkla gelmeyi candan yola kadar gönderdi. Ayni zamın::l.ı 
diledi. sadrazamın binmesi için çok degerli 
İbrahim Paşa Sakız adasında Vene - bir Arap atı gönderdi. Bu atın eğer ta· 

diklilerden büyük hürmetler gördü ve kımı dünyanın en büyük ve değerli 
hediyeler aldı. T~rinis&ninin yedinci elmasları, incileri, pırlantalarile süs • 
günü Radooa vardı. Orndan da İsken- lenmişti. O zamana kaciar görülmemiş 
deriyeye doğru yola çıkıldı. derecede san'atkarane •şle.'lmişti. 

Havalar gayet güzeidi. Birer veya Eğer takımını\\ kıymeti tamanı ikı 
3kişer 'tane müselles ye!kenh olan ka • yüz bin altın tahmin ed:liyordu. 
dirgalar rüzgfır önüne düşmüşlerdi. Mısırın bütün masrafı çıktıktan son· 
Pek iyi yol alıyorlardı. Herkes bundan ıa 11azineye göndereceği para o zaman 
yolculuğun iyi netrcPler vereceğine seksen bin altın olarak tayin edildi . 
hükmediyordu. ğine göre padişahın giderk~n ve gcltr· 

Böylece beş gün geçti. Ertesi gün İs- ken vezi'rine ve eniştesine hediye e\ti
kenderiye kalesinin gö ·ünmasi !bekle _ ği iki eğeri yapmak için tamam dört 
niyordu. Fakat birdenb!re ıiizgar dur- buçuk senefik Mısır var datı peşinen 
du ve tam provadan csmiye başladı. harcanmış bulunuyordu. 
Yelkenler indirildi, kürekçiler çalış _ Sultan Süleyman İbrnh im Paşanın 
mağa başladılar. Lakin ri.izgar gittik- dönüşüne pek sevindi. Zaten onun ay • 
çe sertleşti ve donanmayı geldiği yol- rılığma dayanamamış ve sadrazam o· 
dan geriye attı. Çaresiz Radosa döndü- nun hemen gelmesi için gönderdigi 

1

ha· 
}er. • ber üzerine dönmüştü. 

Bir iki gün sonra rüz~ar düzeldi ve Padişahın bu eşsiz hE>diyelerine kar 
yeniden yola çık.tılar. Fakat ne garip • şı Parg~lı gemicinin papuçsuz oğlu 
tir ki gene tam Iskenderiyeye yaklaş _ ve Man sah kadının kölesi de eJlerini 
tıklan sırada rüzgar değişti. Bir türlü bağlayıp durmamıs; tamam iki vüz bin 
ilerlemek müm!kün olmadı. Gene geri altın de~erinde ebnaslar, y~;tlar ve 
atıldılar ve Mermeris iimanına girdi _ P.ırlantalarla süslü bir kavuk vermiş • 
ler. tı .. 

Rüzgar sanki Lbrahim Paşa icre eğ'le- Mısıra yapılan seyah;:ıt aşağı yukarı 
niyordu. sc-kiz yiiz bin altın, yani şimdik: para~ 

Sadrazam üçüncü defa denizden gbt- mızla sekiz milyon liraya maJolmuştu 
Turan Can 
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Ş h • • h • Korku hikayeleri: 
e remını şe rın Elini istiyen ölü . . ı . . t k. t edı· yor (Baştarafı 8 inci sayfada) 

Eski 
ımar iŞ efJDJ en 1 uyandmı. Adeta birisı dürtüş'lüyordu. 

Gözlerimi açınca, karşımda, bu adamı (Baştarafı 1 inci sayfada) · l Cemil. (P~şa) gibi .garp kilit~ ile görmiyeyüın mi? Bana, eli keSlk sol ko-
- İlahi (paşa) şehremini Llten ne • beslenmış ıbır zatın, Istan~ulu h 1ç de· lunu gösteriY'Qr ve azarlıyan bir bakışla 

tlen İstanbulwı qnarını düşünüp bit' ğilse Balkan memleketlerı katla~ ma - balkıyordu. Sonra, laboratuvara geÇti, 
plan yapmadınız da şimdi bu bahse g~ mur görmek .isterdim! demesme de bütün şişeleri te1iltik etti. Elini bula .. 
1. nuz? , hayret edilir. Bu arzu bilgi iddiaları ta- mayınca, lbu"yu'"k b"" hiddetle kesik ko-ıyorsu. - · ·ı··d~·1 ""' 

Ewela (paşa) dan hu suali sorduk • şıyan ~ir munevverın ~s e~ı :gı ' an· lunu sallıyarak kay.boldu. Bu hareke-
tan sonra, kitabın cBu kitabı niçin yaz· c~k fıkren orta ;;vı~eli ~ımsele. - tinden, onun, vaktile anfottıklarmı luı
aım?• serlevhaiı mukaddemesini oku- rm arzusudur.. c zaga .. nıye gı - tırladım ve öldüğünü ıır.1a<lım. O gün· 
mağa başladım. diyoruz, Balkfaikrnlardanrt ornekf ~;- denbel'i, her gece gelir ve böyile, kolu-

Eski şehremini diyor iri: lım• sozu, en ° a s:nı ın .. ı - nu arar. Dört .senedir, ne benim, ne ka-
cŞehrimizin belli başlı bazı aksamı- pelesengi ~lmHuşlturb. ~ab~lar!.3n or - rıının gözüne uyıku girmiyor, h€p o · 

nın müstakbel plfını yapılınca pek ya- nclt alm~k. e e ugun ız u~ra~ r_a- nun ziyaretini bekliyoruz, uyuyamı \o 
k b" manda imar faaliyet=ne baş- hat edelım, sonrası Allah kerım. bız- yoruz, hay.atımız böylece, mütıhi.ş bir 
ı ın 

1
1: za d" t go"zle bekler iken son den sonra gelecekler düşünsün demek-

anacagını or N .. Bi . ıztırap içinde geçiyor, günden güne c· 
zamanlarda şimdiki Sirkeci ile Galata ~r. Bu c emela~ımcılık~ tı~. zım ı·iyor, bitiyoruz. 
nhtmu arasında bulunan lim3nın gene şıarıınız ~u n~~~ıI:_gı .. y?.k etmek Bu sözler, bende amcama ~arşı derin 

· d b rakılarak tevsi ve ısla.lu için ve medenıyet külluru olçusunu de Bal- bir merhamet hissi uyandırmakla be • 
Y~:: e :ktarda bir para tahsis kılın- kanlardan almamaktır. İşin kolayını de raber, bir müddet evvei esk'i bir kitap-
~~ m ~ndradan aynca liman mü - ğil, gücünü, fakat en iyisinı anyoruz. ta okuduğum şu satırları hatırlattı: 
ı:Jı

1 

ve lan celbedild'iğini ve bundan Gene kitabın mukaddemesinde (pa- «Bazı kimselerin ruhlan, öldiikleri a 51s ) di ki 
baska da şehrin ötesine berisine Kon • şa yo~ : • . . anda şiddetle meşgul oldukları ve kcn· 
se;valuvar, Adliye sarayı gibi müstak- cBu kıtapta or~aya a~tıgım ~ıkırler- dilerinde sabit bir fikir halini almış 
bel harHanın yapılmas!lldan sonra yer- den ~Iıca_:;ı y~u;. il~en~lrnpı ~- meselelerle muztarip olarak dolaşır, 
leri belli olması laznn gelen bazı bü • ras asn tesı.sa ır an ınşa e · dunırlar. Bu nıhlar ,n:ısıl kaplurnba -
yük binaların dahi hemen inş3 ve Ha • mek. .. ~ . . . ğalar hem denizde ve hem karada ya -
!icin en güzel tarafını :.Şgal edip ileride Yedikule ile Y~nikapı arasınca_ lı · prlarsa, hem dünyevi, hem uhrevi a- i 
behemehal İzmit körfezinin münasip man ~a~~ fikri : afla~ına magru - lemde yaşarlar. Bu muztarip nıhlann 
b . r·ne götüriilecek oian Azapkapı- ren soy1iyelım • kı Cemıl (Paşa) nın arzuları 'llU veya bu tanda tatmin e -ır ye ı d ··ıd· Kendis" d k 1 b f" "' 
daki tersanenin dahi tevsian tamir ve ki~gı ır. ••1~~ ~-~ı 7vv~ ~ ı- dildikleri taktirde, anfar.1.n istirahat -

lah ttirilmek üzere olduğuna işitin· r ortaya 8~ e u er.ı yapı ış, lerini temin kabildir.• 
: Mö~yö Prustun aylarca yapacağı e- planlan hazırlanmış. münakaşaları ol- Amcama bir şey söylemeden, akşam 
meklerin ve ileride hiç bir işe yaramı - muştu:._. . , üzeri tekrar dönmek üzere kendisin -
yacağı muhakkak olan şimdıki liman:ı Buedg~~ Y~nikapıdalA yapJ.masr tasal v- den ayrıldım, Londraya indim. Dos -
sarfcdilecek milyonlarca liralarm ta • vur ııen lı~anın .P anını yaptıran ara tum, baıhriye hastanesi se!iablbi Çek 
mamile boşa gideceğini gözümün önü- sordum. Dedıler kı: Hevet'e giderek kendisinden bir Hintli ı 
ne getirdim. Memleketini seven her - Filvaki planı yaptırd1k, fakat bu eli istedim. Çek şaşırd1. Fakat bahriye 
yurddaş gibi yüreğim sızladı ve tees - fikir bizden çok evvel dermeyan edil- hastanesine her gün sürü ile müracaat 1 

sür duymağa başlayınca bu kitabı çı - miş olan bir fikirdir. Hatta karum Yu- vaki okiuğunu, ölenlerden muhakkak 
karmağa karar verdim.• nan kolonizasyonu zamanında İstan - bir Hintli olabiJeceğini hatırlattım. Te· 

(Paşa) yı üzen liman. başlıca Topha· bul limanı orada kurulmuştu. Bizans sadüf, bir gün evvel bir Hindli ölmüş. 
neden Güzel San'atlar Akademisine devrinde de, orada liman yapmak :fük- Cesedi otopsi için parçalanmış. Dos -
kadar yapılacak olan rıhtımdır. Liman ri ileri sürülmüştür. tum istediğimi yaptı, ve Hind.linin eli-
bugünkü yerinden kalksa bile, orada (Paşa) nm sinnine ve İs!anbula ufak ni bir paket yapara!k bana verdi. 
bir rıhtıma hiç ihtiyaç yok mudur? Şe- tefek te olsa, iyilikleri dokunmuş ol _ Amcamın yanına döndüğüm .zaman, 
bircilik hakkında yedi tuia sah:bi ol • masına hürmeten, çok eski zamanlar _ kendisinden, o geceyi de Iaboratuvar· ı 
duğunu söyliyen, görgü ve bilgilerin · dan kalma bir fikre tesalıüp etmesini da geçirmek için müsaade istedim. RaZl 
den bahseden (paşa) bir şehri güzel· bağışlıyalım. Fakat belli başlı fikir diye oldu. Yatım.adan evvel, bir şişeye, has
leştirmek için rıhtımdan ne vakit ve ancak bu fikri öne süren bir esere kıy- taneden aldığım eli koydum, bekledim. 
nasıl müstağni kalındığını acaba izah Muayyen saatinde, hayalet göründü, met vermememizi de o bize bağışlasın. 
edebilir mi? Raftaki şişe~ri muayeneye başladı. 

(Paşa) run bu kitabı nedr:n çıkarma- Sel8mi İzzet Sedes Yeni şişeyi görünce, aldı, içinden eli 
ğa-karar verdiğim de, konservatuvar -· ··-·---- çııkardı. Fakat dehşetten bfıyüyen göz-
ve adliye sarayı yapılacağmı duydu - Bayburd ağaçlandırıhyor lerim ile onun bu eli sa!lıyaraık bana 
ğu zamanki teessüründen anlıyoruz. E- doğru yürüdüğünü gördüm. Sonra şişe 
ğer Cemil (Paşa) bu eserini sırf İstan- Trabzon {Hususi) - Bayburd ka- He beraber eli yere fır!attL Gecenin 
bul planında yerleri belli olmadan Ad- zasının esaslı bir şek.ilde ağaçlandırıl - sessizliğini kırılan şişen:n gürültüsü 
liye sarayı ve Konservatuvar bınası ya- maaına karar verilmiştir. Kaymakam yırtarlcen, kayboldu. ! 
pılacak diye yazdı ise bir kat daha z.ah- Hamid ağaçtan mahrum bulunan Bay- Amcam koşa koşa ve eiinde bir lam
met etmiştir. burd kasabasını ağaçlandırmak için ba içeri girmişti. Yerdeki eli ve şişe 

(Paşa) bu binaların yapılması için, şimdiden hariçten ve Trabzondan bir lkınklannı gördü. Ne cl:i.1ğunu sordu. 
planın bitmesi lazım geldiğlni ;ddia e - çok fidanlar getirttirmiye başlamıştır. Anlattım. Başını sallıyaıak: ı 
diyor. Bu delilsiz davayı ortaya süre- Bu fidanlar son günlerde Trabzondan -Teşekkür ederim, dedi, benim için 
ceğine, bwıların yeri hakkında ve inşa Bayburda kamyonlar vasıtasile sevke- yaptığınız bu teşellbüse teşekkür ede-- ' 
şekilleri hakkında Bay Prustun mu - dilmiye başlanmıştır. rim. Fakat rica eder~ bir daha böyle 

vafokati alınıp alınmadığını sorup öğ- Vizede yeni aşım durag" 1 bir tehlikeli işe girmeyiniz, sizi de lü· ' 
renmesi daha iyi olmaz mıy~'! Plan sa- zumsuz yere kendi vazıy('time sokmak 
Mbinin muvafakati olmadığını nereden Edirne (Hususi) - Vizede bir aşım istemem. 
biliyor? Esasen gazeteler bu hususta durağı açılması Ziraat Vekfiletince ka- Demek muvaffak olamamıştım. Ruh, 
uzun boylu neşriyat yaptıla:-. Böyle id- bul edilmiş ve ayğır deposu ittihaz bu elin bir başkasına ait ~lduğunu ta-1 
dialı meseleler taşıyan bir kitabın mü- edilmek üzere bir yer ist;mliık edilmiş- nımış mı idi? Beni bu tecmbeye sevke-

1 ellifi nasıl olur da İstanbu!un imarı - tir. İnşaata bu hafta içinde başlanacak- ,den; okuduğum kitaptaki «ŞU veya bu 
1 na dair yazılanları okumaz ve bu neş· tır. Bına Ziraat Vekaletınin gönderdiği suretle tatmin• kaydi inı. Amcamla ı 

~~tt!1!1 ~ec:ıh~! .c~~:l._ .. '"" ·-·- ·- plfina göre yaptlacaktır. Burada attan karşılıklı düşünürken, gfüJerim yer ~ j 
başka Kıbrıs merkepleri bulundurula- deki ele i1i~ti ve birdenbıre meseleyi 

Yevnıi, Sıyasl, Havadis n Halk gazetesı 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak. 2S. 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 
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TÜRKİYE 
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1 6 
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Kr. Kr. ICr. --------

1400 751J 400 150 
234i.> 1220 710 270 
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Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştırmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmn. 
ilanlardan mea'uliyet alınm~. 

