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- Maliyenin mü him bir tamimi 
• 
Işleri iyi yapınıyan · maliye 
memurları hakkında şiddetli 

cezalar tatbik olunacak 
''Kanuni vazifelerinden haberdar olmıyan şahış ve miiesseselerin 
lllaliye idarelerine karşı olan vazife ve mecburlyetlerini bilip tetkik 

etmiyen, ettirmiyen bir memur maliye teşkilatında çalışacak 
evsafı haiz addolunmıyacah , 

~-HA...,_.L_KA__....,.TE~SH-:-IL~A"""'"T ...... G~OS-T-ER-=-IL-M-ES"':""-INE~BI~LH~A~SS~A-E~H~EM:":":M:T:'IY=ET~V~ER-r-IL..,..IV-OR-..1 

Ankara, 10 (Hususi) - Maliye Vekaletl, vergi işle
rinde bazı maliye menunlarının gösterdikteli al.aka

sızhğa karşı {liddetli tedbirler almaktadır. Bilhana 
halka teshilat gösterilmesi hususuna ehemmiyet veril
mektedir. 

Vekalet bu hususta alakadarlara gönderdiği bir e· 
tnirde, memurların evrak ve beyannameleri tetkik ve 

muameleleri ifa a etmekle vazifelerini yapmış eayıl· 
mıyacakları, masa başından kımıldamıyan, k:ınuni hak 
ve salahiyetlerini kullanmıyan, kanuni vazifelerinden 

haberdaı omuyan şahıs ve müesseselerin maliye ıda
relerine kar~• olan vazife ve mecburiyetlerini hil:p tet

kik etmiyen, ettirmiye rı bir memurun malıye teşk ila· 
(Devamı 10 uncu sayfada) 

·------------------------------·------------------------~ 

Hatayın harici işleri 
Projemiz üzerinde dün de 

müzakereler oldu 

r-- Atatürk 
Ankarada 

Ankara, 10 (A.A.) - Cumhurreisı 
Atatürk bugün saat 14,30 da hususi 
trenle Ankaraya gelmişlerdir. 

Müşahitler Bayır, Bucak ve Hazine nahiyeleri 
hakkında komiteye mütalealarını bildirdiler 

l 

Idare itleri telefonu : 20203 Fiatı 5 Kurut 

1 Ozüm kongresi çahşm1ya başladi 
Senede vasatİ 8 milyon 

lira getiren kıymetli 
mahsul: Çekirdeksiz üzüm 
lktısat Vekilinin nutkundan : " Türkiye harici ticareti, 

Türkiye Milli kalkınmasının vasztasz ve teminatıdır 

Oztımlenmıır; meraaımle ihraç edilirken 
Ankara, ı O (Husust) - Üzüm kon-ılonunda toplanan kongre umum reisii

gresi bu sabah onda İktısat Vekili Ce- ,ğine İk·tısat Vekili Celal Bayar, reisli .. 
la1 Bayarın mililim bir nutkiyle a~ıl· 1ğe Rahmi Kögen intihap edilinişt' r. 
mıştır. İktısat Vekaleti konferans sa· (Devamı ıo uncu sayfada) 

Ankaradan bugün de bir 
Türk kuşu filosu geliyor 

Atatürk istasyonda Kamutay Baş
kanı Abdülhalik Renda, Başbakan İs 
met İnönü, Buyilk Erkanı Harb!ye 
Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak ile 
vekiller, mebuslar, askeri şura erka
nı, büyük erkanı harbiye, Miilt Mü
dafaa ve diğer vekiletler i1eri gelen· 
ıen tarafından selimlanmıştır. Pazar günü yapılacak hava bayramına iştirak edecekler 
=:;===~====·::"':::._::: Yeşilköye yüzde elli tenzilatla taşınacaklar, talebelere 

. 
Mü§81ıitler Hatayda tetkikatta bu1unur1arken 

Cenevre, 1 (). (Husu.sl) - Hatayın a-ı Hazine nahiyeleri hakkında bttaraf mü 
~ Yasasını hazırlayacak olan eksper- şahitlerin mütalea1arını dinleıniıtir. 
~ınitesi bugün Bayır, Bucak ve (Devamı 10 uncu sayfada) 

l<adın kıyafetinde hırsız 
Düzcede yaman 1 

bir hırsız yakalandı 
E:vlerden palto ve saire 
~alan hırsız Adapazarına 

kaçarken tutuldu 

ce; ~~ (I_-Iususi)- Son günlerde Düz 
s dukkun ve evleredadanan bir hır 
~ 1 beliımiştir. Bu hırsız bir 
b • 4 erdcn palto, iskarpin, manto gi-
d. • lar ~ırdığı gibi tuhafiyeci Hay 
h r dukkarundan bir çuval içınde tu
ç · eşy .. 1arl ile lastı.k ve iskarp!n 
d~ ~ tır. Yapılan sıkı takip n eticesm
s n l.;sız Mlhmet oğlu Durmuş kenui
giı tanıtmamak iç.in kadın kıyafetine 
~a l'lı..ş, Çarşaf giymiş bir halde Adapa 
k,/ na kaçarken Melen köprüsünde ya 

an mıştır. 

Tramvaya asılanlar bedava bilet veriliyor 
Hakkında 
Takibat yapılıyor 

, Za'bıta tramvaya atlayan ve asılan
l arla mücadele etmektedi'l'. Dün sabah 
, tramva.ya asılan 5 O • 60 kişi ya'kalana
' .rnk F atih merkezine götürülmüş, Iıak
,larında zabıt varakası tutulmuş, hemen 
su1h ceza mahkemesine sevkedilmişler 

,d ir. 

Silivride Türkçe 
konuşınıyan 3 kişi 

cezalandırıldı 
Bilhassa umumi yerlerde türkçeden 

başka lisanla konuşulmaması cereyanı 
her tarafta gittikçe kuvvetlenmektcdir. 
Bu hususta bazı belediyeler de yeni -

Enelki gün gelen Türk kUfll muallimleri " Son Posta " 
mubarriri ile konuturlarken 

Pazar günü Yeşilköy Hava meyda~ ı bilet tevzi etmektedir. Lise talebesine 
nında yapılacak hava bayramı için ta tahsis edilen biletler İstanbul K ültür 
.1ebeye İstanbul Hava kurumu meccani (Devamı 10 uncu sayfada) 

Dilencilerle Mücadele 
Dahiliye V e kaleti vilayetlere acezenin belediye vesikalan 

ile lstanbula gönderilmemelerini emretti 

t~;Önderdiğim resim suçlu tutulduk -
onra .alınmıştır. 

1 
den karar verrneğe başlamışlardır. İ 
. (DevaiBI 10 uaeu sayfada) Bir dilenci tipi [Yazısı 10 nc11 aayfada} 

' 



• 

SON POSTA: 

' •• ergun Resimli Makale: Yersiz gurur insanı mahveder 

Iplik meselesi 
Halledi/emedi 

- Yazan: Muhittin Birgen -
ı 

ir aralık gazetelerde iplik buhra 

nı, iplik ihtikarı diye bahse 
mevzu olmuş bulunan meselenin hallı 
için İktısat Vekaletinin müda~al~sı la
zımgelmışti. O zamandan berı Iktısat 
Vekaleti hayli mühim ve fayda:ı .. le~· 
birler aldı. Belki de vaziyetİn mu~ku· 
latı biraz azalmış olabilir, fakat, mesc-

• . 

le henüz halledilmiş değildir. Sokakta giderken bir servet bu • Havatı muvaffakiyetsız1iklerle ge· 
ittihaz edilen tedbirler muhteliftir: J 

1 k lan, yahut ta piyangoda biT servet çen bir adam da tesadüfen beklen • 
İktısat Vekaleti fabrikaları ip.i yap- kazanan adam ekseriya sarhoş olur, medik bir muvaffakiyete erişti mi, 
maya ve satmaya sevketmek içın -~v~e· ne yaptığını bilmez, eline geçen ni- ayni şekilde baş dönmesine uğrar, 
la tayin ettiği nark fiyatlarını de~ıştır· f • f d w 1 d.. .. ffiU\'-"'akJvet temadi edecek san -
mernekte ısrar elli. Sonra da iplik itha- ~: ıs~s;:r, :ı:~v:ı!~.so a uşunme. mak~ır. Abuk sabuk söylenir, rnec· 
line müsaade etti. Fakat, bu müsaade· nunane hareketlere girişir, sarhoş -

--

İnsan eline geçirdiği bir muvaffa· 
kiyetin oduğu gi'bi kalmasını, son -
suz olarak devam etmesini isterse, 
muv;affakiyeti kazamnadan evvelki 
bayatını düşünmeli, hep o çerçeve 
içinde kalrnalıdır. İnsanı mahJeden 
yersiz gurur, rnanasız bir azamettir. yi de evveıa Afyon İnhisarına münha-

~r hlr md~ade şehlinde ve~işti. D~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~t~u~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ha sonra i~i daha ziyade kolaylaştır· r - ) 
mak üzere, bazı iplıkleri büsbütün ser- i 1 • A 
best bıraktı ve nihayet, hariçten gele· ~~~=~...!!!:!~..!!.:..!~:!!...~-!~..,.~~-!~!-_.; 
cek ipliklerin nark fiyatından daha pa \. _ _-::;::;:_.;.:::__::::::~--=~..::...:=-. 

haıı olmasına mani olmak üzere de ip- ,.Silah fabrikalarından ı•-----------• ingilierede 
:~ı:n~~ruklerini çok geniş nisbetlcıdc Ders alan haaşrat HERGüN _!iR FlKRA ı Devlet hazinesinden 

Fakat bütün bu gayretlerc rağmen Mülehassısları Maaş alan hayvanlar 
mesele bugün halledilmiş değildir. ne- • • Li e devrinde 
nüz, iplik ihtiyacında bulunanlar ıhti· ~ • • • : • Ihrahim Paşa, kitap meraklısı idi. 

b h • • • " ... ~ • yaçlarını temin edemiyorlar; i «~c;a • ~ • • ., • ,. r , • .. Kütüphanesinde çok giizel kitaplar 
memleketin muhtelif taraflarmd~ bu • J 4 ., • .,. ~ ~ 

0 
bulunurdu. Bir gün şair Nedim, İb 

~le yaşayan küçük tezgahlar, Ya hiç ·p rahim Paşaya bir adam göndererek 
lik bulamıyarak muattal ka lı) or!ar. ) .ı • kiitiiphanc<.indeki kitaplardan h iri 
hut ta fazla fiyat verrnek veya anormal ni istetmişti. ihrahim Paşa : 
xart1ar kabul etmek suretne ıplik te· - Olmaz. dcdirtmisti Benim ki· 
darikine mecbur bulunuyorlar. • taplarım kiitiiphnnemdc.n dışarı çı· 

Bu kadar ko~aylıklardan ve gayret. • karılmaz. İstediği kitabı gelsin, bu-
lerden sonra neden dolayı bu buhran ~ rada okusun. 
devam ediyor? Sebep ba<;ittir: Hariçie • İbrahim Paşa birkaç ı:iin onra 
mübadele sistemimizin henuz tabii şek • Nedirnin bahçesindeki Jiılcleri -;u!at 
lini almamış o]ması. Dışarda ıplik u· mak için çok güzel kovalar ynptı:t· 
cuzdur. Her mem1eket bize isted gımız dığını haber alınca onlardan bir tH· 

kadar iplik verrneğe hazırdır. Ancak, nesinin kendisine gönderilmesini is 
fiyatı ucuz, kazanç haddi dar ve • i5te· Geçen yaz lstanbulda pireler bir- temişti. Bunu söylemek i~in şair Ne 

diüimiz mikdar la ra nazaran - tu+arı ~ıı denbire çoğa! m ış ve bilhassa Istanbul dime giden adama N edi nı ce' ap İngiliz müvazenei umumiyesinden 
çok olan bu ipliği bize vermelerı •çın semtinde oturanlar bundan fevkalade verdi: 
b. d ı · rk b del · hemen maa~ alan ve devlet memurlarının ha-.. ızım . e on ~ra,. ıp ı e ın ı . . . . şikayet etmişler, gazetemizde bile bu - Siz gidip vczirc söylcyiniz .. lle 
odeyebılmemız lazımgeJıy~r. Bız•m lŞi. mesele hakkında bir çok yazılar çık· ı nim kovalanm bah<-cmden dışarı iz oldukları haklara sahip olan, hayvan 
mize gelmiyen, yapamadır,ımız ~e'i de çıkarılmaz. Eğer hahçe sulamak i . lar da vardır. Avam Karnarasında büt-
budur. Biz ipliği klering yo1iylc alma!:; jmış~.l' . Leh 1 · d tiyorsa gelsin hurada sulasın! çe miizakere edilirken bunların tahsi-• • • .ı;. ımıze geçen gazete enn en 
ıstıyoruz. b. · d t b 1 1 k If.- • satları da nazarı dikkate alınmıc:tır. _ Klering? diyorlar; ne zaman ct" bi·. • ırın e, . geçe~ se~ e ~tan ~ .a )as :ın l T 

mize gireceği meçhul olan bir para mu veren pırelerın, şımdı de Kıls şehrıne As anlar bile Bu hayvanlar şunlardır: 
kabilinde biz size iplik vcremeyız! hücum ettikleri haber verilmektedir. , J·iaredeıı horkarlarmt.1 Cebelüttarıkda bir eşek ve rnütead· 

Gümrükler indirilmi~ olduğu Çin o Gazetenin yazdığına göre bu miiz- Bütün meydanlc:.ra hükmettıği ıç•n flit maymun. 
zaman biz, fabrıkalara şunu tek :f et· iç haşaratın hiicumu o kadar şiddetli krallık mevkiine cıkarılan aslan me· ingiltere milli bankasının mahıenle-
mek istiyoruz: eklering ile ödediP.ımiz olmuştur ki, gece rahat uyuyabilen w f 1 u ' d k 

· k ger are erden korkarmış. rinde dolaşan Rufus ismin e i kedi. para, sizin 'elinize geçmeeye adar fa· tek bir insan kalmamıştır. L ) 
tmekt · k k ondrada at canbazhane erinin bi- Boenos A'-•res'deki Ingiliz konsolo-izden ziyan e en mı or uyorsu- Bu sayede Kils'e gelen ve haşarat J _. 

B f k fi t d . · ı F. rinde tecrübeler yapılmış \'e farelerin, h k p d k ı.. nuz? u ar ı ya a zamme ınız .. :t ıl· 1 b k .. etnesinde i omenzo narnın a i ~tÖ· 
imha edici i aç satan ir fabri a mu· ı l ı ·ı k ı ı 

hakika, giımrüklerin indirilmesi, bu . . k d k k ya nız as an arı değı ' ap an arı, pan- pek ve posta dairelerinde mektupları ··a . .. . messıllen, ısa zaman a ço para n· 1 · d k k kl 1 1 farkı o emege mukemmel surette kı· d ter erı e or ·uttu arı an aşı nııştır. 
fayet ediyor. Zaten ipliğin gümrüğü zanmışl~l~ ılr. k .. Bunun için evvcl:ı içinde iki aslan 

k ··k kü T k 'b • ı k Bu ı aç arın ullanılmasmı mutea- b 1 b. . . . b. f ço yu se r. a rı en, vasatı o ara , . . .. u unan ır kafesın ıçme ır are ~alı-
yüzde yüzden fazladır' Bu fazlal·ktan kıp pıreler azalmış fakat bır muddet verilmi f . k d. .. 1 . d w •• • 1 • • • • • ş, arenın en ı uzer erıne og-
ve tenzilat nisbetlerinin genişlF'ind~n sonra, tekrar şehrı ıstıla etmışler ve te- ru geJd•w· . .. l 1 k k 

. .. b .. . .. · .11 . 1 ıgını goren as an ar, or unç 
dolayı fabrıkalar fiyata yuzde on, on sadufen o fabrıkanın mumessı erı, ge· h k 

1 1 
I . k . . k f 

b · · h ı d b 1 ... 1 • 1 are et er e dışarı fır am;ı ıçın a es-eş, yırmı de zammetseler, b:ı7..ı a va • ne ora a u unarak, kar ı 1Ş er yap-I 
1 

Id 
d he d.. ·· ı· F k t he 1 · 1 • k 1 ere sa ırmıcılardır 

~vrakı farelerden muhafaza eden ke
diler. 

Ameliyat dikişlerini diken 
bir makine keşfedildi 
fıEide dikilmiştim yaftasını şimdi

ye kadar elbiseci veya kunduracı ma-e sap gene uzgun ge ır. a :ı , • mış ar ve gene pıre erın ar asım n ·ı , ·. . · . .. .. .. 
men umumiyetle, fabrikalar bu hes:ı· mışlardır. Bir miiddet sonra ayni hadi- Kaplanlar ıse fareyı gorur gormez ğuzalarının modelleri Ü:t:erinde görür-
ha da raı.ı olmuyorlar. 1 u üçüncü defa tekerrür edir. -e, Ki1s hal 1 o kadar dehşetli bir korkuya tut u lup d ük. Anlaşılan bundan sonra hastane· 

-Biz banka değil, fabrikayız! diyor· kı bu fabrika münıessillerind::-n hıklı be~ğırmağa başlamışlardır ki bekçiler, lerin ameliyat salonlarına yapıştırıldı-
lar. olarak şüphe etmeğe baş!nmışlardır. kaplanların korkudan hastalanmama- ğını da i;;iteceğiz. 

Bunda da haklıdırlar. Aneak iitPd" Nihayet tahkikat neticesinde de :;;iiphe ll'rı için fareleri, kafeslerden dışarı çı- Zira Filadelfiyalı Bay Andrevs is-
iplık ihtiyacı mübremdir. İhtıyoç m ı~ d 1 J k 

etmekte haklı oldukları a an a ı ~~~- 1 arınağa mecbur olmuşlardir. mind~ meşhur bir tıb profesörü ameli-
yre; olu~c~ nxrmk tlekb:.te .. kiplki~ slokman~n tır. Meğer zaman zaman memleketı pı· yatlardan sonra insan vücudunun ke-

unu u ma· a uyu ar ar temı'1 d l b 1 ·ı· b ı 1 d'km k · · b. 
eder. O zaman tüccar uğraşıyor, çare re istiHisı~a uğratan a .. ama~ u~ ar· son derecede gayret gö termeği kend~- sı ıp. içi.en par~ a.nm ı e ıçın ır 
arayor. Araya bankalar kanşıyor; tt>-. mı ş. F abrıkanın hususı daı~elerınde sm e bir vazife bihnelidir. Me;;eleler ınakıne ıcat etmıştır. 

Mart 

Sözün Kısası 

1 Bogaziçini sevenler .. 

E. Talu ---

B izım Dertmend halisüdde!ll İs~ 
tanbul çocuğudur. Boğaziçinde 

doğmu~tur. Bir kış akşamı, aynak dalj 
galar şıpır şıpır, babasının denizle be ... 
raber olan yalı duvarlarını döverken 
dünyaya gözlerini açan bu insanın ~ 
dakikada gönlünc giren Boğaziçi sevg.ı• 
si zamanla kökleşmilj, artmış, peıestıf 
haline gelmiştir. . 

Onun içindir ki, bu ilahi yerin inhll" 
tatma, izmihlaline, perişanlığına, ye• 
timliğine şahit oldukça Dertmend bir 
kat daha dertli ve içli olmu~tur. 

Dün, buluştuğumuz vakit coşkund?• 
Gözlerinin içinde mutadın fevkinde b:t 
parıltı sezdım. Sebebini istizaha \'akil 
bırakmadan, söze başladı: • 

- Bugün birşey haber aldım .. ÇoK 
sevindim .. dedi. İstanbulda bir cBoğaZ• 
içini sevenler cemiyeti» kurulmuş. ~· 
ğer bu teşebbüs ileri giderse, yer Y~ 
zündeki o cennet köşesi belki de biiSW 
bütün ölmekten kurtulur. 
-inşallah! 
-Neden? Seni biraz bu hususta gü• 

vensiz görüyorum ... cİnşallah• deyiş'~ 
de öyle bir edu var ki, sanki bir ccını• 
yet değil. on cemiyet kurulsa hiç bit 
müsbet netice vermiyeceğine dair içinA 
de bir kanaat vcırmış hissini veriyor. 

-Öyle decıl, Dertmend. 
-Ya? 
- Boğaziçını sevenler cerniyeti diye 

bir teşekküJ vücude getiriolmesini zait 
görüyorum. Yoksa, Bağazın ölümdeJl 
kurtarılmasını senin kadar ben de catı 
dan dileyenlerdenım. 

- Öyle bir cemıyet kurulursa, ne~ 
lur sanki? 

- Lüzumsuzdur, bence. 
-Amma, neden? 
-Neden olacak? Boğaziçini sevme" 

bence mahdul bir zümrenin inhisarı al 
tma alınamaz da ondan. Boğaziçini se1J 
rnek tabiatc, güzelliğe, şiire, musikiye, 
yüksek duygulara bigane olmıyan her 
insanın en tabii hislerinden biridir. 
Birkaç tane kömür tüccarı ile onlar~ 
hak verenleri ıskartaya çıkardığın gibi, 
iki milyara yakın sakinlerile bütiill 
dünya Boğaziçini sevenler cemiyetini? 
azayı tabiiyesidir. O halde ayrıca bit 
teşekkül vücude getinneğe ne Iüzuın 
var, değil mi Dertmend? .. 

J.);"~ 
Biliyor musunuz ? 

ı - Ayni yıllarda büyük bir şöhret 
kazanan ve Renesans devrinden b\l • 

güne kadar yetişen ressamlarm üst~dl 
sayılan üç İtalyan ressamı kimlerdıtf 

2 - Oberon nedir? 
3 - Asuri kralı Sardanapale hakkı,ıı. 

da kimler, hangi eserleri yazmı§lır?. 
(Cevapları Yarııı) 

* Dünkü Sunllerin Cevaplan: 

1 - Meşhur Fransız mare~alı Mal' 
Mahon 1873 de ve 1879 da iki defa 
Fransız reisicumhuru olmu§tur? 

atı~ ı - Kamelyalı Kadın (Dame ·d 
Camelias) meşhur Fransız muharr~ 
Aleksandr Domafisindir. dt 
3- Kam 1619 da doğmuş, J91~d ... 

ölmüş meşhur Fransız karikatüristı ;; 

diye kombinezonları dü~ünülüyor, ba· haşaratı yetiştirmek için. tert~bat .var· çok karışık ve yalnız carmut piş, afr.lı·l Rivayete imınılırsa bu makine ~im
zı şckiHer bulunuyor. Bir yandan da mış ve bu mümessiller ıstedıklerı şe- ma düş!• usulilc bir inc:anın sih'rl: e- diye kadar cerrahın eli ile uzun müd
Afyon in hisarı gayret ediyor, biraz şu· h irieri 2l saat ·çinde pire, bit, tahta: linde ha1Jed.ilir şey değildir. Herkes e. det kaybedilere k yapılan dikişleri bir 
radan, biraz buradan iplik sokmanın kurusu istilac:ına u~ratc bilir1ermiş. ılinden geldiği kadar bu gayeyc do~ru kaç saniye içinde dikivermekte ve bu 
çaresi bulunuyor ... Bu~.u~a~ çareler 1 isabet etmiş olacağız. İplik misalini, bu harekete yardım etmdıdır ki Türkiye suretle bazı gecikmelerden doğan ö-
-bunların kısmen kor dovuşu .şe~!ı.n.de zarureti bir kere daha gözümüzde can· ı ile dün~a arasın~aki ~ünase?et~er1 nor lüm tehlikelerini ortadan kaldırmakta Hô.kim şaka yaparsa 
olmasından sarfınazar • derdı kokun- landırmak maksadile kavdettim. Tür _ mal şekıllere dogru sur'atle ınkışa ... et· · · r 

h lı _ . .. ımış. d b. d .. t' esll d<'n a etmcge şimdilik kafi görimrnu. kiye iktısadivatını idarede derece de· ı sın. Londra a ır avanın ruye ı d 
J ı Fena degwı·ı. Fakat acaba günün bi- b k } hakk nda ş Y0 T· rece amil mevkiinde bulunanlar, dev- Ben de bu satırları bu yardım maA- sında, ir avu at \asmı ı 

. Iplik işi:. m.~~~eke~.in_ don u. göwmleğj,, Jet adamı, fabrika müdürü, tüccar, ko· sadiJe yazıyorum. Eniyorum ki, Tür· rinde cerrahın da ortadan kalkarak ye- sözleri söylemiştir: Id~ 
bılha·ss·a koylun~n butun g~yecegi rne·j misyoncu, banka, hülasa herkes bu ga. 

1 
kiyc dünyanın bir parça~ıd.ır! . rini bir ameliyat makinesine bıraktığı- _ Hali vakti yerinde olduğu ha 

selesıdır. Şu şekılde, bu şekılde, bununj yenin bir an evvel elde edilmesi iç'n l\luhıttın Bırgen na şahit olacak mıyız} bir türlü evlenmiyor. - .• rıd 
elbet bu defaki bulıranma da bir care ~~~~~~~~~~;::::::,::=;:;:::~~:;:;;~~~==:;;:;;;~=:;;;;::;::::::::::::::::::::;=.::::;:=.::;::::;:;:;:;:;:;::,:=.::::=:==:=::::;=ı h.k Jdug .. 

- ; Kendi davasının mu ı o kfl" bulunacaktır. Bir kısmını yukanda r ı· N A N M A ! k lk nVU d·- b. k j • ı• NA N ı• sT ER bu .suretle ispat etmeğe a an gösterdiğim ve ıger ır ısm,nı da, J s T E R 
sözü uzatmarnak için, kayda lüzum · ta hakim: . . beni.-
görrnedib;;.im bu mü~ltüllcrden rıkarıla· k 

1 
d -Bundan ne çıkar demıştır, di 

,. D · d w T k · d · va la harp etti, diyorlardı ve kc~tukra de. oşuyor or ı. d f ._ t befl cak netice şudur: Beynelmilcl müba. Ün gece yansına ogru, a sım e yenı J pı n a- T ~ de halim vaktim yerin e a~a ~--

1 
Apartımanların pencereleri açıldı, kapıları açıldı, se- bula••--de1e ve ~tısadıya:tımızı mümkün ol- partıman mahallelerinden birinin sokağında bir fer· iki l ) )d bekfnf'm. Miina!!ip bir zevce 

si işitenlerden, gece!' e aşağıya yuvar anan ar o u ve duğu kadar bugünkü karışık yoldan ı yaddır koptu. Irili ufaklı çocuk sesleri: neticede anlaşıldı ki mesele sadece bir kar yaramaz ço- dım. gernıif. 
kurtarmaya çalışmamız icap eder. Ya· • -s Bu s()z mahkeme zaptına ~ 
vaş yavaş o istikamette yürüdüğümüz - Ikinci tabı' .. yazıyor, Almanya Fransaya llanı cuğun oyunundan ibarettir. 

1 
oradan gazetelere intikal etmiş. ;ıcr 

malüm, bir gün gelip bu da\'anın da fS TER J NA N İ S TER f NA NMA 1 ı Şimdi hfıkim haftrıda lO tane 
halli muhakkak olmak~a beraber bu i<;;i l _) vaç mektubu uhyonnu,. 
n kadar süı 'atle h:.:llrdc srk o knd:ır ~----------------------------------------------

1 
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Asilerin Madrid cephesinde 
taarruzları gittikçe şiddetlendi 

A 

Muharebe bütün şiddetile devam. ediyor. Asiler bazı 
yerlerde ileriiyorlar. Hükiinıetçilere kuvvetler gönderildi 
Londra, 1 O (Hususi) - Madrid cep jarada esir edilen dört İtalyanın ver-ı mevzilerini terkederek bir kaç kilomet

hesinde, asilerin başladığı yeni bir ta.. l dikleri ifadeye göre, bu ınıntakada mu re derinlikt~ arazi bırakmışttr. 
arruzla, muharebe tekrar bütün şidde harebe etmekte olan İtalyan kuvvetle- Batmamıt 
tini kesbetmiştir. Askeri :harekat, cep ri, tam kadrolu müteaddit fırkadan mü Geçen pazartesi, Siskay körfezin-
h~nin şimali şarkisinde bilhassa çok rekkeptir ve bu fırkaların ba§ında Ge de battığı haber verilen «Markonta 
§iddetli olmuş ve asi kıtalar hayli iler- neral Pazzi vardır. Mikdar, takriben on Brikon hükumet gemisinin yalnız ya-
lemişlerdir. beş bindir. 

ralandığı ve asiler tarafından, kendi liükfunet kuvve tlerinin umum ku - Madridin teslimini istediler 
ellerinde bulunan bir limana götürül-«nandanı General Mijaha, asilerin ileri Salamanka, J O (AA.) - Franko tay 

hareketini durdurmak üzere cepheye yareleri, pazartesi ve salı günleri Mad düğü anl~ılmıştır. 
gitmiştir. rid üzerinde uçuşlar yaparak şehrın Şimdi. bu limanda, geminin hamu-

Hiikfunetçilerin mukavemeti Franko kuvvetlerine terkedilmesi hak lesi boşaltılmaktadır. 
Paris, 1 O - İspanya telgraflarına gö kında beyannameler atmıştır. Fransız gemisine bomba 

re, hükfunet !kıtaatının kumandanı top Salamanka 10 - Franko kuvvet- Bugün, Linorka açıklarından geçen 
çu~ tank ve piyade takviye kıtaatı al- lerinin pazartesi sabahı Guadalajara bir Fransız gemisine bir tayyare tara· 
dıgını ve düşmanın dün gece yarısın- . b 1 b.. ··k 
dan b . d d uld - t bl"- t . cephesınde aşıyan uyu taarruzu. fından beş bomba atılmıştır. 

erı ur ur ugunu e ıg e mış· .. . . 
Ur. Hükfunetçiler, şimdi tamamen mu dun durmadan devam etmıştır. Bombalardan ikisi gemiye isabet 
hasara altında bulunan Oviedo bölge- Geceleyin, tayyareciler, düşman etmişse de, patlamadığından hasarat 
Sinde mahalli bir muvaffakıyet kazan· mevzilerin1 muvaffakiyetle bombardı- yoktur. Gemi, bir Fransız muhribinin 
'd.ıklarını bikiirınektedirler. man etmiş ve bunu müteakıp piyade muhafazası altında Marsilyaya götü-
~adrid, 10 (A.A.) - Dün Guadala~ kıt'aları hücuma geçmiştir. Düşman, rülmüştür. 

japonyanın 
Harici siyaseti 

Japonya en aşağı 10 sene 

Sovyetlerle harp etmiyecek 

e Macarisianda hükunıet 
değişikliği teşebbüsii 

e Amerika ve Fransa 
Yazan: Selim Ra gıp 

M acaristan mühim bir harekete 
Paris 10 {A.A.) -Yeni çıkan tıA 

Nous la Liberten isimli haftalık mec- sahne olmak üzere iken hükıi
nıuanın bir muharririni kabul eden metin bu harek~li redded:n bir durum 

takınmasile iş akamete ugradı. Mesele .Tapon hariciye nazırı Sato, harici siya
setinin programını şu suretle anlat· 
nııştır: 

« 1 - En aşağı 1 O sene müddetle 
Sovyetler Birliğile harp etmemek. 

2 - Sovyetlere karşı akdedilen 
Alman - Japon itilfıfının askeri bir it
tifak haline gelmesine mani olmak. 

3 - Çin ile müsavi şartlar altmda 
ınüzakereye girişmek.)> 

Milli Sosyalistlerin iktidar mevkiini 
ele geçirmek istemelerinden doğan bir 
hükumet değiştirme t~ebbüsü idi. Fa
kat bu hususta Macar hükumeti vak
tinden evvel bazı malftmat elde etmi!l 
olduğu için her türlü ihtimale karşı ha
zır bulunuyordu. Teşebbüsün akamete 
uğraması da bundan ileri gelmiştir. Bu 
günkü Macaristanda, dahili idarenin 
otoriter olduğu ve Macaristanla Alman 
yanın sıkı bir dostluk halinde bulun-

M dukları nazarı dikkate alınırsa, Macar 
USOiini Milli Sosyalistlerinin, akim kalan bu 

hareketlerini nasıl izah edecekleri ye
Afrika yolunda rinde olarak sorulabilecek bir suaı 

me,·zuudur. Bundan çıkarılabilecek 
Gaete 10 (A.A.) - Duçe saat mana, müteveffa Macar Başvekili Ge· 

1 H,:lo da Pola kruvazörüne binmiştir. neral Gömböş'ün idaresi zamanı ile 
Bu gece hareketi mukarrer olan kru- şimdiki Daranyi hükumeti devrinde, 
va;;.ör birinci deniz filosunun birinci Almanya ile Macaristan arasında mev
dofıanma fırkasına mensup diğer ge- ı c:ıt münasebata aı:~ ~~~u~ b~lunm?.k 
milerle birlikte saat 17,15 de demir al- lazım gelen bir degışıkhkttr kı henuz 
mıştır. 

Bu gemiler Zara, Gorizia ve Fiume 

Ingiliz kabinesinde mühim 
kruvazörleridir. Harbiye müsteşarı 

V ekiller Hey' eti general Pariani, Fiume kruvazöründe 
ve rnüstemleke bakanı B. Lessona ile 

mahiyeti mallım değildir. Her ne ka
dar M. Daranyi dün söylediği bir nu.. 
tuk ile bu hususta çıkan şayiaları tek
zip etmiştir. Fakat hakikat ve hadise
lerin cereyanı, yukarıya kaydedilen şe
kil ve surettedir. 

Te:siz ist~syonuna ait rnatbuat bakanı B. AHieri ve Milis er-

degv •ş•kıı•kler olacak proje gÖrÜşt ldü kanı h~rbi~e .reisi general R~~s.~ da } 1 A k ı O (H A) V k"ll Dtıçe ıle bırlıkte Pola kruvazorunde n ara, ususı - c ı er 
f ı · · 1 1 . . d 1 bulunmaktadırlar. 

