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Şimendı er Siyasetimizin Yeni Zaferi 
.. 

Cümhuriyet Devrinde Yapılan 2494 Kilometrelik Demiryoluna 
Dün Açılan Hatlarla 125 Kilometre Daha Ilive Edildi 

• • 
ismet lnönü Dün Afyon -Karakuyu Ve 1 

Isparta - Bozanönü Hatlarını Açtı 
lf * • 

Başbakan iki mühim nutuk söyledi. Bunlardan birinde " Memlekette birçok 
eserler yapılmıştır ve daha birçok eserler yapılacaktır. Bunların hepsi her 
şeyden evvel vatandaşların kendilerine güvenmeleri, çalışmakta ısrar etmeleri, 
içerden ve dışardan gelecek her müşkülatı yenmek için kafalarında, yürek-

lerinde, bileklerinde kuvvet bulmaları ile kabildir ,, dedi. 
r 

Evvelki glln Afyonda açılan Abideler 
ve Başbakan nutkunu söylerken 

davetliler Afyondan hareket ettiler. Heyet 
yolda Tanaztepe, Kocatepe, Sandıklı is -

~ ~ ftasyonlaıf nda hallCın cf.bkwı tezahüratile 
kar§ılanmııtır. Ballık istasyonunda trenden 
inen baıbakan köylülerle aamimi basbihal

§'ıl~~!'ltı-.-...--ıı:ıımllf.ll!i!!lll!~ ~erde bulunmuı,' iltifatlar etmiftir. San -
dıklıhlar bqbakanı, miıaf"ırleri eııiz teza-

lsparta, 25 (Hususi Muhabirimizden)- hürler arasında karıılamıılardır. Bütün izhar etmiıler, bu yıl mahsulün çok iyi ol-
\'eni hatlanmızı açmak üzere bu sabah ıaat geçtiğimiz yerlerde temiz giyİnmİf köylü - duğunu baıbakana ıöylemİflerdir • 
.. tıda birinci, yedi yirmide de ikinci trenle ler yürekten kopan minnet ve ıükranlarını (Devamı 10 uncu yüzdedir) 

hu Çocuk Hangi Ananın? 
F atmanın Çocuğudur ! ,, 

Gittikçe Çoğalıyor! 
''Nermin, 

Diyenler 
Çocuğu Dört Ay Müddetle Emziren Kadını Bulduk, 

Bize Bütün Bildiklerini Anlattı 
Mahkemeler, bakteriyologlar, gazeteciler 

f &.ıı.liyetteler: 
Mahkemeler, rapor bekliyorlar ve bak • 

ttriyoloğlıır tıpkı iki yanmış mum ortasına 
0nulmuş bir bardağın dibinde olacakları 

~İitrneğe çabnlıyıın falcılar gibi; cam tüplere 
'lınrnış kan damlalan arasında (hasep, ne· 
'ti>) keşfine uğraşıyorlar. 

Son Posta da ayni davayı daha pratik ve 
~Uabet bir yoldan aydınlatma yolunda ça· 1 

"flYor. 

~ Bütiın bunlar küçük Nerminc, haftada 
L. '1 rıutuk veren büyük siyaset aktörlerini bi-
• Unutturan bir şöhret kazandırıyor: 

Çünkü: 

'i - Küçük Nermin iki anadan hangisine 
~t) Sorgusu, çok bol mükafotlı ve çok eğ
~ ~Celi bir bilmece gibi her knf ayı düşün • 
~lır · · Uyor, yoruyor. 
> Bu alakanın hududunu gün geçtikçe bü • 

'litrrıesidir ki, beni bu İşe ikinci defa 
\>a,. 
~ ıyet ıı mecburiyetinde bırakıyor. 

* 

Avrupa buhranı 
tevakkuf 

devresinde 
lngiltere Lokamonun öl
düğüne kani, Fransa hali 

eski fikirde! 
~-------* * * ---------
Fransız gazeteleri ((Karıımızda 
uyuıuk, •Öz anlamıyan ve müc
rim ile llört yapan bir lngiltere 
bulduk» diyorlar. 

Londra, 25 (Son Posta) - Lokarno 
devletleri tarafından hazırlanan tekliflere 
karşı Almanya hükumetinin verdiği ceva
bın, ret mahiyetinde olduğu umumiyetle 
kabul olunmaktadır. Cevapta seçimden 
sonra mukabil teklifler yapılacağının bil • 
dirilmesi İngilterede ümit uyandırmıştır. 

Almanya baş murahhası Von Ribben -
trop, pazar günü Berline dönecektir. Mu

( Devamı 10 uncu yüzdedir) 

Boğazları tahkimı 
Hakkındaki 
Taleplerimiz 
Londra, 25 (A.A.) - Öğrenildiği-

! Okumuşsunuzdur elbet: Nerminin anası . , . . ne göre, Türkiye Dışişleri Bakanı 
~~ğuna yeniden bir sürü delil ve bir sürü Nermini "eltlZİren genç kadın: Hasret Doktor Tevfik Rüştü Aras, Milletler 

•t daha gösteren Fatma: 
...._ T 1 z mazsın,zl diy,or. Cemiyeti konseyinin diğer azalarını, 

IJ ahtaka ede, 29 sayılı evde . ekiyc 
'llıtıd Ve ben, bu gittikçe meraklılaşan hakiki Lokarno devletlerinin teklifleri mev -a bir kadın vardır. 
ltı lİen kızım Ncrmini onun sayesinde do • romanı~ kör düğüf!lünü çözmek için Tah • k~i fiile .. konduğu tak~irde hükumeti _ 

tdurn; onun sayesinde büyüttüm. O ev • takaleyı boyl\lyorum. «29>ı numara, telefon nın, Bogazları tahkım hususundaki 
~iler, ve o mahalledekiler içinde, bu kızınJ sokağın'.n en vi.ran evine düımüı. taleplerini muhafaza edeceğinden ha-

a.it olduğunu bilmiyen tek insan bula - · ·~ (q~ 12 İftcİ yüscleJ 1 berdar etmittir • 

ismet lnönünün Afyondaki Nutkundan Sonra 

Ankara Kız Lisesi 
Talebesi Askerlik 

Dersi Almak 
• 
istiyor 

------------------- --
"Son Posta,, nın Askeri Muharriri Kadının Memleket 

Müdafaasında Yapacağı Ve Yapması 
Lazımgelen Hizmetleri Anlabyor 

Ankara, 23 (Hususi muhabiri -
den) - Memleketin müdafaası ala -
nında Türk kadınının da vazife alması 
cereyanı buarda tekrar baş göstermiş
tir. 

Ankara kız lisesinden bir grup bu- ,,.
gün mektep idaresine müracaat ede

rek kendilerine de askerlik dersi veril- • 9 
mesini istemişlerdir. 

* Millet Harpleri 
( .\ıkeri muharririmiz yazıyor) : 

Üıı:lİ Başbakan general ismet İnö • 
rıünün (Afyon) daki son nutkunda 
işaret ettiği mühim bir noktanın ilk 
kıymetli tezahürünü Ankara kız lise · 

si talebesi gösterdi. 
(Devamı 10 uncu yüzdedir) Sovyet ordusunda kadın askerler 

Yeni Tefrika/arımız 

AYGIR FATMA 
Yazan : Osman Cemal 

Memleketin hemen bUttın gazeteıerinde hikayeleri , fıkpııarı , rm~anıa •. 
ile tanmmış ve çok sevilmiş olan Osman Cemal « Aygır F atmn lıenıın en 
güzel eserimdir» demektedir. Daha l'< tefrikalarda kendı ıne hak verece~, 
Aygır Fatınanın son senelerde yazılan en muvnffnk roman olduğunu tasdık 
ve teslim edeceksiniz. 

AKDENİZ KİMİN? 
Yazan: Kadir Can Kaflı 

Dünya kuruldu kurulalı ~kdenize _lı~kim olmak davnsı buraya komşu 
milletlerin çarpışmasına sebebıyet vermıştır. . . . 

« Akdeniz Kimin ?•, bu dava uğrunda vukubulmuş enısıılsız bır dcmn 
harbini bntnn dehşeUle anlatacakbr. 

Pek Yakmda Başlıyoruz 



2 Sayfa SON POSTA 

Hergün 'Resimli Makale 

Bıktık artık 

• 
intihabat mevsimi 

• 
Bıktık artık 

Evet. şu sinemalarda. ecnebi gene • 

rallerin askerlere nışan takmasın • 

dan bıktık artık. 
Ne vakit sinemaya gitseniz. ve havadi11 

veren sinema filmini Jıeyretııeniz göreceği· 
gjz manzaralar hep birbirinin aynıdır: 

Almanyada bir resmi geçit. 
Fransada askerlere ni~n takma mera 

simi. 
İngiltere tayyare mane,•ralan. 
Amerikada donanmanın tecrübeleri. 

Filan, falan .•• 
Peki ama, biz hep ecnebi devletlerin 

askeri kudretlerini teşhir eden filimleri mi 1 
seyredeceğiz. Dünyada başka haber mi i 
kalmadı'? Dünya ah üst oluyor, milletler 
birbirİerine giriyor, yer yüzünde hadiseler 
yıldırım siir'atile inkişaf ediyor. Fakat bize 
gelen havadis filimlerinde bu saydıklan • 

mızdan başka haber yok. 
Türkiyede filimler sansöre tabi değil 

midir"> Filim nsörleri bu propazanda 
haberini gönnüyorlar mı} 

* intihabat mev•imi 

M evsim intihabat mevsimi. 

Almanya Lokarno devletlerine ve· 

receği kat'i cevabı 29 şubatta yapılacak 
intihabattan sonraya bıraktı. Bu intihabata 
yalnız ~tlcr iştirak edecek. Verilecek 
rey de aşağı ~ belli. Yeni Rayihştağa 
gönderilecek meh'uslar da malUın. Fakat 
günün devlet adamları sözlerine kuvvet, 
hareketlerine Pddet, ve kararlanna ehem• 
miyct verdirmek için halka dayandı.klannı 
göstermek ihtiyacım duyuyorlar. Alınan· 
yada 29 martta yapılacak intihabatın ve 

re'yi amm manam budur. 
Ondan aon.ra Hitlerin sesi daha gürle • 

şecek. sözleri daha toklaşacak, ve karar • 
)arı daha ehemmiyetli olncakbr. 

Fransa da intihabata hazırlanıyor. 26 
niıınnda Fransada intih bat var. Fnmaada 
intihabat serbest. Çarpı~n fırkalar kuv • 
vetli. istenilen IC)'ler mühim ve müstacel. 
Bu eebeple F rarwz intihaba tına büyük e· 
hemmiyet veriliyor. Sağ ve sollar bu ıe • 
ferki intiha.batta amansız bir kavgaya gİrİ· 
§ecekler. lntihababn neticesi yalnız Fran· 
sanın değil, Avıupanın da mukadderatı Ü· 

zerinde mühim rol oynıyacaktır. 
Sovyet birliklerinde de intihabata dönÜ· 

lüyor. Sovyet hükfuneti yeni bir temel ka· 
nunu hazırlıyor. Bütün yoldaşlara sel'.best, 
gizli, müsavi. ve doğrudan doğruya inti • 
hap hakkı veriliyor. Ba;ıka memleketler 
parlamentoyu kaldırırken Sovyetler par • 
lnmentoyu iade ediyorlar. 

Amerikada da "ntihnbat kavgası fimdi
den başlamış bulunuyor. Cümhuriyetciler· 
le demokratlar namzetlerini seçmekle 
meşgul. Ruzveltin iktidar mevkiini kaybe
deceğinden korkuyorlar. 

Bütün bu intihaplar dünya mukadde • 
ratını değiştirecek neticeler doğurabilir. 

Çünkü pmdiye kadar dcv'letler ve dev· 
let adamları konu~yordu. Şimdi öz mil • 
Jetlere geçiyor. - -- -~-·-3------~ ~----

Hadiseler Karşısında: 
lmkin Nlsbetlnde 

Eminönü kaua azalan tehir meclisine 
bir takrir ve~er- Çocuk bahçesi. lim· 
ba, mektep, temizlik ve yol iııtiyorbrmı1-

- Hay Allah onlardan razı olsun! 
Diyecektim amma dilim vanp ta diye· 

medim. isteklerinin imkin n~betinde ya • 

pılmasını da takrire ilave etmişler. 

* Çocuklarımızın hav:a almalan lüzumlu 
ise imkanın nisbetine uyamıyor diye ha • 
vasız kalmalarına razı olalım mı~ 

* l..iımbasız sokakta yere düşen zavallı 

yerdeki kaldırım taşlarına: 

- İmkan nisbetinde ba~mı az acıtın 1 
diye rica edebilir mi? 

* Çöp tenekeleri lastikten olsa, 
nisbetinde genişliyebilseler temizlik 
ledilmi~ olur mu? 

* 

imkan 
işi hal-

Yağmur yağdığı zaman, yollarımızı İm· 

kan nishctinde az ıslat ta çamura batını • 
yalım, diye yağmura yalvaralım mı) 

* Ve nihayet belediyeye verdiğimiz ve.r· 
•İ Vf" resimleri imkan ni betinde versek be
' l"dıyc buna Tazı olur mu~ 

İMSET 

En çok muhtaç olduğumuz 'ey okumak zevkidir. 

Mektepten çıkar çıkmaz çoğumuz kitabı kaparız. Hayatta 

eördüklerimiz, tecrübeJerimiz bize Jı:ifidir sanırız. 

etmek mecburiyetindeyiz. Bu nqriyatı takip etmedikçe mesl~ 
ğimizde ilerliyemeyiz. Baıka1arı bizi gelip geçerler, biz oldu • 
ğumuz yerde sayarız. 

Halbuki modern hayatta her ıey bir ihtisas balini almııtır. 

Her f aaliyoı tubesinde her yıl mühim terakki ve inki,aflara ıahit 

Meslek neıriyatı haricinde kültürümüzü seniıletecek, soru • 
tümüzü derinlqtirecek bilgiye ihtiyacıma vardır. Bu da ancak 
okumakla temin edilebilir. 

oluyoruz. Kendi mesleğimizde ilerlemek için hiç olmazsa bW Boı zaman)armm dedi kodu ile, sefahatle, lafü ıü:ıafla öl • 

doğrudan doğruya alakadar eden meselelere ait neıriyah takip dürmeyiniz okuyunuz. 

(~S_Ö_Z_A_RAS 1 N DA ] 
Mahmut Yesari «-----------• Bir Adamın 

HERGUN BiR FIKRA Kaç işi Olabilir? Ve içki Düşmanlığı 
Geçenlerde, Y eşilay cemiyetinin yıllık 

kongresi toplanmıştı. 

Bu toplantıya, evlendikten sonra Ye • 
'laya kaydolunan Mahmut Y eııari de İşti· 

rak etmişti. 

Mazhar Osman, cemiyetin büyük za • 
ferleri şerefine fazla ubozaı> yuvarladığın· 

dan midesini bozmuştu. 

Bu yüzden, açılış nutkunu söylemek işi, 

en kidemsiz aza olması itibarile Mahmut 
Y eııariye verilmişti. Değerli Y eşilaycı, u • 
zun tecrübelerine İstinaden, içkinin bir çok 
fena halctlerini sayıp dökmüş, ve boza ka· 
dehlerinin şıkırtıları arasında kürsüden İn· 

mişti. 

Ondan sonra kürsüye çıkan Fahreddin 

Kerim: 

- Biz. demişti, içkinin fenalıklarını na· 
zari olarak biliyoruz. Mahmut Y e~ınri ar· 
kadapn sözleri, bu husustaki ı<ameli kül • 
türümüz » ün noksanlığını isbat etmekte • 
dir. Halbuki, bu nesnenin fenalıklarını da· 
ha yakından öğrenmek, bizim mücadele 
kabiliyetimizi ikamçılıyacaktır. 

Bu itibarladır ki sizleri. bir gece hep be· 
raher, içkinin bütün fen baletlerini öğ • 
rcnecek kadar içmeğe davet ediyorum. 

Bu teklif, \ta bul olunmu§. ve Yeşil ay • 
cılann earhoş olacakları li)lene: «Nefreti 
takviye ziyafeti» adı verilınİ§ti. 

Mahmut Yesari, bu karara İştirak et • 
memişti. 

Dün bir muharririmiz bu husustaki te • 
va.kkisinin aehebin.i sorunca. Y cşilayaının 
maheubiyetkn gözleri yapımı§. ve: 

- Ne yapayım, dem.İftir, maalesef mc· 

zun değilimi 

* Baldvlnl• ltolD 

Bunu Kim Yazdı? 
Mektebi Sultanide • GalatMaray li· 

sesinin eSki adı • biz talebe iken, bir 
hüsnü hat hocası İzzet Efendi vardı. 

T ann rahmet eylesin, bu izzet Efen· 
di sert, titiz, sinirli, haşin bir adamdı. 
Buna rağmen, talebe üzerinde bir tür· 
Jii nüfuzunu tesise muvnHak olamamış, 
kendini sevdirmenin ve saydırmanın 

yolunu bilememişti. 
Bütün sınıf onunla alay eder, o dc.r· 

se girmezden evvel kara tahtaya, ken· 
disini kızdıracak yazılar yazıp alaya 
vesile hazırlardı. 

Yine böyle, bir gün, izzet Efendi 
sınıfa girdiğinde, tahtada kalın bir rık'a 
hattı ile yaz.ılı şu beyitler ile kar§ılaştı: 
''Bir yerde ki yok nağmeni takdir ede-

cek giıı, 
Tazyii nefes eyleme, tebdili mekan et!ı> 

O saat ka !arını çattı, sakah diken 
diken oldu ve bağırdı: 

- Kim yazdı bunu~ 1 
Ön sırada, şimdi milli bir müesse • 

sede mühim bir mevki İşgal eden, ya • 
ramazın biri oturuyordu. Hocanın sua
line, kendisini muhatap addederek, 
ayağa kalktı ve sahte bir safiyetle: 

- Ziya Paşa 1. Cevabını ''erdi. 

·---------------------------· 
ı s e 9 ıo ıı 

t 

lngiliz kabinesindeki fikirler son hldi • 
seJer münasebetile çok mütdıalif imiş. Her 
nBZJnn kendine mahsus bir fikri varmı~. 

Yalnız Baldvin, mütaleasun ve fikrini ileri 1 

sürmüyor, ihtilaftan uzlaştırmağa uğraşı • f 
yormuı. Bu münasebetle. Fransız siyasile-1 il 

rindcn biri: 1 
- Tam fngiliz. demiş ... Daima hadise· Soldan sağa: 

!ere uzaktan bakmak ve müvazene temin 1 - Para işine bakan, nota. 2 - T cr-
etmek istiyor •.. Başvekil milletin siyasetini tip, tabii manasına gelen. 3 - lngilizlerin 
takip ediyor. mösyö tabiri, cet. 4 - işmar. 5 - Büyük 

Fransada küçük bir köy olan Combios· 
loosta Larroze isminde bir adam ailesi 
efradının yardımile dinde fU i;ıleri topla· 
rnıştır: 

Kahveci ve lokantacıdır. Bir berber dük· 
kanı vardır. Saç ketıer, tıraı eder, demir • 
ciliği ve çilingirliği becerir, nalburdur, ve 
inşaat müteahhitliği yapar. Nalbantlık, bi· 
siklet tamirciliği, bakkallık, kunduracılık 

eder. Kimyevi maddeler, ve eczalar sa • 
tar. Posta telgraf idaresinin ac:entasıdır. 

* Amerikanın sllAh ihracatı 
Vaşingtonda Amerikanın başka devlet· 

)ere sattığı silahlar hakkında bir rapor net
redilmiştir. Bu rapora nazaran bir milyon 
üç yüz on beş bin dolarlık silah Çine, 250 
bin dolarlık Şiliye, 88,230 dolarlık Alman· 
yaya ve iki dolarlık ta Fransaya sevkcdiI. 
miştir. Fransanın aldığı iki dolarlık silah 
bir seyyahın satın aldığı tab ncadır. 

anne, bayram. 6 - Söz, iki denizi bir • 
Lirine birleştiren. 7 - Tutacak, hayret e

datı. 8 - Bir adet, Boğaziçinde bir semt. 
9 - Büyük baba, evle beraber kullanı • 
lır. 1 O - Başına bir H, sonuna bir M 
ilavesile saraylarda kadınların oturduiu 
yer olur, yas. 11 - Nota, futbol 8aham. 

Yukarıdan •tağıy•: 

1 - Kumluk, salbetmek. 2 - isyan • 
cı, sü. 3 - Susmaktan emri hazır, ka • 
zanç. 4 - San kıymet. 5 - Merkep, 
nota. 6 - Gümrükler Vekilimiz. ağa. 7 -
Nota, Almanyanın İ§gal ettiği rnıntaka. 

8 - Son. 9 - Köhne, yırtığı kapatır. 

1 O - Mania, sevgili. 11 - Dinlemek, hay
ret. 

Dünkü Bulmacanın halli: 
Soldan sağa: 
1 - Vahideddin. 2 - Saka). 3 - Ay· 

fe, terazi. 4 - Kayınhirader. 5 - lda. 
6 - Is, parfüm. 7 - Ki, af, etek. 8 - ' 
Kama, ta. 9 - Mal. aia. 1 O - Ela, imti· 
.sal. 11 - Talak, alır. 

Yukarıdan apğıya: 

1 - Ak. ikamet. 2 - Asya, s, ala 
3 - Haşim, lal. 4 - İken, sak. 5 - Da, 
fasık. 6 - Elti, mim. 7 - Er, hasta. 8 -
Raife, iki. 1 O - Zeamet, ar. 1 1 - Kir, 
kail. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Belediye, tehirde ikiz doğuran annelere yardım ecliyonnu§. sa, niçin çok doğurana da bu yardımı tepnil etmemeli. 

Bu maksatl geçen yıl bütçeye konulan 7500 lira bitmİf, bu 

yılın bütçesine de 8500 lira konmUJ. 
İkiz doğuranlara niçin yardım edilir? 
Bu sualin cevabım ara§brdnn ve bulamadan. İkiz doğuran 

anaya fakir diye yardım ediliyorsa tek çocuk doğuran fakire 

niçin yardım etmemeli? 
Nüfusu arttınnak için lctvik mahiyetinde yardım yapılıyor· 

Bizce belediye ikiz doğuranlara yardım edecek yerde do • 

ğanlan ölümden kurtarıp yaşatacak müeuesatı kurmağa ça· 

hpa daha hayırlı ve daha yerinde İf gÖnnÜf olur. 

Doğanlann bir kısmının sokaklarda ölüme mahkU:m olduk· 

lan bir yerde, ikiz doğuranlara para vermenin bir israf 

olmadığına, 

İSTER iNAN İSTER iNANMA ! 

--------------------------------~---------------------------------.J 

Mart 26 
-= 

özün Kısası 

Lokarno 

Bunlar! -------:e. Ekrem•Talu 

B ır kaç yıl var ki, eskiden husu-

si bir sınıfın tasasını teşkil ederi 

politika İf Jeri iptizale uğrayarak kal~ 
dınmlara intikal etti. 

Dünya siyasasının şatranç tahtasin, 
da olup biteni, cami avlusunda çelil 
çomak oynayan bacak kadar çocukta!) 
sorsanız, hepsine az çok ~ina çıktığı".. 
nı hayretle görürsünüz. 

Küfesi sırtında, bir ekmek paraıi 

çıkarmak için mahalle mahalle dolaşan 
ayak satıcısı, İtalyan • Habeş HV&Z 

geçtisi» ile, hemen hemen, sızın ve 
benim kadar alakadardır. 

Politikanın bu derece ucuzlamasl 
iyiye mi, fenaya mı alamettir~ Onun 
orasını ben pek kestiremiyorum. Yal• 

nız, işin gülünç tarafını sezdim .. be• 
ni hem güldürüp, hem de düşündü • 

ren bir vak'aya şahit oldum da o lio• 
şuma gitti. Dinleyin, bakın 1 

Mahmutpaşadan aşağıya ınıyor 

dum.. burasının hayühuyu, alıcılar• 

Ja dükkancıların, dünyanın hiç bir ta• 
rafındakine benzemiyen karşılıkli 

muameleleri, biribirlerini alış veriştö 
tongaya bastırmak için sarfettikleri e• 
mekler, beni ötedenberi oyalar, eğlen• 
dirir. 

O gün de etrafımı seyrede ede yil• 

rüyordum. Yokuşun ortasında, herifiri 
biri yere bir işporta koymuş, yeni sis

tem fare kapanları satıyor ve malınİı 
haykırarak, şöyle övüyordu: 

- Lokarno bunlar!. En son icat ka• 
pan 1. Hani ya, Lokamo 1. 

Anlaşılan, son günlerde, her yer • 
de aık• sık bahsi geçen Lokarno'yu 
duymu;1. hoşuna giden ve nazarında 
her halde bir ehemmiyeti mahsusayi 

haiz olan bu adı, sattığı fare kapanla" 
rına sıfat olarak vermişti. 

Bir lahza işportanın başı ucunda 
durup bu garip adamı tetkik ettiğim 
sırada, yaşlı bir kadın, yanında, kas .. 

ketli bir ~ektepli kız olduğu halde 581" 

tıcıya yanaştılar .. 
Yaşlı kadın eğildi, bir kapan aldİı 

sağlamlığını, mekanizmasını yokla • 
mağa koyuldu. Satıcı malından emin, 
bu tetkike lakayt duruyor, haf,' 

ka mÜt?teriler de gözlüyordu. 
Bir aralık, gene bağırdı: 
- Hani ya, kapan verelim!. Lo

karno bunlar!. 
O zaman, kız çocuğu yaşlı 

dını kolundan tutup çekti ve: 

ka .. 

- Sakın alma, hanım nine!.. dedi:' 
baksan a:Lokamo imişi Çürüktür, Ü9 
günde bozulur.: 

Hemen, oracıktan savu~tum; halg 
gülüyorum. 

I"""'' .. 

L. ~'°~~~ 
--- :> 

----~···-
Biliyor Musunuz? 

1 - Roberpierre kimdir? 
2 - Halid Ziya Uşaklıgilin en me~h\•I 

eserleri nelerdir? 
3 - En süratli lokomotifin saatlCI 

katettiği mesafe nedir? 
4 - Almanya büyük muharebede sul< 

he talip olduğu zaman kaç Alman vilu 

yeti işgal altına girmişti~ 
S - Büyük muharebede ilk kaybetti 

ğimiz topraklar nereleridir~ 
(Cevaplan Yarın) 

* (Dünkü suallerin cevapları) 
1 - Fare isimli pi~es, b'.r ~a~itler Şei; 

hir tiyatrosunda temsıl edılmıştı, Hal 

Ziya Uşaklıgilindir. 
2 - Galatasarayın direktörlüğünde bU' 

}unmuş olan en büyük şnirimiz Tevfik fik' 
rettir. • 

3 - Loire nehri Fransadadır. \fjvorıtl 
dağlarından çıkar. 

4 - Havyar Karadeniz sahilinde. ne
hir mansaplarında çıkar. 



Avrupanın 

Nevraljik Bir 
Noktası daha var. 
S ovyct İcra Komiserleri başkanı Mo· 

lotofun son nutku, mevcut ıiyasi 

tinrtlar içinde günün belli başlı hadi.sele • 
rinden birini teşkil etmektedir. Bu nutuk· 
tan çıkan mana şudur: 

Sovyct Rusya, bizatihi harp taraftan de
ğildir. Fakat yaptığı askeri ittifaklara da 
sadık kalmak emdindcdir. Bunlardan biri 
<le Fransa ile akdettiği anla§madır ki bu· 
nun icabı olnn Fransaya yardımı, lüzum 
.hasıl olunca derlıal ifa etmekten çekinmi • 
)·ecektir. 

Görülüyor ki Molotofun ifadesi, her 
hangi bir tefsire ihtiyaç hasıl etmiyecek ka· 
dar açıktır, kasti de. bir Fransız - Alman 
silahlı anlaşnu1.2:lığıdır. 

Sovyet Rusya ile Almanyanın doirudan 
doğruya hudutlnn yoktur. fakat Sovyet 
Rusya ile hem hudut olan devletler, fran· 
sanın müttefiki olan Lchistnnla Çekoslo • 
'\·aky dır. Lehistanın Fransaya karşı va • 
:tiyeti meşküktür. Çünkü Lehistan, Sovyet 
Rusya ile daima ihtilaf halinde bulunan bir 
devlettir. Buna mukabil Çckoslovakyanın 
So,·yet Rusya ile münasebeti pek sıkıdır. 
O knd r mkıdır ki, icabında kendi toprak· 
lanndan Sovyet askerlerini geçirmeyi ve 
Sovyet tayyarelerinin Çek arazisinden isti· 
iade etmesini bir ittifalcname ile kabul et • 
nıiştir. Bunun haricinde, gerek Almanya • 
aan dış:ırı çıkarılmış marksist liderlere, ge
rek Avusturyadan firara mecbur kalmış 
lsosyalizm bakaya.sına son derece teveccüh
le ikamet hakkı tanımıştır. Bilhassa bu se· 
nenin yaz aylannda. Çekoslovakyanın 

merkezi olan Prag, şayanı dikkat siyasi 
faaliyetlere sahne olmuştur. Bütün bu hal· 
fer, yalnız Almanyanın değil, ayni za • 
manda diğer devletlerin de nazarı dikka • 
tinden kaçmamaktadır. 

Şayet bir gün Almanya ile Fransa ara· 
sında muharebe kaçınılmaz bir zaruret ha· 
line gelirse, tahmin olunabilir ki, ilk silah, 
Ren boyundan evvel Çek - Alman hudu
ilunda patlasın. Demek oluyor ki Ren hu
lludu ko.dar Çek • Alman hududu da, Av· 
rupnnın nevraljik noktalnnndan birini tC§· 
kil etmektedir. - Selim Ragıp 

Balkan Antantı 4 Mayısta 
Toplanıyor 

Ankara, 25 (A.A) - Balkan 
antantı daimi konseyi halihazır 
reisi Türkiye dış işleri bakanı B. 
Tevfik Rüştü Aras, Balkan kon· 
seyini mayısın 4'ünde Belgrad'da 
içtimaa davet etmiş ve bu davet 
alakadar memleketler dış bakan
larına bildirilmiştir. 

Adliye Tayini 
Ankara, 25 (Hususi) - Üçün

cü sınıf Adliye müfettişliğine 
Adana ihtisas mahkemesi Müd
deiumumisi Mustafa tayin edil
miştir. 

ltalya Hava Kuvvetlerini 
Yenileştiriyor 

Roma, 25 (A.A.) - Hava müs
teşarı general Valle, İtalyan hava 
kuvvetlerinin, gittikçe artan bir 
sür'atle kuvvetlendirileceğini ve 
yenileştirileceğini mecliste söyle
miştir. 

