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Yazı ltleri telefonu : 20203 SALliG - MART 1937 

Fr nsanın Suriye Komiseri yeni bir 

esaiesi • rmen1 
·çıkarmak mı istiyor? 

Asılzade Bag De Martel Sariyede ateşle ognamıya 
başladı, gazetesi biçare bazı Ermenileri ümit ve 

hülyaga düşürerek avlamıga çalışıyor ............ ...................................... -····-' 
De artel, kaş 
Ya m derken 

çı arıyor 
A~eyhirn 'zdeki siyasetini 
dıkkat e takip ediyoruz 

Mukabeleye karar verirsek 
kaybedecek olan biz degiliz 

Yazan : Muhittin Birgen 
lt::::::::: (Yazısı 2 n ci sayfamızdadtr) 

Bay De Martel'in tstanbulda Vali Muhittin tt stündağ ile abnmtŞ bir r esmi 

Evlat muhabbeti insanda mı, hayvan da mı kuvvetli?J 

Çocuğunu arsaya Yavrularının 
atan kadın ölümüne sebep -

üstünü teneke olan bir ayı 
ile de kapattı kendini öldürdü 

~e ~işancada ısırgan otları arasında ü. 

1 
.. rıne bir tPneke. konulmuş yedi gün 
Uk bir kız çocuk bulunmuştur. Ağla 
Yıp · k vıya laması duyulrnuş ve çocuk • 
ca~ 

gızı bu suretle meydana çıkarılmış· 
tır. 

(Devamı 3 üncii sayfada) 
~ . 

Muş, (Hususi muhabirimizden) -
Evlad muhabbetinin, her çeşit malıluk 
larda ve hatta ayılarda bil~ fevkaHide 
inkiş::ıf etmiş olduğunu gösteren bir 
vak'a şehirde günün meselesi halinde
dir. Bir ayı iki yavrusunu kaybettik
ten sonra intihar etmiştir. M esele şu-
dur: (Devamı 12 inci sayfada ) 

Y rınki harp Akdeniz 
suların da · olacak 

!talyanların vaziyeti Fransayı da telişa düşürdü, Cib~ti 
b:hkim ed~l~cek, .. ~yni. za~anda iki hükUmet arasında 

ınesele ıçın muhım bır m uzakere kapısı açılmak üzere 
Si Paris, 16 (Husu • 
t ) - l<'ransız gaze 
,~leri Paris ve Rom:ı 
A\:Qb' e· b ıneleri arasında 

11
1 Uti mself's~ mü ~ 

llıasebetile husus? 
k ahiyette bir müza 
~ erenin haşlamak ii 
yere olacağını yazı
h?~lar. Bunun sebe 
t~~t~_lYanın Habeşis 
d ~ uzerinoe kazan 
d.~ın ınutlak zafer • 
le: sonr:ı iki mem. 
al· ~t ..jömG rgelerini 
'to~ adar eden bir r 
ıe . l1l:ıhalli mesela 

rın k ~ı çı nuş olması-r. 
~ra 

ı nsız gazeteleri 
11f! ı· l ız matbuatında 

d ·ı·, b~ lan bazı en. 
tr•k ·e:1 telmih ede .. 
taı . Cıbut'nın iki İ· 

hın 50· .. . t murgesı a. 
<~sı nd 

" . a sık•ı.:mı.j biı 

. 
' ' ' • 

(Yazısı 12 nci .ayfacla) 

Sizde cevap 
veriniz f 

(GOnnı işleri) stıtununu 
idare eden ( Teyze ) 1 

büyük ıüAka uyandırar 
bir anket açtı 

Beğendiğiniz 
kadın ve erkek 
tipleri nedir? 

Her cevap gönderene 
hediye ver ilecek ve 
cevabı en çok be~e
nilenlerden birinci 50, 
ikinci 25, nçnncn 15 
lira mukarat alacaklar 

10 uncu aayfadald 
taflilitı okuyunuz 

a~ Yett> b ı . 
sırıa ra·~~ u Funma. İtalyanlann A k d enizi ikiye bölmek üzere t ahkime karar verdikleri Pantellarya 
d t-. cıı ran~a .. . . . . 
l.a k l~cağ:.m \~· bu adnsını gosterır temsılı resım 
ğ~an .. ütcrinde İtalyanın gözlı olmadı- ı teleri Fransanın münhasıran milli mü Inin de tahkimi için bir hisse ayıracağı 4 soy1üyoı'ar. da~aayı .. ta.~vi~e. için yap~ak üzer~ ol: nı kaydediyorlar. !!'ra~sa bu bakımdau 

ndra, 16 (Hususi) - İngiliz gazc . dugu buyük ıstıkrazda Cıbutı salııllerı (Devamı 3 uncu aayfada) 

• 

Idare itleri telefonu : 20203 Fiatı S Kur'!lf 

• 
lnkılip Tarihimize 

Geç.ecek Çok 
Kıymetli Iki Hatıra 

1919 Mayısının 14üncü günü akşamı 
damat Feridin konağında bir akşam 
yemeği. Iki davetli var. Biri Mustafa 

Kemal. Ondan diniiyoruz 
Bauan Afelin giizel bir yazısı 

Türk Tarih Kurumu Selleteninin 
birinci sayısı çıkmıttır. Bu aayıda Türk 
Tarih Kurumu Asbatkanı Bn. Afet'in 
Gerilla hakkında iki hatıra bafhklı gü
zel bir yazısı vardır. Aynen alıyoruz. 1 

-1-
II inci Abdülhamit devri... istanbul

da, Harp akademisinde bir zabit... He· 
n üz yirmi yaşında ... 

Onun hususiyenerinden biri: O, ken 
disinde bir takım mana ve mahiyetini 
henüz anlayamadığı duyguların çarpı
tığını hissediyor, fakat bunlara ne müs 
bet ve ne menfi bir türlü mana vttr~ 
miyor. 

O, küskündür. O, kederlidir. O, ru
hundan ge'len anlaşılmaz bir mana ile' 
asidir. Fakat kime karşı? Ve ne için? 
Bunu, o da bilmez. 

Bir gün ona, yakın arkadaşlarından 
biri : 

- Sen, diyor, kalk borusunda bir 
türlü uyanmıyorsun, dahiliye zabiti 
karyolanı sarsmadıkça ka1kmıyorsun. 

O, cevab veriyor: 
- Hakkın var ... 
- Anlıyamadım; ben sana bu anlaşıl 

maz hayatının sebebini soruyorum, sen 
(Devamı 9 ncu sayfada) 

Ummni harpte YıJdınm ordulan 
grupu kumandanı Mirlivıı 

Mustafa Kemal paşa 

Rumen Hariciye Nazırı 
bugün 14 te geliyor · 

Muhterem misafirimiz saat 16 da Ankaraya hareket 
edecek ve hükumet merkezimizde üç gün kalacak, 

Rumen gazeteleri Türkiye- Romanya dostluğu 
hakkında hararetli neşriyat yapıyorlar 

(Yazısı 12 ·inci sayfada) 

Bu resim sizin mi? 
Eğer sızın ise, lutfen bizi haberdar ediniz. Size 

hoşunuza gidecek bir hediye vereceğiz 

Son Posta okuyuculan arasında 

,bir eğlence tertip etti: 
Hergün şehrin bir semtinde kalaba

,hk bir halk kitlesini gösteren bir fo· 
,toğraf _çektireceğiz. Bu fotoğrafı bita
,raflığmda şüphe olmıyan bir zata gös
. tereceğiz, içinden tek bir simayı ayırta 
c ağız. 

Dikkat ecfiniz: Bu seçilen sima belki 
sizi, belki bir dostunuzu, belki uzaktan 
yakından bir tanıdığınızı gösteriyor. 

(Devamı l üncü ~ada) 

~ 
700 Muallim terfi etti, 

liste yi neşrediyoruz: 
Maarif Vekaleti İstanbulcia bir de

rece terfıleri ltızımgelen ilk mektep 
mualliınlerinin sicillerini tetkik edc· 
rek 700 muallimin terfilerine karar 
vermiş ve listeyi Maarif Müdürlüğü 
ne yollamıştır. Terfi eden muallimle 
rin listesini 1 O uncu sayfamızda bu -
lacaksınız. 



2 Seyfa 

•• e rgun 

SON POST~ 

'~-----------------------------Resimli Makale: Hayat hapısının iç tarafı 

yatının ilk safhasında hazırlar. Çocukluğunda bilvaBıta, 
gençliğinde doğrudan doğruya isti'kbal binasının yapı
cısıdır. Kudretli bir mühendis meydana çıkaracağı ese

rin ne olacağını planını yaparken nasıl bilirse muay

yen bir hedefe doğru ınuntazaman yürüyen bir insan 

da istikbalinin ne olacağını bilir. Merak eden hazırlık 

• 

Sözün 

Yurddaş! Tür·kçe konuş!. 

E. Talu---

u son günlerde, hele §ükür, ha· 

rekete geldık: Bu toprakta ya• 
şayan, bu havayı teneffüs eden, rızkı• 
nı, refahını bu yerlerde bu:an, bu deV'" 
!etten himaye ve yardım gören, tehli• 
ke anında korunmavı ve selameti aY. 
yıldızlı al sancağın gölges;nden bekle• 
yen her cins adamın ayni dili, temiZı 
fıhenklı, zengin, m.fmalı, asiı türkçe ko• 
nuşmasını istiyoruz. 

Musevi yurddaşlarımızın, o zeki ve 
işgüzar zümrenin kendilerine kal kat 
yabancı ispanyolcayı artık bir tarafa bı. 
ralop müşterek yurdun lehçesin. ko .. 
nuşmaya al~maları, ortodoks ve grega 
riyen Türklerin, kendilerinl Rum ve 
Ermeni diye bizlerden ayırmaktan ga)'; 
ri bir faydası olmıyan rumca ve errnQ 
niceyi, içtimai bır lüzunı olmadıkça 
kullanmamaları Türklük vahdeti narnı 
na en buyük dıleklerimizd~r. 

Bu sabah, dostum Dcrdmcnd ile bU 
mevzu üzerinde konuşuyorduk. 

- Bu hareketi memnumyetle kar~ı~ 
ladıın .. dedi. Gazetelerin neşriyatı b4 
lediye meclislerinin müzakere ve ka "' 
rarları .. En salfıhiyetli ağızların beyana 
tı .. Hepsini de zevk~e, haz ile, ~ükran"' 
la takip ediyorum. Lakin bır §ey, bÜ• 
tün bu meselede bana no~san görünü~ 
yor. 

-Nedir, Derdtn(>nd? 
- Ortaya 'konan dilekle .. in, verileJl 

kararların, bazı öz TürklerE. de tE> mi· 
li lazım. 

- Anlayamadım, Derd.,. 
der misin? Tütkçe k ı 
Türk mü var? 

-Var, ya! 
-Kimler, buniar'! 
- Frenkçe düşünüp te türkçe kon~1 

ş:m1ar. Bindim, ittim, yaptım, içtim dı• 
yecek yerde tramvay aldım, banyo al· 
dım, çay, kahve aldım .. divenler. Bun· 
ları ben neye benzetirim,· bilir misin. 
Talu? 

-Neye? 
- Eski devirde, İstanbulda, Kara .. 

ınanlılar için türkiülibare, rumilhuru~ 
bir cAnadolu• gazetesi çıkardı. t~te ~~ 
züppelerin dili de tıpkı onun gibid1t1 
Türkiülibare, frcngilmeal!. 

Onun için: cYurddaş, türkçe konuş!~ 
ihtarına, bence, öte'kiler kadar bunlar 
da muhataptır.. ~ 

~.1~~ -
Biliyor musunuz ? 

1 - Çinde cumhuriyet hangi yıld~ 
ilan ediimiştir? 

2 - Bugün Siberyada ya§ıyan -ya· 
kut Türkleri kendilerini hangi isiırılq 
anarlar, Yunan tarihçileri bunlara ne 
ismi verirler? . 

3 - Cezayir hangi yıllarda kirnJeriO 
eline geçmiştir? 

(Cevapları Yann) 

* Dünkü Suallerin Cevapları: 
1 - Dapsang dağları merkezi .f\S .. 

yada, Karakurum yakmlarındadı!· 
Yüksekliği 86 15 mctredir. tJ 

2 - Şarabı ile meşhur olan. P~o..f. 
şehri P ortekizdedir. Kalabalıgı -,sJ 
bindir. Şaraptan başka meyva ve ) 
da çıkarır? ıı 

3 - Beethovenin Fidelio operasını 
söz tarafını Sonn~:!:~e: .):~zmış_;!~~ 

verilmiştir . 



16 Mart 

Musolini zide! • 
1 

ltalyan Başvekili her git i" · şehirde 
camileri. ziyaret ediyor ve ye li er tara
fından "Islam himisi, diye a kışianıyor 

Roma 15 (A.A:) - Bingazide Mu-ı dilerine teşekkür etmiştir. ı Yerli Araplar, Musaliniyi «İslam 
saliniye mutantan bir resmi kabul ya~ Londra 15 (Hususi) - Musolini- hamisi)) diye bağıra~ak ~lkışlamı~ ;e 

I D h · · halk nin şarki Afrikaya seyahati bir çok te- halyaya karşı bestedıklerı sadakatı ız-pı mıştır. uçe şe remanetının o- . . 
. . . . zahürata sebep olmuştur. har etmışlerdır. 

nunda yerlılere bır hıtabe ırad ederek Libyanın muhtelif şehirlerinde ca· Bu münasehetle, Romada da müs-
Habeşistan muharebesi esnasında kat- mileri ziyaret eden Duçe, türlü türlü lümanların dini hissiyatını okşayan 
landıkları fedakarlıklardan dolayı ken· hediyeler vermiş Ye para dağıtmıştır. bir kitap neşreditTtıiştir. 

Japon Elçisi 
Ilimatname sini 
1"'akdinı etti 

Hava kuvvetleri 
Hangi devletlerin ne kadar 

tayyaresi var? 

Ispanyadan 
Gelen haberler 
Karmakarışık 

Dük dö Vindsor 
hatıratını yazry r 

Eski Kral bunun için 
kardeşinden müsaade istedi 

Londra, 15 (Hususi) - Daily Ek:i
pres gazetesine göre dük d0 Vındsor., 

hatıralarını n~re karar vermişlır. Si
yasi hadiselere kat'iyyen tcnıas etmiy(' 
cek olan bu kitap, eski Kralın ı 900 den 
1930 senesine kadar yaşarlığ~ hayatın 
muhtelif ı::afhalarını ve bu senelcrc ait 
çok enteresan hiHıralarını ihtıva ed~ -
cek tir. 

İki ciltte toplanması düşünülen bu 
hatıraların birinci kısmı, eski kralm ço 
cukluk ve gençlik devresile, büyük 
harbe iştırakinin safhalarını anlatacuk 
tır. İkinci kısımda ise münhasıran. Di.ık 
dö Vindsorun yaptığı seyahatlerden 
bahsedilecektir. 

Sayfa 3 

Yar n i arp 
Akdenizde o acak 

(Baştarafı 1 iııci sayfada) 
diğer sömürgelerıni de goz..ınüncle tut 
maktadır. Esasen Fransanın hava kuv 
vetleri ınüfettişı General Donnin bil 
maksatla sömürgelerde bir tefti~ seya 
hatinde bulunmaktadır. 

Roma, 16 (Hususi) - Fransız hava 
kuvvetleri müfettişi Fransanın sömür
gelerinde yaptığı teftişten dönüşünde 
Bingazıye t·ğramış \e orada bulunmak 
ta olan Bay :.1uso;ıni tarafından kabul 
edilmiştir. 

Bir mütnlea 
Pariste çıkan Miroir du Monde mec

muası son nüshasında, a:Hindistan yolu 
içın sulh muharcbeleri» başlığ: altın
da bir inceleme yapmıştır. Mecmua bu 
incelemesinde Akdenizin AvrupaCin 
bir milırak haline geldiğinı söylüyor. 
Sonra da bu havzada yıllardan beri 
tam ve mutlak bir hakimiyet~ sahıp o
lan İngilterenin Süveyşten geçen Hi:ı 
distan yolunu tehlıkede görünce der -
hal harekete geçtiğini hatırlatıyor 
Muhtelif mıntakalarda yaptığı tahki • 
matı sayıyor. askeri hazırlıklarını anla 
tıyor, sonra da bahsi İtalyanın vazıye
tine naklederek diyor ki: 

Ankara, 15 (A.A.) - Japonyanın ye 
nı A!lkara büyük elçisi ekselan::. Tosnı 
hika Taketomi itimatnamesin~ takdim 
etmek üzere bugün saat 16 da Atatürk 
taraf ndan mutat merasimle kabul huy 
l'lllmu~tur. 

Yaşington 15 (A.A.) - Milli ha· 
vacılığın inkişafı cemiyeti katibi Wil
liam Enyart Avrupadan avdet ettikten 
sonra muhtelif memleketlerin hava 
kuvvetleri hakkında bir rapor neşret
miştir. Bu rapora nazaran: 

Kitapta, Kraliçe Viktorya, Kral 7 in 
ci Edvard, Kraliçe Elizabe: ve Kral 5 
inci Jorja dair çok şayanı dıkkat ha •. 
raların da bulunacağı söylenmcktcdır. 

Madrit, 15 {A.A.) - Diin akşam.:.ı Bu büyük eserin plan ve mevzuları ha 
a~. 23 t.e. neşredilen r~mi bir tc~lıg~ i zırlanmış olmakla beraber, i.'ie başla ~ 
gore mılısler Guadalapra cephesın~e mak içın, DLik dö Vindsor kardeşı Kıaı 
Trijueque kasabasını işgal etmişlerdır. 6 ıncı Jorun müsaadesini istemiştir. 

ltalya ordusunun ve ltalya donan
masının yeniden doğması bu devlete 
Akdenizde hayati ehemmiyette bir rol 
verdi. 

Ingiltere ile Fransanın kuvvetlerini 
muhtelif yerlere dağıtmak mecburiye
tinde olmalarına mukabil ltalya bütün 
filosunu tek bir nokta üzerinde yı 
ğılı btılundurabilmek gibi mühim bir 
koza maliktir. 

Knbuı esnasında Hariciye Vekili Dr. 
'revfık Rüştü Aras hazır hulunmu~tur. 

Kafkas Federasyonu dağıldl 
Moskova, 15 (A.A) - Azerbaycan 

~umhuriyetınin dokuzuncu Sovyetler 
fevk liıde kongresi cumhuriyetin ka -
nunu esasisini ittifakla kabul etmiştir. 
Sovy<.>tler birliği kanunu ~sasısine t<>v
fikan Gürcistan, Ermenistan ve Aze: 
oayr.m cumhuriyetleri doğrudan doğ -
:Uya Sovyetler Birliğine girdiği için, 
kon~re, Kafkas federasyonununun ve 
ouna bağlı teşekküllerin ~arihi \"azife
lerin tamamlayarak dağı1rrai telakk: 
edılmesine karar vermiştir. 

Sovyetler Birliğinin 7300 
Almanyanın 5500 
ltalyanm 5000 
Fransanın 4000 

Ingilterenin 3:-lOO 
Tayyaresi vardır. Halıhazırda Al

manyada tayyare inşaatında çalışan a
mele ve teknikcilerin miktarı 50,000 
den fazladır. 

Ingilterenin hazırlıklari 
Londra 13 (A.A.) - B. Sassoon 

Avam Karnarasma hava bütçesini ve· 
rirken, bütçenin bu seneye nazaran 
3G milyon bir fazlalıkla 82 milyon 300 
bin Ingiliz lirasına yükseldiği ve hava-

LUbnan kabinesi istifa etti cı lık için zahit ve m ürettebat ka~.~. 
B yrut, 15 (A.A.) -Lübnan Başvc neticesinden memnun olduğunu bildi

kih Hayrettin Ahdab kabinenin istifa rerek demiştir ki: 
sı n teklif etmiştir. « 1 m:lG da hava servisi için ll bin 

Re <:>.cumhur Emile Edde Boşveklii kişi alınağı tasavvur ettik. Projeleri· 
~en· 9bineyi teşkil etmeğe memur d miz tamamen tahakkuk etmiştir. 1 :!00 
tni~h •. Ahdab bundan istifade ederek 
k zabitle pilot derslerine devam etmek ·abineyi genişletmek için Dahiliye Ne 
za~tini muhalefet liderlerinden Mi - üzere :!:3:> kişi alınmasını derpi\' eden 
ch~l Zaccour'a teklif etmi~tir. programımız ise fazlasile tahakkuk et-
Fransanın yüksek komiserı bu gün miştir. Önümüzdeki sene içinde 117!) 

Yeni hükumet nazırlannın partilerin pilot yetiştirmek niyetindeyiz.n 
liderlerile uzlaşması şerefine bir öğ~e B. Sassoon, tayyarelere, konulmak 
2İYaf ti verecektir. için iki yeni top tipinin kabul edildi-

Mılisler bazı mühim sevküiceyi nok- Kral ise bu hususta henüz hic bir 
' ~ talarını işgal ederek ~silere telefat ver karar vermemiştir. 

dirmişler \'e otuz bir ıtalyan esiri yaka * 
lamışlardu·. Belgrat, 15 (Hususi) - Dük dö Vind 

HükCunet tan•areleri üç avcı tayya- sorun Bayan Simpsonla izdh·acı Mayı 
resini dü~ürmüşlerdir .• Tat·ama cephe- sın 22 sinde yapılacaktır. 
sinde milisler muvaffakıyetlı bir taar 
ruz yaparak mevzilerini ıslah etmişler 
dir. 

Trablusun çok ilerlemiş olan teşki. 
latlandırılması, Akdenizi tam Malta 
hizasından geçen bir yol ile ikiye ayır
mak imkanını vermiştir. Bu yola, da
ha şarktan geçen ikinci bir yol inzimam 
eder. Bu yol Rodos - Bingazi yoludur. Asilere göre 

Salamanca. 15 - Bu sabah nt.şredi 
len resmi bir tebliğde milisierin Gua
dalajaru cephesindeki mukabi~ taar
ruzlarının karfesinin püskürtülmt;ş ol 
duğu beyan olunmaktadır. 

Jarama cephesinde Frankist kuvvet 
ler, dört kilometre ilerlemL~Ierdır. 

Hükumetçiierin birçok tayyaresi du 
şünilmüştür. 

Radyo istasyonu, gece yarı.:ı aşağıda 
ki tebliğde bulunmuştur: 

GuadalaJara cephesindeki taarruzun 
bidayetinden beri ıleri harekfıtımız in 
kıtaa uğramamıştır. Haftanın planço -
su şudur: 2 3 kasabanın zaptı, bunlar
dan Brihuega jadraque v~ Cogoliudo 
se\·külceyş bakımından müh:m mevzi
lerdir. Yirmi kilome re !mtidadında 
bir cephe üzerinde 40 kilometre ilerle 
dik. 

Bu resim 
Sizin mi? 

Genç bir kız namusunu mUdafaa 
ederken öldü 

lzmir ),) (Hususi) - Kemalpaşa Ve görülüyor ki halyan yolu, İngili:. 
kazasının Yiğitler köyünde ] D yaşın- yoluna müvazidir. Ve fazla olarak bii
da İbrahim isminde bir genç, Raziye- tün Trablus sahili boyunca istinat nok
yi, tarlada çalışırken kaçırınağa çelış- talarına maliktir. 
mıştır. Aralarında mücadele başlamış, İtalya Habeşistanı zaptettiği gün
Ihrahim kızın çayda boğulmasına se- denberi Şark Imparatorluğu ile muva
hep olmuştur. salasım kuvvetli bir filo ile emniyet 
Bir infilakta 28 kadın öldü altına almak ihtiyacına düştü. t40 mil

Londra Hi (A. A.) -Bir patlıyan 
maddeler fabrikasında infilak olmuş 
ve fabrika tamamen harap olmuştur. 
~S kadın işçi ölmüştür. 