Cevap için mektuplara 10 ku~Iuk 
- Pul ilavesi lazımdır. 
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caklır. anladım. Yerde duran c~ bir ~a~ el id'i. l 
1-·-·· --·-- ---· ·- """ Halbuki hayaletin sol e!1 eksıktı. 
~--••••••••-~ Amcam yeni ıbir tecr-l.il)e yapmama ' 1 müsaade etmivordu. Kendisini ikna 1 Havalar 

ısınmağa başladı 

~OOSAUN,ı\ 
~~~ 

için çok uğraştım \~ Jiıb~.12 tuva:da yat- ı 
mamak şartile buna musaadesını al · 
dun. j 

Ertesi gün, tekrar dostum ·Hevet'e 
müracaat ederek sol eli temin ettim ve 
1Bıboratuvara koyduk. Amcamın biti -
şiğindeki odada, bana bir yatak hazır
ladılar. Yemekten sonra odalarunıza 
ç~kildik. 

Şiddetli bir merak ile hir türlü gö : 
zi.imc uyku girmiyordu. Muayyen saat 
yaklaştıkça heyecanım artıyordu. Ni r 

hayet beklenilen saat geJdj. Haıyaletin 
müthiş şekilde hiddet edeceğini ve bu 
hiddetin tezahiirünü merakım nisbetin
de bir koıiku ile !beklerken biatdenbtre 
odamın kapısı açıldı ve içeriye, am .. 
cam, çılgın gilii hücum e:ti. Yatağım .. 
da doğruldum. Amcam üzerime atıldı, 
beni kucakladı. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor 
ve bir taraftan: 

El, ayak, koltuk terlerini kesen, - Teşekkür ederim, divordu, teşek-
nahoş kokuyu gideren yegane kür ederim. Hayatımı kurtardın.. Saa-
sıhhi pudradır. detiıni, son günlerimin s:ıadetini sana 
İNGlLlz KANZUK ECZANESi borçluyum. 

ll Beyoğlu • İstanbul Hayalet, muayyen saatte. amcama 
"-•••• ...... •••••••••.,,' görünmüş. Gülüyormuş, karşısına gel-

YASIN iZ 
Hiç Bir Şey 
ifade Etmez 

Bir çok genç kızlar, ihtiyar 
göründükleri halde . • . • bir 
çok anneler de genç gibi 

görünüyorlar ... 
Bu meselede 
yaş mevzuu
bahis değil -
dir. Asıl rol 
oynıyan bel
ki cildinizde
ki • Biocel J) 

bayat bücey
releri) nin 
ıniktnnclır. 

Cildinizdeki "Biocel" İ 
canlandınnız ve her ne 
yaşta olursanız gene 
bir ten temin ediniz. 

Cildinizdeki •Bioceh nisb~ti 
derecesinde yüzünüzde gençlik 
vardır. Cildin tazeliğini ve genç

liğini muhafaza ve idame için 
tabiatin cilddc yarattığı bu kıy
metli cevherin kurumuma mey

dan vermeyiniz. Onu. genç hay
vanlazda ~enmİJ cild hüccyra
b merkezinden istihsal edilmi~ saf 
ve taze Biocel ile besleyip can
landırınız. Bu pyanı hayret ceT 

herin cildiniz için büyük bir te· 
airi vardu. Bioccl'in tabii ihtiya
tını ihya edecek ve hali takay
yüzde bulunduracakhr. O zaman 
cildiniz, kendi kendine yaşın Her 
leme alametleri olan buruşuk. 

çizgi. siyah benlerden kurtula -
cak ve baltiki ve d-'vamlı hir 
gençlik manzaruı alacaktır. Cild 
için yalnız. bir tek. •Bioce\,. li un 
sur vardır. O da (pembe renk
li) Tok.alon kremidir. Hemen 
bu akşam yatmazdan evvel tat
bik ediniz. Sabah ta beyaz ren
gindeki T ole.alon kreminı kulla -
nınız. Cazib ve şayanı hayrr.t ne 
ticeler elde edecelc.ainiz. 72 yaş

larındaki kadınlarda buruşuk • 
luklar kalmıyacak ve 50 ya~la

rındaki kadınlar ancak 30 yaşla
rında görüneceklerdir. Genç kız 
lar da hiçbir vakit görmedikleri 
cazip bir güzellikte bir tene ma
lik olacaklardır. 

Binlerce T okalon müş- 1 
terisinden müessesemize 
mektub yazanlann •mü
şahedeleri kendiliğinden 
geleo en kıymetli deliller
dır: . 

(Yağsıs cildim daima 
çatlar oe kı'1şırdı. To
ka/o" bana mani olda.) 

K. S... M. E. Manisa 
( Driz vt1 pürüzsüz bir 

güz• ancak Tokalan kre
mli• malik oldum. Bü
tün arkadaşlarım gü
z il m de ki değişikliie 

hagnt f!ltil ""· ) 
M. F. sokak No, M. Bursa 

Mektublarm asılları dos
yalarımızda saklıdır. 

._ ___________________ ___ 

--lneiöı · iiaikeviöin isab8iü-
bir kararı 

lnegöl (Hususi) - Perşembe gün
leri Halkcvindc köyllüer meccanen te
davi ettirilecek, fakir olanlara Kızılay 
tarafından parasız ilaç dağıtılacaktır. 
Halkevi köycülük. kolu faaliyetini art
tırmıştır. ......... _... .............. _ ................................ . 
miş, sol kolunu, ucunda b'ir el taşıyan 
sol kolunu ona göstermiş ve veda eden 
Kcıfitilerin adeti veçhile iiç kere yer
den selam vererek kaybolmuş. 

KEDPETE 
J'iKElit 
ATAfl.. 

Nefir ve ilanı Safra Tarım Kredi Koo
pera'!ifi tarafından 20.4.1937 tnrib ve 3~ 
sayılı talepname ile istenilen ve üstünde 
görülen imz•ların sahiplerine aidi olduğu 
Bakırköy - Kalitarya ihtiyar Hey' eti ta • 
rafından aynca wdik edilmİf bulunall 
airkii1er altmda memuri:retime hitaben 
me"t'C1ll: beyan, ~ olduğu 11"hi geç • 
rildi, ve yayma için Cumhuriyetle Soa Poe· 
ta gazetelerine yollandı. 

İstanbul Altıncı Noter 

Galip Bingöi 
İstanbul Altıncı N otcrJiğine: 

Kooperatifimiz namına imza atmağa 

yetkeli zeTahn İmza örnekleri yukany• 
den:eclilmittir. Slatünün 26 mcı maddesi 
mucibince başkanla Direktör veya bir iiJe 
ile Dftktör veyahut bath0 la bir iiye ta
rafmdan mütıereken imzalanacak evra • 
kın kabUlünü ve bu tekilde müeueseoise 
kartı TUku bulacak teahbüt n if'aratıt 

te,ekkülümüzü ilzam edeceğini bildirir· 
saygılanmızı sunarız. 

Rumi Mühür ve Başkan 
fmzaırı : 

M. Ruıxli 
Üye Üye 
İmza: İm:ı:a; 

T. Dündar S. Petelr 
Kooperatif Direktörü 

İmza: Reşat OnUT 

Oye 
lmu; 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Bemıa,esl Liret '100,000,909 

tb&tyat akçal Liret lts.769,_.. 

Merkal İdare: ııdı.ANO 

İtalyanın blllhca teblrlertnde 

ŞUBELERi 
İngiltere. İavlçre. AVutUl'l'a.. Jılaca

riatan. Yugoslavya. Romanya. Bul
garistan, Mısır. Amerika Cemahirl 
Mütt.ehidesi, Brezilya, Şili, Uruguay, 

Arjantin, Peru. Ekvatör ve 
Kolumblyada. 
Aftlyusyonlar 

ISTAıVBUL ŞUBE MERKEZİ 
Gala.ta VoyTOda caddesi Karat07 

Palas (Telef. 44Ml /2/3/415> 

Şehir dahWDddd acente!• : 
lstanbtllda : Alfilemclyan hanında 

Telef. 2.2900 /3/ll/12115 Beyot -

lunda: İstiklM caddesl Tele!. 4.1048 

l iZl\IİRDE ŞUBE 
I ____ ... 

Olçü üzerne 
Fenni Kasık BağJa;ı 

Mide, banak, böbrek 
d~künlüğüne 

Feul 
Konalar 

1.atiyeolere ölç_ü 
tarifesi gonderılır 

EmlnönU 
lsmir sokağı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Orcopulos 
T aklitçilerder 

sakınımı. 

DİŞ TABiBİ 

RATiP TÜRKOGLU 
Ankara cuddesinde: M.;snrret oteli 
karşısında (88) No. lı munyer.ehıl· 
nesinde hergtln Sllnt on dörtten 
(19) a kadar kahul etmektedir. 



- SON POS!'A Sayfa il 

Meclisteki münakaşa 
Eski ve yeni Vekillerin Şark Demiryolları hakkındaki 

münakaşalarından sonra İsmet İnönüniin beyanatı 

Türk - Irak dostluğu 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

ca'k imalı ve tarizli sözleri yoktur. Bu
nu kaydetmek bizim için memnuniyet
tir. Ondan sonra eski ve veni rnukave· 
lelerin bazı mevzuları ü~erinde arka
da.ş.ların tenkitlerini dinledik. Efkarı 
umumiyenin ve büyük meclisin bir nok 
tada bilhassa meserret duvması lfızım
dır. O da, memleketi alaka-dar eden bir 
mevzuda 'bir prensip takip eden, ekse
riyetle 'bir partıye me~sup arkadaşlar 
olduğumuz halde memleketin menfaa
tini müdafaa etmek için yekdiğerimizi 
leıikit etmekten fikirlerimızi millet hu 

' zurunda açık söylemekten sakınmıyo-
ruz. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Zannediyorum ki şirket mukavelele 
ıi meselesinde tasavvut edilebilecek 
bütün teferruatı bu kadar açık yürekle 
teşrih etmek ışlerini B. M. Meclisinde 
~e.lfınıetıc cereyan ettiğini göstermek 
ıçın büyük teminattır. 

Münakaşa nereden çıkıyor? 
Şiımdi münakaşa nereden çıkıyor, 

937 de Şark şımencliferlerini satın al
'1lak için mukavele yapını~ bulunuyo· 
tuz. Bu mukavele bugün kabili istihsal 
olan, ~ütün anenfaatlerhnizi temin e -
den iyi bir netice midıı? Mesul olan 
Vekil ibunu müdafaa ediyor ve bunu 
rnUdafaa ederken tabii olarak mukave
lenin istinat ettiği mütekadd:m muk~· 
Ve~ere ve bütün bir tarıhe işaret edı· 
Yor. Tabii bizim zamanımızda yapılmış 
olan ilk mukavele 929 mukavelesidir. 
929 mukavelesinde eks~k olan madde
lere işaret etmek bugün alınan neti
ceyi kıymetrentlirmek için tir vasıta 
a.cldolunabilir Bunu esk! Nafia Vekili 
neccp Peker. izaha müht:ı.ç addederek 
o da eski mukavelenin kabili istıhsal 
olan en iyi bir netice olduğunu izah 
etıneğe çalıştı. 
Zannedıyorum ki her iki 3rkadaşımı 

?ın esas noktadn hakki vardır. Biri di· 
~inin işini hafif görmüşse veya bu 
lllanada telB!kki edilecek ibir söz kaçır
tnışsa bir hata etmiştir. Oda, o biri de 
her ilkisi de hata etmiş Q)abilir. 

Hakikat 

çok nankör bir şeydir. İmzasından bir 
dakika evvel Ya imza edi1iyor \'eya kay 
boluyor dendiği zaman bin müşkülat-
1a elde edilen neticenin kaybolmasını 
istemiyecek çokluk bulunabilir. İmuı.
sından bir saat sonra da yüzüne bakıl 
maz bir şeydir, çünklı bır çok kabili 
~stihsal görülen şeyler 151.ihsat olunma 
mıştır. (alkışlar). 

Bugünkü mevzular üzerinde o za -
man da çok münakaşa geçti. Satın al· 
ma hususunda sarahat yoktur. Niçin 
yoktur? Elbette bu mukavelede fıtiyen 
satın aJma ihtimalini düşünerek birta· 
kım hükümler koymak ıyi olacaktı. Ni
~in konulmamış? A'kla mı gelmemiş? 

Bay Recebin notu bu ışte emek sar
fedildiğini göstermekt<:dır. Biz muka
velede, ileride satın a:ma ihtimaline 
karşı devlete müsait oinc-ak hükümler 
kaymağa çalışmışız. Sonra hukuk mü
~aviri ıle konuşan Naf1& Vekili gelmiş 
ve demiş ki, emek saıfoct ik. Şimdi sa
tın alma hususunda bit- hüküm koyma
ğcı kalkışmak devlet aleyhine bir neti
ceye müncer olabilir. O halde satın al
ma noktasından bugün devlete müsait 
hükümler h-oymağa imkan görülüyor, 
umumi ahkam dahilinde kalarak devle 
tin esas ha'kkından isti.farie ederek sa
tın alına meselesini baska bir zaman 
ileri sürmek yolunu der'piş edelim. Bu 
makul hareketi görmemek haksızlıktır. 

13 Uncu madde 
13 üncü madde için arkadaşlar ara

sında, bu madde satın alma hakkını ve· 
rıyor veya Yermiyor gibi münaka~alar 
geçti. Bizim kanaatirn:zcc 13 üncü mad 
de üzerinde satın almadan bahsolun· 
ması bizim için meseleyi tekrar mev
zuu bahsetmeğe imkan verir. Bunu ka 
bul etmemek zuhuldür. Satın alma~ı 
ileride şu şerait altınd!l yapacağız g:bi 
bir hüküm konmaması Bı:ay Ali Çetin· 
kayaya hak veriyor ki sa•·ahat yoktur. 
Bay Recep Pekerin söylcrıiği, biz o za