Jtalyada Tren Kazası 
Roma, 25 ( A. A. ) - Roma -

Floransa ekspresinde dört vagon 
yoldan çıkmıştır. Üç yolcu ölmüş 
ve 12 yolcu ağır yaralanmışhr. 

. 

Fazll Ahmedin Sorbonda 
Konferansı 

Paris, 25 (A.A) - Anadolu 
a1ansının hususi muhabiri bildi-
rıyor: 

Fazıl Ahmed'in güzel fransız
ca ile ..Jorbonda inkılabımızı an
latan konferansı çok büyük mu
vaffokiyet kazandı. Salon hınca
hınç dolu idi. Daha evvel rektör 
Charlety inlnlabımızın tarihi öne
mini, yaratıcı Atatürk'ü ve arka-
daşı İsmet İnönü'nü hayranlıkla 
andı ve alkışlarla karşılandı. 

L • • 
V enizelosun Cenazesi işi 
Atinayı Karıştırıyor 

Dün Liberaller Nümayiş Yapmak istemişlerse De 
Polis Tarafından Dağıhlmışlardır 

Atina 25 (Husu.si) - V enize
losun cesedinia Brendiziye vasıl 
olduğu, ailesinin talebi üzerine 
ltaıya hükümeti tarafından mera
sim yapılmadığı buraya gelen 
telgraflarda bildirilmiştir. 

Atinada merasim yapılmaması 
hakkında verilen karar burada Li
beraller arasında büyük bir gale
yan uyandırmıştır. Liberaller ka· 
rarın geri alınmasını istemişler· 
se de bunun imkinsız olduğu ken· 
clilerine bildirilmiştir. Kararı pro• 
tosto için toplanan V enizelistler 
de polis tarafından dağıtılmıştır. 

Sofulis cenaze merasiminde bu
lunmak üzere Hanyaya gitmiştir. 
Merasimde bulunmak istiyenleri 
götürmek üzere yann Hanyaya iki 
vapur hareket edecektir. Cenaze 
top arabasına konacak, yapılacak 
askeri merasimde de bir Evzon 
taburu bulunacaktır. 

Yunanlatanda Medeniyet 
Yokmu' 

Atina, 25 (Hususi) - Eski cüm· 

huriyet partileri liderleri gazeteci
lere beya~atlannda : "Venizelosun 
cesedinin Atinaya getirilmemesi 
Yunanistanda me<leniyet bulunma· 
dığına bir delil telAkki edilebilecek 
bir hadisedir,, demişlerdir. 

Plfistlras KudUee Gidiyor 

Atina, 26 {Hususi) - General 
Plastiras Paristen Beyruta hare· 
ket etmiştir. Generalın seyahati 
siyasi bir mesele ile alakadar 
değildir. Paskalya yortularında 
Kudüsü ziyaret edecektir. 

Yunanlatanda Mlllt Bayram 

Atina, 25 (A.A.) - Atina a· 
jansı bildiriyor : 

Milli bayram münasebetiyle 
kral, hükümet azalan, elçi heyeti 
ve yüksek memurlar, dini bir 
Ayinde hazır bulunmuştur ve dini 
merasim bitükten sonra kıtaat 
kralın önünde bir resmigeçit yap
mıştır. 

Bir Hava Kurbanı ... 
An karada 
Cenazesi 

Düşen Tayyarecimizin 
Dün Merasimle Kaldırıldı 

Ankara, 25 (Hususi Muhabiri
mizden) - Dün bir uçuş esnasın
da Türk Kuşu plAnöründen düşen 
kıymetli tayyarecimiz Kamilin ö· 
lümü burada büyük bir teessür 
uyandırmışbr. Kaza hakkında fen 
heyeti tarafından hazırlanan rapor 
alakadarlara verilmiştir. Bu hu
susta öğrendiklerimi bildiriyorum: 

Mütehassıs Romanofun idare· 
sindeki bu motörlü tayyare bir ha

latla içinde tayyarecimiz Kamil 

bulunan Türk Kuşu planörünü 
çekmekte iken saat on beşi çey
rek geçe planör haiattan ayrıl
mıştır. Bunun neticesinde planör 
sağa sola gayritabii şekilde yalpa 
yaphktan sonra düşmüştür. 700 

Bulgaristanda 11 1 

Zabit Asılacak Mı? 
Sofya, 25 (A.A) - Askeri 

temyiz mahkemesi, albay Valçef 
binbaşı Stanchef ve diğer 9 zabi
tin idama mahkumiyetini tnsdik 
etmiştir. Sü bakanlığı kralın af
fım temin edemediği takdirde, bu 
zabitler asılacakhr. 

Almanyada Seçim Başlıyor 
Berlin, 25 (A.A) - İlk seçim 

muameleleri Hamburg' da başla
mıştır. 29 marttan evvel sefere 
çıkacak denizciler reylerini husu
gj sandıklara atmışlardır. Bu san-
dıldar umumi rey toplandığı gü
nün akşamı açılacakhr. 

metre yüksekte geçen bu ani ka
zada K4mil paraşütünü açmağa 
vakit bulamamıştır. 

Kamilin kazadan sonra ilk ve 
son sözü: 

- Beni kurtarın ! demek ol
muştur. 

Türk Kuşunun muallimi olan 
Kamil Yüzbaşılıktan mütekaittir. 
21 senedenberi tayyarecilikte ça
lışmış, milli mücadeleye iştirak 

etmiştir. Ayrıca Eskişehirde Hava 
mektebinde muallimliği de vardır. 

Cenazesi dün merasimle kal
dırılmıştır. 9 aydanberi çalışan 
Türk Kuşunda bu ilk kazadır. 

Avrupada bu türlü kazalar her 
vakit olmaktadır. 

Amerika 4 Bin 
Tayyare Yapıyor 

Vaşington 25 (A.A) - Say
lavlar kurulunun askeri komisyo· 
nu, 4,000 yeni harp tayyaresi in-
şasını ekseriyetle tasvib etmiştir. 

Komisyonun elde ettiği mev
suk malumata göre, bazı ecnebi 
devletler SOOO'den 10,000'e kadar 
harp tayyaresine malik bulunmak
tadırlar. 

20 bin kiti evsiz kaldı 
Nevyork, 25 (A.A) - Ohio 

nehrinin taşması, bu mıntakanın 
cenubu garbi kısmının su altında 
kalmasını intaç etmiştir. Kentuki 
ve İndiav'da 20,000 kişi evsiz kal
mış ve tO kişi boğulmuştur. 

• 
LiRi 

Deniz anla~ması 
imzalandı 

Londra 24 {Hususi) - Deniz an
laıması imzalandı. İmza eden devletler 
lngiltere, Fransa ve Amerikadır. İtalya 
Murahhası Sinyor Grandi söylediği 
nutukta ltalyanın bu muahedeyi İmza· 
lamayacağını ve serbestliğini nıuhafa· 
za edeceğini aöylemiı, ecbep olarak 
zecri tedbirlerin tatbikini söstermiı • 
tir. Yeni anlaşma, gizli deniz inıaahna 
karıı gelmektedir. 

Gümrük 
Muhafaza 
Teşlcilatı 

Yeni Bir Kanun Hazırlandı 
Teşkilat Askerleş~riliyor 

Ankara, 25 (Hususi Muhabiri· 
mizden) - Gümrük muhafaza teş
kilatının görülen lüzum üzerine 
askçri teşki.litla idare edilmesi 
için bir kanun llyihası hazırlan .. 
mıştır. 

Alakadar veka.letlerce incele
nen bu layihada gümrük muha
faza memurlannın askeri subay 
ve erat gibi maaş almaları ve as· 
keri kanun hükümlerine tabi ol· 
malan yazılıdır. 

Cephelerde vaziyet 
Cenupta taarruz 

başladı mı? 

Devlet adamları 
Ve zenginlik 

B ir Fransız muharriri, milletlerin mu· 

kadderatını elinde tutmakta olan 

devlet adamlarının hususi hı:ıyatlarına ait 
bir etüt neşrediyor: ismi resmi her gün 
türlü dillerdeki gazetelerin ilk sahifele • 
rini dolduran meşhur siyasilerin adetlerini, 
yapyışlarıru, tuhaflıklarını karıştınp sa • 
yıp döken Fransız muharriri, devlet adam· 
larının şahsi aervetlerini de merak etmiş; 
fakat apara ile imanın kimde olduğu belli 
değildirlıı derler ya .. Fransız gazeteci de 
hayatlarını tetkik ettiği adamların türlü 
hususiyetlerinden geniş salahiyet ve vu -
kufla bahsettiği halde İş servet meselesine 
gelince bu sahada tahminler yürütmekle 
iktifa ediyor. Bu arada da bugün iı ba~ın
da bulunan muhtelif milletlere mensup 
devlet adamlan içinde lngiliz nazırlarının 
öteki milletlerin n zırlanndan daha çok 
zengin oldukları neticesine varıyor. 

Fransız gazeteci, hayntlannı tetkik et • 
tiği ecnebi devlet adamlarının servetleri • 

nin dereceleri hakkında bir rakkam vere• 
miyor. Bu meslekda~. Mansurizade Mus • 

lafa Nuri Paşanın Netayicülvükunt isimli 
tarih kitabında eski Osmanlı vezirlerinin 

serveti hakkında yazdığı şu fıkrayı oku -
mu~ olsaydı ncaba bu fikrinde ısrar ede • 
cek miydi} 

işte kitabın dördüncü cildinin 11 7 inci 
sahifesi: 

Erkanı aaltanaun servetü samanları • 
nı ve dnriitü ihtişamü ulüvvü cenaplarını 

iıid ve nümfuıe tarzında bnzı vakıatı mev
sukelerini zikrü ta' dad eylemek fnideden 
hali olmamağla beyanına mübii~eret kılın· 

dı. 

lbrBhim Kethüda bir defa atlannın biı 
mikdarmı bau bendegônına bahşettikter 

Roma, 25 (A. A.) - Marctal Badog· sonra «Artık altmıı atım kaldı, bıı' dczir 
lio 164 numarab resmi tebliğinde bildiri • kimseye vcmıemlu dediğini Asım Efendi 

yor: Eritre cephesindeki İtalyan kıt'alan, merhum tarihinde nakleder. Halil Hamid 
garp ovasında Kafta köyünü iıgal etmİf • Paşaya bir Hind elçisi arzı muavenet zım. 
lerdir. d ~ ·b· 1 · b b. • • nın n canı ı sa tanatı sennıyyeye eş ın 

Tayyarelerımız, bütün cephede taarruzi k L:l ki · · •fAd ı d"k ·· 
l 

ese vereı..u ece ennı ı a e ey e ı te mu· 
keıifler yapllllf ve düıman kuvvet erine 

rünileyh aol kadar parayı ben ve hiızır 
sistematik bir tekilde hücum etmqtir. 

bilmeclis olan Kapudan Paşa pederimiz 
Dün sabah Somali cephesinde 30 tay -

yare yeniden Cicikayı bombardıman ede • dahi verebilünı demiştir ki hesabı nsra 
rek, askeri otomobil parkı ile depolan ve göre iki yüz elli bin altun kadar eder. 

bir çok sivil ve askeri bin.alan tahrip e~miı· Vak'ai Selim Hanide maktul olan valide 
tir. kethüdası Yusuf Ağa ve lbrnhim Kethüda 

Adisababa, 25 (A. A.) - Röyter a • ve Hacı lbrahim Efendinin ekser cıyayi 
jansı bildiriyor: nefiselcri kaimimakam Musa Paşa ve sair 

Harrardan gelen bir telgrafta Ogadende yağmageranın desti gasplarında nabedid 
balyan ileri hareketinin baıladığı ve Saı· olmuşken muhallefatlan otuz bin keseyi 
aabanechin diiftüğü bildirilmektedir. tecavüz etmiştir. Bunların atayii ve tasad-

Bo haber teyit edilmemiftir. dükatları hakkında işidilen hikaye dahi 

Şüpheli Adam 
Açlık Grevinden 
Vazgeçti 

Ankara, 25 ( Hususi ) - An
karada yakalandığını bildirdiğim 
şüpheli adam açlık grevine mu

a kvemet edemediğinden tekrar 
yemek yemeğe başlamışbr. 

Bu adamın ·hüviyetini tesbit 
için zabıta tarafından yapılan tet
kikat henüz neticelenmemiştir. 

1,600,000 Lirahk Dava 
Ankara, 25 (Hususi) - Hamit 

Berzencinin hükumet aleyhine aç· 
tığı 1,603,000 liralık davaya Cu .. 
ma günü başlanacaktır. 

akıl kabul edemiyecek derecelerde mü -
balağah ise de rnmnzanlardn ve sair ev • 
katta fıkara mnhallesi olan yerlere mah
sus ademler gönderüp mahalle bakkal ve 
etmekçi ve kasaplarının zimmet defter• 
lerini rü'yet ve fıkara deyinlerini knmilen 
i'ta ettirmek adatı eliriyplerinden olduğu 

ve mahallelerde olan medyuninin vakit va· 
kit borçlnnnı tesviye edegeldikleri müte -

vatiren sabittir. Rivuyutı mevsükadandır 

ki Topkapulu Salih Efendi eyhülislam iken 

Sult n Mustafa Hanı Salis Hazretleri teb· 
dilen hanelerini teşrif edüp esnayi soh • 
bette <ıEfendi. her vakit gelmek isterim; 
fokat konağınız pek uzak yerdedir» de • 
dikte cevabında «Başka bir konak tediirİ· 
ki kabil ise de civarımızda bulunan ve 
mnnzüru şahaneniz olan şu evlerin hiç bi· 
risinde mutbak bulunmayup sayei hüma· 
yununuzda taamları bendehnnenizden gi
der ve bu veçhile mahrumiyetlerinden ih· 
tirazen tebdili mesken edemiyorum ı de • 
mittir. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: Makedonya 
Komitesi Faaliyette 

- Belediyenin yeni teşeb • ı 
büsünü duydun mu, Hasan 
Bey? 

... lk;z ç0<uk doğu•anla•a.. ı , . . Para verecekmit ! Hasan Bey - Borçlu olup 
ta dokuz doğuranlara vene 
daha iyi eder l 

Bu1garistanda Bir Bankanın 
idare Heyeti Tevkif Edildi 

Sofya, 25 (Hususi) - Cumai 
Bala kasabasındaki Halk Bankası 
binasında Makedonya komitasına 
ait bazı eşya bulunmuştur. Ynpı

lan tahkikat neticesinde bankanın 
idare heyeti ~zaı..ile IO kişi tevkif 
edilmiştir. 
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462 Bin Türk Bekliyor 

Denizyolları 
idaresinin 
Zam Talebi 
Komisyon Azalan Teklifi 
Muvafık Bulmuyorlar 

Deniz tarife komisyonunun son 
toplantısı bir hayli münakaşalı 
geçm!Ş ve navlun ücretlerinin ar
tırılması hususundaki Denizyollar 
İdaresinin teklifi üzerinde uzun 
müddet müzakere ve münakaşalar 
yapılmıştır. 

Denizyollar idaresi komisyona 
vermiş olduğu raporda 1935 se
nesi blariçosunun 5000 lira kadar 
bir açıkla kapattığını ileri süre
rek bilhassa yolcu navlunlarına 

bir miktar zam yapılmasını iste
mektedir. Bu isteğe karşı bazı 
azalar tarafından itirazlar yapıl
mış ve navlun Ü< retlerinde zam 
değil tenzilat yapılması icap etti
ği söylenilmiştir. Komisyon aza
sından biri bu hususta demiştir ki: 

Denizyollar İdaresinin navlun 
ücretlerine zam yapılması talebini 
doğru bulmıyorum. Bu talebi bü
tün arkadaşlar ayn ayn tetkik 
etmekteyiz. Bugünkü iktisadi va
ziyet herkesce malumdur. Bu istek 
doğrudan doğruya kabul edilecek 
mahiyette değildir. Filhakika De
nizyolları İdaresinin bilançosunda 
açık vardır. Bunun için sedece 
yolcu navlunlarına hiç olmazsa 
yirmi, yirmi beş kuruş kadar zam 
yapılmasını istemektedir. Fakat 
biz buna da taraftar değiliz. Ma
dem ki Devlet Demiryollan halkın 
menfaatini korumak için bir çok 
kolaylıklar ve ucuz tarifeler yap
mıştır. Bunu Denizyollar İdaresi
nin de tatbik etmesi lazımdır. Biz 
bu kanaatteyiz. Maamafi tetkika
bmız bitmiş değildir. 

Fmdık Piyasası Yükseliyor 
Almanyada fındık piyasası 

yükselmiştir. Almanyaya Türkiye
den çok miktarda fındık ihraç 
edilmekte ve bu malların sağlam 
olması rağbeti fazlalaştırmaktadır. 

Fındık piyasasının Almanyada 
canlanmasına paskalya yortuları
nın amil olduğu söylenmektedir. 
Almanyada yüz kilo başına 58 
Türk lirası üzerinden iş yapıl
maktadır. 

lnhisarlarda Yıllık Toplantı 
İnhisarlar Umum Müdürünün 

başkanlığı altında bütün şube ve 
inhisarlar müdürleri bir kaç gün
denberi toplantılar yapmaktadırlar. 

Bu toplantılarda inhisarlann 
ve inhisarlara bağlı imalathane
lerle fabrikaların bir senelik me
saisi ile yaptıkları işler görüşül-
mektedir. Bu arada önümüzdeki 
sene içinde yapılması lazımgelen 
işler hakkında da bazı kararlar 
alınmaktadır. 

700 Seyyah Geliyor 
Cumartesi günü Alman bandı

ralı Milvnke vapuru ile 400 Al
man seyyahı Boğazda bir cevelan 
yaptıktan sonra limanımıza gele
cek ve seyyahlar bir gün şehri
mizde kalacaklardır. 

14 Nisanda da Alman bandı
ralı General Von Steuben vapuru 
üçyüz Alman seyyahım hamil ola
rak Pireden limanımıza gelecektir. 

Yunan l<onsoloshan1sinde 
r.:e ı-asim 

Yunan istiklalinin yıldönümü 
mtinasebetile dün şehrimizdeki 
Yunan konsoloshanesinde bir res
mi kabul yapılmıştır. 

Hakkımız Yol Vu? 
Bu Facianın Meaullerl Vardar 

Devlet demiryolları memuılarından 
Mehmet Muradın 9 yaşındaki kızı Sa
bahat dün Üsküdarda Nuh kuyusunda 

Diviciler adı verilen bir arsad a oynar- ı 
ken bir kuyuya düşmüş, boğularak öl
müştür. 

Bu bir kazadır. Görünüşte de mes'ul 
yoktur. Fakat biraz düşiinülünce işin 

şekli değişir. 

Divicilcr metruk bir arl'ladır. Bir iki 
yüz metro murabbaı büyüklüğünde o
lan bu arsada üstü açık 20 kadar kuyu 
vardır. Semtin bütün çocukları bu ar
sada oynamaktadırlar. 

Hatırladığımıza göre belediyenin 
üstü açık kuyuların sahipleri tarafın -
dan kapanmazsa belediye tarafından 
doldurulması için d e bir emri vardır. 

Emre rağmen kuyular kapanmamış, 

bunların kapanmaması nihayet bir in
sanın hayatına mal olmuştur. 

ihmalleri ile bu faciaya sebep olan· 
lan aramalı, bulmalı ve cezalandırma
lıdır, diyoruz. 

Hakkımız Yok Mu? 

Yeni Yaptırılacak 
Vapurlar 

F abrikalann Mümessilleri 
Gelmeğe Başladılar 

Denizyollar İdaresinin yaptıra
cağı on vapur için Denizyollar 
İdaresile temas etmek üzere Da-

nimarkalıl~ başka İngiliz Şan
tiyeleri de memleketimize gelmiş-

ler ve temaslara başlamışlardır. 
Fransız mümessillerinin de bir iki 
güne kadar memleketimize gel· 
meleri beklenmektedir. Mümessil-

lerin yola çıktıkları Denizyollar 
İdaresine telgrafla bildirilmiştir. 
Almanlar da bir kaç gün içinde 
geleceklerdir. 

lstanbul Gümrükleri 
Başm üdürlügü 

f stanbul Gümrükleri başmü
dürlüğünü vekaleten yapmakta 
olan müfettiş Ali Kemal, tekrar 
eski vazifesine avdet edecektir. 
İstanbul Gümrükleri başmüdürlü
ğüne Ekonomi işleri müdürü Mus
tafa Nuri vekaleten tayin edil
miştir. 

Florya PIAjı 
Florya plajlarının bu yaz mev

siminde noksansız bir halde bu
lunması için Belediye şimdiden ha
zırlıklara başlamıştır. Soyunma 

kamaralarının inşaatı bir kaç gü
ne kadar ikmal edilecektir. 

Bir Kız Pencereden Sokağa Düştü 
Ayaspaşada Mezarlık sokağın

da Serafidis aparbmanında dün 

bir kaza olmuş, bu apartımana 

misafir gelen ve Kambaracı yo

kuşunda oturan Vasil kızı Elektra 
pencerede asılı bulunan havluyu 
almak isterken muvazenesini kay
betmiş ve 5 metre yüksekliğin
deki pencereden aşağı düşerek 
ağır surette yaralanmıştır. Elektra 
Beyoğlu hastahanesine kaldırıl

mıştır. 

Kadıköy Rıhtımı 
Son fırtına ve şiddetli lodos 

dalgaları yüzünden hasara uğra

yan Kadıköy ile Haydarpaşa ara
sındaki rıhtımın keşfi yapılmış ve 
zararın 5500 ile 6 bin lira radde
sinde bulunduğu anlaşılmıştır. Bu 
rıhtımın tamiri münakasaya kon
muştur 

Kartalda Bir 
Deniz Kazası 

Bir Balıkçı Kayığı Batb, 11 
Tayfası Denize Döküldü 

Evvelki gece saat 3,oiO da 
Kartal ile Sadef adası arasında 
müessif bir .~eniz kazası olmuştur. 

Bunlar Trakyadaki Göçmenl~rin Vaziyetini Tetkik 
Etmek Üzere Bir Murahhas Gönderdiler, Murahhas 

Gördüklerini Son Postaya . Anlatıyor 
R o m a n y a iğreti vaziyette oturmak ta çok güç ol 

Türk1eri arasında maktadır. 

Balıkçı Omer reis beraberinde 
y 1 

11 tayfa oldugu halde gece saat r 

ana vatana göç T rakyada yaptığım tetkiklerde al· 
etmek için büyük dığım netice ,şayanı memnuniyettir. 
bir arzu vardır. Yalnız göçmenlere verilen evlerin bah· 
Türkler Roman- çeleri biraz küçüktür. Biz her türlü 
yada adeta iğre- sebze ihtiyacımızı evlerimizin bahçele
ti vaziyette otur- rinde yetiştiririz. Onun için Trakyada 
maktadır1ar. yapılan ev1ere daha büyük bahçe ay• 3,30 da beş çiftelik büyük bir 

balıkçı kayığı ile İstanbula doğru 
gelmekte iken İstanbul tarafından 
gelen Antalya anbarına ait Rizeli 
İbrahim Kaptanın idaresindeki 
Selamet motörü ile karşılaşmıştır. 
Motör kayığa çarparak parçala
mış ve 11 tayfa denize dökül
müştür. 

Motör musademeyi müteakip 
derhal durmuş, denize dökülenler 
kurtarılmıştır. Kayık batmışhr. 
Kaza hakkında tahkikat yapıl
maktadır. 

Kütük Altında Olüm 
Üsküdatda Balaban iskelesin

de İbrahimin kereste deposunda 
çalışan Zaralı hamal Halil oğlu 
Hasan 200 kilo sıkletindeki bir 
kütüğü kaldırırken düşmüş, kütü
ğün altında kalmış, ezilerek öl
müştür. 

Bir Heykel Calındı 
Dün Çubukluda iskele cadde

sinde oturan Mısırlı Ahmet oğlu 
Abdülhamit polise müracaat et-, 
miş ve bahçesinde bulunan Tut-
yadan mamul 150 kilo sıkletinde 
çıplak bir erkek heykelinin 10 
gündenberi kaybolduğunu bildir
miştir. Polis tahkikata başlamıştır. 

Jimnastik senlikleri • 
Her yıl 20 Mayısta yapılmakta 

olan jimnastik bayramı için hazır
lıklara başlanmıştır. 

Dün Kültür Direktörlüğünden 
bütün mekteplere bir tamim gön
derilmiştir. Bu tamimde talebenin 
bu yıl jimnastik şenliklerine daha 
esaslı bir şekilde hazırlanması hu
susunda bazı direktifler verilmiş 
ve bilhassa kıyafetlerin yeknesak 
olması istenilmiştir. 

Olçü Sahtekarlığı 
Sahte ölçüler hakkında tahki

kat yapan İktısat Vekaleti Baş
müfettişi Hüsnü Ankaraya git-
miştir. Tahkikat neticesinde ölçü
lere sahte damga basan fabrika-
tör Ben Basatla birkaç amelenin 
suçlan tesbit edilmiştir. Bu işi 
ehemmiyetle mürakabe etmeleri 
lazım gelirken hiçbir iş yapmıyan 
ve tahkikata başlandığı zaman 
işten el çektirilen birkaç müfetti-
şin de suçta alakalan görülmüş
tür. Hüsnü beraberinde götürdüğü 
raporları vekalete verecek ve ölçü 
sahtekarlığının tam neticesi de 

Türkiyeye göç rılmasını rica ediyoruz. Eğer bu dileği 
edeceklerin sa- miz de temin edilirse göçmenler içi~ 
yısı 4f.i~ bin ka - isteyecek hiç bir şey ka1maz. 
dardır. Bunlar 

Romanyadan gelen göç etmeden ev -
Ômer Topal vel Türkiye-

Çivi Tröstü 
ye gidip T rakyaya yerle~tiri] - Tetkikat yapılmak Ü zere 
miş o1an göçmenlerin vaziyetini tetkik 
etmeği ve bu tetkikten a1acakları neti- Odada Bir Komisyon 
ceye göre göç edip etmemeği karar- Teşkil Edildi 
]aştırmayı faydalı bulmuş1ar ve bu 
maksadla İstanbula T otrakanın sayılı 
zengin1erinden ve büyük tüccar1arın
dan Ömer T opah göndermiş1erdir. 

Ömer Topa] yarım milyon lira ser~ 
veti olan bir adamdır. Hemşerilerinin 
verdiği bu vazifeyi tereddütsüz kabul 
etmiş ve Türkiyeye ge]miş, Trakyaya 
gitmiş, göçmenler arasında tetkikler 
yapmıştır. 

Ömer Topal bu hususta bize de
miştir ki: 

- Romanya Türkleri arasında gü
nün en mühim işi göç etme meselesi
dir. Her Türk köyünde günün en mü
him mevzuu budur. Trakyadaki göç
menlerden ge1en mektuplar, rahatları , 
yedikleri, içtikleri, yaşayışları velhasıl 
Türkiyedeki vaziyet1eri en ince tefer
rüatına kadar kritik edilmektedir. 

Göçecek 462 bin Türk vardır. Bu
raya gelen de ô bindir. Bu 6 bin göç
men üzerinde yapılan kritiğin neticesi 
ne o1ursa o1sun verilen karar Türkiye
ye göçmektir. Türk hükumeti Roman
yadaki Türkleri bir an evvel ana yurda 
getirtmeği düşünmektedir. Zaten bir 
kere göç etmeğe karar verdikten sonra 

İstanbul Belediqesi T epebaşı Şehir 

~ehir1Yyatrosu Tiyatrosunda 

ıııııııııııım 

111...111 

111111111 

Bugnn 
akşam saat 20 de 

FAUST 
Türkçeye çeviren 

Seniha Bedri Göknil 

Çivi fabrikalarının bir trösr 
yaptıkları ve fiyatları birdenbirb 
fırlattıklarını yazmıştık. 

Ticaret Odası meseleyi tetki
ke başlamış, fabrikatörlerin bu 
hususta söyledikleri dinlenilmiştir. 

Fabrikatörler, çivilerin normal 
fiyatlarının şimdi şimdiki fiyatlar 
olduğunu, eski fiyatların gayrJ 

meşru rekabetle zarar fiyatı oldu-
ğunu söylemektedirler. 

Oda meseleyi tetkik ve icap 

eden tedabiri ittihaz etmek üzere 

bir komisyon teşkil etmiş ve bu 

mesele hakkında raporlarını ha

zırlamıştır. Raporlar bir kaç gü· 
ne kadar alakadar makama gön· 

derilecektir. 

Model getirmek üzere Avrupaya 
gitmiş olan 

Kadın Terzi ve Şapkacısı 

NEBAHAT 
Nisanın ikisinde lstanbula dönecektir. 

Taksim. Şark apartımanı 

Telefon: 4 1 365 

Beyoğlu Fransız 

Tiyatrosunda 

Halk Opereti 

Bu akşam 20,45 te 

son hafta 

BAY ADER , 
Heyecan?.. Ve bütün heyecanlar ••• 

Aşk heyecanı... Güzellik heyecanı... Macera heyecanı 

BEKLENILMIYEN ŞAHİD 
Fransızca sözHi Metro Goldwyn - Mayer snperfilmi 

Baş rollerde : Sinemanın en şık çifti : 

VİL YAM POVEL - MİRNA LOY 

Bu akşam MELEK Sinemasında 
Ayraca ı PARAMOUNT JURNAL 

Numaralı biletler bugl\nden sablmaktadır. Telefon : 40868 bundan sonra anlatılacaktır. 

r------.----,~==========~ Nöbetçi 
·' 

Eczaneler 
Bu gece nöbetçi eczaneler tunlardır: 
Beyoğlu: ( Garih, Limoncıyan). Şiıli: 
(Dimitri). Galata: (Asri İttihat). Sa
matya: (Erofiloı). Bakırköy: (Hilal). 
Beşiktaı: (Nail). Sarıyer: (Osman). 
Büyükada: (Merkez). Heybeli: (Yu
suf) . Hasköy: (Yeni Türkiye). Kasım
paga: (Yeni Turan). Şehremini: (Na
zım). Üsküdar: (Merkez). Şehzade • 
başı: (Hamdi) . Kadıköy: (Çubukçı • 

yan, Hulusi). Karagümrük: (A. Ke • 
mal). Aksaray: (Şeref). F ener: (A
rif). Beyazıt: (Asador) . Eminönü : 

(Bensason). Alemdar: (Esat). Kü -
çükpazar: (Necati). 