Yunanistanda bir köy 
Toprak altında kaldı 

yon tiretlik yeni hava limanları yap
maya karar verdi. Filonun mevcudi
yetini arttırdı. T ezgaha yeni gemiler 
koydu. ltalya on senede Akdeniz siya
setinin mihveri oldu. Yunanİstanın as
keri ve sınai teşkilatının ıslahını Al
manyaya tevdi etmiş olması yüzün -

Atina, 14 (A.A.) - Patras cıvarın- den İtalyanın nüfuzu gittikçe artacak 
da Maharaki adındaki köy bır heyelan vaziyettedir. Yunanistan ise italya sa
neticesinde tamamiyle topraklar altın hillerinin Türkiyeye kadar uzanmış 
da ~alı:xuştır. Köy halkı dah:, e\·velden bir kısmı grbidir.n 
çekk-ıtlmı~ olduğundan insanca zayıa~ Miroir du Monde bu tahlili mütea-
yo ur. ._ R K d · · · 
1 --.ıp usyanın ara enız vazıyetıne ge 

Atı vapur buzlar arasında kaldi çİyor ve Sovyetlerin Boğazlardan çı-
Riga Hi (A. A.) - Riga Jimanına karak Akdenizde bir akın yapab!!meoo 

(Baş tarafı. 1 ind S;\~fadn). . gitmekte olan altı Alman ve lsveç va- leri ihtimalini tetkik ediyor ve: 
Mesele basit: Seçılen. vr:smın sahıbı ~d.a puru yedi günden beri Riga körfezi n- - Bu ihtimal dolayısiledir ki Al-

lzmirda bir cinayet ğini bildirmiştir. 
lı.ınir (Husus!) - Keçecilerde bir ---------

cinayet olmuş Hamdullah adında bir Geyvede 18 yaşını 
~enç arkadaşlarından Duranı bıçakla doldurmıyanlar kahveye 

remize müracaat ettıgı zaman kendısı- d b 1 da h d y · 
.. . . h d' t kc!' d'l e uz ar arasın ma sur ur. apur- man propagandası Yunanıstanda tek-ne uç Jıı·alık bır e ıye n ım e. ı e-

1 
· · f d 

taralayarak öldürmüş ve bilahara ka- gidemiyecekler ı · b ·· b 1 d k arın vazıyetı ena ır. rar başlamıştır diyor 
c~li~R~~&ın~re ugun aşa ı. ~~~~§§§§~~~~~~~~~~~~·~~~·~~~~~~ takola giderek teslim olmuştur. 

Danimarka Kralı Beriinde Ceyve (Hususi) - bhıtanın çok 
:Seriin, 15 (A.A.) _ Danimarka Kr:l yerinde olan bir kararile Ceyvede 18 

1~, cenubi Avrupadan buraya gelmiş - yaşına girmiyen gençlerin gece kahve
tır. Kral, M. Hitleri ziyaret etmiştir. lerde oturmaları menedilmiştir. 

Yukarıda gördüğünüz fotıJğraf evvel-

1
--: --

ki günkü tayyare bayramında alınmış- -~ S b h S 
tır. Çehresi çizgi dahiline alınmış olan, a a tan abaha 

~ 

Dün gece l' umbarac1 yo~uşunda 
bir adami iple boğarak öldürdüler 

ve bunun büyütülmüş şekli ayrıca yu-
varlak içinde gösterilen bayan matba-
amıza müracaat ederse heciiyes: derhai 
takdim ecAıecektir. ------
Çocuğunu arsaya atan 
kadın üstünü teneke 

ile de kapattı 
(Baş tara(ı 1 inci sayfada) 

Dün gece Tophanede kumbaracı dullah sofrada bunu hatırlamış, inti • Tahkikattan, bu çocuğu, tasradan İs 
Yuk d b' · I 'k' k' · kam hırsı'le sarsılmaya haı::lamı.s, bı'r tıınbula gelip H::ıseki ha<;tal;anesinde b. uşun a ır cınayet o muş, ı ı ışı, T T 

ır . k' f d k d ı b aralık o·· merı'n bo,•nurıa hı'r ı'p takmı~.. •:ı tan Binnazın doğurduğu, orada do-ıç ı so rasın a ar ·a aş arını oy- J " 

llun · d 1 k b k ·ı "I olanca kuvvetile sıkmağa has.Iamış ve ğan çocuğa a:Hicran Kumsal» isminin 
d·· a ıp o ayara oğma suretı e 0 

- konulduğu ve hastahaneden çıkan ka 
d lttO"lüşlcrdir. Cinayeti işleyenler Ah- Örneri boğarak öldürmüştür. Abdullah dının. kızını ısırgunlığa bırakıp üzeri 
Öllllah ve Bekir isminde iki arkadaştır. yakalanmış, Bekir de bu cinayette ne teneke kapatarak savuştuğt, anlaşıi 
d ldürdükleri de Ömer ismind::..ki arka- kendisine yardım etmiş olması ihtimali mıştır. 
aşlarıdır. ile zan altına alınmıştır. Binnaz .Yakalanmış, Adliyeye veril _ 

tı Cinayet Kumbaracı yokuşunda 6:-J miş, hakkında, çocuk terki maddcsm-
h~O"larada olmuştur. Ömer bu binada Pangaltırla tramvay teli koptu den kanuni takibata girilmiştiı·. 
iık:~tç.~lik .yapmakta~ır.. ~ç ahbap Dün gece saat 10 da Pangaltıd<.ı Ha- Ziraat Bankasının satın aldığı 
llıu uzerı otu~u~ h~rbırlerıle konuş- marnda tranway teli kopmuş, bu yüz- pamuk ekme makineleri 
t!~J şl<>r, sonra bır ıçkı sofrası kurup den münakaHıt bir müddet durmustur. . . · . 
~ eflnıe V i> ı ı d . Izınır, 15 (Hususı) - zı.,.aat B~ nka-
s.. ge aş amış a~. ır. Telin düştüğü yerde tıir kaza olma· sı kövlüve dagv ıtılmak üzer, 200 p· n k 

oy le d'v. .. o b d b' . . db' ı ı .. . ı . . . c di u. ka n ıgıne gore mer un an ır ı ması ıçın te ır a ınmı:;; ve te sur at e ckme makinnı;i satın almıstır. Bu ma 
dı.ıt;~ı evvel hi~ ~a~a ~etic.~si~de Ab ~ 1 ta~ir edilerek tramvay münakalesi te-ı kineler Nazill.iy~ gönderilmeı\: üzere 

ın kardeşını oldurmuştur. Ah -ı ının olunmul?t.ur. gümrü~e gelmıştır. 

- . . '. 

1 

ll 

• 
Itiraf 

Toprağını \'C tacını kurtarmak için eUerini gök yüzüne açıp, hayli 
zaman yağmur bekliyen Negüs gökten rahmet yerine felaket yağdığım 
görünce meşhur ·§emsiycsin: kapadı. Sarayının gümüş mutfak takımla .. 
rını bavuluna koydu ve on milyonluk kalabalık milletini yüzüstü. bıra
kıp kaçtı. 

Londrada yaşamak içm meşhur gümüş yemek takımlarını satan eski 
imparator hatıralarını neşredecek miş. Güneş ülkesinden bugün sadece 
bir hatıra kaldığına göre bunu tescil etmek hakkı da Negüse çok görüi • 
mez. Fakat dünyayı sadece a:Adisababa:. nın kahve \'e sinarnekı tarla • -larından ibaret zannederek fildişinden oyma tahtında çıplak ayaklarını 
on milyonluk bir kütleye öptl':rmekten başka bir zevki ve düşüncesı 
olmıyan insanm ne hatırası olabilir? .. 

Büyük bir dünya hailesinin kah ı·amanı olan Kayser on dokuı yıldır 
Halandadaki .şatosunda münzevi bir hayat geçiriyor. Ömrü beynelmilel 
maceralarla dolu olan Hohen1.olern 'in son taedan hatıratını neşı·ctmedi. 

- Saltanatı bir yıl bil~ sümıiyen sekizinci Edvardın hatıralarını zaptet
mek için bir milyon İngiliı liras: verrneğe hazırlanan Aıneril:an gazete
cileri menfi cevap ald~lar. 

Hayatları hakikaten mühim vı: heyecanlı maceralada dolup taşan \'e 
tarihin de şahısları üzerinde cluracağında şüphe olmıyan insanlar bile 
susmayı söylemiye tercih ederle:ken Ncgüs gibi milletinin manevi ka-

tili olan bedbahtların hatıralarını neşretmelerine hayret etmemek kabil 
midir. Dünyanın gözü önü nd~ cc reyan eden hadiseler kimsenin mcç -
hulü değildir. Bunun içirı Ncgüsün hatıralan da olamaz. Neşredeceğ! şey 
ancak günahlarının itiı·afıdrr. Biirhııu Cnhit 
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~:~~~~----~~----- YIIdönümü dün kutlulandl 

Şehir Meclisi müzakereleri r Siz 
Ne dersiniz?--, 

Mecralar kanaliza syona bağlanacak, hasta nakliye 
otomobilleri her kilometre için 20 kuruş ücret alacaklar Yatak bulunmadiğı için sokakta 1 

gezen bir ak1l hastasının hali §ehir Meclisinin dünkü toplantı-ı rülmüştür. Maarif bütçesi 1 ,H:H ,.1.49 
aında yeniden tesis edilen Mecarii u- lira olarak kabul edilmiştir. faciadır, diyoruz 
mumiye talimatnamesi okunarak ka- Kimsesiz çocuklar yurdu bütçesi 
bul edilmiştir. Yeni mecralar rabıt ka- müzakere edilirken müessesenin mü
nalı ile kanalizasyona bağlanacaktır. dürü doktor Kazımdan izahat isten
Bu işi muntazam şekilde kanalizasyon mi~tir. Ddktor Kazım, çok etraflı iza
şirl,"ti yapacaktır. Parasını, bina sa- hat vermiştir. Müessesede seksen beş 
hipleri verecektir. çocuk vardır. Cürüm işliyerek mi.ies-

B oğaziçinde Rumelivakağında, 
Mehmet isminde kımsesiz, 

gençten bir adam vardır. Bu a • 
dam tuhaf ve ruhi bir hastalığa 
tutulmuş, son günlerde hastalığı 
büsbütün artmış, belı de biikül -
müştür. Hafızasını ve şuurunu 
tamamen kaybetmış olan bu a -
dam sairifilmenam halinde do • 
laştığı için sık sık denızc düş • 
mekte, halk tarafından kurtarıl-

t 
... k seseye düşmüş olan bu çocukların ıs-Hasta nakliye otomobillerine .. 

simetre konarak heher kilometre lahı hal etmelerine çalışılmakla bera-
ıçın her kendileri de muhtelif san 'atkarla

yirmi kuruş alınması kabul edilmiştir. 
Bina vergisinin şehirde dört taksit

te: Haziran, eylul, kanunuevvel, mart 
aylarında, Adalar gibi sayfiye yerle
rinde iki taksitte: Temmuz ve teşrini
san i aylarında, arazi vergisinin iki tak
sitte: Temmuz ve kanunusanide al n~-
masına karar verilmiştir. 

rın yanında çalıştırılmaktadır. Dört 
sene içinde on altı kişi iş sahibi olmuş
tur. Verilen izahat üzerine umumi 
meclis, müdürü te'brik etmiştir. 

Konservatuvar bütçesi konuşulur
ken, müdür Yusuf Ziyadan izahat is
tenmiştir. Müdürün verdiği izahata 
göre konservatuvar on sene evvel ku-

maktadır. .. 

Dünkü reami kabu1e ıftİrak eden Debistanı lraniyan talebesi 

Dün, dost Iranın hükümdarı Şe miştir. Bu nutukta Iranda yapılan bü 
hinşah Rıza Pehlevi Hazretlerinin do yük inkılap hareketleri sayılmı~. ve 
ğurnlarının yıldönümüydü. Bütün 1- bükümdarın uzun seneler yaşaması 
ran bu yıldönümünü 1tutlulamıştır. dilenmiştir. 

Belediye hududu içindeki bütün _ıulmuştur. Tam tahsil müddeti on se
kazaların muhtelif yerlerine konacak nedir. 14 kişi tam mezun olmuştur. 
olan iki bin elektrik lambası hakkında :12 kişi kısmen tahsil görmüştür. 
elektrik şirketile 160 bin liralık bir mu Geçen sene 14 konser verilmiştir. 
kavele akti için belediye makamına sa- Bu sene 9 konser verilecektir. Mües· 

Hiç kimsesi olmıyan bu adamı ma· 
h-alli zabıta memurluğu mahfu • 
zan emniyet müdürlüğünP. gön • 
dermiş, orada zabıta doktorları 
tarafından yapılan muayenesinde 
hastalığı ehemmiyetli görüldü • 
ğünden Bakırköy akıl hastanesi
ne sevkedilmiştir. Fakat hasta • 
ne boş yatak olmadığı ~<aydile bu 
adamı geri çevirmiştir. Şimdi bu 
hasta, gene ayni yerde sokak or
talarında sürünmekte, boş bul -
dukça kayıkhanelerde yatmakta 
ve gene eskisi gibi sık s:k denize 
düşmektedir. Bu adamı hic de
ğilse Darülasezeye göndc~·rnek 
lazımdır. Kimsesiz bir adamın so
kak ortalarında sürünmesine 
meydan vermemeliyiz, yatak bu· 
lunmadığı için sokakta gezen bir 
akıl hastasının hali fasiadır, di -
yoruz. 

Ankaradaki Iran sefarethanesinde ve Nutka Iran General konsolosu Ba:Y 
İstanbuldaki Iran konsoloshanesinde Feruh Han cevap vermiş ve İran teba
bu münasebetle merasim ve resmi ka- asının tebriklerini kabul etmiştir. Me· 
bul yapılmıştır. Merasime Debistani rasimde İran bayanları da bulunmuş· 
haniyan talebesinin söylediği lr~n mil- tur. Merasimden sonra gelenlere Şe· 
li marşile başlanmıştır. Mektebin mü- hinşahın yeni fotoğrafları hediye edil· 
dürü Bay Neş'et de bir nutuk söyle- miştir. 

Tükkuşu fjlosu 
Ankaraya gitti 

Tıbbı Adlinin 
işleri artıyor 

lahiyet verilmiştir. sesenin inkişafı için çalışılmaktadır. 
Maarif bütçesi müzakere edilmiş- Bundan sonra Şehir tiyatrosunun 

tir. lstanbulda ilk mekteplere ehemmi- Karaağaç müessesatının bütçeleri ka
yet verilerek tahsil çağına giren ço- bul edilmiştir. Meclis bugün de topla-, 
cukların muntazam akutturulduğu gÖ-J nacaktır. ----------------... ·~·~-----------------

Türkkuşu filosu bu sabah Ankara
ya hareket etmiştir. 

Adli tıp işleri umum müdürlüğünün 
hazırladığı mukayeseli istatistiklere 
göre, müessesede 190;) yılı içerisinde 
yapılan umumi iş yekunu14,759 dur. 
19:-JH da yapılan umumi iş yekunu da 
17 ,{)()8 dir. 

Eski Zaptiyenin 
temelinde kıymetli 

bir taş bulundu 

Gizli bir yağ 
Fabrikası 
Bulundu Siz ne dersiniz? 

Filo Yeşilköyde Hava Kurumu ve 
Istanbul Türkkuşu erkanı tarafından 
uğurlanmıştır. 

Bir kumpanya Türkkuşu bayramı 
münasebetile Türkkuşu filosuna 20 
bidon benzin ve kafi miktarda yağ he-

Bir müddettenberi yıkalmakta olan Şehrimizde kaçak o arak madem d iye etmiştir. 
ve an kazı toplanan eski Zaptiye bina- yağ yapan bir imalathane ele geçiril - B,. r ka h V e c,. Bu kumpanyanın 700 - 800 lira 

Bu arada, adli tıp meclisinden ev -
velki yıl 2,1 :~2; geçen yıl 2,!)12 karar 
çıkmıştır. 

Morga evvelki yıl gelen iş sayısı :1 lÜ 
geçen yıl gelen iş sayısı :i7H dır. amın temelleri arasında dün çok eski miştir. Bu imalathane Topkapı hari • kadar tutar bu teberrüden dolayı ken 

ve k1ymetli bir taş bulunmuştur. Bu cinde l\lerkezefendi civarında şeyhzade disine Hava Kurumu tarafından teşek- Müşahedehanede evvelki yıl ı 1 1 ~. 
geçen yıl da 1281 işe bakılmıştır. taş yuvarlak ve kısa hurmaları h avi Rebii'nin köşkü müştemilatından bir e n,. ş te s,. n,. 0111 d u11 r d u•• k ür edi l _m_i_şt_i_r. ________ _ 

yazılı bir taştır. Vaziyetten haberdar ahırda bulunmaktadır. Maliyeye sekiz Po/iste : 
edilen Müze idaresi tarihçi Ernest bin lira borcu olan Koço tarafından _ 

Kimyahanede evvelki yıl 824, ge • 
çen yıl 1 :l;) ı iş görülmüştür. 

Mamburi' ye mal u mat vermiş, B. Ma m ,açılan bu imalat ha neyi dayıııı Pandeli ka r d e ş ,. n ,. ya ra 1 a d 1 Bir kamy_o_n_k_cı-zasında bir arnele öldü 
buri taşın bulunduğu mahalle gelerelt idare etmektedir. Bunlar motorioden Bakırköydeki Yahyanın tuğla har-

Bu istatist.iJ.der, her yılın ilk ayın -
dan son ayına kadar geçen muanıe • 
leler hesaplanarak, yapılmaktadır. tetkikler yapmıştır. kilo başına ~ekiz kuruş istihlak vergi- Zeyrek caddesinde kahveci Abdul- manında çalıştırılan :l!J7j numaralı 

Üzerinde'ki yazılardan anlaşıldığına sine tabi Kolza yağı imal ederek ka - lahın ortağı Yeliyi öldürdüğünü, karı- kamyon Eyüpten geçerken telefon di- Mevlüd 
göre bu taş Bizansltiardan daha eski çak olarak satmaktadırlar. Şebeke, ge- sı Emineyi yaraladıg· ını dünkü nüsha- reğine çarpmış, kamyon içinde bul u- \ 
b . d 1 dd b' 1 ı d' ki Tahran büyük elçimiz Bay Enis • • ır evre, mi a an ır asır evve ine ce yarısından sonra gümrük muhafa- mızda yazmıstık. nan arnele Ahmet, düşmüş, ıre e 1 11 

ı d k ' k 1 kaygenin kızı Jale Aka)·gt.'nin ru ı aittir. Bu yaz.ı ar a <(tanrı orusun !» za teşkilatı meıhurları tarafından suç • . kamyon arasında ezilmiş, a dırıldığı 
ı b . .. 1 d Abdull h z k dd d A 1 İ~'İn 22 Mart Pazartesi giinü öğle na· manasma ge en ır cum e e mevcut- üstü yakalanmıştır. Yağlar ve imalat - a eyre ca esın e s- Balat Musevi hastanesinde ö müştür. 3 te 

I 1 h I d k k h · mazıJ7\\ miiteakıp Te~vikiye camiiıı' 
tur. hane eşyası müsadere edilmiş, suçlu - ~n. ı an atın a i a venın. müsteci- Bir tuğla harmanında yangın mevlfıd okutturulacağından arzu cdeıı 

B. Ernest Mamburi bu taşın bir ilah lar hakkında kanuni takibata hacılan - ndır. Abdullah burada Velı isminde Defterdarda Ahmet Cudinin tug·la ·ı·tc· ' b' d 1 1 bilcümle akraba ve dostlarm teşrı 
başını tutan bir sütun parçası veya bir mıştır. ır a. ama ortak olarak ça ışmaktadır. ve kireç ocaklarında dün yangın çık- ri :-ica olunur. ·--
mezar taşı olması muhtemel bulundu- Ayn~. zamand~ .Yelini~ karısı ~mi~e mış, binanın çatısı kısmen yandıktan ' · · · · · · · · · · · ' ' ' ' ' ' · ' ' ' ·- ••· ' 
ğunu söylemiştir. Taş müzeye kaldırıl- Müleferrik : dhe sult kardeşıdır. Velı askere gıtmege sonra söndürülmüştür. Yangının kireç Memurın kanunu ı ~ 
mıı:>,tır. - azır anmakta bunun için de Abdul- 1 k I d k (;\lemur> unKitabı ünvanı altında neşr r 

U.. k d h h d I' I h , ocak arından sıçrayan ıvı cım an çı - ne başlanun ve bütün memurları al:ikadll s ü ar apis anesi tamir e i ıyor a a kahve hasılatından az para ver- t • 1 l t 0ıaıl 
Deniz işleri: -

Tarife komisyonu dağıldı 

Denizyolları tarifesini tetkik eden 
komisyon dağılmıştır. İktısat Vekale
tine mensup komisyon azaları tarife
de .tenzilat yapılmasını istedikleri hal
de der~7yolları idaresinin buna muvafa 
kat etmemesi üzerine mesele lktısat 
:v6'kaletine aksetmiştir. Denizvolları 
Umum Müdürü Sadettin halen Anka
.rada bu işle meşgul bulunmaktıtdır. 
Jşletme Müdürü ZeKeriya da vekRle
te izahat verırnek üzere Ankaraya git
miştir. 

Şirketi Hayriye bir gazi ı o yaptırıyor 
Şirketi Hayriye tarafından Sarıyerde 
vapur iskelesinin yanındaki arsa üze
rinde yaptırılacak balıkçı lokantasın :n 
inşasına başlanmıştır . Inşaat Nisan ayı 
içinde bitirilecek, bir münakasa ile ta· 
Jip olacak kiracıya verilecektir. 

Tersane ve havuzların yeni inşaat 
projesi Ankaraya göttirüldü 

Tersana ve havuzlarda yapılacak yenı 
jnşaatın projesi mütehassıslar tarafın
dan hazırlanarak havuzlar müdürü Ce 
mil tarafından dün akşam Ankaraya 
götürülmüştür . Projeye göre bu işler 

için hükumetten ;) milyon lira isten -
mektedir. Bu paranın 4 milyon lirası 
tersaneye, bir milyon lirası da havuz
lara sarfolunacaktır. 