man fran!k meselesini kilğıt para üze
rinden hesap ederiz demişız, onlar da 
attın üzerinden demişler. Onlar demiş 
ki siz lbu hattı şu zamana kadar satın 
alamazsınız, biz demiş:z kı imtiyaz müd 
deti şu zamanda ·bitecektır. biz bunu 
satın alabiliriz. Her iki taraf bunları 
kaıbul etmemiştir. Fakat nasıl ayrılaca 
ğız? Ayrılırken hiç bah<;etmemek bizim 

teklifin reddi mi, onlarm teklifinin reel 
di mi mahiyetinde telakkı olunacak? 
Hukukçuların tedbirler! ooktur. Ni -

hayct hukukçular her iki- tarafın bu 
sözlerini mevzuu bahsettikten sonra 
bir neticeye varılmada!ı avrılmanın 
her iki taraf aleyhine b:r m5na çıkar
maması için iki tarafın noktai nazarını 
kaydetmişlerdir. 

Hakikat şudur: 929 mukavelesi o şe
rait altında istihsali kabı! olan azami 
bir neticedir. Bu mukavele 927 de Mec 
lise verilmiştir. 927 daha blz:m Anado
lu hattını dahi satın almadığımız bir 
latnandır. Hiç bir hattı satın almamı -
~ız, bir şirketle temas eımernişiz henüz 
§iı-kctlerle Lozan muahedesinin mec -
bun mütemmimi olan :eadaptasyon ah 
kamını ta tibik etmek istiyoruz. 9 2 7, he· 
nüz düyunu umumiye mP.Selesinin ka
Inilen açık olduğu bir zamandır. Yani 
düyunu umumiyenin altın esası üzeri
ne tediye olunması ve bizım no'ktai n~ 
zarlarımızca kag-ıt para üzPrinden tedı 

k Bizim noktai nazarımız o demektir ki Ye olunması mi\nakaşası 928 mu ·ave-
dcvlet ilerde satın alma hakkını muha

ksiyle daha ılk netices.:ne varmamış- faza eder ve onu mevzuu bahsederken 

tı. frank hususu ortaya çıkar~:ı onda altın Bu şerait altında 92 7 de mukavele 
~eclisc sevkolunmuştur. Meclis bunu esası kabul edilmiyerek dığcr bir mev 
tetkik etmemiştir. Yalını hükumet tet- zu üzerinde cevap vermek ha'kkını mu 
kik etmiştir denilemez. Bu mukavele ha~aza ediyor. Bu~a~ hukuk müşav~
l\1eclisten 929 da çıktı. Mecliste- iki sene ~e~~.tarafından tabıatıyıe alınan tedbır 
kara , .eıuır. ı. 

dukları vazifelerim yapmalarını takib ede
ceğiz. Yani biz ve onlar umumi ve husu
si hükümlerle bağlıyız. 

Hariciye 
Mecliste 

Vekilinin 
beyanatı 

Ali Çetinkaya arkadaşımızın ıirketler 
hakkındaki siyasetimize ait olrın sözlerin- (Baştarafı 1 inci saybda \ ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel SeJC 

tı hasenei hemcivari muahedesinin i - reteri Ilay Şü'krü K"ya bugün Irak Ha~ 
den fazla bir mana çıkarmamanızı rica e- kind faslı hükfımlerinir. karşılıklı no- riciye Veziri Ekselans Dr. Naci Asil şe.. 
derim. (Bravo sesleri, alkışlar) Hepimiz ta teatisi suretiyle Türk ,y ~ ile Irak a- refine Marmara köşkünde bir öğle zi .. 
mukavelelerin ahkamı dairesindeyiz. rasında temdid;ne dair kRnun J&yibası- yafeti \•ermiştir. 

966 - 937 Mukavelesi 1 nın müstaceliye~le .ve !akdıme.~ müza· Öğleden sonra Başba~an İsmet İnö .. 
Bütün bu münakasalar 937 muka • keresi kabul edılmış ve bu munasebet nü de muhterem misafrrimiz şerefine 

velesinin meclisin ta~dikına arzolun - 1e Dış işleri Bakanı şu beyauatıta bu - köşklerinde bir çay ziyafeti vermişle.J' 
·· be ·ı ı· N l 929 lunmuştur: dir ması munase tı e ge ıyor. ası Arik d 

1 
· 

k el · · ·· k b" ·· B « a aş arım, Kömür sergisinde mu av ~~ı~ın mun~ 8 '811 1~ gu~. • Bu madde, ı 926 da Türkiye, İngilte • 
M. Me~l~sını ve efkarı umu.m.ıyeyı 1

'. - re ve Irak arasında yapılan bir mua· Ankara, 28 (A.A.) - İrnk hariciye. 
gal ettı ıse 937 mukaveleıının de bır hedenin iyı komşuluk mümı.sebetlerinin nazırı Ekselans Naci Asil bugün saae 
gün B. M. Mecliainde bir çok zevkli ve tanzimine ait parçasıdır. 19 36 içinde Hi da sergi evine gelmiştir. Yanında 
hararetli münakafalara mevzu olması nihayet buldu. Esas muahede yapıldı Dış Bakanı Tevfik Rüştü Arzı.s ve IralC 
mümkündür. ğı vaikit iki sene zarfında iki taraftan sefiri Bay Naci Şevket bulunmakt~ 

Gerek Recep Peker'in ve gerek Ali birisi feshctmezse kendiı ıgınden on se- idi. Sergi evinde ekonomi bakanı Ce • 
Çetinkaya'11 n vücuda getirdikleri ir ne devam eder denilmiş idi. lal Bayar ve sergi erkanı tarafınd~ 
k:.rin iyi tarafları arkad8_flanmın, am- O tar~te~ ~üba:e.n ikı taraf_ bu?~ ri- kars, ılanan dost devletin hariciye nazır! ' ı t fl · f "k d · <lyette bırbınne ıyı ko:nşuluga ıtıbar 
ma met. u ara ar.ına ı' ı~a. e ~m ve onu temin etmekte o kadar heves sergiyi büyük bir alaka ile gezmiş vt 
ve ~nlard~n d~a evvel gelırım. (Şıd. - \'~ dikkat gösterdiler ki muahedenin, her nokta hakkında uzun uzadıya iza • 
detl.ı ve sureklı allo~lar, bravo seslerı) feshı şövle dursun, on sPne devam et hat almıştır. Sergiden çıkarken intıha• 

Sıze ?37 mukavelesinde, bizı ilerde na- tı. Bu~n müddeti münk2zi olan bu mı soran Anadolu Ajansı muhabiri 
sıl tenkıt edeceklerim görmüyor olmadığı· muahedenamenin ileride lüzumuna gö ne: 
mı ayrıca arzctmek isterim. 937 mukave- re, icap eden hü'kümleri mahfuz tut -
lesini pahalı alıyoruz. Bunu istikbal bize mak şarliyle müzakeresini küçük bir 
söyliyccektir. 937 mukavelesini, gerek bun· tadil ile mevcut olan ahkamın remdı<li 
ca senelik tecrüberruze gcrek~c diğer hat- nı büyük heyetinizden riC'ı\ ediyoruz. 
lara nisbetle sıkı bir surette mukayese ede- Bugün iki komşu ar3sın<iaki, her 
cck müstakbel hesapçı bu hattı biz.im pa- gun mütezayk:Ien ilerlemt:kfe olan dost-
halı aldığımızı söyliyecektir. luk münasebatının yeni bir tezahürü 

937 Mukavefesi olarak Irak Har!ciye Vczıri aramızda 
Arkada lar, sermayeye, faiz.C". mali hu

fluslara, mesela yüzde 7 yerine yüzde 5 fa
iz gibi bir takım notlar vardır kı bir mü -
nekkid bu kadar tecrübelerden sonra, bu
nu lsmet lnönü hükumeti nasıl yapmı§ di
ye söyliyeccktir. Bugün arkadaşlarımın ver
diği izahattan da gördünüz ki 93 7 muka· 
velcsi uzun bir maziden gelmektedir. fs -
ıikbalin tenkid edeceği bir nokta da şudur: 
İki v,.kil arasındaki münakaşalarda 937 

muhterem bir misafir olarak bulun -
maktadır. İşte bu münasebetle tasvi
bil)ize iktiran ettiği takdirde bu nota
ların teatisi b::rğdadda elçizimle Ha -
riciye Nezareti arasında olacak bir de 
müsaade buyurursanıl lrak Hariciye 
Veziri ile Hariciyeniz arasında yapıl • 
masını rica edeceğim.> 

Hariciye Vekilimizin siirekli alkış -
iarla karşılanan bu beyanatını mütea
kıp mezkur kanun layihası müzakere 
ve kabul edilmiştir. Meclis cuma günü 
toplanacaktır. 

Irak Hariciye Nazınna ziyafetler 
An'kara, 28 (AA.) Dahiliye Vekili 

Sergiyi çok güzel buldum. Kömü~ 
meselesine verilen ehemmiyeti takdU 
ve hayranlıkla müşahede ettim. Türkl
ye cumhuriyetinin bu sergisi bihakk~ 
iftihara değer bir eserdir, buyurmuş · 
!ardır. 

Muhterem misafirimiz yarm 
şehrimize geliyor 

Irak Hariciye Nazırı Ekselans Nacl 
Elasil cuma günü Ankara eksprcsil• 

şehrimize gelecektir. Kıymetli ınisa • 
firimiz istasyonda bir askeri kıt'a vo 

polis müfrezesi tarafından selamlana • 
cak, vali, emniyet direktörü ve diğet 
hükumet erkanı taqıfmdan karşıla • 
nacaktır. Ve Parapalas otelinde mis.ıj' 
fir edilecektir. 

Ekselans Naci Elasil'in şerefine v.t 
}ayet namına bir ziyafet verilecektir~ 

mukavelesinin her iki vekil tarafından aynı 
~ekilde ve iyi bir surette anla~ılmış .:>lduğu 
efkarı umumiye nazarında müphem, ıüp
heli kalmıştır. Her ikisinin anlamadığı bir 
takım yerler var ve tamamile anlamadık • 
lan halde o mukaveleye istinaden eene 
müzakere idare olunmuştur. Bu prtlar al
tında tam ve iyi neticelerin alındığı daima 

Londrada taç giyme merasimi için hazırlıklar 

münakaşa götürür. 

istikbalin suallerine cevap 
İstikbalin bu suallerine cevab veriyo • 

rum: Biz 9 3 7 mukavelesini her teklinde 
ı;atın alma hakkı vardır, yoktur, frank al
tındır veya kağıttır taraflarını bilerek ta
kib ettik. Bütün mütalealan kıymetleri de
recesinde göz önüne aldık. Netice olarak 
vardığımı; karar Şark Şimendifer Hattı • 
nın size teklif ettiğimiz anlaıma neticesinde 
alınma!ının faydası vardır. Devlet bunca 
sene teahhür etmiı olan ve bu memleket 
için lüzumlu ve faydalı olan bu hattı aatın 
almalıdır. Jki, üç sene daha beklemekten 
hattın üzninde vücuda gelecek tahribatla 
daha fazla zararlı olacağız neticesine var
dık. Çünkü şirket gideceğim diye buraya 
fazla parn sarfetmemiştir ve etmiyecek -
tir. Bu beşeri ve tabii bir hadisedir. 

Mali noktai nazardan Bugün mütalcalariyle bı7i pek müs- Bütüo hakların r~tl'nde 
tefit eden arkadaşlarıml!l hepsi o za - .. A "" •• 

rnan bu mukavele üzerinde çalışmış o- Re~ep Peker m~l~~aıafın~ soj:lerken 
lacaklardı ve fıkir söyliyPbilecek mü- devltın hakkı hukunıranısıne ıstina -
hiın makamlar da bulunuyorlardı, ge- den raşa hakkı gibi za~r;f bir noktadan 
lliş mikyasta vazif-edard• lar. Bay Ali fazla _bu nokta üzerinde .srar ettı. Söy
Çetinkaya Parti grup şefi ve bütçe en- J~:ge mecburum ki devletin hakkı 
cümcninde idi. İki sene zarfında tet- hukumranisine istinat c:cirn ec;as satın 
tkık etmek için elbette vakit bulmuştur. cı~ma .. h:kkı zayif bir hak değ!ldır. Bel-

Bir gün eline geçecek olan bir malı dev
letin bir an evvel alması onun daha ziyade 
tahrip olunmaması İçin faydalıdır. Demek 
ki bunun sr.tın alınmasında mali noktai na
zardan da faydamız vardır. 

Londra kralın taç giyıne merasimi için hazırlıklar ikmal adilmek üze 
redir. Resim alayın geçeceği ceddeler den birinde boydan boya inşa edilen 
trLbünleri göstermektedir. 

yük bir ana damar tamamile clevietin eline yor ki vazife haricinde bulunduğumuz Ye{• 

geçmesi, cumhuriyetin ilk yılındanberi ta- !erde de arkadaşlarımızın hizmetine daim• 
kib olunan siyasetin, B. M. Meclisi ve onun huır bulunduk. Bütün bu ferait bir araya 
icra kuvvetlerinin §Uurla ve isabetle takib. getirildikten sonra hulus j)e, sıdkile naaıl 
ettikleri ana prensibin hem iktısadi aahada, 929 mukavelcııirün çıkmasını Büyük MecU· 
hem siyaset sahasında tamamile tasdik ve se teklif etmişsek 937 mukavelesinin tasdllr 

teslim edebilmesi neticesinde alınmıştır. olunmasını Şark Şimendifer Hattının dev• 

Kayşeri saylavı, Hasan Ferit Nafia kı butun hakların üstunde gelen bir 
encümeninde azadır. Şu kadar sene ha'ktır. Onun için hararPtli münakaşa
