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Kabinede iki yeni Vekil 
J 

Gönül işleri sütunumuzu idare eden Teyze 
bir anket aç1yor 

Hasan Saka ve Recep Pekerin 
Devlet Vekili olarak 

Kabinege girecekleri söglenigor 
Parti Umumi Idare Heyeti balanndan be§ zatın siyast 1 8 Ü .Y. Ü k S U 
lbüsteşar olmalan mevzu bahıs, Dahiliye Vekaletine 

Beğendiğiniz kadın ve • 
iki siyasi müsteşar tayin edilecek programi 

erkek tipleri nedir? 

l 

Recep Peker Hasan Saka 

~Ankara 13 (Hususi) - Siyasi müs· lara tayin edilecek zevat arasında bu· 
~·· a:.lıklara kiınle~ tayin edileceği lunaeağı söylenen Parti Umumt İdare 

uyuk Millet Meclisi tophındıktan Heyeti azaları §Unlardır: 
~ra anl.aş'ilacaktır. Bu müsteşarlık- (Devamı 1 bad •yfacla) 

hassıslardan ae-

Her cevap gönderene hediye verilecek 
ve cevabı en çok beğenilenlerden 
birinci 50, ikinci 25, üçüncü 15 lira 

mükafat alacaklar 
8 inci sayfadaki taEsilAtı okuyunuz f 

Üzüm kongresi mühim 
kararlar vererek dağıldı 

nif bir surette is- k 
tifadc edilmesi Ica İktısat Vekili: "Alakadarların kontrolünü hü i'ımet 
rarlaşmıftır. Bu kontrolünden daha ziyade müessir buluyorum, dedi 
makıatla beynel- Ankara ı 3 (Hususi) - Yurd nıah· 
milel ilemde ta- Dr Grunner · · · t •• :k •• ~ t 

ı suBerimizin en mühimlerınden birını Ata ur un ve ısme 
nınmhı!.~_ ... svi~el.i rnühefndiad' Pr. Gru~- teşkil eden kuru üzümlerim~zın istih- /nönünün te/grafları 

[ 

ner uammetımız .tar~ ın an angaıe salden başlıyarak ihraca kaaar varan • "S D - T. k k l ~ (Devamı 8 mcı sayfada) bütün safhalarını en yeni ~artlara gö _ Ankara ı 3 - Çekirdeksiz ü -on rosfa, nın I.TQ me fup arı --····--········---········-···~ re ıslah etmek için Ege mınt?kası müs- züm birinci milli kongre riyasein-

s ·ıh k l tahsil ve taeirierini niştirakıle ıktısad den Atatürke ve Başvekalete çe • 

S ancagv a ı a ını ı k' d ks' - kilmiş olan tazim telgraflarına ce. • d k • •• •• ı •• ı d Vekaletinde toplanan çe ~r e ız İu .. · vab olarak ac::ag"ıdaki telgraflar gel· Ur U tu r en • züm birinci milli kongresı İsmet no· -ı ıye e J gur e ı•stedı•gv JmJ•Z nünün de istirakile bugün son toplan- miş ve ziyafet esnasında okunarak 

1 · hazır bulunanlar tarafından §id -

tak hı·ç te• memnun degv ı·ı 3 nahiye nıeselesi tıs:c~:~~~'i~rafınd~n tesbit edil:ı> det!e alk1i::::·telcralı 

liatay meselesi münasebetile koparılan gürültülere 
Irakın isminin karışhnlmış olmasından şikayet ediliyor 

r.ı~ağdad 6 mart (Husust muhabiri -
~~~ı. Yazıyor) -Bugünkü Arab mem
Sa etieri arasında en ziyade sükunetle 
ttqfan, komşularile dostça geçinip 
ltı~ ı bir siyaset içinde mütemadiyen 
Qı 1111eketin dahilt yükselmesi gayesile 
~uı o1an memleket Iraktır. Hicaz 

devleti, henüz çok iptidat bir teşekkül
dür. Suriye, muhtelif istikametlerden 
gelen türlü türlü ihtiraslar içinc:ie çal
kanan ve bundan dolayı kendisine mil
li bir siyaset yapınağa muvaffak ola -
rnıyan bir memlekettir. Filistine ie . 

(Devamı 1 inci sayfada) 

lürk kuşu Bayram• 
~tılikJere iştirak için şehrin muhtelif semtlerinden halk 

erkenden Yeşilköye akın ediyor 

' 'l'~l'allta iştirak için dün gelen motör lü ve motö.rsUz tayyareler Ye§ilköyde 
1 ı d:k l<uş_u bayramı, bugün saat tam gibi bütün !kara vasıtaları bugün İstan
t,~ 'Y eşılköyde büyük merasimle bu'llluları Ye§illroye taşımaktadırlar. 

aktachr. Evveke de yazıldığı (Devamı 8 iaci Myfalla) 

kararlar, umum.ı heyetın tasvıbıne ug- İhracat mallarımız arasınd'l ö -

d k• k · d radıktan sonra kongre İktısad Vekili· Cenevre e ı omıte e t nemli bir yeri olan kuru üzümün nin alkışlarla karşılanan kapanış nu · .. k 1 standard tiplerini tesbit için topla· şiddetli muna aşa ar kile bitama ermiştir. (Devamı 3 üncü sayfada) 

I •==!(De~v:a:nu~l~l~m:c~i!sa~y~fa:d:a~)--~~::~=:::~:=::=:::~=:=:~ o uyor • 
Cenevre 13 - Anadolu ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor: 
Komite Türk projesinin i1k tet

ki'kini bitirdi. Bu sahada cereyan 
e4en müzakere, izah, tenvir ve fi
kir teatiai hududunu geçmediği i
çin, çok şiddetli münaltafA}ara rat
men, hiç bir meselede henüz karar 
verilmif değildir. 

(Devamı 8 inci sayfada) 

--·························· .. ··········-·····-·····--
Bir bal o hadisesi · 
Vali, hukuk ve ceza 
hakimleri şahit olarak 

mahkemede 
İnebolu, mart (Hususi) - Halkevi

miz !bir milli kıyafet balosu tertib et· 
mişti. Müsamere fevkalade muvaffa • 
kiyetli ve eğlenceli oldu, fakat bu a .. 
rada garib bir de hadise çıktı: Müsa-

(Devamı 8 inci sayfada). 

Nafia Vekili 

Okuyucular1m1z arasmda bir eğlence tertip eHik 

Bu resim sizin mi? 
Eğer sizin ise, lutfen bize haber veriniz, size 

ho,unuza fidecek bir hediye verecejiz 

f SVet•e Son Posta okuyucuları arasında bir 1Mesele basit: Seçilen resmin sahibi i"' 
~ ,eğlence tertib etti: ,daremize müracaat ettiği zaman ken • 

Davet edildi 1 Hergün şehrin bir semtinde kalaba- disine .3 liralık bir hediye takdim edi
Ilık bir halk kütlesini gösteren bir fotoğ ,lecektir. 

Ankara 13 (Hu~si) - Nafıa Vekili raf çektireceğiz. Bu fotoğrafı bitaraf- Eğlencemize birkaç güne kadar bat-
Ari Çetinkayanın Isveçe davet edildiji. lığında şüphe olmıyan bir zata göste· \ '~tt 
öğrenilmiştir. Çetinkayamu öıtümüı .. receğiz, içinden tek bir simayı ayırta- ana.ce ır. 
deki yaz aylarmda bu davete icabet cağız. Yukarıda gördüğünüz resim sadece 
edeceji ve yanında bazı mütehassıslar- Dik'kat ediniz: Bu seçilen sima belki ,eğlencenin nasıl tertib edileceğini göıf. 
la etüd seyahatine cıkacaiı haber ve· ~izi, belld bir dostunuzu, belki uzaktan ,termek üzere bir nümune olarak ko 4 

rilmektedir. )'akından bir tanıdıjliUal iÖiteriyQl', .nulm~tur. , 



2 Sayfa 

-----~~--------------~~, 

Hergün 

Üzüm kongresi ... 
M ünasebetile 

- Yazan: 1\Juhittin Birgen -
abiatin Türk mahsullerinden 

bazılanna verdiği bir imtiyaz 
vardır: Dünyada emsalsiz bir kaliteye 
sahib olmak. Türk inciri, Türk üzümiı, 
Türk fındığı gibi. AmerıkaııJar incirle 
üzı.imü Kaliforniyaya götürüp orada 
yetiştirmişler. Elde ettikleri netıce çok 
znyıftır. Amerikada bal kavunu, ka .. 
saba kavunu gibi isimlerle anılan gü· 
zel G\avunlar, bizim meşhur Kırl~ağaç 
kavuniJ.a:r:mın Arnerikada yet.şmış \"e 

fakat pıçleşmiş çocuklarıdır. İspanya· 
da, Portekiroe, Cezayiirin Bucı kıt'aı
sında yetişen incirler, Cenubi İtalyad=ı 
Türkiye rekoltesinin iki mislıne yakın 
mahsul veren incir ağaçları, hep Ro • 
manın kolanizasyon devrinde garbi 
Anadoludan götürülüp yetiştırilmiş 

incı:rliklerin yadigarıdır: Hiçbiri Türk 
incirile ölçülemez. Arada nefase~ itı ~ 
barile dağlar kadar fark vardır. Üzüm· 
lere .gelince, bizde, çoktanberi unutu • 
lan bir isim, bugün bütün dtinyanm 
çekirdeksiz üzümlerile alem olmuştur: 
Biz sultaniye deriz; Yunanlılar sulta· 
nas derler; Almanlar zultanin, Fran • 
sızlar sultanen, İngilizler de sultan 
derler. İster, Türkiyeden, ister Yuna. 
nistandan, ister üstralyada n ve yahu d 
Kalüorniyadan gitsin, bütün dünyatia 
bu üzümler, Türkiyedeki ismile an1 • 
lır. Fakat, hiçbir. tarafta bu cins - ki 
hepsi de bizden nakledilmis fidanl~rla 
yetiştirilmiştir - üzüm, Girid üzümleri 
müstesna, Türk üzümlerinin nefaı.etini 
haiz değildir. Onun tadı, onun koku -
su, onun rengi ve onun incclib gene 
ancak Türkiyeli Türk üzümüne mah
sus kalmıştır. 

* Türkiyenin başına çökmi~ş olan buh-
ran musibetinin dereces:m aniama k ı 
Için şunu bilme'k kafidir: 922 • 929 se
neleri arasında 40 - SO 'lcuruş arasında 
bır vasati fiatla satılmış oian bu ü -
zümler 929 senesindPn sonrA dokuz 
kuruşluk bir vasatiye kadar diişm~ -
tür. Bu düşüşün ııe demek olduğunu 
anlamak için üzilın istihsal sahalann
da bir dolaşmak, orada hayatın bir za- ~ 
manlar nasıl, sonra da nasü hareketler 
gösterdiğini görmek H~zundır. Öyle za· 
manlar oldu \d garbi Anadolu bağcı _ 
lan bağlarım imardan vazgeçecek de
receye geldiler. Bilhassa bağıarında 
kendileri Ç1Jlışmıyarak ücretle başka • 
larını çalı~tıranlar, masraflarını bil~ 
alamadılar ve borca düştüler. Gene 
öyle zamanlar oldu ki ihracatçılar ar· 
tık b~ üzümleri satmanın çaresi kal -
madıgına karar verdiler. Bn kanaatler, 
onları, sonradan teslim (alivre) nere
de hangi fiatla müşteri buldularsa o • 
rada derhal üzümü satınağa kadar 
sevketti ve bu yüzden de sa:anl3r 
biHihare hayli mühım zararıar gördü· 
ler. Çünkü, arada bir tak·m hesabda 
olırııyan baBiseler vukua geldi İktısad 
Vekaletince alınan bazı tedbirler, iı . 
zümü canlandırdı, piyasa htrekcte gel
di ve, geçenlerde bahsetmiş olduğum 
gibi, piyasalanmızda topra'{ mahsul -
lerinin kalkınma hareketi bu su ı eUc 
başladı. 

* Üzüm kongresi, bu değeri! mahsu -
lün iyi yetiştirilmesi, ve iyi satılması 
için lazım gelen tedbirleri düşünmek 
ve münakaşa etmek için tertib edıl • 
miştir. İktısad Vekaletinin tertıb etti· 
ği kongre, bu hususta münasih gördü
ğü kararları verecektır. Celal Bayar, 
bu münasebetle söylediğı bir nutukta 
bir noktaya işaret ediyor k; o da şu ~ 
dur: • Üzüm meselesi milli iktısnd sis
teminin bir parçasıdır. Bu meseleyı 
mütalea ederken, yalnız şu veya bu 
zümrenin değil, Türkıyen;n m:ıı; ık -
tısadının, yani, bütun Ti.ı1 k·ve ıktısa -
diyatının umumi ve müstE'rck menfa
atlerini düşünmek ve an~ak bu fikrin 
rehberliği arkasından yünimek la _ 
zımdır.» Celal Bayarın meselcyi bı~ 
ç.er~ve ı.çi.nde göruşü, Tı.irkiye iç:n çok 
) cnı v: ıçınde yac::adı~ımız asır için di! 
çok dogru bir görüştür. Toprak mah • 
suBerimizin bulırandan bir a ı evve1 

kurtulması için, mütcmndiven ve tec
rübelere göre değıştire dcği~tire, türllı 
türlü tedbirler alarak üzüm müstah . 
sillerine pek çok hizmetler etmiş olan 

SON POST~ 

Resimli Makale: Beşerigeti tehdit eden tehlike ler .. 

Afyon, esrar, morfin, kokain gibi uyuşturucu ilaçlarm yapılıp mütemadiyen biriken mühimmat stllkunun bır 
en büyük tehlikesi bir defa alışanı zincirliyerek bir daha gün ateş alacağını bilirler. Fakat komşularından korkar· 
bırakmamalarıdır. Müptelaları bu zehirlerin kendilerıni lar, gene silahlanmakta devam ederler. Esrarkeşi gören 
tedricen öldüreceğini bilirler, fakat zamanı gelince elleri· 
nı zehtr kutusuna uzatmaktan gene kendilerini alamazlar. doktor zorla kurtarmak inıkfuuna maliktir, fakat beşeri... 

Silahlanınağa başlıyan Avrupa tamamen bir esrarkeş yeti yeni har b tehlikesinden k~ca:k kuvvet mevcud 
vaziytbııdedir. Devletler milyonlarca adamın el emeğile değildir. 

( 
--======~~======j=-====================~J 

-~~~~----
Yirmi sene 
Kasten lahırdı 
Söylemiyen adam 

------------------------· 
-

Doğruyu biliyorsun ya 
Fakir bekta · n bir kuruşu 

varmış. Bakkale gibniş, yirmi pa· 
ra venniş, peynir istemiş. Bakkal 
peyniri kağıda koymu~: 
-Parası? 
-Verdim ya! 
- Vennedin. 
Bektaşi öteki yinniHği de ver· 

mW· Baklaı!ck!n\, :elitnekçiye git • 
miş. Yınni paralık eJ..-mek idemiş; 
ekınekçi ekmeği vermiş. 

- Parası, 

~ cevab venniş: 
-Verdim ya! 
- Unutmuşum. 

Kuşların hem 
Dilleri, hem de 
Milliuelleri varmış 

t Dükkindan çır:U!nca kendi ken:- Bir Alman alimi otuz senelik. tet~ 
dine: kikierden sonra, kuşların da konw,tuk-

- Allahım, demiş, sen doğru ~ larını tesbit etmiştir. Bu alim ayni za· 
yu billiyorsı.(tl ya, yimıi parayı 

1 
rxıkkaldan al ekmekçiyc ver! manda şu garip mütaleayı da ileri aür-

Çekoslova:kyada Mihalovcada her- ... -------------• ~müştür: 
kesin acıdıiı bir adam vardı. «Har bi Amerika da - Kuşların yalnız dı1leri değil mil· 
umumidenberi dilini kaybetti, konu- Cadde/er pamuktan liyetleri de vardır; mesela Avusturya-
~mıyor» diyorlardı. Bu adam geçen- lı bir saka kuşu, bir Fransız :5a~a ku-
l~rde terzide elbise provası yaptınrken Yapılıyor şunun sözlerini anlamaz. Yalnız bu 
birdenbire dili çözülmüt: Şimdiye kadar, !astrkten, camdan, kadarla olsa gene iyi ... Şimali Alman-

- Aferin ustal demi' fevkalade çimentodan ve asfalttan, tahtadan, yalı bir karatavuk da cenubi Alman~ 
t caddel Id w duymuşt k f k t yadaki hemcinslerile anlaşamaz. yap ın.... er yapı ıgını u , a a 
Terzi hayret etmişl O zamana ka- P<!muktan caddenin ne o1duğunu bil- Mil/etler ve içkiler 

dar dilsiz olarak tanıdığı bu adamın miyorduk. 
dilinin birdenbire nasıl o1up ta açıldı~ Caroline (Şimali Amerika) da ni- İngilterenin Paris elçisi Sir George 
ğını sormuş. Adamcağız da şu cevabı hayet bu da yapılmıştır. Mütehassısla- Clerk Paristen ayrılmadan evvel ~ere
vermış: rın ifadesine göre bu yol, biitüry diğer fine verilen bir ziyafette hazır bulun-

- Tam 20 sene evvel bir şey ada· yollardan daha 'sağlam olmakta imiş. muştur. 
mı~tım. Allah sözümü kabul etti. Ben Elastiki olduğu için teessüratı havaiye- Ziyafet esnasında Fransız - Ingiliz 
de adağımı yerine getirm~k için yirmi den müteessir olmuyormuş. Çatlama- dostluğunun fCTefine hayli içilmi,, o 
senedir susuyorum. Bugün müddet ~sı çökmesi yokmuş, otomobilleri de sırada Ingiliz s firi şu fıkrayı anlatmıt-
bitti. Ben de konuşmağa başladım. fazla sarsmıyormuş. tır: 
-----······················-·-··················· .•.•••• - B· F · k · . k d h· · h . . . . . . . . · · · - · · ·- · · · · · · · · ~-=--·- · · · - ır · ransızıçme ıçın a e ını a-
Iktısad Vekıhmız, şımdı mec:;eleyı b.r yenin üzüm iktısadivatımn hallı bir k Id d ~ kl 
de bu şekilde mütalea etmekıe elbet ı kongre, iki kongre ii'e temuı edllem~ - va):a a ır ı.gı za~~n ~ş .arımın şe
gayet doğru bir görüşün vazılı ifadesi- yecek kadar mühim ve kompleks bit refın~, Amerı~~lı b~nnct mılyo~umun 
ni yapmış oluyor. Bunda tamamen iştir. Mcsclenin bu çerçeve içinde hal-l ş:.re.~ın::~ .. İngılı~ ı~~ratorlugumun 
haklıdır. Ii senelerce sarfedilecek gayretlerlu 1 buyuklug.u şerefıne 1çı~~ruz, derler. 

Mart 14 ~ 

Sözün :;ası 

Gazetecilik ve canbazlık 

E. Talu-
,.. 

G erçek mi, yalan mı, onun orll 

sını bilemem gayri.. Herhald·eı, 
· d·rı bizım Son Postaya Berlinden bıl 1 

, 

miş olan şu hadise, üzerinde uzun u 
zun düşünülecek mahiyettc.-dır: 11 

Alman Propaganda Nezareti, şun, 
bunu ten k id eden gaz~tecil:rin. o te~. 
kid eylerlikleri şey ne ıse, bızza. b_nş , 
mağa muktedir olmalarmı §art koY 

muş. ııll 
Böylece, geÇenlerde bi~ , canba ôS' 

hünerlerini beğenmemek cur etın. g P' 
teren bazı meslektaşları bir araya to , 
lamış; tenkit ettikleri canbazın b\1 
lunduğu tiyatroya götürmuş ve: ·.:. 

- Haydı, bakalım, efendiler: dei11l?ı 
Beğenmedığınız Jıunerleı i bir de ;
yapınız da göre lım. Hodirı meydall· ', 

Diktatörlükle idare olunan ~e~ıe ~· 
ketlerde emir, emırdir. Ga~etecıleı. ç f 
resiz, soyunrnuşiar, tellera tırınann;n 
lar, trapezlere sarılmışlar, yarad uı· 
sığınıp yüzer, yüz ellişer kiloluk g'«Jd 
lelerle türlü oyun göstermişler.. di 
ben öyle tahmin ederim ki, içlerı~ıırı 
riya ve temellükc alışık buluna~{~ 
efendilerinın karşısında ;ok muvıı d!r' 
perendeler ve taklaklar atıp tak 
de mazhar olmuşlardır. r ' 

Fakat biliyor musunuz? Şaka. })e~ 
taraf, şu bizim meslek kadar talıh· ıel' 
zuk, mukadderatı acayib bır rnes 
daha yoktur. 

' En medeni bir ülkede böyle ın~~ , 
melelere maruz kalırsak varın, alt 
rafını siz düşünün artık! :ııli 
Dünyanın her tarafında gazeteC•l>i! 

bilnazariye hürmete 1ayık olan de\'' 
san'attır. İdare hukuku, matbuatı: d& 

. let kurumunun kuvvayı esasiyesUl gıl• 
addeder. Matbuatın hakir ol~:llıl1• 
makhur bulunduğu yerlerde nı 
hak, adalet ve fazilet yoktur. te • 

A'bdiılhamid devrinde Türk g~ze 1dl 
eiliği işte böyle hacil bir mevkıd~ ret 
ve gazetecilerin de ekseriyetle t~ı.l~t 
canbazdan, hatta ipuçları :Ma IıJ ' 
Dahiliye müdürlüğünün elinde bU 
nan kuklalardan farklan yoktu. c ' 

Bir canbazı tenkid ettiler diye 
1 
prıı' 

rende atmağa icbar edilen o zaval 
1 

11·g 
bancı meslektaşları düşündükçe • t9ılç 
bana taallüku olmadığı halde - u 
duydum ve terledim. . 0t0' 

Vakra canbaz kelianesinin etıJllel' • 
jik manası c canı ile oynıyan~. d~~ııl' 1 

tir. Fakat gazetecinin, meslegını ıı1 tıl 
kile ifa edebilmek için kendi .c~etı:e 
tehlikeye koyması, onun haysı) pe~ 
oynanması için hiçbir vakit bir se 
teşkil etmez. 

* ).,~ 
§ - Başka gazetelerde ar:ısırıı ııV ' 

yazrnakhğını, okuyuculartmdnn b cııP' 
larında Son Postadım ayrıldtğıJJl ı soJ1 
bmı doğur~u~. Halbuki gerc~t~teıliı' 
Posta silesme ve gerek bu gııı )(1ln1 
muhterenı ve sevgili karilerhıC ~~,. 

ı k b:lıt 
gevşemez ve sarsılmaz dost u tıı jl~ 
rile bağhynn. Bu ilibarin Son pcı~1111c ' 
olan rahıtanı kesilmemiş ve k~~:J' 1Jlı 
sine de ihtimal yoktur. Buıııı 
etmek benim için bir lıazdır. 

J.);-k. 
,./ ........... -······································· Mes leyi bu şekilde rnütalea etmek ancak mümkün olabilir. Rusa gelınce, o sade (ıçıyorum) der, 

onu hakiki mevkiine koymak ve karşı· Fakat. madem'ln Türkiyenin milli ve arkasını getirrneğe vakit bulmadan 500000 Dolar mir05 
sına geçip U?.aktan hakiki pörünü1i1 ı· iktısadıvatına modern bir nizarn ver - bir kadeh daha kaldırır. '? 
çinde tetkik eylemek demektir. Fakat, rnek bahsi Ü7.crindey:iz; şu halde ted - M- i reddedi/ir mi. detfı 
meseleyi gene ayni çerçeve içinde hal· rici surette sarfedilecek gayretıerle bu ne koymakla yapılacak işinı temeiini Bioriç'de kadınlara yüz~e Jı1'1 111 
let,?:~ ba~ine gelince, iş hiç te ~ısit istikamete doğru yürümeğı:> ba~lamış kurmuş, .Prensibini ortaya atmış de • gösteren Öjen isminde bir delılcııflgidtl 
degıldır. Bırçok şeylerle b!rden alaka·, olmak, bizim için en büyük bir kardır. mektir. Usttarafı, tedrici surette ta • dayısı senelerce evvel AmerikaYıl J'l pit 
dar ol.an d~van.ın ~ir ha~lede ~ırd.en Celal Bayar, mesclenin miitalen ei.l!; hakkuk ettirilecek bir gaye o!ur. rek zengin olmuş, öldüğü zalfltl r".etl• 
halledılmesıne ımkan yo!<~u··. Tu. kı -1 şeklini bu modern görüş çerçevesi içi·! Muhı"ttı"n Bı"rgen b k k b·· ı-· n st ı.ıt vasiyetname ıra ara u u . ..;e v r 

1
· ST ER 

1
· NA N· ---------.;.__---------·-.....:.:_.:~:::=-,ni Öjen·e terkettiğini bildirrrııŞ 

i S TER I NA NMA! de şart koşmuş: f ~~c 
((Kendisi benim varisirrıdgÔ fr;ııır 

'bugünkü kazancı olan ayda 8 f trııife' 
1 tan fazla para kat"iyyen sa~ e J11oıı' 

Me ı kez Bankasına yatırırlar, fakat bu para takas veya 
ktednf! gibı usullere tabi olarak fabrikaya t~krıbcc. bir 
yıl sonra gıaer. Gazeteler peşin olarak ödediklerı bu pa
ranın bu bir yıllık geç gitme faizini de fabrikay3 ayrıca 
tediye ederler. 

G&ze1elerırı kullanmakta olduklan kağıdın fiatı cron üç 
ay ı~môe eskısine nazaran tam bir nusli arttı. Hüktlmet 
bir lütutkariık yaparak gümrük resminden b:r m:ktar 
tcnz lfıt yapmıştı. Bu tenzilat hesab edildiği halde daha 
bugün gazeteıerin ödedikleri kfığıd fiatı üç ay evvei öde
clıkıerine nazaran kiloda 2 kuruş fazladır. Fakat mesei.c· 
nın fcca:ttini artıran bir nokta daha var: 

Biz maalesef hergün başımızdan geçmekte o~dui;ru için 
bu a-:Jtt~ığımızın hakikat olduğunu biliyoruz. !•'akat ey 

peşin olnrak okuyucu sen: Ga.zctt:-ler getirttikleri kağıdın parasını 

ISTER INA N IS TER IN ANMA 1 

ı cektir. Bıraktığım 500 •. 0~0 dÖ.:: j(tJ1' 

hasıran torunlarıma aıttır. .
1
1. ıı 

f d bı ıf· disi fazla kazanırsa sar e e oıe' 
. . f halde rJI ı.,te r . ~n bu vasiyete ena ı.. ı• 

. 1 . dd dece~~o deıJ essır o muş, ınırası re e rı.riıl 
gelmiş fakat karısı onu bu ı 

~-----------------------------------------~----_), vazgeçirmiştir. 



İspanyol asilerinin 
durdu, hükômetçiler ilerliyor 

Ispanya hükUmeti, /talyan askerlerinin harbe iştirak 
etmelerini Milletler Cemigeti nezdinde protesto etti 
~ndra 13 (Hususi) - İspanya ha- ı kırun 1 O uncu maddesine muğayir ol-,lardır. . 

~ıye Nazın del Vayo, Milietler Ce - duğunu tebarüz ettirmektedir. Filo. ~u.manda~ı, İt~ly~~ fırkaıar~n; 
~Yeti umum katibliğine bir muhtıra İspanya Hariciye Nazırı muhtırası- dan bırının tahrıb edıldıgı kanaatın. 
1()11dermiştir. nın, Cemiyete aza bütün devletlere edinmiştir. 
d Son günlerde, hükfımetçiler tarafın- tebliğini istemiştir. Madrid t:J (A.A.) - 11 Mart ge-
.. a: ~sir edilen İtalyan askerlerinin i · Asilerin turruzu durdu cesi yapılan bir baskın hareketi esna-
ltı esıne istinaden hazırlanmış olan bu Londra 13 (Hususi) - Asi kuvvet- aında Cumhuriyteçiler. 9 halyan nefe-
fe~~ırada, m_untazam efrattan müte • lerinin Madridin şimali jarkmd& y.:ıp- ri ile ftalyan markalı 4 kamyon elde 
fs ıl dört ıtalyan fırkasının halen tığı büyük taarruz durdurulmuştur. t iştir. Bu kamyonlarda çok ehem· 
ı. _Panyada, asi kuvvetlerile bırlikte Yeni kıt'alarla takviye edilen hükfı- e ~ tl' ak d B 

1 
da 

ıtatb . . . . . . .. . mıye ı evr var ır. un ar arasııı 
l" e ıştıraklerı bıldırılemekte ve kul- metçiler mukabil taarruza geçmış ve b.lh d" k 

1 
. · h 11Jetı · · İ i 1 . . .. ı a.ssa uşman uvvet erının mu -ltı . ı ınıktarda talyan asker ma ze- tayyare1erın yardımıle du~manı kaç - . . . . . .. 

~sıntrı kullanalmakta olduğu · beyan mağa mecbur etmişlerdir. telıf mın~alcalardakı vazıyetlerını go~-
tdılrnektedir. Hükumet kuvvetleri Aragon yolun- teren bantalar çok mühimdir. Bu vesı
~ '€sir İtalyanlarm ifadesine nazaran, da beş kilometro ilerlemişler ve mü - kalardan öğ~e~itdiğine göre, esir İtal
\ı inyaya gönderilmek üzere daha ~ - him miktarda malzeme ele geçirmiş- y~n n~f:rlerını_n mensup bulunduklar~ 
~ talyan fırkasının hazır bu~undugu lerdir. Sıyah gomleklıler fırkası şubattanberı 
~~§ılınıştır. Bu kıt'aların, Ispanyol ltalyan fırkuına hücum İspanyada 'bulunmaktadır. 
ltal lerinin kontrolüne tavzif .olu~~n Valensiya 13 (A.A.) - Akşam üze- Bilbao 1 :i (A.A.) - Bask balıkçı 
'a~:n ve Alman h_~rb gemılerının ri neşredilen bir tebliğde ezcümle şöy- gemileri mühim miktarda harp malze-
lı ·d .lonla V alensa hucumu sırasında, le denilmektedir: mesi ve bilhassa 10 ·ı mi 
"l\ tıd .. · k t'" b' k . mı yon mer 
lı d uzerme a ı ır a ın yapaca- Tayyaredlerlıniz lta·l'yan fırkasına 'kl t ekt la .. ·ı b' a . . . . · . na e m e o n ası ere mensup ır ı. ayrıca tasrıh edılmıştır. mensub taburların Guadalaıara yolu . · t t . I d' 

4Yl"ı..t .. .. h .. . d 1 A- bo k b" k"]...l gemıyı zap e mış er ır. t1ıt 1411 ıra, butun bunlardan ba set - uzenn e a elcu.:ele zu ır şe ı ıue . . 
~ . ~n sonra, ifadeleri alınaıı İtalyan çekildiğini görmüşlerdir. Tayıyarele • Salamanka 13 ( A .A.) - Sıvı} hal-
~U'lerinin isimlerini zikretmekte ve rimiz bunlan takib ederek ateşe tut - kın ~u~~'~jara'yı t~ıhliye etmeğe baş

hareketin Milletler Cemiyet: misa- muşlar ve bir kaç kamyonu yakmış - ladıgı bıldırılmektedir. 

Sofya da üniversitelilerle polis 
arasmda kanli çarpişmaiar o!du 
l ale be sıhhat 
.~ırdı, 100 
U niversite 

müdürünün kapısını 
talebe tevkif edildi, 

bila müddet kapatıldı 
~lı, Belgrad, 13 (Hususi) - Sofya Ü· 
tfl~taiteai talebesine intihcıp hakkı ve
~t ;rneai yüzünden çıkan karı~ıklık
~~~d evaın etmektedir. H ükumet tara
._~n 'iddetli tedbirler ahnmasına 
~ı,l'tı en talebe ile zabıta arasında çar· 
~f al.ar olmuş, 100 kadar talebe tev-