~ • b • J\T •1 Ç b l f k •1 d h f'Y ctı smet nönünün rıyasetın e --------e nı ka ıneyi ı~evı em er ay n eş 1 e e ce , ı Hat onda toplandı, müZdkereler geç ı M l" • in o .. lu Atiantik 
muhafazakar partinin de milli parti ı v~kte kadar sürdü. İçtiınadn Etimes- H'S_o:ı~ın g . 

ünvanını alacağı söyleniyor utta )•urulacak büyük telsiz istrsyo-ldenızmı tayyare ıle geçecek 
jnunun projesi etrafında da mÜzlkere-ı Roma, 10 (A.A.) - Duçenin ağ-

Londra 1 O (A.A.) - Royter ajan- sı olan namzetler Sir Samuel Honre ve ller c-ereyan ettiği tahmin edilmektedir. lu Bruno Musolini tayyare ile merha-
sının muhabirinden: Runciman'dır. B. Eden ve Duff Cno- lt.>siz Atiantik denizini geçmek için fn· 

Gayri resmi bir membanan bildi- per ise mevkilerini muhafaza edecek- All118llga ~a aliyetle hazırlanmaktadır. 
tildiğine göre, Baldvin gelecek mayı- lerdir. yeni bir hall u ll Mareşal Balbo'nun iki Atlantik ha-
sın :l2 sinde Başvekaletten çekilecek Londra 10 (A.A. - Daily 1-leral- va seferine iştirak etmiş olan binbaşı 
\'e Yerine Neville Chamb\"ıiain geçc- dan bildirdiğine göre, B. Neville Cham- K abul etlildi Attilio Bisc:>, kendisine refakat ede-
tektir. lberlain, iki aya kadar Başvekilliğe ge· Berlin lO -Alman kabinesi, di.in- cektir. 
i londra 10 {A.A.) - Daily Mail lecek ve maliye nazırlığına da Sir Su· kii toplnntısında iki maddeli bir kanun 
gazetesinin bildirdiğine göre, taç giy muel tayin olunacaktır. b~bul etmiştir. Alnıanyanın Londra 
tne ınerasiminden sonra da Baldvin, Bu gazetenin sandığına göre, mu- Bu kanunun birinci maddesi, Al- Sefiri değişecek mi? 
Ranısay Mak Donald, Lord Halifaks ve haCazakar partinin lağvedilere~ bir men hudutlarının muhafazasına ait- Londra, ı o _ Times gazelesinin Ber 
Lord Hailsham istifalarını verecekler- «Milli partiıı ye inkılabı da pek muh· tir. Beynelmilel siyaset sahasında te- 1 lin muhabiri yazıyor: Londradaki vıızı· 
dir. Maliye nazırlığı için en ziyade şan- terrıeldir. sirleri görülecek olan ikinci madde ise l fesi başına dönen Bay Von Ribbcntrop 

---------·•• Ecnebi tebaalarına karşı alınacak mu- burada Bay Hitler ile İngiliz ve Alman 

Adı·sababadaki kabeleibilmisil tedbirleri hakkındadır. münasebetleri meselesini uzun uzadıya 
tetkik elmek fırsatını bulmuştur. Söy Macaristan da 

e A 

* Fransanın mühim bir para sıkıntısı 
içinde bulunduğu arsıulusal bir haki - · 

Amerlka 
ve fransa 

kattir. Bir ara 
İngiliz piyasa -
sından muvak -
kat bir zaman 
için bu sıkıntıyı 

gideren Fransa, şimdi de Amerikan 
piyasasına başvurarak 500 milyon
luk bir istikraz ak-dına teşebbüs et -
miştir. Fakat Fransanın bu teşebbüsü 
Amerikada gayet soğuk ka r~ılanma -
mak!a kalmamış, resmi mahafilin 
Fransaya karşı infialini göstermesine de 
vesile vermi~tir. Bunun sebebi şudur: 
Fransa, umumi harpte Arnerikaya 
borçlanıp ta bilahare bu borcu ödeme
miş bulunan memleketlerdend ir. Hal ~ 
buki Conson narnındaki iıyan azasına 
izafetle isdar olunmuş bir kanun var· 
dır ki Arnerikaya olan harp borçlannı 
ödememiş olan memleketlere, Arneri -
ka piyasasından istikraz yapmak im : 
kanlarını ortadan kaldırmaktadır. 
Fransaya karşı duyulan iğbirar:n se • 
bebi de işte budur. - Selim Ragtp 

sı yası vaziyet 
~acar Başvekili Mecliste 

beyanatta bulundu 

haAdı·se yu··ıu··nden Madanı Sinıpson yeni lendiğine göre, Avam Karnarasında sı
Iiıhlanma müzakerelerinden hemen b!r 

ŞalosUil8 yerleşti az sonra söylenen Leipzig nutkunun İn Yunan Kralının seyahah 
ltalyan gazeteleri Tours, 10 (A.A.) - Mrs. Simpson, gilterede ~ya~dırdığ~ aksü~frmel, bit - Atina, 10 (Hususi) - Kral ve 

ıngı.ltereye d.. ı d" .. o·eppe'den r- • hassa derın bır tetkike tabı tutulmu§· k ki un t;en ıs ını ı '.annes a gr- 1· . . Basvekil Gir id adasında tet i. erine 
b ·ı T • 1:-. k'l 1 tur. Burada, ngiltere Kralının taç gıy- T 

,şid~etle huciim ediyorlar tiren ora a ı e ours a '' 1 ometre me merasiminden evvel vcyahut son- devam etmektedirler . 
. Budapeşte, 1 O - Macar Telgraf A· _ m es 1 fede bulunan Cande Şntosurw sa· ra yapılacak olan bir deği~iklikten bab Kral Retirnon ve fraklion kasaba-
Jansı bildiriyor: Roma 1 O (A.A.~ - Mareşol Cra- at 17 ,];> te vasıl olmuştur. Rogers ile sedilmektedir. larını gezmiştir. 

Başvekil Bay Daranyi Mecl~~ a§l· . .. k 1 lmış olan su"ık t ı 7evccsi ~nd~~e sonrada~ mü~ki cı- c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ğ zıanı ye arsı yapı as • 
tdaki beyanatta bulunmuştur: l ' . K r !acaklardır. 
«Me ı k tt · • h k tl · çı ·k hakkında ngıltere Avam amar .. sın- --------

1_ m e ·e e sıyası are e erı ı - 1 d b h d 
~~;atle t k" tm k h""k" ı · "f o da yapıinn müzakere.er en a se en r • d t h ır ... . a ıp e e u ume m vazı csı- .. . . .. .. frsın e sır ama .ıgı 
dır ve hükfunet bu hareketlerin ka - Gazette del Popolo, ezcumle dıyor k.:: k' i dırılı 
nun çerçevesini geçmemesine ve ne ka (clngiliz meb'uslarının kul!anmı~ a yor 
dar Inahdut mahiyette olursa olsun ôm oldukları lisanın itidalsizliği ve hi.iku- Mersin 1 O (A.A.) - Şehri m izde 
(ike nızamını tehlikeye düşürecek bir ~s nıet ramına söz söyleyen zatı:ı hattı sırt hamallığının kaldırılması esas iti-

anıet almamasına itina edecektir. h k . . h "k'" . h" . t" . barile kararlaştırılmıştır. Bu kararın 
ı.-- are et ının ta rı am ız mn ı} e ı, eger . d"l . . . ,. 
""'CZa büklımetin Macar siyasi hava Ad" b b b" ı .1. ·· ·t I k . yakında tatbık e 1 mesı ıçın alakadar 

tın • ~ ·sa a a ır ngı ız mu~ em e esı- . d"d f 
1 
. 

. ın seyrine bilvasıta dahi olsa herhan . · ' . d b lk" h"k müesseseler şım ı en aa ıyete geç· 
~~ ecnebi bir arnilin nüfuzu olduğu'lu ·nın merkezı olsay ı, e 1 mu ı o- miş bulunmaktadır. • 
arzetmesi için de hiç bir sebep yok- !urdu. 

tur. Hükumet gayri mesul kimselerin lngilizler, başkalarını zulüm ve itti
bu kabil şay ~lar yapmasını şiddetle saf ile muahaze etmek hakkına asla 
Protesto eder, bu şayialan çıkaranların malik değillerdir. lngilterer.n müstem
doost bir devletin Budapeştedeki mü - leke siyaseti. itisafkarane vakayi itiba-
me ~ıı· · b h t ı · b .. ını mevzuu a se me erı ve u rile çok zengindir. 
~~rncssili vakıalarla ve diplomatik Ingiltere, İtalyan mezaliminden 
,..
0 

dürüst hattı hareketini taban trıba bahsettikçe, halyan askerlerine karı::ı 
••U. Ztd b" k"1d •• t • } 1 T 
ları ır şe ı e gos ermege ça ısma hi.irmets izliğini göstermiş olacaktır. 

•.)e daha ziyade esefe değer. Biz, yakında Ingiliz müstemleke siya-

Orman kanunu 
setmin maceralarından \>irini naklet
mek fırsatını elde edeceğiz.>) 

k Ankara, 1 O {Hususi) - Orman 

1 
"~nununun tatbiki etrafındaki çalışma- Dahiliye Vekili Ankarada 

:rd bugün de Ziraat Vekilietinde de- Ankara, 10 (Hususi) - Dahiliye 
arn edilmiştir. Bugünkü içtimaa Zi- Vekili Şükrü Kaya bu sabah Adana-

taat \' k·ı· · · · d h · · d .. d"" e ·ı ı rıyaset etmıştır. an şe rımıze on u. 

1 • 

Yunanistanda şeker 
fabrikası tesis edilecek 

Atina, 1 O (Hususi) - lktısat Ve
kaleti Yunanistanda bir ~eker fabrika
sı tesis edilmesine karar vermiştir. 

Korfoda zelzele 

Atina, 1 O {Hususi) - Korfu ada
sında 5 saniye devam eden bir zelzele 
olmuştur. 

Fransız istikrazı 
Paris 10 (A.A.) -Senato 1 reye 

karşı 2~8 reyle milli müdafaa istikrazı 
layihasını kabul etmiftir. 

lj !Sabahtan Saba~l 
Çete 

Siyasi hayatm henüz acemtsi oldukları anl~ılan Suriyenin müfrit po· 
litikacıları modası geçmiş bir silah la hüküm giymiş bir davayı karıştır
mak istiyorlar. 

Antakya ve İskenderun davası mukavemet edilmez bir kuvvetin hak
kı müdafaa eden eseridir. Bu eseri çete ve komite siHihı ile yıkınağa im· 
kan var mıdır ? 

Vaktiyle Balkanlarda millt davalarını yürütmek isteyen unsurlar yıllar 
ca bu Ç€te ve komite zihniyeti ile kan döktüler. Fakat attıkları her bom
ba. onları maksatlarından uzaklaştırdı. Çünkü yaptıkları teşkilat, gayesi 
ne olursa olsun adi bir şakavetti. Her şakavet vak'ası ancak jandarma 
nın müdahale edeceği bir asayiş meselesi olmaktan ileri gidemezdi. 

Suriyenin toy politikacıları Milletler Cemiyetinin Hatay davası üzerı. 
ne koyduğu hükmün böyle çete ve komite hareketlerile değişebileceğint 
zannediyorlarsa siyasi hayatlarının ilk hatasını işlemiş oluyorlar. 

Bilmelidir ki dip1omat meclislerinde geçen her cümlenin bir müeyyi· 
desi vardır. Ve modern silfıhla:!& mücehhez korkunç kitleleri temsil e· 
den diplomatların her sözü komiteleri değil, insan yığınlarını silindtr 
gibi ezip gidecek çelik ordulardan ilham alır. • 
Arap ülkelerinin ctavaifi mü!uk»devrinden çıktıkları bir zam.andan çok 

uzağız. Fakat ellerinde cenbiye, bellerinde seyfi sadımla Cenup hudutla· 
rmda görünen bu Bedevi kafileleri nereden geliyorlar. Erneviierin pa 
yitantından mı? Genç ve münevver Suriyeliterin bu kadar geriye döne· 
cek kadar aldanacaklarını zannclmiyorum. · 

Bürhan Cahit 

• 



4 Sayfa ·SON POST~ Mart ll 

Bu akşam SARAY smemasa 
Zengınliği ••• Lüks vo iht işamı ., . Büyük mizansc n • • Mevzuunuo mülce mmcliyeti 

ve bilbassn b~ rollerdeki 

Para Borsasına yeni 
bir müş'ire kondu 

r FREDERiC MARCH ve KATHERiNE HEPBURN 

Erzurum un 
kurtuluş günü 

gibi ilci dcbal:iir artistin sıııı'atlarıoıo inzimamile bütün h~ t" · · ı · d k ol 

MAR i E s y""ü"A"'R'T 
Bugün Erzurumun kurtuluş günü

dür. Eminönü Halkevinde saat 13 de 
Erzurumlular tarafından bir tören 
tertip edilmiştir. Merasime bütün 
halk ve mektep1iler davetlidir . Tö· 
rende Erzururnun kurtuluş hatırala
rı anlatılacak, milli havalar çalınacak 
ve milli oyun1ar oynanacaktır. 

. ( Kraliçe Merl ) 
Fransızca aö:zlü şııbeııeri gös' t b 1 H 

d 
. . • •erme e ~ ıyor. ayatın şayaoı hııyrct bir eurctte sinema 

per csıoc ınılcııııı • .. Aşk ve dram aabncleri K ı · K d •·· ... r. ıçe ,. . . a ın . .. . ma~..,. 
ve muztarip olmuş bir kadının ihtiraslan ••• 

İllh·eten: FOX JURNAL. Yerlerinizi ervelden aldırınız. 

Kambiyo ve nukud borsası halkın milli tahvillerimizin sterlin fiatlarının 
temevvüçlerini devamlı surette ve kolayca takip edebilmelerini temin için 
borsa camekanma otomatik bir müş'ire koymuştur .. 

Borsa dahilinde her temevvüç da kikaaı dakikasına bu müş'irede aöste
rilmekte, borsa haricinden ve gdip geçenler tayafından uzak mesafelerden 
bile görülebilmektedir. 

------------------~·-----------------------Müteferrik : Kültür işleri: 

İnhisarlar V ekili 
Trakyadan döndü 
lnhisarlar idaresi daha üç 
sene fstan bul da kalacak 

Kıskanç aşık 
Arkadaşını ve 
Metresini vurdu 

Zeyrekte oturan Malatyalı Halil 
Osman isminde bir adam dün F atma 
adındaki metresi ile arkadaşı Mehmedi 

Trakya g_ümrüklerini teftiş eden bıçakla vurmuştur. Halil Osman bir 
Gümrük ve Inhisarlar Vekili Ali Ra .. müddettenberi metresinin kendisine i
na beraberinde Istanbul gümrükler hanet etmekte olmasından şüp~eleni
baş müdürü Mustafa Nuri olduğu hal- yor ve onu gözlüyormuş. 
de dün lstanbula dönmüştür. Ali Ra· Evvelki gece Fatma eve gece saha
na kendisile görüşen gazetecilere şun- ha karşı gelm;ş, Osmanın şüpheleri de 
ları söylemiştir: büsbütün artmış ve Fatmanın arka· 

«- Pazartesi günü Uzunköprüye daşlarından Mehmetle münasebette 
gittim. Oradan gelip geçen trenlerde bulunduğunu sezmiştir. 
yapılan gümrük kontrolünü gözden Dün sabah Zeyrekte Mehmedin e
geçirdim. Ayni yerde geceyi de geçire- vine gitmiştir. Bu evde yalnız Meh
rek Avrupadan gelen ve Sirkeciden met değil, daha bir kaç kiracı oturmak-

Yeni tqkil edilecek kaza ve Aile bilgisi dersi için esaslı Avrupaya giden trenlerde memurların tadır. Halil Osman doğruca Mehme· 
nahiyeler için tetkikat tetkikler yapılıyor ne tarzda gümrük kontrolleri yapmakta din oturduğu odaya teveccüh etmiş ve 

Dahiliye Vekaleti, teşkil edilecek Bu sene yapılan ilk mektep müf- olduklarını gördüm. lcap eden sualle· kapıyı açıp da içeri girer girmez met-
kaza ve nahiye1er için ziraat, iktısat ve redat proğramının 5 sene müddetle ri sorarak izahat aldım. Bilahare Al- resi Fatmayı Mehmetle karşı karşıya 
nafia bakımından tetkikler yapıldıb tecrübe edilmesi tekarrür etmiştir. pul~uya geçerek şeker fabrikasını gez- çene çalarlarken görmüştür. Metresi
tan sonra Umumi Meclislerce karar Eski programda mevcut olan ve d im. nin bir erkekle konuşmakta olmasını 
verilmesini ve ihtiyaçların B40 senesine yalnız kız talebeye gösterilen ev ida- Halen lstanbulda bulunan lnhisar- bile hazınedemeyen kıskanç aşık ya
kadar toplu bir halde bildirilmesini vi- resi dersi yerine yeni programda (aile lar Uuınum Müdürlüği.inün Ankaraya nında taşıdığı bıçağa sarıldığı gibi Fat· 
layetiere tamim etmiştir. bi.lgisi) dersi konmu~tur. Bu ders kız nakli i~ine bu aylarda başlaoacaktı 1 manın üzerine saldırmış ve rastgele 
Polikilnik muayenelerinden nasıl ve erkek talebeye müştereken göste- Fakat yeni yaptırdığımız binaya V eka.! yerine bıçak saplamaya başlamıştır. 

ücret alınacak rilmektediri let taşındı. Bu itibarla yeni bina yapı- Fatma istimdat edip dururken Meh· 

Poliklinik muayenelerinde belediye Bu dersin ve programın diğer kısım- lıncaya kadar umum müdürlük bura- met fırsatı ganimet bilmiş, bir solukta 
yirmi kuruş alınmasına karar vermiş- larının Türk ailelerinin ihtiyaçlarına da çalışacaktır. Bu iş de iki üç seneden 1 sokağa fırlamış: 
ti. Bu karar hali, vakti yerinde olan- uygun olup olmadığını tetkik için pe- evvel yapılamaz.» - YetiŞin, katil var, tutun. diye 
lar içindir. Fakirlerden bu para alınmı- dagoji enstitüsü profesörü Peters ile Vekil, dün, akşama kadar lnhisar haykırmağa başlamıştır. 
yacaktır. Fakat fakirierin bu muaye- profesör Sadrettin Celal birlikte çalış- lar um um müdürlüğünde meşgul ol- Bu sesi komşulardan evvel Osman 

neler için mahallelerinden kağıt getir- maktadırlar. muştur. Bu arada gümrük müfettişle- duymuş: 
meleri mü:~kül olduğundan yalnız bir 44 üncü mektebe devam eden tale- rinden bazılarını çağırmış, muhtelif - Va_y canına, l\1ehmedi kaçınye
defter açılacak ve <<fakirim)) diyen le- beler arasından fakir, orta ve zengin meseleler etrafında göri.işmüştür. Ak- ruz, dem ış, F atmayı bırakmış, Mehme· 
rin sözleri muteber tutularak parasız ailelere menfUP olanlar tefrik edilmiş- şam. ~ze_ri de inhisarlar müfettişleri din ~rkasından seyirtmiştir. 
muayene edileceklerdir . tir. Profesörler bu ailelerle temas ede-j V ekılı zıyaret ederek kendilerine taal- Bıraz koşunca da heyecandan nefe-

Ancak masrafı müste1zim olan rek bunların yaşayış tarzını, ihtiyaçla- luk _eden işler etrafında izahat vermiş- si kesilmiş olan Mehmede yetişmiş, o-

rontken alınması ve diğer teda ·ı ·- rını, çocukların ev içindeki vaziyetini, lerdır. nu da bıçaklamaya başlamıştır. 
vı er ı _ V k' y . b w ·ı 

çin hal ve vakitleri yerinde ol _ çalışma, okuma ve bilmediklerini ebe- e ıl bir iki gün sonra Ankaraya etışenler Osmanı ıçagı e beraber 
mıyan d'' k k 

lar mutlaka mahallelerinden fakir ol- veyninden sorma imkanlarını araştı- onece tir. ya alamışlardır. 
duklarına dair kağıt getireceklerdir. racaklar, ve bu tetkiklerin neticesinde Mehmet Cerrahpaşa ~astanesine, 
Beynelmil el Ticaret Odası Tiirkiye ~rogram ın aile bilgisi dersinde ve di- F atma da Haseki hastanesme kaldınl-

komitesi to ı d ger kısımlarında yapılması lüzumlu M u .. n 1• r N ur e tt 1• n mıştır. 
p an ı ·· ··ı d"l" b" I b" d Be I .

1 
l . goru en ta ı atı ır rapor a tes ıt e e- .~ / 

. " yne. mı .e tıcaret odası Türkiye rek Bakanlığa vereceklerdir. yeh/r işler : 
mıllı komıtesı yıllık toplantısını dün Kiilt·· B k k"kl . VE ARKADASLARI . . ur a anının tet ı erı K Q N S E R ı· Çenberlitaşın etrafı temizlettiyar 
yapmış ve yenı ıdare hey'eti intihabı · Kültür Bakanı Saffet Arıkan dün Evkaf idaresi, Atik Ali paşa cami-
netıcesinde eskiler aynen ~pka edit- G Ü F E R A H Sı"nemada 1 mişlerdir. üzel San'atlar Akademisinde ve - inin tamiri dolayısİ e yanına tesadüf e-

M·ıı k niversitede meşgul olmuştur. 13 Mart Cumartesi den Çenberlitaşın etrafını da temizlet-
t ı i omite, n:lS senesinde Kah'i- .. 

rede toplanacak beynelmilel posta tel- Universitede yapılacak olan Şimi - mee;e başlamıştır. Bu sebeple Evkaf, 

f k 
fizik enstitüsü ile hastanelere ilave o- MemUrl·n kanunu belediyeden orada bulunan su hazine-

gra ongresine beynelmilel ticaret o-dası tarafından verilecek tez etrafında !unacak paviyonlar hakkında rektörle (Memur) unKitabı ünvanı altında neşrl _ sinin örtülmesini istemiştir. 
etüdler yapmaktadır. görüşmüştür. ne başlanan ve bütün memurları alAkadar Cihangirde bina yapmak şarb 

B 
Bakanın tetkikleri esnasında ken- eden kanuntar serısının birincı kitabı olan Cihangirin büsbütün manzarasının 

u hususta yapılacak tetkikler bir <Memurln Kanunu> gördü~ü rağbet üzerıne 
raporla Parise yollanacaktır. disine yüksek tedrisat müdürü Cevat ikinci defa basılmıştır. Bu kitapta 788 nu _ çirkinlikden ve havasızlıktan kurtarıl-
------- ·-·-- ve tnlim terbiye reisi İhsan refakat et- maralı Memurln Kanunu ile Veklıletlerc aıt masını temin maksadile Şehireilik mÜ· 

mektedir. memurln kanunları ve tadillerllc bunlar hak- tehaswıı Prust bir formül bulmuştu. 
kında Büyük Millet Merllslnce Ittihaz edll- Buna göre yapılacak apartımanların 

Kitap tasnif komisyonu lagvedildi miş kararlar ve tersirler yazılıdır. Fiatı pos-
Kütüphanelerimizin tasnifi için teş ta ücretlle beraber 30 kuruştur. Tevz1 yeri tıağ ve solundan üçer metre bırakıla-

kil edilmiş olan S kişilik kitap tasnif Edirnede Meriç Kitap Evl'dir. 1 caktır. Bina yaptıracaklar arsalarından 

Yeni Neşriyat 1 

Po/iste: 
Balıkçı eşyası çalan bir hırsız 

yakalandı 
Çaça Yusuf isminde birisi Rurneli 

hisarında balıkçıların ağlarını, gırgırla• 
rını, elbiselerini ve balıkçılığa ait eşYBf' 
larını çalıp satmayı iş edinmiştir. ouıı 
zabıta bu adamı çaldığı eşyaların bir 
kısmını kayıkla kaçırırken yakalarrıt• 

tır. 

Bir adam bir kadını vurdu 
Kocamustafapaşada oturan PetrO 

ile Mari arasında çıkan kavgada Petr0 

bıçakla Mariyi ağır surette yaralarrııf' 
tır. Mari hastaneye kaldırılmıştır. 

Kahve mi, mektep mi ? 
Balatta oturan Mişon Kuledibinde 

kahvede Musevi çocuklarına ders '1/t' 

rirken cürmü meşhud halinde yaka'" 
lan mıştır. 
Haseki hastanesinin doğum kısoııır' 

da bir erkek hırsız yakalandı 
Beşiktaşta oturan sabıkalı topal Ke 

nan dün Haseki hastanesinin doğuıtl 
kısmına girrneğe muvaffak olrrıUŞ• 
doktorların elbise dolaplarını karıştı

rırken hasta bakıcılar tarafından y;\ka• 
lanarak polise teslim edilmiştir. 

Üç hırsız yakalandı 
Üsküdarda Ömer, Nedim ve Sükrii 

isminde :3 hırsız yakalanmış, evl;rinde 
yapılan aramada çalınmış bir çok eşYa 
bulunmuştur. 
_ __ ... 1.1 ........... .... .... .. .. ,.,.,. 

hıtınDul Brıtdı;ıuı 

~rhir 1i"yD1rosu 

ıııııııııııı ı 
.JII 

Şehir rtyatro511 
Tepebaşı 

dram kısmında 
11·3·937 

akşam sa1:1t 20.30 dt 

0 M iT -Frnnsız tiyatroıtd 
Operet kısmında 

aksnın snat 20.30 d8 

DOLU _,. 

Gebze Sulh Hukuk llakhcliğindt11: 
Gebzede oturmakta iken ikametgibl 
meçhul bulunan Çerkez Mehmet ale>"" 
bine Gebze iııhisarlar idaresi tarafııl .. 
dan açılan 5077 kuruş alacak davasall'" 
da Melımedin ikametgahı hazırasınrJI 
bulunamamasından ilanen tebligat Y~ 
pılmasına ve muhakemenin 24/3/93 
Çarşamba giinii sahaltına bırakıhııa~.., 
na karar verildiğinden mumailcybiıl 
yevmi.i mezkurda Gebze Sulh Hu~u• 
mahkemesinde hazır bulunması iJantJI 
tebJiğ olunur. 815 ~ 

b; k~cia'r. ;~ri b.o.ş 'b~r~k~~k· iste~ ;di~" 
lerinden Cihangirde inşaat kısrııerJ 
durmuştur. 

~vamsız memurlara ceza verileli 
Vilayet inzibat komisyonu, dütl 

Vali muavini Hüdai Karatabanın riY_. 
seti altında toplanmıştır. Bazı daire" 
lerde devamsızlıkları görülen mern~f"" 
lar hakkında ceza kararları verilrrıiştır• 

~ 
Deniz - Bu kıymeUi meslek mecmuasının 

(21J inci sayısı intişar etmiştır. İçinde dün
ya denJzçllik faaliyeti, deniz haberleri, kıy -
metll deniz hatıratarı bilhassa gozü çeken 

komisyonu tahsisat kalmadığı için l\1a
arif Vekaletinin emrile martın birin- 1'•••••• 

mcvzuları vardır. . . a~:m MELEK Sinemasında 
Kültür Rakanhğı Der~i·ıi- Kiiltür Bakan- •den ıtıbaren lağvedilmiş, keyfiyel Ma-

lığı tarafından çıkarılmakla olan bu değerli' arif Müdürlüğü vasıtasile komisyon 
derginin 20 ı Inci sayısı intlşnr etmiştir. Bu ı riyasetine bildirilmiştir. 
sayıda bir çok lstntlstıklerden başka çavuş . ... .. 
kurslarına alt resimler ve yazılar, kultür ha- Komısyon azaları kanunuevveL 
rekeUerine, terblyeye dair bir çok etütler var kanunusani, şubat maaşlarını da he· 
dır. Türkiyede bUyük blrzümreyl teşkil eden nüz alamamış oldukları için Maarif 
mualllm ordusunun her efradı için çok Jıi- .. • .• • . 
zumlu ve Istifadeli olan bu derginin kıymeti Vekaletıne muracaat etmışler, perışan 
lnkllr goturmez, gayet temiz bir baskı ve gü- bir halde bulunduklarından bahisle 
zel bir clld içinde çıkmıştır. müterakim maaşlarının tediyesi rica-

Çı'ır - Ankarada çıkan bu fikir, san'at 
ve edebiyat mecmuasının 48 ınci sayısı da sında bulunmuşlardır. 
da~ılmaktadır. Azadan bazıları Maarif Vekilini 

Rejisör : W İ L L y F O R S T 'un Sahaseri • •• 
K o R E B E 

bir surette yaratılan, 

JUG.O - RENATE 
Neri s ince. zevkli, e~lenceli ve yeni bir mevzu, Baş rollerde : 

MOLLER - ADOLF WOHLBROK - HEiNZ RUHMAN JENNY 
Aynen : Par .. mount dnnya haberleri - Madridin bombardımanının feci snhneleri. 
••.ı•••• Yerlerinizi evvelden temin ediniz. Tel. 40868 ~ 

Kanun karşısında meınur- Cihan kütüp- lstanbula gelmesinden bilistifnde şah-
hanesinin, mesleki mevzuat serisinin birinci T •• sinemasında görenlerı" 
sayısını teşkil eden bu det;erli eser kitap ha- sen de ziyaret ve temennilerini tekrar B URK 
Jlnde çıkmıştır. Yazan İ Tarus'dur. etmişlerdir. ugün heyecan içinde SAVOY OTEL 217 HANS ALBERS 

BRiGiTIE HORNEY 
Yeni Türk - Eminönü Halkevi tarafından ___ . •. ·- . . . . . - · ....... , . ·- bırakan 

her ay çıkarılmakla olan IYen! Türk) fın Agah sırrı Levend, Rıza çavdarlı, Tahsin BOtiln kadınları peşinde koştman gencin son derece meraklı, heyecanlı le\'kt•l 1de ııııwernlnrı. 
(51l Inci sayısı c;ıkmt!;tır. Bu sayıda Ziyaed- Baf'uocıu, Mellha Avnl Sözen glbl tanınmış 1 . Rus mUzi§J, Balala lke, Rak1slar, Ilaveten a Ek lar Jur" :ıl 
din Fahri, H. Namık Orkun, Nahlt Sırrı, jim •.ı.lnrın yazıları vardır. ı•-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ı•••• 



~1 Mart S ON POSTA Sayfa a 

MEMLEKET jBaharla beraber her yer e 
toprak faaliyeti başladı ... 

Geyve Ankara demir yolu üzerinde 
~n temiz kasaba lanmızdan biridir 

Bozdağa çıkan 
Hayrabolu ( Hu~ 

Manlsa lıayakçıları ııusi ) _ Havalar 

Döndüler gayet iyi gitmekte •. 

Manisa (Hususi) - Ödemişte Boz· dir. Bahar gelmiş • 
dağına giden dağ ve kayak sporcuları tir. Çiftçi tohumu • 
Manisaya dönmüsler ve merasimle nu ekmeğe basla -

V l~ınit (Hususi) - lzmitt~ Gey-
eye tre I 'k' 'd'l' ' n e ı ·ı saatte gı ı ır. 

lern· b' · · b' I ,. ız ır ıstasyon, temız ır yo a, 
le: terniz bir kasahaya girmek, gönül
ti e 0 kadar neş'e katıyor ki, gayri ih-
hırı: 

\'- Bu ne güzel şehir, diyorsunuz. 
/ Ceyveliler büyük bir gurur hamle

ıçınde: 

l·a- Çalışkan bir belediye reisimiz 
t da d' 1 O .. Ö· .. · ıyor ar. nun ıçın ... 

tej . ~rendinı ki, Geyvenin belediye 
t• ~ Bay Ali, bizim bildiğimiz belediye 
"sıe . d rı n en bambaşka bir adam). 

&t Reis: arnele ve müstahdemin ile 

11\~s•nda bir fark görmüyor. Paçaları 
ayarak sokakları süpürüyormuş. 

* en ~-y, ed e dolaşıyoruz. 
~~n bir köylü kalabalığı 

Gözümüze 
ilişiyor. 

nırndaki arkadaş: 

dı/
1

;: ~.ey,~enin 1.20 kadar köyü var
~~ 0 } lu lerı zengın ve toprak sahibi
dr. ~ok misufirperverdirler. En büyük 
ertı . 
Bt-rı <•mektepl)tir. diyor.>> 

1 
ır başkası da şunları söylüyor: 

j e. - Geyvede halk kendi işi gücü 
.O:eşgu]dur. Alemin dedikodusuna 

• t ...... Ad ........... ·- .. ·~ -

8 
apazarında 

ıfadyuJn ve havuz 

. 
karşılanmışlardır. Sporcular Bozda.ğı- mıştır. Tekirdağ • 
nın 2456 rakımındaki zirvesine çık - Alpullu caddelerine 
mışlardır. Havanın muhalefeti, arazi- fidan dikilmektedir. 
nin sarplığı onları yollanndan alakoy- Nurdirek parkı ge • 
mamıştır. nişletilmektedir. 