Bu akşam SARAY Sinemasında 
HARRY BAUR ve GABY MORLAY'm 

İlk defa beraber oynadıklan 
H•nrr Bernateln en meşhur piyesinden iktibas edilen ve senenin en 

şık Fransız filmi olup halihazırda Pari~te gösterilmekte olan 

SAMSON 
Şaheser i ni n ilk iraesi nınnnselwtilc şert>f Galası 

ilaveten: PARAMOUNT JURNAL Biletler evvelden alınabilir 
Telefon: 41656 , .............................. _...,. ..... . 
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MEMLEKET HABERLERİ 
Konuıma: 

H~~id Ziya Uşaklıgil'in 
KIRK YIL'ı 2000 Metre Yüksekten 

Yere Atlıyan Kız 
İzmirdeki Esrarlı 

Cinayet 
Zarifi Öldürenler 

Bulundu 

Yazan : Nurullah Ataç 
Nurullak Ataç riyor. Bugünün gençlerine inanılmaya-

fık Paraşütçü Türk Kızı, Cumaovalı Yıldız Şimdi De 
6000 Metre Yüksekten Yere Atlamıya Hazırlanıyor 
İzmir (Özel) - Altı ay içinde on 

Ört defa paraşütle atlayan ve bir ay 
nce Ankara üzerinde 2000 metre
cn atlamak suretiyle müstesna bir re
or temin eden Türkiyenin paraşütçü 
1~ı Yıldız Uçman uçuşlarını şöyle an
lıyor: 

Halid Ziya Uşaklıgilin hatıraları, cak bir hayatın tasviri gibi gözükecek 
bugünün karilerini iki cihetten alaka- o sayfalar biz yaştakileri kendi hatıra
dar eder: Her şeyden önce Türkçenin larımıza daldırıyor. Gerçi ben bundan 
belki en güzel romanlarını yazmış, yarım asır evvelini bilmem, fakat bi
Fikret'le beraber «edebiyatı - cedide»- zim çocukluk yıllarımız da, Halid Ziya 
yi kurmuş bir muharririn hatıraları ol- Uşaklıgilinkinden pek farklı değildi. 
duğu için. Serveti - Fünun zümresi için Bunun içindir ki bazı simaları, Çerkez 
doğrusu çok haksızlık ettik, yine de kalfa, zenci köle çehrelerini tanır gibi 
etmekteyiz. Bu, zaruridir, çünkü on- oluyorum. Osmanlı imparatorluğu ba
ların eserlerinde bize tamamiyle yap- yatının, ailesinin son devresi ... 

- İzmirin Cuma ovası köyündenim. 
Öyiimüze çok yakın olan Seydi köy 
YYare karargahından havalanan tay-

.areler üzerimizden geçtikçe beni de
bir düşünmedir, alırdı. Hemen her 

bah ufuklarda gözlerimle uçuşları
takip ederdim. 
Orta tahsilimi lzmir orta mektebin

e Yapıyordum. Gazetelerde rekor ya-

. n ecnebi tayyareci kızların muvaffa-
Yetlerini okudukça karar vermiştim: 
ayyareci olacaktım. 

Daha mektepteyken bir çok yerlere 
. vurdum. Eskitehirdeki tayyare 
cktebine gönderdiğim müracaat isti
sı neticesiz kalmıştı. Kız olarak dün-

aya gelmenin bedbahtlığını o günkü 
dar kuvvetle hissetmi~ değilim. Baş 
tduğum her müessese ayni menfi 
\'apla beni geri çeviriyordu. 

t Orta mektepte benim bu hevesimi 
atcleyen «Fikret» isminde bir kız ar
aşım vardı. Bir gün bana bir tay

~tcci kız resmi yaparak hediye etti. 
ltında şu cümle yazılıydı : 
~ - En büyük arzum senin uçucu
~ hevesinin tatmin edildiğini gör
~ck · tır ... 

Ümitlerim kırılmış değildi .. Herhal
bir gün müracaatımı kabul edecek
İne emniyetim ve ümidim vardı. Or
tnektebi bitirdikten sonra Ankara

, gitmiştim. Maksadım musiki mual
. rnektebine yazılmaktı. Gazetelerde 
t haber gördüm: 

- Türk kuşu klübü açıldı. isteyen
baş vurabilirler». 
Bir istida ile müracaat ettim. Derhal 

tıi kaydettiler. Artık isteğime kavuş
Uştum. Herhalde muvaffak olacak
l'tııı. 

hk uçuş antrenmanlarımı, tayyare-

macık gibi gelen bir hava seziyor, en Fakat Kırk yıl'ın birinci cildi bu ci
beğenmediğimiz, en yıkmak istediği- hetten de bizi tatmin etmiyor. Halid 
miz şeyleri buluyoruz ... Fakat zamanı Ziya Uşaklıgil bir tarihçi olmaktan ka-

Giridli Mehmet ve Kadı. mızın «modaları>> ından, ~ahsi zevkle- 1 -::mmış; halbuki kitabı ancak bu suret-
İzmir {Özel) - Yangın yerinde rimizden bir an için ayrılıp ta düşüne- le faydalı olurdu. 

ağır yaralı ve Zarif adlı bir adamın bu- cek olursak bugün sevdiğimiz, en çok Halid Ziya Uışaklıgil onu yazabilir 
lunduğunu ve ölürken kendisini kimin bağlandığımız şeyleri de yine onların miydi? Hiç şüphesiz ki hayır: çünkü 

Yıldız Uçman uçuf elbi.eaiyle vurduğunu söylemediği bildirilmişti. kurduklarını görürüz. Bize gerçekten kendi çocukluk yıllarını hatırlarken 0 

ciliğin alfabesi ve en esaslı kısmı olan Zabıtanın tahkikatı neticesinde bu garba dönmek arzusunu getirenler on- hayata bir tahassür duysa bile yine 0 

(M. S. 4) ismindeki planörle yaptım. esrarengiz cinayet aydınlatılmıştır. lardır. Bazı mısralarında1Ci temizliğe, a- hayatı sevmez. Zaten kendi eseri. ken
T epeden uçuşları ve dönii§leri tamam- Zarifin pek sefil bir telakki yüzünden kıcılığa bakarak Muallim Naci'yi, di yaş~ma tarzı 0 hayata karşı bir hü
ladım. Giridli Mehmet ve Kadri isminde iki bütün <<edebiyatı - cedide» cilerden üs- cum, bir isyandır. Çerkes kalfalar, zen-

Yirmi gün ince (M. S. 4) planö- kişi tarafından öldürüldüğü anlaşıl- tün bulduğumuzu anlar olur; fakat ci köleler, Arnavut elbisesi giyen ço
ründen farklı olan (P. S. 2) planörü ile mış, ikisi de yakalanmuılardır. Mehmet bir de «Tercümanı - Hakikat» edebiya- cukJar kalktı ise, bunda Halid Ziya U
uçtum. Benim için en mühim ve se- ile Kadri cinayeti inkar etmektelerse tını meydanı boş bularak galebe çal- şaklıgil ile arkadaşlarının büyük bir te-
vin~l.i bir gündü o. ~.?!~!!!!:!.-8!.Y.2.1.e~~dedir. mış diye düşünün .. O zaman e<Serve- siri olmuştur. Severek tasvir edemiye-

Oğretmen, Romanof (P. S. 2) ile Vecihi ile birlikte yükseldik. ti - Fünun)) cuların en küçüğüne bile ceği o hayatı istihza ile anlatmak, bir 
uçuş yapacağımı söyledi. Hemen han- On dakikalık bir uçuştan sonra ze- neler borçlu, olduğu~~zu. a~l~rız.' . «polemik» kitabı vücuda getirmek te 
garlara koştuk. O gün düz sahada yal- min artık gözle görülemiyecek kadar Kırk yıl ın (1 ) hırıncı cıldı hızı bu istememiş. 
nız iki uçuş yaptım. Ertesi gün tepe- küçülmüş, karıncalaşmıştı. Gittikçe ir- cihetten. tatmin edemiyor: ~alid Ziya . O halde Kırk yıl, hiç olmazsa bu bi
den düz uçuşlar yaptım. Dört gün tifa alıyorduk. İrtifa saatinden kendi- Uşaklı~ıl .. on~ çocukluk, .yetışme yılla- rinci cildi okunmayacak kitaplardan 
sonra da dönüş antrenmanlarım tamam mi alamıyordum. 1000, - 1500, - 1800 rının hıkayesıne h~s.retmış. Ancak son mıdır} Hayır, hiç de değil; ben onu, 
oldu. ve nihayet 2100 metre. Bu esnada mo- ~ayfalarda ~uh~rrırın, sonradan alaca- tatlı bir roman gibi, bir hamlede oku-

Bir cumartesi günü paraşütle atlaya- tör durdu. Korku hatırıma gelmiyor- ~ çe~.re belır~ege başlıyor. Fakat daha dum. Bilmem muharririnin hayranı ol
caktım. Her zamanki gibi 400 veya du. Muvaffakiyetsizlik ihtimali hiç te hır golge halınde. · · duğum için midir} Bu kitap bana son 
800 metreden atlayacağımı zannedi- beni rahatsız etmiyordu. Ne de olsa bu Bu birinci cild, edebiyat tarihimizi yıllarda okuduklarımın en ehemmiyet
yordum. Bir çok defalar bu yükseklik- benim için, bilhassa Türk kuşu ıçın aydınlatmıyorsa da bizi muharririn ço- lilerinden, en sürükleyicilerinden biri 
ten paraşütle atladığım için artık bu bir şeref uçuşuydu. cukluk yıllarına, bundan yarım asır ön- gibi gözüktü. Üzerinde Halid Ziya U
irtifalar bana çocuk oyuncağı gibi ko- Dikmelere tutunarak kanada çık- ceki f stanbula, f zmire götürerek kendi şaklıgilden başka birinin adını görsey
lay geliyordu. Muallim Anohin 0 gün tım. Kanad ucundaydım. Sert ve so- hatıralarımızı uyandırmak zevkini ve- dim yine bu kadar sever miydim~ Bil-
yanıma yaklaştı: ğuk bir rüzgar çehremi kamçılıyordu. (1) 1 inci cild, 118 •ayla, 50 kurUf- miyorum. Fakat Atkı memnu'u, Mavi 

- Yıldız, dedi. Bugün 2000 met- Son emir verildi: - -· -·-- ve ıiyah'ı yazan adamın birer levha 
reden atlayacaksın. - Atla, Yıldız! aldılar. Ve beni tebrik ettiler. halinde anlattığı çocukluk hatıralarına 

Bilmem neden bu sözlere inana- Sol elimi dikmeden bıraktım. Gök- Bundan sonra 4000, 6000 metre- alakadar olmamak kabil mi} 
mamıştım. Bir muallimin talebesiyle ler aleminden sonsuz boşluklara doğ- den atlamak için tecrübeler yapaca- Bu birinci cild, edebiyat tarihimizi 
alay etmesine imkan var mıydı? ru, tıpkı denize atılır gibi baş a~ğı ken- ğım. Öyle ümit ediyorum: Çok yakın' aydınlatmıyor dedim. Bir bakımdan öy 

Emir, emirdi. Uzun bir seyahate dimi bıraktım ve halkayı çektim. zamanlarda, beynelmilel rekor sayıla- le: fakat onu dikkatle okuyan, muhar-
çıkar gibi kalın bir tulum giyindim, Çiçek gibi başım üzerinde açılan bilecek kadar yükseklerden Türk kı- ririn romanlarındaki şahısların asılları
Başhğımı taktım. Bir defa paraşütleri paraşütümle başb~aydım. Ne korku, zının hızlı çalışmasını bütün dünyaya nı, hiç olmazsa bir çok hareketlerini 
muayene ettim. Hepsi yerli yerindey- ne heyecan, ne muvaffakiyetsizlik se- duyurmağa çalışacağım. Muvaffak ol- ilham eden hadiseleri bulabilir. Ama 
di. Paraşütleri tak emrini alır almaz bebi, hepsi, hepsi de öldüler. Yere ayak mamaklığıma sebep yoktur. bu, psikolojik tenkide, büsbütün ayrı 
parcwütümün başına geçtim. (M. 2) de bastığım zaman arkadaşlarım etrafımı Adnan Bilget bir iş. 

hükumet denilen tCr"?kilatçı hey'ete ver-ırakki ile başlayan bu acı ve sakat adet kat bu fırkacılık yarası ondan sonra 
miştir. Adeta milyonlarca insan derler hala izini kaybetmedi. Hala hükumet daha da açıldı, deşildi. Bir de hürriyet, 
ki: kapısından girmek için hükumet fırka- itilaf devresi bizim memur sınıfımızın 

t<ERVAN YÜRÜYOR 
- Bizim kanunlarımızı yerine ge- sının pasaportunu taşımak lazım gel- seciyesine bir balta daha indirdi.Ekmek 

tirmek, hakkımızı, nefsimizi, hudutla- diği kanaati var. kaygusu ile mücadele edenler bu sefer 
rımızı müdafaa etmek, çocuklarımızı Bunu önce ittihadı terakki yarattı. kapanan itihadı terakki klüplerinden 
yetiştirmek, bütün memleket vazifele- Kadrolarını kendi mensupları, bende- hürriyet, itilaf klüplerine akın ettiler. 

- 93 - Bürhan Cahit 26 - 3-369 rini yapacak bir şirket, bir kumpanya leri ile doldurdu. Öyle bir hale geldi ki Bu artık çirkin, elim bir itiyad oldu. 
~~at yaşayışının bütün bağlariyle bu -Haklısın Hasan Bey. Bu bize es- bir grup istiyoruz. Ona para vereceğiz. (ihvan) dan olmayanlara adeta yaban- Mütarekede İngiliz muhibleri cemiye
'l>tağ~ borçlu olanlar için hakim fır- ki devirlerin bıraktığı kötü miraslardan içimizden asker toplaması için izin ve- cı bir devlet tebaası gibi bakılır oldu. tine kadar sürüklendi. Daha sonra bi 
~ın sakat prensibine boyun eğmek- biridir. Daha pek eskiden hani yeni do- receğiz, Bizi çeksin çevirsin l Bilgi, san'at, ehliyet gibi vasıfların liyorsunuz sağa kaçan bir kaç fırka 
başka çare var mı? işte ittihadı te- ğan çocukları anaları: Hulasası bu olnn devlet teşkilatı- kıymeti kalmadı. Bir genç hükumet tecrübesi daha görüldü. 
kinin dı;:; ve iç siyasetteki becerik- Benim oğlum büyüsün ninni nın mahsulü hükumettir işte! Hani hu- teşkilatında vazife istedi mi ona soru- B,.mların hepsinin bir vasfı vardı: 
'!kleri, bilgisizlikleri arasında açılan Şatafatlı paf8 olsun ninni. kuk kitaplarında devlet alet midir, ga- yorlardı : - Öteki fırkanın gayri memnunla-
tın yaralardan biri de budur. Diye büyütürlermiş. Bacak kadar yet midir diye bir bahis vardır ya. Bu- - Hangi klüptensin. Kaydın nere- rını kadrosuna almak . 
......_ Politikacılığı ekmek mese1eı:ıi veledlerin bayram günleri teneke kılıç nun açık ifadesi anlattığım gibidir. de? Halk cephesinden de fırkalann bir 

qlltnakf ve sırma kordonlu paşa elbiseleriyle Amma hükumetler daima ve her yer- Ve ittihadı terakki de inanmıştı ki manası vardı: 
Bunun içindir ki halk tabakası ile sokaklarda gezdikleri 0 devirden sonra de bu tarife aykırı birer teşekkül ol- en küçük hükumet seksiyon undaki bir - Yeni bir ekmek kapısı bulmak 1 

Uturnet fırkası arasında iki tarafı da dünden pek farklı olmayan bir yeni zih- muşlardır. Yani Majoritenin idare ve- hademe bile kendi mensuplarından, Şimdi düşünün ki iş başına geçecek 
lış bir itiyad peyda oldu. niyet basladı. Fırkacılık. killeri oldukları halde müekkillerine klüplerinden oldukça kurduğu hüku- bir hükumet kendine yardımcı olarak 
1-falk tutunmak, yaşamak için mut- Türk aileleri devlet teşkilatının hakim olmuşlardır. Bu demokrasi de- met yıkılmaz, sarsılmaz bir teşkilat o- bu zihniyette, bu karakterde bir kala-

;;.ıhükumet partisine dört elle safıl- yegane seçim kaynağı olduğuna 0 ka- nilen rejimin başka başka karakterde lacaktır. balıktan medet umuyor ve buna karşı 
'it lazım geldiği kanaatinde. dar inanmışlardı ki daha küçük yaştaki milletlerdeki neticesidir. Bazı milletle- Bu sakat düşünce çok geçmeden da fırkacılık gayreti güdüp tayınını art-
1-fükumet te kendini kuvvetli tut- evlatlarını oraya ısındırmak ve soka- rin karakteri daha ziyade Monarchieye patlak verdi. tırmaktan başka bir şey düşünmeyen 
~için mutlak bütün makanizmasını bilmek için hazırlanıyorlardı. Bizim ne- meyyaldır. Onların idaresi daha kolay- Büyük harbin idaresiklikleri yüzün- bir kalabalık rejimin mesnedi, muhafızı 
tti t~kilatına tutturmak fikrinde! sil böyle yetişti. Hepimiz yaşamak için dır. Fakat bazı milletlerin bünyesi da- den hezimetler, facialar başlayınca it- oluyor. 
Ye gariptir. Şimdiye kadar gördü- devlet koltuğu altına sığınmayı düşiin- ima :18 ateşlidir. Oralarda demokrasiyi tihadı terakki hükumeti de teşkilatına ittihadı terakki devrildiği zaman 
~Üz örnekler bu fikirlerin ne kadar dük. Bunu yapamayan ve Türk olma· elifi elifine tatbik etmekten başka kuvvet verdi. Efradına dört elle sarıldı. binlerce ihvanı onu tutmak şöyle dur
"at olduğunu ispat ettiği ha!de bu- yan tebaamız da boş kalan kazanç yol- çare yoktur. Mesela Fransa gibi. içinde suiistimali ayyuka çıkanları, re- sun arkasından yüz kızartıcı hakaretler 

bile bazıları öyle sanıyorlar ki iş larında iş tuttular. Para kazandılar. ı Bunları bir tarafa bırakalım. Bizde mil- zaletleri göz yumulmaz hale varanları yağdırdılar ve kendilerini kurtarmak 
.lfıak, para kazanmak, bir ekmek Ve hayatlarını çocuklarına Örnek yap- 11 bir itiyad haline gelen memur ve dev- bile tutmakta devam etti. Zannediyor- için en azıhları bile : 
1bi olmak için mutlaka hükumet tılar. let zihniyetini anlatıyordum. Devlet du ki içinden biri ayrılırsa kendine cep- - Ben zaten çekilmiştim. Allah b&-
lisine bağlanmak lazım. Bunun ne- Bizim devlet koltuğu altında pire kapısını kendi evimiz gibi bilip mek- he alacak, gayri memnunlar kafilesine lalarını versin! 

~aj de şu oluyor: Tavsiye, iltimas, gibi, kene gibi yaşamamız ahlak ve se- tepten çıkar çıkmaz oraya koşmamı- bir nüfus daha karışacak! Diye naralar attılar. 
J~t, hısım, akraba gayreti kolera gibi ciye noktasından da bizi sakat bıraktı. zın neticesi FjU olmuştur ki hükumetler Bu ters dü_şünce ile hırlı, hırsız bü- Bu fırtınadan sonra artık siyasi ka-
"lŞık bir halde bünyemizi sarıyor. Hükumet kuvvetini Majorite'den değiştikçe ve her hükumet teşkilat tün avene ve mensubini ile kökünden naatlerimiz durulmuş milli benlik ve 
lfikırdıya kulak misafiri olan eski alan bir idare hey'etidir. Kanun ve makanizmasını kendi zaviyesine göre yıkılıp gidinceye kadar sallandı, dur- birlik canlanmış sanıyorduk. inkılap 

1tl~ muallimi yeni mebus Haydar maddeleriyle iki taraf arasında yapıl- değiştirdikçe biz de ekmek kaygusu ile du. ve mücadele bunu yapm~tır ümidine 
ık etti: mış bir mukavele devlet idaresini bu kalıptan kalıba girmişiz. İttihadı te- İşin siyasi cephesini bırakalım. Fa- düştük (Arkası var) 



6 Sayfa 

Kont Faruk d'Adix 
Fransanın Meşhur Bir Avcısı Evvelki 

Gün İstanbula Geldi 
Beş Sene Evvel Müslüman Olan Fransalı Kont 

İle Otelinde Bir Mülakat 
F ransanın meşhur avcılarından ve J .----.,...,,-...,,--__,,,,_ 

tarunmı~ aristokrat ailelerinden birine 
mensup olan Kon F. d'Adi:ıı: evvelki 
gün ~ehrimize gelmiştir. Kendisiyle 
Tokatliyanda görüşen bir arkadaşımız 
intibalarını . öyle anlatıyor: . 

* Kont beni T okatJiyanın büyük salo-
nunda kabul etti. 

- Sizinle konuşacağımdan mem • 
nunum, diye söze başladı. Ben de ga· 
zeteciyim, gazetecileri severim, bun • 
dan başka Türklere karşı büyük bir 
sempatim var. 

Sonra samimi bir sevinçle: 

Ankarada 14 üncü 
Halk Konseri 

Ankaro, (Mart) 
14 üncü halk konseri, bundan ev· 

velkileri unutturacak, ve bize kuvvetli 
ümitler verecek bir muvaffakiyet ka
zandı. 

İki hafta konser verilmeyişi, salon 
müdavimlerini hayli üzmüştü. Bu ü
züntü, içimizdeki musiki aşkının de
rinliğinden geliyordu. 

Orkestra, proğramında yaptığı d~ 
ğişikliklerle bize, iki haftalık sükfüu
nun acısını unutturuverdi. 

İlk parça (Ferdrik Hande]) den se
çilmiş (Konserio Cresso) 76 (No. 6-

, idi. 

Eserin hemen ayni şeklini, bir kaç 
hafta evvel çalınan yine (F. Hande])in 
(Konserto Cresso) (Op 6 - No. 1) in
de görmüştüm. 

Satılık Define 
İki Kişi Karacaahmette Define Satmak 
Bahanesile 3 Bin Lira Dolandırd1lar 

- Hem biliyor musunuz, ben müs
lümanım, dedi. Bütün dinlerin en 
doğrusu olarak İslamiyeti buldum . 
Babam çok geniş düşünüyordu. Din 
seçmek için beni serbest bıraktı. «5» 
sene evveline kadar hiç bir dine bağlı 

Fakat bu defa orkestranın değişme· ı "'""--~--.-::.~.;r-;.;.----

değildim. 

sinden midir, nedir~ Bu eserin, evvel
kinden fevkalade olduğunu hissediyo
ruz. 

Eserde müteaddit sololar var. 
Bilhassa iki keman, bir viyolonsel 

Yüzüne baktım, o devam etti: 1 
- Aradım. Seçeceğim dini bulmak} 

için bütün dinleri tetkik ettim. Hepsi- ---=---~~~--....-----
soloları başlıca yer tutuyor. 

Eyi çalınan bu soloları A . Winkler 
nin ileri gelenlerile konuştum. Yıllan 
dolduran bu uzun araşbrma bana öğ
retti ki: En büyük, en güzel din müs
lüman dinidir . . Yeni ismim de : Faruk 
d'Adix. Ben Fransızım ve aristokra -
tım .. Eski bir aile ismi tabii değişmez .. 
Din başka, o başka değil mi}. 

- Türkçe bilir misiniz~. 
- Evvelce çalışmıştım. Maalesef 

gezdiğim memleketlerde Türkçe konu· 
t1ulan bir muhite düşemediğimden 
konuşamıyorum. Türkçe bir grameri 
Avrupada ne kadar çok aradım bilse
niz .. Dün gelir gelmez aldım, başla -
dun. Türkçeyi muhakkak iyi öirene -
ceğim. Arapçayı da bilirim. 

Size biraz avcılıktan bahsedeyim. 

K~ F~ d'k~dixl: h"'k " ile Halil ve Ferdrik Malpke muvaffa-
tetkikleri. Boyle hır t~ ı at u umet- kiyetle idare ettil 
lerin lehinedir. Çünkü her memleke - Ese h kk d er. .. .. I . 
. . . r a m a uzun soz soy emıye-
tın av hayvanlarının o memleketın ık· ... · Zat ·· 1 · b" .. .. . .. .. . . cegız. en guze ve zengın ır parça 
tısadı hayatı uzerınde buyuk tesırlerı l b d H d ı ·· b"' ··k d h o an u eser e an e m uyu e a-
vardır. Atatürkün büyük dehası saye· t · J bel" · · d . . .. . . sı amamıy e ırıyor u. 
sınde yem T urkıyede yaratılan hır çok Jk· · k d (B h ) d 

ıncı ısım a eet oven en 
yeniliklere hayran kaldım. ·ı · b" k k d . . seçı mış ır eman osertosu var ı. 

Bugün Ankaraya gıdıyorum. Ora- Sol yı d ... ı · k v· t.. ı . . • o eger ı eman ır uoz an· 
dan Kahıreye, Surıyeye, Kenyaya gı- mızdan Necdet At k ktı 
d ... . V p . d .. ... . a yapaca . 
ecegım. e sonra arıse onecegım. B ·· ) kl be be · ·ı u guç o ma a ra r eyı seçı -

Bu yaz Fransada konferanslar verece· mı·~ a "Ik k 1 d • 
T p rçanın ı ısım arın a, san at-

ğim. karı biraz sinirli gördük. 
Buraya Bulgaristandan geliyorum. Fakat bu uzun sürmedi. O Larget-

Yunan istan, Romanya, Arnavutluk, toda kendini buldu. 
Yugoslavyayı dolaştım. Ve hakkiyle muvaffak oldu. Bilhu-

Ayrılırken Kont gülerek ilave et • sa keman üzerinde gösterdiği kudret 
ti: 

yerinde bir hatları sayıldı. 
- Bütün bunlara bakarak benim Rondoda daha fevkalade o1an san-

zalim bir adam olduğuma hüküm ver- atkarı bu büyük muvaffakiyetinden 

.:an Ali ve Yusuf isminde iki kafadar 
Calatada ticaret yapan Necmi adında bi· 
risini dolandırmışlar, Adapazarında ya • 
kalanıp İstanbula getirilmişlerdir. Bunlar 
Necmiye 3000 liTa mukabilinde Karaca • 
ahmet mezarlığında bir define satmışlar, 

bir hayli de masraf ettirmİ§ler, fakat de -
fineyi teslim etmeden kırklara karışınııılar
dır. Vak'a şöyle olmuııtur: 

Tesadüf bir gün suçlulardan Şan Ali ile 
Yusufu Necmi ile karşılaştırmıştır. Bunlar 
dereden, tepeden konu1111rlarkcn Necmiye: 

- Biz.im bir Ahmet vardı, şimdi sana· 
toryomda yatıyor. O bir gün Snmatya ki • 
lisesini tamir ederken bir kaç bin tane Rus 
altını bulmuş, bunlan gizlice evine taşımış, 
fakat saklıyacak yeri olmadığı için gö • 
türmüş, Knracaahmet mezarlığına göm • 
müş. Ahmet veremden kurtulmaa ölüp 
gidecek. define de Karacaahmettc gömü· 
lü kalacak demişler. Necmiye bu define -
den bir nümune olarak ta bir Rua altını 
ııöatermitlerdir. 

Necmi bu altını ötekine berikine gös • 
termiş ve tanesine 8 lira verdiklerini öğ • 
renmiş, bir kaç· gün sonra da bunu Yusuf 
ile San Aliye iade etmiştir. 

Fakat inde ederken de: 
- Yahu, bu adam bu parayı çıkarsa da 

Ben avcıyım. En çok sevdiğim şey de 
avlanmaktır. Av her milletin başlıca 
sporudur. Avcılar tabiatı en çok seven 
insanlardır. Zaten bu seyahatleri o-
nun için yapıyorum. 
-Gayeniz~. 

meyin.. Ben avın makul bir tarzda dolayı hararetle kutlularız. 
yapılması taraftarıyım. Yoksa küçük Ü çüncü ve son kısım Peter 
bir kunu vurmak zalimlikten başka bir kovski'nin dördüncü senfonisi: 

Sanatoryomda süıüncceiinc gidip Avru • 
Çay- pada tedavi edilse ya ... Mütalcasını Ha 

- Muhtelif memleketlerin avcıları 
için beynelmilel bir avcılık teşkilatı 

şey değildir · Bu sahnede Çaykovskinin patetik 
Muazzez F AIK 

------•• -----.. 1------•. ----------------
C ONU l ISLE·Rı 
Ailelerine 
Bakan 
Kızlar 

e20 yaşında bir genç kızım. 16 ya -
§Jnda bir erkek kardeşim var. Anneme 
ve kardcoimc ben bakıyorum. Son za

mnnda bir gençle tanıotım. Anlaştık, 

cvlcnmeğe karar verdik. Fakat bu genç 
annemle ve kardeşimle bir arada otur
mnğa razı olmuyor. Ayrı ev kurmak • 
hğımıZJ istiyor. Bu takdirde annemle 
kardeşim kimsesiz ve hamisiz kalacak • 
lar. Onları kendim için feda etmek is
temiyorum. Bu i~i halletmenin yolunu 
bana gösterir misiniz) ıı 

Fikret , 
Smn vaziyetinizde bir ıenç kız, bir evin 

fükünü omuzlannda taııyan bir erkek 
ııöidir. Nasıl erkek annesinin ve kar -
detin.in hayabnı temin etmeden evlen -
meje kalkmazsa, siz de yapmak için 
•İze muhtaç olan anneniıi ve kardetinizi 
erkanıı:da bırakıp yeni bir hayat kura • 
rnaumız. Bu ıizin için büyük bir fel& -

ettir ama, nihayet hayatın zaruretlerini 
olduğu aıibi kabul etmek mecburiieti 
vardır. Maamafih evleneceğiniz genci 
hep bir arada oturmak için kandırmap 
çalıımız. Siz de itinizi bırakmaz, ka • 
uncmaı kocanızın kıwmcma deleni -
niz. Bu suretle daha rahat bir hayat te
minine muvaffak olursunuz. 

* "Ben fakir bir ailenin kızıyım. Ba -
ham ihtiyar bir hasta. Annem zayıf ve 

acız. Ben çalı§Jyor, ve kazancımla onln
n geçindiriyorum. Üzerime titriyorlar. 
Ben onları feda edip evlcnmeğc yanaş
mıyorum. Halbuki yalUJl 26. Yıllar 

gençliğimi elimden almakta devam edi
yor. Bu böyle giderse evlenme imkan • 
lan bütün bütün kalkacak. O vakit tc 
ben betbaht olacağım. Onlar da benim 
evlenmemi İstiyorlar. Fakat hem onları 
hem beni memnun edecek bir evlenme 
yapmak mümkün değil. Doğrusu kcn • 
dimi bir çıkmazda görüyorum. Siz ne 
dersiniz.} 

Hayriye 
Anneniz babanız evlenmenize mani 

tefkil etmez. Bu, bulacağınız erkeğe 
bağlıdır. Sizi seven bir erkek dikenleri· 
nize de ka~Janmağa razı olur. Maamafih 
siz de çalıımağa devam prtİ)c evlenir • 
seniz ailenizi de yardımsız bırakmamıı 
olursunuz. Filvaki bu tarta razı olacak 
erkek az bulunur. Fakat ne yapnl:m, ha
yatınız böyle emrediyor. 

