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Yeni ithalat rejimi bugünlerde nan edilecek Türk • Rus dostluğu 
• Vekiller lstanbulda bir Dahiliye Vekili Şükrü 

to pi an tı yap 1 yor ~~~~a~~=e~?n~~~=~~~ b~~~i 
zevat tarafından uğurlandı, nhhmda toplanan 

lktısaf, Maliye ve Ziraat Vekilleri 
bu sabah şehrimize geldiler 

k' Ankara, 3 (Telefonla) - İktısat Ve-
,1li Celal Bayar, iki gündenberi M.ali
? e Vekıli Fuat Ağralı ile birlikte yeni 
ıthalat rejimini tayin edecek olan ka -
~ar~~me üzerinde görüşmeler yapmak
la ıdı. Her iki vekilin mutabık kaldık· 
.arı esaslar dahilinde kararname pro -
Jesi. hazırlanmıştır. 
'V I.k.tısat Vekili Celal Bayar, Maliye 
k ekıiı. Fuat Ağralı, Ziraat Vekili Şakir 
la esebır bu ~kşam kalkan. eksprese bağ 

nan hususı bir vagonla Istanbala ha -
rek~tw etmişlerdir. . 

1 Ögrendiğime göre İstanbulda top -
anacak olan vekiller hey'etinde muh -
~elif işlerden başka bu proje de müza-

l--······---··-····· .... · .. ····-······ .. ·-----·-
8 u memleket 

sporuna kastımı 
ne; baylar? 

Güneş - Galatasaray ma
çında halk Galatasaray 

, aleyhine tezahürat yapmıya 
teşvik ediliyor 

Dahiliye Vekili ve 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Sekre
teri Şükrü Kayanın 

dost Sovyet Rusyayı 
ziyaret seyahati dün • 
başlamıştır. Tahran-
da bulunan Hariciye• 
Vekili Tevfik Rüştü 
Aras da Şark Paktı-
nın imzasını mütea-
kip Rusyaya hareket 
edecek ve Şükrü Ka· 
ya ile ayni günlerde 
Moskovaya varmış o
lacıktır. 

Dahiliye Vekilimi· 
zin bindiği Romaina 
v&puru saat 13,30 da 
Galata rıhtımından 

halk tezahürat yapb 

~re edilerek kat'i şeklini alacak ve ö-

dn~müzdeki hafta içinde neşir ve ilan e. 
ılecektir 

ı hareket etmiştir.\ 

. . 
.....__ (Devamı R inci sayfada) 

Hatayda Türk - Arap 
dostluk yurdu kuruluyor, 

tahrikitın önü alındı 
Yalnız vergi toplama bahsinde gösterilen fevkalade 

gayret köylüyü ıaıırtmaktadır 

Şükrü Kayaya Parti 
ı genel merkezinden 

mebus Rahmi, Şükrü 
Ozanla, Hariciye Ve

, kaleti memurların· 

dan Nizameddin r. 

fakat etmektedir. 

n-

Bir sabah gazetesinde çıkan satırlar 

Spor işlerimizdeki bozukluklardan 
bahsederken halkı spor terbiyesinin ka 
fi derecede olgunluk göstermediğinden 
de şikayet eder dururuz. 

(Devamı 2 inci sayfada) 

Çocuk hapishanesi 
Bir terbiye müessesesi 
şeklini alacak olan hapis
hane lzmirde kuruluyor 

Ankara, (Telefonla) - Adliye Ve-

Riyaseticumhur baş Yukanda: Bapekil ve Adliye Ve.1...·ili Dahiliye Vekut Şükrü 
yaveri Celal, Başve- Kayayı uğurluyorlar: Aşağıda: Dahili ye Vekili tıapurda 
kllimiz İsmet İnönü, Adliye Vekili Şükrü bas, Abdülmuttalip, Cevdet Kerim, vali 
S:ıracoğlu, Hariciye Vekil Vekili Numan vekili ve Emniyet Umum Müdürü Şük-
Mcnemencioğlu, mebuslarımızdan Ab- (Devamı 2 inci sayfada) 

53 kedisi olan 1 Tifo samlan yeni 
Kollej muallimi bir hastalll 

- Kollej mual
limlerinden Bayan 
Mebruke Soramın 
evini biliyor mu· 
sun? 

Dün, Bebekte, 
bu sualime muha· 
tab olan delikanlı: 

- Tabi ... dedi... 

İstanbulda tifo vaziyeti hakkında 
bir kaç gündenberi Sıhhiye VekB.leti 
Hıfzıssıhha dairesi müdürü ve Hıfzıs
sıhha müessesesi birinci müdürü ta -
rafından yapılan tetkikler dün bitmiş -
tir. Yarın sıhhiye müdüriyetinde bu 

- kaleti çocuk hapishanesi için tetkikle Kedili köşkü kim 
bilmez ki? Sahil· 

müdürlerle İstanbul sıhhiye müdürü, 
mütehassıslar ve hastane sertabiple -
rinin iştirakile bir toplantı yapılacak -
tır. Toplantıda umumi vaziyet bir ke
re daha görüşülecektir. Bundan sonra 

rine devam etmektedir. Çocuk hapis -
hanesinin İzmirin Kızılçullu mevkiin-

Ant.akyadan. bir görünilf de, geniş bir çamlıkta kurulmasına te -
tı.ıAntaky:ı, (Hususi) - Dlfişleri Baka- leri beyanat Suriyenin her tarafından iyi şebbüs edilmiştir. Çocuk hapishanesi 
tı tn~a .Ekonomi Bakanımız Celal Baya- tesir bırakmıştır. Bu tesirli aözlerden bir nevi terbiye müessesesi olacak, ço· 
_.,:; unı.yedcn geçerken Halepte verdik- (Devamı 8 inci sayfada) (Devamı 8 inci sayfada) 

Donanmamızın dost 
nıemleketlere yapacağı 
ziyaretlerin programı 

Sovyet Rusyaya pdecek olan Yavuzumuz 
(Y azt.n B inci sayfada) 

lngilizlerle resim 
Mübadelesi 
Yapıyoruz 
İngiltere müzesi, müzemizle resim 

mübadelesi yapmak teklifinde bulun -
muştur. İngiltere müzesinde umumi 
harpte Türk cephelerinde alınmış ve 
şimdiye kadar hiç bir yerde intişar ct-

(Dcvomı 8 inci sayfada) 

Yeni ~ir seçim 
Kanunu 
Hazırlanıyor 

Ankara, 3 (Hususi) - Yeni bir 
meb'us seçim kanunu projesi hazırlan -
maktadır. Bu' projeyi hükumet kı§ top
lantısında Büyük Millet Meclisine ve • 
recektir. Proje Cumhuriyet Halit Parti
sinin programında en iyi usul olduğu 
için yer almış bulunan iki dereceli se
çim esasını muhafaza edecektir. 

de hariciyeci Bay 
Mehmed Cevaciın apartımanını geçin. alınacak tedbirler ilan olunacak, Sıh -
Onun biraz ilerisinde göreceğiniz bahçeli biye Vekaletine verilmek üzere bir ra-
yeni kübik ve Bayan Mebrukenindir! por hazırlanacaktır. 

(Det:amı 11 inci sayfada) (Devamı 2 inci sayfada) 

Yapılacak başka iş mi yok ? 
Amasya valiliği bir kartalın bir çocuğu kaçırmak 
istediği hakkındaki haberimizi telgrafla ve 

ehemmiyetle tekzip ediyorl 

MA.OOE-JI >f.4ı.ISVSA-S• T 

VN... T ate: EL ....+ 

(Yazın 8 inci sayfada) 
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Her gün 
Garip 
Dostluk! 

Yazan: Muhittin Bir~en -
fE5) u mahlenin serlevhası bizim 
IQ) değildir; La voix de France 

. L~ vuva dö Frans - adında bir 
gnetenin başmakalesinin serlevhasıdır. 
Suriyede Türkiye aleyhinde neşriyat 

ynpmaktau zevk :ılım La Cirie gazetesi 
d" bu makaleyi, kendisine başmakale 
y. pmış, bi:ıı. de onu orada okuduk. 

X Güzelleşmeye çalışmak kadının hakkıdır X Sözün Kısası 

Yazı Çok Oltlrılu için 

Bagiin Konam.Iı 

- ................... . 

Türk-Rus 
Dostluğu 

(B~ tcımfı 1 inci sayfada) 
rii, EmniyEt Müdürü Salih Kılıç, mat
bnat erkanı, şehrimizde bulunan mebus
lar, vilayf't ve belediye muavinleri vş 
ileri gc.lenleri ve birçok zevat, Dahiliye 
Vekilin: uf!uriamak üzere vapura gelmiş-

, ]erdir. Romanya sefiri Telemak ile Ro
manya konsolosu da teşyi e'tlenler ara
sında idi. 

Vapurur harekdinden önce Başvekil 
İsmet inönü ile Dııhiliye Vekili öpüşerek 
vedalaşmışlar ve İsmet İnönü, Dahiliye 
VekilinE.' uğurlu seyahatler temenni et· 
miştir. D::ıhil:ye Vekili Şükrü Kaya, Baş· 
vekil İsmcıt İnönünü rıhtıma kadar teşyi 
.e.tikten srır.ra tekrar vapura çıkmış ve 
diğer zevatla vedalaşmıştır. 

Voix de Francl:tn bahsettıgı cGarip 
doztluk> Turkiye ik Fransa arasındaki 
dostlukmu~. Gnrip oluşunun sebebi de 
şu imiş· TürkiyHıe bir taraftan Başv(kıl 
ic::met İnönimiın Paris zıyaretı münnse
bctile Fran::n c• stluğu hakkında hır hay
li iyi söz röylcnn••ş ve yazılmış, fakat 
ayni z~manda da Türkıyede yegane 
Fransı:l müteha s.o;1 olarak hizmPt gôrrn 
Gcorgc::; S al'a ı.h ren yol verilmiş. Hal
buki buna mu!~nl:il, ayni memlekette 
y;,izlercc · VP yüzlcı ce Alman mütehassısı 
ıflevcut imiş. Halbuki Fransa, Hatay me
selesinde Türkıycye karşı dostane bir 
fedakarlık ) apmış imiş. Demek oluyor 
ki bu fedakarJ~ğm manası doğru anlaşıl
mamış! Bütün bunları söyledikten soma, 
g2zete, cbu nasıl dostluk!> diye hayret 
ediyor. 

* 

Kadının kendi var'.ığını idr[lk ettiğı Hk dakikada yaptığı 

1lk iş aynanın mevcut olmadığı <levirde yüzünü görebilmek 

için suya bakmak oHu, ikinci hareketi süslenmek, tabiatin 

kendisinde bıraktığll'ı sandığı eksikliği tamamlaınıya ça

lışmaktır. 

Kadını süslcnmekt....,n ve güzelle~miyc çalışmaktan alako
yamazsınız. Bu, tabi.ltin vazettiği kanunların aleyhine uğ
raşmaktan başka bır şey olamaz fakat kadını itidale sevket
mek her zaman için mümkündür: Ona ifrata gitmekle gü
lünç olabilc;ceği fikr'ni ihsas ediniz. Bu sözün tılsım gibi 
tesir edeceğini göriirsünüz. 

Vapur hareket ederken rıhtımı doldu
raı1 binlerc·e halk teznhüratta bulunarak 
dost memlnkete seyahate çıkan Şükrü 
Kayayı alkış1amıştır. Başvekilimiz İs
met İnöııü, \•apur rıhtımdan uzaklaşın· 
caya kad:ıı kalmışlar ve bilahare halkın 
alkışları arasında otomobile binerek ha
reket etmi~lcrdir. Bazı Fransız gazeteleri, hatta dünya 

ıhvaJi hakkında en taze ve en mı::vsuk 
~aber almakla ıftıhar eden büyuk mat
bııata :nen"l'P gazetelerde bugünkü Tür
kiye hükümeti için .Osmanlı hükümcfü 
tabiri kul!anıldığına arada sırada hfılfı 
şahid oluruı. Demek oluyor ki bu, boş 
b!r şey, b=r kalt~m yanlışlığı, bir malü
mat noksanı c!eğildir; Fransada mevcut 
bir zihniyet meselec;idir; bu zihniyete gö
re, Türkiyede her şeyin değişmiş olması
nıı rağmen cOsmanlı> devam ediyor, de
mektir Osmanlı devam edince de ihtısas 
meseleleri, iktıs~d meseleleri, her şey 
muayyen bir dm:tluk ölçüsüne göre ce
reyan edı?r. Yam, Osmanlı devleti, kendi 
işleri icin mütehassısa muhtaç oldu mu, 
bunun bir kısmını fılfın mı:mlekettcn ge
tirirse diğrr bir kısmını da falan mem
let::etten getirmegi unutmazdı. Bu işe gö
re mütehassıs getirmek değil, siyast:te 
göre mütehassıs çrğırmaktı. 

Bu dcvin~e böyle bir şey bittabi bahis 
rrıevzuu olamaz. Yeni Türkiye, işi iş, 

dostluğıı dostluk olarak telakki eder. Her 
h:ıngi bir sahada her hangi bir işt yap
m;;yı düşününce, bunu sırf iş olarak mü
tıılea eper ve buna göre bir plan yapar. 
Eğer bu pJanın içinde bir de mütehassıs 
varsa, itabiati ile <' mütehassısı da geti
rir. Bu:ıd:ı aranacak şart mütehassısın 

hakikaten mütehnssıs olması ve en iyi 
şartlarla çalışmayı kabul etmesidir. Bu 
şartlan:ı nasında ne dostluğun ve düş
manlığın, ne de siyasetin tt:siri ve rolü 
yoktur. 

* 

( se z 
Berfin kadınları 
Eller in i öptürnıeh 
istemiy orlar 

~S?' V 
~ı \ t. 
~\ ~ 

' 

İch küsse ihre Hand Madam! 
- Ellerinizden öperim bayan! 

Cümlesile başlayan baygın musiki
li bir Viyana şarkısı vardır ki vasati 
Avrupada dilden dile dolaşır. Ve her 
dakika tatbik edilir. 

Viyanada çıkan Telgraf gazetesinin 
yazdığına bakılırsa cBerlin kadın itti -
hadı cemiyeti• Berline kadar gelen bu 
el öpme adetine karşı harp ilan etmiş -
tir. Çünkü bu adeti bir nevi esirlik ha
tırası addetmektedir. Bundan sonra 
Berlin sokaklarında hiç kimse bir ka • 
dının elini öpmiyecektir. Salon haya -
tında el öpmeye gelince bunu ancak 
nişanlı bir erkek nişanlısı olan genç 
kız lehine yapabilecektir. 

Evet amma bu yasağı kim '1inleye -
cek? Ve ruhun derinliğine işleyen o 
baygın şarkıyı kim unutacak? . 

Akıllı diye gezen insanların 
garip merakları 

Herkesin bir merakı vardır ya ... 
Meşhur İngiliz alimi Conson Tomson 
da yolda giderken rastladığı öireklere 

memnun eden bır iktısadi münasebet ayrı· ayrı el sürmek merakındadır. A-

Türkiyede Alman mütehassısının çok 
olınası iki mühim amilin eseridir: (1) 
Almany::ı müstemlekesiz memlekettir. 
Tr,prak mahsuJler;ne ve iptidai maddeye 
muhtaçtır. Türkiyede bunlar çokfor; Al
manya :çi:'l endüstri mahsullerini ihraç 
eciecek piyasalar lazımdır; Türkiye bu 
hususta iyi bir p;yasadır; bunun için iki 
memleket arasında her ıki tarafı da 

sfrtemi vücuda getirmek daha kolaydır. lim, şayet bu direklerden birine dokun 
Yüksel: tekniği ve yüksek ihtisası ile rnadığını a"nlarsa telaşla döner, mera -
Türkiyenin aradığı şartları tt.:min eden 

kını tatmin edermiş. 
Alman sar.ayii hız.im ihtiyaçlarımıza alii- İngiliz aristokratları arasında yük _ 
kada~ ~lmuş ve ekseriya müsait şartlar sek bir mevki tutan Lord Astor'un da 
verrnışt:r. (2) Almanya mütehassıs mem- k · ·-· b b' · · 
lek ı·a· B'Jh Al d . . ~ mera ı, ıçtıgı çor ayı ızzat pışırmek • 

e ı ır. . assa manya akı ınkılap, t · L d · d t k t k h 
yabancı memleketlerde çalışabilecek en lır. h~r unt .e1vın e kal ım lda :m ah çldı • 
· · ··t h ar, ızme çı er, uşa ar o ugu a e, 
:yı mu e assısların çoğalmasını ve bun- ·· .. .. 1 .. - •• - • · ·h t b 
]arın dil ğ t} 

'st 
1 

. . . o onune on ugunu geçırıp a es e este 
a ır şar ar ı ememe erını temın b · · · tti B tl b' f çor asını pışırır ve ancak ondan sonra 

e . u sure e, ır tara tan Almanya ··k 11 f f 

A RA SD N DA 
·--------------· HERGüN BiR FIKRA 

Bir defa 
Meşhu:- 1ıaı1plcrdcn biri söyliycce

ği nutku evvclcn hazırlam1ş, bir ka
ğıda vn:1n!.,tı. Okuyup, nutuk hak -
kıt!claki fik1'i7ıi söylemeli içih •füt. ar.-

... 
Ayan azalarını 
Tehdit eden 
B ir ayan reisi 

) Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras ve 
Dahiliye V ı:kili Şiikrü Kayanın Sovyet 
Rusyada ziyareı ve seyahatleri yirmi gün 
kadar devam edecektir. İki vekilimizin 
bıı sefE:rki Sovyet Rosyayı ziyaretleri bil
hassa Sovyet ricalilc yapılacak temas· 
Jardan dolayı ayn bir ehemmiyeti haiz 
bulunır.aktndır. 

Dahiliye Vckilı bugün Köstenceye çı· 
kacak ve Bükreştc Romanya ricalile gö
riiştükten so~ra Praga geçerek Varşova 
tarikile Moskovaya gidecektir. 

kadaşına VCTdi. Arkadaşı okudu, ha- Bu memleket sporuna 
tip sordu: 

- Ncı::ıı buldmı? Kastınız ne, baylar? 
- Üç defa okudum. Birinci okuyu- (Ba§tarcıjı 1 inci sayfada) 

~umdn frvlcaiade güzel buldum. Ikin- Yukarıda gördüğünüz klişe bir sa .. 
ci okuytı~.ımda alelade gibi geldi. He- Küba'nın Senato reisi Bay Arturo, hah gazetesinin milli küme maçları 
le üçüncii defa okuduktan sonra, ber- diğer memleketlerin halim, selim ayan münasebetile yazdığı bir yazıdan alın-
bat, dedım. reislerine hiç benzemez, Küba diktatö- mış bir ~arç~yı gös~e?yor ve halkın 

Hatip sev:ndi: . .. k k d ld _ . . spor terbıyesınden şikayet eden gaze -
runun en ya ın ar a aşı o ugu ıçın telerun· · · ik" t ' 

- Öyleyse mükemmel; çünkü ben 1 h . b' h k . . k ızın ş aye mevzuunun mey • 
ler angı ır are etının cezasız ala- da a ç km d b" "k • ·ı ld k bir def cı ohıyar:ağım ve halk da an- n ı asın a en uyu amı o u -

cak bir defa dinliyecek. cağından emindir. Binaenaleyh karak- farını anlatıyor. Bunu bir daha ve dik--tr---------------• terinin şiddetine serbest bir cereyan katle okuyalım: 

Taksi durak 
Yerlerinin 
Tarihi 
İstanbul belediyesi taksi otomobilleri 

;çin hususi bekleme yerleri ayırdı. Şofö-
rün beğendiği yerde beğendiği kadar 
!..eklemesi artık yasaktır. Muhakkak ma

vi zemin üzerinde beyaz harfle cP> harfi

ni taşıyan beynelmilel işaret levhasının 
gösterdiği yerde duracaktır. 

vermekten hiç korkusu yoktur. Geçen- cPuvan vaziyetlerini klüp idareci -
!erde bizzat kendi amcasına meclis ko- leri kadar bilen taraftarlar elbette ki 
ridorlarında .mufassal bir baston ziya - Galatasaray seyircilerinin Beşiktaşlı .. 
feti çekmişti. Küba'da çıkan İnforma - ları teşvik edeceklerini de bilirler. 
cion gazetesi bu hadiseyi yazdı. Gaze- Şampiyonluklarının tehlikeye düş • 
tenin bu haberi ihtiva eden nüshası memesi için şüphesiz ki Fenerliler de 
çıktığı gün meclis muhabiri gazeteci • Güneş • Galatasaray maçında Güneş -

lileri candan tutacaklar ve mütemadi 
lere mahsus locada oturuyordu. onları teşvik edeceklerdir.• 

Ayan reisi biçare meslekdaşımızı En bitaraf düşünen bir insanın da -
görünce hakkında yazılmış olan fıkra- hi bu satırlardan Güneş - Galatasaray 
yı hatırladı ve hemen meclisin muha - -::naçında Fenerli hal.kın Galatasaray 

aleyhine tezahürat yapmaya kışkırtı} -
faza erlerini çağırarak: dığı manasını çıkarmamasına imkan 

- Bu adamı tekme ile sokağa atacak- yoktur. Siyasi sahada olsa chalkı ihtı -
usul Avrupa~a ne vakit ihdas edilmiştir, 

smız, emrini verdi. lale teşvik• suçile cczalandıracağım1z 

İstanbul tçin bu bir yeniliktir, fakat bu 

b;lir misiniz? Tamam 280 yıl önce Faris · bu hareketten dolayı, spor sahasında 
Emrin derhal tatbik edildiğini söy -

şehrinde. 