Geçtikleri köy ve nahiyelerde de Bağların kesil . ı 
hararetle karşılanmışlardır. İzmirde mesine başlanmış . 
Atatürk anıtma merasinıle Bozdağının tır. Bahçelere 2000 
dağ çiçek ve çaroları ile süslenmiş ka- yemiş fidanı dikil . 

yak şeklinde bir çelenk koymuşlardır. mi~tir . İpsalada ağaç dikme günü halk ve talebeler 

Bigada Uç tUtUn kaçakÇISI tutuldu A Jpsala ( Husu • dikecekleri fidantarla 

Bıga (Hususi) _ Şehrimizde üç sı ) -:-- Pazar ~ü·n·ü kaza nümune fi - 1 devam eden kış şu günlerde şiddetini 
lakaydane sey:irci kalmakta iktifa edi- tütün kaçakçısı yakalanmış ve ellerin- danlıgın~a yetıştırılen akasya, dut ve 1 kaybetmiştir. Her tarafta bir ilkbahar 
yorlar. Kaymakam şayanı hürmet bir deki 39 kilo kaçak tütün le bu iş için kavak fıd~nl.arı ~~!kın ve bütün me • havası esmektedır. Yollar açılmış, köy
şahıshr. Halkın işleri hemen görüli.ir. kullandıkları bir beygir müsadere edil- mur.ların ıştırakti ıle y<>l kenarlarJına, lerde tarlalar sürülmeğe başlamıştır. 
Asayiş o kadar güzeldir ki, tek tük ka- miştir. Kaçakçılar, Bozguç köyünden mesıre. yerler~n~ ~i~~l.miştir... .Me~~ifon (Hususi) - Bahar gel -
çakçılı.k vak'aları da olmasa, vukuat • Ahmet ve Mehmetle Danişment kö • Bıtlısten bıl.dırıldıgıne .go~e. şubat mış, çıgdem mevsimi başlamıştır. Her-
sız bir şehir sayılabilir.» yünden Kara Hüseyindir. ~şında .~.ış nı~ayete erm~ş. ı~ı metre kes ~ırlara dökülmekte, çiğdem eğlen-* Kaçakçılar, hayvanı ve tütünleri bı- yuk-seklıgındekı karlar erımege başla- celerı yapmaktadırlar. Bütün tarlalar 

Ceyvede iyi bir otel yok amma. İyi rakıp kaçmak istemişlerse de firarları· mış.tı:. Şimdi Bitliste bahar başlamış ekilmiş, bağ ve bahçelerde faaliyete 
bir lokanta var. Ev kiraları ucuz, ek· na meydan verilmiyerek her üçü de gıbıdır. Otomobiller işlerneğe başla • b~şlanılmıştır. Bu yıl meyva ve sebze-

rnek, et, sebze, meyva, her şey her şey derdest olunmuş adliyeye teslim edi!- mıştır. nın çok olacağı söylenmektedir. 
böyle. Cevdet Yakup mişlerdir. Söğüt (Hususi) - Bu yıl meyva· 

cılığın ıslahı yolunda çok mühim ha· 

laraya iyi ~u getiriliyor reketler olmuştur. Bursa ziraat mekte· 
bi meyva fidanlığından getirtilen 2000 SIUvride çok çocuklu aileler 
adet fidan köylüye bedeli mukabilin- SIUvri <Hususiı 6 çocuklu kadınlara b!

de tevzi edilr ···tir. Fidanların tanesi rcr şeref madnlynsı vcrıleceği hakkmdı:ıld 
ı 'i k ' ·ı . t' s· d' k ı . l1D.Qer muhlttt' mcmnunıyctle karşılanmışbr ' uruşa 'erı m ış ır. ~ı m ı aşı a em ı Sılivri ve koylerınde 6 ç kl . 

.. · · db' 1 1 k ocu u 350 aile, daha 
tevzıı ıçın te ır er a ınma tadır. fazla çocuklu 40 - 50 aile vardır Bunlardım 

Bahar burada büyük mikyasta top- YL<Zde doksan beş! çocuklarını bakamnmaktn, 
rak faaliyetine başlangıç olmuştur. Whsıl malzemelerini tedarik edernemektc -

d.rıer 

Arapgir (Hususi) - Aylardanberi SUlvrı aruzi tnhrir komi.c;~onu kaza mer-

Manisa Vilayet 
Meclisinin kararları 

Manisa (Hususi) - Vilayet umu
mi meclisi kararlarına göre bu yıl Ho
roz köyde bulunan vilayet meyva fi-

kezinde işin! bitırmiş, koylrrde faaliyete 
başlamıştır. 

Gümuşhacıkö~ pençlcrlıılıı müsaıııcreleri 
Oumuşharıkoy ı Hususi) Kasaba genç -

leri C. H P salonundn bir musamcre venntş
Jerdir. Mus ıınere pe'~ guzeı olmuş, ınllli o -
yunlar büyuk .~.,dır zanmıştır. 

G~mende ort" mektep 

danlığı büyültülecek, mütenevvi mey- Gonen lı.ılkı kaz:.ıda bir mektep bln:ı ı 
~ 1 cl'ı..t.) k . ynptırmnyı karnrla~tırmıştır. Bina bitince 

v.a ve meyvasız ag.aç ar ı"'ı ece t!ır. 
1 
burasının orta mektep olarak açılması rica 

Önümüzdeki senelerde burada çoğa!- edilecektir 
tılan fidanlıklar başka yerlere satıla- NÖl'Şebirde zahlre bollufu 
caktır. Halkımızı iyi cins hayvan ye- Nevşehir tHuc;usiJ -Bu yıl knzamızda ü-
. . ~ . . ınidin fevkinden fazla çavdar yeUşmekte • 
tıştırmege teşvık maksadıle koşular ve dir. Bir ay zarfında Mersin tarikile dış plya-

hayvan sergileri tertip olunacaktır. salara Iki milyon kilo çavdar sevkedllmlştlr. 
Geçenlerde Halke'.4İnde açılan kü.- Elyevın sevkiyat devam etmektedir. 

aJJtırılıyor 
(.)8~ddpazarı (Hususi) -Vali Harnit Zaradan bir cörünlif 

'~'il.~ tıy Ve vilayet nafia mühendisi bu- Zara (Hususi) - Burada temiz iç- ı lara uyiun bir şekilde demir borular la 
ler as gelerek stadyom işini tetkik etti- me suyu yoktur. Halk Kızılırmak IIU- akıhlmaktadır. Zaralılar g:ıs de Çam 
iit~ .ehrin bu ihtiyacını gidermek için yunu kullanmakta ve suları pek te iyi suyuna kavuşmuş olacaklardır. 
bır 8} on civarında 85 bin lira sarfile olmayan iki çeşmenin suyunu içmek- Belediye kasabanın fen ni şekilde 
~tadyom inşa edilecektir. tedirler. Belediye su işini kat' i surette kanalizasyonunu da yaptırmayı karar-

bir kasrafın mühim bir kısmını vilayet halle karar vermiş ve bir buçuk saat laştırmıştır. Kanalizasyon Kızılırmak
Stad ~srnını da belediye ödeyecektir. mesafedeki Uyumlu mevkiinde bulu- tan bir mecra ile kasahaya alınacak: bir 
\'u~ }Urnun yanında bir de yüzme ha- 1nan Çam suyunu şehre getirtmek için kolla işletilecelcti. Fakat Kızılırmağın 

u Yapılacaktır . 1 faaliyete başlamıştır. Bu su fenni şart- suyunu bu mecraya çıkarmak imkam 

' & 
,... 

Sivas muallimleri Samsunda . 
s 

}'~ 1' as, Tokat ve "'Turhal muallimlerinin Samsuna bir seyahat yaptıklarını 
Siv tıııştt.k.. Samsun muallimleri de 2;-ı nisan bayramından istifade ederek 

trıu a~~ bir seyahat yapacaklardır. R esmimiz S ivas muallimleri ile Samsun 
a tmlerini bir arada göstermektedir. 

bulunamamış, bu yüzden de açılan 

rnecradan istifade edilememiş, bu sa
hadaki faaliyet yarım kalmı~tır. 

Ödemişte 
Ödemiş, (Husu

si) - Ödemişte ve 
Ödemişe bağlı ya
kın nahiyelerde açı 
lan nakış yurtlari 
muhitte büyük bir 
alaka uyandırmış· 
tır. Ödemiş kızları 
dikiş ve nakış yurt· t" 
larına devam ede 
rek hem nakış, hem 
de makine işlerin; 

B içki 

öğrenmektedirler. Adagume ve Bey
day nahiyelerinde açılan yurtlara köy 
kızları devam ederek büyük istifadeler 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor KI : 

~"'~ Arneı·ikada ve Avru 
.t ~itndi.. 

- Camd"-n evler yaptırı 
yorlarını§ .. 

\._ Acaba bunları kimler 
yaptırıyor dersin? " 

Hasan Bey - Her halde 
borcu olup alacaklıdan giz 
lenmek ihtiyacını hissetmi 
yen ler. 

, Her hafta da 150 - 180 bin kllo çavdar lh-
çük san atlar el ve ev işleri sergisinde raç edilmektedir. Soğan da boldur. 2 milyon 
derece kazanan eser sahiplerine mü- kilo st.<ık vardır. Kilosu bir kuruştur. 
kafat ve madalye verilmesi için büt • Antep trahom ~ast::ınt'sinin faaliyeti 

. Gaziantep mususıı - 937 yılı Içinde tra-
çeye tahsısat konmuştur. Vilayet top- hom hastane ve dlsp::ınserlne müracaııt e-
raklarında pamukçuluğun daha ilerle- den yen! hastaların sayısı dört bin dokuz 

· · · de ıslah ed'! . . . . yüz otuz sekizi trah:ı.msuz. dokuz bln sekiz 
mesı ıçın .~ mış ~n ıyı cıns l'iizü trahomlu olmak üzere 04.7381 kişidir. 
pamuk tohumları mustahsıllere dağı- Gene bu sene içinde trahomıu, trahomsus 
tılacaktır. Ilaçlanmak üzere hastane ve dlsp:ınscrlere 

o senelik kalkınma müracaat edenlerin sayısı (25,500) dür. au 
v~Ş V. programı mikdar insana ayni yıl içinde dört yüz bin 

meclısten geçecegınden bu seneki top- linçlama ynmlmı~tır. 
lantı müddeti uzatılacaktır. ' Salihli - Mani-.:ı ma('ı 

ve Dikiş Sergisi 

temin ediyorlar. 

Merkezde a'çılan nakış sergisi çol 
beğeniimiştir. F otoğrafda biçki ve di
kiş yurduna devam edenler görünüyor 

Gönende zirai kooperatiflar 
Gönen (Hususi) - Merkezi As 

malıdere köyünde olmak üzere Hacı
müfettiş, Bayramiç, Cökçesu ve Kal
fa köyleri bölgesinde faaliyete geçmek 
üzere tarım kredi kooperatifinin 
be§inqisi kurulmağa başlamıştır. l la
zırlanan ana mukavelename ziraat ban
kası umum müdürlüğüne gönderilmiş
tir, bu mıntakada kooperatif kurulması 
halkı ziyadesile sevindirmiştir. Halen 
ziraat bankasına bağlı Gönen. Sarıköy, 
Kavak ve Soğuklarda birer kooperatif 
~iyettedir. · 

Manisa <Hususiı - SalihliGürbfiz!er kulu
bu futbol takımı lle Manlsa Sn.karya kulubii 
futbol takımları karşılaşınışlardır. Seyirciler 
ıneynnında vali ve kumandanlar da bulun -
muşlardır. 

Snlihlller Manisalılnrı 2 - ı yenmlşlerdir. .............................................................. 

AÇIKSÖZ - Delilerin akıl hasta· 
hanesinden kaçamıyacakları iddia 
ediliyor. 

- Kaçamazlar değil, kaçmazlar. 
Sanki akıllı geçinenler onlardan da· 
hn mı rahat yaşı) orlar? 

KURUN - İ:spanyaya on bin İtal
yan daha gitrni~. 

- Şn İ~pan~ a da bizim tramvay
lara bcnzi~ or. ~e kadar dolsa gene 
adam alacak bir yeri kcılıyor. 

TAN - Kaı gaya tufek atmı1. 
~ Bu bir şey mi? Meteliğe kur

ı:un atun:ar b.le \ar. 

CU:;\IIIURİYET - Amerikada do· 
kuz ya1ında k . .ı: çocuğunu e\·lendır
dilcr. 

- Bu ya<;ta evlenir-,e fena de~ıl, 
tuvale t ma-,•::.fı az olur. 

AKŞAM - DeliJik artıyor mu? 
- Para iic pulla değil ya artabi

lir. Deiılik kolay ama ı:.açma SÖ\•!e· 
mcsini bilmek gerekrni~. 
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Silivriden İstanbula günde 400 karavana yoğurt gCSnderiliyor. 
Halbuki lstanbulda sablan Silivri yoğurdu miktarca bundan 4 -5 

misli fazla. Bunun 1ebebini anlıyabildiniz mi? 

. . 
SO N POST~, 

Yüz iki sene sonra 
Doktorun adı Harding, şöhreti şu -

radan geliyor; üşenm.emi~ hesaplamış 
ve 'neticede 2039 senesinde yani bun· 
dan yüz iki sene -Bonra bütün insanla
rın delireceğini söylemiş. 

Birdenbire insana korkunç gelen bu 
haber hakikat'ta hiç te korkunç değil-
dir. 

Fa 
• • 
zı 
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e de ihtısası v 

ak 
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«F antoma)) Mehmedin kasa hırsız- Çünkü, «F antoma» Mehmet, vak:• 
lığından üçüncü cezada yapılan du- yerindeki parmak izlerinin kendisiDiıl * ruşmasından evvelce bahsetmiştik. olduğuna dair İstanbuldaki mütehl" Evvel zaman içınde dünyada bır hü . ~ 

ı .. Kendisinin, dün hey'et huzurunda cam sıslar tarafından verilen rapora ıt kümdar varını~, bütün insanlar bu m- -ıw 
üstüne parmak izi alınmıştır. etmiş, başka parmak izlerile kendi ı--kümdarın hukmünde imışler. tl' 

Hükümdamı müneccimleri hüküm- Bir emniyet memuru da hazır bu- mak izinin Ankarada tetkikini is 
dara bir haber vermişler. Demişler ki: lunduğu halde alınan bu parmak izi, miş, ((hangi parmak izinin kime ,tl 
Kırk gün kırk gece yağmur yağacak başka bir kaç kişiye ait parmak izleri- olduğu anlaşılamaz; gelecek raporU11 

bu yağmurun suları akan sularn, du - le birlikte, Ankaradaki büroya gönde- bu müdafaamı teyit edeceğini görecek~ 
ran sulann hepsine karı§acak kim bu su rilerek, oradan rapor istenilecektir. sinizl» demiştir. 
lardan içerse deli olacak. - ---.... - ----

Hükiimdar yağmurlar başlamadan Belediye Şirketi Hayriyeyi Tıbbi Adli Daskatibi hakkmda kf 
sabrınçlarına su istif etmı§. DeHallar d · t 'k"b 1 
bağırtmış, bu haberi ahaliye bildirmiş ava ettı a 1 a bii 
ler.. Herkes alabildiği kadar su alıp <<Şirketi Hayriye)) aleyhine beledi- Adiiye Vekaletinden gelen te . 
sakl'ail'lış. Nihayet yağmurlar yağmaya yenin açt~ı bir dava, dün ikinci hu- mucibince, kendisine evvelki gün iştel 
başlamJ.Ş. Bir gün, iki gün, on gün:·: kukta görüldü. ef çektirilen Adli tıb işleri umum ıni' 
Suyu bitenler yağmurun suyunda.n ıçı Belediye, senelerce evvel şirket ta- dürlüğü baş katibi Raif hakkında, bet 
yor, deliriyorlarmış. Her taraf dehlerle rzfından konulan bir dubanın çarpma· imza taklidi suretile sahte rapor ta~ 
dolmuş. Yağmurlar dinmemiş, hükum- sile Sarıyer rıhtımınm kısmen harap minden müddeiumumilikçe yapıllNI 
darın vezirlerinden birkaçının da su- olduğundan bahsederek, şirketin bu tahkikata devam olunmaktadır. 
ları bitm~. onlar da yağmur suyunu 

tkram olunan sütlerimizi içerken so· J den de, o ineklerin sütleri, pırasa, la· içip delirmi~ler. Kırk gün geçmiş, yağ kısmı tamir etmesi isteğindedir. Şirket Doğrudan doğruya merkeze tabi~ 
ruyorum: hana kokar .. Ve pırasadan, lahanadan mudar dinmiş ama hükümdardan ba'l- i!!e, bunun boğazdan gelip geçen dış lan adli tıb bas katibi hakkındaki t~ 

- İstanbul, bir günde ne kndar yo - J fazla mugaddi olamaz!.. ka delinniyen hiç kimse kalmamı~. Hü deniz vapurlarının tesirile olduğu mü- kikat neticesi ~lındıktan sonra, keY~ 
ğurt yiyor? Siz, iki ay sonra gelin de, buradaki kümdar düşünmüş, bu iş olacak gib. de dafaasındadır. yet AdHye Vekaletine bildirilecektf'vw 

- İstanbulun bir günde ne kadar yo· sütleri görün ... Mübarek baldan kov. u 1 h · ıkm • u D 1" 'h d'· f b 
ğ1. Ba çesıne ç ış, yagmur suy • avaemın ayı ası ıger tara a te - oradan gelecek iş'ara göre, takibat ğurt yerlig-ini bilmivorum. Yalnız Si • olur! .. O kadar ki, biz sütün, fazla ya. k' • · · d • .. .. .. Bu ı·· 1 d k d 

.- nun biri ın~ısıne ogru yurumuş. ıg o un u tan sonra, uruşma yürü- rüyecektir. 
livriden İstanbula, günde 400 kara\·a- ğını almak mecburiyetinde kalırız. sudan kana kana içmiş ve o da delir- yecektir. b .,ı 
na yogu· rt gı'der. Halbuki İstanbulda Çünkü çok yağlı sütten iyı yoğurt ç.ık- Takibatın yürüyebilmesi için, u 

miş, deliler arasına girmiş. . tl' 
bir günde satılan Silivri yoğurtlarının maz. O zaman, süt bollaştığı ıçin, Is - Artık dünyada akıllı kalmamış. Za- 8Cidil 9 k öyündeki kaza tekaddüm eden kanuni merasirnin 
karavanaları, bu rakamın üç misHni tanbula 1500 karavanadan fazla yo - b d lll d k 1 mamlı'e bı'tmesı" ı"cap etmektedir 

man geçmiş, u e. er arasın an .a ~ Kurban bayramının ikinci günü __ . . . • . ---. -·-·- : ...... / bulur... g· urt gönderilebiliyor!.. D lll b ı ...ı 1 d 
lananlar olmuş. e er un arı ·...ıe ı ı- ş· 1' ·t M .d. k"' - d I 'd' 

Safiyetim tutuyor: - Sütlerden aldığınız yağlar ne olu- ye timarhanelere koydurmuşlar. ~:mdi ış ı ıf: Caecı ~ye_ oyu. aras~n a o an kamyoneti arasında kalarak öi~esı~ 
- Deme~ siz buradan büyük ka - yor? d" ı· h n 1 . d bul nanlar iş· ve şo or ferın ıdaresmdek1 su kam- de, Caferin yüzde yirmi be~. Mıkael .. . . unva unar a e enn e u , · . ba • d D ben ol' 

ra vanalar la gonderıyo~sunu.z. Orada - Pastacılara, şekercılere sat~.yor~z. te bu sonradan akıllananlannış. yonetı samagında . uran << er . h> yüzde yetmiş beş derecesinde suçlu . 
ufak karavannlara taksım edıp satıyor- Onlar da krema yapıyorlar. ~umkun Bundan ı 02 sene sonra herkes deli- karakolu efradından ıandarma Cıhan- dukları anlaşıldığından bahsetıniştit• 
lar?.. olsa da, sütten çıkan o kaymagı, alıntr r'ınn.n. mesele kalınıvacaktlr. Bunlar o beylj Süleyman Hacı Bektaşın ölümi· H 'k' f" .. d kanununıııl 

"'1 h b ı · "}" · · "'"' · " er ı ı şo orun e ceza , ı\ u atabım, u sua ıme gu uyor: alınmaz 1çsenız... devrin akıllıları olacak ve aralarmdan le neticelenen feci kazanın dünkü du- -- . . . .. . 1 j ı:ıiJ 
N .. bet1 I' t b ld t B 1 da k gw b' bardag· ı- . . 4:->:) ın cı maddesıne gore teczıye er .L - e munase · s an u a sa 1 

- ura ar , 0 ayına ın ır akıllananları timarbanelere koyacak - tuşmasında müddeıumum1 Ferıdun av 
lan Silivri yoğurdu değil, SiHvri yo - nı yuvarlıyabilen parmakla gösterilir .. lar ve 0 akı-llananlar da 0 dcvrin deli-' B t .. t l h'ld'rmiş- ancak Cafer hakkında 59 uncu "? 
ğurdunun ~öhretidir. Orada, sade ye!"-1 Çünkü mübarek, tıpkı bal gibi, yüreği- 1 . dd d'leccktir 1 . agalkn.a, hels.as akn fmu a easın ı ,... ı ı den in de göz önünde tu tu lmasını ı~ 
r kumaşla 1n T k r · k · erı a e ı · tır ı e ıvu u raporunu, amme ve ı r, gı ız umaşı, yer ı ~ap· nı ya ar ınsanın... Ba ka SÖ\·lediğim gibi 102 sene sonra .'. . 

1 
. . "f d 

1 
. . hl'l mi tir 

kalar İtalyan şapkası diye yutturula _ Fakat tezzetine doyum yoktur Heie .. ş · ' :-k mudafaa şahıt erının ı a e erını ta • ş · · ıdifP 
cak değil a? bcslevjci bassası eşsı'zdir. . ı duny~.d~ Y~~~acaklank bekkleyedn -~ı': 1 ederek, jandarman ın, t oför Caferin Müdafaa yapılacak ve karar bı 

.- bet gorundugu kadar or unç egı ı . . f" M'k ı· - ı ı k · Bandırma yoğurdu da, Çckmece yo· Kabil olsa da, o kaymaktan bir a - d' su kamyoneh ıle şo or ı ae ın tug a ece tır. ~ 
ğurdu da, hatta kolalı İstanbul yoğur- dama her gün yarım bardak içirilebil - ır. İMSET 
du da, halis Silivri yoğurdu dıye sü ·- se. Hani bizim pehlivanlarımız idma.· " · · ·--- - . · . ·~ · -- • · • · ·
rülür!.. na çekiliyorlar ya. Bence, buna hiç m- rinin altını ü-:tüne gctirscn, bir dirh~ın 

- Sili\.•ri yoğurdunu meşhur eden zum yok... Silivri yo~urdu bu'c-mazsın! .. ç·nde af:yon iptilisına 
karşı ~çılan mücadele 

nedir? Pehlivan!arımızı, mandmılarda ik;,. Hani, ~terzi kendı ı-:öküğünü dik--c -
- Sütünün ne!aset~! şer üçer aY bu kaymakla besleyin. On-ı mez!• derler. Onu~ ~i~i. m~mlekPtler 
- S ütünün nefasetı nereden gelir'? dan sonra göğsünüıü gere gere, dile - de kendi mahsullerını. ~ıy~mı~orlar de-
- Mer'alanmızın zenginliginden! diğmiz yere- yollayın... Eğer kainatıl rnek! .. Silivrililerin. Sılıvrı yogurdu ye-
Muhatabım, mer'aların zenginliğile, alt edip dönmezlerse, alnımda keçi dikleri çok nadirdir Bu. belki çok bol-

süt~ n~foaseti arasındaki münasebeti kuyruğu bitsin... i luğunu görmüş olmanın ~·erdiği bık -
Afyon kulJanan~arla afyon satanlar sürü sürü idaıll 
edi iyorlar, hükmün verilmesi birkaç dakika sürüyol tahı:un ıçın boşuna zahmet harcamama Ne ihtiyarlar gençleştirdi 0 kaymak?. kınlıktandır. Belki de, yogurdu?· dı~a-ı 

vakit bırakmadan ilave etti: Belleri bükük gelenler, çeliği bükecek rı.da buradan fazla para etmesınden - İn iliz ve Fransız 
- H~yvarun nefis süt \'ermesi, iyi halde gittiler!.. ı dır!.. • . . gaze~e.cri Çini n iğ-

ve temız gıda almasına bağlıdır. Bu • Arkadaşım, muhatabıma soruyor: Zaten bu, sade b~rada degıl, bır çok r sa sahne olmı· 
ralardaki çayırlarda, dünyanın en lez- - Baya biraz yoğurt bulduramaz mı-~ Y~rlerde de böyled•r ya... ~şa. bazı kısımlarm 
zetli, en besleyici v~ en nefis kokulu vız? Mesela Bursada Bursa. kec;tanesi, ı\. Jdan ·t mad 

• • '" w • • • a uyuş urucu 
otlan yetişir... Imalathane sahibi, beni hayrete dü· masya~a Amasya elması, Ka:·sende de satanlara ve ku1 
• Halbuki, faraza bir İstanbul ine~i, şüren. bir cevap veriyor: . . Kavse~~ p~stırması bulmak aynı dere - 1 lananlara karşı şid • 

lahanayla, pırasayla beslenir .. Bu yuL- -Imkan yok ... Şu anda, koca Sıl:v- ce?e guçtur. . 1 detli bir müc:ıdelc 

Okuyucularıma 
Cevap/arım 
Aksarayda Bay (B. B.) ·ye: 
Çok masrafla dahi giyirunek b:r 

hünerdir, yüksek terzinin elinden 
çıkmış, kusursuz bir elbise, giyin -
miye alışmamış, hatta güzel bir ka-
dının sırtında bile güzel durur san. 
mayınız. 

Giyinmesini bilen görgülü bir ka· 
dın sırtında ucuz bir elbise de olsa, 
giyinmeslıli bıhniyen görgüsüz, fa
kat güzel elbiseli kadından derhal 
ayırt edilebilir. Yalnız görmesim 
b.lmeli. 

* (H. K.) a: 

ne ve ablasına ayni zamanda mü -
racaat ediniz, nikahı askerliğinizin 
yapılmasından sonraya tehir etmiş 
olmanızdan şüpheye düşmüş olabi • 
lirler. Hakikaten de böyle gecikme· 
ler tehlikelid ir. Samimiyelinizi an. 
larıarsa anlaşmakta gecikmezler 
sıınırım. 

* Ayvalıkta (S. B. S.) e: 

Imalfıthaneden ayrılırken dıkkat e - . 
. d k' açıld <Tını yazıyor -d vorum: O~uz ki.ic;;ur yaşın a ı mu • ' varmak 

hatabımm, ve dos•umun, etrafnndaki lar. Gak~cyed'l ol 
- 1 .. k icin ta ıp e ı en v yaşlı başlı insanların agı1. arı sut o - . d' 

k 1 faZla kestırme ır. 
uyor... n~ ·~ t in bu 
Halbuki İstanbuld-ı. değil ya~1 ı bash .ı::x::rer..e v~rs 

insanların, me-med en yen i a vr· Im ış kestı. m~ yo un dm:~ 
süb\'anların ağızlan b le süt kokmu • ?an~ çı ması ber!

1 ınce.emelere a~ ı yor. 
Birde suvun kokusu yok derlE'r. Mü- olan suçlarda değil, 

· .. .. k k b' bilhassa meşhut cü· barek Istanbulda sutun ·o usunu ı!e b'k ed'l 
' rumlerde tat ı 1 

baslırıyor. , mcktedir. Bir adam 
Naci Sadullah 

afyon içerken veya 

Ba lm umu p:yasası sa~arken görüld~ 
. mu, derhal hususı 

Balmumu piyasasına durgunluk ar ız bir heyetin huzuru· 

Vak'a zikrediniz, cevap \'erelim. 
Sorduğunuz sualleri tahlil etmek 
için yıl, yazmak için de ciltlerce 
defter lazım. 

Hayatta muvaffak olanlar muth -
ka tahsil derecelerini sıra ile biti~~ • 
miş değillerdir. Bizzat hayat ta bir 
mekteptir. Hele ticaret alemi bu ha
yat mektebinin geniş bir tatbik sa
hasıdır. Bulunduğunuz yerde işe de· 
vam ediniz. Fakat fırsat buldukça 
biraz da okuyunuz. Tanıdığınız el· 
bet te iyi bir hoca vardır. Kcndisin· 
den sıra ile okunacak kitaplarm bir 
listesini lsteyiniz. Kendi kendinize 
kalanızı aydınlatmıya çalışınız. Ev
lenmiye gelince, ı 5 yaşını geçmeden 
evvel, kat'iyyen teşvjke kapılmayı-

,olmuştur. Almanyaya yeı:i ma~suldPn 1 na çıkarılır, suçu ~a 
bır defaya mahsus olmak uzcre ıhracat lıitlerin ifadelerı ilc 
yapılmış, ondan sonra arkası kesilmi~- de sabit oldu mu, 
tir. Tüccarın elindeki stoklar taleplere derhal hükmü veri· 
}carşı hazır bulunmaktadır. Fi~·atl2r, lir: Cezası idamdır. 
Karadeniz malının kilosu 88 - 90, he· Çin bir çok şey • 
yaz cinsinin kilosu 1 00 - 1 ~.5 kuruştur. le ı de olduğu gibi bu 
Anadoludaki balmun .~ tuccarları da cezanın tatbikı şek· 
bu durgunluk üzerine Istanbuldaki tüc linde de diğer mem 
,carlarla doğrudan doğı uya tema ·a geç leketlerden ta ma • 

,miGşleu··rmdirrü.' klerde Al nıan malları men :l~tı~ır: İdar;ıa n~nhküm edilen ~- sıkılmak suretiyle cezası verilıni~ dt!: 
dam clı kolu b?ğlı, bı~ muhafa1.a kıt l Bazan suçlu bir değil, üç beş, o ~ 

..J:Sir idam sah resi 

* Gönende Bay (A. Y.) a: 
Doğrudan doğruya kızın annesı • 

nız. 

TEYZE 

İktısat Vekaletinin emri üzerine Al- asının ortasında şehrm meydanındım B 1 1 d' _,_ d jd::ırtl 
· 'ti ·· •· f d b • k un nr ve\: ıgeıı an~asın an manyarlan gelmiş ve henüz gümrük _ geçırı r, munaaı tara ın an agırm<ı · . .. . hat 

ten çekilmemiş olan malların kıymetle suretiyle suçu ilan edilir. Sonra şehı in lırlcr. Ve cc.:.ct1erı de baştan 
ri tesbit e~ımiştir. Bütün mallar 5 mil kıyısına götürülür, orada diz çöktüru-1

1 

mış oı...ın tnbullara konulur, tıpkı 
yon 200 ibin mark1ık kadardır. liir ve arkasından kafasına bir kurşım Jerim:zde •:öı dt.i4ünuz gıbı. 



Oç aydanberi 
Kapıya gelen a • 

~ın. bayı sordu. 

~lırnetçi cevap ver· 
~i: 

- Bay banyoda, 

~di göremezsi -
~. 

Mukelı b&lo1ar aleminde : 

- Ze\'ciniz :elmedi mi bayan? 
- Gelmez olur mu, altındaki at o .... Tamyamaclınız mı? 

- Bu sabah dudağıma fazla 
"-i sürdüifunü nereden an • 
'-dın? 

- kocana rastgeldim; yüzüne ba· 
~ b.lgnpz anladım. 

-----------"-·-.. -·--------~ 
Detu Dil? 

ÇoJc çirkin bir adam anlatıyordu: 
- Bir tarihte ava meraklı idim. A

~ bol bir yerde bir kulübe yaptumıJ
::· günün birinde kulübeye dö~dü

m ~man ne göreyim. Koskoca .. 

Karallolda 
Şemsiyenizi bu bayın eırtında 

paralamışsınız, buna ne diyeceksiniz? 
- Beni aldatmıf. 
-Bay mı) 
-Hayır 
-Ya kim? 

Şemsiyeyi satan .. hiç bir zaman 
pamlanmaz diye satmıştı. 

*** 
lviD JOID 

Genç erkek, genç kadına sordu: 

- Evinize gelebilir miy.im? 
-Hay hay. 

-Evinizin yolunu öğretir misiniz) 

- Hay hay, belediye dairesinin ev• 

lenme memurluğundan g~ıp doğru 

evime gelebiliuiniz. 

*** 
Boğalayorum 

Adam denizde :idi, polis sahile geldı: 

·'ION POSTA 

At1yorlar 
Atıyordu: 

- Uludağa çık • 

tım, bir de baktım 

latanbul ayağırnın 
altında oiduğu gibi 

görünüyor. 

Öteki" de atıcılar-
dandı: 

- Biliyorum, de-

di, hen ogün pence

reden bakıyordum 

seni Uludağın tepe-

sinde görmÜftÜm .. 

hatta mendil bile 

salladım. 

- Bu gece güzel bir rüya gördüm, 
sen hana bir şapka almıştın. 
- Ayni riiyayı ben de gördiiın. 
Şimdi .saııa korkulu bir riiya gör -
düm .. diye anlatacakhm. 

........................... ·-···············--·········· .. 
lnete çeıenk 

Fakir köylünün bir ineği varmış. 

İnekgünün birinde ölüvermiş. Fak1r 

köylü tamdığı zengin şehirliye gidip 

haber ve rm iş: 

- lneğim öldü çok üzülüyorum. 

Zengin şehirli fakir köylüye acı • 

Trans Atiantikie kaybolan adam 
• 
Ingiltere güzett·k 
kraliçesı tevkif edildi 

Amerika dönüşü vapUTidan gok olan tahıs tanınmış 
bir aktördü, üzerinde 80,()()(} lira para vardı ve 
hadisege tekaddüm eden dakikalarde güzellik krali-

çesinin yanında bulunuyordu 
Birkaç gün evvel 

P a r i s isminde-.ki 
Fransız transatlan -
tik vapuru Ameri· 
ka dönüşü İngiliz 
sahillerine yakl~tı
ğı zaman geminin 
süvarisı Londra po
lisine bir telsiz yol
ladı. Bu telsiz tel
grafında : 

- Meşhur aktör 
Frank Vosper yolcu 
.l:arımızın arasınday 
dı, fakat dün cece 
esrarengiz bir §ekil· 
de vapurdan karbol 
du diyordu. 
Transatlantiğin sü 

varisinin bu kaybol 
ma hadisesi etrafın 
da edindiği ma
lumatı dkinci bir ~1 
sizle zabıtaya bil -

dirip bildirmediğini GeeUi'k krati,.esi Bayan Müriel Oxford 
hnmiyoruz. Fakat .... . .. 