* uKomşumuzda genç bir doktor var. 
Benimle evlenmek istiyor. Fakat bu 
adam benim hoşuma gitmiyor. Ben, ba. 
na karşı hiç bir alakası olmadığını b il • 
diğim diğer bir erkeği seviyorum. Ve 
uzaktan uzağa onu bekliyorum. Yaşım 
23. Daha bckliyeyim mi} 

Necmiye 
Realist olunuz. Y qıruz nlenme ça

iını geçmek üzeredir. Sevdiğiniz aıenç 
Lelki de sizi bulamıyacaktır. Hayale ka
pılmazsanız sizi istiyen erkekle evlen • 

melde ıüçlük çekmezsiniz. 
TEYZE 

il 
altıncı senfonisini de dinlemiştik. Çay· 
kovskinin senfoni sahasında muayyen 
bir mevkii olmamakla beraber, bu dör
düncü senfoni çok muhteşem ve gü
rültülüydü. 

Eserin minal kısmı, tıpkı bir muha
rebe sahnesini andırıyordu : Skerzo, 
yalnız kemanların hafif hareketlerle 
çaldıkları tatlı bir melodiyi saklıyordu. 

Dördüncü senfoni, Çaykovskinin 
en güzel eserlerinden biri addedilir . 

Biraz dram hissini kuvvetlendiren 
musikisinde, diğer üstadlardan kapıl
mış kuvvetli hisler görülüyor. 

Eseri muvaHakiyete götüren or
kestra, Çaykovskinin kudretini tanıt· 
makta çok büyük bir amil olmuştur. 
Bestekarın üzerimizde güzel bir inhba 
bırakan bu eserini uzun alkışlarla kar
şıladık. 

Bizde musikinin kökleştiğine artık 
inanmamız lazım: Bu his içimizde kuv
vetlendikçe, bu sahada da muvaffaki
yete ereceğimize şüphe yoktur. Yal· 
nız biraz daha gayret lazımdır. 

Selçuk Galip 

Ada pazarında 
Parası için Bir İhtiyar 

Kadını Öldürdüler 
Adapazarı (Özel) - Ak yazının 

Batak köyünden liO yaşında Giilsüm 
nine evinde boğıilarnk öldürülmüştür. 
Gülsüm nineyi kimin boğduğu belli 
değildir. Cinayeti i,t;leyen adam eve 
duvar delerek girmiştir. Evde para a
radığı, Gülsüm nineyi de bunun ıçın 

öldürdüğü sanılmaktadır. Varislerden 
İsmail oğlu Ali Osman zannaltına a
lınmıştır. 

veyi unutmam!f. 
Bu söz bahsin yeniden açılmasına se • 

bcp olmuş, onlar: 
- Canım Ahmet ölüme mahkfun, o bu 

defineyi çıkaramaz, satmıya razı. 

Üç bin lira verseler veririm diyor, de -
mişler, Necmi de ıormuş ve aralarında gu 

§ekilde bir konu§IDa olmuş: 
- Kaç altın varmıg defincdc? 
- 2-3 hın tane varmış. 
- Yahu 20 bin lira kadar para eder, 

nasıl veriyor 3 bin liraya) 

- Ne yapsın zavallı, canından bıkmııı. 
3 bin lirayla tedavi olacak. 

Necmi bu kelepiri kaçıırmak isteme • 
mi§, iki kafadarla beraber sanatoryoma gi
derek Ahmcdi görmüş, onunla konuşmuş 
ve neticede de defineyi satın almıya, hep 
birlikte çıkarmıya karar vermişler. 

Fakat definenin sahipleri: 
- Bizim gece, gündüz mezarlıkta top· 

rak kazmamız nazarı dikkati cclbcdcr, iyi 
olmaz. bunun için ilkönce Karncaahmct 
civarında bir ev kiralıyalım demişler ve bu 
evi de kiralamı~lardır. Ev kiralanınca da: 

- Açık konuşalım demiolcrdir. Sonra 
aramızda bir ihtilaf çıkmasın. Biz parayı 
pcııin almasak bile pe§in görmeliyiz. Yani 
getir buraya 3 bin lirayı. Bir de demir çek· 
mcce getir. Parayı bizim gözümüzün ö -
nünde kilitle. Anahtarını kendin al. Biz de-
fincyi sana teslim edince "en de anahtarı 
bize teslim ederı1in. Ne şiş yanar, ne ke • 
bnp. 

Necmi bu teklifi de muvafık bulmu~. tıöy
lenilcn şeylerin hepsini yapmış, gece ya
rısından sonra dn definenin aranmasına, 

ynni gömüldüğü yerin kazılmasına başla -
ııılmı~tır. 

Ancak Necmi bu arada her gün arka
daşlarının göz önünde demir çekmeceyi 
açıp paraların yerinde olup olmadığını 
kontrol ctmcği unutmamıştır. 

Aradan bir kaç gece geçtikten sonra 
Necmi eve geldiği zaman bir kağıt bul • 
muştur: 

ıı Biz bu akşam gelcmiycceğiz. Yarın bu

luşuruzıı. 

Necmi hemen demir çekmeceye ko~muı 

ve bakmış ki . • , Paralar yerinde d uruyot• 
Yüreğine soğuk ıular serpilmi§, gönlü f~ 
rahlamış : 

- Bravo . •• Namuslu insanlarmış ditd 
düşünmüş. 

Ertesi gün Yusufla San Ali gene yo"• 
Paralar gene yerinde. Daha ertesi, dnh" 
ertesi ve daha ertesi gün hep ayni v azi • 
yet. 

Necmi artık ümidi kesmiş. 
- Bunlar gelmiyecck diye dü~ünmÜ,_ 

Ben b ari paralanmı alıp gideyim. Çekrnt:' 
ceyi açmış ve hep elli liralık banknotlar • 
dan m ürekkep para demetlerin? cep lerille 
ycrl~tirmeğc başlamış, fokat b ir araiıl' 
bakmış ki bu demetlerin altında ve üstür:ı' 

de birer tane banknot var, ortası gazett 
kağıdı ile dolu. Ve o zaman başına gclenleıİ 
anlamı11. koşmu11. vak'ayı zabıtaya nnlııt' 
mış. Fakat Sarı Ali ile Yueufu koyduns' 
bul. İkisinin de yerinde yeller esiyor. 

Nihayet bu iki kafadar Adnpazarınd~ 
yakayı ele vermişler. lstanbula gctirilrııir 
)er ve adliyeye verilmi11lcrdir. Şimdi Üsk~' 
dar ceza mahkcmcsindcdirlcr. 

Paranın bin lirasını yemişlerdir. Ahrııef 
elyevm sanatoryomdadır. 

Zonguldak Kömür Havzası Ve 
Vakıflar idaresi 

Zonguldak vakıflan idaresindetl 
bildiriliyor: 

Zonguldak kömür havzasının ~ 
kıf olduğu yalnız 126! tarihli bir fef' 

mania değil, bundan başka bir vakfü'' 
'Ve Cumhuriyetimizin ilanı tarihine te' 
sadüf eden 29/ tesrinievvel 3:m tarih' .. . 
li bazı vesaika da istinad etmektedi1• 
Evkafı sahihadan bulunan ve AbdiiJ: 
mecid vakfından olan bu havalide~~ 
halk ve şirketler uhtesinde ihtilafla~ 
devam eden mülklerin yirmi seneli~: 
leri değil birikmiş olan icareleri istell1 

mektedir. 

B•• 1 A "k l •• t ııid oy e resmı vesı a ara mus e 
olan bir borcun istenmesinde tet kjk / 

dilecek hiç bir sebep te yoktur 

Yalvaçta Agaççıhk 
Yalvaç (Özel} - Burası ağaç!~ 

bir memlekettir. Fakat ağaçlar bakı1", 
sızdır ve halkta ağaç hakkındaki bil~ 
eksiktir. Bu gözönüne alınmış, ağıı 
ve ğaççılık hakkında konferanslar ,re' 

rilmeğe başlanılmıştır. ,,/ . . ...... .-
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26 Mart 

Amerikalıları Sevindiren 
Bir Otomobil Kazası 

Bir Köy Doktoru Bütün Amerika Zabıtasının 
Ele Geçiremediği Azılı Bir Haydudu Bu 

Kaza Sayesinde Yakaladı 

ION POST~ 

Tütün İnsanların 
Tenasül Kudretini 
Mahvediyormuş 

Sayfa 7 

• 
Avrupa lflis Mı Ediyor? 

Bir )ngiliz Gaz{tesine Göre Avrupanın lktısat 
Alemindeki Hakimiyeti Sönüyor, Yerine 

Japonyanın Hakimiyeti Kaim Oluyor 

Satılık Vapurlar 

Denizyollan idaresi 10 
Vapur Sabyor 

Haliçte bağlı duran ve Vapurcu • 
luk şirketine ait olan on eaki vapurua 
Denizyolları idaresine devritealimi ifl 
bitirilmiştir. 

Yiiksek kıymetlerle alınan bu mü • 
tekait vapurlar yakında hurda demit 
fiyatiyle satılığa çıkarılacaktır. 

Vapurculuk ~irketinin merkez bü • 
rolarında bulunan, Denizyolları idar& 

sine 8000 liraya satılan demirbaş ~ 

yalar da teslim alınmıştır. Denizyol
lan idaresiyle Vapurculuk şirketi ara
sındaki teslim ve tesellüm muamelesi 

bitmiş olduğundan mukavele muci • 
bince vapurlar bedelenin 200 bin lire 
olan ilk taksiti mayıs ayı içinde y.,. 
purculuk şirketine verilecektir. 



8 Sayfa SON POSTA 

''I. Bir au'[ ŞaVı hka: Tiaıarı Amerika· Mektuplan 
nsan, n a şı anınan ş· d•f b .. 

Hayvandan Da Vahşidir,, ım~n ı er, ·oto us ve tayyare 
Amerikalı . Kadın Ali~ "Hiçbir Hayvan Eşine.Erkek ile yeniden mücadeleye geçti 
Veya Kadınların Eşlerıne Yaptıkları Muameleyı Reva 

Görmez. Boşanmaların, Aile Geçimsizliklerinin · * * * 
Sebebi Budur,, Diyor Dünyanın en modern meklebi Amerikada yapıldı -

Amerikanın ta· 
nınmış kadın a
limlerinden Dr. 
Mary Halton bir 
mecmuaya aşa

ğıda okuyacağı
nız makaleyi yaz-
mışbr: 

Bütün hayvanlar alemi içinde c~ 
kavgası, erkek ile dişi arasında geçim
sizlik izi görülmemiştir. 

Vahşi hayvan1ar krah olan aslan, 
bir tek dişi ile yaşar ve evlilik hayatını 
insanlar arasında görülmeyen bir say
gı havası içinde geçirir. 

Vaktiyle Herbert Spencer; «İnsa
nın karısına muamelesini, hayvanın 
dişisine muamelesi ile kıyas etmek a
bestir» demişti. Hakikatte hiç bir hay
van, insanın karısına reva gördüğü 

muame1eyi, dişisine yapmamıştır. 
Aslanın veya bapka bir hayvanın 

dişisi de, kadın gibi, dırıltılar çıkarmaz, 
ağlayıp sızlanmaz. 

Demek bedbaht evliliklerin, boşan
maların fazlalaşması, medeniyetin iler
lemesinden, iktisadi ve içtimai hayatın 
karışmasından değil, insanların hala 
vahşetten kurtulamamalarından ve ya
hut vahşi mahlukların en vahşisinden 
türemiş olmalarından ileri geliyor. 

insanlar tam sevginin iedalini kav
radıkları ve anladıkları halde bu ideali 
yaşatamıyorlar ve gerçeklendiremiyor
lar. Çünkü içlerindeki vahşeti henüz 
yenememişlerdir. 

insanlık, tekamül adını verdiği bü
tün mücadele safhalarını geçirmiş, ve 
yaşamağa en layık cins olduğu varlı
ğını kurtarmıştır. 

insan, kendisiyle mücadeleye giri
şen bütün varlıkları ya yere aerdi, ya
hut kendi iradesine ram etti. 

Bir Arslan 
Ve Bir insan 
Ailesi 

yıkar. insan bu vaziyetlerde, karşısına 
çıkan bütün düşmanları yıkan ve kök
lerini kıran hayvanlığı tahteşşuurunda 
yaşar. 

insan nev'i, aslanlar gibi tek zevce
ci değildir. Yani hazan erkek, hazan 
kadın bir kaç karılı veya bir kaç erkek
li olmak ister. Fakat · bu iptidai, bu 
vahşi his i)e döğüşmek ve sevgiye ina
narak imha etmek mümkündür. Bu 
sayede kıskançlıklar da kendiliğinden 
zeval bu1ur. flF 

Erkek ile kadın arasındaki iktisadi 
kavgalar da zeval bulmağa yüz tutmuş
tur. Sebebi erkek, kadın müsavatıdır. 
iktisadi ve mali müsavat erkek ile ka-
danın geçim meselesi yüzünden ihtila
fa düşmelerine mani olacaktır. 

Bahtiyar olmak, sevişen, evlenen 
her iki gencin aaycsidi;. Bunlar hayat
larını zehirleyecek harici bütün amil
lerle uğraştıktan ~ka dahili amilleri 
de unutmamalıdırlar. 

Evlilik, kendi kendine yaşayan, 

kendi kendine bakan bir şey değildir. 
Evlilik sevgiye dayanan bir yaşa
yış olduğu için ona tam bir san°atkar 
gözüyle bakmak lazımdır. 

Sevgi, medeniyeti yaratan kuvvet
tir. İnsan, sevgi hissiyle san'atkar ol
muştur. Sevgi san'ati, yaşayış san°ati
dir .. Ve dünyada her san'at, bu sanate 
bağlıdır. 

Hakiki san·at, ancak her yanlışını 
anlayan ve yaptığı her yanlıştan istifa
de ederek ilerleyen san'atkara nasıp 

olur. --.. --------·~----·- . " . ,_.........,.. 

İnsan nevinin bu muvaffakiyeti, ze
kasının eseridir. Fakat diğer bakımlar
dan vahşetini muhafaza etmektedir. 

Tekamül savaşı içinde her nevi, haf- 1 
ka bir nev'in kafasını kırmak için uğ

Yeni Neşriyat =ı 
raştı. Fakat hiç bir nevi keneli kendini Zehirli Gazlardan Korunma - Bu eser 
mahvetmek için uğraşmadı. Bunu ya- her sınıf halkın anlıyabileceii ıeviyede ya-

l zılmıştır. Fiatı 40 kuruf, aatış yeri: lnktlip pan, yani biribiriy e uğrafan, aavatan, 
biricik nevi, beşer nev'idir. Biribirine 
karşı imha harpleri açan hayvan cin
ıi insanlardır. Başka hayvan çeşit1eri 
arasında bunu yapan yoktur. Vahşe
tin bu çqşidi, insana münhasırdır. 

Bununla beraber, her bahtiyar izdi
vacın temeli o1an romantik aşk insan 
medeniyetinin mahsulüdür ve nevi be
şere münhasırdır. insan tekamülünün 
en güzide eseri, en tcrefli verimi, ve 
bütün hayvanlara üstünlüğünün en 
yüksek delili: San•atidir. Ve san'atle
rin en yükseği, sevgidir. 

insan sever, sonra birdenbire ya 
kıskançlık, ya parasızlık, ya çocuksuz
hık yüzünden bir hadise çıkarır ve ken
di eliyle kurduğu yuvayı kendi eliyle 

kitaphaneai. 
Y aııyan Mısralar - Raif Necdet edebi

yat kütüphanemize deierli bir eser daha 
kazandırdı. Yedi asırlık Türk edebiyatı -
nın en canlı mısralarını sinesinde toplıyan 
bu güzel eserin intipnnı okuyucularımıza 

müjdeleriz. Edebiyat talebeleri için yar -
dımcı bir kitap mahiyetinde olan « Yaşıyan 
Mısralar» da umumi alakayı celbedecek 
mühim bir mukaddime de vardır. 

M. T. A. - Ekonomi Bakanlığı maden 
tetkik ve arama enstitüsü tarafından bas -
tınlarak satış hakkı kurumumuza bağı§la
nan (M. T. A.) mecmuasının birinci sayısı 
çıkmıştır. Renkli ve güzel bir kapak içinde 
çıkan bu sayıda bir çok alakalı yazılar var
dır. 

Kültür - lzmirde çıkan bu fikir, sanat 
ve edebiyat mecmuasının 5 1 inci sayısı in-
tişar etmİ§lİr. 

l 
Gözlükler tarihe karıııyor - Alominyumdan 

-· trenler - Doktorlara hücum 
• Nevyork, mart - Sekiz mart ak • 
tamı Brodwayda bir &§ağı, bir yu -
karı dolaııyordum. Birdenbire mat
baalardan piyasaya dökülen ıaze -
teler Hitlerin Reni iıgal ettiğini bü
yük harflerle bildirdiler. Gazeteler 
delicesine kaplfıldı. Ben de bir tanesi
ni güç beli. elime geçirebildim. Av- l 

rupa havadisleri Amerikaya daima 
mübalagalı bir surette akıeder. Bir 
iki saat sonra herkesin ağzında bir 
harp lafı dolaımağa baıladı. Fran· 
sanın bu darbeye tahammül edemi
yerek derhal askeri harekata ıeçti
iini tahmin eden bir veya mütead
dit kimselerin sözleri, birdenbire 
halk arasında dal budak saldı ve ne
ticede harp ihtimalini ileri sürenler 
bile, harbin patladığına inandılar. 
Odama döndüğüm zaman, Nevyor
kun Harlom mahallesinde oturan 
zenci hizmetçim bana: 

- Harp patlamıt öyle mi? Diye 
sordu. 

- Gazetelerde öyle bir ıey yok 
dedim. 

Bir gazetecinin bu kadar mühim 
bir haberi öğrenmemi§ olduğuna 

hayret ederek: 

Senin de hiç bir teyden haberin 
yok! diye mukabele etti ve benimle 

fazla konu9mak istemiyerek bilgi • 
sini satmak üzere kapıcının karısı • 
na gitti. 

Dünyanın en modern mektebi 

Minnesotada Hibling isminde 
küçük bir köy vardır. Amerikalılar 

orada son sistem bir ilk mektep in
ıa etmiılerdir. Çocuk terbiyesinde 

çok ileri ıiden Amerikalılar peda -
ıojinin son tekamüllerini nazarı iti-

bara almıılar ve bu binayı münha -
sıran camdan inp etmiılerdir. Ta -

vanı, suvarları, döıemeleri hep cam
dır. Cam ıayri nakil olduğu için 
içerde istenen hararet kolayca te -
min edilebilmekte ve çocukların 
sıhhati bu suretle daha iyi mu hafa -
za olunabilmektedir. Çocuklar için 
renk renk sıralar yapılmı!tır. Sarı -
nın, kırmızının, mavinin terbiyevi 
te~irlerini nazarı dikkate alarak, 
çocukların bünyesine, asabının kuv
vetine göre yavrular bu sıralara o -
turtulmaktadır. Her sıraya elektrik 
gözü namı altında yeni icat edilen 
bir nevi laml.a da konmuıtur. Elek
trik gözü, cereyanı o suretle ayar 
etmektedir ki, ıünün her saatine ve 
havanın açık veya kapalı oluıuna 
göre, ayrı ayrı ve kendiliğinden ııık 
vermektedir. Bu suretle yavruların 
küçük ya9ta olmalarının önüne ge -

Holivut yolu trenle heı pnde kate- her türlü meslek erbabından daha• 
dilirken bugün tayyare ile bir sün· az ömre malik olduklarını isbat et• 
de alınıyor. uVakit nakittir» sözüne tiklerini öğrenerek ıattım.ı 

çilmittir. 

çok ehemmiyet veren Amerikalılar 

1 

Bu ziyafette doktorlar tedavi et•. 
için bu kadar fark büyük bir tercih tikleri muharrir, avukat, ve mühen• 
sebebidir. diılerden daha az bir ömre ' malili 

Fakat timendiferlerin aııl rakibi olduklarını, her türlü haıtalıklarl~ 
tayyareler değil, otobüslerdir. Çün- ve ölümle her dakika mücadele ede•. 

kü daha seridirler. Bilha11a kısa rek kendilerini yıprattıklarını ra .. 
mesP.felerde, dört bet yüz kilomet - kamlara istinaden izah ettiler. *** 
relik yollarda halk tarafından dai • 

Muğla Valisi ma tercih edilmektedirler. Bu · re -
kabetten bunalan ıimendiferler Tokat (Özel) - Muğla valiliğine 
timdi son bir hamle yapmaktadırlar. tayin edilen valimiz Recai için burada 

Dizel motörlerile itliyen ekstra 
alominyumdan yapılmıt hafif ka • 
tarlar, yavaf yavaı rağbeti celbet • 
meğe baılamııtır. Bu acaip tekilli, 
kara vapurları rağbeti tekrar ka -
zanmak için raylar üzerinde deli 
gibi kotuyorlar. 

Doktorlara hücum 

En güç ve ayni zamanda manen 

parlak bir uğurlama töreni yapılmıştır. 
Halkevinin bütün teşekküllerin ve mu .. 
allimlerin iştirakiyle bir çay ziyafeti 
verilmiştir. Büyük bir kalabalık valiyi, 
T urhala kadar teşyi etmiştir. 

-

nankör bir meslek §Üpliesiz ki dok-
Miyop miyopluk denince aklıma t 1 kt B d d h k · ·· ·· or u ur. ura a a, er eıın gozu 

gözlük ıeldi. Bizim bildiğimiz göz- doktorların kazancındadır. Revü • 
lükler artık burada tarihe intikal e- 1 d d kt • 1 1 1 d l M. er e o or ara a ay e er er. ı -
diyor. Şimdi incecik camlar, göz ka- zah gazeteleri bol bol onları dilleri-
paklarının a1tına yerleıtiriliyor ve ne dolarlar. Buradaki doktorlar 
gözlük var mı yok mu, insan farkı- bundan son derece ıikayetçidirler 
na bile varmıyor. ve bu türlü netriyatın, halkın dok -

Şimendiferlerin intizamı torlara olan itimadını sarstığını, bu-
Amerikada fİmendif erler, otobüs ve 

tayyare rekabeti karfısında artık it 
göremez bir hale gelerek, mücadele 
ve rekabetten vaz geçmit gibi idi • 
ler. Nevyork ile Şikago arasında 

günde bet tayyare poıtası kalkıyor. 
Uzak mesafeler me~ela Nevyork-

nun ise sıhhati umumiye namına fe
na olduğunu söylemektedirler. Son 

günlerde Nevyorkun sıhhat müdürü 
tarafından verilen bir ziyafette bu-

lundum. Bu mesele mevzuu bahsol-
• du. Son istatistiklerin doktorların 

DOLASAMAZSINI Z 
FAKATI 

~n•os! D~Kİ e,iR. TtA~ 
f>UTUN ÜLKEYİ HEA c;.lJH 00~1 -
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• Tavukçuluğa Nasıl 
Başlanır? 

iş Bankası Geçen Bir 

Afyon - Antalya· Hatti 
Açılırken Bir Asker 

Neler Düşünür? 

A 

Adi Tavuklardan Cins 
Y etiştinnenin Usulleri 

Yıl İçinde Neler Y apb? 

Baıbakan ismet lnönünün Af -
yondaki aon derin manalı nutkunun akis -
leri bizim kafalanm12c:L. olduğu kadar 
batka kafalarda da uzun zaman çınlasa 

ıerektir. Yeni bir çelik damarın işlemeğe 
açılış günlerinde aöylcnen bu nutkun her 
cümlesinde. çelik bir çekicin kuvvetli dar· 
darbelerinin ufuklara çarpan çelik ihtizazı . 
var. Bu ilıtizazdan her kafa kendi nasibi 
kadar intiba ve hiase alacaktır. 

* 

-2-
Evet, tekrar edeyim ki; her memle

ketin kendi tavuğu o memleket için en 
eyi tavuk cinsidir. Elverir ki o tavuk 
günden güne yeğritilerek yetittirilsin t 

Bankanın Umumi 
Senelik 

Heyeti 
lçtimaını 

Türkiye iş Banka • 
ıı heyeti umumiye iç
timaı bugün Ankara
da yapılacaktır. U -
mumi direktörlük bu 
içtimada ~kunmak Ü· 

zere memleketin iktı • 
ıadi vaziyetini aydın
latan çok mühim bir 
rapor hazırlamııtır. 

Bu raporda dünyamn 
iktısadi durumu kısa • 
ca hülasa edildikten 
sonra 19 3 5 yılı mem· 
leket iktisadiyatı~a 
geçilmektedir. Geçen 
yıl içindeki ekonomi 
kalkınmasının en mü
him noktalarını tasrih 
eden bu raporun bazı 
parçalarını aşağıya 

alıyoruz: 

Bugün Ankarada 
Aktediyor 

uHenüz tatbik dev
tesinin yarısına geldi
iimiz, birinci beı se • 
nelik sanayi planının. 
bir an evvel bitirilme· 
11i için mali ve teknik 
ıartlar tamamlanmıı • 
tır. Aynı zamanda i -
kinci bet senelik pli.- lı Bankasmm umumi merkez bina111 

Bundan on dört sene evvelki ağustos 

ayının yirmi altıncı ııünü ,.fakla beraber 
(Afyon) un hemen cenubunda, (Koca • 
tepe) den bir fırtına kopmuttu. O fırtına

nın, etrafı korkuya bojan. uiu1tulan ara· 
sında ve toz. duman bulutlan arkasında, 
yatağına aıimıyan cotlnm bir ıel Afyon 
ovasına istili ediyor; önüne gelen (sed) i 
yıkıp aüriiyerek Adatepelere. oradan da 
Akdenize doiru ıenifleyip gidiyordu. Ünlü 
başbakanmımn en ye~de bir tctbih ile 
crErgenckon e&aneaini yirminci asırda ta • 
hakkuk ettiren hakiki bir tezahür» dediği 
bu sel, Türk yurdunun üzerinde aıırlarca 
yaşıyan tufeyli haıereler ile beraber müs • 
tcv li mikroplan da natamn harimi isme· 
tinde bojarab Akdeaizin dalgalan ara • 
ıına ebed~ sWrndü. 

Bu 1abrlarm yazıcm Pmİnoi am (Er • 
cenekon) una bir aerre sibi karJfJDll ve 
bu kızıl kıyamet aünlaclen 8nce (Koca • 
tepe) nin majrur aırtmda tam yirmi bet 
sün, yirmi dört sece Akdenb:ln meltemli 
havasını tehe•iitle, ~ dönerek emmitti. 
Baılı baflJIA bir (tarih) olan böyle azametli 
bir hadiac içinde yap-.. o hadiaede bir 
zerre olmuı bulunmak ...._, imana 1aadet 
'Verebilecek •• vardu), Ya o hadi1eyi ya
ratmıı olınanın vermit olacail mes'ut çar
Pı..tı,xa banai faninin bibi tahammül ecla .. 
hllir). Ben. fevkalbeter kelimuinin yalnız 
edebiyat olclaiuna inawalardan delilim. 

Ve sonra da o kararda devam ettirilsin. 
Şu veya bu cins diye gördüğümü7 ta

vuklar hep beJli yerlerin yerli tavukla
rıdır. Lehistan ve Bulgaristan gibi kü
çük memleketlerde bile ~imdi bu haki
kata uygun bir çalışma hı7. almıştır. 
Onlar yerli cinslerini ıslah ederek bü
tün yabancı ırkları yok ediyorlar. Bir 
taraftan da bakım usullerini düzelti
yor, kümeslerini eyilestiriyor, yerine 
göre en uygun beslem~yi ~raştırıyor ~<· 
hep yeni bilgileri göz önünden uzak 
tutmuyorlar. Demek istiyorum ki biz 
de tavukçuluğa girişenler işin başını 
hemen cins tavuk edinmekte görme
sinler. Köylerden seçilecek on mart 

pilici ile yapılacak bir sürüyü dinç ve 
eyi bir horozla birleştirip bunların su

larına, yemlerine, hastalıklarına dik
kat etmekle işe girişmelidir. Bu tavuk
ların içinde en çok yumurtlayanlar 
gözden geçirilmelidir. Daha eyiei hep
sinin a;paklarına numaralı bir halka tak
mak ve kapanlı bir foJluk yapmaktır. 

Tavuklar yumurtladıkça bu kapandan 
dışarı çıkamazlar. Tavukçu da gidip 
numarasına bakarak hangisinin yu
murtladığını anlar. Her tavuğun yu
murtladığı yumurta sayısı, ağırlığı da 

tartılarak günü gününe bir deftere ya· 
zılır. Yıl sonunda hangi tavuk daha iri 
daha çok yumurtlamışsa onun yumuı
talarından civciv çıkarılır. Bilhassa tr~
rinisaniden nisana kadar olan günlerde 

çok yumurtlamış olan tavuklar mayıs
tan teşrinievvele kadar olan aylarda 
yumurtlayanlardan çok kıymetlidir. 

nın, şimdiden tesbit edilerek hazırhk ve 
tatbikine geçilmesi için başlıyan teşebbüs
ler de ilerlemiııtir. 

Diğer ihracat mallarımız da normal \'c iyi 
fiatlarla elden çıkarılmış ve bugün mt mle· 
ket içinde mahsullerimizden pek az !toli 
kalmıştır.>> 

* Ünlü bafbakamn aoa nutkunda ipret 
ettiği f.rsenekonun Jaaasi prtlar altında 
cereyan ettiiini hatulanalı o nutukta bu 
noktaya temu ectibnit olmanın manaıını 
daha iyi ulam: 

Evvll oa dört .... .-nelki laaritalara 
bakalım!. Ne sörüyoraa). Anadolu bir 
yumruk PM prbin ı.caYibiinc karp a • 
yaklanmıt llİr halde.. FU.t yumruiun bir 
tek cılız daman var. lmdr - Afyon - Ada· 
na • Bajdat battı! .. W.nbul • Elkitehir • 
Ankara batb henüa JWDJUiun ortalanna 
kadar bile plmemif.. la .WZ damarların 
parmak taraftan İle d8'man elinde.. Ma_n
zara itte bal .• Buna raimen bu cılız da -
ınarlı yumıaiUn darb.i o kadar fiddctli 
ki bütün lııir prp hw '1aninin yüzü
ne indiii zaman tahtlar. a.çlar, iktidar 1an
dalyeleri. clW.7a yüzilnde (Allah) vekil • 
liiini kabuleam'lt tac:idarlu birbiri arka-
11nca yıkılıp sittiler .. . 