Şark şimendiferlerinde hukuk müşavir lar esnasında, tasavvul' ettiğimiz mana 
liği yaptıktan sonrn gem).;şlir. Bu me- lardarı daha ileri gelen ~özlerin müba 
rele üzerinde hizmet l'de~ek vaziyet- lağa edilmemesini, bu münasebetle 
te idi. mevzuu bahsetmek isterim. 

Mithat (Ay<lın) bütç~ encümeninde 
ntazbata muharriri idı. Salih Vahid 
lleyıe beraber bu mesclevi tetkik et · 
rnek için ayrıca memur ~.edilmişlerdi. 
Raporları vardır. 

Bu arkadaşlar ve biz çr,k sükür ha
.Yatfayız, senelerce tetk:k ptmiş bulu
nuyoruz. O şerait altındR Büyük Mil -
!~t Meclisine eski mukavelenin kabili 
istihsal bir netice olduğunu söylemiş
tik. 

''Nankör b:rşey., 
Arkadaşlar, mukaw!e denilen şey 

Şirketler hakkmda söylenen 
.. 1 

SOZ•er 
Kezalik şirketler hakkında burada bir 

çok sözler söylenmiştiıı. Şirketlere şöyle 
yaptık, böyle yapacağız denildi. Arkadaş
lar, hepimiz size karşı mes'ul mevkideyiz. 
Hepimizin vaziyeti, ıirketlerin vaz.iyeti ka· 
nunlarla hükümlerle bağlıdır. Bizim bu 
mevzuda söylediklerimiz kanunların dev· 
lete verdiği hakkı hulus ile takib edeceği
mizden ibarettir. Bu vazifemizdir. 

Şirketlerden de mukavele ile bağlı ol· 

Büyük bir şey 
Arkadaşlar, Avrupa hududundan ta Tür 

kiyenin öteki hududuna kadar giden ti • 
mendiferin satın alma meselesi tesadüfen 
B. Ali Çetinkaya'nın, B. İsmet İnönü'nün, 
B. Recep Peker'in kendi marifeti olarak 
yapılabilmiş bir eser olmaktan çok daha 
büyük bir şeydir. (Bravo sesleri) Anadolu 
hattı için devletler Türkiyenin eline geç • 
mesin diye hayli siyasi tedbirler almıılar 
ve Adana mıntakasında bulunan bütün" 
hattı satın aldığımız zaman bunu elde et • 
mek için pek çok zorluklar çıkmıştır. 

Parayı ödediğimiz halde bunu filen if1ıal 
edebilmek için büyük güçlüklerle karşılaı
tık. Nihayet Şark battı kalmı§tı. Cumhuri
)'elin 1 3, 14, üncü senelerinde büyük mü
na kaıalard an sonra bunu ela tahakkuk et
tirmiı bulunuyoruz. 

Baştan nihayete kadar 
Demek ki haıtan nihayete kadar bü -

Şimdi bu son hattın, ucsuz kalan Şark !et eline geçmesini bu memleket;n ınenfaa • 
Demiryollarının da bir an evvel devletin tine muvafık iyi bir iş addediyoruz. ~Iuvaf. 
eline geçmesi teahhuru caiz olmıyan bir fakiyet B. M. Meclisinin olacaktır. Bunu. 
vazifedir. Bunu ele almaktaki fayda, diğer tasvib buyurmanızı rica ederim arkadat
bütün mülahazaların üstündedir. Bu hat I ar. 
askeri ve siyasi noktai nazardan hususi bir 
ehemmiyeti haizdir. Bu sözleri biz istik -

balde - bizi dediğim zaman sırf kendimi 

kastediyorum - yapılan bu mukavelenin 

zayıf tarafları için tenkit llııfunda bulunacak 

nesillere cevab olmak üzere söylüyorum. 

Kendilerinin hatırına gelebilecek daha iyi 
ve daha etraflı neler varsa bunların hepsi
ni görmeye çalıştık ve eski mukavelelerde 
bana taalluk eden noktalardan, anlaşılı -

Omid ederim ki bütün bu münaka• 
,alar efkin umumiyede, meselenin et-
raflı tetkik olunarak B. M. Meclisinde 

huzurla karar verildi~ hakkında yeni 
bir teminat net' esi ~sule getirsin ve 
Büyük Meclisin hafızasında bütün bu 
münakatadan eğlenceli bir hatıra kal· 
sın. (Bravo sesleri, tiddetli ve sürekli 
alkışlar). 
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Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

- 227 - 1 - 231 -
Kadmm güzelliği yüzünde değil '' Kadm modayı kendisine 

huyunda olmal ! uydurmasını bilmeli ,, 
İdeal kadın tipi şudur: Tipi: Sarışın, yeşil veya lacivert göz-
ı - Azasının tam olması. lü, orta boylu, balık etinde, yuvarlak 
2 - Güzelliği, yüz ve viicudünde de- yüzlü. Küçük ağızlı, muntazam dişli ve 

ğil, huyunda olmalıdır. Çünkü bir ka- düzgün beyaz vücut'ıu bayanları beğe· ı 
dm evinin h em halayığı, h~m de hanı· nirim. 

mıdır. Huyu: Uysal, samimi ve evini sever, 

İstanbul Borsası kapanış 
fiatlan 28 - 4 - 1937 

PARALAR 

1 Sterlln 
1 Dolar 

20 Fransız Fr. 
20 Lire~ 
20 Belçika Fr. 
20 Drahmi 
20 İsviçre Fr. 
20 Leva 
ı Fllorln 

20 Çek kurona 
1 Avusturya ŞL 
ı Mark 
1 Zloti 
l Pengü 

20 Lev 
20 Dlnsr 

Ruble 
ı İsveç kuronu 
1 Türk altını 
1 Banknot Os. B. 

Alış 
624.00 
123,00 
108.00 
120, 
M. 
18. 

5;0. 
20. 
63. 
70. 
2l.OO 
25. 
20. 
21, 
12,00 
48. 
00. 
30. 

1053 
253. 

Satış 
626.00 
126,00 
113,00 
125. 
84. 
22. 

178. 
23. 
66, 
75. 
23.00 
28. 
22.50 
24. 
14.00 
52. 
00, 
32. 

1054. 
254. 3 - Tabiati: Eşinin keder ve sevinç- yiyecek ve giyeceğini kendis i yapar, mo 

lerine ortak olmalı. dayı kendisine uydurmasını ve evini ç E K L E R 
4 - Tahsili: Mevcudıyetinin sebebi- cennet gibi yapmasını biliı. 

ni \"e alemi anlayacak kadar b ir tahsil Tahsili: Müstakbel e.şımde tahsil a - Açılı~ Kapanış 
He, dıkişe ve biçkiye fö1ina olmalı. ramam. Yalnız söylemec:ini ve dinlet- Londra 624,50 625 .00 

Eskişehir Sivrihisar caddesinde Doğu mesini bilmelidir. Nev-York o. 7907 O, 7890 
çayhaneslnde All Ayan Ankara: Osman Parl.t 17.74 17.75 

228 Mil" 15,0J4'1 15,0192 - - (Sarih 1sim ve adresinin neşrini .. no 

1 f Brüksel 4.6810 4.6812 
u Erkek zengin olmama f. " istememiştir) Atlna 87.Sl 87.« 
1,70 boy, e1egant, saz benizli, kum- - 232 - Cenevre ~'.~~;~ S,45 

ral, siyah gözlü, bir erkek .. Erkekliği,- Kadrn aile sırlarım saklamasım =~rdam 1.4420 
64i~414 

ııin bütün ifadeleri gözlerinde toplan· bilmeli 1 Prat 2'l. 111s 2'l,6992 
malı, !kadına karşı nazik, ince ruhlu, vıyana 4.2225 4.2192 
iyi tahsil görm~, edebiyata vakıf, ter- 1 - Haya: arkadaş~~ orta boylu, U· Madrld 13.7710 13.76 
biyefi çalışkan hürmetkar olmalı bol 'ZUil saçlı, buğday benız.ı, yuvarlak çeh Berun !:~: ı 9656 
saygı,' büyük ~şklardan d~ha tatl~ ol- .reli olmalı. Man.ilkür, .pedikür, makya1 ~~~~;:~ 3.9875 4;~;840 
duğu için eşine karşı savgı göstermeli. ve modadan çekınmel'i<lır. Bükreş 107.6,60 107.52 
Bol neşesi1 musikiye a.Şınahğı olmalı. 2 - Az söyremeli, kederli ve neşelı Belgrad M.427.5 S4.40 
İçki içmeli hayattan nlamalı yaşı 0 • zamanlarımı, halimden anJıyarak ona 1 Yokohama 2.ısıo 2.7486 
tuzdan yukarı ol.mam:lı. Kısk~nç, ha- ·~~re har~ket etmeli. Dedikodu .denilen ~~~k~;.':n ~:~~;~ 2~ ~~~~ 
sis, mutaassıp, kılfüık olmamalı. Hele ıgrenç mıkroptan saıkııunalı: Aıl~ sır: ~--•••ı•mııııi•••••••_., 
zengin ma h'ç lmas !arını saklamasını tamamıle bılmelı, 

'a n ı o ın. L h . b ' bel ~ k '" "'k ----------------'! Kadıköy: H . ııer angı ır se p e yaptıgım uçu t 
<Sarih adres ve ismini yazmamıştır) veya büyük kusurlara a!dırış etmemeli STANBUL 

_ ~29 _ ve bana da bu hususta şikayet etme - Ticaret ve Zahjre Borsası 

" K d k ı· t meli. a ID ÇO gezmeme 1 • ,, 3 - Bu vasıfları haiz eşimin bir de 28/4/937 
Tahayyül ettiğim kız ne fakir, ne de prta ta!hsili olursa kendic;ine hayatın so 

:z:endin olmalı. Göilleri ~iyah, saç1an nuna kadar tapınırım. 
FİATLAR 

.kumral olmalı. Evine merbut bul'un- Fatih Beycetlz mahallesi Çerçi Tevfik C 1NS1 1 Aşağı Yukarı 

K. P. 
6 26 
4 14 

malı. Çok gezer ve tabia ti kıSkanç ol • sokak No. 1 de Mehmet samı ~~----~-----: 
K. P. 

mamalı. 

Tahsiline g elince, az çok yazmasını 
ve okumasını bilmeli, ev işlerinden an
lamal'ı, yüzüne bakılacak kadar güzel 
olmalı. 

Edirne 8. Akar Sü 
(8arllı isim ve adresinin neırını 

lstemenıiştir) 

- 230 -
" Sevaoilecegim erkek botun 
zevklere doymuş bir adamdır,, 
Bence erkeğe, saçının dalgası, gözü· 

ııün rengi, boyunun uzunluğu için de
ğil, hassas bir kalbe malik olduğu için 
ıı-uhan bağlanmalı. 

Sevebileceğim erkek, hayatın bütün 
eğfencelerind~m istifade etmiş, bütün 
zevklere doymuş, yuvasmın, çocukları
nın saadetinden başka düşüncesi olmı
yan tecrüıbeli, yüksek tahsil göımüş bir 
erikektir. 

Edirne: 8. Y. 
(Sarih isim ve adresinin neırlni 

istemeınlştlr) 

Son Posta'nın Tefri1 ası : 18 

Floryada 
yeni inşaat 

Buğday yumuşak 6 10 
Arpa 4 6 
Çavdar Anadol 4 36 
Çavdar 1raky:ı 4 25 
Mısır san 4 38 
Kuşyemi 9 38 

Belediyece Floryada istimlak edi • Keten tohumu 1ıg len arazinin planları yapılmaktadır Kendlr tohumu 
1
,.
9 Tlrtlk oğlak ,, 

Bu sahanın imar ve umranının temi- Tiftll{ deri 1os 

4 37,5 
o 
s 

00 

110 
ni için 937 senesi bütçesine de tahsisat Yapak Karayaka ~ 

21 konmuştur. Plajların bulunduğu sa - l=P=ey=n=i=r=be=y=a=z===='==r:======'=
1
_

7
_. 

hada yapılan ~rşı mahalline müvazi DIŞ FİATLAR 
ve müsavi yeni yollar açılacaktır. Ay· 
nı zamanda sahilden Kalitarya köyü
ne de asfalt bir yol yapılacaktır. 

Buton limanlarda tetkikat 
yapılacak 

•===--·-=== 
Buğday : Ltverpul 
Buğday : Şikago 

Buğday : Vinlpek 
Arpa : Anvers 
M18ır : Londra 

1<. s. 
6 25 
s 95 

• 6 02 
s 33 
s 58 
7 99 

87 85 
Ki 85 

Keten T. : Londra 
Fındık O. : Hamburıı 
Fındık L. : Hambur~ 

bctıaat VekAletl ticaret işlerinin inkişafı- :..;;..;,;,;,.;~.;;;,...;....;;,;;;;;;.;,;;;;.;;;,:::a.. ______ __ 
nı temin için bütün limanlarımızda tetkl- --··-·-·• ................ _ .............. _._ 
kat yapılmasına karar vernıif bulunmakta- ~ehrlmlzden Karadcnlze hareket edecektir. 
dır. Bu tetkikata Karadenl7 limanlarından iç Ticaret umum müdürü Mumtaz, noksan
başlanacaktır. Vekllet iç ticaret umum mü- ıarı ve alınması lazım gelen tedbirleri tesblt 
dürü Mümtaz tetkikat yapmak üzere bugün edecektir. 

ki bir sır gibi tutar amma, ben aaıl 
yerinden duydum. 

Turhan: 
- Bakalım, altından ne çıkacak}. 

Sonu ne olacak} .. 
Diye dudaklarını ısırıyor; Bülen -Yazan : Kemal Ragıp 

- Evet. Epey zamandır görmemi,- yordu... din de, ötekilerin de yüzü~e .b~kma~-
tim. Ankarada oturuyor. Bir iş için Is- Onu dinledikçe Turhan büsbütün tan korkuyormuş gibi göz erını uza -
tanbula gelmiş. Bana onları anlatıyor- şaşaladı. Kalkmış, şimdi de Arif Pa - lardan ayırmıyordu. 
du. şaların iyiliklerini, kibarlıklarını aa - Arif Paşanın avukatı, hiç çekinme-

- Bak, ben kızımı dıtarıya vere- yıp dökmiye başlamıftı. Duyanlar, 0 _ den atıp tutuyordu: 
• d'd .. l' · d - Artberg Gesellschaft'm Türkiye mem; şım ı en soy ıyeyım c... nun sanki T urhanı kandırmıya çalıştı· 

