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Yazı işleri telefonu : 2020~ CUMA 30 - Nisan 1937 İdare ifleri telefonu : 20203 Fia tı 5 KUl'UI 

( Arap memleketleri Türkiye ve Irak 
1 

Irak ariciye Nazırı bu 
sabah Ankaradan geldi 

T rakyanın kalkınması 
için yeni tedbirler 

Trakya Valileri dün Umumi 
Müfettişin riyasetinde toplandılar 

içtima Tekirdağında yapıldı, verilen kararlar sür'atle 
Ankaraya bildirilecek Iİllkarada neşredilen resmi tebliğde Tiirkige ve Irak Devlet adamları, 

eskt Osmanlı imparatorluğundan ayrılmış Arap memleketlerinin 
tam. hühümranlık içinde inkişafını görmekle bahtiyarlık hissettillle- Dün Tekirdağında Trakya Umuınt 

.. Ö •• / Müfettişi General Kazım Diriğin riya· 
rini bildirmişlerdir. Ankarada hususı g ruşme er de oldu setinde Edirne valisi ile Kırklareli va· 

- .......... ._ .. ••••••• .. M•H•••••••-•••W-•- -

soyadl 
lisi Hasip, Tekirdağı Valisi Sakip, İs· 
kan Umum müdürü Cevdet, Çanakkale 

Almıyanlara vali vekili ve mülkiye pıüfettişi Feyzi 
Gurebin ve idare amirlerinin iştirakile 

Cezalar veriliyor bir toplantı yapılınıştır. 
Soyadı almıynnlar hakkmda 5 lira· Bu içtimada Trakyanın i<;kan işleri, 

dan 15 liraya kadar para cezası veril· yeni yapılan köyler ve bu yaz mevsi
diğini evveke yazmıştık. ::ninde gelecek olan göçmenlerin yerleş· 

Soyadı at:.:ıması jçin verilen kanuni tirilme~i, Trakyanın kalkınması için 
müddet bittiği jçin elyevm soyadı al· ıazım gelen işler umumi şekilde görü· 
mak için müracaat edenlere bulunduk· şülmüştür. · 
ları kazaların, ~dare hey'etleri vasıtasi· .. 
le bu cezalar verilmektedir. Her vilayetin valisi mütaleasım soy-

Yeni gelen bir emirle para cezasını lern".ştir. Kararlaştmlan hususlar hü -
veremiYenlerin cezaları hapse tahvil e kCımete bildırilecektır. 

Trakya Umumi Müfettişi 
General Kazım Dirik 

~n~~ k- di~ehlir. Maamafihmareretiubit ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

omür sergisinde 1ktısat Vekıti Celal Bayar tarafından Irak Ha.riciye !anlara ceza kesilmemektedir. 3 m•ııyon ı•ng•ııı•z ıı•rası 
Nazırına izahat veriUrlt-- 15 mayısa kadar kendd müracaatları 

Anka ile soyadı almıyanlara vali tarafından 
firi ...... ra, 29 (Hususi)- Muhterem misa d b k 1 --.•ıız 1 k birer soydı verilecek ve ayrıca teahhür. H• d • t 
bu 0~ ra Hariciye Nazırı Naci El Asil !erinden dolayı cezaları tahsil edilecek· ın ıs an a ıra ) an 
Vago11ı !l.nıJti eksprese bağlanan hususi tir. Soyadı almıyanların adedi bir kaç 
2ır ista a, İstanbula hareket etmi~ir. Na- bini bulmaktadır. b • • k • • d 
bu ak S)'Onda, bulunan zevat ile birlikte ee mırasın peşın e 
harek::tnt A~adolu eh-ı>reslle İstanbula UY · . 
Bakanı; nıış ve istasyonda Dış işleri Bir ihbar Üzerine 
llakanı r. TcVfik Rüştü Aras, İç işleri 
itaya ~~Parti Genel Sekreteri Şükrü iki buçuk aylık ölü 
hUs~i k ıyaseticumhur seryaveri Celal, 

Türkiyeli bir Ermeninin bıraktığı miras işile meşgul 
olmak üzere Hava Kurumunun bir vekili Hindistana gitti 

1 

kan ad aleın direktörü Süreyya, Başba- mezardan ÇJkarıldJ 
did .,... ına da hususi kalem direktörü Ve-

Bundan altmış sene evvel Kayseri· 
den Hindistana gıden Ağya Emirhan· 

' rrotok ı 
G]aYl k 0 Şefi Şevket Fuat, Muhafız 
A.nkar UJtıandanı İsmail Hakkı, elçiler, 
ıle F.r: ınevki ve merkez kumandanları 
lrakJ ln~Yet Direktörü, Dış Bakanlığı ve 

e çııı~· 
rnıştı gı erkanı tarafından uğurlan-

r. Irak Jlariciye Nazırı Dahiliye Vekili 
~amı 3 üncü savfada) Şükrü Kaya ile birlikte 

Eskişehir, (Hususi) __ - Emirdağı'nın yan adlı bir Ermeni geçenlerde Hindis
Davulga nahiyesinde Omer adında bir tanın Madras şehrinde vefat ettL Bu 
adam iki buçuk ay evvel ölmüş ve gö- adam öldüğü zaman vasiyetnamesi a· 
rnülmüştür. Emirdağ müddeiumumili· çıldı ve hayretle görüldü ki (3,000,000) 
ğine yapıfJan bir ihbar üzerine de Eski· 'İngiliz lirası nakid paradan başka bir 
şehiroen bir doktor aldırılmış v~. bu iki çok hanlar, binalar, altın madenleri , 
buçuk aylık mezar açılmıştır. Omerin vesaire bırakmıştır . 

A 
·tr 

.,, mide ve barsakları ahnarn~ muay~ne 1 Ağya Emirhanyanın ölümü, onun • ı k için İ~tanbulda tı~bı ad~~ .mues~escsıne hakiki ve muhayyel varislerinı hareke· 

n - ~a yan as er"ı gönderilmiştir. S~ylen~ıgıne gore .. Da· ı te getirdi. Düşkün akrabaları miras id· 
vulga'nın eski sakınl~rınden olan Ome. diasına kalktıkları gıbi onunla alakası 

h k k k d 
• rin ikı karısı vardır. Iki karısından biri bulunmıyan yabancılar da, bu bin bir a ta a u e ıyor (Devamı 11 in~ada) lgece masallarındaki zen.ginlık ~.a~a -

ğından paylanmak sevdasına duştuler. 

lngz·ız·z gaze. telerı·ne go··re ı•ttı!fiak 9 Bel~raddahi Türk Fakat bu arada en akıllıca harekette , • • • bulunan cMari> adlı bir genç Ermeni 

114 San atlar sergısını kızı oldu İstanbul Amerikan kız Kol· 

vıagısta R omada imzalanacak 40 bin hişi gezdi lejinde okuyan Bayan Mari her na -
Londr 

2 29 (H ·) .. . sılsa eline geçirdiği Ağya Emirhanya-
Cazc,te . a: 9 (Hususi) - Daily Ekspres mnnyanın siyasi ve iktısadi kalkınması Belgrad . . u.~us~.. - Türkıye nın vas·yetnamesine dayanarak hakiki Ağya Emirhanyanın kardeşi olduğunu. 
telini s~~·n· Roma muhabirine göre, Mu- için her türlü yardımda bulunacağını va- Cumhur ~ıs_ı Ataturk u~ ve :ugosla~ (Devamı 8 inci sayfada) iddia eden Karabet Emirhanyan 
~ -0nngıc mülakatı esnasında Al- (Devamı 11 inci sayfada) saltanat naıbı Prens Pol un yuksek hı· ......................................................... - .. ,. .. - ............................ - ... -·--·-~ 
~ mayeleri altında bulunan ve nisanın k d 11 b ı ç 
,, ~ . ehtap ı gecelerde !~nü;?:r:'~~~.i0i.:.~::0!:;;;ı:~ Çocu lar un ıten " ocuk 

gün kapanmıştır. H f t ı ı d ı 1 " 
şehi aydınlatılmasın!'' ~f-~-~~ __ :(~!:~!;; __ ~~o-Inn a ası '' ıçın ne ıyor ar r 

1 ,., Yazan ı Naci ••dullah 

Ztnir şehir meclisinde masraf bütçesi konuşulurken! r Bir evladlıg" ın 
tasarruf için bu garip teklif ileri sürüldü 

1zmfr Şehir Meclisi toplantı halinde 
(Yaz.ısı 11 inal sayfada) 

hatıraları 

Altı evin içyüzU 
Osman Cemal Kaygılının dört nusha 
sürecek bu çok güzel yazı serisi 
bugUn başladı. Ye;Jinci sayfamızda 
okuyunuz ı 

'-- ..J 

.-.MODEL~ 
Avrupa mecmualan derecesinde 
nefis bir şekilde bugün çıkb. 

Bnton mnvezzilerden isteyiniz. 

Sema Mahmut Zembilci 

Mektebin başmuallimi, telefondaki mu 
hatabına kemali asabiyetJe çıkışıyor: 

- Bize Miki Mavz lazım Bayım ... Eğer 
Miki Mavz gelmezse çok mlfkül vaziyete 
düşeriz! 

Süveyde Sevda ÇapÇ1 
Telefonu kapadıktan sonra bana dö

nüp izahat veriyor : 
- Bugün çocuk bayramının altıncı gü

nü ... Bu münasebetle çocuklara mektep
(Devamı 11 inci sayfada) 



r=2 s~a-yf=a==-=-=-====================================================s='O=='N'=='=p==o=s="T==A=·==============~======~============================o-:~====-- Nisa~ 

Her gün 
Türkigede geni peyda 
Olan bir unsur: 
iş müteşebbisi burjuva 

Yazan: Muhittin Birpn _ _. 

9P ürkiyede yeni bır unsur peyda 

D oldu: İş müteşebbisi unsuru. 

Ancak iş müteşebbisi denildiği zaman, 
aramızda öteden beri baı.an da hazin nü
munelerini gördüğümüz iş müteşebbisini 
anlamıyalım. Fransızların endüstri şö
valyesi dedikleri - chevalier d'industrie -
tipi kastetmiyoruz; bundan başka bir 
müteşebbis; bilgisine ve sermayesine gü
venen ve ayni zamanda ~alışıp bilgisine 
ve sermayesine iş sahası çıkarmayı bilen 
müteşebbis; parayı havadan değil, kendi 
elinde bulundurduğu iş kuvvetlerinden 
1,-ıkaran adam! Bu tip memleketimizde 
yakın zamana kadar yoktu; şimdi onun 
vücude geldiğini, üremeye başladığını 
görüyoruz ve memnun oluyoruz. 

Derhal kaydedelim ki, bu yeni türeyen 
ve üremekte olan unsurun yeniliği, onun 
Türkler arasında peyda olmasındadır. 
Yoksa, diğer vatandaşlal" arasında bun
lar evvelden de ve meb:ı:ulen vardı. 

* Türkler arasında bu unsurun peyda ol-
ması Cumhuriyetin eseridır. Cumhuriye
tin giriştiği birtakım işlerin bünyesi, 
meydana tedricen birtakım müteahhit
lerin çıkmasını mucip oldu. Bu müteah
hitler, bazan lüzumundan çok fazla pa
ralar da kazandılar. Devletin ilk giriştiği 
işler arasında bazan hcsaplann tamam 
yapılamamış olması, acemilik devirleri, 
beliti de bazı işlerin devlete pahalıya 

mal olmasına sebep olmuş bulunabilir. 
Fakat, ben bunlara o k&cfar acımıyorum; 
\'Ünkü , bu gibi hadiseler Türkiye için 
yeni bir iktısat unsuru <'lkmasına sebep 
oldu. Bu iktısat unsuru, bu is kuvveti son 
zamanlarda sade memleket dahilinde de
ğil, memleket haricinde de çalışmaya mu 
vaffak oluyor. _.. - - r - • .,...._ 

Mesclil, gazeteler son zamanlarda hay
li bahsettiler: htanbulda bir fabı'ıb, Yu
nanistana bomba satıyor. Cihan harbinde 
bombayı Bulgar fabrikalarından tedarik 
eden Türkiye için bugbn Yunanistana 
bomba utmak gilzcl bir muvaffakıyettir. 
Bu misale bir başkasını da ilav~ edebili
rim: Bugün handa, müteahhitlerle yapı
lan birtakım büyük 4Jer var ki bunlara 
Türk bilgisi, Türk tecrü~ ve Türk ser
mayesi de iştirak ediyor. Büyük bir imar 
f aalf yeti f çinde çalıpn lranda, birçok ec· 
nebi milteşebbisler arasında, kısmen müs 
takll ve kısmen de şerik olarak Türk mU
tqebbislerinin de bulunması Türkiye için 
hem dahiU iktısat bünyesinde bir isti
hale htıdisesi, hem de milli bir şeref mc
eelesidir. Bu gibi işlere girişenleri tebrik 
ft hatt.A takdir etmeliyiz. 

* 

Resimli Makale: X Çalışma zevki X 

) 
/ 

Ford dünyanın en zengin adamlarından biridir. Buna 
rağmen yaz kı~ her scfuah mutlaka saat 6 <4ta kalkar, saat 
B,5 da gelenler onu y::ızıhanesinin başında görürler. Ak
şam evine dönme suti 100,000 ni bulan işçilerinden 
tam bir saat sonradır. Ford'un hayat proğramı yalnız 
çalışmak kelimesinden ibarettir. 

İnsanın chikmeti vücudu• yaşaması, eğlencesi değil, ça
lışmasıdır. Para, seıı.ret, mevki ikbal insanı dünyanın bü
tün eğlencelerinden müstefit edebilir. Fakat her eğlence
nin sonu bıkkınlıktır. Halbuki çalışmanın insana verdiği 
zevkin hududu yoktur, bu zevk bir defa tadılınca anlaşı
lır ve ölünceye kadar bırakılamaz. 

c s oM,_z __ A_R __ A_~_s_D_N_D_A __ ) 
(Kuş - adam) 
Bir kazaya 
Kurban gitti 

Kendisine kuşlar gibi kanatlar ta· 
karak semalardan yere inmekte olan 

tayyareci lcare yaptığı bir tecrübede 

kanatlarının bozulması ve ihtiyat pa

raşütlerinin de i'lemem"si yüzünden 

dütcrek ölmüftür. 

lcare·in itk muvaffaltıyetli uçuşları 
her kesi alakadar etnıit ve ıenç adam 

büyük bir şöhret kazanmıştı. insanları 

kuşlara yaklaştıran bu bedbaht gencin 
cesaretini gösterecek bir başkası daha 

bakalım meydana çıkacak. mı~ 

j HER GüN BiR FIKRfjl 
Krahn müneccimi 
Fransa Kralı on birinci Liii münec

cimi Galeotti'ye kızmıştı. Müneccimin 
öldürülmesini emretti. Galeotti kur
naz bir adamdı. Son arzusu soruldu
ğu zaman: 

- KraZ"la konuşmak i.tterim! 
Dedi. Krala haber ,,erdiler. Münec

cimi yanına aldı. 

- Benimle ne ko111qacaktın? 
- Sizin dün gene zaiçenize bak-

tım. Ne vakit ölecefjinizi öğrenmek 
istedim. 

Kral merakla ıordu: 
- Öğrendin mi bari? 

- Ôğrendi.m HCL§metmeap, benden 

Dünya güzünde 
Eşi olmıgan 
Bir muallim 

1 
üç gün sonra ölecekainiz. 

Müneccim Galeotti'nin bu sözii ken-
disini ölümden kurtarmıştı. Viyanada çıkan Telgraf gazetesi 

• * yazıyor: 
Kahvaltıda ihl hilo Viyana Asliye mehkemesi mektep 

muallimlerinden Wa!dcmar 3oden·i 
Ekmek giyen talebelerine kartı fena muamele yaptı 
Fakruddemli genç ğı ve işkence ettiği zanniyle muhake-

Berliner Tageblatt yazıyor: me etmiş ve cürmünü sabit aörerek 
Dünyanın en uzun boylu adamı adamı üç ay hapse mahkum etmiştir. 

~imdi zafiyeti umumiy .. den Belediye Waldemar Boden suçu hakkında gaze 
hastahanesinde yatmaktadır. Bu has· lelere şu malumatı vermiştir: 

f · A - Mahkeme hala eski devirlerin ta Kaliforniyadadır. srnı osen'dir. 
Boyu 2 metre 64 aantiın, sikleti 130 zihniyetiyle beni mahkum etmışt11. 
kilo gelmektedir. Onların içinde yaşadıkları devir çok

Hasta fevkalade çok yemek dediği tan bitmiştir. Talebeleri, eziyete, aza
halde vücudile mütena!İp mikdarda ba ve işkenceye mütehammil bir tarz 

Bedbin/er tedavi ediliyor {işmanlıyamamaktadır. Bay Aosen sa da yetiştirmek lazımdır. Ben onların 
Türkiyede yeni peyda olan bu unsuru bahları 5 yumurta, altı tane pirzola, ;stikalini düşündüğüm için çocuk1an 

'•aratan kuvvet s ı d be i d iki Fransız doktoru Marsilyada •im- b' 'b' 1 · k 1 t d 
J ' ene er en r evam Y yarım kilo tereyağı, iki kilo ekmek ye- ırı ır erme amçı a ıyor' ve sonra a 
eden imar faaliyetidir. Bu imar faaliyeti, diye kadar dünyada bir e~i yapılma- mektedir. Öğle ve akşam yemeklerin- kamçıları yerken kahkaha ile gülmoğe 
bir taraftan meydana df>miryolu gibi, mış olan yeni bir aanatoryom açmış _ de yediği mikdar da bu nisbet dahilin- mecbur ediyordum. Bundan başka, ae 
köplrü, yol gibi, fabrika gibi birtakım e- )ardır. Buraya yalnız bedbinler kabul dedir. ri soymak ve tırnak koparmak ame· 

r--
Sözün Kısası 

Yasak, amma .. 
Başka gerdel 

E. Tlılu---

M emnuniyeUe haber aldıı.l, ka)'dl 

diyorum: '1:3clediy~ yeni bir ,13' 
lediye zabıtası ta1imatnnm.-::h hazırlıyor
muş. Şehir Meclisi, bu nızamname tnsl3' 
ğının üzerinde görüşmelere: bile başlarıı* 

edil·p ti Şayet bu akşama sabaha tasdik ı 

mer'iyet' mevkiine konursa, şehir içuıd' 
fimabaat kümes yapılmıyacak, tavuk, f1' 
roz beslenmiyecek, sokak üzerine, sokr 
ğa bakan pencerelere, balkonlara, ars: 
lara çamaşır asılmıyacak, kapıların öıı 
ne süprüntü dökülmiyecek. şehirde JlO' 
yun, keçi, kuzu serbest dolaşmıyaca)ı 
dükkan, ev önlerine iskemle atılınıyaca)ı 
gece on ikiden sonra radyo,, gramofdl 
çalınmıyacakmış. 

Şimdi bu havadisi İstanbulda okuyaır' 
lardan bazılarının gözlerinde, yüzlerind' 
derin bir endişenin birdenbire belirdiğiııl 
uzaktan adeta seziyor gibiyim. UkiJ1ı 
peşin söyliyeyim de müsterih oısunııı.t• 
Bu yasaklar burada değil, Ankaradadıt• 
Onun için, onlar gene eskisi gibi, çocutc· 
lannın alaca bezlerile cumbalannı dO" 
natmakta, bitişik viraneye al, yeşil çr 
maşırlarla mahya kurmakta, evlerinill 
bodrumunda Denizli horozile İspenç ur 
vuğu beslemekte, limon, portakal kabu1'' 
lannı, boş kese kağıUarmı sokağa fırlat· 
makta, çöp tenekelerini geceleyin kald1' 

nmların üzerine boşaltarak serseri kedi• 
!ere ziyafet çekmekte, picama ile seri~ 
serin, akşam Üzerleri kapı önünde keJl 
çatmakta, cami avlusunda kuzu otıat• 
makta, kahve önlerinde koç yetiştirrJlelC• 
te, uyku tutmadığı geceler sabaha kadııt 
, v ·nık Ömer> i dinlem~kte serbesttir le!· 

Ne oluyorsa Ankaralı yurddaşlara olll' 
yor!. 

Zavalhlar! Hiç, böyle basit §eyler de 
yasak edilir, takip edilir mi? 

---~-·--· _.., ___ ...,,, 
Biliyor musunuz ? 
1 - Meşhur İtalyan ressamı Leonaf 

da Vinci İltalyanın hang'i eyale'fli,ndf• 
hangi kasaıbasında doğmuştur? 

2 - (Faust) isınile kimler hangi e 
serleri yazmış veya yapmıştır? 

3 - Büyük Türk hakanı Cen.giziıl 
kaç oğlu olmuştur. İsimleri nelerdir? 

(Cevapları Yarın) 

* Dünkü Suallerin Cevaplan: 

1 - Türkiyede şer'iye mahkemele~ 
8 nisan 1924 te kapanarak yerini ycO 
Türk adliyesine bırakmıştır. 

2 - Anadoluda Selçukiler 1204 yı • 
!ında teessüs etmişlerd":. 

3 - Uluslar Kurumu 1 7 yıl evvel Jci' 
!er er vücude getirirken, bu eser.leıin ya- liyelerini de yavaş yavaş yaptıracak-
nıbaşında bu yeni Türk tipini de doğur- edilerek tedavi görmektedirler. Kardeş kardeşi bu"*azlz11or - -· · · · -·-·-·- -·-·· .. ·---' 

5 'J tım. Hayat hakimlerin zannettikleri du, besledi, büyüttü, onu Jıem bilgi, hem Sanatoryomu açan doktorların iki- k E "k el d' ·Ta"'cı 

nunusani ayımda kurulrmıştur. 

Bı'zı·m serlaAvhada kullandıg· ımız ta• adar kolay değildir ve bir mürebbi• n mu emm lŞ lıı tecrübe, hem de scrmay~ ile teçhiz ede- ei de ıinir hastalıkları mütehassısı ol· b't 
rek kapıp koyver.ii. Şimdi. bu tip, gerek biri bir çok gazeteler ispanyada dahili nin vazifesi de talebelerini hayata alış- Bu serlevhayı okuyup da yeni -~ 
memleket içinde, gerek memleket dışın- dukları için bedbinliğin bir hastalık ol- harbinden bahsederken kullanıyorlar. lırmaktır.» diş ilacının reklamını yapacağnnıP" 
da çalışıp duruyor. duğu kanaatine varmıflar, bu hastala- _ Kardeş katliamı var. Nevgorkla altın dişli zannetmeyiniz. Dünyanın en mükeıtl' 

Bu tip Türkiyede yetişPn asri burjuva n fiziyotrapi ile tedavi etmeğe teşeb· Bu teşbih kavganın bir millet için- köpekler mel dif ilacı nedir biliyor musunuı1 

tipidir. Yakın zamanda memleketin içti- büs etmişlerdir. den çıkmış olması dolayısile yapılıyor. Nevyorkta köpek dişçiliği yapan Su!... Evet bunun böyle olduğunu ~: 
mai ve siyast hayatında da mühim rol- Fakat mesele hakikatte de böyledir, b l d merikada Kinkinati üniversitesi dişcı 
ler oynayacağını tahmin ettiğim bu un- Tatbik ettikleri usul pek s:idedir: ve ununa geçinen i~iler vardır. Kö lik profesörlerinden doktor Mel aeçell" 

h Misal mi istiyorsunuz~ peklerini çok seven zenginler onların e ~ 
sur, Türkiyeyi Avnıpanm akiki burjuva Hastalara muhtelif şekilde hoş eğlen- işte meşhur İspanyol müellifi Blasko dişlerini bu dillrilere tedavi ettirmekte lerde bir konferansında söylemiş, "' 
kültUrüne tamaı:n sokacak olan un- celer. türlü türlü sporlar tertip edil • n bol suyu olan memleketlerde haffcı1' 
surdur. Bunun içın ben onun doğup bü- . . . lbanez'in iki erkek evladı: hatta köpeklere altın c!işlcr yaptırtmak- . . . .. l ~ 0~ yüyüşünü memnuniyetle seyrediyorum mekte yemekler yedırılmektedır. Bed- Biri Franko cephesinde, diğeri halk t~rlar. dışlerının mukemmel o dugunu ve ç ol• 
ve daha da artrruısını ve kuvvetlenmesini binlere pek az ilaç verilmekte ve dün- cephesinde gönüUü yazılmışlar. On - Ağızlarında koron bulunan köpek- su !çen i~sanlarda ~a. di~leriıı az boı 
fatiyorum. Vakıa bu unsurun fazla kuv- yayı iyi gösteren mübalagalı masallar !arın bu karşılıklı döğüşmeleri de bit- ler bilhassa son zamanlarda fazla rağ- dugunu ıfade etmıştır. 
vetlenmesi içtimai mcsc~,.,lcr çıkarabiJir- anlatılmaktadır. tnbi annelerini perişan etmektedir. bet göriiyormuş. Denizdedoksan kilo metre/i/l 
se de işlerin mühim kumı de>vlet elinde ,---------------------------------------------, 

bulundukça ve orta yerde tedricen tatbik 1 ı· s T E R ı• N A N ı• s T E R ı• N A N M A ! edilecek bir iş kanunu bulundukça ben 
bu bakımdan da bir tehliL;p görmüyorum. 
Temenni edelim ki bu unsur daha büyü
sün ve daha kuvvetlensin. Memlekette 
herşcyi asri bir kafavh tanzim edecek 
olan unsur bu unsurdur. 

l\fo1ıittin Birgen 
------···--····-___......_, __ .._..,,...___.. 

Selami İzzet matbaamıza uğramıştı. Yeni ısmarladı -
ğımız posta vapurları üzerinde konuşulurken bu sür'at 
asrında, büyiik transatlantikler .30 mil j aparlnrken bi
zim l>u yeni vapurlarımızda 14 mil sür'atle :ktifa edi
şimize hayret ettiğini sö)"1ecli,L l3i.r diğer meslekdaş 
Avrupada da 5, 6 bin tonluk alelade post:ı vapurlarında 
14 milden fazla Yasati sür'at aranmadığı (•evabını verdi. 

1STER İNAN 

Az evvel ikinci meslekdaş Selimi 1zzeti hususi otomo
bilile Beyoğluna 'kadar götürmeyi vadetmişll. Muhavere 
bu safhaya gelince Selami bir saniye düşündü, sonra: 

- Beyoğluna yaya çıkmayı göze aldım, söyliyebili -
rim: Bu ~ür'at, bu mükemmeliyet asrında senin gi'bi 
Nuhu Nebiden kalma otomobil kullanan adam bu işten 
bu kadar anlar, dedi. 

iSTER 
1 Mavrs Bah11r Rayramı günü göğüs- ı 

J .. rinizi T::rk ~ııarif Cemiyeti rozetle-

,.p~ rrs'":r.n. L----------------------------...... ---------------------..1 
INANMAf 

--- . - -- - -

.. 
guzme yarışı ... 