• 

k 
. ıgı an ası mı ş ır. eden kanunlar serisinin birlncl kitabı 

Üsküdar hapishanesi, tamir edil- me tedır. Bu yüzden aralarında sık sık j'l tl b. · k d .. .. .. k t'l (Memurln Kanunuı görduıo;ü ra,o;bet üzerine 
k k 

ı e e ır a ının yuzunu es ı er b 6 

mektedir. Tamirat dolayısile, burada- avga çı maktadır d · d ikinci defa basılmıştır. Bu kitapta 788 nu i~t · Fatih te Gazanfer me resesın e o- A tl e n 
k hk ı d b K ı . h · maralı Memurin Kanunu ile Vekcıle cr 

i ma um ar an eşi, ocae ı apıs- Evvelki gece kahve kapanacağı sı- turan Muazzez dostu Hüseyin ile kıs- memurin kanunları ve tadlllerile bunlar hll~: 
hanesine gönderilmiştir. rad h lA k · t'kl . kançlık yu"zu"nden ~-avga etmis,, Hüse- kında Büyük Millet Meclisince ittihaz edos~ _ ... . .. ,. .. ..•.. , .•.... .•... ·~ ·-·- a ası at parasını ta sım et ı erı K Fi t p 
,- ' d · " I 1 M · .. .. d hl'k miş kararlar ve tersirler yazılıdır. a ı ı 
1 ~ sıra a gene Veli ile Abdullah arasında ~ın Jı et e uazzezı yuzun en te ı e-~ ta ücretlle beraber 30 kuruştur. Tevzl yer 

ı 16 Mart ı•htı• falı• ı para yüzünden kavga çıkmıştır. Ağız lı surette yaralamıştır. Edirnede Meriç Kitap Evi'dir. _ .... 
kavgası küfüre inkılap etmiş, Abdul- Kolay kazanmanın yolunu bulmuş - ·-·····-············· .. ·······ş;~;;···r;;;~;~stJ 

l6 ~Iartta, İstan'bulun ışgalinde şe lah Velinin küfür etmesine kızmış, ya- Erenköyünde Fırın sokağında otu- 1\ı.antuılltırdı~nı Tepebaşı 
h id edilen kahraman askerlerimiz nı nda taşıdığı bı çağını çekerek Velinin tan Eyüp bundan 1 O gün evvel ken- ıthir1i'~ırfrosu dram kılinında 
için bugün öğleden sonra Eyiipte şe- arkasına saplamı-:,tır. Velinin: disine bir dostundan mektup getiren ukşnm saat 2().SO dıt 
hıtlcrin kabir!eri bn 'Ylda bir :htifal 
yapılacaktır. İhtifalde nutuklar sriyle - Alçak beni yaktı, diye bağırma- Mehmet isminde birisi tarafından do- O M i T 
neeek, !iChitlcrin kabirletinf' çclenk- sına dü'kkan üzerinde oturan karısı E- landırılmıştır. Mehmet getirdiği rnek- beş perde 
ler konacaktır. Bundan sonra resını tupla 1 O lira alarak savuşmuş, Eyüp -

mine kocımuş, kocasını kanlar ic.inde ı· tro;j1 k ' de bilahare bu mektubun uydurma ol- Fransıı ıya geçit yapalaca ·tır. g:-i_rünce: 
0 

t kısınıııdll 
duğunu ve dolandırıldığını öğrenmiş. pere 

TA \ Vi M 

MART 

- Eyvah kocarnı öldüri.iyor, diye 
haykumağa baş'lamıştır. 

M k o un yoktu.r.,.,_, 
ehmedin kolayca 1 O lira kazanma _ .•.. , . , ... , ·- .........•. . · · örı• 

hoşuna gitmiş olacak ki bu sefer de det oyalamış ve karakala haber S 

:10 liralık bir mektup tertip edip gene dermiştir. t"' 
Abdullah bu sefer de elindeki bı- d " 

Ruııır ~ena 
liiö:J 16 Arnbr seııe 

ı ..,.JJ 

Eyübe müracaat etmiş, Eyüp hiç renk Mehmet yakalanmış, hakkın !\ 
ça'kla Emineyi iki yerinden yaralamış-

vermemiş, içeri alıp Mehmedi bir müd- kibata başlanmıştır. ~ 
tır . Bundan sonra Zeyrek caddesinden ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -Mart 

3 

::,ABAli 

~~ ı ~~ 
ö ı ı 1 -
1 ü le 

. lı. 

. H Oti 
,; 2:! 

Resıı.r &Jne 
1~ ... 7 

Unkapanına doğru kaçmaya ba~!aınış- .-"'•----•• S H i tl L E Y T E M P L E " 
tır. Büyllk nıa!;'ukaların tehayyUl ettikleri tip 

JOHN BOLES 
ile Holıwut zarafet kraliçesi 

ROCHELLE HUDSON 
arasında olduğu halde bu Perşembe akşuınındar. itihııren bUyUklerin 

beyeneeekleri ve kt\çUklerin sevecekleri 

SALI Vak 'a mahalline giden ~olis me-
murları Abdullahı Unkapanı köprüsü 

IM 1 1ıbAı"- yanındaki sandallardan birine binerken 

1 

uharrem ---:-. -ıJ. ~ yakala-.,ak istemişler, Abdullah yaka-
3 10 15 lanacağını anlayınca denize atılıp yü-

:----.------:---4 ~ zerek kurtulmak istemiştir. FPkat po-
lf.:i• dı Ak:;-.ıııı ı •1 :ı lisler buna rnğınen kendisini yakala- 1 

:-)~. 1 ;;
8
· ~~·;: -:1 '

1
- mışlardır. \'eli aldığı yeranın tesirile 't " - ı ölmiiştiir. Kadın ha~ ta ı \c ı~aldırıl-

1·) 4·1 18 ll w .t. 
___ __. lıuştır . ~~-----------• 

KIVIRCIK BAŞ 
SAR AY filminda sinemasında 

görrıııet'ek li r. 
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MEMLEKET HABERLERİ 

Trakyada yenideiı 60 mektep 
15 pansiyon yapılacak 

Edirne {Hususi) -Trakyada kül· _ 
tür hareketleri her vilayetin kendi ih
tiyaçları ve bütçelerine göre biraz da
ha genişliyor. Köylüler yapı işlerine, 
Vilayetlerde öğretmen kadrolarına yar· 
dım ediyorlar. Bazı çevrelerde köy 
llansiyonları kurulmaktadır. Yeniden 
~apılacak mektepler şimdiye kadar 
alınan bilgiye göre GO, pansiyonlar 
15 dir. 

Köy eğitmenleri 

Maarif Vekaletinin 10 senelik bir 
~rogramla 20 bin köy öğretmeni ye -
~şti~mek yolundaki kararının çok isa-
etlı bir buluş olduğuna şüphe yok -

tur. Bu sene Trak ya için de 1 00 öğret
men Verilmiştir. Bunlar nisanda Edir
t\ede toplanacaktır. Maarif Vekaleti 
;arafından gönderilen müfettişler köy
ere dağıtılmıştır. Hazırlıklarını Maarif 

vl e Ziraat V ekaJetleri birlikte yapıyor
ar. 

Bu gidişle Trakyada yedi sene son
ta tnektepsiz, muallimsiz köy kalmıya
taktır. 

1(7rakya umumi müfettişi general 
~ım Diriğin Çanakkale teftişinde 

bufettiş umumiyi saran köylüler hep 
u işleri sormuş ve bunlardan hiç biri 

t\e buğdaydan ve ne de ekmekten bah-
&et..... • • 

j"emıştır. 

l .s~anbul ve Edirnede Trakya genç
erı ıçin açılan üniversite ve lise talebe 
rur~~arı muvaffak olmuştur. Bu yurt
ht onümüzdeki ders yılı için biraz da
v~~ Benişleyecektir. Bunun için dört 

ı ayet, bütçelerine yardım parası koy
fntışlardır. 

Kız san'at enstitüsü 

.. Bu seneEdirnede açılan Kız san·at 
"llaft .... d 
t ... ı usu e muvaffak olmuştur. Ens-
ıtun" 9~i7 10() un • yılı için kadrosuna daha 
n k talebe ilave edilecektir. 
~ a .anlığınca üç öğretmen verilerek 
tnıden iki şube daha açılacaktır. 

Etnografya müzesi 

E.tnoo- f .. · · · d'k' b' ... cra ya muzesının şım ı ı ı • 
········· ................................................... 

İzmir fuarı 
hazırlıkları 

~ 1~rnir, {Hususi) - 9~37 İzmir En-
tna I fln 5Yona fuarının bahar çalışmala-

~<t ~başlanması münasebetile Kültür 
da.t. ta ecnebi devletler -konsoloslarının 
~ IŞtirakile mühim bir toplantı yapıl-

ıştır. 

1 

Trakyada yeni yapılan köy mckteplerinden biri 

nası 937 senesi için dar geleceğinden 

gene Koca Sinanın kendi eserlerinden 
(Darülkura) dairesini, vakıflar umum 

müdürlüğü, müzeye devretmiş ve bu, 
Edirne ınüzesine bir kol olmuştur. Bu-

rası etnografya müzesi olarak genişle
yecek ve eşsiz <bir yer olacaktır. 

Kızılcahamamda 
faideli bir 

•• muessese 
Kızılcahamam (Hususi) - Pazar 

nahiyesinde Halk partisi başkanı ile 
nahiye müdürü Süleyman Konukçu
ııun teşebbüsleri sayesinde bir doku-

ma tezgahı kurulmuş, rnuhitin yoksul 
kızları burada çalıştırılarak seEaletten 

kurtarılmışlardır. Şimdi bu müessese
nin sermayesi arttırılmış, Kırşehrin -

den de usta getirtilerek faaliyeti geniş
letilmiştir. 

Kızılcahamamda yol faaliyeti 
Kızılcahamam (Hususi) - Kaza 

dahilinde inşasına başlanılan yollarda

ki faaliyet kışın fazla şiddetli olmasın
dan muvakkaten tatil edilmişti. 

Yeni yapılan şose Kızılcahamam ile 
Ankara arasındaki mesafeyi kısaltmak
ta, 98 kilometrelik yol 60 kilometreye 
inmektedir. Havalar düzeldiği için in
şaata derhal başlanması kararlaştırıl -
mış, kaymakam Vasfi Kolçak yola 
arnele sevketmiştir. Belediye de kasa
ba dahilindeki yollara ağaç diktirmek
tedir. 

Atatürk rejiminin sevgi ve kuvvet 
kaynağı olan Halkevleri bu sene daha 
çok genişleyecektir. Kırklareli ve Bu
baeskide hemen yeni plan üzerinde 

inşaat başlamıştır. Biga ve Vize için de 

hazırlık yapılıyor ve çalışma program· 

ları her tarafta gittikçe gen işliyor. 

J !üçük m( mi ek et haberleri 1 -- -----
Trakya iktısat müşavirlifi 

Ankarn (Hususi) Memuren Iğdıra göndc -
rllmlş olan 'I' • .ık ya umumi müfett1şllğt iktı
sat müşavirl Şükrü Kasapoğlunun yerine 
vekfıleten İktısat Vekfıletı mürakıp komlser
lerden Mahmut Vardar tayin edilmiştir. 
Mahmut Vardar bu hafta Edirneye hareket
le vazifesine başlıyacaktır . 

Tokatın yeni bütçesi 614,908 J.ira 

Tokat (HustL<;i) - Vall Faik Ergun'un rlya
setınde toplantılar yapan umumi meclis çn -
lışmasını bltirerek dağıldı. Daimi encümene 
İbrahim İnan Reş:ı.dlye,Abdullah Güngör 
Erbaa, Sıtkı Ergin Zile, Abdullah Canikil 
Tokat ayrılmıştır. 

1937 bütçesi 614,908 liradır. Yol parası 6 
llrn olarak tesbit edildi. 

Bursada bir yaralama vak'ası 

Bursa (Hususi) - Gemlik hanında kfttip
lik yapan Hasan, Harnal Mustafanın tecavü
züne u(trayarak bicakla üç yerinden yaratan
mıştır. Bacag-ından, kolundan ve karnından 
yaralı olan Hasan hastaneye kaldırılmış, 

suçlu Mustafa ynkalanmıştır. 
Zile Halkevinin faaliyeti 

Zile <Hususil - Halkevi kütüphane kolu 
b~an!ı~ına seçilen Seyfettinin gayreti sa
yesinde az zaman içinde 250 kitap tedarik 
edilerek kütüphane zenginleştirl!miştir. 

Müzik kolu heveskar gençlerden ve mek
tep talebelerlnden müteşekkil bir enz vücude 
getirmiştir. Dll, edebiyat şubesi ise muhtelif 
vesUelerden ıstırade ederek halk şaJrleı Inin 
eserlerini blr araya toplamakta ve mütchas
sıslara konferanslar verdlrllmektedir. Evde 
av ve atlı spor teşkilatı da yapılacak yakın
da tao.Uyetc geçilecektir. 

Bitlis Belediye hey'eti 

Sayfa S 

Bir kasap sarhoşlu !<la 
kardeşini öld ·· dü 

Sivas (Hususi) - Burada sarhoş ·ı 
luk yüzünden bir cinayet olmuş, bir 
kasap kardeşini öldürmü~tür. 

Kasap Ragıp ve lhsan isminde iki 
kardeş bir gün dükktmlarını kapadık
tan sonra beraberce kafayı dumanla
mıya karar vermişler, bir yere gidip iç
rneğe başlamışlardır. İki kardeşin ih
tiyar analarından başka kimseleri yok
tur. lhsan nişanlıdır, yakında evlene
cektir. 

Iki kardeş oturup içtikten sonra lh-, 
san: 

- Şuradan şeker, filan alalım de -~ 
miş, ev için bazı mübayeatta. bulun -
muş, ikisi birden evin yolunu tutmuş· 
lardı. 

Evlerine iki yoldan gidilmektedir. 
fhsan eve Kaputbahçe tarafından gidil
mesini teklif etmiş, Ragıp diğer yol -
dan gitmek istemiştir. Bunun üzerine 
aralarında münakaşa çıkmış, Ragıp 
kızmış, elindeki paketleri yere atmış, 
İhsan da: 

Ulan fazla ileri gidiyorsun, senı 
yaraları m ha ... demiş ve şaka olsun 
diye elini pantolonunun arka cebine 
atıp tabakasını çıkarmıştır. 
İhsan Ragılbı bir buçuk yıl evvel yara

ladığı için Ragıp korkmuş ve lhsanın 
tabanca çıkarmakta olduğunu sanarak 
o da belinde bulunan biçağına el at • 
mıştır. Aklınc.!a biçağını kını ile çekip 
lhsanı korkutncak ve tabanca çekmesi-

Kasap Ragıp şimdi ağlayıp 
dövünmektedir 

ne mani olacaktır. 
Biçağın kınlı olduğunu sandığı için 

bunu lhsanıo kasığına doğru sallamış, 
fakat kınsız olan biçak sapma kada~ 
İhsan ın kasığına girmiş, lhsan: 

- Ne yaptıJ1 kardeş, öldürdün beni 
demiş ve olduğu yere yığılıp ölmüş " 
tür. Ragıp yakalanmıştır. Şimdi müte· 
roadiyen ağlamaktadır .. 

- Sarhoşlukla kardeş katili oldum. 
Ihtiyar anaını kimsesiz kapı ardında 
koydum, diye dövünmektedir. 

Bir kıskançlık 3 kişinin 
canına 

Sivas (Hususi) - «lnceağıı kö • 
yünde üç kişinin ölümü ile neticelenen 
bir cinayet işlenmiştir. Hadised e ismi 
geçenler ((lnceağH köyünde :{2 yaşla
rındaki Pembe onun kocası 55-GO yaş-
ları arasında Recep çavuş. kardeşi Sa
rı Hasanbu aileye mensup olmayan 
fakat bunlarla iyi bir surette dost ge
çinen Arnavut oğullarından Süley • 
ttıand ır. 

Söylendiğine göre Süleyman Recep 
çavuşun karısı Pembeyi gizliden giz
liye sevmektedir. Her k ve ekin zaman
larında birbirleri ile buluşmakta gönül 
sevgilerini tatmin etmektedirler. 

Recep çavu~ Süleymanın Pembeye 
gizli bir aşkı olduğunu haber almıştır. 
Lakin vaziyeti hiç belli etmemekte, 

maloldu 

\ 

( 

,. 

İhtiyar Recep genç karısı uğruna iki 
kişiyi nıezara gönderdikten sonra ken 

disi de bu yatakta can verdi 

Süleymana karşı esl<.i arkadaşlığını tür. Fakat kendisi de bu boğuşmada 
ttı\ıhafaza etmektedir. Fakat Süleyma- karnından ağırca bir yara almıştır. 
ns öldürrneğe kafi olarak karar ver - Pembe ifadesinde: 

miştir. V: hadiseyi hazırlamak üzere 1 _ Kocam evde yoktu. Süleyman 
de kardeşı Sarı Hasanı yanına alarak bana taarruz etti. Ben de Süleymanı 
<<Men» köyünde bulunan ve altı ay öldürdüm. Demekte ise de yapılan 
evvel vefat eden dayısı ailesine baş tahkikatla Pembenin katil olmayıp 
sağlığa gideceğini evine ve köye haber esas meseleye Recebin müdahalesi 
vererek sabahleyin köyden uzaklaş - meydana çıktığından Recep tevkif edil
ınışlardır. Fakat Men köyüne gitme - miştir. Hastanede tedavi altına alın • 
tnişler, Bingölden geri dönmüşler, kim- mış olan Recep de bir müddet yaşa 
seye haber vermeden doğruca kendi dıktan sonra ölmüştür. 
evlerinin samanlığına girip saklanmış-

ttm Belediye, lzmir 937 fuarını realize 
lai' ek için muhtelif kaynaklardan, vi
ku et Ve belediye bütçelerinden ve hü
Vi~etten mühim tahsisat alacaktır. 
haş?et paviyonlarının inşasına derhal 
lira anacak, sergi sarayı için 150,000 
ftta sarfedilecektir. Kapalı sergi sarayı, 
'ra tcıJı.k sahasında en son tekamüller 

ı lardır. 
1 Süleyman Recep çavuşun evde ol-
1 tnadığı ve köyden gittiğini duyunca 
1 akşam ezanından sonra Pembenin yaz
Itık darnma gelip girmiş, iki kardeş de 

Gazeteleri ===== 
----~ Okurken 

~nda gösterilmektedir. 
tqkt Ueırın bütün yolları asfalt yapıla
tc:ı11 ır. Ayrıca bütün paviyonların be
'lırı arrne olarak yapılması için tertibat 
l'tıirı ~Ştır. F uarın tertibatı, tahtezze
'-'e b anallar vasıtasile temin edilecek 
ltteılı. işe nıühim bir tahsisat ilave edi

ıttır. 

Bitlis {Hususi) - Son günlerde havalar çok müsait gitmektedir. Bele

diye meclisi şubat toplantısında Bitlisi alakadar eden ve bir çok ihtiyaçları
nı önleyen faydalı kararlar vermiştir. F otografta ortada solda Bitlis valisi 

F ehmi Süerdem, sağda Bitlis belediye reisi Su ph i Menteş, ve belediye azala
rı ile belediye memurları görülmektedir. 

~i:' liasan . Bev şimdi de 
• Şe w' 

'i kcşretm'şler .. 
- Bir insanın ne kadar 

ya§ayacağını 
- Hemen anlayıveriyor

larmı§! 
. Hasan Bey - Bana ne 
söylüyorsun dostum! Taksit 
le eşya satanlara söyle!. 

bunu görmüşlerdir. Onlar da arkadan 
dama girmişler, Süleymanın üzerine 
atılmışlardır. Süleyman üzerinde ta -
fıdığı meç ile Sarı Hasanı öldürmü~, 
Recep çavuş ta elindeki mavzerle iki 
el ateş ederek Süleymanı öldürmiiş -
_..... ... .....---............... ··------

Bursada spor harek'dtleri 
Bursa {Hususi) - Çekirge ile A

cemler arasında tertip edilen on beş 
kilometrelik bisiklet yarışı intizam i -
çinde nihayetlenmiştir. 

Yapılan kır koşusurıda da birinciliği 
Acar idrnan yurdu ile hariçten mi.isa
bakaya iştirak edenlerden birinciliği 
Etem, ikinciliği Osman, üçündilüğü 

Rasim almışlt: ·dır. Bursada spor ha -
reketleri !başlamıştır. Müsabakalarda 
vali Şefik Soyer de hazır bulunmak • 
tadır. 

AKŞA!\1 - Bahar erken geldi. 
- Sahi mi? 
AÇIKSÖZ - Karısından şildi.yet 

çi. 
- İlkbahar masraflarının kapısı 

açıldığı bugünlerde kim şikfıyetçi 
değil ki.. 

'l'AN - Bir kadın güzellık davası 
açtı. 

- ll<'psinin davası bu değil mi? 
SON 'J'ELGRAI<-. - İfş::ı edilen 

ha ıp plam. 
- Bır av e\·v{' ki guzetelerde 

vardı. Okumr:y3 Iü:zum yok. 
KCRUN - B<:'~ okk.ı sabuna bir 

sütun yazı. 
- Kirli camaşır yazısı mı idi? 
CUMHURİYET - Üç sinek bir 

öküzü bir arslandan çabuk yer. 
- Evet! Hatta bir yılan da kosko 

ca bir fili yutar. 
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Maden kömüründen sonra manga! kömürü meselesi de ele alın· 
malıdır. MangaJ kömürü mesela Fransada hem köy halkı tara· 
fından, hem de sanayide kullanılır. Bunu iyi yapmaaını öğretmek 

bizde çok faydalı olacakbr. 

Soıı zamaıılara kadar· ev if} erinde kullanılır yeglne yakacak 
maddesi diyebildiğimiz odun 

Ankarada bir kömür sergisi açınağı petroldan çıkanlan benzin yerine ma
düşünenler çok isabet'li hareket et • den kömürü ve (linyit) ten istihsal e· 
mişlerdir. dilecek (karbüran) ı kullanmağı ter • 

İçinde bulunduğumuz madcU terak- cih edecekleri şüphesiz gibidır. Bilhas· 
ki devrinde kömür, sanayiin başlıca sa Almanya gibi petrol kuyularına ma· 
gıdalanndan biri ve belki birincisi - lik o1mıyan ve fakat kömürü pek bol 
dir. Hatta vapur ve şimendifer gib1 dıan sanayl memlekerterinde, kömür 
vesaiti nakliyede kömür yerıne yavaş benzini günden güne petrol benzininin 
yavaş (mazot) gibi mayii mahrukatın yerini tutacaktır. 
kaim olmasına rağmen kömür gene Görülüyor, ki kömür günden güne 
dünyanın sanayileşüği bu cievırde ha· kıymeti artan bir maddedir. Bu itibar
vayici zaruriyenin başmda gelmek şe- la Türkiyenin de, sanayileşme yoluna 
rcl ve meziyetini kaybetmemiştir. girdiği bu devirde kömüre layık oldu· 

Mesela bugün İngiliz ticaret gemıle- ğu ehemmiyeti vermesinden ve bu e • 
rinin yüzde ellisinden biraz fazlası ~emm.iyeti göstermek için Ankarada 
mayii mahrukat kullanmaktadır. Şu bir de kömür sergisi açmasından tabii 
halde yalnız İngiliz bahriyesı yüzün • ve makul bir şey olamaz. 

Bir oyuncak ve Ispanya 
. Çocuğuina bir oyuncak aldım. Oyun
cağı tarif e~yim: 
Kalınca bir 'telin iki yanına teneke

den iki adam koymuşlar. Telin tam or
tasında da bir yay var. Yaya basılınca 
sağdaki adam soldakine bir tokat vu
ruyor. Yay bırakılınca duruyorlar. Tek 
rar basılınca da bu sefer soldaki sağ
dakine tokadı vuruyor. 
Oyuncağı eve getirdim. Çocuğuina 

verdim. Oynamaya başladı. Bir hafta 
lık gazeteler önümde duruyordu. Ço
cuğum oyuncağiyle oynarken, ben de 
bunlara bir göz gezdireyim öedim. 

Bir hafta evvelki gazetede gözüme 
bir serlevha ilişti: 

e:İspanyada hükumet kuvvetleri sorı 
darbeyi vurdUlar.• 

Erte!li günkü gazeteyi açtım: 
cFranko ordulan galip.:t 
Daha ertesi günkü gazetede: 
e:Hüktırnet kuvvetleri kazanıyor.• 
Daha daha ertesi günü: cFranko ar· 

tık İspanyaya sahip olmuştur.• 
Dünkü gazetede de: 
cHükO.met kuvvetleri son za!eri el

de ettiler.• 
Gözüm çocuğun oyuncağına kayd;. 