"'"Yçum" uz" de ıo:endik. Fakat biraz son şu var ki vapur birkaç saat sonra In- u ... 
güterenin Pleymouth :!.imanına vardığı ra Bay Frank biraz başı ağndığını söy 
zaman bir romörkörle gelen İngifu. za liyerek karnaranın balkonuna çıktı. O 
bı tası güverteye çıkmış ve 19 3S ya~m- sırnda garson ge~i, büfeden istedi· 
da İngiliz güzeli olarak memleketini ğimiz şeyleri getirmişti. 
temsil etmiş olan Bayan Muriel Ox - -Bay Frankı çağınnız, dedim. Gar 
ford ile ar:kadaşı Bay Peter Vills'i tcv- son halkona çıktı ve bir saniye sonra 
kif etmiştir. dönerek orada 'kimse olmadığını söyle

Hadise ingilterede büyük bir hadise di. Balkondan b~ka yere gcçilemezdi. 
uyandırdı. Çünkü mevzuu bahsolan şa Bina.enaleyh arka.daiırnızın kaza ile de 
hısların üçü de manıftur. nize düşmüş olacağına hükınettik. 

Bir defa öldürülen, yahut ta öldü- Fakat genç kızın kamarasına bitişik 

"an bir maymun kulübede durmu -
)or tnu) Dcrhal nipn aldım. 

Oinleycnlerden biri atıldı. 

rüldüğü sanılan Bay Frank Vorper karnaranın yolcusu gece yarısı bir gü. 
hem bir tiyatro muharriri, hem de b:r rültü işitmişli Tahta bölmenin öte :t.a- · 
tiyatro aktörü idi. Eserleri beğcniliyor rafında yüksek sesle konu§uluyomu, 
du. Bu eserleri bizzat oynadığı zaman kimbilir belki de :ka1tga edili}·ordu. 

-Burada banyo yapılmaz, okuma- mış. da şiddetle alkışlanıyordu. Sonra şüp- Genç kız şu cevabı verdi : 
nız yok mu, levhayı okumadınız mı) - Size ne iyilik edebilirim? hcli olarak tevkif edilen genç ikıı. Ba· - Hayır, z.avadallı ~rank ılk'le ~a)idr d~~ 

~ ::- Tüfeğinizin namlosunu aynaya 
1 °&ru çevirmişsin iz. T etiğl çekince 

~kın ldı, değil mi? 

van Mu .. u.ı OKiord b"ır güzellik krali- ter Yilles arasın vga Ç tıgı ı.a· 
- Okurnam •var. levhayı da oltu • - Onu .siz bilirsiniz, ölmü• bir ., an;; 

T çesi seçilecek kadar güzeldi. Bundan sı asılsızdır. 
dum amma ben banyo yapmıyorum ineie ne yapılır. başka da sinema san'atkarlığına başla. Zabıtanın şüphesini uyandıran üç 
kaza ile denize düştüm, boğuluyorum. - A.aetse bir çelenk göndereyim 1. rnıştı. Holi\'utta da adı söyleniyorr!u. nokta vardır. 

------ ,__===='""'i'=== = ==- Zaten oradan da geliyordu. Genç kızla 1 - Üç kL~i o gece küçük b~r ~-
suç ortağı sanılan Bay Peter Vilh; ıse rada başbaşa eğlendiler. Bu cglenti es 

-
~ İçinizde Robeıısou Frozoe rontaDını okunıu~ 

•tıse yok mu? 

BU MEVSify1 
Cüı.clüz c~ ister ~cc.. 
ıı. --.vsa. .iiJdlıabardır_ 
fttttU§a1U1l ~ 

l ... ıw.evsinı ilkbahardır .. 

Tutulu rankesici 
c:--

) U~anı cebinde bulama 
•rıca karakola gitmiş: 
~ ....._ Cüzdanımı yankesiciler 

rptı! 

{)efh· · k di" · ""'dftı A şam evine gel-
~ Rı Zarnan dini paltosunu 
bdcebine götürdü. Cüzdan o-
" a 'd' ltı: 1 1 : hemen karakola koş-

Çq ....._ Cüzdanımı yankesiciler 
rpnl 

tQUıı anu.ş,. yonlışlıkla palto-
Ilut , cebıne koymuşum. 

Qurn. 

....._ Ceç k..ıldınız amma .• 

..._ Neye) 

- Yankesici tutuldu bilet 

iller taraf .çimen, çiçek, 
Se~k şimdi gerçek .. 
Bak herkes sevi!ecek, 
Bo mevsial itkbahardıc-

Mu1reli balotar aleminde : 

- Koeacıitm ııeret1esin7 

- Hani Bob, eastonumu atma~, s.,na getir tfiye 
bai'ırmışhm. 

iLKBAHAR 
Çıkalım ikn-a tlaea, 
Bak iş geltfi bu pia, 
Ateş sardı s~ağa, 

Bu mewim. ilkba.har4tr .. 

Se"(ilim ge!, gel haydi .. 
lkm lrir an evveJ haydi.. 
Hayat ne giizel haydi.. 
Bu menim ilkbahardu· •. 

Adarnma töre 
Yeni odacı, müdürden :ta • 

limat almıştı. Kc.ıpıya gelip 

kendisini istiyenlerin kim 

olduklarını soracak ona göre 

ceı·<lplar verocekti: 

Biri geldi, $Or<lu: 

- Siz müdürün das.t.u mu

sunuz. i' :ıçın mi gelldin1z, 
yok..a bit" a\a.ca'k'1 mısınız? 

-Her üçüyüm. 

- Öyleyse müdür bir .ay 

için seyahate _çıktı. 'Odasında 

meşgu1dür. Bugün burada 

yo'ktur 

bir iş adamı olarak tanınmıştı. nasınaa kavga ç.ıktığı jddia edildi 
2 - Aktôrün ha:va almak için çıklı· 

Bunun içindir ki bütün gazetecaer ğı balkondan kaza ile denize dü~mek 
hadisenin tellükine koyuldular. mümkün değildir. Adamın zorla 1utu· 

Genç kızla arkadaşının tevkif f!dil- lup, parmaklık üstüne kaldırılıp, deni 
melerinin sebebi o geccyı vapurdan ze atılması iazım gelir. 
kaybolan zatla birlikte geçırmiş oıma· 3 _ Kaybolanın üzerinde baılkuot 
larıdır. olarak 80 bin lira kadar bir par.a \•ar-

Genç kız diyor ki ; dı. 
- Bu, doğrudur. Vapurda son gec.-t'- Son haberlere bakılırsa Pleymut za.. 

nin .şerefine biraz eğlenmek isted~k. bıtası bir cinayet karşısında bulundu· 
Salon tenhaiaşmıştı. Ramaramda dR ğu zannında ısrar etmektedir. Yukarı· 
bir sandık şampanya vardı. Gidip ıçe· ki resimde Mis Müriel Oxfordu gör~-
lim, dedik. yorsunuz. 

r 

Ocr,elli nıemurların 
V azi getierin d~ 
Birnokta 
Ücr.etıi memur olan bir okuyucu· 

muz bi7.e şöyle lbir meseleden bah
setti: 

- Ben ıtam 6 ~-ıl önce ücııelle me
mUT olarak bir daireye intisap .et.tim. 
Bu müddet zarfında hem kendi ı~ı-

rni ~·aptım, hem de arasıra, inh lal 
eden b'fi~ik masaların işlerini gör
düm. Amirlerim hakkımda hep tak· 
dir gösterdiler. Bugün ae ayni fık'r. 

dedırler. Fakat bir derdlın \"ar: İ~gal 
etmektc ·olduğum yerin teşkihitla 
aslı muvazzaf memurluktur. F:.ıkat 

ben :bu yeri doldurduğum için bir 
diğeri aranmamıştır, ihtimal de bu· 
lWlmana§hr. Buna gü\•enerek .ücret 
li memurluktan muvazzafl~a g~ · 
rnek i_çin birkaç defalar mlıracaatia 

bulundum. Bir netice çıkmadı. Bana 
.öyle geli}·or ki, ehliyetini böyle .uzun 
.rıllar hizmetle isbat ,etmi§ .ücnelli bir 
memurun muvaz.zaflı8a nakli, ayni 
\'aı.iyette bulunanlar için ıbir te.şvjk 
o1acaktır.• 

* 1\iuvazzaf ve ücretli memw:ların 
,·aziret1eri bazı ahı·alde kanunla., .ba· 
zı ah\·alde de nizamnamelerle tesbit 
edilecktir. Fakat diğer tarafl.an hu 
okuyucumuzun .işaret ettiği noklıt da 
yen, düşünülen projede gözöniin~ a. 
1ınması icap edecek kadar .müh m • 
.dır. Meseleyi tetkike ~·.aze.diyor-

1'UZ. 

* Ünh•c.rsite ezcahane i, Bay Hü e-
)'in Kimti.J.e: 

Gösterdiğmiz alakaya -çok t~ek -
kür .ederiz. Ar.zularınız.ın j•npı~ması 
muhakkak .bize .de fayda ''er.ecektır . 
Ktsa bir .zaman içlnde tatb ka çalı~a· 
c ağız. 

.. 



Fenni Bahisler: 

Güneşteki Lekeler 
Bu lekelerle kış ve yaz mevsimlerinin şiddetli geçmesi 
arasında münasebet olduğu iddiaları doğru mudur? 
Güneş lekeleri me 

selesini işitm:~·en, 
gazetelerde bir veya 
bir kaç defa okumı· 
yan kari yok gibı • 
dir. 

Her hangi bir se. 
ne ahvali havaiye 
fazla karıştı mı, me 
se.a gayri tabii şid· 
detli kış. gayri ta· 
b"i vakitlerde iazla 
sıcak, uzun ve mu
tat haricinde fırtına 
lar oldu mu, hemen 
muntazam sufctte 
bu hava tebeddülat 
~1e teşe\ vüşatının 

gi.ıneşin lekelerine 
atfedıldiği görülür. 

Ilmi ahva!i hava. <.iüneşteki Jekelerden en büyüğünün Griniç 
i~·e mütehassısları rasathanesi tarafından alınan resmi 
ise güneş lekelerine daha başka hndi - ğuklar husule geliyormuş. 
sat ta isnat etmektedirler. Mesela bu Biz bu malumatı Cezayir üniversi ~ 
lekelerin çoğaldığı sırada, kutup fe • tesi fen müderrisi Mösyö (Petit Jean) 
cirlerinin de çoğaldığt pusulanın ::.ğ- isminde bir zatın eserinden telhis et· 
nesinde teşevvüşat vuku bulduğunu, ha tik. ·Bu fen adamı, güneşin lekeler.le, 
vadaki elektrik cereyanlarının intizamı kürrei arz üzerindeki hadisatı tabiiy~ 
nı kaybettiğini ve bunun neticesi olarnk arasında kat'i surette münasebct bu • 
telgraf ve telefon işlemelerinde de in- lunduğu kanaatile kırk sene tetkikatta 
tizamsızlıklar vukua geldiğim iddia e· bulunmuş ve nihayet yukarıda hüla • 
derler. saten bildirdiğimiz neticeleı·e Vasıl Ol-

Bu iddialar ne dereceye kadar doğ. muştur. 
rudur? Bu suale cevap vermeden ~v - Maamafih yarın gene ayni derecede 
vel güneş lekelerinin ne olduğunu tet· tetkikatta bulunmuş bir heyetşinasm 
kik edelim. veya alıvali havaiye aliminin çıkara]~ 

Güneşteki lekeler, bazan gözle gö • bunun tamamen aksini iddia etmiyc · 
rülecek kadar büyüktür, fakat ek-;e • ceğini ve güneş lekelerile yer yüzün
riyetle rasatlar bu lekeleri dürbünle gö deki gayri tabii ahvali havaiye arasın· 
rüp tetkik etmektedirler. da hiç bir münasebet olmadığını söy • 

İlmi nücum erbabı, şimdiye kadar lemiyeceğini de kimse kestiremcz. 
bu lekelerin mahiyeti hakkında itti . Biz gazetecilerin vazifesi ise alim~e
fak edememişlerdir. Şimdiye kadar bu rin, mütefenninlerin vakıt vakıt orta • 
lekeler hakkında en meşhur heyetşi . ya attıkları faraziye ve nazariye~eri 
naslar bile o kadar muhtelif nazariye. böyle telhis ederek karilerin pişi tet -
ler scrdetmişlerdir, ki bunlar;: birl<:>i· kik ve mütaleasına vazetmekten iba • 
tirerek kat'i bir nazar:yc kuı mağa h"· ret tir. 
men hemen imkan yoktur. 

Buna da bir hayli şaşmak iktiza e- - ~ · ---· - · - · · · · · · · ·~ · ·
der. Çünkü dünya rasathanelerinde ö. 
mürlerini1 semavatı tetkik ile geçir · 
mekte ol<!n rasıtların ecramı semavive 
hakkında verdikleri malumat ta baz~n 
akıllara durgunluk verecek derecede 

Saffet ScJaıni 

:Isabet vardır. 
Mesela ecsamı basiteden (Heliuın) 

jsmindeki gaz, yer yüzünde keşfedi! • 
meden evvel güneşte keşfedilmiş ve 
bunun kiışifi olan heyetşinas (Loe· 
k_eyer) ı 86~. de (tahlili tayfi) vasıta
sile bunu guneşte, arz üzerinde mcv
cu.t olmıyan bir gaz bulduğunu söyle
~ş,_ ~unun ~vsafını da tayin etmiş ve 
ısmını de guneşe nisbetle (H eliuro) 
koymuştur. 

. O zaman (Lockeyer) in bu ke~fıne 
ınannuyanlar olmuşsa da aradan vir· 
mi yedi sene geçtikten sonra 1 P.9.S 
(Ramsey) bu gazı yer yüzünde de ke§
federek evsafının, evvelce (Lockevcr) 
tarafından tayin edilen evsafın ~vni 
ol~uğunu hayretle müşahade etmiŞtır. 

Işte gök yüzündeki p~-amda ecsamı 
basiteyi bile yer yüzün~e oturup ta 
dürbünle keşfedecek kadar bazan isa
bet gösteren heyetşinaslar yarım asır
dan fazla zamandanberi güneşm leke· 
lerini tetkik ettikleri halde, bunların 
mahiyeti hakkında bir karar vererne _ 
mişlerdir. 

Çocuk elbisesi 

Şimdiki halde en ziyade ileriye sü . 
rülen faraziyeye nazaran, bu lekeler 
bazan münferit bir halde, bazan da 
grup ha' 1 de g6rülrnektedir, güneşin 
sathını örten ateşin gaz tabakasında 
h usule gelen teşev,·üşattan ibaret t;r. 
Yalnız lekelerin mahiyeti hakkında bu 
faraziyeyi ileri sürenler, bu lekelerin 
her on bir senede bir defa az çok mun
tazaman görülmesinin esbabını izah e· 
dememektedir1er. Filhakika ayni cesa. 
metteki lekeler her on bir senede gü -
neşin ayni manatıkında tarassut ediJ. 
mekte imiş. İşin garibi de bu lekeler 
bir görünüşte, mesela yer yüzünde 
gayri tabii sıcaklıkların zuhuruna mü
sadif iseler, müteakip on birinci sene. 
de de, bilakis gayri tabii soğuklar zu • 
hur ediyormuş. Bu suretle münavebe 
oile lekeler her yirmi iki senede ayni 
hadisatın münavebe ile tekerrürüne . Dört beş yaşlarındaki erkek çocuk
sebebiyet veriyorlarmış, yani 22 sene-ı)arı için pratik ve güzel bir takım. Bluz 
de bir sıcaklar, 22 senede bir de so • ):>eyaz lavabl, ipekliden, pantalon koyu 

SON POSTA 

Almanyada 
Münekkitlerin 
Başına gelenler 

Bir düzüne gazeteciye zorla 
cambazlık yaptırıldı 

Berlin, 6 (Mart) -Bir müddet evvel 
,rüyada bastıran garip bir kabusun hı. 
kayesini okumuştum. Kendisini ölmüş 
gören bfr balıkçının rüyası mevzuu ba
histi. Adam ölmüştü. Kıyamet günil u· 
yanmı.ştı. Sorguya çekiliyordu. Bütün 
şefaatlere rağmen cezasını çekmek ü
zere cehenneme yollanacaktı. Ora:la, 
dünyada iken altasına düşen balıkiara 

1 
çektirdiği ıztırapların ayni ceza ile cc. 
zalandırılacaktı. Yatağında çırpınıyor, 

1 
inliyor, bağırıyor, terledikçe terliyor· 
du. 

Tahmin ediyorum ki dün Propagan· 
da Nezaretinin meşhur daire müdürü 
ile karşılaşan gazete münekkitleı i bu 
rüyadaki ıztırabın aynini uyanık ola· 
rak çekmişlerdir. 

Hatırlarsınız belki: Bir müddet ön
ce Propaganda Nazırı Gobbels gazete 
münek'kitlerinin şahsen yapmaya ka
dir olmadıkları ~eyleri tenkit etm&eri 
ni menetmişti. 

Bir piyanisti mi tenkıl edeceksiniz, 

muhakkak pıyano çalmasını bilmelisi· 
niz. Bir kemancıdan mı bahsedeceksi· 
niz, siz de yayı çekchilrnek kudretine 
malik almalısınız. Kitaptan mı bahse. 
deceksiniz muharrir, tiyatrodan mı bah 
sedeceksiniz aktör olacaksınız. l;'akat 
bu, her şeyde ve her yerde· tatbik edile
bilir mi? Hükmü siz veriniz: N üren • 
berg şehrine sırf kızlardan mürekkep 
cambaz kumpanyası gelmişti. Cambaz
ların ipe çıkmak, daireden geçmek, pe
rende atmak gibi muiaıt bütün oyunla· 
rını yapıyorlar, üsteli:ıt tek veya toplu 
bedii danslar da yapıyorlardı. Nüre:n
bergde çıkan gazetelerin muharrirJeri 
bu kumpanyayı tenkit edince derhal 
Propaganda .Nezaretinin mümessili ta 
rafından çağıııldılar, top yekı.in bir 0 • 

tobüse bindirildiler. Tiyatroya götürül 
düler. Salon yarı karaniıktı. Ön sıra 
koltuklara şehir kıyafeti ile yer almtş 
olan tiyatro san'atkarlarından baska 
kimse yaktu. • 

Propaganda Nezaretinin mümessili 
münekkitleri sahneye çıkardı. Carr.baz 
ların bütün takımları yerli yerinde ha. 
zırdı : 

- Buyurunuz, beğenmediğiniz o . 
yunların nerelerini beğenmediğİnizi 
fülen gösteriniz, denildi. 

Nizamnameye göre mütehassıs olma 
dığınız bahsi ~enkit ederseniz ceza gö
rürsünüz. Binaenaleyh münekkitler ça 
resiz soyundular. Trapezlere yapıştı • 
lar, ahiaya puflaya izahat vermeye ko. 
yuldular. Sonra da dans bahsine geçti. 
ler. 

Ön sıra koltuklarda kendilerini ten
kit edenlerin bu vaziyetlerini gören 
genç kızlar kahkahadan kırılıyorlardı. 

Tahmin ederim ki bu mi.inekkit eien 
diler bir daha kolay kolay cambaz~ık 
ve dans tenkidi yapmayacaklardır. ···-······· ... ·························· .. ···············~ 
renk bir yünlü kumaştandır. Bluzun 
robasının kenarına carı kovanı• yapıl
mıştır. Arkada roba yok. Yakası yu _ 
varlak. Kenarlarına kendi kumaşından 
fırfır geçirilmiştir. Önünde ensiz bir 
band üzerine ufak sedef düğmeler iki 
,iki dikilmiştir. Kolları kısa. Ensiz düz 
birer kapak konulmuş. Pantalon blu
za düğmelenmektedir. 

Mart ll 

Atina da bir hafta: 

iki Yunanistan 
* * ~ ----------. 

Ağustos 1936 dan evvel politika münakaşaları içinde bocalıysn 
bir memleket ve bundan bıkıp usanmış olan bir Yunan milleti 
vardı. Komünizm tehliked abp yürümüştü. Finans itleri bozuktu. 
lktısadi bünye ve mali itibar uçuruma doğru sürükleniyordu. 
Yunanistan içtimai bakımından en geride gelen bir memleketti. 

Yazan : Ercümend Ekrem Ta lu 

Metaksas hükümetinin 1osyal eserlerinden 1 Kefisyada 
Penteli sanatoryomu 

Bugün Yunanistana giden bir ya · 
bancı, dost olsun, düşman olsun, naza
rı dikkatini memleketin idare tarzına 
tevcih edince ortada huzur ve sükiin 
ile yaşıyan bir millet, intizamla ~li • 
yen bir makine, ileriye ve kalkınmıya 
doğru bir hamle görür. 

Her tarafta, Fransızların tablı-ince, 
kadife eldiven giymiş demirden bir e. 
lin azimli, fakat incitıniyen tazyiki 
h!s:::olunmaktadır. 

Bu el, 6S yaşına rağmen maddi ve 
manevi dinçliğıni muhafaza eden baş· 
vekil General Metaksasın elidir. J 

Yunanistan gibi politikn münakaş~
larına, parti kavgalarına alışık b\ 
memlekette mütemadi mücadelelerden' 
bıkmış, usanmış, hatta kanıksamı~ o • 
lan halk diktatoryal olmasına rağmen 
bu rejimden hoşnuttur. Çünkü bu re. 
jimi kuran bir ferdin veya ki bir züm
renin ihtirasatı değil, hadisatın icap • 
ları, zaruretleridir. General Metaksas 

Son inkilap \'e rejim değişikliğinin 1 ~ "' 
ranın altın karşılığı gittikçe aza mt:ı tarihi olan 4 ağustos 1936 ya takad • 

.. 1 d y 14 ciaha da azalmakta idi. ... ..,. 
düm eden gun er e unan par amen~ Bir büyiik hamle ile bütçede muhıı; 
tosunda ı S meb'ustan ibaret küçi.i.k bir ·ye .... 

1 tasarrufla ~;apıldı. Fazla memurı ·t 
ekalliyet teşkil eyliyen so cenah müf- ler ilga, yüksek maaşlar tenzil, ı~1 • 
ritleri, diğer partilerin aralarındaki ih- yu 
tilaflardan ve nizadan istifade ederek masraflar menedildL Bu sayede, . dB 

narustanın mali itibarı daha z:ya devletin siyasasına hakim bir vaziyet 
b t .. sarsılmaktan kurtuldu. tı 

kazanmak gibi bir gara e gostermiş • Eski devirlerde, dost Yunanist~nı 
lerdi. b" ol • bir derdi de köylünün mal sahi ı • 

Onlar bu vaziyeti istismara kalkış • maması idi. Yeni hükiimet Maked~tı 
1 
.. 

tılar ve tabiatile ifrata düştüler. İkide yada kuruttuğu araziyi 28,000 çiftçı 9 

birde, bunların teşvikile patlak veren le arasında taksim ve tevzi ve bu to~ 
grevler, memleketin iktisadi bünyesi· rakları kendilerine uzun vadeli ucll 
ni, mali itibarını ve hatta siyasi em • bedelle temlik etti. 

1 

niyetini sarsmak istidadını gösterin • Bütün bu meseleler hakkında ~en 
ce, General Mctaksas bir darbei hü - disile görüşmek fırsatını buldugtl~ 
kiimet yapıp, kanunu esasinin bazı 1 başvekilin en yakın mesai arkadaşlf' .. 
hükümlerini muvakkaten iptal ile ida· rından bir zat, Bay Metaksasın icra~. 
reyi büsbütün kendi elinde topladı. tını, ve halk tarafından niçin sevi!ch 

Parlamento feshedilmiş, milletin ğini anlatıyorken: t 

nef'ine çalışan hüsnü niyet erbabının - Onun en çok sevinç ve iftihBrı 
mesaisine ket vuracak kimse kalma • duyduğu eser, biçarelerin, fıkara?!rı 
mıştı. ve hastaların ihtiyaçlarını tehvin 1~"" 

Memlekette baş gösteren, düzen ve başarmış olduğu şeylerdir.. diyo_r i~ 
baysallığı tehdide başlıyan komünizm Düşününiiz ki iki yıl evveline geJınC. 
tehlikesi önlenmiş, içerideki muzır ye kadar içtimai muavenet bakırnın ıJ 
propaganda ile ciddi surette cida1e gi· dan en geride bulunan Yunanista~ ~ 
rişilmişti. bir kaç ay içerisinde bu hayırlı ışle 

Lakin yeni büklımetin icraatı bu -
nunla kalmadı. Bir yandan kızı1 tehli· 
keyi hertaraf etmeğe çalışırken, Bay 
Metaksas iktisadi meseleleri de layık 
oldukları ehemmiyetle inceledi. işsiz
liğin önüne geçmek için iş saatlerı kı· 
sıldı, arnele ücretleri arttırıldı, kollPk· 
tif mukavele usulü ihdas olundu, yar· 
dım sandıkları tesis edildi. 

Küçük sanayi \'e küçük esnaf, hü 
kumetin mürakabesi altında birlikler 
teşkil ettiler. Bugün bu birlik usulü 
ile Yunanistan, Korporatif sisteme doğ 
ru gitmektedir. 

Bay Metaksas devletin idaresini 
münhasıran eline aldığı vakit, finans 
~lerini de bozuk bulmu§tu. Bütçe açı

500,000,000 drahmi harcıyabildi! 

Toplantılar : 

Kadıköy Halkevinde konferarı• 
und' Cuma akşamı saat 21 de evimiz saıorı pJ' 

Niyazi Tevfik Yükselen tarfından <EU ını l)lt 
ratorluğu ve Anadolu medeniyet!) adll nt' 
konferans verilecektir. Konferansdan f 
mandolin konseri vardır. Herkes gelebU r 

Halkevinde konferans 1 .. 

Bugün saat on yedi buçukta MUzele(0:ıs marı Kemal Altan tarafından Anndo }lıı.l"' 
Rumeliye geçen ilk eserlerlmizin izleri ıttit• 
kında Halkevinde bir konferans vertıece ,/ 

• p ......... - - · - · • .,.. _____ .... ~ 

il bir milyar drahmiyi geçiyordu; pa- ~-----------~ 



SiNEMA 

İlk filmimi nasıl çevirdim ? 
Arnerikaya giden dünya patinaj 

şampiyonu Sonja Henie 
başına neler geldiğini anla~ıyor 
Dünya patinaj şampiyonu olan Son· 1 

Ya Henie adındaki güzel Non·eçli kızın 1 
(Foks) film kumpanyası tarafından 
angaje edildiğini (Son Posta) okuyu • 
cularına haber vermiştik. 1 

Bir seneye yakın bir zamandan beri 
liolivutta bulunan Sonya Henie ancak 
bir film çevirebilmiştir. 

Bu yeni ve şirin yıldız (Nasıl fılm 
Çevirebildim) adında bir makale yaz ·ı 
mıştır. Çok meraklı olan bu yazıyı ay· 
nen aşağıya naklediyoruz: 

«- Nihayet ilk filmimi çevirebil • 
diın! .. Bir senedenberi Amerikadayım. 
I>atinaj üzerine bir fılın çevirmek hiç 
te kolay olmadı! Arnerikaya sarih bir 
gaycm olmaksızın gitmiştim. (Nev • 
York) ta patüıaj numaraları yaphm. 
lialk pek te rağbet göstermedi doğru • 
su ... 
~ hafta sonra (Holivud) a vardım. 

kırn olduğumu kimse bilmıyordu... İs· 
titraden şunu söyliyeyim ki Amerika • 
~a ne Avrupa şampiyonlarını, ne de 
sınerna yıldızlarını ve san'atkarlarını 
tanıyor lar! 

Los Angeleste numaralar yaptım. Bu 
~>ırada spora meraklı bir kaç san'atltar
la tanış1h.m. Bunlar: Marion Davies, 
nobert Taylordu. Onlar vasıtasile film 
Ve sinema muhitlerine girdim. 
Şirley Teınple ile tanışınam bana 

Çok fayda temin etti! Ona patinaj öğ
retmeğe başladım! Yaıj farkını bir ta • 
rafa ibırakarak <ieyeb!lirim ki ikimiz 
canciğeriz! 

Holivutta (Yirıni:nci asır- Foks) fnm 
k\lmpanyasına intisap ettim. Tabiatile 
lnesle~ uygun hazır da hiç bir sc • 
naryo yoktu. 

Vaktile tasarlanmış olan bir film se
nt aryosu vardı. Mevzuu.nu kısaca anla -

Sonja Henie ilk filminde 

ayım: 

b· «Bi,r yüzme şampiyonu olan güzel 
l' lt kız, spor sayesinde bütün ailesı ef· 
~ını kurtarıyordu. Bu senaryoda 

spordan maksat cyüzme• idi. 
Stüdyo müdürü yüzmeyi (patinaj) 

ile değiştirdi ve mesele haDoldu gitti! 
Bir hayli münakaşadan sonra bu fil

me cOne ina million• ismi kondu. cBir 

Sinema yıldızlarını hayli 
yoran bir "Sağ ve 

Sol, meselesi 
Fennen iabat edil 

~~Ştir ki bir insan 
~UZUnün bir tarafı 

at'iyyen diğer ta· 
l'afına benzeınemek 
ted· 
aı ır. Buna bizler 
li' dırış bile etmeyiz. 

akat sinema sa~ 
i tk~ 

arıan bu husus-
!: ı>ek titizdirler. 
qo}" 

ıvutta yıldız ve 
'San• 
ı atkarlar• yüz-
eri · · 

l' nın sağ ve sona-

l ını tesbit ettirmiıL 
erd· -ı-
. ır. Ona göre 

tıırn ç . 
f evırtmekte ve Ot ~ 
t ograf aldırtmak-
adırlar. 

l{ MeselA Klodet 
Olberin ·· ·· .. 

soı yuzunun 
fı tarafı sağ tara-
trı~dan daha güzel -

IŞ!., 

da~oris ŞövaJyenin 
g . ı sol tarafı daha 
Uzeımiş. 

va:.il.ın çevirdik leri 
<la ıt san'atkar1ar 
:ta;~a en gü?.el ta -
· arını göstermek 
ısterler 

Yeni sinema yıldızlarından Lilyan Parter filme 
ballamadan evvel makyajını düzelttiriyor 

01
13

u YUzden bir hayli mü~ülat hadis 
oı~r. (Sağ) veya (sol) lan daha güzel 

n sanatkarlardan birkaçını sayalım: 
iehrelerinin sağ tarafı güzel olanlar: 

onatd Colmann Varner Baxter, Mer 

le Oberon, Jeanette Mac Donald, Gloria 
Svarthout, Miriam Hopkins v.s. 

Çehrelerinin sol tarafı güzel olanlar: 
Marlene Dietrich, Loretta Young, Fre
deırik March, Silvia Sidney, Clodette 
Colbert, Maurice Chevalier v.s 

milyon içinde bir tane» demektir! 
Stüdyoda patinaj yeri yapmak çok 

zor oldu. İlk önce yapılan patinaj ma· 
halli pırıl pırıl parlıyordu. Bu parlak
lık düzgün bir film alınmasına mfıni 
oldu. Nihayet beyaz renkte bir mad • 
deden bir patinaj yeri yapıldı. Donmuş 
süt üzerinde patinaj yapıyorum san • 
dım! Bu patinaj mahallinin büyüklü· 
ğü 2000 metre murabbaında idi. Film 
haricinde hemen her gün burada doya 
doya kayıyorum ... 

Amerika hayatını hoş buldum. b"'oks 
kumpanyası ile mukavelem beş sene· 
~ktir. Bunun jçin burada bir ev al . 
dun. Babam Oslodaki evini sa t'h ve 
buraya geldi. 

Pek yakında Amerikada bir patinaJ 
turnesine çıkacağun.. Film çevirınek 
zevkli bir şey imiş .. Aklıma patinajı 
bırakıp doğrudan doğruya film san'at
karı olmak geliyor ... Bu san'at daha 
hoş, hem daha gelirli ... Hele baka~ım, 
bir kaç ay sonra niye karar vere~ -
ğim.• 

Fred Aster artık 
Cincer Rocers ile 
dans etmiyecek! ... 
Sinemanın ezeli çiftlerinden ]<""red 

Aster ile Cincer Rocersin biribirlerin
den ayrıJdıkları haberi arasıra ortaya 
çıkardı. 

Filvaki Stepping Toes filminde gü
zel Cincer Rocers baş dansöz rolünil ya 
pıyorsa da Fred Aster onunla değil, !a 
kat Hardet Hotcor adında yeni bir yıl 
dız ile dansetmektedir. 

Fred Aster çevirecek olduğu A dam
sel in Distress filminde Cincer Rocers 
in rol aldığı resmen bildiri~miştir. 
Yapı~an tecrübelerden anlaşıldığına 

göre Thed Aster - Ruby Kee1er çiftin:n 
dans numaraları §ayanı hayret netice· 
ler vermiştir. 

Cincer Rocersin bundan böyle c:ddi 
filmlerde rol alacağı muhakkak addcdil 
mektediT. 

Sayfa 9 

1 Habeş harbinin son perdesi 
Ras Desta nasıl öldü? 

İtalyanlara karşı mücadeleden vazgeçmiyen son 
Habeş kumandanının kurşuna dizilerek değil 

zehirlenerek öldürüldüğü iddia ediliyor 
S?n Ha beş kumandanı Ras Destanın f 

da ıtalyanlar tarafından yakalandığını 
ve derhal kurşuna dizildiğini ajanslar 
haber vermiljlerdi. Şimdi Fransız ga • 
zetelerinde görülen bir haber Ras Des
tanın kurşuna dizilerek değil, .zehirle -
nerek öldüğü rivayetlerini ortaya at -
maktadır. 

Bu hususta verilen malumatı naklet
meden evvel bu Habeş kumandanının 
hayatını anlatalım. 

Ras Desta çok cesur ve zeki bir a • 
dam dı. 

Habeşistanın belli başlı asil ailele
rinden birine mensuptu. Gençliğinden
beri memleketine ka~ı o kadar büyük 
bağlılık ve sadakat nişaneleri göster • 
miştir ki Haile Selasie ona yalnız en 
büyük nişanlarını vermekle kalmamış; 
onu kız kardeşi Prenses Temane Wors 
ile de evlendirmiştir. Haile Selasıe tah
tını, saadetini, şerefini ona medyun 
idi... 

Kralının tahtını korumak için dur
madan çalı~mış, çok uzun mücadelele
re girişmiştir. 