Sovyet Rusyanın meşhur iki Y~ 
cüsü Reisen ve Kouzretgov dü~Y~ 
şimdiye kadar tecrübe edilmemıf 
teşebbüse baş vuracaklardır. , 

Bunlar Karadenizdc 00 ıldlorııe~ 
lik bir mesafeyi yüzerek geçecekler " 

Geçen Eylülde böyle bir tcşebh 
yapmışlar ve 28 aaat 35 dakika yii7 

rek 59 kilometre katetmişlerd!· J~ 
Bu sene 00 kilomtereyi 4:> ~(-

katemck fikrinde imişleı 



Belçika Hariciye 
Nazırının sözleri 

Bask hükiimeti reisi dünya B~~;;;::ai~:!~~:.~1:~~:p.•k •il 1 he de bugün mebusan meclisinıie aşağıdaki be-

m ı et erine ıtap e ıyor :~~:::::~?.~~1~:~~1:~1~·~;;ıı:~ 
• B •ıb d d istila yolunu kapamak lazımdır. Ve her 

l ao'ga sığınan 300 bin ka ın ve çocuğa gar ım istikamette ecnebi bir ordunun toprakla 
• • nmızdan geçmesine mani olacak mania-

e din iz, erkekler için birşeg lSlemzgOrUZ" lar yükseltilmelidir. Bunun içindir ki Bel 
8ilb .. .. - B k h d k' il . h çikanın askeri siyaseti harici siyasetine be ao, 29 - Bask hükumetinin reisi, risteki heyeti tarafından verilen bir teb- butun. gun as cep esm e 1 erı ar.~-, sıkı sıkıya bağlıdır. 
Y:~atta bulunarak demiştir ki: !iği neşret~ektedir. Oeuvre. Populaire ve ketlerıne devam ederek Durango şehıı- S k .. 

1 
. . .. 

1 
b't' . t' 

'~hı'rle · · · • t' · ııı'n 16 kasabasını ve Lequ"'ito ismindeki Bpala'k soz erını şkoty e tı ırm.ış.ırd: 
1 

nmızın yağma!:ından b'zı' me Humanite gazeteleri, Bask hükume ının ~ 
IUl t · ı • .... k 1. 11 

. . . 1 d" e çı a garp pa ınm anzımın e ro 
.. 1 d~. rneğe kalkışan asilerin riyakarlığı- bu tebligatı hakkında tafsilat veriyorlar. kuçu ımam e erme ge<"ırmış er ır. k · t B 

1 
'k h"k" r ek.l. 

" un k ·ıı Guernica'da muhasara ;ıtmda bulunan °~~ama . ıs er: : çı a u ume ı P a a di Ya arşısında şiddetle protesto e- Bu gazetelere göre, heyet Bask mı e-
00 

·ı· . k w ff k ol c bılıyor kı, vazıfesı Almanyanın da kabul 
Yorum Hakk d 1 " k " k t' · · t' · · h tmı"ş ve bu milletin 5 O mı ısın aı•maga mnva a a a- . w• • • • lan · ımız a ıu um verece o- ının vazıye mı ıza e ' d .. ". k d' cdebıleccgı bır garp emnıyeti meselesı 

bıa Allahın ve tarihin huzurunda düş- yabancı bir memlekete karşı açık ve sa- ğın5an 5şuphe edılme9 t(c ırA. ) N halledildikten sonra nihavet bulacaktır. 
det~ tayyarelerinin üç buçuk saat müd- rih surette mücadelede olduğunu söyle- an ebsatiyen 2 A. · - asyo- · 
tarihi ve ak~ın kabul etmediği şiddetle miştir. Düşman erkanı harbiyesi yabancı nalistler bugün öğleden sonra Guemica A k d h • 
lhaı· .Guernıca şehrinin müdafaasız sivil askeri reislerinden müteşekkildir. şehrini işgal ettikten sonra hiç durma· n QTQ Q lr 
)·o~sıni bombardıman ettiklerini söylü- Heyet bu yabancı memleketin tank ve dan ileri yollarına devam etmişler ve l.Iakaref davası 

rn. mitralyÖz imali için Bilbao madenlerini kuvvetli bir düşman müfrezesini esir fl ~ 
dııı l.i~Uetıerin Bilbaoya sığınan 300,000 ka- ele geçirmek istediğini ılfıve etmiştir. etmişlerdir. Bundan başka m üh im 
et?ne: _çoc~ğa yardım edeceklerini ümit Madridin bombardımanı harp levazımı ele geçinnişlerdır. (D. 

ısterım Erk kl · · b · · t Madrid, 29 (A.A.) - Madrid, dün ak- N. B) 
Mühim şahsiyetlerin istina
be suretile ifadeleri alınd trıiyoruz. . e er ıçın ırşey ıs c- şam yeniden bombardıman edilmiştir. Bir Dublin, 29 - General O'Duffy, İspanya 

Paris !•hancı bir hükumet çok ölü ve yaralı vardır. da asilerle birlikte har~ iştirak eden ir-
Aiatbu 't 9 - Havas Ajansı bildiriyor: Franko iuvvetJeri ilerliyor landa taburunun memlekete dönmesi için 

a Gu · 29 H A' ın muha- emir vermiştir. tekrar ba' ernıca bombardımanından Durango, - avas 3ansın 

Ankara, 29 (Hususi) - Bugün asli· 
ye birinci cezada istiklcil mücadelesinin 
ilk günlerinde Denizli ve Aydm böl· 
gesinde geçen vak'alarla a18.kadar bir 
dava görülmüştür. Kurun aleyhine E
mektar miralay Şefik tarafından açılan 
hakaret davası dolayısile milli müda· 
faa siyasi müsteşarı Necip, Müdafaa 
müsteşarı General Nazmi, Aydın meb
usu Mazhar, Tekirdağ meb'usu Faiğin 
istinabe suretile ifadeleri alınmıştır. 

hsed k F k k tl rı· dün Taburun mevcudu bin kadardır. -= ere Bask hükumetinin Pa biri bildiriyor: ran o uvve e , 

Arap memleketleri 
Türkiye ve Irak 

Irak Hariciye Nazırı 
Ankaradan geldi 

~ ta,.afı l inci ıa1ıfada) 1 önü, Dr. Aras ve Ekselans Naci El Asil, 

bu sabah 

ıertrı.de lııt Naci El Asil istasyona geliş- iki dost devı:t arasında ~e~'ut b~r sure~
Cert ın~~ alayına mensup bir as-1 te mevcut munasebetlerm tam bır samı
l!ıUZika I ~fından selamlanmış ve miyet ve karşılıklı itimat havası içinde 
lruştır. rak Ve 'rürk milli marşlarını çal inkişafını görmekle balıtiyarlık hisset -

Irak li mişlerdir. 
Yan ıe a.ı:1ctye Vezhi, kendisini uğurla- Ekselans Dr. Aras ile Ekselans Naci El 
ta h~ ile ayrı ayrı vedalaştıktan son- Asil, görüşmeleri esnasında, 5 Haziran 
'-at lg 1 vago~~rına geçmişler ve tren 1926 tarihli muahedenin hudu~ ~omisyo
~n ' ~O da butün istasyonu dolduran nuna ait ikinci kısmının terndıdi hakkın-

BUrekU · şl dır 'Ylelrli§ttr alkışları arasında hareket da notalar teatisinde bulunmu. ar · 
' Dünya harbinden sonra eski Osmanlı 

A Resmı tebliğ 
n'kara 29 

tteiye ~a· (A.A.) - Tebliğ: Irak Ha-

imparatorluğundan aynlrnış diğer Arap 
memleketleri ile olan münasebetlerine 
gelince, bu memleketler milletlerinin tam 
hükümranlık içinde inkişafını görmekle 
cahtiyarlık hisseden Türkiye ve Irak dev 
ı~t adamlan, ıerek mitletlerinin, gerek 
müstakbel nesillerinin refahı için, bu 
memleketlerle dostane teşriki mesai si
yasetlerini devam ettirmeği kararlaştır
mışlardır. 

Merkez Bankası 
Beher hisseye 645 k u . uş 

kar dağıtıl. cak 
Ankara, 29 (A.A.) - Türkiye Merkez 

Bankası hissedarlar alelade umumi heyeti 
bugün saat 15 de bankanın umumi mer
kez binasında ve banka idare meclisi re
isi B. Nusret'in reisliğinde toplanarak 

Torik bolluğu 
bankanın 1936 yılı idare meclisi ve mü- Müesseselerimizde balık 
ı-akabe komisyonu raporlarını tasdik ede ·ı • · • 
rek idare meclisini ibra etmiştir. yenı mesı ıçın 

Bundan sonra müddetleri biten idare alakadarlara bildirildi 
meclisi azalıklarıyle miirakiplerin seçil- Ankara 29 (Hususi) _ Memleketi· 
meleri yapılmış ve B ve G sınıfı hissele- miz sularında fazla miktarda avlanan 
rine sahip bankalar ile ~irketler tarafın- torik balıklarının hariç memleketlerden 
dan Nusret Namık ~zgöre~. Hak~ı S~f- gayet düşkün fiatla mübayaasına te· 
fet Tarın, D sınıfı hısselE>n?e sahıp ~ıs- ı;:ebbüs edildiğinden, balığın hem ucuz, 
sedarlar tarafından da Munır Erhan ıda- hem de mugaddi olması dolayısile dev· 
re meclisi azalıklarına, Jet müesseselerinde. yenilmesı alak.a-

B ve G sınıfı hisselerine sahip banka- darlara tebliğ edilmiştir. 
lar ile şirketler tarafından İnhisarlar 
L"mum müdürülüğü eski hcaret müdürü 
Agah Alaybey ve d sınıfı hisselerine sa
hip bankalar ile şirketler tarafından da 
Maliye Vekaleti eski maliye muhasebe 
müdürü Kemal Ziya Aktuna da mürakip 
liğe intihap olunmuşlardır . 

Heyeti umumiye beher hisseye 645 ku 
ruş kar tevzi edilmesini de tasvip etmiş
tir. 

lzm:r mektupçusu 
Ankara, 29 (Hususi) - İzmir mek -

tupçusu Alaeddin Vekalet emrine a· 
lmmıştır. 

~karadazı.~ Ekselans Bay Naci El Asil, 
ll.irkiye lte~ıneu esnac;ında, Ekselans 
tdiırniş Ve lSic~uru tar~fından kabul 
lictye \1e~ŞVekil İsmet Inönü ve Ha· 
Ue ltıüte . Doktor Te•!fik Rüştü Aras 
tur. İki d•ddit görüşmelerde bulunmuş
~~llıları ost, ko~u memleketin devlet 
"Clltadar ~ Ull:ıuınıyetle memleketlerini a-
8'1 fikir te en ıneseleler üzerinde mufas
IUları ile ~tisinde bulunmuşlar ve kom
lıılaşrna .1darne ettirdikleri sulh ve iyi 
eıı iyi oı:~etinin müşterek ideallerine 
iunu ın tevafuk eden siyaset oldu
lel'dir, eınnuniyetle müşahede eylemiş-

Arnavutköyünde 
5 ev yandı 

istasyonda Fransa ve orta Dün gece saat 20 de Arnavutköyün-
Bu sabah şehrimize ~elt-n Irak Hari- de Elçi sokağında 20 numarada oturan 

~ilahara d 
le~ arasın aha hususi surette iki mem
bıurıasebeıte~ do.ğrudan doğruya mevcut 
letkiki .. e rı alakadar eden meselelerin 
~·e gecu · 
ı ~!ış ve Başvekil İsmet İn-

ciye Nazın muhterem misafirimiz Naci Avrupa 75 yaşler:ındaki Sultana isminde ihti-
El Asil Haydarpaşa istasvonunda parlak yar bir kadının evinden yangın çıkmış' 
merasim ile karşılanmıştır. Nazır tren- Paris 29 (A.A.) - Hariciye Nazırı ve 5 ev yandıktan sonra ateşin önü a-
den inerken muzika Türk, Irak milli De}bos, bugün öğleden sonra hariciye lınmıştır. 
marşlarını çalmış ve bir kıt'a asker ta- encümeninde izahatta bulunarak Ve - Yapılan ilk tahkikata göre Yangına 
rafından selam resmi ifa edilmiştir. nedik mülakatı neticeleri hakkında Ro Meryem ana kandili sebebiyet vermiş-

Muhterern misafirimiz istikbale giden ma ile Viyananın ayrı ayrı tefsirlerde 1 tir. Bayan Sultana «Meryem ana» kan 
zevatın ayrı ayn ellerini sıktıktan sonra bulunmakta olduklarını kaydeylemiş dilini yakıp kiliseye, gitmiş bu sırada 
fstanbula geçmiş ve Perapalas otelinde ve B. Antonesko - B. ~~- miilakatın- ı kandil nasılsa devrilmiş. etraftaki eş
kendilerine tahsis ediler. daireye gitmiş· dan da bahsederek kuçuk antantın yayı tutuşturmuştur. Ateş sür'tle ge

U Son Posta,, nm müsabakası : 19 
Bu resim parçalan kimlere ait? -

parçalanması teşebbüsüne bazı Rumen ~işlediğinden bitişik evlere sirayet et-
mahafilinde gösterilen mukavemete m~. neticede Dimitri, Corci, Lima, A· 
-telmihde bulunmuştur. 1 nastas ve Tanaşın evleri de yan-

mıştır. 

Hamidig mektep 
Gemimizin seyahati ı - SABAHTAN SABAHA: 

Sayfa S 

8 
• Avrupada siyasi f aaliyel 
• ispanya luidiseleri ve 

şef kat duygusu 
Yazan: Selim Ragıp Em~ 
--------iN... vrupa, son günlerde, hararetli bir 

~ siyaset faaliyetine sahne olmak
tadır. !ngiliz Hariciye Nazırı Eden'~~ 
Brüksel'i ziyareti, Avusturya Başvekılı 
Şuşnig'in Romaya scyahab. Leh Harici
ve Nazırının Romanya gerisi ve bu arada 
İlitler'le Musolini arasında vukua gelece
ği söylenen mülakat ve Hitler - Lansbu
ry görüşmesi bu faaliyet: umumi şekilde 
çerçeveleyen çizgiler sayılabilir. Şurası 
dikkati çekmektedir ki b~ı temasların ma
hiyeti, bunları tefsir eden kaynaklara gö
re değişmektedir. Maa.na'ih her ziyare
tin ayrı ayn alaka uyandırdığı da bedi
hidir. Bu hal, Avrupada yeni baştan bir 
kaynaşmayı ifade etmekte ve kısa za
manda bazı tezahürleri>\ meydana çık

masının habercisi gibi görünmektedirler. 
Bunlardan bir kısmı, mesela Miralay 
Bek'in Bükreş teması gibi müsbet bir 
takım esasları ve mesela Romanya - Le
histan ittifakının devamını temin edici 
bir ifade taşıdığı gibi, Lord Eden'in Bel
çika ziyareti misillıi, sadere müstakbele 
matuf tasavvurlar derpi.ş eden şimdilik 

Eflatuni mahiyette nezaket ziyareti nev
inden olanları vardır. Her ne olursa ol
sun, Avrupa yeni baştan harekete geç
miştir, bu eski kıt'anın her siyasi faali
yetinde olduğu gibi, bütün bunlar endişe 
doğurmaktan hali kalmamaktadırlar. 

* İspanya hadiseleri karşısında herkes ve 
her memleket, içtimai kanaatine göre bir 

mevki almıştır. Ba 

1 
Bttanıt ı zılan Frankocula· 
duy8u ra acıyor. Bazılan 

'--------"· ise Madritlilere ve 
onlarla beraber dövüşenlerin hallerine 
müteessir oluyorlar. Şurasını kaydet
uek lazımdır ki hakiki şefakat, bir ta
raflı olan şefakat değildir. Şefakat bi
taraf bir duygudur. İşter Faşist olsun, 
ister Sosyalist, haksızlılta uğrayan için 
ve alelumum insanlann felaketi için da
ima sızlar. - Selim Ragıo Emeç 

Montrö 
Konferansı 
Neticeleniyor 

Montrö, 29 - Dün İngili.7 murahhu 
heyeti ile Fransız murahhasları arasın· 
da başlayan müzakerelt!! neticesinde ild 
tarafın noktai nazarı arasında mühim bir 
yaklaşma hasıl olduğu bildirilmektedir. 
Mısır, iki mukavelename ile Fransız te
baasile mahmilerine ecnebi sıfatını ver
meğe hazırdır. 

Konferans gelecek haftanın ortasına 
doğru mesaisini bitireceği ümit edilmek
tedir. 

Pre'ls Pol'Dn yıldönUmO 
Belgrad, 29 (A.A.) - Naib Prenş Pol

ün yıldönümü münasebetiJe dün Deligne 
sarayının kilisesinde dini ayin yapılmış
tır. Merasimde Valid Kraliçe Marie ile 
Prens Tomislav ve Andre hazır bulun
muşlardır. 

Tezatlar 
Atina, 29 (Hususi) - Türkiye Mektep 

gemisi Hamidiye Haziranın beşinde Fa
ler limanında beklenmektedir. Hamidiye 
malum olduğu üzere buradan Korfo ada
sına ve Dalmaçya limanlarına gidecek
tir. 

Fransada hazine 
Bonoları çıkarılıyor 

Mikroskopunun baııında kanser mikrobunu ararken saçını sakalını ağartan 
tıp alimi feragat ve faziletin timsali diye gösterilir. Hakikatte dünyanın en 
gülünç adamıdJr. O bicare birkaç hastaya şifa verecek seromu bulmak için 
göz nuru dökerken mt-slekdaşları kimya laboratuvarlarında bir damlası mil
yonlarca insanı ademe gönderecek zehirleri keşfediyorlar. 

o.ı.,, . 19 
' Muhteri Edison 

~ · Posta okuyucuları arasında eğ·ıllumaralı resimleri ~ediyoruz 1 
ve zengın hediyeli bir müsaba· Müsabakamız 40 gün sürecektir. 

ı. Bugun bu müsabakaya ait 19 (Devamı 6 ıncı .aJlfada) 

Paris, 29 (A.A.) - Parlamentonun Ma
liye encümeninde izalvıt veren Maliye 
Nazın Auriol hükUınetin uzun vadeli 
bir istikraz akdetmek tasavvurunda bu
lunmadığını fakat istisnai bazı sarfiyat 
vuku bulduğu takdirde kısa vadeli hazi
ne bonolan ihraç edeceğini beyan et
miştir. 

Köyler Umum Müdürlüğü 
Ankara, 29 (Hususi) - Dahiliye 

Velkiletinde bir köyler umum direk· 
.ıörlüğü ~ karariaonult&r. 

Pedagoji ülernası, çocuk hastalığı mütehassısları sağlam, ıferbüz ve iradeli 
çocuk yetiştirmek icin metodlar kuruyor, panzehirler icadına çalışıyorlar. 
Beyhude zahmet, elektrik mühendisleri yetişmiş, olgunlaşmış milyonlarla 
büyük insanı bir çırpıda serecek şuaları keşfetmekte daha üstün bir maha· 
ret ve sür'at gösteriyorlar. 

İspanyanın on iki bin nüfuslu bir şehrini 120 tayyare yanm saat içinde 
vardan yok etti. On ıkı bin insan ve on iki bin insanın ya!3Cldığı bir şehir 
yarım saat içinde varcian yok olursa yann öbür gün kopar'lk bir Avrupa 
harbinde neler olacak? Yüz değil, yüzlerce değil, binlerce tayvarenin zaman 
ve mesafe ile mukayyet olmadan yapacakları· baskınlarla yeryüzü ne hale 
gelecek? 

Gözlerimizi kapayalım. 
Şüphe yok ki rönesansı yapan, bugijnkü medeniyeü kuran ilimdir. Fak;at 

ODU yıkan da. &ene ilim olacakl Bit'h&a CMil 



4 Sayfa 
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SON POSTA 

müzesinden 
eserlerin 

mulajlarını alacağız 
İstanbul müzelerinde Roma tarihine 

ait heykellerin alçıdan kopyelerinı al
mak üzere İtalyadan şehrimize .gelen 
asarı atika hey'eti işini bitirerek dön
müştür. Hazırlanan kopyeler Roma 
müzesine korunak üzere italyaya gö
türü®üştür. Türk müzeleri ile Roma 
müzeleri arasında ilmi bir irtibat hu
sule gelmiş bulurunaktadır. 

Asyadan gidip uzun müddet İtalya 
yarım adasında saltanat sürmüş ve 
sonra Latinlerin hücumu ile münkariz 
o®uş Etrüsk'lerin heykelieri Roma 
müzesinde bulunmaktadır. 

• 
Nis~ 

PAR İS 
Sergisine N A T T A 'nm seyahat:eri 

BUyUk program ( 23 Temmuz ) 
Paris, Londra, Berlin, Roma, Bllkrcş, Nis, Montekarlo, 

Hamburg, Plymouth = 260 liradan itibaren 

1 
(Bu kafilede ancnk 27 boş yer kalmıştır. ) 

KUçUk program ( 1 Temmuz) 
Paris - MiH\no - Belgrad = 142 liradan itibaren 
Bu grubun nısrı dolmuştur. Acele karar veriniz. 

"9'1111111._ __ .. Adres : Beyoğlu Natta Acentnlığı, Telefon : 44~14 ~---~ 

Halkevi arsasında antika bir taş çıktı 

Suçlular Adliye ye götürülürlerken 

İstanbul müzelerince de Roma mü· 
zesinde bu1unan bu Etrüsk eserlerinin 
ve heykefüerininmulajlan yaptırılacak· 
tır. Bu iş için yakında İtalyaya bir hey
et gidecektir. 

Türk müzelerinde eksik bu:unan ve 
fakat Avrupa müzelerinde ı:ıevcut o-1 
lan tarihi kıymeti haiz bazı asarın mu 
lajları ve alçıdan kopyeleri yaplırıl · 
mak istenmektedir. Bu hususta yakın
da alakadar ecnebi müze idarelerile te· 

Cerrahpaşada eroin fabrikası işleten Mustafa, Ali Rıza, Zehra, Ohannes ve 
Nişan dün öğleden sonra 9 uncu ihtisas mahkemesi müddeiumumiliğine tes· 
lim edilmişlerdir. İhtisas mahkemesi sorgu hakimi suçluların ilk sorgusu· 
nu yap~ ve tevkiflerine karar vermiştir. 

uon aylarda İstanbulun muhtelif semtlerinde lfilıid, mozayik ve tarihi 

Ku··ııu··r 1·.~ıerl : meti haiz bir çok taşlar çıkarılmaktadır. Bu arada Cihangirde Anahtar d' 
~ ğında Naile ait arsada apartunan yapıldığı sırada temeller ikazılırken yer :naslar yaplıacaktır. Poliste: 

O rman talebeleri Sinoba gittiler Bir Tramvay bir arabayı parçaladı ;bir taş çıkmı§tır. Orada çalışan ustalar taşın üzerinde bir çok tarzda 0~ 

B • k muş yazılar 1)örmüş olduklarından keyfiyetten Müzeler idaresini habe Yedikule istasyonunda vatman Feh ere gıyme Büyükdere orman mektebi son sı

nıf talebeleri profesörleri ile bernber 
Sinoba gitmişlerdir. Talebeler Sinop 
ormanlarında tetkikatta bulunacak, 
üç hafta sonra döneceklerd:r. 

Nisan ve Mayısta mekteplerden 
nakil yapılmıyacak 

Bazı lise, orta ve ilk mektep talebe· 
Jeri nisan ve mayıs aylarında bir mek
tepten diğer bir mektebe nakil ynp • 
maktadır. Bu şekil mahzurlu görüldü
ğünden Maarif VekB.letinden gelen bir 
emirle bundan sonra bu gibi talebeye 
mektep idarelerince nakil ilmühaberle
ri verilmemesi bildirilmiştir. 
Azlık okulları bütçe yapacaklar 

Azlık okulları bundan sonra birer 
bütçe yapacaklardır. Bu bütçede vari· 
dat ve masraf karşılıklı olarak gösteri· 
lecek, her ders yılı başında Maarif Mü 
düriy. e verilecektir. Burada tetkik 
edildikten sonra Vali tarafından da tas 
dik edilecek tir . 

Üniversitede: 

Yabancı diller mektebinde 
imtihan günleri 

Yabancı d iller okulu dersleri 3 ma
yısta kesilecek ve imtihanlara 6 mayıs 
perşembe günü başlanacaktır. Yazılı 

imtihanlar ı 2 mayısa kadar devam e
decek bu imtihanlarda muvaffak olan· 
lar şifahi imtihanlar& ~ireceklerdir. Şi 
fahl imtihanlar 14 mayısta başlayacak· 
tır. 2 1 mayısta bitecektir. 

Devam müddetini doldurarak im· 
tihana glrmeğe hak kazananlar 5 ma
yıs günü ilan edilecektir. Talebenin im 
tihan günleri ayrıca tanzlm edilecek 
!istelerle fakültelere bildirilecektir. 