Aradan on dört .... seçti .. Haritaya bir 
daha ııöa a-oruı: Kar.deniz Akdenizle 
iki defa birlepnif,. Üçüncü kucaklaşma 
Yarın kadar yakın.. Gubin tecavüzü ihti -
maline kup müntakim Lir yumruk, fakat 
her medeni hamle için prk ile garp arasın· 
da azametli bir köprü olan Anadolu ıap -
tan prka ... rktan sari.; cenuptan fimale, 
timalden cenuba iler)İyen Ye birleıcn çe • 
lik damarlula örülmiif.. Öyle ki ileride bir 
aiin yeni iltil& ihtiraa ,...Jıp ta Türk top· 
raklanna söz dikerM dalaa ayajlnı karaya 
uzatmadan bu çelik damarla11n tekallüs 
ettircceii ~ruk bu ihtiram Türk vata • 
nmın .. hillcrini okııyan mlarda boğacak· 

tır. Her ııeçen sün bu .. lik damarlann rand 
inanını arthnyor. Vatanın dört bucağın -

dan asker. ailllı. malzeme, yiyecek, içecek, 
riyecek, yakacak. nakledecek trenler isti-

la tehlikeaine maruz ıörünen Türk yurdu 

Afyon • Antalya hattının ilk luumnm 
ıüzerıilunı sö.terir harita 

valJı Habeıistanın bile. topraklannın sat • 
hında hiç bir imar eseri taşımadığı halde, 
maruz kaldığı tecavüz bu misallerin en ye
nisi değil midir) 

Kaldı ki yurt müdafaası bakımından sı
kılmıt tunç yumruiun adale ve damarla • 
nnı tetkil eden bu çelik ağlar aulli ve ba
yındırhk devrinin de ıifa ve sıhhat verici 
kan damarlarıdır. Bu asırda medeniyet 
denilen kervan ancak çelik rayları takip 
eder. Şoseler ve hava yolları bunların, 
ıimdilik, yardımcılaradır. Beı aene evvel 
sıva bilmiyen köyler bugün badanalı, o za• 
man plvardan baıka bir fCY görmiyen ba: 
caklar pantolonlu, pejmürde gömlekten 
baıka bir fCY tanımamıı bağırlar . bugün 
yaka ve kıra vatlı İle; Türk köylüaü bugün 
frensiye, sıtmaya karıı mücadeleyi öğren· 
miı. okuma • yazma ihtiyacını duymut ise 
bütün bunları. zulmette nurdan oklar gibi 
ilerliyen demiryolJarımıza borçluyuz. 

Vaktile Diyarıbekir ve Sivas mıntakala· 
nnda buğdaylar çürür ve İstanbulda bile 
Amerikan ve Romanya unu yerken ıimdi 
mahsulJerimizi dıt pazarlarımıza yolluyor· 
sak bize bunu temin eden, yarın daha çok 
ekip biçmek, daha çok satmak imkanını 
Vfl?en, köylünün, mütavassttm, tüccarın 
yüzünü güldürecek olan yine bu demiryolla
n deiil midir~ 

lhtiyat erkanı harp binbaıısı 
CeW Dinçer 

Çünkü bu aylarda yumurta para edP.r. 

O sene beğendiğiniz tavukların yu· 
murtalarından çıkan civcivlere de "'na· 
ları gibi dikkatli davranmalıdır. Bun

lar doğar doğmaz ayaklarına Selloloit 

maddesinden yapılmış renkli bir yüzük 

geçirmeli ve hepsini tartmalıdır. Mese
la 30 gramdan aşağı olanlara kırmızı 
ve 30 gramdan 40 grama kadar olan· 

lara yeşil halka geçirmeli 40 gramd:m 
yukarı olanlara da mavi halka geçirme
lidir. Bu, üç boy civcivden birincileri 

iskarta etmeli. Geri kalan iki boydan 
hangi civcivin daha çabuk büyüdüğii
nü anlamak için bir ay sonra bir daha 

tartmalıdır. Bu sefer en beğenilenlere 
yine bir renk halka takmalıdır. 

Böylece civcivler büyüyünceye ka

dar içlerinden en erken büyüyen 

(Prekos} ayrılır. 

O yıl bu piliçler babaları gibi dinç 
ve eyi bir horozla çiftleştirilerek yu-

murtlayacakları yumurtalar tıpkı ana

ları gibi hep yazılır, çizilir. Yine en iri, 

en çok ve kış aylarında yumurtlay:::m
lar seçilir. 

Böylece bir kaç sene hep seçile !!e
çile öyle bir sürü elde edilir ki bu sürü 

sizin önce gelişi güzel topladığınız ta
vuklarla bir misli fazla, daha iri yu-

Kuluçkahk Cins Yumurta murta yapan ve memleketin hastalık 
Ziraat müdürlüğü lstanbulda cins ve iklimine en uygun, çeşitlerine en a

tavukların çoğalması için Halkalı Zi- lışlun bir sürü olur. Bilmelisiniz ki cins 

raat Mektebinde bir tavukçuluk ensti- cins diye öğünülen .tavuklar da bida

tüsü açmıştı. Şimdi de halka ucuz fi- yette böyle bir yol tutularak elde edil

yatla cins yumurtalar aatmıya ba~la- mişlerdir. 
mıştır. Cins legorn ve Rod yumurta-

ları beş kuruşa Ziraat müdürlüğünde 
satılmaktadır. Tramvaylarm 

Çiftçi 

Muayenesi 

1 t.h S il • Müddeiumumilik bütün tramvay 
Parçasında düpnandan üatün kuvvet top - m 1 in Ua eri 

arabalarının muayene edilmesini iste-
layacaktır. Yalnız yurdumuzun kapısını. Liselerde yapılacak ı·kı.ncı' 1 M d l h yazı ı mişti. üd eiumumi iğin bu isteği ye-
acasını emniyete almak bakımından bile yoklamaların sorguları Ku··ıtu··r B 

'- k ah-LL k a - rine getirilmekte ve mevcut bütün ougün Ü t a& .. u etm.İf manzara bize Türk k 1 - f 
ba d 1 an ıgı tara ından tesbit edilıp kapalı tramvay arabaları inceden ı·nceye go··z-

'\1atanının yın ır ığı İçin daha serbest, 
d h • l k • L zarflar içerisinde mekteplere gönde • den geçirilmektedir. oı·g- er taraftan a a cmın ça ııma ım .. inını vermektedir. 
)( b rilmiştir. · k · d bal f 1 1 apısı, acaaı açık, içlerinde aç ve haris tramvay şır etı e ara ara az a ma -
0 1anlan bulunması muhtemel uzak veya Kapalı zarfla gönderilen sorgular zeme vermektedir. Eskiden bir tramvay 
Yakın komtular ara11ncla. mamur bir evin imtihandan 15 dakika evvel talebe arabasına 4 kilo yağ tahsis edilirken 

·her zaman tecavüzden maaun kalacağı ta .. karşısında açılacak ve tahtaya yazıla - şimdi bu miktar arttırılmıştır. Araba
aavvur olunabilH- miL Ta.ih, bize bunun rak cevapları bir buçuk saat sonra ta- lara lüzumu olan malzeme esirgenme-
•JtajnLiebat edeD öındJale clolı.ıauı'. Za .. lebeden istenilecektir. · ' den verilmektedir. 

19 3 5 te, bir çok fabrikalarımız; faali
yete geçmek suretile ilk beş ıenelik sanayi 
programının maddi eserlerini gösterdiler. 
Bankamızın kurduğu istanbuld11 Papbah
çede şişe ve cam ve Zonguldakta Türk 
Antrasit fabrikaları çalışmağa ve mal çı -
karmağa başladılar. Bu suretle Bankamız 
birinci beş senelik sanayi planından üzeri· 
ne almış olduğu vazifeleri tamamen başar
mış bulunmaktadır. 

Fabrikaların kurulması ve işlemesi ka • 
dar, istihsallerinin ucuzlatılması ve halkı • 
mızın bu mamulatı mümkün olduğu kader 
ucuza satın alması; hükumetimizin geçen 
sene de en fazla meşgul olduğu itlerden 
biri olmuştur.» 

Dıs Ticaretimiz • 
«Evvelki sene1erde olduğu gibi karşılık· 

Jı anlaşmağa dayanan Kliring mukavele -
!erile bağlanmış olan dış ticaretimiz. 193S 
seneıinde yeniden bir fazlalık gÖstermit 
ve yüz yetmiş sekiz milyon liradan yüz 
seksen dört milyon liraya çıkmıştır. ihra -
catımız doksan iki milyondan doksan altı 

milyona; ithalatımız ise seksen yedi mil • 
yondan seksen dokuz milyona yükselmiı· 
tir. 

Şimdiye kadar normal bir ıekilde İstih
sal etmekte olduğumuz ihracat malları -
mıza; dünya piyasalannda; en müsait fiyat 
ve şartlar elde edilmiıtir. Giriştiğimiz bü -
yük sanayi ve cihazlanma savaşında, lü • 
zumlu olan bir, çok makina ve malzemeyi, 
daha uzun seneler, normal ithalatımıza ila
veten, ecnebi mem1eketlerden getirtmek 
zaruretinde bulunduğumuz aşikardır. 

Ehemmiyetli bir mevki a1mağa namzet 
olan (pamuk) meselesi ile de hükumetimi· 
zin meşgul olması tabiidir.» 

Mahsullerimiz 
<1Geçen sene zirai mıntakalarımızda baı 

gösteren kuraklıktan en ziyade buğday 

mahsulümüz müteessir olmuştur. Ziraat 
Bankasının, elindeki stoklarla yaptığı mÜ· 
dahale neticesinde buğday yükseliıinin 

kısmen önüne gcçilmiıtir. 

Tütün mahsulü de kuraklıktan mütees
sir olmuş ve yüksek miktarda mahsul bek
lenirken tahminlerin ancak yarısını geçen, 
fakat 19 34 senesinden yine fazla bulunan 
bir rekolte elde edilmiştir. Tütün fiatları
nın dolgunluğu, kıymet bakımından, bu 
noksanın büyük bir kısmını telifi etmiştir. 

Üzümlerimiz uzun senclerdenberi gö -
rülmemiş bir miktarda ve hemen hemen 
normal mahsulün bir misline yaldaşmııtır. 

Fındık rekoltesi de fazla olmuş, müs • 
tahsil için verimli ve yüksek fiatlarla sa -
tılabilmiştir. 

Pamuk istihsalatının mühim bir kısmı 
içerdeki fabrikaların ihtiyacına sarfolun -
muştur. Geri kalan kııımı, esasen dünya pi
yasasının üstünde olan geçen seneki fiat· 
)ara yakın bedelle, ya"aş yavaş ihraç edil
mektedir. 

incir mahsulümüz iyi fiatla satılmıştır. 

Bankanm işleri 
«Memleketimizin ekonomik vnziyctiniıt 

İyiliği ve ilerleyişi, bankamızın j lerinin de 
müsait bir surette inkişafını kolaylaştır "' 
mıştır. 

İııtihsaliit ve faaliyeti fazla olan merke'!ı"' 
!erdeki ıubelerimiz, geçen sene, memnu • 
niyetli neticeler vermişlerdir. Bu meyand~ 
Karadcnizdeki ıubelerimiz de verimli bir 
·tarzda it senelerini tamamlamıtlardır. 

Yalnız Orta Anadoluda, kuraklık miq .. 
takasında bulunan §Ubelerimiz, muhitler.f<. 
nin vaziyetinden, verimli bir surette çalıtl('" 
mamışlardır. Fakat umumiyetle 1935 ıe • 
nesinde, bankacılık sahasında aldığımıa 
neticelerin, geçen senelerden daha verimli 
olduğunu ve memnuniyetinizi mucip ola • 
cak bir şekilde bulunduğunu söyliyebiliriz. • 

Raporda bankanın 1935 p)ançosu '\le i~ 
tirakleri sarih ve sağlam rakamlarla bildi •· 
rildikten aonra kar faslına geçilmektedir. 
Bankanın kar heubı 19 3 5 te iyi netice • 
ler vermiı. 726. 732.61 lira temin edil • 
miıtir. 

lı Bankasına yeni yıl İçin de muvaffa • 
kiyetler diJ~riz. 

(...,._T_o""p_l•_n_t_ı...;l•.;.;,,r.:.., ...;D;;.;;.•v.;.•,;;;.t:.:.l•.=.r:__) 
Türk Cerrahi Cemiyeti Toplantısı 
Türk Cerrahi Cemiyeti aylık ilmi top

lantısını geçen cuma Gülhane hastanesin • 
de Prof. Murat Cankatın başkanlığında 
yapmııtır. 

T op)antıda: Murat Cankat, Doçent Kıi
zım lsmail Gürkan tarafından tıbbi teb • 
!iğler yapılmış, münakaşalara Murat Can
kat, Şinasi Erci, Adnan, Cevdet, Feridun 
Şevket ve Kazım lsmail iştirak etmislerdir. 
Gelecek toplantı Haseki hastanesinde ya• 
pılacaktır. 

Kadıköy Halkevinde bir konferans 
Kadıköy Halkevinden: 
Yarın akıam saat 21 de M. Niyazi E • 

renbilge tarafından evımız salonunda 
«Amerika birleşik devletlerinin kurulu .. 
ve emperyalizmi, Amerika milletinin ah • 
lak ve seciyesi, talim ve terbiye sistemi• 
isimli bir konferans verecektir. Konfcran1-
tan sonra mandolin konseri. Herkes ele • 
bilir. 

~nfer•nslar, MOaamereler J 
Gülbane müsamereleri 

Gülhane kliniğinin senelik 1 O ncu tıbbi 
müsameresi cuma günü saat 16.30 daıa 
18.30 a kadnr devam edecektir. Arz• 
cdl"n meslektaşların teşrifleri rica olunur. 

Halkevinde konferans 

Eminönü Halkevinden: 

Cuma günü saat ( 17. 30) da Evimizia 
Cağaloğlundaki merkez salonunda Halit 
Bayrı tarafından (Türk Folkülörü) konul11 
bir konferans verilecektir. Bu konferane 
bütwn yurtdaılara açıktır. 
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· mendifer Siyasetimizin 
(Baf taralı 1 inci yüzcle) 

Heyet Karakuyuda 
Baıbakan ve diğer davetlileri bi.mil olan 

tren saat on üçte Karakuyuya vamııf, mi
safirler istasyonda civar köylerden lspar • 
tadan, Afyondan gelen on binlerce halk 
tarafından karşılanmlJ(lr. Batbakan tren
den indikten sonra karıılayıcılann hatır • 
larını sormuı:ur. 

• Başbaka~ n her yQde birbirinaen 
güz.el bu kadar samimi dekorlar içinde 
geçen yolculuklarının ilk merhalesi olan 
Knrakuyuya geliflerinde k lanan man
z ra ise daha genİ§ bir mikyasta, bütün bir 
memleket mikyasında genif bir manzara 
arzetmekte idi. 

Akdenize giden yol 

Yeni Zaferi Avrupa Buhranı Tevakkuf Devresinde 
(Ba1 taralı 1 inci yüzde) 

rahhns o güne kadar Londrada kalarak 
İngiliz mahafili ile temaslarna devam e -
decektir. 

Londra henüz ümitli olduğu halde Paris 
bu düşüncede değildir. Paris, Almanyadan 
yeni teklifler beklemiyerek Loknrno dev
letleri tarafından "ileri sürülen tekliflerin 
ya tamnmile ret voya tamamile kabulünü 
istemektedir. Böyle yapılmadığı takdirde 
Fransa Almanya ile müzakereye başlamı· 
yacaktır. 

Fransa, bu kararından ayrılmadığı için 
Fransanın Londra sefiri M. Corbin İngilte· 
re dııı bakanı Mister Edeni görerek Alman
ya tarfaından yapılacak mukabil teklif -
lerin Fransa tarafından müzakere edilmi
yeceğini resmen bildirmiş ve Mister E -
denin Lokarno anlaşmasını tefsir tarzını 
protesto etmiştir. 

hiç bir tehlikeye maru:ı: olmadığıdır. Lort 
Rankcl dün Av m kamarasında söylediği 
bir nutukta bu kanantı:ı terdım n olmuş 

ve Avrupada, hnrbın olsa olsa Avrupanın 
şarkında vuku bulabileceğini, lngiltcrenin 
başka bir devletin Sovyctlere karşı olan 
taahhütlerinden dolayı harbe sürüklenmi -
yeceğini anlatmıştır. 

Fransız gazetelerinin neşriyatı 
Paris, 25 (Hususi) - Fransız gazete • 

leri Almanyanın verdiği cevabı ret mahiye
tinde saymakta ve lngiltcre ile Fransa a · 
rasındaki derin göriış farklarına işaret et -

mektedirler. 
Jour < Flanden, Londra ile kirişi kırdı 

ve yapılma ı lazım gelen şeyi yaptı» diyor. 

Filhakika Afyondan baf byarak Akde-{ 
nize İnmekte olan bu yolun ilk merhalesi 
olan Karakuyuda baıta İzmir olmak üzere 
Aydın, Antalya, Afyon, Burdur, Isparta 
il ve prbaylan, Parti bqkanlan ve diğer 
te§ekküller mümessillerinin burada Kara • 
lcuyuda birlepnİJ olmalan bu manzaranın 
ifade ettiği manayı açıkca l'Österir. 

ismet 1nönU Afyon istasyonunda mernsim kıtası kumandanının elini sıkarken 

Buhran bir durgunluk devresi geçirmek
tedir. Alman cevabının arsıulusal siyaset 
bakımından ne netice vereceğini henüz hiç 
kimse tayin edemiyor. 

Journal gazetesi < Londrayn Almanya· 
yı mahkum etmek ve cezaya çarpmak için 
gidildi. mahkumiyet ve zecri tedbirler ha· 
vaya uçtu. Kınlan çanak bir tarafa bıra

kılmalı ve İstreza bloku ihya edilmeli, Lo· 
karno artık diriltilmemelidir» dernekte . 
dir. Petit Journal da ayni fiki:odedir. Eko 
de Pari şu sözleri söylüyor: 

İsmet İnönö, iıte bu luular aüzel ve ma
nalı l:ir dekor içinde, büyük Şefi ve Şefi • 
miz. Atatürkün dahiyane idaresi altında 
bqladığı ve bqardığı büyük siyasanın, 
fİmendifer siyasasının, bir difer parçamıı, 
Afyon • Karakuyu hattını çb. 

Hattı Yapanı r 
Trenden inildiği sırada parti Ge

nel Sekreteri Recep Peker yanındaki
lerden birine hattı yapan mllhendis
ıeri göstererek : 

- Bakın, bu gençler fstiklru har
hinde on nç yaşında çocuklardı. Bu
: un TOrkiyenin demiryollarını yapı
yorlur. dedi. 

Yeni lutttın açılışı on binlerce hal· 
.l\m cundan tezahürleri arasında ya
pılmıştır. 

1 Ik özü Bayıııdırlık Bakarılığı ln
ş.uıt dairesi başkanı Razi söyledi. 
Razi. bu söylevinde, Cumhuriyet dev
rinde bugOne kadar açılmış bulunan 
2134- kılometrelik demiryolunu Afyon
J( ıakuyu lıattı ile 125 kilometrelik 
veni bir kısmın ilAve edilmiş oldu
ğunu kaydetmiş, bu yeni hat ile, Ay
dın h.ıttının Orta Anndolu demirvolu 
ş bek ıyle bağlanmış bulunm~sm
ôuki değeri işaret eylemiştır. 

D mıryolları insaat başknnımn bu 
sü\ le \ ınden sonra .hfyon lise i direk
toı O \ e Afyon daimi (encümen üyele
rinden Bekir birbiri ardınca kürsüde 
sl}l ılnıışlar ve bugünün önemini ve 
değerıni nnlatmışlnrdır. Botun halkın 
hi l~riııe tercüman olan söylevinde, 
fü kır lıu canlı gösterimizin nıannsını 
şo~ le ınlattı : 

(C Ulusal savaşta yoce bayrob,rıınızın 
birer birer dikildiği şehirleri nasıl 
sn~ mı~ isek, bugün Afyon, Uşak, er
te5f gün Alaşehir, Manisa, lzmir, 
Burs ı, Balıkesir alındı diye sevinmiş 
isek, demiryol savaşında da Kııyseri. 
Sıvas .• hılutya ·Samsun diye durma
dıın ) OrOdOk ve işte 1935 yılında ev· 
Yelki gün Filyosa, dOn Diynnbekire, 
Hl30 da. bugOn de buraya gelmiş bu
Juıııı~ onız. Hızımız gösteriyorki dur
nıcı~ n hiç niyetimiz yoktur. • 

Bekir"in bu nutkundan sonra, 1s
rnet 1nonu J..'iırsnye gelerek söylevini 
vermiş onu müteakip istasyonu önün
de kurulmuş olan takın kurdelasını 
ke erek açılış resmini yaımıış ve ilk 
tren so rekll alkışlur arasında istasyo
na gırmiştir. 

Başbakanm Nutku 
Başbakan sık sık alkışlanan nut

kuııdn yeni hattm ehemmiyetini an
lattıktan sonra dedi ki : 

•Yeni bir islikamete gitmek için 
merkezden itibaren yolun yarısını al
mış bulunuyoruz. Ümidim kuvvetlidir 
ki yakın zıımunda Antalyadıı bu hat
tın uçılına resmini hep beraber kut· 
lulıycıcağız. » 

lnönü hattın ehemmiyeti kcırşısın
da lıi settiği heyecan ve sevinci bil· 
has a kaydetti; şimdiye kadar iltisak 
htolaıına az ehemmiyet verildiğini 

sOrlPdi. İltisak lıatl nnın müdafaa iş
lcrl1ıdeki ehemmiyetine işaret etti. 

lnönü yeni hnltın tamamen devlet 
p.ırıı le yap1ldı(,rıııı söyledi. Nutkuna 
devam ederek: 

uBizi burada toplayan, coşkun se· 
vinç hislerini ifndeye sevkeden bu 
ııı~.,·ut vesileyi hepinize kutlulnmak 
i terim.» dedikten sonra AtutürkUn 
uclıııı luzinıle andı. 

B ısbalmn bu eserin başarılmasın
da 111n metleri görOlen inşaat Reisi 
Hnzı ;ıe muavinlerine, mnhendislere 

Başbakan Afyonda Ataturk Zafer 
Ahideslnin kurdaleısnı keserken 

nıOteahhiUere teşekkllr ve Bayındırlık 
Bakanına da yeni hatlar inşası için 
ınuvaffakiyetler temenni etti. 

• Keçiborlud 
Afyon · füırakuyu hattı açıldıktan 

sonra saat 14,22 de hareket edildi. 
lfi.50 de Kcçiborluya varıldı. Bura
da kOkUrt fabrikası gezildi. Ekonomi 
Bnkanı fabrika hakkında izahat verdi. 

Isparta • BozanönU Hattı 
Tren tekrar yoluna devam etti. Sn· 

at on yediye doğru Ispartnya varıldı. 
Tam ~aat on yedide lsparta - Bozanö· 
nCl açılma merasimine istikllll marşile 
başlandı. İlk önce Isparta valisi Fev· 
zi bir nutuk söyledi. Bu nutku Ispnr
ta saylavi Mükerrem ve Kemal Turan 
Onalın mıtuklarile bir muııllim tara
fından söylenen nutuk takip etti. 

ismet lnl5nUnUn ıs,.,artalılara 
Hitabesi 

Bu içten gelen nutuklardan sonra 
Başbakanımız kUrsnye çıkamk Ispnr
talılara karşı şu güzel hitabede bu
lunmuştur: 

İapnrta, 25 (A.A.) - Başbakan fs. 
met fnönü Bozanönü • Isparta ıube hat • 
tını a§arken .§U söylevi vermi.§tİr: 

- « Arkadaılar, fapartanın sevindi
ği bugüne iıtirak etmek için hep bera
ber burada bulunuyoruz. Ankaradan 
ben ve arkadaılarım çok sevdiğimiz 
İspartaya bugünü kutlulamak için gel
dik. Büyük Millet Meclisi muhterem 
reislerini ve muhterem azasını, bu me
rMime iştirak etmek için bilhassa tav
zif ettim. 

Arkadaılar etraftaki vilayetlerimiz. 
den hemen yedi sekiz vilayetin güzide 
heyetleri bugün aramızda Isparta mu
hitine ıeref 'vermektedirler. Bütün bu 
alaka iki .ründenberi kutluladığımız 
cumuriyet eserlerini bütün memleke • 
tin cözü önünde canlandırmak için &Ü· 
zel bir vesiledir • 

Arkada.§lar, eserler parça parça 
mütalea edildiii zaman hepsinin hu • 
sesi kıymetleri vardır •• Fakat arkada
fım Kemal Onalın söylediği gibi büyük 
manvei kıymetini, siyaıi manasını göz 
önünde canlandırmak daha ziyade is
tifadelidir. Burada ilerliyen, yapan ve 
her gün yeni eserler vücuda getiren 
Türkiyenin ufak bir modelini canlan • 
dırm.ı.§ oluyoruz. 

Maden, fabrika, demiryolu bu saha
larda cumuriyetin her l'Ün kazandığı 

zaferler için iki gündenberi açtığımız 

yeni müet1Seseler sevinilecek, övünüle
cek eserlerdir. 

Bu eserler kadar bunlardan daha 
fazla ehemmiyetli olan yedi sekiz vila
yet halkının canlı inkılap fikirleriyle 
beslenmi§, inkılap fikirleri etrafında 

toplanmıı, Atatürkün kuvvetli ve fe -
yizli eliyle açılan yolda bütün Türkiye
nin bir vücut cibi ilerliyen bir manzara 

• 

«Fransa, İngiltereden Almanyayn karşı 
hiç değilse, ltalyan rne5elesindeki kadar 
enerjik bir hattı hareket ittihnnm bekli • 
yordu. Halbuki karşısında uyu uk, söz an· 

Bütün bilinen Fransanın Lokarno dev • 
letleri erkanı harbiyeleri arasında müza • 
kerenin başlaması ve mütekabil yardım ted
birleriRin kararlaşhnlması fikrinde oldu • 
iudur. lamayan, hareketten, aciz ve mücrim ile 

F ransanın flört yapan bir lngiltere bulmuştur.» Jngilterede umumi kanaat, 

ismet lnönünün 
Afyondaki 
Nutkundan sonra 

(Baı taralı 1 inci yüzde) 
ismet lnönü o nutkunda «Eğer 

Türk vatanı yeniden bir tehlikeye uğ
rarsa, Türk istihlasınm ilk günlerin -
de olduğu gibi, vatan müdafaasını 
erkek, kadın ve çocuk bütün millete 

ait bir vazife olarak kabul edeceğiz.» 
demişti. işte Ankara kız lisesi tale -

besinin istekleri bu prensibe tamamen 
uygun bir harekettir. Filhakika bu -
günkü harpler yalnız muayyen züm -

1 

relerin, yani muvazzaf ordu ile sefer -
göstermesidir. Asıl memleketin mem· 
nun olacağı, içerde ve dı§arda herkese de bu orduya iltihak eden ihtiyatların 
göstereceği mana bu noktadadır.. başaracakları bir vazife olmaktan çık

Arkadaılar yeni Türkiyeyi canlı, ümitli, mışlardır. Bundan sonraki harpler, 
kendine güvenir, çalııkan ve azimle, büıün milletin büyük - küçük, kadın - erkek 
manasiyle ve tekli ile siz burada temsil her ferdinin - kudreti nisbetin\ıe - his -
ediyorsunuz.. Yeni Türkiye Cümhuriycti se alacağı (millet harpleri) olacaklar-
çocukları, Atn::ürk çocuklan, yü • dır. 
reklerinde kuvvetli, bileklerinde kuv- Çünkü mevzuu bahsolan şey her 
vetli, ımlayıılarında kuvvetli ve da- hangi bir hükümdar veya tacidarm 
imn ileri giden bir kudret kay • ~hsi menfaati değil, milletin bizzat 
nağıdır. Memlekette bir çok eserler yapıl-

kendi mevcudiyetidir. 
nuıtır ve daha bir çok eserler yapılacak • 
br. Bunlann hepsi her ıeyden evvel v tan- Binaenaleyh, eski devirlerde oldu • 
daılnn kendilerine giivenmeleri, çall.§alllk· ğu gibi, yalnız ücretli ve muvazzaf or
ta ısrar e~eleri, içerden ve dıprdan ge • dular değil, milletin heyeti umumiyesi 
lecek her miiJkülata yenmek içi.o kafaların- bu savaşa iştirakle mükelleftir. Mu -
da, yüreklerinde, bileklerinde kuvvet bul- vazzaf ordular ise ancak fertlerini bu 
rnaları ile kabildir. Burada küçük çocuk - maksada hazırlayan ve ilk tehlikeyi 
larımızdan en yaflılarunıza kadar hepimiz.İn karşılayacak kadro ve emniyet mües -
yüzünde büyük mücadeleleri baprmak, sesesi olarak kalmak mevkiindcdir -
memleketi yükseltmek iradesi tecessüm edi- ler. Bugün bütün dünyaca kabul e-
yor. Bütün memleket havasında akis y~ - b b" d d h b dilmiş olan u prensip ız e a a ü
pacak olan ıey, yeni Türkiye anlaylfı için 
Isparta ovasında verdiğimiz bu giizel ör • yük harbin hemen sonunda, istiklal 
nektir. Isparta'ya her geliıünde bir evvel- mücadelemizde fi'len tatbik edilmiş • 

kinden daha ileri ve daha canlı &'Ördüm. ti. 
Bu sefer gördüğümüz canlılık zannederim Türk kadının sırtındaki çocuğu ile 
ki benim gibi bütün arkadaşlann da dik - cepheye mermi taşıyan heykeli bu 
katini celbetmittir. İki üç sene aonra lspar- prensibin ölmez bir (sembolü) dür. 
taya geldiğimiz. zaman bilmiyorum daha Ancak iş yalnız mermi taşımakla bit -
iyi olması için ne lazımdır. Yeni eserlerle mez. Yirminci asır harplerinin, kadın 
daha sevinçli bulacağımızı kuvve~le umuyo- ~1 h 

ve çocuk bünyesinin pekfua ta am -

nımA. k d 
1 

• d" .. d . 
1 

.• mül edebileceği hizmetleri vardır. 
r a af ar ıım ı musaa elll% e ruzel h · k J • 

1 rt 
• eı· B • • d . Bu yazımızın acmıne so u ması 

spa a yı gez un. u açhgımız yenı enur- .. k"' l b h" 1 · • 
. mum un o mıyan u ızmet erın ıza-

yolu ümıt ederim ki güzel Ispartaya yeni . k k 1 
f dal •=- k • ı · .. 1 afı b" hını başka bır yazıya hıra ara ya nız ay ar geucece tır. fln guze ~ u • . . .. 

bu işin umumi mahıyctme goz atmak-
tün memleketin ve büyük millet meclisinin 
Ispartayı sevindirmek için katlandıiı bu 
tatlt külf~ir. lspartahlar.ı kendilerini B. 
M. Meclisi.ne bu kadar sevdirdilderinden 

dolayı kutlı.ı1amak isterim. Şündi müsaa • 
de buyurursanız hep beraber ıehri seze • 
lim. lıpartalalara muhabbe~ ve selimları • 

la iktifa ediyoruz. 