edthniştir. 
ı.ıJ:rpı9malar esnasında polis ve 
'~tt . den yaralananlar olmuştur. Üni-
.ı 'ıte h··k" · ~- ·ı b'l" ··d ~eı k u umetın ~ararı e ı a mu -

So aPa.tılmıştır. 
•ıtıd fya 13 (A.A.) - Talebeler ara· 
~i: ~asıl olan galeyan devam etmek
~!)ı • vOO talebe, sıhhat müdüriyetinin 
~1\ ~nı kırarak binanın pencerelerin-

a}lta hitabeler irad etmişlerdir. 

~etrol ve benzin 
in hisarı 

titı Arıkara, 13 (Hususi) - Hükume
~ bi~etrol fiatlarının indirilmesine da
• tllti ~anun layihası hazırladığını bil
~ltı ftıın. Aldığım haberlere göre hü
~~ 'Petrol benzin ve müştekakını 
~ 'b~ altına almak. için de çok mü

, lt l&yiha daha. hazırlamıştır. 

Resmi Devairin 
llazarı dikkatine 

T alebelere karşı polis müfrezeleri
le b ir süvarİ bölüğü gönderilmiştir. Ta
lebelerden ve polislerden b.ir kaç kişi 
yaralanmıştır. 60 kişi ikadar tevkif e
dilmişt ir. 

Sofya 13 (A.A.) - Elli kadar tıb 
fakültesi talebesi fakülteden çıkan 

' talebenin köylerde staj yapması hak-
kındaki projeyi protesto için sağlık 
müdürlüğü önüne gelmişlenve orada 
bir heyet direktör tarafından kabul e
dilmiştir. Bir komünist talebe bundan 
istüade ederek binanın penceresıne 

çıkm~ ve nutuk verrneğe teşebbü::; et· 
miştir. Polis talebeyi dağıtnıış ve 9 ta· 
lebe tevkif etmiştir. Bunlardan altısı 
derhal serbest bırakılmıştır. Yaralı 
yoktur. ···----------

J Beş kilometrelik bir ı 
koşu müsabakası 

28 martta Ankarada müh·m 
müsabakalar yapılacak 

Ankara, 13 (Hususi) - 28 mart 
pazar günü A nkarada T ürkiye kros 
şampiyonası namile beş kilometrelik 

bir koşu müsabaıleası yapılacaktır. Bu 
müsabakaya ' stanbul, A nkara, lzmir, 

Balıkes i r, Bursa ve lzmit ten muhteli f 
atletler iştirak edecek ve bu takımlar 

27 mart cumartesi günü Ankarada 
top1anmış olacaklardır. 

A tletizm Federasyon u alakadarla
ra bu hususta yeni bir ta1imatname 
yollamıştır. 

·--------

se~Vtu.paya fazla döviz verm~Ae 
tahi> olan fazla kAat sarfiyatını 
ciar ıt_ edebilmen için şimdiye ka
İaı- ~ÜYÜk puntolarla dizilen illn
~k 6 lllart tarihinden itibaren kü
a ın Puntolarla dizılecek tir. Punto-
~t> . Yani h urufat eb'admı.n küçül- Ziraat V ekili Adanada 
~te~d:n dolayı resmi ilanların ga t tk"kl b J 
~ate ~ ıst.ab ettiği yer nazarı dik- e ı ere aş ıyor 
~b·tlın.arak bu nisbet d airesinde Adana, 13 (Hususi)- Ziraat Ve-
~~ e~~~en ücretler netice itibari- kili Muhlis bugünkü trenle şehrimize 
fa~· 1 ~ Uc'retin ayni olup hiç bir geldi. Vali, şehrimizdeki meb'uslar, 
~-ıt>;:~ı hll\'i bulunmadığını ilan kumandan tarafından karşılandı. Ve-

-------------· kil, yarın tetk.klerine ba~layacaktır. 

Atatürk 
Spor giinü 

19 mayısta Ankarada 
mühim n: üsabakalar 

yapı lacak 

Ankara, 13 (Hususi} - 19 Mayıs 
Atatürk Spor bayramı gününde An
karada Istanbul, İzmir ve Ankara ta
kımlfrı arasında federasyon şildi namı 
altında bir müsabaka hazırlahmışt.r. 
ve ayrıca 100, ~00, 400, 800, 1 nGO 
5000 ve 10,000 metre koşu lan, disk, 
gülle cirid ve yüksek atlama mÜCJaba
kaları, bayrak yarışları da yapılncak
tır. 

Atatürkün lsmet 
lnöllünün telgrafları 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
nan kongrenin yüksek h i5lerini bil
diren telgrafınızı büyük memnu • 
n iyetle aldım. Teşekkür eder ve 
sayın kongre üyelerinP. ve size bu 
çok değerli çalışınanııda verimli 
ba~arılar dilerim. 

K. Afhtürk 
İsmet İnönünün tclg:rafa 

Çekirdeksiz mahsuliinün milli 
bakımdan büyük ehemmiyetini 
gözönüne alarak onun hususi me -
selelerini tetkik etmek için bir 
kongre toplanmasını, çok faydalı 
bir teşebbüs aödettim . 

Yüksek üyelerin tecrübeleri ve 
teklifleri, hükümeti isabetli tedbir
lere sevkedeceğini ümid ederim. 
Enternasyonal pazarda milli mah
sulün nefaseti ve tüccarın yüksek 
ahHikı, gibi esaslı vasıflar yanında 
standard meselesi mahsulüroüze 
rağbeti artırmak ve müstahsili 
meşru kazancından mahrurr. etme
mek için başlıca bir vasıta olduğu
na şüphe yoktur . . Sizi ve yüce üye
leri tebrik ederim. 

Başvekil İsmet İnönü 

Müteka it Mareşal ve 
Generaliere emirher 

Ankara, 13 (Hususi) -Milli Mü
dafaa Bakanlığı Mareşal, Büyük Ami
ra1, Gene.ral ve Amirallere tekaüt ol
duktan sonra tbirer emir zabiti, emir 
baş çavuşu, emir çavuşu veya birer e
mir neferi verilmesi hakkında bir ka
nun lay:ihası hazırlanmıştır. 

Almanya cevabında yeni 
tekliflerde bulundu 

Londra 1:\ - Salahiyettar mahfe1-
ler. Alman ve İtalyan muhtıralarının 
metinleri ar~sında büyük bir fark ol
madığını ve Roma ile Herlinin yakında 
başlayacak olan müzakereler esnasın
da sıkı bir temas muhafaza edecekleri
ni iddia etmektedirler. 

Bu mahfeller, Alman muhtırat~ının 
eski Lokarno paktının zaminieri olan 
halya i1e İngilterenin teahhütleri al
tında olmak üzere bir Alman - Fran
sız harbinin vukuundan sarfınazar e
dilmesini teklif etmekte olduğunu be
yan etmektedirler. 

Daily T elegraf diyor ki: 
HAlman ve halyan notalarının 

metinleri, yeni bir Lokarno anlaşma
sının imzasını istihdaf ede~ müzake
releri kolaylaştıracak mahiyette gö
zükmemektedİr.)> 

Fransızlara göre 
Paris 13 - Bütün matbuat yeni 

bir Lokarno misakı akdedi'lmesi ihti
tnalleri hakkında uzun tefsirlerde bu
lunmaktadır. 

Le Petit Parisien diyor ki : 
<< Bu cevapların Sovyetler Birliğine 

karşı bazı hükümleri ihtiva ettiğine 
şüphe yoktur. 

Müzakereler uzun ve çetin olacak 
ve bir çok hadiselere meydan verecek-
tir.» 

GörÜfmeler bafladı 
Londra ı:ı (A.A.) -Alman sefi

ri Von Ribbentrop, bugün Eden ile 
görüşmek üzere Hariciye nezaretine 
gitmiştir. 

Reuter'in .zannettiğine göre nazırla 
sefir geçen teşrinisanide Ingiltere tara
fından tevdi edilmiş olan muhtıraya 
Almanya tarafından verilen cevap hak 
kında da görüşmüşlerdir. Bununla be
raber, tetkiki uzun sürecek olan bu mu 
(assal cevap hakkında tafsilata girişil
diği zannedilmemektedir. 

Münha~ valilikler 
Ankara 1 :~ (Hususi) - Münhal 

bulunan valiliklere tayin edilecek ye
ni zevat arasında Ayvalık kaymakamı 
Hüsnü de vardır. 

I(Sal:ahtan Saha~ /L,_ 

c~) 

Sayfa 3 
--- ;o 

e.&~ 

Tuhaf 
Yırtmaçlı ipek entarilerı, sarı çedik pabuçlarile Şam ka'alarında s~ ' 

diriere uzanıp ince belli, nerkis göz~ü Lübnan rakkaselerınin göbc& 
danslarını seyreden bir kısım Suriyeliler Türk kanının, Ti.ırk malın m 
mübah olduğunu bildiren bir ci had ilan etmişler. 

ll 

Bütün bu tabirleri ve kelimeleri bulmak için haf4zamı korealarken 
kendimi bir an içinde eski Osman lı İmparatorluğu devrinde gördüm 
ve korkunc b ir rüyadan uyanır gibi silkinip kendime geldim. 

O hayatın hayali, ~atırası bile bir kabus gibi insanı 'korktıtmağa k.lfi 
geliyor: 

Ci had. 
Düşünen, vicdan ve irfan hürriyetini kabul eden insanlar ıçin bu kc· 

limenin manasını anlamak nekadar güçtür. 

Vaktile biz de bu garib silahla medeniyet dünyasına karşı kılıç salla· 
mamı~ mıydık. Bir ucu Bağdadda bir ucu Tuna boylarında koca impa· 
ratorluk bu kelimeye kurban gitmemiş miydi? 

Büyük Harbde bile bu köhne d lfthın sırtHe sırtımızda yaralar açılma· 
mış mıydı? 

Biz cihad ilan ederken Filistin çöllerinde karşımıza Mançster fabri -
kalarının silahlarile mücehhez sarıklı Hind müslümanları çıkmam~ 
mıydı? 

Anlaşılıyor ki Suriyenin toy politikacılan yirmi yıldır teneffüs ettik· 
leri Paris havasına rağmen henüz Muaviye ile Yezidin tesirinden kur
tulmuş değillerdir. 

Halbuki yarını, Franslz silahlarının Berut sahillerind~n uzaklaşacak
lan günü düşünerek Türkiye ile olan komşuluklarını şimdıden sıkı vo 
samimi bir dostluğa bağlamaları liızımdı. 

Efgan, İran ve Irak gibi medeni ve siyasi hayatta h ergün yeni hamle
lerle kuvvet alan şarklı komşula rımız a rasmda görmek istediğimiz s~ı· 
riyenin bir elinde kara kaplı kitap bır elinde seyfisarımla kar.s• ı•za 
çıkması ayıp değil Ya tuhafunıza gidiyor! Ve bizi müteessir edi) ur. 

BürbAıt Cahit 



4 Sayfa SON 

• Tekirdağlılar ıEle.hlrih şirketi de J 
Balkanlarda lstihlak vergisi verec~ 
Te tkikat yapacaklar Elektrik ~irketi memur ve ı:niist rf lB i 1 ŞI &ABlRLI 

Adiiye sarayı mutlaka 
Sultanahmette yapılacak 
Adı . bazı ıu~yialar hilafına ı mi ahenk temin olunamayacağını ileri 

ıye saraya, r- . .. .. .. F k . ı· b h 
ı k Sultanahmette şimdı ha- surmuştu. a at, yenı p anın u ma -

o ara , gene be f •w• L_ • h 1 ~ 
· h · b 1 d w u yerde k urula- zuru rtara ettıgı IIUlnaatı ası oı-pıs anenın u un ug 

cakt muştur. 

Bır. "het evvelce tekarrür etmişti, Bu ay içerisinde gelecek olan Prus-
u cı ' b . }'" .. ·ı ,_ . O d 

fakat şehireilik mütehassısı Prust, .. u ta, yenı. pan g~.sterı ecex.tır. ~ an 
· · d ski tarzda mimarı e- sonra, bıraz teahhurle de olsa, aynı yer yerın cıvarın a e . 

aerlerin bulunmasından bahisle, umu- de ınşaata başlanacaktır. 

Müleferrik : 
lnhisarlar V ekili Ankaraya döndü 

Şehrimizde tetkikler yapan Güm
rük ve lnhisarlar Vekili Ali Rana dün 
ak~mki trenle Ankaraya dönmüştür. 

Polis Huan Basrinin katilini 
yaJralıyanlar müklfatlandınldıln 

Kültür işleri: 
Maarif V ekilinin tetkikleri 

Kültür Bakanı Saffet Arıkan dün 
İstanbul KumandanlıK-ma ve Vilayete 
giderek Istanbul Kumandanı General 
Halis ve Vali Muhittin Üstündağa ia-
dei ziyaret etmiştir. 

Vekil bir müddet Üniversitede 
meşgul olm u~ • .aat 1:1 de Maarif mü
düriyetine sıiderek Maarif Müdürü 
Tevfik ile sıörüşmüştilı. Vekile Cevat 
ve İhsan da refakat etmiş1erdir. Bu 
toplantıda fehrimiz ilk tedrisat kadro
su, müfettişierin vaziyeti ve mektep 
ihtiyacı üzerinde ııörü,ülmüştür. 

Sultanahmette polis Hasan Basri
nin evine sıiıerek hırsızlık yaparken 
ev sahibini öldüren Ahmet Nazım, 
kaçarken bekçileri de yaralamı~, fakat 
diri diri yakalanmıştı. Dahiliye Veka
leti, •uçluyu yakalanıağa muvaffak o
ian üç bekçiye, para mükafatı vererek, 
kendilerini taltife karar vermiştir. Kültür Bakanının bugün Ankara

- ya avdet etmesi muhtemeldir. 16 Mart ihtifali 

16 mart fChitleri ihtifali için bir 
program yapılmıştır. lhtifal Salı günü 

Avrupa imtiham müsabakasını 
kazananlar 

saat 15 de Eyüpde şehitlerin kabirieri Avrupa imtihanlannın neticesi an
başında yapılacaktır. Merasime aske- )aşılmıştır. Almanyaya mühendislik ve 
ri krt'a1ar, mektepler ve halk)ştirak e- makinecililc tahsiline gitmek üzere 
decektir. müsabaka imtihanına girenlerden 15 

Merasim, Istanbul Umumi Meclisi kişi muvaffak olmuştur. Bunlar yük
narnma söz söyliyecek olan azadan sek mühendis mektebi birinci ve ikin
Avni Yağızın hitabesile başlayacaktır. ci sınıf talebeleridir. lsim1eri şunlar
Halkevleri nam ma Agah Sırrı Levent, dır: 

gençlik narnma da Üniversiteden bir İzzet Gönenç, Yusuf Berdan, 
talebe nutuk söyliyecektir. Ali Turgud, Mücahit Argun, Ahmet 

Nutuklardan sonra askeri banda Selim Akhun, Sabahattin Muhittin 
tnatem havasını çalacak ve Kolordu, Şükrü, Şahin, Necdet. 
belediye, parti namlarına şehit]erin ka- Hukuk tahsili için Avrupaya gön
birferine çelenider .k.onacaktır. Geçit derilecek olan talebelerio de isimleri 
resmi ne merasime nihayet verilecek- belli olmak üzeredir. 

tir. • ~ Provantaryomun temeli atıldı 
Istanbul festivali hazırlıklan 

Doğru 
değil mi? --, 

Bu göçmen kafilesini yUzUstU 
birakmamahyız 

D ün matbaamıza on altı kişilik 
bir göçmen grupu geldi. 

c- Bi:z Yugoolavya göçmenlerin
deniz. İzmirdeki akrabalarımızın 
yanına gitmek üzere pasaportla
nmızı çıkarttık ve anavatana gel 
rnek üzere yola çıktık. Biletieri · 
mizi tedarik ettiğimiz sırada bize 
oradan : 

c- Siz tekmil yol masrafımzı bize 
verin. Biz sizi İzmire kadar götü 
rürüz• denildi. Halbuki Uzunköp 
rüye gelince, elimizden paramızı 
alanlar bizi bırakıp gittiler. Eli -
mizde para yoktu ki tekrar bilet 
alıp yola çıkahm. Oradak~ köylü 
ler halimize acıyarak aralarında 
para topladılar. Buray~ kadar yol 
ladılar. Burada lazımgelen yerle 
re müracaat ederek İznıire yollan 
marnızı dea ettik, fakat iliUyarı -
mızla ve serbest olarak geldiği
miz için bize muavenet edılemi
yeceği bildirildi. Önümüze bir 
hayır sahibi çıktı. Onun aldığı 
birkaç okka ekmekle karmm1z. do 
yurduk. Gece de Sirkecide met -
rfık vagonlardan birinde yattık. 
Bu akşam ne yiyeceğimizi ve ne
rede yatacağımız belli değil. Mu4 

avenetinizi rica ediyoruz.• 
Ana yurda kavuşmak için bin bir 
müşkülata katlanarak kendileri -
ni hükUmetimizin şefakatli kolla 
rına atan bu zava11ılan bu halde 
bırakmaya kimsenin gönlü razı ol 
maz. Bunların fzmire kadar gön
derilmesine delalet edilmes! için 
alakadarlar, bilbass hayır müesse 
seleri harekete geçmelidirler, di-

Tekirdağı tacirleri Balkan memle- demlerinin evlerinde sarfettikleri ce il 
ketlerinde bir tet.kik seyahatine çıka- yandan halka tatbik edilen tariffer 

la ı b ı T. yüzde elli noksanını almaktadır. E :.ıo caklardır. Bu arzu rını stan u ıca- 1 rw 
ret Odasına bildirmi~lerdir. Balkan trik şirketile fabrika ve müessese e tl 
memleketleri nezi1irken ora tacirleri- de ise elektrik sarfiyatını göst~ren1~,JI • ' b 1 b" b" b bına"' le temaslar yapılacak alım satım üze- at u unmamakta, ıtta ı u ttı' 
rinde konu~malar oıa'caktır. elektrik istihlakinden ücret alın 

Söylendiğine sıöre Balkanlar arası maktadır. . laki' 
bir ticaret biriiii yapılması arzu edil- Halbuki hazine elektrik iııtıh 

ektedir. Temaslar eanasında bu me- den kilovat başına bir vergi 
:ıe de etraflıca görüşülecek, her mem- dır. Elektl'ik şir~eti memurl~rı --1et 

leket taeirinin fikirleri teabit oluna- liklerine nısıf Ücret verdiği içın b~,J 
caktır. giyi de fatura üzerin~e ~ısıf. o ı,rio 

Şehir Işleri: 
Belediye konaervatuvardan istenen 

verıiye itiraz etti 

vermektedirler. Elektrık ~ırkeble fa c;dr 
ka ve müesseselel"i ise hiç fatura ktl' 
medikieri için hiç vergi vermeıxıe ıf 
dirler. Nafia Vekaleti şirkete yaP~ 
tebliğatta badema nısıf ücretle cere._ı. 