Bahar bayramında hukukçuların 
gezintisi 

minin idaresindeki Yedi.kule • Sirkeci . tlmişlerdir. . iJ1 
Müzeler asarı atika mütehassısları tarafından yapılan tetkik amelıyes . tramvayı İsmailin marui. arabasına k s 

Yasa bunun on ikinci asra ait bir kitabe olduğu anlaşılmıştır. Müzeler idare. çarpmış ve arabayı parçalamıştır. Ka· 1 taşın müzeye nakli için Maarif Vekaletinden müsaade istemiştir. Eıni11. 
za hakkında tahkikat yapılmaktadır. Emniyet direktörlüğü bere gıyenle· Halkevinin bitişiğinde yapılacak olan Jimnastik sa1onunun arsasında ça 

Bir çocuğu araba çiğnedi rin yakalanmasını merkezlere tamim lıfken de toprak ara~ndan bir taş çıkmıştır. . 
Beylerbeyinde Sütlücede Şemsi e- etmıştir. ~ere giyen~er ~apka kanunu- j Yuvarlak olon bu taşın üzerinde muhtelif oymalar ve büyük bir 15 ft1 

fendi sokağında oturan Beylerbeyi ilk 1 na muhalıf hareket suçu .:le, yakalan· ı·oz bulunmaktadır. T~m hangi devre ait olduğunu tesbit etmek üzere 
mektep baş muallimi AdıEn çocuğu makta ve haklarında takıba.t~ı bulu · j zeler asan atika mütehassıslarından biri taş üzerinde meşgul olmaktadır. 
R~enb~~deara~ilegaBkcnara· nu~aktad~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
badan düşmüş ve tekerleklerin alım· D • • f • M •• ,ç •k .......ıııı 
da kalarak ölmüştür. Ölüm şüpheli gö eıuz lŞ erı : ute, errı : -
rülmu"ş ve ceset Morga nakledilmiştır. Denizyollan idaı esinde tenziMtlı be b d l k k d 

Bir aile yoğurttan zehirlendı taıife 
Rumen t ale a i eye çe en oy u 

Zeyrekde Hamam sokağında oturan Denizyolları idaresinin tenzilatlı Şehrimizde 'bulunan Rumen üniver· 
Zehra ve anası Hayriye ile kardeşi Zc· yolcu eşyası tarifesı İktısat Vek:tletin· site talebeleri dün sabah merasimle 
keriye ve Nurten hep birden yoğurt cc tasdik edilmiştır. Yeni tarife 15 ma-, 1 Taksim a~idesine çelenk .koymuşlar· 
yemişler ve zehirlenmişlerdi. Bütün vısda tatbik edilecektir. dır. Merasımde İstanbuldak: Rumenler 
ev halkı hastaneye kaldırılmışlardır. ~ Yolcular için ara ıskelelerde tenzi· ı de hazır. bulunmuştur. Bilahare .t~lebe

Morfin müptelası bir kadın tutuldu ıat yapılmıştır. Trabzon - Bartın ara· ler şehrın şapnı tamaşa ycrlennı gez
Kadıköyde Altıyol ağzındak ecza- sındaki iske~elerle Ayvalık · Karabi· mişlerdir. 

neye Mualla isminde bir kadın müra· 1 ga - İmroz ada ve Mersin hattındaki Atinaya gidenler geldiler 
caat ederek elindeki reçete ile morfin bütün ara iskelelerde yo!cu nakiiyat Atina üniversitesin in yüzüncü yıl· 

AÇLIK 
Roman 

Ya:tan : 

REFlK ARMEf 
SEVENG1L 

Yeni çıktı almak istemiştir. Reçeteyi muayene e· ı ücretleri mühim de~ecede tenzil edil· dönümü münasebetile Atinaya gitmi~ 
den eczacı bunun Aksaray Ziya Nu· mişlir. Bu tenz lala lstanbula bağh sc· bu!uoan Türk hey'etinden Doçent Be· 
ri eczanesinin damgasını göri.inc:e ştıp·: ferler bağlı değildir. On:ar ipka edil · sim ve operatör 1',ahri dün şehrimiz~ .......ıııııı1 
helcnmış ve polise te~efonla haber ver· miştir. Ya:nız İzmır sür'at postasının ...... •••••••••••~ 

Fiab 50 kuruş 

1 avdet etm:şlerdir. "' miştir. Çünkü morfin reçeteleri yapıl- güverte biletleri 300 kuruştrın 280 ku· : 
ciıktan sonra sahlbine iade edilnıemek- 1 ruşa indirilmişt'r. Dün gclfn seyyahlıır Kastamonu hukuk hikimliğiııde"~ 
te ve eczanede alıkonu1maktadır. Va?.i· I Tra'bwn ve İzmir sür'at posta~~rın: Milvke vapurile dün şehrımize beş Kasta.monu evkaf idaresinin tıJ 
yet derhal polise haber verilmiş ve po· da birinci mevkide yemek mecburıyeıı yüzden fazla seyyah gelerek Ayasofya evkaf memurlarından Sadık ve 1• · 
lis kadını karakola götürerek sorguya vardı. Bu mecburiyet. Bartın, Ayvalık, müzesini, camileri ve müzelerı gezmi~- bulda Mahmutpaşada Hürriyet ol 
çekmiştir. Kardı~ sorgu .esnas.mcb r_c-

1 
Mers.in b~rin.ci. mevkı yolcularına da lerdir. de talcı Acem Kizmı aleyhleriJJe 

çet~y.i Zıya ~u:ı eczanesındcn.5aı~ıgı· teşmıl edılmıştır. tığı tazminat davasının yapılan ~ 
nı ıtıraf etmıştır. Kadınm uzerınde T ·ı A tlı aı·ıe biletlcr"ı h k · d . Ka tamonudl ':.l 

w • d h b enzı a . h' 1. h kuk H L•w• d • a emesı sonun a. s t.'! d ger bır reçete a a ulunmustur. O· Eskite ır as ıye u · ıgın en· _ . . . deki kı ttat __ J 
nu da ayni eczaneden çaldığını söyle · Tenzilatlı aile biletleri ihcic.s edil· Eskisehir inhisarlar idaresi vekili Is -

1 
gaımar~t. c~mısı~ d ymek 

1
. taf11>""-

. · B rr· ·· tel• d h k · · /ı. ..,,. • 'k' üfustan ibar l 1 • E k' h' d z f,ahyı bılı~tırak sırkat c ere s --,.,1 m,ştır. u mo ın mup ası ka ın a · mıştır ... ....,garı ı ı n . . c o· ı mail Halil tarafından s life ır e ey· 
1 

• • • k fT · k.,., 
kında tahkikata devam edilmektedir. mak üzere aileler içın ?:dıp. pe.me b!· I funzade Ali Gelip ve karısı Semihs ve ıevkettiklerı _ve bu sır a~ lı mı y . 

Toros ekspresiıJde bir kaçakçı !etlerinde yüzde otuz nısbetmde tenzı- ' kefi:i lstanbulda Galatada Minhayim ı m~k ~ksadıle ~esruk akının uf J 
Yakalandı ıat yapılmıştır. 1 h d t? N d ,_ · M h t A -1 mutabıh batka bır hahyı oynı le 

d . kl' ~ .. anın a - o. a muaıPl e me d ki b. ld w d ru Dün Toros ekspresinden çıkan vol· Marmara havzasın a n<.ı ıya. uc- . r h' 1 k' L d ı· d 1 u an sa ıt o ugun l\n met . 
• w t h a ey ıne açı an ıra rıe e ın en a a- k . l 

500 
de A lif 

cula.rdan Isma.lın vaziyeti şüpheli gö- retleri de ucuzlatılmış ır. ak d h k . d • Jının ıymetı o an ma nı A 

1 
. .kl tine nöre be c avasmm m u a emesı sonun a. kd·- . k f·ı I k .. r rü'erek esyası aranmıştır. Esyanın ara· Eşya cıns ve sı e ,.., Ş smı· "dd . 

1 
hl d Se 'h hakk da ye ıgerıne e ı oma uzere 

sından o~ kilo kaçak tütün. çıkmış ve fa ayrılarak azami 1 OO, asf!a:ı 40 ara- m u • eıa ey er _en mı afik dm Kizım ve Sadıktan tahııiline ve ;~"..Ji 
d k .1 .. t' alınacakhr ahkamı umumıyeye tev an ava 1 • • h k . k d'I . aıcP7 . tahkıkata başlanmıştır. sın a na ı ucre ı •· · k 

1 
b d uhta I rıfı mu a emenın en ı enne ,. 

Hukuk fakültesi tale'beleri 1 mayıs- Bir a dam karısını yaraladı idarede yapılacak tcbeddiiJat ikam~. eder~ muta~. e e .m Jd.0 - ı tine kabili temyiz olarak 28/ 4/93" J. 
ta !hususi lbir vapurla Değirmendere· Fenerde Kibrit sokağında oturan İd ed t f makscıdilc maas· d~k uzedift l vaylı3/lıJm'e9n3ı6n r .. ıne 1 rihinde gıyaben karar verilmİf ..,e ~ 
ye gidecekler ve orada bahar bayramı· . . k 1 N k ar e asarru · · -. ı aır sa ır o an ı gun ve j A ik ~ ' ~ 

d Fahrıyevı kocası sabı a ı amı ustu- , d b' . be' dairesinde "apılan / l k .. dd_I! 
1 

• ..a.. cem Ka.'!ım1n ametgıuıının ~ nı geçirecekler ir. . · . k l "l.,. ıar an ır nıs L ,, 169 678 sayı ı arar mu ewa eyu - w eb · j 
ra ıle yaralamış ve ) a a ann ıştır . .ı a· .1At 1 tb kalına m~y:slan itiba· h Al' . 'k Ah I oldugu anlB..fılmasına m nı ~ 

- -·--~ - • ·-·--- F" h · H k' h t · k ld tenzı a ın a ı lerden Me met ının ı ametga ı l . .. . ~ rulı a rıye ase ı as anesıne a ı· b 1 kt w • b ·-

1 

tebliğat yapı ması ıstenıım1f o T A K V 1 M ren aş anaca ır. meçhul oldugu mahallı te lıgat me - bet rılmıştır. Digw er taraftan idarede şeflerden ve I _ h d 
1 

I _ dan ilin tarihinden itibaren on ~ 
S ht k k . . b k' . . mur ugunun mesru atın an an atı 

1
• •_.ı_ k • il .. at e ( 

Rumi sene 
ıaon 

:-.AbA 1 

8 

u 

;)~ 

04 

NiSAN 

30 
Res .. r sen~ 

l~J7 

a e sy rna am . mütehassıslardan yırmı eş ·ışının a- kA k. . .
1 

. h' ıçıoue anunı yo ara muraca ,. t 
~abıkalı Şevket kendine ka'-•mnKam w w • olmuştur mı' ve me7 ur arar sureh ı e ın ısar ıw• takt" d h'.k ·· k b' kat ıf~ .( """ " cwa çıkarılacagı şayı · . . . . f d .1 aıgı ır e u mun "' ı ... ,,... 

süsü vererek Çifte havuzlarda Bekir ve ~ ' B memuriyetler de kaldırılmak- ıdaresı vekilı tara m an ~erı en tem.: deceği ve namına yazıhın gıyap ..,-..J 
Araht sa.ıa Mehmet isminde iki safdile ış bulaca . d azı yiz istiduı sureti mum.aılevhe teblıg . • hk .r nı-1'~· 

lJ·.ıG • • . w ta ır. . . . bl•w k namesının ına eme oıva 
gından tahseLmış, dolandırmaga çalı· ı A k' k lacak mcmurJar bazı ai- dtınlmem1' olmakla te ·~ ma amına 1 t ld ~ t bı·· k ın• 

.. .. h d h 1. d k 1 çı .a a k f. .
1

A I yaptf ın ıgı e ıg ma am l'\ llliltll 

174 :::ırken curn.ı.ı meş u a ın e ya a an- datlı acentelikler ınemuriyete lahvi~ kaim olmak üzere ey ıyel ı an o u - olmak üzere ilin olunur. 
ı mıştır. edilerek oralara tayin edilecekıerdır. nur. ~ ------=------ Haliçte bir deniz kazası _ .. .. . . _____.., 

CUMA Makbule isminde bir kadm Cibali- Liman umum mucuru An~·ar·~~~ gıttı 

Safer 
18 

Soğuk hava tesis :ıtı 

İktisat Vekaleti 
den Kasımpaşaya geçmek için Abdül· Lima~ idaresi un:u~ muduru Rauf 
kadh'in sandalına binmiş ve sandal Man~as lktısa~ Vek~letıle. temas~ ede· 
Ha!'çte açıldığı sırada karşıdan gelen rek Istanbul Iıman ıda.r~~;ıne bagl.anan 
bir motör sandala çarpmıştır. Sandal-ıTrabzon limanının yenı ıdar~ şcklı .. hak Türkofisten: ııt 

l \k~ 1 cı müsademeden kurtu®ak iç:n san· ıkında talimat alm~~ ve y~n! yıl but~e- lzmirden baılıyaralı memleketin muhtelif yerlerinde te!İs edilecek olan·~~~~-
---: .ı 1 dalın kancasile motörü itmek istemiş· si ile liman idaresının Gala taya naklın- depoları hakkında alakadarlann tek.if yapmalan için 30/Nisan/ 93?' tarıJııw ı,I 

--.-,. ·" •
1

• :--1.> ı1 se de kancavı atarken ıkazara :!\lakbu-ıden sonraki vaz:yei v. e yeni yapılma .. kta va ib'rıe 
E. 6 07 M <>8 · 4il J k dar İktısat Vekale:i tarafından verilınit olan mühlet 15/Mayıs/937 tar 1 l ]('ve batırmlc:tır. Sandalcı ve motör olan iş1er hakkında ızahat verme uze· 
Z 11 6 1 l4 O fı J °"' dar temdit edilmi,,tir. cı l030» (12327 11 :....ı.' _ı_ı:...;........:.--11-~..:-.-·'-' ----- ·-" -' ..... --11 kaptanı yakalanmıştır. re Ankaraya gitmiştir. "' 



Adana Türkiyenin en pahall 
şehirle rinden biridir 

,-----------------, 
Çocuklar! 
Tehlikeli oyunlar 
Oynamayınız! 

Kastamonu CHı.mwd) - Burada bir 
tayde çelft ço -
mak oymyan 
çocuklardan bi
rinin gl>süne 
çarpan çelik 00-
cuğun cözUnü 
çıkarmıştır. Bu 
vak'ayı tehlikeli 
çocuk oyunları -
mn mazarratını 
arılntmak için 
yauyoruz: 

lC a a t a m o- Çelik çomak oynar-
nunun çöroğlu ken tek cözünü 
köytlnün Ycral - kaybeden küçiik 
tı çayırında e '!'erlik 
çocuk çelik çomak oynarlarken karşıdan 
fırlatılan çelik çocutıardan 15 ya§lnda 
Tcvfiğln sol gözünün bebeğine saplanmış, 
çocuk hemen yere düşerek bayılmıştır. 
Allesı Tev!lği otomobU ile Kastamoni 

Ada dan b" •· .. il hastanesine götürmüşler, orada da ço -
Ad na ır gonın § cuğun babası çocuğunun yere düşerek 

Trabzonda bir stadyom 
ve bir pazar yeri yapılacak 

tazı an~dan Yazılıyor - 60 b inden rinden biridir. Otunılabilecek bir evin gözüne çöp batt.ıtını n bu akibete uğ _ 
illa a ~Üfusu olan bu büyük şehirde sıt· kirası 30-3.S liradır. Gaz 30, zeytinyağı rndığını söylemiştir. Tev!iğin ilk tedavisl B11 JJ1 tamir edilecek olan Trabzon tehir mem111 
te 0~Uı:adelesi şiddetle tatbik edilmek· 75, yoğurt 20, süt 20, yumurtanın üç~ yapılmış, hastanede yer olmad~ı için Trabzon (Hususi) - Belediyeninıvab verecek bazı tamirat ve inşaat mu• 
ııüne ugu. halde gene bu elim derdin ö- lbeş kuruştur. Et 45 kuruştur. Kuzu etı yntırılmamıştır. Fakat tehlikeli bir oyun yeni sene bütçesi J 58,676 lira olarak kayyet bulunmaktadır. Bunlardan biri 
de s geçu~~ştir. Trahom jse yüz bulmak gayet güçtür. Kilosu M. kur_uş· uğruna bu gürbüz köy çocuğu hayatı - tesbit edilmiştir. şehir ıinema binasının sıhhi şaraite 
lhornıeksendır. llk:rnekteblerdE'n biri tra· tur. Adana esnafı pazarlık nedır bıl · nın sonuna kadar tek gözünden ma'hruın 9 36 bütçesi 125, 760 lira olduğuna uygun ibir şek.ilde tamiridir. 

u ço uk İst bir vaziyete gelmiştir. Çocuklar dalma ~2 000 li · 
Ad c .:ıar için tefrik edilmiştir. mez. ediği fiattan bir para aşağı sat· tehllkell oyunlardan içtinap etmelidir _ göre bu yıl lbelediye varidatı ;J '. • !kinci esaslı inşaat da Trabzonda 

ana Turkiyenin en pahalı şehirle- maz. Her yerde fiat maktudur. ıcr. ra artmıştır. Bunun sebeb ve mikdar • stadyom işidir. Gençliğin beden ve bün· 

Aksarayhlar ag"ır ceza I Mühendis mektebi talebeleri iki demiryolu daha ;:~a~u~ça~~~~a 2 TanG7!t~~ !:~a: ~~inıek. omlanedebni ısaha"cablara görelmaslak~iy~ ~ 
h 1 

, . . ~ u nın yapı 1, sın .. 
ma kemesi istiyorlar zmirde Devlete geçiyor tına munzam belediye hissesmın aıtı ma kadar zaruri ve mübrem bir ihti -

Aksara (b . . • · .. . . bin lira artması, 3 - Su yollarına be - a tır 
hisana ;: .ll.Ususi> - Geçen sene 14 Izmır, 29 (Hususı) - Istanbul mu - Ankara - Cenub demıryolJarı ıs - l d" arf dil lt b"n lira gelirin y ç · 

a ıbır " k Ak h d" kt b" k" b · · c ıyece s e en 8 1 1 St d · · k · umt ekiz sarayda -._o yerlerle beraber • en ıs me e. ı ma ıne ve su şu esı mindeki Fransız \'irketi ile 933 dt taıhakkuk t bs"li lazım gelmesi 4 - . a. yom ıçın mer ezı u~ . s 
dilrnişti ~a agırceza mahkemesi Jağve- son sınıf talebeleri şehrimize gelerek yapılan mukaveleye göre devlet 3 ay Mezbaha ::kı:ya:ının belediye• elfne a- b~ l~ra, h~i muh~eb~ uç b~. b~ 
h"y' itiba ç. Anadolu~un mcsahai sat • tetk.ik.ler yapmıya başl~ışlardır. Genç evvel haber vermek şartile T oprakkale· lmması, ve bu işden elde edilecek geli· yuz lira, lbeledıye de ~ hın beş yuz li
kuyden 1 rıle en gcnış kazası olan ve ler ikı grub~ ayrılarak bır grup Halka· p F . M d kb rin üç b" r tahmini 5 _İç Bakanlı- ra verecek ve bu yaz ınşasına başlana· 
nan bu ~O, hakikatte 300 köyü bulu- pınarda su şirketi tesisatını, ikincı grup d ay~s vlel ev~plaşa • .. e

3
y anlıe er g· ~ •. ıra. ev~ddı müştaile is· caktır. 

""' .-.aza A. t k·ı·t k d • tl ekt b" · K··ıı·· kt emıryo arının ış etmesını yı sonra ın emrı uzerıne m 
.... lUh açt gırceza eş 1 a ma ço a sana ar m e ını, u urpar a . . • t'hl .k .. d ~niden alınacak rü Bundan maada belediyenin yapacağı 
llıetre tr, }{aza merkezine 100 kilo • inşa edilmekte olan ve muazzam bir c· alabılecektı. Nafıa Bakanh~ı bu mu . ı a rusumun an ' . i ler meyanında yarım kalan asri me -
lerde oınt esafede köyleri vardı:. Bu köy- ser halinde yükselen paraşüt kulesini, kaveleye istinaden bu iki hattı devletin !bsumu~ gli~ÇEn.~~ne!ered~l~z~ran beş bın şarlıgın· umuma açılması pazar ma • 

Urup - .1 .• k 1 k" ek . . . . . 1 • . . . k b"ld" . . B .k. eş yuz ra ~umın e ı ışı. z , 
Selerin k ngırceza I e aıa ·a 1 ım - el trik .şırketı fabnkasım, Karataş • lŞ etecegım şır ete 1 ırmıştır.. U ı l 158 676 l° l ak bit ed"l b .. t- halli tesisi, umumi helfilar yapılması 
kiloınetr asabaya geldikten sonra 11 O taki büyük elektrik santralını gezmiş· hat temmuzun ilk on beş günü içinde . ' ıra 0 ar t~ _ .. 1 en . u . . .. hs" k 
..... . e mesafede 1 N .• d ü , d' 1· . ··h ..:ı:-ı em· 1 d 1 . 1 k çenın masraf kısmında onumuzdekı yıl ıçın de ayrıca butceye ta ısat on • ..,,er,€ ın b o an ıg eye g - .. er ır. zmır mu enw:s er v ımar ar ev ete geçmış o aca tır. . 

1 
ih. 

1 
ştu 

Cip' ec ur olınaları sızı!tılarını mu· birliği tarafından mühendis mektebı ta- - ~ehır halkının esası tıyaç nrına ce • mu r. 
vua;~akta~. Adli iş itibarile bir çok lebesi şerefine Ankara Palas salonla- Paluda yeni inşaat . ı 
ağı~ez:7en .~fazla olan Aksarayda n~da lbir .ziyafet v~i~t~. Pro~esör Palu (Hususi) _ Sonbaharda kış KÜÇÜK MEMLEKET HABERLER ==:-
Aks eşkılatının tekrar kurulması Burhanettin, Rıfkı, Dusyu ıle asıstan mevsimi dolayısile tehir edilen göçmen TralQ"ada iskiu işleri J Glresunda yeni bir bastalıane Japilı1or 

11 adlr.1aylıJar.~ en büyük dılek!eridir. Cemal de talebelerin berabenndedir. evleri inşaatına baflanmıştır. Teşkil e- Edirne (Hususi) - Trakyadakl göçmen Ankara, <Hususl> - Glresunda yeni bir 
-0. teşkilii. işlerini lncelemelııte olan lskfın umum mü - hastahana yapılacaktır. Hastahane 70 bin ll-

~Oktur. A.s . tın her kısmmda işler Bi'""ga hayrat hademesi maaşları dilen arazi komisyonu heyeti nüfus dürü doktor Cevdet Edime \"e TekirdaR vı- raya mal olacaktır. Bunun 25 bin lirası hu-
Z<ıda ıooo lıye cezasında 1000. sulh ce- . • H . nistehinde gerek geçen senelerden ge- lii.yetlcrindekl teftişlerini ikmal ederek Kırk- susl muhasebe tarafından, geri kalan kısmı 
h ' asliye hukukta 500 ...,,lh Bıga (Hususı) - ayrat hademesı I k · l k ı ·· lnrellye gitmiştir. umumi müdür bu gezlle- da halkın fındık hasıla.tından teberrü sure-Ukht..ta 1 .. ... • 1 en ve gere se yenı ge ece o an goç-_.._ 1000 · d 1 500 d . . bir kaç aydan'berı maaş a amamakta • . rinde umumiyetle ıskfın lrış:ı.nt. işlerlle meş- tile vereceği paradan temin cdileceklli. 
Vardır. ' ıcra a eı·destı ış dırlar. Biga evkaf dairesi geJiri en fazla menlere arazi t~vzı e~ektedir. ~ gut olmaktadır. Karamanda ökseota mücadelesi 

A:.d1iy .. oln dairelerdendir. Buna raumcn Biga Burada asri bır hapıshane yapılacagı Yeni Uzunköprü k.ııym;tkann 
Şehri:tn:,.~}l'l.Ufettişi Nazım Akan 15 gün hayrat hademesinin pek az ~lan maaş- söyleniliyor. Yakın bir zamanda ihale- Edirne (Hususi) - uzuu}{c.prü kaymı:ı. - Knraman (Hususi> - Bahçelerd~ mey-
l'in ~•ı.ı,ue kal ak b-~- dl" . 1 kamhğına tayin edilen sadeddlu Edirncye va ağaçlarında bulunan ökseotuna karşı ka-

i teftiş ar ULUn a 1Ye l'Ş e • }arının tedahülde kalması teessür u • si yapılarak başlanması ihtimlai kuv - gelmiş ve umum! rnüfettl.~·lk başmüşav!rl za ziraat memuru tarafındo.n şlddeUl blr 
l'lıennı:ı . ~tıniŞı halkın şikayet ve te· yandırmaktadır tl"d" · Sabri Öneyl ziyaret ettikten sonra uzun _ mücadele açılmıştır. Bütün meyvncılarn bu 
ağır erını dinlemiş, bilhassa burada · ve 

1 ır. köprüye giderek vazifesine başlamıştır. otun mazarratı anla.blmıftıt. Ağaçlarını nl-
kelld~~ rna:hkemesinm lüzwnunu YenJ tapu ta~rl san nihayetine kadar temlzlf'ınlyenlere ka-

~. ~de 'bizzat görerek mütak?asını Bı·gada . . d d . esi yapıld Blsa (Hmusl> - Şehrimiz tapu memuru nunt muamele yapılacaktır. 
/\ltn:eA~~~aleHne bildirmiştir. Nazım yenı ıan arma aır 1 muavini kadastro mektebi ruezuntanndan 

.... 1 ,~ Bekir Kttrnyel, terfian İmroz ndası tapu me-
raydan ayrılmıştır. Biga ·(Hususi) - murluğuna, Yenice kazası tapu memurlu _ 

tı - Gt>çC'n t;;\ın lugnti kanş
ll tırkcn gözüme ilişti Hasan 

ey .. 

Hükfunet konağı f;una da İmroz tapo memuru Süleyman ter

yanındaki arsaya 
yapılmakta olan jan 
darına dairesinin in
şaatı hitam bulmuş, 

açış merasimi Ya · 
pılmış ve efrad ora· 
ya yerleştirilmiş • 
tir. Kargir olarak 
inşa edilen bu gü • 
zel !bina, hükfunet 
piş-gahını bir kat da· 
ha süslemiş, mem • 
leket de yeni bir e· 
ser kazanmıştır. Resimde y eni bina görülmektedir. 

•.. Kitap kclimemıin .••• ••. Türkçesi (Bitik) imiş ..• Hasan Bey - Demek eski 
Türkler bir gün kitabın iş

porlalara dü~-eceğini bilmiş -
ler 

fian tayin cdllmlşlerdlr. 
Borsada yağmurlar devam ediyor 

Bursa CHususl) - Bir müddettenber1 şch
rlmlzde ve mülhakatta yağan yağmurlar za
rarsız surette devam etrnektedır. Bütün zür
ra yaz ekinleri lle meşgul.dur. linlk, yağmur
ların yağışından ~yadeslJc memnundur. 

Bursa banka rnüdürliıklerl 
Bursa (Hususi> - Osmanlı Bankası Bur

sa şubesi müdürü Namık İstanbuln nakledll
dlğlnden yerine Fethl Gümü~ gclml.ş vazife
sine b:tşlam.ıştır. 

Türk Ticaret Bankası Bursa şubesi mil -
dürü Halit Kurt ta, bankanın müfettlşllğlne 
tayln edllınlş, yerine Ragıp tayin olunmuş
tur. 

Sftivride karga miradclesl 
Silivri (Hususi) - Yol parasile mükellef 

herkes blr karga öldürmekle mükellef tu -
tnlmuşt.ur. Kaza emrine 8 damızlık gönderil
miş, ayın on beşinden itibaren sıfat taall
yetlne geçilmiştir. 

Bcrgıımada yeni bir belf'diye blnaııı 
yaptlacalt 

Bergama (Huıust> - Be!OO!ycnın teşklll'ıtı 

genişleml.ş, şimdiki binası k:fıfl gclmemeğe 
başlamıştır. Belediye bunun için husus! mu
hnsebeye alt bir binayı satın ıılmayı, burada 
yeni bir belediye dairesi tesis etmeğl, bir de 
gazino yaptırmayı 'karnrlaştırmıştu. 

Karamanda Halkevl faaliyeti 
Karnmnn <Hususi> - Hnlkcvı köy muh -

tarlarına kurs açmıştır. Htılkevl kolları faa
liyete geçınlştlr. Konferanslar ve halka dl -
klş ve biçki dersleri verilmektedir. Temsil 
kolu temslllcre hazırlanmaktadır. 

Manlsnda zehlrll gazlar konferansı 
Manisa, (Hususi> - Halkevı salonlarında 

llaftııda üç gün zehirli gazlardan korunma 
mevzuu üzerinde Dr. Şevket Kırb:tş tarafın
dan konferans verilmektedir. 

Gazeteleri 
==-~ Okurken 

AÇIKSÔZ - Bir yıllık evden 120 
kilo eroin çıktı. 

- Ya ev bir asırlık olsaydı 12,000 
kilo mu çıkacaktı? 

TAN - A vrupada yt>ni siyasi faa
liyetler. 

- Siyasi faaliyetler de kadınlann 
şapkalarına döndü. Her gün şekil de-
ğiştiriyor. 

AKŞAM - Muvaffakıyetin iki a
nahtan: Sabır ve sebat. 

- Anabtarlan ele ge~irmek kolay; 
fakat açılacak kilidi bulmalı. 
CUMHURİYET - Şehir haricine iş

leyen otobüsler yolda kontrol edile
cek. 