Eveti. 
Orduda kadın ve çocuk bünyesinin 

pekala başarabileceği hizmetler var • 
dır. Lakin bu hizmetler muntazam bir 
usul tahtında oğrcnebilirler. Çünkü 

Sovget - Mançuri 
Hududunda 
Yeni Bir Hadise 
Londra, 25 (Hususi) Sovyet 

Rusya ile Mançuku hududu arasmda
yeni bir hadise vuku bulmuştur. 7 Ja
pon ukeri hududu geçerek Ruılar ü
zerine alet açm!f ve iki asker kaybe
derek geri dönmiittür. Bunlar biliha • 
re mitralyözlerle gelmitlerse de gene 
geri dönmeğe mecbur olmuşlardır. 

Rusya hadiseyi protesto etmİftir. 

Rusya Ve Almanya 
Tus - Alman Ticaret 
Konuşmaları Kesildi 

Londra, 25 (Hususi) Sovyet 
Rusya, Her Hitlerin söylediği nutuk
larda Rusyaya karşı kulJandığı lisan 

yüzünden iki memleket arasında de
vam eden ticaret müzakerelerini kes• 
miştir. 

Bayan Afet BUkreşte 
Bükreş, 25 ( A.A. ) - Hususı 

muhabirimiz bildiriyor: 
Profesör Bayan Afet, bazı tet

kiklerde bulunmak üzere yarın 
Peşteden buraya gelecektir. 

Bükreş Sefirimiz Geliyor 
Bükreş, 25 (A. A.) - Hususi 

muhabirimiz bildiriyor : 
Türkiye Elçisi Hamdullah Sup

hi T annöver Romanya ile Türki
ye arasında müzakere edilen göç 
mukavelesi hakkında hükumetine 
malümat vermek üzere, Cumartesi 
günü buradan Ankaraya hareket 
edecektir. 

Köylüye Toprak 
Ankara, 25 (Hususi) - Kars 

vilayeti dahilindeki topraksız yerli 
halk ile göçmenlere toprak veril• 
mesi Bakanlar heyetince kabul 
edilmiştir. 

...-• ..... ••••-•-••nn•...-.. ..... • .. •••••••••••__... 
cephane t~ıınaktan çok farklıdırlar. 
Bu öğrenme itıi ise ancak hazar za • 
manlarında mümkündür. O halde kıZ 
mekteplerimizin proğramlarına da ay
rıca bir (Yurt müdafaası dersleri) 
proğrama ilave etmek hiç te lüzumsuz 

bir şey değildir; bugün değilse yanrı 
bütün dünyanın bu yolu tutmuş ol '" 
duğunu göreceğiz. 

ihtiyat erkanıharp Linbqui 
Celil Dinçer 

mızı bir de tehirde ifade edelim.» f _, 
ilk tren Fener alayları yapıldı. lap dersini vermek üzere stanbula git .. 

Ba~bakanm nutkundan sonra kor • Ankaraya avdet miştir. 
ı Davetll.leri hamil olan birinci tren Cümhuriyet devrinde yapılan hatlar 

dela kesildi. lk tren düdük çalarak ta-
k 1 gece Yarısından sonra saat birde, Bas,· Isparta, 25 (Hususi muhabirimiz .. 
ın a tından geçti. 

bakan ismet İnönü ve refakatindeki - den) - Hükumetimizin senelerden .. 
Bu suretle merasim bittikten sonra 

büfede bir müddet istirahat edildi. leri hamil olan ikinci tren de saat iki bir zafer daha kazandı. Bugün isme~ 
Müteakiben şehre gidildi. Misafirler de Isparta halkının alkışları arasında beri takip ettiği şimendifer siyaseti yeıı• 
şerefine Orduevi ve belediye salon _ Ankaraya doğru hareket etmiştir. lnönünün güzel nutukları ile açılatı 
larında ziyafetler verildi. Davetliler yarın gece Ankarada bu- yeni hatlar 125 kilometredir. Ve ta .. 

lunacaklardır. mamen devlet parasiyle yapılmıştır. 
lı partada bayram Recep Peker lstanbula geliyor ... Cilmhuriyet devrinde yapılan 24g4 

Isparta en büyük bayram gününü Parti genel sekreteri Recep Peker kilometrelik demiryoluna tZS kilo " 
yaşıyor. Gece bütün şehir ayakta idi. Eskişehirde heyetten ayrılarak inkı - metre daha ilave edilmittir ••• • ••• 
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DiRiLEN OLU i
l Rhys Davies'ten 

Çeoiren. N. Ataç 
Kapaim çivilenmesine bir kaç aaat ita -

la Meg tabutunda bir doğruldu, duyulur 

duJUlmaz bir sesle su istedi. Ablalannın 
ikili de odada çiçekleri hayran hayran dü
zeltip tozlannı silmekle mefKUldü i bir an 

vüc:Utlantu dehtet bürüdü, sonra ölüye öf
keli öfkeli bakblar. Mea sene bir müna • 
sebetsizlik etmişti. Bertha kekeliyere'k: 

- Su mu} dedi. Suyu da ne yapacak • 

m1f91n} 
Kendi sesini duyarak biraz kuvvet bul

muftU; sanki insanlann bapna dert aç • 
maia memur bir şeyi paylar gibi devam et· 

ti: 
- Yat bakayım ... Sen aruk öldün r 
O zamana kadar korkak bakan Ellen 

de bir nefes aldı: 
- Öyle ya 1 Dört gündür öldün, yas el

bieelerini bile ıamarladık 1 
Beyaz aetenden tentendi yeni elbİM9İ 

ile adeta güzelle§en Mee onlara durgun, •· 
bit bir bakıtla haku. Hani ölü sözlerinde. 
mermer heykellerin sözlerinde.kini andı -
ran bir sertlik vardır, o hali henüz kay • 
bolmamııtı. Omzuna eiilrnİ§ başı, pek yor
guna benziyordu. İspazmoza tutulmuş, iki
de bir omuzlarının titrediği görülüyordu. 

Birdenbire içini çekti ve bir §ey söyleme • 
den tabutuna uzandı. Bertha' nın yüreği fe

rahladı. 
- Sinirlerinde biraz daha can kalmıı, 

onun için doğruldu. Tuhaf şeyi Tavuk da 
ba11 kesilince, biraz daha kopr, tıpkı onun 

ıibi. 
Oturdu, yüzündeki balecan yatıptfb. 
- Yüreiim hopladı, Ellen, dedi. Bize 

öyle Wr oyun etmesi alda gelir de ••• O ka· 
dar para barcetti, sade fU tabuta beı albn 

verdik. 
Ellen'in de içi rahatlamııtı ama yüzü 

bal& kül rensi idi. 
- ~ yar dedi. Yann cena~e tam 

eeben bet kiti 1ıe1ecek 1 Gazetede de ilan 
ettiniik ••• (Gözünü tabuttan çevirdi), Val
lahi kepaze oluruz 1 

lkiıli ele dütünmeie haşladılar: Cenaze 
alaylan firketi memurunun gelip tabutu ka
pamuına daha bir kaç aaat vardı. Ya Me
siin ainirlerinde biraz daha can kaldı da o 
zamana kadar bir kere daha doğrulur, on· 
lan korkutana) Hem, irim bilir) Belki bun

Claa beteri de olur: Meg büsbütün dirili • 
-.erir. Bertba: 

- Herif beıten evvel gelmez, dedi. Jti 
var: Samson Lewis'i gömüyor. 

Ellen, aeai titriye titriye: 
- Kapaiı biz çivilcsek olmaz mı) de

di. Bize de yazık, yüreğimiz oynuyor. Çar· 
pmbclan bayılacağım •.• 

Bertba bapru •llıyarak: 

- Vaktinden önce kapatırsak 90nra 
aöz olur, dedi. Aceleleri varmıı derler. Bi
liyonun yal Çay vakti iki üç kiti gelecek, 
tabut kapanırken bizimle ağlayacaklar. 

Ellen birdenbire habrladı: 
- Sabi 1 Ben de jambon alacaktım. 
Bertba abahki münakqayı tazeliyerek 

lr.eaip atan bi1 tavırla: 
- Sarda)ya veririz, yeter dedi. Kızar • 

mıt ekmekle ııardalya. Hem busün, hem 
yann jambon yediremeyiz. 

Ellen, Bertha kadar pinti deiildi: 
- Ceinwcn Roberts öldüğü gün sıiır 

filetoıu, domuz rostosu, dana ıövüıü çı -
kardılar. Yarın bir et yetmez, Bertha. Ba
zılan jambonu sevmezler. 

Bertha homurdandı: 
- Onlar da kutu balığı yer. Elbiseler 

için az para mı gitti) Yalnız kumaşa on iki 

lira on beı ıiling verdik 1 Doğrusu kimse 
çıkıp ta parayı esirgediler, iyi bir cenaze 
yapmadılar diyemez 1 

Ellen birdenbire sertlqere~: 
- Masraf ettikse kendimizi doaatmak 

için ettik 1 dedi. 
iki kız kardeı, araııra kavga ederlerdi. 

Bertha dütünceli düfilnceli: 
- Biz ölseydik, o itin en ucuzuna ba • 

kardı, dedi. 
Ellen, alicenaplık söaterip bir kabahat 

affeden adamlann edaaı ile: 
- Oruı da öyle 1 dedi. Allah taksirabnı 

af lehin. cenazeden hiç hoılanmazdı. 
Bertha ıaıılacak derecede bir kia aöe

tererek: 

- Zaten onun :aözünde erkekle 'Yieki -

verilmemesini söyledi; bunu, hakkdclil 4 

miı bir ceza bildirir gibi söylüyordu. Bert• 
ha ters ters baktı. 

- Siz onun öldüğünü söylediniz. gömiıJ.ı 

1 

mesi için de kağıdı imzaladınız. Et iğim·~ 
yas masraflannı da, mqe tabutun paraı·nı 
da ödersiniz. Yarınki ziyafet için de sesim, 
çıkarmıyorum. 

Doktor tükürüp çıktı. Bertha ile Ellen 
öfkelerinden ağlamağa başladılar~ onlara 
acıyan bir kaç kom§U kadının göz1erinde~ 
de yaşlar boşandı. Bu sırada acele acel4!,. 
kanter içinde çıkagelen cenaze alayları şirc 
keti müdürü ertesi günkü alay için bir muc 
kavele imzalanmış olduğunu, k"ndisinin 
buna riayetle saat ikide arabalan kapıya 
dayayacağını söyledi; tabut cesed olup ol· 
maması onun üstüne vazife değildi. Gayet 
sinirli idi ve karmakarışık ıeyler söylüyo?"" 

du. Bütün kıı, işler kesad gitmişti. Zatel\ 
doktora içerlemiş olan Bertha ile Ellet\ 
yaygarayı bastılar; onlann tehdidi karııc 

sında müdür kendini kapıdan dar attı. Ac 
ma kapıdan dönüp seslendi: 

- Her ne olursa olsun tabut kalır. 'O. 
nu sizin için yaptırdım, geri alamam. 

Bertha ile Ellen, başa çıkamayacakları• 
nı anladılar. Komşulardan biri onları t~ 
selli etmeğc çalışıyordu: 

- Karyolanın altına sürü"\i erirsiniz, gü,. 
nü gelir, lazım olur. O zamana kadar d• 
içine ufak tefek konur. 

den başka ne vardı kH dedi. albn eden takma diılerini ablalan götürüp ile Ellen, öfke ve ürperme ile bağnııyorlar

dı. Gürültüyü duyan komtular, kotup gel
diler. ikizlerin hali perİ§andı: Kekeliyor • 
lar, ağızlarından sular akıyordu. Kadınların 
çoğu onlara acıyıp bir deva bulmağa uğ

raşıyorlardı. Korka korka, çekine çekine 
tabutun başına sidenler de olmuıtu amma, 
kimse Meg'i oradan çıkarmağa, ilıtediğini 

vermeie kalkışmadı. Seai çıngırak gibi bet, 
emretmesini seven bir kadın, Mrs. Willi • 

ams, hemen le.umandan kesildi ve her fCY• 

den önce polise haber verilmesini söyledi. 
Polis komiseri Jones aşaiıda gözüktü ve 
azarlar gibi bir sesle sordu: 

Meg bir kere daha dimdik doğru)d~ 
-:. :nlemeğe başladı. 

- Bana bir yudum konyak, diye Yalıt 
- Sus, Bertha, aua. O i,lerdenberi ne ııatmıtlardı. Gene mırıldanır eibi bir sesle 

kadar zaman .•• 
vardı. Kuzum, dişlerimi de verin ... 

- Amma hep onlan düşündü. Hasta • 
lanıp yatalak olmasaydı, çoktan evden ka
çar, ölünciye kadar kendini de. bizi de re• 

zil ederdi. 
E11en. bz kardetini yatıttırmaia ~L • 

prak: 
- Artık öldü, dedi. tehlike kalmadı. 
Amma ikisi de tabuta korka korka ba· 

kıyorlardı. Dudaklannı büktüler. Bu llO • 

iuk. somurtkan. burutuk ikiz kız kardqler, 
artık elliyi bulmuşlardı. Sert saçlarını to· 
puz yapar, küçük küçük iineler, baia fir
ketelerle tuttururlardı. Hiç kimaeye mu • 
habbet söatermiyen kibirli suratlan, tıpkı 
biribirine benzerdi. Kilisede. sokakta ça
lım satmaiı pek severler, herke• kendile
rini zengin sansın, ona göre riayet etsin 
isterlerdi. Babalan, itini oldukça becermİf 
bir müteahhitti: Kazandıiı parayı bodrum 
katında, tuğlaların arkasına .aklamııtı, 

çünkü banka denilen ıeye itimadı yoktu; 
bu hususta kızları da onun fikrinde idi. 

Anaları çoktan öbür dünyaya gitmiı O· 

lan bu ikizlerin hayatında babalannın ölü
münden, yani beş yıldaneri ehemmiyetli 
hiç bir hidise olmamlfb. Şimdi de küçük 
kız kardeşleri .•. Amma o hutalakh kadı
nın ölümü geç bile kalmıftı. İkisi de Meg'e: 
aÇilemiz 1 » diye bakarlardı, amma bir yan

dan da onu sevdiklerine kanmak isterlerdi. 
Ona hazan muhabbet gÖ9terdiklerİ, hotla
nıyor diye yojurt alıp fırının külünde elma 
pifirdikleri olurdu. Meg, sırtüstü devrilip 
te vücudu kaskatı kesilince ablaları iç -
lerinden: cı.Hadi hayırlısı h~ dediler. 

Hemen .kurum ta•lamaia bafladılar, süs
lenmek sevduına diiftüler. E•de bir ölü 
bulunması az ıey mH Cenaze alayı yapı • 
lacak, herkeslerin içine çıkılacak. .. 

Arasıra ağlamağa kalkan Ellea: 
- Zavallı Mea her daim fena değildi, 

dedi. Böyle genç yafta ölmemeli idi. 
Bertha da arasıra kederli gözüküyordu. 
- Evet, dedi, bayabnı biraz düzeltip 

yoluna koymadan ölmemeli idi. Amma ar

tık iı itten geçti ... 
- Geçti, seçti yal .. 

Böylece bir saat kadar kendilerini ke -
derin zevklerine bıraktıktan sonra ellerine 
büyük bir fırsat düştüğünü hatırlayarak ge· 
ne coıtular. Alay arasında arabalara binip 
mezarlığa kadar, tam iki fersah yolu bey 
gibi gidecekler; her sokak batında pence
relerden kafalar uzanıp onlara bakacak ... 

Fakat bu tatlı hülyaya bir kere daha so
ğuk su katıldı. Bir saat .onra Meg yeni • 

den soğruldu, tüyler ürpertici bir bakışla 
etrafına göz gezdirdi; bembeyaz dudakları 

açılmıt. çıplak dit etleri sözüküyordu. On 

su iıtedi. 

Bertha apğı kata, gelecek misafirlere 
yemek hazırlamaia inmişti, E1Jen odada 
yalnızdı; bu sefer fevkalade bir hal oldu
iunu anladı; sendeliye sendeliye kapıya 

kadar sidip bağırdı Bertha acele acele kot
tu, daha yansını kesebildiği ekmek elin
de idi. Burnundan öfke akıyordu. 

- Gene ne oldu) Ne var) 

di. 

Ellen inler gibi cevap verdi: 

- Ne olacak. gene doiruldu. 

Sonra yeiale ilive etti: 
- Öldüğü möldüğü yok 1 
Bertha kapının önünde, kaçmış bir kıs· 

rak gibi soluyordu. 
- Bu da ne saçma şey 1 Doktor gömül

mesi için kağıdı imzaladı ya 1 Öldü, dedi. 
Amma i,in fijphe götürür yeri yoktu: 

Meg doğrulmuş, dirilmit. yalvanr gibi et· 
rafına bakıyordu. Bertha soluk soluğa: 

- Hakikaten ölmemişse masrafı dok • 
tora ödetiriz, dedi. 

Sonra tabuttakine dönüp tehdit eder gi

bi baktı, birdenbire babaa tutmu~asına 

- Ne oluyor, Bertlıa Evans) Ölü mü 
diriliyormuı:? 

Bertha titriye titriye cevap verdi: 
- Yukarı katta oluyor. 
Fakat polis komiserini görünce ne mÜt• 

hiş bir hadiseye kendi adının da karışmıı 
olmasından gurur duyup kuvvet bulmuş• 
tu. jones ağır ağır yukarı çıktı. Artık ha
lecanı geçmiş olan Ellen, Meg'in iki defa 
doğrulup su istediğini anlatıp anlatıp bi -
tiremiyordu. 

Su. ekmek istemekten yüreği tükenen 
Meg, beyaz seten elbisesinin kıvrımlan içi-

bağırmaia baıladı: 

- Senin için yirmi, tam yirmi lira 
cadıkl 

oe gene uzanmıştı amma yüzüne bakılınca 
har· hayatın avdet ettiği besbelli idi. 

Kafaları iyice kızmıştı; kayar gibi ta • 
buta doğru ilerlf'diler. Yeisin verdiği öfke 
ile Ellende ba~ırmağa başladı: 

- Yat! Yat diyorum sanal Sen yann 
gömülecekainl Saat iki buçukta ... Seksen 
beş kişi gelecek. 

Polis komiseri, her polis memuru gibi, 
ona itimatsızlıkla bakıyordu. Sanki kar -
şısında bir suçlu vardı. Gençliğinin çılgınlık 
yıflarında bir kere sarhotluk yüzünden tev
kif edilmiş olan Meg, polisi görünce kor -
kudan inledi. Komiser on dakika kadar 
derin derin düşündü ve hük~ünü verdi: 

- Bir hekim getirtmeli. Benim için ya

pılacak bir şey yok. 

Bertha ile Ellen bin"birine şaıkın satkıı' 
baktılar. Takma diıleri çoktan götür6R 
murabahacıya satmışlardı amma timdi k~ 
nu komşu yanında itiraf etmek istemiyor< 
lardı. 

Kardctlerinin yanma sidip onu tekraf 
tabutuna yatırdılar: 

- Sus, Meg, sus, yavnım. Dinlen, ..,. 
hırlı ol. Kalbin daha iyice İflemiyor. S.
na böyle çırpınmak 1ıelmez ... 

Meg inildiyerek: 

- Dişlerim, dedi, ditlerimi ver ..• 

Bir gazete muhabirinin 1ıelmesi ik~ 
ri, dişler hakkında malumat vermek sıkın-

tısından kurtardı. T ommy Thomas yüzil 
aivilc:eJi, fakat gözü açığa benzer bir del~ 

kanlıydı. Meg'e bir baktı, sonra cebinden 
defterini çıkanp işin tafailibnı sordu. Bert.o 
ha ile Ellen bir ağızdan konuımağa bafl.
dılar. Gözleri heyecandan parlıyordu. ŞU.. 
diye kadar hiç bir gazetede adları geçme
mişti. Tommy Thomaa, Meg'in bir resmi. 
ni isteyince Bertha he-men: 

- Onun resmi yok, diye kesip altı. Al. 
ma size Ellen'le benim bir resmimi vere c 
) im. Snansea' da çıkartmı§tık. 

T ommy kurşun kalemini diliyle ıs1atbr 
Jkizlere, bu hadise hakkında hususi bil 
diyecekleri olup olmadığını sordu. Bertha
nın aklına yine ettiği ziyan geldi ve dura
mayıp parladı: 

- Elbette benim de bir diyec ğim val'. 
Olmaz olur mu? Bir kere tunu sorayımı 
Dirilecek ne vardı sanki) Bütün ömrü böy• 
le budalalıkla geçti, hep sıkıntı çekti! Ar-Bertha elini kardeşinin omzuna koya -

rak onu yatııtınnağa çalıştı. Kendisi de 
yalvararak, okşar, yaltaklık eJer bir sesle: 

- Sen gitmene bak, Megl diyordu; gİt· 
miyeceksin de ne olacak:? Yarı diri, yarı 

ölü yaşayacaksın... Mesane, böbrekler bu 
halde iken insan naul yaşar? Ya biz sen -
den önce ölürsek sana kim bakar? Hastane 
köşelerine diıgersın. Hayat vallahi yaşa -

Suratı asık, çıkıp gitti. da kaçırdı. Yine bir takım sıkıntılar. sıça• 
Biraz zaman daha geçti. Bir hayli ara· 1 gibi içini kemirecek duracak. Apta1lığm• 

dıktan ııoma hekimi bulabildiler. Artık va-

tık kurtuldu diyorduk; budala bu fırsatı 

mağa değmez, kardeşçİğİm. Pis, berbat 
bir şey. Yarının ne olacağı belli değil. Sen 

kit oldukça ilerlemişti amma Meg hala ta
buttan çıkarılmanıı~tı. Haber her tarafa ya
yılmı olduğundan eve çeşit çeşit İnsan dol
muştu. BNtha ile Ellen, sorulan suallere 
ce~ ap yeti tiremiyoı )ardı. Herkes onlara 

acıyordu. Kara elbiselerle tabut şimdi ne 

Şimdi, arası çok geçmez, biz de arkandan İ e yarıyacak:? Yarın mezarlığa kadar •· 
geliriz. Öbür dünyadakiler. bu dünyada • ıaba safası da yok. Komşulardan biri: 

kilerden iyidir. - Bari, dedi, bir hafta kadar deniz ke-
Ellen de, göz yaıları arasında kardqi narında bir yere gitseniz.,. 

gibi yahaklanmağa batladı: Her zamanki gibi viski ile yan sersem 
- Yalnız tabuta beş altın verdik. Bak bir halde olan doktor Miskin, Meg'e öyle 

ne güzel. Cilalı meşeden; parıl parıl ya - bir baktı ki odadakiler hep dövecek san
nıyor. Şimdi öl, haydi, bizi kırma. dılar. Önce kadının dirilmiş olduğuna inan-

F akat Meg oralı değildi; gözleri, Bert· mak İstemedi; sert sert hareketlerle göz 
ha'nın elindeki ekmeğe takılmış kalmıstı. kapaklarını indirip kaldırdı, iğne batırdı, 
Bak.ıılarında deminki donukluk kaybol - hatta mecalsiz elini Jrnparırcasına sıktı. Ni
muş. bir iştiha parıhllll belirmiıti. hnyet Meg'in dirildiğini o da tasdik etti, 

- Ekmek, ekmek ... diye titrek eJlerini Bnıha'ya dönüp lngilterede bu gibi hadi-
:uzattı. selerin çok görüldüğünden bahsetti ve haı-

Artık hiç bir ümitleri kalmayan Bertha taya üç gün sudan ve aüttea baaka bir sev 

doymasın! Gazeteye bunu da yazın, deli
kanlı, gazetelerde bir kere de do~. u bir sa• 
çıksın. Hadi. Ellen, aen Kit te resmi getirk 

Meg, tabutun içinde, yorgun. mecalaia 
inleyip duruyordu. Bütün miaafnler gittik• 
ten sonra bin müşkülatlll bir l .. ere dah• 
doğruldu. Tabuttan çıkarılması iç n ric.tı 
etti. Jkizler dudaklarını uardılar; hadisenİll 
heyecanlı tarafı artık geçmifti; onlar d._ 
sanki kıymetli bir şeyleri ellerinden ab., 
mış gibi. gönüllerinde bir kırıklık duyuyoıw 
lardı. Ellen'in kaılan çatıldı, tehdit ed .. 
gibi bir bakışı vardı. Bertha tabutun ba11nc 
gitti ve zalimce bir tavırla: 

- Çıkıp ta ne yapacakmışsın:? dedlı. 
Bir gece tabutta yatmak pek az kişiye IMllt 
sip olur. Kim bilir ne rahattır. Temiz. .. 

cır gıcu... Bu ÜflUD burada yatarsın, ~ 
Karyolanı kaldırdık, çarpflar havalanımıl 
İster. Hem pek halsizsin, taııyamayız. J 
böyle. Hele yarın olsun, çıkartınz. oelki ... 
Sen simdi uzan da rahatına bak ... 



12 Sayfa 

Bu Çocuk Hangi Ananın? 

Nemıinin dünyaya geldiği iddia edilen ev ve içinde oturanlar 

(Ba1 taralı 1 inci yüzde) 
Bize kapıyı, Bayan Zekiyenin dört kı • 

zından biri açtı: 
Sebebini tahmin edemediği bu ziyaret 

onda merak hatti biraz da endige uyan • 
C:Jırmıştı. Fakat maksadımızın anlaıılııı, 

bu tabii merakı ve endişeyi taşkın bir se • 
:yince çevirdi: 

- Aman 'buyurun! diye yol gösterdi. 
v~ ilave etti: 

- Buyurun da size her ııeyi anlatalım! 
Az sonra, içinde yarım düzine çocuk ve 

bir o kadar da kadın bulunan bir odaya gir· 
Clik: En büyüğü dört yaşını geçmiyen çır -
çıplak fakat besli çocuklar, orta yerde itişip 
oyna~ıyo rlar. 

Kadınlar, hep bir ağızdan söylemeğe 
başladılar, ve en az yanın saat sonra da 
hep birden sustular. 

Ben ancak o zaman, aöze başlayabildim, 
•ı"e evvela bayan Zekiyeyi sorguya çektim. 

Bayan Zekiye yaşlı bir kadın: Üstü bıp 
hayli perişan. 

- ilhan Fatma, buraya altı sene evvel 
aeldi! diyor. 

\' c ağlıyan küçülclerden birini okşayıp ve 
tlusturduktan sonra devam ediyor: 
· - Bu ev benimdir. Oda oda kiraya ve-
Jirim. Bir odamı da ona kiraladım. 

Beriki: 
- O halde, dedi, sana da 300 lira, bir 

de ev vereyim 1 
Fatma bu ikinci teklife de ayni cevabı 

verdi. Fakat F atmanın o sırada trahom • 
dan gözleri kapanmıştı. İşe gidemiyordu. 
Hem, ne yalan söyliyeyim biz, bu adamın 
kalantorluğuna, doiruluğuna inanmııtık: 

Çünkü habire lugatli lıigatli laflar edi -
yor, arada sırada arka cebinden bir ipekli 
mendil çıkarıp rugan iskarpinlerini siliyor, 
ikide birde altın saatine bakıyordu. Elin
de bir baston vardı. Bize: 

- Bu, dedi, hususi meb'us bastonudur. 
Bu acaip vastonun kılıfı ~kilince, altın • 
dan bildiğimiz ıemsiye çıkıverdi. 

Ona gizlice : 

- Sen, dedik, kızı al götür. Anası tim
di kör. Biz ona kızın yolduğunu bildirme· 
yiz. Yavaı yavaı gönlünü yatırmaia çalı· 
tırız. 

Ve o Nerminle beraber İlhanın bir de 
resmini alarak çıktı gitti. Bu resmi alırken 
de bize: 

- Ne olur, ne olmaz! dedi, çocuk ana· 
sını özler de ağlarsa, gösterir kandınnm! 

Fakat sonradan mahkemede gördük ki 
o resmi, (300) liralık bir senede yapııı • 

Fakat o, boş gelmemiı olacak ki, altı ay tırnug! 
~onra, sancılandı. 

Ben gece yarısı kapı kapı dolaştım ve 
mahalled~lerden para top~arak onu 
otomobille Gülhaneye götürdüm. Fatma 
orada ertesi sabah Nermini doğurdu. 

Ve ben, hayır sahibi komşulardan yine 
para toplayarak onu otomobille getirdim. 

Kızcağız bir kaç gün yatıp kendini top• 
!adı ve hemen işine başladı. 

O zamnn rejide çalışıyordu. Ve İ§ten 
yavrucağıza bakamıyordu. 

Odnnın bir köşesinde, kucağındaki kü • 
çüğü emziren genç, zayıf bir kadını gös • 
terdi. 

- H asret, benim kızımdır. Zavallının 

çocuktan yana bahtı kapalı. Tam üç ço -
cuğu oldu, ve üçü de öldü. 

Bu kayıplar onu çocuk divanesi etti. 
Şimdi rasgeldiği yavruya sütünü hayrat gi· 
bi dağıtıyor. 

Fatmanın çocuğunu da göğsüne bastı. 

Günde 30 kuruş knzanan zavallı Fat -
ma, bu it için l lasrete her hafta ( 5 O) ku • 
ruş veriyordu. 

Bir gün, çocukcağız ortadan birden bire 
kayboldu. Biz: 

- Eskiciler çaldılar çocuğu 1 Diye telaşa 
düştük. Çünkü duyduğumuza göre onlar, 
körpe çocukları pişirip, kuzu pirzolası gibi 
:yerlermiş 1 

Biz meraktan kıvranırken, kahveci çı • 
rnğı Abbas: 

- Üzülmeyin, Nermin tehlikeli yerde 
Cleğil 1 dedi. 

Ve anlattı: Mehmet Ali adında birisi 
yoldan geçerken Nermini görmüş. Kuca
ğına alıp okşamış. Ve o sırada selamlıyan 
Abbastan, çocuğun kime ait olduğunu sor
muş. Abbas ta: 

- Yetimdir! Bir de fakir anası var! 