Çat.. teneke adam ötr!kine tokadı. at
mıştı. PaL. tokadı yiyen de bir tokat at 
tı. Çat, pat ... karşılıklı tokatıasma de. 
vam ediyordu: 
Oğlum oyuncağına baktığıını görün

ce: 
- Baba. dedi. bunlar hep böyle to-

kat1aşacaklar mı? 
- Evet oğlum. 
-Peki ama ne zamana kadar: 
Elimdeki gazetedeki İsp3ny:ı haber

lerine ~öz gezdirerek cevap verdim: 
- Sen yava bastıkça, galib:ı ila ni

haye tokatlaşacaklar. 
İM<;F.T 

Y eldeğirmeni cinayetinin 
ruşmasına devam edildi 

Mıratın. ölümüne sebep olan mektubun katilin 
kardeşi tarafından yazıldığı anlaşıldı 

Yeldeğirmeninde kansı Miratı. ge- dığı anlaşıldığı anlatılıyordu. 
çimsizlik neticesinde tabanca kur~uni- Bu zarf, Mehmedin karısının, ko
le öldürmekten auçlu sabık şimendifer casının elinden neler çektiğine dair ak.~ 
memuru Mehmedin duruşmasına Ağır rabasından birine göndermek üzere ha 
cezada dün devam edilerek, odada yır- zırladığı bir mektubun zarfıdır. Mirat, 
tılmış olarak bulunan mektup zarhna zarfın üstünü kocasının küçük karde
ait tetkik raporu okunmuştur. şine yazdırıp, mektubu postaya gön-

Bunda, zarftaki yazının, suçlunun dereceği sırada, Mehmet içeriye git" 
küçük kardeşi Bekırin el yazısı oklu· miş, mektubu zorla alıp yırtmış ve kel4 
ğu, çocuğun mektepteki el yazılarına dıncağızı öldürmüş. Davanın sevk şe~ 
uygun düştüğü, zarfın va.k' a sırasında line göre, vaziyet budur. 
Mehmedin çekmesile yırtıldığı, yoksa Ha'kyeri, bazı tetkikat için durur 
evvelden veyahut sonradan mı yırtıl- mayı başka güne bı.raktl. 

Kalfasının malını !Belediye kapıcısını 
satan herher ustası 1 döven suçlu 

Y orgi isminde genç bir berberin, 
eskiden yanında çalıştığı berber Zey
nel aleyhine açtığı bir davaya, ilcinci 
cezada bakılıyor. 

Y orgi, onun dükkanına çalışmağa 
geldiği zaman ustura, ön1ük, makas, 
'kayış vesair berberliğe ait takımlarını 
da getirdiğini, fakat bir gün dükkana 
gelince. kepenkleri inik gördüğünü, 
ustanın bu işi bırakıp dükkanı kapat
tığını öğrendiğini, ancak kendi berber
lik takımlarını alamadığını ileri sürü
yor, <tkendisine müracaatla istediğim 
halde vermedi. Sonradan i~ittim ki, o 

Sabahleyirf' saat sekizde beledir' 
dairesine girmek istemesi üzerine, ketl"' 

disine bu kadar erken daireye girile-: 
miyeceğini söyliyen ve engel olınak 
İsteyen odacı Cemilin yüzüne yutıl" 
ruk savurmaktan suçlu lzzet, ciirrrıii 
meşhud kanununa göre üçüncü sulh 
cezaya getirilmiştir. 

lzzet, sorguya çekilirken acayiP 
bazı hal ve tavırlar a1mış, garip bati 
lakırdılar söylemiş, bunun üzerine de" 
li olduğu zannı hasıl olmuştur. lz.ıet, 
muayeneye gönderilmiştir. 

-·· ...... ··-··· .. ·························· ............ ..-
··················-···•••••••••••••••••••• ................... zaman yanında çalışan arkadaşım bet• 
d('n kömürünü n, odun ve mangal kÖ • 

1 
her Salime, be~ lira mukabilinde sat

mü~ü yerjne kaim olmasını, biihac;!o':a 1 m ış. n diyor, cezalandırılmasını ve ta
bu bolluk ve ucuzluk temin C'debilir. kımlarının alınmasını istiyor 1 

den, İngiliz kömürü yüzde elli nisbe- İktısat Vekaletini bu sergiyi nçmağa 
tinde mahalli sarfın<ian mahrum ol - sevkeden diğer bir saik te memlekette 
muş gibi hatıra gelir. Bunun1:ı bera • umuru beytiyede de kömür istin.aline 
ber İngiltere kömür madenierinde is - halk,ı alıştırmak-tır. Maamafih. halkı mümki.in mı:>ctebe 
tihsalat azalmadığı gibi İn~ilız kömür Bizde eskidenberi urouru beytiyedc maden kömürü ku11anmağa alıştırmak· 

Dava edilen eski ustası, iddiayı doğ 
ru bulmuyordu. 

Tayyör modeli 
ihracatında oonakus değil, tezayüt b;le yalnız odun ve odun kömürü kullanı- la manE!al kömüründen de büsbütün Y orginin gösterdiği berber Salim 
vardır. lır. :M.aden ~ kok kömürü kullanan· mü-;tağni olamıyacağımızdan d:ı emin "t olarak dinlenildi. Bu genç, «ev· 

olalım. b Bunun da sebebi mayii mahrukatın lar pek nadirdir. ıce yanında çalıştığım bu usta, ana 
bir çok yerlerde kullanılmasına, yal· • Bundan dolayı halkımıza kimsenin Bir kere mangal kömürii, öyle zan • bu takımları getirdi. B~ lira ödünç pa-
nız ağır yağlar ile i.şliyen meşhur (di- k~ba~at bu1m~ğa da ~akkı yoktlı~. \ü~- ncdildi{!i gibi Avrupada hiç kullanı I ·1 ra istedi. Takımları, rehin olarak bı
zel) rootörlerinin her gün biraz dah:ı ku bızde eskıdenberı maden komuru- mıyan bir nesne değildir. Mang::ıl kö- raktı. Bunlar şnndi evde duruyor. Beş 
tırtmasına rağmen ağır sanay~de kuv. nü halkın kullanabilmesi için hıç b:r ı mürü me!o':ela Fransada hem köv ha!kı lirayı vermediği için, takımları muha
vei muharrike olarak gene başlıca kö· kolaylık gösterilmemiştir. tarafından. hem de sanayide kullanılır. faza ediyorum. Maamafih, bu paranın 
mür kullanılmaktadır. Ağır sanayi ise Türkiyenin en zengin kömür ma • Hatkta. ~rab~~da mangdal ~~~ür1ü yap- bence fazla bir ehemmiyeti de yokl» 
dünyanın hıer yerinde her gün daha zi· denlerinden .:birine malik olmasına ma ıçın ızım çamur an ı.ınn ar ye - d d" 
yade inkişaf ediyor. rağmen bu madenlerin, sa~r bır c;oi< rine madeni fırınlar vardır ve bu fı - e ı. . . 

Mesela harp eslihasının baslıca muh- menabii servetimiz gibi ecnebiieı in elin rınlan fab,.ika!ar imnl ede!"ek satar. Berber Miço da, okunan ıfadeaınde 
taç olduğu madde demir y~ çeliktir, de bulunması, Tü~ halkını maden kö- Fransada gal kömı.irü kövle ·d 

1 
ccYorgi dükkfına geldiği zaman, kendi 

d 
. ı · ~. t k man • ı e be . . . l emır ve çe ıgı opra içinden çıkarıp mürü kullanmaktan menedecek sebep- ev işlerinden maada. son zamanlarda takımlarını da bera: r getırmıştı)) yo • 

madcn haline getirmek içl\1 kömür lerden biri idi. Nitekim d::ıh:ı dört beş (Gazgene) ler, matörlerde benzin ye-l lu ~ahitlik etmişti. 
kullanmaktan başka çare yoktur. sene evvel Terkos şirketinin ecn('~> c· rine kullanılmaktadır. Bunu kullanan Takımların değeri araştırıldı. Hep-

Diğer taraftan kömürden terkibi linde bulunması yüzünden, İstanbul otomobillerde hususi tet:"t,hat vardır sinin I 2 lira tutan olduğu tesbit edii
benzin imali usulü bulundui!undanberi halkının en ziyade mahrum oldt!ğU Bu tertıbat ile man~al kömüt~nden is: di. 
kömürün kıymeti bir kat daha artmış· şey (su) nun teşkil etmes: ~ibi. tihsal edilen f!az tıpkı benz:n gibi 0 - Müddeiumumi Sadrettin, dava e-
tır. Kömürü (müvellidülmn) landır • Şimdi ise hükumet kömür madı:>n • tomobili tahrik ~der. dilen berbere ceza istedi. 

mahrukat biraz daha tckemmü~ ettiril- mürü hem bol k ,. ·henı de u- Hatta Fransızlar bir aralık mangal Cezaland\fılması istenilen, «ben, 
mak suretile istihsal edilen bu rr.ayii lerimizi ele almakla hiç şüohes:z kö • ı 

çı arma..,a. k" ·· ·· b"l k --1- k If 1 1 dıği taktirde tayyare ve ':>il.>mob;Uerin cuz satmağa gayret edecekt~r. İşte ma- ·omuru gazını, otomo ı \:e ~myon - suçsuzum. Bu C8Ai a a arım a aram 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lu~b~büllin~nz~y~ıne~ame~e~ktır.lk~~~mu~~~~~~ = -~ derek benzin ithala lından kurtulmrık 'kumpası lkurmu~larl» yoilu müdafaa-

UL 
"Ben annesini 
Seviyorum, kızı da 
Beni seviyor, 
Bartından, altında T harfi ile baş

lıyan bir imza taşır bir mektup al -
dım. Öyle bir mektup ki üzerımde 
bir .• lfıtife tesiri yaptı. Hülasaten di· 
yor ki: 

Altı yı1 önce evli ve iki çocuklu 
bir kadınla tanıştım. Kocası sarho • 
şun biri idi. F~at kadmcağız mah· 
kemeye gitrnek korkusıle bu adam
dandan bir türlü ayrılamıyordu, ni
hayet bıçak boğazına dayandı. ay -
nlacaktır. Fakat bu arada kadının 
15 yaşındaki kızının beni sevm~kte 
olduğunu öğrenmiyeyiın mi ?r, 

* Hesap ediyorum. 15 yasındJ kızı 
olan bir kadın 35 yaşını aşkındır. O
na gönül bağlıyan erkek te 4~ lik ol-

mak lazım, akşam güneşi diyece~un, 
dilimin altında başka kelnneler de 
var, fakat dedim ya ... Mektup üze
rimde bır ]atile tesiri yaptı. 

* Üsküdarda oturan Bay (A. A. T.) 
benden soruyor: 

1 - Sevişilerek kurulan bir yu · 
va ölünciye kadar devam eder mi? 
Yoksa günün birinde yıkılmıya 
rnah'ki'mı mudur? 

Okuyucuma kısaca söyliyeyim: 
Aşkın ilk alevi ve şiddeti ile kalma. 
sı mümkün değildir, günün birinde 
yerini kuvvetli ve sönme·~ bır dQ .... t· 
luğa bırakacağı muhakkaktır. Fa · 
kat dostiuklar da karşıhkh men • 
faatler ile ba~lıdırlar. E~er aşka is
tinat ederek kurulan yuva, yc.1pılı)' 

esnasında maddi noktaları da ihmai 
etm~miş ise ilanihaye yaşıyacağın -
dan emin olabilirsiniz. 

TEYZE 

içın pek çok tecrübeler yaptılar ve d b 1 d 
bunda az çok muvaffak ta oldutnr. H . k 26 t t t.t d ı 

a u un u. 
ey et ararını mar saa ".1: e 

İşte bu sebeplerden dol::ıyıdır, ki bildirecektir. 

manga! kömürü Fransada bıle revnç ı-··~-··-··-···-----·--····---
bulan mctalardandır. Bize gelinc:, ek- 1 decek vesaite teşebbüs etmesi çok mu· 
seriyetle bir evin bir odasına sı'?man vafık olur. 
fakir aileler vardır Bu fak:r aıleler ı 
içın manga! kömürü, ekmek kadar, Mesela en iyi manga1 kömürü, kom~ 
hatta kışın ekmekten de mühim ha -, şumuz Bulgariısianda yapılmaktadır. 
vayici zaruriyedendir. Böyle bir oda - Onun için İstanbulda Bulgar kömürü 
da.~i .fakir bir aile günde bir okka kö- pek makbuldür. Şu halde Türkıye kö· 
~~u~ ıl~ .h~m odasını ısıtır, hem yeme - mürcülerine de mangal kömürünü Bul-
gını pışırır, hem de çamaşınn. yıkar. . ta d ld • ti"b· · · ~ -~ 
B

.. ı f k. il 
1 

d k .. .. .. garıs n a o ugu 6ı ı ıyı yapmagı og· oy e a ır a e ere ma en ·omuru 
kullandırmağa imkan yoktur, çünkü retmek ve iyi yapılınıyan kömürleri 
oturduklan evlerin ve odaiarın soba salılığa çıkarmaktan menetmek gibi 
tertibatı mevcut değildir. Esasen on tedbirlerle mangal kömü:ii sanayii • 
okka maden kömürünün isini o mik • ınızin de yükselmesi temin edilmi~ o
tar mangal kömürüne gördürrneğe im· lur. 
kan olmadığı gibi, b:r okka mangai 
kömürünün işini de bir okka maden 
kömürüne gördürrnek mümkiin deği!. 

dir. 

Bir taraPan maden kömürünii mem· 
le'<ette tamım ilc beraber di~er taraf
tan manga! kömüründen de boyle vaz 
f!?Çmeğe 1mkan olmadığına göre, bize~ 
Iktisat Vekilietinin bir de manga• kö
mürü imalini ve istimalini ıanzım e -

Bir maden kömürü sergisi açtığımız 
sırada işte bu mangal kömiirü mese • 
lesini de ele almakla hükumctin mem· 
lekctin iktisadiyatma hizmet etmiş ol
duğu kadar, halkın ve bilhassa fakir 
sınıf halkın en mühim ihtiyaçlarından 
birinin de kolay ve ucuz tecarikini te
min eylemiş bulunacağı şüphesizdir. 

** 

3ıcBS" 
Raglan koliu tayy6r. Ca.ıtetin Y rııl' 

na ve ön etelderine kadifeden cbll•Ö ~ 
geçiri:lmlştir. Bu bandın rengi ts)') .p 
rün aynidir. Yalnız biraz daha l<~ıJJI' 

· kell8 
dur. Ayni parçadan ceplerın }{!ld)' 

da konulmuştur. Sentörü de bU rı~ 
d .. dnıe M 

fedendir. Toka yerine U:o·- dul' 
muştur. Göğüs üzerinde görüleJl ysP 
meler tayyörün kendi kumaşınd.~ll rirı' 

.. b dı.n uzc 
tırılrrnştır. ünde kadife an ı vJf· 

1 · · ç1 k .. ··k bı·r y::ıkaS açı an sıvrı u u ·uçu dı.lt"' 

Ceketin etekleri daima bi rat açık C< .,il" 

B kil 
.. 1 bır deo • 

maktadır. u şe guze · 

lik tir. 



16 Mart SON POSTA 

CMATBUAT HATRALARI=t "Bu gece de 
Sahneye 
Çık~-caksın ! , H A •t ''B .. d amı , en ruyam a 

bile böyle bezeyan Ingilterenin tanınmış 
aktörü, ölürken 

zevcesindt'n bunu istedi 
Londra, 1 2 (Mart) - Bu gece Kral 

tiyatrosunun büyük afi§i ateşten harf
lerle gaıe cCennet geçidı• piyesinin 
oynanacağını ilfuı ediyordıL Bu afişin 
altmda gene elektrik ampullerinden 
yapılmış daha büyük harflerle b~lıca 
:rolü bemıutat Mary Tempestin yapa. 
cağını ı an ediyordu. 

diyor 
Plorinalı elinde Hamidin mektubu oldugu halde bomba 
gibi içeri girdi. Çok kızmışlı. ·Teessüfler ... Diye bağırdı, 

beni üstadın yanında mahcup ettiniz ! • 
- 2- (*) 

Gene böyle bir akşam gazet~ dönü-j 
§Ünde Ekrem Vecdet, 03man Cema~. 
Sa. t Hikmet ve ben, Filo:in.ahyı E -
ltıinonü meydanma bıraktık. 

A:lah. rahmet Eyles n Sait Hikmet, 
d ha evvel de SÖ.) led. ğun g·bi bariku
l&de zeki oldu· kadar çok kuvvetli 
buıuş~ara da malı1di. Filor:nahnm bi -
~iın tap ve takatımızı iflas ettiren be.. 
liığatıne karşı bir latifede bulunmağı 
Ortaya attı. Osman Cemal de muziplıki 
te ondan aşağı kalır insanlardan de -
ğUdir. Aradan çok zaman g~ ol -
duğu için şimdı bu latifenin hangisi 
tarafından teklif edildiğinı layıkile ha
tırlıyamıyorum. 

Mesele şu idi: 
:Nazım Bey, bize mütcmadiyen dev -

tiıı üstatları olan Hamitle, Fikretle, 
Cenapla, Sami Paşazade Sezai Beyle 
Olan yakm muarefelerinden bahseder
di. Ve ikide birde redingotm1un iç cep
lerine ellerini daldırarak oradan çı -
ltardığı küme küme mektupları bize 
iôsterirdi: 

- İşte bu üstadı azam Hclınidin. 
- İşre bu Tevfik Fikretin. 
- İşte bu Cenab Şehabeddinin. 
- Bu da Sami Paşazade Sezai Be -

l'in. 
Fi!hakika bütün bu mektuplar bu 

saydığım üstatların kendi el yazılarile 
~~Zrlı idi. Bunda hiç bir fcrdin tered
tUt ve şüphesi yoktu. Fakat o, bu mek
bUPları, her geld ği akşam birer vesile 
~larak bize okurdu. O derecede ki, 

~~r an geldi, onun yanındaki edebi soh
~tlerimiz arasında bu dört üstadın 
lsimlerini ağzımıza almaınağa çalış -
lık. Hatta bazan Osman Cemal bir 
Biircü lisan1a · cCenap• derken Filori
ll~lınm elini eebine soktuğunu görür 
gorınez birden irkilip dilini değişti -
ter ek: 

- Evetı Cenab, Cenab ... Cenabıhak 
~ büyüktür. Hikmetinden sual olun-

ı. .. 

lahl:>i~e dilini ve sözünün mecrasını 
Vıl ederdi. 

~ M~barek şiir kralının elbisesi alela· 
l'ile b:~ elbise değil, iki şişkin iç ceple
ltı ustat ve meşahirin birer seyyar 
b ektup kütüphanesi idi Belki de o, 
~tı için elbise olarak daima gayet 
\> ı. ve geniş redingot giymeği tercih 
tk· ıti~·at etmişti. Cisminin ve cirminin 
h·1 ınısli olan elbisesine rağmen ce -
§~~~eki mektuplar ona mahmut bir 

ıl veriyordu. 

tir~!hayet ona karşı tasmim edilen la -
e şu şekilde kararlaştırıldı: 

ıa;bdülhak Hamidin müşaşa ve tan
~ alı üslubu taklit edilerek bir şiir 
ltıa:ılacak; bunun, Harnit Beyin gayri 
lte Un~~ir bir şiiri olduğu söylenecek, 
tlı:dısıne arı.ıedilip muvafakati alın -
sa tan sonra (Şe hap) da neşrine mü -
IU.~des! alınması için kendisinin tavas-

u rıca edilecekti 

~ 0 gün bunu aramızda tesbit edip 
l'ıl~Zırn Beyi Eminönü meydanında bı
lsr tıktan sonra Sait Hikmetin cebir ve 
~t,_~tile Balıkpazarına do_ğru dümeni 
lıa ık. Ve onun ısrarile orada bir rney-

tleye m d"k b ,· b.r .. ı . 
tab e\ ır, mutareke devri olmakla be
asker Balıkpazarı, meyhaıreler~ imar 
İleı~:lerinin sokulamad1ğı yerlerdir. 
lar 1 sokakları eciş bücüş d:ırlığı on -
lle~ Otaya gi:rmekten korkutuyordu. 
Ota ' 0 akşam ilk defa arkadaşlarımla \·a . S , gıriyordum. 

~aı r ;akL.1.r bermutat pts, çamurlu ve 
<lan ~:a~~l. Daldığımız nra sokaklar
ltıttı ı~ısınde boş ve tenh::ı bulduğu -
bir •. bır mevhaneye girdik. Alt katta 
gah ı ıç kışi oturuyor, 3.4 kişi de tez-

latasile meze yaparak rakı içiyorlar -
dı. 

Meğer meyhanenin üst katı da var • 
mış. Fakat oraya kimse çıkmaya lü .. 
zum ve zaruret görmüyor. 

Nihayet Sait Hilemetin zorile yuka· 
rı kata tırrnandrk. Hakikaten orası 
bomboş, asude ve tenha idi. 
Aramızda takarrür eden ilk şart, 

Abdülhak Hamide atfedilen şiirin ifa
de itibarile azami ahenk.li olmaSl ve 
fakat o nisbette de manadan uzak bu
lunmaSl ve yahut, mananın ahenk için
de kaybolmaSl idi. 

Hepimiz birer mısra söyiiyerek ve 
pir hayli kafa patıattıktan sonra şüri 
ikmale muvaffak olduk. Hafızarn be
ni aldatmıyorsa şöyle bir gar!be mey -
dana çıkmıştı; 

Çengi bayahımdan elmıq Bahrıumman 

Salon hıncahmç dolu idi. Piyes baş 
1adı, halk 'bilhassa bir muharevenin na 
sıl yapıhıcağını _merak ediyordu. 

Nihayet sıra ona da geldi. Bir aktör 
henüz ölmüş bir adamdan bahseder -
ken Mary Ternpest'e : 

- Ölüm, son nefesini verdiği daki
kaya kadar hiç bir zaman aklına gel
memiştir. dedi. 

Aktris: 
- Bunu başkası da acaba düşü.nür 

mü? mukabelesinde bulundu. 
Bu cümleyi tıpkı aylardan beri yap 

tığı şekilde söylemişti Sesinde ne bir 
tftreme, ne bir heyecan eseri vardı. 
Halbuki dinleyenler belki de bir hıc-

.MIIJ'Y T empest 

çiki çik kırığa intizar ediyorlardı. Çünkü daha 
1\tür&i ruhsanndan aşkı eyl~ dil tabınik birkaç saat evvel aktrisin sevdiğı ko
Dideler şellafef kikülsarayı hanteşan 
Rakbarlar ~ıma eylemHte inhlmik cası ölmü§tÜ. Fakat hasta öleceği sıra-
Mihri ..abı pate içere meu:edip kıldık da karısına: 

rubar - Bu gece de oynayacaksın, temsiı 
Ravzai hicraoda nslat eyledi yari helılk devam etmelidir. Söz ver bana demi.j 
Badel cülçehrenin her katrası bir külısar f V · t akt · bu gece 0 k Ili 
DRfezalar tan tertannda alfkın pikipak · ı. e 1Ş e . :ıs. ~ar en ~w. 
Samt1 eanaa ün ıı.ayabii.IUiım etmi<rti yıldan ben bırlikte yaşadıgı: sevdıgı, 

gü:t~r )ıayat ve sahne arkadaşlığı ettiği ada
Cuş:a celdi ınqftl derya. .W. ufku. semik .ma verdiği sözü yerin.~ geti!iyordu. Şu 
Gurrei pür iptihacı ~~~ bes~lep nu da söyliyeyim: Olen Ingilterenin 
l.avbı didar eyleylp gosterdi levlike levlik en h·i ktörü kansı da da}u sayılan en 
R b- ,. t - • ıkı ,... hn ., a • ey u ıa.ı a ve~de varml:l aş .. -rparey b- ··k ktris" id" 
Mefhan viedam feYkim y~ki iştikik! uyu a 1 L -------
İşin ağır tarafı asıl bundan sonra 

idi. Bu şiiri aramızda hangı babayiğit, 
gülmeden \"e belli etmeden Nazım Be
ye okuyacaktı. Bu noktada bütün ar -
kadaşlanm beni yalnız bıraktılar \'e 
hiç kimse bu işi üstüne almak iste -
medL 

Hakikaten, böYle bir işin. onların çe
kindiği kadar mü.şkül olduğunu, ertc. 
si akşam, bu şiiri Nazım Beye okur -
ken hissettim. Gülmernek için nefsimi 
ne kadar zorladığımı bir ben, bir de 
Allah bilir. Nihayet şiirin okumasını 
bitirdim amma, ben de tamamen bit -
tim ve olduğum yerde külçe gibi kal • 
dım. 