Ras Desta olrnıya idi, Haile Selasie 
daha 1932 senesinde tahtını kaybet -
miş olacak idi. 

1932 senesi başlangıcında sabık Ha· 
beş kralı büyük endişeye kapılmışt1 . 
Endişesinde haklı idi... Çünkü eski Ha
beş kralı Lic Yasu senelerdenberi ka • 
palı kaldığı Gocam hapishanesinden 
kaçınağa muvaffak olmuştu ... 
Habeş Rasıarından Hailu Tekla • 

hayrnanot Lic Yasunun firarında bü • 
yük bir ral oynamıştı. Bu ras, eski kra. 
lı bir papaz kıyafetine büründürmüş 
ve bu suretle kaçmasını tesbil etmişti. 

Uzun seneler hapiste kalmasına rağ
men Lic Yasunun taraftarlan günün 
birinde onun hapishaneden kurtulaca
ğma adeta iman etmişlerdi. 
Boş vakit geçirmenin tehlikeli oldu

ğunu idrak eden Lic Yasu hemen bir 
ordu toplamış ve Haile SeHisie ile har
be tutuşmuştu ... Pek te hakkı yokken 
kolayca tahta oturmuş olan Haile Se
!asieyi büyük bir korku kaplamış, Lic 
Yasunun hücumları karşısında kuman
danları mütereddit vaziyetler takın • 
mışlar, fakat bunların içinden yalnız 
bir tanesi kendisini ileri sürmüştü. 

Ras Desta bu hücumlar kar~ısında 
5000 Rabeşli cengaver ile Lic Yasunun 
iltica eylemi,'l olduğu eyaletin payi • 
tahtı bulunan Debra Markos üzerine 
yürümüş ve orada üç gün süren kanlı 
bir harpten sonra Lic Yasunun taraf • 
tarı olan Fitori Gessesse Beleni mağ -
hip ederek Lic Yasuyu yakalam1ş, ve 
Garanullata dağının en yüksek tepe
sindeki kayalıklara zincirlerle bağlat • 
mıştı. 

Bu vak'ada onun yararlığını takdir 
eden Haile Sclasi.e de ona kız karde -
şini vermişti... 

Ras Desta Habcş ordusunun en nam
dar kumandanlarından biri idi. Çok 
sert olmasına rağmen halk onu deEcc 
severdi.. Çok cesur ve çok inatçı idi. 

İtalyanlar Habeşistanda adım adım 
ilerlemekte iken Ras Nasibu mukave -
metten vaz geçmişti .. Mayşen harbin
den sonra da Ras Seyum İtalyanlara 
teslim ohnu:5tu ... 

Vehip Paşa Habe§isLanı terkcy]e -
mişti.. Ras Kassa, Londrada Picadilly
de eğlencelere dalmıştı... 

Ras Guksa deniz safasma çıkmıştı ... 
Haile Sclasie ise tacını, altın ve gii

müş takımlarını, mücevheratını to • 
parlıyarak Londrayı boylamıştı ... 
Ecdadının topraklarını müdafaa e • 

den bir tek Habeş kumandanı kalmış
tı... O da Ras Desta idi... Boş yere 
harbettiğ'ini bt;tiyordu... Fakat kah -
pece teslim olmak istemi_yordu ... Ku . 
mandanhk, askerlik şerefini korumak 
istiyordu ... En sadık arkadaşı Ras Ma
riam gibi harbederken ölmek istlyor· 
du ... 

Halbuki nasibi maalesef böyle değil-
miş... • 
Şimdi son Habeş kumandanının feci 

akibeti hakkında Fransız gazetelerin-

Ras Desta 

de gördüğünüz malfunatı nakledelim 
Bu gazeteler diyorlar ki: 

Ras Destanın feci akibeti kanunu 
ni iptidasında karariaşmış idi ... 

(Roma) dan alınan telgraflar ken -
disinin esir edildiğini ve kurşuna di • 
zildiğini bildiriyorlardı. 

Halbuk Ras Desta umumi kararga
hını Habeşistanın cenubunda Majı ci· 
varında kurmuştu. 

İtalyan kollarına hep oradan saldır· 
makta idi... Yaptığı şiddetli ve yıldı • 
rım gibi akınlar Grazianinin ordusuna 
çok zayiat verdiriyordu. Desta hemen 
her gün akınlar yapıyordu. MareşaJ 
Graziani işe artık halime vermek id ~ 
liyor, ve bunun için Ras Destanın ba· 
şını getirene 200,000 frank verilece • 
ğini ilan ediyordu. 

Teşrinisani sonunda İtalyan istihba· 
rat zabitleri Rasın bazı zabitleri ile te 
masa girişmişlerdi. .. Fakat müzakerat 
ilertlell" '.}ordu.. Nihayet gayr'i m em • 
nun Haoeş zabitler~ İtalyanlara bazı ' 
malümat verdiler. ıtalyan kumandan· 
lığı bunların vermiş oldukları malfıma
tın doğru olup olmadığını anlamak ga. 
yesile bir tayyare filosu ile istikşafat 
yaptırttılar ... Habeş zabitlerinin yalan 
söylemedikleri anlaşılmıştı! 

Ras Desta sahiden Majide bulun -
makta idi. 

Fakat İtalyan kumandanlığına Ras 
Destanın sırrını satmış olan Ato Agiye, 
narnındaki Habeş zabiti yaptığımı. çok 
nadim oldu ve işi olduğu gibi Ras Des
taya itiraf elti. Cürüm ortaklarının da 
isimlerini verdi. Ras Desta bu hainleri 
derhal vakalattı... Yakalanan otu7 
Amhari ~ezalarını derhal ve çok feci 
şekilde gördüler ... Bunların içinde Ci·' 
cika muharebesinde kahramanca harb 
etmiş olan ve sağ kolunu kaybeden bir 
muharip te vardı ... Bu muharibin ar
kadaşlarından beş tanesi Dcstadan o • 
nun intikamını almağa ahdettiler. 

Fakat o sıralarda Ras Desta Adısa • 
baba üzerine yürüyüşe hazırlamakla 
meşguldü! Ras bu arzusunu kuvveden 
fiile çıkaramadı .. Desta bu beş sdamın 
hayatına kastedeceklerinden haberdar 
edildi. Fakat o buna bir türlü inanma· 
dı. 

Ras Destanın maiyctinde bir arap 
cengfıveri bulunmakta idi. ll şubatta 
memleketine dönecek olan bu cengfı • 
ver Ras Desta ile vedalaşırken sakın~ 
masını ve hassatan yiyeccklerinı mua
yene cttirmesini söyledi. 

Ra s buna da inanmadı... Omuz sil k· 
ti! .. Kendisini bir Babeşin öldürmh c -
ceğinc iman getirmişti. Hakikat<'n de 
öyle idi! Habeş halkı üzerinde deh~ct
li bir otoritesi \'aı dı ... 

Fakat hainlerin başlıca silahı zchiı 

idi... 
Nihavet bir gün Ras Destayı zehir • 

lemege muvaffak oldular ... Ve bu ce· 
sur Habeş kumandanı harbederken de
ğil, odasında kıvrana kıvrana oldü ... 
Katiller de cesedıni derhal İtalyanlara 
teslim ettiler. 



. 
1(} Sayfa 'SON POSTA Mart ll 

• Konuşma: Hatay n lıaric A en Bir roman z m kongresi 
çal şm ya başla 

( Battarafı ı iDd kil eden pıojenm mzumlu ve esasl'r hüı NcıruUalı Aıaç. 
Cenevre, ı o - Anadolu Ajansının 

hususi muhabiri bildiriyor : 
kümlerini müzakere etmek suretne Bizim şairlerimiz ekseriya pek az 
konsey tarafından 7' Kinnnusanide yaza:ı:Iar; çoğunun da eseri :Küçük ve· 

Sancağın statüsünü ve teşkilatı esa· tasvip e~ bulunan rapordaki pren: ya bfiyükçe bir kitaptan ibaret !kalır. 
siye kanu.nıınu hazırlaiildkla mükellef. siplerin tetkikine de:vam eylemiştix. Faruk Nafiz Çamlıbel öyle değildır: 
olan eksperler komitesi, dün öğleden Bu suretle komite Sancağın harici her yıl değilse de sık sık onun bir şiir 

• r • _ ' • ' kitabını okuyoruz. Bu yıl da Akar su'· (Baştarafı 1 inci sayfada) standardizasyonun bütün mallarımııa 
sonra mesaisine devam etmi§.tir. ışlerının mustakbei ~daresın.e, be~.el - yu çıKardı. 0 küab hakkında bir şey Kongreye Aydın, İzmir, Manisa mebus birden teşmil edilip edilmi:yeceğini sor• 
: Komite, kendisine çizdıği çalışma u- mi1el anlaşmalann ımzası ıle kat ıyet söyliyecek değilim : şairin san'ati, ka • ları da iştirak etmiştir. Bugüııkii top- muşlardı. Bu münasebetle kendilerine 
sulü dairesinde Bay Nurnan Menemen: kesbedişine ve Suriye devleti ile para rilerce malfundur. Bugün Türkiye'de, lantıda ihracat, ziraat ve temenni nam Ş:(iyle dediğimi sanıyorum: 
cioğlu tarafından tevdi edilen ve komi· sistemi fttl:hadma dair olan mesefeleri edebiyatla meşgul, genç; ihtiyar. her- larile üç encümen ayrıinuştır. Stanciardizasyonu bir moda işi te· 
tenin çalışma: UllSllr.fur.ındanı birini teş nazan di'ltkatten geçirmi~ir. kesin onun hakkında tei>eiJür etmiş bir Müzaierelere öğleden sonra da de· lak:ki etmiyorum. Amatör insanlar de· 

--------·- fikri vardır; dernek ki tenkid, onu ta - vam.: ~tir. gıv 'li-z. Memleket için. milli ekonomi i· 
~.ı.,·m ..__,~ ı-ı-.:ı· traek r:. • t' d Ankara, ro ('L'elefunla) - Üzüm kon . 

ıge enCI eTı'e değıld'rr. Geı:çf tenkıdin, onun eseri gresini. açan İktısat Vekili Celal Bayar y r.-
lal· i u.tL f Dil •t l nıuııa.A., CtJ\,Uım e mecuuı:ıye ın e .-in, maddi menfaat -tireeek fayda~ 

Bir lami i hakkında bir hüküm vermek vazifesi irat ettiği nutukta kongreye iştirak e• bit yol olduğuna kanaat etti~miz için~ 
}VJ'Ücade/e de vardır; fakat: bu işi de zamana

1 
sak- denle.re teşekküı: et.t.ikt.en. sonra demiş dir ki, .tandardizasyon menuana e-(B~ı 1. ci )ı 

tmda çalışacak evsafı haiz nddolun 
cağıuı tebarüz ettirmekteclir._ 
\' e!cllet emrinde,. maiy:llınde bu!a

n memurliırı sevk, id re- ve onların 
1faalıy,.tleri!e yakmdan aTaWan olma

mecbur bulunan malmiidirü. dd-
terdar gibi amirlerin bütün vazıyet 

hareketlerden hüyü bi: ·uııyet 
· ı·it:ri bulunduğun~ şimcii'dı:ı! s 

ış:~ı i iyi yapınıyan veyn Takasıili 

· sten•n memur ve amirler &akkında 
dd .:ı 1! cezalar tatbik olunaa{;ıot bil~ 
mı:ı:ır. 

K,u·a maliye idareterindeki miin
hnlb··:! ~lınac~ m~murların tayın ıl<.· 
intihabmda ait olduğu mal müdür:e· 
rınin innasma lüzum gö'rülmeden sa

dece defterdarların inhası üzerine mu
amele yapıTarak emrivakiler Üıdaa e
Clildığı ve ~dan alınan memurfarın 
imtihıana. bıiıi:. tutulmadığı anl~ı'lxıwr 

İstanbul belediyesi dil.ec.cilikle çok 
esaslı surette mücadel.ey.e karar ve::mı:j 
bulunmaktadır. Belediye, İstanbul ı:o
kakfannı difencile:rden temizlemcsğe 
uğraşırken, viHlyetlerden hastarık ve 
saire gibi sebeplerle gererek paraları 
olmadığından doiayı burada di1encili • 
ğe başlayan b~ok aceze ife karş:ıl':ı~ 
maktaetır ki, bu halin devamı mücad'e· 
tede muvaffakıyetsiz'Iiğe ba~ıca amil 
olmaktadır. İstanbul vilayet ve beledi
yesi bu halden dolayı DafıHiye Veka~ 
retine rnüracaat1a haklı olarak şiltaj1\:!t 
te bulunmuştur. Dahiliye VekaTeti, İs
tanbul Vilayet ve Belediyesinin bu şi· 
kayetini nazan dikkate almış ve fstan· 
bula en fazla aceze gönderdikleri an· 
laşılan Çorum, Trabzon, Samson, Gi~ 
resun, Ordu, Sinop, Kastamonu, Zon· 
gu!dak, Bol'u, Kocaeli, Bursa, Balıkesir 
vilayetlerile Trakya umumi müfett!ş1i~ 
ğine bu: hususta bir tamim yapmL~ır. 
Ba: tamirnde acezenin belediyeler t.2ra 

tır· fmdan: ellerine vesika verilerek İsta~ 
Maliye Vdı:aleti bu hmru~ verdi~ bula gönderilmeme'ler:ine dikka:t edil;.. 

ği bir kanırrria. kaza ~ye amirinin mest ve bunların mahan~ hükümet ve 
'nhası ve kaymakamlrğtn tambi olıv. 1 belediye hastahanelerinde tedavi: aili
dıkc;a tayini-er yapıhnamasma, yiibek na alınmalanna ~lması Jc.at'i olarak 
'mektep mezunu olmıyanlardan maliye bildiril!ıılı_W'k_ted_ir_. _____ _ 
memwfuğuna girmek isteyenlerin dü~ 
ul imtihanlarına tabi tııtuimalarına 

son: deı:ece itina edifm.esini alakadarfa-

Silivride spo1cular 
Müzaheret bekliyorlar 

xa. bildiuni~tir. Silmi (Husosi) - Silivride spor 

Sifivride Türh~e çok mühmel bir 1\afdedir. Filvaki bu-
~ rada Sifi'vri idrnan yurtlu adlı hir ku-

K on 11$111lgan !J Jr. l lübü vardu. Fakat bu ku lup alakasız-
Cezalarrdırıldı lık. yüzünden o kadar sönük kaltll.lŞ -

(Başta.rafı 1 iDci sayCada) ~ !-" ki bu yüzden Silinide canlı bir spoz 
İstanbul vilayetine bağ!ı Sflivri ka~ harduti beklenemez. 

zası belediyesi de türkçeden ~a~ka dil Si.lmi Idrnan ymdu hımıp,. pencere-
ile konu"'","""'sını yasak etmıştır. Bu le . '-- L..._L 1 clö"k'"'- bi ~o.u.u- . . ~ • n ve ..apısı ~ırı.r;;. sıva arı u~~; r, 
hususta Silivri muhabırımız §U malu • L~ _..ı_ ._. . • '--- - ı_ 1 t:..! • 

d
. oın-.., ~ımınm r;;KK:agı ıurı mış, ıtımı--

matı vermekte ıı-. · h _,ı:..-ı .. dal 
Silivri (Hususi) - Siiivri beledfy~ nın ta tcm ~u ~u~ san ye ve ma-

si, türkçeden ba~ka bir lisanla konu~an S'llla~f~ m~~!1~ ~r oda~a bulunuyor. 
ıard .. n beş lira ceza alınmasına karar De-rısı eskımış kohne bır topla. renk
vemı'şti.r. Kararın ilirnından sonra ak- feri solı:nuş bir kaç formadan ~ka 
si §ekilde hareket eden üç kişiden ceza maTzernesi olmayan bu kuTüp men ~ 
lmmıştır. upları Silivrinin spoı:aı me.rak1ı.. fakat 

ÇanpiJzar kazaSI varlıksız gençleridir. Hiç kimseden 

B. (H A) r~~ ,_.. yardım görmeden aralannda topladık-
ıga ususı - ~pazar a;oy . k: 

h. · · L-- _ k . ol D ian bir ka-ç k.~la knı:duklan teşe • 
na ıyes.ınını BALa I"M! ezı ması a- k .. I.. ı hi 
biliye Vdtalıı:::tiııce tekarrür eder etmez u u ~tmıya çal~n .• gelnç ers·ıı -
P k·· ... ı.:.~'-- k • . l raz muzaheret ve alak.a gOf'se er r vzar o;, nııcs pe se..vmmtş cr ve şen- . . I fr:: 

li:oLJ I rd n._ k -..._ B ı·l_ rı de murlaka göze çarpacak bır var ı 
·~er yapnrış a ır. DU' a~DO, a IKe- .. ki d' 
. 'f ~ l "' gosterece er ır. sn-le Çanakkale arasmda şr auı r rcasue . . 
tanınmış. ve havasının, suyunun gü- Yenrcede ev kıraları 
zdliğile ~öhret kazanmıştır. Yen ice {Hususi) - Belediye medi--

Çanpazar köyünün halkı faaliyete si bütüı.ı kiralık evleri ÜÇ nıfa ayır -
geçerek binalarını, dükkanlatı.nı. tamire ı:nıştır. Belediyenİn verdiği karara gö
ba-\'lamışlardır. re en iüb evler. dört. iki odahlar iki 

Buraya şehrimizden elli köy ayrıl - ve tek odalıfaF" biF liraya veril-ecektir. 
mLŞtır. Kaza. merkezinde yumurt nın ÜÇÜ 

Adapazarında lıir mahkümfyd beş kuruştur. Süt ve yoğurt pahalıdrr. 
Ad':IJX!zan <Hasusil -2'7,515 lira lhtBiistan Hele tereyagı· bulmal: fıemen hemen 

111 Ad:apaı:mn. inhfi;u :td::ı.resii mubasebedsl 
ı.ı rmuerm mevlw!en ağır cna m:ıhk~ imkan8lzdrr. Dört sınıflı ofan kaza ilk 
sinde yapılmakta olan duru,rnası bltirilml.t- mektebi gelecek sene tam devreli ola
t.lr. Dııru§ma sonunda Muammer beş sene on caktır. 
ay a~ır hapse ve parayr da aynen ödeme~e 

hknm edilmf.ştir. Baş öğretmen Tevfik fıalkı ir~t et-
p:ıartd:ırın Ran. Kumımun::ı mektedir. Kaza merkezinin etrafı ke-

yardımları sÜ bir çam ormamdır. Odunun arahası 
Ado'l3zarı (Hususi) - Kurban bayrıımı 

rnünnsebctDe kazamız Hava Kurumu kurban- 50 kuruştur. 
lık koyun ve dertlerden b~ bin lira hfısıliit Kasaplardan Ali çavuşun koyun 
elde e•mitir. Bu seneki Hasılat geoen sene - kestiği- biçalt ve aatula domuz kesip 
kinden üc; bln Hra fazladır. Adapazarlılar 
fiçuncn tayynreterlnf verrneğe hazırlanıyor- yüzerek sucuk yapmağa kalkaşması 

r. üzerine belecijyece derhal dükkanı kar-
ndi nri. ~lt r se~t mi! J k d' · 1 d 1 İzr · \en bildiriliyor: pan mış ve en ısı ceza an ırı mıştır. 

Bur da Kemer caddesinde bir evde otu - lt 
ran ı ..... ıa ve Patk tsrnindeki :ın:ı o~atun son alya - Macaristan 
günlC''"de birdenbire zengl~"'leştikleri görül • Roma, 10 (A.A.) _ B. Ciano ile 
m~. h-ızı kimseler bunların ot.urduklan ev-
de bir deflne bulduklarını zabıtnya haber Romadaki Macar sefiri, 4 temmuz 
TerlT'' '"rtlfr. Zabıtn evde y:ıptıgı arnm:ıda 1!128 tarihli İtalyan _ Ma.car ticaret iti
şllte!<>'-" [çinde 2lQ Türk al nn btılmuştu!'. lAf f .. · ·ı 
Ann "" oğul btt altınların kendilerine alt oı~ a ını talyan mustemlekelerıne teşmı 
duP.ıı ı söylemi"lerdlr. Fakat. ist.lcvap edi- eden bir itilafname imza etmişlerdir. 
ıen ı -ı kım"'*'" bunların fakir bir göçmen y;-iJa:;dıkb.~~-ııkua etmektedtrt~r":"'iabit.& 
nlr!t . ını, şimdiye kadar faldrane bir ha- tnhkikatma. devam etmektedirler. 

larrmağa I.ayık olanı olınıyandan enı tir ki: hemmiyet verdik ve vereceğiz ve ınah· 
isa'f)etie ayıran hakime, bırak.aöfliriz. Arkadaşlar, süllerimizin en müh.imlerinden ba.fia· 
Hem Faruk Nafiz çamTıbcl: henüz Ticaret ve Sanayii odalarırun, son yarak bu yolda ilerliyeceğfz. 
gençtir:~ belki de asıl yaratıcılık çağına dördüncü wnumi kongresinde, ili:r:acat Bu sözTeri, ouracfa hamlatmakta, 
dafra yeni gj.:r:ıniştir. Şımdiye kad3x mallarımxnn teş.kiiat'landırılması ve şu itibarTa menfaat görcfiim: 
hayli yazdiğını söyledim; bu, vereceği- her birinin hususiye:tlenine göre stan- Bugün çelcirdeksiz kuru üzümü ele. 
ni a:ı:tık verefi demek değilcfr. Asıl gü~ dardize veya tipize edillnes~ UZUJll Doy almış bulunmamızın seoeb4 bu nevl, 

n .:ı~ •. .....ı·ao'Oeg· ulac:tı k ...,.;.,..; lu münakaşa ed'1"'-rc:r+;, O ış· fn l"fık haya 
ze.., au.u.u &......,... e -ı raca es"' ...... ~ ~-~ ~- üzü_mlerimizin bir an evvel tiplerinin 
bundan sonra yazması çok kabildir. ti bir: mesele olaraK: ele alınmas~ karaı: la 

Hem Faruk Nafiz Çamlıbel, kendi _ laştı~ Buı karaıiliımı sureti: ve ~e.smen te~b~t edilme~n~ ~~dar. ı 
sine mr: saEı:ada temin ettiği ~Iıretle bilhassa standardizasyona ait oran: kı- ıc;ınt de. mıllı ttonomurua: ıçın de, .. e
ikti:fa: edecek adamlardan d.eğcldir.. smılan, ayn birer öro~ür halüıde, size hemmiyetli ve maddi bir menfaat ~· 
Şimdiye kadar- yalnız. §air olarak ta - takdim edllecekt.fr. BUniaınn bir defa; miİf bulımdıığumdan dolayıdır. 
nı~tı ~ti:y:atro eserterini unutmuyo- daha: ha~lanmasıru:fu. fayda mülallaz<i Çelcirdeksiz ku.:nı üzüm, bizim hati~ 
rum;; fakat oriliu; da, yalnız manzum etmekteymı. ci t'icaretimf~de daima ikinei veya a-
olcftrldarı için, oütün bünyeleri itibari- .. . 1\t.i.~ ~ . .. . . çünc:ü deıtecede yer alan biT madde<fir. 
le edebiyatın §ÜI kolı.mcfundi). Bu vıl Turkiye: harıcı ticareti, 'L'u:rkiye mıl~ 5enecfe vasari sekiz miTyon lira geti· 
lık romanını da .... L. .. rdı- y-•.ı- ~ - _ li kalkınmasının vasrtast ve en bü;y,ük 1. h 'h 

~.&.<>4 • uuu. yagmu . .. .. ren, bu kıymet ı ma sul ı racatımızın, 
ru (l) temınatı.dır. Bu kacfur şümullü ve e - I"" il . d·-· 1 .:r_ Tm 

-.:r. .k N-.r.·- ,... __ ,._"- l b"""'"" t hemmiyetli bir milli gelir bir milli ser u mı yon a.etır ıg_ı yı wa o uşwr: 
.r·aru aıu. ~uue, Ur.r ..._... e · ~ 1":"' T r:_ k b' kadir · aa1 k. !C:...~ı 
ı..ıı..-:·-ı d ~r,.,.,.,~ ll..!- ~ .ı.::· l - vet 'tolunu, sadece bir kısım va:tanda!i! r a:z.ıa aı.ara , u: şm ı ua 

şeuu~ er en .ı~ uu: san:a&.A.ör o J halind d.e ·ı~ ı· · L· 1ci ~ 
d - ·lk romanına fevka'.de b' furın takdl:rine bırakmak ve hükUmet- e ı1ave etme ı.yım "-1~ çe ı ugunu, ı .:.a zor ::r .L ~__. ktı .. .. 'h mızd 
mevzu seçmeide de göstermiş: y b çe seyirci kalına~a inıfcan yoktur. Hü- ucıuız. ru uzum ı racatı a. nwn:a 
yaPuıru, daima • peşinde koşan, kiimet. bu mese:Iede!ti rolünü, alaka.daı: ra ve tip tatbikatı, diğer ilıraı:at maci· 
fakat bütün arzusuna rağmen bin türlü ların menfaati ve :milli menfaatammL c!!lerimizcleJci ta.tbi.kattaı:ı: çok. önce ,, 
ihtirasa, insanı yükselten de\~r bir zin icaplarına uygun öir şekiide ciddi- fi.tleuı ba.,lamıştır 
lhtirasa eremiyen, ömrünün sonuna yetle ifa edecek:U:· Şu halde çekircfelCsiz kunı iizüııt, 
kadar sadece bir czanparaıı olarak kai- Mi 1 menıleketimize, her yıl yüksek bir~· 
mağa mahklım bir: adamın romanıdır. Milli ""e hakiki ~~t. d~ı vet temin etmekte olması, üzerinde ti~ 
Bü...,-;ır bir mevzu dedim· don Juan'ın men.fiıat demek olan milli ekononu.rcap. r_ • b ,_ nd ..ıc...l!. c_,. ,.A}t· 

:J....... • .. u:stırme aıtımı an Od.lıa ıazıa r-
talıl'ili Fakat don Juan tragedlası olan lan her ~eyden oncecfi:r. Kongrcmmm l~ 1: [ • 'b ·ı b u~ 

d ka rla · le ı:. teb .. t .. ~1. şı mış, ou unxnası itı arı e, u ınevzıı bir adamdır; Faruk Nafiz Çam.lıbel ise a ra ny uumı anız e ı.ua:e- • . • 
Y "U' ~ • k h Ah g~hıden c:üphem yoktun Sadece tabiii \'C llk oTarak ele almış bulunmamı.z:da. ısa 

ı z ı agmuru nun a ramanı • -ı • 

med Ziya'yı tamamile iradesiz~ t:ama - güzel mal . yetiştinn~ m:S~ b~trr.ı~ş bet de ~ardır: . .. .. . eti 
miie boş bir adam olarak göst.eı:mis. olmaz. Pıyasanın ve ticaretın ıstekfıtrı- Vazı~leııınm hüyuk memmıy 
O. uzunca bir ıztıraba, feleğin bin sill;- ne uygun ve rakipierin tekn.ikleri.tı:e: üs karşısmda. bütün arkadaşlara 
sine bile lfıyık olmıyan brr adamdır. tün ve hiç değilse müsavi şekilde, onu fakiyeder t~ ederim. M~ 
Kendisinin boş bir adam olduğunu bi- hazırlamak ve satışını temin etmek la· lerinizi, hükumet narnma yalhn.dan er 
lir; fakat hayatında hiç bir zaman sar- z:ımchr. kip edeceğim. 
sılmıyacaktır. O kadar ki hayatında Standa.rcli.zasi)foa Hepinix hoş- ge[di'nrz. 
bir kaç kadmm. bir kaç kızın bayatını Standardizasyon dediğimiz ::ıaman, (Al kışlar) 
zehir:ledikt~n sonra bundan büyük bir lıu zarureti ve bu men.faatleıri göz ö · -=----=-------
vicdan azabı duymıyacak, hatta bu nünde- tutmuş lıulunuyQ!:u.z. Ticaret o· 
günahlarırun cezasınıı çekmiye<:ektir: dalart kongresinin çok ehemml)!et ver 
bir kere evlenmi~ti. bir daha evlenec-ek di,C~i bu mevzuu:. kanun ile teyit ~tmek 
ve hiç ~üphesiz ki ikinci kadım da bir istedik ve harici ticaretimizin kontrolü 
gün bırakıp bl.r iiçüncüsüni:i ahcaık. i~ J::rüyük mmet meclisi, meıı't ta~iş 
bir çoklan ile de gönül eğ,leıdirecek • kanununa ek olarak bize yeni bir ka~ 
ür ... lik romanına böyle bir- menu nun bafı:'letti. Bu kanun, atılmJ:i, ilk a
seçtiği için Faruk Nafiz Çamltbefi ger· dımdır. Bu istikamette almacak karar 
;ekten tebrik ederim. Görüyorsunuz ki ların, tatb~kını teminı edecek, bir kuv
romanını.n kahramanı sevimli. biç. ol- vettir. 

Karar)aırm mazsa alitka ile. takib edilmeğe değer 
bir adam diye. göster:mek için; hiç brr 
şey yapmamış; aloelide,ha:tıta bayağı 
ruhlu bir adamın hayatını göstererek 
hüyük bir roman yazmak istemiş.. Mu
vaffak olduğunu söyliyebilmek. iste-r • 
dirn; ne yapayun ki buna kani değjlim. 
Çok zor h!r işe girişmiş:. onu ~lia -
bilmesi bir barilca saıyrhrdı: böyle biır 
mevz:n ile muvaffakiyetsizliğe U'ğra -
rrı;c. kolay bf:r mevzuda muvaffak oJ.. 
maktan çok sereflidir. 

Yıldız Yağmuru'nun kusurları neler
dir? Kitabı okuyun, siz de g·· eceksi · 

Tatbikat ve teknik bakımından, aı.;,. 

kadaı:ların da mütaleasını aldıktan 

sol'll"a, v.aracağımız kararlann, tama • 
men tatbikını temin için sarsılmaz bir 
azim ile yürüyeceğiz~ Bu, tüccarım•zm 
kabiliyetine, moraline itimatsı:zllğuruı: 
dan değildir~ Bilakis tam bir' itimadı -
mız \-ardır. Bunu h.ukukileştiırmek ıa
zımdır. Mesela hir f:üccarm bonosunu, 
gününde ödemesi Taı;rmdır. Bu mo=-ali
tenfn icabıdır. Fakat ö'demezse protes
t<> edilir. Bu da bunllD nuni müeyyi: 
desidir. 

niz. Ahmet Ziva'nın var oldu~una bir 
türlü inanamıyoruz: 0 da.,. .rcmandaki Müs.tahsillerimizin. tab" tm n ik· 
diğer şahıslar da hafızamızda yer ede~ Iirııin kendilerine ~ttiği güzel :mah 
miyar; anlara karşı içim.!zde ne hir mu- sulle.rimizi, temizliğine ve tabii nef. 
habbet duyuyomz, ne de bir nefret. ,setin kıymadan tücearımıza :ret~tirea 
Oniarı, aliııkaı gösterilmeğe değmez in- ceklerine ve bunların ayni ibtlmam 
sanlarm birer timsaH oTarak da kabul ile' müstehliftin isteğine uygua ,ekilde 
edemiym-uz. Ahmed Ziya, Sara, Bel • i~leyip. satıp çıkarac:alclarına. itimadl· 
k is, Leyla, Harndi Onur, Şemsettin, An, mu: rdır. Biz teknik itiharile her bi
hepsi, hepsi, hayata ras Jip de içieri - rine düşecek vazifeyi tesbit ederek. ça
nin boş-luğu için kendilerinden yül lışma tarzlarını tevh.id etmek ~ bu sa
çevirdiğimiz, bu boşluklarınd8 bile bir retle milli sayın muhassala.sıru arttır
husnsiyet olmıyan insanlardır. Birer m~ oU.cağız.. Yerine giire st ndardlaş
gölge gibi geçiyor ve bize kendilerini tırma veya tipleştirme dediğimiz bu~ 
bile izah edemiyorlar. d ur. 

(1) Kanaat Kitabevi (SO kuruş). Müteha.ssısl rımn aize. ihzart bir 
(2) Kanaat Kitabe.vi (100 ~). etüd h zırl mı~l rdır. Bunlar sırf si:t

den rica ettiğimiz işi teshil içindir. Si· 

Adana - Sıvas telefonu zin kararlannızı el'l i betli olarak te

Ankara, 10 (Hususi) - Ada~ laklti edeceğiz. 
na - Sivas telefon hattığımn inşasına Moda i,i değil 
bugünlerde baslanacaktır. Bütün ha- Odalar kongresinde görüşülürken, 
zırlıklar ikmal .edilmistir. • - iyi hatırlıyorum - bazı arkadaşl.u 

Ankaradan bagiirt de 
Bir Tiirk fii0$11 g~ligor 

(BaŞ.tarafı 1 inci sayfada) .. 
dire'ktörlü.ğüne gönderilm.iştir. Kültu.r 
Direktörlüğü biletleri İstanbuldaki ıı~ 
se!er müdürlüklerine talebe adedini n& 
:ıan itibara alarak dağıtacaktır. Ternııı 
edilen biletler talebe adedinden az ol· 
duğu için mali vmyeti iyi olmıyan ı
lebe tercih edilecektir. 

Üniversite talebesine mahsus mece3 
ni biletler rektörlüğe gönderümiş{ir. 
Bundan ba~ka trenler halk için yüzde 
5 o tenzilat yapacak!Ardır. 