Ben, o gidişten sonra bir daha gözük • 
miyen Mehmet Aliye, bir gün Kağıthane· 
de rasladım. Bana: 

- Zekiye Hanım, dedi, bu Fatma ben• 
den çocuğu geri almak için mahkemeye mü· 
racaat etmiı. Eğer mahkemeye gelir de: 

- Nermin, Fatmanın değil, Ali Beyin 
çocuğudur! Ali Bey çocuğu Fatmaya bak
tırmak için vermişti; Dersen sana tam 
yirmi tane lira varl 

Ben ona, bu alçaklığı yapamıyacağımı 
söyledim! 

Kadınlardan birisi söze karıştı ve: 

- Uzun lafa ne hacet 1 dedi. İş mey • 
dandıı: Mehmet Alinin çocuğu olmadığı 

için zavallı fukaranın çocuğuna sahip çı • 
kıyor. 

Diğer bir kadın: 

- Hem, diyor, ben, Fatmanın ilk ko -
casının, mahkemede çocuğu inkar ed;şine 
şaştım: 

Çünkü vaktile buraya tesadüfen gelmiş, 
ve çocuğunu görünce, sevinçten deliye 
dönmüştü. 

Buna, bütün kiracılar şahittir. Ayşe a • 
dında bir kiracı, Bursa havlusile örtülmü§ 
başını kapıdan içeri uzattı ve: -

- Ne iştir bu? Dedi, ne iştir bu?. İn -
!lanın sade malına mülküne değil, çocuğu • 
na da sahip çıkıyorlar. 

Biz üç yaşına kadar elimizde büyüyen 
bu çocuğun kime ait olduğunu bilmez mi
yiz? 

Bayan Hasret te mütehayyir: 

- Gören göz klavuz istemez! diyor. 
Ben tam dört ay emzirdiğim çocuğun ana· 
sını tanımaz mıyım? Bütün bir ev, bütün 
bir mahalle halkı deli de, kör de, yalancı 
da, yalnız o Mehmet Ali mi akıllı, doğru?.. 

Nermin bu eve üç günlük girdi. Anası Cevabını vermiş. 

Mehmet Ali de: 
- O halde, ben 

şu odada sancı çekti ve küçük, tam üç ııe

yarın gelip annesile ne bu kaldırımlarda gözlerimizin önünde 
lconuşayım 1 diyerek, Nerrnini alıp götür • büyüdü. 
ınüşl Zavallı Fatma fakirdir, kimsesizdir di-

Abbas bize, Mehmet Alinin adresini ye, yavrusuna hepimiz sahip çıktık: Onun 
bulacağını vadetti. Fakat o sırada Meh • bu mahallede, belki yüz anası, ve yüz ba
met Ali, Nerminle birlikte, kendiliğinden bası vardır: Çünkü ona esvap, yiyecek ver
buraya geldi. Ve Fatmaya: meyen, ona analık babalık etmiyen kimse 

- Benim, dedi, tam beş tane evim var. yoktur Tahtakalede: 
Ankaranın en hatın sayılır, lafı geçer me- Dizim öyle uzun boylu okumuşluğumuz 
buslarmdanım. Bu çocuğu bana verirsen, yoktur ama, bunları böylece gördükten ve 
·varımı yoğumu onun üstüne yaparım! böylece bildikten sonra sen kan tahlilini, 

Fatma: hekim raporunu gel de benim eski pabu-
- Hayır! dedi. Ben dilenirim, fakat cuma dinlet!., 

çoc ju:na bakarım! Sellin Tevfik 

SON POSTA: 

L Spor =ı 
lngilteredeki 
Maçlar Bir 
Gelir flazinesidir 

Yalnız Bir Maçtan Elde 
Edilen Para 60 Bin 

Lirayı Geçer 

f ngiltere kral kupası maçlarının 
Dömi finali için kar~ılaşan Arsenal 
Grimsby takımları arasındaki maçta 
63.210 seyirci bulunmlW, 52()0 İngiliz 
lirası hasılat olmuştur. 

Gene Dömi final için karşılaşmış o· 
lan F ulham, Sheffield takımları ara -
sındaki maçta 51,568 seyirci, 4766 in· 
giliz lirsaı hasılat olmuştur. 

Kral kupası Dömifinal maçlarında 
114. 778 seyirci, 10.026 İngiliz lirası 
hasılat olmuştur ki bizim para ile bu 

miktar 60.000 lirayı geçmektedir. 

Güreşçilerimiz 
Hazır /anıyor 

Berlin olimpiyatları hazırlıkları için 
serbest güreş ile Grekorumen güreş 
ekiplerini tesbit etmiş olan güreş fede
rasyonu Ankara ağır siklet güreşçisi 

olan Necmiyi de İstanbula getir~ek -
tir. 

Necmi hem takıma girecek, hem de 
Çoban Mehmet ile sıkı idman yapmak 
suretiyle iki güreççi de iyi bir şekilde 

hazırlanmış olacaktır. 

23 Nisanda Atletizm 
Müsabakaları Vapıhyor 

Galatasaray lisesi atletleriyle Hay -

darpa~a ve Kabataş liseleri atletleri 
arasında 23 nisanda Taksimde büyük 
bir müsabaka tertip edilmiştir. 

Atletizmden sonra üç lise arasında 
futbol temasları da yapılacaktır. 

Galatasaraylılar bu müsabakalar • 

dan sonra Bursaya giderek Bursa lise· 
sı atletleriyle de karşılaşacaklardır. 

Liseler Arasındaki Maçlar 

Kan Tahlili Davayı 
Halledebilecek 

Muallim Operatör Muradın "Son Posta,, 
Doktoruna Verdiği İzahat 

Orhanbey apartımanında Gülhane 
hocalarından operatör Muradı ziyaret 
ediyorum. 

Temiz bir muayene odası.. Köşe -
deki masasının başında görüşüyoruz: 

- Bizim anketimiz için düşüncele
rinizi öğrenebilir miyim hocam? 

- Bu hususta büyük bir ihtisa -, 
sım olmamakla beraber bu mesele • 
nin daha çok kan ve irsiyet sahasın -
da tetkikini düşünüyorum... Biyoloji 
kaidelerine göre kan gruplarının tayi· 
nine gelince hepimiz biliyoruz ki ayni 

anadan ve babadan dağılan çocukla -

rıq, ayni kardeşlerin kan grupları biri· 
birinin ayni olmıyor. 

- Demek ki bir ailenin kan grup -
ları muhtelif olabilir. Bunu ne şekilde Operatör Murat 

izah edersiniz üstadım? ğunu iddia eden iki anne ile çocuk ara• 
- Kan nakli işlerinde biz ekseriye sında bariz tip farkları varsa ve çocu• 

en yakın aile efradından kan nakline ğun tipi hangi anneye tevafuk ediyor· 
müracaat ederiz. Ve bunu tercihan sa daha çok bu çocuğun ona aidiyeti 
yapmak isteriz. Fakat o zaman yaptı- olacağını düsünüyorum. Maamafih bu 
ğımız kan muayenelerinde çok defa çocuk davas;nın biyelojilc tekilde balli 
ayni aile çocuklarının kanlarının bir- ve sair tetkikatını ancak tıp baDedc
birine uymadığını görürüz. bilir. Ve bu uzun bir tetkike ihtiyag 

- Kanın verasetteki rolü ne derece gösterir. Bu iş mahkeme if İ olmaktan 

mühimdir, dersiniz? ziyade tekrar ediyorum bir biyoloji ifİ• 
- Bazı hastalıklar vardır ki kan ta· dir. 

rikiyle insanlara intikal etmektedir. Dr. : Etem Vaaal 
Bu hastalık çocukta bulunur (kadın - ........................................... - ... ·----
da) anada bulunursa bu çocuğun ay· 
ni anaya mensubiyetini ifade eder. 

- Bunu ne gibi hastalıklar için dü-

Bir Davanın İzahı 
Gazetemizde yazılan bir davada adı ge• 

çen Şarl La Kruadan aldığımız bir mek • 
şünüyorsunuz? 

- Mesela frengi hastalığını 
diyorum. 

kaste· tupta deniliyor ki: 

- Doğuş kusurları çocuğun baba 

veya anaya mensup ol~unu izah ede

bilir mi? 
- Evet izah edebilir. Mesela bazı 

«Davacı Madam lstavrina ölen .daret 

memurlarından birinin karısı olmayıp 1. • 
veç Norveç sefaretinde hizmetçi idi. Ma • 
dam İstavrina bazı müşevvik ve mühitle· 

rin teşviki, tesiri ile hakkımda hilafi hakikat 

teşrihi anomaliler vardır. Par - bir takım davalara teşebbüs etmİf ve bun· 

mak bitişikliği gibi.. Bu aile içinde Iarın neticesinde haksızlıkları tebcyyün •• 

ıntikal eder. Mesela benim büyük an· derek mühim bir kısmı reddolmut ve tem· 

nemin ayak parmağındaki bitişiklik yizden <le bu ret kararları tasdik olunmuı· 
bana da ve benim rocugu~ ma da intikal 'l' tur. 

Dün Şeref stadyomunda Boğaziçi etmiştir .. Parmak fazlalığı da aynidir. İstanbul asliye mahkemesi 4 üncü bu -

- Bu hususta kanaatim ~udur: Bir 

• Işık liseleri arasında hususi bir fut • - Kan vasıtasiyle maddi tegayyür· kuk dairesinde derdesti rüyet hiç bir dava 
bol maçı yapılmış ve Işık lisesi çok ler geçtiği gibi moral hususiyetler de yoktur. 
güzel bir oyundan sonra maçı 1 - O ka· ıntikal eder mi? 

zanmıştır. 

Reddolunan davaların rüyeti esnasın· 

,., -------------......,, babada tecelli eden moral ve karakter 

B. D ki alametleri çok defa ırsı olarak ço· 

da Madam İstavrinanın istimal ettiği bir 
faturanın sahteliği tarafımdan dava olun. 

muş ve bu davada Madam lstavrina auçlu ır O orun cukta tecelli eder. Bazı müelliflerde 

Gunlu .... k Per,.cmbe h h vaziyetinde bulunmuştur. Bu sahtelik da· 
" karakterleri o çocuğun mu itinin a· 

vası esnasında yapılan istiktap ve tatbi " 
Notlarından (*) zırladığı kanaati vardır. J3una ne der· 

kat neticesinde fatura zirindeki imzanın 
11·----------::~------ı ı siniz üstadım? •• k bana ait olmadığı tahakkuk ve tebeyyün 
ilerlemiş Bir Ure - Muhitin de yardımı in ar edile· 

mcz. Fakat asil olan vcraseten intikal etmiştir. Ben de, Madam İstavrina aleyhi· 
Hastalığı Vak' ası ettiğidir. Yabancı bir çocuk her ne ka· ne cezai takibatta bulundum ve hali ha • 
Acele davet edildiğim hasta. dar bir muhitte bulunsa 0 muhitin zırda İstanbul asliye 3 üncü ceza mahke • 

Vaktile bir kaç defa böbrek iltihabı ge· Tekrar ederim, benim kanaatime gö· mesinde. bu davam 1936/ 204 numara ile 

çirmiş, yatağında kendini kaybetmiş, re muhit yardımcıdır. Ve mutlak te· görülmektedir. İmzanın bana ait olduğu • 

ölüm tehlikeleri içinde ihtililtlar geçiri- sir edemez. nun tahakkuk ettiği şeklindeki fıkra yan • 

yor ve da lgın inliyor. Tablo bir üre • - Bu çocuk davasında kan mua - lıştır. Cereyııni hal yukarıda yazıldıiı cibl 
miyi gösteriyordu. yenesinin meseleyi halledeceğine ka - olduğundan lütfen bu cevabımın pzcte • 

1 - Derhal kolundaki büyük damar- naatiniz var mıdır? nizle neşrini ehemmiyetle rica eder •• d• 
dan ( 40) santimetro mikabı kan al • - Bu çocuğun kendilerine ait oldu· rin saygılarımı sunarım. 
dun (ki her şeyden evvel buna lüzum 
vardır). 

2 - Sabun sulu ve zeytinyağlı büyük 
lavmanlar tatbik ettim. 

3 - Barsaklarını tamamen boşaltmak 

· için bir müshil de verdim. 
4 - İdrar muayenesi her gün yaparak ı , 
Ye idrarda mevcut üre miktarını ki • 
raz çubuğu kaynatılarak suyundan içir· ' 

terek azalttım. Ürotropin kullandı. 

5 - Süt perhizine koydum. 

6 - İhtilaçlar azaldıktan ve dalgınlık 
geçtikten sonra tuzsuz sebzeler, ve haş· 
lanmış hafif şekerli meyva komposto • 
ları verdim. 

Bu hastalıkta en büyük düşmanı so • 
ğuk ve yorgunluk olduğu için muayyen 
bir derecei hararette ve yorulmaksızın 
hastayı istirahate bıraktım. Bir müd • 
det tedaviye devam etti ve hastam iyi
leşti. 

( * ) Bu notlan kesip saklayınız, ya· 
but bir albüme yap!Jlırtp 1.:ollelı:siyon 

yapınız. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 
bir doktor gibi imdaduma yetitebilir. 

.. 
n\·kusuı bh ~ece takip eder. Her şey fena görünür. 1nson huysuzlan .. 
la:acrkniı ve hi< bir ~eyden memnun olmaz.. Her muvaHakiyctin ilk şan. 
lan dinlenmiş bir vücuı \'t dinlenmi~ sinirlerdir. E.i!c:r sinirli iseniz. 

Bromural ·Knoıı. komprimeleri 
sizi kurtarır. 

Müsc:kkindir ve uykuyu temin eder ve hiç bir zaran ~oktur, bütiis 
dün.va tanır. 

ıo \'e 2C• 1<omprimevi hn•I tQp 

ıerd' rcunderdt reçrıc Ut uııl•ı, 

Knoll A.-0!, kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwigshaten s/Rhia 
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MIDi Mücadelede 
~Casus Teşkilitı 

26-3-936 •on Postanın Tefrtkeaı ı 20 

Sait Molla Ve Avenesinin Ne Mal Ol
dukları Hemen Meydana Çıkıvermişti 
Kadınlardan te,kilit yapmak fikri -

337 senesi martı içinde, (dünyanın her ta· 
"alındaki kadınlar aleminde, İngilizler na
ıtıına beyanatta bulunmakta olan) (1 ) 
CBomon) isminde bir kadın İsviçre tari • 
kile İstanbul• gehnitti. 

Bu kadının emrinde külliyetli miktarda 
Para bulunuyor; ve 1ngim mahafilinde çok 
hüyük bir kudret n niifm sahibi olduğu 
lnlatılıyordu. Hiç ıüplıesiz iri bu kadın da 
( Entellijan servi•) in kadınlar ıubesini 
İdare ediyordu. Nitekim, kapiten Benetin 
lıu kadm1 bizut istikbal etmesi ve onunla 
Perapalas otelinin bir dairesinde uzun boy
lu mahrem mülakatlarla vakit geçirmesi 
de, sarih bir suretle bana delalet eyliyor· 
du. 

Misis Bomon, bir kaç sün isti.rahat ettik
ten sonra, paçalan savarmtb. Derhal faa
liyete batlamlflı. Evveli, Osmanh hane -
daıuna memup bazı kadmlarla münasebet 
tesis elmİftİ. Sonra da Niaehban cemiye~i 
ile alakadar olan bir pafM"I' iki km ile ta
ilıtarak bun:larla tuhaf Lir İfe ciritmif~İ. 
Yapılan bu programa nazaran Robert 

leollej ve yahut diğer İngiliz mektepleri 
lrıezunu kızlardan mürekkep olmak üzere 
hiı- (müneVYer ıenç Tark kızları klübü) 
'çılacaktL Burada ba bJar bir müddet 
tö:ıe çarpmıyacak te1lerle meıgul edile -
tek, ondan sonra da y&Yaf yavaı (hususi 
trıalcaad) a doiru ıüriiklenecekti. 

(Hususi maksat) tan moral, aırasile ıun-
1-..dan ibaretti: 

1 - Bu kızlaı-ı, camslaia hazır etmek. 
2 - Casusluğun incelilderini ve muha

here usullerini öğretmek. 
3 - Milliyet fikirlerini, dimağlarından 

•ökmek. 
4 - Tam olıun bir bale selenleri, ( müf

tit milliyetçi) maskesi altmd~ birer ikişer 
~doluya ıöndermek ... 

Bu suretle Anadoluya ciden kızlar da ıu 
~~ogramı takip edeceklerdi: 

A - Milli teıkilij. rüesasının teveccüh 
\'e muhabbetlerini celbetmek. 

B - Her yasıta ve fedakarlığa müra • 
~t ederek, ıerek bu zatlardan, ve gerek 
h\ln)ar1n muhitlerindeki ıabsiyetlerden 
(rrıilJi mücadele) proırammı öğrenmek. 

C - Ve •• mümkün oldoiu kadar, (mil
il mücadele) hislerini körletmek ... 

Çok f&YaDI tükrandır ki; milli gururla -

Akaretlerde oturan Iraklı sivil bir paıamn 
kızı ve Amerika kollejlerinin birinden me
zun olan Behire isminde genç bir kadın, 
İngiliz istihbarat teflerinden Mister Gor • 
don ile seviımit ve buna metreslik etmeyi 
kabul etmiıti. 

Mister Gordonun maksadı; (cidden gü
zel) olan bu genç hanımın nefis ve nermin 
varlığından istifade etmekten ziyade, onu 
kendi gayesine hizmet o·.tirmekti. Nite • 
kim, Mister Gordon Behire Hanıma büyük 
bir servet ve saadetin zevkini tattırdıktan 
sonra: 

· - Eğer bu bayat içinde ebediyyen ya· 
ıamak istiyorsan; badi bakalım, Anadolu
ya . . . Ne yapalım, birdenbire büyük saa -
detlere kavuımak istiyenler; evvela büyük 
fedakarlıkları eöze almalıdırlar. 

Demifti. 

Behire Hanım; bet on gün gözlerini ka
maıtıran o parlak hayattan mahrum kal -
mamak için bu fedakarlığı ih:iyara hazır -
lanmıt iıe de; sonra dütünmüı, taıınrnıı; \ 
hayatına mal olması çok muhtemel olan 

bu tehlikeli tetebbüs;n vaz geçmiıti. 1 

Almanya, Avusturya - Macaristan ve 
Bulgaristan hükümetleri, umumi harbin acı 
mağlübiyetinin tesirleri altında müzrrahil 
ve perİfan olarak inim inim inliyorlardı. 

Bir çok milli ve idari tesisat ve :eşkilatına 
raimen derin bir uçuruma doğru kayan bu 
hükumetleri nazarı 1dikkate alan İngiliz -
]er; - umumi harp bittiği zaman • hiç bir 
milli teıkilata malik olmıyan Türklerin de 
ayni akibete sürükleneceğine hiç ıüphe et
miyorlardı. 

Fakat, mütarekeyi müteakip, evvela İs
tanbulda ve sonra Anadolunun muhtelif 
yerlerinde millt kayna,maların başlaması, 
ve daha sonra da (Büyük Halaskar) Mus
tafa Kemal Patanın Anadoluya geçerek 
mille:i Türk istiklal bayrağının altında top
laması; bütün cihana hayret, ve İngilizlere 
de dehıet vermifti. 

İngilizler, bilhassa bu noktalarda büyük 
hatalar irtikap etmişlerdi : 

1 - Mütarekeyi müteakip istanbula ge-
lir gelmez; müntekim ve komiteci Rum ve 
Ermenileri tımartarak Türklere karıı za
limane harekete sebebiyet vermeleri bu -
nun ne~icesi olarak fstanbuldaki Türk va· 

tını biç bir menfaate feda etmiyen asil ve tanperverleri, kendi varhklarını korumak 
tlt!(:ip Türk kWan böyle menfur bir tuza- endiıesine düımütlerdi.) 
t• dütmemiflerdi. Beyoğlunda davet e -
dildilderi bir apartımanm muhteıem salon
l-..ına bir iki defa gitmiflene de, hainane 
bir maksada sürüklendiklerini hisseder et
l'rıe:ı, bu İflen nefretle çekilmif lerdi. 

(Naciye) ve (Metfıüre) Hanımlar -
>.taalesef Türk ismi tqıdıkları halde mil
li)etleri meçhul olan; birisi ·Robert Kol -
lejden, diğeri de Hayskuldan mezun bu -
lurıan iki kadın da istihbarat servisine inti
'-P etmiı; bunlar da İngiliz pasaportile A
"-doluya gönderilmek istenilmif:i. 

Fakat, daima müteyakkız bulunan (İs
'-nbul milli teıkilat istihbarat servisi), der
h.1 bu meseleyi de habeı- almıf, Ankaraya 
trı.lümat vennİftİ. 

Bu iki kadmın bütün hazırlıkları ikmal 
~ilınit ise de, her nedense, ikisi de Ana
doluya harekete cesaret edememiılerdi. 

(Leman) Ye (Hediye) - İstihbarat ser
~İsi, bir kurnazlık yapmak istemit; f s:an • 
~ul teıkilahnda kullandıkları Leman ve 
liediye isminde iki kadım pya hizmetle -
.... den tardetmifti. 

Bu iki kadın, bir müddet (İstanbul mil
li teıkilitıru idare ettikleri :zan ve tahmin 
~ilen :zeYat arasında gezip dolaıarak: 

2 - Yunanlıları İzmir ve bavalisinin iı
galine sevketmeleri (bunun neticesi olarak, 
Anadoluda Milli ve müselli.b müdafaa tef
kilih zuhur etmiıti.) 

3 - ( 16 mart) faciasını yaratmaları. 

(Bunun neticesi olarak ta Ankarada ( Bü
yük Millet Meclisi hükümeti) teessüs eyle
mitti. 

Büyük Halaskarın bir emri ve bir ~a -
retile Büyük Mille: Meclisi hükumetinin 
teessüs edivermesi; artık Türk milletinin 
bütün kudret ve kabiliyetini tamamen or· 

taya çıkannıf; Türklerin milli istiklallerine 
kartı ne derin kuvvetlerle mütehassis ol • 
duklarını anlatmııtı. 

Bu hadise; İngilizlerin düıtüğü dehıet ve 
teli!ı büsbütün arttırmtfh. İlk zamanlarda 
bütün bu hareketleri birer blof :zanneden 
İnırilizler; günler geçtikçe, ve milli kudret 
ve kuvvet te artık her gün biraz daha kök
lettikçe, pek derin enditelere kapılmıılar
dı. 

Türklerin bütün maddi ve manevi kuv
vetlerini bir noktaya tophyan urrı öğren • 
mek için pek çok fedakarlıklara katlan • 
mak zarureti karıısında kalmıtlardı. Fa -
kat buna rağmen, önlerindeki bu ( hariku· 
iade muamma) yı bir türlü anlıyamamıf -
)ardı. 

- Alçak İqili:zler .. Bi:zi iğfal et:iler. 
,.,eınleketİ.mİ2e ihanete sevkeylediler Şim· 
~i de bi:zi ehemmiyeta.i:z bir bahane ile kol
'rımızdan tutup ahnrdiler. Biz de Ana- Bu büyük (milli sır) 1 öğrenmek için 
~oluya gideceğiz. Onlann bütün sırlarını kullandıkları casusların adi ve sefil birer 
llher vereceğiz. müf:eri, alçak ve hayasız birer dolandırıcı 
~ Diye propagandaya ciritmiılerdi. Fakat olduklarım çarçabuk anlamışlardı. 
\ınlann maksatları da çarçabuk öğrenil -
~· Her ıeyden evvel, en çok güvendikleri 

1f; istihbarat ıerviııi hesabına casusluk ) ( Sait Molla) dan nefret etmiılerdi. Görü-
l 'Pacaklan anlaşılması Üzerine, Anadolu nüıe nazaran gayet zarif, kibar, iyi terbiye 
0Prağına ayak basmalanna meydan veril-
bı görmüı bir adama benziyen Sait Mollanın; 

erniıti. 
dünyanın en iğrenç bir mahluku olduğunu 

Behire Hanım - O tarihte Betik.atta pek çabuk öğrcnivermişlerdi. 

tesisi, casus febekeıinin teıkili ve saire gi

bi itler için fngilizlerden çektiği paralarla 

iktfa etmiyor; insanları insanlıktan nefret 

etı'.İrecek derecede mekruh ve müstekreh 

zevklerinin tatmini için daha büyük para

lara karıı derin bir hırs besliyordu. 

( Arkaaı var) 

............ ·-· .................. . 

DOYÇE LEY ANTE 
LİNYE HAMBURG 

Hamburg. Brem. Anvers, İstanbul 
ve Bahrisiyah arasında azimet ve 

avdet muntazam postalan 

Hamburg, Brem. Stetin, Anver ve 
Roterdam·cıan limanımıza muvasa-

Jatı beklenen vapurlar 
Milos vapuru 25 .. 'darla doğru 
Angora vapuru 30 Marta doğru 
Galilea vapuru 3 nisana doğru 
Kiel vapuru 1 t nisana doğru 

Tilly L. M. Russ vapuru 13 
nisana doğru 
Burgaz. Vımıa. l<üstcnce. Kalas ve 
İbrail için limaııımızdan hareket 

edecek vapurlar 
.Milos vapuru :.?:>-~ti marta doğru 
Kiel vapuru 11-13 nisana doğru 

Ynkında Hamhurg, Brem, Anvers 
ve Roterdam limanları ıçın 

hareket e<le<~P-k vapurlnr 
Delos vapuru limanımızda 
Alimnia vapuru 6-7 nisana do((ru 
Milos vapuru 13-15 nisana doğru 
Angora vapunı 17-18 nisana doğru 
:Fazla h\fsilat iç·in GRlala'da Ova-

l 
kimymı hanında Laster Silbermann 
ve şOrek~sı vapur a<'entalığına mn
racıuı.t. Telefon: 44647-6 (11955) , _______________ , 
Dikkat Lazım! .• 

'fll\·aıet sabuı ıı , .ın"en dıkkal 
ediniz : Haı'i<'en gösterışli ve bUylik 
fakat soğuk su iıe yapılmış bu gibi 
muzır ~abunlar çabuk erimekle bera
ber cildlcrinizi yakar ve buruşturur. 

VENÜS tuvalet ve f;!liserinli sıı.bmılıı.rı 
ise en iyi maddelerden kaynatılmak 
suretile yapıldığmdan y1kıman ~· Uzleı· 
buruşmaz ve çatlamaz. lpek gibi bir 
len yaratır. 

Deposu : Evliyazade Nureddin 
Eren Is tan bul. 

ARLO 

VE 

ARLON 

Sayfa ı~ 

İstanbul 7 inci Jcra Memurluğundan : 

Emniyet Sandığına 
2000 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya çevrilme
sine karar verilen ve tamamına 4000 lira kıymet takdir edilen Fatih 
Saraçhanede Dülgerzade mahallesinde Kıztaşı Kamilpaşa sokağında 
eski 3,5,7 yeni 11, 13, 14 No. taj 4 numaralarla murakkam bahçeli bir 
evin tamamı açık arttırmaya vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıymeti 
mu~ammenenin % 7,5 nisbetinde pey )akçesi veya milli bir bankanın 
temınat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzi
fat, tenviriye ve vakıf borçlan borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 
10-4-936 tarihine müsadif Guma günü dairede mahalli mahsusuna 
talik ediJecektir. Birinci arttırması 4-5-936 tarihine müsadif Pazartesi 
günü dairemizde saat 14 ten t 6 ya kadar icra edilecek birinci arttır
mada bedel, kıymeti muhamınenenin °o 75 ini bulduğu takdirde üste 
bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın teahhücü baki kalmay üzere 
arttırma on beş gün daha temdit edilerek J 9-5-936 tarihine müsadif 
Sah günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma 
neticesinde en çok arttıranm üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı 
İcra ve İflas kanununun 126 ınci maddesine tevfikan hakları tapu si
cillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alakadaranm ve irti-. 
fak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müs
bitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hak
ları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan 
Belediye rusumu ve Vakıf icaresi ile 20 senelik Vakıf icaresi tavizi 
bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malU.mat almak istiyen
lerin 934/6319 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve 
takdiri kıymet raporunu görüp anlayacaklan ilan olunur. (1600) 

Münakasa İlanı 
• 

Belediye Sular idaresinden: 
Halis külçe kalay "Banka Marka" 

İdaremizce mıktar ve markası yukarda yazılı 
alma işi kapalı zarfla münakasava honmuştur . 

450 kilo 
külçe kalayın satın-

1 - İstekliler münakasa şartnamesini Taksim, İdare Merke:zi 
binasındaki Levazım servisinden parasız olarak alabilirler. 

2 - İhale 20/Nisan/936 pazartesi günü saat 15 de İdare Mer
kezinde yapılacaktır. Talipler kapalı zarflarını yukarda yazılı gün ve 
saatten evvel Müdürlüğe vermelidirler. "1563" 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden : 

1nhisarlar Müdüriyeti Vekili Avukat Münürün Hüsnü varısı zev
cesi Kasımpaşada Hacı Hüsrev mahallesinde Kaşkardeşi sokağında 
11 No. da ve bilahara Beyoğlunda Süruri Gizli Evliya mahallesinde 
Keramet sokağında 56 No. da mukim Adviye aleyhine açbğı l 69 lira 
7 4 kuruşun tahsili davasının cereyan eden muhakemesi neticesinde 
yüz altmış dokuz lira yetmiş dört kuruşun yüzde beş faiz ve ücreti 
vekaletle birlikte tahsiline 24-2-936 tarihinde ve ikametgahı meçhul 
olduğundan ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan sekiz gün zar
fında mahkemeye müracaat temyiz ve itiraz etmekliğiniz karar sureti 
makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (1604} 

Türk Hava kurumu 

BUYUK .PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

6. ncı Ketlde 11 Nisan 936 dadır. 

Büyük ikramiye: 2 O O • O O O Liradır. 
Bazı kimseler tarafından Piyango bilet nuınaralannı havi cetveller 

tertip edilerek ihtiva ettiği buton numaralarda iştiraki tazammun etmek 
üzere satış yapıldı~ı ve alAkndarlara bilet verilmeyüp yalnız bu cetveller 
verildiği işitilmektedir. 

Hu suretle yapılan satı~larda direktörlüğümüz!ln alakası olmadığını 

sayın halkımıza bildiririz ... 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamı:ım Ordu ve lnebolu şubeleri için askerliklerini yapmıı 

ye yaşı 30 dan •t•i• olmak ıartile iki kambiyo memuru almacakbr, 

1) Taliplerin en aıağı Ticaret liıeıi Yeya ilse mezunu olmaları, 

l)'l F ransı:ıca Ye lngllizce de bilmeleri matluptur. 

2) Bu liaanlardan baıka Almanca bilenler tercih olunurlar. 

3) Talipler 30/3/936 ya kadar mektep ıahadetnameei, hüenn hal 
llmUhaberl, nUfua tezkeresi Ye askerlik •eaikvlarıoı hamilen İstan
bulda lstanbul Ziraat Bankaaıoa ve Ankarada Umum müdürlük 
memurin direktörlUğUne müracaat ederek sıhhi muayenelerini ve 
kayıtlarım yaptırmalıdırlar. 