Nazım Bey, mısralann bazı kısımla
rında cima'le:. ler bulma.klı beraber 
bunun Hamidin şiiri olduğunda tered· 
düt göstermedi. Hele o cKakülsarayı 
hunfeşan » terkibine bayıldı. Bu
nun, cmaşukanın saçları diken di· 
ken olmuş ta altından kanlar fı~krıyor» 
manasma geldiğini söyledi. 

Kendisine uzatlığunız kalemi eline a
lan Nazım Bey Hamide hitaben bir 
mektup yazdı. Meali takriben şu idi: 

«Bazı §ebanı edip, sizin şöyie bir 
şiirinize desteris olmuşlar. Mecmuala -
rında neşretmek istiyorlar. Sizinle o -
lan muarefemden bilistifade bu husus
ta müsaadenizi istihsal vazifesini bana 
tahmil ettiler. Onların istirhamı benim 
de istirhamımdır.» 

Güreşciterimiz dönüyorl!r 
Avrupadaki gür~erimiz bugün 

saat ili de Romanya vapurile şehrimi

ze geleceklerdir. 

tabaneye soktu ve zarfı kendi elile pos
taya attırdı. 
Artık içimiz rahat etmiş, ooun cay -

ması korkusundan kurtulmu.ştuk. 
Yapılacak i§, ~imdi neticeye intizar

dı. 

Aradan 3.-4 gün ya geçti, Ya geç -
medi, bir gün vilayetin önündeki so -
kaktan Filorinalınm bir ~iııde şemsi -
yesi, pardesüsünün etekler! yelken gibi 
açılmış, hal ve vaz'ile yelesi dikilmiş bir 
aslan ·heybetile gelmekte olduğunu 
görünce gülmekten kınlıyorduk. Ni -
hayet hışımla kapıyı açt1, içeri bi:
bomba gibi girdi Çok kı7.ml§tı. Daha 
bize söz söylemeğe vakit bırakmadan: 

- Teessüfler. teessüfier, beni üsta
dın yanında :mahçup ve ~eremsar et -
tiniz, diyerek söylendi, durdu ve gön
derdiği mektuba karşı Harnitten aldı -
ğı cevabı okudu. 

Hamit, cevabında Nazım Beye tees
süf ediyor ve diyordu ki: 

O akşam da bernıutat alayıvala ile 
tarihli sayı- lBabıaliden indik. Postahanenin önüne 

gelince Osman Cemal onu hemen pos-

.... J::tsında f.asulya piyazı ve turp sa
(* r----

llı l le ynzı 13 Mart 
ı,' \d 

ır. 

eGençl:er böyle bir şiir ele geçirmiş 
olabilirler; fakat sen bana nasıl olup 
ta bu şiirin nazımı olmağı isnat ettin. 
Böyle bir şiir yazınam şöylo.! dursun, 
ben rüyamda bile böyle bezeyan et -
m em.• 

Salihaddin Enis 

Ankarada Futbol Maçları 

n aragucü ile e ç erblrliQI 
aldılar 1 - 1 berabere 

Oyunun temdidi için şekil bulunamadıtından şampfyon 
takım tayin olunamadı. Iki takım birinci addedildiler 
Ankara, 14 (Bu -

susi) -Ankara lik 
maçlarınlll nihaye
tinde, sayıları müsa 
vi olan Ankaragücü 
ve Gençlerbırliği ta 
kımları lik şampi -
yonluğu için paza.:
günü Ankaragücü 
stadında karşılaştı -
lar. 

MilH küme oyun
lan için Ankaradan 
seçilmiş olan bu ku 
1üp1erin şampiyona 
maçı tahmin edildi
ği kadar büyük bir 
heyecan uyandırm~ 
dı. 

Genç ve oyun tee Milli kümeye kalanlardan Ankaragücli takımı 
rübeJ.eri henüz lüzumu kadar inkişaf et Cknçler Birliği yalnız uzun wruşlu 
memiş olan bu iki takım oyunculan bir müdafaa. Ankaragücü de fazla e
doksan dalnlralıt maç esnasında ender min bir oyun sistemi tutturmuş, kale 
kaydedilebilecek güzel hücum ve mü- yakınlannda yakalanan birkaç fırsat 
daf.aa yapmışlar, oyun devaını müdae- ta kaçtığından maç 1 - 1 berabere bittL 
tince de bezgin ve ymgun didişmeler- Oyun temdit edilmesi için şekil bu-
den kurtulamamı:şlardır. lunamadığından şampiyon takım tayin 

Ankara fik maçlannın nihayet sekiz edilemedi. Fırsat olursa birincilik için 
on oyundan ibaret olan maçlarından iki takım gene kai"'§ıla.şacaktır. Bundan 
klüpleri hesabına endişe edilecek ka - başka tuhaf bir tesadüf bu haftg milli 
dar yorgun bir vaziyette olan bu ta- küme maçları için bu iki tskımı gene 
kımlar Temmuz o.rtalarına kadar de - karşı karşıya getirecektir. 
vam edecek olan emiili küme:. oyunla-
rında büyük zorhıklar içinde kalacak- Atletizm mevsimi için 
lardır. hazırlıklar başlıyor 

Birinci devrenin başlannda büyük 
bir hitkimiyetle Ankara Gücü kalesine 
yüklenmiş olan Gençler Birliği bir sa
yı yaparak oldukça hakim bir "·aziyet
te ilk haftaymı galip bitirdiler. 

Rüzgar altında kuvvetiice bir müda· 
faa ynpmak zamretinde ol.ın Ankara
gücü devreyi böyle savuşturunca hiç 
değilse beraberlik kaygusile ikinci dev 
re daha açık hücumlara gıriştL 
Ankaranın cidden en isabetli oyun

cusu sol açık Hamdi, her yakaladı~ı 
fırsatta Gençler kalesi müdafaasını ko 
layca sarstığından hücum peşinde ko
şa koşa güzel bir şütle beraberlik sayı
sını da yaptı. 

Beraberlikten sonra oyun tamamile 
Ankara Gücü lehine döndü. Oyunun 
şekli göründüğü gibi de\"am etsevdi 
maç bila tereddüt birkaç sayı farkla 
gençlerin aleyhine bitecekü. 

. 
'1 yaşında bir mehlep 
Çocuğu bir işte 
Çal~Şl.bilir mi? 
Traımray §irketi mekteb ta le be -

lerine paso verirken ellerindeki il
mühaberlerin cha.riçle bir iş yap -
madıkları• bakımından po!is tarn -
fımian tasdik edilmiş bulunmasım 
istemektedir. Bu tasdik ilk \·e orta
mek1eb talebelerine de teşmil edil
miştir. 7 ile 16 yaş arasında bulu -
nan bu talebeleriıı bu yaşta hariçte 
bir vazife almış olmaianna zaten 
iınkan yoktur. Bu tasdik hem za -
bıtayı lüzumsuz yere işgal, hem de 
talebenin boş yere vak~: sarfetme
sine sebeb olmaktadır. Dün bu yüz
den birçok talebe şirketten gerı çev· 
rilmiştir. Lüzumsuz birşey içın zn
bıtayı ve talebeyi boş yere yorma
mnk herhalde ço'k yerinde bir ha -
reket olacaktır. 

Okuyucularımızın sorgularma 
cevaplar ... 

Kütahya Gazikemal mahallesin -
de Bayraktar oğlu Ali Bayt·ağa: 

Atletizm federasyonu yenı mevsim 
programı için geniş hazırlıklar yapmak· 
t.adır. Bugüne kadar faaliyet: nncak bir 
kaç şehri aşamamış olan Atietızm .şlc
rimiz bugünkü yeni şekil ile daha ş~ • 
mullü bir vaziyet almaktadır. 

Atletizmin bugüne kadar layik oldu 
ğu mertebeye yükselmemes: bu spore. 
karşı memlekette alfıkanm da uyanma 
masına sebep olmuştur. 

Bu sahadaki en büyük noksanı tama 
mile kavramL'2 olan Türk spor kurumu 
en başta gitmesi Imm olan bu spor 
için bütün ku\"\·etiyle harekete geçmış 
bir haldedir. ' 

Türk spor kurumunun bil" memleket 
işi olarak ele aldığı Atletizrn en kısa 
b!r zaman içinde bütün me:nleketi bır 
çelik çember gibi sa.racak, en yakın bir 

(Devamı 14 üncü sayfada) 

ne. ne de taleb edene k rşı hiçbir 
külfet yüldemez.. Bu anükac! sizden 
bir antika almak .isted:, ucuz alıp 
kar etmek isteği gene ona mahsus 
b1r ahlak prensibidir. Bu yüzden 
kendisini muvacehe etrneğe dahi 
hakkımız yoktur. 

Karamanda R Sevile: 
- eKaramanın koyunu, sonra çı· 

kar oyunu• sözü şu tarihi hadise· 
den çıkmı!it.u-: Osmanlı devletının 

teşekkülü sıralannda Anadolunun 
en -kudretli beyleri olan Karaman 
beyleri hilelerile meşhurdular. Hat-
ta bu sayede diğer beylikler orta -
dankalktığı halde bunlar Fatih za
manına kadar devletlerini yaşattı -
lar. Bunların arasında b!r Mehmed 
Bey vardı ki Çelebi Sultan Mehme· 
de esir olduğu zaman koynuna bir 
güvercin saklamış ve p dışahın ö· 
nünde; eBu can bu tende iken sn:ıa 
sadakatten ayrılmam!» dıye yemin 
etmiş, fakat oradan ayrılır ayrıl -

Arz ve taleb kaidesi ne arzede -

maz koynundaki ku~u salıvermiş: 

cBen Osmanoğullarına kıyamcte 
kadar dü§manım.» diyerek m~m:e -
ketine !kaçmıştır. İ~te bu yüzden bu 
aöz aynen dilimize geçmiştir. 
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8 Sayfa ~ SON POSTA 

HAFTALIK DONYA HADiSElERi 

Paris, oeyneımilel sergısinde yapılıtcak olan 937 serei güzeli musaoakasınırı 
uamzetleri, son seçme Için ıtıri bey'eti Onüne çıkarlarken 

Yukandaki resim İngiltere llayvanat babçelerinden birinde alınmıştır, Sıcak 
memleketler bayvanlwdan olan k~p)anlar burada tarlar ve buzlar arasmda 

yaşamaktadırlar. Bu bayva~lar sotuk iklime alıstırılmışlardır 

tngilterenin Akdeniz donanmasına 
mensup dünyanın en büy1lk safh 
harp gemisi cHood», son manevra
larda tam yolla giderken torpll atıyor 

Bu İngillz kadın mimari kocasile bir
likte sinema binaları yapmakia Ihtisas 
ve şöhret kazanmış, şimdiye kadar 
200 sinema binası VUcude getirmiştir 

8inema yıldıılanndan biri yukanda 
gnrdntnnüz fotoif&tlı çantayı yaptır
mışbr. Yıldız bunu bir moda halinde 

ortaya atmak istemektedir 

Almanlar nava .ımvvetlerini arttırmaya 
devam ediyorlar. Resimde kuşdan fazla 
balıka benziyan yeni sistem bir avcı 

tayyaresini görüyorsunuz 

Mısırın genç Kralı Faruk, valdesi ve kız kardeşlerile birlikte Avrupada 
bir seyyahat yapmaktadır. Yukarıda neşrettia1miz resimler, halen taviçerenin 

St. Moritz kış sporlan mevkilııde bulunan Kralı iösterivor 

Frnnsnda SPlofandan yeni bir mu9.ımba 
yapılını}hr. Cehrcyi de örten bu mu
şnıı bnnın sıt 1 li yalnız 45 gramdır. Ya~· 
nınr olımıdıgı zamanlarda kl\tlanarak 

cebe konulmakt~ıdır 

Mısır Kralı ile birlikte St. Moritz'de oulunan allesi erradı 
bir daa e~lenceslne giderlerken 

--
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Kurtuluştaki panayır 
=----------- * * .. ----------. 

ı 
Rakı kokusu ti Hamamdan duyuluyor. Saz, ~arkı sesleri ta 
Harbiyeye kadar yayılıyor. Rum vatanda~a soruyum: "Ba~ka neler 
yaparsınız, bugün, ••• Ciddiyetle cevap veriyor: "Maskara ol~ruz, 

Sade gazinoda oturacak yer değil, sokakta ayakta duracak 
yer bile bulunamıyor 

Dün eski Tatavla, yeni isrrı~ ile Kur- zarlıklarda ba§lanılmış. Sonra Ayazn11 

tuluş, bir cmaskara» lar, ve cmaskara- ya sirayet etmiş ... 
,lıklar» meşheri halindeydi. Muhatabımın sözünü kesiyorum: 

Evlerin balkonlarına, pencerelerine, - Ayazma da nedir ? d 
kapılarına yığılan seyir meraklllarına - Ayazma, temeli kazılırken, su ç 
.bakınca gayri ihtiyari : kan kiliseye denir! .. 

- Mutlaka, dedim, bu biçarelerin . - Sulu kilise yani? 
,kör gözleri, senenin yalnız bir tek gü- Muhatabım, kemali ciddiyetle : 
.nünde açılıyor. Öy'le olmasaydı, •mas - Evet! diyor, ve devam ediyor• 
kara• görmeye bu kadar teşnc davran - Daha sonra da, buraya gelmiŞ·· 

.mazlardı. Çünkü cmaskaraıı olmak için 
panayiıi bekleyenler kadar beklemi • - Bu panayir dediğin nedir? 

- Apokriya! 
yenler de var. 

Bu adamlar hiç bir§ey görmüyorlar - O ne demek ? 
sa, dünya vıikuatını bir hafta evvel e - Karnaval demek... Hıristos Y~ 
ait Fransız gazetelerini ummni yerler- mu? Hani Hazreti İsa dersiniz. O yarıtl 
de okumak suretiyle takip eden poli· dirilir. Biz de yarın perbize gireriz. ~' .. i 
tika meraklılarını, veya tramvay sahın panayir, perhize girişimizin son giiJlıl 
lıklarında, vapur karnaralarmda bildik dür. 
leri üç buçuk fransızca kelime ile fi- , ~ugün herkes: istediği ~~bi, v.e ıst~ 
kirlerini anlatabilmek için çarpımp çır dıgi kadar yer ıçer!.. Bugun, bıJbaS 

Pınan doğma büyüme İstanbullu va • d ttitı istridye ve salyangaz yemek a e 
tandaşıarı da mı görmüyorlar? · . . .. alllıf 

Dün dikk t ettim ve anladım ki in- Yarından ıtıbaren tam kırk gun, y . ..A 
a ' r ~ı . o k k .. b:tıt'll."'' 

sanlar, eğlenirken, yani eğlenmek için z~. ıny~g 1 /er~z. 
1 

ı~ gu~ ~a pe1 
para sarfederken bile parıı kazanına - s ız gunkt e, yaş. amb a ~ . aRş a:ırııı~ 

:ı u b luyorlar şey yasa ır. anı u, sızın ... :i• 
nın yo un u . A b' b k türlt.l::o"' 

Ve tüccarlar, mataların:n, propaian .n~.n gavurcası, ve ıraz .aş a rıırııı 

d k ugwurunda ebedi mısra dur. Ondan sonra da bızım bay 
asını yapma ' . b .... k k 1 b 1 

'ıar yaratan d~hi şair1ere, müelliflere mıMz, yhantı huyu .. 1~as a.ya aş ar ... 
• .,.. ık kt d rJ u a a ım gu uyor : 
,-'i ç arma a ı ar. . .. . . . 11t 
' Siz de benim gibi, faraza kll'mızı şal - Sız bugune, cçırkınler ba~ıaJl ll 
~ar, y~il cepken, mor külah ve y~il da diyebilirsiniz ... Çünkü, bugi.Ul· ç 
papuç geyinmiş bir cmaskara» görse- kin 'kadınlar maske takarlar, ve sei1
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p.iz, güler. geçersiniz değil ~~i? .. de bir defa olsun, çirkinliklerini .~öst~ 
.. Halbukı ~ma.skara», kılıg nın bu gu. rnekten kurtulular. Sonra bugün ur. b~ 
)ünç dh'ukskustı.yetı.llbe, dherkg~~sn~ıeıbı ·ıl~azla nVa- iyiliği daha vardır. Kimse kimsenill 5, 
,zarı ı a ı ce e ece ı ıyor. e .. . 
,bundan istifadenin çaresini du!lünüyor. zun e, halıne kızmaz. ·· 8 
, Ve tüccar, na1.arı dikkati fazla celbP Hani, bir nisanda yalan söylen1ek rı 

· · f · ·ı slfıl ~en bır nesneyı , men aaıne a et etme sıl farzsa, bugün de çam devirme~ 
nin yolunu buluyor: .. 20 d' prrııil ' M k 

1 
b k . K" . . . vaptır. Bu yuzden, 1 sene ır, as ara ara a ·ıyorum. ımısının 

'.göğsilnde, beyaz bir kordela var. Ve bu yirde burnu kanayan yoktur. ,, 

;kordelada şu cümle yazılı: Çünkü herkes, her söyleneni, her 
c(x) markalı diş macuniarı, dişleri pılanı sakava alır, yani şaka sayıır! 

· i'1 f · 1 "' J ·O 
1 

,mc eş ınr.» .. . Ayrılmaya hazırlanırken sorıı~ 
Kimisinin acaip ki.ilahında • şoyle bır 

,satır var: 
, c(x) markalı şapka giymiycnler, ka-
,dınlann gözlerine giremezler!.» 
, Görüyorsunuz ya? Bugün, maskara 
Jar bile para kazanıyorlar, ve maska
.ralık bile para kazandırıyor. 

* Şimdi panayirler, nedense hayli de
ğİ§mi~. Eski panayirlerde, latarna din
Jenirdi. Şimdikilerde alaturka plakla~· 

, çalınıyor. 
Eski panayirlerde şarap içilirdi, şim 

dikilerde ra·kı içiliyor! 
Eski panayirlerde «lotaryaıı oynamr 

dı, şimdikilerde tavla oynanıyor. 

* Rakı kokusu, ta Hamamdan duyuın 
yor. Ve saz, şarkı sesleri ta Harbiyeye 
kadar yayılıyor. 

Çalanlar, söyliyenler, oynayanlar o 
kadar bol ki, hemen hemen, duran su· 
san ve dinleyen yok. 

Sade gazinoda oturaca~{ yer değil, 
sokakta ayakta duracak yer bile bulu 
namıyor. 

Bir bildik Rum vatandaşa : 
-Yahu, diyorum! bu iıdıhamın hi~t 

rneti ne? İstar.bulda içilecek, oynana
cak başka yer mi yok? 

O evvela: 
, - Adet böyle, diyor, panayir, 120 
senedir burada yapılır ... 

. Evvela, eski Tatavianın altındaki me 

rum: 
•1 

··ı1 
- Başka neler yaparsınız bugtı ·~· 
Hayli düşünen muhatabım, o fıJ1C ı!l 

dar büti.in söylediklerini gölgede b 

kan bir cevap \·eriyor: 
- cMaskara:ıı oluruz! 

Naci Sadıt11ıı':, ... . . 
- MUddel~~~~·iiik .. ~~~~· istedi J 

JolııY• 
Bir dükkfm meselesinden ~ d 

Beyoğlu kaymakamlığına gidere op~ 
zaman Beyoğlu kaymakamı ohıtl ,ı,ıt" 

Jtll' 
nişe karşı yakışık almıyan bazı sıı' 
<lılar söylediği iddiasile, Sadrazalll tıdl 
it paşa zade Vehbinin. üçüncii cedı iıll 

··d e 
yapılan duruşmasında, dün rrı~ 
mum'mk mütaleasını söylemiştır· .ı• 

·fe~ 

Muavin Feridun Bagana, ~a;;dı.ıg~ 
rasında hakaret suçunun sabıt ııcl 

•:>6() ı 
kaydile, ceza kanununun - tı'< i~ 
maddesinin son fıkrasına göre ce . .., ~ı; . ,,. 
temiştir. Dmuşma, müdafaa ıÇ 
nisan saat ona bırakılmıştır. ~ 0t0" 

Vehbi Sait, Ortaköyde hust1~"0de' 
mobilini fazla sür'atle sürerken. ge(' 
nin bir tarafından öte tarafıtıa oıu~ 

f B k. O rrıaoıtı ,, 
mekte olan ne er e ır 8 de tt) 

müne sebep olmaktan, geçenJet h~JIJ1 
ni hakyerinde bir sene hapse rrıa 
olmuştu. 



16 Mart SON POSTh 

Eski bir Rus deniz subayının hatıraları 

Zonguldak önlerinde Hamidiye ile Rus 
donanması asın a b·r muharebe . 

"Yavuz, un Rus bahriyesine saldığı korku müthişti. Eski subayın batıralarına 
göre üç Rus zırhlısı be ra b er olmayınca denize açılamıyorlardı. Yavuza görün
meden Sivastopoia iltica edebilmek harp gemileri için muvaffakiyet sayıhyordu 
Eski bir Rus deniz sübayının Fran -

sız gazetelerinde neşrettiği hatıralar -
dan: 

191 5 senesinin nisan ayı sonlar ında 
donanmamızın faaliyeti yüzünden, 
Türkıyede kömür buhranı başlamak ı 
üzere olduğunu haber aldık. 
Yalnız nisan ayı içinde tarafımızdan 

düşmanın kömür yüklü ( 12) vapuru 
ile bir kaç yüz yelkenli gemisi imha e
dilmişti. 