O zaman kira arabası, veya faytonu 

yoktu. Bay Givri isminde bir belediye 

~ .. , vukubulduğu için, belki kanuni taki .. 
lemege luzum yoktur. Fakat bu vak a bat yapılamaz. Fakat her aklı selim sa-
ayan üyelerini kızdırdı. Hadiseyi pro- hibinin bunu ayıpJayacağına ve suç sa 
testo için celseyi tatil etmek istediler. yacağına da şüphe yoktur. Oldu oJacak 

bu satırların altında Galatasaray aiey
hine yapılacak tezahüratta sarfedilme

bir talimatname yapb. Kira arabalan bu - Oturunuz oturduğunuz yerde yok- si lazım gelen küfürler, bağırma ve ıs• 
talimatnameye göre şehrin ancak muay- .sa! .. diye bağırdı. Ayan üyelerinin der- lık çalma şekilleri de tarif edilseydi de 
yen noktalarında bekliyebilece1der ve hal sesi kestiklerini söylemeye de lü - İstanbul halkının sükunet içinde bir 

reisi istiyenin ücret mukabilinde şehir 

dahilinde yolcu taşıyabileceğini düşündü, Meclis reisi bu defa onlara döndü: 

hayvanların boyunlarına da mutlaka çan zum yoktur sanırız. maç seyretmesi imkanlarını ortadan 
takacaklardı. Çalışma müddetleri sadece --- ·--·- kaldırmak üzere harcanan himmet ve 
gündüz, snb<>hın yedisinden akşamın ye- yarlar bu usulden bilhassa memnun kal- gayret, bir kat daha mükemmelleşti • 

disine kadar olarnk 12 saat için tahdit e- mışlar, fakat hususi arabaya malik olan- rilmiş olsaydı... 
dılmı·cti. 1 k kıl 1 d Bilh k Bu memleket sporuna kastınız ne >, 

~ ar ro sı mış ar L ı as.sa çıngıra 
~ Baylar! 

l·ı Tü' k" d k' ik mu e e so rasına otururmuş! 
e ; ıye arasın a ı tısadi münase- ,c:::===================================~===;...-===========--

Tarihe bakarsanız o zaman hele ihti- sesinden şikayet ediyorlardı. ----------

Tifo sanılan betler, ÖtP taraftan Alman teknik ve ih-
tisasını:ı dünyaca kabul edilen yüksek

liği ve nihayet Alman inkılabının doğur
duğu şartlar, Türkiyede Alman müte
haı:sısının çoğalmasını mucip oldu. Biz 
Almaı. mütehassıslarından ekseriyet iti
b.:ırile çok memnunuz. İyi mütehassıslar
dır; iyi çall§ırlar. siyasete karışmazlar 

ve Türkiye için nğır olan ücretler iddia 
etmezler. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Bir arkadaşımız evine şerıir suyu almak istedi. Sular ida

resine müracaat etti. Kendiı.inc: 
- Bir ıstida veriniz. mektuı:;la müracaat üzerine muame

le yapamayız denilc:li. Arkada~ırnız istidayı yazdı ve geçen 
ayın on beşinde sular idar~sine verdi. Bu gün yeni ayın 

dördüdür. Ve aradan tam 19 gı~n geçmiştir. Fakat sular 
idaresi bu istidaya mübet veya menfi biı cevap vermemiş-

tir. 

* Ayni arkada~ evine elektrik almalr istemiş, bir mektupla 
- istida değil - elektrik şirket~ne müracaat etmiştir. Ken
disine 48 saat zarfında cevab ,·eıHmiş, 72 saat zarfında da 
evinin dahili ve harici tesisatı ikmal edilerek tesisatı umumt 

şebekeye raptolunmuştur. 

1 STER İN AN 1 STER l NAN M Al 
Almnnyadan çok mütehassıs gelmesi

nin bir başka sebebi de, Almanların ~biz
d~n ni~in mütehassıs almıyorsunuz?> di-

( Devaını 3 üncü .sayfada) L--------- - - --- ---- ------,-----------------------

Yeni bir hastalık 
( Baştorafı 1 inci sayfada) 

İstanbuldaki tifo salgını arasında 
ilk teşhislerde tifo sanılan tehlikesiz 
bir hastalığa daha rastlanmıya başla -
nılmıştır. Tifo şüphesi veren bu <ıteş .. 
li hastalığa doktorlar üç günlük hum -
ma, yahut ta Papavaci humması de .. 
mektedirler. 3 • 5 gün sürmekte, sonra 
geçmektedir. Hiç bir tehlikesi yoktur. 
Bu hususta doktorların verdiği izaha· 
tı 5 inci sayfada (Doktorun günlük 
notları) sütununda okuyunuz! 



4 Temmm SO N PO STA 

E;den tekrarlıyor : " Akdeniz 
Ingilterenin şah damarıdır,, 

lngiltere, ispanyanın mülki tamamiyetine tecavüz 
edilmesine kat'iyen müsaade etmiyeceğini ilan ediyor 
~ondra 3 (Hususi) _ Ademi müdahale lerdir 17 kişi ölmüş. 21 kişi yaralan

taıı komitesinm dünkü akim toplantısın
dan sonra, murahhaslar vaziyeti hüku
~~tlerine bildirmiş ve gelecek toplantı 

den bildiri1diğine göre, İspanyanın şimal 
sahillerinde kontrol yapan iki İngilib 
torpidosunun bir mil y~a milliyeti 
mE;>çhul bir tayyare iki bomba atmıştır. 

ıçın Yeni talimat istemişlerdir. 
. Toplantıda cereyan eden müzakerele

~ı_n bütün tafsilatı resmi tebliğle neşre
hılrniştir. Gazeteler hükumetin hattı 

areketini tasvib etmektedirler. 

mıştır. 

İki İngiliz gemisine bomba 
Londra 3 (A.A.) - Bahriye nezaretin-
.............................................................. 

İngiltere Akdeniz 
filosunu takviye ediyor 

Tahranda 
Siyasi 
Görüşmeler 

Tahran, 3 (Hususi) - İki günden· 
beri burada bulunmakta olan Irak ha
riciye nazırı Naciülasil ile İran Başve
kil ve hariciye nazırı aralarında gö -
rüşmeler başlamıştır. 

Irak hariciye nazırı Şehinşah tara -
fmdan kabul edilerek yemeğe alıko -
nulmuşlardır. Öğleden sonra Naciüla
sil, Veliaht tarafından kabul edilmiş • 
tir. 

Hariciye Vekilimiz Sergide 
Tahran 3 (AA.) - Dr. Rüştü Aras, 

bugün saat 1 O da İran malları sergisi
ni gezmiştir. 

Belçika Adliye 
.Nazırını halk 
Yumrukladı 

Brüksel 3 (A.A.) - Adliye Nazırı 
La veleye, Mons adliye sarayından çık-

Sayfa 3 

• /tl alay mesele~i ve zıtlar 
mecmuası sayılabilecek 
bir beyanat 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

le uriye Başvekili Cemil Merdem 

e;;;J/'J He Fransanın bu mıntakada 
bıılundurd'.lğu cyüksek• unvanlı komi
seri Kont Dö Martel geçenlerde memle
ketimize geldiler, kısa bir misafirette 
bulundt:.lar, bazı devlet adamlarımızla 
ve bu arada Başvekil İsmet İnönü ile te
masta buluPulup mülakatlar aldılar ve 
sonra çekilip gittner. 

Biz öyle sanıyorduk ki bu temaslar a
lakadarları tamamen aydınlatmıştır ve 
Hatay denilen davada, bazı Suriye mah
fellerinin tutmuş oldukları yanlış hattı 
hareketm düzelmesi, bu görüşmelerden 
sonra, nihayet bir gün meselesidir. .:aristeıı alınan haberlere göre, ademi 

:~daha.l~ sis_ter:ıini kabul eden b~~ 
letIC'rın fıkrmi soran Fransız huku

te~i, Yirmi beş üzerine yirmi devletin 
~gıltere - Fransa müşterek planını tas

Modern bir hale konulan 31 bin tonluk iki zırhlı tıktan sonra binlerce kişinin yuha sa
daları arasında arabasına binmiş ve bu 

Maltaya gönderildi aralık nümayişçilerden biri nazıra bir 

Komist:>r Kont dö Martelin Suriyeye 
varır varrr.az yaptığı beyanattan anlıyo
ruz ki, bu zat, yapılan ahidlere sadakat 
göı;terilmefii lüzumunu benimsemiş bir 
kimsedir. Bu itibarla kendisinden bekle
nilen h~.reketin eri olmsk mevki ve vazi· 
yetinde bulunduğunu sözleri ile teyid 
ediyor. Diyor ki: 

\rib .~ttiklerini öğrenmiştir. 
bunkij toplantı münasebetile Alman ;e İtlll.yan gazeteleri tarafından İngilte

v eye Yapılan şiddetli hücumlara cevab 
ı:;~.n .Eden, ade~i müdahale sisteminin 

1~kınrlenberi Ingiltereden tek bir si-
1.. .. • tek bir tayyarenin, tek bir gönül
n~nun ve herhangi bir harb malzemesi
)~~ İspanyaya gönderilmediğini kat'iyet-

• yumruk vurmuştur. Bundan sonra nü-
Londra 2 (A.A.) - İngilterenin Ak- giltereye gitmiş olan Queen Elizabeth mayişçiler, Nazırı bastonlarile tehdit e 

deniz filosu modern bir hale konulan modern bir hale konulmak üzere Ports- derek arabasından indirmişlerdir. 
ve yakında Maltaya avdet edecek olan mouth'da kalacaktır. La veleye'nin şapkası havaya uçmuş 
31'100 tonluk Warspite zırhlısile e - Gal memleketi limanlarını ziyaret ve polis kuvvetlerinin müdahalesine 
hemmiyetli surette takviye edilecek - etmekte olan Royal Oak'un icap ettiği rağmen nazır, bir yumruk yedikten son 

tir. zaman Ispanyol sularına hareket etmek ra kaçmağa mecbur olmuştur. 
Diğer cihetten ayni suretle modern üzere Plymouth'da bekİediği malfun _ Liberallere mensup olan La Valeye, 

c.Seyahatim, Fransa ile Türkiyeyi bir
birlerirıe bağlayan kuvvetli dostluğun 
mevcudiyetini müşahedeye vesile ver
miştir. Beslemekte olduğumuz samimiyet 
7ihniyeti S:lyesinde Sur~yede zuhur ede
bilmesi muhtemel ufak tefek hadiseleri 
hal ve fasledebileceğimizi bu ziyaret is· 
bat etmiştir. İskenderun meselesi, Suri
yenin de iştirakini nazarı dikkate alan 
iki taraflı bir Türk - Fransız itila.tile hal
ledilmiştir. Bu iştirak için henüz kapı 

açık bulunmaktadır. 

eyan etmiş ve demiştir ki: 
bir hale kol}ulan ayni tipteki Malaya dur. affı umumi kanunun~ kabulü esna -
zırhlısı da Maltaya gitmek üzere yola . sında hükumete müzaheret etmiş ol -

g - İ<>panya harbinde takib ettiğimiz 
d:y~ bu harbin İspanya hududları için
te d' ı.rnası olmuştur. Bu harbe karşı gös
İa r ığırrıiz alakanın ikinci bir sebebi de, 
t Panyanın mülki tamamiyetinin muha-

çıkmıştır. Zırhlı Akdeniz filosunun A- War:;pıte ve Malaya zırhlıları gibi duğu için halkın gözünden düşmüştür. 
miral gemisi olan Queen Elizabeth'in Royal Oak'un da on beşer pusluk sekiz Brüksel 3 (A.A.) _ Kral Leopold, 
yerine kaim olacaktır. tane topu vardır. Gemi tayyarelere kar eski muharipleri kabul ederek affı u -

Taçgiyme merasimi dolayısile İn - Şt hususi bir zırh ile mücehhezdir. mumi kanunundan vazgeçin.eğe, mecli-
...... ~--" ·~ ·~ ·-~ 

llza edilrnP.si arzusudur. 
/\~eç~n sene d~ söylemiş olduğum gibi ' 
v . enız, fngilterenin şah damarıdır. Bu 
azıyeti değiştirecek bir yenilik yoktur.> 

Teessürler 
Londra 3 (A A ) - Cite'nin Alman 

nı.ah · · 
fellerj İtalyan - Alman yapıcı planı-

dnın ademi müdahale komitesinde şid
etıi T 

d 
ı ırazlarla karşılanmış olmasından 

Olayı t .. 1 .. B eE'ssur erını beyan etmektedir. 

Uzakşark 
Hadisesi kapandı 

Londra 3 (Hususi) - Amour nehri 
hadisesinin halli hususunda Sovyet -
Japon diplomatlarının gösterdikleri ba 
siret ve muslihane hareket, siyasi ma
hafilin takdirine mazhar olmuştur. Bu 
hareketin Avrupa diplomatlarına nü • 
mune teşkil etmesi temenni olunmak -
tadır. 

d:~un!a, bert.tber bu mahfeller İspanya
.. kı ntuhasım taraflara muharib hakkı 
y~ ·ı ,,,. rı tnesi keyfiyetinin ademi müdahale- Münazaunfih meselenin esasına ta-
.. ın iblr ' • ' ~ A d s t J •• k · .. ası ıçın başlıca bır şart olduguna alluk e en ovye - apon muza ere -
tııanrnamaktadırlar. · !erine yakında başlanacaktır. 

ııukiunet tayyarelerinin r ·~veti Leh Erkanıharbiye reisi 

Gaip kadın 
tayyareci bulundu 
Honolulu 3 (A.A.) - Kadın tayyare

ci Earhartt bir İngiliz gemisi tarafın
dan kurtarılmıştır. 

Milli Müdafaa Müsteşarı 
şehrimizde 

Ankara, 3 (Hususi) - Milli Müda
faa Vekaleti siyasi müsteşarı Küçüka 
bir kaç gün kalmak için bu akşamki 

ekspresle İstanbula gitmiştir. 

Türkiye bisiklet birin ciliği 

müsabakası Ya~aılar:'anca 3 (A.A.) - H tay-
e er· b b h h · ·· Bükreşte ll\ağ • u sa a şe rın uze._ ...... cn uç- Ankara 3 (Telefonla) - Bugün Tür 

tary al teşebbüs etmişlerse de hava ba- Bükreş 3 (A.A.) - Polonya büyük kiye bisiklet sür'at birinciliği müsaba-
rna.11~-~;~~~deflerine vasıl olmalarına erkanı harbiye reisi General Stachie - kası yapılmıştır. 

8 ş ur. Wicz refakatinde yüksek rütbeli birkaç Müsabakada: 
Saı llrgos bombardıman. edildi zabit olduğu halde buraya gelmiştir. Talat - Ankara - Birinci 

tayy anı~nca 3 (A.A.) - Iki hükumet General Romen erkanı harbiyesile te· Orhan - Kocaeli - İkinci. 

~~. :~:'.'~::'!':•:. ;~'!':ş~ • :'.':! • ".~".c!'~~~~ .. • • ... • ... • .~ ••• "'\ dir ~ekir - Bursa - Üçüncü gelmilşer -

Fotoğraf ta h li ileri Belçika B:~:a~!~ Londraya 

Işı · h lltzde muvaffak olacak mısınız? Sevdiğiniz 
lldın tarafından sevilecek m isiniz? Büyük 

bir servete malik o!acak mısınız? 

Bize resminizi gönderiniz, bir mütehassıs size hakikatı 
- tayin edebildiği nisbet dahilinde - söyliyf'cektir 
Son Pota 1 danb . s nın epeyce uzun zaman· (Muvaffak olacak mıyım?), (Se-

erı seyahatt b l ·ı · · 
nıa nıüteh e u unan ı mı sı- vilecek miyim?), (Zengin olacak mı-
\re b .. assısı tekrar aramızdadır ?) 

ugund 't'b yun. • 
nıtzın ... e~ 1 

•. ~ren, okuyucuları-
de b rnuşküllerını halletmeye ama· Vesaire şeklinde, yalnız bir mese-

uluıunaktadır. leyi anlamak istiyeceksiniz. 
Merak etf ~ · · b' kendi ıgmız ır mesele mi var, 

lll.ek ~cu~i~iziıı karakterini öğren -
do~ r mı~ ıstıyorsunuz. Tahlillerinin 
et!ı ulugunu hin bir misal ile isbat 
dintl: olan arkadaşımıza miiracaat e-

Sizc hnk'k . . 
ols .. 1 atı ıster acı, ıster tatlı 

un gord" ~ .. kild 
Yecektir, ugu şe e aynen söyli-

Bunun · · . . 
ola ıçın rıayet edılmesi lazım 

11 Şartlar şunlardır: 
1 - n· c ~ sini ır otografmızı gönderccek-z. 

2 - Fotoğr f .. d il tede i . a ın gon er mcsi gaze-
nasını ~hşarına rıza gösterildiği ma-

3 nzanunun edecektir. 

4 - Gönderdiğiniz fotoğrafın si
lik olmaması, . lazım geldiği kadar 

pozlu olması şarttır. Sun'i tavırlar a 
lınarak çektirilmiş fotoğraflar mak • 

b ul değildir. Yani resimdeki vaziye
tiniz tabii olacaktır. 

5 - Gönderilecek fotoğrafa gazete

de her gün çıkacak tahlil kuponların
dan beş tanesi raptedilecektir. 

Son Posta 
Fotoğraf tahlil kuponu 

- Suar • · t k l'edec~'- . . anızı e bir ınevzua Iıas- ı 
..,..,sınız· ,§§l§§l~~sısii§!a§~~§~~r 

isim • • • • • • • • 

Adreı • • • • • • • 
-.............. . 

Brüksel 3 (A.A.) ·- Resmen bildi
rildiğine göre Brüksel'e dönmeden ev
vel Van Zeeland Londraya uğrayarak 
orada Chamberlain, Eden ve Siman ile 
görüşecektir. 

Yüksek maaşlı 
Mütehassıslar 
Alınabilecek 

Ankara, 3 (Hususi) - Ücretleri büt 
çelerin masraf tertibindeki tahsisattan 
verilen ve kadroları bakanlık hey'eti -
nin tasvibine arzedildikten sonra tat -
bik edilmekte bulunan dairelere yeni
den alınacak ücretli memurlar hakkın· 
da geçen ay neşredilen kararn&menin 
tatbikini kolaylaştırmak için bazı yeni 
kararlar almak zarureti baş göstermiş
tir. 

Kararnameye göre devlet teşkilatı -
na yüksek ücretle memur almak imka
nı kalmamıştı. Halbuki bazı daireler 
muhtaç bulundukları muayyen evsaf -
da memurları temin etmek için yük -
sek ücretler vermek mecburiyetinde -
dider. 

Haber aldığıma göre mütehassıs sı· 
fatile alınacak bu gibi memurların ta
yini icra vekilleri hey'etinin tasdikin -
den geçmek şartile mevzuu bahs karar
name hükumlerinin dışında yapılabile
cektir. 

si feshetmeğe ve hükUıneti istifaya da-
vet etmeğe imkan bulunmadığını söy· 
!emiştir. 

Garip 
Dostluk! 

( Baştarafı 2 inci sayfada) 
y~ ne ;::ikayet, ne de hatta bir serzenişte 
dahi buJu11ınamal&rıdır! 

* cGarip dostluk!> yerine, Fransız gaze-
tesinin kafasını işaret ederek cgarip ka
fa'.:t diyebiliriz. Hiç değişmiyen kafa! 
Abdülh:lmid devrindeki Osmanlı devle
ti, arpc:ıiık tevzi eder gibi Avrupadan 
m:.itehassıslar getirtir ve bunların milli
yetlerini de memleketler arasında taksim 
ederdi Ne Fransadaki Fransız gazetesi, 
ne de Suri.yedeki Fransız organı Türki
yede devrin değiştiğinden hala haberdar 
görünmüyodar. Türkiyede işin dostluğa, 
siyasete göre idaresi devri çoktan geç
miştir. Fransız gazeteleri bilmelidirler 
ki dostluk göstermek ve yaratmak mak
sadile mütehassıs getirtecek bir Türk 
h:ikılmcti yoktur. Türkiyeye mütehassıs 
ancak muayyen bir işle birlikte gelir. Bu 
işde hakim olan bütün amiller de niha
yet iş an~iileridir. Herhalde, bazı Fran
sız gazetcc]erinde göze çarpan bu kafa 
ve bu zihniyet değişmelidir. Çünkü Tür
kiyenir. Fransadan da mütehassıs getirt
mesine mani olan şeylerden biri de bu 
ruhtur! Muhittin Birgen 

1 Sabahtan Sabaha : 

Kont dö Martelin bu sarih sözlerine 
mukabil Suriye başvekilinin, kendisini 
karşılamayc: geldiği rivayet edilen virmi 
bin kişiye karşı söylediği sözler şunıar 

oluyor: 
cParise yaptığım seyahatin netice

lrrinden çolt memnunum. Fransa hüku
metini, Fransız - Suriye muahedesile aç
mış olduğu siyaseti her zamandan daha 
ziyade tatbik etmeye mütemayil gördüm. 
Dönüşümde ve Türk Başvekilinin daveti 
tlzerine APkara hükumetinin mümessil
lerile görüştüm. Şuna işaret etmeliyim ki 
Jskenderun meselesinde noktai nazarı

mızı muhafaza etmekle beraber Türkiye 
ile mümkün olan en iyi bir münasebet 
muhafaza edilrneı:ine taraftarım.• 

Ve sonra, bu zat Arap halka hitaben 
şöyle bağırmıştır: 

cArap olan Sancağın davasım müda
faa etmek için Parise gittim. Vazifemi 
vicdanımın emrettiği surette ifa eyle
dim. Arazimizin bütünlüğüne ve milU 
hakimiyetimize halel getirecek olan hiç 
bir anlaşm3y1 kabul etmiyoruz.> 

Suriye başvekiHnin bu sözlerini oku
duktan sonra Fransa ile yapılmış olan 
Hatay itilafını tanımamakla beraber Tür
kiye ile nasıl iyi geçinilmek istenilfüğini 
anlamak zordur. Eğer bu noktayı da ay
rlmlatmış olsaydı. bir~ok zıd iddialarla 
dolu olan b0yanatın1 tamamlamış sayı

labilirdi - Selim Ragıp Emeç 

Meşhurlar 
İki yıl Hollywood'da film çeviren bir Fransız kızı on beş günlük tatilini 

memleketinde geçirmek için Amerik::ıdan gem:ye bıniyor. 
Ayni hafta içinde Fransayı düştüğü mali buhrandan kurtarması için ka

bineye alınan yeni maliye nazırı da Nevyorktan vapura binmiştir. 
Pario: gazeteleri beklenen bu iki yolcuyu karşılamak için daha vapurlar 

denizP. açılmadan açıkgöz muhabirlerini yet!~tiriyorlar. 
Fransayı mali felaketten kurtaracak adam Meşhur bir diplomat, derin bir 

alim, yüksek bir zekadır. Gazeteci onu vapurrla · derin bir mütalea içinde 
buluyor. Ve birkaç kelime konuşabiliyor. 

Film yıldızının peşine düşen muhabir artisti meydanda göremiyor. Sorup 
soruşturuyor. Yıldızın henüz uykuda olduğunu öğreniyor. Mükellef salonlu 
dairesinin önünde bekliyor. Bu sırada oda hizmetçilerile konuşuyor. Yıldı
zın ne yiyip ne içtiğini, neden hoşlcındığını, ne zaman yatıp ne zaman kalk
tığını tahkik ediyor. Nihayet yıldız uyanıyor ve muhabir bu uyanışı, yıldı
zın zarif tuvaleti ile hususi salonuna geçişini kıvrak bir gazeteci edebiyat• 
ile not ettikten sonra artistin huzuruna kabul ediliyor. 

Artık meşhur yıldız Simone Simon'la karşı karşıy~ gelmiştir. Artist bir 
bülbül şakraklığı ile söylüyor, söylüyor. Bu arc•da gazeteci de genç kızın sa
çının telınden, pabucunun rengine kadar· gördüğü fevkaladelikleri birer bi
rer zaptediyor. Nihayet üç buçuk sütunluk bir yazı çıkarıyor ve buna 
yıldızn• kalçalarına kadar çıplak imzalı bir reısmini de katarak gazetesine 
daha vapur Amerika ile Avrupa arasında yüzerken radyo ile yolluyor. 