Ta.ksiı:n. Sirk.eci ve Eyüpten kalke • 
cak otobt'i$ler gj-dip gelme 60 ku~ 
ımıkabilinde Y~ilk:öye sefer yapacslt~ 
lardl:r. Otobüslerin üze:rind~ (Türkklf" 
lU Bayramı) etiketi bulunacaktır. A'/. 
nca. Taksim. Be?iktaş, Sirkec! ve Bt 
yaz:ıtt~ üzerinde gene (Türkkuşu .Ba1 
ramı) f"tiketi bulunaeak otomoblllef 
dörder yolcu ile ve bir kişiden gi~ 
gelme ücreti o rak l2S kuruş alar . 
Halkı Yeşilköye truııyacaklardır. YaW 
şehirdeki bütün kara nakil vasıt.D.l&l" 
Türkkuşu b yra.mına i~itirak edecek O' 

lan İstanbulluları Ye~ilköye götürc<--e\ 
lerdir. 
Buıün y • Türkkuşu tayyareteri 

ıeliyor .. 
Bugün gene Türkkuşuna mensup ıı~ 

motörlü, iki motörsüz olmak üzere be,. 
fô<Y tayyaredeen mürekkep bir Hava 

su Ankarad n "'ehrimize gelecektir. . 
Türk~u fılo u cumartesi' günü bE::l 

tane motörlü üç tane motörsüz tayy!l~ 
den mürekkeıl bir filo ile İstanbul ııt 

~-rinde uçuşlar yapactıklar ve bcy~I' • 
meler atmak suretiyle de bütün Istıır't 
bunulan Türkkuşu bnyr mınn d "c 
edeceklerdir. ctl 

Pazar günü büvük merasimle tartl ·, 
at on birde Y şitköyde Türkkuşu ~<ı~ 
nımı yapüac 'kltr. o gün motörlı.ı r 
rnotörsüz t yynrelerimiz htwad uçı.ı, r 

~ ,, 
lar \"C akrobasl numaı-aları ya~ c ~it' 
dır. Bırçok p~ro iltçül-erimiz. yük e 
tilalardan yere ~ıtlayacuklardır. 
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' 
Teşkilatı Esasiye Kanunu 
Millet Meclisinde kanunun bazı maddelerinin tadili 
etrafında yapılan müzakereleri aynen neşrediyoruz 

A k d t ı ••· •c ı Adananın bir aylık _ 7 _ l*l 
1 

J 

n ara a o p ana n u zu m ı d ha 1 ii t ve ihra ~at l ,.;:,~~.:.~·:.g\~,;;:~.-;;- ::~:,::·~.: :::·:ı~:.~~·~:.\:ı,'"':ı~:.·:::: .. ·:...~;:ıd~·== 
k • ı k ? Adana Ticaret ve Sanayı od3sının yuıanın boynuzları, kuyru~u yoktur. Hepi- rak, yaşamanın da en mühim temelidir. Ongresi ne er yapaca e tuttuğu istatistiğe göre geçen şubat ay1lnız tecrubenin en derin snfhnlannda yaşa- Ortnkçı çiftçller; ben bunlan hakiki çlftçJ 

içinde Adanaya giren ve çıkan ınalla-ı n:nk.tasınız. Devletin herhangi lç veya dış addetmiyorum. Bugun yuz binlerce, milyon-

/ 
kA tl t o't edilmisf-· guçluklcrle uğraşma zamanında, şarktan, lnrca yurtdaşlarımız amelcdlr ve bir nevi lk· • •• •• · ••1•• v •• •• f •h • rın ye unu. şu su re e. es 

1 
• A ·, ~ ... ·) garpten, şimniden esen tahrip propagandala- tısadi esirdir. Onları hnklld hürrlyctıerlne. zmzr uzumcu ugunun . arz zne ve 128822 lıra kıyınetınde zıraı a~at, rına karşı kendisini her zaman korumaya Iktisadi varlıklarına çıkarmak için Pnrtlntn 

l• • • •• •• •h b • b k 2287 lira kıymetinde benzin, ı 007 lıra hazır bulunması elzemdlr. Onun Için Devle- ve Buyük Mıllct Meclisinin kararları tamazmzrzn uzum l racatına ır Q lŞ kıymetinde çimento, 6234 lira kıyme. tin Ana Kanununda yalnız Cumhuriyetçi mileyerinde olacaktır. 
tindc gaz yağı, ı 0390 lira kıymetinde olduğumuzun yazılı olması bugfi~ nrtık kAfi Bir noktaya daha temas etmek istiyorum: 

Bundan bir müddet evvel lzmirin edilmiştir. 
Kocabahçe mezarlığında yapılan haf- Üzüm ihracına önceleri çuvallarla, 

riyatta meydana çıkan ve imparator bilahare torbalarla devam edilmiştir. 
Anderiyen"e ait olduğu anlaşılan diki- Kutularla ve ambalajlı olarak üzüm 

li taş İzmirin lzmir oluşunda üzümün sevkiyatı 1004 senesinde ilk defa In· 

ne kadar büyük bir rol oynadığını mey giltereye başlamıştır. 
dana çıkarıyor. Gene bir müddet önce Üzümün ihata ettiği saha, muhte

Burnovada B. C. Jironun bağında bu- lif devirlerde genişlemiş; fakat pek az 

lunan mozayik üzerindeki üzüm işle- memleket devamlı surette bu mahsul

nıeleri de üzümün lzmirle olan alaka- den istifade imkanını bulmuştur. 0-
aının Milad tarihine kadar uzadığını züm yetiştirilmesine en geç başlayan 
anlatıyor. Kaliforniyanın vasatİ rekoltesi 2 l 0,000 

Üzüme Kadim Yunan dilinde H fs- tondur. Kaliforniyadan sonra Türkiye 

tafilyaı> denildi. Bir Yunan efsanesine vasati G3,000 ton, Avustralya 4.->,000 

iatinad ediyor. Bu daaneye göre çift- ton, Iran 30,000 ton, Yunanistan 

çi ((Oinos>> un ((Stapllos>> adlı çobanı 25,000 ton üzüm yetiştirmektedir. 
bir gün keçilerinden birinin bir nevi Ispanya ve cenubi Afrikanın üzü.\ 

nebatla kısa bir zamanda semirdiğini istihsali kudretleri az olmakla beraber, 

8Örür. Bunu kendisi de yer. Lezzetini dış piyasalarda Türk üzümlerile boy 

\'e besleyici olduğunu görünce bunu ölçüşecek bir dereceye gelememi~ler
efendisine de jkram eder. Bunun üze- dir. 

line çobanın adı, bulduğu mahsule ve- Dört ciddi rakip karşısında üzüm-

rilir. lerimizi daima satılır, daima aranır bir l 
Üzüm bundan tahminen seksen ihraç maddesi olarak yukarıda tutabil- ı 

aene önce bir ihraç malı olarak dı~ pi- rnek için Ankarada toplanan üzüm 

Yasalara sevkediirneğe başlanmıştı. kongresi cidden mühim bir mevzu ü-

1&.33 yılında A1manyaya tecrübe ma- zerinde ıcararlar alacaktır. ı 
hiyetinde gönderilen lzmir üzümleri Bizden çok evvel Standard.izasyon 

beğenildiği için büyükçe bir parti ü- işini ele alan memleketler bu snhada 1 
~Ürn, kurutulmuş olarak sevkedilmiş dev adımlarla ilerlerken bizim de ü- 1 

Ve bu tarihten itibaren ihracına devam zümlerimizi standardize etmemiz, ar-
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tık münakaşa edilmez bir ihtiyaç ola

rak belirmiştir. Iş ve Ziraat Bankaları 
sermayesile kurulan Tariş ınii
essesesi, standardize edilmiş üzünı nü

rnunelerini hazırlayarak kongreye gön 
1 
dermiştir. Bunl?. rın tetkikinden çıka· 
cak netice işin hakikat tarahnı ortaya 

koymrığa kafidir. 

Esas noktalar şunlardır: 
Mahsulü standardize edebilm~k i"in 

7 - ] 2 numaralı piyasa tiplerini orta· 

dan kaldırmak şarttır. Münferİt mü

essese!eri temsH eden tip,erin yerine 

Türk tipleri ikame edilecektir. 

Tariş m Üc!sesesi, yeni Ege tipi ü

zümlerin tatb:k sahasına intikal eJin

ceye kadar üç Sf'nelik bir mühlet veril

. mesine taraftarcl •r. Her yıl bir iizi.im 

komisyonunun bütlin tip1eri tesb·t e

derek itin etmesi teklif ediliyor ki kon 

greııin bu Pkri kabul etmesi muhak
kak add•d;leb:J:r. 

Eoe tipi üzümlerin !J:G mahsul se· 
nesindf" ihzar edilerek ihracı icap etti

ğine göıe bu husustaki kararların der

hal tatbik mevkiine girmt>si matlfıp

tur. Mahsulün y•kanmış ve temizlen-

miş olarak ihracı için müstahsile oldu

ğu kadar ihracatçıya da mühim vazife

ler terettüp edecektir. 

ı Standardize i,sinde mahsulüT;l renk, 

h rda • t 5660 l' k rınetinde kahve, de~ldir. Ann yasamıza bug\in muzakere edi- Bugün TeşklHitı Esasiye Kanununa girecek 
ı va • ıra ı) . . len lfı.yıhadaki di~er unsurları da ckleme~e olan esaslardan blrlsl olan lnkılflpçılık, ora• 

ı 7534 lira kı;ymctinde kanavıçe, 566 lı mecburuz. (Doğru sesleri>. da yerı olan bir vasıttır. İnkıllip başlamıştır, 
ra kıymetinde kösele. 23483 lira kıy Toprak işi fakat yapılacak daha çok inkılfl.p Lşlcri var-
metinde yer'li ve 1 7685 lira kıymetin· _ dır, İnkılap durmaz dnlmıı yürüyecektır. 
de ccnebi me at 940 lira kıymet:n Arkadaşlar; toprak ışı uzerinde de arka- Yarın için de lnkılftp blzlm Için fedakArlık 

. nsuc ' . k d daşın söyledi~ şeylere karşı blr fikir arzet- hazırlıyor. Biz şimdiye kadar hazırlandılı• 
de ~akıne parçası, 375 hra ıymet~n e' mek ısterim. HalU Menteşe arkadaşımız esa- mız yolda, yurdumuzu Işletmek Için çalışma-
makınc yagı, 1 4 22 7 8 lira kıymetınde ı sn pek Itiraz etmedllor. Bu mesel e Devlet i- lanmızda, karşımıza çıkacak engelleri yıka .. 
şeker, 95,724 lira kıymetinde muhle· çin büyük ve hayati bir meseledlr. Daha zl- ca~z, bizi bu yükselme ve ilerleme önünde 
lif eşya ki cem'an yekun 33 7,02 7 lirahk )'nde de~er meselesinde durdular. Esasen tck- tutncak bütün hurareıerl ezece~. İnkılAp .. 
mal gı'nni t' jıır edilen maddede topraklanma için ayrıca çılık, bu demektir. 

ş ır. kanun yapılaca~ını söylemiş oldu~muza 
Geçen sene şubatına nazaran 128956 gore bugün müzakerede bu paranın tediyesl Her zaman AtatUrkle beraber 

liralık bir fazlalık vardır. Buna karşı- üzerinde söz söylemek rnzla olacaktır. Bunu ı"Jerleyeceg"t"z 
Iık ihracat t d . hususi kanunun gorüşülmeslne bırakabm -. a şu ur. riz. 

498404 lira kıymetınde pamuk, Mülkiyet hakkında istikrarın bozulması 
2ı972 lira kıymetinde ıskarta pamuk, Uıylhada hiç mevzuubahis degildir. Toprak-
67889 lira kıymetinde pamuk çigıdi, 1 Inma işinde tedlye usul ve şck1llerlnt Teşki -
19 o 4 s r k t. d . . t k.. pes i ltıtı Esasiyenin alelıtıak: lstlmlfı kle re ait u -

Bütün Türkler gözlerini Atatürke dikmiş .. 
lerdir. Onunla beraber bugüne geldik. Yann 
da onunla beraber llerleyece~. yurdumuzu 
yükselt.ec~z. 

.ıra ıyme. ın e . ç_ıgı w· u' ' m um! kaldesinden ayırıyoruz. Aksi halde bu Arkadaşlar; lnkıllip yapmak büyük bir i§"' 
59282 hra kıymetınde çıgıt yagı, 1912 Işe normal yoldan para vermek yalnız Tür- tır. Onu sa~lamlaştırmak, onun kadar büylili 
lira kıymetinde arpa, 7 4 7 S lira kıymc kiyenln de[:ll Devlet mnlyetınde hlç bir bün- bir Iştir. Onun istlkballni ~zırlamak ve ko .. 
tinde un ı94 ı 70 lira kıymetinde iplik yeni n tahammül edemlyece{;l bir kiliret tcş- 1 rumak da ondan daha büyük bir l§Ur. 
59459 li;·a kı •metinde bez. 242 lira kı; kll eder ki bu vazlyet yüksek maksadı felce Blz Türk çocuklannın istikbalini mes'Ufl 

· .. ~ . . ull-ratır. Bunu açık surette söyl!yerek bir yapmuk Için bugün yapılnf'cısı ltı.zım gelen, 
:netınde .yun, ?373 lı~a kıymetınd.e ba- kanun Hıyihası yolu lle Büyük Millet Meclisi her tednkarlı~ı yap:ıca~ız. (Alkışlar). 
gırsak kı cem an yekun 9332ı8 lıralık huzuruna gelmesi hem pratik, hem de esas- MUHİTTİN BAHA PARS (Ordu) - Arka.• 
mal çıkarılmıştır. !arn bağlılık bakımından en doğru bir hnrc- daşlar; ben teterruattan bahsedecek de~ • 

Geçen 936 yılı şubat aYına nazaran ket olur. mr:;vo sesleri sür~kl1 alk~ar.) llm. Yalnız bir sevlnclml söyllyece~. 
299288 1' k b. k 1 k d AZİZ AKYUREK (Erzurum) -Arkadaşlar, Atatürk bize iyi bir vatan verdi Blzltlı ı .. ıralı :ır no san ı • var ır. bugün Büyi.ık Millet Meclisine sunulan takri- manlarımızı nefsinde ve muhıtte ~lll ettır .. 

Geçen yılın şubat :yında 8662 26 ~i-f ri Imza edenlerden biri de benin:':. Hal1l Men-j dl. İstikballmlzi temin için lAzım olan umde· 
ra kı) m .... tinde 236613 7 kilo pamuga te<ıe arkad~UJımızın bazı tereddutıerine dair leri Fırka programına koydu. Fakat öyle 
karşı bu yılın şubat ayında 49840 $ li· olan sözlerine bu kürsüden ceo.·ap vermek is- zannediyorum kl, şimdi öyle hatırıma geldl 
ra kı) metinde ı20942S kilo pamuk çı tlyorum. ki, bunları kflfl görmedi. O da bl~ glbl, bUi-

ı Teşkilatı Esasiye Kanunu ne demektir? yor ki insanlar dünyanın en büyu~ü dalı! 
k·ırı mıştır. Biitün m!llctlerln kanunlarını gözden geçl- olsa, on sekiz milyon mllletcıaşın ve bütün 

!.stanbul Borsası kaprn·ş 
fiatlırı 10-3 - 1937 

ı!rı:;rk onlarda Iki esas görürüz. Birisi; ba- dünya onun hayatı üzerinde toplansa da ın~ 
şnrılan ,.e kuvvete istinat eden, muvaffak sanlar fanidlr. Atatürk de olsa bir gün ölebt
olan lnkılaplnrm ve prı>nslplerin lfadesldir. l!r. Çok temennl ederiz ki Allah bize o gün .. 
İkincisi; daha baş:ınlması istenilen ve onun leri göstermesin. Fakat lstlkbale bakarken 
kin çalışılan prensiplerin, inkılflplann esas- ve bugün bütün dünyanın şurlş lçlndc bu .. 
brıdır. lundu~u düşünerek, yarın benim mllletlm --~-- P A R A L A R____ İnkıl(lp nedir? İnkıl~p bir milletin yüksel- de birbirini b~acak blr hale gelir, yanl bl! 
meçl. llerlernesi !çin aranılan bulunan bir for-ı İspanya olursa ben Jı:abrlmde rahat edemem. 
mull'n ta tb: kat sahasına geçirilmesi demek- 1 demiş ve bunıan bir kitabı mukaddes halin• 
tir İn kılabm muvaffak olmllSl. onun d~ru-ı de Teşkll{ıtı Esasl)•e kanununa koyma~a ka· 
lu~unu ve h:ıklkaten mllletin öz ihttyaçla - rnr vermiştir. Dlycblllrsiniz 1d madem ki tır• 
rından, duygularından. kııl'!Uyetlcrinden l ka programında vardır, buna ne Inzum var? 
cJofrmu~ olduğunu ispat etmesi demektir. Ba- Fırka programına koymakla bütün milleti o 
~nrıl:ın in kılapiardır ki mnıetıerin malı olur-

1 
Fırkaya gtrmeıte davet etml~ deiUdJr. O bu

lnr Dünü ve bu~ünü gliz linünden geçlrellın. ·güne kadar başka tırkalann tetekkülüne de 
Benden evvPI nrknda.şlnrımın ~yledlklertnı müsaade etti. 

A~ıcı 
6]2 .so 1 Sterlln 

ı Dolar 
20 Frnnstt Fr. 
20 Llret 
20 Belçika Fr. 
20 Drnhml 
20 İsviçre Fr. 
20 Levn 
ı F!lor!n 

20 ÇPk kuronu 
ı Avusturya SI. 
ı Mnrk 
ı Zlotl 
ı Pengü 

20 Lev 
20 Dinar 

Huble 
ı İsveç kuronu 
ı Tiirk altını 

ı Banknot Os. B. 

ı:noo 
111.00 
120, 

1-(), 

IR. 
565. 
:n. 
63. 
70. 
20.ııo 

'ıs. 
20. 
2), 

11. 50 
48. 

:m. 
ı ~7. 

2 6. 

Sntıcı 
6]2 s 1 

1:6 rıo 
114 OJ 
12S. 
M. 
ıs. 

575. 
21. 
6.'i. 
75. 
23.00 
28. 
22. 
23. 
ı 1.50 
52. 

. 
32 

1038 
247. 

trkrar etmek istemem, onlar büyuk bir belA- "ll t• • d h" 
gatıa huzurtınuzd:ı haklkntt anlattılar. Beh Farkalar Türk ml e Ini a 1 
\'nlnız kendi görüşümle anlatmak Istiyorum b"l" 
~·l dünle bU"":"Ün arD ında inkılfıp bakımından batira 11r 
büviik blr fark görüyorum. Dünkü Türkiye ı . kl artık 

h:lklki. milli benllftinl kaybetmls ,·e asırl:ır- bu rı~:~:: b d~:~:Y~uıe~:~tıdahl batırabl
danbrrt yaçıyan Türk varlı~ının icaplnrını Ilir. Teşkllatı ~saslyc Kımununa bunu koy -
bir tarafa bır:ı.kmı$, sun1, tamamen yabancı makla bu umdrlcrJ bu memleketin müebbet 
bir şekle girmiştir. hayatı Için esas itUhaz etu~imizl evlatlan-

Dün' 'ü Tiirkiye mıza da iHin etmı, olduk. Yann bir hükümet 
teşckkül eder de on sene ytrml sene sonra 

ÇEK L l~R~-
Onda Turkun bütun nn'aneıerl sllinmiş bir meclis gelir de TeşkilAtı ~Iye Kanunu

bıılunuyordu. O yaşayış sun'i bir ynşayıştı. nun bu maddelerine dokunmak isterse Iç .. 
C elip gcçl"ı bir yaşavıştı. Bu. ya olümle ni- 1 ll'rindcn batılan sen ne yapıyorsun .. Atatıir
hayet bul m nk yahut. ?ir inkılapla tamamen k ün koyduğu esasları sen nasıl bozab~lr~n 
~crind!'n atılarak dPeışmesi lfizım gelen bir diyeblllr. ve Mlllet ne yapıyorlar Ataturkun 
:y. yı<ıtı. Vatanımızın geçirdi"H buyiık ölum koydu~u esasları nasıl bozuyorlar? dlycblllr. 
'C'hllkelerl11i go .. öniıne ge'irdl!:imlz zaman 

1 
Ben bu maddelerle Türkün ve istiklO.linln si

o kurtanrının büyük irndesln!, :ızmlnl, te - gorta edilmiş olduğunu gôrüyorum bu gi\n 
c' ak 'ır!ıftınm geni~llğinl daha iyi nı~lnr~z. Alatürk böyle istiyor, ne diyorsunuz? d~ye 
T ·rk yurdunun buyuk kıırtarıcı<;ı Atntürkun mnıetr sorarsak, on sekiz milyon Türk mut-
0 ı un o~ milletinin hayatında~ ninrak hazır-l teflkan Teşkilatı Esasiye Kanununun bu tn
l::ırM:ı :rırka te<>kllfıtı, bugfin~u inkılabın tc- dil edilen maddelerini kabul edlyonız .. diye• 
mP!lerint kurmuş ve bunun uzerindc başancı ceklerdir. Atatürke bu mfinascbetıc de e\)edl 
b r çıılışmn yapmıştır. O bunda nasıl muvar- minnet ve şükranlarımı arY.ederlm. 

--------~ ----------11 
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Nev-York 
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Sofya 
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!nk oldu? Nasıl m~~affnk olduk? Bunu u - HALİL MENTEŞE (İzmir) _ Arkadaşlar; 
zun u7.:ıdıya izahn lmmm yoktur Bu dehanın zannedcrlm hepiniz kabul edcrsl.niz kl Tür
milletınin kab.Uyetlerinl ve Imkanlarını sez- kün tarihini ve Cumhuriyet Halk Fırkasının 
mf' 1 vr arkadasıarına anlatnbllmeo:i, mıı.~e- urodelerini ve hizmetlerini exalter etmck"la
tlnl ırsat ederek h::ıklkl kurtuluş yolunu sos- zım gelirse hepinilin üstündeyim demek için 

ır.~ lıl7 5 ı ı 8 795 
!>-i tı14. S4.69 
2 .. b75 2.,925 

:t< 41S J4. 75 
S. ı 36 3 .. SHS 

terme~. bu mucizenin esas temcllerldlr. çok pretans1yö lfızım gelir Fakat biç biriniz-

TeşkilAll Esasiye Kanunu den de aşağı knlamam. 

ı 
. A • • Bunu söylemekten ma'ksadım, arkadaşla-
tnkt1abln yer1d1r rım benim bu faydalı müzakereyl tahrik e-

.. . dişime cevap verirken, biraz TUrkün tarlhl 
E SHAM 

Ataturk, milletinin hangi işde nasıl yukse- .. ilıt , t rensJplerlne 
!f'ceğini bildi~! için ona ait olan bUtun pren- uzerinde heyecanlı v~ m hl 1 e bl: lhtllafımız 

Anndolu şm. "' 60 
pe.,ln 
A. şm. N" 60 v:ıdell 
BomonU _ NPktar 
A lan çimento 
Merkez b•mk:>"ı 

~----Aı;ıı., 1-.a~ii.Jı~ 

22 60 
22.75 
{,o 1 

14 b'> 
• 0,\10 

22 6) 
1275 
o. 1) 

ı4.6) 

l(J 00 

sipleri daha evvel düşünmüş ve onu ona gö- temas ettiler. Bunlar a ç 
1 

te t k 
'-'ok Aı-zetU!;im gibi onları exa e r c me 

re programla ~tırarak harekete geçmiştir. "' · · h' bl lnizden a•.,lh kalmam 
ı kılı'ı 1 k 1 1 li'ızım gelse ben ıç r Y-1>' • Baska memlPketlerdc n P ar n n a, s -ı .. .. d u h telif vcsllelerle bunu ifa-

lfıhla. ihtllfı.llcrlc y:ıpıhrdı. Bızde inkılflbın Ve bu ~ursu e m 
biiy iklüğü, arkadaşlanmızdan birinin de 1 de etnu~l"!dir. . .. . 

İS'fİKRAZLAR 

soyledlği gibi h:ırettetlnln en büyük Insanlık ı TEŞKILATI E~ASI~ ENCUMENI BAŞ -
muvaftakiycti nümunesl olduğunu bı.itiin 1 KANI ŞF.M~EDDIN GÜNALTAY (Slvns• -
d linyaya göstPrerek ve bütün m lllele nnla- ı J3un~ı size soylemedik. 
tarak ve duydurarak, onun nıhund:ıkl bu -ı HALİL MEı"'lTESE - (Devamla) Şu muza
tun kuvveUerdPn Istifade ederek inkıH\bı kcreyi tahrik ettiğimden dol!lyı c;ok memnu
es:ıslı surette basarmıştır. Şlmdl tat.bikattn,

1 
nuın Çünkü vnzlyet tamamen sarahat P<'V

blitün kanunhrımızdn yer bulan lnkılap da etmiştir Benim ~>ndlşem şudur: Devle ı-

---- - -

Turk borcu I pe!jin 
11 11 I vadeli 

ıı II vadel! 

Aı;ılı~ 

ı){) 00 
19.70 
00.00 

Kapanış 

~:~~ prensipleri, Tl'~kiHıtı Esaslvf'mlzr ~!riyor. Bu lik kellmesilc Di'vletin şekli beyan edillvor 
oo.w onun son ahenkli olan yerlcllr. Çünkü baş:ı- ve Devle•cilik alevhlndc prop:ı~andn ec'r>r<'k 

- -- 1 rılan 1nkıll'ıplnrın yerı. o mrmlcketlerln Teş- olanlar "'Pkli Devleti tagylr etmek cürmu ilc 
kil !ltı Esasiye Kanunlnrıdır. takip edilecek, sari h. Yalnız endişe e tt ı iın 

Sıı(ttlıı.y 
Bu~day 
Bu~dny 
hrpa 
~ı ısır 
}{elf n T 
F'ındık o 

V! n ipek 
: Ann·rs 

Londra 

6 
s 
3 
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25 
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Anadolu I pe. 
boy ve siklet bakımından alacağı şe- ll I vadeli 

Aç ~o ış 

39.~ 
011.00 
3 .1)0 

Kaı••nı~ 
3\U.!O 
oo.ııo 

39.80 

Halil Mımtc:ıe arkadaşımız toprak ve çiftçi nokta TeşklH\tı E..-;aslyenln diğer prcno;;lpll'
lşlerinc temas ettilt>r. Toprak lşl blr Teşl\ı-ı rile bunıı nasıl teıır etmek knblldir. Mn:ı.haz:ı. 
lfttı Esa!!:lye Için midir; değil mldlr? Bizim vazlvct s.u:ıhat peyda etmiş ve ben b ı ınlı
glbi dörtte i.içii çlftç.i olan bir memlekeıtc ?~"lkf'rı•vl tahrik t>ltl~lmden dolayı çolc mah-

...!:!!dık L 

: t.ondra 
: Hamburı;l 
· Hambur·• 

79 
78 

- 1 zuz ol .. ı-:ık ktirsüden nyrıhyorum. 
c • ı R:ls taran:ırı ?5, 2G ~uhat •~ !, 4, 1, t! fA ka ,. ·) 

l\lart tarihli nüshalarımıacladır. ı r SI \ a, 

kil. bu hususta standardizasyon rnüte- • II pe. 
ll II va. ou 00 Oıı vo 

hassıslarının hazırladıklan raporlarla Anadolu mü. peot oo w oo.w 
ıtekemnıül edecektir. ·~•-••••••••••~ 
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P .. m':!rikada gö:-ü'memi.ş bir aile fadısı 
--------------~--------------------------------

SON POSTA 

Atkaracalıların 
Bir temeiınisi 

1\~a. i ll 

Bir doktor, sevgili~i.uin 
ayağına kapanınıyan 

karısını öldürdü! 

Çerkeş (Husust) - Atkaracalar na
hiyesi üç yüz elli evli ve iki bin nüfus
lu bir kasabadır. Bir yıl evveline gelin
ceye kadar belediye teşkilatı ile idare 
edilirken son tahrirden sonra köy ka
nununa tevfikan idare edilmeğe baş -

lanmıştır. 
Yaya olarak kaza merkezine üç ve 

kendi ismi altındaki istasyona yarım 
saat mesafede bulunan Atkaracalarlı -
lar; iki yıl evvel kavuştukları şimendi
ferden beklenildiği kadar istifade ede
memektedirler .. sebebi şu: 

Kadın plij kıyafeti ile 
sokakta gezebilir mi? 
Holivudda çıkan lan modanın bütün Amerika ya 
yayılacağı anlaşılınca Amerikada kıyamet koptu 

Katil boşanıp sevdiği sokak kadınını almak istiyordu, ka
rısına "Ona yalvar, benimle evlenmiye razı et!., em rini verdi 

Doktor Funch Bayan l\lari 
Amerikan gazetelerinde insan bazan ı iyilik~ et~emeli, koca.mın ölüı~den k~r

ÇOI.{ Jarip vak'alar okuyor. Sam amca- tardıgı ınsanlar bugun aleyhınde soy. 
ıun memleketinde öyle tuhaf işler olu-,lüyorlar. 
~·oı ki, _insan bir türlü inanmak iste· Madam 1\fari Funchu müdafaa et • 
rn"yor. Işte size anlatacağımız mesele mekle beraber onda bir takım değı -
buı ardan birıdir. şikHkler de görmüyor değildir. Kocası 

D /ada zorba insanlar çoktur. Ar. 8on zamanlarda eskisinden daha az ko
;zul 11 mı, dil.ekleriı:i:. karşılarındakine nuşmakta, daha az okumakta, hasta
muhakkak yaptırmak isterler, fakat bu larına karşı eskısi gibi müşfık hareket 
zorbalığın da bir haddi vardır ve had- etmemektedir. 
dim aşan zorbalıklara da ekseriya A· * 
mer mda tesadüf edilmektedir. Bir akşam saat 9 buçuğa doğru evin 

D ktor Funch Şikagoda oturmakta, kapısı ça!ındı. Boyalı, sarı saçlı, na -
b. mahalle doktoru olmakla beraber musludnn ziyade sokak kadın nnı~1. 
i t huyları ) Lizimden sevilınekte ve benziyen, altın dışli ve fevkalade bo -
havı de para kazanmaktadır. yalı bir misafir doktoru aradı. 

B..ınunla beraber Funchun garip bir Madam Mari, kocasına bu çeşıt has· 
t kım huyları da vardır. Arada sırada tatarın sık sık geldiklerini bildiği çin, 
1)3rarengiz bir hal ve tavır takınır, bir yadırgamadı. 
kaç ~n ortadan kaybolur. Nereye git- . ...:... Buyurun doktor içeride! dedi. 
ttğım ~ bir kaç gününü nerede gcçir • Boyalı yüzlü genç misafi ... sağına so
digıni karısı bile bilmez ve onun bu luna alaycı nazarlar fırlattıktan sonra. 
esr.ı.r-engiz hayatı mahallede nazarı geçti salonda bir kanapeye oturdu. Ve 
dikkati celbcttiği için, hakkında sık sık sigarasını yakarak doktoru beklerneğe 
dedıkodular çıkar, namuslu doktorun ba~ladı. 
aleyhinde hayli ağır şeyler söylenir. Biraz sonra doktor içeri girdi. Bir 

Onun meşhur bir kaçakçı şebekesi' müddet başbaşa beraberce kaldılar. 
ile lakadar olduğu da bu dedikodular Madam Marinin içıne hiç bir şüphe 
mcyanındadır. girmemişti.. Bir çok hastalar kocasite 

Bu dedikoduların sık sık meydana başba.'ia kalırlardı. 

Atkaracalar istasyonunda Çerkeş ve 
daha ilerisine doğru haftada dört tren 
geçiyor. gece yarısından sonra geçen 
bu trenlerin dönüşü de gene gece yarı
sından sonra sabaha karşı saat dörtte 

vukubuluyor .. 
Halbuki Çerkeşin mühim olan pa· 

zarı çarşamba günü kurulduğu ve bir 
gün evvel yan.i salı günü muhtelif ka
tar geçmediği için nahiye ve köyler 
halkı bilzarure at, araba veya yaya o
larak Çerkeşe gitmek mecburyelinde 

kalıyorlar. 
Bu hat üzerinde günde dört, be' 

defa marşandiz katarları geçtiği halde 
yolcu kabul etmemesi yüzünden ta -
mamile boş geçen ve fakat kömür ha· 
mule:.ile dönen bu katarlardan da isti· 
fade edilemiyor. Bu katariara bir tek 
yolcu vagonu bağlanması halkın şi • 
mendifer ihtiyacını karşılayacaktır. .............................................................. 
tacım dıye yalvardı. 

1\lari kocasının bir tecavüze uğradı
ğını zannetmışti. Beraberce içeri gır -
dilt-r. Misafir kadın. gene ko~ed-e mü
tehakk.m bır vaziyette oturuyor, si -
garasının halkalanan dumanlarını sey
ıedıyordu. 

Funch kar~sına: 
- Mari. dedi Seninle çok eski 1-:aı·ı 

kocayız. Eirbirim~zi çe'-': C\"eriz. Blz 
artık seninle karde~ gibi olduk. Hal -
buki. ben bu kadını sevı:yorum Ona 
söyle, l'ka et, tarafıından ayaklarına 

kapan. benimle evlensın! Beni derhal 
te ı ketmı:>ğe hazır olduğunu ona hemen 
söyle. Göm1iiyor musun onu seviyo -
rum. Delı olacağım. 

Madam lVIari şaşırmı~tı. Gözleı·ine 

ve kulaklarına inanamıyordu. 
- Funch neler söylüyorsun? dedi. 
Funch fi,hakika ne söyled:ğini bil • 

miyordu, ~uuru elden gitmi~tı. 
- Görmi.iyor musun ne hnldeyim, 

bana yardım et, söyle de ~u karı bana 
varsın! diye mırıldandı. 

Madam Marinin kadınlık ve zevce • 
lik izzeti nefsi kmlmıştı. Ne olursa ol. 
sun bir kadın kendi kocası için bu söz
leri söyliyemezdi. 

- Sen delı misin Funch, dedi. Ben 
böyle şey'er söyliyemem. 

O zamana kadar yalvarır gibi konu
~an doktor. birdenbire sesini yükseltti. 
Yüzünde vahşi takallüsler hasıl oldu. 

Amerika gazetele 
ri bu yıl cHolivut» 
sokaklarında mayo· 
lu kadın1arın görül 
meye başladığını ve 
plfıj kıyafeti ile şeh 
rin caddesinde do!::ıc: 
mak modasının ın~ 
nılmıyacak bir sür. 
atle yayıldığını söy 
lüyorlar. 