Bu itibarla düşmanın vaziyetı vaha~ 
ınet kesbetmek üzere idiHarpte, kö 
tnür demek herşey demekti.Kömür nak 
liyatmı tanzim etmek için fevkalade 1 
tedbirler alınması zaruri bir hale gel -[ 
ınişti. Osmanlı donanmasına kuman -
da eden Alman amiralı cSu~oı:• bir 1 
hamlede Zonguldak limanından Istan
bula kömür naklini düşünerek, ona gö-

--~- --r ., . 

re bir plan hazırlamıştı. Bu mühim kö- Yavuzumuz 
ınür nt*kliyatı düşman donanmasının daki «Nerpa:o denizaltı gerninüze rast- lemekte olduğundan bahsediyorlardı. 
Yardım ve korumasile yapılacak ve :ııyarak önce zonguldağa doğru bir cKefken:. arkaınııda kalmıştı. cPron 
ınemleket bu sayede kömür buhranın- düşman kruvazörü ile iki torpidodan zitelnb ve cBistri» muhripleri Zon -
dan kurtulacakh. ibaret bir fırkanın geçmiş olduğunu öğ. guldağa doğru ilerliyorlardı. Her an 

Karadenizde Rus dritnotları peyda rendiler. düşmanla karşı karşıya gelebilirdik. 
olmadan bu plAnın bir an evvel kuv · Bu düşman harp gemilerinin Zon • Muhriplerde herkes serapa dikkat ke
Veden file çıkınası da iazınıdt. Alman- guldakta kömür yüklemekte olan nak- srlmiş, ufukta belirilecek dumanları 
lar pekala biliyorlardı ki ilk dritno - liyelere refa'kat edecekleri ~üphesizdi. görür gibi oluyorduk. Prens cTrubets-
t\unuz olan cİmparatoriçe Maryaıı nın Prens cTrubeskoy:o denizaltı ge- koy:., ağzından hiç bir vakit eksik et-
İn§aatı bitmek üzere bulunuyordu. misinin kurnandanına düşmanın takip mediği piposile kaptan köprüsünde do-

Bu geminin Karadeniz donanmamıza ettiği rotayı takip edeceğim bndlre - lrışıyordu. 
iltihakile, bu denizdeki kuvvetlerimiz rek kendisinin de Türk gemilerine Göğsünde asılı duran czays» dürbü
bir kat daha yükselecek, Anadolu kıyı· hücuma müsait bir vaziyet alma.5ını nünü zaman zaman eline alarak göz -
'larının ablukası bir kat dahl sık!aşa - emı·ettı·. Bu esnada cYavuz.» hattıharp ı · d erıne götürüyor ve ufku tarıyor u, 
cak Ve yukarıda söylediğim planın kruvazörü donanmamızın nazarı dik · sonra gene dola~masına de,•am ediyor-
tatbiki imkansız bir hale gelecekti... katini kendi üzerine çekerek oyalama du. Herkes heyecanla· mahmul bir sti-

* gayesile Osmanlı donamnaı;;ı kuman - künet içinde idi. Zabitler mütemadi -
İşte bu yüzdendir ki Almanlar ace - danı Amı'raı. «Suşon» ı.ın kumandası al- k ı d kk ı fk t ı yen ve ema i i at e u u tarassu 

e ediyorlardı. tında sevkedilmi~ ve bu kudretli düş- ediyorlardı. 
Düşman pek mahrem ve gizli bir su- man gemisi cSivastopub yolunu tut - .. 

tette donanmanın himayesi altında ınu<:tu. Oğleden sonra saat be:je doğru Zon -
Z 1 " guldaık ist karnetinde kcslf dumanlar ongu dı:ığa beş tane büyük vapur Karadeniz Rus donanınası kuman -
cı " d gözükmesile prens cTrubeskoy• der -oOn enruşti. Ayni zamandci Zongul - danı ile Çanakkale önündeki müttefi· 
d k hal: a tepelerine büyük çaplı toplar yer- kin donanmaları başkumandam Ami -
leştirıneyi de ihma1 etmemişlerdi. ral (Duruhek) arasında Çanakkale • - Harbe hazırol!.. İşaretin~ kaldır -
Osmanlı donanması, kömür tahmili deki harekatı kolaylaştırmak üzere dı. 

llıüddeti esnasında vapurlan batarya- Rus donanmasının yardım. h::lkkında Muhripler hemen gözüken dumanı
ların himayesine terkederek, Karade - uzun uzadıya müzakereler cereyan e- lara doğru tam yolla atıldılar. Bir müd-
niz boğazına döndü. dip duruyordu. det sonra da bu duman bulutları ara -

Römür tahmili bittikten sonra do · İngilizler, Karadeniz boğazt istih - sından direkler meydana çıktı . Maa -
nanma kömür nakliye vapurlarını İs- karnlarının donanmamız tarafından rrıafih düşmanın vaziyetini tesbir et -
tanbula kadar Konvey şeklinde hima- tekrar bombardıman edilme:>ini, böy - mek henüz oldukça zor idi. Muhriple
Ye edecekti. Hiç şüphesizdir ki bu plan ·ıece düşmanın maneviyatı üzerinde te- rimiz son si.ir'atle adeta uçuyorlardı, 
&on derece gizli tuhtluvordu. Lakin sir icra edilmesini ve bombardımana dii~manla aranuzdaki mesafe gittikçe 
küçük bir tesadüf bu pİanın meydana iştirak edecek filoya « Yevistafi», kısalıyordu. İşte bacalar, biraz sonra 
Çıkınasma sebep oldu. «Panteleymon» gibi büyük zırhlıları - da gemilerin tekneleri meydana çık -

Bu sıralarda Anadolu sahillerinde, mızdan birinin iştirak etmesını arzu tılar. 
binbaşı cÇerkassob un kumandası al- ediyorlardı. 
1ıtıda (Gnevni) ve (Derzki) ismindeki Lakin bu iki zırhlı ile «Zlatoust» 
1
?rpido muhriplerimiz karakol vazife· zırhlısının daima bir arada bulunmala

Slle, dolaşmakta idi'ler. Bu iki gemi ni- rı ötedenberi bir usul ittihaz olunmuş
sanın (2 1) inde Zonguldak önlerine ka- tu. Zira bu taktirde yani üç zırhlınm: 
dar gelerek kömür yüklenmekte olan bir araya geldikleri zaman «Yavuz:. a 
"apurları gördüler. Sahil bataryaları- karşı ko ya biliyorlardı. 

Düşman üç kolone halinde ilerliyor
du: Bir kruvazörle iki torpicio açıklar
da, nakliye gemileri de iki kolone ha
linde sahile daha yakın bir halde sey
rediyorlardı. Biraz sonra dü~man kru -
vazörünün cHamidiye:. olduğu anla -
şıldı. ~ın nıevcudiyeti muhriplere hikum Donanmaınızın başkumandam ferik 

tnkanı bırakmıyordu. amiral «Ebeıfuarl•, Karadeniz boğazı 
k Bu vaziyet karşısında binbaşı Çer - istihkamlarının bombardımanı sırf ına-
assof donanma kumandanma derhal nevi tesir icrası için yapılacağından 

§u telsizi verdi: bunun aleyhinde bulunuyordu. 
k'·«Z.?nguldakta beş düşman vapuru Diğer taraftan, kuvYetinin esasını 
1 oınur yüklemektedir. Sahilde.kı ba - teşkil eden bu üç zırhhyı yekdiğerin· 
aryalar burllarij batınnama imkan den ayırmak istemiyordu. Donanma 

Vermiyor. Kömürümüz tükenmek üze- kumandanı, bu gibi tezahüıatla düş -
!'edir. Tebdilimize intizaren Zongul - manın gözü yıldırılamıyac-ıi!ınt pekala 
dağı ab1uk.a altımda bulunduruyo - takdir edivor ve Büyükden.n.n bom -

tuz.:. bardımanı. gibi mantıksız hareketlere, 
d B~ telsizi alınca donanma kuman - kuvvetlerinin esasını te:?k.l eden zıı hi; 
anı torpido muhripleri iilotillas. ku- gemileri zayıflatmak suretHe tehlikeye 

tnandanı Prens cTrubes Kov• ı nezdi- koymak, ıstemiyordu. 
lle Çağırarak kömür yüklü dü~man va- İstikbal amiralın ne kadar haklı ol-
llurıannın behemehal imha edilmesi- duğunu isbat etti. 
lli eınretti. Fakat İngiliz amıralı Rus karargahı 
ltı llrens te Zonguldak önünde bulu - umumisini mütemadiyen sıkıştıııyor
t a.n. binbaşı cÇerkassob a hemen şu du. Amiral cDurubek» telgrafının bi -
elı:ıızi verdi: risinde diyordu ki: 

d «Karanlık basmadan ablukayı terke- «Rus donanması. Karadeni-z; boğazını 
erek düşmana •Sivastopoh a avdet bombardıman ederek hilcumlarımızn 

ettığiniz hissini veriniz. (Pronzitelni) muavenet edebilir ve etmek mecbur, -
~e Bıstri) muhriplerile Karadeniz Bo- yetindedir ... » 
~.zına hareket ediyorum•. Nisanın yir- * 
tn 

1 
Üçünde, sabahleyin erkenden bu Muhrip1er tarafından ke~fedilen kö· 

k Uhripler Anadolu sahillerinde Kef - mür nakliye gemileri ve denizaltı ge
\•en hurnuna doğru ilerliyorlardı. Ha- mısı tarafından geceleyin görülen 
da açık, biraz rüzgarlı; cieniz hafifçe Türk müfreze i bahriyesi düşmanın bü· 
a.lga]ı idi. 1ti.•n t'er•ibatını keşfetmekli~imiz içi;n 
n/~efken) in şarkında muhriplerimiz kafi idi. Ayni zamanda telsizcilerimiz 

Ulazirn c Vilken:. in kumandası altın·l c Yavuz• un telsizinin Karadenizde İ§· 

« ITamidiye:o nin i'ki tane c ıs» santi
metrelik, sekiz tane de « 12,. santimet
relik topuna mukabil bizim muhrip -
lerde ancak üçer tane ( ı O) santimere
lik toplar vardı. 

Düşm::ın bizi görür görmez nakliye 
gemilerine do~ru dümen kırdı. 

Prens «Tı ubeskoy:.: 
- Harbe hnzırol!.. Kumandasını tek

rarladıktan sonra mevköine çekild .. Za
bitan ve efrat esasen harp nıe\'kiıeri
ni işgal etmiş hulunuyori:ndı. Muh -
riplerimizin direklf>rinde harp bandı -
raları dalgalımmıya başlamıslı. 

Çok gcçmedt>n heı· ikı taraf ta bir -
birine ate~ açmış bulunuyordt.:. 
Topçumuıun ateşi kısa bır zaman 

sonra, mücssir olmıya başındı. Salov
larımız düşman gemileri üz€' ·nde kü
meleniyordu. «Hamidiye» nın a: 15::o 
santimetrelik toplarının merırJler!, et
rafımıza düşerek denizin inerinde ko · 
caman su sütunları kaldırıyordu. 

Bizim (ı O} santimetrelik toplarımız 
ise durup dinlenmeden dü~manın ü -
zerine bir çelik sağanağı s.ıvut uyor -
du . .Muhriplerimiz, dü~man 'a araını.:

daki mesafeyi kısaltmıya •Je bu. suret
le ateşimizi daha müessir bır hale gc
tirmeğe uğraşıyorlardı. 

(Devamı 14 iincii sayfada) 

Sayfa 9 

• • 

lnkılip Tarihimize 
Geçecek Çok 

Kıymetli İki 
(Baştarafı 1 inci sayfada) ı 

bana: Hakkın var, diyorsun. Ben sana 
karşı haklı olup olmadığım yolunda bir ' 
iddiaya girişmed im ki... Sendeki deıi 1 , 

uy(kunun sebebi nedir, bunu söyler mi
sin? 

Genç zabite böyle hitab ve iğtab e· 
den yalnız bu arkadaşı değildi; onun 
bu hali gitgide bir çok arkadaşlarının 
da dikkatini celbetmiş, bütün arkadaş
ları ondan bunu sormuşlardı. Bu hü
curn o dereceyi bulmuştu ki artık o, 
bunlara cevab vermek, bu müttefikin 
ordusunu teskin etmek mecburiyetın -
de kalmıştı. Cevab ~u idi; 

- Arkadaşlar, yatağa girdikten son
ra ben sizler gibi sakin uyuyamıyorum 
sabahlara kadar gözüm açıktır; niha . 
yet tam dalacağım zaman: «Kalk» bo· 
rusu çahnıyor, onu da bittabi işidemi
yorurn, sağ elinde bir sopa tutan bir 
adamın karyolarnı sarsmasiyle uyanır 
gibi oluyorurn, uyandırılıyorum. O za
man keyfim yerinde değildir, kafam 
ve vücudüm yorgundur. Dershanede 
buluştuğumuz arkadaşlar benden da -
ha çok zinde, benden daha çok şendir
ler. 

Asker üniformalı bir hoca dersha -
neye giriyor, ders başlıyor, bu hoc::ı 

şöy'le diyor : 
- Efendiler, harb, muharebe, artık 

bunlar sizce maltım şeylerdir. Fakat 
Gerilla nedir biliyor musunuz? İşte en 
müşkili budur. Gerilla kolay bir aske· 
ri hareket değildir. Geriliayı hastır -
mak ta, onu yapmak kadar güç bir ha-

Hatıra 

rekettir. Mustafa Kemal Harbiye ta1eht•si 

ı 

Bu hoca, tağbiye muallimi Trabzon- da bulunuyordum. Benden ba!jka he .. 
lu Bay Nuri. Türk ordusuna erkanı - nüz kimse yı>ktu. Bir kaç cümlelik bir 
harb yetiştiren akademide senelerden konuşmadan sonra, uzunca bir sükiit 
beri hocalık eden bu Bay Nuri centil- başladı. Bu sırada, ben, Vahidettinin 
men, cesur bir taktisiyen, bir stratej Sadrazamını tetkik ediyordum. Bir a.. 
olarak tanınmıştı. Herkes gibi, o genç ralık saatine baktı: 
zabit te, bu hocaya hi.irmette kusur et- - Acaba nerede kaldı? Dedi. . 
miyordu. Tağbiye hocasının Gerilin - Birine mi intizar buyruluyor? de 
hakkındaki .sözleri, onun kafasında yer dim. 
leşm~ti: Bunu öğrenmek istiyordu. _ Evet, Cevat Paşa Hazretlerı gele 
Bir gün hocasından rica ediyor: Bu ver ceklerdi. 
diğiniz dersi Türkiyenin muayyen bir İkinci davetli de bu idi. Gene sükiit 
noktasında olmuş gibi izah eder ve bu başlıyor. Bir kaç dakika sonra Cevat 
dediğiniz tedbirlerin orada nasıl tat- Paşa geliyor. Sadrazam, iki davetlist 
bik olunacağını lutfen anlatır mısınız? He birlkte yemek salonuna geçiyor ... 

Bu rica o kadar nezaketle ve hoca. Sofrada bu üç kişinin üçü de önlerı-
nın tabiatine o kadar uygun bir hassa- ne bakıyorlar. Acaba ne düşünüyorlar 
siyetle yapılmıştı ki Bay Nuri, ertesi dı? Yeni tarihin inkişaf ettirdiği haki
derste sınıfa gelince, elli küsur talebe- katiere göre, Sadrazam Damat Ferit 
den mürekkeb olan mevcuda şu mese- Paşa, dünyayı, Türkiyeyi, Türk mille 
le yi veriyor: tini asla tanımamış... Fakat efenciisi 

- Efendiler, Osmanlı imparatorluğu Sultan tarafından, yüksek Türk camia 
nun devlet merkezi İstanbuldur. Hü· sını idare için kendisine verilen vazi
kurnet İstanbuldadır. Meçhul sebepler fenin ağırlığı altında, duygusul. İşitı -
den dolayı Boğaziçinin şark salıilinden len ses, yalnız çatal1ar ve bıçaklar de
İzmit ve onun şimalinde Kar.adenize ğiştikçe hizmet edenlerin beceriks;zli
çekilen takribi bir hat dahilinde bulu- ği yüzünden hasıl olan gürilltü ... Ye· 
nan mıntakadaki türkler, payitahta is- rnek bitiyor ... 
yan etmişler ve Geriliaya başlamışlar- Ortasında geni~çe bir ma~o bulunan 
dır. dar bir odaya geçiyorlar. HenÜ7. ayak 

1 - Bu ki.içü'k mıntaka halkı bu is- ta dururken, Sadrazam diyor: 
yanı niçin yapabilir, nasıl yapabilir, - Bir harita getirsek te, müfettış pa 
nasıl idame edebilir? 2 - Osmanlı im şa onun üzerinde bana !zahat verse ... 
paratorluğu devletı, bütün hükumet Masanın üstüne bir harita açıiıyor. An 
ve ordusu ile bu isyanı nasıl bastıra- laşı'lıyor ki Sadrazam, haritayı daha 
bilir? Vazife: 1 ve 2 numaralarda gös- evvel hazırlamış. Kiepert'in allası; için 
terilen vaziyetin halli. den Anadolu paftası bulunuyor. Da -
Hocanın yüzü gülüyordu; çünkü tn mat Feritle Mustafa Kem:ıi. har'tanın 

Jebesine ekstra bir tatbik meseıesi ver- başında karşı kar~ıya. Cevat Pa~a da 
mişti. Halbukı bütün taıebenln yüzü Mustafa Kemalin yanında! .. 
çatıktı; bu çetin ve naz:k v:ızifeyı nasıl Muc:tafa Kemal, Damat Feı ide soru 
halledecekler'ni düşünüyl)-r!aı d ı. yor : 

Onların içinde ya:nız bir kişi, sabah - Ne noktai nazardan izaha: taleb e. 
ları kalk borusu ile b.r türlü uyanan·u diliyor? 
yan zabit, işte o, aradığına kavuşmu~ ı - Mesela diyor, Samsun ha\ al!sin
bır aşık gibi, çok memnun görünüyor- de ne yapacaksınız? 
du; çünkü o zaten kendisinirı tı.ıhriki ü- Sam un havalisinde yapılması ıste 
le ı ine fağbiye hocası tararından prt.:ı-1 n en iş, o hava li Türklerınin ba!; '.ı dığı 
ya atılan meseleyı halletmek çin u·~ Ger illavı bac;tırmaktı. 
raşmış bu unuyordu. Mustafa Kemal anlatıyor: Bu s >rgu-

Hoca gittikten sonra c;ınıfta bir mü· 1 ya doğı u cevab vermek ben:m ·çın gtiç 
nakaşa başlıyor: Sank: buna ne lüzum tü. bunu :tiraf ederim. Fakat hic te l d 
vardı? Durup dururken bu işi niçm ı düd etmeden şu kelımeler a rz md~n 
kurcalamıştı? Bu s temler hep o genç dokuldü: 
zabite karşı yapılıyoı du. ı - Efendim, dedim. İn~ilı raporla -

- 2- rında. meselenin biraz mübal:ı~ı olun-
Bu tarıhten on yedı yıl ~on!·a, 1919 dui'{una hükmediyorum. Fnkat ne de ol 

mayısının ı 4 üncU günü ak~am!, jstan- sa. yerinde yapılacak tetk:kıe d('n son 
bulcia Vahidettin'in Sadrazamı D:ıınat ra. ıeab eden en iyi tedbtrler buluna
FeTidin Nişanta~ındaki konağında, bır bilir. ;-.1erak buyurmaymız. 
akşam yeıfleği. Buraya iki kışı davPtlı- Bu sözlerden sonra, Mu, tafa Kemal, 
dir: Bunlardan biri. Mustafa Keınaldir. Cevat Paşanın gözlerine bakıyor. Ayni 
Ondan dinliyoruz: zamanda Sadrazam da, gözierini gene 

Muayyen saatte Sadrazarnın yanın - (Li'ıtfen sayfayı çcvirinh:> 
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Mart 16 

Müzede dün Atatürk 
büstü ve meskôkit 

salonu açıldı 
"Son Posta, aın (Gönül Işleri) sütununu idare eden 

istanbul birincı mektepten Müzeyyen, A· • 
dll, Ayşe Senlha, Refita, Hn.san Fehml, Şük
rüye, Fazıla, Emine, İklncl mektepten Meş
kfıre, Adalet, Emine, Hatice, Fahriye, İsma-

( e ze) bir Anke açıyor 
ü, Mellha. Üçüncüden Hüsnü, Cem1Ie, Ma
elde, beşinciden Bedriye, Salme, Altıncıdan 
Lüt!lye, Ümmü Şerife, Nedime, Ferlha, İs
met, Ayşe Natıka, Hacer, Yedinciden All Rı-

nd.ğin·z a 
za, Şlnasl, Necati, Banuser, Samlha, sekı
zinciden Rüştü, Neriman, Zeynep, Nebahat, J 
Fatma Nevzat, Onuncudan Paklze, Nurlye, 
Müyesser, Hayriye, Melek, Mürşlde, Hüsniye· • 
Muazzez, Saime, Nazlre, Safiye, Medlha, Ha
tice Nimet, On birden Fatma, Edip, On Iki
den Hayall, Nadlre, Hatlee MeU\hat, AY§e Sı
dıka, On üçten Galip, Hatice, Macide, Nec
mlye, Naclye, Hatice, Hatice, Attye, Saadet, 
Ferdane, Naime, Muzaffer, On dörtten Meh
met, Şaklr, Şükrü, Mehpare, On beşten E
tem, Makbule, Ayşe, Cemtıe, Rukiye, Fer
hunde, Nimet, Hatice, On altıdan Hüseyin 
Kadri, Refik, Nedime, Do~an, Ş:ı.zlye, On ye
dlden Naşide, Sa!!et, Nimet, Tevhlde, Ya
şar, On sekizden Naclye, Salme, Münevver, 

tipi nedir? 
Çehresi, tabiatİ, bilgi derecesi 

• z 
tipi nedir? 

Büst açıldıktan sonra 

Çehresi, tabiati, meslek 
~ . san atı Hayriye, Hadlye. Emine Hayriye, On dokuz- Es'k.i eserler müzesinin medhaline 1 rek meskukat salonunun nasıl hazır~ 

dan Fntma Hikmet, Ferdane, Rukiye, Meb- k k h k 1 
rure, Kemnleddln, Yirmiden Krtnlye, Celfıl, onma üzere ey e traş Zühtü tara- landığını, evvelki müdürlerin de bu iş 

Anketi açan Zellha, Muzaffer, ffikmet, Ylrml birden Mu- fından hazırlanan Atatürk büstünün için nasıl çalıştıklarını anlatmış ve 
zaffer, Hasene, Şükrüye, Arif, Bedla, Yirmi açılma töreni dün yapılmıştır. memleketimizele asan atikacılığın 
Ikiden Sıdı.ka, Tevfik, Muazzeı, Yirmi iiçten (Teyze) yi din eyelim Nedim, Yirmi dörtten Gonce Hayat, Bedriye. Müzeler idaresinin hazırladığı mes- tarihine kısa bir göz atmıştır. 
Münevver, Hasip, Zehra, Yirmi beşten İsmet, kukat salonu da ikmal edilmit ve dün Bundan sonra davetliler üst kata 
Muammer, Samlha, Remı>Jye, Hayrünnisa, kalabalık bir davetli kitlesi huzurunda çıkmıflar ve orada meskukat müzesi~ 
Emine Nudlye. Satiye, Yirmi altıdan Nahld 

Gün eeçmiyor ki kadın veya 
erkek okuyucularundan fU meaJde 
mektuplar almıyayım: 

nBeki.rım, evlenmek istiyorum, 
Fakat mubayyelemde canlandırdı

ğım P,i bir et bulamıyorum. n 

8a, muhayyelede eanlandırllan 
et nuıldır? Delikanlılar hayat • 
larmı birleıtirecekleri cenç Imm, 

eenç kızlar birJ..ik.:e yuva kura • 
caklan erkeiin nasıl olmasını 

istiyorlar? Öyle ümit ediyorum ki 
sordujum auallere alacağam ce -
va,plann neticesi bize .ıençlerin 

q seçmekteki dütünceleriui an • 
latacaiı iibi izdivaç yolunda 
yanltt lıtikamet tutanlara da fay· 

dalı olacaktır. 

Mellh, Yirmi yediden Cnn, Lütfiye, Hatlee Atatürk büstünün kü~d resmini mü- nin salonu önünde İstanbul Say)avı 
Nezlhe, Hayrettln, Seniha, Saadet, Leman, teakıp burası da halka açılmıftır. Esat bir söylev vermiş, bunu müteakıp 
yirmi sekizden Sal~hattin, Feride, Emin, Mus __ 1 da tl") t fı d 'I · t. 

Yalı. muavı'nı' Hu··daı' kısa bı'r nutuk .aıon ve ı er ara n an gezı mış ır. tata, Yirmi dokuzdan Meliha, Melek Müzey-
ılh Zeh Salonda güzel bir tasnif göze rarpmak· 

yen, Me n, Fatma ra, SllheylA, Otuz ile Atatürkün rehberliği altında ilerle- ~ 
btrden Fatma Hurlye. Şeklire, Had!ye, zeki- ta idi. Roma, Bizans, Yunan, Şark. 