Bütün Paris heyecan içindedir. Fransayı mali ve iktısadi felaketten kur
tarscak meşhur adama kavuştuğu içjn mi. hayır, Hollywood'dan gelen sine
ma yıldızını göreceği için! Bürhan Cahit Morkaya. , 



• HJla 

Kızılay haf tası 
Dün Fatih ıubesi azalan Taksim abidesine çelenk 

koydular, nutuklar söylenildi 

Adliye Vekili 
İzmire gitti 

Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü, ev
velki gün beraberinde İstanbul müd -
deiu.mumisi Hikmet Onad 0lduğu hal
de, bazı teftiş ve tetkiklerde bulun -
muştur. Adliye Vekili bu arada Bey 
oğlu adliyesini, hukuk ve ceza mah 
kemelerini gezmiş ve müddeiumumi 
1erle görüşmüştür. 

Saraçoğlu Şükrü, dün deniz tariki 
le İzmire hareket etmiştir. 

Müteferrik : 

Kadın ölürken koynundan 
par asını çalmışlar 1 

Hatice isimli bir kadın bu suçu işlemekle itham 
olunuyor, fakat inkar ediyor 

Dün Asliye 4 üncü ceza hakyerinde, 
oJdukç:ı karışık bir hırsızlık davasının 

duruşması yapıldı. 

Mesele şudur: Şehzadebaşında, Hoşka
dı.>m mahııllesinde oturan Şaziment is

Duruşma, gclmiyen şahidlerin dinle
nilmeleri için, başka bir güne bırakıldL 

Antakyah Tevf:kin tahliyesi 
mevzubahs değil 

minde, 70 ya~Jarında bir kadın, bundan Hatayda amcasını öldürdüğü iddiasıy· 
bir müddet evvel ölmüştür. Ölenin evin- la İstanbulda tevkif edilen ve geçenler· 

lkhsat Vekili ~ehrimize geliyor de kiracı olPrak bulunan Hatice, ayni za- de Galaw postanesi veznedarının katili 
İktısat Vekili Celal Bayar, bugün rr.anda hastanın işlerine de bakmaktadır. Abdullahla tevk!fhaneden kaçarak, bi• 

Ankaradan şehrimize gelecektir. Irak Şimdi, merhumenin kardeşi İsmail lahare yakalanan Tevfikin tahliye edil ... 
tan dönmüş bulunan Celfıl Bayar, I _ Hakkı, Şaziment haleti nezideyken mcsi ihtimalinden bahsediliyordu. Buna 
rakta yapılan iktısadi tetkikler ve te _ 100 lira kadar parasını çaldı iddinsiylc, sebeb olarak, Suriyede umumi af ilan e· 
maslar hakkında Başvekil İsmet İnö • Haticeyi rava etmektedir. dilmesi gösteriliyor, bu cihetin Hariciye 
nüne izahat verecektir. Celal Bayar Bu davanın durusmasına dün başlana- Vekaletince Suriyeden sordurularak, ge
bir müddet şehrimizde istirahat ede _ rak, b&zı ~ahidler dinlenildi, şahidlerden len c"vabın müddeiumumiliğe tebliğ e-
cektir. Meliha şunları anlattı: nileccğ~ bildiriliyordu. 

Taksim abidesinin önünde Vali vekili Ankaraya gitti - ParaT:ın çalındığını gözlerimle gör- MüddE'iumumiliğc henüz tebligat ya-

ah
. b k ı medim .. Fakat, Şaziment ölümünden iki pıJamnmı .... tır. 

Kızılay haftası mu··nasebetile dün Diktürk ile Unkapanı n ıye aş an Vaıı· vekı"lı' ve emnı'\,;et umu ·· 
J. m mu - akşam evvl'l, koynundan cüzdanını çıka- Bundan başka Suriyede affı umuınt 

Fatih kaza teşekkülü ile buraya bağlı Necati Daran tarafından söylevler ve- dürü Şükrü dün vilayete geler~k bir r:mık, bana paralarını göstermiş, ölür- ilfin olunması, Tevfikin tahliyesini icap 
nahiye teşekküllerinin azaları önle - rilrniş ve Abideye bir çelenk konmuş - müddet meşgul olmuştur. Bu esnada sem bu"lJ:ı.., kardeşim alsın, demişti.. ettirmemektedir. Zira Tevfik, ayni za
rinde yedi kamyon ve içinde çelenk tur. Sıhhat Müdürü Ali Rıza vilayete gele - Hatırladığıma göre, cüzdanda 92,5 lira manda tcvk:fhaneden kaçmak suçunu 
bulunan bir motosikl~t olduğu .~alde Kızılay haftası münasebetile bugün rek tifo hastalığı işinde alınan tedbir - kadar bir Fcy, bulunuyordu. işlemiştir. Öldüriilcn adamın Türk teba-
saat 16 da Kızılayın lstanbul mumes- ·· D v ıl k d b" f ler hakkında izahat vermiştir. Diğer c:ohidler de paranın çalındıgwını asından olup olmadıgyı da, henüz anla-
~lligwinı' ve saat 16,30 da da Taksim Usküdarda oganc ar par ın a ır 0 

V r V kT ş··k ·· E · t· :.-... F b h ed a 1 e 1 1 u ru, mnıye 1 umu - gözleriyle görmediklerini, sadece işitmiş şılmıc: de!',ildir. Binaenaleyh, Tevfikin 
11;.bı·desı"nı· zı"yaret etmic::lerdı"r. ren yapılacak, ener 8 ç e çarşı es- mı'ye m""d'" l"gv.. "f · kk :.- -" ""' u ur u u vazı esını muva a - olduklarım söylediler. Reis davacı İsmail tahliyıe edileccğinf. dair rıkan c:!lyialar, 

Cumhurı·yet a"bidesi önünde Kızıl • nafı toplanıp egvlenecek, müsamereler ten başka bı"r zata devr t k ·· ere ::s r-e me uz Hakkıya sordu. O da: tamamen a~ılsızdır. 
4 y Fatih kaza teşekkülünden Rüştü verilecektir. dün akşam Ankaraya gitmiştir. Salı _ Bu k<ıchndan başka, kardeşimin ya- K . _. .... ___...w----- günü şehrimize dönecektir. Bu müddet nında kim<:e bulunmuyordu. Hemşirem omUn:st suçlularmm 

A11kerllk işleri: Sağlık işleri: esnasında Vali Vekaletini muavin Hü- çok hastaydı, takat idrakini asıa kaybet- duruşmaları 
dai Karataban, belediye reis vekaleti - memişti. Başucundaki paranın aşırıldı~ Komünistlik suçundan maznun bulu· 

İkramiye alacak malul ve Hastaneledre polikılinik ücreti ni muavin Ekrem idare edecekler.dir. ğının farkına varmış. Bir hasta, haleti nan Nnzım Hikmet, Dr. Hikmet, Cenab 

Yetı.mler ~agwrılıyorlar tesbı't edilecek İnkıla·p müzesı·ndekı· gazete "d k , · "f · d ~ nezı ey en, Aimseye ı tıra e er mi? .. ŞehabE-ttir, brıstoncu Fevzi, Şükrü, Sa-
Üsküdar askerlik şubesi reisli~'1nden: nu··n beledı"ye muhasebe mu"'du··r1u·· • kollek · l b l l d a· sıyon arının qına ge en er e ı. ı:had:iin, Bekir, Hasan Basri, Mustafa 

Üsküdar askerlik şubesinde kayıUı harp d ·· ·· K 1 
malülü subay u erat ile şehit yetimlerine ğünde, muhasebe mü uru ema • mu- Bcyazıtta tesis edilen İnktliıp kütüp Suçlu Hatıce ise. bunların yalan oldu- v. s. nin ~u:-uşmalarına, Ağırceza mah-
137 yılı bey'lye ikramiyesi tevziatına 12/tem- avinleri ve baş mürakıbın iştirakile bir hanesine yeniden bir çok eski eserler ğunu söyliyerek, kendisine isnat olunan k~ınesinde kapalı cııl'iede, dün de devam 
muz/937 pazartesi gününden 1tlbaren a~ğı- toplantı yapılmış, yeni bütçenin tatbik alınmaktadır. Bu meyanda Uski.idarda cürmü inkar etti. olunmu~tur. 
da yazıl_ı şekilde ve şubede tevziat~ başlana- şekli etrafında hazırlanmış olan proje oturan bir şahıstan e~ki harflerle ya __.. ~ 

ınak üzere gününde müracaat etmeleri ve .• t k t 1 1 k h ta elerde y Y 
caktır. Izdiham ve karışıklığı mucıp olma - üzerinde görüşülmüştür. Pazartesi gü- pılmış gazete kollekshonları da alın "1ehir l.,_lerl: ı Polisle : 
tiçer adet vesika fotografı, mnnş resmi se- nu e rar 0~ a~ı aca ve as n .. mıştır. Bu meyanda Peyam \'C Alem 
neuerlnl, ve nüfus hüviyet cüzdanlarını da ayakta tedavı gorenlerden alınacak uc- dar gazeteleri kolleksiyonları da \ar Y eni Belediye kadrosu hazırlanıyor Bir tramvay bir otomobile çarph 
birlikte getirmeleri ilan olunur. <Müracaat ret hakkında görüşülecektir. dır. Bu kolleksiyonlar ve diğer eski e Tasdik edilip belediyeye tebliğ olu- Eminönünden hareket eden 1085 
::~~~~ !!;.e:b~u=r~t~~~tt:!~~~~~ı~=~a~~ Kuduz hastanesi naklediliyor serlcr bir kayıkla Sirkeci rıhtımına çı- nan 937 bütçesine nazaran yeni sene numaralı vatmanın idaresindeki Eınin-
tesı, 21 çarşamba günleri şehit yetimlerine.) Çapadaki kuduz tedavihanesi ya - karıldığı vakit muhafaza memurları kadrosu hazırlanmaktadır. önü - Bebek tramvayı, Eminönündeki 

kında Kuledibindeki eski İngiliz hasta- Peyam ve Alemdar kolleksiyonların Yeni kadroda belediye merkezindeki -virajı dönerken şoför Kemalin idare • 
Kadutro işleri ilerliyor nesinin bulunduğu binaya :ıakloluna - görünce bunları yasak eşya diye ınüsa- memurlarla tahsil şubelerindeki me- sindeki 2 718 numaralı otomobil ile 

Şehrimizde kadastro faaliyeti de - caktır. Tahliye edilecek bina ise tıb fa- dere etmiştir. Bunun üzerine .nuhafaza murlar arasında bazı değişiklikler ya- çarpışmış, sol arka çamurluğunu ez -
vam etmektedir. 3 üncü mıntaka mü - kültesinin emrine verilecektir. ya müracaat edilerek bunların yasak pılacaktır. Bu meyanda bina ve arazi miştir. 
dürlüjü tarafından kadastrosu yapıl _ __ ........................ ·--·-···-··00 0 00····· -·• olmadığı ve esasen de kütüphane için memurluklarile belediye tahsil şubele- Bir k asap m emura rüşvet teklif etti 
makta olan yerlerin kısmı azamı ikmal dık mahalle kalmamıştır. Şimdi de So- satın alındığı bildirilmiş ve müsadere r!nin tevhit edilmiş §ekillerine nazaran Haydarda Yeşiltulumbada 25 nu ~ 
edilmiştir. Bu meyanda Laleli, Aksa - fular mahallesinin kadastrosunun tan - edilen gazetelerle eski eserler geriye a- hazırlanan kadro da tebliğ edilecektir. marada kasap Mustafanın dükkanında 
ray, Beyazıt civarında tesbiti yapılma· zimine başlanmıştır. lınmıştır. Otobüslere kırılmaz c:amlar takılacak 15 kilo kaçak et bulunmuş, etler yaka-

Modelcilik kursu gören muallimler ı tak'b t b · 1 t B d Otobüs talimatnamesi mucibince o- anıp ı a a aş anmış ır. u sıra a, 

Bakkallar yerli şekeri 
pahalı satıyorlar 

Piyasada bulunamadığı söylenilen yerli şekerler mavnadan çıkaı.ııhrken 

Son günlerde bilhassa kenar semt - tanlar söylemektedir. 
]er bakkallarında yerli kesme şekerin Hatta bazı şekerleme ve çikolfıta i · 
kilosu 32 - 33 kuruşa satılmaktadır. Ha malathaneleri ara sıra piyasada yerli 
riçten getirilmiş olan kesme şekerler i· şeker bulunmadığını söylemişlerdir. 
~e 29 - 30 kuruşa satılmaldadır. Fakat her ne olursa olsun vaz'ed:Ien fi-

Yerli şekerlerin pahalıya satılma _ atlara göre yerli şekerin ?e 30 kuruş
sının mühim sebeplerinden biri bun _ tan fazlaya satılmaması lazımdır. Hal-

. ' • . kın rağbetini görerek kiloya 2 kuruş 
larm kuvvetlı olmasıdır. Mesela bır k h kk k k" b" "ht'k" . zam yapma mu a a ı, ır 1 ı ar-
bardak çaya 3 yerlı kesme şeker ko - d B b k b' · · k k ·· 

ır. una aş a ır ısım oyma muş-

nulduğu halde ecnebi şekerlerinden küldür. 
4 - 5 tane ancak 3 yerli sekeri karşıla- Al.k d t•· la · d · t ·1 • a ·a ar uccar r pıyasa a ıs enı -
maktadır. Bu suretle halk yerli şekere diği kadar şeker bulunduğu takdirde 
rağbet etmektedir. bu farkın olmıyacağını, yerli şeker bu· 

Diğer taraftan piyasaya da kafi mik lunamndığı için bakkalların fiat farkı 
tarda yerli şeker verilmediğini şeker sa aldıklarını söylemektedirler. 

Türkkuşu tarafından Sultamıhmet tobüslerin camları kırılmaz cinsten 0 _ Mustafanın kardeşi Mehmet, bekçi 
civarındaki San'atlar mektebinde ılk lacaktır. Fakat memlekette bu cins cam Şükrü vasıtasile Haydar karakoluna gi 
mektep müfettişlerile muallimleri için mevcut olmadığından müsamaha edil _ dip, zabıt tanzim etmekte olan polis 
açılan ve bir ay devam edecek olan rno mekte idi. Bir müddettenberi yerli kı- Remziye beş lira rüşvet teklü etmiş -
delcilik kursuna 2 7 muallim ·.;e müfet- rılmaz camlar piyasaya çıkmakta ol - tir. Dürüst memur cürmü meşhud yap
tiş devam etmektedir. Bunların 18 i duğundan bir teşrinievvele kadar oto- mış, Mehmet aleyhine de bir zabıt tan
muhtelif vilayetlerden tayyare cemi - büsler bu cins camla camlanmış ola • zim etmiş ve mahkemeye vermiştir. 
yeti hesabına seçi4niş müfettiş ve 9 u caktır. Bir teşrinievvelden sonra oto - Haydarpaşa önlerinde bir ceset 
gene ayni tarzda ayrılmış muailimden büslerinde alelade cam bulunduranlar bulundu 
ibarettir. Tayyare Cemiyeti bu zevata ceza görecektir. Haydarpaşa önlerinde denizde yü -
İstanbulda kurs münasebetile bulun - Taksilerde bugün yeni tarife muteber zen bir e~ke~ ~esedi _görülmüş, ~olise 
dukları müddet zarfında ikamet yev - B 1 d" k .... k t k .1 . h ek t" haber verılmı§tır. Polısler, cesedı de -

. . k e.e ıye uçu a sı erın ar e ı . k 1 .. . d 
mıyesı verece ve meccanen Galatasa- A d t 20 k h .. ll' nızden çı ·armış ar, uzerm e yapılan a 
ray lisesinde yatıracaktır. Bu müfettiş anın a an re ·uruş, .. ~r yuz_ e. ı raştırmalarda. ne hüviyetini tesbit e-

11
. 

1 
k .. k 1 1 

metrede de 2 kuruş, buyuk taksılerın d b'l k d 1 .. 1d .. y.. .. t b't ve mua ım er ursu mutca 1p uu un . h k t' A d t 20 k h e ı ece . ne e nası o ugunu es ı e 
dukları vilayetlerde Türkkuşu model - ~re c .ı anın a an re uruş, er yarayacak hiç bir eser ve ~areyt: te -
cilik muallimligv i yapacaklardır. yuz ellı metrede 3 kuruş yazınalannı d .. f d . 1 d. 

kabul etmiştir. Taksi saatlerinin yeni sa u e ememış er ır. . 
Beynelmilel ticaret odalan şekilde tadili için bir teşrinievvele ka- Muayene ede_? dokto: tıbbı_ adlıye 

kongresı• bı'tti' d ··hı t -1 · t" B t "ht kaldırılmasına !uzum gostcrmış, cec;et ar mu e ven rnış ır. u arı en son M k ld 1 t 
t ks. tl . . t d'l . 1 orga a ırı mış ır. 

Berlinde toplanan beynelmilel tica- ra a ı saa erını a ı etmemış o an - p l" ··da . ·1·k t hk"k ta • t d"'f d·ı· t b'll . f o ıs ve mu eıumumı ı a ı a 
ret odaları kongresi dün bitmiştir. ıara esa u e ı ırse o omo ı erı se er- d t kt d" 

d d.1 kt" 0 .. d ·ı·b evam e me · e ır. ·- en mene ı ece ır. un en ı ı aren ----------
TAK y 1 M bir teşrinievvele kadar otomobile bi • Çifte Nişan 

necekler, şoföre taksinin yazdığı ile -
retten yüzde on beş ekSiğini verecek -
tir. Bu hususta her otomobile müşte -

Nazillinin genç öğretmenlerinden Rıza 
Cız ile Aydın terzilerinden Nuri Soyda· 
:un hemşfreri Bayan Soydanın ve Rıza 
Özün hemşire zadesi .Bayan Müşerref 
Gülerle Nuri Soydanın nişanları icra kı· 
lınmıştır. Yeni nişanlılara saadet dileriz. 

Rumt 1ene 
1868 -Haziran 

21 
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1~37 

PAZAR 

Arabi Hnt rinin görebileceği bir yere: «yüzde on 
~ beş eksik verin> diye etiketler yapış -
Hızır 
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Pasajlardaki dükkAnlar da aaat 
19 da kapanacak 

SABAH 1 1 
v. 

1 

R. ülahar JM~AK 

it. iJ. 
6 au 
2 14 

Han ve pasaj içindeki dükkan ve ma 
ğazalann saat yirmiye kadar açık kal -
dıkları görülmüştür. Bu dükkan ve ma
ğazaların da emsali gibi saat 19 da ka
panmış bulunmaları icap ettiğinden sı
kı surette kontrol edilecekler ve saat 
19 dan sonra açık gcrülen bu gibi dük· 
kan ve mağazalarda çalışanlar cürmü 
meşhud mahkemelerine sevkolunacak -

... 
8 49 25 
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6-7-937 Salı akşamı 

Beylerberl lak•• 
le tiyatrosunda 

ESKi HAMAM 
ESKi TAS 

BUyUk operet 3 perde 
Orkestra Bale 

8- 7 - 937 Perşembe akşamı 
Betlkt•• Aile parkında 



~ Temmuz 

araşlılarrn kadlrşinasııoı 
3 senede Maraşta bir çok eserler vücuda getiren 
Sükuti Tükele fahri hem§ehrilik · ünvanını tevcih 

ettiler ve çok orijinal bir mazbata verdiler -

DoktOT Sü1f11ti Tükele verı1en jahri hem§ehrilik mazbatası 
Mnro.!ı (Hususi) _ Şehrimiz şu son on pılınıştı Tesisa\ı. noksan bir mezbaha .da 

liç sene z.'.lrfında büyük terakki ve inki- evvelce yapılanlar meyanındadır. ~erı~e 
~af göstermiştir. Maraş, savgadan büyük kalanların hemen hepsi. doktor ~kel~ 
zaferle çık:nış ve fakat çok harap düş - eseridir. Şehrin methalinde çirkın bır 
:ınüştü manzara aneden eski mezarlık kaldırıl-

Belediye reisi Sükılti Tükel işe batla- mq ve ittisalinde geniJ ve asri bir me -
dıktan sonra evveli işlerin parasız yapı- zarlık kurulmuş, binalan tamamlanmış, 
lacaıc obnlannı seçmiş, bunları parasız, ağaçlallllll§, ortada bir şehiUer lıbidesi 
Ynhut az para ile başarmıştır. Diğer ta- kurulmuş, su ihtiyacı temin olunmuştur. 
raftan paraya mütevakkıf ve fakat ıehir Ç'ocuk bahçesi, aile parkı, asri ekm.e~ 
ve şehirlin;n birinci sınıf ihtiyaçlarından fabrikası ve pazar Y~ ~rulmuş, 1.kı 
ohn noksanlar unutulmamış sırası gelen kahramanlık ftbidrsi dikilmış, bir şehıt
Vaktindc giderilmiştir. Belediye binası lcr çeşmcs! inşa. ol~muş, ~idanlık kurul
C\rveldnn ve çok mükemmel olarak y:ı- muş, t>tuz beş bın ]ıra sarfı~e elektrik tc
-- • • • · • -·· • ---;- siFatı yapı!mış ve bir vakiUer hastalık 
Amasyada hır yangm tehhkesı ve mikrop yuvası olan pis su derelerinin 

savuşturuldu Üzerleri kapatılmış, kanalizasyon t.amo.~
lanmış, bulvar açılmış, bando tesıs edıl
miş yangın teşkilatı genişletilmiş, tc -
mizliğe azami önem verilmiş, kaldırımlar 
VE' ana caddeler parke döşenm1ş, şchfr 
ağaçlanmışbr. 

Aına ya (Hususi) - Mahkeme çarşısı 
~c:>vkıınde bir yangın tehlikesi olmuş, 
~"hrar.ı ısminde ı.arhoş bir adam yota
gına s·11 ıı He yatmış, uyuya kalmış, yat ... 
agı Y•nmaya ba!'>'amıştır. Sokaktan gc-

Çen bek,..iler yanık kokusunu duymuşlar, 
evin k pısını açtırarak içeri girmişler 
:v~ Parl.:ımak istidadı gösteren ateşi sön
d:..ırrnü lerdir. 

Edirne TUrkkuşu talebeleri 
Edırne (Hususi) - Edirne Türkku

~nun ameli imtihanlarında muvaffak 
0 

an beşi kız ve onu erkek talebe na -
:ıri imtihanlarında da muvaffak ol -
Uklarından Ankaradan şimdi gelen c

nıir uzerine cuma günü İnönü kam -
~a hareket edeceklerdir. Talebeler 
uıo - k la nu ampında yüksek yelken uçuş -
~evam edeceklerdir. 