- Daha ortada bir şey yok amma, ğım zannederlerdi. Sanki Turhan naz- mümeslilliğini de almış. Bu şirket, 
oldllğu zaman hepsini düşünürüz; )anıyormuş ta, yahut en ziyade onun benim anladığıma göre. Anadoluda 
çöp çatan çatmışsa hepsinin bir çare- nazlanmasından korkulurmuş gibi A- büyük bir fabrika kuracakmış. Umum 
ıini buluruz. rif Pa,a ailesini ona beğendirmeğe ça- direktör, dün Berlinden gelmiş, yarın 

F d w ·1 y be lııııyordu da An karaya gidiyormuş. Sen de be-- ena egı ... avaş yavaş r T • • • • H 
nim d h 'd' .. ·· .. t Sonra bir aralık 1~k d d" d" d'" raber- gıdecek mısın Turhan}. a, sa-e oşuma gı ıyor; gorunuş e Ul ır ıyı on ur u, . I . . d' d 
pek kı'bar 0·1 w be · dolaııtırdı. hayatta muvaff- L 1 hı, stanbulda ışlerım var, ıyor un, r çocuga nzıyor. T • ~ oma • . . . 'd. . 

Konfermtan bir intıba 
Beynelmilel Ticaret odası b1rlnc1 rei.sl F. 

H. Fentener Van Slissngen ııe Oda umumt 
kMip muavinl, Büyük Britanya tomJ.seri ve 
Almanya komiseri dün öğleden evvel Botaz-
1çlnde bir deniz gezintisi yaplQJflardır. Bun
dan sonra Park oteline eelmltlerdir. Bey
nelmilel Ticaret odası Türk11e mllll komi.te
sl tarafından, misafirler ~retlne Park ote
linde bir öğle ziyafeti veril:n)ftlr. Ziyafetin 
sonlarına doğru Ticaret ve Sanayi Odası ve 
milli komite reisi Mithat Nem.ll bir nutuk 
söyllyerek mlsa!lrlere memleketimize d.ki o
lan ziyaretlerinden dolayı teşekkür etmiş ve 
ı:erenerlne kadehini kaldırmıştır. Beynelımi
lel Ticaret odası reisi F. H. Fentener buna 
mukabele ederek gösterilen hüsnü kabulden 
dolayı memnun~etlerini sqyllyerek teşek

kür etmiştir. 
Odadaki toplantı 

Saat on beş buçukta Tlccı.ret. odası salo
nunda toplantı yapılmıştır. Toplantıda iktı
sadi ve mali müesseseler erkanı. iktisat pro
fesörleri ve birçok zevat bulunmuştur. Mit
hat Nemli, beynelmilel Ticaret Odası reisini 
takdim etmiş ve F. H. Fententr alkışlar ara
sında kürsüye çıkarak konferanaına başlamış 
ve demiştir ki: 

- Memleketinizin co~ran vaziyetini ve 
abidelerini tasavvurun fevkinde güzel bul
duk. İş hayatının da llerllemiş olduğunu gör 
dük ve Kamaı Atatürkün sevk ve idaresUe 
memleketinizde siyasi, lçtlmal ve llttısadt sa
hada yapıcı bir muvaffakıyeL elde etmiş ol
manızdan da son derecede mütehassis ol
dum. Burada daha çok kalıp medeniyetin en 
güzel eserlerlle bezenmiş olan şehirlerinizi 

görmek, birçok mahsullerle topraklarınızı 

kıymetlendirmek için sa:fet.mıı oldutunuz 
gayretler!, faydalı metotlanııım tetkik et
mek isterdim. Memleketinizin her tarafına 

demiryolu döşemek yoluncta ~österdiğinlz bü 
yük gayretlerin şahkii oluyoruz. Bu demir
yollarıdır kl, iktısadi faallyttlerinlzl on misll 
fazlalaştıracaktır. Kezalik milli sanayllnlze 
vermekte olduğunuz parlak lnk4afı da tet
kik etnıek isterdim. Fakat maalesef vaktim 
müsait değildir. 

Cihan ekonomik Ta:dyetl 

Doktor Fentener, bundan sonra cihan eko
nomyasını tetkik ederken birçok memleket
lerin iktısadi düşkünlükten kurtulmuş olduk
larını beyan etmekle beraber bu hususta da
ha fazla nikbinlik gö~termlyeceğlni ve 
lktısadi muadelelerln her memleket için ay
nı suretle tetkik ve halledllemtyeceğlnl ilA.ve 
etmiştir. Doktor Fentener, beynelmilel tl-

caret odasının faallyetl hakkında mal6mat 
vererek bu teşekkülün 919 yılında Amerika 
ve Avrupa iş adamlarının ticari mlnuebet
leri kolaylaştırmak ve iktı.sat llemlnıde me
sai müşareketi husule getirmek ...,..ue ku• 
rulmuş olduğunu ve 920 senesinde oc1aJa bel 
memleket iltihak etmişken 93'1 l8Dt8lDde Si 
memleket iltihak ettiğini izah etmıpar. Bey• 
nelmilel tlcare odası kendisine UUhat edeıı 
memleketlerde teşekkül eden mıııı bmlte
ler vasıtaslle çalışmaktadır. Milll lmmlt.eler 
ise o memleketin iktısadi oünyealn1n en mü
him unsurlarından mürekkeptır. Oda lfmdl
ye kadar beynelmilel ticaret aahuında bir 
çok hlzrnetler ifa etmiştir. Bllhama beynel
milel ticari ihtilafların hakem ve sallı su
retlle halli esaslarını, vesaik tıaer1ne kredi 
usullerinin tesbltl, ticari ıstılahlanll tetaırl. 
telgraf ücretlerinin ucuzlat.ılmuı llbl müs
bet işler görmüştür. 
Odanın vazifesi yalnız teknik l&baJa mlin• 

hasır kalmayıp dünya iktısadl taltmmuına, 
ticari münasebetlerin daha kol&7 n normal 
bir surette cereyanına sarfı ıa,nt edecek
tir. 

Doktor Fentener dünya 1ktıu.d! oereyan• 
larmı ve para meselelerini gözden ~
ten sonra haziran ayında Berllnde toplana
cak olan kongrenin ehemml11Undm bahis
le ve bu k~ngrede görüşülecek meaeleler 
arasında paranın lstlkran meseleatnln de bu· 
lunduğunu ilbe etmiştir. 

Doktor Fentenerln konferaDll bQJlk bir 
alaka ile dinlenmiştir. Ve kendlll t.ebrlk e
dilmiştir. 

İktısat Vekiline tettkklr 

Beynelmilel lktısat odası rei.sl, db lttıaat 
Veklli Celal Bayara bir telgraf çeteret Tfir
klyede gördüğü hüsnü kabulden dolaJ1 ge
rek şahsi ve gerek oda namına tefetklr et
miştir. 

Misafirler şerefine dün atp.m Perapaluta 
bir ziyafet verllmlştlr. Beynelmllel Tkaret o
dası relsl ve arkadaşları buıtın tanare ne 
şehrimizden Avrupaya hareket edecelderdlı 

Sanayi Birliğinde yapdaa 
tetkikler bitti 

Sanayide kullanılan maddelerin memle • 
ket ihtiyacını kolaylıkla temln e1mMl bc
tısat Vekaletinden glen emir tiJıerlne sana
yi Birliğinde yapılan tetkikler bltmlfUr. 

h d · 1 · 1 Muhtelif sanayi işlerini alllcadar eden 200 
an an göz erıni ayırmıyor ardı; o madde tesbit edilmiş, bunlann memnu ııate-

zavallı da, görücüye çıkmıf eski za- den çıkarılması istenilmiştir. Derldlere aı• 
man kızları gibi kıpkırmızı olmuştu. rapor da Vekalete gönderllmtşttr Dettrmen-

Bir aralık: ellik, demir işleri, makarnacılık .,.. diler sa-
.. nayie ait tesbit edilen maddeleri ba"1 ra-

- Ay... Alay mı ediyorsunuz be- por da bugünlerde gönderilecektir. Yalnıs de 
· 1 N ri yapıcılarla ithalatçılar ara.mıda IJası mad-

nım e L e parası}. Ne zenginliği}. delerin sokulması yüzünden lhtlllt mncuttur 
Ne fabrikası}.. Ben ayda yüz lirayı sanayi Birliğinden bir heyet, Ankara,a ça
güçlükle kazanan bir adamım} işi • ğmlmıştır. Heyet, bugünlerde AnaraJa gi-

nize geliyor mu} .. 

Diye yerinden fırlamak istedi. Le
bibe ile göz göze gelince, kabil de • 
ğil, buna bir türlü dilinin varmayaca
ğını, onun önünde birdenbire bu ka -
dar küçülüp aönmeğe dayanarnıya -
cağını anladı. Nasılsa bir kere kendi
sini kaptırmı.ş, artık en sonunda ne 
olacaksa olacak, hepsini göze almış, 
hiç sesini çıkarmadan onlan dinliyor 
du. 

decek ve ~it edilen maddeler battmda D 
tısat Vekiletlne izahat verecett.lr. Vetllet, 
bunları tetkik et.tikten sonra memlelııeUn .tlı
tiyacına göre hangi maddelerin _.. ltlıal 
edileceğini karar altına alacaktır. 

OnitUrk yükseliyor 
İki haftadan beri düşmekte olan frank .,.. 

Dans bitti. Lebib · ı T h - nın yollarına, zamane aençlerinin be- onları bıtırmeden, hır yere gı \;mıye -e ı e ur an yer • w• • .. 1.. d G" .. 
terine dönerken, annesi de Bülentle ceriksizliğine getirdi: cegını soy .u~or '!n. oruy~rsunu~ ~~· Yalnız genç kızı şaşırtan, düşün • 
beraber onlara doğru yürüdüler. - Herkes bizim Turhan gibi ola - ~unun halını ••• Adeta .sıkı.~yl~~;.1 ışka- düren bir nokta vardı. Biraz evvel, 

Ünitürklerde dün yükselın• s6rllm8f«lr· 
Londra borsasında bir tsterllne mubbll 
Fransız frangı üzerine 110 frank n antım
den muamele yapılmıştır. Bu sureue frank. 
evvelkl güne nlsbetle 58 santım Jtlbelml.f
tir. Kambiyo borsasında da bir TDrt Ur9'I 
17 frank 75 santim üzerinden muamele ııöt
miişt.ür. 

B .. l .._ h L . . L· O k d' b h h kırdısı açıldı mı· tartı ıle o çu ı e o- d d k h' d d k u ent ı ur anı, ebıbenın annesi- maz ıu... , en ı aşma, emen e- ' ' anse er en, ıç urma an onuşan 
ne tanıttı. Sonra hep beraber otur • men hiç kimsenin yardımı olmadan nuşur. Ne yaptığını, ne yapacağımı bu çocuk, neden şimdi birdenbire bu 
dular. Turhan, hiç hazırlanmadan im- en büyük işlere girişiyor; hepsinde~ kimseye belli etmek istemez. Artık kadar donuklaşmıştı} Bir çekindiği 
tihana girmiş çocuklar gibi, birdenbi- de yüzünün akile çıkıyor. Hele bu ya- bu kadarı da fazla diyeceksiniz, de - mi vardı, ne idi acaba} .• 

re pek sıkılmıştı. Lebibe ile ikisi pek kında onun pek büyük bir Alman fab- ğil miL Araştırsanız, benim bunları Lebibenin annesi bir sırasını geti-
cız söze karışıyorlardı. Konuşan, yal- rikası ile birlikte çalıştığını duydum. bu kadar duyduğuma bile için için rıp: 
nız başına Bülentti; bir lakırdıdan ö - Yok, yok ... Öfkelenme a canım.. öfkelenmiftir. _ Bu akşam başımıza gelenleri 

tekine atlıyor, Turhanın hayatını, ka- Bayanlar, yabancı sayılmaz. Kendi- Lebibe de, annesi de, Bülendin duydunuz mu) •• 
zancını anlatmak için neler ayduru • si bütün itlerini herkesten saklar, aan- sözlerine hemen inanıvermitler, Tur-

Ünttürk 20,15 te açılmış, 20,l'J,1 te tapan .. 
mıştır. Evvelki akşam Ünitfirk J0,10 da ta• 
pandığına göre dün 27,5 kurut Jlbe)mlfttt· 
Diğer taraftan Düyunu umumı,.ntn nan

sız frangı lle ödenmesi hakkında hfikOmetl· 
mlzln yaptığı teklifin Paristekt Dfl7ana uın11 
miye meclisinde kabul edlldill haber ...eril• 
mektedir. Bu haber, l.stikran temin edld ol• 
duğundan Ünitürklerin dlifmealnln &ıiln• 
geçeceği ta.bildir. &asen harlçt.e Önlttlrk yiUC 
aektlr. Evvelce de yazdığımız pbt bul elle
rin spekülbyonudur ki, dahilde n,auan dil• 
ıürmiiftür. 
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kısım No. 18 -

İTTiHAT HAKKI İN SONU 
TalAt, Enver ve Cemal nasd kaçtılar, nasll öldüler? 

lth ha l a~name okunup ta muhakeme 
taİ adıgı zaman birer birer Kürt Mus-
la a Paşanın karşısına çıkan ittihatçı-
k r, cesaret ve mertlik bakımından da 
~\'Vetli idiler. Bir celse, iki celse, üç 

Yal:~· b~ defa hükumet ve lngilizler 
nı ş hır yoldan gitmekte oldukları· 
<:c anlamakta gecikmediler. Bu sual ve 
ha~a~, b.u. muhakeme, bu tavır, itti • 
,, çı ar ıçın bir töhmet ve cürüm ha-
•as • nı· 1 Yaratmaktan ziyade bir mazlu - ;..&.:..t<~ 
ı 

1

Yet ma •• d · · .p.;f--ltih nzarası vucu a getırıyor ve 
l>a at Ve Terakki lehinde bir nevi pro· 