- Yola çıkmaya hali olmıyanlar n~ 
olacak? 

iLAN 
fstanbul Tramvay fİrke~inden: 
fstanbul tramvay §İrekcti, üzerinde 

<tekmil ıebekede muteberdirn kaydı bu
lunan ve tenzilitlı tarif eden istifade etmek 
hakkını veren karllann mer'iyeti yeni ted
ris senesi haJlangıcına kadar uzatılğını, ha 
kartları hamil bulunan yüksek mektep t.. 

lebesine bildirir. 
Direktörlük 



aya 

ilmi Bahisler: 

ilmi kongrelere her ne bahasrna 
olursa olsun iştirak etmeliyiz 

Avr• pa medeni ailesine sokulabilmek için mevcut 
olan müteaddit yollardan biri ve bitti en mühimmi 

ilim ve f eıı yoludur 
Yakınlarda (Bükreş )te toplanacak!,-

olan askeri tababet beynelmilel kon • 
gresine ıbizden de bir heyeti m:ırah • t 
hasa tayin edilmişt~r. Bu heyetı m':1 • I 
rahhasanın Müdafaai Milliye sıhhıye 
dairesi reisi olan azasile arkadaşını ta· 
nımıyoruz. Fakat heyetin diğer azası 
olan operatör Bay Muratla, dahili em· 
raz mütehassısı Bay Abdiilkadir İstan· 
bulda çok marufturlar. Biri operatör • 
lükte, diğeri iç hastalıklarında büyük 
bir şöhret sahibi olan, her ikisi de mes· 
}eklerin kudretleri kadar seciyeleri • 
nin de yüksekliği ile tearuf eden bu 
ilk doktorumuzun, hiç şüphesiz kendi 
ayarlarında olan diğer ıki arkadaşlan 
ile böyle mühim bir kongrede Türlü • 
yeyi temsile memur olma 1arı cidden 
mucibi memnuniyettir. 

Avrupanm muhtel.lif merae~e~mde 
:zaman zaman içtima eden ilim ve fen 

· "k h · t Askeri tababet kongresinde bizi temsi! kongrelerinin çok biıyu e emmıye • 
leri vardır. edecek olan kıymetli doktorlarımızdan 

Bir kere bu kongrelerde, her şubei Bay Murat 
ilim ve fennin, en son terakkiyat ve te· i§it.tiğimizde yanılmıyorsak Bay Kazım 
kamülatı ortaya konur ve bu suretle .İsmaili bu kongreye kendi masrafını 
kongreye iştirak etmiş olan bütün aza. galiıba ıkendi görmek suretile, yani an
o şube '.hakkında edineceği esaslı malti· cak kendi ilitn merakını, ihtiyacını tat· 
matı memleketine getirerek bundan min için gitmişti. 

memleketin :i.Stüadesini temin etmiş Halbuki (kanser) meselesi bugün be· 
'oulunur. şeriyetin en ziyade ehemmiyet verdiği 

İkinci derecede kongrelerden edile • çok hayati meselelerdendir. Bu müthiş 
cek istifade, bizim gibi ilim ve fen sa· iifet cihanın her yerinde olduğu gibi, 
basında henüz ismi işitiJmeğe başlamış Türkiyede de vasi mikyasta tahribat 
olan milletler de az çok kendilerini ta· yapan marazlardan biridir. Bizde ise 
nıt.mak fırsatını bulmuş olurlar. kanserle uğraşan değerli doktorlarımız 
· Avrupa meden! ailesine sokulabil • vardır. Onlar da bir çok tecrübeler ya
mek için mevcut olan müteaddit yol • pıyorlar, kanser hakkında b!r çok hu· 
Gardan biri ve hatta en mühimmi de susi kanaat ve fikir sahibi bulunuyor· 
ilim ve fen yoludur. lar. Böyle bir kongreye: 'böyle doktor · 

Garplılar, bilhassa ilim ve fen saha- larımızdan mürekkep kuvvetli bir he· 
smda çalışarak ortaya eser çıkarabilen yet göndersek, Türklüğe bir !kaç cihet
rnilletlere çok itfuar ederler. Hatta bu ten büyük hizmetler ifa etmiş olmaz 
itibar, askeri ve siyasi muvaffakiyet ~ mıyız? 
lerle temin edilen fübardan daha kuv- İşte bu mütalealara binaendir, ki bu 
vetli, hele daha devamlıdır. defa (Bükreş) kongresine, yukarıda 
. Meseıa bir Türk doktoru, her hangi 

1 

isimlerini saydığımız kıymetli ilim a
bir hastalık hakkında yeni bir naç damlarımızın gönderilmiş olmasını cid· 
!keşfedecek, mesela {nezle, grip) gibi den büyük bir muvaffakiyet addedi • 
.Jıastalıkl!ara karşı bir serom bulacak yoruz. 
olsa veya bir kimya adamımız, sanayide Askeri doktorluk başlı başına ayn 
fokilap yapabilecek yeni bir keşifte .bir meslektir. Hele zamanımızda harp 
bulunsa emin olalım, ki Türkün ismi, vesaitinin inanılmaz derecede terakki 
'.Avrupa siyaset alemindP. olduğu gibi ve tenevvü etmiş olması, ordu etibbası
ilim aleminde de birdenbire büyük bir nın vazifesini de o dE:!'ece tbüyütmüş 
yer tutar. ve tenevvü ettirmiştir. Bir harp halin· 

O cihetledir, ki bu kongrelere ehem· de askerin sıhhat ve hayatını korumak 
miyet verdiğimiz kadar, o kongrelerde bir meydan muharebesi kazanmak ka· 
Türklüğün namını ilan ve teşhire vesi· dar, lbelki daha ziyade mühimdir. Bi· 
le olacak ilim adamları da yetiştirmeğe naenaleyh böyle bir kcıngreden mem· 
çalışmalıyız. Halbuki bu hususa her leıketimiz namına edilecek istifade pek 
memleket kadar ehemmiyet vermiyo • çoktur. 

ruz. Kongreye gitmiş olan heyetimizin 
Mesela bundan 'bir ;ki sene evvel ise gerek alelade doktorluk, gerek as· 

galiba Brükselde toplanmış olan (kan· keri doktorluk nazarından memle'.keti
ser) kongresine kafi derecede ehem • mize müfit olacak kıymetli malumat 
miyet verilmemiş, ora} a yalnız başına ile a\'det edeceğinde hiç ıjüphemiz 
değerli doktorlarımızdan Bay Kazım yoktur. 
İsmaili göndere'bilmişti.k. Hatta o vakit 

*** -m::ı::=--

~ CÖNÜL iSLERiUI 
Okuyucularıma 
Cevaplarım 
İzmirde (Başdurak) ta Bayan 

ıP. Ç.> ye: 
Nişandan ve nikahtan evvel sev· 

diğini söyliyen erkek ekseriyetle sö· 
zünde samimidir. Fal:cat siz bu sa • 
mimiyete inandığınız gün onu dö -
nekliğe sevketıniş olursunuz. Nişa
na, hayır nikaha kadar inarunıya • 
cak, inarunadığınızı söy1iyeceksiniz. 
Nikahı da tam bir sigorta addetme • 
yiniz. İlk, hatta ikinc; çocuğun dün
yaya gelişini beklemek daha ihtiyat· 
karane bir hareket olur. 
· İki, bazan daha fazla çocuklu ai -
lelerin de yıkıldıkları görülmemiş de 

ğildir. Amma 10,000 de bir ihtimal -
dir. Hattı hareketinizı bu sözlerime 
göre ayar ederseniz yanılmazsınız. 

* İzmirde Karşıyakada Bayan (AA.) 
ya: 

Bu hususta neden benim fikrimi al· 
mak istediğinizi anlıyamadım, fakat 
haydi söyliyeyim: İzmiri tercih ede -
rim. Bilerek, severek anlıyarak ter· 
cih ederim. 

* Samsunda Bayan •M. M.» e: 
Ben sizi haksız ,kocanızı haklı gö· 

rüyorum. Madem.ki beni mutlak sa -
lfıhiyetli bir anne yerine koydunuz. 
O halde sözümü dinleyiniz: Birlikte 
hareket edeceksiniz. 

TEYZE 
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SON POSTA 

Nankörlük 
Bundan altı ay evvel konu~lmuştu: 
- Nasıl güzel mi? 
- Fevkalade güzel. 
- Acaba kaça verir? 
- Ne isterse veririm. Hoşuma gitti. 
- Bari bir yerine birşey olmadan eve 

gitse. 
- Nereye koyalım ! 
- Salonun köşesine.. Yok, yok ıköşeye 

olmaz .. İyi gözükmez .. Şöyle öteye koya
hm. 

- Nasıl? Kim görse bayılacak! 
- Komşuların hepsinin gözleri kala-

cak .. Bari nazar değip bir yP.ri filan kırıl-
masa:. 

- Allah esirgesin! 
- Oh, ne kadar baksam gene bakmak 

istiyorum. 

* Bugünlerde konuşuldu: 
- Bu koca alamet te burada kaldı. 
- Gördükçe, beynime ate~ çıkıyor sa-

nıyorum. 

- Şeytan diyor ki v•u· tekmeyi, parça 
parça olsun! 

- Kaldırmalı. 

- Hem bir an evvel. 

Nisan 30 

Tramvay şirketindeıi 120 
bin lira tazminat isteniliyor 
Şişhane f acias1nda yaralanan Kadriye, Hasibe ~e 

Abdullah beşinci hukukta yeni bir dava açtılar 
Şişhane yokuşu haşır.da bir tramvay bu hususun Ağırcezada görülen am~t 

arabasının devrilmesi üzerine, bir çok ki- davasında da bahsi geçtiğini, üstelik bit 
_şinin ölümü, ağır ve hafif yaralanmalari- de burada şahsi dava açılamıyacağını o~ 
le neticelenen feci kazanın duruşmasına, taya attı. Buna karşı davacı vekilleri d~· 
Ağır cezada devam edilivor. cBiz Ağırcezadakinden çekildik. Tazrnı· 

Beşinci hukukta da, dün bu faciayla nat isteğimizi burada ileri sürüyoruz> de
alakalı bir davaya bakıldı Vak'ada ya· diler. Heyet, davacıların hukuk dnvııSl 
ralananlardan Kadriye, Hasibe ve Abdul· kanunen makbul olduğunu kararlaştırdı 
lah, Tramvay Şirketi aleyhine topyekun ve tahkikat genişletilerek tekrar umu· 
120,000 lira tazminat istPğiyle bir dava mi heyete gönderilmek üzere, dosya)'lı 
açmışlardı. Tramvay Şirketinin avukatı, tahkikat hakimliğine verdi. 

•• 
Erkek meclisinde kadın dövmek yüzünden çıkan 

hadj.senin muhakemesi yapılıyor 
Ağırcezada dün akşam üstü, bundan 1 Şoför Salih Ali, •benün bıçağını yoJc· 

bir müddet evvel Nişantaşında olan bir tu. Evde bıçak bulunmaması, kadınlar ta 
vak'anın duruşmasına başlanılmıştır. rafından suç delilinin imha edildiğini is-

- Gözüm görmesin. ' Suçlu yerinde, şoför 8a1ıh Ali Nalbant- bat eder!> dedi. 
- Kapıcıyı çağırayım mı? oğlu bulunuyor. 1359 numaralı taksi oto- Şahit olarak dinlenilen ahçı Abme~ 
- Çağır ! mobilinin şoförü olan Salih Ali, asker karısı Satı, da vak'ayı anlatırken, aşaS1 
Kapıcı gelir. Naci Mehmetle aşçı Ahmedi bıçakla ve yukarı Muteberin ifadesinı tekrarladı· 
- Şunu kaldırsanm öldürmek kasdiyle yaralamaktan suçlu- Vediayla Hikmet isminde bir şahit dirı-
- Yalnız götüremem .. Belki kırıhr. dur. Vak'a Nişantaşında bir rakı mecli- lenilmek üzere, duruşmanın devamı kal-
- Kırılırsa kırılsın. sinde olmuş, şoförün, eskiden dostu olan ,dı. 

- Nereye koyayım? 'vedia isminde bir kadlnı döv~eğe kal- Çapada Meryemi çiğneyen şoför 
- Nereye koyarsan koy! At bodruma, kışmasından çıkmış. Aske>r Nacı Mehmet 

kalsın orada. le ahçı Ahmedin müdahalesi üzerine, üçü mahkQm Oldu 
Salondan bodruma atılan soba; altı ay boğuşmuşlar ve bu arada ikisi yaralan- Çapada olan bir otomobil kazası duruş· 

evvel kendisi hakkında söylenilenleri .mış. Kararnamede vaziyet böyle yazılı. ,masından, evvelce muhtelif safhalarJJll 
duymamıştı. Şimdi söylenilenleri de duy Salih Nalbantoğlu, sorgusunda şunları etraflıca yazarak, bahsetmistik. Meryeı11 
nıadı. Çünkü demirden ve taştan yapıl- söyledi: · isminde 14 yaşında mektepli bir kızca· 
ınıştı. Eğer duysaydı, insanların ne ka- - Evvelce dostum olan Vedia, ben, jızın kurban gittiği bu feci kaza davasın
dar nankör olduklarını a";'lar. hiç şüphe- kendisini bırakıp evlenince, bana husu- ,da, İstanbul üçüncü ceza hakyeri, dilJJ 
siz duyduğuna pişman t\lurdu. met bağlamı~tı. İkide bir önüme çıkar, sabah kararını bildirdi. 

İMSET para ister, tehdit ederdi. O akşam ısrarla Şoför Hayrinin, istasyonda önünde dU~ 
~ ' ·-•:;ıı-a- c:11. --·- • ' •• ·=-- ..... - ··-·-·- daveti üzerine, evine gitnu~ğe mecbur ol- ran tramvayın sol tarnfmdan geçıne1' 

dum. Orada asker Naci Mehmetle aşçı üzere, otomobili hızla ve korna çalmak" 
Ahmet, rakı içiyorlardı. Kendilerini ta- sızın sürdüğünü, açıkça sabit gördü. Ve 
nımazdım. Ben de oturdum. Gramofon ça mevkuf suçluyu, tedbirsizlik, dikkatsiZ
larken Vedia cniye beni bıraktın da baş- lik, seyrüsefer nizamlarına riayetsizliklB 
kasile evlendin sanki?> diye söylenme- ölüme sebep olmaktan, bir sene hapse 
ğe başladı. Susturmak üzere elimi kal- mahkum etti. Bundan başka, kendisUe 
dırdım. Erkek misafirler cburada kadın otomobilin sahibi Necmiyeden, 500 lift 
dövülür mü? Kendi evmde döv, bari!> tazminat alınarak, Meryemin annesi Ha1 
diye ayağa kalktılar, bıçak çektiler. Ben, riyeye verilmesini de karar altına aldJ. 
onlan mcnetmeğe el attım. Kapıyı tutup Davacı yerinde duran Meryemin yaslı 
beni salıvermediklerinden. ~oğuştuk. So- ,annesi, her celsede olduğu gibi, siyablıı
nunda ben kapıdan çıkmaga muvaffak ra bürünmüş, hıçkıra hıçkıra ağlıyord\l· 
oldum. Gittim, işi polise haber verdim. Şoför, karan, sakin bir tavırla karşıladı' 
Vurulmanın kim tarafından, nasıl vukua lar evvelden de ve mebzıılen vardı. 
geldiğini bilmem! 

Etek - bluz 

Evvelce alınan ifadesinde cnaçar vazi
yette vurdum> dediğine işaret edilince, 
corada da böyle söylemiştim> dedi. 

Raporlar okundu. 12 Şubat 1937 de ve
rilen asker Naci Mehmedin muayene ra
porunda, yaranın alnında sabit iz bıra
kacağı, cfelci veçhi> husule geldiği, bu
nun zamanla geçip geçmediğinin altı ay 
sonra belli olabileceği yazılıyordu. Ahçı 
Ahmedin omuzundan aldığı yaranın mu
ayene raporunda, onun yarasının daha 
fazla olduğu anlaşılıyordu. 

Bu sırada şoför, bir şey daha ilave e
deceğini söyliyerek, c Vedianın beni o
raya davet etmesi ve orada erkeklerin 
bulunması, bana bir tuzak kurulduğunu 
gösterir. Onların beni öldiırmek kasdi 
vardı!> dedi. 

Şahitler çağırıldı. Bunlardan ilki, Mu
teber isminde genç bir kadındı. Şöyle de
di : 

- İçki içerlerken, v~dia şarkı söyle
meğe başlayınca, bu Salih Ali men'etme
ğe, Vediayı dövmeğe kalkıştı. Misafirler, 
müdahale edince, ortalık kanştı. Bu Sa
.lih Aliyi, asker Naci Mehmetli yumruk
larken gördüm. O sırada elinde bıçak 
bulunup bulunmadığının farkına varma
,dım. Salih Ali, Naci Mehmet ve Ahmet, 
biribirlerile o akşam ilk defa ve Vedia 
vasıtasilc tanışmışlardı. Misafirlerin, Ve
dianın tokatlanmasına müdahaleleri, 

/ l\:) 
.chiç kadın dövülür mü? Hem de erkek 

, . "', meclisinde!, şeklinde sözle oldu. Salih te 
· ,cVcdiayı bana karşı müdafaa edecek siz 

,. .mi kaldınız?> diye büsbütün hiddetlendi. 
(4) Beyaz yünlü etek her dki yanda Şahit olarak çağınlan Vedia gelmemiş-

açıktır. Buralara Iaciver-t jerseden gano ti. Polis İbrahim dinlenıldi. Şişli merkezi 
geçirilmiştir. mürettebatından olan bu 591 numaralı 

Bluz lacivert jersedendir. jile şeklin polis memuru, vak'anın tahkikatına el 
dedir. Arkada beli meydana çıkaran sı· ,koyup, şikayetçi ve şahitlerin ifadelerini 
kı b'ir tokası var. Önü iki dik·işlidir. Bel alırken, vak'ayı rnüteakıp evden kaçmış 
yeri (pens) lede inceltilmiştir. Göğüs olan Salibin de karakola geldiğini, ifade
ve belde dört cebi var. Bu cepler el:bi· si alınıp alıkonulduğunu anlattı. Bıçağın 
seye çok gençlik vennektedlr. bulunamadığını da ifad9sine kattı. 

"Son Posta,, nın 
Müsabakası : 

(Baş tarafı 3 üncü sayfada) 
Şimd1 müsabak.anın esasını .mıata .: 

lım, 40 tane tanınmış simanın fotog• 
rafını aldık. Her fotoğrafı üçer parça.· 
ya böldük. Bunları birbirlerile karış• 
tırdık. Bu parçalardan her gün ıaaıet· 
tayin üç tanesini neşredeceğiz. 40 giill 
bitince elimizdeki resim parça~arı dil 
bitmi§ olacaktır. Sizlerden bu resiJll 
parçalarının her üç tanesini bir ara~ıı 
yapıştırarak bir fotoğraf vücude getır· 
menizi istiyoruz. Bu iş sizin için hiç .!e 
zor olmıyacaktır. Çünkü gördüğünUZ 
gibi bu üç resim parçası ile berabel' 
ayrıca parçaladığımız resimlerin asına· 
rını da neşrediyoruz. 
Parçaların yanında hergün tanınmış 

bir simanın fotoğrafını bulacaksınıZ: 
Parçalardan biri bu resim, diğer]et'l 
daha evvel çıkmış vej')a daha sonra çı· 
kacak resimlere ait olabilir. 
Yapılacak iş şu: Bu resim parçalarını 

kesip saklamak, yanlarındaki modelle· 
ri de kesip ayrıca hıfzetmek, resim net 
ri bittikten sonra modellere baka!3 t 
her üç resim parçasından bir fotoğI'9 

meydana getirmek. 
Bu suretle elinizde 80 resim olacııJcı 

bunları sarih isim ve adresinizle· biZe 
yollıyacaksınız. İşte müsabakamızın e· 
sası bundan ibarettir. 

Resimlerin gönderme müddeti gaze' 
tede resim neşri müddeti bittikten son· 
ra üç haftadır. Bunu müteakıp nctıce 
i.18n edilecektir. 

Birinciye bir beşibiryerde altın, i~İ~ 
ciye 2,5 liralık bir altın, 3 kişiye bır .• 
altın, ı O kişiye yarımşar altın, ıo 1<1

• 

şiye çeyrek altın ve diğer ı 65 okuyı.ı 
cuya hoşlarına gidecek hediyeler vere' 
ceğiz. 
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Bir Ev 1 ati ı ğ ın Ha t ıra 1 arı j"' (M'$POA.._ Dünyanın en güzel erkes?i, 
-~~~~~~~~· Bu hattaki millf vaktile çirkin 
Altı evin içyüzü · küme maçları diye kız bulamazmış! :.------·.. . ... Nakleden: Taksim ıtadyomunda Bqiktaı ile Klark Gabl'in ilk 1evpw: "Kaba, kocaman elli, falkın bir 

Ankara Gençler Birliği çarplflr- adamla evlenemezdim. izdivaç talebini reddettim. Fakat ketki -1-
ken, İzmirde de Ankara Gficü ile reddetmeaydba f ,, diyor 
lanir takımlan karplatacaklar· Fransızca İntransigeımt gazetesi ya-ı 
Yarın mini kiline maçlarına Taksim zıyor: 

ve İzmir sahalarında devam edilecek- Genç erkekler için dünyada en bü ·ı 
tir. İzmirde Ankaragücü ile Üçok ta- yük felaket, izdivaçlarına talip olduk· 
kımbrı karşılaşacaklardlr. Doğanspo- ları genç kızlar tarafından reddedil • 

Ank melctir. Size anlatacağımız şu ufak 
run aradaki maçında Ankaragücü 
çok güzel bir netice elde etmiş, rakip- vak'a üzerine genç okuyuculanmızm f 
lerini dört gol farkla mağlup etmişti. artık müteessir olmalarına. reddedil -
Bazı İstanbul ve İzmir karşılaşmaların- dikleri için yeise düşmelerine mahal 
da da Doğanspor Üçoka nazaran daha yoktu. 
güzel oynamıştı. Buna mukabil İzmire Bugün hemen bütün dünyada Klark 
gelen her takıma da galip gelmişlerdir. Gable'i tanımıyan bir tek kişi yoktur. 
Yalnız geçen hafta Galatasaraya karşı Hele kadınların arasında böyle bir an· 
3 - 2 mağlup olmuşlardı. Şu vaziyete ket yapmağa kalkarsanız yüzünüze ıü· 

lerler. Ve hiç şüphe yok ki bir çoklan: nazaran bugün Doğanspor İzmirin en 
kuvvetli takımı Üçok da ikinci derece- - Biz bizden beş on sene uzak kal • 
d mış kardeşimizin, evladımızın çeıhresi-

e kal.maktadır. Ankaragücü'nün müda 
f nin çizgilerini unuturuz. Fakat, o ki· 
aası oldukça sağlam. Mühacımleri ise fir Klark Gable'in hayali, 0 erkek, 

Ç<>k ağır oynadıklarından maçın neti- mert, sert, mütehakkim çehre gözle 
cesi pek fazla gol farkile kapanamaz. L ,.._bl 
y l rimizin önünden gitmez derler. KZar~ U'!6 

a nız, Ankaralıların her fırsatta şüt Sözlerinde samimidirler de. mı.ş bir eda ile tebessüm etmiştir . 
çekebilmeleri futbol için bir meziyet- İ k G bil' ·· dan haya - Bugun·· dünya yüzünde benim yan. 
t.ir. İzmirliler ise kale önlerinde hiç bir şte bu Klar a i ruyasın • Y 

....... 

linden çıkarmıyan bayanlardan bir ta- tığım çılgınlığı yapabilecek bir tek ka; 
"1t. Bu h4tıt'alan bit' ahbcıbtn wine evlat- ğ'ım bir iş vardı ki o da arka odadaKı 1.;- ~ş yapamamaktadırlar. Bu yüzden ma- nesi 1922 yılında bu delikanlının izdi- dm tasavvur etmiyorum. 
tLa olc&,.aJc alman küçük bir kızın ağzın- ki ve yemek masasını temiz?eyip hazır- çı.n Ankaralıların galibiyetile biteceği- vaç talebini reddetmiş: Mis Doerfer mahkemede bu sözleri 

" di"leclim. Aynen naklediyorum: laınak! nı ~n~tmekteyiz. _Çirkin, kaba, kocaman elli, adamla şahit sıfatile söylü~rdu. Klark Gatbl 
Burası, benim birinci kapım: Bunların üçü de her akşam içerlerdi. 