Belediye, eski mezarlık yerinde büyük 
bir yüzme havuzu vücude getirmcği, su
yu membacan borularla getirmeği, bu 
sudan elcklrik istihsalini kararlaştırmış 
vP projeyi yaptırmıştır. Gene bu yıl spor 
sahası tan"lm ed;Iecck, şehir imar planı 
ve haritabn ihale olunacak, bir bakte
riyoloğ cclbedilecC'ktir. 
Kapalı çarşıyı ı:çan. yollan genişleten 

ve daha bir çek hayırlı işler gören kıy -
melli belediye reisi doktor Hasan Sük.Ôti 
Tükele, şehir meclisi fahri hemşehrilik 
sıfatı varr.u§tır. Bu tcvclhin mazbatası 

da çok ori~inaldir. Mazbatada doktorun 
resmi Margşta vücuda getirdiği eserlerin 
resimleri i1e çerçevelenmiştir. 

Pazar Ol• H ••n B y Diyor 

ION POSTA 

Ergani de 
cevher 

Ergani '( Husu • 
si ) - Bundan iki 
yüz elli sene evvel 

kaza haline konulan 
Ergani eski Türkçede 

maden mfınasına olan 
Ergencden alınmlf, 

znmanla tağllt edi -
lerek Ergani şeklini 

almıştır. Ancak beş 
yüz haneden ibaret 

olan bu kasabanın 

uınumt nüfusu bin 

beş yüzdü. Yüze ya
kın köyleri ve Ha -
zar isminde bir da 

nahiyesi vardır. U • 
zun zamanlar maden 

sancağı namile liva 

halinde idare edilen 
bu küçük kasaba 
ı 339 senesinde vilA· 
yet bile olmuş, bir 

Byfn S 

akan Mavidereden 
istihsal edilecek 

öucuk sene kadar bu '·-- b :-.-: ü--ı 
ETganide akan Mavi dere "e üzerindeki köprü gözünden ~a anını gvru.n i ... şekilde idare edilmiı mı b k krom 

tir. Bilahare gene kazaya tahvil madenin ihtiva ettiği külçelrin muhtelif Etraf dağlar de r, a ır ve 
edilınişd.ir. Burada 90k zengin iki madenlerle karışık olduğu anlaşılmıştır. madenlerile doludur. Bu dağların arasın· 
maden vardır: Biri krom, diğeri bakır Bu meyanda cüz't miktarda altın ve gil- dan akan ve adetfı çivitle boyanmış gibi 
madenidir. Krom madeninin tesisatı müş te vardır. Kasaba karşılıklı üç yalçın olan sayısız mavi ve zehirli sular aşağıda 
bitmiş yeni ikmal edilen tesisatı havaiye ve dik yamaçtan ibaren olup bu dağların Dicle nehrine karışır gider. İşlenen krom 
ile maden kütleleri istasyona indirilmcğe arasında koyu mavi çini renginde bir su madeni knsabanın otuz kilometre şar • 
başlanılmıştır. Bakır madeni tesisatının akar. Bu dereye bir demir parçası dü se kında. bakır madeni ise kasabanın he
fkmali için ise gece gündüz altı yedi yüz ~e>rhal bakıra inkırnp eder, bu akan d~- men içinde gibidir. Her iki maden de a
runelc müna\·cbe suretile çalışmaktadır. renin suyunda bir haylı bakır sülfat dö- nonim şirket halinde Etibankındır. Bir 
Şimdiki faaliyet ihzari vaziyettedir. Her kiiir, as!t sülferik ve daha bazı maddeler kaç gün evvel maden kayalarını tabanca 
şey hazırlanmakta, madenin bulunduğu vardır. Mnsmavi renkte olnn bu sudan ile delmekte olan Yozgatlı Tevfik çavu~ 
mahallin gl'niş mikyasta üzeri açılmakta- madde ve cevher istihsali düşünülmüş _ tnbancanın sarsıntısından yıkılan bir yı· 
tır. Bugün madenfo üzcr.ndc ancak sekiz tür. Bu iş için tesisat yapılmaktadır. Ya- ğın altında kalmış, üç büyük kaya par· 
metre kalınhğında bir tabaka vardır. kında istihsalata başlanacaktır. Bu suya çasmın bitleşerek husule getirdiği bo§ . Bu da kaldırıldığı takdirde maden bütün 

Roc: ismi verilmektedir. Eski zamanlarda luk arasına düşmek suretile kurtulmuş. çıplaklığı ile meydana çıkacaktır. :ı: 

Memlekete pek büyük bir gelir temin buradu iptida! bir şekilde pek çok bakır tur. 
edecek olan bu iş ancak 938 senesi hazi- çıkarılmıştır. Ötede beride bu iş için ya• Çok derin bir taş ve toprak tabakası 
rıın iptida~ıncla cevher istihsaline baş - pılnn kovuklar, kuyular göze çarpmakta- altınd:ı kalan Tevfik çavuşun kurtulması 
tanmak suretile tahakkuk edecektir. Bu r.lır. bir mucized!r. 

ındıksuyu muhtarını 
öldür 

Geyve (Hususi) - Doğançay nahiye-ı 
sine ba~lı Fmdıksuyu köyü muhtarı İs
mail oğlu Ömer dağda ölü olarak bulun
muş, muhtıırı kimfn ve ne suretle öldür
düğü anla~ılamamıştı. Elde hiç bir ip 
ucu olmamasına rağmen, zabıta sıkı bir 
tnhkikııta gırişmiş, iki gün içinde katili 
bulmuştur. Katilin, Ömerin knyınbirnde
ri Softa oğullarından İbrahim oğlu Hü
seyin olduğu ve cinayetin de bir kadın 
meselesi yüzünden işlendiği anlaşılmış
tır. Hüseyin, C'niştesi Ömerin erkek kar
deşinin kmısıle alakadar olduğunu sez
diğini buna tah&mmül edemiyerek bu 
cinayeti i lediğinf itiraf etmiş, cinayeti 
nasıl işlediğini şöyle anlatmıştır: 

- Bir aydanberi onu öldürmeyi düşü
nüyordum. Eniştem benim kendisine 
düşman olduğumu bilmediği için, günün 
b!rinde benden biı fenalık göreceğni hiç 
hatırına bile getirmezdi. Vak'a günü, sa
bahljyin, kendisine arkadaşlanndan bi· 
rfnin Zıpkıderesinde kendisini bckliye
C'-<'ğini söylPdim .. inandı. Ben de mavzeri

bulundu 

Kam 
Hüseyin 

Maktul muhtar 
Ômer 

ıni nlarak ondan evvel Zıpkıderesine git
tim. Oradnki ormanda pusu kurup bek
ledim. Eniştem eelince, gizlendiğim yer
den mavzcrimi doğrulttum.. üzerine atct 
ettim. Karnından yaralandı.. yüzüstü 
yere düştü ve öldü. 
Yanına gittim. Üze.rinde bulunan polis 

tabancasını aldım. Kimseye sezdirmeden 
* !töye döndüm. 

1 : Ertesi gün, cesedi bulup köye getirdi
IPr. Ben de, herkes gibi taaccüp ettim ve 
cPnaze mertısim:nde bulundum. Ölmesile, 
<'.niştemin altı, yakalanmakla da benim 
yedi çoc'J~umuz yüzüstü kalmış oluyor
lar. 
Şimd. hiç bir şey düşünmüyorum. Za

bıtanın ııa~l olup ta beni elde ettiğine 
hayret ediyorum. 

Katil adliyeye verilmiştir. Yakında 

nıuhakeme>sine başlanncaktır. 

Bitlis parkı 

Antep b~lediye 
reisi açığa ç1karıldı 
Şehrin su tesisatını yapmayı 

taahhüt eden şirket 
protesto edildi 

Gaziantep (Hususi) - Belediye reisi 
Hamdi Kutlar, başmüfettiş Hacı Hüsnü
nün iki aydır yaptığı tetkikat neticesi a
çığa çıkarılmıştır. N ctice hen uz belli de
ğ:ldir. BelC'diye bütçesi iki yüz bin lira
dır. Üç sene evvclisinc nisbetle bir ~isli 
artmış olan bu para ile 937 de şehir ve 
şehirli ihtiyaçlarından bir çoğu daha gi
derilecektir. Belediye, şehir su tesisatını 
tnahhüt etrr-iş olan şirketi protesto etmiş
tir. Buna sebep; şirketin taahhütlerini 
vaktinde yapau:.mış olmasıdır. Bu ay 
gayesine kadar bitirilmiş olması lazım 

gelen bir kısım tesisata henüz başlamııdı
ğı anlaşılan şirkete bir ny mühlet v~ril
mi~tir. Bu müddet zarfında taahhütlerini 
gene yapmsdığı takdirde mukavelenin 
feshi cihettne gidilecektir. 

Mimar Yansene vcrilmi§ olan şehir 

imar plfını bu sene tesellüm edilecektir. 
Pliin on dört bin lira ücretle ihale edile
cektir. Ve Lazı kısımlar teslim alınmıştır. 
Şehrin dahil ve etrafına ait harito da 
mühencis Hozlere verilmiş ve tamamlan
mıştır. 

Bu yıln aft programa geniş bir garaj 
inşası d:ı dahildir. Belediye binası yeni 
ba .. tun tamir olunmuş ve bu tamir bele
diye binasına yeni bir şekil vermiştir. 

Bayramiçte buz pahah 

- Baba sana bir şey sora
cağım.. ... Dün annemle komşumu

zun davasını dinlemiye git-
.tniştik. 

. .. Orada kadınlar gibi si
yah mantolar giymiş adamlar 
i<>rdüm .. Bunlar avukatmış. 
Niçin manto giyiyorlar?. 

Hasan Bey - Onlar da çok 
konuşurlar da ondan oğlum .. 

Bltliste belediye hasıl olan mutabakat üze
rine belediye parkı askeri mahfele devredll
mııtır. Park hoş bir surette tarh ve tanzim 
edilerek: umumun sl.yaret n iaUfadeaiııt a -
çılınışt.ır. 

. Bayramiç (Hususi) - Kazamız Kaz
dağı eteğinde olmasına rağmen kar ve 
buz çok pahalıdır. Esnaf, Kazdağındnn 
karın kilosunu beş kuruşa getirtmekte, 
halka ise, rica ve minnetle, on kuruşa sat
maktadır. Y&zın bu sıcak günlerinde, 
halk, bu vaziyetten çok şikayetçidir. 



1 Sayfa 
.. 

Anlıara mektupları ı 

" Bahçıvan mektebi,, nde 
istif ad eli bir saat •• 

Bu mektep, memleketin ve baş şehrin büyük bir 
ihtiyacını karşılayacak değerli elemanlar yetiş~irecektir 

Ankara: 1 Temmuz 
Bunaltıcı sıcaklar başladL Fakat An

karanın serın gecelerine de doyum ol
muyor .. Dün Meclisin önünden istasyo
na uzanın akasyalı geniş caddeyi takib 
ederek Hipodromun içinde ve bir köşe
de kurulan bahçıvan mektebini ziyarete 
gittim. 

Tek katlı, zarif bir Ankara villasını 
andıran mektebin koridorunda karşılaş
tığım s<-mp::ıtik yüzlü bir gence, müesse
se dircktC:rünün nerede bulunacağını 

sordum. 
- Burada ve benim! 
Dedi. Bir lise talebesi kadar genç gö

rünen direktörle müessesenin diğer kı
sımlarını gezmek için bahçeye çıktık. 
Paraşüt kıılesinden Hipodrom tribünle
rine kadar uzanan bahçe, henüz bozkır 
halinde ... 

Genç direktör: · 
- Fakat, diyor, burasını, bir yıl sonra 

gördüğünüz zaman şaşacaksınız. Bu bom
boş saha, rlünyada bulunan bütün ne
batları kucağında toplayacak. Bir yıl 
içinde, burası, Türkiyede eşi olmayan 
modern bir botanik bahçeye kavuşa

caktır. 

Bahçede? kazma ve küreklerle çalışan 
talebeler, geniş bir yol yapıyorlar. 

Onları biraz seyrettikten sonra, came
kanların bulunduğu tarafa doğru yürü
yoruz. 

- Tam bir botanik bahçe elde edebil
mek için camekanlara çok ihtiyaç var
dır. Dı~anda yetişmiyenleri camekan al
tında, kalonfer vcısıtası ile yaşatacağını, 
ayni zamanda, nebatların ne şekilde üre
tı.ldiğini öğretmek için de, camekanlara 
muhtacız. Çelik, aşı, daldırma nasıl ya
pılır; bu dersler, camekanda, çok güzel 
gösterilir ... 

Sınıfların bulunduğu binaya gelmiş

tik. Burası da, idari işlere ayrılan ilk kı
llln gibi tek katlı ve küçük bir bina. 

İki sınıfı, bir yemekhanesi ve bir mut
fağı var Bu yıl mektebe 30 talebe alın
mış. Seneye, talebe mikdarı 50 ye çıkarı
lacak ve icab ederse bir paviyon daha 
ilAve edilecekmiş. 

Direktör Mehmed Ali Uluçam diyor ki: 
- Billıa2sa, tatbikata fazla ehemmiyet 

verilecek.( Çocukları, ziraatin ve bahçe
ciliğin hemen her şubesinde çalışabile

cek bir hale getireceğiz. Bağcılık, hay
vancılık sütçülük, meyvacılık, modern 
bahçe dekorasyonu, buket tanzimi, bah
çede ve s3Jonda ne gibi çiçeklerin nasıl 
yetiştirileceği hakkında, tam bilgi veri
lecektir. Çocuklar, hususi kamyonumuz
la civar köyleri gezecekler, bu suretle, 
Ankara m~batlarını tanıyacaklardır. Tah
sil müddet! iki senedir. Bir yıl da, staj 
devresi vardır. 

' Henüz eşyasızlıktan çıplak bir halde 
bulunan direktör odasında, şuradan bu-

radan tedlrik edilmiş sandalyalarda otu
ruyoruz. Mektebin üç öğretmeni, direk
tör ve ben, Ankara bahçeler müdürü Rı
ıa Uluçam1 dinliyoruz: 

- Bu küçücük müessese, modern zi
ra::ıtin tckE>mmülü için çalışacaktır. Bili
yorsunuz ki, mühim bir memleket dava
sına, henüz el attık: Köy kalkınması ... 
Köyü yükseltecek elemanlardan en bi
rincisi Iföy muallimidir. Halbuki, henüz, 
köylerimizi!ı dörtte üçünde muallim 
yoktur. Kültür Bakanı Bay Saffet Arı
kan, bıı yokluğu telafi için eğitmenler 
kursları açtı ve güzel neticeler elde etti. 
B. Saffet Arıkan, olgun bir köycüdür. 
Bizim fikrimizi beğenirler ise, köylüye, 
iki yoldan ve kısa bir zamanda muallim 
yettiştirmiş olacağız. Hemen her vilayet
te birer bahçıvan mektebi açılmalı, bu
raya yalnız köy çocukları alınmalıdır. 
Bir vilayette yüz köy varsa, her köyden 
birer çocuk getirmeli. Bu çocuklar, iki 
yıl içinde modern ziraat hakkında tam 
fikir e:iinecekleri gibi, bir köyün ziraat
~ ne gibi vasıtalar ve şeraitle ilerliye
ccğini de kavrayacaklardır. Bu suretle 
bunlar memleket ziraatinin birer mani
V{'lası olabileceklerdir. 
Rıza Uluçam, limonatasını içtikten 

sonra devam etti: 
- Bize, nazari bilgili köylüden ziyade 

ameli köylii lazım. Muallim mektebi va
sıtası ile istediğimiz köylüyü elde ede
meyiz. Çünkü, vaziyet malfun. Köy ço
cukları. ancak 4-5 ay mektepte kalabili
yorlar. Di~er zamanlarını tarlalarında, 

ta Etiler zamanından kalma vasıtalarla 
çıı)ışmak surctile geçiriyorlar. 

Köylüye okuma zevkini aşılamak için 
gidilecek yc:l, ziraat yoludur. 

Buradan çıkacak gençler, kış günü 
köylüye okuma öğretecek, yazın da tarla 
başında, modern ziraati gösterecektir. 
Bilhassa, bu yollardan yürümek suretile, 
muhakk::.k ki müsbet neticeler elde ede
ceğiz. 

Macar ve Bulgar köylüsü, bu şekilde 
yükselmiştir. Oralarda, hala, küçük zi
raat mektepleri vardır. Fikrimizce, şehir 
ç0cuğu, bir köy çocuğu kadar köyde mu
vpf fak olamaz. Çünkü, köy çocuğu, ta
biati sevmiştır ve tabiatin dilinden ça
buk anlar. Bakın, talebelerimiz yirmi 
glin içinde bütün ağaçları, Ankara ne
batlarmı tanıdılar ve şimdiden aşıyı, fi
dan yetiştirmeyi öğrendiler. Meğer, köy
liimüzde, tahminimizden fazla kavrayış 
ve anlayış kabiliyeti varmış ... 
Kısa bit ı::ükUttan sonra sözüne devam 

ediyor: 

- Bu suretle yetişen köy öğretmenle
rine ma:ış lazım değildir. Bunlara 10 lira 
verilir ise kafidir. Kendi tarlalarını da, 
köylü emece suretile ekebilir. Muhterem 
Kültür Bakanı fikrimizi beğenirler ise, 
bu yoldan gidilmek şartı ile köy dava
mızda yüzde yüz muvaffak olmuş sayı-

tÖNÜL iSLERI. 
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Ollugucularıma 
Cevaplarım 
'.Ankarada Bay E. E. ye: 
Bir erkeğin bir kıza aşkını ilAn et· 

mesi için ancak dört vasıta vardır: 
1 - Mektup yazar. 

Bu ancak mektep sıralarında müra· 
caat edilen bir usuldür, bu usule mü
racaat cden!n ekseriyetle belAhetine 
hükmedilir. 

· 2 - Bilvasıta haber yollar. 

Bu, hım da, erkeğin de ayni dere· 
cede dostu olan emin bir üçüncü §ah
llll bulunması imkansızlığından dolayı 

tatbik edilmesi zor bir usuldür. Esasen 
müraca:ıt eden adamı da beceriksiz 
gösterir. 

3 - Kıza baygın nazarla b~kar. 

Bu da, yapanı gülünç mevkie sokan · 
bir usuldür, netice de vermez. 

ol - Kıza bizzat müracaat eder. 
En kestirme yoldur. Ekseriyetle 

müsbet netice verir, aldığı netice men· 

fi de olsa bayanı küçük düşürmez. 
Mahcubiyetiniz manimiş, kıza veya 

ailesine müracaat edemezmişsıniz, ça
resiz ilk üç usulün neticeleri ile kar-
şılaşacax sınız. · 

* Unutmadan kaydedeyim: Bir de be-
ıinri usul vardır ki, yekdiğerinden az 
çok farkla binbir çeıitte tatbik edilir, 

bu usulü ancak samimi ilşık olanlar 
bilirler ve kendiliklerinden keşfeder
ler. 

* Ankarada Bayan S. Ç. Y. ye: 
Hukuk Fakültesinden Bay R. yı se-

viyorsunuz, aşkınızı ona bildirmek is

tiyorsunu, benden fikir soruyorsunuz, 
fe~a değil. Eğer erkek olsaydınız, size 

yukarıki satırları okuyunuz derdim. 
Kızsınız, söyliyeceğim tek cümleden 

ibaret kalacak: Erkeğe aşkınızı ilAn et
miye kalkışırsanız onu kendinizden e

bediyen uzakla§tırmı§ olursunuz. 
TEYZE 

SON POSTA 

Tif osuz tarafından bir su 
Önümde bir gazete var.. bu, evvelki 

günkü Son Posta! Birinci sayfada çift sü
tuna dizilmiş bir yazının ba§lığım oku
yorum: 

cSıhhat Vekd1etinin tifoya kaT§ı aldığı 
yeni tedbirler.~ 

İkinc.i sayfayı açıyorum .. Sözün Kısası 
sütununda Ercümend Ekremin: cTerkosa 
tarziye,, başlıklı yazısı, yazıdan bir iki 
satır okuyayım.. diyorum. Bir iki satır 
derken sonuna kadar okumuşum .. mevzu, 
gene ~ifo. 
Sayfayı rev1riyorum .. cSabahtan Saba

ha, yazan: Bürnan Cahit c.Menfi ted
birler> yazısına cTifo VaT> cümlesile baş
~amış. 

Şimdi dördüncü sayfadayım, birinci 
sayfadaki cSıhhat Vekaletinin tifoya kar
şı aldığı yeni tedbirler> başlıklı yazının 

iki sütunluk mabadı orada .. 
Bir sayfa daha çeviriyorum. Sayfanın 

tam ortasında yani bu sütunda benim ya
zım .. tifodan bahsediyorum. Yazı kafi 
değilmiş gibi üstelik bir de eli tırpanlı is
kelet resmi, yani tifonun sembolü' ilave 
edilmiş. 

Aklıma bir hikaye geliyor: 
Adamın bırini yemeğe davet etmişler. 

Masaya oturulmuş. İlk yemek patlıcanlı 
çorba imiş, arkadan patlıcanlı kebab gel
miş daha arkadan imam bayıldı, daha ar
kadan patlıcan dolmasL Adam Ufağı ça
ğırmış: 

- Bana, demiş, patlicansız tarafından 
bir su getir! 

Ben de onun gibi: 
- Tifosuz tarafından bir haber, bir 

mükaleme, bir ses yok mu? 
Diyorum; sokaktan geçen, bardağı be

li!Jde destı.::;f elinde sucunun sesi yük~ 
seliyor: 

- Haniya, Kırkçeşmeden içen! 
lMSET --···············-··-·-·····--·-.. -------••'--

lacağız Çekirdekten yetişme, modem 
ziraat öğrenmiş bir köy çocuğunun, kö
yünde ne büyük faydalar temin edeceği
ni, iki yıl sonra herkese göstereceğiz. Ay
n] zamanda bize, bilhassa bahçe ustaları 
lazımdır. Bu işir şimdiye kadar bahçeden 
anlamıyan elemanlar yapıyordu. Helı 

bahçeli Ankarada, hemen her ev, yetiş
tireceğimiz çocukları kapışacaktır. 

- Ne gibi dersler gösteriyorsunuz? .. 
- Buraya ilk mektep mezunlarını alı-

yoruz. Daha fazla tatbiki ziraat dersleri 
göstereceğiz. Kültür Bakanlığı, fikrimi
zi kabul ederse, tarih, coğrafya, yurtbil
gisi gibi derslere de yer verilebilecektir. 

Kalkarkm, genç direktör, duvar dibin· 
de duran bir fidanı gösterdi: 

- Olimpiyat birincisi Yaşara verilen 
fidan, işte ... 
Çıkıyordum. Direktör Mehmed Ali U

luçam: 
- Bir de, fidanlığımızı görmek iste· 

mez misiniz; dedi. 
Mehmed Ali Uluçamın idare ettiği 

kamyonla, Hipodrom sahasında, Akköp
rü yolu boyunca, uzanan fidanlığa geldik. 

- Bura-ıı da, bir yıl evvel bozkır ha
linde idi. 

Ve şimdi adeta bir orman haline gel
miş olan fidanlığı görünce, insan hayrete 
düşüyor ... 

- Zaten, yeşil Ankara birkaç yıl evvel 
ağaçsız. kupkuru bir bozkır değil miydi? .. 