Banda ki" . 1 d B . . . . • de Şe ını a ıyor u. u ışın ıçın· ~.-ı~ıı-.., 

tan çıkabilmek için başka bir çare a - ~ _ ...... .-
llıak lazımdı 

du~ihayet, f n~izler bu çar~yi bul .. 

bo .. 1~.r Ve günün birinde bütün Bekirağa 
u'"·· M l &u sckenesini bir vapura koyup 

a ta ad .. .. .. d"l B . den asına aoturuver ı er. u gı-

ta dostların ve arkadaşların ar -
sında K cd L· 1 te . n, uruçeşm eıu ya ının pen· 
rcsı ön·· d k" h .. l. B v Ye .

1 
un e, sa ın ve a ı ogazın 

Ilı ~1 sularına dalarak düşünmüş kal -

-

ac:kıolduğum günler l Bunlar ne kadar Münevverlerin sürüldükleri Malta adasının limanı 
tür··ı~· ve hazin günlerdi! Nereye gö- Bir lngiliz divanıharbinin kurşun • Giyinmemi bitirdiğim sırada balık-
la du UYorlardı) Niçin götürülüyor .. larından, ebedi bir menfiliğe kadar hiç çı rıhtıma yaklaşmı~, niçin çağrıldıgvı· 

r ı} K· b h ,. Yok ımsenin bunu sormıya hakkı ir şey aritanın dı~ında değildi. Bu .. nı anlamak üzere bekliyordu. Bu sıra· 
i;>i tu. Bunların hepsi, derece derece, nun için, günlerce kolum ve kanadım da odaya koşa koşa ikinci bir kız gel· 
in Ve kuvvetli insanlardı. Bunlar, şu kırılmış, ümitlerimi ve cesarctlerimi di: 
ha~na muhtaç olan memleket içinde, kaybetmiş olarak yaşadım. Memleket, - fngilizler evi işgal etmek istedik-
Çİr P: ateş, siyaset tecrübesi görüp ge· şüphesiz, bunlardan ibaret değildi. }erinden gezmek istiyorlarmış 1 
n\j=~· ?1Ünevver vatandaşlardı. Gü - Daha bir çok kuvvetleri vardı. Fakat, Dedi. Oh, çok şükür! Bana değli -
Iek ırınde bunların içinden bu mem· bunlara böyle yapanlar, onları serbest miş 1 Böyle zamanlarda şaşırmamak iyi 
hi ete hi~met edecek, belki de büyük ve rahat bırakacaklar mıydı~ İşin ve· sey,. Hemen İkbali, aşağıya balıkçı -
ini.etler yapacak insanlar çıkacaktı. hameti gidenlerin şahsında değil, gidi- dan balık almaya gönderdim. Ben de 
alı~11~.ler, niçin ve ne hakla bunları şin şeklinde, götürenin kafasındaki işin alt tarafını bekledim. lngilizler, 
•u Rıtrnişler ve hiç kimseye bu hu • maksatlarda idi. Bunun için, o günler· evi gezmek istedikleri takdirde ben de 

ata en k"" ··k b" · h b' d b' f ~ uçu ır ıza at vermeğe ı· e, ır tara a saklanıp ele geçmemiş onlarla beraber gezebilirdim: Onlar 
e lüzum görmemişlerdi? ve memleket to/)raklarından ayağım bir merdivenden yukarı çıkarlarken 

Bir hissikablelvuku kalkmamış olmanın tesellisini bile du- ben de ötekinden aşağıya inerdim. 
J-te .. yamadım. Ben de gidenler kadar bet· Geniş bir nefes aldım. 

"el nuz tevkifler başlamazdan ev - baht, onlar gibi muztarip oldum. 1-Ia· 
' Seo d .,,_ d f l - ı_ l' 1 · Bu sırada üçünçü haber ve uçuncü h n an ı a. e a o ar<ıA ıste erın yatta daima nikbin bir adam olmama, · 

aı.ır}a ak b 1 d h b 1 insan geldi. Bu da evin kalfası idi. 
Ilı nm ta u un uğu a erini a - hiç bir zaman neş'emi kaybetmememe 
t~~ olduğum ııralarda, hemen etraf- rağmen o günlerde çok bedbindim ve Muhtar ve polislerle beraber gelen in· 
k· ı dostlara malumat vcrmeğe teşeb- etrafım kararmıştı. gilizler, yalıyı işgal etmek istediklerı 

\ls Ctti"'" · d Cah' B d · l k d için gezeceklerini söylemişler. Gezme· nı· gım sıra a, ıt eye e gıt- Ben, bu karan ı için e yaşarken, ış Ve ı· 1 h l !erine mümaneat Jmkanı yoktur. 
du'" ona ıste erin azır anmakta ol· aksi gibi, o günlerde başıma bir de bü· 
~&unu söylemiştim. Cahit Bey 0 yük bir gaile çıktı: Perver kalfa bana, yukarı katta kapalı 
fik~n ne kaçmak, ne de ~aklanmak Bir gün henüz sabahleyin odamda ve kilitli duran ve içinde yatak, yor -

rınde olmadığını bildirirken: gazeteleri okumakla meşgulken, yalı· gan, eşya dolu bulunan odaya sn klan-
- B mayı teklif etti. Odayı kilitleyecek ve 

\t ana ne yaparlar) Ne cürmüm da yetişmiş kızlardan Habeş İkbal 
ar) koşa koşa, telaş içinde odama geldi: anahtarı kendilerinde olmadığını söy-
Sen h da h h' b" b liyecekti. Bu, daha makul idi. Hemen 

to} arp esnasın mü im ıç ır - Aman eyim, polislerle İngiliz· 
o" d b"l 1 ld ben de yukarı çıktım ve kilit altına D .rnama ım ı e... er ge i!. 

~0·· 1 enıişti. O zaman kendisine ben Dedi. Nasıl? Polislerle lnmlizle; girdim. 
' Y e ·· l o· <Arkası var) 

soy emiştim: mi? Benim burada olduğumu ncrden -.--· . . -·-··---· ... ·- .•• ·~· 
tq - Sizin ve bizim ve daha bir çok- haber almışlardı? Pek yakın dostla -
\t tının en büyük kabahatimiz münev- rımdan maada hiç kimse ben;m bura· 1 fE5) A {J' V ~ ı t:: 0lnıak, meşrutiyet ve hürriyet ta- da olduğumu bilemezdi. Hatta akra - ~ lb:&' ~ 
ti tarı bulunmak, vatanımızı sevmek· balarını arasında babamdan başka bir •• p 
~~· •. lngilizler, şimdilik buna razi de - bilen yoktu. Bu günku rogram 
{{lırle B' · b k b h · · · ff 29 • Nisan - 937 • Perşembe 

t..· r. ızım u a a atımızı a et- Yalıya girip çıkarken son derece iti· 

Sayfa tl 

ŞEREFİNİZE! 
Ceviren: F. Vara l 

Piooutous, sarıki vurulmuş gılbi, bir- patlasın, çal oynasın. Bundan sonra 
denbire yıkıldı. her gün içecek, boğazımdan hiç bir şe-

Evin bayanile efendisi derhall uşak· yi esirgeroiyece-ğim. Bu ~uretle bir 6cne 
lannın başına koşarak ona sirke kok • . yaşamak, öbür .türlü yüz sene yaşa • 
latt.ılar. Bir taraftan hizmetçiyi .gön - maktan daha iyidir. Bana süt, su oluı 
dererek doktoru çağırtmağı da unut -ımu? Ked! miyim ben? 
mamışlardı. Ge'bermezden evvel bir ~ere: «Şcre· 

Bir kaç saat sonra doktor gerdiği va· finize• diyerek içeceğim. Olürken ağ· 
kit Pkoutous ta kımıldamağa başlamış, zımdan çıkacak son keitıneler lbunlaı 
bir kaç söz söyliyebilmi~ti olacak. Yalvarırım size: beni gömdük· 
Yalnız sol tarafı tamamen tutulmuş· leri vakit ağlamayın. cSafa sürdü, ya· 

tu. şamasını bildi• deyin, bıtakis. Benim 
Doktor: hatıramı taziz için hepiniz üç gün, üç 
- Bir şey değiıl, dedi. fakat dikkat gece kafaları tütsü1eyin! ... 

e-clilme~e sonrası fena. Sıkı lijjr per - * 
biz la'Zlm. Kahve likör, şarap yasak. Picoutous dediği gibi yaptı. işi gü_cü 

Picoutous: , bırakarak, yalnız ıbir şey düşündü: Iy4i 
- Nasın Şarap yok mu? diye ye - yemek ve iyi içmek. G1'!1Tlediği mey · 

rinden sıçradı. hane 'bırakmadı. Y~di ğ~ şeylerin de 
- Etbette ya. Şarap ta yok, et te ... haddi hesabı yoktu: Onilnde bir sene· 

Tabii az miktarda olursa müstesna. lik ömrü kalmamış mıydı? Vur patla-
- Et te yok ha! Ne et, ııc şarap... sın, çal oynasın! .. 
- Ne yapalım, fazla lkanlısınız. Si- Nereye gitse kadeh :ıt kaldırarak: 

zin1e bahse girerim ki dün pazar diye •Şerefinize arkadaŞla:'» ctiye çekerdi', 
fırsattan istifade ederek kafayı çekti - durmadan çekerdi. 
niz, değil mi? Her ay sonunda bir Kere parasını 

_ ELbette! yoklardı: Çıkını öyle çaouk eriyordu 
- Kaç kadeh içtiniz? ki ... Fakat ne çıkar, çok geçmeden öle· 
- Onun da hesabı mı olurmuş: rek değil mi idi! 
- Daha neler yediniz bakalım? Bazan o kadar yer ve ıçerdi ki onu 

Kuzu eti, tav~an... gören pat1ıyacak sanaıdı. Fa'kat ihtiyar 
_Doğru. gene aldırmaz, kadehim kaldırıp eşe . 
- Öyle ise ben de doarusunu söyli - refinize!» diyerek çekcrdı. 

ycyim: Böde devam ec~rı:eniz bir se· Bununla bernber _yava: yavaş endi · 
11e içinde Ö:üp gidersiniz. şelenmeğe taş1adı: lkinı::ı kan hücumu 

- Ölür müyüm? çabuk gelmiyordu. Sekız, on, on biı 
- Bir seneye varmaz bi1e... Belki ay geldi... Hiç. Daha haJa yaşıyor ve 

şimdi iyileşirsiniz amma, sonra dik.kat ken.disini her zamandan ,daha, iyı his · 
ıaı.ım! Açık konuşuyorum, zira sizin se<;}ıy~rdu. Yok~a şu buaala o~~·tor'? .. 
gibilere her şey söylenmezse olmaz. E· I'lıtıyarın ce~ınde sade altı yuz fra.n· 
ğer hep höyle içer ve fazla yerseniz, gı kalmıştı. Bır kaç harta sonra ne ıle 
kan !başınıza bir daha hticwn eder, 0 yaşıyacak, günlük şarabın1 m· i1e temiD 
zaman işiniz tamamdır. edebilecekti. 
Hastanın fena halde üzülmüs lbir ha- Daha fazla yedi, daha faıia içti. Fa 

1i vardı. Kendisi altmış yaşında iıdL Bu kat sıhhatini değil, parasını tükP.tmek· 
çiftlikte otuz 'iki senediı 'hizmet görü- ten başka bfr şey yapm·~ olmad Ö • 
yordu. Adet edinmişti, her pazar gidip lüm gelmek bılmLyordu. 
kafayı çekerdi. Demek ~-<i şiımdi, yer Picoutous meyhancıerd~, park'lard-ı1 
yüzündeki biricik zevkınden de vaz masaların üstüne çıkaruk: 
geçmesi lazundı. Artık kımse ile kadeh - Aptal! Budala! Ahrr.ak! Seni mah· 
çarpamıyacak, kimsenin şerefine içe . kemeye vereceğim! diye haykırıyor ve 

"llYe ki Öfle ne.şriyatı: h ce erdir. bizi ya ezecekler, ya - na eder, sokak kamilen tenha olma - 12,30: Plô.kla TUrk musikisi. 12,50: Ha _ 

Ut da ezdirecekler. dıkça ne çıkar, ne de girerdim. Bütün vudls, 13,05: Muhtellf plak neşriyatı. 

miy.ecekti! Etrafındakilere cşerefin~ze» bütün hiddeti doktora oluyordu. 
diyememek, hey Ulu Tonrı, buna im . Eğer biri kendiSine· sorsa: 
kan var mı idi? - Tabii dava edeceğ m ondan, di • 

..._ Ne yaparlar~ bunlara rag~ men bu herifler benim bu- Akşam neşriyatı: ....._ H 18,30: Plakla dans musikisi, 19,00: Çocuk 
~} iç bir şey yapamazlarsa bizleri rada olduğumu nereden haber almış· Esirgeme Kurumu namına korıterans: Dr. 
'bjıp bir tarafa sürerler, uzakta bir yere, !ardı? Şükrıi H~. 19,30: Gitar solo: Maryo Pa-
th:r1ü~temlekelerine, mesela... Bu fena haber, bu baskın üzerine rudl. 20.00: Sadi ve arkadaşları tarafından 
o 1- Türk musikisl ve halk şarkıları 20,30: Ömer 

tek tr. ahza durmuş ve zihnen sürüle- ilk hareketim, yakalanmamak için Rıza tarafından arapça söylev 20,45: Safiye 
cu blr yer aradıktan ionra, dilimin u- kaçmayı düşünmek üzere hemen gi • ve arkadaşları tarafından Ti:irg musikisi ve 

na ilk gelen kelimeyi söylemiştim: yinmek oldu. Hem giyiniyor, hem de halk şarkıları: Saat Ayarı, 21 ,15: Orkestra. 
....._ 22.15: Ajans ve borsa haberlen. Z2,30: PH\kla 
D ··.Mesela, Maltayal ne suretle kaçabileceğimi düşünüyor - sololar, opera ve operet parçaları. 
~ emek, hissikablelvukua inanmak dum. Gözü~ dişarda, denizde idi. BUKREŞ 
hi.1?1k geliyor! iki, üç ay evvei, bir Rıhtımın biraz ötesinde sabahtanberi 18,20: PlAk neşriyatı, 19,25: Beethoven -

"8ı bl den havalar, 20,15: Orkestra, 21: Koro, 