L------------------------------·~ 

ye, Bedriye, Firdevs. Otuz Ikiden Na1Jf, Bnh- yen arkeoloji faaliyetinin bir remzi o- Osmanlı devrine ait hulliyat ve paralar 
ri, Otuz üçten vasrı. ·Hüsnü, Abdülkadir, Mu larak bu büstün müzeye konuldu gw u- camekanlarda mu"kemmel bı"r tasnife 
azzez, Süleyman, İsmail Hakkı Otuz dörtten 
Sabriye, Fatma, Bedriye, Macide, otuz beş- nu söylemiş ve Atatürk büstünün kor- tabi tutularak teşhir edilmişlerdi. Bu~ 

Son Posta, (Teyze) nin suallerine ~e?lecek 
ceYaplann fıepsini yazacağı gıbı 

ten Hasan Vehbi, ~ediha, Otuz altıdan Sa- delaları kesilmiştir. Büyük salonda nu müteakıp davetliler· Gülhanede 
it, Sallha, Bedriye, Ismall Hakkı, Baha, Ziya, .. I .. d .... Az' b" ·· 1 ·ı · edil · 1 d. 
Sadık, Otuz yediden Şevket, Emine. Sab!ha, muze er mu uru ız ır soy ev vere- çay ve pasta ı e ızaz mış er ır. 
MuhlWn,O~~~den~runah, Müoo~l================================
ver, Faik, Cahit, Kırktan Müberra. Semı:ı.hat, beşten Mehmet Nuri, Dumlupınardan İhsan, dan Kemal Teldn, Büyük çekmeceden .Ab~ 
Kırk tkiden Ham!de, Saime, Rııhşende, Os- Hiısnü, Hamdi, Beyo~lu kırk beşten Miıved- met Teldn, Hurlye, Süleyman, Polayeden os
man, Fa tma Müntre, Emine Turkô.n, Haslbc, l det, Fatma, Nezahat, Kırk altıdan Numan, man Nuri, Balaban Burnu Ahmet Keınal, 
Kemale, Meliha, Kırk üçten Bergüzar, Fe- Refika, Nuri, Kırk yediden İzzet, Kırk se- Bakialı Osman, Dayehatun Recep, Sazlı Bos
hmlye, Muzaffer, S:ı.ide, Nevreste, Hati"e, kizden Kamil, Hasan Nahid, All, Kırk do- na köyü İsmail Hakkı, Hasbaşlı Ferid, Anor~ 
Kırk dörtten İhsan, Yaşar, Fahrl, Fltnat, kuzdan Yusuf, Elliden }'atma, Rıza, İffet, şeden Adem Fahrl, Ekşlnozdan Yegdne, çıı
Muhsin, Faika, Ziya, Bıılse, Zek!ye, Kırk heş Darülaceze mektebl baş ö!;retmenl Mehmet talca Muha köyü All Rıza, Kıraçtan Musta~ 
ten Kemal, Kırk altıdan Osman Nuri, H<ık- Cem!!, Sıtkı, Kii.!Pth:ıneden Abbas Hilmi, Ke- fa Rahmi, Karta! birden Tevfik, Meliihat, 
kı. Fatma, Kırk yediden İsmet. Müveddet, merburgazdan Nebil, Zehra. Rumelifener Meserret, Maltepe birden Osman Zeki, Filı.::
Kırk sekizden Rahmi, Fahrlye, Mesrure, Fat Kamer, AyasaCndan Sellm, İhsaniyeden Ab- ri, Ayşe, Yakacık All Şükrü, Muhtar, Pendik 
ma Leman. Semlha, Bahire, Elliden Bürha- dülganl, Demirelköy All, Zekeriya lı.::öyü E- birden Musa Klızım, Sadettin, Salfıhattln• 
neddln, Elli birden Şa:ı:lmet, Medlha, Elli 1- tem, Odayerı Selma, Hfı.klmlyetl M~llyeden Salın, ismall Hakkı, Nllüfer, Maltepe UddeJl 
ldden Etem Pertev, Hüs:ımettın. Ell1 üçten Cemal, Üsküdar birden Yaşar, Ferlde, İkiden Huhisl, Karta! Soğancık Salih, Kurtd~ınws~ 
All Hulusı. Elli dörtten Kenan, Sablh, Mü- Hamdl, Müzeyyen, Melek, Dörtten Zehr:ı., tan Sami, Şeyhliden Feyzi, Emirli köyden 
berra, Munzzez, Arif. Firdevs, Elli beşten Fe- Mazlüm, Beşten Tahir, Yegtl.ne, Melek, Bari- İbrahim Sarım, Şile birden Hasan Basri 
rit Beyaz_ıt. Cahlt Süreyya, Kemal, l\hter, l ka, Tacide, Ferlha, Altıdan Hakkı, Rüveyde, Zemcl, Göçe köy Neclp Yakup, Ahmteıtden 
Luttlye, Ibrahlm, Adil, Ali Rıza. Rauf, Elli zeynep, Medlha, Yediden Saime, Merslye, Yusuf Ziya, Akçekese Tarhan Hulüsl, Nu~ 
altıdan Hikmet. İsmail Hikmet, Sabahat. Sa- ı Ziya, Sekizden Zahlde, Bahriye, Rüştü, Ra- riye, Alacalıdan Mehmet İhsan, Ağva Osınaıt 
bahat. Tev!ik, Hldayetullah. EIU yediden slme. Zekiye, Memnune, Dokuıdan Haru- Ragıp, Bakırköy birden Fahrl, Mediha Nuri. 
Naşlt, ımı sekizden Zehra. Elli dokuzdım nurreşlt. Ondan Mel!ha Ziya, Fatma, Kami- Faruk, İkiden Saadet, Dlindar, Zehrıı, Ada~ 
Hayri, Servet, Tev!lk, Nafiz. Mustafa, I.e- 1 ıe, Hürmüz, Hamlde Veclhe, Mehllka: On let Nazmlye, Atlye, Üçten Semtha, Filtret. 
man, Altmıştan Lütfiye, Miizeyycn, Bed la. ı birden suad, Meliha, Hadiye. Fatma, Ihsan, Dörtten Kemal, Safra köyü Cevdet, şeref. 
Hikmet. Altmıoı birden Dürdane, Altmııı lk!- on Ikiden Şevket, İbrahim, Hürmüz, Gevher, Şamlar köyü Eşref, Halkahdan Şaban, Matı
den Vehbi, Sabri, Fatma. K5.mlran, Altmış Kazım, Mııammer, Mithat, On üçten Ccmll, mutbeyden Cem!le, Knlltaryadan Ziyaeddi11• 
üçten Ahmet Tay!ur. Rahmi. Hü~eyin Rızr.. Medlha, On dörtten Naclye, İbrahim Etem, Anbarlı köyü Snllha, Avaz köyü Adem sırrı• 
Altmış be~en Kemal. Süreyva, S:tmi, Tev-' Namlye, Rıfklye, on beşten, Muammer, All Nl!ostan Bedla, Çi!tburgazdan Salô.hatti~· 
!ik, Suphl, Alibey köyü mu:ıllimi All, Leman, Kemal, Raslm, Recai, On altıdan Etem, Ul- Sllivriden Cemal, Veysi, Selimpaşadan Eşre ' 
Biivükndadan Süleyman Nıırl. Hadlve, Vic- viye, zeki, on yediden Refet. Sıdı.ka, On se- Salt, Münevver, Yalova Merkez Sadriye, gor~ 
dan, Bedia, B"'hice. Heybeltı'len Lütfi. Fnhrt- j kizden Muammer, Sami, On dokuzdan Os- tahdan Nazlre, Çanzadan Sadık, Slllvrl re~ 
ye, 8afiye, Münevvt>r, Hamdive. Kınalı ada- mo.n, Şerafettln, Zehra, Şadlye, İ!akat, Bed- nerden Abdurrahman. Slllvrl Ortaköy !oll15~ 
dan Saadet, Burgazıhn H9mrll Cnn. Bevo~lu riye Lfıınla, Yirmiden Saffet, Süreyya, Vas- tafa Kazım, CelAI!yeden Rüveyde, Ayşe, Y•~ 
birden ŞayP_kfın, Nahlrle ~eh.met Saim. Ali- fl Ş ·er Celile Suat seher Yirmi birden ıova Merkez Tevfik, Nazmlye, Gacık kÖytl 
~e, İkiden ~rahlm, ZahldP, ısmet, Hayriye, ı-İust:rfa' Hilmi,' Ylrml Jkld~n Bekir Sıtkı, Fahrl İsmet, Sadlye, Yalova Elmalık :[ıısııl1• 
Üçten Zlhnı, Mazhar, Faruk. Crmal. Saclde, z h c ıı ş ··k .. Makbule Hikmet, Soğancıktan All Haydar, Safrandan NeclP

1
• 

Nureddln D"rtt c 11 Nedlme R e ra, em e, u ruye, • ' n 

Neşredeceği ber cevap sahibine bir de 

Hediy verecek 
"eya bu hediyeyi adresine )·ollayacaktır. 

Bundan başka neticede cevaba en çok beiierıUenlerden: 

Blrln~ige : 50 llr14 
Ikinciye : 25 lira 
()çüncüge·: · 15 lira 

M ükifat verecektir. 

Cenplar 80 kelimeyi Cei<mİyec ek, eeçerıe bu 
.:;öaderilecek zarflann üzerine ( Gönül İtleri 
vaı:mayı unutmayın•·' 

miktara 
Anket) 

indirilecektir 
kelimeler im 

rale çevi:nniş bulunuyor. Ona: 
- Ne dersiniz? Diyor. 

ritanın bulunduğu masadan uzaklaşır • 0 en Adile, em · • · eş y· ı ·· t z ıabldln Mahmut, Yhm1 Akköy Nig~r. Kadıköy İbrahim Zlhnl, ye 
ı K ı . d""" ten Musa, Kenan, Nuri. Nadlre. Altıdan Hay-1 _ırm u~ en eyne ' Cuma Adalet, Kadı çiftltı.ı İhsan. 

Ccvat Pa!Ja; çok tabii bir tavır ve li
sanla: 

- Öyledir efendim, diyor. Böyle iş. 
ler mahallinde hallolunur. Şımdiden 

kat'i ne söYlenebilir ? 
Hıç rnemnuniyet göstermiyen Sadr.i 

zamın -kafasında daha büyük bir endi
şeyi hanetmek suali, sanki ifade oluna 
bilrnek için şekil arıyordu. Birden. ol· 
dukça heyecanlı bir sada He, soruyor: 

- Pekala, siz bana harita üzerinde 
kumandanızın şamil olduğu mmtakayı 
gösterir mis1niz? 

Mus tafa Kemal, Sadrazaının vesve
seye düştüğü noktayı dcrhal keşfctmii 
ti. Cc\·ab veriyor: 

-Efendim, henüz ben de pek iyi bil 
miyo ·um. Belki takriben.. (Ki e per!: 
harit .... ı üzerine elini koyarak) ihtimal 
şu kıdar bir parça ... 

D!\ eı·ek bazı vilayetleri eliyle tah -
did i yar. Bu defa, daha manalı bir 
tarzc 1. Cevat Paşaya bakıyor. O da, 
Sad ·...ımın vehmini anlamıştı. Musta 
fa K mal, elini haritadan kaldınrken 
Ce\·at Paşa Ha\·e edıyor: 

- ıf.fendim, mıntakanın ehemmiyeti 
yoktu . Paşa, bıttabi' o mıntakadaki 
kuvv ~e kumanda edecektir. Zaten ne· 
.rede ku\·vet kaldı ki... 

Cevat Paşa, cümlesini tamamlarken 
\·azirctin hiç te ehemmiyetı haiz o:mn 
dığıru iyma etmek ister bir tavırla. ha 

gibi o uyor. Mustafa ema , ıçın ~.. dortten Isma!l Hakkı, Behlye Enver. Yirmi ,,. 
G rı, Ram!, Hadlve, Münevver. 7 den Hasan Ce ..__.-' 

Cevat Pac:aya teşekkür edivor. ene- beşten Avni, Behtre, Y'irml altıdan Raif, ylr- - · • · ·-· • · • • '"1
'" • • ••• ·-- _ 

"t • " mal, 9 dan Vehbi, Sah!r. Zehr"'. Ferlde, On -
r:alin bu sözleri, Sadrazaını tatmirl et- mi yediden Mustafa Adil, Sıtkı, U\mia, Mü-dan Kemaleddln, Çagatay, Zeliha, Ruhşende, 
miş görünüyordu. Her birı, birer kol· S:ı.ffet, On birden Mehmet All. Sfı?.an, Mü- eyyed, Rabla, Falluı., Yirmi sekizden Ali Na-
tuğa çekiliyor. zeyyen, On Ikiden All, Halisc. Mustafa Nail, cl, Ali Vecdl, Hatice, Mehmet Hulüsi, Fatm:ı., 

Sadrazam, Mustafa Kemale soruyor: Fatma Münevver, on üçten Turhan, Mediha, Yirmi dokuzdan Şevki, Otuzdan Nedlme, 
- Ne vakit hareket edeceksiniz? Vaclde, Nndlde, on dört~n Sezal. Hulüsl, Fatma Şevklye, Hadiye, Süeda. Ma.hlde, O-

k · b 1 a Bon Saadet, Şerife, Hayriye, Seher, On beşten tuz birden Naum, Otuz lkld~n Şehriban, 
- Ne va it emır uyuru urs ... ~- Şadıman, Nedim, otuz üçten Ibrahim Ke-

h k h Şazlye, Fatmıı, Servet, Mlhrlclhan, Nezlhc, 
are ete azırım. mal, Otuz dortten Mustafa Lütfü, Güldane . tl" · ·., Murvet, Mahmure, Muazzez, Muanuner, Me- ' j - Zatı şahaneyi zıyaret e ınız mı. Talat, otuz beşten Saflye, Fuat, Atıf, Ek-

ı d lek, Memduha, Ulvlye, Osman Nuri, Behlye, 
- !Jayır, irade buyru ma ı... . Fa tma Harika, Fevziye, Remzi, On altıdan rem, Ahter, Kadriye, Hayrünnlsa, Mlhrlb~n. ı 
- Irade buvruldu. Ben teblıg cdıvo c f T 0 d!d M tnfa Zekiii Otuz altıdan Kadriye, Kıymet, Gülizar, lh-

- dil · · · d" ·. a er ayyar, n ye en us ' ' ' ' san, Otuz yediden Ahmet l''uat,Müzeyyen 
rum. Yarın ken erını zıyare: e ınız. Sara, Neflse Muazzez, semlha, Tah~n. O.ı ' ı 

1 otuz sekizden lkklr İlhami, Zahide, Mellye, 
Ayrılmak zamanı geliyor, orada bir seltizden Malı.:bule, Fahrilnnlsa, Hayriye, Ta- Fitnat, Fahire, Otuz dokuzdan Süreyya, Se-

adamı bırakarak sokağa çıkan iki da - t hlr, Ha111 Vehbi, Mahmure, Kıymet, On do- mlha, Dursun, Nurlye, Kırktan Hamdl, Mlı
velli, Mustafa Kemal ve Cevat, ko! ko-ı kuzdan Hikmet, Servet, Hamdi. Leman, Hak kerrem sırrı Emine Mukerrem, Cemaıiye, 
la yürüyorlar, gecenin karımlıklan i· kı, Hikmet, Fatma, Halil, Yirmiden Makbu- Adalet.' Kırk: 'birden Sabiha, Ferruh, Saadet, 
çinde ... Nişantaşı caddesinin piyad:! le, Hatice, Nüzhet, Hayrünnlsa, Nevvare, Fat- Ma kule, Kırk tkiden Lütfiye, Meliha, Kırk üç 

k ıd ·· . d T 'k' d - 1 ma Zehra, Yirmi birden, Yahya Cemll, Ya- ten Hacer, NacJye, Kırk dörtten Hayri, Kırk 
a ırımı uzerın en eşvı ıyeye og:u s Id s·· . · "k k 1 şıır, Yirmi ikiden Nail, Zehra, Fehml, Ylrml beşten Mesrure, Fethi, Mua-ızez, eyy e, u-

sıkı adımlarla ılerlıyen bu ı ı ar adaş ü ten Sabri, Zehra Faik, Canan, Şcri!e, Ta- leyman Fahri, Kırk altıdan Hamdl, H~cer, 
tan biri ötekine, pek samimi bir lisan ıtı.çt, Hatice, Nadir. Yirmi dörtten saadet, Tah Kırk yediden Vac;Cl Demirel, Makbule, Sami-
la soruyor : sin, Bedriye, Yirmi beşten Paklze, Hatlee Sa- ye, Lütfi, Kırk sekizden Nedim, Niyazi, Şeh-

- Birşey mi yapacaksın Kemal? liha, Fahlre, Yirmi altıdan Fitnat., Nezlhe, rlban, Şükrüye, Tacüser, Seniha, Kırk do-
İh YI ı edld c vrı Sadrl Yirmi kuzdan Kamil, Şehlme, Nadlre, Ayşe Salme, 

- Evet Paşam, bir şey y:ıpacağım. · · san, r~ Y en e ye, 1 M' · 1 Elllden İsmail Hakkı, Müriıvvet, Umranlye-
• 

1 
sekizden Mukrime, Naclye, Sad ye, un re, 

- Allah muvaffak etsın. Yirmi dokuzdan Yusuf, Melil.hnt, Nihai, Le- den Şerlfe, Kılıçlıdan Nuri, Sürurlyc, Hu-
- Mutlak muvaffak olacağız!.. man. otuzdan Bürhanettln, zchra, Bfırha- seyinllden Saflye, Akbabadan Ahmet Raslm, 

nettin, Emine, otuz birden Mellha, Zellha, Polonez köyü Remzl, Çekmeden Veslle, Cum- 1 
Nimetullah, Nezlhe, Hldnyet, otuz Ikiden Fey ı hudyetteıı Salme, Ko9ludnn Hamlt, Ç::ıtal~a-, ! 
zl, Otuz üçtcn S~ml, 1Iediha, Ayşe, Otuz dört dan Mustafa, Rıza, Ikiden Ferhad, H_ul~si 
ten Hüsnü, Mustafa, Otuz beşten Cemal, Hadımköy Kfunllc, Saoahat. İzzettin koyhn
Safiye, otuz altıdan Behaeddln, Nigar, Ab- den Talfıt, Kestanelikten Muharrem, Olda-

Avusturya Başvekili Peşte 
ve Romaya gidecek 

Son Posta -
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesi 

Yerebatan, Ç~alçe-;me sokak, ıs. 
İSTANBUL 

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

ABONE FiA TLARI 
~~~~~~~~~ 

TÜRKİYE 

YUNANİSTAN 

ECNEBİ 

1 6 3 1 
Sene Ay Ay .A"/ 

Kr ··- ~- , Kr. . .....-. _.-' 
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Abone bedelı peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen eıırak geri verilmeZ· 
Ilanlardan mcs'uliyet alınmtıı· 
Cevap için mektupla ra ı O ku ı uşlu~ 

I'ul ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

-ı 

Paris, 1 S (A.A.) -Le Petit Parisiea 
gazetesinin yazdığına göre Avusturya 
Başvekili Schuschnigg, bu hafta Buda 
peştcyc. gelecek hafta zarfında da Ro. 
maya gidecektir. 

dullah, Otuz yediden Nerimnn, Şerlfe, otuz lıdaı_ı Rüştü, Çakılıdan Zahlde Hilmi, Çatal
seklzden Turgut, Necati, otuz dokuzdan Tah ca Ihsauiyeden Şnklr, Kaı·acad~n Şev~_ct 
sln, LO.tflye, Merslye, Nahlde, Kırk birden Ormantıctan Emine, Siva.c; İhsan, Çıftlik Hus
Hami, Kırk ikiden Sadık, Aliye, Kırk dört- nü, Alatom Feyzullah. lstrancııdan Fahrl, 
ten Bedriye, Miileyyen, Rutlye, Şadlye, Kırk, Zehra, Ayazmadan Osman Nuri, İmrahor- L-------------- lo 



[ U üzel fıkralar =ı 
Tavsiye etmiyor 

Birbirini kıskanan kadınlar konuş· 
tular: 

- T erzini neye bana tavsiye etmi
Yorsun? Di.ktiği elbise çok güzel. 

Bunun için tavsiye etmiyorum 
Yal 

* * • 
MIDIDDD olsaydı 

Kadın anlatıyordu: 
- Kocam seyahatte iken yemek pi

tirmeyi öğrenmiştim. O geldiği akşam 
kendi elimle yemekler pişirdim. 

- Memnun oldu mu? 

Balkan Ekonomi onseyı 
~--8-~ş_sô_.zle_r __ , muralıhasları gittiler 

Yaz eıu biD 
Kızımı alan adama elli bin lira 

vereceğim. Ölümümden sonra da yiiz 
bin lirası olacaktır. 

Damat namzedi ellerini oğuşturdu: 
- Sizin ailede erkekler uzun ö • 

mürlü müdürler~ 

• • • 
MOnaslp 

- Kambururo var, diye bana; deve 
diyorlar. 

- Dememeleri lazım 
-Öyle değil mi~ 

Per~embe günü Atinada toplana- üzerinde görüşülmüş olacaktır. Fakat 
cak olan Balkan Ekonomik konseyin- şunu da söyliyeyim ki ihracatçılarımiZ 
de bulunacak hey'et dün akşam saat için telaş edecek h iç bir şey yoktur. 
20 de İtalyan bandıralı Rodina vapuru F ransızlarla ticaret anlaşmamız n • 
ile limanımızdan ayrıldı. Hey'et Mec- sanı n ] 3 ünde bitecektir. Bu işi gö
lis Reisi Vekillerinden Hasan Sakanın rüşmek üzere Fransa b izden bir hey'et 
riyasetinde ve deniz nakliyat umum istedi. Fakat geçen defa müzakerele~ 
müdürü Ayet, Türkofis Reisi Bürhan Pariste olduğu için bu defa Ankarada 
Zihni, Hariciyeden Şinasi ve Atıf, Na- olması münasip görüldü. 
fiadan münakalat umum müdürü Ha- Macaristanla aramızdaki ticaret an• 
Hd Nazmiden mürekkeptir. la.şması feshedilmişti. Oradan da yeni 

Ekonomi kongresinde bulunacak müzakereler için nisan başında bir hey
hey' etle giden Türkofis Başkanı Bür- et gelecektir. 

- Bugün sevincimden uçuyorum. 
- Bilmem .. o akşamdan itibaren - Öyleyse ne diye benden tranı-

. Yemeklerini hep Jokantada yiyor. vay parası istiyorsun, uça uça git! 

- Öyle ya, tek kamburun olduğuna 
göre; hicin devesi demeleri münasip 
düşer. 

han Zihni muhtelif meseleler etrafın· Holanda ile ticaret mukavelesi ve 
da şunları söylemiştir: k1erink anlaşması imzaladık. Yalnız 

----~------~==~===-==~~~ 
«- Balkan Ticaret Birliği yapıl· ticaret muahedesi imzalanmamıştır. 

1 ması henüz mevzuu bahs değildir. An Hclandanın üzüme nark koyduğun~ 
cak rnuayyen ihraç maddelerimizin dair bir şayıia vardır. T ahkik ediyoruz. 
müştereken dünya piyasalarına arzı Bu husustaki cevap gelince muahed, 
meselesi üzerinde durulmuş, tetkik e- de İmzalanacaktır. 

- Bugün saçıını yap1muadım. 
Elli kuruş tasarruf ettim. Fakat 
Uzerine beş lira daha koyup bir 
bluz. aldım. 

lslık çahyor 
Sizin kedi miyavlamı 

Yor, ıshk çalıyor. 
- Evvelki gündenberi öy

ledir. Bahçeye bir sakakuşu 
ıelnı~ti. Yakalayıp yedi de .. 

• • • 

Şlpbe 
Berber müşterisinin gırtlağından 

usturayı hızlıca çekmişti. 
Müşteri berbere döndü: 
- Bir bardak su verir misin iz? 
- Hararetiniz mi var vereyim. 
- Hararetim yok amma gene verin .. 

bir kere bakacağım, au mideme gide· 
cek mi yoksa gırtlağımdan dökülecek 
mi? 

• • • 
Koouşulaıı 

-::._ Sevdiğin kız kim? 
- Postada memur, kendisini çok 

çok, seviyorum. 
- Kendisile konuştunuz mu? 

- Alt1 kuruş'lu'k bir pul verir misi-
niz? dedim. 

, Dişçi - Hatırlan;ınıı ya. İlk rnek • 
tcpte hocamdınız.. Çok canımı yok
mıştınız. Dünya hali bu .. Şimdi de 
sıra bende! 

Na li} e 
- Şehirlerin havası ]~öyle

re nisbetle çok bozuk tur. 
- Bu şehirler! yapanla!" da 

amma da tuhaf insanlardır. 

Ne diye köy'lerin oldukları l 
yerlerde yapmamışlar 

* * • 

dilmiş ve edilmekte olan bir mevzu- Belçika ile de yakında tıcaret mÜ· 
dur. Hatta biliyorsunuz ki bir de Bal- zakereleri cereyan edeceğini ümit et· 
kan tütün ofisi kurulması meselesi mekteyiz. • 
vardır. Fransadaki develüasyondan müte• 

Almanlarla ticaret ve klerink an- essir olan tüccarlarımızın vaziyetinf 
!aşması feshedilmiş değildir. Bu an- tetkik etmek üzere bir komisyon kur
laşma gayri muayyen bir müddet için duk. T etkikat devam ediyor. 
mer'idir. Iki taraftan biri iki ay evvel Biz Atinadan dönünceye kadar da. 
haber vermek şart ile feshedebilir. Biz Cumhuriyet Merkez Bankası lazıın 
ihracatımızı korumak için tedbirler al- gelenleri hazırlayacak, komisyon siir .. 
d:k. Şimdi son gelen bir haberle Al- atle tetkikatını bitirecektir. 
manların da Türk eşyasının ithalini Balkan ekonomi konseyi müzake .. 
durdurduğunu öğrendik. Bu hal, ara- releri bir hafta sürecektir. Bu rnüza• 
d::ı ki vaziyelin müzakere yoluna dö- kereler mahremdir. Maamafih konseYJ 
külmesini temin etmiştir. Bugün An- sonunda matbuata bir tebliğ verilecek .. 
karada lktısat Vekaletinde bu mesele tir. l> 

. stanl ul Borsası kapan·ş 
fi2tları 15 - 3 - 1937 

PARALAR 

ı St.erUn 
ı Dolar 

20 Fransız Fr. 
20 Ltret 

A:ı~ 
614.00 
123. J() 
111.00 
120, 

Sa h ş 
619.•1() 
1~6.00 

llS, OJ 
125. Evi en sene 

Bayan - sen mi buda- - Yirmi yedi yaşın • Imkan yok 20 Belçika Fr. 
20 Drahml 

80. 
21.50 

84. 
21.50 

Olyemem !Jenzememfş 
.. 

- Lokantada yemek ye • lasın, ben mi cevap ver. da dul kalmış bir kadını İnsan konuştuğu gibi 
lr.lekten artık usandmı. Hizmetçi - Bilm<'m teselli etmek için ne de - yazmalıdır. 

- Evlensene? bayan7 fakat sizin bir nilcbilir ki... - Buna imkan yok. 
- Evliyim, evlendiğlınden- budalayı hi.ımetç i diye - Yirmi beş yaşında _ Niye? 

hen lokantada yemek yiyo • kullanacağııuza ihtimal dul kaldığınızn miitccs • - Ben burnumaan konu 