Maliyece, Konservatuvara kazanç istihlak eden memurlardan bu verıııı:-
vergisi tarh edı1mişti. Belediye, burası- tam olarak tahsil edilmesi, elektrik f 
nın amme hizmeti ~çin açılmış bir ketine ait bina, fabrika ve müe~ 
~ektep olduğu~u ve es~:n. müessese- lerde istihlak saati ku1lanarak · .• ~ 
nın kazanç ternın etmedigını, her sene- miktarı üzerinden vergi tahsil ediJP"' 
ki açığının belediye bütçesinden yapı· aini tebliğ etmiştir. 
lan yardım ile kapatıldığını ileri süre- ..;:_ __ ;.__ ____ _ 

rek keyfiyete itiraz etmiştir . Poliste : 
Belediyeye hazirandan en-el 

memur alınnuyacak 

Belediyenin müfettişlik .ve turizm 
şubesi kadrolarında açık memuriyetler 
bulunmaktadır. Bu memuriyedere ha
zirandan evvel tayinler yapılmaması 
karar laştırılmı~tır. 

Bir ihtiyan araba çiğnedi·rıcl' 
Mehmet adında birinin idaretı..AJI 

ki yük arabası Şehremininden ? 
ken 67 yaşında gene Mehmet •d Jr 

M h 
V ,.,fl", 

birine çarpmıştır. e met agır l ~ 
te yaralanmış, hastaneye kaldırı 11 

tır. 

Yeni yangın talimatnameai Asılsız bir haber ~ 
Belediye, yangın i~leri hakkında Dünkü Haber gazetesi. Ed.irn f/. 

yeni biT talimatname yapmıştır. Tali- da bir tramvay kazası neticesınde .. ~ 
matnameye yangın olmadığı halde ma isminde bir kachnın iki aYaf"j 
yanlış haber verenler hakkında tatbik birden kesildiğini ve kadının tl'"" 
edilecek ceza ~addelf:r~. ve yan~n es- hastanesine kaldırıldığını yazınıf~\,d' 
nasıııda fedakarlık goaterenlerm de Son 24 saat içinde Istanbul ıÇl 
takdir edilmelerine ait hükümler ko- böyle bir kaza olmamıştır. ~ 
nulmuştur. . Bir adam vapurdan denize d ı'' 

Çöpler taaffün etmeden ımha Kadıköyü~den Köprüye geleıı J,tl 
edilecek lamış vapuru Haydarpaşa açıklaflll t 

Çöplerin imha~ı hakkında tetkikler geçerken yolculardan Şişlide yı)dıl~ 
yoruz. yapan Sıhhat Vekaleti hıfzıssıhha U partımanında oturan Sait, g_ü;ert ~ 

Doğru değil mi? mum Müdürü Asım Ankaraya gitmiş- denize bakarken müvazenes:nı~ t 
---------------' tir. Umum Müdür Asım bu hususta derek düşmüştür. Halkın bagır •t b' 

bir rapor tanzim ederek V ekalete ve- zerine vapur durdurulmuş ve Seai..,., 
recektir. Bu suretle çöplerin taaffün ğulmak üzereyken kurtarılmış, 
etmeden imhası tarzını tesbit eden b1r neye kaldırılmıştır. ~ 
talimatname yapılarak belediyeye bil- Karnını doyururken yakalanall ., 

Donanmamız 
manevralardan 

d •• d •• dirilecek ve tatbikatma baş1anacaktır. H·· · · · d b" dam~ on u useyın ısmı~ ~ ıra 
Dün saat 1] de Çamlıcada Altun i ı Belediyenin yeni .vergi. daireleri rıaından sonraDıvan yolunda .. ~ 

Istanbul Festivali komitesi dün Be- zade'de Maarif Vekaleti prevantoryo- On gündenberi Karadenizde ma- Belediye şubelerıle bına vergısı lokantasına girmiş, oturup muk J' 
lediye Muavini Ekrem Sevencanın munun bahçesinde 100 yataklı bir sa- nevralar yapan Türk donanınası ev- memurluklarının tevhidinde nahiye Jen karnını doyurmağa başlamı~~ 
başkanlığında toplanarak önümüzdeki natoryomun temeli atılmıştır. velki gece dönmüştü~- Cece, Büyük- hudutları nazan dikkat_e alınacaktır: esnada devriye gezen polisler~~ 
ağustos ayı içinde yapılru:ak olan ls- Temel-atma merasiminde Maarif dere önünde geçirilmış ve dün sabah Her nahiye dahilinde bırer tane vergı da vakitsiz ışık yandığını ~ 
tanbul Festivali programını yeniden Hey' eti fenniyesi, mühendis Far u k ön~e Yavuz olduğu hal~e .. tek mil fil_o, ı tahsil ve tahakku~ !şler ile. meşgu~ şu- hayret etmişler, içeri baktıkları, 
teNcik etmiştir. Prevantoryom direktörü Refik Sıtkı Bogazı geçerek Adalar onunde demır- beler vücuda getırılecektır. Aynı za- Hüseyini görmüşler, hırsız ol 

Komite 1937 senesi lstanbul Fes- ve Prevantoryom doktorları hazır bu- lemiştir. manda bütün vergi kuyudatı da yeni anlamışlar, yakalamışlardır. __,t 
tivalinin geçen senelere nazaran daha lunmuşlardtt. Pazartesi günü donanma Gölcüğe kadastro taksimatma ve numerotaja __ .. ·-·--.......... _. · ·~t,ttf' 

· d k "d k 1 h · · · h k - Şehir ıiY genış ve eğişi bir programla icrası- Şehreminin•'e Fransızca kutlm gı ece , ngiltere seya ntı ıçın azır- göre tutulaca tır. """"ı 111,0,,.ıı Tepeb"" ııP 
nı karar altına almıştır. Balkanlardan Şehremını Balkevlnden: Evtmt,de A, B. lıklara ba;<layacaktır. - - • · - ı.hir'll"gafı.osu dram k'"'~ ..ııl 
celbedilmekte bulunan hey"etlerden Fransızca kurları olmnk uzcre salı, cumn 16 Mart Salı gnnn 20,45 de 14-3-93 JII"'Ji 
ayrı olarak bu sene Macaristandan ve günleri 

20 
den 22 ye kadar ders verııcccktlr. Camilere müezzin alınacak Karak&f Jübilesl gQndOz saat !~fll li 

Kayıt başlamıştır. Sekreterll~e mürncanL e- akşam saat ~

1 Rusyadan da halk m u si ki hey' et leri dltmcst. Yenicam i, V ald e camii, laleli ca- Şe lı ir Uyu ır os u - Halk o pereti - N aşil - 0 M j 
getirilmesL düşünülmektedir. Yapıla- mii ve daha bazı camilerde münhal bu- DUnılın!Hı - Kurakaş lruplan ve 

6 
perdf....ııiJ 

cak tezahürler arasında bilhabssa tamak- Ticaret işleri: lu nan •müezzinliklere imtihanla tnüez- monologlar AZA K sinemasında Yazan: H. ~pJ" 
mile beynelmilel mahiyette ulunnca · . . k? zin alınacaktır. Biiyük camiierin mü- _._ ................ - .. ·-·-.......... ' - 'I'Urkçesi: HIIP 
olan Boğaziçi yüzme yarışına büyük Kepek nasıl ıhraç edılece • ezzinliklerinin maası 3:i lira olduğun- Konservetuar Orkestreeı - ~ 
bir ehemmiyet verilmektedir. Dün sabah kepek ihracatçıları Tür- dan talip fazladır. rv1üezzinler 24 mart- Şer: s Ey FE D D i N As Al Fransıı tlyatro.:tu Operet k 
Gümrük müdürlericin Almanyadaki kofiste toplanmışlar ve kuşyemi ile~ ta imtihan edileceklerdir. Ö akşam saat 20.30 da 

telkikieri dandan sonra kepeğin de hu•usi ta- Imtihan evveli\ sesten, sonra eza n Solısltcr: ;~~~;~;J.:n :~g!~ S A Z C A Z ılk • 
Istanbul gümrükleri Başmüdür mu- kasa mevzu teşkil edip etmediği etra- ve karnetden olacak, müezzinlere ay-

16 
Mart Salı saat 2l de Yazan : .MU .... 

avini Methi ve müdürlerden Cevat fında görü~müşlerdir. rıca orta mektep derecesinde yurt bil- Tlv•tro aund • Ekrem Reşid Ceın 1 ~ 
' 1 1 h k.. · d b Frana•z ' ı i 15,30 da ın• Almanyadaki yaprrı.:.kta oldukları güm Ofis ngi tere ü umetın en u gisi suaTieri sorulacaktır. Pazer ~nn er 

rük tetkiklerine bu ayın sonuna kadar noktayı soracak, gelecek cevaba göre 
devam edeceklerdir. Bu ay içinde ya- hareket olunacaktır. 
pacakları tetkikat içinde yolcu salon- Iplik saıfiyatının miktan te.:ıbit 
]arı vardır. Almanya yolcu salonları edilecek 
dünyanın en mütekamil ve en işlek Yarın iplik meseleleri etrafında An-
yolcu salonlarıdır. Bu iki müdür bu sa- karada lktısat Vekaletinde bir to;->lan
lonları ayrı ayrı gezerek meşgul ola- tı yapılac~ 1 •ır. Bu toplantıda mühtelif 
cak ve projeleri üzerinde ÇI !ışacaklar- zümrelerin bir senelik iplik sarfiyatı 
-' tesbit olunacaktır. -oır. 

Methi ve Cevat döndükten !onra Bu itibarla şehrimiz fanelacıları 
Liman Umum Müdürlüğü tarafından kendilerine lazım olan bir senelik ip
hazırlanan Galata yolcu salonunun 

1 
lik miktarını Ticaret Odasına bildir

projesi üzerinde ~endilerinden istifade mişlerdir. 
edilecektir. Çorapçı trikotajcı vesaireciler de 

Birinci müntehiplerb defterleri bugün akşama kadar ihtiyaçlarını An-
yapılacak karaya bildirmiş olacaklardır. 

Belediye, mahallelerde mevcut ve 
meb"us intihabı ile Umumi Meclis a
za seçimine esas olan eski defterlerin 
yenilenmesine karar v~rmiştir. fntih~p 
lardan evvel alel~r,.le yapılan bu def-

.............................................................. 
terlerde ibir çok yanlışlıklar olduğu gö
rülmüştür. Yeni tutulacak defterlerin 
bilhassa yanlışsız olmasına ehemmiyet 
verilecektir. · 

Bügün M EL EK Sinemasında 
Ref-.ö r W 1 L L Y F O R 8 T' un 9aheserl 

KöR E B E (ALLOTRIA) 
RENATE MOLLER - JENNY JUGO - ADOLF WOHL BRUK 

BugOn saat 11 de tenzill\tlı matine 

M iLLi 

Türkçe sözlü 
Oç gündenberi büyük mU\"llffalciyetlerlc deva:n ediyor. Görmeyeniere büyük 

WOHLURUK. Ayrıca : ÇINGENELER GECESI tamamen reııkli. Mü·dlı: n daruı filmi. 

IUiveten: Yeni Paramount Jurl'al. Matlneler: 1 • 3 • 5 • 7 • Suvare 9 da 

Bu film pek yak1nda . . 
Balıkesir, Şehir sincmusıııda gösterilecektır. 
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ET HABERLERI 
üsta bel Sakarya viiayati 

Türkiyenin en ucuz yeri 
1

/zmirde yeni 
Bir kız enstitüsü 

Gümüşhaci köydo iskeçe ayannda 
tütiin yef'ştiriliyor 

1 ~~!.~':u~!.~~O~ültür park ci· 
varında, 27,000 metre mu rabbalık bir 
sahada inşasına karar verilen Ege kı~ 
enstitüsünün ıin,aaına hazirandan iti
baren başlanması tekarrür etmiş gibi
dir. Yeni enstitü binası, Gronöbl civa
rında, Vizil'deki Fransız kız enstitü· 
sünden daha büyük ve daha modern 
olacaktır. 

2000 talebeyi jstiap edecek ve 3000 
yatağı bulunacak şekilde yapılması 
kararlaşan enstitünün beş senede, yıl· 
da 200,000 iira tahsis edilmek şartile 
bir milyon liraya inşası kabul edilmiş
tir. 

GünıUş hacıköy 

Yeni enstitü binasının ıinşası mü~ 
ıA.clap azan nasebetile kız enstitüsünde Vilayet 

İz.ınit (Husust) - Adapazar 6yle bir tates, kabak, mısır, bu!day, yum~rta, ı m~cl.isi azalarına bir çay ziyafeti veril
Yer ki, ''elveleli bir hayat iahzada göze yağurt bu arada, ev kiraları da oyle, mıştır. Başta Vali B. Fazh Güleç ol· 
~a'tpıyor. Düz 'bir ovanın hafif çukuru- bizim İzınitte aylıiını bin naz ~e. n~. - mak üzere azalar derslere girerek ta· 

Gümüşhacıköy (Hususi) - Eskide!'l du. Son yiliara doğru piyasanın düşük
beri tütuncülükle uğraşan Gümüşhacı lüğü bu mi'kdarı yarıdan 8şağı indirmi~ 
köy reklam ve propagandasızlık yü - ve bir çok zürraı tütüncülükten ayır · 
zünden dünya piyasasında layik oldu- mıştL 19 31 de ekincinin acıklı durumu
ğu me\>k.ii l'ama~ ve tamnmamıştı. nu nazarı dikkate alan ve bu h le bir 
Gümüşhacıköyde de tütün istihsalatı son vermek isti~ inhisar1ar idaresi, 

yarım milyon kilodan aşağı düşmüyor- burada basma tütün rnübayeasma baş. 

Ila gömülmüş kasaba, büyük ve muh.. yazla 2S...30 aı.r.aya tuttukla.rı ıkı, uç ]ebenin çalışmalarını özden e trmiş- ,- ~ 
\eşem <eVleri, bol ağaçlan ve temiz yol• odalı bir evin kirası 5 • 10 lira arasın· Jerdir. g g Ç ~ÜÇÜk memleke_t haberleri 
ları ile bu nuntakanın en güzel şehn da 
h ı . A. d h f Enstitünün halen 1300 talebesi Sökede iki tahsildar ihtilis ..... ntı a ındedir. dapazarın a güneş angi tara tan J-

vardır Bu y 1 'YO kt' Sökeden yıı.Zlld•ıı.ına göre beledi"e tabsU-l ~i ...... dı' burasırun Bolu ve Bl'ec'ik vi- dog· uyor pek bilmiyorum, amma, sabah · ı -·) mezun verece ır· .... " 
"'i! "'' .ı <'lnrı Funt Çnka.r makbuzlar uzerlnde tahrl-

~Yet1erinin lfiğvile «Sakarya» vilayetı sabah, ~lizlerim elierirnde istasyon Vali ziyafet esnasında kısa bir nu· tnt yaparak :220 Ura, husuS! muhn ebc tah-
~ini alacağı söylenmektedir. Bu şa- yolunu tutarken, kar§tında Adapazarı tuk söyliver k k t't" .. d ... sildnrlanndan Nuri de 400 Ura ilhtUAs etmit-

tYıa 1 d 1 • .. • d ,.d .. 1 · ı d k ..... . / e ' ız ens 1 usun e gor lerdlr. Funt Aydin ağır ceza mahkemesine 
. nın asılsız o duğıu a söy en1yor. guneşı 06 u; goz erım ° Ka ar amaş- dugu ıntızam ve faaliyetten dolayı di· sev'kedflml~tlr. Nuri hakkında da taklbat ya-

~und. ilık hangıs· inin doğru olduğunu mış ki, hala yüreğimde sızı vardır. k H 
ı..: re tör asip Akıncı'yı tebrik etmiştir. pılmakt.adlt. 
estırmek mümkün d~l. . Cevdet Yakup Blr nilaın Juikardeşinl vurdu 
Adapazarının güzel bir 'Parkı var. ç Karamanın Abba.s mahallesinde babala -

~ele mükemmel ittaiye te§kilatı İzmit ocuk kavgası fnebo1uda b:t otomobit kazast rından kalan bir evi satınnk isUyen barnarncı 
·oe1edıyesine örnek olacak bir halde. Ahmet, bu satışa mrmı Olan la.ıkard ı l-'at-
~1 V•• •• ..J • f İnebolu (Hususi) - ineboludan mayı biçakla yedı yerinden yaraıanııştır. 
r . ~şılıyor !ki Adapazarının belediye .I UZUnu·en Clnaye Kastamonuya giden şoför ~{br Hüse • Fatmn lhasta.neye taldınlmt~. t.bmet J k -
e,sı Bay Ahası Yanık, abasını ikinti · "d . d ıanrnı"tır. 

ı. k K (H ) k yın ı aresın eki posta kamvonu s .. ehir " .,a mak niyetinde değil. araman ususi - Daga ö • Devrelde ibfr tabanca kazası 
" içerisinde te1lal Rıfatın kız·nın '8 yas-·' -nda pazarında dikkati . üzerinde top- yünde çocuk kavgası yüzünden bir Devre~ın Akçayı k:liyü muhtart Arlfln otıu 

maya b' k 1 - hAd' l ik l larındakı çocuğunu çiğnemiştir. Za - odn ındn tabancasmı k:nnştırırken tab:mca. 
ha'k ~ ır no ·ta var. Genç ik övünmege a ıse o mu~, . i kişi yara anmıştır. vallı çocuğun iki hacakları dızkapak - ateş almış, çıkan kurşun yanında duran nr-
\> ·azanmış bir kütle haHnde çalışan Köyden Hüseyin oğlu Alinin çocuğu larından tamamen parçalanmıştıı·. Ya- kadıısı 35 yaşında Şaklrc Isabetle oldurnıüı
d e lialkevi çatısı altında toplanan A • ile Ali oğlu Nebinin çocuğu birbirler ilc ralı hastaneye kaldırılmış, şoför tevkif tür. 
'r~~azarı gençleri Türk oldukla11 halde kavga etmişlerdir. Alinin çocuğu Ne- edilmiştir. Porsuk avla~urken iblr a m öldu 

l -u;kçe lkonuşmayanlara. Türk olduk- binin _ d" .. t" N b " b Bartının Alac:ıa~köyündcn 20 yaşındıı All 
arının h t 1 t 1m d ~ 1 . çocugunu ovmuş ur. e ı una -· ~ --- - -·--· ...... -·-·- oClu Ilasım lle Gölbucattı mahalle tnd 

a ır a ı asım a uzer erıne k d ~ Al' . . . . le h 0 p k itml 1 di 0 t alar en ;ı..... -k h" t' .. - 1 ızmış, ogruca ının ev ın e gıtmış, ardeşi A m et kavgaya müdahale et- sman orsu a.vına g ş cr r. man 
"UUyu ızme ıgormuş o a- Al' ·ı k b 1 L • • K . . . . ı porsu ateş edince kurşunlar karşı tararta 

Ca'klardır. ı ı e avgaya aş amış Ve taoanca mıştır. avganın bu ıkıncı faslı netı- çalılar arasında ıporsuk beklemek uzcrc :git-

Adapazarı ucuz bir memleket, 0 ka. kullanmıştır. Çıkan kuJ1unlardan biri cesinde de Mehmet atılan :-ı kurşunla ıenmış oHm Hasana tsabet etm~ ve Hasan 
~r ucuz ki, yerli istihsalatın kaza hu- Aliye rastlamış, Ali kanlar içinde yere kolundan ve göğsünden yaralanmıştır. derhal ölmtıştUr. 
dutla 1 S'!Ah · Al' · C 'hi k l . Karamanda 611 çocuk glydirilıU rı çevresinde de!ler~_,Yok gibi, pa- yuvar anmıştır. ı a sesıne. ının arı er ya a anmış, mecruhlar tedavı Ktırılman { Hususı ) - Çocuk Eslrgenıe 
/{:rıduz M;rkefJ/ere karde~i koşmuş, bu sefer de Nebinin altlna alınmışlardır. Kurumu GO çocuğu gJydlrmtştlr. Kurum baş

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ıkam~ewı.~~~~~Mfte~af h~ınu-

/Ve~'-es ede'" bı·r Madalva kazanan Mant·salı , k"' ] 1ru stııernıan büyük bır gıı.yrcue Kunnnun #·i ıc. san at ar ar varldat.ını arttırmak lçin çaJışmaktadırlnr. 
(j~ÜrÜkÇÜ yakalandi Genılik nıc'Rtepl~rinde Kızılay teşkilatı 
~ ~~~ 

ij ~ekimhan {Hususi) - Burada bir Gemlik ( Hustısl ) - Bütfin meRlepl rı1e 
~ flvar köpeği kudurarak yolda rastla- Kızılay teşkilatı yapılmaktadır. Çocuklar 
ığı bir merkebi, merkep de lcudurarak Kıtılaya kıymetli yarı:ııml!ı.tdn bulunmakt:ı.-
~h dırlar. 
:tl ibini ve bir dam içinde bağlı bulu- Karaman belediye doktorluğu 

Kn'raman belediye doktotıu~una Selim 
Atay lnha edilmiştir. 

\-an diğer bir merkebi bir kaç davar hay 
\>anın ı ısırmı , bunun üzerine köpek 
) e llıerkep öldürülerek sahibi de bera
d:~teduvi Sıvasa sevkedilmiş ve ısınlan 
\' ~r hayvanlar da belediyece nezaret 
~ lt\üşahede altına aldırılmışhr. 

ll k Ku.duran köpeğin sokakta bazı kö/! lerı de ısırdığı -haber alınması üze
~tıe belediye derhal faaliyete geçerek 
h. ri' ve sokaklardaki köpekleri de ze
it~ ernek su retile ( 1 00) kadar köpek 

af etmiştir. 
~Bu kuduz vak'ası münasebetile Cü
bitll&üt köyünden fsmaif narnındaki 
tUk ~~~~ın da bu gibi vak·alarda öfü
~ Çululc yaptığı da tesbit edilerek bir 
tqillt • V~rakasile ciheti adliyeye tevdi 

llııttır. 

Madalya kaı:ananlar vali ve kumandan ile bir arada 
Manisa, (Hususi) -Ankarada küçük an·atlar sergisine iştirak ed n 

Manisa ev ve el işleri san'atkrırlarının teşhir ettikleri eşyalar çok beğenil
mişti. lktısat Vekaleti Manisa san 'at karlarına beş madalya göndermiştir. 

Madalyaları kazanan Muazzez, lc:lal, Zaide. Nimet ve Zehraya madal
yaları Halkevinde. yüzlerce halkın önünde verilmiştir. Yapılan toplantıda 
Vali k1sa bir nutuk söyliyerek ev ve el i leri ar·ly1e uğraşa!11arı teşvik ed r 

mahiyette sözler söylemiş ve madalya ları bi:ızat vermiştir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor KI: 

li Gazetelerde 
a~n Bey. 

- Yen ı plamı göre İs
tanbul §ehri. 

- Fevkalad~ gı.izellc
şecekmiş. 

- Hasan Bey - İşte 
ben de bunl•n krır!k•J

yorum ya! 