l . a elvuku bu Malta seyahatini balık tutan bir balıkrı kayıgv ı vardı. 1 30 H be ı 'ltnı 1 , 2 , : a r er. 
tüt"rn zihnime sokuvermiş, ben de, Rıhtımın benim dairemin önünde bu· Yarınki Program 
ti \rlllecek o kadar İngiliz müstemleke- hınan kısmı, iki tarafın binn çıkıntıları 30 Nisan 937 : C'nma 

~i arken, yalnız Maltayı hatırlayarak, ile saklanmış olduğu için balıkçı kayı- iSTANBUL 
8a} ol k .. . . 

1 
ötıe neşriyatı: 

Şirn .ara gostermıftı?1: . . ~mı _çağırıp atladığım takdirde, belki 12,30: PlAkla Türk muslklsi, 12.50: Ha • 
~td dı onlar, oraya nıçın gıdıyor - Cle kımseye görünmeden yalıdan u _ vad.ls, 13.05: Muhtelif pllk neşl'iyatı. 
lıcb·ıı~ Ne zaman döneceklerdi? Dö • zaklaşabilirdim. Pencereyi açtım ve Akşam neşriyatı: ı e kl 17: İnkllfıp dersleri - Üniversiteden nak _ 
•uı ce er miydi) Boğazın yeşil cncak balıkçının duyabileceği bir ses· len _ Recep Peker, 18,30: PHıkla dans musı·-
. arına d 1 k h'" ·· ' k d' · · d l~ind a ara , uzun ve ıztırap :e en ısını çağır ım 1. O dakikada kisi, 19,30: Spor milsahabelerl: Eşref Şefik 
te e, hu suallere cevap aramak iize- zihnimden balıkçının da bir gözçü ol- tarafından, 20: Türk musiki heyeti, 20,30: 
1 saati "h · . l Ömer Rıza tarafından arap(:a söylev, 20,45: 
eti .. erce zı nımı pat attığım gün • ması geçiyor ve tereddüde di.isüyo - Vedia Rıza ve arkadaşları tarnfmdan Tü'rk 

1Y1 h t l B 11 . . \>er a ır arım. u sua ere cevap rum. Hayır, balıkçı, her gün buralar- musikisi ve halk şarkıları: S:ı.-ıt ayarı, 21,15: 

"'ardtnek imkansızdı. Bu gidişte her şey da balık tutan hakiki bir .balıkçı idi. Orkestra, 22,15: Ajans ve borsa haberı,. ~ 
ı l ertesi giin~!n programı, 22 30: Küçük san'a.ı~ 
· Tereddüde mahal yoktu. kar Meri Ustad tarafından: PJyano solo, 

Doktx>r emretti: yordu, şahitlerim var. B:me bir seney<> 
Yemek olarak süt, içki olarak su varmaz ölürüm dedi. Yerlim içtim işte 

· ..ıı.t · f,.t b k d bakın öldüm mü? Fakat s.u budala dok 
qçec~ ır. ~ e u ~a ar ... 

Hasta ürpererek sordu: torun yüzünden şimdi d:lenmeğe mec .. 
- Demek bir seneden fazla yaşıya· bur olacağım. Revayi hak mı lbu? 

Yirmi beş bin frank ezdim. Versm marn, öyle rn.i? 
- Bir sene demek bile fazla. Haydi 

AHaha ısmarladık. 
Doktor, kendinden memnun bir hal

de çıkıp gitti. Bu, genç bir delikanlı 
idi. Ona göre, köylülerir. kentlilerine 
bakmaları için onları koı1rntmak la -
zımdı. Yokı:;a ... 

Doktorun dediği gibi Picoutous ya -
vaş yavaş iyileşti ve sekiz gün içki iç· 
memek mertliğini göstcrdı. Fakat son· 
ra ... Bu akı1karı mı idi'! 

]Miyar uzun uzun düşündü. Her şe· 
yi iyice tarttıktan sonra artık tereddüt 
etmedi. Eğlence, içki alemini kaçırmaz 
oldu. 

Efendilerine: 
- Eyvallah! dedi, ben gidiyorum. 

Beş on para topJamıştım. Madem.ki bi:r 
.senefik ömrüm kaldı, paramın altından 
girip üstünden çıkacağım. Artık vur 

paralarınu bakayım. 

* Bir '1ı:aç hafta sonra genç doktorur, 
bahçesinde yeni lbir bahçıvan görün 
dil. Bu yeni bahçıvan Pieoutous idi. 

Doktor onu hastalarına göstererek: 
- Bakın, derdi. En muvaffak1yet1: 

tedavilerimden birine bu adam şahit· 
tir1 Kendisini muhakkak bir ölümdeı· 
kurtardım. 

Her gün sarhoş gezinen Picoutous tG 
öbür taraftan ilave ecı~rdi: 
. - Bu doktor bir harika doğrusuf 

Öyle isabetli teŞhisi var ki... Beni öyle 
biır vaziyetten kurtardı ki... SerefinizeJ 

Yarmki nushamızda: 

Zührenin tosunu 
Yazan: M. Saime 
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Abdurrahman BARBAROS 
Yaaa: A. R. 

Kont Cülyanus öldürülen kral Viçanın yeğenlerile 
..._ .... Korsan Petlnd 

Yazan : Celal Cengiz Floriodaya tasallut eden bükümdan devirmek ve 
tahhndan indirmek için planlar bazırhyordu 

ispanyanın mukadderatına bakim ı rek: 
olan (Vizigot) a~lzadeleri, bir ta - - Hatmetmeap kral hazretleri, 11-
raftan halkı kanlı kırbaçlan altında panyanın ,erefli milafiri olan Madma
inim inim inletiyorlar .. diğer taraftan J zel F1orinda ile görütmek arzu buyu-
da, birbirlerine .kartı rekabet nıücade- ruyorlar ..• Hem, pederleri Kont Cül-

Barbaros _Ayşenin sadakatin 
denemek istemişti 

lelerinden geri durmuyorlardı. yanoa hazretlerine bazı haberler gön- - G e m i c i · 
Jspanya, baştanbap bir kan ve atet derecekler .. hem de, zatı asilineleri leri çok net'eli gör· 

ıahası kesilmişti. Her vilayette, her hakkında görüteceldermif. düm. Ganaimden 
fehirde; kanlı hadiseler birbirini taltib Demitti. istifade etmifler ga· 
etmekte idi. Nihayet günün birinde Çok saf ve temiz bir kalbe malik o- liba> .. 
p.ıkoposlardan ve hükUınete muhalif lan Kont Belensiya, en küçük J>ir şüp- Şüphe.iz. Albn 
asilzadelerden mürekkeb Ayan mecli- heye bile kapılmadan, Florindayı sa- tın kaçakçılarile çar 
si tarafından (l. • Viçya) hal' edil - raya göndermitti. pışmıttık. Bir hayli 
miş.. yerine Gotların en zalim ve en Sarayda. naklettiğimiz rezalet h8- altın da aldık. Bir 
tıefih asilzadelerinden (Rodri~) geç - disesi vukua gelmif .. kralı tokatlıyan kısmını onlara da -
mişti. Ve, Rodrik, krallık mevkiine ge- Madmazel Florinda, derhal dayısının ğıttım. 
çer geçmez, derhal sabık kralı öldüre- konağına dönerek meseleyi olduğu gi- - Bana bir a -
ıek bu büyük rakibini ortadan kaldır - bi nakletmişti. vuççuk olsun getir· 
mak istemişti. Halbuki, · o günden iti- Kont Belen siya bir çok taraftarlara medin mi } 
haren gizli, ve eskisinden daha fiddetli malik olmakla beraber: bu rezilane Barbaroı birden 
bir intikam mücadelesi bafgöstermit - hareketin hesabını kraldan soracak kaşlarını çatarak. 
ti. derecede kuvvetli değildi. Onun için sert bir tavırla ce • 

Sabık kralın akrabası, kimilen Is- yeğeni Florindanın yanına, en emin vap verdi: 
panyadan fuar ederek, Sebteye gel - olduğu adamlardan bir kaç muhafız - Sen babandan 
mişler; Kont Cülyanosa iltica etmi,Icr- vererek onu dağ yollarından sahile alırsın! 
di ... Bunun üzerine ispanyada gizli kadar indirmiş .. oradan da bir gemi ile Ayşe, hayretle 
bir muhaceret cereyanı açılmış .. Sa • Sebteye göndertmişti. kocasının yüzüne 
muel babanın, Madmazel Florindaya Madmazel Florinda, Sebte toprak- baktı: 
naklettiği aakh tcYlere inzimam eden, larına ayak bastığı zaman, Kont Cül- - Babam ha • 
diğer bir çok seheblerden dolayı, akın yanosun sarayında, üç kişi arasında, na bir deve yü· 
akın firarlar bqlamlftı. mühim bir müzakere cereyan ediyor· kü ıncı ve el • 

Sebte valiai Kont Cülyanoı: bu fi- du ... Kont Cülyanoa, kartısında otu- mas getirse değeri yoktur. Fakat.,birinde baban da 1eni iifal edebiliil - Büyük ~oplar. Ve en aplı 
rarı ve mültecileri kamilen kabul et - ran - ve, öldürülen kral Viçanın ye • ıizin vereceğiniz bir avuç altın beni Bunu diifünmek ballım deiil mi, Ay· mİf ıemi. 
mifti. Hepsine, hümü kabul göster - ğenleri olan - iki genci dikkatle dinli- her feyden çok sevindirir!.. fe~ - lıpanyol donanmuile ....... -
mişti. Pek çoklannı, vilayetinin bot yor; onlara ağır ağır cevap veriyor • - Beni o kadar çok mu seviyor • Ay,e bu aözler kartı11Dda buz aibi madınız mı) 
yerlerine yerleştirmişti. Bu ıuretle de, du: sun, Ay,e > donup kalmıfb. O babuından da çok - Böyle bir kar,.latmayı çok 
muhalif fırkaya mensup olan lspanyol- - Evet .. bu fikir fena değil... Ev. Ay,e yere dizçöktü: emin aörünüyordu. Şeyh Sait para ile ederdim ama. Herifler limana 
ların minnet ve tükranlarını celbeylc- vela burada, firarilerden mürekkep bir - Sevgimden şüpheniz varsa, bo- yola gelir bir adam değildi. mıtlardı. Dişarıya çıkmadılar .. ~ 
mişti. fırka teşkil etmek .. sonra da gizlice şuna ıztırap çekiyorum .. Boşuna ya • Ay,e müthit bir ölüm tehlikesi at· bi limanın içinde sinip kaldılar. 

O tarihte, ispanyanın hükumet mer- ispanyaya giderek bütün muhalif fır- şıyorum demektir! Şüphe altında ya- latmıttı. Ayte fB?ap kadehlerini dold 
kezi; (Kurtabe) ye nakledilmişti. Kra- kalan birlqtirme; bunlar vaıitasile taınağa, ölmeyi tercih ederim... Barbaros yetitmeaeydi. Ay,e ken • eofrayı hazırladı. 
lın maksadı, muhaceretin önüne geç - memlekette umumi bir ihtilil vücuda - Bunu söylemek çok kolaydır, dini vurup öldürecekti. - fntallah o da olur günün b" • 
mekti. Bunun için de fiddetli tedbir - getirmek .. bu karışıklıktan istifade e- Ayşe! Fakat, hakikat çok korkunçtur.. Bu imtihan çok tehlikeli olmuftU. - Hiç fÜphe yok ki olacak. D 
lere girişilecekti. derek, buradaki fırkayı ispanya sa - Hatta ölümden de korkunç. Aytenin kalbi koparcasına çarpıyor- mamı büyüttüğüm veya padi 

Bunu haber alan ('Kont Belensiya), hillerine çıkarıp, kralın üzerine yürü- - Ölüm beni hiç bir zaman yene- du.. yardım gör<l\iğüm gün, lapan 
enittesi Kont Cülyanosa gizlice fU mek .. onu, her taraftan bir çenber mez .. Atk, ölümden daha kuvvetlidir. Gözleri dönmÜf, bakır renkli çehre- tepeleyeceğim. 
mealde bir mektup göndermitti. içine alarak, iyice tepelemek ... Evet .. isterseniz timdi deneyiniz! si morarmıştı. Ayfe yere diz çökerek yalvarda: 

(Emin bir adamınızı yollayın. Sizi bunlar, maksadınızı temin edebilir. - Ne yapmak istiyorsun) - Babam çok namu•lu bir adam • -Tanrım, aen 0 büyük ıünü 
bazı mühim teYlerden. haberdar edece- Ancak şu var ki; kral, bugün lspan • - Sizin uğrunuzda kendimi öldür- dır. O, kendisini para ile satmaz. da gösteri. 
jirn.) yaya tamamile hakimdir. Bana kalırsa, mek .. Ve göreceksiniz ki, ben ölümü Diyor ve burnundan soluyordu. 

Kont Cülyanoa, bu mühim vazifeyi bugün ispanyada cereyan eden zulüm ko~lıkla yeneceğim. Küçücük bir Barbaros çok müteessirdi .. 
kızına tevdi etmitti: ve istibdat karşısında; muhalif fırka- hançerle kalbimi deşeceğim. Ben ö - Ayfenin saçlarını okpdı: 

- Florindaf.. aenelerdenberi dayını lar, hiç bir hareket vücuda getirmiye lümden daha kuvv~liyim .. Emrediniz, - Üzülme, yavrum! Herkesin ağ-
görmedin. Gider, hem onu ziyaret muktedir değillerdir... Burada fırka bunu size isbat edeyim! zını kapıyamayız .. Eğer bunu bana 
edersin. Hem de, bizi haberdar etmek tqkil etmek meaeleaine gelince; bu da Ayşe birdenbire, duvarda asılı du- gemicilerden biri söylemiş olsaydı, 