1
• eeşı taş - Gençler Bi~liği maçına ge- hayatımı teşrik edemem. Benim zevki hakkında dava ikame eden ba~a biı 

- ilk evlltJıia dokuz yapmda girdiğim Onun için yemekleri de hep mezelerden, .ınc ' son zamanlarda bır çok oyunlar l'mim va d · f kadındı. Bu kadının ismi Violet Norton 
'"~ linıdi on ü-"' bitirip on dörde bastığı- çerezlerden ibaretti. Vakıa, bu mezeler, ta~a~la~·an Beşiktaşlılar hemen her se ş1 'md' Nr, emkıtş ıh. ukuk mahkemele- idi ve on dört yaqına basmu:: olan kızı 
lba "'... galıbıyetı ke d' ah 1 d k d' - ı ı evyor a ,. .... 
• ....._ IÖre demek ki dört, bq yılda tamam bu çerezler soğuk şeylerd• amma, bes - .. ~ ı s a arın a, en 1 ta- rinin birinde bu on dört sene evvelki Goendoline için Klark Gabl'den nafaka 
-ar.a kapı de.ıw...n.-;..t-! leyı\:i şeylerdi. Onlar k.arşılıklı masaya raftarları onunde kazanm1şlardır. Bu 1 G bl t'"d,,,,vı.,. isti' rd . _.__ ..,IO&&~ ... •• hafta ise T k . dava canlanmış ve Klak a s u """'"" yo u: 
1r .. :::u1enı, ihtiyar babamı bırakıp baş - kurulunca ben onlardan çok önce tıka Ankarad a sımde. ~!.nayaca~l~rdır. projektörlerin karşısında terlemiyen - Bu ~uk onundur, fakat şimdi ta-
~ kaçtıktan sonra hl.bam, benden basa karnımı doyururdum. Bu evin be- a Cknçler Bırlıgıne maglup ol· bu kadınlık aleminin fatihi Don nımak istemiyor, diyordu. 
~"Uk olan erkek kardqimi on üç, on ni en çok yoran işi, bayanın her sabah- ~uk~~.rm~an ?u sefer daha canlı ve. da- Juan, mahkemede terıer dökmüştür. Klark Gabi bu mi.nasız davaya gü· 

Yl§lanııdati bir gaute müvezzii - ki uzun boylu masajı... Sonra da çama- a uzgu~ hır .. oyun oynamaları ıcap * lüyor: 
bbı Yanına yamak vermif, beni de kom- şırdı. Burada, öyle her yerde olduğu gi- et1?1ekt:dır. G~neşe ~a:şı . ~ynattıkları cBen kadınla beraber ya.şadıgımızı 
~ birinin vaaıtamle Kadıkö- bi çamaşır haftadan hafta~a, yahut on sag. açıgı ~~e .s~g muavını ?ı~~r o.yunc~- •- Klark Gabl'in ismi 0 zaman iddia ettiği tarihlerde Londrada değil, 
~ Yaşlı bJr tekafldütı evJne evlitlık beş günden on beş gün~ veya aydan aya larıle d~?ı.ştırırlerse belki ıyı hır netı- Euctem idi. Benim desti izdivacıma Oregonda bulunuyordum ve 0 zaman 
!611~e~ Aman, aman, aman! Ne idi filan yıkanınazdı. Burada hemen iki üç ce alabı1ırler: . _. . talip ()ldu, benim gönlüm onu bir türlü Fan Doerferi çılgınca seviyordum, Vio· 
~. ne idi o günler! Kadıköyün - günde bir, mutlaka param parça çamaşır B~?çler_ ~ırlıgı oyununu ılk defa ya- ı:;evemedi, 0 zaman ben 17 yaşında 1et Norton'u hiç tanımıyorum• diyor• 

deki ~ ..._ ayJuea neler çektiğimi bir yıkanmak adetti. Mese1ii bir gün bayın rın gorecegız. " .. idim, o da yirmi iki yaş:nda idi. du. 
iten bilirim, bir de Allahım bilir. fanilası, iki gömleği, dört çorabı, üç men- Fakat bu gune kadar yaptıgı maç- Yüzü bir istakoz gibi kıpkırmızı idi, Bu müna~etle eski sevgiliSi Fan 

lunan, aman, aman! O ne pis, mundar, dili ... Ertesi gün bayanın bir bluzu, bir la~d~ en. iyi de~ece alan bir t~kım olma alnı terliyor?u. Koc~an. ellerini ne - Doerferi şahit olarak ikame etmiş ve 
lirenç bir çocuktu o ..• Daha emzikten !anilisı, ilci çorabı, bir kombinezonu ... sı ı~ıba~ıle ~eşiktaşa gene galıp gelmek reye koyacagını k~tıremıyordu. kendisine maledilınek istenen bir ev· 
llita içer lçmes, aşajıdan hemen çeşme İki gün sonra kaynananın bir entarisi, ıhtımalı d~ıma vardır. . . . . Hayatırnd~ o. tarıhe kadar on~ k.a • littan kurtulmanın yoluna bakmıştı. 
llbt Mlıverirdi. Bele mah.tJJebi gibi ko- bir dizliği, bir etekliği filin gibi... .. Yarınkı maçl~rm net~~lerı ıçın bu dar şaşkın b~r 1~~a rasty,elmemış~ Mahkeme Violet Norton'un iddiasını 
hca feYler yediği zaman i§in hiç çekilir Bu çamaşır işi de kışın pek bir şey de- sozl~rden .fa2fia hır şey soylenemez ka- Ve o bu halıle benimle evlenmek ıstı· mesnetsiz buldu ve davasını reddett~ 
laratı Yoktu. ğildi amma, yazın hele bayın çorapları naatındeyız. • yordu. .. . .. . kapıdan dışan ç*arlarken, Klam 

-Orada aylara çocuk 1'e7f yıkayıp il • yıkanırken pek dayanılır şey değildi Sekiz ldtip maçlan .. ~~ so~~en soylıyen ~.s Fan Doerfer Gabi Fan Doerfer'e: 
~ ıeee yanlan be§ik salla • Evdekilerin üçil de cömert insanlar ol _ Setiz Klüp turnuvası tertip hey'etinden: .sozune şoylıe devam ettı: _"Beni gene beğenmiyor musun de-
ına ...... _ ,.._ ..n .. 1 • _ 1 .. 1. yakl dukları için bana her gün be~er 0 ku ı - Turnuvanın 2/5/937 tarihli progra- - Kazancı da kurmak istediğim yu- di' 
~:''«il, AA9 av.&&Aen çı..-- a ar ve ~ nar - mı ap.tıya ya.wnıttır· 'h . 1 :ı... ] "-ilınekt . .,.1-k bacaklarla bahçe&o.ki kuyuya gi- ruş ta veriyor ve .~en lle onlarla boyuna Saha: Şeref ıtadL . vanın ı tıyaç ~rını Afarşı ıya·u en Fan Doerfer güldü: 
dip fani pnJ. su çekmekten ve arasıra: yemiş, kendime gore oyunl'ak filan alı - Saha komi.seri: Abınet Adem Qötdün ~zaktı. Hel~ bır ~e ~~klarımız oldu- - Bak gene istakoz gibi kızarmışsın, 

- Bezleri iyi yıkamamıpın, lizımlığı yordum. Blrlncl maç: BeJtoz - lllW saat; 12, Ha- gu za~~n ışler bus~utu~ çatal~~aca~- gene alnında ter tanele: i var .. Gene el-
i)! teınizlemenllpin çocutun bacakları- Ukin nedense bu çok rahat be kemi: Perl.dun KJiıÇ. btnct maç: İstanbul- tı. Tabu ben onun ızzetı nefsını hıç ]erin koskocaman fakat... Fakat keşki 
~Yi silmemlpin, ' kuyunun çıkrığım bir türlU tamamile ısınamıyor, ~::dim~ =~ -tt~:u.:;;•;S:;~=~=v:::ı:~ rencide etm~~n: ~~ izin veımi· 1922 senesine ~e avdet etmek milm· 
~U§sun! burada muvakkat sayıyordum. Çünkü at ıs,20, Hakemi: Ballt Galip Ezgiı, Dördün- ~r, yaşın küçük dıyor• dıye bu adamı tün olsaydı. 

!>.iye i§lttilim azarlar, yedilim çim - bu evdekilerin kendileri de bana burada cü maç: Eyüp - Toptapı saat; l'i, Rakemi: maalesef atlattım. - Olsaydı. 
~, tokatlar, canıma yetmifti. muvakkatmışlar gibi geliyordu. Nihayet Ahmet Adeın <Jöldtln. ..~.is Doerfe~ ~alesef dediği zaman - Seni ben de seviyorum derdim. V~ 

llele, bir gQn hiç unutmam, yaşlı te- zannım doğru çıktı. Bir gece adet hilafı- 2 - Umumi dtuıullye US> kuruştur. butun salon gulmuş, Klark Gabi, başını ilive etti: 
~üt Bay kıt akşamı, pal.amut plfıkisi ile na eve gelmiyen bay, ertesi gece, daha Adanall bir san'atkArın kaldırmış, Ve mazinin intikamını al • - Niye o kadar kızardın? .. 
dı'ih Pilavı, tabinhelvasııu fazla kaçır - ertesi gece ve daha ertı:>si Rece de gel-
~ .~Çin karlı, fırtınalı havada gece ya- medi ve beşinci gecenin sabahı bayanla muvaffakiyeti 
be O\'Üre övüre yatak odasının ortasını annesi zaten çok bir yekiın tutınıyan eş- Adana (Hususi) - Adana san'at • 

11 rbat etmiş ve o gece ti a,ağılardan buz yalarını tek atlı bir arabaya yükleyince karlarından Namık Yarman kumaş Ü· 
ıe!: SUlar taşıyarak o mundarlığı temiz- onlar da caddeyi tuttular, bana da yolu tülemek için yerli bir elektrik makine-
' ek bana anamdan emdiğim sütü bur- gösterdiler: si yapmıştır. 
llnıdan geH ...... icoti. H ...... ~ - aydi kızım, kısmet bu kadarmış, Bu makine biri demir ve diğeri kar-
t * al şu lirayı da sen de artık babanın ya - ton kağıdından olmak üzere iki mer· 
kinci kapım, birinciden çok iyi idi hına git! • daneden ve diğer demir aksamdan mü-

~a, burada da sıcak yemf>k yüzü gör- Dediler. rekkebtir. 
~iürn yoktu. Oraya ginü;,im günden Osman Cemal Kaygılı Demir merdane elektrikle ısıtılmak-
bii ~~ğım güne kadar sabah, öğle, akşam (Arkası var) ta, merdanenin ıııtılmasında saatte iki 
"1 tün ömrüm peynir, 1eytin, pastırma, buçuk kilovat, işletilmesinde de on sa-
~· salam lekirda, rafadan yumurta, H All d atte üç kilovat sarfolunmaktadır. Ma-
'1 t, çörek, kuru poğaça. pasta, sando- amz 1 a bir yaralama vak'ası kine 130 santim genişliğindeki doku -

ç, midye dolınası, tarama, konserve N ·ıı· (H ) maları u''tu''leme,_te olup Clobn azı ı ususi - Hamzallı kö • & gayet ucuza 
a, söğüş gibi şeylerle geçti. yünde bir vak·a olmuş, iki genç birbi- mal olmaktadır. 

1_ Bayan da, bay da sizden iyi olmasın - 1 1_ -----

«4ll', çok iyi ve cömert insanlardı, fakat rini yara amış-erdır. berber Keleşin Çerkeşliler doktor Y8 ·eczacı 
~Übarekler nedense sıca.lt yemeğe boy- kayınçosu Ahmetle Mustafa gece kah- • I 
llOt Yapmışlardı. vede dama oynarlarken Hacı Ömerin istıyor ar 

Evde yaşlıca bir kaynanadan _ baya _ çırağı Mehmet yanlarına gelmiş, oyu- Çerkeş (Hususi) - Kasabamız 6 
:ın ~n~ - başka kimsecik!er yoktu. O- na karışmaya başlamış, Ahmet yenil- aydanberi doktorsuzdur. Vakti hali o
t lln ıçın işler rahattL ilatti benim bu - tnek üzere olduğundan bu müdahale- lanlar muayene ve tedavi için Çankırı· 
~çok işim de yok gibi im. ye içerlemiştir. Mehmet bir müddet ya gitmekte, fakat tren parası bulamı· 
lanın ten burada temizlik filin da pek a- sonra gitmiş, yarım saat sonra da oyun yanlar talihlerine ve tabiatin yardı • 
~=~ı. On, on beş "~ele bir bulaşık bitmiştir. Ahmet eve giderken sokak- mına boyun eğmektedirler. Doktor ol
N '. pek seyrek utu yapılır; ayda ta Mehmede rastlamış ve: madığı için ilaç satışı yapamıyan ec • 
~~ bır ortalık süpürülürdü. İşte o ka- _ Bir daha kahvede ilalem i inde zacı da eczaneyi belediyeye devrede -
l'e ·· ~bah~ bay erkenden çıkar, ne- kafa tutmayaca wına emin et ç d' rek gitmişt~r .. ~akat belediyenin ecza
) Ye gıderse gıder; arkasından da ba - M h d .. I g . ~ h 1.ye cısı olmadıgı ıçm eczane de kapalıdır. 
J ln sokağa fırlar. Bazan kaynana da on- e . me e ~ur emış, . e met de elın- Şimdi Çerkeşin hem bir eczac;ıya.,hem 
Garın arkasından komşuya çıkar. Sonra de~ı kama ılew Ahmedı omuzundan ve de bir doktora ihtiyacı vardır. Kayma-

Çfi de akşam geç vakit ve gene birbiri bogazından agır surette yaralamıftır. kam Tur;ud Batkaya kasabaya doktor 
&>eline dönerlerdi. Yaralı Ahmet tedavi altına alınmıt, tayini için icab eden tetebhüılerde bu· 
~abıız alı:pmlan ımmtazamm ,aptı- Mehmet tevkif edilmittir. lunmuıtur. 

/ikmekteplerin 
"Tabiat bilgisi,, 
Kitabı müsabakası 
Bir E>kul öğretmeninden aldıtım.ız mek

tupta denlllyor ki: 
•- Kültür Bakanlılt J937-38 ve mü -

teaklp ders yıllan içinde 4-5 inci sınıf -
larda okutulmak üzere hır <tabiat bllgl
sD kitabının yazılmaınm müsabakaya 
koydu ve bu kararını kil'tiır llemlne yay
dı. 

18/2/1937 den 30/8/1937 ye kadar 4-5 
ay süren müsabaka müddeti dahlllnde 
ilk tedrisat muallimleri gii.ıtın bütün saa
tini dolduran terbiye ve tedriaat lflle 
meşgul olduklarından bu mbaabat&ya it
tlrak edemiyeceklerdlr. Bcıı dersten çıkan 
bir mualllm 2-3 saat süren bir istirahat 
amanını müteakip ertosl ıünün aema ve 
ders vuıtaıarını hazırlamakla mükellef
tir. Binaenaleyh kitap yarma lşıne tahsis 
edeceği zamanı kalmıyor demektir. 

Diler muharrirlerin yaza.caklan kitap
lara gelince: Senenin 9 ayını çocuklarla 
geçiren bir ilk okul muallimi tadar çocuk 
ruh ve seviyesine yakın bulunmıyan, ted
risat lşlle - bilhassa llk okullarda filen 
mqgul oknıyan yazıcıların hazırlıyacatı 
kitap ne kadar mükemmel hazırlanm11 
oluna olsun 7enl programın lat.eklerlne 
cen.p ftl'ellllS. 

Maarif Vekaleti kültür hayatımızın te
melini teşkll eden ilk okı:l kitapları me -
selesinde çok lsabeUl bir adım olmakla 
beraber müsabaka zamıınım biıttln öğ -
retmenlerln boş bulunduğu tatil aylarına 
teaadüf ettirse veya her mıntatadan dl-
rektör ve lspekterlerln göı.tereceklerl bl -
rer namzedi, hususile terbiye enstitüsü 
mezunlannı kitap !file lştıgale mecbur 
tutsaydı daha verimli neticeler alınacak
tı. 

İlk okullara kitap 7azacak bir muharrir 
ne ilminin hudutauzl~u ile töhret bul
muş bir lllm, ne de bir çok noktaları ulu
eal ve sosyal bünyemize uymıyan garp u
sulü kitaplannın cazip mevzuatına sap -
lanmış turu bir nazarf3·pcı değil, ancak 
yıllarını blnblr tenevvll arzeden binlerce 
çocuk arasında eritm14 bır muallim ve 
yüzlerce mualllmln mes::ılslnl yakından 
görmüş bir müfettiş olmalıdır. VekAlet 
bu şekli ihtiyar eder, lı.it.lp yazma işine 
ilk tedrisat mualllmlerlnin azami iştira
kini mümkün kılarsa külLür sahamız 

2-300 eser kazanacak, bu eser bolluğu da 
aranan mükemmeliyeti temine yarıya -
caktır. 

İkinci bir rica da: Mfüıabaka neticesin
de elde edilecek kitapları tetkik edecek 
komisyona ilk okul tedrisatı ile uzun za
man meşgul olmut ve derslerin hususi -
yetlerlnl, hazım kabiliyetlerini kavramıt 
mualllm, müfettlflerden m1kt.an kin lftl .. 
rat ettırmetur. 



• 

Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

1

3 milyon lngillz lirası ı 
(~ tll.Tafı 1 inci sayjo.da) ~~illiiff'I 

varisierin peşine düşmüş, bmıları mey· IŞ•lll:;illliL;Jiı::I 
dana çıkarmak ve Kayseri köylerin· uı 
den ofun. ve sayılan (18 J i bulan varis· 
!erin umumi vekaletfni üzer •. ,H~ afrnıştır. 
Fakat, !bu umumi vekalet, ıişlerin Her· 
~emesine imkan vermemiştir. Çünkii. 
ış adamlarından mürekkep bir grup ta 
Marinin faaliyeti ile müvazi bir sureUe . 
bu. miras işile uğraşı~oı:du. Bu u u~ Izmlr, 29 CH~> - Satış tooperatıneri 4!1111••••••••••••19tı 
elinde Ü k .. ,,, mahk . ~ P teşkilatını yapmıya İktısat Vell:ılletlnce me- • İ 

• s uuar emesuıden alın- nıur ed.Jlen Tariş direktörü Hakkı veraı ve stanbul Borsası kapanış 
- 233 - - ~36 - mış fbir veraset hücceti de vardı. Mesele iç ticaret umum müdürü SaJ.ahattln incir fiatları 29 _ 4 _ 1937 

Erkek heni bazen dinlemeli,. Kadın b.erşaydan 8Yvet nin sarpa sardı~nı gören Bayan mıı.hsulü üzerine faaliyet gösterecek olanın-

bu• •le•ımeli 1 güzel olmah ! !:8i!ava Ku:uın.w:ıa müracaat. ede· cır:::: :::~:::~n~e~e~!:ı r::~~- Ç E K L E R 
~ __,._._ 1!'iN ~. "P';...zo._ın .. . uki va.zıye~ı anlatmıı,, bunun miştir. Ortaklar arasından dördeıı JQşillk Y.Ö- ~ . A-••a K ~ ~ _... r-n-· _.n.awıı _ fıcrşe!den evvcl yüzüı güzel, uzemne bu mrras ı.şile Hacv.a Kurumu netim kurulları, aynca üçer kliJfiJk te kon.- • ' ' ..,.....,. apanış 

1 _ ~ .a- ~u:Udü mutenasıp ofm:rl'ıdır. Az çolt tan- da a."Iakad~ olmuş ve iki tarai axasm~ :trol ve hakem kurullnn teşkil edllinlştlr. Bu ~~~rt. ~ '~:~ 62g;~925 
Deri~ sall:fp.. sih olinal'tla ber.ıber, akfr her ~ere- da bir mukavele y:apı.lm:ujtır. harta Germ.~neik, Erbeyll, Karapınar, Kö~ Pa.da ı' t1.687S" 17•665 
~ _ tipin.de oıhıtı!ıanı.. uzun: bay- bilecek derecede bilgili, zeti ve tcmir Enrirlıan . . . Umurlu ve Odemişte satı:ş kooperııtl!ler.. t.e§- MllAno ı> U,0217 15,0032 

lu,, bfxa: tı,,_,ıt,.. ablikıı &ü- ~aipli oTmal'J.cfir Sarışınları tercfü d yAa.om mıras: ışıle Hava Ku· kil edilerek faaliyete geçmtŞtlr. Brüksel 4.6&10 4.6750 
... ~ • e er rmnunun. alakadar olması: üzerine iş ııeıı satış k.ooperatifl ortatı, ı&tlhsal etti- At1na 

zeI! ~ etlkei:çr bir ifadiıe~ malik.. ve severim. grubu aradan çekilmiş ve elinde buiu- ğl mahsulü tamamen kooperatife vermek 
11 

€enevre ır;:~ ::..:, 
3: - Bam llleı:ıfmL sw!2ilıııfe hareket e- Adana MatJi tarak nan:. veı::aset hücceti de iptal olunmuş- ınecbu~etlnded~. Bunun mukafüllnde. tes- i Sofya ı ı 6!1.974~ 63.8'~5 

den,, ve d'.3! etı:ci (Sarih adresinin ve isminin neşrini t.ur !1.admaz l M · ·ı llin ettıgl a.nd:ı ywıde 70 nisbetinde bit avans Amsterdaıa. t.«18 1.44 
4ı - Kend :mü saıycfumnt sa"Cfir~ ica- • . . - . e arı ı e Hava Kurumu alacnktır. Birllkr satış kooperatıfıcri şubele- Prag 22.69' 22,6630 

b beniL la:ırlmtan... ıstememı~tır) ~d~ a~laşma neticesi kendisine rlnden ma~ istedikçe kaliteye ve kantiteye Viyana 4.2175 4.2125 
2U - blJ"' v.ekil tay.ın edilmiş- ve Mari, kafi ayrılarak Izmlr merkezl.ne göndcrllecektlr. Madrld 19\8344 13.8375 

5i - Mesleği pek µ..lbsek olmııyan. trl( f( b d . , Bı veraset hüccetle:ı:ini hamilen KUrumun Birlik bu malları, ortaklar nam ve hesabı- Beı'Jliı ı.9668 1.9644 

l 6 tD~:::;j ~-::~ve.~~ e ana atma • Ugtin kendis~e t;rfik ettiği vekil ife birlik· ~;;ı::~~t~~ğrudnn doğiııyıL Avrupaya VQrJCva ~ ! ::~:8~ 4S~~~S 
dün4en güzelsin,, demeli 1 ~ Hindıstana hareket etmiştir. önümüuıekl ha& ıçındi! üzüm ır.ı.tış ıto- :=eşt,e 1071.4770 107•3482 

mıi Mesleğjnden ~ Dutunduğu Beğendiğim erkelt tipi~ Bir suretini ele geçirmeve muvaf- -0peratlflerl de tamamlanacaktır. satış ıtoo- Beilı'3d 3'4.3868 S4.34SO 
- -......... .. Tt -r-- za- • Bana her gun-: cBugu·u dünden daha fak olcfuğumuz ou vasiyetn~enin su· peratınerı bütünı Ege mıntakasında. biiy:üIL Yokoflama ' 2.74/S 2.7443 

manlarda, benimle ~ ..... ~ re.fi şudur: alil.kayla karşılannu.ştır. Ancak bu. koopera- l\.f0sko'98 2$8475' 23.875 
KıztCl§ı Pazar meydanı oıd . .gllzeisfrı!> diyeceK-, ne i~sem istiyeyim .. . . A tiner faaliyete geçerlren, ihracat taclrlerlnln stokholm .. 3.104<i s..ııı 

S1ıJı.!' Kudret cyok; olınazh demiyeceıt Hiç bir zaman •Aslen 'Furkıyenın Kayseri vilaye- işlerine en ufak bir müdahatec yapılması ııa- -------...!---------
başını kaldlrıp' kiin oliırsa oTsun, [renden t5ndenfıre. Tevellüdüm ( 1218), benden tırdan geçmemiştir. İfiracatçılllr, memleket ES R A.M: 

- 234! - başka kadın yüzüne balmuyacafr, kara- başka ~ erkeR: kardeşim dana var. :menfaatine uygun bir şekilde ihracat işleri- ~ A"1tf.' ~ 
Oyte bir kadlA ki ona tştk da otomobili, denizde motörü olacalC. Bu isimleri ZaK:arya Hayrabet Ilarut.Urn, nl iyrıca yapabileceklerdir. ~·Anadolu f1ll. ~ 60 

r • f şartlan -rlne getirebilecek her erkek, Hac1 Agl>p ve M~nu.k. ' thaline müsaade edilen mallar peşin oo.oo 00 .Oo 0 IDlyaytJD. J- lS ub ta k d gü .. A. Şm. 3 60 vadell 00.00 00.00 
· • ne tipte oltırsa 01.Sun, kanul.. Madras Merkez bankasından ş a a ar mruklerc gelnıl.§.. olan ı · :eomnnt1 - Nektar 00,00 Ol.~ 

Benfmie evlenecek Bayanm sa.çlamı si· (3 000 000) f gil" r k" malların çıkarılmasına devam edilmektedir 00 ()() 00.00 
yah, teninin rengfı esm~ olmahdrr. Şit- Beyazıt Laleli: Hilkat' ' ' ~ · ız ırası na ıt paranı Bu mııllar arasında anlhşmaliı.rda yer alma- 1

' ASl&n çimento :ı 00"00 
var. Gene ?ynı ş_ehirde c.Armenienı> St- DlliJ olan yün ve pamuk mensucat, blr çoıt ma Merkez bankası . 00.00 

manlal'dan hoşla:nil'Liml>. Royu. orta oli:na- - 238 - reeb nam1le söylenen kapalı çarşının kineler; kükürt, günlük, y:ün keçe-, mendll, ~eı~:O~a.sı , ~-~ OO,OIJ 

lı. Eıimdeki büyült:leri::cc. ve bmıa karşı Kadının boyu f ,64, 8fkleli 68 her iki taraf dükkan ve haneleri kilini- şimd~ye kadnr müsaade edllmlyen Avrupa· İttllia:t veıDetır. 10.60 -
da rna güler yüz-: göstermeli Tahsili orta. len benimdir Mad t "k t .. t . derl.ıu, pamuk ipliğj, sargılık kll.ğıt, 1pekll . Şark.. Detfrmenl 1.15 _ 
me-ktep mezun olmalı,. iyi: bir aiieı teı:- kilo olmalı ! . . ras an ı ı saa o e mensucat da vardır. Terkos ıı.oıı -
b" · ·· ·· b 

1 1 
B .. ··1...1·~ L .. ::- _ de Çınglepunt arazisinde işletilmiş al- Bu malların plynsnyn; çıkarılması bu mnd- ı----='"---="--=---------

n:.s~~I~ ~~g~~~';: ~. kad~ guzellik ne kadar aran~- tın madeni ve Efganistanın büy:.ak çar· delerin flatlıın üZerlncfe t.esir yapmıştır. BU.. l S T 1 K B A Z L A I& 
. _ sa,. ıyı tabiat te. o kadaıı aranır. ~k gu- sısıncfa namımla söylenen ı tane. taş hassa pamuk lpllğtnin g!rmesl büyük. bfr. ih;. 1 A~ ~ 

d: temız olmak Fazla 7~ ben~~ zeıı f)ir kadında aradığım meziyetleri bu· han. tiyacı ka.r.şılamaktadıı:. Ttlrk öorca 1 peıstn oo.oo _ 
tün ohnab malı. Çocuk yeti.Ştirmesmı bıl- lamazsam o bir taş- beI>ekten farksızdır. Bunların hepsini hükumet tarafından Mug~lada lülilo rekoltesi • • I Tadell l0.25 20.10 
meli, en sevmekten azami derecede kor- K d 1 dı~ f . . II d ıı cıo oo 
'1:.-. ~ • a ın arda ara gım evsa şudur: ıntihap olunacak herhanai btr hey'ete Muğla 28 - Bu y:ıI U tı;inde tü1filn eklmi' ' ' va e • 00.00 
.ftuyurom, .. :< ........ anlamam ve aşk ile ken- · 0 

,,,_.. be lrml -'-b t1 __ ,_ ... _ Bü di=ı." -~:.-r k .st Ha~al ve maceralardan uzak olup kuv- havale ederım. Bu hcy'et benim vefa- ~uzue on Ş; Y uu:ı e ade L~. - 'l' AB V 1 L A 'l' 
ı Zt::u.Lneme ı emem. tli b" . d h" lm 

1 
t d , 55) yük eklc.iler geçen yılıı göre ekimi nzalt - ı--------.~------ı 

Derince iswyonuırıdcı bir ve ır ıra eye. sa ıp o a ıdır. En bil- ım an ~ sene sonra mevzuu bahis mışlar, buna karşı kilçük ekiciler fuzlalaş - ı Açılıı KaııllDll 
o'J..-uyucumur :Yiik meziyetleri hassas, vefakar ve yuva- mülkleri ve nakit parayı asıllarına hiç tınnışllmflr. BU yılki rekoltenin yedi llu _ A.ı:ıad.olu I pe. · !9.90 39~ 

( A sın.aı merbut, izzeti nefsine hürmcUW ol- bir halel getirmemek şartile isted!.kleri cuıt milyon ola.cağı wnuluyor. ı • I vadell S9.90 39.00 

. 

Mesi'Ri ııe is.mım yazmamıJtı.r) masıdır. İyi bir: aile terbiyesi görmüş, ide- şekilde idare edebilirler.. İSTANBl.TL • Il pe. 
39

•
90 39

·
90 

- 235 - al biıı ev kadım olması şaı;ttır. Bu müddetin hitamında muhterem l An=doln~~~~eştn ;: ~~:: s~: 
Neş' eli~ güıel konuşası çirkin Boytr 1J>4:. siltletn sfij teni mat beyaz, hey'etten yukarıda. zikredilmiş kardeş· ticaret ve Zahire Boırsası ~ 

00

· 

g
rrzere kadim tereilt ederim gözleri üzüm sity;ahı; DakıŞJ. tesirli; kir- lerimin çocuklarını ve ;bütün menkul 29/4/937 .. ____ ... _ .......... ________ .. 

1 - Kadında aradığım en büyüic. mc
ziyc.tlerden biri güzcllfkt.Pn :ı:iyade ağır 

ba§lı" ve güzel ahlak sahıbf oimasıdlr. 
2 - Fakir bir kızı zengfn bir ~ t:cr.

clh eder.im.. Yeter ki zengin bir kalp, ve 
asil bir ruha sahip olsun. 

3 - Kadın iktısadi cılınah.. Al.q vet!işi 
kendisi. yapmalı, yemek ~li,., diki§ 
dikmeli, ve evini iktısadi ş_ekilde idare 
etmeli. Yuvayı zengu..Ieşt.i.reo:!k.. ancak 
böyle bir kadındır. 

4 - Sade giyinen ve her zam.ant ne§cli,, 
güzel söz söyliycn bir kadıtu çirkin dahi 
olsn tercih eder.im. 