- Neye Ha.:.an Bey? 
Ha n Bey -- Ş;mdi 

biz şehri bcğenmiyoruz, 
o zaman da şehir bizi 
be~enmıyecek. 

Zarada giydirilen çocuklar 
Zarn lik oku11annda okuyan yokS'ııl \'e 

klms ız çocuklar lçtn muaıumıer tarafından 
sübaylar ~"Urdunda blr müsamerc verllcrl"k 
b ınun htı..~llntı u~ ;vamı1arın lhtiyaçlatı k:t'l"
şılanmı ttt. 

Bir kndm bir kadını yııralııclı 

l 
inebolunun Knradeniz mahnlleslnt'lcn Çien

gtr o~ıu Ml"nmet l1stnnın kıtı Fntınayı is -
kent köyüMen Ne'lHme tsmtnae b1r kadın 
batından t $ Ue yaralarfiıştır. Suçlu hnkkın-
da tnklttat ytlf>ılmaktadır. 

Ineboluna bir akraba kavgası 
lnebolu (Hususl) - Ulu köyünden 

Peltekoğlu M\lsUıfa ve oğın Rıza ilc 
P.clteko~Uarın<lan R~en oğlu Musta. 
fa ve ıKarısı Şerif~ ve Dutnuış ve Hı -
dayct ıkarısı Ayşe birbirlerile kavga 
elmişl rdlt. Rııa ile Muslafa ağır su· 
Ntte yatalanmışlardır, suçluln: tevki! 
edilmi~ ve yaralılar hastaneye kaidı -
rılmıştır. Yaral~rı tehliıkeEd i r. 

alkara elaktrige kavuşuyor 
Malkara {Hususi) - Elektrik in

şaatının e'ksihme süretile ihalesi ya -
pılmıştır. Altı ay içinde inşaat biterek 
b lediyeyc devreeliirnek suretile kasa
bamız elektrikle tenvir edilmiş olac k

tır. 

Gemiilde bir yangın başlangıcı 
Gemlik (Hususi) - Mübadil tüc

carla-ı-dan Mustafa Çipanın evinden 
yangın çıitr.-:rtş, dvar ka.milen ahşap 
evlerden müteşekkil olduğu için brr 
hayli heyecan uyandırmış, fakat halkın 

• gayretile hemen söndürülmüştür. 1 

lamış ve o tarihten itibaren bnsrnacıhk 
yeniden inkişafa yüz tutmuştur. 

B sma, tütün kalitesinin en yüksek 
eWia:fiı, yaprakları zencpsiz, küçük 
küçük fev.kaliıde dayanıklt, nefis ko
.kulu bir nevidir. Dünya tütün piyasa· 
sına en nefis basma tütün yetiştiren 

y~r İs'keçedir. Kazamızın m hsulü isa 
ayni nefaset ve ayarda bulunmaktadır . 
Bazı ecne'bi kumpanyalan basmacılt
ğın inkişatı önüne setçekrnek için bu .. 
rada mühim miktarda başı bağlı dcni· 
len tütünden mübayaada bulunuyor va 
b!l.sma aleyhinde propaganda yapıyor-" 
lars da gözü açık zürr:nm hiç bin bu 
menfi tesırıere kendini kapıırmamak · 
tadır . 

İnhisarlar idaresi ccl'bettiğ ı elli bi~ 
torba ile basma ütünlerinin çiçek zam~ 
nında nevilerinin korunmasına en bU ·ı 
yiık hizmeti yapmış ve ıstıfa u u1ıle 
elde ettiği basma tohumunu zürraa da· 
... ' 
gıtmı.ştır. 

Bu sene basma tütünün kilosunu 
idare 200 kuroşa kadar almaktadır. Bu 
yüzden de tütün ekıcilerinın sevinç ve 
şukranlarına payan yoktur. İnhisarlar 
umurn müdurlüğüne yazdıkl&n teşek· 
kür telgrafınd idarenin bu büyük bi
mayesine layık zür.ra olduklarını ispat 
etme~ çahşa~aklannı ceplerinin para 
ile dolduğunu söylüyor ve şükranlarıni 
bı~ditiyorlardı. Bu sene tütünden bu • 
raya giren para yarım milyon liray' 
bulm ktadır. 

Gelecek sene için eski zürra ib~le ye~ 
niden mesleklerine avdete karar ver ·' 
miş \•e her tarafta hummalı bir faalıyet 
baş ostermıştir. Yeni yıla Hacıköyün 
500,000 kilodan fazla basma tutun ve· 
tiştıreceği kuvvetle tahmin edilmek.te
dir. ............................................................. 

Gazeteleri~~ 
ı~-~-· Okurkon 

AÇIK SÖZ - istanbul limanı. 
- Hakıkatte olduğu yerde du 

ftıyor. Fakat ha ya) ı geniş olanla\ 
hergün bir başka yer l>uJup ora)•a 
gbtürüyor lar. 

TAN - Hindin erı güzei kadını. 
- Ko~wıun tıav.uğu komşuya 

kaz görünürmüş. 
KURUN - Esnafhkta ihtısas. 
- Terazi hilelerini öğrenmek 

mcseiesi mi? 
AKŞAM - Arnavud kaldırırnma 

muhacir arabası gerek. 
- İşte bu söıe bayıldım. Aşk oi· 

sun sana! 
HABER - Paraziti kesen aletleı 

mecburi. 
- Lüzumlu lüzumsuz yerde ço~ 

leif wylıyen~erin ağızlarma mı ta -
kılacak? 

CUMHURİYE'l' - Bahar müj 
decileri cemreler. 

- Düşenin dostu olmaL amma 
na .. ılsa bunlar dü.şünce herke; gü . 
leryüz gösteriyor. 

SON TELGRAF - A1manya si · 
lah parasını nereden Quluyor? 

- 1\.yıp iherke~~ın hususf haline 
karı~ ılmaz. 
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ŞU GARiP DONYA! 
Hizmetçi krizi 

İdarehanede oturmuş, yazımı yazı • Çapadaki otomobil kazasının 
duruşmasi dun yap1ld1 

yordum .. Neşriyat müdürü sordu: 
- Apandisitten ne haber? 

F akrüddeme.nihayet çare 
bulundu: Tükrük içmeiii 

Çapada, Hayri isimli bir şoförün 
tedbirsizlik, dik'ka tsizli.k, s ey rüsefer 
nizamlarma riayetsizliğile Meryem is
minde 1-4 yaşında bir mektebli kızın 
ölümüne sebeb olmaktan suçlu olarak 
duruşmasına, dün sabah üçüncü ecza
da devam olun~rak, şahidier dın:enil
di. 
Aralarında. tramvaycılar ve polis -

ler de bulunan şahidierden büyük bi!' 
kısmı, şoförün, duran tramvayın so -
luna doğru ileriye geçerken, tramvay
dan inip önden 'karşı tarafa geçmek is-
tıyen kızcağızı ezdiğini, otomobiL hızlı 
si.ırdüğünü, korna çaldığını ış tmedik-

lerini söylemişlerdir. 
Dünkü duruşmaya gelen, kızcağızın 

annesi Hayriye, hıçkira hıçklra göz · 
yaşı döküyordu. Gene ve kibar halli 
bir kadındı. Siyah elbiseliydi. Boynun
dan sarkan bir madalyonda, kaybettiği 
sevgili kızının resmi vardı. 

Hakyerine bir istida verdi, otomobil 
sahibine maldan mes'ul sıiatiie tebli
gat yapılmasını ve gösterdiği bazı ~a

hidlerin çağınlmasını istedi. 
Müddeiumumi Kamil, bu isteğe iş

tirak etti. Necib Nadir, Hüseyin, Ta· 
bir, bu yolda karar vererek, duruşm&
yı bıraktılar. ------.. --

Mecidiye köy kazasmın 
müdataası başka güne kald1 

Kurban bayramının ikinci günü Şiş
li - Meddiye köyü arasında iki kam -
yonet aras:nda karıp öd.en jandarma 
Süleyman Hacı Bektaşın ölümü du -
ruşmasında, üçüncü cezada dün sabah 
celse açılm!§ ve şoför Mikailie şo -
lör Caferin müdafaalarının salı günü 
saat 18 de yapılması kararlaştıtılmış -
tır. 

S arhoşken nara atmamn cezas• 
Mehmed Tokgöz isminde bir renç • 

berin, Beyazıdda sarhoş olarak nara 
atmaktan m~hud suç kanununa göre 
dunı$'Jlası net!iıcesmde, bir lira para 
cezuı ödemesine karar verilmiştir. 

Horik köyü muhtaramn mektubu 
KAhtada Horik köyü muhtan Meh· 

med Yıldırım matbuat kanununa da· 
yanarak neşrini isternek suretne bir 
tnektub göndermşitir. Fakat bu meki 
tubun aynen neşri suç olacağından 

mektubu Müddeiumumiliğe gönder -
dik. Müddeiumumiliğin tadil ederek 
gönderdiği şekli aynen neşrediyoruz: 

SaJUl bay: 7/21937 cilnlü nilahanı:zda 
Xlhta hUIU.!t muhablrln1sln ya:zdılı hava
clise verdlttm tu cevabı matbuat kanununun 
41 lnel maddesinin (1 > ve müteaklp fıkra .,, 
bentlerl mucibince Uk çıkacak nüshanın ay
nı sayfa ve sütununda dercini rlca ederim. 

Hldlse tu dur: 
Memlekette tegallübü hueb!le 1enç Cum

huriye\ hüıt1Unet1 tarafından Merlinde ıa
tlrı ettlr1len Hacı Bedlr Ytrtses1nt aıt bura
daki arazı mübadele lçln takd1r1 kıymet ll

rasında bütün köylerde yaptılı lib1 Hurik 
köyüne de geldltl sırada bazı !ebeplerden 
dola:rı tutulan zabıt varüasına tma etme
diilmden bAdJse dofdu. Ve bunun neticesi 
hlkim kararile tevkif edUdlm. Ve dkl itira
zım özerine Jiibet Malatya alır ee:aa riya
ııetl telgraflyen beni tabliye ettı. 

Ben küstah detu, okur yaıar lıl.r Türk 
töylü.silyüm. Bu yolda hayatımda fedakftr
lık etml§ ve etm~e de yemin etmlt bir köy 
muhtanyım. 

Kiıl&.a İlçesinin Burik köyünden muhtar 
Osman otıu IUehme& Yıldınm 

Bir baba çocuğunu kazaya 
ugrattıg• için muhakeme ediliyor 

Bir araba kazası davasma, dün sa • 
bab üçüncü cezada bakıldı. 

Kazaya uğrıyan, Zeki çocuktur. Du
ruşması yapılan, babası a~abac~ İsma
ildir. Kendisi, atları fazla ktrbaçlayıp 
koşturmadığını söylüyor. Şahidier din· 
lenilecektir. .. _ ....................................................... . 
Dünyanın dördüncü 
Büyülı elması 
Parcalandı 

Resı.mde ~ördüğünüz elmas parçala

i ı, dünyanın en büyük elmas ta~ ları a· 
ı asında dördüncülüğü alan 726 kırat

lık Jonker elmasından kesilmiştir. 
Jonkel' elması, üç sene evvel Cenu

bt Afrikada fakir bir çütçi tarafından 
bulunmuş ve 63 bin İngiliz lirasına 
sa tılrnı.ştır. 

Yeni sahibi, bu kıymetli ta'ı 1 SO bin 
İngiliz lirasına bir New Yorklu mü • 
cevherat tüccanna satmıştır. Tüccar, 
yontulmam~ elması evvela temiılet • 
miş ve bilahare parçalara kestirerek, 
muhtelif büyüklükte bu 12 elması el
de etmiştir. 

CONUL ISlERI. 
Aradığım hızı 
Bulamıyorum 
•Mes'ud bir yuva kurmak istiyo

rum, fakat bulunduğum vilayette 
bana hakiki ve ebedi arkadaş ola -
bilecek bir gene kız göremiyorum. 
Ye o kanaatteyim ki yoktur da.• 

* Bu mektub İstanbula yakın vila· 
yetlerden birinin merkezinden ~eı. 
mi§tir, altında Kenan ş~linde &ku
nan karışık bir imza, kenarında da 
aynen dercini istiyen bir satır var, 
altı ise aradığı gene kızda buluruna
ii icab eden şartları sayan satırlar • 
~a dolu. 

- Bir izdivaç ilfını olacak, de .. 
dim. Fakat adresi yok ki, aynen der· 
cinden kendisine bre fayda gelsin, 
bineenaleyh !kısa kestim. Bununla 
beraber bulunduğu muhitte aradığı 
gene kızın buhmmadığını söyliyen 

cümlesine hayret ettiğimi kaydldo; 

yim: Anadolu kızı umumiyetle na • 
muslu, dürüst, güzel, mutlak suret
te de ev kadınıdır. Tahsil ve görgü 
jJtfuarile İstanbullu, İzmirli, Anka
rab hemşirelerinden geri kalmıyan
larının olduğunu da bilirim. Mu • 
hakkak ki okuyucum samimidir, fa.
kat müsaade ederse muhitini henüz 
iyi tanıyamamış olduğunu söyliye • 
c eğim. 

* İzmirli okuyucum: Y. M. T .. bana 
gönül iş'lerile ilk bakışta alakası yok 
iörünen bir sual aoruyor: 

- Hırsız mı daha az suçludur. 
Hırsıza müsamaha edenler mi? di· 
yor. 

Suç !bakımından ikisi de müsavi 
vaziyettedirler. Fakat insan cemi • 
yetjne hırsıza müsamaha edenin za~ 
rarı daha ç01ktur. Çünkü hırsızların 
sayılarını .artırma&~ iebeb olur, di· 
yeceiiJn. _, 

1J'EYZB 

- Nereden dedin, anlamaciım. 
- Apandisit canım. 
- Apandisit mi? 
- Şimdi aniadın ya! 
- E ne olacak. 
- Apandisitlen hasta dP~il miyd!n'! 
- Ben m i, pek hatırlamtyorum. 

Ha .. Ha öyle birşey olmuştu. Amma 
ne vakit? Bir sene evvel mıydi. .. 

- Canım bu iş meydan:ı çikalı da· 
ha on beş gün olmadı. 

- Sahi, sahi unutinu~um. 

* Tekrar hatırladım amma eher•ımi -
yet vermedim .. Çünku bugi.inlerde çok 
meşgulüm. Daha doğrusu bır kriz ge· 
çiriyorum. 

_ Ne krizi? d i) e mı soruyorsunuz; 
hizmetçi krizi. Yoluma çıkanhra ya:
varıyorum. 

_ Allah aşkına bana bir hizmetçi 
bulun. 

İdarehanelcre baş vuruyorum. 
- Bana bir hizmetçi 1azım. 
Eş dost evindeki hiımetç!ler~ haber 

veriyorum: 
- Tanıdığınız iyi bir hizmetçı varsa 

bana gönderin. 
Geliyorlar. Genci, ihtyarı, güzel:, 

çE.r.kin~, müslin"ti, goyrı:.müslimı hepsi 
bir kere kapınv çalıyorlar. Beğenme • 
diğim gidiyor .. Beğendiğim de gidi -
yor .. Çünkü o beni beğenmiyor. 
Meraklı değildim, fakat meraklı ol· 

dum. Kimin hizmetçisi var, kimin yok 
sorup öğreniyorum. Kıskanç değildim; 
fakat kıskanç oldum, iyi hızmetçisi c-
lanları kıskanıyorum. 

Sokakta hizmetçi kılığına yakın ltı
lıktakileri yakalamak istiyorum. 

* 

tuvalet 

Bir iılim zi~inden geçen şeylerin resmini almıya muvaffa• 
oldu, bu sayede elin müdahalesi olmadan daktilo 

makinelerine yazı yazdırılabilecek 
Fakrüddem, insanların korktukları ı 

hastalıklardan biridır. Hele eskiden, 
kandaki Hemoglobinenin. azalmasına 
bir türlü çare bulunmaz ve bu yüzden 
gene gene insanlar, ölüp giderlerdi. 
1926 da iki Amerikalı doktor Mınot ve 
~Iurphy b~eriyete büyük bir hizmet 
ı fa eylemişler ve hastaları - bu derdin 
öldürücülüğünden lkurtarmağa muvaf
fak olmuşlardı, bunlar hastalara, kan· 
lı, dana ciğerleri yediriyorlardı. 

Fakat kanlı dana ciğeri hastalığı kö~ 
künden tedavi etmiyor, hastalarm 
kaybettikleri Hemoglobiııi temin edi
yor, ve bu suretle hastalar mütemadi. 
yen dana ciğeri yutmağa mecbur olu
yorlardı. 

Bu vaziyelin ilim yolunda hayli ile
ri bir hatta olduğu kabul ediımekle 
beraber alimler gene çalışmaktan fa • 
riğ olmuyorlar, ve bütün gayretlerile 
hastalığı kökünden tedaVi edecek ça· 
reler arıyorlardı. 

Nihayet 28 yaşında gene !>ır ilim o
lan Amerikalı Costle bu işin çaresini 
buluyor. Bakınız nasıl? 

Midede bilhassa etleri eriten bazı if. 
razatın ayni zamanda vücudd~ kan da 
yaptıklarını görüyor, bu ifrazatın a • 
ğızdaki tükrüklerde hemen hemen ay· 

ni terkibde olduğunu müşahede edi • 
yor. 

Mesele halledilmiştir. Kaybolan ka· 
nın yerine dana !kanı değil kan yapan 
bir llaç verilecektir. Bu ilaç ta bildiği· 
miz tükrüktür. 

Bu keşif yapıldıktan sonra hadıseye 
doktor Tempko vazıyed etmiş. Kendi· 
sine bu derde mesab olan bir kundu -
racı müracaat etmiş, doktor Tempko 
yapılan bu keşfin mahiyetin~ ögren • 
rnek için tecrübeyi kundurac! üzerin -
de tatbik etmiş. 
Kunduracıya günde yarım litre tük· 

rük içiriyormuş, bu tükrüğü de asis -
tanları temin ediyorlarmı~. Achmca -
ğızlar, biır günde bu kada~ çok tükü -
remiyecekleri için, hastabakıcılar kar
şılairma geçmi~r ve limon yalayıp 
duımuşlar. Profesör Tempko tecrübe 
hakkında şu sözleri söylemiştir: 

- Tükrük içmek zor zannedilir, ilk 
müşkül ilk bardaktadır. Benim has -
tam i:1k barda:ktan sotııra mükemmel 
içti. Hiç iğrenme filan duymadı. 

Biz 70 gün ona bu tedavı usulünü 
tatbik ettk. Son zamanlarda bana: 

- Tükrükleri limonata lez~:etile iç!
yorwn, diyordu. Filhakika bu usu~ te· 
davi sayesinde yanakları kızarıyor ve 
sıhhati de günden güne iyileşiyordu. 
İğrenme içtimai birşeydir. Dün iğ 

rendiğimiz bir çok §EY lerden bugün 
menfaatiıniz ve sıhhatimi4l icabı iğren· 
meyeceği2.» 

* San Fransiskoda çıkan Science 
Mec.anics and İnventions isimli mec· 
mua yazıyor: 

Londra Kraliyet cemiyetinin ınad~: : 
yasını da 'kazanmıştır. Bu adam du_, 
şünceleril ve zihi'nden geçen. §eyler • 
fotoğrafını almağa muvaffak olm~ 

~- .~ 
cZihinden geçen şeylerin fotoğrafJIII' .. -. , 

almağa muvaffak olmuştur• decııgt 
miz zaman, eğer failin kafasınd<t seJ 
diği bir kadının hayali varsa o haY 
fotoğraf camının üzerine çıkıyor ı.ad 
nedilmesin. Dokt~r Adri~n'ın_ ya~rrı: 
ğa muvaffak oldugu şey dım.agdaki~~ ~ 
reket vıe temevvüçleri, şualan, kagt 
üzerine tesbit etmektir. 

Doktor Adrian'ın bu keşfı ilim sab8' 
sında yeni hareketlerin doğma~~na s~ 
beb olacaktır. Bir ddktor bu munase 
betle demiştir 'ki: • 

cA.rtık ruh hastalıkları birer muaJll 
ma Qlmaktan çıkacak, ve ruhun ~ey: 
canının dimağ ürerindeki. tesirlerı, ~ıli 
ğıd üzerine alınmak suretıle hastaıı~ ~ 
ismi konulacaktır. Gene kağıd üzerı~~f 
resmedilecek bu münhaniler vasıtası 
fizik hayatımızla, manevi hayatımız w 
rasıaıdaki rabıtalar da keşfedilebile ' 

cek tir. . . , ·ot 
Doktor Adnan \ceşfinden fevkaJı 

ümidvardır. _ .. .. el 
cBir gün gelecek dimagın butun ~ 

rarına vakıf olacağız, dimağın est3 j 
demek, hayatın esrarı demektir. Artı~ 
metafizik kalmıyacak, insanların kil# 
falarının durdu~, ötesini. _düşüneıl'l~ 
dikleri esrarlı dıyarlar sılınecek 

: herşey bize malfun olacaktır.• 
... .. 

Profesör Adrian bu ilk adın:ı attı: 
tan sonra, Amerikal!lar bu ke_şıft:n ııı' 
meli istifadeler ternın etmek ımkafl 
da bulmuşlardır. ,ty 

Bu imkan tahakkuk ederse me~t" 4 ··C1re 
lerde talebelere yalnız okumak. Oı;ı t8 
tilecek ve yazı öğretilmiyecektır, zı 
buna ihtiyac hasıl olmıyacaktır. .ıi 

h ~d· · iht" d n i}e Bu a ıse şu yenı ıra a 
gelmektedir. r} 

Amerikalılar uzun zamandan~~ 
yeni bir yazı makinesi keşfetrr.ıek ~ı' 
tecrübeler yapıyorlar, fakat bır t ,. 

I. t" rlllrı.ı• muvaffak ola.mıyorlardı. s ıyo ıtı 
ki, şimdi narin kadın pıırmakl~rırıt' 1 

aynattığı tuşlu daktilo makinelerı 8 t 
tık tarihe intikal etsin, yazılarını Y'51, 

dıracak olan kimseler, bir boru ~~et 
tasile yalnız söylesinler, \'e bu soZ ıl• 
harfiere in kı la b ederek yazılar yaı 
sın. sı' 

Bu düşünce bir türlü fiHyat s~h~ll • 
na çıkamamış, çünkü güzel dakt!lo iiit 
rın işsiz kalmalarına hiçbir babaY 
muhteri razı olamamıştı. ·ırtlf 

Halbuki profesör Adrian'ın bU 
1 i.i , 

buluşundan sonra, bir Amerikali ~'f(15aı 
hendis ayni usulü tatbik ederek, .9ı
söylenmeğe bile ihtiyac olmadarl ) iS' 
nız akla gelen şeylerin yazııma ,ı~ı ı~ 
temek suretne istenile_n yazı~.1 \~rd' 
bir alet lkeşfctmiştir. Ilk tecrube 

, Açık taftadan genç kız tuvaleti. E
tek dört dikişli kloş. Belinde geniş bir 
.tafta fi.yongalar. Kol'lar üstten büzü
lerek geçirilmi~. 

A:embriç Üniversitesinin fiziyoloji 
laboratuarlarında kapanarak, hayatını 
ilme va.kfeden bir profesör vardır. 

Doktor E. D. Adrian uzun senelerin, 
ve yorucu lbir hayatın iki büklüm ettiği 
bu adam, son seneler zarfında Nobel 
mükMatını ve son ke.şifleri yüzünden, 

muvaffakiyet görülmüştür. tC '· 
Bunun üzerine bu muhteri gaze 

lere şu beyanatta bulunmuştur: 
(Devamı ll inci sayfaJa) 



Sayfa 7 

Kadınlara dair bir masal 

Gülhane parkına düşen 
plinör bana bir kahraman 
olmanın zevkini tattırdı 

Tuva/et eşyası çehrelerde bugün gaptıkları 
olur? 

Hadise mahalline en seri şekilde yetişen ve bir 
yanlışlık neticesi plaoörcü zannedilen arkadaşımız 

başından geçenleri anlabyor netice ne değişikliği gapmasalar 
Yazan : iMSET 

Şişlideki Bayan Necliınm apartıma~ 
l'lı-tı\da toplantı vardı. Bjr çok süslü bo
Yalı bayanlar bir araya gelmişlerdi. 
K~nuşuyorlardı: 

-Bu gece ne kadar güzelsın Necla, 
bilhassa saçlannın rengi. 

-Ya Necmiye daha mı az güzel, 
gözleriılle bir baksana. 

hoş. 
Hele Aytentn rengi fevkalfıde 

Nazmi{yeye baksana, saçlarının 
buldeleri ne de yakışmış. 