.istediği 'eyleri öğrenirsin. paraya mütevakkıftır. Söyleyiniz, e • ran cenbiyeyi kaptı.. Kınından çıkar • dinlemezdim bile. 

Demişti... Florinda, babasının bu fendiler .. paranız var mıL dı. - Ya kim ıöyledi bunları size) .. 
teklifini büyük bir memnuniyetle ka- Müteveffa kralın yeğenleri, cevap - Ben ıize ölünciye kadar sadık - Gemide eair olarak hapsettiği • 
bul ctmİf .. sevinç içinde, ispanyaya vermitlerdi: kalmağa and içmiştim. Mademki bana miz Venedikli fÖvalye .• 

• • • 
"Maryana, nerdesin? •• ,, 

Hamzayı sedye ile evine göt"
0 

ler. Hamzanın yarası çok aiırdı. 
Hamza sedye içinde giderken: 
- Şimdi, onun şen sesini d11 

iyilqirim. 
Diyordu. 

aitmişti. - Maalesef, hayır ... Bize. ıiz yar. itimat etmiyorsunuz! Size aşkımın her - Seni şüpheye dütürmek için söy-
Kralın casuıları; Kont Cülyanoeun dım edin. Galip gelelim. ispanyayı el· ,eyden kuvvetli olduğunu göstere .. lemittir. ---~--------.-. 

kızı Madmazel Florindanın Kurtabeye de edelim. Menfaatlerimizi payJatırız. yiın de inanın f - Ben de böyle sanırorum. Yaman Bir Doktorun 
gelerek dayın KOht Belentiyanın lto • - itte ben de, banu yapmıya muk- Dedi. ucu kıvrık hançeri boynuna herif fU Civani... Gün lük 
nağına misaflr olduğunu krala haber tedir değilim. götürdü. - Ben sizin yerinizde olsam, atar· Notlanndan 
vermekte gecikmemi,:erdi. - Niçin). Eğer Barbaros bir hamlede yerin - dım bu adamı. 

Bu haber, krala çılgınca arzular - Şunun için ki; doğrudan doğru- den fırlayıp Aytenin kolundan ya • Sonra birden yattığı yerden doğ - Çoculılarda 
vermişti. Cüzclliii ve zarafeti dillere ya ispanyanın mukadderatına kan, - kalamamış olsaydı, _hu hızla zavallı ruldu: Te mbelllğln sebeplı 
destan olan Madmazel Florindayı malt istemem. Bu, hem benim için, ıuçsuz kadının gırtlagı kopmuş ola - - Hem bundan bana ne? 1 Her ko-
görmek istemi, .. bunun için de. saray hem de memleketim için çok tehlikeli caktı. yun kendi bacağından asılır diyen siz 
teşrifatçılarından birini Kont Belenıri- bir fey olur •.. Soruyorum size ..• Ya, Ay,enin elinde tuttuğu hançer Bar- değil misiniz> Babamın hesabını ben-
yaya göndermifti. krala galip gelemeyip te mağlup olur- barosa bir Arap teYhi tarafından he - den neden soruyorsunuz) Ben yıllar, 1 

Bu tetrifatçı, konta müracaat ede- unız? .. Bugün, sizi ben himaye cdi· diye edilmitti. Ucu kıldan ince ve ağ- var .ki, onun yüzünü bile görmedim. 
,.---- --------- -- yorum. Fakat o zaman beni kim hi • zı çok keskindi. Barbaros tekrar karısının alnından 

Nôbetçl 
l..czanelel' 
Bu r~ nölte~i olan eeıamflf-r .....,...: 
btanbal eiheiindekiler: 
Ak.sara)'da: (Pertev) . Beyazıtta : (Hay -
dar>. l'enerde: <Bmll:padH. Şehremıntn -
de: Ufbım). Karagümrilkte: (Kemal). 
Sarıw,.da: <Teotııos>. ŞehzadebafJnda: 
<Aaafl. Bytipte: (Hltmet A:ıamu>. B -
mlnöntınde: <Billeytn Bilsnü) ~ Küçİt -
]>azarda: (Yorgl). Alemdarda· (Abdtll -
ltadlr). Batırt6Jlnde: <İatlpan>. 
Beyotl• ellle&illd..._.: 
İstWAJ caddesinde: Utansu> Galata • 
da : <İsmet>. Tablmdeı: lNJaameddln). 
Kurtulu~a: <Necdet) . Yenloeblrde: (Pa
ronakyan). Boetanbqında: <İtimat). Be
fllrtaşta : CAil Rıza). 

Botaziçl ft Adalarda: 
Üsküdarda: (Ahmed.tye, San.yerele: <O.
maıı>. Kadıkö71nde: <Saadet.>, (Olman 
Hulftlt>. ~: (Ha.it). Heybe -
ltd 

maye edecek~.. Suriye sahillerinden Hançer birdenbire yere düttü.. ve yanaklarından öptü. 
aelen arap orduları, viliyrtimin hu • Barbaros: - Haydi biraz tarap içelim, Ayşe! 
dutlarına ka_dar dayandılar. Bugün 0 • - Seni denemek iıtedim, Aytef Sen sofrayı hazırla .. Ben de soyuna • 
nada dunayorlar. Bize, bir tecavüzde Diyerek, bu sadık ve fedakar çöl kı· yım. Ne kadar çok yorgunum bilsen! 
bulunmuyorlar. Fakat, yarın)., Şayet zının alnından öptü .. Kucakladı.. Ayte sevinerek yerinden kalktı: 
biz, yukarıdan kralın tecavüzüne ma- Sedirin üstüne götürdü. - Gene herkesi uyutup siz uyku-
ruz kalırsak; bunların da apğıdan bi- - Ben, senin sadakatinden ve aş • suz kaldınız, değil mi~ 
ze hücum etmiyeceklerini kim temin kından eminim, Ayşe! Seni sık 11k bu- - Şüph~iz .. 
eder?.. (Arkua ftl') ada l b k "ttiıhm ıç' İn b"" Halk l d '- l · · ·• · · · --·----•H 0 n••=•--.. ---• r ya nız ıra ıp gı e• • oy- - U Va AB ellDC gıttıgınızı S y E C 1 A le bir küçük denemiye·lüzum görmüt- söylediler .. Doğru mu} , 

tüın. Fakat, şunu da .öyliyeyim ki, - Kimden itittin? 
markalı 9üphelerim pek te bot ve manasız bir - Sahilde dolaşan gemicilerden .• 

SOT MAKiNASI kıskançlıktan ibaret değildir. Vene - - Doğru. Fa.kat, bir İf göremeden 
dnan olan her kOJ· dikliler g4ya bir çok kabile ,eyhlerine döndük. Ah, fU kaleyi bir elime geçir 

lllye zarurt olan torba torba, kucak kucak albn dağıt. sem, Ay,e r 
malrfnadır. mıtlar. Bu arada baban da varmıf. E- - Güç bir İf mi bu> 

.TürK-Al!NlfJa Zttl. $11. ier Veaeclildi koraanlar babanı altın- - Elbette güç .. 
~

1 

la avladılaıaa. o zaman hakikaten aen- - Ne lhım, kaleyi ele geçirm• 
llTueu&. GALAT' ......... ~ • -'- _ .. ..J...... ~-L.:I!...:-. r.rı-L:: ...A.,.iın i~İn) ••• 
....... ZlftA,. .... ,..., • Telelen . 41109 __. ~ ~... ,,_-....,. .-,. .-

Mekteplerde ötedenbert dalma c 
çalışmaz. diye blr tıamı &a~ebe 

Tembellik ne demektir? rur çoc1lk 
çalışmıyor?. Bunun sebeplerlnl 
bütiln mualllmlerln vulfes.iC:lr. 
B1r çocuk ,. sıhhl Te unl aebeple~ 
yahut içtlmal ve allevl seDeplerlD 
tealrinde olarg.k derslerim takip 
tembel göriinör. 
u:nı sebepler ba•Iıealan ~unlardıl': 
sell çocutun burnunun arkasında 
etler olur, bademcikler buydr. K 
sır eder, çocut atır i§ttlr. Adeta • 
IJJ'. Aizı açık uyur "ve dalma da ö 
rur. 
Ve yahut çocuğun gözlerinde zaaf 
dır. Göremiyor; fakat bunu bil' 
anlıyamadıtı gibl anlatamıyor _da. 
bu aebeple derslerini takip cdemd 1f 
hut çocuk zayıftır, kansızdır, 

müstaltUr. Sıraca allmetlerl 
Tabll bu teraitle çalı.pmama._._...., 
halde bu gibi vaziyetlerde derhal 
tu mütehaaaıs doktorlanı sevke 
tedulslnl temin etmek l:lz.tmdır. 
ya bu ılbl müdavat Te m:ld 
sonra çocukta de~ umumi bit 
ır6rillör. 
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ı.IAVAGAII BANYO ALETi 
5ARFIYATI NEDİR ? 

Yüksek Mühendis· Me~tebinde i-511i/36 tarihinde RB 9 aleti ile yapllan muhtelif tecrübelerin neticeleri şunlardır : 

BANYO ~ 

1g. •• Banyo. odasının hararetJ 18°,s DUŞ Banyo Odasının harareti 

Soğuk Suyun cterecesf , 7• - So~uk Suyun derecesi 17°-
Su miktarı 125 Jltri' .,..t 

p -

Sıcak suyun derecesi Sıcak suyun derece!! 37• Et 37°-
Gaz sarfiyatı (1mJ!St,. 

0,316 

ı, 
::::::a 

,, 

Bu sarfiyatı RB9 36 ve R 25 37 modelindeki aletler içinde tekeffül ederiz.-Satış Yeri 101, istiklal Cad. 
~ 

ARABACILARA MÜJDE 
Coktanteri beklediğiniz dünyanm en meşhur 

liASAG 
Lüks ve arabacı 

Limbalar1 
gelmiştir 

.A.rabncılara lllıthsus Umumt sntış yeri : İstanbul Tahta-
UMBA kale caddesi 51 numaralı 

POKER TIRAŞ EIÇA~LARI 

lstanbul Defterdar :ığın c.;an: 

1 

Cins ve mevkii 

l ~-·-·· •• 

Muhanunen bedeli 
Lira 

Q. "•oyun · · · · ır trı~d de Zeytmlık mahallesınm Taı Evler sokağmda alh oda 
t,,il) t. ar bahçe ve ıair müıtemilah havi eski 21 yeni 23 No.lı kiair 

1tıa1111· )( . 
&- Ocıunustafapa d k. B . A H 
-·-.bı.ıı . . ıa 8 es 1 ezırgan acı Hüsrev yeni Arabacı Beyazit 
L e~~n R f d. -u.ııÇeli • arnazan e en ı ıokagında yeni 30 No.lı harap ahpp 

850 

)' evan tamamı: 
uk..-ıda . . . 75 

'1-ttıı-rn ~ıns ve mevkılerı yazı!ı emlak hizalarındaki bedeller üzerinden açık 
>ii:ı:de ; suıu ıle satılacaktır keklilerin ve tediye feraitini öğrenmek iatiyenlerin 
~iind~· T Pey akçelerile 10/5/93 7 Pazartesi günü saat 14 de p.4:!Ji Emlik Müdiir-

• oplanan Komi.yona aelmeleri. (M.) (2296) 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞ~KLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri, Her eczanede arayınız. (Posta kutusu) 1255 l-lornıobin Galata İstanbul 

1 lstanbul Belediyesi llanl1rı 1 ______ _. 
Beyoilu Kaymakamlıjmdan: Fındıklıda ismet İnönü İlk okuluna katılmak üzere 

İstimlaki tekarriir eden Fındıklı Molla Çelebi mahallesinin Molla Bayın sokağında 
Dr: İzzet ve Sidukanm hissedar bulundukları 11 No: lu 1978 metre murabbaı sa· 
basında araanm metre murabbJUla komisyonca takdir edilen 2 Lira kıymet üzerin

den iatimlik edileceğini 1295 tarihli iatimlü kararnamesinin 8 inci maddesi muci
INnce tebJiaat mal...,..... ıeçmek üzere ilim olunur. (8.) (2391) 
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SiNEKLER 
Sıtma, tifo ve hastalık getirir 

yemLklerinizi kirletir. 

1 Sinekleri ve bütün haşeratı öldürür. 

~-. iŞÇi KIZ ARANIVOR ~--. 
Kaşe makinalannda çalışmak tızeere koçnk yaşta işçi kız istiyoruz. Acele 
Yeni Postahane arkasında Basiret hanındaki CELAL ERGUN kaşe 

fabrikasına mllracaat. , 

Köylü, Şehirli, işçi' Zabitan 

Herke.s memnuniyetle 

POKER 
hraı bıçaklarını kullanıyor. 

Siz de POKER PLA Y 
markasını tercih ediniz 

KUMBARA 

{ 

SON POSTA 

müstesna· bir.fırsat 

HAFTAS 

BU HAFTA MAÖAZALARIMIZI ZİYARET EDENLER ~N NEFiS 

' KUMAŞLAR 1 UCUZ Fi ATLARLA ALMAK F 1RSAT1N1 8 ULA C AKLAR O 1 Rı 

YERLİ MALLAR PAZARLARI 
------ - ---,. ...................................... .. 

o 

BIRE, 
1000 

Vatandaş ••• 

TARLADIR Beynelmilel Kömür <\ergisi 23 Nisan 
• Cuma günü Ankarada açıldı. Sergi 
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görmek hem senin, hem yurdun i · 
f . ] 1• • 
aıae . .ıdır. l226J ı 
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TUR KiYE B tRİNCİ 

Terazi Fabrikası 
n 
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Markaya 
dikkat 

Mamulltlnı 

tercih 

Mukavemeti ve zarafeti emsalalzdlr 
taklitlerinden sakınınız 

Toptan satı§ Deposu: İstanbul Tahtakale Na. 68 

Tel: 22269 

~ ........ ~~,~- --------------------~ Dr. Hl . ı CEMAL 
(Lt. .ıı Hekim) 

Dahiliye müteh;\ sısı: Pıızardan maada 
herg\in (2 - 6) Dlvanyolu numara 104. ev te
lefonu 22398 - 21044 
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