Bir ıamanlar, Ankarada, tek bir ağa
cın yetişm1yeceğini iddia edenler pek 
çoktu. Ankaraya şimdi görsünler! ... 

Ankaralı 

Pastahaneler Ye ıekerciler kontrol 
edilecek 

Şeker, şekerleme, h elva, pasta ve 
emsali yapan müesseseler hakkında ya 
pılan talimatnamedeki mühlet 30 ha -
ziranda bitmiştir. Bir Temmuzdan iti
baren bu gibi imalathanelerin talimat
namede icap eden tadilAtı yapmtŞ ol -
maları icap etmektedir. B elediye şu -
belerine dün verilen emirde pazartesi 
günü bu müesseselerin kontrolüne baş
lanması bildirilmiştir. 

Pazartesi günü başlıyacak kontrol 
esnasında talimatnameye göre hiç bir 
tadilAt yapmamış olan müesseseler der 
hal seddedilecektir. 

Türk Evinin en şerefli an'anest 
kilerdir. Kavanoz, kavanoz reçelle
ri, gişe, §işe flllUplan olmıyan bir 
ev, çocuksuz bir yuva kadar nadir· 
dil'. 

Bu güze) an'aneınW yaşatalım. 

Temmuz 4 

Amerikalı bir milyonerin geçirdiği feci macera 

"Haydut Karım işığı ile 
ön~mde öpüşüyordu,, 

Mefluctu, serveti kansı tarafından hile yolu ile elindeq ' 
alınmıı, üstelik denize ablmak üzere bir vapura bind!ril• 
mişti. Oradan kaçtı. Şimdi mahkemede hesap soruyor 

- ·.ı 

Nevyorklu Mister Lewis, mülkleri, bir 
çok iirketlerdeki hisseleri ve . sayısını 

Tanrı bilir nakid parasile dünyanın en 
büyük zenginlerinden biridir. Paranın 

mutlaka saadet doğurmayacağını bir ke
re daha isbat eden canlı bir deli d.fYe gös
terilebilecek olan Mister Lewis, bütüp 
h::ıyatında mes'ud olamamıştır. İlk karı
sından ayrılmıştır. Çok sevdiği çocuğu 
ölmüştür. 1919 da düçar olduğu felç has
talığı ile 8ağ tarafı hiç tutmamakta ve 
kendisi de güçlükle konuşabilmektedir. 

Ağrıların ~iddetini bir an için teskin 
,E'debilmck üzere, kepdisini içkiye veren 
Lewis, yavaş yavaş alkolik te olmu~Ul' 
ve Adeta Şlribülleyli vennehardır. 

1919 da, bir berber dükkarurun mani· 
kürcüsü diye tanıdığı bir genç kızı, fim• 
di de büyük, yetişmiş, olgunlaımamıı bil' 
kcdın olarak gören Lewis'e, bu tesadüf 
eksir tesirini yapmıştır. Hastalıfı adeta 
geçmiş, kendisi de canlanmıştu>. Bu mu• 
cizeden büsbütün mütehassis olan Lewis 
1930 senesinde bu fettan kadınla evlen· 
mi§tir. 
Kadının mazi~ o kadar pürüzsüz de-ı 

];!adam .1.1ewis 

ğildir. O da, epleıımi§, boşanmıı, bir ço
cuğu vardır. Lakin, bu yeni evlilerin sa
adeti bu pürüzü görmiyecek, hatırlıya

MisteT Lewis 
idi. İki gardiyan gölgem gibi yanımdatı 
ayrılmıyordu. 

Yezid, hınzır kan (beni neye buraya 
kapadınız, ne istiyorsunuz) diye bağıı:• 
dun, çağırdım. Hastalıktan konuşanu• 

.1 ordum. Derdimi güçlükle anlatıyor, ke
limeleri bir araya getiremiyorum. Bu va< 

.ziyetten de istifade eden karım olaca:W 
qifte, söylediklerimi duymamış, anla .. 
mamış gibi davranıyordu. 

Beni buraya hapseden karımın, suç or• 
tağile birlik olup, neyim var, neyim yok• 
18, el çabukluğile, alabilmek için planla!\ 
kurduğunu anlamış bulunuyordum. Bu• 
nun için de kanun yolundan gitmekten 
ba§ka çare olmadığını pek iyi kestiren 
mel'un kadm, bir gün odama gelerek, 
ic:ı.b eden kağıtları imzalamamı, aksi tak
dirde, ölünceye kadar beni timarhanede 
hapsedeceğini tehdidlerle söyledi. Kağıt .. 
lardau biri, bankalardan birine yazılmı~ 
olan ve nezdlerinde bulunan 60 bin lira
lık hisse senedinin satılıp parasının ka .. 
rıma verilmesine dair bir emirdi. 

İlkönce ayak diredim, imzalamadım. 
Beni hastanede ömrün sonuna kadar bı .. 
rakacağıru, üstelik te ayrılacağını söy .. 
ledi. Daha başka şeylerle korkuttu. Yıl· 
dım. Ve bu mektubu imzaladım. 

mıyacak kadar geniştir. Onun için iki Gene bir gün, o suç ortağile hücereme 
sevdalı, milyonerin büyük yatile uzun Gene bir gün, o suç ortağile höcreme 

,b ir balayı seyahati yapmışlardır. ile bir de veka.Ietname imzalatmaya kal .. 

O zamandanberi yedi sene geçmiştir. kıştı ve (eğer bunu imzalarsan, on günde 
Şimdi 0 dünyanın en mes'ud adamıyım seni bura dan çıkarırım. Aksi takdirde 
diyen milyoner Nevyork mahkemelerine IE'n 'bilirsin) ciiye beni tehdid etti, kor
müracaat ederek ckepazelikte emsali ol- kuttu. Onun tesiri, nüiuzu altında idim. 
ıruyan k:uısı aleyhinde emniyeti iUiis- Ondan, öliımden korkar gibi korkuyor
timal, bedent nakiselerinden dolayı mu- dum. Hele bu karanlık, iç sıkan sanator
kabele edemediğinden tahkir> iddiasile yomda ömrümün sonuna kadar kalmak, 
dava açmıştır. Zavallı adam kansından beni büsbütün çileden çıkarmıştı. Bu se· 
çektiklerini §Öyle anlatmıştır: fer de yıldım, veka.Ietnameyi de, vasiyet-

nameyi de imzalamayı kabul ettim. Böy .. 
- Bir sabah karım, mutadı veçhile, lellkle ' bütün vanm yoğum karıma geç. 

bana sormadan ve nereye gittilini söyle· miş oluyor. zavallı kızım ise eli böğrün· 
meden evden çıkıp gitti. Alil vücudumla de kalıyordu. 
arkasından koşarak takib edemiyeceği.. Kızımla da temasa geçen büyücü ka. 
mi bildiğimden, bütün derdimi içime a- rım, onu da aldatmış ve hastalandığımı, 
kıtarak olduğum yerde kaldım ve içme- sanatoryomda yattığımı, çok iyi bakıldı• 
ğe başladım. O kadar çok içmişim ki ken- jlmı söylemişti. Ve yaptığı bütün melA· 
dime geldiğim zaman, bir hastanede bu- netleri ondan saklamış, kızımı ürkütmelC 
lunduğumu anladmı. Meğerse içkiden için de: (baban üç k~re intihara kalkıştı 
zehirlenmişim. Karrm bu alil vaziyetim- da biz mani olduk) demişti. 
den istifade ederek, bir arkadaşile el bir- Aıildim. biçare idim. Elim kolum tut• 
liği yaptı ve bütün emlakimi, hisse se- muyordu. Bu kadın beni eritmiş, mahvet
nedlerimi, paramı elimden almaya kal- miş, bütün ırademi ellinden almıştı. Ne 
kıştı ve gene bir gün hiç reyimi almadan yapabilirdim? Suç ortağının yanında, al• 
beni bir otomobile zorla bindirerek, meç- datıldığımı bile bile vasiyetnameyi im· 
hul bir şemte doğru götürdü. Nereye git- z:ıladıın. · Hususi noterime beni 
tikimi bilmiyordum. Nihayet bir yere bu elim vaziyetten kurtarmaları 
geldik. Buranın bir sanatoryom olduğu- jçin yazdığım mektubların da gene on• 
nu anladım. Beni burada bir odaya ka- lımn hain oyunlarile hiçbir zaman yer
padılar ve dışarıya da yalnız çıkmama l~rine gitmemiş olduğunu sonradan öğ· 
izin vermediler. Burası bir t imarhane ,rendim. (Devamı 8 inci sayfada) 
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merikan Boğası bugün 
Müliyimle karşılaşıyor 
~ aiabaluıcla p Miil&Jim pehlivan 500 

ela, 1•hat ta Amerikah, me,hur pmpiyonluk 
kemeriadea olacaktır. 

•o 

Uyku ıamplyınu 
- 1 KAD 1 1 

Bazan güze~ hazan çirkin 
görünmenin sebepleri 

Fazla el•lılrllı ,,,,,.,,., 
Ordaga lalı•ll 
Edilmelidir 
Adapa11n olnıyucaianmJlıdim Ah • 

met Billllil Şumnu bile ,..ılJli bir 
mektupta e!ettrik prbtlndeli latirdat 
edilecek 1 JDÜ)'Clll linmD IUiecU1ecell 
yer hatkmcla ;mideli blfhyan müna
Jrapl•n habrlalÜak diyor ki: 

- .._ 1* para ne hMtane, ne Jo1, 
ne ı..pllhane gibi yerlere lllfedilme-
meU. dolnıdan dolnı1a hat6mete .,.. 
d1erek ordunun m•Jdneleplrll,,,...e 
tahsis edlhnelidir. Bu mrep. ordu bel
ki bir bç tano. bir ild tanueJe. .. 
pa, maJdne1l tUele. ..... olar, .... 
• dalıtr .... pı.._, !eten'Nl'elaf 

ba parama orduJ• tahllll lçiıı mub•lr· 
Irak iri benden. fazla tanftarhk -
reoôlmlJr.-

* Tlrll: ifçlaiDID Wrla ,.W,.I 
Ankara okuyuea]anmızdaıı Yual 

Ayte)dıt bile ,_.. bir mektupta il 
hayahmızın en hama bir noktama 
buıyor: MemleUU. bir çok miieaese 
1erde miiteha1S11 olarak çahpn bir çok 
nıflhendiller vardu. Bu miihdill• 
kendilertne muavin ve yardımcı ola • 
rak ıene kendi 'Rtaııdaflanm bJUl
yorlar. Halbuki diler taraftan Türk~ 
çialn!a halda 1fldU1or ve açıkta bt
masmı _.,., olu)'OI'. BJI bu hw 
JlGkta1ı kıymetU Rafla BaJrenlJiıiw Ali 
~;ır.&WJıD111t:& 



• s.,ı. 

Yapılacak başka iş mi yok? 
Dün Amnsya valisinden mühim tel

grafla mühim bir tekzip tebliği aldık; 

kanun namına gönderilen bu tekzib teb
liği, şudur 

19 haziran tarihli gazetenizin birinci 
siltunmıda Amasyada bir kartalın kaçır
Jiığı çocuk ba.5hğı altında yazılan vak'a
nın hilafı hakikat olman hasebile mat
buat kanununun. macıdei m4hawaawa 
tPvfikan ayni sütunda tekzibini rica -
Vali T Oncel 

Bu tekzibi aldığımız zaman cidden 
memnun olduk. Çok şükür, Amasyada 
bir kartalın lT.r çocuğu kaldırdıiı hak
kındaki havadis yanlış i.mif. Böyle bir 
vak'a olmamış. Amasyada her şey tabii 
h::ılinde im:Ş. Amasya toprak:lannda asa
yiş berkemal olduğu gibi bu memleke-

Yepi ithalat rejimi 
Bugünlerde 
itan edilecelı 

tin havasında da çocuk kaldırma gibi cü- (Baştarafı ı inci sayfada) 
rümler ika edeb!lecek kanatlı §3.kiler Maliye Vekili İstanbuldan tedavi i-
yokmu~ı Eğer bu telgraf ge~emiş olsay- ıçin Avrupaya gidecek, İktısat ve Ziraat 
dı cok heyecan. ~e merak ıçinde kala- Vekilleri ise bir kaç gün sonı-a şebri -
caktık. Bunun ıç.ın muhterem Amasya nıize döneceklerdir. 
valisinin gazetemizi polis ve jandarma 1fl.. 
teşkilatına havale ile oradan oraya gön- +.~·tıs t ,.Tekil· c 1"1 B . "'T ı· d . " ıK a v . ı e a ay::ır. J.\ a ıye 
~ıp liızım g_elen tahkikatı ya~tırtarak Vekili Fuat Ağr.alı ve Ziraat Vekili Şa-

nıhayet son bır derkenar ile böyle bir kir K b' b b hk. k ı '-, ese ır u sa a ı e spres e sen -
vak anın ~reyan etmediğini meydana · · ım· ı H ~-- · t • 

ka--'- . . rf . . rımıze ge ş er, ayuo.ı µasa ıs asyo -
çı .ı.ıu.uı. l'"'" .sa ettığı gayretten mem- · • 

r- nunda hır çok zevat tarafından karşı -
nun olma:r.aya imkan yoktur. Amasya- ı ı d 
d . . h 1 ld anınış ar ır. 

a asayışın a e ar olduğu fikrini vere- ------
bilecek ve Dersim vukuatında olduğu gi- lf l 
bi Avrupa matbuatında mübalağalı akis- I-' ngilizlerle resim 
ler yapabilecek bir havadisin tekzibinde Mübadelesi yapıyoruz 

r 
Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

PAZAR 

(*) 

(Baştn:raf~ 1 inci 11ayfad.a) 
1 memiş ~ok kıymetli hatıraları ihtiva ıe

den 25 bin parça fotoğraf :ırardtı'. Bu 
fotoğraflar muhtelif cephe!erde alın -
mıştır. Fakat en çoğu Çanakkale~·e ait
tir. 

Tifo salgını arasında 
Yeni bir humma 

Teklif kabul edilmiş, askeri müze i-
daresi İngiliz müzesine gönderilecek 
fotoğrafları tesbite başlam~t.ı.r. Umu -
mi harpte İngiliz cephesinde alınmış 
\'e İngilizleri alakadar eden ı 5 00 ııe -
sim tesbit edilmiştir. Bunların tasnifi
ne baş1anmıştır. 

İngiltereden gönderilecek 25 bın re
sim tasnif edildikten sonra kıymetlile
ri müzede teşhir edilecektir. 

Bu sırada görduğiiıniis ve tifo diye 
şüphelendiğimiz nteşl1 hastalıklar ara -
sında uç günlük humma veyahut Papa
vaçı humması denilen üç ile be~ gün ka
dar devam eden bir hastalık da görüyo-

1 

ruz. Bu hastalık ekseriya yaz mevsimin
de b:ızı haşar:ıtın sokmasındnn lleri ge
len bir entandır. Hiç bir lbtllat yapmak. 
sızın ve nslft. vahamet göstermeksizin 
dört beş günde iyi olur. Esas müddeti üç 
gündür. Fakat bazan bir iki gün daha Çocub hapishanesi 
devam eder. İşte bu hastalığa J:ı şimdi 
tifolar arasında rastgel!yoruz. Üç dört (Baştrırafı 1 inci sayfada) 
gündenberi ateşli olarak yatağa düftm cuğun enerjisini baltalayacak her tür -
bazı hastalarda bir tifo başlangıcı diye 1ü amiller ortadan kaldırılacaktır. Ço
tertibat ve tedabir alınmak üzere iken cuk hapishanesinde demir çubuk gibi 
birdenbire ateşin düştüğünü ve h-ıstanın çocuğa hapishanede bulunduğu hissini 
iyi olduğunu görmekteyiz. Üç günlük 
humma hemen her sene bilhassa yaz veren tertibat kaldırılacaktır. 
mevsiminde daha çok görünür. Esaslı bir İzmirin Sağlık ovasındaki geniş .a -
ilacı yoktur. Kendi kendine lyl olur. Ba- razi ile İstanbulun Kilyos mevkünde 
zan müshil vermek icap eder. Kinin ve de birer modern hapishane kurulması 
asprin ve perhiz tatbik edtıegelen başlı- için tetkikler yapılacaktır. Hapishane -
ca tedavidendir. ----------------1 deki mahkıimların ziraatten başka sa-

<• ı Bo notıan kesip •ldaymn, 71'haı nayi hizmetlerinde de kullanılmalarına 
bir albüme yapıştınp kolleblyon ,. ... u. teşebbüs edilecektir. Yüz kadar mah -
Sıkıntı samaıııııızda ba utlar bir ••ldor 
C"ibl imdadmıııa yetltebillr. kfun Zonguldakta kömür işlerinde kul-._.;;.... ____ ..... .._ .... _______ , !anılacaktır. 
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Endiilus .Ş6valyesi 
Abdurrahman 

SOll PO.S'IA 

* Mahkeme- kadını da yakalamış, adalet 
huzuru.na çeknti~tir. Bakalım netice ne 
olacak? 

AçılAı Kapaıııı 
Anadolu om. " ISO 
peşin 00.00 W.00 

A. Şm. " GO n.dell 00.00 00.0J 
BomonU - Nektar v,oo O.OJ 

Aslan çimento 13.30 13.30 
Merkez bankaa 
İş Bankası 9,80 9,8) 
Telefon 8. -
İttihat ve Detır. 10.60 -
Şark netınnenl ı.ıs -
Terkoa 11.0.ı -

İSTİKRAZLAR 

Açıllf Kapamı 
Anadolu I pe. OO.JO oo.oo 

• I vadell 40.20 4l.20 
• n pe. oo.oo oo.oo 
• n va. 40 2.l 4'1 21 

Anadolu mü. peıtn •>0.0.) 00 OJ 
~ ..... llilliİllUliım ....... ..., 

Donanmamızın· dost 
Memleketlere 
Yapµcağı ziyaretlerin 
Programı 
Donanmamızın 1 5 ağustostan sonra 

dost Yugoslavya, İtalya ve Sovyet Rus 
ya limanlarına yapacağı seyahat ha -
zırlıklarına de...,am edilmektedir. Ha -
zırlanan proğrama göre donanmamız 
bu seyahati iki kafile halinde yapacak· 
tır. Birinci kafile Yavuz ile Kocatepe 
ve Tmaztepe torpidolarından mürekkep 
olacaktır. İkinci kafilede ise Adatepe, 
Zafer torpidoları, denizaltı gemileri ve 
denizaltı ana gemisi bulunmaktadır. Bi 
rinci kafilenin 15 ağustosta Sovyet Rus 
yaya, ikinci kaiilenin ayni tarihte ev
vela İtalyaya bilahare Yugoslavyaya 
uğramak üzere Akdenize doğru hare -
ket etmeleri muhtemeldir. Her iki ka
filenin seyahati 15 şer gün sürecektir. 

Jandarmalar için 
Ankara, 3 (Hususi) - Jandarma 

seyyar piyade komutanlarının 1500, 
jandarma mekteplerile tabur komu -
tanlarının da 1000 liraya kadar pazar· 
lıkla alını ve satım yapabilmelerine ba
kanlar hey'etince salahiyet veril.miştir • 

tiyor. Şunu da ilave edin ki; mesele çok gör. Ona vaziyeti anlat ... Emin olsun şekilde, Abdurrahmanın kuvvetlerini 
mühimdir. Bir saniye bile vakit geçı- ki, bu isyanı çarçabuk bastıracağım. her taraftan iz'aca başlamışlardL 
rilmesi caiz değildir. Oradan da muzafferen avdet edece- Abdurrahman, hakikaten insanlığın 

;>emişti. ğim ... Avdet ettiğim gün, hayatımın fevkinde bir kudret ve tahammül gös· 
lhtiyar çizmeci, derhal Abdurrah- en mes'ud devri başlıyacak .. artık ha- teriyor; her gün bir asi çetesinin üzeri

manm yatak odasına gitmi~ .. saraydan yatlarımız, bir daha ayrılmamak şa:rtile ne atılarak, bütün isyancıları parça par· 
Y aznıı: A. R. gelen atlının sözlerini tekrar etmişti. birbirine bağlanacak. ça tepeliyordu. 