Uzun zaman bu tarzda konuştular. 
Ye nihayet dağıldılar. 

Mitinge hazırlık 
Misafirler gittiikten sonra Bayan 

NeclA elektrikleri söndürdü, yattı. Bu 
sırada tuvaJet masası üzerinde bir pı
tırtı oldu. Ruj batonu pudra kutusunun 
kapağını vurdu: 

- Ne var ruj kardeş? 
- Seninl• konuşmak istiyorum, pud. 

ra kardeş. 
Pudra kutusunun kapağı açıldı. 
- Konuşa.1mı, ne haber? 
- Bu akşam neler söylediler duy • 

dun mu? • 
- Hiq duymaz olur muyum? 
Hem o kadar üzüldüm ki.. Doğrusu 

bunlarda ~lına denen ~eyden eser 
Yok, sayemlzde süslenir, güzel, görü ~ 
llÜrler .. Fakat hep kendilerinden bah· 
lederler. Bizim adlarımızı ağızlarına 
bile alına:ıilar. Doğrusu bu kadar kadir 
bilınemek olmaz. 

- İnsanlar böyle .. Ne yapmalı? 
- Ne yapmalısı var mı, onlara had-

lerini bllldirmeliyiz! 
- Elimizde ne var ki, ne yapabiJi • 

riz? 
- Amma da söy'ledin, nasıl ne yapa

biliriz. Yüzlerinde tesirimizi gösterme
Yiz ve onlar tabü hallerini alır, çirkin~ 
~b irler, onlar çirkin çirkin do1aşırken 
~ de gülrnekten katılınz. 
- Ayo1 ien.inle ben bunu yaptık di

Yeliın. Fenailığ:ıınız bir ki~iye doku • 
llur. Halbuki bütün kadınlar böyle. 

- Ben de ikimiz yapalım demiyo • 
l'Unı. Hep birlik olup buna karar ve • 
l'tlinı. 

ı -Bak, o uman if deği§ir. Böyle o
Ursa mükemmel! 

- Mükermneı ya! 
-Şimdiden tezi yok bir miting ya • 
~ 

- Mitingin yeri neresi olsun? 
.a - Neresi münaıip, Ayuofya mey .. 
"~ nası!l? .. 
-tyi. 

Miting ilAn ediliyor 
ltujla pudra evdeki bütün tuvalet 

~ŞYasını ayaklandırdılar. Oksijenli su, 
ondÜılasyon maşası, kirpik boyası, tır
~alt cilisı, krem, briyantin, hepsi bu 
d arardan memnundular. Ve bir an için~ 

1 e .~hrin içine yayılıp kendı hemcins
~tı.nı bu karardan haberdar ettiler. 

Ayasofya meydanındaki miting 
Miting başlamıştı. .AJasofya meyda

n~ esasns şişeler.i, pudralar, rujlar, cins 
cıns kremlerile dolu idi. 

1• ~ evvel kürsüye çıkan Bayan Nec~ 
attın ruju oldu. Onu kürsüde gören 
~ndülasyon maşalan takır takır alkış· 
adılar. Alkış bitince ruj söze başladı: 

Ruj kUrsUda 
- Benim mis kokulu arkadaşlarım, 

Tuvalet eşyası ay~sinde gitzel görünen katlınlar 

bütün kadınlar güzelliklerini bize med-r lanı sıfatile söyliiyorum k i hepiniz hak
yun olduklarını unutmuş gibidirler. · lısınız. Biz yaradıldığımız zamanlar 
Renksiz dudaklarına renk verdiğimiz hiç biriniz dünyada yoktunuz. Zenci -ı Gülhane parkındald ihtiyar ağaç Te öııırü.Dde ilk defa cördüiiı kuş 
o saygısızlar bir gün bile kadrimizi bil- leri esmerleştirdik, esrnerieri bembe ~ Dün barikulade bir tesadüf bana, 1 
mediler. Dudağa renk verir vermez, yaz yaptık. Fakat gene nafile, asırlar- bir kahraman olmanın olanca lezzetini~ 
ya lüzumsuz bir şey gibi bir masanın danberi h iç kimse iyiliğimizi bilmedi, tattırdı. 
Ü7.erine geli1ji güzel atılırız, yahut ta hiç kimse bir kere bize teşekkür et - Şimdi: 
karanlık bir çantaya bir m ücrim gibi m edi. Havada uçan zerrelerimiz her - Haydi bakalım... Anlat bize: 
hapsediıliriz. Bu hal ne kadar devam e- zaman asabiyetle titreştiler. Fakat yal- Kahraman olmağa dejer mi değmez 
decek, kadınlardan öç almamız zamanı nız başımıza ne yapabilirdik?. Madem mi? Kahraman olmak tatlı mı, tatsız 
gelmiştir. Alkış koptu. Ruj kürsüden ki hep beraberız. Bundan sonra biz de mı? diye soracaksınızdır. 
indi. yapacağımızı biliriz. Fakat bana kalırsa, kahramaıılık ta, 

Bir ondü1asyon maşası ayaklarıqı a- Sıra esansta birçok şeyler gibi, lezzeti öyle bi~ ta • 
ça aça kürsüye çıktı. dışta anlaşılır mariletierden değıl. 

O d 1 .. lU Bir esans şişesi kUrsüye zıpladı. Or~ Bu itibarla ben size kahramanlık 
n u asy n maşası soy yor talığa .mis gibi bir koku yr.y!l dı. sıfatmı, bana ,hiç yoktan: ve nıuvakka-

- Arkadaşlar, - Kokuları güzel arkadaşlarım. Ter- ten kazandıran acayib tesadüf, ve yan-
Bugün içinizde en dertli, en cefa çe- li vücutlarının pis ter kokuların~ ör - lışlıkla bir kahraman sayıldığım sıra-

ken benim .. Yapıldığımdanberi haya- teriz. larda başımdan geçenleri anlatayım, 
tım ateş içinde geçmektedir.. Leş kokan ciUtlere kendi kokumuzu ,okuyun da sormağa niyetlendiğiniz su-

- Bizi her gün ateşe sokarlar. Kı • veririz. Amma vermiyeceğiz artık. alin cevabını varın siz kendiniz kesti~ 
zarırun. Sonra ateşten çektikleri za • Bundan sonra sıra ile bütün tuva - ,rin! 
man küstahça da bir kere yüzüroüze let eşyası kürsüye geldiler ve söz söy- * 
tükürwler ve biz.i süpürge gibi biçim - lediler. Nihayet karar verildi: Tayyarecilik hakkında teşehhüd bo- Pliaör muaiJimi Ali 
siz saçların arasına sokar}ar. Biz bu _ Bundan böyle hiç birimiz şimdiye yu fikir sahibi oluşumdanberi, motöı 
li .. 1 d k k k ı kl k b yerinde karşılaştıgımw sahne, beni, tan• s purge saç arı az zaman a ıvırcı ' kadar yaptığımız tesiri yapmıy~cağız. sesi duyar duymaz u a arım a a -

ipek haline koyarız. Fakat kadrimizi T ,rıyor, ve gözlerim havaya dikiliyor. ;min ettiğim gibi deh.§etl~ ürpertmedi, 
bilmezler. Bir köşeye atarlar. Ertesi UValet eşyası ÖÇ alıyor Yani meslektaşlarınun daima ağızla • ıbilakis uz~ uz~un güldürdü: . 
gün gene ateşe sokuluruz. Gene sü • Ertesi gündü. Yatağından kalkan ka- ,rını açınağa alıştıkları havaya ben a- ~urnu bır. a.~~~ ça~ah ar~s~n3 gır _ • 
pürge saçları kıvırırız. Bu ne haksız ~ dınlar kremlerini sürdüler. Fakat radasırada gözlerimi de açabiliyorum. ,mış olan planorun pılotu Alı sapsag. 
lıktır. Kadınlara saç güzelliğini veren krem ciltılerini yumuşatmıyordu. Pud- Dün de öyle oldu: Mern1eketi atbk.. . laın~ı. .. . . w. , w. 
biz olduğumuz halde bir kere bile ilti - ralar beyazlatmadı. Pembelikler ya - ,ları beyannamelerle bugünkü hava Yuzunde kanın,. ~ızı~ın aegıl, heye-o 
fat göremeyiz. naklara pembe renklerinı vermediler. bayramına çağıran tayyarelerimizin canın, korkunun ızı bıle ~oktu. 

Bu kadar yeter artık. Artık yeter, Ondülasyon maşaları saçıarı kıvırma- uçuşlarını seyrediyordum. Planörden ~~aca, ve agaçtall yere. 
sabrımızı suiistimaıl ediyorlar. Bunun dılar. Tayyarelerio arkalarma birer de tı~'kı, otomobılinden .!e;e .. atl.ıy.an bir 
önüne geçecegw iz. K d 1 k d nlara k t I T 1 '111fmör bagw !anmış Planör tayyareci • mılyoner huzur ve sukunue ınıyordu.. a ın ar, a ı o~ u ar e e • .ı-. • • • • 0 kadar ki . 

Oksiı" enli suyun söylevi fonu olanlar birbirlerine telefonla sor· liktekı keşiflerin en hayırıılarından • G ~ ona. • bı' le di • 
d ı ml.!j. Planörde bir tayyarede bulunan - e~ olsun! demege 1 Sıra oksijenli suda idL O uzun bir şi- u ar. ·b'"t'' k d 1 1 · B lim varmadı. 

-Bu halimiz ne olacak? Birbirleri - ~ udn p~l ant lma aket. et~ı valrmı~.lk tau Planorün, dallarına saplandıgwı ag-a. şe içinde kürsüye çıktı: . lenler birbi-l . d .. k ,YUZ en ı o o a ıs ıyen er, ı - . 
_ Sayın hemcinslerim, mn yanına ge 1 erın en ur - 1 diln~ ~ .. ı b'l: .. 1 cm dibinde evvela yalnız ikımiz var .. 
Ren.kıerı:. manasız saçlara sarı, kızıl tüler. Ve bilhassa hiç bir erkek hiç 15.m e . no~ e yapa ı .yo. armış . . dık 

b' .. .. b" ·· . Bunun bırçok faydaları varmış . .Mese- · 
renklerini veren bizler .. Tuvalet eşya- ır kadının yuzune ır gun evvelkı a- • · r b 1 b' · t 'lk Fakat park kapısına bakınca göz • 

b lacaklı gözile bakma dı. Kadın~ ar tu - ~a •. yenı ~~bıml e "--daş ıyb~nd . w ~r tpııo ' 1 
• )eri miz hayret! e açıJdı. Çünkü . bir bir~ sı arasında en zavallı sayı1a ilıriz. Bu- .... d d'! . uı~ 1ecru e er11u e ın ıg• ayyareyı 

gu .. n go"rdu" guw"nu'"z sarı saçlı kadınların valet eşyaları onun e ı e geldıler. \k k tl ___ı y ~ b ı·ı t lerini ite ite ileriiyen birçok kimseler. mutra a sa a anı~j. anı\ ır pa o 1 

hemen hepsi saçlarının kanarya sarı • Kadınlar yalvarıyorlar . yetiştirebilmek için, belki bir düzine bize doğru koşuyorlardı. w 
lığını sayemizde kazandıklarını söyle - - Kuzum pudra, canım pudra ne o- tayyarenin sakatlanmasını rıöze almak Çok geçmeden, gelen kalabalıgın 
rnekten çeklnirler. Bizi inkar ederler: !ursa senden olur, yüzümiizi.i biraz be- mecburiveti varmış. 

0 

teşkil ettiği geniş bir jnsan çembed 
cOksiJ"enli su mu? derler. Allah gös - b 1 llalbu.k'ı, şı'mdı' bu tec .. rtlbeler pla • or.tas.ında kalmı.ştıfk. Birçok kimseler •. yazlat. Pudra eyaz attı. Ruja yalvar- 1 
termesin, bir kere bile saçıma sürmiiş . t T "k " .. . .. ~ı ,, . 1 r,mııı:: u"er dörder elimı sıkıyorlar, sırtımı sıvazlıyor al'v 

dılar· RuJ kızart ı. u urduklerı ma - ;noı er.ıe J apı ıyo _,. ~ ' h tt .. .. .. .. .. ı b fT · ır 
değilim.» Ve bizi evlerinin en göze gö- şayı bu sefer öptüler: Masa ~rı cak bu n- bin liraya alınabilen planörler, tayya- .fa 1 a yuz~~lu ~fu~or ?.r ."!e lu dı ı ı :ı .. 
riinmez yerinde saklarlar. Halbuk~ biz dan sonra kıvırdı. • · '.relerden çok ucuza mal olduklarıiçin, at arına ı erı e e opuyor ar ı: 
her gün onların saç diplerine uğrar, o- 'k 1 1 k b" ··k br ehcm - Maşallah sana ... 

- Canım oksijenli su ne olursa sen- sa. at ~nhm~ adrı -~eım · uyllu ı 
1
• .. 

1 
• - Burnu bile kanamamışi rada eski manasız rengini alan saçları d 

1 
t? d d'J mıyetı aız egı ış. em p anor e -

teker teker boyarız. Biz bunu vapma- en o ur, saçımı sarar · e 1 er. . . w fl d k , - Verilmiş sadakası varrnıs! " .. r tt s . rın benzın yag masra arı a yo muş. 
sak kadınlar alaca saçlı olacak ve gü - OksıJen ı su sarar ı. onradan eskı· H 1. ' ı · .. 1 b' k b k 1 r - Aslan gibi delikanlı• 

si gibi saklanmadı. Tuvale~ masasınm d u tasa •. P a?~: .er! kırçl~d· , ~ktım ad - Ve arkasından sualler:. lünç hale gelecekler. Bu kadar hak ~ .. t" d k ldı an, ay\ arocıı.ıgı ı.ev a a e ı ısa ı.-
sızlık yeter. us un e a · 1 · · 1~ , - Nasıl düştünüz? 

eştırmış er ... 
Pudra vakarla söze başladı Tuvalet eşyası memnun Görüyorsunuz ya'? Bir de Bahrirnu· - İkinizden başka kimse yok muy• 

N ı . hiti geçsem, tayvarecilikte ihtısastan du? Pudra da kürsÜ'-'e çıktı. Çok vakur- ş· l' d k' Bavan ec an t · " 
" ış ı e ı " m apar ıma· ya a Lindbergden geri kal•r tarafım - Sizi tayyareye bağlıyan ip mi • du. Yavaş sesle sözüne başladı: nında toplantı vardı. Bir çok süslü bo· · 

1 
n ' k' ? 

. . , . ' . o mıyaca . nareye takılmış galiba. - Benim tuvalet eşyası kardeşlerim. \! ı ba anlaı bır ara'-a gelmışlerd· 
ja ı Y .. " .. . •· !•~akat bunları düşünerek tayyareJeri Biı.ız düşününce, onlara hak verme .. İçinizde en kidemli, en çok yaşamış o- Başlarına gelenden urkmuşlerdı. Tu ~ .seyrederken bir de ne göreyim'! Tay _ rnek elimden gelmedi. Öyle ya? Beni 
valet eşyalarını. tekrar kızdırmaktan yarelerden birile arkasına ba i'ıiadıaı orada dü~en pılotla beraber buinlU~ • 
korkuyorlardı. Konuştular: blfı.nör aras ' .dc:Jki' mesafe bırd~nbir0e lardı. Başımda kasket, ve ayağımda 

-Bu gece ne kadar güzelsin Necla . . çoğalmaz mı'! tesadüfcn golf pantolon vardı. Bu ıti• 
Bilhassa bunu iaçlarındaki oksijenli Belliydi ki istimbot yedeğindek: ,barla, benim de onunla birlikte rl t:~tü .. 
suya medyunsun. ma\·na gibi, tayyare tarafından çeki · ,ğümü sanınamaları için sebeb yoktu! 

- Ya Necmiye daha mı az güzel, ,ten plfmörü tayyareye bağlıyan ip Kendimi bir ta'ksiye dar at•p tn. aı .. 
gözlerine bir baksana, fakat gözlerinin ,kopmuştu. İpi kopan planörün havada lkf'~ lar, yaşalar arasında uzaklaşııken 
güzelliği sürdüğü iriınel sayesindedir. ,kalamayıp düşeceğini de bildığinı içın kahraman tanınmanın bende uyandır· 

- Hele Aytenin rengi fevkalade içim endişe ile doldu. dığı ilk intıha nahoş oldu. Fakat sonra 
hoş. Pudrası ona bu rengi verm~. . Nitekim, korktuğum oldu. Ve pla - ik i dakıka sürmiyen bir gorüşe daya. 

- Nazmiyeye baksana, saçlarıının ,nör, matbaa balkonundan ko1aylıkla narak, kat'i hükiim verip te yanı lnıak· 
bukleleri ne de yakışmış, ondüıe ma • .görülebilen Gülhane parkının ağaç - tan çekindim, ve: 

Uzun zaman bu tarzda konuştular Onun oraya düşmesile benim yola benim sahte kahraman olu~uı·ndan .. 

TuvaJet e~yası artık onları ıüzellettirmiyordv 

şasına dua etsin. ları üzerir....i düştü. j - Kimbilir? dedim, bu. ih timal, 

ve nihayet dağıldılar düşmem bir oldu. dır! 
IMSET Fakat otomobille yeti.itiğim sukut (Devamı ll inci sayfada 
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8 Sayfa 

c• Son Posta. nın (Gönül fşleri) sühınuou idare eden 

(Teyze) blr~Anke açıyor 

• ndiğ·n· 
tipi 

Çehresi, tabiati, bilgi derecesi 

- V gen r 
. 

tipi nedir?' 
Çehresi, tabiati, meslek \'e san·atı 

Anketi açan 
'"\ 

(Teyze) yi dinieyelİm 
Glin geçmiyor ki kadın veya 

erkek okuyuculanmdan fU meilde 
mektuplar almıyayun: 

aBekimn, evlenmek istiyorum. 
Fakat muhayyelemde canlandırdı
~ aibi bir et bulamıyorum.» 

Bu, muhayye)ede canlandanlan 
q naaıldır? Delikanlılar hayat • 
larma birlqtirecekleri ~ kızm, 

genç lazlar birlik~e yuva kura -
caklan erkeğin na.aıl olmıuım 

istiyorlar? Öyle ümit ediyorum ki 
sorduğum suallere alacağım ce -
vaplann neticed bize gençluin 
eı seçmekteki dütüncelerini an -
latacaiı gibi izdivaç yolunda 
yanlıt istikamet bıtanlara da fay
dalı olacaktır. 

~----------------------------·----~ 
Soo Poata, (Teyze) nin suaJI~rine verilecek. 

cev.plano liepsini yazacağı gibj ı 

Neşredece§l her cevap sahibine bir da 

Hediye ver c 
veya bu hediyeyi adresine yollayacaktar. 

Bundan başka neticede cevabr eo çok beğenilenferden : 

Birinciye: 50 
llllnclge : 25 
i)çilncilge: ·ıs 

llrq 
llr4 
lira 

Mükifat verecektir. 
• Cenplar so kelimeyi ceçmiyec ek. geçene ba miktara indirilecektir' 

Cönden1ecek zarflann Ü:ıerine ( Gönül tp.i - .ADket) ke.lia ~wiıı 
yazmaya unutmayınız! 

SON POSTA 

~' Son Posta , nın 
Irak me t pla ı 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
lince, maalesef. o, tedavisi müşkül bir 
derdie maluldür: Arabia Yahudi ara • 
sında parçalanmıştır. Iraka gelince, 
dahili meseleleri itibari! de, içinde 
çarpL§an siyasi ihtiraslan bakımından 
da çok hafiftir. 

İşte, bu memleket, bilhassa yeni hü· 
kiunetin teşekkülündenberi sükiinetle 
çalışmakta devam ediyor. Yeni hüku • 
metin en ziyade ehemmiyet verdiği iş· 
ler ordunun tanzimi, nafıa işlerinin i
leri götürülmesi ve memleketin kült ü: 
seviyesini yiıkseame hususund..ı müte· 
madiyen alınmakta olan tedbirlerdir. 

Irak parlamentosunun yeniden içti· 
maa başlaması üzerine Kraı namına 
rr.ecliste okunan açılma nutku, Irakın 
dahili işlerini bu suretle h;tlasa ed. • 
yor. Harici işlerine gelınce, nutuk IJL· 

gittereye karş: gayet iyı hisler besle
nildiğini vazıh suretet m •ydana koy • 
duktan sonra b nışu.iarı ve bilhassa 
Türkiye hakkında çok dostane bir dil 
kullanıyor. 

Hakikaten Irak sükunetle ç1lışmak· 
tadır. Mesela, ordunun tanı.ımi b h -
sinde tayyareciliğe ehemmıye: ver • 
mekte ve iane toplanılmasma çalış -
rnaktaclır. Halk ta bu hareketı! yardım 
ediyor, hayli iane toplanıyor. Bugün • 
lerde Meclise yen' bir kanun verildi. 
Yüksek bir milli müdafaa meclisi teş
kiline dair olan bu lfiyiha, İngiliz. nü • 
munesine göre tanzim ed!lm~tir. Bu. 
Reisülvüzeranın riyaseti altında Har· 
biye, Dahiliye, Maliye, İktısad ve mü
naka1e Nazırıarından mürekkeb bir 
meclistir. Bu, milli müdafaanın sade 
askeri değil; ayni zamanda mali, iktı· 
sadi, içtimai bir iş olduğunu dikkate a· 
lan bir nazariyenin şark devletleri a • 
~ _ _,,nda ilk nümunesıdir. 

Nafıa işlerine gelince, hüküme. de· 
miryolunun Mosula kadar götürüıme. 
sine karar vermiştir. İnşaat başlamak 
üzeredir. Bu demiryolunun i~ası ve 
nihayet bizim hatlarımızia btrleşm~si 
Türkiye için büyük iktısadi faydal1r 
verecektır. Yeniden sulama k:malları 

• Bir baio 

açılınası hakkındaki te.şebbüsleri de 
evvelce size bildi~tim. 

Bu tarzda çahşan Irak. Suriyedeki 
gürültülerden hiç memnun değildir. 
Bu gürültülerin sırf Suriyeye aid olan
larına kimsenin birşey dediği yoktur. 
Fakat, .bütün ko~ularile ve manda • 
cısile daimt bir münakaşa ve dalaşma 
halinde bulunan Suriye, Irak işlerine 
de karışmaktan hali kalmayınca Irak 
efl-"arı umumiyesi buna kız1yor. Suri· 
yenin Arablığa rehber olmak işteyişi, 
yüksek iddiaları da burasını ayrıca 

kızdıran şeylerdendir. 

Bunun için, son giinlerde Elharis 
g~zetesinde bazı yazılar çıktı. Biri 
«Kardeş memleketlerdeki gazetecilere 
bir kaç sÖZ)), diğeri. «Yeni devrinde 
Suriye>> baş1ıklarını taşıyan bu maka
:elerde, gazete, Suriyenin ikide birde 
Irak işlerine karışmasından hiç mem
nun olmadığını, gayet nazik ve dost 
bir dille, fakat, kat'i bir ifade ile söy· 
lüyor. Ayni zamanda, gene gayet cid
di ve samimi bir dille de Suriyenin i· 
çinde bulunduğu müşkülatı anlatarak 
bu müşküllerden kurtulması ve kuv
vetli bir memleket olması temennile
rini gösteriyor. Irak gazetesi, ceSuriye
nin kuvveti, İrakın da kuvveti demek
olduğunun çok güzel takdir ve ifade 
etmekle beraber. Suriyede hakim olan 
gürültücü ve ihtiraslı ruhtan da fena 
halde müştekidir. Gazete, açık olarak 
söylemiyor, fakat, şikayet ettiği gü
rültüler, Sancak meselesi münasebeti
le koparılan gürültülere İrakın isminin 
de karıştırılmış olmasından bilhassa 
şikayet eylediği satırlar arasından va
zıhan anlaşılıyor. 

Hulasa, Irak küçük Asya ve Mezo· 
potamya havzasında çok şuurlu bir u· 
yanıklık içinde çalışan, sulh ve sükun, 
nizarn ve emniyet unsuru yeni bir dev
let olarak sivrilmektedir. Türkiye bu 
devletin tekamülünü yakından ve te
veccüh ve samirniyetle takip etmelidir. 

had·sesi 
(Bastarafı 1 inci sayfad<l) 1 vardı. Alay kumandanunızla ceıa ve 

merenin programı arasında musiki hukuk hakimlerimiz, Müddc umumi -
parçaları da vardı. Bir gene bu mu - miz de hazır bulunuyorlardı. Şu halde 
sild parçalarından birini yabancı dBlc şehrimizin bütün büyükleri şahıd va. 
okumağa başladı. Hazır bulunanlar a· ziyetinde bulunacaklar. _demektır. Bu
rasından diğer bir gene nyağa kalka- nun içindir kı davanın Ineboluda gö • 
rak itiraz etti: rülmi.,yerek en yakın bir şeıhre yollan· 
~ Evimde benim ırktaş\m ve yurd- masına ihtimal verilmektedir. 

daşım olan bir kardeşimin bana ya • Baloda 300 den fazla davetL vardı. 
bancı bir <ijlle musiki terennüm etme- Bu itibarla muhakcn'ı.e çok merakn o • 
sini doğru bulmam, dedi. lacaktır. 