5 - Kadın icap ederse çalışmau ve. ~ 
rasında da kocasına i)tL bir arkadaş ol
malıdır. 

Cihangir. T. 'Pii.rker 

Son Posta"nın Tefri' ası : 19 

pik:leri uzun ve kıvırcık; saçJ.nr mümkı.in ve gayrimenkul servetimin tamamen 'J!'oplanlılar : 
olduğu kadar gür ve dalgalı, rengj.t aqpc onlara terkolwımasını rica ile dile-ı FİAı'JT.t.Alt 
kumra4 ağµ: muntazam ve ~le.r. beyaz, rim.> ao==~====.-;,.r======-==ll 
dudaklar altı üste nisbetle biraz ince, belı Bu vasiyetname 7 / 8/ 1860 da Kalk.)- __ C L N S 1 _:'şuğı Yukarı 
ince; eıda:m mımt~ tahsiliİ oma ol- ta mahkemesi huzurunda tanzim edil- K. P. K. e~ 
malıdır. İşte teyzeciğj.mo senelerden: be- rniştir. Buğday aeı:11 6 

7,.S 6 13 
• Arpa. Anadolu 1,, .., ı·ı o oa 

ri: muhayycleınde y~tıtığımı kızın tipi Sanayiciler toplu bir tetkik ı. Mısır beyaz 4 ss o lıO 
budur. Şayet h~tta ~adüf karşıma 1_1__ Kuşyemi 9 20 9 37,S 
böyfe: bir ktt Çlkamrsat bahti~arlığını ma- seyahati yapacaiWiiE Keten t.ollumu ' 9 30 10 
nasını anlamış ofacağım.. Memleketimizde şapkacılık, kundu- susam ı ı 14 011 15 2.0 

Yeriyor 
Eminönü Halke.vinden: 
Evimizl.n: misafiri bulunan. dost Romanı' 

yalı hell'et tarafından bu akş_am saat 
t2l.,30) da Cablo&ru Merkez salonwıd.a bit 
konser verilecek~ Bu konser iç_ln davetl.y.• 
yok.tur. Herkes gelebilir~ Bu konseı: i&tanbUI racılılt, çikolata imaliitı günden güne Afyon ince 500 -

Anma En:u:r:um maTtaWesiı Yazıcı: 'l'!Uik mal 127 20 128 d osll de dil k. 
oğlu. sokak N.o. 21 de Vedat .Elala.y inkişaf. etmek~cfi.r; fiıkat Avrupa bu Tlftl~ derr tOO tOô ra ~ e ne§re ece • 

hususta bittabL bizden önde olduğun - ·Pamuk yağı ~ 841 - Alaykiifkiinde tiyalro 

B 
·ı f r· dan yeni sanayün ma:halieron.de teiki- • Z,y-,.ığsabunlıık: 4'1 48 Eminönü halkevinden: 

eynelmı e ıcaret Odası kine bir çok sanayıci1er füzum gör- :,,;.Y:_u_ıı ________ 4ıı ___ -_...._rı EvimfZ göiıter.it şubesi;: G:ülllnne pal!lt1 

hey'eli dün gitti ~ktedirler. ketlerde tetkik seyahatine karar ver· içindeki Allı.y blhasında bu akşam UOJOJ diS' 

.... hl'imize ....ren beyneltnlleı ~t t od Dün sanayi birliğine bu hususta diklerini bildUımişierdi:ıı. Bu tetkik se-- c~rakL ta.bip) pJYesinl.: temsil edecektir-
'!i"' 6""' cal"e nsr i:l .. t ede _,;;.. t ~~ . S Bc-u- d '" d _,...ııı..... 

refSi ile azn.ran d-Un tayyare ue r.
1
emlekc- bazı sanayic er munı.caa r= op- ,,. ...... atı.ne anayi uı gi e iştira~ e e-- Arzu edenlen liav.etı.yelerlmlzl Ca~~ 

tüntzden gitmişlerdir. lu bir halde Almanya ve diğer memle- ccl.."'tir. ıundakl merkez bürosundB.D.'. alıı.blllrler. 
=---

sokağıı çıktığımız.. bir güne rastgelme- Biraz sonra Bülent geldi. Demin- eenddeyi:verdi. Artık benim gözüm • 
sin. Yoksa pek üzülünüz, değil mi denliıeri kaşla, gözle anlatmaya çahş- den kaçar mıL Fakat bu kadar ~uk. 
anneciğim.~ tıklannı açıktan açığa s<ı>ylüyordu: bu kad.ar kolay onun g9nlünü kazaD: -

Annesi de, Nüveyre de üstüste ~ - Nasıl? .. Ben demedim mi sana}. dın ama sonraki gidişini hiç beğerune" 
- A., elbet, dediler: bu hafta içinde Bu kadar çabuk bu işi becereceğime dim. Birbirinizi tanımadan c.vve[, n• 

Yuaa:: ICOmal Raırııı mutfal<a &elHCTiZ'. İnanmazdın değil mi?.. yapmışsan; ne söy;lemişsen söylemiŞ'" 
Diye genç Jhzın nişanlanmasıncfan Ne zaman ister.seniz, beraoer buyuru- Bülent': Turhan bir şeyler söylemek J!ıfin sin; kızcağızı kandırmışsın. Buraya 

laf açacak oldu. Lebibe, 'bunfarı duy- nuz.:. hep birlikte çay içeriz. - Artık işlerinden bir~z!~ı. feda kıvranıyordu. Belki de gene: kadar iyi ... Sonra, annesinin, kardeş}· 
mamalc i{İn ayağaı kalku gibi kımıl- Bülendin gözleri gülüyordu: edersin: ne yapar yapar

1 
hır ı~. s~~t - Ben ou işden vazgeçtim!.. nin yanında konuşurken sanki o adaIJJ 

dadı. Bülent te göz lhrpbı. Sanki Tur- _ Gördün ya, ilH saat içinde nefer kaçarsın" Sana. güven o maz; 01
: g~n Diye tutturacaktı. sen değUdin; o le.adar soğuk, o kadat 

handan, bu kadar senli benli konuş- y.aptım}. Ben eana dememis miydım? ben gelir seni alırım. Beraber gıdcrız. Bülent ona meydan vermedi: durgun duruyordun ki... Şimdi işiıı 
tuğu eslü mektep aı~dao bitaz Bak daha d8 neler olacak) .. ~ Diyordu. - Dur şimdi, dinle }:)eni... buraya a.srl can alacak tarafı, anne,Siı:tiıı, aOO-
da çekiniyormuş gibi bir hali vardt: Demek istiyen bir oaltı~b Tirrfıam Soıora: lı"mhandan ayrıldılar; hep. kadar işler i:yi. gitti. Sen de. kızı kan· ıa da ba.basınm aoımne girmektir· 

- Aman, ko:rhtmıyalım ;- bir ıüzdü; birlikte kalabalığa doğr.u yürüdüler. dırdın, tam istediğim gibi.. Madem ki kızlarının gözünü kamattıır 
.şüpheye düşmesin: <cNişan(anacak • - Onun bugünlerde çok ışı var. Bir iki adım sonr.a Bülent. şöyle bir - Kızı kandırdım mı? .. Ne söylü- mışsm, artık bundan sonrası kola>' 
ları adıımı ellerinden kaçırmışlar, şiln- Demin konuşuyorc:fuk; 0 kadar yalvar- sırasmr getrrdi, arkasını döndü: yorsun Alalnnı aevetsen ... Ben onun· gibi görünür amma ... 
di de beni mi gözlerine kestirdiler~ .. » dım; bir gün buluşalım, hiç olmazsa - Anlıyorsan ya. ar.tık... Sen de la konuşurken kim olduğunu bilmi - - Asıl hu benim elimd~ı gelmiye" 
diye kuşkulanmasınl. bir akşam yemeğine bize aıcl. dediın. beğendin değil mi}.. yordum bife ... o da benim gibi zü • cek .. ilk bakışta kız, benim de hoşuı:n• 

Demek ister gibi k~lanm lcaldıı:dı. Bir türlü söz veremedi. Ne güniiı, han- Diye muzafferiyetini ilan eden ka- ğürt, kimsesiz olabilirdi. gittL Viakileı:in de yardunı oldu. 1-liQ 
O aralık Nüveyre de yanlarına gel- gi saatlerde bo.ş K:alabileceğjni bir tür- çamak bir bakışla Turhana göz etti. . - Her ne ise, tesadüi yardım etti. çekinmedim.; ulu orta konulltuk. fş, ' 

mlşti: lü kestiremiyordu. Fakat ne de olsa, O zavafü, olduğu yere çökmiifı kal • dıyel~ Bilıniyerek: iyi idare ettin~ kat ne söyledimse hepei içimden gelr 
- Anneciğitny d±yoı:du, mi.9afirler sizi kıramaz sanının; art.ık: bu katlan· mı~tı: B:lkı de, onun kim olduğunu öğren· yo~u. Hiç birisi yalan değildit. Gel • 

yavaş yavaş gidiyorlar; siz de biraz nı göze alamaz. &n ne yapar yapar, - Nedir, benim başıma bu gelen- mış_ ~Isa:dın, iki Ia~ı.rdıyı bir ar~ya gdelim annesin~. babasına ... Onlar' 
haksı:ınıza... bir gün onu zorla alır getiririm. led. diye söyleniyordu. Rüya mı gö- getırıp ~oyl.ey~ezdın.. Ne old~ ısve. dalkavukluk etmek. benim harcıd' 

Arif Paşanın kansı ayağa kalkar - Lebibe de, hemen hemen ilk olanı .. ~ rüyorum1 .. ViSkiler büsbütün başıma oldu. Şımcliı, ışın sonunu getırmege cieğil. .. 
ken Turh.ana dedi ki: söze karıştı. Pek tatlt, pek kıvrak Erir mi! vurchı~ Bunun. bir de yarını var. batkkalım. Lebibe .. sana iyiden iyiye - Ayol, kimin kızını alacak olsarı. 

- Sizi tanıdığıma pek sevİndim. gülümseyişf'e: O zaman ne yapacağım) .. Bu işin i . tu un... birazda annesinin babasının yüzün• 
Bundan soma sık sık görüşürüz, in- . - Mutlaka. ~ekleriz, dedi. Artık çinden nasıl çıkacağım).. Bu adamla- - Deme, Allah ~kma... güleceksin; onlarla da hoş geçinecek• 
ctllah .•. Biz ber pazartesi toplanırız. hıç olınazaa L!_! ı.._ n•,r _ı• Du I"' b ,.- oaı 1L1rmazsınız. J;>Wencıı r.ın yüzüne na•L babcağım).. Hele - ı te a' etme.. u zamanda sin. 
Fakat siz mademki Bölendin eski bir bofup görüşemezseniz bile, bize tele- Ld>ibe ile lar,ı kal'ff.18! gelince M böY.le bir göriifte vmulan kızla:- kal - _ Elimden gelmez. 
~ .. kadaşısınız; yabancı sayılmazsınız .. fon edersiniz. Geleceğinizi &i~m •, olacak~., madı ama, naalea bu za.valh birdenbire tArU. wr> 
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Llttihat ve-Terakkide on 11ene 

İTTİHAT VfEcD kiERAKKliiN SONU 
TalAt, Enver ve Cemal nasıl kaçtılar, nasıl öldüler? 

• Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

lngilizler saklandığım yalıyı işgal 
etmek istemişler ve beni hayli 

telaşa düşürmüşlerdi 
t~urada. bir hayli kaldım ve ~htiya - rine rağmen, bu paranın nerden top -ıteşi ile, hak ve millet yolun~a atıl~~ğ!· 

kendime, tavana kadar yıgılı du- danın~ olduğıu noktasında aralarında mız mücadele hayatının yegant: muırn
ran yatak ve yorganların arkasında bir ihtilaf vardı. Birinin ma1fımatına göre fatı, böyle, herkesin düşman karşısın· 
~r yaparak oraya çekildim. Mutlaka men'i ihtikar komisyonunda, diğerinin da göğsünü süngüye açtığı ve cephe 
~ı açmak. is~esele.: da~i açtıkları ı rı;.a_Iümatına göre de, harb esnasında gerisindeki insanların da scf~letten kı
le an, kendılerıne soylen~en. ş~yl:r- ~~g~t dalaverelerinde kaza~ı~ıştı .. Her rıldıkları bir zamanda ~nm~ dala-

karşılaşacaklar ve daha ılerı gıtmı • ıkısı de gayet iyi bildik.len ıç:n niha - vere ile para babası oldugum ıthamın
Yecekı a· F 

Sayfa 9 

Posta ,, nın Hikayeleri 

ZEHRANIN TOSUNU 
Yazan: M. Saime 

b" .~r ı. akat, ona hacet kalmadı, yet aralannda uzlaşmışlardı: Hem o- dan ibaret kalmıştı! 
d~~ nıuddet sonra, odanın önüne gel- radan, Chem de buradan kazanılmış - O günlerin hisliliği arasında artık • 
si;:r. Kal!~, ~eniA tercüman v.asıta - tı! siyasi hayattan istik~al_ı ed_erk~n zihnim '--

. kendılerıne lazım gelen ızahatı On senelik inkılab hayatı içinde ev- de kendime başka bır ış, sıyası olmıyan 
ve;,aı, ?nlar da çekilip gittiler. yelfı, muallimlik, muharrirlik, muha - bir çalışma sahası aramıya başlamııı · Ova ıköyünden Dalkılıçların Tosun, J lar, zerdeler döküldü, /;.kirler giydiril• 
de~~ıke .geçmiş, fakat, ~ela ,atıa_tılmı~ birlik etmek, kitab yazmak: sonra da hm.~~ sırada ka~~:n a~ra~~lSl olan ve 'faşkıranlann Zehre kızı, Çam:1be: .. su· di, içkinin her türlüsü P:nar suyu gibi 
fe! dı. Bır kere y~~ının ışga1 edılmesı me'b'usluk ve başmuharrirltk yapma~ ken~ısı:c çok sevışhgımız bır d~st, ba· I tındaki Buzpınardan su alırken ~or - hnrca.\dı. . . 
Yı ' sonra da bu guzel saklanma sar~- suretile çalışa çalışa kazand!ğım haya- na bır ış teklif etti; bu dost, es~ı Yıldız müştü, Zehre, ne güzel bir kız~~:· -~-ı Tosunun sevın~ın7 .sonuç yoktu, 
ı: ~an mahrum oluşum berbad bır tımm bütün tasarrufu, kağı1ın düşmesi kumandanı Şevket paşanın oglu Maz· ı · s·yah kirpiklerinin gfügeledıgı ırı, Zehre aylardanb€rı surup gelen ka • 
'ieydıı h 1 zun, ı ·· ·· j ··ı ı··· b"tm" t• :ı.~h lt Bu· . A sayesinde ancak iki bin lira bir şeyken ar ve teklif ettiği iş de Ş0_~· ~-~t paşa- Jficivert gözleri, sıhhat fışkıran .. Y~.zu • ra gu m~z ıgı ı ış ı, ş~n 1J<1 arın a ı 

A1r~-na da bır çare bulmak lazımdı. insafsız insanların, vatandaş namusu - nın Kayışdağı, Küçük ve Buyuk Bak- .. güzel kavnaklarıydı .. Ustunde 1 mayısınoa Tosun Ze.hresıne, Zehre Ta· 
~nıa ,_ d d .. ·· d".kt b. nun en J ı.. k ' ·k· ·· ·· ıı·· 1 

Plan • ~a .ar u.şun ~ en sonra ~r na hiç bir kıymet veı:,meksizi~'. tram - ~~~ö~leri arasındaki geniş arazi~i çift- bin'bir dağ çiçeği bulu~_a.1 .~'.: uasm~ .: sununa -~~v~şmuşLu, ı ı gonu u aya· 
d İ~ a~tı.m. Sezaı Beyın kızı, KolleJ- vayda, arkamda, kulagımm dı:bınde bu l:gı kıra ile tutarak müştereken 1şıct - 1 d dikilmiş belden buzgulu enıtarısı, rın geçtıgını duymadılar. 
en ngılizl lb. t · l kg· bk 1 an .. rt * dip o ere ır avsıye; a aca .: ı- tarzda konu~a konuşa ve ~~de~ ı . mekti. Çiftliğin içinde hayvan halinde mevzun vücudunun ana hatlarım o e- .. . .· . 

l1'lid anlarla konu_şacaktı .. B.r Aldulha- tıktan sonra dn başkalarını ~ıl~erıne do- hayli sermaye bulunduğu ve bızzat iş- 1 mcm~tl, güzellıği dillere dcst~_n .?ımu_ş- ~u~eç .. M;hmedın Ça):ba~ınd~kı kah· 
b" d damının, bır Amerrkan mckte - lnya dolaya, ~~ı:iikodu zevkını tatmR - 1 tm kt A . b 1 Ş k t da tu civar köylerden kınalı okuzlerın vesının onu pek kalabaııktı, dort beş 
11ıu·~ <!l cıkuyan ve yalıda yaln_ız yaşıyan, lan, bende siyasi hayata karşı son his· be e b_en acız u unanb. ekv ·e .P

1 
aşkaira- çektig· i veni kagn· ılara binerek onu is- Jandarma silahlarını n8açlara asmış, 

.. ze mgT b"l k I .1 1 · A unu ıze gayet ucuz ır ıra ı e • k.. h .1 k 1 d 11 raha . ı ızce ı e~ ·ı~:n~ . ngı ı_z erın !erimi dahi dondurmağa kafi gelmişti. , _ . . . . se , temeğe gelenlerin sayıs! pek çoktu .. Fa- .oy mu tarı ı e ·on~~uycr ar ı, c e .. 
na· tsız etmcmelerı tabıı ıdı. Evın ye- Insanların hayatlarını sivaset sahasın- ·az:ııy~ razı oldugu ıçın. _ış fena bırb ·• ) kat Zehrenin anası babası nedense bir ıınde tomarla beyaz kagıtlar vardı. Ha .. 
o ne sahib k. · 1 s · . ı _ · degıldı. Ben de zaten sıyaselten ık · ' . l d" b k ı d _ h · nun ! ve sa ;nı o an • avnı)e 13 da ka1.anmıya mecbur olmaları kadar • . . . . . 1 türlü genç kızı kimseye vermıyor ardı. va ıs ça u ucuza ı, yer ye... asır ıs .. 
hitti'n bu plan dahılınde, yalıyı da, c~fo- fena bir şey olmadığına kat'i b ·r kanaat ~ış, lialk ıçıne gırıp halktan b.r par~a Tosun bunları Güleç Mehmedin kah _ kemleler üzerinde oturanların kafaları 
llıedi• amcayı> da kurtarmakta gecık - hasıl etmiştir. Bu hayattan artık iğreni· ınsan olarak yaşamıy~ karar Y~rmış vesindeki akşam toplantıhmnda köy bir tek noktada toplanm\'2 ::ınlatıy~rlar• 

· vordum Namık Kemal edebivatının bulunuyordum. T€kli'fı kabul ettım. d lik 1 1 dan duynıuvor dcgı .. ldi dı: Almanlarla, Avusturyahlarla hır ol .. Bu h A • • • ., • J e an ı arın ~ , _ . • 
1 1 ınu adıseyı de atlattıktan sonra, bır kalblcrimize sokmuş olduğu vatan a _ (Arkası var) 'fakat Zehre kız, onun yüreğinde bu- muşuz, ... doğumlular s~lah atına a ı .. 

f ddet, rahat rahat, dışardakı bu son .. kü katla yer etmemişti.. Zehreyi nıyormuş. Tosun, askerdı. Dallkılıç, Ha .. 
dı.rtınanın <la geçeceği günleri bekle - c g~n.. şas~rmış sanki olduğu yere lime hu yeni millet dü$ınü için gene 

un. İstanbul Belediyesi lianl ın 1 !1~:c;akılıvermişti. ~aş?aŞa verdiler, !.0~unu bu~üne ye .. 
fı Ansızın gelen mağlubiyetin, büyi.ik - Dünya gençlerine omuz sılken Zeh- tışhren Tanrıya şukurler ettıler. Zeh· 
;~a~ı, ~izi, birdenbire, büyük bir Senelik mu ham- ilk re !kıza gelince: Bir elinde küçük kalay- re, uzu~ hayatın boyunra sıralanı:ıış 

çb ~n ıçerısine atmıştı. Bu çö!de, Sezai men kirası teminat 1 b n. , c öteki elinde ~ıpkırmızı tes • kar gi!bı beyaz sıvalı odaların hepsıne 
eyın b 1 a'ı-.r<t ı, IA lA l · · k d L-11· ki 

nı ....... eni .. davct etmiş oldugu· ''alı, be- tıs· ı·ıe ko··y ''Olunu tutaı ken arkasına te aş.l_ı _ı_ e .. aş 1 gırıp. çı .. ıyo .. r u, ıut: ı 
... J ArnavutköyO tde LOtriye mahaHeslnde Ayazma "0- J k ı d h ks d k 

n ıçın guzel ve sakin bir vaha oldu. 
60 

lba'·-aktan kendisini aiamamıstı.. Ehh! pe • uzu uyar u, ıç .Yu. unme en ı.r" uur d h knğı da 11, 13 No. h ev 4,50 :Nuı ~ 1 boh T b 
-aha a aftalarca, hatta avlarca, ben r Tosun da ı"hmal edilir delikanlılardan m_ızı. at as çan_ ın __ ıç.ı_ne .. osu.n_ un ır .. 
- t J ArnHvut1<öyUnde LOt ıye mahallesinde .Elçi sokağında b d k 1 b k lekl 
... 1 a rahat oturdum. Ekme.le elden, su 23, 47 No. lı ov 41 3,60 değildi, köyün geniş mer'alarına sahip _ır~n ~~ ı~~et_ ı uruJ"l\CU g~m ~ .. 
~~ den, yaşayıp gidiyordum. Gerek ha- ArnovutköyOnde Lütfiye mahallesinde Avazına so- tok doyum bir ocağın biricik oğluydu, nnı, do~t _koşesı .. s~n.ı.~~la ışlenmış 
~~ ~iyasi ve gerek ailemle hususi te· kağıncla 25, 51 No. ıı ev • 72 6,40 çalışkandı, köşesine, buc:ıgm&, sağmal- ~e\~eltrını, el !uz sı!?f~~ı-. ikı.~a~~nlı 
ha ıtibarile de pek iyi idim. Fakat; Arn.ıvutköyll ıde LOtfiye mahallesinde Elçi soku~ında lardan tavuklara varıncıya kadar bil- . alv u ~rı,_ yl~kplaglı ".~ ·· ımı ~~ın ozunl en 
h Yat böyle değildi. Gerek sulh, gerek 33

1 
5~ No. jı ev 72 6,40 'tün çiftlik hayvanlarına µek bağlı idi. ış enm7i ~P 1 er e oru u~ çorap arı 

~rb esnasında daima parayı istihkar Orlıtköy Mecidiye mahallesinde eski vapur ic;krlesi Şeceresi malumdu, Arap atlarından y~rle~~ırdı, 1bunları~ ~~psmd~ ;:hre· 
erek, idealistce çalışmış olan ve ha- sokıığında 8 No. lı Mecidiye mektebi b ıı·lsı. 144 10,80 Q:>aşlıyarak, midilliye varıncıya ~adar nı~ g~z Y~~ arı ~ar. ı, .1e:. şey~b ~ga,~; 

~:tını çalışmakla kazanmayı seven bir EyUpte Cami snkağı ıda 31 No. lı Ebll!'s ıt Er. mc' tetıi 36 2,70 ::-enk renk, boy boy atl&rı vardı. Içle - ~ga on~ ~· .erde~~ ~un~n _ sa:·b~ ı .. • ~ 
anı iç.in yeni şartlara göre yaşama - ArnavuiköyOnde LOtriye mah. Elçi sokttk 29, 67 N. ev 48 3,60 .dnden Bora dediği kır at•nı pe} sever· b~su~~n ka ~;ın. e k .. u ~n 1~~ u{u~e 

nın çaresini de düşünmek lazımdı. O Arna,·utkö,·Unde Lütfiye mah. Knçuka,_··azma ·sokak d" a b·nmek ovalat.~a rüz0 ar gi'bi ır as er a 1 esı, oy a. 1 ara ın an 
sıraı J • ı, on ı ' ,., Ç 1 bel k ·- · k d · ·ıd· E arda bana hayli mühim ve muh - 3. 5 No. lı ev 80 6 k t pelerden şahin gibi süzülmek am L esıgıne a ar geçırı ı. • 

it~if .kıymetler biçilirdi. Tevfik paşn AranvutköyQnde Lütfiye mah. Elçi sok-1. 27, 55 uçk~ah ' e giderdi. vinin hayatından, Pınarbaşında Tosu .. 
~ "" aA pc oşuna ·ık·' •. ~. . .. Z h 11 .. 

r erit paşa hükumetlerinin değişm .... ' No. lı ev 38 2 ~o p ba -ındaki karşılaımıadan son - nun ı ·ııc:gmı goren e re e ermı 
sır l '' ınar ş • ök. •• •• T d l d" a arında bir dereceye kadar serbest- ArnııvutköyUnde LOtfiye mah. öıı sokak 14, 39 No. lı e1 60 4,50 ra Tosun Boradan inme?: olmuştu. g yuzune açmış, anrıya ua ar e 1"' 

ce gezerken bir gün tramvayda ittihat- Arnavu.köyUndc Lütfiye mah. Ayazma sokak 10, 21 Tosun her gün Pınar başına gidiyor, yordu. ~ . _ 
~ılard~n bahseden tanıdığım iki inc:an· No. lı ev 80 6 orada, kıvrakça gidişim unutamadığı AJ1:ılıgın ılk haftaları, ogullarını as· 
~n. hıri bana yüz bin - elile koymus Arİıavulkö'-·llnde Lüttive mah. Aralık sokak ıo, 15 z h k n hayalini arıyordu. .kere ıletenler arasına.._ •Allah kavuş "' 

IDb • .ı J e re 171 ·ı · ·ı t · D k k 
d 

1 tam yüz bin! - lira kıymet biçi.vor- No. lı ev 60 fc::I\ T b a dı arası kesilmiyen sil- tursun• gezı erı 1 c geç.ı. er en mc " 
<JV osunun u r 1 • - b 1 rl ·· 1 ·· 1 

On
u. Bunu kendi 'kulaklarımla işittim! Anactoıuhisıırınd1t Set QstO ıokttğında Muhaşşı Sinan rekli gezintileri, yiyecekten içecekten tup ar. yagmaga -~ş 3 .11 yuz er gu er 

senelik meşrutiyet hayatımda ya • Efen li mektebi binası 36 2 70 1 • ·1 · g··nden güne solması Dal- oldu .. Üç ay pek duzcnlı gelen bu mek ... 
P b ' Kesı mesı, u t l b" d b. k ild" 

a ildig· im yegane tasarruf, iki bin li· Arnavutkövüııde LUlfh:.·e Mahallesinde Aarfllık sokak k ı t a salnı.ıstı Karc:ieşinin orr!u up arın arası ır en ıre ·es ı, bu :r J ı ıcı asPy .. · o h , B p · · · h ı z h · 
1 
a kadar bir §ey olduğu halde bana böy 12, 25 No. lı ev 72 5,40 C yl8nın karıs• Halimeye ilettiğ: a, ayan · a ımeyı, e e e reyı ne 

t
e bir kıymet biçilmesi, beni sivaset - h:bere bakı!ırs~ Tosun, . her gün k.adar üzüy.or_ du .. _Dalk. ılıç dışarıdan .. ge-

J Yuknrı 11\ semti sene:ik muhammen 'kira~arile ilk teminrıtl ırı yazılı olan l k d d 
en nefret ettirmişti. Tramvayda ko - rnılhnJler teslırn tlırlhniden itıharen g~ 8, ~39 V<'Yfl 940 Ma) ıs soınına kad·ır Çamlıbel kesiğine kadar gidiyor, orada ır 7n, se ırın uz::ı~ en onu ~or:n 
n~.Şan hu iki adamın ikismin de bu k" k unu t ş dı·keliyor pınara bcika baka içten gelen Halıme hemen segırtıyor, ~akı§,arile ,, nyrı ayrı ·mıya ver imek Qzete açık •. rttırımıyl\ ·on ~ 1 ur. ttrtnnıneleri T d h be d H ı· b. 
J uz bin liralık kıvm. ette ittifak etme le- 1 k b·r sesle: osun an a r arıyor u. a ıme ır 

Levazım MUdUrl'1ğOnde görOleuil.r. lsleki.. er h 7Aarım ı J?lister,len ilk teminat vanı 1 •• 1 k k ·· · ·· · ld -r=::::::: · ·~ ·- ·--~- 0 v Ela" go··zıu·· Zelırem L-nim gun, g€ in.. ..ızı.n. pe.. ..uzun_ ~u. ıu. o. . ugu· 
1 - mukbuz \•eya mektuo.ıe oerautr 7 M11ı ıs 9;,;7 Cuma g ııü saut 14 de Daimi Ut" -1 EncUmende bulunmalıdırlar. (1.) (lL08) Gördüğiim gün oldum senin nu, top yuzunun sobuleştıg•nı, ıkı canı 
Nvbelrl Dall .. 11.. nterinlc ile kendisini avutmak için pek ağır iş· 

Y * * 1 
gu u 

8 
] k lk • ·· d.. l Eczaneler Senelik muhammen kirası 1500 lira ol an Floryada Solaryon adlı plaı' teslim Gözümdesin şimdi benim. :br~ Dalk·t!gmı g~r .. u. 5bonkra kya \N•;rır 

11• r~e nöbetçi olan ecı~nf'ler şunlardır: 
btanbul cibetfndekiler: 

Altsaraydn '. ($Arım). Beyazıtta: <Asa -
dor). Fenerde: (Hüsameddin). Şehreml -
nıncıe: (liamdll. Karagimırukte: <l''uatı. 
~ınatyada: <Rıdvan). Şelıı.adebaşında: 
CUnıversite). Eyupte: :Aııf Beşir>. E -
nıinönunde: (Beşir Kem:ıl). Kilçükpazar
da: <HulQsJ). Alemdaraa: <Sırrı Asım). 
Bakırtöyünde: CHlllU. 