Fakat bütün bu ziyaretler resmi- maksadım; yalnız bir hikaye söylemek Abdurrahman, derhal yataktan fır- Demişti. Nihayet, son asi çetesini de imha et-
yet hududunu tecavüz etmiyordu. Bil- içindi. LUtfen bu hikayeyi dinleyiniz. lamış .. çarçabuk giyinerek atına atla- * mişti Ve artık muzaffer askerlerınl 
hassa Madmazel Elizabetle olan müna- Demiş .. babası Tarif ile annesi Flo-, mış.. saraya doğru hayvanı dört nala Bu heyecanlı haber, şehri altüst et- toplıyarak (Narbon) a girmiş, hüklımet 
sebet, ancak derin bir hürmetle selam- rindanın aşk ve izdivaç macerasını sürmeye başlamıştı. mişti. Herkesin kalbine, bir korku gir- sarayına yerleşmişti Kazanılan bu bü-
laşmadan ibaret kalıyordu. -tıpkı annesinden dinlediğı gibi- Eli- Sarayın avlusuna girdiği zaman, hay mişti. Fakat, asileri te'dibe giden kuv- yük muvaffakiyeti de, bir mektupla 

Aradan; bir ay kadar zaman, böyle- zabete nakletmişti. Ve bu hikaye bit- retler içinde kalmıştı. Çünkü, sarayda vetin başına ,(Endülüs Şövalyesi) nin (Umumi Vali Sev.abe) ye bildirmişti. 
ce geçmişti. Artık aşkın kudreti kar- tiği zaman, aralarında şu kısa m uhave- bulunan askerlerin hepsi silahlanmış- geçtiğini öğrenen halka, sükiin gelmiş· * 
şısında sarsılan Abdurrahman, Elizabe- re geçmişti: tı. ti. Abdurrahman, b""yük b. . .. 
te aşkım söylemeye karar vemıiştL - Nasıl madmazel. bu hikaye hoşu- Derhal valinin odasına koşmuş: Kalbi, süktin bulmadan çarpan biri d idi İsy d la u il ı::;1~~-

Bir gün Anitayı gizlice kendi daire- nuza gitti mi?.. - Ne oluyoruz?. varsa o da, madmazel Elizabetti. O, et . 
1 

. ~ 0

1 
yıs ke d , tan u-

• v El' b 1 k disi" . b' E t n· b • t ·ı· Abd ahm h k t' . d me ış ennı yo una oy UK an sonra, sıne çagırtmış.. ıza ete en m ır - ve. :- . . . . . ıy~ ~gı_:ınış_ ı. • . se~gı ı urr .. anın are : mı_ uy- (Kurtebe) ye avdet edecek.. artık, ta· 
gece bahçede buluşturmasını rica et- - Mesel .... şımdı. sız ... Bır Florıhda Vah, buyuk hır telaş ile onu karşıla- dugu dakikadan ıtibaren kalbıne çoken mamil hak ett' vi saadet ,, k 

· t· 1m k · t · · · ? mış·. t b b" t .. ı- · ı· e ıg e ~V'UjCU"a mış ı. o a ıs er mısınız... ız ıra ı u- u.r u yenememış ı. 'lis' .1 bahf , .. .. . 
Anita, arnk Abdurrahmandan tama· Elizabet, sıkılarak cevab vermişti: - Emevi prensleri, gizlice (Narbon) Gerek ihtiyar çizmecinin, ve gerek se~f ı 1 e ıyarane omur geçıre 

mile ümidini kesmişti. Şimdi, bu vazi- - Evet.. ben de böyle bir saadete da toplanmışlar .. orada mühim bir ihti- Anitarun verdikleri teselli ve nasihat- ce F \: t 
yet karşısında, hususi menfaatlerini nail olmak isterim. lal hazırlamışlar. Halkı da kendilerine ler, ona kat'iyen kar etmemişti .. Artık a a ······ 
düşünerek Abdurrahman ile Elizabeti - Şu halde .. size, bu saadeti temin uydurarak hükiımeti ellerine almışlar ... bütün neş'esini kaybetmiş.. büsbütün 
buluşturrnıya karar vermişti. etmeyi vadediyorum ... Yarın valideni· Kışlalardaki askerleri sevkettiın. Bu- inziva bayatını tercih ederek, konağın tşIM ~itmiş .. orduya avdet ıçın ha-* 

* ze müracaat edeceğim. Evlenmemize radaki muhafızlara da hazırlık emri bir köşesine çekilmiştL zırlık emri verilmişti. Ertesi gün, sabah 
Mehtaplı bir geceydi. müsaade etmesini rica eyliyeceğim. · • 1im. Şimdi bu askeri maiyetine al. * ezanı okunurken, hareket edilecekti. 
(Kuğular Cenneti) nin o zarif köş- Tarifin oğlu da, Tarif gibi harGket Git, isyanı bastı:r ... Oranın mutasar.:-ıfı Abdurrahman, emsalsiz bir sür'atle Gece, sessizdi. Erken kalkılacağı için; 

künde, Abdurrahman ile Elizabet, bir- etmişti. Kalbi, aşkın tuğyanlarile fıkır sıfatile, bu hareketten sen mes'ulsün. ileri atılmış .. asileri, çok büyük bir şid- ortalık kararır kararmaz, herkes yatak-
leşmi-;' erdi. Uzun senelerdenberi, mün- fakır kaynadığı hctlde, büyük bir sabır Demişti. detle karşılamıştı. !arına çekilmişti. .. Hükfımet sarayının 
zevi bir hayat içinde yaşamakta olan ve metanetle hareket etmL~ .. elini genç Abdurrahman, bir an için sersemle- Berberi süvarileri, dayanılmaz bir her tarafını derin bir sükun sarmıştı. 
genç kız, ilk defa olarak genç bir er- kızın eline bile değdinnemişti. · mişti. Fakat derhal kendini toplıyarak: hücum ile asilerin saflap üzerine yük- Abdurrahman, bir müddet açık penre-
kekle haşhaşa kaldığı için çok büyük * - Ben mes'u1üm, öyle mi) .. Pekala .. lenmişler .. bunlardan bir kısmını kılıç- resinin önünde durarak bu sükfuı için-
bir heyecan içinde idi. Abdurrahman, ertesi gün, daha be- şimdi hareket ediyorum. tan geçirdikten sonra, diğer kısmını da de tatlı hülyalara daldıktan sonra; ya-

Abdurrahman, onun bu heyecanını nüz uykuda iken, saraydan bir atlı gel- Diye cevab vermişti. firara mecbur etmişlerdi. vaş yavaş soyunmuş; yatmıya hazırlan· 

hissettiği için son derecede zarifane ha- miş; büyük bir telaş ile ihtiyar çizme- * Emevi prensleri, kurnaz davranmış- mıştı. 
reket etmiş: ciye müracaat ederek: ihti- lardı. Ellerindeki kuvvetleri, (Narbon) O zaman, ağır ağır kapı açılmıştı. t-

- Madınazel!.. Fazla helecana kapıl- -Çabuk, efendinizi uyandınn. cU- havali.sinin sert taşlıkları ve geçilmez çeri, bir baş ve bır kol uzanmıştı. 
mayınız ... Sizi buraya davet etmekten mum! vali Sevabe acele kendisini i · 
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Hikayeleri 
BÜYÜK 

AŞK 

ROMANI SİY AHLI HAY AL .. 

- Hele sızın de 
bütün gece hep baş· 
kalarile dans ettiği· 
nizi gördükten soıı · 
ra, değil mi? .. 

- Buraya gel • 
meden evvel, apar · 
tımanda ,yaptıkları · 
nız gözümün önün· 
de dururken gelip si 
ze, haydi dans ede
lim, diye yalvara • 
tnazdım, sanırım! .. 

- Üstelik, Cevad 
Rasim gıbi yeni bil 
ahbap ta bulunca! .. 
O Cevad Rasim ki, 
vlamak için hep de 

evli barklı, toy ka -
dınları seçer!. 

Süheyla sesini çı~ 
karmadı; kaşının bir 
Ucu kalktı, başını çe 
Virdi. Hüsamettin 
büsbütün i)fkelen -
tnişti: 

·-==-
Yazan: K. A. 

- Hem bu herif, 
~izi daha bu akşam 
Ilk defa görüyor. Nasıl oluyor da, size - Fakat, bu işe bir son vermek la-ı kıracak, incitecek kadar sert sert ko
bunları sormıya kalkıyor, ne karışı- zım!.. Ne yapacaksak onu kestirsek ... nuştular. Sonra Talat Süreyya, Sühey
Y.?r?.. Saygısızlığın bu kadarı da gö- Hem vakit kaybediyoruz, hem de pa- layı bir kere daha selamladı, çekildi.. 
ı·ulmemiş doğrusu!!! ra... Cevad Rasimin masasında oturan 

- Ben, saygısızlığın eni sonu olabi- Talat Süreyya kıpkırmızı Jldu. Kaş- gençlerden bir kaç tanesi, o aralık, ko-
leceğini zannetmiyorum. Buna gelince- lan çatıldı. Hiç liıf kaldırmıyan bir ya- şa koşa yanlarına gelmişti. İçlerinden 
Ye kadar daha ne kadar saygısızlıklar radılışı vardı: birisi: 

görüyoruz!. - Bu işi bitirmeği, sizin kadar ben _ Neredesiniz Allah aşkına, diyordu, 
- Gene mi başlıyorsunuz?.. de istiyorum, fakat .... diye başladı; ne- birdenbire görünmez oldunuz! .. 
- Hayır, hem bir daha ağzımı bile den gelemediğini, bu işleri y.oluna koy- Öteki de: 

açacak değilim. Mademki birbirimi;o c mak için de neler düşündüğünü anlat-\' 
- Dünya böyle mi oldu?. aıye yılışı-erdiğimiz sözü ilk önce siz bozdunu.1.. mak için bir kaç söz söyledi. İkisi de 

A • b' yordu. Bizim bildiğimiz herkes, bir ka-<l.l'tıan bir dedikodu olmasın, günun ı- dik, katı bir sesle konuşuyorlardı. Hü-
r· dını kocasının elinden almıya çalışır. ,ı_rıde bırbirimizden ayrılacağımızı şim- samettin, karşısındaki sanki şöyle böyle 
a d Bir kocanın karısını başkalarının eJin-1 en kimse anlamasın diye ben de ar- bir memurmuş gibi genç mühendisi a-t k b den alması nerede görülmüş) .. ı oşuna yere kendi kendimi ilzecek zarlamıya kalkınca o da onu hiç saymı-
değilim. Siz kendi beğendiğinızi yapar- yor gibi bir tavır takındı. Hüsamettin artık kendini tutama-
~ilnız, ben de kendi canımın ıstediğini!.. Süheylfı, bir adım geride durmuş, dı: 
~. - Bu heves, size bu akşam p,eldi, de- onlara bakıyordu. Kocasının hem böy- - Ne parlak esprit!. dedi, hunu şimdi 
gıl mn .. Bu küçük beylerle tanıştıktan le birdenbire kaba bir hüviyete giriver- kendi başınıza mı buldunuz, yoksa bir 
sonra pek başka oluverdiniz. Demek ki mesi, hem de demindenberi ıkisini de öğreten mi oldu? .. 
siz de bahane arıyor muşsunuz! .. Dün- altüst eden kendi derdlerini unutmuş Başka zamanda olsaydı ')u sözlerin 
den buna hazırmışsınız!. gibi görünmesi genç kadını biraz da sonu, mutlaka, kavgaya varırdı. Hüsa-

- Ne yapmışım acaba?.. şaşırtmıştı. Demek ki şu bir sene içimle mettin: «Başkalarının elinden almak 
- Daha ne yapacaksınız? .. Kaç za- bu genci sahiden, tanıyamamıştı. Her dediğiniz , nedir?. Kimin elinden?. Be-

mandır bekliyormuş gibi önünüze Hk gün yeni bir pozu beliren bu adamı na- nim karım şimdi kimin elinde imiş? . .> 

çıkan züppelerle dansa kalktınız!.. Kırk sıl olmuş da sevmişti?.. diye soracak, hepsinin başını rli>ndüren 
~ıl~~n alışık gibi durm~dan şampanya Asıl yanılan Süheyla idi.. . Hüsamet- içkiler onları büsbütün birbirine geçi
~Çtınız!.. Hele ~c~~d Ras~~]e pe~. ç~buk tin karısına karşı duyduğu öfkeyi baş- recekti. Fakat ötekiler işi pişkinliğe 
k~bap ol~v~r~ınıZ!. Ne ~ylese gul~ıyor, kalarından çıkarmak için zaten bahane vurdular. Hep bir ağızdan gülüşüyor-
.~ılıp dokuluyordunuz ... Zaten sızden arıyordu; Talfıt Süreyyaya da onun için lar, bağrışıyorlardı. 

Y~~ bulmasaydı, bunlan sorup araştıra- çatmıştı. İki genç birbirlerini eni konu (Arkası var) 

bıhr miydi?.. ~===~~~======================::. 
- Ben de sıze bunların hesabını ver-

rneğe mecbur değilim, sanmm. İstedi- , 
ğimle dans ederim, istediğimle konu
\:Urum, babam değilsiniz, kardeşim de
ğilsinız, kocam değilsinız, ne karışıyor
sunuz?. 

- Yalnız herkesin gözünde siz be-
nı.m karımsınız. 1 

- Bu kadarını da düsünüp kendimi 
Üzemem, doğrusu ... Hel~ bundan son· I 
ra anladım ki dünya varmış!.. Şimdıdcn 
sonra canım nereye isterse oraya gide
ceğım. Siz de kimi isterseniz onunla 
~~şer kalkarsınız. Apartıman sizin de
gıl ıni, isterseniz oraya da çağırınız. 

Büsamettin öfkeden kıpkırmızı ol
muştu. SüheylUnm kolunu koparır gibi 
sıktı: 

- Artık çok oluyorsunuz, dedi, bun
dan ötesine göz yumarım sanırsanız, 
Onda da aldanırsınız! .. 

Sühey:a silkindi: 

Kendine beyhude 
yere eziyet ediyor 

v o ... 
1 

var.{eıt ıstıı ab çekilir nıi ? 

AŞ, DİŞ 
ağrıları 

ye üşütmekten miitevellid bütün 

ağrı, sızı, sancılarla nezleye, 

romatizmaya karşı : 

Çocuk, boynunu ileriye doğru uzatmış 
boğuk bir sesle: . 

- ln:ınm bana, inanın diyordu, vallahı 
n!'lu görüyorum, baştan aşağı siyahlara 
bürünüyor. Yüzünü göremiyorum. Fa -
kat gözleri birer ateş gibi .. ah o gözleri 
rıfr oyabilsE>m, yahut o simsiyah vücudü
nü devirecek b ir daha kalkmamak üzere 
yere yıkacak bir şey yapabilsem, ondan 
kurtulacağım. 

Yaşı on beşten fazla değil. Pek çelim
si1 bir vüc•ıdü var. 

Gözleri donuk donuk parlıyor 

ve mütbi~ bfr korku içinde olduğu 

yerde titreyor. Karşısında oturan kadınla 
erkek mu7.t&rip gözlerle ona bakıyorlar. 
Kadın anacıı, öbürii, saçlarına kır düşmüş 
ciddi çehre:i bır adam, doktor. 

Çocuk b!rdenbire ellerile yüzünü ka
pnyarak hıçkıra hıçkıra ağlamıya başladı. 
Anası derin derin içini çekiyor. Doktor 
y<>rinden kalktı. Çocuğun yanına giderek 
elile başını tuttu. Yavaş yavaş saçlarını 
okşıyarak, gayet yumuşak bir sesle: 

- Sen rnaşaliah kocaman delikanlısın 
dedi. Böyle umacılara inanacak yaşı çok
t:m geçtin, halbuki .. çocuk silkinerek ba
şmı onun rlıerinden kurtadı ve bağırma
yıı başladı· 

- Size onu görüyorum diyorum. Ni
çin bana inanmıyorsunuz? Her gece ge
liyor, kapıyı yavaşça açıyor, yerden fış

kırmış simsiyah bir selvi gibi karşıma di
kiliyor. ateş gibi gözleri ile yüzüme öyle 
korkunç korkunç bakmasa ondan kork
mıyacağım. Faka-;: o gözler yok mu, o 
gözler .. 

Doktor kadına ümitsiz bir bakış fırla
tarak çocı.İğı:rı yanından ayrıldı. Sessiz 
adımlarla kapıya doğru yürüdü. Kadın da 
arkasından gittj, dışarı çıktıkları znman 
çocuğun i~ erde gem. ağlamaya başladı

ğını vt> boğuk bir sesle: c Ben ondan na
sıl kurtulacağımı biliyorum.-,. diye, söy
lendiğini duydular, kadın yüzü sapsarı 

doktora baktı. Doktor ağır bir sesle: 

- Artık hastaneye yatırsak daha iyi 
olacak, ded .. Orada daha esaslı bir teda
vi görecck!fr. 

Kadın in!c-r gibi mırıldandı: 
- Demek iyj o:masına imkan 

tık?. 

Daktor: 

yok ar-

1 - Şimdiye karlar yaptığımız bütün te-

l daviler tc~;rsiz kaldı dedi. Onun kafa -
sı"ldaki sabıt fikri silmeye imkan yok. 
Fakat bt.lki zamnn ve hastanede görece
z1i tedavi ile ~rne akli müvazenesine sa-
t:ip olabilir. 

- Of, canımı acıttınız!.. - Vah zavallı yavrum diye, hınçkırdı, 
Bir kaç dakika ikisi de konuşmadan bfr yıl e\'vcl hiç onun böyle olabileceği 

Kadııı: 

dans ettiler. Bir aralık Hüsamcttin du- aklıma gelir miydi? Hiç bir şeyi yoktu. 
ra]adı: b l Şimdi de C:iyie, kuzu gibi, kimseye fennlık İcabında güncle 3 k~şe alına i ir. 

- A, dedi, Taliit Süreyya burada e!tiği yok. BLıhrnn gelmediği zamanlar o 

~~!.. Bu ~~h yauhaneye gclmcdi; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ kadartahl;dirki_ah,bugfudüğünü~~ şununla konuşmak isterdim. •• d .. 
1 

I ; lcdiği siyahlı hayal yok mu? Bilseniz bn-
Uzun boylu. zavıf, alnı çok geniş, Dev.et Demiryo!ları ve Limanları iş~etme Umum i aresı 1 an arı 1 zan nh:)ıl dızlerıme sarılıp canncciğim 

s~_çları biraz seyrekleşmiş, fr.kat yüzü- g<'liyor, benı kurlar:t diye, ağlıyor. 
nun çizgileri bir kadın kadar düzgtin M h men bedeli 2700 lira olan bir adet mütenav1p cı:reyanla çalışır jenera- Doktor: 

.. zl ' u am b. dah' 
go ri çok canlı b:r genç, mMaların n- ıör ve teferrfü:tı 12.7.1937 pazartesi günü saat 10 da Haydarpaşa gar ınası • ı- _ Muhnkkak çocuğu hastaneye knldır-
ıasındn oturmak içın yer araştırıyordu. lindekı koın:ı;yo'l tarafından açık eksiltme ile sntın ah~acaktır. . nıahyız diye, tekrar etti. Siz de ne za-

Yazan : Peride Celal 

mak ister gibi başını salladı. Doktor göz,. 
}Pıinde müşfik bir mana belirerek on~ 
doğru eğildi, kulağına bir şeyler söyle~ 
Kndın gayet hafif bir sesle cpcki:t dcclf, 

* 
O günün gecesi idi. 
Hasta çocuğun odasına bitişik olan 04 

dada küçül· bir pıtırdı oldu ve yatağındq 
uyuyan çocuk hemen sıçrayarak yerindi 
doğruldu. Gczleri büyüyerek etrafın~ 

baktı. Soma dudaklarında acı bir gülil~ 
belirdi. Ace!e ile elini yastığının altına 
soktu ve o!·aci:m sivri uzun bir biçak çı .. 
kararak karyo:asmdan atladı. Oda ay ışı .. 
ğı sayesinde biraz aydınlıktı, çocuk bir 
yere .çarprr.amıya dıkkat ederek kapıya 
doğru yüri!aü ve ses çıkarmadan yavaşça 
k2pıyı açtı, o zaman dişarıya doğru fır
J;ımış gözlerindeki çılgın mana büyüdü, 
~lnının damarları şişti. Karşısında her 
zamanki gibi o siyahlı hayal dimdik du
ruyordu. Yalnız bu sefer onu görünce 
hemen ark<ısım dönmüştü. Çocuk dişleri 
birbirine vurarak: cAh, nihayet..:t diye 
mırıldnndı, ve bir sıçrayışta hayalin üze
rine atılıp elindeki biçağı bütün kuvveti 
ile hemen om:n sırtına sapladı. 

Biraz sonra od:ıdan elleri yüzü kan 
içinde. fakat yüzü memnun bir tebessüm
le aydınlık, çıktı C'or. kurtuldum,. diye, 
d~rin bir nefes al:ırak yatağına girip yat. 
tı. Başını yastığa gömerek kısık korkunq 
kııhkahalarla gülmiye başladı. 

Ertesi gün çocuğun annesinin kanlı ce
~e<lini sırtına saplı keskin bir bıçak ol
duğu hnlde odasında buldular. Polise ha
ber vri!di, tahkikatta çocuğun gece yarı
sı zaten hf':::- gün geçirmekte olduğu aklt 
buhrnnlarc!ön birine tutularak bu işi 

yaptığı, annesini öldürdüğü meydana çık. 
tı, yalnız b:-zı kimseler kadının gece yan
sı niçin givinmiş bir halde olduğunu, ve 
kPndisini neden müdafaa edemediğini an
lıyamadı. 

Halbuki mesele basitti: Doktorla ka· 
dın bir müdclcttenberi sevjşiyorlardı. 

Doktor gündüz kndının kulağına, gece 
b'r arblık bahçeye çıkmasını kendini 
hPkliyeclğini fısıldamış kndın da cpekJ. 
demişti. GPce olup, herkes uyuduktan 
sonra giyinmiş fakat tam odasından çı -
karken oğlunu karsısında bulmuştu. Bir
d!:>nbirc tcrn!Ja kapılarak geri dönmek için 
bir hareket yapmı~tı ve işte o sırada ç<>
cıığunun h'~ beklemediği ani hücumuna 
uğramıştı. 

Hasta çocuk şimdi bir akıl hastanesin .. 
ılc herkese s~yahn hayali nasıl öldürdü· 
ğiinü anl.ıtmakla meşgul, arada sıradn 
ağlıyarak ~nnesjni görmek istiyor. 