Salon halkı şaşırmıştı. MüdahaledE A lJUSlurya Başvekili 
bulunan gene dınleyıcile: arasından p •f id • 
ayrılınağa davet ed Idi. D:şJrı çıktı, e~ eye g ıyor . 
fakat bu davet edılişı de hakare~ saya- Vıyana 13 (A.A.) - B. Şuşnıg 
rak mahkemeye muracaatte bulundu, gelecek haftanın orta.aında, muhtemel 
şah ıd olarak ta baloda hazır bulunan olarak 1 D mart ta, Budapeşteye gide
herkesi gösterdi. Baloda Yahmiz de rek B. Dranyi ile göri.işecektir. 

~========~========~====================~~ 
Milli roman No. 9 düşman hatlarını tarasak hiç de fena aldığı havadis gibi uydurma değiidi. 

olmıyacok. Üçü birden durakladılar. 
Belliydi ki yüzbaşı Hikm~t bunun he - Sahih mi~ a. 

bürhan Cahit 

men uyduruveıı!Tişti. Belki de arka- - Tabii .. süvari fırkası da istika -
daşlarının açtıkları bahisi önlemek için metini değiştirdi. 
bunu yapmıştı. -Ne gibi) 

Zaten şüphede olan mülazim Fik - - Orasını bilmem. Ağustos sıcağı 
ret gü ldü: bastırdı. Galiba yayiaya çıkıyor. 

- Sizin tecrübeniz vardır, dedi. -Alay etme. Süvari fırkasının ha· 
Şimdiki düşüncesi. mek.tup almadı- Mülazİm Nizarnettin güldü: I lerkesten evvel haberler alır. uzak reketi sebebsiz olamaz. 

ğı uzun aylardak.i düşüncesinden daha - Onu düşüneceğine dümanı Üs - yerlerde olan biten şeyleri keşfedersi- Gülrnek sırası Fikrete gelmi.şti. 
elimdi. Nilüfere ne olmu~tu) tü nde bıraktığı yeni yuvasını düşünse niz? _ Olabilir. Siz bntaryalarınızın ya-

Belki kırkıncı defa turunu yapıyor· daha iyi eder. Bu söz onları harekete getinnek için nından ayrılmasanız fena olmaz. 
du ki karargah binası önünde peyda Son şaka mülazım Fik-reti iğneledi. kafi geldi. Yüzbaşı Hil<met: 
1
olan arlcadatlarını gördü. Arkadaşlarının yüzüne baktı. Üçü birden gülrneğe başladılar. - Anla~ıfdı, dedi. Taarruz ba~lıya-

Yüzbaşı Hikmet ona seslendi: Yüzbaşı Hikmet lakırdıyı değiştir- Mülazim Filnetin artık şüphesi kal- cak .. bari bir mektup yaz da lstanbula 
- Kolay gelsin yaver beyp mühen· rnek ihtiyacı ile: mamıştı. haber yolla .. muharebe bu. Şakası 

disliğe mi başladın~ - Haydi bakalım delikanlılar, dedi. Zaten ayni Hitifeleri birbirlerine yap- yoktur. 
Yanında mülazİm Fuat. mülazİm Bizim kara kızlar artık sabırsız· tıkları için bu mektup vak'asının da - Eksik olmayın, mektup hazırla-

Nizamettin de vardı. lanıyorlar. Ağrıları tuttu. Hazırlana - onlar tarafından hazırlanmış olduğu dım zaten. Size vereyim de gönderin. 
Onlara doğru yürüdü. lım biraz. muhakkaktı. - Ne münasebet!? 
Yaklaşınca mülazim Fuat sordu: Karakızlar topçular lisanında batar- Şimdi onları kızdırmak ve kendi - Sizin hususi posta teşkilatınız 
- Ne o, Afyon tepesinden aşırma yalan teşkil eden yağız. toplardır. kendilerine itiraf ettirmek için mektup vardır. İstifade ederim. 

~nch 1 t yapwak için planmı kuruyor- Yüzbaşı Hikmet cephede ne zaman- meselesini okunmuş görünerek cephe Artık foya meydana çıkmıştı. 
clun? danberi emir bekleyen bataryaların ar- vaziyeti üzerine konuşmağa başladı: Şimdi hepsi kahkahaile gülüyorlar-

Yüzbaşı Hikmet ilave etti: tık harekete geçeceğini anlatmak isti- İki gündenberi cephe gerisinde ha- lardl. 
1apolyon~ ordu9unu halyaya yordu. reket var. Ilgmda~ Kadınhanda bulunan -Vay kafir va". Çakmış işl. 

sokmak için karlı dağlarda geçitler aç- Mülazim Fikret: ağır topçu fırkası mevzie girmek emri Mülazİm Cevat kuvvetli ellerile at· 
rnış. Bizim Fikret de. müstakil ordu - Ne var, dedi. Benim bir şeyden aldı. Dediğin gibi karakızların sancısı kadaşının omuzlarından tutup sarstı: 
kumandanlığl vazifesine şimdiden ha- haberim yok.! başlıyor galiba.) -Ama uzun etme, herhalde ilk de-
zırlanıyor. 1 - Bizim de yok. amma f(>yle bir Verdiği bu haber yüzbaft Hikmetin fa inandın ya. (Arkası var) 

-

- -

Mart 14 

Sancağa ithalıını 
Istediğimiz 
B nahiye meselesi 

(Bnştarafı I inci sayfada) 
Komite yeniden Sancağa ilha· 

kım istediğimiz üç nahiyB ile ı,.. 
kenderun limanı ve mahallt polil 
ve jandarma kuvvetleri hakkında 
müşahitlerin malumatını d. 1emit" 
tir. Para, gümrük, ekalliyetler. as
kerlikten tecrid ve mahallt polis 
meseleleri hakkında Türk - Fran· 
sız mütehassısların iştirakile Cemi
yeti Akvam mütehassıs dairelerio 
yardımile teknik hazırlıklar yapılı .. 
yor. 

Fransız mütehassısı bugün bir 
mukabil proje esasları metni tevcli 
etmiş ve komite tarafından bu sa .. 
bah gözden geçirilmiştir. 

. Komite, pazartesiye müşahitiCY 
ri lisan meselesi hakkında dinleye-o 
cek tir. 

* Paris 13 (A.A.) -B. Ivan 
Delbos Türkiye büyük elçisi B. Su· 
at Davaz'ı kabul etmiştir. 

Kabinede iki yeni Vekil 
(Baş turafı ı inci sayfada) 

Ali Rıza Erten (Mardin), AbdOı • 
mut1lalib Öker (Malatya), Necip .AU 
Küçüka (Denizli), Hüsnü Çakır (İz • 
mir), Fikri Tuzer (Erzurum). 

Umumi İdare Heyetinden ayrılacak 
zevatın yerine yenileri tayin edilıru .. 
yecektir. 

Dahiliye Vekaletine iki siyasi ınüs· 
teşar tayini mevzuubahistir. Müsteşar: 
lardan biri umumi idare ve emniYei 
işleriJ diğeri de belediyeler ve husus 
idareler mesailile meşgul olacaktır. 

Kabineye iki devlet Vekili alınaca· 
ğı da, üzerinde ısrar edilen bir rivayet 
halindedir. Hasan Saka (Trabzon) ,,c 
Receb Pekcr (Kütahya) mn bu arada 
isimleri zikredilmektedir. Bu rivayet· 
ler tahakkuk edecek olursa, Receb 
:- kerin bilhassa propaganda işlerıle 
uğraşacağı zann.·>iunrnaktndır. 

Büyiik su Progranıt 
(Baştarafı ı inci sayfada) . 

olunmustur. Crunner Nafia Vekaletı 
müşavir, mühendisliğine tayin edihnit' 
tir. 

Yeni bir kadro hazırlandı 
Ankara, 13 {Hususi) - Nafia Ve

kaleti su projesinin tatbikini temin e
decek olan teşkilatın kadrosunu haz~· 
lamıştır. KadTo, 1 9:!7 mali yılı için ~ 
ve ayrılacak tahsisatın ve maliye ~.c 
nafia vekaletleri arasında tesbitini ınu· 
teakıp, Vekiller Hey'etine sevkolu~ .. 
mak üzere Başvekalete verilecektıf• 
Haber aldığımıza göre teşkilatın Jtle.~· 
kezi Ankara olacak ve bir umuın rıı~·· 

··dur dürün idaresinde bir umum ınu 
muavini muamelat müdürü ile ınoı.ı· 
mehit, hesap, fen ve tetkik büroların· 
dan mürekkep bulunacaktır. 

Atı' Bursa, Adana, Malatya Sivas · 
kara Eskişehir gibi kanunun hükÜ~; 
leri çerçevesi içindeki vilayetler 
miktarı kafi postalar k.urulacak ve b~ 
postnlara müteaddit mühendisler yefl' 

lecek tir. 

Türk kuşu 
Bayramı 

( Baştarafı ı inci sayfada). ·ır • 
. I tı~ , Merasim, bandanun çalacag. s i . 

1ai marşile _başhyacak, . tay~arecile~ıı
mizden Şakır H zım bır hıtabede şıJ 
!unacak, ve müteakıben de Türk ~u(;r
tayyarecileri. paraşütçüleri -ve pl ; r .. 
cüleri .gösterişlerine başlıyacaktar '6.

1 

0, 
Bugünkü bayrama i.§tirak etme IJ.llll 

zere dün Ankaradan Türk J{~ 5aı 
mensub iki motörlü ve iki ınotor 
dört tayyare daha gelmiştir. den 

ı . d.. öi1Ie Tii k Kuşu tayyare erı un o Jl'l,.. 
evvel ve öğleden sonra İstanbUl s~ <~t 
larında birçok uçuşlar yaprnışlıı~: pıdi 
beyannameler atarak halkı, ~ugu 
bayramıanna davet elmiştcrdır- lıt-

Türk Kuşunun bayramı nıüiW b~ltl 
tile, bugün yapılması mukarre~ işlil 
nan futbol maçları tehir edi ~uliU 
Bundan da, bugün, bütün İstan ıınlB· 
ların Yeşilköyde toplanacakları 
şılmaktadır. et · 

Halk erkenden Y~ilköye akın 
meğe b~laıru.!jt.ır. 

·. 
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so ES 
Yazan: Eski Tanin Beşmuharriri Muhittin Birgen -

Yolda bir Alman binbaşısı " Almanlar 
mahvolmuştur, düşmanlar bu fırsab 

bekliyor lar dı ,, demişti 

Posta, nln Hikaye lerı' 

·y ALNIZLIÖA DA 
Yazan: Efim Zozula Rusçadan çeviren: Alaz 

Dünkü klSmin hulasasl mıştı: Her şeyden evvel izzeti nefsi kı. 
ivan İvanoviç, hayll yaşlı oldu~ hal- rılınıştı. Sözü dinlenmemişti. En mü • 

de Mlfı yalnız yaşıyordu, bu yalnızlık- hiınmi de, bu işin tehlikeli oluşu idi. 
tan bıkmıştı. Kcndlsl, taşraıı anesl Bu işte, hiç beklenmedik bir surette 
nezdinde fıdeta büyülü bir zengin ve sona erdi; bir gün Maşütka pek sevinç· 
yanma varılması güç blr adamdı. ivan li bir halde evine geldi. Paraşütçülük· 
ivanoviç bu akrabalanna bir mektup 
yazdı, yeğeniertnden vasütka'nm ken- teki ustalığına mükAfaten kendisine 

Romanyalıları n, işgal kuvveti eri azalmış olan Almanlara karşı ayaklanmaları ihtimali 
olduğu gibi, bizzat Almanların da Romanyayı bir anda tahliye etmeleri ha~ıra gele
bilirdi. Bunun üzerine, Tevfik Rüştü ve lsmaiJ Müştak ile kısa bir istişareden sonra 

di yanına göndertimesini rtca etti. De- hu~usi bir oda verildiğini amcasına 
llkanıı geldi. müjdeledi. Maşütka hem amcasını ku. 

Vasütka sinemalara tiyatrolara da- caklıyor, hem de cyaşadık, değil mJ. 
dandı, fakültelerden birine girdi, spor amca» diye söylenip duruyordu. : 
klüplerinden birisine yazıldı, ve bu iş-
ler için amcasından lzln bile almadı. Amca yeğenlerini, şimdi artık, an • 
Blr yı1 geçtikten sonra, vasütka'nın rı- cak mezuniyet günlerinde görebiliyor
tık oldu~u da anlaşılmıştı. vasütka ge- du. Böyle günlerde onlar amcalarıni 
eelert de eve gelmlyordu. Nihayet va- gelirler, rnuvaffak)yetlerinden heye • ilk vasıla ile Köstenceden hareket elmek lüzumuna karar verdik 

f r 
sütka fakültGye yakın bir pansl.yona can1ı bir dille saatlerce bahsederlerdL « Siz, diyordu; nasıl olsa gene ken- açmıyan bu Alman zahiti, bir er- Almanlara kar"~ ı ayaklanmaları ihti • taşındı ve gıt tl. ivan İvanovlç, yalnız 

T kalmıştı. Bazan da, amca, küçük odasında onlara 
dinizi kurtarırsınız, çünkü çarlık yı • kanıharp binbaşısı idi. «Hiç bir ümit mali olduğu gibi bizzat Almanların da ivan İvanoviç bu sefer kardeşinin bir ziyafet çeker, oda şen kahkahalarla 
kılmıştır. Fakat, biz Macarlar için pe- kalmamıştır, Almanya mahvolmuştur. Romanyayı bir anda tahliye etmeleri tızı olan Ma4ütkayı eetlrttl. dolup taşardı. Fakat sabahleyin gene 
rltanlık muhakkaktır.» Düşmanlar, bu fırsatı bekliyorlardıl)) hatıra gelebilirdi. Doktor Tevfik Rüş- Arkasını bu nüShada takip ediniz.. yalnızlık b~ardı. Artık Yaroslav~ 

Romanya karargahından beklenilen diye dertlerini döküyor, fena ihtimal- tü ve lsmail Müştakla kısa bir İstişare- Kızcağız orta mektebi yeni bitirmiş .. vilayetinden çağınlacak kimse de kal .. 
cevap üç &\inde gelebildi ve herkese lerin, fena aulh fartlarının hepsini aa· den sonra ilk va.sıta ile Köstenceden Böyle bir saadeti hatırına bile getirmi- mamıştı. 
ayrı ayrı birer hudut geçme müsaadesi yıp duruyordu. Vukuat sonra aöster· hareket etmek )üzumuna karar verdik yormuş. Bir gün - bu da farkına varmadan 
tanzim edilerek. bep birden yola çıktık di ki bu Alman zabiti o vakitler çok ve onun üzerine ben va.sıta\ arama.- ivan İvanoviç Maşütkayı davet etti. olmuştu - ivan İvanoviç, büyüyen iş-
Bugünkü Pettenin en güzel oteli olan nikbin imiş! ya başladım. İki hafta sonra amcanın odası gene leri karşısında kendi bilgisizliğinin a• 
ve o tarihte bir sene evvel açılmış ve he Bu bozgunluk yolculuğunun bütün (Arkası var) şenlendi. Bu defa fazla olarak pence- görze çnrpmağ;a baŞ'ladığ:ıtrıı farketti 
nüz tamamlanmamı~ Geliert otelinde lafsilatını anlatmıyorum. Seyahat çan· ............................. ·-·· .. ·--·-··-- relerde perdeler, yerde halılar, duvar· Ecnebi dillerden hiç birini bilmiyor • 

Da tl larda muhtelif tablolar peyda olmuştu. du. Sonra yeğenlerile karşı karşı gel .. 
toplanan muhacirler • evet artık mu· talarını harnallar gibi omuzlarına Ve er : Maşüt.ka on sekiz yaşında idı. Çok şen· diği zamanlar diğer bilgi noksanları da 
hacir olmuştuk 1 • yola çıkarken bize yüklenip bir buçuk kilometre yol yü· Egeliler gecesi di güzeldi muntazam bir vücudu var- meydana çıkıyordu. Esasen Maşütka 
otel idaresi fena bir haber veriyordu: rüyen muhacirlerin hailerini tasvir et- ŞehrinıJzde yükset mekteplerde bulu- dı: ivan İv~noviç bu cici yeğenine şim· da ona, şurada burada vakit geçire • 

Tren yolları kısmen yağan yağmur- medim. Fakat, nazırhk etmi~ bir vali- nan EgelUer 20 mar\ cumartesi gecesi To- diye kadar nasıl olup ta kiymet verme- ceğine geceleri evinde okumakla meş· 
lardan, kısmen de hatta yapılan sui- sinden - Celal bey bize Peştede yeni- katıtyan salonlarında bir eğlence tertip et- diğine cidden hayret etti.. Kız, en ba · gul olsa daha iyi edeceğini söylemişti. 
k h d ı mlşlerdir. Bütün Ege gençllği e~enceye da- "1 d' astiardan bozulmuştur. Seya ate e- den iltihak etmişti - siyasi adam arın· vetlldlr. sit şeyler için kahkahalarla gu er ı. Hatta Maşütka ona muallim olarak çolC 
vam edebileceğimiz şüphelidir. Dağ dan tüccarına, askerine kadınma ve Torodulann kongresi bqka Hele amcasına neler yapmaz, ona ne jyi, çok giizel bir delikanlt da tavsiye 
başlarında kalmaktansa Peştede bir çocuğuna varıncaya kadar bütün yol· ihtimarolar gösterirdi. Kız. amcasın3 edebilirdi. Hem bu delikanlının odası 
aün da~a durup vaziyeti görmek ha- cularile, bir milletin küçük bir nümu· güne kaldı yeni bir yazı masası tedarik etti. Kef!di da yoktu. Şayet amca itiraz etmiyor .. 

1 • Toroslu gençler dün Halkevinde kongre yattığı kanapeye çeki düzen verdi. O - sa, bu delikanlı eskiden kızın yattığı Yır ıdır!. nesini teşkil eden bu kafilenin o perı- yapncaklardı. Evin salonunda Yeşllayın ay- k d 
F k k b . b h ı· d"' .. k 1 w h 1 k h 1 k lık toplantısının yapılmış olmasından dolayı nüne bir paravan çekti. Ço geçme en kanapede yatabilirdi. Bir kelime ile bu 

a at, artı ız u a. va ı uşunece şan ıgını atır a.ma. ve atır atma kongrenın başka bir güne bırakılması karar- memleketteki bütün tanınmış paraşüt· delikanlı, bilgili, iyi bir delikanlı idi. 
vaziyette defıildik. Yıkılan bir memle- daima lazımdır: Bir daha mağiup ol· ıaştırılmıştır. Kongrenin bırakıldılı giin ay- çü kızların resimleri başucunda sıra • * 
ketin çatısı altına bir an evvel girmek, mamak için( Bu kafilenin aördi.ikleri nca Hain edilecektir. lanmağa başladı. Amca akşamları işin· ivan İvanoviç dairesinden çıkınca 
her şeye müra.ccahtıl Bunun için yola ve çektikleri bir harp içinde çekilecek İran konsoloshanesinde resmi kabul den döndüğü zamanlar Maşütkayı, ih- evine gitmekte ace1e ediyordu. Vakıa 
çıkmakta tereddüt etmedik. Bütün o- ıztırapların ve bir mağlubiyet günün- AIAhazretı Hümayıın Şahinşah Hazret- tirnarola hazırlanmış yemek masasının odasının pencereler·ini ekserlya karan· 
vaları seller ve sular altında bırakan de uğra.nılacak felaketierin derecesini lerının doğumunun yıldönümü münasebetı- başında, kendisini bekler bir vaziyette lık buluyordu. Fakat o şimdi bundan 

f ı b le martın 15 lncl pazartesi günü (yann) sa- d b' d f d Ç" k h' Im S tu an ı ir yağmur ta.lihsizligw i içinde, göstermek bakımmdan hiç bir şey de- bulurdu. Telefonun yanın a ır e • me.'llnun u. un ü ıç o azsa, er • at ll de bir resmi kı:ı.bul yapılacatından çeh-
Demirkapı istikametinden Tunayı, ğildir. rlmiz general konsolosu koloninin tebrtka- terle bir kalem peyda olınuştu. Buraya, gey'in - şu Maşütkanın tavsiye ' ettiğı 
aeçen tren, iki sene evvel muzaffer Al- Hiç bir şey değil, fa'ka.t, felaketli bir tını kabul edecektir. eifri büğrü bir kadın yazısile o gün muallimin - gelişine kadar derslerini 

B 'kt Halk · d · · · İ n ı·, anovı·çe telefon edenlerin hazırlamak ı'mkfmını bulacak demekti. man ordularının Romanyayı istila et- neticenin timsali olmak itibarile pek eşı aş evın e seçım ıçın va 7 
• 

tikleri geçitiere geldiği zaman, birden çok şeydi. Beşiktaş Halkevinden: Gösterlt şubesi isimleri, hangi iş için telefon ettikleri Bu Sergeyin hiç te şakası yoktu. Bir 
d komite seçlınl pazartest saat 19 da. on, Ta- rnuntazaman kaydedilirdi. gün evvel verdiği dersin J'lemen ertesi 

urdu. Buradan öteye, bir buçuk kilo- Yazık Türkiye mahvolacak rlh, Edebiyat, Spor. Sosyal yardım şubeleri ivan İvanoviç mes'uttu, bahtiyardı. gün be!lenmesini isterdi. Bu Sergey, ne 
metrelik bir mesafeyi yaya olarak gi· komite seçimleri salı günü saat 18 de, Ar, Akşamları evine döndüğü zamanlar ivan ivanoviçin yaşını na7.arı itibara 
decek ve orada bekleyen trene akta.r- Bükreşe yaklaştığımız sıralarda tre- Kitapsaray Halk dersbanelert, Müze ve Ser- başını pencerelere kaldırınağa bile Jü- alıvor, ne de onun odasında yattıg·ını, 

ed k d ı b 1 R 1 ı &:i şubelerı komıte seçımıeri de perşembe J 
ma ecektik 1 Hattın buralarda büyü ~e o maya aşıyan omaoya ı.ar, günü saat 17,30 da yapılacaktır. zum görmezdı. Çünkü beyaz perdelerin dolayısile ona minnettar olması lazım 
bir kısmı sellerle harap olmuş. vukuat bize yangözle bakıyorlar, intikam gü- Şehremini Halkevinde konferana ya pembe ve yahut mavi bir ışıkla ay- geldiğini hesaba katıyordu. Sergey, 
karşısında harekete başlıyan Rumenler nünün geldiğini hatırlatmak istiyorlar- Şehremini Halkevtnden: Şehremini Hal- dmianmış olduklarını gayet iyi bilirdı. sözünü esirgemiyen bir adamdı.. Fara• 
bir köprüyü atmışlar, fakat henüz ken- dı. İşgal ordusu kuma.ndanlığının her kevlnde salı günü saat 17 de o~retmen İl- O, her geli~inde bu çok iyi ye1enine ya za İvan İvanoviç o gün içiıı dersin~ ha· 
dilerini bırakınıyan Almanlar çabukça nevi haberleri gayet aıkı bir kontrol al- hami Cebecı tarafından memleketımizde pasta, veya çiko)ala getirmeğı hiç u - zırlamamış ise, Sergey hemen alt du
lazım gelen tamiratı yapmışlar, aktar· tında tutmasına rağmen, Romanyalı· iktısadi kalkınma. gene aynı gece saat 18 de nutmazdı. Bazan da bililtizam eve geç dağını sarkıtır: 

k 1 h . .. w • ~~ıl d' n· ı k Emin All tarafından 16 mart şehiUerl adlı d önerdi. Bu hallerde yeg· enini uyumu~ • - Az izim, bu hiç bir S"""'e benze .. ma suretile olsun mu"nakaleyi esme- ar er şeyı ogrenmıT er ı. ır ara ı • birer konferans verUecektlr H k ı bı .. ~J 
ıd b . R er ea ge c • bulurdu Bu zamanlarda yavaşça ka · mez! .. Dersle şaka olmaz.. Bir insan rnişlerdi. Kuvvvtli ve çalıcıkan Alman- trende ahbap o uğumuz ır arnanya llr. · 

T ı· R H lk · pıyı aÇar, oday'a girer, usulca elini pa· dersini vaktinde yapmalı, diye acı acı Ya, son dakikada bile sinirlerini bırak· meb'usu her şeyi bi ıyor ve omanya- a evı temsilleri so"ylenı'rdı·. 
b J'avananın arkasına sokarak yeğenin:n 

rnamış. karşısına çıkan müşküllerle nın kurtulmak üzere ulunduğunu Eminönü Bnlkevtnden: Evimiz göstcrıt masasına getirdig· i pastaları bırakırdı. h·an İvanoviç bu sözlerden - hem dt 
ı ek · .. t · k şubesi Alayköşku binasında bugün saat uğraşıyordul Acaba., düşmanın Bel • söy iyer sevınç gos erır en: 14,30 da yalnız talebeye ve saat ,20,30 , da Fakat Maşütka bu sessiz hareketlerden ciddi olarak - korkınağa b:ışladı. Şim .. 

grata girmek üzere bulunmasına rağ- - Yazıki Şimdi Türkiye mahvola- halka olmak üzere <Kahraman) plyesinl bile uyanır, rnahmur bir bakış ve tatlı i di artık h·an İvanoviç ciddiye:tle dors~ 
men, Almanlar son bir hamle yaparak cak 1 temsil edecektır bir gülümseme ile amcasına teşekkür lerine çalışıyordu. Hem de büyük bir 
Vaziyetteki ağırlığı hafifletebilirler Diye de bize acıyordu. Buradaki ı-ıR .... A. ·~· .. ·[)·[)·-·IV!· .. ·-··-o·o· . ·~~ ederdi. ı ,.;ddivetle ... 
nıiydi~ «yazık 1» nezaket o1arak söylenmiş bir U Hayat, farkına varmadan geçiyordu 

Almanlarm · şeydi; hakikatte Romanyalı meb'us Maşütka üniversiteye hazırlık kursla · 
ISyam bundan memnundu. Çünkü, 0 tarihte rını bitiriyordu. Kız, bir işe girip ça -

Arada bir düştüğümüz bu nevi ü. Türk Avrupada ga.yet fena bir insan Bu günkü Program Iışmak niyetinde idi. Fakat amcası bu 
mitleri de, aktarmadan sonra, trende olmak üzere tanınmıştı. Yalnız, Ro • na razı değildi. Boşuboşuna yorulmak-
tesadüf ettiğimiz yeni bir yolcu, Bük- u · !\ları - 1937 • Pazar ta ne mana vardı: Tahsil ona kafi idi. 