Beyotta ttMtlndekller: 

İstıklfıl caddesinde: (Galatasaray>. Tü
neJbaşındn: CMatkovlç>. Galatada: (Ye
nlyol). Fındıklıda: <Mustafa Nam. Cum-
huriyet caddesinde: (Kürkr!yan). Kal
Yoncudıı: (Zafiropulos). Firu7.ağada: 
<Ertu ruD. Şlşlidc: <Aı.ım>. Beşlktıışta: 
<Sıılcymrm Recep). 

Boğaıdçt Yt: Adalarda: 

'lisküclarda: <İmrahor>. Sarıyerde: <Nu
:rl). Kadıköyünde: <Büyüicı, (Ü~ler). Bü
JÜkac'ada: <Şinas! RızaJ. Heybellde: 
!Halkı. 

Şarkıı::ını söylüvormuş. Dalkılıç, gö· gı ı a -ı.1cın ~·~zı.ne a. ·ara. a: eo-
tarihindt>n itibaren l ci leşrin 937 sonun a kadar kiraya verilmek üzere arık art- - J J m d h be ld d 1 

:ı: .- • d tl den korkard Bunun ur ıosun an a r gc ı eyıver, o. 
tırmaya konulmuştur. S. artnamesi Levazım Müdürlüğünde görıilebilir. istekli 1 unmıyen er er ı. ? d d. 

k . k b" .. .. k K H maz mı.• e ı. 
olanlar 112 lira 50 kuruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu He 19/5/937 çAr- !Se ınece ır yonu yo ·tu. arısı a- D Ik ı d · b. · ı ·1 lime ile başbaşa verdiler, Tosunu ever- a ı ıç. erm .:r ıç :e ~mesı e mu .. 
~amba günü saat 14 de Daimi EncümendP bulunmalıdırlar. (B.) (2417) •. d .... .:ı-, ,.., h . b b T ka'bele ettı. Songunlerae onun da 0 • 

* * 
megı uşu!'·Ju . e'". ,,e ren•n a rısı aş- 1 d.. ·· t•· 1 k k. 
k k .. 1 .. ·· a··· d - muz arı uşmuş u, gece e ava çe ıl· 
ıran -oy unun sev ıgı sav ıgı, ça • . k 1 • . Karaağaç müessesatı soğukhava depo ıuna tüccar tarafından konulacak tah _ 

minen 40000 teneke krema. yoğurt ve p l·ynir tenekelerinin Jehimlenmesi ve 
yalnız peynirlerin bu deliklerden zayi eyledikleri salamurayı ikmal eylemek 

ışi açık eksiltmeye konu1mu~ur. Bu işe tahminen 619 lira bedel tahmin olun -
muştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstcklikr 2490 No. lı 
kanunda yazılı vesika ve 46 lira 43 ku ı uşJuk ilk teminat makbuz veya mektu-

bilc beraber 6/5/937 perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı -
dırlar. (2170) 

KUŞTÜYÜ KULLANMANIZI TAVSİYE EDERfZ 
Hem sılıhHtinize faideli, hem ıte kesenize elverişlidır. Ru~toyn yasltk 100 

kuruş, kuşltiyU ve yatak htkınıları da çcık ucuzdur. KuştoyU kumaşları vRr
dır. Fııhdka ve deposu: ı~-tanbul ÇakmnkçılRr Sandnlyacıhr sokak Tel. 2327. 
Satış yerleri: ANKARA, İZMIR, BEYOÔLU Snmer Bank Yerli Mallar 
Pazarları. 

l k 
' 

1 
b. · - d. z dıkten sonra ır ara arılıvor, gezıyor, 

ış an, namus u ır ar.tam ı. aman , d • · 
k be k l

A md .. .. k uyumuy-0r u, uyuvanııvordu. Bu hal ay trneme azı ı, o gunun a şamı H . . ık ~ ., • 
soy sop bir olarak Taışkıranlara gitti· .. aJ~~eyı ~kul~ndırnnştı, fakat bır 
1€r, h-Or beş~eı. ~on:-a Zehreyi T,...ırt·ra turl~ sormaga dılı varmıycırdu. 
istedile'r Taşkıran tereddütsüz cevlat Bır sabah Dalkılıç, kolları sı\•alı, çı· 
sizindir•' dedi, hemen 'buı gibi d<oruk tırdıyarak ~anan ocağın b~.ş.ına geldi~ 
şerbetleri içildi, her ağızdan ckutlu ol- 7.aman .Halıme ona_ bı_ı muJde \"erdı. 
sun• cLlekleri yükseldi. Zehren n odasına gırdıler. * Kezban ebe ona abani blr kundak u-
Düğünde şdhirdcp gelen incesaz ta

kımile köy yerinci~n oynamıstı, deli -
kanlıların bir kısmı 11::ığam, b~z pch -
livan, davul zurna isteri?~ demişlerdi. 
Dalkılıç, onları da kırmadı, pch1ivanla
ı ın en zorlularını geti..rtti, davetliler 
dört yandan akın akın geldiler, pilav· 

zattı, Dalkılıç kutsal bir ~eye el uzatır 
gibi yavaşça yüz örtU"'Ü!lÜ kaldırdı, 
~imd. gözleri dolmuştu, ~itriyen bir ses
le yavrunun kulaııma c.'fösun> dedi. 
Gölgelerin toplandığı ki3,edeki yatak· 
ta Z::?Lre yatıyordu, hıçkır•k,armı du· 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 
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Endiiliis -Şövalyesi 
~~ ~ Abdurrahman 

Yuaıa: A. R. 

Kont Cülyano kızile konuştuktan sonra yumruklannı 
sıkmış " Pekala Rodrik, şimdi mGkabeleye hazır ol ... 

BARBAROS 
.._ ..... Korsan Peşinde 

Yazan : Celal Cengiz 

Hamza M~ryanayı çok seviyordu 
Maryana kahka· · 

Senden alacağım intikam müthiş olacaktır. n demişti. 

hası bol, neş'eli bir 
.kadındı. 

Hamza en çok 
tnuztarip olduğu 

günlerde bile Mar· 
yana ile görüştüğü 
zaman bütün ıztı • 
raplarını unuturdu. 

Hamza yolda gi• 

derken bir arkada· 
tına yavaş yavaf 
anlatıyordu : 
· - Onu bir rakka 
ae diye hor görme· 
yin 1 Maryana sevdi 
ğine çok bağlı ve ea 
dık bir kadındır. 

Arkadaşı cevap 
vermiyordu. 

Kralın yeğenleri, susmuşlardı. teket ettiklerini öğreneceksiniz. · Cerbenin dağ ma 
Kont Cülyanosun bu doğru sözlerine Demişti... Ve ıonra, dayısının dü - hallesine varmışlar-
cevap veremiyorlardı. şüncelerini izaha girişmişti. ihtiyar dı. Denize bakan kü 

- Haaa, ~unu da ilave edeyim ki: kont; hükumetle prenslerin zulüm ve çük bir evin önün
bu sözlerim, tamamile kat'i değildir. seyyiatının önüne geçebilmek ıçın, de durdular. 
ispanyadan bazı haberler bekliyorum. bütün muhalif kuvvetleri birleştirmek.. Gemicilerden bi • 
O haberler geldiği zaman, bu fikrim ayan meclisinde kralın aleyhinde bir ri evin kapısını çal· 
de değişebilir. Onun için bu müzakere- cereyan husule getirmek .. nihayet, ka· dı. 
yi burada bırakalım efendiler. icap et· hir bir darbe ile hükumeti temelinden Biraz sonra tekrar çaldı. 
tiği zaman, ben size haber gönderirim. devirmek fikrinde idi. Kapıyı açan yoktu. 

Kont Cülyanosun bu sözleri üzeri- Henüz ikametaahlarına vasıl olan Hamza sedyeden seslendi: 
ne, bu aizli mülakata hitam verilmit· ispanya prensleri; bu acele davet üze· - Maryana, nerdesin? Gemilerin 
ti. rine sür'atle avdet etmişlerdi. limana geldiğini görmedin mi) * Kont Cülyanos onların ıeldiğini Evin kapısı duvar gibi sağırdı .. Bel-

Gaipten ıelen bir aea. ıörür görmez; Madmazel Florindayı liydi ki evde kimseler yoktu. 
Kralın yeğenleri, henüz saraydan alnından öperek: Maryana evde olsaydı, elbette ce -

çıkıp gitmitlerdi ki; birdenbire Kont _ Kızımı.. Damarlarında, tam bir vap verecek ve derhal kapıya koşacak· 
Cülyanosun bulunduğu odanın kapısı kahraman kanı kaynadığını ispat et - tı. 
sür'atle açılmış.. ıçerıye, Madmazel tin ... Benim ve tere Eli ailemin namu· Hamzanın rengi .birdenbire sapsarı 
Florinda girmişti. sunu büyük bir tecavüzden kurtardı - oldu .. 

Kont Cülyanos, hiç ümit etmediği ğın için sana tefekkür ederim ... Gö • Arkadaşına döndü: 
bir anda kızını böylece karşısında gö- rüyorum ki, pek yorgunsun. Şimdi git - Şu komşuya bir sor bakalım 1 
rür görmez şafırmıştı. istirahat et. Yarın, Samuel babayı da Komşunun kapısını çaldılar .. 

- Hayretj .. Niçin bu kadar çabuk çağırtır .. o zavallıyı da beraberce din- Sordular: 
avdet ettin, kızım?.. leriz. - Maryana evde yok mu) 

Diye bağırmıştı. Demişti. Müstehzi bir kadın sesi cevap ver -

Florinda, ·koşmuş, babasının boynu- Ve .. Madmazel Florinda, odadan di: 
na sarılmış .. onu bol bol öptükten son- çıkar çıkmaz, eJlerini iki lıpanya pren- - Maryana mı) Oh .. o, ıizin li -
ra, ispanyada geçirdiği macerayı an • sine uzatarak: mandan ayrıldığınız günden beri eve 
latmıftı. - Efendileri.. Fikrimi değiştirdim. gelmiyor ... 

Kont Cülyano Florindanın anlat- Şu andan itibaren, ispanyanın mu _ Hamza gözlerini açtı: 
tıiı şeyler karşısında, bir müddet do· kadderatına filen kan~maya karar - Ne diyorsun .. o pndenberi Mar-
nakalmıştı. Ve sonra, gittikçe artan verdim. Buyurun, oturun. Yeniden yana evde yok ha .. ? 1 
bir öfke ile yumruklarını ve diflerini müzakereye girişelim. Kadın kahkahayla gülerek: 
sıkarak: .. .. . . . 1 Demişti. - Neden şaşıyorsun, dedi, o, bir 

- Pekala, Rodrık ... Şımdı, muka- Maktul kralın yeğenleri; Kont Cül- erkekle bu kadar uzun zaman yaşıya· 
beleye hazır ol... Bütün azizlerin üze· yanosun bu ani kararı karıııısınd h • bilir mi? 
• · d" . T a ay tı~e y~mı_n e ıyorum .~ı:. senden ala- rette kalmışlar .. derin bir minnet ve - Ya kiminle yaşıyor şimdi? Birisi 
cagı~ı ıntıkam, çok muthış olacaktır. ,ükranla onun ellerine sarılmışlardı. mi kaçırdı onu yoksa .. ) el (e mırılda~mışt~. .. .. w Biraz evvel olduğu ıihi, gene üç ---- -·--------

t so~ra, elındekı gumuş tokmagı, kişi karşı karşıya geçmifler; hararetli Bir Doktorun 
y~nmdakı bakır tepsiye vurarak içeri bir müzakereye girişmişlerdi ... Kont Günlük cısna 
gıren k?lelere: Cülyanos; kral Rodrik tarafından kı- - -

- Bıraz ~v:el .buradan çıkan lapan· zına karşı yapılaıt Jc,üstahca hareketi Notlarından (*) 
yol prenslerının ıkametgahlirına gidi· anlattıktan sonra: 
niz. Onları derhal buraya davet edi • - Kızım, tam kahramanlara yakı- Çocuklardaki 
niz. şacak bir tarzda, kralın cezasını ver • Tembelliğe dair 

Diye bağırmıştı. · t' F L b L""f" d ~ 'ld' A Gene bazı çocuklar gönilüı ki ders anla-mış ır. a&at.. u, &a ı egı ır... r-* k R d .. h ma kablUyeUerl yok gibidir Bu kablll -
Mad l Fi b tı 0 rığın taç ve ta tı yerlere geç- yetslzllk dolayısUe suufta yav~ yavaş 

maze orinda, abasına y::ıl • meli .. İspanyada devam eden faciada ihmal edlllrler. Acaba bunun sebebi ne -
nız kralı şikayet etmekle kalmamıftı. hitama ermeli. Buna, beraberce çalı _ dir? Dünkü yazımızda bunun uzvi ae -
ispanyada hüküm süren zulüm siya - faCağız. beplerl olduğunu söyledik. Bir de bunun 
"'etı' ı·le bu z 1 k ba 1 J D içtimai sebepleri vardır. Çocu5 un ev ha-.. , u me ur n o an arın ne emitti. & 7atı tahammül edilmez blr vaziyettedir. 
acı ıztıraplar altında kıvranmakta ol· Bu müzakere, gece yarısına kadar liyıkile beslenmemektedir. Klfl derece-
duklarını tamamile anlatmıştı. devam etmişti. Lakin; lıpanyanın bü- de ı.şık yoktur. Kitaplarını defterlerini 

Yolda te d "'f tt•w · S ı b b ı_ tedarllı: edecek iktidarda değildir. Ders sa u e ıgı amue. a anın tün &uvvetlerini ellerinde tutan kral •· 1 d 0 kl · çalışacak bir odadan vaz geçtik, blr ma-
aoy e ı erıni aynen nakletmisti .: ile Got prenslerini bir hamlede mağ • sası bile yoktur. Aile hayatının geçim -

- Bu adamları çağırınız ... dinleyi • lup edebilecek derecede bir kuvvet tes- alzllkleri, çocutun derslerlle ve ahlAklle 
ni~, ~bacığım ... O zaman, Got prens- pit edilememişti. Kralı devirmek için ana .babanın hiç allkadar olmamalan 
lerının halka k · d nihayet çocuğun ruhunda menfi hisle-
-·---·······~.!'!!..~.!~!~~.: ispanyada yapılacak teşkilat, uzun aü- rln uyanmasına sebep olur. Gündüz mu-
yurmamak için sırmalı mor kadife yor- recekti. Bu esnada, kral ve taraftarları, alllmlnden, eece '" hayatından bizar bir 
ganı başına çekmişti. Kez!ban ebenin şayet bu hazırlıkları haber alacak olur- vaziyete girer. Ve maneviyatı büsbütün 

•• •• • r d · bozularak kendini menfi cereyanlarına 
cuşumesın.• ıye yanınn soktuğu To- larsa, aenc binlerce kiııinin hayat ve sunu b ğr b t b • T kapıp koyuverir. Mektep çocuğu iken sı-

a ına as 1• astı... hanımanlarını söndüreceklerdi. nıfta kala kala aolı:at çocuğu olur. Bun-
Kont Cülyanosun siyasi mevkii, a· ları tetkik etmek gerek mualllmler içln, 

L v b .. gerekse bütün münevver kütlesi için bir 
çııdan açıga u mucadeleye karışmaya borçtur. 
müsait değildi. O, ancak büyük bir 
"h T'I . r d (•) Ba noUan luııdp aldaymaa, yahut 
ı tı a e, gız ıce yar ım edebilecekti. bir albüme yap~tanp koDekslyon 7apınıa. 

Yarmki nushamızda: 

İki konuşma 

- Hayır .• onu kimse kaçırma(iı. O Hamza yüksek sesle baiırda:· 
kaçtı birisine. - Bildiiin dayaklardan delildi o da· 

- Kime kaçtı, kuzum komfU, doi- yak r Barbaros onu ipe çekti .. 
rusunu söyle banal - Ne diyorsun, ~pe mi çekti) 

Kadın biraz tereddütten ıonra ilive Hamza, hasmının nuıl a..ıdıjıni 
etti: anlattıktan sonra, bir müddet iaüne 

- Sizin limana muhafız olarak bı- bakarak sustu. 
raktığınız Hüsrev reise.. AbduJJah: 

Hamza dişlerini sıkarak bağırdı: - Bugünlerde meltem eaiyor.. ba 
- Ne diyorsun .• o pintiye mi kaç· lık çıkmıyor .. halimiz fena •• 

tı? Diye söyleniyordu. 
- Eh .. gönül gence, ihtiyara bakar Hamza: 

mı? insan kimi severse, güzel odur. - Paraya ihtiyacın varsa vereyinı 
Hamzanın yarası g.ib: kalbi de sız- sana 1 diye mırıldandı. 

lamağa başlamıştı. Eve ıirmek istemi- Abdullahın yüzü güldü. 
yordu. - Teşekkür ederim.. lakta. alda • 

Hamza zaten bu evi Maryana için ğım parayı nasıl ödiyeceğim1 Balık 
tutmuştu. Ev onun nesine gerektir çok çıkmazsa... , 

Hamza gemide yafamaia alışmıftı. Hamza başını saJlıyarak güliimaedi: 
Komşular Hamzanın aedye içinde - Korkma, Abdullah r Ben eana 

yattığını görünce: bu parayı bir daha alınmamak üzer• 
- Geçmiş olsun, koca nalan r Ne veriyorum .. 

oldu sana böyle .. ? Yastığının altından bir mikdar para 
Diyerek etrafını sarmıflardı. çıkardı. 
Hamza evinin kapısını kırdırdı.. - AI funlan .. 

içeriye girdi. Abdullah paraları avucunun içine 
Ve komşulara seslendi: aldı: 
- Ben yaralıyım .. bakılmağa müh-

tacım. içinizde bana bakacak bir kadın 
yok mu? 
Hamzanın komşuları: 
- Sana hepimiz bakarız, koca kar

tal 1 Sakın merak etme .. 
Dediler. Eve koştular .. Hamzayı ya· 

tağına yatırdılar .. yarasını değiştirdi • 
ler .. ilAçladılar. 

Bütün komşular Hamzaya hizmet 
ediyorlardı . 

Hamzanın gemicilerinden biri de 
~vde kalmıştı. 

Hamza iyi oluncaya kadar bu ge -
mici de evde yatıp kalkacaktı. 

Hamzanın komşularından Abdullah 
isminde bir balıkcı vardı. Abdullah iri 
boylu, otuz yaşlarında, içki düşkünü, 
fakat kimseye zararı dokunmıyan bir 
adamdı.. Hamzayı çok .everdi. 

Hamzanın yaralanmasından en çok 
müteessir olanlardan biri de AbduJJah 
idi. 

- Çok verdin, Hamza Reisi Bun· 
ları bende görürlerse, çaldığıma bük. .. 
mederler. 

- Korkma r dedim ya .• arkanda beon 
varım r Buna karşılık bana ufak bir 
yardımın dokunabilir sanıyoruml 

- Ne gibi .. ? 
(Arkan ""1') 

IRADVO!' 
Bu günkü Program 

31 - Nisan - 93'7 - c ... 
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Ölle neşriyatı: 
12.30: PlAkla Türk musiklal. 11.M Bava • 

dls. 13.05: Muhtellf plAk netriJatL 
Alqam nqriyatı: · 
17: İnklllp dersleri - Üntv~raitedela mııll • 

len - Recep Peker, 18,30: Pllkla elam mml• 
kisi, 19,30: Spor mü.sahabeleri: lfpef l)etık 
tarafından, 20: Türk musltl he,etl. m,JO: 
Ömer Rıza tarahndan arapı:a s6Jln. •,45: 
Vedia Rıza ve arkadaşları tarııfmdan Tlrt 
musikisi ve halk şarkıları: S:ıaL &JUi. 11,15: 

Hamza komşusuna nasıl 
dığını anlatırken, Abdullah 
yordu: 

Orkestra, 22,15: Ajans ve borsa haberleri .,. 
yaralan - ertesi günün programı, 22,30: Kllolk an•at-
düşünü - Ur Mert Üstad tarafından : Piyano 81J1o, 

YARINKİ PROGRAM 

- Böyle temiz yürekli bir gence 
nasıl da kıydılar. Hem vücudünden ya
ralı, hem de kalbinden .. 

Abdullah: 
- Sen de onu vuramadın mı? 
Diye sordu. Hamza içini çekerek: 
- Ben vuramadım ama, Barbaros-

1 - Mayıs - 93'7 - C1lmaıteml 
İSTANBUL 

ötıe neşriyatı: 
12.30: Plakla Türk musikisi. 1uo Ba'Ya • 

dls. 13.05: Muhtelif plAk neşriyat.&. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Pl!lkla dans musikisi. 19.30: Kon • 
ferans: Üsküdar Halkevl namına Bay ııeşa& 
Kaynar: Cefaya alıştırılan lruıanlarm mu .. 
vaffaklyetıerl. 20: Fasü saz heyeti. 20 30: 

tan daha müthiş bir dayak yedi. Ömer .Rıza tarafından arabca söyln. 20.45: 
- Gemici daya•ı müthit olur d . Fasıl saz heyeti, saat Ayarı. 22.15: Ajans ve 

e er borsa haberleri. 22.30: Plltl& IOlolar, opera 
Yazan: Eflm Zozull !Fakat bu ihtilal, acaba ne netice vere- Sıkmtı umanmnda ba noUar •tr clqkter 

Rusçadan çeviren: Ala cckti),. (Af' ıtM lm4aduma Je~. 
=:.;:..=:!!~<.WL..._..LL~~~-~~~~~~~~~~.i..U&r..~~~~~--'---~----_;.~ .......... ----.. ...... ~~~~~~~...:..._~ ....... 
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Dikkat 1·y1• HAZIM edinizÇabuk, iyi ~iğ-
ve nemeden yemek yıyen- MAZON 

MEYVA TUZU 

Hazımsızhğı, mide ekşilii< ve yanmalar1 giderir. 
. b d f d Bugllnden bir şişe MAZON alınız, 

Midenize ler, fuzh bnlu r ıUı ve biberli yiyenler, bilhnss!ı içki 

içNılcr mıdeler111i trıhrf.ş Hazımsızhk 
1 nkı azı e e er. Hiç bir mllmasil mnstahzarla 

edtır .. er ve ekşıllk, ' 
kıyas kabul etmez. MAZON isim horoz markasına dik
kat, Deposu : MAZON ve Boton eczn deposu lstımbul 

afnrlık baş dönmeleri hissederler. Yeni postahane arkasında. No.47 

Alman - Sovyet 1 /zmirde 
Hava nakligatışirketi • • • 
Feshedildi Resım sergısı 
Berlin, 29 (A.A.) - Sovyet sivil tayya

rtciliği umumi idaresi Deutshe Luf than
sıya Sovyetıer birliği ile Almanya ara
~ndaki hava hatlarının muhtelit bir Al
~ - Sovyet şirketi tar:ıfından işletilme
~~için Yeni bir mukavele akdedilmesine 

h.ımir, (Hususi) - Halkevi resim 
sergisi açı~mıştır. Ar k1Jmitesinin uzun 
bir 'hazırlık devresinden 5'<'nra derledi
ği sergk:le cidden kıymettar eserler var 

Alman - ltalyan 
Askeri ittifakı 
Tahahkuk ediyor 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
detmiştir. Ayni ga~ctenin istihbaratına na 
zaran, İtalya He Almanya arasında aske
ri bir ittifakın akti hususunda yapılan 

Çocuklar dün biten " Çocuk 
Haftası ,, için ne diyorlar? 

uzum görmediğini bildiımiştir. 
sn Mevcut mukavele, ı fö~anda hüküm-
1 ı .kaldığı için Alman - Sovyet şirketi 
aalıyetini tatil etmiştir. 

Vali tekrar Anl!araya dönecak 
. Ankara, 29 (Hususi) - Irak Hari· 

lıye Nazırile birlikte İstanbu!a giden 
stanbuı valisi Üstündağ b!r kaç gün 

sonra tekrar Ankaraya dönecektir. 

Papa yeniden hastalandı 
h yatikan 29 (A.A.) - Papanın sih· 
d atı, tekrar endişeyi mucip olmakta· 

8~ Papa, vücudunda yorgunluk his
Dok ekte ve bacakları şişmektedir. 
8 

torlann tavsiyesine rağmen Papa 
r~ pazar ve pazartesi günleri isti-

t etmektedir. 

Ankarada acıklı bir ölüm 
lll~ara, 29 (A.A.) - Beynelmilel kö
b~r sergisi ınünasebetıyle şehrimizde 
1 un?n Magdcburg'da Gruson fabrika-
arı dırekt - -
\tef t 0 ru Bay Madison, zatürreeden 

a etrni..+:- · tahnit -~"""'llo.u-. Mumaileyhin, cenazesı 
lllek .. edi.lıniş ve Alm:.ınyaya gönderil
çıka ~zere bugünkü trenle istanbula yola 

rı .truştır. 