Doktora geFnce onun bu vak'ndan son• 
ra hayatı mahvoldu. Sevdiği kadının bu 
feci ölümü, hele bunun biraz da kendisi 
yüzünden olması ıztırnp içinde yuvarlan
masına sebl'P oluyor. Daima kendi ken· 
d:ne şöyle dü~nüyor: C'Eğer ondan gece 
bahçeye çıkmasını istemese idim, çocu
ğile araları'1da o meş'um tesadüf olmıya
caktı ve O!lU kaybetıniyecektim.:t 

Yarmki nushamızda : 
Oraya doğru j ürüdüler. Tali'it Sürey- Bu işı' girmek istiyenlerin 2021~ liralık muvakkat temı.nat ve k~_nunun tayın m:ındanber: onu yanınızdan ayırmamak 

yAa, onları görünce döndü. Stiheylayı se- t• Y• 'k' birlikte eksiltme günü saatine kadar komısyona muracaatları lfı- için gösterdiğınız inattan vazgeçmelisi -lamladı. Sonra Hüsamettine: et ıgı vesaı Je Yaz:m: Mark Yc>fetof 

zımdır. niz.. Rusçadan çeviren: Alaz - Affedersiniz, dedi, bugün size ya- d ı k d v t }maktadır (3632) Kadın arUk itiraz etmiyeceğini anlat- '---~---...:..-......;;;.... ____ _ 

ON DOLAR 
lancı çıktım; gelemedim!.. Bu işe ait şartnameler komisyon an parasız o ara agı ı . 
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TEFRIKASI 
-30-TalAt, Enver ve Cemal nasll kaçtılar, nasıl öldüler? 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 1 M. R!~:anozszea 
Cemal paşanın ölümü ile ittihat ve Terakki - Sovyetler •• 

münasebetlerinin dostluk faslı tasfiye edilmişti. Rustem 
Ancak, bu iddiada olanlar, en kuv· Cemal paşanın ölümü ile, İttihat ve sonra 

vetli delili olmak üzere, Cemal Terakki • Sovyetler münasebetlerinin 

Temmm 4 

Ziloğlu~ 
.. Rüstem, 

uyandı, gözlerini uğuşturduktan 
Hurap ortada görünmiyordu 

paşanın Tifliste daima hafiyeler dostluk faslı artık tasfiye edilmiş bu- Birinci konağa kira beygirle- Kafile .. yoluna devam etti ve geceyi {rap, nöbet sırası kendisinde olduğu için, 
tarafından takib edildiğini ve bu lunuyordu. İş, öteki meseleye, Enver ri ile gidecekler .. orada, kendileri ile bir yaylada geçirdL Hurap, şöyle di- uyanık bulunuyordu. Daşarıda, esteri~ 
itibarla kendisine yapılan hücumun paşanın isyanı bahsine kalıyordu. Bol- yanlarında götürecekleri iki adamın yordu: rin fazla kımıldandıklarını duyunca, 
hafiyeler tarafından görülmemesine, bi şevikler buna da fevkalade ehemmiyet binmelerine mahsus dört ester .. çadır· - Esterlerimiz canlı .. iyi yol aldık. esterlerin çalınmasından korktu. Çadır
naenaleyh katillerin takib edilmemesi- veriyorlar, o zamanlar ellerinde bulu- larını, erzakları ile eşyalarını yü!det- Dağı aşmak için daha dört günlük yo· dan çıktı. Esterleri saydı. birisi eksikti. 
ne imkan bulunmadığını gösteriyorlar- nan vasıtaların darlığına rağmen En- mek için de üç ester satın alacakiar .. eş- lumuz var. Hep, yokuş yukarı yürüye- Etrafına baktı. Ay ışığında, -.:sterin yüz 
dı. ver paşa aleyhine gönderilmek üzere yaları arasında, bir mikdar çay, Hin- ceğiz. Ondan sonra, ıssız, karlı tepeler- adım uzakta bulunduğunu gördü. Ken-

Hakikatte, o akşam benim bermUtad bir kuvvet hazırlıyorlardı. distan baharları, Çin kuma~ları bulun- den geçerek dağdan inmeye başlıyaca- di kendine: 
takib edildiğim muhakkaktı. Arkamda duracaklar .. böylece kendilerine tüccar ğız. - Vay mel'un hayvan! İpini kopar-
gizli yaverimin ayak seslerini duya du- E N V E R p A ş A N I N süsü verecekler ve uzun yolculukların- Rüstemle arkadaşları, dört günlük mış. Onu, yakalamak güç bir iş. "Üstü-
ya otele dönmüştüm. Cemal paşa · da ta- s o N s ERG Üz Eş Tİ da, kimsenin şüphesini celbetmeden yürüyüşlerinde, gittikce üşümeye baş- ne gidersem kaçacak. 
kib ediliyor muydu? Bu hususta bir yollarına devam edeceklerdi. ladılar. Nihayet, koyun derilerinden Diye söylendikten sonra yere uzan-
şey söyliyemem. Fakat, o tarihte, biz- Tifliste bir Şeytan Pazarı vardır. Rüstemle arkadaşları. ilk günkü yol· kürklerine sarılarak karlı tepeleri öy- dı. Yerde sürüne sürüne yürümeye baş-
lerin, yani İttihat ve Terakki döküntü- Tiflisin milli ve beynelmilel pazarı bu- culuklarını İran arazisinde yaptılar. lece geçtiler. Dağın öteki tarafında bir ladı. Tam estere yaklaşıp ta yerde sü
lerinin, hep şüphe altında bulunduğu- rasıdır. Adının Şeytan oluşu, rivayete ~kş.ama ~oğru, hududa ~akın Naşan günlük mesafede, konakladıkları yerde, rüklenen ipini yakalıyacağı ı:arada, ya
muza ve esasen şüphesi bol olan Çeka- göre, bu pazarda olup biten şeylere ı5:?1ı.?de bı~ kasaba~a .. geldıler. ~ura~a, küme küme taş yığınları gördüler. Hu· nındaki çukurdan, birdenbire, bir kaç 
nın herkesi takib ettirdiğine göre, Ce- şeytan'ın da akıl erdirememiş bulun- buyu.c~ bır hanı~ on~nde .beygı~l~rın- rap, arkadaşlarının bu taş yığınlarının, el uzandı. Boğazından, omuzlarından ya 
mal paşanın da takib edildiğine hük- masından ileri geliyor. Bu pazar Türk· den ındiler._ H~n~ı •. hır . ~ındlı ıdı, ve bu dağ başında ne diye ve kimler tara- kalıyarak, onu, çukura çekti. Ayağ& 
metmek mümkündür. Bu takdirde ka- !erin elindedir. Tiflis küçükken bu pa- Hurapı, eskı bır aşına gıbı ~~rşıladı. O fından böyle yığıldıklarını anlamak is- kalkan, üç kişiden biri ağzını tıkaçlar. 
tillerin bulunamayışını izah !)1Üşkül o- zar da küçükmüş. Galiba bizim İstan- da, hancıyı arkadaşlarına gostererek: tediklerini görünce, onlara: Bu yerin ken, diğerleri, kollarını arkasına bağ· 
lur. bulun her biri haftanın · başka bir gü- - Çok eski bir dostum! Hududun ö- Çermis derebeyliğinin hududu sayıldı- ladılar. 

O devirde Rusyada henüz merkezi nünde kurulan meydan pazarlarmdan tesinde cereyan eden her şeyi bilir. ğını. .yolcuların buraya cDua Tepesi• 
kuvvetin muhitteki nüfuzu tam ve 

1 
biri imiş: Küçük ve gayri muntazam, 1 ~endisinden emin olabilirsiniz. Bize, dediklerini ve yığınlara birer taş ilave * 

kat'i değildi. Acaba, merkezin arzusu hatta kısmen kaldırımdan bile mah- lazım olan esterleri, çadır ve eşyayı, sini uğur addettiklerini anlattı. 
ve malfunatı olmaksızın bu iş mah~l.li rum bir meydan. Tiflis büyüdükçe bu o.n~n vasıtası ile kolayca temin edebi- Gece, soğuktu. Üç arkadaş, çadırda, 

Rüstem.. şafak sökerken uyandı 
Gözlerini uğuşturduktan sonra, etrafı 
na bakındı. 

Çeka tarafından yaptırılmış olabılır pazar da büyümüş ve etrafı!la bütün lırız. kocuklarına sarınmış uyuyorlardı. Hu-
m~~? Ka&~~ Ç~a~n~ Erm~iKa&~~nın iktIBa~ fual~etini ~plı- D~L Hurapsö~e~~. H~dli, b~ -----~-~-~==~===~----~~==---=~• 

(Arkan Nr) 

nüfuzu fazla olduğuna göre böyle bir yan ticarethanelerden mürekkeb bir hassa Rüsteme dikkatli dikkatli bakı- ı• STANBUL TRAMVAY ŞiRKETİ 
ihtimal de hatıra gelebilirdi. Ancak bu alem vücuda gelmiş. Bugün ne bu pa- ~or?~· Sonra, Rüstemin kim olduğunu, 
ihtimali de hakikat haline sokacak or- zardan ve ne de Şeytandan eser kal- ısmını sordu. Hurap, evvelce !rnrarlaş· 
tada delil bulunmadığına göre bu hu- mış olsa gerektir; halbuki vaktile, Şey- tır~ıkları gibi, onun isminin Sohrap ol
susta da kat'i bir şey söylenemez. tan'ın pazar kurduğu bu muhitte bütün dugunu; Çermisteki akrabalarını ziy:ı-

Her ne olursa olsun, katiller buluna- iktısadi hareket Türkün elinde idi. Ki- rete gittiğini.. yolculuğunu rahat yapa
madı. Şüphe. ile bir .~akım . Er~eniler misi czade•, kimisi cob, kimisi, cycb, bilm~k iç~~ . k.endine . ~ü.ccar süsü vcr
yakalandı. Bır kaç gun katıllerın ,,.nla- bazısı Meşhedi, bazısı da Kerbelai olan 1 mek ıstedıgını .. kendısının, ona rehber
şıldığından veya anlaşılacağından bah- bu Türk tacirler, kazanmasını çok iyi\ lik edeceğini ve diğer iki arkada~larını 
sedildi, fakat, neticede bir şey çıkmadı. bilen ve yemekte imsaki seven bir tacir ise, yollarda esterlerine ve hizmetleri· 
Cemal paşa da bu suretle kim vurduya tipinin mümessilleridirler: Tıpkı bızim ne bakmak üzere, yanlarında bulun-
gitti. Kayserililer gibi. Bir Kayserili tacir ile durduklarını söyledi. 

Bununla beraber Tiflis hükumeti Ce- bir Meşhedi veya bir Kerbeiai arasında Rüstem .. hancının, inanmış gibi din-
mal paşaya büyük cenaze ırıerasimi hiç bir fark yoktur. O kadar fark yok- lerken, gözlerinin garib garib parladı
yaptı. Müzikası, askeri ve pek çok res- tur ki, faraza, bir Kayseriliyi biraz de- ğına dikkat etti. İçinden: 
mi zevatın iştirakile yapılan bu cenaze rince kazıyacak olursanız altmdan hiç - Bu da .. hudud üzerinde iki tarafa 
merasiminde Tifüs Türklerinin büyük olmazsa küçük çapta bir Alevi çıkaca- casusluk eden adamlara benziyor. Kim 
bir kısmı hazır bulunuyordu. Muhtar ğına göre onlarla bunlar birbirlerinin bilir .. belki aldanıyorum. 
beyle cenaze merasimi hakkında konu- ruh itibarile de aynıdırlar. Dedi; aldanmasına ihtimal vermesine 
şurken naşın Türkiyeye nakline intiza- Kayserinin olduğu gibi Şeytan Pa- sebeb te, arkadaşının Hindliye büyük 
ren tabutun şi'i camiine bırakılmasını zarının da kulağı deliktir: Etrafta o- bir itimad gösterme.si idi. Onun, bir kaç 
münasib görmüştük. Bunu da öyle yap- lup biten şeylere dikkat eder ve her şe- saat içinde, istedikleri yedi esterle, be
tık. Zannedersem, bir sünni cenazesi - yi duyar. Vaktile Şeytan Pazarı taciri raberlerinde götürecekleri ı:-şyayı, uy
nin bu suretle şi'ilere teslim edilişi ilk paradan bahsettiği zaman büyük ra- gun fiatlarla temin etmesini gördüğü 
defa vaki oluyordu. Kendilerine karşı kamlarla konuşurmuş. İnkıiabtan son- zaman ise, bunu, Hindlinin arkadaşına 
gösterilen bu emniyet ş~.'ile;i fevkalfı· ra bu rakamlar küçülmüş. Bununla be- samimi bir dostluk beslediğine hamle· 
de memnun bıraktı ve sunnılet de da- raber, Şeytan Pazan sekenesi her şeye derek verdiği hükümde aldandığına ka
rı~ma~ılar. Azeri T.?.r~eri a:~sı~~a rağmen para sahibidir ve bir çok mu- naat getirdi. 
Turkluk duy?u~u . şı ılık vew su~.n~~ık hitte münasebetleri vardır; seyahat et
duyg~suna bakımdır. Çarlı~ın koru~- miştir; görmüş, öğrenmiş ve ~icari mü· 
lemege .son derecede ehemmıyet verdı- nasebetler sahibi olmuştur. Kayseri bir 
ği bu eski husumet duygusu, 905 ihli- vilayet merkezidir. (Arkası var) 
lalındeıı sonra Ka&asyada tedricı?n ve --· ·-·· · · •· • • ···------
sırf Türklük duygusunun tesirile ken- f , 
diliğinden hafiflemişti. Bugün Kafkas- NIJbelçl 
yada sünnilik ve şi'ilik meselesi kalma· Eczaneler 
mış gibidir. 

Ba ıec• nöbetci olan eczaneler •anlar
dır: 
İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Pertev). Alemdarda: (Sırrı 

Asım). Beyazıdda: (Belkıs>. Samatyada: 
(Rıdvan). Emlnönünde: (Hüseyin Hüs
nü>. Eyüpte: (Hikmet AUamazı. Fener
de: <Emllyadl). Şehremininde: (Hamdi). 
Şehzııdebaşında: (Üniversite>. Karagüm
rükte: (Suad). Küçükpazarda: <Yorgl). 
Bakırköyünde: (Merkez). 
Beyoğlu cihetindekiler: 

* Esterler.. dinç hayvanlardı. Hudu
dun ötesinde uzanan çakıllı patikada, 
canlı adımlarla ilerliyorlardı. Yolun et
rafındaki arazi, gittikçe çıplaklaşıyor .. 
yeşillikler, ağaçlar seyrekleşiyordu. 

Yol, kayalıklar arasında yokuşlaşıyor .. 
uzaktaki, karlı tepeleri görünen dağla
ra doğru yükseliyordu. 

Kafilenin önünde Hurap gidiyordu. 
Onun arkasında, Rüstem ve yük ester
leri ve iki hizmetci ilerliyorlardı. 
Öğle zamanı, bir tepeciğin üstünde 

mola verdiler. Yemek yemiye başladı
lar. Bu sırada, çakıl taşlarına çarpa 
çarpa ilerliyen nal sesleri duydular. 
Biraz sonra, geldikleri istikametten, 
dört süvarinin sür'atli bir yürüyüşle 

geldiğini gördüler. Süvariler, onlara 
bakmadan, yanlarından geçip gittiler. 

Hurap .. gözleri ile süvarileri takib e
den Rüsteme baktı: 

İşte, İttihat ve Terakki üçlerinin i
kincisi de bu suretle hayata gözlerini 
kapadı. Hayatımızın ne kadar küçük ve 
ehemmiye iz hadiselerin tesirleri ve 
yardımlarile devam edebildiğ ini ölç- 1 

mek isteyenler, benim bu hadisede ni
çin bir şi'i camiinde, Cemal paşanın ta
butu yanında neden dolayı yer alma
mış ve kendi ayaklarımla yürüyerek 
onun cenazesini takib edebilmiş oldu
ğumu hatırlıyabilirler: Eğer Nebil be
ye yenilmiş olsaydım, hayatın tesadüf
lerine de mağIO.b olacaktım. Yenilme
mekle bu tesadüfleri ben yenmiş ol
dum! Hepimizin hayatı böyle hiçten, e
hemmiyetsiz hadiselerin tesadüflerine 
bağlıdır. Biz, bütün insanlar, hep böy
le küçük tesadüfler sayesinde yaşıyo

İstlklll caddesinde: (Kanzuk>. Dairede: 
(Güneş>. Topçularda: (Sporldls>. Tak
simde: (Nlzamcttln). Tarla başında: <Nl· 
had>. Şişlide: <Halk). Beşiktaşta: (Ali 
Rıza). 
Botaziçi Kadıköy ve Adalarda: - Bu askerler, hudud muhafızların-
Üsküdard:ı: <Ahmedlye). Sanyeı-de: <Os- dnn olacaklar.. fakat tuhaf şey .. yanı
manı. Kadıköyünde: Hi'lmmet, Rıfat). mızdan, bizi görmemiş gibi geçtiler; se
Büyüknda.da: <Halk>. Heybelide: <Ta- ıam da vermediler. Anlaşılan, pek mü-

ruz! 
..... n_a_ş_>·--------------= him bir iş peşinde koşuyorlar. ....... , ....................... , .............................. . 

Ev kadrnmm şeker k·uponu: 
Ev kadını, taze yemiş mevsimi geçmeden kllerint reçel ve şurupla 

doldur. Bu kuponları 30 gün neşredeceğiz. Onları hergün kesiniz, 
t2 

saklnymız. 30 tanesini bir seri halinde biriktirip idaremize getirenlere ve gön
derenlere bir numara vereceğız. Sonra ulusal ekonomi ve arttırma kuru
ntunun İstıınbul şubesi tarafından tayin olunacak bir günde bu numaralar ara
sında kur'a çekilecektir. İlk 25 numaraya yirmişer kilo, müteakıp 25 numara
ya onnr kilo, bundan sonraki 50 numaraya beşer kilo, 250 numaray& da lklşer 
kilo şeker verilecektir. 

Deyince, Rüstem, manalı bir tebes
sümle başını salladı: 

- Bu süvarilerin geçişi, bana iyi bir 
aıamet gibi görünmüyor. Naşandaki 
Hindli hancıya gideceğimiz yeri söyle
diğimize iyi etmedik. 

Hurap .. Hindliyi on beş senedenberi 
tanıdığını.. Midya arazisine her geçi
şinde, kendisine, pek büyük yardımlar
da bulunduğunu .. onun bir casus olabi
leceğine .ihtimal vermed!ğini söyledi; 
fakat Rüstemin içine saplanan şüpheyi ••a&iii!i'iili!llililiiliiiiilii••---------------•• gideremedi 

(21 Kanunusani 1911 tarihli mukavelenin 14 üncü maddesine ıön) 

Aşağıdaki tarifeler 1 Temmuz 1937 den itibaren tekmil 
hatlarda tatbik edilecektir. 

1 inci Mevki 2 inci Mevki 

(Nakliye vergisi ve köprüler resmi· dahil) 

1-2 Kıt'ı 
3-7 > 

Subay 1-7 • 
Subay (k:ı.rne) 1-7 • 
Asker malulleri 1-7 • 
Asker (kcırne) 1-7 > 

PASOLU: 
İlk, Orta ve Li-) Ayni arabada evden 
se mektepleri) mektebe ve mektep-
talebeleri. ) ten eve kadar. 
PASOLU: 
Yüksek Mektep) Ayni arabada yapı· 

5,50 Kuruş. 
7,50 > 

6,50 • 
4,25 > 

4,25 > 

4,25 • 

3,25 Klll"\11 • 
~.50 > 
3,25 • 
2,- • 
1,50 • 

1,- • 

ve Ünivel"site ta-) lan tekmil seyahat- 4,25 > 1,- • 
lebeleri. ) ler için 
Ücreti 1 Temmuzdan itibaren 3,25 kuruşa indirilecek olan 1 ve 2 ktt'alan 

ait 2 inci mevki biletler için şimdiki 3,50 kuruşluk biletlerin verileceği ve 
1 inci mevkide ücreti 7,50 kuruşa indirilecek olan 2 kıt'adan fazla biletler 
için de 7,75 kuruşluk biletlerin kesileceği sayın halka ilan olunur. 

15 Temmuz 1937 den itibaren hakiki tarife ücretleri damgalı biletler Ü· 
zerinde yazılı bulunacaktır. 

İstanbul, 29 Haziran 1931. • 
DİREKTÖRLÜK 

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

1 İstanbul Belediyesi lıinları 1 --------, 
Hepstnc 20 lira bedel tahmin olunan Ko.dıköyünce Rasim paşa mahallesinin 

Tepe sokağında eski zabıtai belediye kulübesi n.nkazı satılmak üzere açık artır
maya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdlirlüğünde görülebilir. :lstekliler 
150 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 8/7/937 perwembe 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (3637) 

* * Keşif bedeli 918 lira 82 kuruş olan Flory:ı çarşısındaki dükkanların hatict cep-
helerile tavanfarının aşı boyası ve tutkallı badana ile boyattırılması paralıla 

konulnıuştur. K<.~şif evrakı ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İs
tekliler 24.90 N.lı kanunda yazılı vesikadan başb Belediye fen işleri müdürlü
ğ:inden ala.C'akJarı fen ehliyet vesikasile ve 68 lira 91 kuruşluk ilk teminat mak
buz veya me>ktubile beraber 5/7/937 paz:ırtesi günü saat 14 de Daimi Endi.men-
de bulunmaiıdıdar. (B.) (3891) 

* * Açıkta d~n!ze girmenin yasak olduğuna dair gazetelerde yazılar görülmekte
dir. Geçen sene öe ilan edildiği gibi umu mi adaba rfayet etmek şartile açıkta de
nize girmek yasak edilmiş değildir. Ancak akınlılt ve girdaplı yerlerde denize 
girmek cana mal olur. Ve bilhassa lağım ağızları, Tıfo vak'alarının çoğaldılı bu 
mevsimde Sılıhat bakımından tehlikelid ir. BinaenalE-yh halkın bu gibi yerlerde 
dC'nize girmemeleri lazımdır. Yakında bu gibi can ve sağlık bakımından tehlikeli 
yerler Belediyece işaretleneceğinden hal km buralarda çok dikkatli bulunmaları 
ilan olunur. (3911) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğından: 

250 lira ücretle Ana doluda lüzum görü lr.cek vilayetlerde istihdam edilmek il

zere iki mlıhendıs veya mimara ihtiyaç olduğundan talip olanların evrakı müa-
bitelerile Sıhhat VekUetine müracaat etmeler; c390h cl88'b 



4 Temanız 

• Son Poata ,. lllD tefrikuı : 2 

F ransııcadar tercilme edebi romu 
Dünkü kısmın 

hülasası: 
1909 kfınunusanisinln 

20 ncı gunu macera -
Jı Yazıyorum. Öbur 
ıun olmuş bulunaca -
tım. 

Ifşa edeceğim sırrı 
biitun kadın ve er -
keklere vasiyet edi -
Jorum. 

Deli değilim. 
Yaşım kaç? 80 ml, 

ıoo nıü, 120 mı hiç 
~llmıyoruın. İhtiyar o
aıı bir kaç gün oldu. 

Çok uşuyorum. 
Hiç bır mahlük be

llhn kadar sem ve bi
~are değıl. 

Ölum ~ok kcrkunç 
teY?. -•··"''~ 

Macera-, topçu ku _ 
~and~ miralay Ter· 
U Sst'den ve Toulon va 

1 
81 Vis De Fierce'e ge· 

d
en mektupla başla • 
ı. 

Mektup geldiği za • 
:an Zabitan odasında 
e ~· O tarihte süvnrl 
r lnı harp yüzbafıeı 

BOK POS TA 

'erc6me eden: " · y . 

:lt:3. Yaşında idim. 
ınevd~ ~~~~eye ait muharreratı açmak bana edecek efendim. Bendeniz gidiyorum. tepesini görebilmek için otomobilin 

Mektubu okudum· - Allah selamet versin azizim. Ya- penceresinden dı§an uzandım. Tepe, 
ıra~Tourris) ne (Gra~d cap) arasında tel- rın görüşürüz. bir bulut yığım ile örtülü idi. O zaman, 
ırı rnuhaberatı direklerin yıkılmasından Ahizeyi yerine taktım. Telgraf çavu- daha yüksen olan Grand Cap tepesinin 
unkatı imiş. şu alelacele pelerinimi ve ppkamı ver· her halde daha fazla bulutlu olacağını 

ko Gelen mektubu lüzumsuz evrak arasına di Düı.::ündüm Kim b'lir 0 k k ık 
Yuyordum k1 teıerona çatırdılar • . • . . ! · ı arma arış 
Bahriye '\Tıs Amtralı: Dışarıda mce bir yagınur çıselıyor- dag yollarını tanımak ve bulmakta ne 

li; Siztn, <Sollles> de bir bey - du •. . .. . . . . . kadar zorluk çekecektim... Fakat bu 
nız bulundu'ğunu soylüyorlar, dedi. Gızlı gozlerı kılıtlemek ıçın odama mülahaza bir an sürdü ve geçti Oto-

- Evet erendim girdim Kilitl d bir' · be · · _ 8 · _ · er en ısı nı epeyce mobil şimdi Toulan-Nice yolu üzerin-
ka u akşam bir angarye var. Sizden baş- ugraştırdr bir kaç dakika k b tt' 
ııat!ukıeyecek kimse de yok.. 'J'e}graf Jl\9 - Kapalı pe~cereler· k daay de 

1~· deki ilk köy olan Valette'den geçiyor· 
'-1 ratı munkatı. Yarın y&IMlaeak ellfJaM . . ~ ~r asın n onu ' du. Geçtiğimiz sokaklarda bir sürü ço-
htı 1-Jerı hakkında orand topçu muhafız _ fakat bol bır zıya gınyordu. Harıl harıl cuk bag· • . . d k 
teh~• malumat vermek rnzım. Tallmlerl yanan küçük sobanın kırmızı ve sıcak t ıra çagıra peşımız en oşuş-
berdra'r bnlı:ln yok. Dağdaki oduncuları ha. aydınlığı da buna inzimam edince, dı- u. . .. _ 
U ettlp bll' iazaya meydan vermlye _ şarının rütubetini gayri ihtı·yan· 00 .. zu·· _ Saatime baktım, hen uz uç buçuk ol-
ın. Ştnıdl saat kaç 9 t H iht' 1 k f" d - u.. be • mün önüne getirdim ve kalem od mamış ı. er ıma e arşı şo ore e-,,u ~ geçiyor. ası d' k'• . 
- Buradan <Sollles) ne kadar çeker? bana çok cazib göründü. ım ı. 
; On yedi, on sekiz kilometre kadar. Topçu kumandanının mektubu ma- - Su yollarını geçer geçmez son 

oman devam ediyor. samın üstünde kalmıştı. Çekmeceleri sür'ati ver, anladın mı? 
- Kendisine telefon ediniz. Hayva - ve dolapları kilitlemiş olduğum için, - Başüstüne yüzbaşım. 