ınanyalı meb'usun memnun olduğu iSTA.~BlJt. ivan İvanoviç veg· enine sık sık rob· reşe giden bir Alman zabiti bir hamle- b. d Öğle Seşriyatı: • J 

d L ır şey var ı: 1ar, en tarilikler getirirdi. Maşütkanın e yı&tı: Garp cephesinde Alman as- Ça lv k 1 T" k' . 12,30 Plakla Türk: musikıst. 12,50: Hava-
lt l - r ıgın yı ı ışı ur ıyenın ese· dls 13. Bcyo~lu Halkevi göstertt kolu tara- hiç bir şeye ihtiyacı yoktu. Sonra, am. 

Yarmki nushamızda : 

ROBOT 
Yazan: Pierre Dominiquc 

Çeviren: Nurullah Ataç -----·-·· 
TAKVIM 

ı 

er eri, K.iel de Alman bahriyesi isyan 'd' b · .. kA A lA 
rı ır: iıtun şar ı vrupa yı pan s a • tından bir 'emsil. cası yeğenini pek te sıkmazdı. Kız iste· 

etrni,Ier. Almanyada bol"~eviklik k b d k 1 ki "' r·vat 
T vist a usun an urtarmış o ma a Akşam .• ~ş 1

" ı: diği zamanlar arkadaşlarına gider, ar· 
!.!.,hlikesi başgöstermişl Çenesini biçak T" k' ki Avru a. k ıa.so Variyete müz.lfii: Ambasadördcn k d 1 d onu · t ı· 1 d' 

MART L 
.. . . -·- . ·- ur ıye şar . . ~ ya pe naklen 19,30 ' Konferans: Ordu Saylavı Se- a aş arı a zıyare e ge ır er ı. 

büyük hizmet etmıştır; hız Rusya ile lım sırrı Tarcan <İtalyada maaritl. 20 : Mii- Böyle günlerde amcası yeğenine bir cc
müttefikan harp ettik amma, eğer 1 zeyyen ve arkadaşları tarafından Türk mu- mil e olsun diye b iliitizarn eve geç dö. N6betçl 

Eczaneler. Rusya galip gelmiş olsaydı Romanya 1 slklsl ve halk şark:ları. 20.30: Ömer Rıza ta- nerdi. 
. . . ra!ından Arapça soylev. 20,45: Münir Nnret- T 1 f d k" d f d · 

da yok demektı. Şımdı Türkiye mag·- tin ve arkadaşları tarafından Tü'rlı: musik'"1 e e onun yanın a ı e ter e yenı Bw reee nibetçl olata ecuneler fUnlardır: J,J • la d Im g~ b 1 
ia&anbal eihetJndekiler: lup oldu amma, hiç olmazsa. onun ha- ve halk şarkıları. Saat ayarı. 21,15: Orkes- yenı numara r pey a 0 a a aş a • 
Aksarayda: <Sarım>, Beyazıtta: <Ce- şında da çarlık tehlikesi yoktur. tra 22.15 AJans ve borsa haberleri. 22,30 : ınıştı: Falan ve filan numara • yanın -

mtl), Şehreminlnde: (Nazım), Fenerdc: . Plakta sololar. opera ve operet parçaları. c!a bir isim cLeonidı., fa]an ve filan nu. 
(Vltaıl), Karagümrükte: (Fuat), samat- Dıyordu. Yarınki Pro~ram mara - yanında bir isim cSlava», Şu ve 
Yada: (Teofilos), Şehzadebaşında: (A- Bükreşe sabahleyin geldik. Yolcula- 15 l\Jart 19~7 Pa:rarte i şu numara - yanında başka bir isim 
saf), Eyüpte: (Hikmet Atlamaz), Emin- b' k ) k d ) iSTANBUl, ] b b 1 M ~ tın ır ısmı yoru muş, a ın ar ve ço- x,.ıe nf"'riv. atı: .cıSeva. Bunun a era er ası aşüt • 
onünde: (Mehmet KAzım), Küçükpazar- ki b' h 1 ) • 1 d' "" ed 
d cu ar ıtap a e ge m ış er ı. 12 30 . Plftkla Türk musikl<~ı. 12 so·. Ha"adls. ka yı alakadar en şey paraşütçülük-a: (Hikmet Cemm, Alemdarda: (Eşref • 
Neş'et), Bakırköyünde: <Merkez). Her kes henüz vaziyetin ne derece- ıs os· Muhtelif plak neşrlvatı. tü. Bu keyfiyet, amca ile yeğen ara -

Beyotlu cihet.~ıd~kiler: ye kadar vahim olduğunu iyice anla- 17: Inkılftp dersleri üniversiteden naklen sında ciddi bir ihtilfıf mevzuu idi. Am· 
İstlkl:·• dd i RE'I'f!'l Peker •nrnfından, 18 30· PHikla d ms b · · ] h' d d' F k b · t 

i.U en es nde: (Kanzuk), Daıre- mış bulunmadığı için, bir kısım '-'olcu· ca u ışın 1 ey ın e i ı. a ·at u ış e 
de: (Gfineş), Topçularda: (Sporidis,, J mu i·isl, 19 31)· Ç~cu'klara masal: i. oallp 
'rnkslmde: (Nlzamettiıı), Tarlabaşında. lar, bir gün olsun Bükreşte istirahat Arcan tarafından, 20: Rifat ve arkn laşları ye~eni üzerindeki nüfuzu pek 7.ayıflı 
(Nlhad), Şlşlide:_ (Halk), Beilkto.şta : etmek istiyorlardı. Halbukı, mem •ek e- tqrafll'"~ı:ın Türk musiklsl ve halk ,arkı!arı, Maşütka paraşütçülük mektebine gir 
<Naıı Halid) . . . .. .. 20 30: ömer Rıza tarafından arapça söylev. mi~. bir kaç atlama bile yapmıştı. Göğ 

Roğaziçl ve Adnlarda: te U!.aş.~bıl~ek husu~un~3 bır g .. unun 20.~· Safiye VP arkadasları tarafından Türk sünde, ustaca atlamalara karşılık ka 
Üskbdnrda: (Selimiycl, Sarıyerdc: (A- de huyu k bır ehemmıyetı vardı. Kım ıl- t"•ı ·~ si vr. hoıl { ~ukıları, S:ıat ayarı. 21,15 : zandığı madalyalar çoğalmağa başl 

ı::ıo, Büyükadada: <Halk), Heybelldc: danmakta oldukları hissedilen Roman- FnhJr tiv:ıt.ro<: •ı dram kıc:mı ( Ri~oi€'tt'l ),ı• d a 
'H lk). 221'; ' A' :m" V"' b , .. .,'1 hahı>rlE.'rl, 22 30: Piiık- ı. 
~--------------·' yalılann, işgal kuvvetleri azalmış ol n Jıa ı 111', Opcrn ve operet p:ı.rçalan. ivan İvanoviçin bayağı canı sıkıl 
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1 marall şe ~it 
(Ertuğrul faciasına karışan aşk macerası) 

Yazan: A. R. 

Reşat k, ptan ce binden bir bakır para çıkarnıış denize 
fırlatmıştı. O zaman kayıklardaki Sornalili çocuklar 
vahşi birer feryat kopararak kayıklardan sıçramışlar, 

balık gibi denize dalmışlardı. 

Yazan : Celal Cengiz 

Gudea kızına şu nasihati verdi: 
"Niraşla evlenirsen mes'ut olursun!, - Reşat kaptan 1. Bu herifler, ne gelenler? .. 

yaygaracı şeyler?.. - Haa .. şimdi görürsün onları ... 
- Öyledirleeer .. bunlara, (Somalı) Bunlar, Somalillilerin çocuklarıdır. Bu Tanzer: yoksa sana, Narasla evlenmeni mi tav-

Herler .. Allah, ellerine düşürmesin. In- veletler, yedi sekiz yaşına gelir gelmez, -Ne istiyorsun. Firat} siye ediyor?.. ' 
aanı bir anda soyup sağana çevirirler. evvela dilencilikle işe başlarlar. Ama, Diye sordu. Bir boğuk sea cevap - Evet baba. O, ihtiyarlamış artık. 
Şimdi, nöbetçi kaptana söyledim. Nö- dilencilikleri insanı taciz edecek su ret- verdi: Insan kılığına girip benim ile evlen • 
betçilere emir verdim. Maazallah, bir te değildir. Buna bir marifet ve maha- -Ayrı ayrı beklerneğe lüzum yok. rnekten vaz geçmiş ... Şimdi Naraşın 
kaç tanesi gemiye ayak basmasın .. ret tekli vermişlerdir .... görüyorsun Tunçayın gözüne de ilacı sürmesini is- ruhunu taşıyarak adama gelmiş. 
Yaliahi; göz baka baka, mutlaka bir ya, hepsinin altında, tıpkı mekik gibi tiyorum. - Naraşla evlenıneni istiyor de -
kaç arkadaşın para çantasını aşırıp ai- küçücük bir kayık vardır. Bu kayık, Tanzer başını salladı: rnek? ı 
Clerler. yekpare bir ağflçtan oyulmuştur. - Yeğenim doğru söylüyor, Maya! - Evet. Fakat, ben Naraştan hoş -

-Yok canıroL - Fakat, kürekleri yok. Haydi, onun gözüne de sür şu ilaçtan .. lanmam. Ondan nefret ederim, babaf 
- Yok canımı var mıL Bana sor, - Evet .. kürekleri yoktur. Ellerini İkimiz birden aörelim dünyayı. Naraş sert ve riyakar bir erkektir. Su-

azizim ... Buraya, benim dördüncü kürek ve dümen Kibi kullanırlar. Ve Maya, Firatın elinden kurtularnı - merde onun aldatmadığı kadın kalma· 
aeferim. Bu heriflerin, belli başlı iki bu suretle de, mükemmel manevralar yacağını anlayınca, Tunçayın gözü • mış .. 
rtıarifetleri vardır. Biri, balık gibi yüz- yaparlar. nü de ilaçlamıştı. - Kim söyledi bu yalanları sana} .. 
rnek .. öteki de ellerine düşen yolcuları Karga sürüsünü andıran bağrışma- Maya kendi kendine söyleniyordu: Naraş çok mert, çok dürüst, çok ce -
türlü şekillerde dolandırarak para çek- lar, gemiye yaklaşmış .. Ertugrulun et- - Şükret, ki, Suz kralının milcile- sur bir kahramandır. Eğer bu dedikle-
ınek ... Mesela, posta vapurlarında rafını sarmıştı. Reşat kaptanın da de- ri çok insaflı insanlarmış ... Kızgın mi- rin doğru olsaydı, aldattığı kadınların 
yolculardan akıllarına uyup ta, karaya cliği W-ibi, oyulmuş ağaç parçalarının li gözbebeğinin içine değil, göz kapa- hepsi bana ondan şikayete gelirlerdi. 
~ıkan oldıı mu, vay hallerine?. içine yerleşmiş olan çırılçıplak, s imsi- ğın ın üstüne çekmişler .. Eğer göz be- Halbuki bugüne kadar hiç bir kadın 

- Ne yaparlar?. yah çocuklar, acı acı sesler le bağrışa- beğini söndürselerdi, dünyayı ebediy- bana onun aleyninde bir söz söyle -
- Yolcularını kayıklarına alırlar .. rak ellerini havada sallamıya başlamıf- yen göremezdin, Tanzerl memiştir. 

güzel güzel karaya çıkarırlar. Fakat lar~. - Nereden aniadın bunu, Maya? - Belki ondan korktukları için .. 
Hönüşte, tam yarı yola gelince; der - İşi olmayan zabit ve gemicilerin - Çok çabuk göreceksin .. Şimdi - - Hayır. Bunların hepsi yalandır, 
hal kürekleri ellerinden bırakırlar. Pa- hepsi, güverteye toplanmışlardı. Bu den ellerinle istediğin yere dokunabi - yavrum ı 
ur lık ettikleri paranın üç, beş m islini garip manzara karşısında gülrnekten liyorsun 1 Sana yanlış haber vermişler 
almadıkça, küreklere yapışmazlar. katılıyorlardı. - Karşımdaki gölgeleri daha kuv- O, Samadan daha dürüst, daha na -
Böyle ya.man heriflerdir, bunlar .. . Reşat kaptan, cebinden bir bakır vetli görrneğe başladım, Maya! Eğer muslu bir erkek tir. Sunyede alnımızı 

Suat, bir taraftan bu muhavereyi para çıkarmış .. çocuklara göstermek bugün gözlerim açılırsa, seni Ulu tan- ağartacak yararlıklar gösterdi. Hamat, 
dinlerken, diğer taraftan da sahili göz- için havaya kaldırdıktan sonra, denize ndan daha kudretli bir mabut olarak kralının tacını almış .. Kralı her yıl on 
den geçiriyordu ... Sahilde, çıplak dağ- fırlatmıştı. tam;racağım 1 T aptığı m mabutların hiç ta lan altın vergi verrneğe mecbur et
lar, ve dimdik kayalar yükseliyordu. O zaman, kayıklardaki çocukların birisi, şimdiye kadar, gözleri sönmüş miş. Ve yüz elli deve yükü ganaimle 

Bu kayaların üzerinde, sadece bir hepsi birden, vahşi birer feryat kopa- bir insana tekrar yer yüzünü görmek muzaffer olarak yola çıkmış .. Yakında 
kaç bina ile bir takım kuleler görünü- rarak kayıklardan sıçramışlar; balık mucizesini gösteremediler. buraya alnı açık olarak gele<:ek. Ma -
yordu. gibi denize dalmışlardı. Tunçay da sevinç içinde çırpınıyor- dem ki (Mukaddes geyik) seni ona 

Reşat kaptan, şimdi de memleket Denizin dibinde, bir kovalama ve bo- du. vermek istiyor .. Ben de bu fikirdeyiın, 
hakkında mal u mat veriyordu: ğu şma cereyan etmişti. Fakat bu uzun - Ma yayı ölunciye kadar unutmı- yavru m! Sen, Nar aş gibi bir kah ra -

- Asıl (Aden) şehri, buradan gö- sürmeden çocuğun liır:i, denizin sat- yacağız, Tanzer 1 Bu :ilacı kim yapar- man la evlenirsen mes'ut olursun! 
rünmez. Bir saat içeridedir. Sahilde hına fırlamış .. bembeyaz lişlerile aırı- sa yapsın, bizim gözlerimiz (Maya) Cudeanın kızı, babasına söz ver -
gördüğünüz binalar, aktarma yolcuları tarak elindeki bakır parayı göstermiı:ı- nın elile açılıyor. Beni karanlıktan ay- di. Naraş gelince, onunla evlenecekti .. 
ipin bir kaç otel ile acente bin~larından ti. " dınlığa çıkaran odur .. Etrafımı şimdi * 
ve kömür depolarından ibarettir ... Bu Artık, güpeştelerden denize para parlak ışıklar içinde görrneğe başla - Naraş'm Harnal ülkesinden 
memleketin, tuhaf bir hususiyeti var- yağkniağa başlamıştı. Bu paraları al • dım. Biraz önce sesini işitirken, biraz dönüşü .. 
dır. Burada, yedi sene de bir, yağmur ma için denize dalıp çıkan Somalı ço- sonra yüzünü göreceğim, T anzerl 

k Sumer kralının kızı, babasına söz 
yağar. Su denilen mübarek nesne, bu- cu ları; gemi halkını saatlerce oyala- ........................ ... .. .... ...... - .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
rada çok kıymetlidir. Onun için İngi- mıştı. ... .... ................................ Kart.al sulh hikimliğinden: 
!izler içeride cesim su depolan yapmı,- * Gudea'mn klZI kiminle 
)ardır. Bunları, sarnıç gibi kullanırlar. (Aden) den doğruca (Bombay)a evianecek 
~ir dirhem yağmur auyunu bile ziyai\ gidebilmek :için; tam (bin altı yüz alt-

Maltepede eski maliye müfettit 
muavinlerinden Rasim Rıza aleyhine 

hazine vekili avukat Zülfikar Ozan 
etmemeye çalışırlar ... Zaten, (Aden) mı ~ki mil) meaafe katetmek lazimdi... Bir sabah Sumer sarayında garip 

b . I" 'Id tarafından ikame olunan alacak dava· elernek; su ve kömür deposu demek._ Vakia; mesafenin uzunluğu, ehemmi- ır te aş sezı i.. Kralın kızı bir ha -
tb-. yet veriJecek. ,ey değildi. Asıl mühim yaletle konuşurken görmüşlerdi. Ha . 

- Kuzum, Reşat kaptan .. nedir bu olan cihet, kömür meselesi idi. diseyi Cudeaya haber verdiler. Cu -
~··· · • -:..:· =···-·~· ~· .. ···=· .. , • ııc• ~ -- - E 1 ·L· I dea kızının d k K d r· - .... ·-·--· rtugru ; JK;l iman arasındaki bu o asına oştu.. apı an 
Bir Doktorun açık denizi, ancak, <on bir gün) de dinledi. Şöyle bir ses işitti: 

Gu-·nıu··k geçebilecekti. Bu müddet zarfında ya- «-. Be~ artık hiç kimse ile evlen • 
Pazar kılacak olan kömürü, Ertugrulun kö- rnek. ıstemıy~rum. Beni rahatsız etme ı 

Notlerandan (*) mürlükleri bile istiap etmiyecekti. Ye~ı yıl se~ı bekledim .. Beni cinlerle, 
- E, şu halde?.. pesıl~rle baglayıp gitmiştİn ı Şimdi ne-

B/ug Kumandan Osman bey, kısa bir dü· den i~tiyarlığından bahsediyorsun? 

Ruhranları şünceden sonra, kararını vermişti: N: dedın .. Sen Naraşın ruhu musun? 
- lcap ederse, güverteye kadar kö- Naraş .. Oh .. Ben ondan nefret ederim. 

mür yığarız. Ben onunla evlenememi Ben seninle 
Derhal işe girifilmişti ••• Alınan kö- yaşıyarnam Naraş 1» 

mür, kömürlükleri tamamen daldur • Cudea kaşlarını çatarak düşündü. 
duğu için, büyük parçalar kamilen sal- - Bu ne demek}-1 .. Şimdiye kadar 

amın muhakemesi için müddeaaleyh 

Rasim Rıza narnma çıkanlan davetiye 
zahnna verilen metruhata nazaren 

mumaileyhin halen nerede bulunduğu 

meçhul idüğü bildirilmit olmakla ili

Den tebliğat icrasile muhakeme 25/3/ 
937 tarihine müsadif perfembe günü 

saat 1 O • bırakılmıt olduğundan mu
ınaileyhin yevmi mezkfuda bizzat gel-

mesi veya bir vekil manfetile kendisi

ni temsil ettirmesi muktazi olduğ/J teb

liğ makamına kaim olmak üzere ilin 
olunur. (819) 

verdiği günden beri düşünüyordu: 
- Acaba Narcışı sevebilecek mi • 

yim? 
Prensesin cariyesi, Narafın o gün 

büyük ordusile Ur'a geleceğini eöyle
mi,ti. 
Cudeanın kızı: 
- Camo, dedi, şehirde hazırlık var 

mı? 

Zenci cariye başını aalladı: 
- Her taraf taflan ve hurma clalla

rile donanmış. Bütün Ur'lular aohl· 
larda bekleşiyor .. Naraşı görmek için, 
küçük çocuklar bile yollara dökülmüf-
ler.. (.Arkası var) ------· ....... _........_. __ _ 

Kartal sulh hakimliğinden: 
Hazine vekili avukat Zülfikar Ozaa 

tarafından Maltepede Atış mektehiadt 
Yozgatlı Taşçıoğullarından Ömer ı.Cit 
fi oğlu Osman Zeki aleyhine ikame o· 

' lunan alacak davasının muhakemesin· 
de müddeaalcybin ikametgahıDID meç· 

1. 

hul olması hasehilc ilaneo icra Iabnan 
tebligata rağmen mahkemede ispatı 

'VÜcud etmemiş olması hasebile g1ya • 
ben muhakcnıe İcrasına karar veril • 
miş ve nıiiddei Hazine vekili tarahn • 
dan Ma1iye Vcka1<!tinin 22/12/936 ta· 
rihli tezkeresile nıiiddeaalcyhin avans 
aldığma dair avans ilmültaberi ibraz 
edilmiş olduğundan bu cihct tetkik o· 
lunarak hiiki.im verileceğinden bahislG 
muameleli gıyab kararının da iliinen 
tebliğine karar verilmiş ve muhakc • 
menin 8 / 4 / 937 tarihine musadif per· 
şembe günü saat 10 a bırak,Jmı' ol • 
makla tebliğ makamına kaiın olmak 
üzere keyfiyct ilfm olunur. 818 

.. ---· _......__ 

Kartat sulh hukuk hakimliğinden: 
Hazine vekili avukat Zülfilcar Ozan' 

tarafından Kartalda şoför Şerif ya • 
nında Sıhhat ve lçtimaiyat Veületi 
Sicil müdürli.iğü eski kitibJerinden 
Niyazi aleyhine ikame edilen alacak 
davasının muhakemesindc müddea · 
aleyhin ikametgahının meçhui olmasa 
hasebile ilanen icra kılınan tebligata 
rağmen mahkemede ispata viicud etmo 
nıis olması hasebile gıyaben muhake -
nıe. İcrasına karar verilmiş ve müddel 
llazine vekili tarafından nisan 935 a· 
yına aid bir kıt'a maaş bordro sureti 
ibraz olunmuş olduğundan lıu huSUS 
tetkik olunarak hüküm vcrileceğindeD 
bahis)e muameleli gıyab karannm da 
ilaneo tebliğine karar verilmi~ ve mu· 
hakernenin icrası 8/4/937 tarihine 

musadif perşembe günü saat 10 a ba • 
rakılmış olduğundan keyfiyet teblii 
makamına kaim olmak üzere ilia olu· 

nur. 817 

Meşhur Froyd blu~ devrini esasen mey
cut blr ~In inklşafı gibi kabul eder. ve 
daha kuçükten beri erkek v& kızlarda 
şehvnni hislerin lpt1dal bir §ekilde mev
cut oldutunu ve devam edegeldlflnt söy
ler, nihayet bluğu da bu devam edeııeıen 
şehvani hJslerln 1nkl~afı gibi tellkk:i eder. 