Yeni modanın baş 
langıç noktası, mev 
5.min ilk aylarında 
çevrilen bir film ol 
muştur. Bu filmi çe 
virecek olan san'at
karlar plaj kıyafeti 
ile bir salıneyi çevir 
rnek üzere sokağa 
çıkm!.§lar, gören ev 
vela hayret etmiş, 
sonra güzel bulmuş. 
Daha sonra da takli 
de kalkışmış... ve 
neticede yarı çıplalt 
gezmek modası bü
tün şehre yayılmış. 
Daha fenası Ameri· 
kanın diğer taıaf!a. 
rına siroyet etmek 
tehlikesini gösteri . 
yoımuş. 

Bereket versin Ho 
livut Amerikanın di 
ğeı· taraflarına bcn
zemez. Yazı da sı -
cak, kışı da sıcaktır. 
Temmuzda da deni 
ze girilir, ikincika
nunda da. Buna mu 
kabil Nevyork ve 
Şikngo dünyanın en 
soğuk şehirlerinden 
sayılırlar. Binaerıa· 
leyh hiç değilse iiç 
beş ay için tehlike 
yok demektir, üç 
beş ay sonra ise mo 
da değişebilir. 

Bununla berabeı 
bu garip moda ka•"' 
şısında pa pas cen · 
yeti derhal hareke -
te geçerek yeni mo 
danın gayri ah1aki olduğu hakkında bir 

!Uerzifonda Halkevi çal"malara 

rı;livud sokaklarmda 
J~ülen manzara 

.tamim neşretmiştir. 

Manisada göçmenlere arazi nril4i 
Manlsa (Hususi) - VllAyetlmlze gönderltt. 

yenı göçmenlerin arazi tevzil Işi ıamame~ 
ikmal edilmiştir. Sallhll ve Akhlsarda milsalt 
arazi bulunmadı~ından oralardaki göçmen· 
ler buraya gönderilecektir. 

çıkmasın~ bilhassa karısı Madam Mari Fakat işte o sırada hiç beklemediği 
ınuteeessır olmakta ve yakın ahbap - bir hadise ile karşılaştı. Doktor Funch 
1 rına: ... saçı başı kanna karışık dışarı f:rladı, 
. - Funchun ne kadar namuslu bir ağlıyordu. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. 
ıns~11 olduğunu bilmesem, etı·afta ya • Karısını çağırdı, ve onun ellerine sa • 
tn.<~n dedikodulara ben de inanacağıın rılarak: 
dem ktedir. İnsan dünyada kimseye - Mar i bana yardım et ... Sana mu h-

( Devamı 13 üncü sayfada ) 

Merzifon (Hususi> - Halkevimiz açılalı 
!ki yıl olmuştur. Bu ikl yıl lçlnde binlerce 
yurtdaş faydalanmış, kültürel sahada pek 
büyük bir başarı gösterilmiştir. Yeniden alfı 
aylık bir faaliyet programı çizilmiştir. Seçim 
lşl lkmaı edUmlştlr. DU, tarih ve edebiyat 
komitesi başkanlığına Vehbi, murahhaslı~a 
Kadri Özyalçın, azalıklara diştabibi Kfızım, 
mualllm İskender Hlıkl, Sabri Tekin seçil
mişlerdir. 

Manisada sıtma mücadele doktort•klar• 
Manlsa (Hususil - Karacasu hiitÜfl!ec 

doktoru Tahir, Bucak hükümet doktorU ıs
mail Manlsa sıtmn milcadele doktorlııkların• 
nakil ve tayin edilmiştir. 

Milli roman No. 6 

Silih baş1na! 
Bürhan Cahit 

fsabetsiz ve tesirsiz kalan ateşin i- Düşman piyadesi taarruza kalkı-
lerı hatlarımız, piyade saflarımız ara- yordu. 
sında maddi hiç bir zararı yoktu. Ve dalga halinde kademeli taarruz 

Ruhi ve menfi tesirierin olmasına kuvvetlerinin sİperlerden fırladıkları 
da imkan yoktu. görülüyordu. 

Dört büyük harp yılında en çetin Artık. çetin boğuşma ba~lamış bulu-
muharebelere girip çıkmı~. Çanakkal& nuyordu. 
aıbi yerden, gökten, denizden yapılan Sakarya çevresinin çorak ve çıplak 
ateşiere kar'ı sinirini imtihandan geçir- sıra dağları arasında kıyasiya bir dö
mi kahramanların böyle bir gecenin vü' oluyordu. 
bombardımanile gevşemelerine nasıl Topçu kacargahı yaveri mülazim 
imkan olabilirdi. Fikret ilk. defa ciddf blr rnuharebenin 

Sürekli bombardımana karşı Türk içinde bulunmaktan ielen sevınç ve 
bat ryalarının mukabelesi pek kuvvet- heyecanla çalışıyordu. 
lı değildi. • * * 

Bizimkiler cephanelerini israf et· 
rnek istemiyorlardı. 

1\laksada ve neticeye tesiri olmıya

cak bir muk<\belenin ne kıymeti olabi

lird;? Fakat güneş le beraber düşman 

topçu ateşini bastıran müthiş bir bom
b.ldıman basladı. 

12 EylUl 920 
Sakarya garbine dayanan düşmanın 

yüz kilometrelik geniş bir cephe üze
rinde haşladıjı taarruzu karşılamak i

çin Başltumandanlık. pek üstadane bir 
plan hazırlamıfh. 

Pulatlıdan daha ileıide, bir keamede 

harbin seyrini takip eden Başkuman- Bu müda.f.aa sistemi harp san 'atine l Ha~bin en k:zgın . ve heyecan.lı biı 
dan vaziyeti tahmin ettiği gibi görü • taze prensipler koyan Başkumandanın devresınde tatbık edılen bu sıste~ 
yordu. eseri idi. düşmanı çılgına çevirdi.· Düşman bır 
Düşman cepheden zorlayıp sol ce- Hedef şu idi. boksör gibi yer ve tabiye değiştire-rı 

nahtan bir çevirme ile maksadına u ~ Üstün kuvvetlerle yüklenen dü~ - Türk saflan önünde ne yapacağını ş~· 
!aşmak planını kurmuştu. man ta7.yiki karşısında bütün bir cep- şırdı. Taarruz istikametleri taaruz pla-1 

Taze kuvvetlerini mütemadiyen ileri heyi sürüp harbi kaybedecek yerde kı- nı gibi altüst olmuştu. Bu şaşkınlık ve 
süren. düşman cephedeki müdafaamı- sım kısım geri çekilip yer değiştirerek gördüğü çetin mukc.ıvemete tanrruı 
zı kırmak için üstüste hücumlar yap- düşmanı yıldırmak ve kırmak. kabiliyetini söndürdü. .. 
tırıyor. Kırıyor, kırılıyor, fakat taarru- Müdafaa hattına ümit bağlayıp o - Başkumandanın müdafaa planı du~· 
za devam ediyordu. nun kırılmasile geniş mesafelerde ge- mana ağır zayiata mal olarak müsbel 

Cephenin her noktasında geçen ha- rilere çekilmek kırmak tabiyesinin ne neticeyi verince yerinde mıhlanıp du· 
diseleri pek iyi kontrol eden umumi kadar sakat olduğunu bu yeni sistem ran sağ cenalıımız müthiş bir taarTuzla 
karargah ihtiyat kuvvetlerini maharet- derhal belli etmiş oldu. Başkumandan düşmanın sol cenahını tazyıka başladı: 
le kullanarak zayıf noktaları derhal verdiği emirde harp tarihine yeni bir Bu hareket bütün taarruz kabiliyetı 
takviye ediyordu. ?ığır açan bu sistemi 'şu taze ve parlak sön~n düş~anın ~1a~lubiye~i kabul et~ 
Düşman bu tazyiki yaparken sol ce· ı fade ile an1attı: mesıle netıcelendı. 1 .i ey lu lde art 

nahtan hazırladığı ileri harekete de -- Hattı müdafaa yoktur, satıh mü· Sakaryanın şarkında düşman ordusun· 
geçmişti. dafaa vardır. Ve bu satıh bütün vatan· dan eser kaln•ıJ.dı. 

Ordumuzun sol cenahı geniş bir da- dır. Yatanın her karış toprağı vatanda- A Sakarya h~rbi. ::ı_ ağ.~stostan. 13. ~{~ 
ire halinde bir çark yaptı . O kadar ki şın kanı ile ıslanmadıkça terk oluna- 1ule kadar yırrnı ıkı gun ve yırmı 
Ankaraya elli kilometre yakın cenuhA maz. Bunun için küçük ve büyük her gece durmadan devam etmişti. . . 
doğru kıvrıldı. Bu suretle asıl cephe cüzütam bulunduğu mevziden atılabi- Sakarya savaşı yeni Türk devletuıı? 
·garbe doğru iken cenuba döndü. !ir. Fakat küçük, büyük her cüzütam tarihine büyük bir zafer kaydettiği ."'"' 

b. "h h "h" d b"" ··k tabı)'s Arkası Ankarada iken şimale dön- ilk durabildiği noktada tekrar karşı ı cı an arp tarı me e uyu 

dü. Cephe kendi kendine veçhesini de- h t k"l d" h b d dersi oldu. d 
cedp eyeş ı dek~p ~~ are eyek"levam Düşman ar•ık Sakarya garbinde 6 

ğiştirmiş oldu. e er. anın a ı cuzutarnın çe ı meye d ' 
M d f ha ı k b 1 

tutunama ı. .. 
ü a aa t arımız parça parça ı- mec ur olduğunu gören cüzütam ar ı sll .. 

rılıyor, fakat hem takviye ediliyor hem ona tabi olamaz. Bulunduğu mevzide Ağır bir rüc'ata düşen düş~an Af• 
"'arilerimiz Eskişehir, Seyitgazt -ve t"a• 

mevzi ve cephe değiştirerek. düşmanı nihayete kadar sehat ve mukavemete yonkarahisar hattına kadar takip et 
faŞlrtlyordu. mecburdur.)), ~. {Arkası varl. 
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CiHAN HAR Bi iN SON PERDESi SOLAN ÜMİT Yazan: ·Eski Tanin Başmuharrlrl Muhittin Birgen -

Kayzerdemokratları memnunetmekiçin 
Yazan: Me/ahat Tezer 

Maks Fon Bad'ı Başvekilete getirdi 
Çar gibi Kayzer de geç kalmıştı, be! ki Kayzer, son dakikaya kadar sersem ve 

ahi durmuş değildi. Fakat geç uyanmış, yavaş hareket etmiş idi. 

Demokratlar, ne imparatoru ne ilerlemiş, büyümüş, onlara sıcak bir turya • Macaristan da yapmış 1 
de harbe ve sulha riyaset eden mi ~ heyecan vermiş olduğu için artık, sa- Talat Paşa, Berlinden hareket et -
litaristleri istiyorlar, bunları başların - de demokratik ısiahat ile de iktifa ede- mezden bir iki gün evvel bana söyle
dan attıkları takdirde her şeyi düzel - miyorlardı. Demokratlar da bunlara mişti: <<Müttefik devletler ayrı ayrı 
tebileceklerini zanned.iyorlardı. bağlanmış oldukları için ne kendileri Viisona müracaat ederek, onun ilan 

Demokratlar sosyalistlerle anlaş • o~la~dan ayrılabiliyorl.a.r, ne de onları 

1 

c~tı~i prensipleri kabul eyle~.iklerini 
ll'ıışler, demokrat bir sosyal-st bloku hukumete yaklaştırabılıyorlardı. bıldırecekler ... )) Bu karar, henuz Max 
'Viicuck getirmişler, kar«rlarml verip Tıpkı Rusyada olduğu gibi, Alman· von Bad hükumeti teşebbüsü meyda
~ahrikata geçmişlerdi. Artık hiç bir şey yada da, evvela demokratlar harekete na çıkmazdan evvel alınmıştı. Talat 
unların önüne geçemiyordu. başlamışlar, sosyalistleri yanlarına yar- Paşa Beriine gelirken Bulgarların fi -

lmparator bunlara bir senedenberi dıancı olarak almışlar, sonra sosyalist· kirlerini beraber getirmiş, Avusturya
llarç.a parça bir takım haklar verdi. lerin dalgası onların üzerlerinden aşa- Macarİstanın fikri de zaten Almanya
Bununla, gökten yere düşmekte olan rak doğrudan doğruya Alman tahtının ca malum idi. Beriinde dört devlete 
tejirnj kurtarmak için mütemadiyen eteklerini dövmeğe başlamıştı. menı>up mümessiller arasında bu me· 
lafta atıyor demekti. Fakat, askeri te- Gene tıpkı Rusyada olduğu gibi, sel e kararlaştırılmıştı: Ayni zamanda, 

tebbüsler, birbiri arkasına netic~siz Alınanyada da nizam, imparatorluk sağ dört devlet de ayrı ayrı, Amerika cum- Soğuk, yağmurlu bir kış akşamıy ·1 solmuş, alnına siyah bir çatkı çevre • 
. alınea artık hadiselerin önüne geçmek cenah, yükselen demokrasi taşkınlığına hur reisine müracaat edeceklerdi. dı. Osman; elleri soluk paltosunun\lemi~ti. Minderin üzerine uzanmış ya .. 
~kansızlığı kendisini açıkça göster - . set çekmek işinde pek geç kalmış· Max von Bad hem bu müracaatı yırtık ceplerinde, omuzlarını kısmış tıyordu. Yanında arasıra geyiren ana .. 
~~şti. Galiba bu işlerden haberdar olan lardı. Eğer Kay~er ve Alman aristok- yapmak, hem de sakince konuşmaya dört yol ağzında duruyordu. İşte bu • sından çok ahiayıp oflıyan komşu ka • 
~Ufrnanlar da ağustos ortalarında baş- 1 rasisi ile liberal nasyonalistleri daha vakit kazanmak için Almanyanın da- gün de ak::;ama kadar kasabanın do • dınlar vardı. Yoksa anacığı hasta ol " 
ıadıkları taarruzlarda, Alman askerle- evvel, muharebenin hiç olmazsa baş· hili cephesini tutmak vazifesile hüku· lamhaçlı yollarında içine su alan eski muştu da çocuklar ona yanlışlıkla ba .. 
~irı h' .. f al ı d d k 'k k 1 . ' · .. . T ı~ kunduralarını sürüyerek aç ve sefil basını mı demişlerdi. Bu ciheti anla • 

e ıç goz açtırmadan, ne es maya arın a emo ratı uvvet en tutmuş mete getırı• yordu. Yanı aat paşa· d 1 b kl . gm· en mak ku··çu··k yür.eg"inin en ate~ıı· bı'r ı·ste· 
Vakit b akm ..ı - d. d 1 . ı ki . b 1 j t b 1 d'· .. k . d... o aşmış, unca eme erıne ra _ ~ 

ır aaan mu tema ı yen e- ve on ara genış ıa ar vermış u u nsa-, nın s an u n , :n~p yapma . ıs te ıgı tek bı'r ekmek ara b 'le çıkarama • g· iydi. Fakat sormag· a da pek cesaretle· 
Varn 'ki d 1 k b 1 I d b lk' b h k · b l 'dd h'.k • d - · 1 d k' b. d ı P sı ı nı ~ttı e~in en ~e~. e ett~ una- ar ı ~ ı u are etın ö~: ş~ et • _ ~ um~t ~g.şmesi ~ek in e ı ır e- mışh. Caddeler gittikçe tenhalaşıyor, nemiyordu. 

a. hareketı umumıleştı. İngıltereden lenmesıne mahal kalTTl,lyahılı.rdı. gışmeyı ondan en·elımparator Alman-ı basık sokaklar ıslak bir karanlığa gö· O gün, komşu kadınlar Osmana her 
ielıp Kiel [Kil], Bremen ve Hamburg- ls işten geçmisli yadcı yapmı~tı. mülüyordu. zamankinden fazla ~efkat ve muhab .. 
~n içeri giren, donanma arasına karı- Fakat Çar gibi, Kayser'de geç kal- Bir Pester Sloyd aldım, trende do- Osman; yüzünü ısıran rüzgara kar~ı bet gösterdiler. Göğüs geçirip bırbir • 
:~rı, Fransadan gelip garp cephesinin mıştı. Belki Kayser son dakika- 1 laşan şayia doğru idi: J\ 1iiracaat yapıl- l böyle ne kadar bekledi, bilmiyordu. lerine malızun mahzun başlarını sal • 

b
'Perleri arasına sızan propaganda da k d • t 1' d d -' Idi 1 mı ştı: Almnnya tarafından da, Avus- Yaş çoraplarının içinde ayakları sızh· lıyarak onu okşayıp öptüler. Yalmz 
U .. ya a ar sersem ve a ı urmuş egı · 1 d 0 l'h · k t · b ' d d'? B. 

Çozülme hareketini kuvYetlendiri- r. k h k tury.--i\lacar.stun tarafından da fazla 0 yor u. ne ta ı sız, ne ısme sız ır annesi ona dargın mıy ı, ney ı. ır 
"o d ,. a ·at, gee uvanmış, ya vas are et et- • ' kt F k t . . 1 b h 1.. k d' .1 ·· •· 1 k · t 
~ r u. . ~~ · h kk k ' f.. .-_k gazetede harp havadisleri arasın- çocu u. a ·a ışın as ı aranırsa a - tür u en ısı e goz goze ge me· ıs e· 

mış oldugu mu a a tı. 1! , • tının bu karalığında kendisinin de su· miyor, onun müştak, muhabbetli ha -
Son gayretler 

Bütün bu hareketlerin birdenbire bü. 
rük bir kuvvet .kesbetmiş olduğu gün
erde, Talat Paşadan bir kaç gün son

ra, ben de Türkiyeye dönrneğe hazır
tanırken imparator son bir hamle yap-
ı: O tarihte Alman aristokrasisi ara
'' nda demokratlığı ile meşhur olan bir 

~1• Prens Max Von Bad [Maks fon 
k~ d]ı çağırarak demokratik bir hü • 

Urnet yapmaaını istedi. 

h Ben yola çıkmazdan iki gün evvel 
d lt Zat rnüzakerelere başladı ve zanne

tı~rsern yola çıktığım gün de kabinesi
AI teşkil etmiş idi. Demokratlığı bütün 
k ~anyada meşhur olan ve bütün fır
i a arın teveccühünü toplamış olduğu 
çirı o d b · d · B n sene en erı aıma avyera 
:rlarnentosunun reisliğinde bulun • 
h uş olan Max von Bad, Amerika cum
h~~ reisinin ilan ettiği prensipler da
Aiırıde bir sulh yapmak üzere bütün 
d ll'lanya.yı etrafına toplamak istiyor -
ii u. Bundan dolayı hükumet yapmak 
}ere giriştiği müzakereler bir kaç gün 
'"lı rm·· 
o) uş, fakat artık gemi azıya almış 
1 an demokratlar ve sosyalistlerle an
~rnamıştı: 
~}~·Usyadaki inkılabın dalgaları şimdi 
D·~anya sedlerine de çarpıyordu. 
.lınyaya bütün cennetierin saadetleri
~ Vadeden bolşevik propagandası, Al
__:n sosyalistleri arasında da sür'atle 

~-----------------------------·· ·~ .. ·-
TAKVIM 

MART 
1--------.------~-------

Bütiin bu sebeblerden dolavı nasıl da 1\ıaı:edonya cephesınde Fransız or- •. d. . d f k .. k. k . .. kl 
~ • . - . 1 d çu yok degı1 ı. Bır e a ço ur e ve kışlarından solgun yüzunu sa • ıyor • 

Rusyada Milyukof çarı atmakla de - dusunu~-~ım;l~ d~gru ıler .. emette b.~- mazlümdu. Sefil, perişan zevahirinden du. Ona: cBaban uzaklara para kazan· 
mokrasiyi kurtaramadıysa Almanyad:ı vam ettıgı, u gar arın m~tare e ı e umulmıyacak kadar yüksek bir vakarı, mağa· gitti. Sana tatlı yemişler, güzel 
da prens Bad, taşan müfrit demokratlar Y_ap~ış 0.~duklar~ h~berlerı de . vardı. anlr~ılmaz bir gururu vardı. Mahalle oyuncaklar getirecek.» dediler. Osman 
ve sosyali7.m bloku karşısında, rejimi 1 ren~n. Turk kafılesı arasın~a bır bom- çocukları bu halinden dolayı kendisini bu sözleri dinlemiyor, yüreğindeki acı· 
kurtaramadı. Nasıl Rusyada Milyuko- ba gıbı patlıyan bu haberı ben zaten küçüklüğündenberi cOsman Bey!• di· lık, boğazında ağlama ihtiyacile dü .. 
fun hamlesi işleri bir iki gün tutmaya bilmekle beraber benim üzerimdeki ye çağınrlardı. Onların haşarıca oyun- ğümlencn yumru bir türlü geçmıyor • 

k k• f' 1 · b··ı·· ·a:zifesı' a 1 J tesiri de elim oldu. Yol arkada.;Jarı ara- larına karışmaz, erik ağacı taş1amağa, du. Keşki babacığı gitmeseydi de o ye· anca a ı ge mıs ve u uıı .._: Ç r • . . - h' d k 1 d 
h . d ' k, 'h .1,. 1. k 1 s ında doktor Tevfik Rüstü Celal Bey, satıcılara ılışmege ıç ynnaşmaz ı. mişsiz ve oyuncaksız a say ı.. Ya • ta tt an ın ırere ı tı a ın tı acı nı aç- · ' . ·- · . . y h 

k . k Id B d . . İsmail Müc:tak ta vardılar. Hadise bir· Osmanın bu çekıngenlıgmı bır oyun • kında gelecek diyorlar.. a iç .. Hiç 
ma tan ıbaret a ıysa a prensının . .. ' . t , ı bozanlık telakki eden elebaşılar ona gel ? 

yaptığı hamle de ta~an kuvvetiere da-, d~nbıre O):le bır pa.lab).ışla . patlamı~tı takılırlar: eBu miskini gören de Kap· mezse... * 
h .. . b' 1 hası h 1 , kı en bedbın hecaplar ıle bır kaç gun d b O d. · a musaıt ır yayı ma sa azır a-ı . · . . . tan paşa torunu sanacak men e uru.. gunden sonra evlerinin uzenı, 
mıya yaramaktan başka bir netice evvel bu netıceyı tahmın edemezdı. Sanki kenarın kopilı değil, kibar bo • dirliği bozuldu. Ocaklarının ateşi sön-
vermedi. 1 Ben bile, müracaat yapılacağıııı bilme- zuntusu .. » diye söylenirlerdi. Hatta dü, sofralarından sıcak yemek kalktı. 

Bu suretle tarih bir daha gördü ki ı me ve işin akibeti iyi olmıyacağına ka- bazan daha ileri bile vardıkları olur. Annesinin günden süne sararan yor • 
muhtelif cemiyederin içinde birbirine ni bulunmama rağmen cephelerin tu - bütün mahalle çocu}darı bir olarak o· gun yiizü gülmez oldu. Eskiden arası· 
benzeyen sebebler daima birbirine ben- tulacağı ümidinde idim. nu okla t~şa tutarlar, arkasından kar- ra bayram. düğün arifesinde ortaya çı· 
zeyen neticeler verir. Şimdi, her şeyin yıkıldığı anlaşıl • puz ka~ugu, mısır koçanı, pabuç, m~ - kan dikiş makinesi hiç durmadan işle-

... Budapeşte istasyonuna geldik. mak ta olan bu dakikada, hatta memle- loz. Y~.gdı~~rlardı. Zavallı o-:ınan, goz· rneğe başladı. Fakat şimdı dikilenleri 
Trende, yataklı va go n memurları ara- k ete dönebilmek meselesi bile şüpheli lerdı dobnm~ş •. sda:~. shaçlladrı bp~rı~~nl' .. seni e· kendisi, yahut annesi giymiyordu. Bu 

b
. . d.. ··stu"l ler en erı gıy ıgı a e ır tur u a ı . çamaşırlar bohçalanıyor, yabancılar 

d · 1 d 1 . · Almanyan ır vazıyete u.;mu, · • h k . . ... 1.. d sın a şayıa ar o aşı) o~· .. ın . ~ . . . şamadıgı ta ta ta unyalarmı elıne ala- tarafından alıp göturu uyor u. 
yeni hükumeti, Yilson a muracaat e- Trenden ınerek, ıst~syona gıttım ve rak, ncfesi tıkana tıkana bu vahşi sü- Osman yavaş yavaş bu hayata, ma • 
derek kendisi tarafından ilan edilen telefonla Pester Lloyd u arayarak baş· .rünün önünden kaçınağa uğraşırdı. Ne hallenin zengin çocukları tarafından 
prensipler dahilinde bir sulh aktedil - muharrir Jo~f Vec~)'li buldum. On- arkadaşlarının bu hakaretleri, ne de itilip kakılmağa, annesi dikiş dikerken 
m esi için müzakereye girişrneğe hazır dan aldığım haberler daha fena idi: e\·de babalığından yediği dayaklar Os- kapının önünde siyah ekmeğini kemir· 
olduğunu bildirmiş, ayni şeyi Avus • (Arkası var) manı değiştiremiyor, o küskün, ürkek rneğe alışmıştı. Bu aralık hayatında ye· 

ve çekingen hali bir türlü düzelmiyor- ni bir hadise oldu: Bir gün rastıklı1 
Ameril.;:ada görülınemiş bir aile faciası du. sürmeli, yapma benli komşu ka~ınıar, * süslü, başları kordelalı mahalle çocuk-

J Baştarafı 1 · inci sayfada ) du ve bağırdı: Galiba on dört yaşında olacaktı. Ba· ları evlerine doldu. Annesine de ya .. 
- Sana emredivorum, ona yalvar. - Kapan ayaklarına, sevgilimin! basını hayal meyal hatırlardı. Kısa örn- hanlık bir entari giydirdiler. Onun e· 

benim!~ evlcnmesi~i temin et... diye Söyle beni alsın, seni bırakmama razı rünün en tatlı hatıraları beyaz saçlı, lini, yüzünü sılip yamalı potinierini 
bağırdı. olsun... • tatlı bakışlı, kendisini daima kucağına boyattılar. İhtiyar bir kadın elinden 

Bunu bilhassa yapacaksın, burnun Mari, pis mahalle karısının ayakları· al!'p okşıyan babasile beraber geçen tutup Osmanı bir kenara çekti. Avu • 
kırılsın. na kapandı, sararmış yüzünü halıların günlere aitti. Hem o vakit böyle aç ve cuna çi! bir kuru~ sıkı..ştırarak: 

.Madam 1\Tari nihayet isyan etti! üzerinde sürüklerken, kocasının yü • yoksul da değildiler. İki odalı minimi· - Bu akşam efendi baban geliyor 
- Ben böyle bir ~ey yapamam ... di· zünc bakıyordu. . ni bir evleri, içinde kırmızı ateşler ya. Osman, parayı da o sana gönderdi. Ge .. 

yerek dışan doğru yürüdü. Funchun gö7:Ierı~~~ _şeytani parıl • nan, hacasından annesinin pişirdiği o !ince elini öp, yanında usturuplu ko • 
Funch arkasından yetişti, ev,·ela tılar görüldü. Istedıgını yaptırmıştı. lezzetli yemekierin kokularile dolu dü- nuş ta seni sevsin, dedi. 

saçlarından, sonra bileklerinden çekti. Fakat Mari b~rdenbire ayağ~ fırladı: manlar tüten bir ocakları vardı. O Osmanın boynu bükülmüştü; her şe. .. 
RuiQ( sene 

186a 11 
- Emredivorum işitmiyor musun?.. - Funch dedı, bu kadar zelıl olmak· ·günler ne tatlı, ne saadetliydi. .. Bu ço - yi anlıvordu. O artık babasının öldüğü Arabl sene ~ 'h d · ~ 

la55 diye fısıldadı. Avni zamanda cebinden tansa ölmeği tercı e erım. cukluk günleri şimdi Osmana tatlı bir günkü tecrübesiz, düşüncesiz çocuK --ŞUBAT 
26 

Resıni sene 
l\IJ7 
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bir tnbanca çıka;·ar~ ilave etti: Funch da merhametsizce tetiği rüya gibi geliyordu. Nasıl oldu biline- değildi. Aradan d.Ort sene geçmesine 
- Kapan ayaklarına ve yalvar! çekti. İki el ateş. ett~. Şahlanmış izzeti mez ... Akrabalarının evinde, uzunca rağmen bir defa annesine: 
Mari alcak bh delinin ne yaptığını nefsile ayakta dımdık duran cefakeş süren bir misafirlikten döndüğü za _ cBabamı gelecek, diyordunuz, hani 

hilmiyen ~ hareketlerile karşılaşınca, kadın birdenbire (ah~) bile demeden man mahalle çocukları onun yüzüne neden gelmiyor?• dememişti. Çünkü 
köşede bu fadayı azametli bir eda ile yere yıkıldı. Sonra kocasının müte · sırıtkan sırıtkan bakarak: babasının • çocukların o yanılmaz kav
~eyreden sJrı saçlı, boyalı yüzlü ka - kallis elleri onun saçlarından yakala - - Baban öldü! .. dediler. O zamana ramile • bir daha hiç dönmiyeceğini 
:ima baktı: dı, ve köşede bu manzarayı seyreden kadar cölüm» lafını işitınediği için bu anlamıştı. 

- Size yalvarıyorum, dedi. Ev:mi boyalı kadının yanına kadar sürükle · sözün manasını pek anlamadı, afalladı, Şimdi: «O geliyor!» diyorlardı. Hiç 
tc~kedip gidinız. Yuvamı yıkıyorsu - di. kaldı. Fakat zalim arkadaşlarının, böy· bu kabii miydi? cÖlüm» denilen o uç. 
nuz, kocarnı delirtip, benim haycıtımla - Köpek kan! Dirin bu ayakları öp- le sevine sevine kendinden öç alır gibi suz, karanlık adem yolundan kim geri 
oynuyorsunuz. rnediyse, öliin de inat etmez ya... söyleyişleri-den fena bir koku aldı, ha · gelmi)ti ki babası gelsin .. Hem bugün 

Bu sözlerin hiç bir tesiri olmadı. * basma ne olmu~tu? Uzak bir yere mi o süslü kadınlaı ın ve çocuklaı ın !1ÖZ • 

Doktor da sözi.inü yerine getirmek is· Doktoı~ Funch ve sevgilisi şin. lı · gitmişti acaba? Eve girince her şeyi lerinde eve gelır te bahn...;•n• " '"''adı.-
tiyordu. Eski karısına bir te km~ vur- pishancde bulunmaktadır lar. değişmiş buldu. Annesinin gülen yüzü ğı günkü parıltıyı görüj o cl u. 

f 4 r kasr " ... , 
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Yazan : Celal Cengiz 
Suadın yakışıklı zabit Asafa anlattığı deniz kızı hikayesi, 

sofrada bütün zabitlerin konuşma mevzuu olmuştu 

- Çok ala ... Inşallah, Japonyaya tında şimdiye kadar dinledikleri (deniz 
gidersek, seni yanarndan hiç ayırmam. kızı hikayeleri) ni nakletmeğe giriş • 

Ta kuyudan kurtuldu ve sevgili 
TunçayıDa kavuştu 

zer 
Beraber gezeriz; olmaz mı}. mişlerdi. 

-. Hay, hay efendim. Bölük kumandanlarından yüzbaşı 
Eğer yemek çanı çalınmasaydı, bu Celal efendi, biraz daha ileri gitmıştı. 

konuşma belki biraz daha devam ede- Nakledilen hikayeleri, hurafelere ina- konuşmazlnr. Hatta geçtiği yol· 
cekti. nan safdil gemicilerin budalalıkianna dan bile gitmezler. 

1 * atfeden gençlere dönerek: - Fakat sen yaşıyorsun) 
Mülazİm Asaf, eline mükemmel bir -Çocuklari.. Alay etmeyin ... (Ye- -Yaşıyorum amma .. burada. Dün· 

tercüman geçirdiğinden dolayı, büyük minibillah) ederim ki: bu deniz kızı yadaki dostlarım beni Firatta boğuldu 
bir sevinçle yemek aatonuna giderken, denilen mahluku, kaç defa şu gözle _ sanıyorlar. Şimdi birdenbire meydana 
Suat da arkasından uzun bir nazarla rimle gördüm... Yarısı ıinsan, yartB!l çıkarsam, bana hortlamış diyecekler .. 
bakmış: balık ... Belinden yukarısı, hani Gala- herkes benden kaçacak. 

- Ne sevimli delikanlı~.. Insanın tadaki Avrupa twatrosunda oynayan - O halde neden tekrar dünyaya 
kop.uştukça konuşacağı geliyor. kantocu büyük Amelya yok mu? .. çıkmak istiyorsun? 