4) İmtihan 1/4/936 çarşamba gUnU aabahleyin Ankarada ve İs
tanbul ıubemlzde yapılacaktır. 

5) imtihanda muvaffak olanlara mu\iaffakıyet derecelerine göre 
(100) liraya kadar aylık verilecektir. (1289) 

~ Dr. HORHORUNi (Berksoy) 
,. "- -'------ '--.l-- V __ · - · - :: 'H •. 1-l- 1 •. - ... •1. - .. n: •• ·· •. 
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"Son Posl8n nın Tefrlkes11 35 Yazan : A. R. 

Cemilin Artık Bütün Düşüncesi Tek Bir Şeydi: Saraylı 
Cenanı Kurtarmak, Nikahı Altına Almak! .• 

Bu sırada kapı çalınmış; gazeteci Diye ıeılendi. kendisinden uzak geçmek hissine ka-
gclmişti. Aşağıya inip gazeteyi aldık- Her zaman, yemek isimlerini hiç pıldıklarını açıktan açığa görüyordu. 
tan sonra misafir odasına girmiş; sedi- kekelemeden pürüzsüz bir talakatle Cemil, fena halde sıkılarak: 
rin köşesine yerleşerek şöylece bir göz sayan Hacı Nişan; o kadar dalgın ve - Tuhaf şey ... Halk bugün ne ka-
gczdirmek istemişti. Fakat daha ilk düşünceliydi ki; o caklann üzerindeki dar sinirli. Keşke sivil elbiseyle çıksay
sayfonın birinci sütununa bakar bak- tencerelere birer birer göz gezdirdiği dım. 

maz birdenbire irkilmişti. Çünkü orada halde, isimlerini pek güç hatırlıyabil- Derneğe mecbur olmuştu. 
gözüne, şu satırlar ilişm.Wti: mekteydi • Bahçe kapıdaki dükkanlara uğra-

T cbligatı resmiye Cemil, ilk yemek olmak üzere bir mış; alacaklarını almış; acele acele 
(Mahı hali ruminin aekizinci gÜ· işkembe çorbası istemi~ti. köprüye dönerek kalkmak üzere olan 

nüne tesadüf eden dünkü cuma günü Hacı Nişan çorba kasesini önüne ge- vapura atlamıştı. 
selamlık resmi ilisi akibinde zab akde· tirdiği zaman, Cemil sabredemedi: Vapurda, herkes biribirine dargın 
ıi hilifetpenahinin camii 9eriften av· - Ne o Hacı) .. Sen bugün nCrŞesiz- gibiydi... Kimse, kimse ile konuşmu
detleri vuku bulacağı esnada, aaikiri sın. yordu. Konuşanlar da, birer ikişer ke
şahanenin (selim dur! •• ) vaziyetinde Dedi ... Hacı Nişan, mayhoş bir çeh- limeden fazla söylemiyordu. Her ak-
iken azim bir iştial vukubularak bunun reyle cevap verdi: şam son vapurla dönerlerken; 
tesiratı müthişesi neticei elimeıi olmak - iki gündür, bir kırgınlığım var. - Dislerinin arasında o gün yedikle-
üzere efradı a.aikiri ,.haneden üç ve Galiba kendimi üşütmüşüm ... Çorba- ri fasul;e piyazlarının soğanları sırıt
efradı ahaliden dahi yirmi üç kimsenin nın sirkesini biraz fazlaca koydum am- masına rağmen - Ermeni tüccarları· 

maktul ve elli sekiz lrifinin dahi mec· ma... um çenelerini bıçak açmıyor; daha 
ruh olmasından D.afİ derhal mahalli - Eyi ettin, Hacı. Ben de iki gün- henüz saat {alaturka) ona gelmeden 
bidi4ede tahkikat ve takibat icruuıa dür hastayım. Amma benimki, biraz dükkanlarını, mağazalarını kapayarak 
iradei seniyei hilafetpenahi terefıüdur da yaramazlık. solgun birer beniz ve dalgın vaziyet· 
etmif, bu bapla da bir komisyonu mah- Eğer başka bir zaman olsaydı, Ha- Ierle evlerine avdet etmeleri herkese 
ıus tefekkül eylemiftir.) ci derhal bir sandalye çekerek çıplak hayret veriyordu. 

Re~mı bir lisanla, adi bir zabıta vak- dirseklerini masaya dayar, işinin müsa- ( ArkCZ81 var) 
ası kadar kısa yazılmi§ olan şu satarlar, adesi nisbetinde laf atmağa başlardı. ,._ ........ - ............................................. . 

Cemili, yerinden sıçrabnı\'h: Hele bu eski ve teklifsiz müşterisine, 1 R A D y O ' 
- Vay, canına. Demek ki dünkü o yaramazlığın ne olduğunu mutlaka !---------------,, 

işittiğim o müthiş gürültü, bomba sesi sorardı. Bu Aktamki Program 
imiş. Yirmi üç, maktul, elli sekiz mec· Halbuki Hacı, şimdi bu yaramazlı-

1 
UL 

h v k .. l d b h. b. ST ANB 
ruh. Mü im şey.•• gı sorma şoy e ursun; una ıç ır 18: Dans musikisi, plak, 19: Haberler, 

Üçüncü orduda üç senelik. hayatını alaka göstermemiş; ağır ağır çekilip 19. 15 : Hafif musiki ve sololar, 20: Sıh· 
Bulgar çeteleriyle geçiren ve bomba· ocakların başınn gitmişti. hi konferans: Dr. Hüseyin Kenan Tuna • 
nm ne demek olduğunu eyi bilen bir Cemil; artık bu mesele üzerinde da- kan tarafından, 20,30: Stüdyo orkestrala· 
zabit sıfatıyla düşünmeğe başladı. Ve ha fazln durup düşünmeğe lüzum gör- rı. 21.30: Son haberler. 
sonra, zihni bir noktaya dolaftı: memişti Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

- Acaba, bunu, kimler yaptı?·.. - Kim bilir adamcağızın ne derdi gazetelere mnhsus havndis servisi verile • 
Aklına, evvela arkadaşları geldi. vardır?. cektir. 

Çünkü bunların hemen hepsi de padi· Diyerek başka düşüncelere geçmişti. ANKARA 
Z h d }da d la l F k 19.30: Hukuk ilmi yayımı, 19.45: Hafif şahın aleyhinde idi. i ni, a n a atıyor.. n at 

1 mu''zik plak yayımı. 20: Karpiç şehir lo • Fakat bu fikri derhal reddetti: dönüp dolaşarak Cenan mese esi üze-
knntasından nakil, 20, 30: Ajans haberle-

- Mu""mku"'n degWı'l .• Bı"zım" kiler böy- rinde karar kılıyordu. 1 k d ri, 20,40: Karpiç şehir o anlasın an na· 
le bir şey yapamazlar. Türkün merha- - Hele, aradan biraz geçsin. Mese· kil (orkestra). 
meti buna müsaid değildir ..• Yirmi üç le, biraz ört bas olsun. Mutlaka bir yo- B0KRE$ 
maktul, elli sekiz mecruh .• Bir kişinin lunu bulur, Cenana haber yollarım. 12, 30-15, l O: Plak ve haberler, 18: As· 
ölümünü temin etmek için bu kadar Maamafih, ben bugünden itibaren sa· keri konser, 19, 15: Radyo orkestrası, 
cana kıymak~ ... Hayır ... Hayır .. B. izim- ray ağalarından biriyle ahbap olmağa 20.55: Senfonik konser (Verdi). 

1 1 BUDAPEŞTE kiler, böy e canavarca ış ere gırı9mez· çalı~=ııyım. Harem dairesine girip çıkan K f 
ı- 18,30: Çıngene musikisi, 19,20: on., 

ler. şehirli kadınlan öğreneyim. Bunlardan 19,50 : (Düo) opera musikisi. 20,40: Muh-
Dedi ... Ve sonra bu mesele hakkın· birini yakalayabilirsem; işim, iştir. telif, 21 .30 : Keman konser, 22,30: Hı:ı. • 

da zihninden bir çok ihtimaller geçir- Harem ağalariyle mümkün değil bu iş herler, 22,50: Dans orkestrası. 
di. Bütün bu düşünceleri. nihayet ona görüremez. Sultan da bundan sonra bi- v AR.ŞOVA 
şu kanaati verdi: ti k köşke mümkün değil saraylıları l 7, 15: Plak, 17,45: Leh şarkıları, 18: 

- Kim yaparsa yapsın, pek iğrenç göndermez. Hariçten bir kadın bul- Konferans, 18.15: Pıynno (Mozartın gÜ· 
bir cinayet. Yazık değil mi o kadar rnaktan başka çare yok. zel. onntlarından), 16,SO: Sözler, ı 9 : 
masumun hayatına... Böyle bir şey Diye dü;,ünüyordu. Sopran şarkıları (Operalardan), 19,30: 
olm~sını hiç istemezdim. Fakat ma· Yemekten sonra, lstanbul tarafına Muhtelif sözler, 2 1 : Hafif musiki, 22 : Rad-

i d b d k d• . k d ''-'Opiyesi,22.43:Lchprkıları. demki o muş; şim i un an en ımı· geçti. Her taraf, derin bir sü Ut için e " MOSKOVA 

ze bir hisse çıkarmalıyız... Padişaha idi. Fakat halkın, pek hassas ve gizli l S, 
30

: Radyo koro sile bir kompozis 
karşı vapılan bu suikast, tabiidir ki bü- bı"r heyecan içinde bulundugw unu his- k k · ?Q 

J 19 1 5 . Küçük or e trn onserı, - : 
h l · · B yon, . · . 

tün saray mu itini a tüst etmıştır. u setti. Fe!tival neşrıyntı, 22: Ynl:ıncı dıllerle kon· 
karışıklık, ihtimal ki günlerce devam Hızlı yürüyen bir adama, derhal et- feranslar. 
edecektir. Bu müddet zarfında da Ha- rafmdakilerin gözleri çevrilmekte, çeh
lide Sultan artık bizi unutup gidecek- relerden bir elem ve endişe geçmektey-
tir. di. * Caddelerde ve sokaklarda nizamiye 

BERLlN 
18: Marşlar, 18, 30: Diinya sporu, 19: 

Plak (operalardan), 20: Beeıhovenin ölü
münün yıldönümü münasebetile eserlerin· 
den parçalar, 2 1 ~ Haberler, 2 I, 1 O: Skeç, 
(\Kreuz und Ouern, 23: Haberler, 23,30: 

Öğleye doğru, bazı şeyler almak j. askerleriyle beraber polisler devriye 
cin lstanbula geçti. Fakat köprüye çı· geziyorlardı. Halkın; bu devriyelerin 
kar çıkmaz; yanından geçerken bir korku ve rahat· Dans. PRAG 

- Her şeyden evvel Hacı Nişanın sızlık hissettiği, bazılarının endişeli ha- 16: Kaşova radyo orkestrası, 1 7 .1 O: 
lokantasına gideyim de, güzelce bir reketlerle derhal başlarını başka tarafla- Hafif musiki. 18. 15: Şarkılar, 18.45: Al-

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 1 
1000 Metre ~alın çivili kayış ı 7 /iV /936 Salı saat t 5 
1600 " ınce ,, ,, 
450 Metre muhtelif eb'adda yassı kayış ı 7 /iV /936 Salı saat 14 
250 ,, yuvarlak kayış 

Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve mikdarları 
yazılı kayışlar pazarlıkla satın alınacaktır. Vermek isteyenlerin hiza· 
larmda yazılı gün ve saatlerde % 7 ,5 güvenme paralarile birlikte 
Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonuna 
gelmeleri. ( 1375) 

* .. Şartnamesi mucibince 100 metre mik' ahı sandıklık tahta pazarlıkla 
sabn almacakbr. Vermek isteyenlerin 2/4/936 Perşembe günü saat 
11 de % 7,5 güvenme paralariyle birlikte Kabataşta Levazım ve Mü· 
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonuna müracaatlen. "1434,, 

.. lf 
Şartname ve nümunesi mucibince 2000 aded tuz küfesi pazarlıkla 

sabn alınacaktır. Vermek isti yenlerin 6/IV /936 Pazartesi günü saat 
15 de % 7,5 güvenme paralarile birlikde Kabataş Levazım ve Müba" 
yaat Şubesindeki Alım Komisyonuna müracaatleri ilan olunur. (1573) -----

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden·: 

inhisarlar Müdüriyeti Vekili . avukat Münürin, Pangaltıda Bilezikci 
sokağında 43 sayılı ve bilahara Pangalhda Bilgiç sokağında 20 sayıb 
yerde mukim Mithat aleyhine açtığı 94 lira 65 kuruşun tahsili dava
sının muhakemesinde Müddeialeyhin ikametgahı meçhul bulunması ha" 
sebizle resmi kayıt ibraz olunduğundan bahisle iki ay müddetle ili" 
nen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olmakla muhakeme güoii 
olan 28 Mayıs 936 günü saat Onda Mahkemeye gelmekliğiniz vey• 
vekil göndermeniz muameleli gıyap kararı makamına kaim olmak üze-
re ilin olunur. (1605) 

Münakasa ilanı 

Belediye Sular İdaresinden: 
Kurşun Boru 15 mim Kutrunda 25000 Kilo 

,, ,, 20 mim 1,, 5000 
" " ,, 30 mim ,, 5000 " ,, " 40 mim ,, 3000 " 

idaremizce eb'ad ve mıktan yukarıda yazılı kurşun borulanD 
satın alınması kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

1 - istekliler münakasa şartnamesini Taksim, İdare Merkez bi
nasındaki levazım servisinden parasız olarak alabilirler. 

2 - İhale 13/Nisan/ 936 pazartesi günü saat 15 de idare Met" 
kezinde yapılacaktır. Talipler kapalı zarflannı yukarıda yazılı tB" 

rih ve saatten evvel Müdürlüğe vermelidirler. "1564,, 

Akay İşletmesi Direktörlüğünden: 
l - Bedeli keşfi 2811 lira 99 kuruş olan Buı;zaz, 3911 lira ~ 

kuruş olan Heybeliada, 3761 lira 78 kuruş olan Maltepe iskelelerio:ıl
zin tamir işleri ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 1 /Nisan/936 çarşanba günü saat 15 de Karaköyd«' 
İdare Merkezinde yapılacaktır. 

3 - Keşif ve Şartnameleri görmek istiyenlerin hergün levazıtıS 
Şubesine ve eksiltme için de yüzde 7,5 nisbetinde muvakkat teminat" 
lariyle yazılı günde şefler Encümenine gelmeleri. "1530,, ~ 
- ·-

Hayrabolu Belediye Reisliğinden: ., 
Her sene ilkbaharda yapılmakta olan Hayrabolu Hayvan ve EaıtJ 

panayırı bu sene dahi 8/Nisan/936Çarşamba günü açılarak üç gün de' 
vam edeceği ilan olunur. «152611 

~ ,.-.................... ,, 
K~~ .. ,_ 

~~.il!~ 
karnımı doyurayım ..• lvır zı':ır ışeyler ra çevirdikleri görülüyordu. manca neşriyat, (muaikili). 20.30: Halk 

C ·ı k 2 1 t o p· 2 3 15 · Prng· salon - a·ıga su. lh hukuk mahkemesinden No. l 3: yemekten barsaklarım kurudu. emı : .musi iııi. . : ıycs, • · ....-..-u-.ıl 
1 b 1 f k !Ad l k 27/ 3;932 tarihinde vefat ettiği Edre· Dedi. Ve doğruca Hacı Nişanın lo- - stan u. ev a a e saat er yaşı- or estrası. 

ha f h l d VİYANA mit nüfus memurluğu tarafından bildirilen kantasına gitti. yor. Her taraf bir rut ıçısı a in e. 
11 

• d 
20: Haberler, akt~alite, 20. 30: Eğlen • Gelibolunun Aliıeddin maha esın e mu • 

Lokanta, tenha idi. Hacı Nişana se- Kpc:ıke her ~eyden evvel adamakıllı bir G f T 
..,. celi musiki, 2 l ,4S: l\lizah, 22: ece marş- lı:ayyet Edremit sabık nü u:ı memuru ay-

laAm '\'erdı". Elı"ndekı' kepçe ile kuzu içi rovelver tedarik etseydim. Şimdi .. Ar- H b l 23 30 Al c l'b' · B' lan, 2 3: Haberler, 2 3, 1 O: a er er, • : yip oğlu Müftü i a ı ın ınırası ıga -
pilav tenceresini karıştıran Hcı Nişan, tık miimkün değildir. Eminim ki, her Koro konseri. 24.25: Dans musikisi. dn mukim oğlu Hüseyin imzasile 1 2 5 9 35 
kısa bir selamla iktifa etti. taraf hafiyelerin tarassudu altına gir· 27 Mart Cuma tarihinde verilen istida ile reddedildiğın · 

Her zaman kendisine karşı bin bir miştir ... Maamafih, bir karışıklık olur lSTANBUL den bu ret keyfiyeti müteveffanın diğer 
dil döken Nişanın, bu kısa mukabelesi, da, başım sıkışırsa, kılıcım da bana ye· 17: lnkılô.p dersi, Üniversiteden nakil, varisleri İstanbulda Taşkışlada alay 4 de 
Cemilin nazarı dikkatini celbetti. İçin· ter. Recep Peker tarafından, 18: Senfonik mu- gedikli küçiik zabiti oğlu Nihat ile mu • 
den: Dem isti. siki, plak. 19: Haberler, 19.15: Hafif mu- maileyh Nihat yanında kızı Melihnya teb-

- Bizim Hacı, ya hasta .. Yahut ev· Cemil. yaver olduktan sonra her so- siki plak, 20: Osman pehlivan, Halk mu • ligat icrası için lstanbul tebligat müdürlü-
1 k · kag· a çıkıı::ında kendisine çekingen na· siki i, 20, 30: Stüdyo orkestraları, 2 1, 30: ğü vnsıtasile ı:ı.dreslerine gönderilen mez · 

de k<: r• ıy a ·avga ctmış. T d Ad k"'r ihbarnameler yukarıda yazılı adreste 
D. k k"' d k' çt" zarlarla bakan halk arasın a a eta sı· Son haberler. u 

\ T"' , oı:c e- ı masaya ge ı. A d 1 . bulunmadıklanndnn bahisle iade edilmiş 
'u .. ks ıc .. .,,sle.· kılır gibi olurdu. Fakat bugün, ndetn Sacıt 22 den sonra ".a o u .. aıansının 

. "" ' d ·1 ve nerede bulundukları bilinememiş ve ~ r l b k 1 H ! B ·· muazzap olm11~tu. Çünkü, gög" sündeki gazetelere mahsus hava ıs servısı ven e· 
1
A 

- "'·· söy e a ı ım acı .. ugun -. _ olbaptnki talep veçhile keyfiyetin i anen 
sırmalı kordonu görenlerin, mutlaka .cektir. ne'" r} 

l!JL.----J 
1 Tabii meyve usareleri le hazırları ' 

mı~ yegane meyva tuzud~:· .. e1' 
Mide. barsak. knrn cıger, bobr 

hastnlıklannda fevkalade faydntıdı1f• • il e Hazmi kolaylaştırır, inkıbazı ı:ı 

eder. ..-c:I 
İNCILİZ KANZUK EC7..ANr..-' 

Beyoğlu • lstanbul 

'9m;.zJEmıKJll§Z.':~~~-""~ · 
tebliğine karar verilmiş olduğundan t11'1' ' 

· ı h H"" . . . ddi hO j maı ey useyının mırnsının re 1;Jer' 

sunda :'llihat ile Melihnnın bir diyece"!\~ 
varsa bildirmeleri tebliğ makarnın• 

olmak üzere ilan olunur. 
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Z01'1ULDAB YABDlll BA1'BASI 
AKTiF 31. K. Evvel Bllinçosu 

KASA: 
Banknot T. L. 17 ,752.-
Ufaklık 318.40 
SENEDAT CÜZDANI: 
Vadesine Uç ay kalan 
ESHAM ve TAHVİLAT CÜZDANI: 
Borsada kote olan 

AVANSLAR: 
SENEDAT ÜZERİNE : 
BORÇLU HESABİ CARiLER : 

Tnrk Lirası 

18,0i0.40 

145,093.25 

3,800.-

15,071.48 

SERMAYE 
İHTİYAT AKÇESİ 

Kanuni ve nizamı 
MUHABİR BANKALAR : 
MEVDUAT: 
CARİ HESAPLAR : 
TASAR RUF TEVDİATI : 

Vadesiz 
Bir aydan bir seneye kadar 
Bir seneden fazla 

SAİR MUHTJ<;L1F ALACAKLILAR: 

PASiF 

3,181.61 
7,429.89 

249.24 

TOıtc Unua 
250,000.-

a,ııı.-

2,s10.47 
9,411.95 

42,850.87 

10,860.74: 

Kefalet mukabili kredi 
KEFALET1M1ZDEN DOLAYI BORÇLULAR: 

95,347.30 
62,711.59 KEF ALETlMlZOEN DOLAYI ALACAKLILAR : 

8,010.72 
62,711.69 
18,462.28 
21,067.09 

SAİR MUHTELİF .BORÇLULAR : 
Hissedarlann sermayeden borçlan 48,776.31 
Sair muhtelit borçlular 71W>.-
IPoTEK MUKABllJ AVANSLAR : 
MENKULLER: 

Kasalar 
MEFRUŞAT 

GAYRI MENKULLER : 
Banka binalan 
Diler gayn menkulleı 

NAzlM H&<JAPLAR : 

675.-
ı.420.01 

0.-
6,128.67 

49,626.31 
12,989.92 

2,095.01 

6,128.67 
__ 1_8.462.28 

YEKON 429 2~6.21 
s n 

NAZIM HESAPLAR : 
KAR: 

YE KON 4:29 296.21 

-----=========--------------=---=--========== ....... ---=-------==-===-=-=---=------===-=---===---

ZiMMET 

MASRAFLAR: 

31. K. Evvel 1935 
KAR ZARAR TABLOSU 

Türk Liruı 
ALINAN F Alz ve KOMİSYONLAR : 
MUHTELİF KARLAR : 

MATLOP 
Tnrk Lirası 

28,335.82 
1,353.74 Maaşlar tıcretıer 

idare masnıflan 
VERiLEN F A1ZLER : 

3,4:15.24 
2,405.16 
3,521.30 
1,848.68 
2,390.-
1,174.40 

BANKA HiZMETLERİ MUKABILtNDE ALINAN 
ÜCRET ve KOMiSYONLAR : •,878.53 

753.78 VERiLEN ,JOlllSYONLAR : GEÇEN SENEDEN MÜDEVVER KAR : 
MUHTELiF ZARARLAR : 
MUHTELİF KARŞILIKLAR (936 ya alt kir 
SAFI KAR 

YE KON 
21,067.09 
35 3'ıı.s7 

a 

Münakasa ilanı 

Belediye Sular İdaresinden: 
Bapkle 12 O Adet 
Yangın mualuğu kutusu 60 mim 50 ,, 

" " " 90 " 25 " 
Bupkle tamponu SOO ,, 

,, Borusu 1200 
" Priz ppkuı 15 ,, 1600 ,, 

" " 20 " 200 " 
" ,, «» " 100 ,, 

Vana ppkuı 80 ,, 50 ,, 

" " 100 " 50 " 
Manton 40 ,, 250 ,, 

" 00 " ·~ ,, 
" ~ " 100 " 
,, 100 " 75 " 
" 150 " 10 • 

Pllka 80 ,, 100 " 
idaremizce eb'adı ve miktara yukanda yazılı adi dakme parçalarının 

cllkttirllmai iti kapalı zarfla minakuaya koam'lfhır. 
1 - l.tekliler mlnakua prtiaamesini T akmm, idare merkezindeki 

Levazım aeniaiaclen paruız olarak alabilirler. 
2 - ihale 20/NiaanJ9a8 Pazartai günli ... t 16 da idare Merke-

zinde yapılaca.kbr. Talipler kapalı zarflarını yukanda yazılı tarih ve 
saatten enel Mtldtir16ğe vermelidirler. "1 ~65,, 

--------YEK ON 35,321.87 

Münakasa llinı 

Belediye Sular idaresinden: 
Memet. ıs mim soo adle 

" .co " 50 " 
Y llllflD mulbğu ağulıiı 80 ,, 30 ,, 

" " tiji 60 • 30 " 
" " ağıdığı 90 " 25 " 

Vanduz musluğu .t() ,, 25 ,, 

" " 15 " 25 " 
El mualuğu ıo ,, 50 ,, 

,, 15 " 55 " 
Ana musluk 15 ,, ı 50 ,. 

,, 20 " 100 " 

" 30 " 50 " 
" 40 " 25 " 

Şapofoa 15 ,, 25 ,, 
Emniyet musluğu 15 • 750 ,, 

" " 20 " 50 " 
" , 30,. 25. 
" " 40 " 1 o ,, 

Cll'Clr musluğu "Joj,, 15 ,, 3() ,, 
Musluk şapkası 10 " 200 ,, 

" ,, 15 " 400 ,, 
Basma çeşme 50 " 
Çqme mullajıı ve aynam " Kiloluk ,, 150 " 

,, ,, ,, .. Y anm kiloluk ,, 130 ,. 
Şachnan ,, ., 200 ,. 
Tazyikli su için mualuk 1 Pu 50 ,, 

" ,, " 112 Pu 75 •• 
,, ,, ,. Kapa2J 1 Pus 100 ,. 
,, ,, ,, Rakoru 30 ,, 
ldaremia:e cina, eb' ad •• mıktan yukarda yazılı bronz mualala 

ve aluamının döktüriilmeai işi kapalı zarfla münakauya konmnflur. 
1 - J.tekliler mün•k•u prtnameli•i T •kmm, idare Merlır• 

binasındaki levazım terviainden paruız olarak alabilirler. 
2 - ihale 13/Nisan 936 Pazartesi günti saat 16 da idare M.. 

kezinde yapdacakbr. Talipler kapalı zarflannı yukanda yazılı ... 
ve saatten enel Mtkl6rl6ğe vermelidirler. " 1566,, 

-
• .1 • f '°'"ta GI 

"''".,. •P fa.tJ~ . Aa ..,,.. ... 
••~·•- ... .__,c .. , .. -

~======-=~===========================~=======================:========-======--... 



• 16 Sayfa 
===============-==-==='=============::ııı::====-=== 

Bir mütehassısın ~~---.. ,, 
tavsiyeleri : 

DiSLERINiZiN 
ÖMRÜ 

SON POSTA: 

iiç şarta bağlıdır: 
,,,_..__,. -1 2.--___ 3. __ 
Dişlerimiz gözler kadar 
nazik, onlar kadar ihtima
ma muhtaç uzuvlardır. 

Hergün bir başka diş ma
cunu kullanarak ağzınızı 
tecrübe tahtası yapma
yınız ! 

Diş macununuzu seçme
ğe son derece ehem
miyet veriniz. En iyisi yüz 
binlerce tecrübe görmüş 
ve artık tecrübe devresini 

geçirmiş olan 

ı · RADYOLiN 
diş macununu kullanınız. 

Her şeyi diş macunundan 
beklemeyiniz. Sizin de va
zifeleriniz vardır. Dişleri
nizi mutlaka günde iki 
defa, büyük bir dikkat ve 

itina ile fırçalayınız 1 

Diş macunu kullananlann. yüzde 

doksan dokuzu RADYOLİN 1 tercih ediyor 
Çünkü Radgolin dişleri 
yalnız beyazlatmak ve 
parlatmakla kalmaz, ay
ni zamanda sağlam
laşbnr. 

Çünkü, Radgolbt ağız
daki bütün mikroplan 
öldürür, elif eti hastahk .. 
lanna mani olur, nefes 
kokusunu keser. 

Çünkü Radgolin son 
derecede teksif eclildi
ğinden iktısadidir. Hoı 
bir kokusu vardır. Ağız
da bol bol köpürür. 

RADYOL • 
1 N 

Dişlerine meraklı herkesin diş macunudur 

--------------~---------------------------------------------------
-------------~----.. ~-~ F EM 1 L ~-·;. Devlet Dımlryollan ve Limanları lfletma Umum idarııi illnları Kadınların ldet bezlerl 

Kadın ve kızlann seve seve kulla-
Y apılması biten Afyon - Karakuyu yolu &zerindeki Tınaztepe, nacağı gayet sıhhi, temiz, yumuşak, 

Kocatepe, Çiğiltepe Sandık)J Ballık Kazanpınar iatuyonlan ile, ekonomik aybatı bezleridir. Her 
Bozanönli •--rta ıubesini teşkil eden Bozanann ve , __ ...... _ fstuyonlannın eczane Ye partnmeri mağazalann-

.. pa .. .,..-ua ..... da kutusu 60 kuruştur . ._., 
26/3/936 tarihinden itibaren yolcu ve qya nakliyabna açılacatı ve _ 
ilk muhtelit katann Afyondan 29/31936 Pazar glııil hareket edeceği 
ve Afyondan l.p.rtaya Pazar, Çmpmbe ıWeri l.putada AfJ
Puartesi, C111111l ıWeai birer andatelit katana matma itleJeceji 
•JID halka bildiıilir. "«Mf. •ı&a. 

.......... ·••a•• 
Netıi>at MlıılMb .,..... ._ 

•••1ın: A. e • & a.... H. LM 

Mart Z6 

Tek, fakat kat'i çare 

. 
Tecrübe edenlerden sorunuz! 

Baş, diş, adale ağnlarile üşütmekten mütevellid 
bütün ıztıraplara karşı yegane müessir tedbir 

bir kaşe 

• .. 
1 1 
almakbr. 

(Mideyi bozmaz kalbi ve babrekleri yormaz ) 

S A N A: 
Pere•tl• ediyorum 

~ - . 
itte ufak, fakat parlak bir izdivaç tahayyülünde bulunan bir ıenç m 

için çok minidar üç kelbne ... Bir erkek; daima tath, yumUf&k ve be,a Wr 
cildin ve nazik _bir Senin miknatis tesiri altında cezbeclihneje menaJdlr. 

Zamanımızda her bdm, beyaz rengindeki (yajıız) T obJoa laemial 
kullanarak aebbar .mm&liiDıi çabucak fazlalqbrabilir. y alna 15 ... 
zarfında daha cazip bir tahavvül söze çarpar, cilcl ywDUfllJIP ...,......_. 
açık mesemat, ıiyah benler ve ycqunluk izleri de yavq y&ftf ail ....... 
lar. Erkeiin hareketli ...... nail olmanm arzu ediyonemz bu ._. ...v" 
biri tecrübe ediniz -

~ ·---
_____ _. Sabık Klbil Verem Sanaloryomu Bqtabibl 

Parla Faklliteaindea Dlplomab Doktor 

Ferhan Yiicer 