Bence bu teldkkl do~ru deClldlr. Bh;t 
devri bedende maddl.yanl clsmanı ve 
ruhi pek çok tahavviıırıtı muclp olan bir 
devredir. Boy da, ses de, azayıtenasüllye 
de vücudUn lnklşafında adetA yepyeni 
bir şahsiyet lle karşılaşmış gibiyiz. Bu 
meselenln münakaşası çok uzun sürer. 
Ve cldden enteresandır. 

tabarbaya, topların arasına istif edil- benim biricik kızımı rahatsız eden Na
mifrl. Her tarafı, meraklı bir kadının raş mıdır? 
evi gibi tertemiz olan Ertugrul, şimdi Kapıyı açtı.. Yavaş yavaş 
tam bir kömür filebi haline gelmişti. girdi. 

Nihayet, bu iş de bitmişti... ( 30.) Prenses babasını görünce şaşaladı. 

İnhisarlar Istanbul 
Başmüdürlüğünden: 

Benim burada söylemek Istediğim c1 -
het şudur kl: 

Erkeklerde ve kızlarda bluğ devrl umu
mlyetıe biiyuk buhranlarıa karışır. Bu 
devlrdc çocukları çok Jyl Idare etmek Ui
zımdır. Sebebsiz nkslllk eden veyahut 
tamamen makus olarak çe kingen bir ka
rakter Iktisap eden böyle gençlerde bU
h!lssa mualllmler ve ebeveyn çok milta
yakkiz bulunmalıdırlar. 

Fazla asabiyet göstere.n, hal ve etvann
da evvelki nclerle tevafuk etmlyen 
nhı:ık tezahuratı gösteren gençlerde bu
nun sebebini arnmak mualllmlerın ve 
ebe\'eynln vazifesldlr. 

senesi) teşrinievvelinin 7 inci gunu Ayağa kalktı.. Kralın ayaklarının 
(Aden) Jimanına demirlemiş olan Er- dibinde eğildi: 
tugrul, 10 uncu günü zevalden aonra, - Beni nhatsız ediyorlar, babal 
demir kaldırmıf .• ağır ağır limandan Cudea oturdu: 
çıkarak artık açık denizlere daim ış.. - Kim~ir seni rahatsız e'den?. 
Hindistan ufuklarına doğru, yol ver • - Y edı yıldır talihim i bağlıyan si-
mişti. hirli geyik bu sabah odama geldi. * Cudea gözile etrafı araştırdı: 

Karnaranın kapısı açılır açılmaz, - Haniya nerede? .. 
mülizim Ali aşıkana bir tavır alarak - O göze görünmez, baba! 
ellerini ileri doğru uzattı: Mukaddes geyiklerin göze görün • 

- Aylav yu. (sizi seviyorum). memesi üikadını taşıyan Sumerliler, 
Diye bağırdı. bütün geyiklere saygı ve sevgi gös • 
Suat birdenbire kızardı. Cülümse • terirlerdi. 

ı----------------1 yerek önüne baktı: Cudea: 
(•) Bu notları kesip saldayınız, yahu& 

bir nlbiıme yapı'ıtırıp kolieksiyon yapınn:. -Ay Tu. (ben de, sizi seviyorum). -Senin söylediklerini duydum am-
Sıl 'lti zam3nınızda bu notlar bir doktor Diye mırıldandı. ma .. Onun sana neler söylediğini bil-
gib ımdadını7.n ;) eti~ebilir. 

(Arkası var) miyorum, dedi, (Mukaddes geyik) -

Çamaltı tuzlasında sureti mahsusada tesis olunan ince tas 
değirmeninde sıbbi ve fenni bir surette ihzar oluı:ıan ince 1ofra 
tuzları yanmşar ve birer kiloluk paketler ~e mutbak tuzlan da 
"50, 1er kiloluk içi kiğıd kapla çuvallar içinde aatıp çıkanl~ 
mıştır. 

Sofra tuzlan "64, ve "128, zer paketi bavi sandıklara ko
oarak ambalajlanmıştır. Pakelli sofra tuzlarının heber kilosu 
kabataş ambarında "9,50, ve mutbak tuzlarının heber kilosu 
"5,25, kuru' fiatla 1ahlacakbr. 

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

Tuz satıcılarının lnhisarlar Istanbul Başmfidürlüğfi merkezinde 
Kabataşambarına müracaat etmeleri ilan olunur. "1184, 

J 



14 Mart 

İstanbul Borsası kapanış 
fiatları 13-3 - 1937 

PARALAR 

ı Sterlln 
Alış 
614.00 

Satış 
6ı9.•10 

ı Dolar 123,00 126,00 
20 Fransız Fr. 111.00 115,00 
20 Llret ı20, 125. 
20 Belçika Fr. 80. 84. 
20 Drahml 18. 22. 
20 İsviçre Fr. 565. 57S. 
20 Leva 20. 23. 
ı Fllortn 63. 66, 

20 Çek kuronu 70. 75. 
ı Avusturya sı. 20.00 23.00 
ı Mark 25. 28. 
ı Zlotı 2Q. 22. 
ı PengU 2ı. 23. 

20 Lev 12, 00 14.00 
20 Dinar 48. 52. 

Ruble 
ı İsveç kuronu 30. 32. 
1 Türk altını 1037 1038. 
ı Banknot O&. B. 246, 247. 

ÇEKLER 

Açılış Kapanış 

Londra 617,00 61S.OO 

Nev-Yon. 0.7916 0,7915 

Paru 17.255 17.2965 

Millno 1S,0340 15,07 

Brütsel 4 70 4.7116 
AUna 88.7360 f8 9520 
Cenevre 3,4732 3,4817 

Sotya 64.5056 64.662S 

Arruıterdanı 1.4495 1.4531> 
Prag 22.69 22,7450 
Viyana 4 .2414 4.2518 
Madrld 11.4667 11.4950 

Berlin 1.9680 um5 
Varşova 4.1830 4. ıY33 

Budnpeşte 4 3 62 4.3866 

Bükret 108. 266~ 108 S3 
Bel gr ad 34.6840 34.2684 
Yokohama 2.n86 2.7850 

Moskova 24.46 24.S4 
Stokholm 3.1434 3. 15ıO 

ESBAM 

Gülhane parkına 
Düşen planör 

(Ba~tarafı 7 inci sayfada) 

* Matbanya dönüşümden çok az son-
~ h"d . , ra, bu içinde bulundugum a ıser. n 

hakiki mahiyetini öğrenince bır haylı 
gül düm. 
Meğer benim de, benim gib. birçok 

kimselerin de bir kaza sandığımız bıt 
sukut, basit bir düşüş tecrübesinden 
ibaretmiş! 

Ve .;Eskişehirdcyken, phinörile 18 
saat havada kalarak, tayyarediktc kı
rılmaz bir dünya rekoru kurmuş olan 
kıymetli ve gene planör muallimimi7. 
Ali dünkü tecrübedeki muvaffakıyeti
le her takdire liyakat kazanmış. 

Çünkü böyle eşebir gibi arızalı ara
ziye düşü~:D planörcülüğün en güç me· 
haretimiş! 

Bu itibarladır ki, bugün de akroba
l tik uçuşlar yapacak olan gene pilotu
muzu nekadar alkışiasak yeridir: 

Naci Sadullah 

SON POSTA 

kongresi 
ver r k 

m··hi 
dağı I ı 

Sayfa ll 

arar r 

(83§tarafı 1 inci sayfada) milli ekonomi menfaatinin rehber e -ılecektir, 
Ankara 13 (AA.) - Üzüm kongre- di1diğini takdirle gördüm. Bu kararın 5 - Ihraç edilecek mallarİn Iton• 

sinin kapanması dolayısile İktısad Ve- b~rad~ hazır bulunınıyan diğ~: çüt~i ı trolü lktısat V ekaJetinin kontrol m~ 
kili Celal Bayar aşağıdaki nutku söy- kutlesı tarafından etraflıca bılınmesı, murlarının nezareti altında yapılac~· 
lemiştir: benimsenmesi lazımdır. Hepinize te - tır. 

- Kongrenin kararlarını ben de her şekkür ve uğurlu yolculuklar temenni A d"V t ft · t"h al .._ 
. . . . yrıca ve ıger ara an ıs ı s e ... aza gibi dinledim. Ve alakadar oldum. ederken, bır de ehemmıyetlı r.ıcam o - d h ı · · t t ,. . 1 k ...._ 

1 kt nasın a ma su un aş an arı o ara er Heyeti umumiyesinde büyük isabet aca ır: d d'l . K b" '1 · h ddi 
olduğu şüphesizdir. Bunları yakın za- Muhitinizde alakadarları tenvir edi- e e ı mesı ara oce erın a aa-
manda idari şekilde olanlar daha cv - niz. Halkev1eri, Parti içtimaları, ve bu- gariye indirilerek ayık~anması, çuva~· 
vel, diğerlerini icabıarına göre tabii da- lasa, her iyf vesile ve vasıtıı ile kon - lara konulacak üzümlerin azami mili
ha sonra, nizarnname veya kanuni §e· grenin mukarreratını alakadarlara an· tarı, üziim1ere su atılmasının önUne 
kilde Çıkarınağa çalışacağız. !atınız. Ve bunları sammiyetle tatmin geçilmesi, çuvaHara kanca vurulmama· 

Bizim kanaatimizce hiçbir kontrol, ve takib etmekteki menfaati izah edi- emın temini gibi hususat ta temin eıı 
alakadarların ciddi ve samimi surette niz. Hepinize selametler ve muvaffa- dilmiştir. 
bu işi takib arzularından daha kuvvet- kiyetler diliyerek çekirdeksiz üzün Bundan başka istihsal tekni~ndfl 
li olamaz. Bu itibarla, alakarların kon- Ankara birinci milli kongresmi kapatı· alınması lüzumlu görülen tedbirler• 
trolunu büktırnet kontrolundan dah:ı yorum. 
ziyade müessir ve lüzumlu buluyorum. Ankara, 13 (Hususi) _ Kongre- den: bakım işlerinin, kükürd kalitesi• 
Bunu bilhassa tebarüz ettirmek iste - nin üç encümeni tarafından verilen nin ıslahı, sergi kağıdı veya sergi tah• 

ŞU garfn dÜnya rim. Alakadarların moraJite1erin~ ta- kararların ve dlleklerin hülasası şu- talarının yabancılar tarafından ucuZ: 
Y mamen güvendiğim için, bunun böyle dur: bir şekilde elde edilmesi, istihsal mın• (Bn~tarah 6 ıncı ~tayiada) yapılacağına da eminim. Kararlarınız- 1 Çek d-•- k b k 1 b k h 1 d 

_ İhtiraım dünyadaki maari~ sis - d - ir c:&siz uru üzüm, or- ta a arının en üyü i t!yaç arın an 
~'!_Şa~si endiş~.~.-e...ış~a_hs_i_m_e_nf_a_a_t _e...,ğ .... iJ, sada ıslatılmamış bir halde ve ecnehi biri olan ve bilhassa iizüm kalitesin~ l temlerini altüst edebilecektir. 

1 
1 

• Biliyorsunuz ki şimdiye kada: yaz- caktır. madde1erden ari olarak, satı acak, çok yükseltecek olan ve mahsulü gerek 
inasını bilmedikleri halde okum<ı bi - Bu ihtira bazı mesleklerin de orta- 2 - İhracat tipi olara1c tutulan ve yağmurlardan ve gerek çiğden koruya .. 
lenler vardı. Fakat şimdi daha mekte- dan kalkmasını mucib olacakhr. Artık yediden on ikiye kadar olan tipler cak o1an ve Yunanistanın iyi neticeleı 
be gitmiyen bir çocuk, kafasından ge- daktiloluk, .katiblik gibi vazifelere ıh- standardize edilecektir, verdiği anlaşılan hususi evsafdaki 
çen şeyleri, makine vasıtasile yazabi- tiyac hasıl olmıyacağı gibi, gazeteler- :ı - Standard tipierin renklerile tente bezlerile istihsal mıntakalarımı· 
lecek, fakat sonra yazdıklarını okuya- de mürettiblere de lüzum olmıyacak, irilikleri, ıihtiva edeco'kqeri kara böce zı bir an evvel techiz etmek. 
nııyacaktır. muharrir, zihninden geçirdiği şeyler;, nisbeti ve l'utubet dereceai meva~ ip- Ambalajda kullanılan çuvalların 
Artık rnektablerde talebeye yalnız doğrudan doğruya İntertipe makinesi- tidasında nizamnameye uya-un şekil- az gümrük resmi ile memlekete ithali· Okuın d · ver'lecek ve bu yüzden ne dlzdirebilecekt:L.. ME>mleketlerin 

a ersı 
1 

ıv de kurulacak komisyon tarafından a- nin temini, kredi kooperatifleri vası· tedris senelerinin miktarı ehemmiyetli adli kanunlarmda da değişiklik olacak 
surette azalarak, insan daha müstah - ve mahkeme teşkilAtlaruıda, zabıt ka- zami 1 Ey'lUle kadar tesbit edilecek- tasile kredinin tanzimi, üzüm ihraca· 
sil bir hale gelecektir. tiplikleri i1ga edilecektir. tir. tında kullanılan kutu ve torbalardan 

AçılıJ Kapanış 

1 Mektub yazmasını sevmiyen ihmalci Bu makinenin şimdi tecrübelerJ ya- 4- Kuru üzümleri-- muayyen bü- az gümrük resmi alınarak kabul mu· 

---------------.~~--~-----. 1 .in_s_a_n_ıa_ruın __ m:;e~vc;u;d;i;y;e;ti;;or;t;a;d;an;;k;a;l;k;a-;;p;ı;la;c;a;k;trr;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;y;u;.k;l;ük;;te;;k;u;t;u;;v;e;;ç;u;va;~;la;r;1a;;s;e;v;k;ed;;i-;;v;a;k;ka~n;·n;;k;a;1;d;ır;m;ı;ş;tı;r.;;;;~------· Anadolu şm. % 80 
Pe~ın 00.00 00.00 
A. Şm. % 60 ndell 23.00 23.00 
Bomontı - Nektar o,o.ı 0·00 
Aslan çimento 14 .6~ 14,60 

Merkez bankası 00.00 00 00 

İSTİKRAZLAR 

Ttlrt borcu I peşin 
• • I vadeli 
• • n vadeli 

Açılış 

t)() 00 
19.65 
19.15 

TABViLAT 

Açı lı~ 
Anadolu I pe. 00.00 

• I vadell 39.75 

• n~ . oo.oo 
• n va. 3 ıl.75 

Anadolu mil. pe~ ı 00.00 

İSTANBUL 

Kapanış 

OO.OJ 
19.62S 
19.15 

Kapanı ı 
oo.oo 
39.75 
oo.oo 
39.7S 
00.00 
~ 

Ticaret ve Zahire Borsası 

...... 13/3/937 

"""'"" 
FiATLAR 

C 1 N S 1 ı Aşa~ı Yuk an 

K. P. K. P. 
l3utday mahluı 6 ıo 6 18 
lu-pa , 4 35 000 
Cavdar -435 000 
~ır beyaz 
Ai18ıraan 

4 7,5 000 
4 27 000 

Sansar derts1 2551} 00 00 
l'Uk1 derısı 600 1200 
l{unduz derısı 1400 1700 
Varşat 1600 1800 
Cakaı 200 250 
Porsuk ~ 635 
'l'av~~an 21 21) 26 20 """""- ıı:::ııı..-

GEl.. EN 
llutday 75 Toıı 
lırpa 25 « 
l{uşyemı ıs • Cavdar lS • Un so • l<epck 15 • ~ısır 

36 • Susam 
46 • i'al>ak 14 D 

GİDEN 
230 Ton 
48 « 

3 « 

FİATLAR 

13u~day 
K. s. 

: Llverpul 6 13 :u~day : Şlkngo 6 28 
u~ day : Vfnipek 6 04 
~a : Anvers 5 32 
itsır : Londra 3 56 
ı,etcn 1'. : Londra 7 27 
I." ndık G. : Hambur~ 79 08 
~L.: Hambur 78 57 

Sar.ayicilerin vergi borçrara 
tıa ~~nayi Birliği tetkiltat yaparak ııa
llı ~cılerin müterakim v~i borçları
~ esaplamıştır. Birlik, bu borçların 
~ennıesi etrafında bir kolaylık yapıl
•e 

81 
Yahut affa uğrarnaları için mali-

Velcaletine müracaat edecektir. 

• 

• 

• 

• 
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oz 
Meyvalardan ve meyvalann özünden yapılmı~hr. Şekersiz meyva 

tuzu tertibi ve şekerli Jimonlu şampanya tertibi enfesi nefais nevileri 
vardır. Harareti teskin ve mideyi tuhih eder. Şerbet ve limonata 
yerine dünyanın her tarafında bu nefis tertipler kullanılmaktadır. 
Yüzde beş yüz nisbetinde daha ucuz ve daha leziz ve daha nefis 
olan Hasan gazöz özlerini tercih etmek menfaatiniz icabıdır. Kava
noz içerisinde 25, büyUk 35, dört misli 50 kuru,tur. Hasan deposu. 
Ankara, İstanbul, Beyoğlu, Eski~ehir, Be,ikta~. 

anzu 
J U V ANT i N 

Kumral ve siyah olarak 
iki cinsi vardır. Ter ve 
yıkanınakla kat'iyyen 
çıkmaz, tabii renk ve
ren tanınmış yegane 
sıhhi saç boyalarıdır. ..... 

iNGiliZ KANZUK 
ECZANESi 

C Dr. IHSAN SAMI 
Gonokok Aşısı 

tuklup ve ihtllitlarına kartı pek te
aırlı ve tne •tıdır. Divanyolu Sultanmalı

mut türbeai No. 113 
~--.a_________, 

16 - 60 yaşlarında 

12.000.000 
Kad1n1n 

Ciltleri çirkindir ve kurtulma 
çaresini bilmiyor. 

H•m•n bıı clcştım, bıı tecrü6•11l 
11apınız netic•slnl biz• telıra/la 
bildiri niz. 

Günün 24 Saatinde Hasta 

• 

katelerini kullaDIDıı:. 
GRIPIN: Bütün ajn, IDI ve 

18ncılan ke~er. 

GRIPIN: En 1iddetll bat ve 
dil ainlanm all· 
ratle dindirir. 

GRIPJN: Nezle, ıriP ve ro-
matizmaya karp 
çok mfie.uirdir. 

Icabında günde üç kate alınabilir~ 

Ambalajlarda 
GRIPIN kelimesine 

dikkat ediniz. 

BEYOGLU- lST AN BUL 

Yalnız Franaada -anne, zevce, 
genç, laz. 12 oıilyon kadın; cildle
rini, açlıkdan öldürüyorlar. Besien
rneğe muhtaç bir cildin baflıca ala
metleri buru,ukluklar, çirkin ten, 
siyah benler, açık meaameler, za • 
yıf yüz adaleleri ... Cildinizi besle
yiniz, onu; genç hayvanlarda giz
lenmit cild hüceyratından iatihaal 
edilen ve cildi beslyici bir unsur 
olan Biocel ile besleyiniz. Hemen 
mesamaltan nüfuz ile cilde buliii 
eder. Zira Biocel, ciJ.djnizle ayni 
tabiattadır. Bu unsur, timdi, pen -
be rengindeki T okalon kremine cil
dinizin beyaz, taze ve genç olması 
için matlup mikdarda karıttırılmıt
tır. Hemen bugece yatmazdan ev • 
vel tecrübe ediniz. Yarın sabah, yü
zünüze dikkatle bakınız, tatmayı • 
nız! Sizin yüzünüzdür. ltte iyi bir 
beslenmenin memnuniyet baht ne
ticesi. Gece penbe rengindeki T oka
lon kremini kullanınız. V e aabahta 
beyaz rengindeki ya.ğsız T okalon 
kremini kuHanmız. Beyaz rengin • 
deki Tokalon kreminde cildinizi 
bir kaç gün zarfmda birbirinden 
daha beyaz üç levin üzere değittire
cek ((Beyaz okaijenn cevheri var • 
dır. Bu iki laemi kullandığınız tak
dirde son derece memnun kalacak
amız. 

Haricen kullanılır. Eski ve yeni 

J EmlAk ve Eytaın Bankası ilinları 1 

Pazarlıkla Satılık Arsa , 
Esas No. 

661 

ve 
M~vkii nev'i Depozito, lira 

Beşiktaş'ta Abbu Ağa Mahallesinde eski 
Hflsan Pa~a dereai yeni Bostan Sokağında 
eski 4, 4 mükerrer 6, 8, 8, mükerrer yeni 142 
73/3 No. lı 355 metro murabbaı arsa. 

Taf&ilatı yukarıda yazılı ana pqinveya tabille ve pazarlıkla aatılacaktır. 
Taksille satıldıiı surette geri bıralalan takaitlerden faiz, ve komisyon alın· 
maz. Taliplerin 17 mart 1937 taribine müaadi.E Çatf&Dlba günü saat 10 da 
·tubemize gelmeleri. ( 470) ,_ __ -

ThDAVLJLD~N Ç[k:il~N PARANIZ l-JiÇBiQ 
CI~(Tlt SIZi iL(;:Jll~TM~Z . 

ONU BANJ<AYA YATIIliNIZ 
~EQ TI:I~L" IZAı-fATI GIŞ,LEO.IM120(N ALINIZ 

-

• 
NE I<ADA.R GUZ 

- T Asi. c.POKER..PLAY .,TRAŞ eıç.~ı 
iu TRA$. OLDU,..l. 

Kayıb : Rize jandarma alayından 
aldı~'lm ve tabi olduılum Erzurum 
askerlik şu b. sinde kayıtlı bulunan 
terhis tezkeremi kaybettiın. Yenisini 
çıkartacıı~mdnn eskisinin hükmü 
yoktur. Erzurumda Aşk11Je nalliye-

sinde Kaya oglu HUseyin 

.............. ~------·- ••• ıo.. ..... ....-

KUŞT O KULLANMANIZI TAVSIYB IDEBIZ Son Posta Matbauı 
Hem sıhhatinize faideli, hem de kesenize elverişlidir. Kuştüyü yastık -----

J 00 kuruş, kuştüyü ve yatak takımları dn çok ucuzdur. Kuştüyü kumaşları 
. d r F aurika ve deposu: İstanbul, Çakrnakçılar, Sandalyacılar sokak Tel. 
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Pazarları. 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAIIİPLERI: A. Ekrem UŞAKI...IGİL 
S. Ra gıp EMEÇ, 

ROMATiZMA 
LUM8AGO 

SiYATIK 
Sinir ve soğuk 

alg•nhğ•ndan Ileri 
gelen şiddetli 
ağrilari teskin 
ve lzale eder. 

Her eczaneden 
araymaz. 

--··--------------------
ı lstanbul Belediyesi lıanl arı ı 

... P~abahçec:le Şehitlik caddesinde Safiye Sultan sokağında 70 aayıh iki 
katlı ahtaP evin çatıaı çökmüt ve kalan kısımları da son derece maiJi Uıhi·. 
dam bir hal almıt olduğundan balile durması fennen caiz görülemiyen bu 
iskelelin kaldınlmaaı surelite mahzurunun izalesi için hissedan olcJuiu aD' 

latılan Bahriyeli Yüzb-.ı Bay Hamdiye adresi meçhul olmakla yapıyoDan 
kanununun 44 üncü maddesine tevfikan ve itin tehlikesine binaeo tarihi 
ilindan itibaren 24 saat zarfında binanın bedmen mahzunınun izaleli ot. 
madığı takdirde Belediyece verilecek karara tevfikan )iık~Jacaiı maiOdl 
olmak ve tebliğatı tahririye ve kanuniye mabmına kaim bulunrıwk..., 

ilin olunur. (1432) 

• • 
Senelik muhammea ldre.aı 300 lira olan Sarayburnu gazinos~nun ala~ 

ka kısmı teslim tarihinden itibaren 938 veya 939 ve 940 seneleri mayu 1~ 
nuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuttur. Şartnanı• 
ai Levazim Müdürlüğünde görülebilir.İstekli olanlar 22 lira 50 1rurufluk 
ilk teminat mektup veya makbuzile 22/3/937 paurtesi günü saat 14 cJe 
Daimi encümende bulunmalıdırlar. (B.) (1196) • 

• • • 

ı T k h . . d H"" . et ibid~ Kqif bedeli 7896 lira 47 kuru' o an op apı arıcın e ve umy 
ai ilerisinde yapılacak çöp istasyonları yoll~~~-da ~~llanıl~~~ . ~1110~: taşa ait açık eksiitme 25/3/937 perşembe gunune talık edıldıgı Uan 1 

nur. <<B.n <<1433)) 