Demişti. tıpkı, ona benziyor... Yalnız, meme- - SevgiJim de hayatta imiş .• o da 
Suadın mülazim Asafla konuşmak- leri biraz daha küçük. ölmemiş. Halbuki hayattaki dostları • 

tan hissettiği lezzet ve heyecan, sebeb- Alaycı bir ses, yükselmişti: m ız, sevgilimin de mabette kanı akıtıi-
siz değildi. Çünkü; erkekten kaçtığı - Ölçtün mü, beybabaL dığına inanmışlardı. 
günden itibaren, bu gemiye ayak bas- Celal efendi, aldırmamış, devam et· - İki hortlak, nihayet mrbirinize 
tığı güne kadar, böyle gençle, bu kadar mişti: kavuşacakaınız demek} .. Ne mutlu si-
yakından temas etmemişti ... Ayni za. - Mübareğin sırma saçları var. E,. ze! Fakat ben .. Ur'dan nereye gidebi
ınanda mülazİm Asaf, Ertugrul gemi- linde, bir tarak .. ha bre, durmadan saç- Iirim) 
sinin en yakışıklı zabiti idi. Ve, her larını tarıyor... Aarasıra da eğiliyor.. - Gözlerim açılırsa, seni yanıma 
ge~ç kızın ve kadının kalbini sarsacak denize akseden mahıcemaline bakıyor. alırımf 
kadar müesser bir güzelliğe malikti. Gene alaycı bir ses yükselmişti: Akat lı mahkum ayağa kalktı: 
Onun için Suadın genç ve hassas kal- - Keşki; gelirken Mahmutpaşadan - Ben yatmağa gidiyorum .. 
bin in, mülaz:im Asafla karın kanşıya bir düzüne ayna ile bir düzüne tarak - Daha er~;en değil mi? Güzel gü-
bulun maktan tatlı bir zevk ve heye • alsaydık... zel konuşuyoruz işte .. 
can d uymaması mümkün değildi. - Ne yapacak tık, onları.) - Saçmalamağa başladın, Tanzer 1 

Suat, şimdi kalbinden doğan bu his- - Birer birer denize atardık ... Her- Şimdi, ilk önce söylediklerine de inan-
sin tesiri altında, gözlerile Asafı takip halde, deniz kıziarına makbule geçen mak istemiyorum. 
ederken; genç mülazim, saltabarhan ın birer hediye olurdu. - Hakikatten bahsediyorum. 
merdiveninden inmiş.. dudaktannda Deniz kızı hikayesi uzamıştı. Sofra - Senin bahsettiğin hakikatler ba-
neş'eli bir tebessümle yemek salonuna da hizmet eden neferler vasıtasile ge- na çok gülünç geliyor, Tanzerl Eğer 
girmişti. minin her tarafına dağılmıştı. Her ta- körlerin gözleri kendi isteklerile açıla-

Masanın etrafında sıralanan zabit- rafta, guruplar teşekkül etmişti. Ar _ bilseydi, dünyada bir tek kör kalmaz
ler; Süveyşten aldıkları hasır yelpaze- tık deniz kızı masalları, bu guruplarda dı .. Hepsinin gözleri açılırdı. 
leri sallıya sallıya yemek yeme!.rte, ve saatlerce sürüklenen bir mevzu teskil - Mabutlar bana günün birinde 

' şikayet etme.ktelerdi. eylemişti. gözlerimin açılacağını tebşir ettiler. 
Mülazim Asaf, büyük bir şenlikle Bütün yaşlı gemiciler; deniz kızının - Ben, bizim gibi zavallıları yıllar-

yerine oturmuş; mevcudiyetine yemin etmektelerdi. ca avutarak, nihayet mezara kadar 
-Şimdi, bir deniz kızı hikayesi din- Gençler ise, buna inanmamakta ısrar gönderen mabutları tanımıyorum ar -

ledim. O kadar tuhaf ki.. herhalde, si- göstermektelerdi. tık. Bu kuyunun içinde kırk sekiz sa-

zinde hoşunuza gider. Suat, guruptan gurupa uğruyor .. or- atten beri bütün mabutlara halasım 
Diye; bir mukaddeme yaptıktan için yalvarıyorum. Onların kulakları taya attığı bir yalanın, bu kadar ehem-

sonra, Suadın anlattığı şeyleri, arka- o kadar sağır ve o derece pasianmış ki .. 
miyet kesbetmesine, gülrnekten katılı~ · ·ı ·ı · daşlarına nakletmişti. ını tı erımi duymuyorlar bile. Akşam, 

Asafın bu hikayesi, uzun yemek yordu. güneş batınca, geceler ortalığı sarıyor. 
masasının etrafında toplanan genç ve * Sabah güneşi doğarken, ortalıkta ka-
yaşlı zabitleri, birdenbire sarıvermiş - O gün, böylece geçmişti .. · O a • ranlıktan eser kalmıyor. Sayısı bilin-
ti. kşam, kumalldan tarafından verilen miyen yılla!"danberi gece, gündüzü; 

Genç zabitlerden biri: emir mucibince, artık gemideki hayat, ışık, karanlığı kovalıyor. Sen bunlar-
- Ben, bu geceden itibaren kama- bir program altına girmişti. dan birinin geciktiğini, yolunu şaşır-

ramın kapısını khpamam. Talim ve tatbikat saatleri ayrılrnıştı. dığını gördun mü? 
Demişti ... Bir başkası: Top, tü fe k ve yelken taliroleri başla _ Tan zer çok yorgundu .. 
- Artık, her sabah traş olmalı .. gü- mıştı. Akatlı arkadaşına cevap vermedi .. 

peşteden ayrılmamalı. Talim borusu çalar çalmaz; topçu- başını duvara dayadı.. u yuklamağa 
Diye mukabele etmişti ... Bir üçün· 1 t b k 1 ( ·~ 'l"'h basladı: ar op aşına oşuyor ar.. ;.ı' a en- · • 

cüsü: daz)lar, tüfeklerile güvertede toplanı- AkadlarJa ba~hyan b1r harp .. 
- Allah göstermesin .. şayet böyle 

yor .. yelkenciler, arınalara tırmanıyor- "' * • 
bir şey olursa, deniz kızını paylaşmak 

lar .. birbirine karışan kumanda sesleri Gudea bütün kumandanlarını Ur'a 
için birbirimize gireriz. b 

Dive söylenmişti. arasında, bir buçuk saat, talimle uğ-ı çağırmıştı. Uzun yıllardan eri Sirtel-

Yaşlı zabitler ise; df"nizçilik ha ya _ ra~ıyorlardı. ıl nda ra h atı bozulmayan Tankut da 
.......................................................... _.. T ı · d d d · .1 maiyeti ile b1r1ikte Ur şehrine gelmiş-
--------------, a ım en sonra a, emz suyu 1 e . r ısiatılan tentelerin altına yan gelerek tı. T k . A ı· k d Bir Dektorun . . an ut, Sırtelladan ge ır en eve-

hazırlıyordu. Bu kuvvetin batına ö • tnusun} Yoksa yeniden mi dünyaYil 
lümden yılmaz, çevik, atılgan bir ku· geldin? .. 
mandan lizımdı. - Ben de senin gibi yaşıyorduı:ıt• 

Naraş Suriyeden dönmüş olsaydı, Tunçayi Sdmn haS'retinti çekerek ~ 
bu kuvvetin bafma geçebilirdi. Fakat, göz yaşı dökerek yaşıyordum. Narııf 
o da henüz dönmemişti. beni (Ölüm kuyuau)na attırmıftı· 

Bir akşam Sumer kralı Tankut'la - Gudea seni neden oradan kur • 
konuşurken, bu ordunun bafına Tan- tarmadı) 
kutun geçmesini teklif etti: - Mabutlar seni neden bu mağa • 

- Bu işi senden başka kimse başa- radan kurtarınadılar} 
ramaz, dedi. çünkü Akatlar bütün kuv- - Ben !ihirbaz (Maya) mn esiri' 
vetlerini geriye saklıyacaklar .. ilk gön- yi m burada. 
derdiğimiz kuvvetler başka cephelere Sarıldılar .. koklaştılar. 
hücum edecekleri için, Akatları mer· T8\).Zer: 
kezden vuracak böyle bir kuvvete ih- -Tanrım, sen benim gözlerimi şç.• 
tiyacımız vardır. Kuvvet de hazırlan- sevgilimi göreyim.l 
dı .. eksiği tamamlandı. Yalnız bir baş Diye bağırıyordu. 
gerek. T un çay da ayni dileği tekrartadı: , 

T ankut yola çıkan kahramanlar ara· - Ey ulu mabut 1 Sen bana T anztrt 
sınd.a Samayı ar adı.: bir daha gözlerimle görmek fırsatJil1 

-Onu nereye gönderdiniz} veri 
Qiye sordu. İkisi de ağlıyordu .. 
~udea, Sam.sının adını bile anmak ia- İkisi de sevinç ve neş'e içinde .. ~~ 

temıyordu. yapacaklarını, ne aöyliyeceklerini bı 
- O artık öldü .. Nipurda çadırcılak miyordu. 

yapıyor, dedi. Tunçay: 
Tankut kralın yüzüne hayretle ha· - (Ölüm kuyusu)ndan nuıl ~uf' 

kıyordu. tuldun) · 
- Acaba ayakta mı uyuyorum} 1 Diye sordu. 

Çadırcıların günün birinde birer kah- Tanzer başından geçenleri kısac' 
raman olabileceğini uroardım amma .. anlattı: 
bir kahramanın çndırcılık yapmasını , - Beni oradan yeğenim ( fjrat} 
aklımdan geçirmemiştim 1. kurtardı. Nöbetçiyi kuyuya düşürd~·: 

Diye söylendi. beni iple yukarıya çekti.. onun eet'111 

Gudea sarayda olup bitenleri Tanku- takip ederek buraya kadar geldim. 
ta anlattıktan sonra: Tanzer çok yorgundu: 1 

- Samaya kızımı vermek istedim.. -Buradan kurtu1malıyız, TunçBY 
kabu} etmedi. Ben de onu sarayımdan Sen bu haşarat içinde naaıl yaşıyor ' 
uzaklaştırdım. Belinden s ırma püskül- sun} 
lü kemerini aldım. Babası vaktile ça· - Alıştım .. 
d ırcı imiş. Kendisi de çadırcılık yapı· - Alıştın mı) ( 
yormuş. - Insan ıztıraba nasıl katlanıY0:.~~ 

T ankut gözlerini oğuşturdu: bazan korkunç ve jğrenç gördoS 
k rlJ• 

- Hala uyuyor gibiyim, mellat mahluklarla da başbaşa ve koyun o) 

hala rüya görüyor gibiyim. na yatmağa alışıyor, Tanzerl 
( fi' Ve başını önüne eğdi: Bu sıcada göze görünmeyen 

- Sa ma, bu ordunun başına geçe- rat) ın sesi işitildi: 
cek bir kahramandır. Onu affediniz.. - Aylarca birbirinizi görrned~ll• 
ve hemen i.:? başına geçiriniz, m ella! gözyaşı dökerek, inleyerek bekledinit·· 

- Ben Samayı çok severim, T an• bir saat daha bekleyin iz burada ı 
kut! Fakat, kızım onu affetmiyor.. -~ir saat sonra ne olacak? 

- O halde hala seviyor onu. T anzerin bu sorusuna (Firat) cr! 

- Bana bir şey söylemedi. Camo-
yu sıkı~tırdım .. her gün Samndan bah
sediyormuş. 

vap verdi: h' 
- Ben şimdi sihirbaz Mayayı tt\

11 
dide gidiyorum. O bana: (Tunça>' ıJ 

" 'lA b d d' ı d • 0 O!'l goz ı acı en e ır ıı emıştı. • 
· ce yumrukla, dayakla buraya getıre ) 

ğim. (Arkası;!.~! .. ·" 
·········•·····································•··· ~ 

- Samayı hemen Nipurdan getir
tiniz .. "'e sizin gibi bir kralın kızını ne
den almak istemediğini sorun uz! Far 
kat, yurd işi, kızınızın işinden çok da-

ha mühimdir. memleket ondan istifa- ı Son Posta 
de edecek .. Akatların bumunu Sumer 

1 
==---=======o:======:::t,. 

topraklarında ondan başka kıracak Yevıni, Siyası. Havadls ve Halk ,azeıesl 
kimse voktur. ........ ıs. şarkılar, masallar, denız hıkayelerile 1 ı k ·- f k t' · · 

Gu-·nlu··r... . . . 
1 

er,e ar~ı. mıg er ve erza ge ırmıştı. 
R Perşembe ıvakıt geçırıyorlardı. G d U 'd .. k d .. 'd - Naraşı unuttun mu} . . u ea r a uç uman ana en guzı e . . . ~A A 

Hotlar1ndan (*) Tabıatın harıkalarile dolu olan (Şap muharipler ayırdı .. atlılar verdi. Onları - Koskoca bır yurd ıçın, Naraş ka- 1 
ldeni:ı;:i), gerek zabitanı ve gerek efradı Tankuttan önce Akat yoluna çıkardı.! fi gelmez! B~~ün bir ~.ok Na~aşlara j 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 
İSTANBUL ~ 

ve 
Gazetemizde çıkan yaz\ t1 

Yemeh/erde 
Tuz 
So!ranızda, yemeklerlnlzde tuzu müm

Kün mertebe eksik bulundurunuz. Bir 
çoklarının alelade yapılmış yemekiere 
ayrıca tuz ektiklerini görüYoruz. Tuzun 
fazlası vücut için a~a iyi değildir. Bil -
hassa tansyonu yükset olnnlnrn, şişman 
olnnlarn, böbrek hastalı~ma mübtelı\ bu
lun:ı.nlarıı, kalb hastalığı olanlara asln 
tavsiye edilmez. Tuzu çok yiyen suyu da 
çok lçer. Halbuki damar katılığı olanı r
da ve buna istldndı olanlarda tuz da. su 
da mümkün oldu~u kadar az yenUecek 
ve içUecektlr. Tuz ve su insanı şişman
latır. Bu ise kırk yaşından sonra olan 
kimselere kat'lyen uygun de(;lldlr. 

S:ı.lamuralnr, tuzlu balıkhr, sucuk, p3s
tırmalar da bu sınıra dahlldlrler. Bun -
tnrı da sık sık yemek c:ı.lz de~lldlr. Bu 
SO" saydığım şeyler aynen karacl~er ü
zt ,..,e de muzır teslrl~r icrn ederler. 

1 Bu notları kesip saklayınıı., :ynhut 
""mC va>1ı~ırıp kolieksiyon yapını7. 

• • ···· ·"~"" to•• notlar bir doktor 
· · .... ~, yet' eblllr. 

-----~ 

uzun uzun tetkiklere sevkediyor,. bu Gudea a"rıca bir muharip kolu daha muhtcıcız. Naraş bugun Sunyeden 1 
denizde geçen binbir maceranın nak- J • • • • :..:...:..··- dönmüş olsa bile, yorgundur .. Akat-ı 
line s b b' t . d r 1 ları tepeteyecek kadar kuvvetli oldu-

e e ıye verıyor u. 1\ o·· ı...elçl ' 
L' - ğunu sanmıyorum. 

k d
Razank: dkızıl rengi denizin sathına ı J.. ezane/er Gudea, Ur' daki büyük mabedin ka-

a ar a se en mercan tarlalarının <lra- 1 d 1 d 1 h h I B ·· 1 1 pısın a ası ı uran "'U ev ayı atır a-
sından geçiyorlardı. Bu kızıl denizin dır:u:ece nobetçi olan eer.ıne er şun ar- dt : T ı 

sakin suları üstünde, büyük ve küçük istanbul cihetindckller: « Yurdunu, malından, kızından ve 
kümeler halinde uçan kanatlı balıkiara Aksarayda: <Pertcv), Beyazitte: (Bel- ı 

kıs) ı F kanndan çok sev !n 
hayret ediyorlardı ... Bazan de, denizin . Şehremininde: (Hamd '· enerde: 1 

(Vitall>. Karagümrük e· (Suat) , Samat- l Gudeanın gözleri sulanmıştı. l 
dibinden tehditkar dişler gibi denizin ı yada: (Teofilos), Şehz~c't"bnşında: (Ham~ _ Atalarımın sözünü hatırladım, 
sat~ına fırlıyan şap yıgınlarına rastge_l dD. Eyüpte: (Arlf Be iri, Emlnönünde: T k ş· d' d' S 
I' 1 b I CSalih Necati), Kuçukpazardtı: (Necati an ut! ı m ı em re ıyorum.. arnayı ! 

1 ıyor ar.. un arın yanlarından geçer- Ahmet}, Alemdnrdtı: (Esat>. Bakırkö - bulup buraya getirsinler. 
ken, heyecana kapılıyorl~rdı. yünde: (Merke-.ı. * ıı: • 

Belli başlı yerlerde bulunan bu h:ıin Ce\·oğlu clhetfndekllcr: 

resimlerin bütün ha~ ~t· 
mahfuz ve gazetemize aıt 

ABONE FIA TLAR1_...... 
~ 

ı 1 6 3 ~1 
Sene Ay ı ~ AY ~· 
Kr. Kr. Kr. ..:.:::; 
----15V 

TÜRKİYE 1400 750 1 400 10 
YUNANİSTAN 2340 1220 171{) ~ 
ECNEBİ 2700 1004 S~ 

Abone bedeli pe~indir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmeZ. 

İstikiiii caddesinde· ıKnnzuk), Onltı -
ve insafsız "'ap yıgınlarının, hen1en c ·ç·n mel·tuplura 

T tada: (lsmetı, Takslmdc: (Nizamettln), evap ı ı " 
ht"psinin de acı birer hatıraları vardı. Kurtuluşta: CNccdetl, Yenlşehirde: rPa- ı Tanzcr, Ur dağı yamaçlarındaki I'ul ilavesi lazımdır. 

Bir kurtuluş 
Ilciniardan mes'uliyet alıl1tr1°: 

ı o kuruşlll runu .. .. 
Bunlar, kaç hacı gemisinin dibini par- runnkyan ı. B~nnnb:ışında: ( İt.lmat ), mnğaraya girdiğı zaman, ilk duyduğu --~----
ç.:ılamışlar .. kaç zavallının, bu ılık de- Be •ı;.taşta : CNı.ı.ll l!nUU. ses yılan ısiıkiarı oldu. !! Posta kutusu: 741 İstanbul 

Bo~a'lit:i ye AdnJarda: 
nizde köpek balıkiarına gıda teşkil et- Üskudardn: Cİttlhatı. Sarıyerde: fA- ı Tunçay, Tanzerin sesini duyunca Telgraf: Son Posta 
mesine sebeb olmuşlardır. sarı. Büyukndada: (Şinastı, Heybellde: tüyleri ürperdi .. sevinçle haykırdı: 1 Telefon : 20~ 

( Ar•--- va .. , :_.f_T_a_na..;ş~L----------- 1 T ı S '-
1J..------------tuaM • _ - anzer en gerçe&. yafıyor 
1 



Mart 

fBADY01 
Bu günkü Program 

ll 1\Jart 937 Perşembe 
İSTANBUL 

Öile ne,ıriyata: 
tı:ı 12,30: Plfı.kln Türk mus1klsi, 12,50: Hava
tın' l3: Beyo~lu Halkevi gösterit kolu tan

dan blr ten1.:.1l, 

1 
Ak am neş.·iyata: 

tsı 8.30: Plflkla dans musilds1, 19,30: Çocuk 
tor tgeme Kurumu namına konferans: Dok
t:ı.r Şukrü Hazım, 20: Sadl ve arkadaşlan ta
"' ından Türk musiklsl ve halk """kıları 
.Y,3Q ö v-- ' 

10 
. mer Rıza taratmdan arapça söylev, 

... 40 Safiye ve arkadaşlan tarafından Türk ... u-ıı,ı ... 
Or1ı; ~~ ve halk sarkılan, saat ayarı, 21 ,15: 
.,.

3
t' •ra, 22 ıs· Ajans ve borsa haberleri, 

~< .o· pı· ları. · akla srı!olar Opera ve operet parça-

16· JU'Kh:F.!II 
~ R'>ma"va muslkls1, 18: Müsahnbe, 18,20: 
lıab1'" nlakları. ııı.ıs: Senfont konser, 21.45: 

erler. 
I BI1Jl-\PEŞTF 

laı 7 30: Koro l'avaları, 18.25: Muhtelif ha-
2ooı~r, 19,5: Sı!rl .. r. 19,30. Salon ork,.c;tr:ıc:ı, 
2
4 5 

Cl.gnn. orkcstrnsı, 23,20: Dans havalnrı, 
Habrrl<>r. 

17 
PRAG 

dan lS P ı 1<' havnlar, 17,45: Almanya -
aı 10 .n:ıkıı. 1!) 25 Ttyatro, 20,25: Kuartet, 
ıı b · l?ark•lnr, 21 25. Brnodan nnkll, 22 : 
tik erler, 22 20 den 23 e kadar Opera mü-

16 YiYANA 
17 45~· Vl!rdınln plfıklnrı, muhtelif havalıır, 
~ı 

10 
Vlyolon havalnrı. 19,50' Halk şarkıları, 

lar · Viyana musikis1, 22.20: Muhtelif hava
l):ı.n!Choptn den. Listz den parcalar), 22,45: 

ll havaları. şarkılar. 
VARŞOVA 

ba~~tO· "Oda mu ki"!, 1013: SJ>Or, 18 25: 
}.fllh ınuzlk 19 '!"rajedl 19,45'Kom;eı-. 20 : 
Orı....telir h. valar, 22 30 dan 23,30 a kadar 

.. ı:ostra. 
Yarınki prcıı:tam 

1'! 1\Tart 19~7 Cuma 
Ö iSTAI"'RT'L 
~le nı-....,.hntı· 

/ 

12 . 
13 05~0: P!ô.kla Tnrlc muslkls 12 50· Hınadls . 

.\ Muhte'if pl k ne riva ı. 
ksam nt"<:rivatı: 

tıı~~~ : PH k !:ı dans musiklsl, 19,30: Spor 
l:ad abeler, Esrf'f Sertk, 20: Nczihe ve ar
farkasları tnrafırdnn Türk mııstklsl ve halk 

11an 20 .,0 ö ta ~ • ' lll('r Rıza tarafıno.an arnp-
~ar Ylev, 20 45: Turk musiki h('veti, saat n
ha~' 21,15: Orkecı•rn. 22 ıs. AJans ve borsa 
ller erlerı, 22,35: Pl..tkla sololar Op,.rıı. ve o -

.l'~ Parçaları ..-:-..;..;. . . . . ............ -..... -
DOYÇE ORIENT BANK 

Dresdncr Bnnk Şubesi 
Merkezı: Berlin 

Türkiyedeki ıubeleri: 
--~-

Galata - İstanbul _ İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü * H er türlü banka iıi * 
-------·-----.1 

İstanbul Belediyesi ilanları ı 
----------~------•ilt Zührevi hastahaneli için lüzumu olan 33 tane karyola açık ek~ 

~ oıeye konulmuştur. bir karyolaya 24 lira bedel tahmin olunmu•tur 
v•rtıı. · .z y • k mesı ·x..evazım Müdürlükünde görülebilir. l.teldUer 2490 No. lı 
~ •ııunda yazılı vesika ve 59 lira 40 kuru1luk ilk teminat m ık buz 
d:Jtmektubile beraber 16/3/937 Salı pnü aaat 14 de Daimi Enci me ~ 

uulunmalıdırlar. (8.) (1078) 

Daktilo isteniyor 
ilıij ~ükae~ Mektepler. M~hase~sinde çalışmak üzere bir daktiloya 
t,ı ~ ç vardır. bteklılenn Cagaloilunda kiin Yükesk Mektepler 
~ ~ebecili;ine müracaatları. "1349, 

ls tan buJ Defterdarlığından: -
küpKarama!lda bul~an Defineden çıkan iki altın saat bir çift e:mas 
dtU ~.ve sa ır lnymetlı eşya ceman 86 lira muhammeD bedel üzerind !n 
~2/~~e, bendiye. ve muhammen ücretleri alıcıya ait o~mak üzere 
At 37 Pazartesı günü saat on dörtte Sandal Bedestenin< e Belediye 
ı.~:~t. s?lonunda açık arttırma usulile kalem .Jcalem satılacaktır. 
~lerın o gün Bedeslende hazır bulunmaları. (M) (1262) 

. Akay İşletmesinden : 
~~-_Yalova kaplıcalannda intutı ikmal edilmekte olan otelin .bta.P 

Yaııle perdeleri kapalı zarf usulile ekailtmeye konulmuttur. ' 
2 - Eksiilmeye ait evrak ttınlardır: ' 
A. - Münakua prtnameai. 
8 A. L--- obiJ 1!-o. • C - '""ııt-1' m ya UMe&l 

- Perde listesi · 
D - A. L--- mobil f - .f ~~-.. J . E ~ pmm~lUMe&. 
· - Fami prtname 
: - M~fredab miinakua tartnameainde ;azılı plinlar. 
~- Elualtme Karaköyde Idare Merkeziude Şefler Encümeninde 22/ 

1937 tairhli pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 
'f~ 4 --:- Ikinci maddede yazılı evrak ve plinlar iki lira mukabilinde idare 

neaanden al--L ·ı· ınauı ır. 

tii 5 - Talipterin yazılı günde nihayet aa.at 1 S e kadar tekliflerini En
Inen Rei~1iiine makbuz mukabilinde tevcli etmeleri limmdır. C<1049)) 

SON POSTA 

TORKiYE NAFT 
SANAYii 

TORK ANONiM ŞiRKETi 
Idare Meclisinden : 1 

~irketimizin 1936 senesi muamelitı için 

umumi hissedarlar Bey'eti idi surette 26 

Mart 1937 Cuma ,ünü saat 14 de merkezi ı 
idaremiz olan Galatada \'oyvacla caddesinde 

~lşastaciyan Hanında toplana(•akhr. 

i~bu idi hissedarlar umumi heyet toplan

tısına nizanınamemizin 52 inci maddesi nııı

clbince aaıa.ri yuz hisse senedat.~ıa malik o-

lanlar istirak edeceklerdir. ı 
Bumlan ötürü nisabı ek•;eriyetln anla ıl-_ 

masa için, işbu ılıeyeti umumiyede asaleten 

veya vekaleten lıa7ır bulunacak his cdarların 

harnil o!dokJara his e senetlt.rlni nizarnna- ı 
memizin 57 Inci maddesi mucibiııce şirketi

milin n .. ~ıesine içtima rüniinden bir hafta 

evvel teslim edip makbuz almaları kap eder.! 

RUZNAMEİMÜZAKERAT 
1 -1936 denesi moamelfıtı hakkında met·

lbl İdare rapounun kıra&h n tasdiki, 

2 - l\lurakıp raporunun okunması, 

3 - 1938 senesi devrei muamelita hakkın

da tenziın edilen pJinço Te kar n zarar he

sabınaıı okunm~osı Te luılnılü, 

4 - idare MeclisDe mnrakıp n miidüri
yethı ibrası, 

5 - 193'7 senesi ~in Medisi idare azala-
1'Jna Terilecek huzur bakk.~ıın tesbiti, 

6 - 1937 .enesi muamelitı Için bir mura
lup inUhaln •• tahsisatının tesbiti. 

iDARE MECLiSi 

Dr. H A F 1 Z C E MA l 
(Lokman Hekim) 

DahiliJe mütehaıısw: Pazardan m:ıada 
lıerıftn <2 - 1) Dl•anyolu nwnara ı~ u te
lefonu 223tl - SlOM 

İnhisarlar Istanbul 
Başmüdürlüğünden: 

Çamaltı tuzlasında sureti mahsusada tesis olunan ince tuz 
değirmeninde sıhhi ve fenni bir surette ihzar olunan ince aofra 
tuzları yanmtar ve birer kiloluk paketler ve mutbak tuzlan da 
"50, ıer kiloluk içi kağıd kaplı çuvallar içinde satıta çıkarı!· 
mıştır. 

Sofra tuzları "64, ve "128, zer paketi ha vi 
narak ambalajlanmıştır. Paketli sofra tuzlarının 
kabata, ambarında "9,50, ve mutbak tuzlarının 
"5,25, kuruş fiatla satılacaktır. 

aandıklara ko
beher kilosu 
beher kilosu 

Gerek mutbak ve gerek sofra tuzları bir sandık veya bir 
çuvaldan daha az sablamaz. Sandık ve çuval bedelleri tuz fia
tına dahil olduğundan müşterilerden ayrıca sandık veya çuval 
bedeli aranmıyacaktır. 

Tuz satıcılarının İnhisarlar Istanbul Başmüdürlüğü merkezinde 
Kabata~ambarına müracaat etmeleri ilan olunur. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: -5000 Kilo 15/45 
12500 « 15/SG 

8000 (( 16/60 

10000 (( 17/70 

~5500 
1 - Nev'i ve miktan 1ukarıda yazılı 35500 kilo çivi tartnameal mucl~ 

bince pazariılda satın alınacaktır. 
ll - Pazarlık 12/lll/937 tarihine ras\lıyan cuma günü ~aat 15 de Ka· 

bata,ta U...ıazım ve mübayaat ,ubesiıı:leki alım komisyonunda yapılacaktır. 
lll - Şartnameler parasız olarak hergün sözü Aeçen tubeden almabilir. 
IV - lsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve aaatte o/o 7,5 IÜven

me paralarile birlikte adı geçen komisyona eelmeleri ilan olunur. u1035ıı 
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En makul tavsiye budur: 
BiR GRiPiN 

Al ve mevsim 
hastalıklarından 

korkma! 

Pi 
Kat'i tesirile bütün kırıklık
ları geçirir. Soğukalgınlığı, 
nezle, grip, bronşit v~ sair 
;ahatsızlıkları sür'aUe tedavi 
ettiği gibi ha~, di~, mafsal ve 

romatizma' ağrılarını da 
teskin eder. 

24 aaatte 3 kat• 
Gripin alabillralnlz. 

Gripini tercih ediniz ! 
; ........ , • ·.: - •• • ' '.... "". • -' 'o: - • -~ 

TAM· YERLi MALI 
10 adedi 15 kuruştur. 

KANZUK SAÇ EKSiRi 
KO OJE 
Saçların köklerini kuvvetlendiri~ 
DökOlmesini keser. Kepcklerl ta -
mamen gıderir ve bllyUıne kablll
yelini artırarak snçlııra ) eniden 
hayat verir. Kokusu ıaur, kullunışı 

ko.ay bir saç eksiridır. 

Ingiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu - Istanbul 

'·~---------------------------------~··' 

Kuvvetli varliklar 
En bUyOk hızlarını kendi iç 
cevherlerinden alırlar. Varlı· 
~nı iç cevherinden alan 

Krem Pertav 

Kendine benzerniye ça
lışan mnstahzarların daima 

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

ratb~ kıymetin sahibi ka· 
labilmesindedir. 

Dikkat <d niz ki: T AKLlT 
daima (benzer) i dir, hiçbir 
vakit asıl olamaz. 

Ölçü üzerne 
Fen ni Kast k Bagları 

Mide, barsnk, böbrek 
düşkiınlüğüne 

Fen ni 
Korsalar 

1atiyenlore oiQıi 
tarıfeaı gondtırıtır 

EminönU 
1zmir ııoknğı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Orı::op ılo~ 

Taklitçı:erdP' ' 
sa io m nı z. 

~----·· 
----------------------------------
~--. IŞ ARANlYOR ... ---- - -----------

Ordudan lo.endi istetile tekailt ol .. rak 
ayrılan be.:, 47 yaşınday ı m. Ta hı iri, id~ 
ri, takibi her işi intiı.anıta yaparım . Her 
;ı. ere Kider;n•. Elimde ina ı. verıc! lion ser-

vblerim olduğu gibi ayrıca kuvvetli tak
dimler temin ederim. Bu ev :ıfı halı bir 
iş adarnma ihtiyacı olMa müessese ve ıe
vatın (• Yeni postahane post restant !5 

DAiMON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde: 

1 R. S . i .. adresine mektup yazmalarını 
say~ı ile dilerim. 

200 Ili 6 

A 
metro lftk veren o 

Bunyanın Gergeme köyünden Şiıkrü ot- fenerleri gelmiştir • 
lu Emin ve Örnere 10/ 61934 tarihli senetle 
90 lira 74 kuruş ve masraf vermele borçlu Iyi 'flk almak Için yalntz 
Bihıyanuı Gerc-erne K. den Kesriye mubadil- D A ı M O N Pfllerl 
ler ~aden Olü Ömer otlu 1\lustafa ve Ali ve 
ömer karısı Hasibenin işbu borçlarından i ·lle 
dolayı Gereernenin 'J'aşlık mevkiinde arkan 

yol garben yııt şimalen Ahmet oğlu Hur:ojlt D A ı M o N Ampullarını 
cenuben Bahri ile çevrili 40 lira kıymetli .ı 
döntim tarlanın 4 de üçü ve Kene Gergeme ( M 0 N 
ı..öyünıin De~ rmen ardı lll" Ykıiııde şarkan kullanınız, ve her yerde D A 

1 ~ 

> 

Arif garben :\Iehnıet şimaı•n ll.uk ccnuben markasına dikkat edininz. 

y~~~nili~l~ak~metll4d~~m~~ ·~-~~~~~-~~~~~~~~~~~~~---~-~~~ lanın 4 de üçü ve gene Gergeıııe köyünun '1111 

Keı•ez mevkiinde arkan :rol garben Yovan 
ottu Simon inıalt..~ı 1\lanastır tarlası ce'llu
ben yol ilc çevrili 10 lira kıymetli tarlanın 
4 de üç hissesi 16 3 937 salı &:iınü nunyan 
lcra memurluğu tarafından Rünyan çarşı
sında saat ll de açık arttırma ilc butun mas
raflar alana ait muhnmmen kıymctin % 75-

1 ni doldurmak şartile en çok arttırana i'hale 
~dileceğ ~ıden talipleri o ~ün yukarıda gös
terilen saatte Bünyan çarşısında hazır bu
lunmaları ve fazla lzahat almak isteyenler 
bu tarihe kadar Bün)•an ıcra dairesine mü
rac.tat etmeleri Uan olunur. 16 2 937 

AS i i 

Haricen kullanılır. Eski ve yeni 

RO A TiZr"'A 
'LUNlSAGO 

SiYATiK 
Sinir ve soğuk 

alg1n 1ğ1n an ileri 
Halis ve hakikf tv bl etler i sıhhtıtinizi 
! O~uk tan ve t tıtun a~rılardaÔ korur 

IS 1 E DIK AT 

gelen şiddetli 
ağr1 ar1 teskin 
ve izale eder. 

Her eczar1edon 
araym1z. 

------- _________________ ____.., 
ı ac k tır • 

cı Emi önU Bezsalıa ne ı ~ ım ııda 
lin. hılarıııı lıergOn hat ul eder. 

······························································ sk eri F .br i alar m um 
Son Posta Matbaası 

---~-~--

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EM.i!.Ç 

AHİPLE~t: A. Ekr~ UŞAKT..ıiGİL 
S S. Ragıp EMEÇ 

. Müdürlüğünden : ed., 
Almancadan Türkçeye T~rkçeden Almancaya tercümeye muk~.~~ 

bir mütercim alınacakbr. İsteklilerin istidalarile Mart 937 lonmaa 
Umwıı Müdürlü;te miiracaalan. uıo lO, 

J 