:ınızı hazırlasın, sizi yolda herhangi bunları tekrar açarak vakit geçirmek Otomobil artık hızını aldı ve dümdüz 
ır noktada beklesin. Resmi elbiseniz istemedim ve mektubu ceketimin iç ce- yolun üzerinde bütün sür'atile koşma-

&rkanızda mı? bine yerleştirdim. ğa başladı. Sağımızda, La Garde köyü 
is.-: ~Hayır efendim. Erkanı harbiye re· Avluda generalin hayvanlarını, bir ve köye hakim olan şato harabesi gö· 
~ 0~~eden sonra sivil elbise giymemi- seyis, kaşağılamakla meşguldü. Beni rünüyordu. Şatonun manzarası bana, 
r• ınusa~de ediyor. Fakat mahmuzla - görünce ağzındaki sigarayı fırlattı ve gayri ihtiyari, bir kadın çehresi hatır
n:i~y.agımda olduğu için böylece bi - selam verdi. Zemin esmer bir renk al- lattı. Hayatımda geniş bir yer işgal e-

ırı~. mış, orası burası yağmurdan, gölcükler· den ... Bir sene evvel ilk defa olarak bu 
ın~ .~uk~mmel. Şimdi size otomobili- le dolmuştu. Pırıl pırıl ağaçlardan yağ- harabede tesadüf ettiğim bir kadın ... 
~s~ g~nder.ı)~ru~. Derhal biner, Solli- rnur damlaları dökülüyordu. Kapıyı a-
Ot gıdersınız. Uç buçukta oradasınız. çarken çıngırağın sesi, uyuyan rnuha- (A1'kan VG1') 
d 0~obıl daha ileri gidemez zanne - fız köpeğini uyandırdı. - -
erıın değil mi? Eşiği atladım. Kendimi, homurdana Bu şayanı hayret 

y - Grand Cap istikametinde mi~ Ha homurdana kaldırımın kenarında bek-
t~r efendım gidemez. Sollies'den son • liyen nt"""'rıbilin içinde buldum. . Çiçek balmUmU 
n Y0.~ ancak ufak arabaların geçmesi-
e ınusaıttır. * b hh b 
- Bu yolu t) i bilir misiniz? ana Se ar İf 

n - OJduKca bılirım. Geçen sene ına- m • ıı•k 
evralarda öğrenmiştim. Valaury'den güze ) Verdi. 

sonra kötü bir patika vardır, o kadar. Revel sokağı ile Libert.S meydanının 
S.-:- Oradan hayvanla geçebilecek rr.i- köşesini dönerken, az kalsın, kaldırım 
ınız) 

üzerinde oynıyan bir çocuğu çiğniyor-
Solmaıı bir cilJ ncud lıaybolııp 

yerini yeni ve tase cild• 6ıralnyor? ef- ~eçen sene hayvanla geçmiştim duk. 
endıın. 

0 
Strasbourg bulvarında, bir araba yı- Hemen bu akşam yatmazdan evvel, 

C - halde gidiniz. Sollies'den Grand g·ını yüzünden ag· .. ·ı l • 

b
akP.en aı:ag-ı bir buçuk saat su··rer. ı~al· ır agır ı ~r emege mec- yüzünüze bu erimemiş balmumunu sü-u .. .-.ı bur olduk. Biraz ileride önümüze çı- S k 

lu ı saat beşte ortalık zifiri karanlık o- kan bir yük arabası gene yolumuza ma- rünüz. iz uyur en, cildinizin sertleş -
Yor, malum ya... ni oldu. miş ve çirkin harici tabakasını eritir. 

d;ı ~yi Grand Cap'da geçirecek Bundan sonra, birbirine aslanın Buruşukluklannı ve siyah benlerini 
llliyıın efendim? evlerile bitip tükenmek bilmi;en Sain~ giderir ve gizli güzelliğini zahire ihraç 

da; Tabii! İstihkamda, zabitan için o- Jean mahallesini geçtik. Her kilometre eder. 
ed ar var. Muhafız istirahatinizi temin başında karşımıza bir tramvay çıkıyor- Bu balmumunda, ender bulunan bir 
Pe;r. Yarın sabah döner, gelirsiniz. E- du. Şimendifer köprüsünün altından çiçek merkezinin derinliklerinden ge • 
lıın Yorucu bir angarye ama ne yapa- geçerken birdenbire karşıl~ı:tıg· ımız a- 1 ld ·1 · k Her h ld h -ı en cci i yem eştırme • hassa ve kıy-
ın k. a e mu afızı haberdar et- meleler, şoföre küfrettiler. O aralık ge-

e ınecburı'yet ' metini haiz olan ve cire Aseptine ~ıı.bı·r 1 var. · çen bir trenin düdüğü amelelerin sesi- ua 
. ~~aba gönderelim dedik ha _ · b d edilen yağlı bir cevher vardır. Hemen 

tıta uzertnd .. 1 "k , nı astır ı ... 
i . e o çtu , araba yalnız aidiş Yağmur dinmişti, fakat kaldırım ha· bugün SO gram kadar satın :ılınız ve 
~~n. otu.z kilometre yol kat etmek ~ec- 18 ıslaklığını muhafaza ediyordu. Dam- burnunuza, kollarınıza ve omuzlarını
} rıyetınde. Otomobil hiç gidemez yo- !arın üzerine bulanık renkli bir sema za sürünüz. 
r~i d~~la ;en~ ~aş döşendi. Yegan~ ça- çökmüştü. En güzel havalarda bile ale- ----------------
h ek razıyı tanıyan ve Sollies'den iadeden ibaret olan manzara, hiç bir Kartal icra memurluimldan: 
ar et edebilecek b ' .. · 
_ Ev t f d. ır su varı, yani s1z! güneş ışığının sızmadığı bu karanlık Hilmi &itana borçlu ve ikametgahlan 

derim 0~ e ~~l ıın, . bendeniz! Zanne- günde, insana büsbütün kasvet veriyor- meçhul Makbule ve Zülfazenin mahcuz 
rüıt" . .. ~? ı gelıyor, sokaktan gü- du. bulunan Yalo\•anın Gacik köyu .. nde ve 

usunu ışıttim _ 
-Emirbe .. · Seyrekleşmege başlıyan son evleri Dönmederc mevkiindeki bahçelerine eh-

Çıkın. rınıze telefon edin ve yola de geçtik. Tarlaların ortasında dümdü2 li vukuf tarafından 185 lira kıymet tak-
- Telgraf l \.lzanıp giden ~aınurlu yola daldık. dir edildiji tebliğ makamına kaim olmak 

çavuşu tarafımdan teiefon 1 Solumuzda yükselen Faron dağının üzere ilin olunur. <•> 

SaJfa 11 

53 kedisi olan kollej muallimi 
(Ba~ tarafı linci sayfada) yatından mes'ul saydım. Ona itinayla 

Aradığımı kolay bulmanın huzuru baktım. 
içinde gösterilen yolu tutuyorum ve Be- Büyüdü. Fakat aradan geçen zaman 
beğin meşhur kedili köşkünü bulabil- iç~nde. beniın ona karşı duyd\lğum derin 
mek için b~r daha yol danışmak ihtiyacı- merhaınEt, derin bir tevgiye çevrildi. 
nı duymuyorum. Çünkü yola düzülü- Kedilerin iğreniiecek, korkulacak hay• 
j.imden az sonra, bahçesinin her köşe- vanlar olmadıklarını anladım. 
sinde oynaşan kedilerile aradığım köşk Hatt5. anladım ki kediler, yeryüzünün 
nazarı dikl~atimi çekiyor. e!" şiri:l mahlUklandırlar. 
Bah~ kapısııı.dan giriyorum. Beni me- .Pamuk. büyGmekle de kalmadı, g\i• 

rakla süzen kedileri ezmekten kaçına ka- niin birinde 5 çocuk anası oldu. 
çına kübik köşkün kapısına varıyorum. Bir müddet sonra o çocuklar da çocuk 
Kapı camından beni görmüş olan genç sa.lıibi oldı;Jar Ye bu suretle ben, o yav· 

bir bayan, zili çalmama lüzum bırakım- rJlardan hiç birisini atmaya kıyamadı· 
yor. Ona soruyorum: jım için. zaman geçtikçe kedilere birez 

- Bayan Mebriike burada mı? daha kıb~t ım. 
Muntazam genı~ alınlı, zeki bakışlı, Eskid"n buradan biraz gerideki yalı• 

aydınlık yüzlü, orta vücudlu ve '°rta mızda oturuyorduk. 
boylu bayan gülümsüyor: KediJPre yemeklerini yalının bahçe-

- Benim efendim! sinde veriyordum. Yoldan geçenler, on• 
- O halde, eğer yanılmıyorsam, İs- ları görüyorlardı. 

tanbulun, hatta Türkiyenin en hamiyet- Kedi!eri besledığimin şuyu buluşu, ba· 
li kedi hamisi sizsiniz? şı:na içinci,.n çıkılmaz bir derd açtı. 

- Bunu size şair Faruk Nafiz söylemiş Herkes, ba~ından ~vmak istediği ke-
olacak! disini, get:r;p benim bahçeme bırakma• 

- Hayır. • Dostum olduğu halde, beni YA ba~ladı. 
sizin çok enteresan şabsiyetinizden ve pa- Ve bôylere bizı.m fakirhane, bir kedi· 
yatınızdan haberdar etıpek himmetinde ler imarcthanes:nc. döndü. 
bulunmadı. Yani siıin anltyacağınız, bana ait olaa 

- O halde kimden duydunuz? kedikr, yalnız Pamuğun sülalesidir. O. 
Kendimi tanıtıyorum. Bu sualinin ce- tekilerin hepsi yana~madırlar. 

vabını veriyorum ve kendisile görüşmek 1 Bugi;n başımda, tam 53 kedi var. Ve 
istedij!mi söylüyorum! bu sürt!, hergün bıraz daha büyüyor. 

* Ben, meslek hayatımda, Bayan Meb
rüke kadar uysal ve nazik bir muhataba 
rastlamadım. 

Onunla, evinin, boğazın en güzel lev
halarına bakan geniş, ferah, temiz ve 
apaydınlık salonunda konuşmaya başla
dığımız ~man, ilk söz olarak kendisin
den bahsetmemt.•mi istiyor. 

Fakat kabaran meslek gayretim, beni, 
bu arzuyu yerine getirmekten uzaklaş
tırıyor: Çünkü Bayan Mebrükenin, kü
mik evinin ferah Salonlarında, tam 53 ta
ne kediye, birer prens ve prenses hayatı 
yaşatan bir bayan olduğunu düşünün ve 
diışünün ki, 53 kedi sahibi bir bayan, 
müşkülpesent bir Amerikan gazetecisini 
bile,. ta yeni dünyadan İstanbula kadar 
getirebilir. 

Bayan Mebrüke, benim ısrarlarıma ye
nUmemek istiyor. Fakat nazik ve uysal 
tabiati, onu mağlübiyete sürüklüyor. 

Defterirr.i unutmak gafletinde bulun
duğumun farkına varınca, kendisinden, 
nPşredilm~mesini istediği sözlerini not 
etmek i~in biraz kağıt istiyorum. Bana: 

- Ç0k rica ederim! Yazmayın! diyor, 
fakat bu bilmem kaçmcı defa tekrarla
dığı çok slmimi ricaya rağmen, istediği
mi getirm-=kten kendini kurtaramıyor. 

Az. sonra, aks& bir kazacık, beni kale
mimden de mahrum ediyor. Bayan Meb
rake, i!tel?'ediği bir hareketin yapılması
na alet edeceğim bu ikinci silahı da elile 
tamir ediyor ve gtstermekten kaçınama
dığı bu ikint'i lütufkirlıla ratmen, rica
sını tekrarlıyor: 

- Yazmazsanız, çok müteşekkir kala
calım! 

Ben bittabi, bu uysallıktan ve nezaket
ten iatif ade fırsatını kaçırmamak için, 
sorguya girişiyorum: 

- Kedileri Çocuklutunuzdanberi sever 
m;ıiniz? 

-- Hayır. Bilakis. Son birkaç sene ev
•lin kadar, kediler, dünyanın en sinirlen
diğim mahhlklanydılar. 

Onlard2.n iğrenir, hatta korkardım. 
Bir k:ş günüydü. Bir gün nfektepten 

eve dönerken, yolumun üzerinde bir ke
di yavrusu gördilm. 

Henüz birkaç günlük olan bu metruk 
yavrucağız, karların ortasında ürtir titri
yordu. 

Dünyada en çok acıdığım mahluklar, 
yavru h:ıyvanlar, çocuklar ve ihtiyar
lardır. 

- Pamuk sağ mı? 
Bayan Mebrüke, çok samimii bir tees

sii:·le içini çekti: 
- Hayır .. . Sizlere ömür ... Ona güzel 

mermer tn00lı bir mezar yaptırdım. Mezar 
taşının kitabesini de şair Faruk Nafiz 
yazdı! Ona bu kitabeyi yazdırıncaya ka· 
dar akla karayı seçtim. Tam bir sene: 

- Ben kedilere şiir yazmam! diye inad 
etti. 

Bay.:m 1\.frbrüke, bana, etrafımızda do
laıan kedilerini birer birer tanıtıyor: 

- Bunun adı Efe ... Tam on bir kilo a
ğırlığındadır. Yani İstanbulun en ajır 
kcdisicfü. Tekeler gibi tos vurduğu za. 
:nan, kf'::;kO('a insanları sarsıyor. 

- Şu sarının ismi Paşa... O dehşetli 
mağrurdur. Öbür kedilerden ayrı gezer. 
Onlarfa beraber ye:mek yemez. 

- En cok sevdiğim de şu Şeytandır. 
Hınzır, öyle yaman bir hırsızdır ki, 

meşhur Fantoma Mehmed, bunun yanm• 
da çırak bile olamaz. 

- Şunun adı Şarap... Dehşetli ayyq
tır. Sarhoş olunca nara atar ... 

1 
- Ölenler de oldu mu? 
- Öldü ... 9 tanesi öldü. Hepsi de, ke-

fenle, t:ıbutla gömüldü. Bah~in bir 
köşesinde, onlar için mükemnMfl asri bir 
mezarlık yaptırdım. 

- Nf'redr:- yatıp kalkıyorlar? 
- Hepsinin ayrı şiltecikleri vardır. ().. 

dalarına girince, yerlerini hiç şaşırmaz· 
lar ... Onlaıa yemeklerini elimle veririm. 
Her şeyıer~le kendim meşgul olurum .• 
Çünkü hizmetçiye, kedi hizmetkirlılı 
yapmak a~ır geldiği için bunun intika
mını o biç:ırelerden alıyor! 

- KP.diler, hakikaten söylenildiği gibi 
vefasız mı! 

- Kat'!yyen... BilAkfs, çok vefa kir
dırlar. Yalnız, muhakkak ki, çok ta inad
cıdılar. Bunlara nisbeten, katır çok uysal 
bır hayvan kalır ... 

Öbür y:. l1dan buraya taşınırken, içle
r:nden üç tanesinin inadı tuttu. Buraya 
gf'lmek istf'medHer. Muhtelif defalar ge
tirdiğim halde, tekrar eski yerlerine kaç
tılar. Ar: bıralnp inadlarını kırayım de
dim. Gene gelmediler. Bu vaziyet karşı· 
ıında a~lıl:tan öleceklerini görünce, ap• 
fıdan almt'k mecburiyetinde kaldım ve 
yemeklerini oraya gönderdim. 1 

Gönlünü, yeryüzünül'l bu en asil sev• 
gisile dolduran bayanın elini hürmet ve 
takdirlt> sıkarken, o hala: 

- Rfoa ederim! diyor... YazmazsanD 
size en güzt'l keöilerimden birini hediye 
erlerim! 

Bu kedi yavnısunu orada bırakıp geç- Ve bf:'n, bana hayli külfete patlayaw 
m.iye gönliim varmadı, alıp evime getir-ı ol:m bu canlı rüşvetten kurtulmak için, 
dım. matbaaya gelir gelmez kalemime sanlı• 

O güadf'n sonra kendimi, o kedinin ha- yorum! Naci Sadullah 

Gtlmrftk Muhafaza Genel Ko. ls
tanbul Satınalma Komisyonundan ı 

1 - Gfünrük Muhafaza eratı için 832 takım süva;i, ve 1131 takım piyade kıt
lık elbisenin 26/7 /1937 pazartesi günü saat 16 da l.apalı zarfla eksiltmesi yapı
lllcaktır. 

2. - Taı;ınlanan tutarı 19237 lira 40 kuruştur. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4. -- İstek!ilerin 1443 liralık vezııe makbuzu veya banka mektupları ve kanuni 

vesikalarilc birlikte teklif mektuplarını o gün sa<>t 15 c. kadar Galatada Eski 
Glmriik binasındaki Komutanlık aatınalma Komisyoı;nma vennelerl (3790) 
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HER FİATDA HARiKULADE 
ÇOCUK VE ERKEK KUNDURALARI 

AMERiKAN PAZARI, Galata Karaköy 7 
AMiRALi, Beyonıu istiklal Caddesi 367 

(STANBUL'da BAKER G. ve A . BAK ER LiMiTED • 
Beyo~lu istiklal CaddesJ 30 · 

LASTiK SlRKETI, lstanbuİ 
Yeni 'Postahane karşısında 30/32 

IZMIR'de HASAN FEHMi, ANTALYA'da MURAT BINBIR, 
Arasta Başı 297 / 305 HükOmet Caddesi 

EOREMIT'te SADIK AKIN 
Yildınm Caddesi No. 51 

EREG Ll-AK SARA Y'ın da 
YAKUP BACAK 

KUMAS TİCARETHANESJ 
SULTAN HAMAM 

Perakende satışa ait YENİ MAGAZANIN 
açılması münuebetile son moda İNGİLİZ kumaş· 
lan ve kuponları getirdiğini ve zengin çefitler 
bulundurduğunu sayın mü§terilerine bildirir. 

, ............................................ ... 

Şirketi Hayriyeden: l 
Taz tarııemız bagbkl Pazardan itibaren 

tatbike başlanmı•tır. 
Sıkıcı sıcaklardan kurtulmak için tatil günlerinde Bağaziçine 

gitmekten başka çare yoktur. Her taraf için her istediğiniz saatte 

vapur bulursun1;1z. 

Sabab ilk postalar 0 ı 0 50 teazllAOıdır. 

Boğazın, Altınkum ve Sütlüce plajlan ve bütün mesire yerleri 
hep sizleri bekliyor. Boğazın en nefis ve temiz sulannı bu sıcak 
günlerde menbaın başında içmek fırsabnı kaçırmayınız. 

Bugün Y eniköyle Beykoz arasında saat sekizden itibaren araba 

vapurları işlemeğe başlıyor. 

Boğazm başında ve nibaye~nde iki sahilin birbirine bağlan

dığmı otomobillerinizle tecrübe ediniz. 

KARASiN 

Ti F O 
E K 

Hastahğının sirayetine en büyük sebebtlr. 

HASAN DIPOSU 

Adi gazı ve bana benzer boyalı mayllerl Av· 
rapa ve Amerika markalı sflsll kataıar ve 
gaz tenekesine koyarak FA T DA rerlne 
satıyorlar ve berkesı aldatıyorlar. rayda 
ismine çok dikkat ediniz, Taklldlerlndea 

DOKTOR 

sakınınız. 

IDevlet Demiryolları İşletme Umum 
Müdürlüğünden: 
İdaremiz maliye ve muhasebe işleri da iresile İşletme Müdürlükleri muhasebe.. 

lerine müı:::- baka ımtihanı ile memur alınacaktır. 
Müsabaka imtihanı 20 Temmuz 937 salı günü saat 14 de icra olunacaktır. İmti· 

hana girmek istiyenler ne gibi şartları haiz olmal9.rı ve ne gibi vesikaları ver· 
meleri lazım geldiğini Ankarada, Maliye ve Muhasebe İşleri Dairesinden, İstan 
bulda, Hay•larpaşada Birinci İşletme, İzmir, Sekizbci İşletme Mes'ul Muhasip. 
tiklerinden öğrenebilirler. c3837 > 

1-eususl ŞARnAQIMIZ ~Al(K'INDA 
GtŞ~LEl2iMIZOtN MALUMAT ALiNiZ AMERİKADA UZUN TETKİ

KAT NETICESİ OLARAK 
BULDUGU BİR FORMÜLDÜR. 
KANZUK NASIR ILACI 
en eski nasırları bile kökün· 
den çıkarır. Ciddi ve şayanı 

itimat bir na.ur ilacıdır. 

1 İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOGLU - İSTANBUL _______________ !, 

> Operatör - Urolog ,. 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yolları 

hastalıkları mütehassısı. Köprübaşı 
EminönU. han Tel: 211:11;) .._ 

-~~·~~~---~~~~ 

Anadolu kuyumcularrna mUjde 
Hernev1 siparişler hayret verecek derecede 

ucuz fiatla ve tediyell siparişler kabul olunur. 
Büyük çarşı Ara.bacı oğlu sokak No. 29··31 

Leon Artinya.n 

TIFOBIL :;ı 
Dr. IHSAN SAMI 

Tifo ve pare.tifo hastalıklarına tu
tulmamak için ağızdan alınan tifo 
haplarıdır. Hiç rahatsızlık vermez~ 1 

Herkes alabilir. Kutusu 60 Kr. J 
--·s-o-D.--•p;';b.-M~~;---·····~M .. M __ ___ 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 
sAHIPLEBta A. Ekrem UŞAKLIGİL 

s. Ragıp EMEÇ 

iSTANl!.UL- tAQAk'OY PALAS - ALAL~MCt MJ).N 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
I - 1200 adet 40 s/m kıyım bıçağı. 

300 > O. T. havan > 

Yukarıda yazılı bıçaklar pazarlıkla sa tm alınacaktır. 
II _ Pazarlık, 19/VII/937 tarihine rastlayan pawrtesi günü saat 14 de Kaba .. 

taşta Levaıım ve Mübayaat şubesindeki alım konıif>yonunda yapılacaktır .. 
III - Şartname.ler parasız olarak her gJ.n sözü geçen şubeden alınabilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen güu ve saatte % 7.5 güvenme pa .. 
ularile birlikte .adı geçen komis~ gelmeleri ilan olunur. (3908) 