M:a ... · 
~11sa Halkevinde konferans 

18 çay 
teb~~nisa (Hususi) - Sakarya mek
d 

1 ~•muallimi Emin Moral tarafın-
an cıalkc · 1 

biyes· . . vl ı sa onunda karakter ter -
ı ısını j k 1_ 

tan8 •
1 

ço xıymetli bir konfe -
bu k v~rı rniştir. Alaka ile dinlenilen 
\'eri) 

0~ eranstan sonra bir danslı çay 

geri ~l 1'. v~ çok n~·eli dakikalar 
~ rı rnıştır. 

Edirne M k '}'- d . ··f tiş]j·. er ez ı .11: tc rısat mu et • 
gınc ve k ··v ı•w. • 

~dil urs ogretmen ıgıne tayın 
sal en rnüfettiş İhsan ~erefine Halkevi 
1. onunda b'·t·· •·v 1 . . . A 

gj il b. U un ogretmen erın ıştıra-

YaJ'el"'ır veda çayı verilmiştir. Çayda 
ı utf .. Kı 

tur. u rdar da hazır bulunmuş-

Resmi müeueseler de iı 
bt-yannameleri verecekler ı 

~~ haziranda mer'iyet mevkiine gi
lediy olan yeni iş kanunu Nafia, Be
§ekk·~ı~e Hususi idareler gibi resmi t.e-. 
:tıin t~ ~ tarafından işletilen iş yerleri
ayr b·tış, kontrol ve mürakabelerinin 

ı ır 1ar laca - ıınatnameye tevfikan yapı· 
tara1ını tasrih etmektedir. İ~ büroları 
ha •

1 
l~dan bu gibi resmi müesseselere. 

birg ;.~~ Yerlerinin vaziyeti hakkında 
~an ı ır e.dinmek için buralardan be· 
sese~anıe ıstenmiş fakat bu gibi mües· 
et . er t>:Yanname vermekten imtina 
r ~ erdır. Bu suretle iş büroları ile 

ra~~ nıüesseseıere bağlı iş yerleri a· 
den nd a beyan.name vermek rneselesin
bti B olayı _zuhur eden ihtil&f Ekono· 
\fe h akanlıgınca hal1edilerek belediye, 

B Ususi idarelere bildirilmiştir. 
€'ibi ~~nlığln verdiği karara göre bu 
Jar ucssesclerde iş dairesi memur· 
bu~ı tarafından gezilip görülecek ve 
is b .~r da beyanname tanzim ederek 
· Urolarına vereceklerdir ............ . 

ı::::v::i .. ·::;;;;~ .. --··-
rn!~vacıhk ve Spor - Hava Kurumu Genel 
'la ezı tarafından çıkanlnn bu spor ve ha
dernıecınuuının 189 uncu sayısı zengin mün-

eca.Ua intişar e~ir. 
Para Kıym ı· . n- " . 

Clıar e ının uşurulmesi - Profesör 
Zütıeles BrouUhet'nJn bu değerll eserini Dr. 
lltıd Ylr Aker türtçeye çevirmiş. ve kitap ha
kad e çıkmıştır. Bütün mıı''yccllerimizl a111. -
l'tn ar eden bu eserde, para kıymeUnf diişü
lelıs devletlerin geçlrdlğt lktlsadl safhalar 
Jla bir ÜIUlpla anlablmakta ve buııünkii 
tttrra kıymetinin muhtelif hareketleri açık 

tarzcıa gösterUmektedlr. · 

dır. Sergiye İstanbuldan ressam Hamit 
ve Ali iştirak etmi~er<lir. Sergide 130 
parça eser teşhir edi~mektcdir. Rıza 

Dediz'in Metrestepesi:, F.skis kompozis 
yon Harman yeri, Kavuı, - Natür Mort
u, hatmiler • Natür mortu, afiş ve 
dekoratif res:mıeri büytik ta!kdirle kar 
şı1anmıştır. 

Celal Uzel, sergide çok kıymetli bir 
yer işgal ediyor. Atatürk portresi., fır
tınası, Yamanları, köy gecesi, krizan

temleri çok güzeldir. Reflsam Kadri A· 
tamal'in Atatürk'ü, Atatürk İnönüyle 
başba.~a'sı, Boğaziçi, Kı:r.Jar ağası hanı, 

İzmir grubu, na.tür mon'u beğenilmiş
tir. 

Bir Bulgar Müslüman oldu 

te sinema oynattıracağız. Zaten ba~am 
olmasa da, arada bir çocuklara terbiyevi 

(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) r 
hazırlıklar tamamlanmıştır. 

Bu haberi teyit eden Daily Herald ga- filmler göstermek mutadımızdır. 
zetesi de, iki devlet arasında akdedilen Çocuklar Şarlonun, meşhur şişman ko-

mik Fa tinin filmlerin!~ bayılırlar. Hele abkeri anlaşmanın 9 Mayısta, Alman Har 
biye Nazırı Mareşal Blombergin Romayı Miki Mavz'a adeta taparlar ... 

Bilinemez nedendir? Bir muharririn ziyareti esnasında imzalanacağını ilave 
etmektedir. asri Keloğlana benzettiği Miki Mavz, he-

Musolininin Berlini ziyareti meselesi men hemen bütün çocuk kalplerini fet
de bu görüşme esnasında kararlaştırıl- hetti .. · 
mıştır. Musolini, bu suretle, iktidar mev- Çocuklara Miki Mavz'ın filmi oynana
kiine geldikten 15 sene sonra, ilk defa cak dedik miydi, sevinçlerinden yemek
olarak bir ecnebi memlekette seyahat e- ten, içmekten kesiliyorlar! 
decektir. Bugün de Miki Mavz var dedik. Hepsi 

bekliyorlar. Halbuki §imdi sinemacı Miki Blomberg'in Roma seyahati 
Berlin 29 (A.A.) _ İngiltere Kralı· Mavzın filmini buldurtamadığııu söylü -

vor. Eğer sinema saatine kadar buldur
nın taç giyme merasiminde Bitleri tamazsa çocukların neşeler; kaçacak! ..• 
temsil etmek üzere Londraya gidecek Taıebcierinin eğlencelenne karşı müş
olan harbiye nazırı Von Blombergin :fik bir baba alfıkası gösteren 44 üncü mek 
9 mayısta Romaya da gideceğine dair 
olan haberler tekzip edilmektedir. Al· tep öğretmeni, arzumu öğrenince:. . 

_Hay hay ... diyor. Şimdi size_ı~~e.?i-Smdırgı, (Hususi) - Bulgaristanın man harbiye nazırının Romaya seyaha- .. 
i h kk h gın~ · iz kadar talebe çağır!tınrım, goruşur-eski Zara kasabasından Petro Mizankof t a ına enüz bir karar \'erilmiş de-
~ ·ıd· sün üz! 

D.dında birisi İslam dinıni kabul ede- gı ır. Yanımıza ilk giren talebenin iıi, yeşil 
rek müftülüğe müracaat ('tmiş ve Mus f!ir ihbar üzerine ve zeki gözlerinde sezdiğim aşinalık beni 
tafa Demir adını almışt:r. J ki b U k l k ·· ı ·· düşündürüyor. Az sonra anlıyorum ki kü 
-··•-•000000 .. ooo•oooHO-OOOOHOOo•aa•oH•OOOOOOOOO_O__ çu ay l (J ll çük muhatabımın aydınlık yüzün~e sez• *- , ! Mezardan çıkarıldı diğim aşinalık; onun yüziyle, bılhassa 

OSMANLI BANKASI (Baş tarafı 1 inci sayfada) gözlcrilc, çok iyi tanıdığım babasının yü-

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ : 1863 

Sermayesi: 10,000,000 İnglll.z llrası 

Türkiyenin baş1ıca şehirlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyallerl 
vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri 
yapar. 

darılmı~! kaçmış, babasının evine git- zü ve bilhassa gözleri arasındaki aşikar 
ıniştir. Omer de darılan karısını alıp ge müşabehetten geliyormuş. Ve küçük Sev
tirmek içın babasının evine gitmiş, da, Cerrahpaşa hastahanesinin değerli 
yorgun olduğunu söylemiş, bir su iste- baş hekimi Rüştü Çapçının kızıymış. Ben 
miştir. Suyu içtikten biraz sonra da soruyorum, ve 0 , mümeyyiz önünde imti
sancısı tutmuş ve kıvranmağa başla - l:ana çekilmiş gibi kızarıp çekinerek ce
mıştır. Ömerin sancılandığını gören dar vap veriyor: 
gın kansı Ve evde bulunanlar kendisi· - Bayramda neler yaptm?. 

ı ni hemen bir arabaya koyup Emirda· - Gezdim! Eğlendim. 
1 ğına doğru yollanmış1ardır. Fakat Ö· - Gelecek bayrama neler yapılmasını 
rner yarı yolda ölmüştür. Müddeiumu- ıstersin ? 
milik tahkikata b~lamı.ştır. Tıbbı ad· - Tayyareye bindirsinler bizi ... 
~i müessesesinden gelecek rapor bek· _Demek çok seviyorsun tayyareyi? 
!enmektedir. _ Tabii... Büyüyünce tayyareci olaca-
, Mehtaplı gecelerde ğım zaten ... Dayım kaç defa vfdetti. Ha-

la bindirmedi. Bu bayram otomobille 
1 Şehir aydınla fı/mastn/ gezdik. Gelecek bayranıa da tayyarelere 
1 İzmir, 29 (Hususi) - Belediyenin bindirsinler bizi! 
937 yılı masraf bütçesi Şehir meclisin· * 

'••••••••••••-- de görüşülürken diş doktoru Ali Ha- İkinci muhatabım, beşinci sınıftan 
lim Biıyükadada olduğu gibi İzmir şeh Mahmut. Soyadım soruyorum, gülüyor: 

Kuvvetli varhklar 
füı bUyUk hızlarını kendi iç 

cevherlerinden alırlar. Varlı
ğrnı iç cevherinden alnı: 

Krem Pertev 

Kendine benzemi~e ça
lışan mUstahzarlann daima 

fevkinde kalmıştır. Bunun 
da sebebi, başkasını takli
de özenmemesinde ve ya-

rattığı kıymetin sahibi ka
labilmesindedir. 

Dikkat Ediniz kj: T AKLIT 
daima (benzer) i dir, hiçbir 
\'akit asıl olamaz. 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi 1888 

• İdare merkezi: 
İstanbul (Galata) 

Türlıiyedeki ıubeleri: 

1stanbul, (Galata, Yenıcami); 
İzmir, Mersin. 
Adana bürosu 
Yunaniıtandalıi fubeleri 

Seianik, Atina, Pire. 

• 
Her nevi banka muamelatı 

İstanbul ve Galata şubelerinde 
mralık kasalar 

ri için de pratik bir teklif yapacağını - Zembilci... diyor, vP. ilave ediyor: 
söylemiş, İzmirde mehtap1ı gecelerde - Tuhaf isim ama, ne yapalım. Biz 
elektrik larn'balarının yakılmamasını is. bulmadık ki! 
temiştir. - Kim buldu? 

İzmir şehri ~ıklanmasının tanrının _ Bizim soyumuzun iki yüz senelik 
mehtabına emanet edilmesini istiyen adıymış bu! 
bu teklife itirazlar yükselmişse de a- _ Sizin soy büyük dec:ene? 
vukat Halit Tevfik te, gece yarısından - Tabii... Benim sade soyum değil, 
sonra İzmir sokaklarında dolaşanların adım da büyüktür. Büyük adamların · -
kumarbaz veya barlardan donen kim- simleri hep Mahmut oluyor. Mahmut Ata 
seler olduklarını binaenaleyh teklifin var, Mahmut Ekrem var, Mahmut Esat 
yerinde olduğunu söylemiştir. Bozkurt var, Mahmut Yesari var, tarihte 

Şehir Meclisinde C€reyan eden bu Mahmut Gaznevi var. 
:nünakaşalar bazı yerlerde hande ile, - Senin bayramın da iyi geçti mi? 
bazı yerlerde de teessürle karşılanmış- - Tabii... Adı üstünde cbayram:t bu. 
tır. Fena geçer mi' 

Son Posta 
==-=-=--==-=====-=-=-=-=--=-
Yevml. Siyul. Havadb TII Halk ıuetesı 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
tSTANBUL 

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

ABONE FiATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. - --

14.00 'ıt>t.ı 400 100 
2:J40 12"~ 710 270 
2700 1400 800 300 - -

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen eord 6erİ verilme~ 
ilanlardan meı'uliyet alınmaa. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. 

. 

p09ta kutusu: 741 İstanbul 
Telıraf : Son Posta 
7e1efon : 20203 

- Bayramı fena geçirenler de yok mu? 
- Vnr tabii? 
-Kim? 
- Çocuk Esirgeme Kurumu? 
- Neden ? 
Küçük Mahmut, mizahçıların düşüne 

taşına nükte diye bulduk1an bir ceva
bı, kemali ciddiyet ve safıyetle verdi: 

- Neden olacak? Hepimizi otomobile 
bindirdi. O kadar para sarfctme'k kolay 
mı? 

* Sema Aydoğdu da son sınıf talebele-
rinden: 

- Bayram iyi geçti.. diyor. Sinemaya 
gittik .. Otomobile bindik. 

Sonra, sevimli ve fımirane bir eda ile 
tenkide girişiyor : 

- Fakat koca bayram, bir sinemayla, 
bir de otomobille geçmemeli_ Eğlence
ler çoğaltılmalL 

- Mesela neler yapılm=ıh? 
- Eskiden olduğu gibı, şehir bize tes-

lim edilmeli. Biz bayramımızda vali ol
malıyız, polis müdürü olmalıyız. Mebus, 
belediye reisi, Maarif miıdüriı olmalıyız .. 

- Vali olsan ne yapardın? 
- Evvela bütün şehir planlarını ya-

kardım! 

- Neden? 
- Çünkü gazeteler hep o planlara ça-

tıyorlar. Herkes onlardan şikayet ediyor . 

ı. 
I 

K 
Mualla 

Ne olduklarını bilmiyorum ama, fena hlıl 
§ey olduklarını anlıyorum 

- Polis müdürü olsan ne yapardın? 
- Sağlam bir hapish:ınl? yaptırırdım! 
- O neden? 
- Geçenlerde siz yazmadınız mıydı .Z 

Mahpuslar kaçmışlar hani? 
- Mebus olsan? 
- İşsizleri işe yerleştirirdim! 
- Ya Maarif müdürii olsan? 
Zeki yavrunun dudttklannda gözleri 

kadar parlak bir tebessüm belirdi: 
- Çocuk bayramını bir hafta değil, 

bir ay sürdürürdüm! 

* Nimet Bulucu, mektebin en fakir tale
besiymiş. Babasının ne iş gördüğünü sor• 
duğum zaman, yumruk kadar yüzünde, 
manası dünya kadar geniş ve çocuk ka• 
dar masum bir hicap belirdi. Önüne diki
len gözleri doldu. Nefes kadar hafif biı: 
sesle, ve bir günah itiraf eder gibi fısıl
dadı: 

- Çöpçü! 
- Senin bayramın da iyi geçü mi? 
Boynunu büktü, ve kısaca: 
- Geçti! dedi. 
- Gelecek bayram neler yapılmasını 

istiyorsun? 
- Tatil bir hafta olmalı ! 
- Neden? 
- Tatilde evin işlerini ben görüyorum 

da, annem bir parça dinlenebiliyor!.. 

* Son muhatabım, Süveyde Yerişti. Bay 
ramın birinci günü sinemaya gitmiş. İkin 
ci günü evde bütün gazeteleri okumuş. 
Merakla sordum: 

- Demek çok hoşuna gidiyor gazete 
okumak? 

- Tabii! 
- Neleri okursun gazetelerde? 
- Her yerini okurum gazetenin! 
- Neler olacakmış, dünyada? 
- İngiltere Kralı da taç giyecekmiş! 
- Bu mühim demek? 
- Bilmem... Fakat, kralın taç giyece-

ğini bütün gazeteler yazmışlar. Gazete
lere yazıldığına göre mühım olacak! Biz 
her gün türlü türlü şeyler giyiyoruz. Al
dıran oluyor mu? 

- Gelecek bayrama neler yapılmalı? 
- Biz de bir gazete çıkarmalıyız! 
- Neler yazmak istiyorsun o gazete-

ye? 

Küçüğün incecik kaşlan. küçücük yü 
züne muharip heybeti veren bir ı.:"'1a 
~atıldı: 

- Frankoya çatacağım! 
- Hangi Frankoya? 
- İspanyadaki isi Frankoya! 
- Neden? 
- Biz burada bayram yapıp duruyoruz 

Oradaki çocuklar onun yüzünden ma • 
tem içindeler! 

O sırada, mektepte Miki Mavz filminin 
Ereldiği haberinin yayılışı, küçük muhata 
bıma, herşeyi unutturmuştu. Koşa koşa 
uzaklaşırken: 

- Kahrolsun Franko, yaşasın Miki 
Mav;~! diye bağın yordu ... 

Naci Sadullah 

-~ A-l("ffA ... ·-
K t'r AeE v t 

Yerli, yabancı bütün kitap, ga
zete ve meemuaları size eh\•en 
fiatla temin edebilen modern 
bir mü€ssesedir. Telefonla dahi 
sipariş kabul eder: 

Telefon: Ankara 3377 
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ZEYTiNYAGI 
Safiyet ve lezzeti itibarile cihanşümul bir şöhrete sahiptir. Şerbet gibi 
tatlıdır, Tababette içmek suretile kullanılır. Yernek.cr(le, sul ıt ;arda, 

mayonezde, tatlılarda nefasetine payan yoktur. Kum, laş. bührek, mesane, 

idrar yolu, bilhassa sııfra, sarılık ve kar.ıcığer hastalıklarında, zanrı 

umumide bol bol H A S A N Z E Y T l N Y A ti 1 içiniz. 
Hasan deposu: Jstanbul, Ankara, Beyoğlu. Beşiktnş, Eskişehir , 

·oAi Fenerleri 
Me ~aklılarına Müjde: 

o 
200 ili 600 metre •••k veren 

DAIMON 
fenerleri gelmiştir. 

iyi •••k almak için yalnız 

DA İM ON Pilleri 
iie 

DA t M ON Ampullarını 
kullanınız, ve her yerde D A i M O N 

markasına dikkat ediniz. 
a:: 5 srz = ., 

İstanbul Sıhhi 1\lüesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonıındaıı: 

Gaziantep Memleket hastanesine ait 102 kalem cerrahi a1at ile 56 kalem ku
lak boğaz burun ve S adet takım cihazı açık eksil.meye konu'muştur. 

1 - Eksiltme: S/Mayıs/937 çarfamba günü saat 15 de CağaJoğlunda Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonı.la yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat: 1927 liradır. · 

3 - Muvakkat garanti: 144 Jita 53 kuru~tur. 
4 - İstekliler ıartname vt? lis'!eyi hergün komisyonda görcbi':.rler. 
5 - İstekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanund~ ya

~lı belgeler ve bu iıe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mekt\lbu ile 
belli gün ve saatte komisyona gelmeleri « 2242 » 

----• 'fürkiye Ziraat Bankasından: 
Münhal bir silo ıefliği için Ankara ve lıtanbulda bir müsabaka İmtihanı açı-

lacaktır. Taliplerin aıağıdaki ıeraiti haiz bulunmaları lazımdır. 

1 - Türk olmak. 

2- Hiç bi .. veçhile mahkumiyeti olmaTak. 

3- En aıağı lise derecesinde bir fen veya ıan'at mektebinden mezun olmak. 

4 - Otuz yaşından atağı ve E-11iden yukan olmamak. 

5 - Vazifesini muntazam ifaya mani olabilecek bedeni arıza ve hastalıklarla 
malul olmamak. 

6 - Buhar ve elek:rik makinelerinde ihtisası olmak. 

Yukarıdaki maddelerde yazılı tartları haiz olup &) ni zamanda Silo, fabrika, de
ğirmen gibi müesseselerin fenni kısmını idare etmi, danlar ve Ziraat mühendis 

diplomasını haiz olup ta makinecilik~e ihtisası olanlar tercih edilir. 
Kazanana mesleki bılgisine ve ım~ihanda ıröstereceği muvaffakiyet derecesine 

göre 150 - 175 lira ücret verilecektir. 

İmtihan - Buhar, Elektrilı, değirmen makineleri naza.riyal ve ameliyatından o-
lacak ve 10/5/937 tarihine müsadif pa.zarleıi günü yapılacaktır. 02376" 

-·--- -~~----~~~--

İstanbul Defterdarh · ından : ..... 
Lira Kuruş -Galatada : Zürefa 1>oı<ağında altında dükkanı olan eski 2-5-7 

yeni 5-7 scıyılı evin 1h payı. 460 80 
Aksaray : Katipkasım Yeniyalı mahallesi Alboyacılar soka -

ğında eski 36, ye:ni 48 sayılı arsa 55 metre murabbaı. 55 00 
Kumkapı : Ş••hsüvar mahallesi Kilise sokağında eski yeni bir 

~::ıyılı evin l/4 payı. 500 00 

Hasköy : Aynalıknvak c:adrlesinde rnki 12-12, yeni 14-16 sa-
yılı iki evın 30/120 payı. 250 00 

Yukarıda yazılı mall:ır 28/5/937 cumr. günü saat 14 de kadar pazarlıkla satı -
lacaktır. Satış bedelin" istikrazı dahili ve % 5 faizli hazine tahvilleri kabul olu
nur. Taliplerin ~f 7,5 pe~' akçelerini yatırarak bu müddet zarfında haftanın salı 
ve cuma günleıi saat l4 dP Defterdarlık Milli Emlalc Müdürlüğiinde müteşekkil 
satış komisyonuna müraraatJarL (M.) (2409) 

SON POSTA 

Siz de ba kremden 
,aşma11nız 

elli senedir daıma Us
tun ve eşsız ka!m.:;.tır. 

I< REM HALSAMiN 
Bnvnk hir bilai ve uzun bir tecrUbe . "' 
muhsıılü oJnrak ,.ncuda getırılmiş 

yegAne sıhhi ~. rt>ınPr<l.r. 

KREM BALSAMiN 
Ş'önr<>l ni söz ve şar.IJıtırnlıkla değil 
sıhhi Pvsııfını Loıınru. Pıms. H,'rlin, 
Nev - York glizel:ik erıstito. r. ulen 
yU7.Jeree krem füası.ıdı:ı bırıncı.ı mU· 
kıUatım kazrınmış olmakla ısbat et
miştir. 

KREl\1 T ALSAMiN 
ı GOncHlz için yn(!~ız, gem• içln yağlı 

ve hnlis acıharleın kremleri. Tanın

mı~ f'c·za. ılrıyal ve tuhafiye ma~aza
lttrındıı bııluı,ıır. 

Deposu : lngiliz Kırnzu1• Ecıırnesi 

Beyoğlu - İstanhul 

MüJOE! .. MUJDE! .. , 
Topkapı haricinde 

Zu .. ac Ru·· T Aile eah· 
IY; çeslnde 

ı Mnyıscian it.buren her Cumıırtesi 
ve Pcızıır gOnlwri mükemmel bir 

SAZ VE CAZ HEYETi 
icrayı ahenk edecektir. 'I'eşrif ede
cek aıle.er her h.ılde memnun 

\. ,_ ka~acttklurdır. , 

.. - ;. - '. . . :; . • • . . • . : . J 

--~.~ SEKSULIN'". 
\: Ademi 

. ~:;/ -iktidar, .·· 
-~:: Bel · . . 

. -. .. . . Jil , .. 

. · .~. _: · . ge~ekllğl, 
~ . . . .. 

. . . Dermansızıı~, - . 
V_ücut ve DimaQın .. . a 
·. yorguntİJ!}unda · 
-~ - . 

pek mUessır,\·e emın :r • -< . • - . _- . . . 
_ . .... .... ~ bir .aaçtır. 

jtJ., ~ ; . ' .. ·- • : . ' _. . 

K ·uiusu 200 xuruş 
: ; B·Eşill KEMAL - MAHMUT.CEVAT 
Eczanesi - Sirkeci 

Merzifon Hukuk Hiikimliğindcn: l\Ierıifo
r>un Harmanlar mabaUe.c;inden P.~ki Merzi
fon İnhisarlar takib memuru )lchnıeıl Aii 
karısı Halice vekiH Ahmed Erdem ile .'.Hr.-h

nıed Ali arasındaki boşanma davasında: 
Müddeialeyh :\lehmed Alinin ikametgahı bu

Nisan 30 

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

;nönü Tiirkkuşu K~mpında yapılacalc tesisat 

Türk Hava Kurumu Genel Mer
kezinden: 

1 - İnönü Türkkuşu kampında üç yatakhane, bir dershane ve yemekhane, bit 
idare binası, bir depo ve tamirhane olmak üzere altı bina y::..ptırılacaktır. 

2 - Eksiltme 10 Mayı~ 937 Pazartesi günü saat on beşte Ankarada Hava Ku• 
rumu Merkezinde yap1lacaktır. 

3 - Keşif bedeli «4972:h liradır. 

4 - Muvakkat teminat «3729. liradır. 

5 - Eksilt.ne şartıı .. m!':::i, fenni şartna rne, keşif evrakilc mukavC'lename projesi 
ve planlar beş lira verilerek Hava Kurumu Merkc.dndcn alınacaktır. c2399ı 

11 •mnmS A C 
BAKiMi 

Güzelliğin 

En bir:nci şartıdır. 

FETROL NtZAM -

h.~ıan Divrigide ve Tuzlalarda olmadığı ve 
ikametı:-ii.hı meçhul bulunduğu ıınla:-jılması -- ---------------------- --· - -
fu~ne ~mn~~~t~~d~ı~h~- ~~---•••••••••••••••••••••••a•~-~ 
hakeme giinü olan 10/4/ 937 cumartesi gu - r-
nü saat 10 da mahkemeye gelmediği ve bir 1 ş • k t• H • d 
\'ekil daıhi röndermedili cihetle muhakeme- ır e 1 . ayrıye en : 
si J0/51937 pazartesi pnü saat 10 a talik 

edildiğinden bir güna muamele yapılmadı -1 D •ı K K A T 
ğından gıyap kararı teblii mak.ı.mına ~aim 
olmak üzere l\lchmed Alinin muayyen ı:untle 1 

mahkemeye gelmedil"i ve vekil gö'tldeı·medi-
11 takdirde muhakemenin gıyabında dcumJ:ı. 
ı·üyet ve intac edilecefl ilan olunur. 

- ..... ~ •• - . . ....... 1 ·- •• 

Son Posta Matbaası 
-===-==-====-=-=-

P2zar sabahlarına mahsus olan gidip gelme % 50 T enzilath 
tarifemizin Bahar Bayramına müsadif yarınki Cumartesi günü 
6 • l 4 ve 32 numaralı postalarda da sayın halkıffiıza bir ko
laylik olmak üzere tatbik olunacağı ilan olunur. 

* * * Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ Boğaziçi vapurlarına mahsus ilkbahar tarifesi 1 Mayıs Cumar· 
tesi sabahından itibaren tatbik edilecektir. Tarif eler gişelerde 

SAIOPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGİL 1 t l k d 
S.Ragıpm~ 1~.~-ı•m•a•t•a-ır•.----~-----~-~~-~---~' 

.... -~ 

Oksürenlere: KATRAN HAKKI 