~~~m~y=a='----=====-~-----===v=er=m~iy~o=ru __ m_·~-------~===s=ir=i=m='=-d·-en=i-h_·r_. ______ =======~~u rum d~a=· ==~ 

Dileniyordu. Kapıyı açan evın er • 
keğine: 

- Bir eski şapkanız varsa verin gi-

Bir ressarna lkaYnanasını" Tesmını 
yaptırmıştı. Resmi gördü: 

}'eyiml 
- Benzememiş. 
- Nasıl benzememiş~ 

20 Isvlçrc Fr. 
20 Leva 
ı Fllorln 

!!O Çek kuronu 
ı Avusturya SL 
ı Mark 
1 Zlotı 
1 Pengü 

20 I.ev 
20 Dinar 

Ruble 
1 İ vcç kuronu 
ı Turk ni tını 

ı Banknot Os. B. 

. 

565. 
2iJ. 
63. 
70. 
20. 110 
25. 
20. 
21, 
12, 03 
48. 

so. 
ı '>7 
2 6, 

575. 
23. 
66, 
75. 
23.00 
28. 
22. 
23. 
14.00 
52. 

32. 
1038. 
248. 

----- -Dedi, evin erkeği: 
- Karıma söyle. 

- Benzemiş olsaydı, ben şimdi şap· 
ı 

ÇEKLER 

Deyince. Dilenci duraladı: 
k - AH edin ama bay, ben erkeğim 
adın ~apkası giyernem 1 

• * • 
Sal u sit 

karnı giymiş, tersyüzü kaçmıştlm. 

* * * Londra 
~ev-Yor\ 
Pnris 
~ııı a ııo 

- Vitrinde bir ayak\ bı var bıç.."l. Brüksel 

veriyorsunuz. Atina 
S.. k . d k Cenevre utçü kendini müdafa etti: - _ Karınızla barışmak için ne bck· - Do uz yuz o san 'kuruş. SOfya 

b - Süte sulu diyorsunuz bunun için liyorsunuz? - Şuna on lira deyiversenize. Amsterdanı 
ana danlacağımza ineğe darılın fazla _ Tckrnr danlmamak için biraz - Olmaz bayım, fiatlarımız mak- Prag 

eu · · 1 VIyana _ ıçıyor sütü sulanıyor. para sahibi olmayı beküyormn. tudur. drld 
-----=====--===~========~~~==~ ! Mn .-e:--===:;=o::-=::=:_=:~:-:~==:..::::=::~::==::""':;= Berlin 

Çok kODU'tuk 1 varşova 
.' Budapcşte 

Dört kişi meyhaneye gittiler. BukreıJ 
- Rakı! Bclgrad 
Dediler. Rakı geldi. Biri: Yokohama 

Moskova 
- Oooh.. Stokholm 

- - - ---
Açılış 
t. . 7,0;) 

0.7Q2 ) 
17 2450 
1S, Oı70 
4 7J 

f;8 , )737 
3.4770 

64 .5056 
1.4490 

22.7() 
4.: 2..'t6 

11 .4586 
}~;) 

4.ıs..o 

4.3 6J 
lüb 2tıSll 
:>4.68 10 
2: 1786 

:oı<~ . 4ı5 

3.1434 

hnpanı:;; 
617 .0J 

1), 7920 
17.23 
15, 332 

4.6963 
U!.5020 

3,47 40 
64.4'i34 
l.'W'A 

22,61H7 
4.22 

1 1.-«94 
U67S 
4.18 
4.3720 

llS l180 
34.6558 

2.1764 
24 66 
3.J.j}() 

İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsasi 
15/3/937 

-=====-=====~ 
FİATl.AR 

~-c_l_N_· _s_ı __ . l_~.şa~ı Yukan_ 

Bu~day yumuşak 

Bu~day sert 
Buğday kızılca 

l ı Arpa 
1• Çavdar 
11 Mısır san 
11 Yapa~ı Anadol 

Zerdeva derisi 
Sansar derlsl 

Çakal dcrist 

K. P. K. P. 
6 17 
6 18 
ö ıo 
420 
4 30 
4 20 

56 
4800 
28{1() 

1600 
650 
230 

6 24 
620 
000 
4!0 
soo 
4!0 

60 
()() 

!l575 
()() 

860 
250 ı 

Va~ak derlsl 
1' Tilki derısı 

' 
GELEN 

Dedi, üç. dakika geçti. Öteki: 1 --------

-Of. 

1

1

!
1 Bu~day 

---------- Arpa ES HAM 

630 Toa 
1$4 • 
180 • 

~ Zemin knt ta iiç odaya otuz h eş 
lım istenir mi? • 
- Asansördcn de istifade cdecclt· 
ıs" • 
ıııız, onu unutınaym! 

Dedi. Üç dakika daha geçti, üçi.incü: 
-Eh ... 
Dedi. Gene üç dakika geçti, dör .. 

d üncü: 
-Ey .. 
Dedi.. Birinci: 
- Çok konuştuk, dedi, rakılarımızı 

içelim. 

* * * 
Dlç olmazsa 

Garson bir peçete gctirmi~ti. Peçete 
delik deşikti. Müşteri peçe te yi açınca 
garson şaşırdı: 

- Affedersiniz bay, delik olmayan 
peçete getireyim. 

- Zarar yok bu daha iyi, hiç olmaz
sa delik yerleri temiz l 

- Hayat yolunda sizinle birlik 
olmak jstcriıu. 

- imkan yok. Bu istasyonda ini • 
)'OTWU. 

Çavdar 
--------.-A-ç-.ı.-, --K-.paı-.. -, -- ' Kuşyemi 

ı Mısır Anadolu şın. % 80 
pe~n ()(r,OO 00.00 
A. Şm. % 130 vadelı 00 JO O •.00 
BomonU - N ek tar l,O 1 O. JO 
Aslan çimento O .00 0),00 
~erkez bankası 00.00 oo_oo ___ 

İSTİKRAZLAR - - ----

Nohut 
l Tl:ttlk 

Un 
Peynlr~z 

1 Razmol 
Yapaltı 
Tıftlk 

GİDEN 

ıs • 
53 • 
16 • 
2 • 

S7 • 
ı • 

69 Toa 
6 • 
6 • 

Tülk borcu I peşin 

• • 1 vadeli 

Aı:ıl ı' 
•lO.OO 
19.65 
oo.uo 

Knpaaış 

00.0) 
1!1.65 
oo.oo 

DIŞ l''İATLAR --• • n vadelı 

Buı;day : Uverpul 
Bu~dny : Şlkago TAHViLAT 

Aı;ıı,, Knpaaı' Bu~day : Vlnlpek 
Anadolu I pe. ~.00 00.00 1 Arpa : Anvers 

• I vııdell oıı .oo oo.oo Mıs:ır : Londra 
• n pe. 00.00 00 00 Keten T. : Londra 
• n va. 00.{)11 00 00 Fındık O. : Hnmburtı 

Anadolu mü. pe~ .-..co •. oo •• oo • . o•J•_.; 1 i Fındık L. : Hamburıı 

K. S. 
6 03 
6 23 
6 Ol 
s S4 
s 53 
7 34 

79 58 
7Q 07 
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Kaynana da va 1 

ediyor gelindeşahit 
Rumen Hariciye Nazırı 

b gün 14 te geliJ-~r 

Fransanın Suriye konıiseri yeni bir 

İkinci cezada, Çorluda bakılan bir 
davadan dolayı bir şahidin istinabc yo 

E rm e n i Meselesi 
Bükıeş, 15 (Hususi muhabirimiz-ı iktisap etmektedir. Bu ziyarette husu

den) - Hariciye Nazırı Bay Antones si müzakere mevzuları aramak güç
ko, beraberinde zevcezi, nezaret müs- tür. Romanya ve Türkiye arasında 
teşarı, kalemı mahsus müdürü ve Tür- halledilecek hiç bir mesele yoktur. Bu 
kiye ~elçısi Hamdu.:ıah Suphi Tanrıöve::- iki memleketin beynelmilel sahadaki 

li le ifadesi alınmıştır. çı karmak mı i s tiyor? 

oldugu halde, bugun Ankaraya hareket .. d . ,-,L kı· ı· 1 
mesaısı aıma anen ı ve semere ı o • 

etm tir. B d 1 k h. b. k 
I. ta. d y · t Çekoslova~ muştur. u ost u ıç u zaman te -
s S) on a, unanıs an, . .1 . . T· k. B lk A 

ya \c Yugoslavya elçilerile, Türk sefa zıp edı memıştır .. ur ıye, a an ~-
reti erkanı ve birçok diplomatlar nazı- tantında, kıymetlı Dış Bakanı Tevfık 
rı uğurlamışlardır. Rüştü Aras vasıtasile, barışın organİ· * zasyonuna halisane bir surette hadım 

Dost ve müttefikimiz Romanyanın ve Ankaradan müesses nizarn lehinde 
Haric.ye Nnzırı Bay Viktor Antonesko ve hudutların tadili aleyhinde kat'i söz 
refıkası ve maiyeti erkanile bugiın öğ. ler sadir olmuştur. Cenevre, Roman
leden 50nra şehrimize· gelerek akşam ya ve Türkiye mümessilleri daima bir 
Ankaraya hareket edecektir. olmuşlar ve müşkül ahvalde karşılıklı 

1\Lsafirimizi getiren Romany~ vapu. 
müzaheret etmesini bilmişlerdir. Son ru s:::ıat 14 de Galata rıhtımına yanaşa-

caktır. Vali ve Belediye reısı Muhittin lskanderun işi münasebetile, B. Anto-
Üstündağ, İ tanbul mevki komutanı, nesko tarafından yapılan müsbet ha, 
Emniyet dır ktörü Salih Kılıç, Roman reket, uzlaştırıcı rolü ve B. Delbos ve 
ya Hariciye nazırının mihmandarhf.TJ. Rüştü Aras arasındaki samımı de
na tayin edilerek dün Ankaradan şeh marşları Türk dostlarımız tarafından 
rimize gelen Hariciye Vekaletı hususi ehemmiyetle takdir edilmiştir. Mont· 
kalem müdi.ırü Refik Amir gemiye çı- röde Türkiye mümessili tarafından ve
karak beyanı hoşamedide bulunacak - rilen teminat bizde ayni inikası bul
lardır. muştur. B. Antoneskonun ziyareti, ih-

Romanya Hariciye Nazırı rıhtım:ı tilaçlarla dolu şu devrede bu kadar mü 
çıktığı vaki+ askeri bir kıt'a selam res-
mini ifa ed C"ek ve bando evveHi Ro- tehavvil manzara arzeden beynelmilel 
ınanya, son 3 İstikUıl marşların. çala- vaziyetİn müzakeresi içln en iyi bir 
caktır. Mis· firimiz, otomobil ilc Pera. vesile olacaktır. Küçük Antantın Bel
pala;;a ihzaı edilen daircde bir müd- grad konferansı arifesinde bu temas, 
det dinlenect>ktir. Müteakıben Roman birbirine bu kadar sıkı bir surette mer
ya Hariciye ~azırı vali ve beledıye rei- but bulunan iki barış teşekkülünün 
si Muhittin Üstündağı ziyareo; edecek İcraatını telif için hususi bir ehemmi
ve mevki komutanına kartını bıraka - yet arzetmektedir. 
caktır. Saat 16 da Bav Viktor Antones ------
ko, refikası ve maiyetindeki zevat Top 
hane rıhtımından motörle Haydarpaşa 
ya gcçeceklerdir. Misafirimiz, eksprese 

Yavrularının ölümüne sebep olan 
bir ay1 kendini öldürdü 

bağlanacak hususi vagona binerek An (Baştarafı 1 inci sayfada) 
karaya harekeet edecek ve merasimle Aç kalmış olduğu tahmin edilen bir 
uğurlanacaktır. ayı iki yavrusile ininden çıkarak ova. 

Bu şahit, Şişliele oturan Miralay 
Et'hem kızı Suat Abittir. Çorluda ha
kılan davayı, kaynanası Kamile, Ihra
him isminde bir zat aleyhine açmış. Eıtı 
niyetinin suiistimal edildiği iddiasile .. 

Şık ve temiz giyinmiş, kibar halli, 
sarışın ve genç bir kadın olan Suat 
Abit, biraz rahatsız olmasına rağmen 
sabah erken erken mahkemenin dave
tine 2eldiğini söyledi, bir an evvel ifa
desinin alınmasını rica etti ve heye'ı 
kendisini bekletıneden dinledi. 

Düzgün lbir tarzda söz söyleyişle, 
kendisinin İbralıimden hiç bir şikayeti 
olmadığından, bilakis gayet dürüst cir 
adam olarak tanıdığından bahisle, şöy
le devam etti: 

- Biz, yani ben ve çocuklarım, lb
rahime istimlak edilen çiftlik için, yüz 
de on verdik. Biz, bu istimlak işini a
kıl etmemiştik, bize o hatırlattı. Zaten, 
bizim kendisine karşı ötedenberi iti -
madımız vardır. Hatta, ahzu kabza sa
lahiyet vermiştik. Senelerce işlerimizi 
gördü, bizi hiç aldatmadı. Bu arada 
şunu da kayeledeyim ki evvelce HU • 
murca» çiftliğinin satılınasını da te -

min etmiş, bu işi lehimize münhası • 
ran kendi gayretile halle muvaffak ol
muştur. 

Düşününüz, ki bizim bizzat gidip 
sekiz gün kalarak uğraştığımız ve ba -
şardığımız ibir işi, hüsnüniyetle başa • 
ran bir adamdır. 

Kendisile mukavelemiz vardı. Mah
sulden yüzde on, satıştan yüzde beş 
vermek Üzere .. Aramızda bunca sene
dir hiç bir ih tilaf çıkmadı. lstimlakten 
ne kadar vereceğimizi konuşmamıştı k . 

H atta, «Umurca» satışında, o za -
man bu işten dolayı kendisine bir şey 
verecek vaziyette olmadığımdan, bu
nu anlatınca ((Siz sağ olunuz, para -
nın ne ehemmiyeti var!» diyecek ka
dar nezaket gösterdi. 

Reis Kemal, geline, bu İbrahimle 

ı:,?am, 12 Mart (Hususi muhabirimiz 
yazıyor) - Fransanın Surlyede takip 
eylediği slyaset, ekalliyetle:-~ tutmak, 
sade tutmak değrl, kabil olduğu kadar 
ekalliyetler yarahp bunları birer birer 
kendisine bağlayarak bu suretle ekse
riyet üzerinde hüküm sürmeklir. Bu 
arada, bilhassa Sancak meselesi çıka
lıdan beri Fransa komiserlığ. Ermeni 
leri daha sıkı tutmaya baş!amı~tır. Bu
nun son misalini bugün'lerde gördük: 

Kendisini «Ş,arkın yegane Fransız 
gazetesi» olarak ilan eden ve Yüksek 
Komiserlik tarafından ne~redilen La 
Sirie gazetesinde «Sancak ve Ermenis. 
tan» ünvanlı bir başmakale çıktı. Bu 
makalede Cenevrede Sancak meselesi 
konuşulduğu sırada Ermenı meselesi
nin de gayet büyük bir ehemmiyeti ol 
duğundan bahsediliyor. Bu makaleye 
göre Cencvrede halledilmesı icap eder. 
meseleler arasında, «birçok Avrupalı
ları, İsv.içre1ileri ve Hıristiyanları» ala 
kadar eden meselelerden bir: de Erme 
nilerdir. 

«Herkesin bu meseleye karşı göster 
diği alfıka, deniliyor; herşeyden evvel 
manevidir. Ermenistan büyük harbin 
en büyük kurbanıdır. 91 S senesinde 
Osmanlı hükumeti Ermeni kıtali için 
bahane olarak bunların itilaf devletle 
rine teveccühkar oldukiarım gösterdi.• 

Görüyorsunuz ya, Ermeni isyanın • 
dan bahis bile yoktur ve lfıyik Fran
sanın Şarkta yegane gazetesi bu mese-
leyi bir hıristiyanlık meselesi. ha1ine 
koymakta tereddüt göstermiyor. Maka 
leye göre, Ermeni'lerin harpteki feda. 
karlıkiarına mukabil himaye edilmele 
ri lazım gelirken ve ekseriyet haiz ol 
dukları KHikyada Fransız mandası al
tında gene birçok yararlıklar göster -
mişlcrken 923 muahedesile Fransa bıın 
ları terkederek Kilikyadan çıkıp 

gitmiştir. Gazete, bu suretle Ermeni
leri oyuncak gibi kullanmış olan Fran· 

Romanya Hariciyc Nazırı, Ankarada ya inmiş, Karasu kıyılarında dolaşıı· -
üç gün kalacak ve ayın yirmincı cumar ken sabah olmuştur. Ayı suyun öte ta· 
tesi ~iınü sabahı şehrimize gelecektir. rafındaki fundalıklarda saklanmak için 
Muhıerem ınisafirimiz Haydarpaşadan nehri geçrneğe teşebbüs etmiştir. Fa -
mo örlc do~ruca Romanyı vapuruna kat daha pek küçük olan yavrularının 
gidecektir. Vapur saat ı 3,30 da h3re ancak bir tanesini götürebilecek, diğe. 
ke{ edecektir. Hava müsait olduğu ta!-c rini de sonra dönüp alacaktır. Alacak 
dirde Romanya Hariciye Nazırı vapu tır ama, geride bıraktığı yavrusu ra
run hareketinden önce karaya çıkarak hat durmamakta, suya dalmak isteme!~ 
şehri gezece~tir. 'tedir. Bunun üzerine ana büyük bır 

kaynanası arasındaki mali muamele et sanın bu esnada yüzünün kızarıp kı • 
rafında bazı sualler sorunca, Suat Abit zarmadığını söyleyemiyor. Fakat, biz 

biliriz ki hiç bırşey bu müstemlckec~ 

Bükre{l 1;; - R omanya gazeteleri taş getiriyor, ve ayıca bir zeka ile yav 
iki memleket arasındaki dostluk teza- rusunu yere yatırıp kıpırdaroamasını. 
hüriine hususi bir ehemmiyet atfet- temin için üzerine bu taşı koyuyor. 

kt d . 1 Yavru bu taşın altında inierken o ıkin me e ır er. 
Argus, umumi efkara tercüman o

larak diyor ki: 
B. Antonesko bugün Türk hüku

metinin misafiri olacaktır. Bakanım ı
zın b'itün müttefik hükumetieric doğ-

rudan doğntya tesis etmeği lüzumlu 
nddettiği temaslar serisine dahil olan 

Ankara ziyareti, bu suretle bir neza

ket tezahürü ve iki memleketi bağlıyan 
sıkı dostluğun bir teyidi mahiyetini 

ci yavrusunu sırtına alarak nehri ge. 
çiyor. Ve diğerini almak üzere geri dö 
nerken onun da üzerine ağır bir taş ko 
yuyor ve beri tarafa kalan yavrusunu 
geçirmeğe geliyor. Fakat yavrusunun 
taş altında ezilip öldüğünü görüyor. 
Hazin hazin bağırarak tekrar suyu ge 
çiyor ve öte yakada bıraktığ~ yavrusu 
nun da ezildiğ'ini görüyor. Bunun üze. 
rine hayvanın bağırınası daha faziala 
şıyor. Cereyan eden hali uzaktan sey
reden bir köylü köye gidiyor ve keyfi 

HÜ nunla kendisi arasında olan muame 
leye dair bir şey bilmiyorum. Fakat, 

ben ve çocuklarım kendisinden rncm
nur,uzn dedi. 

Heyet, istinabe ka[4ıclının Çorluya 
gönderilmesini karalaştı rdı. 
----·· 1 ....... . .... ...... , . , _ _.. .... =- •• 1 ....... . 

yeti köylüye anlatıyor. Köylülerden 
birkaç kişi vak'a mahalline geliyorlar. 
Ve zavallı ayının hala suyun kenarın
da ölü. evlildının yanında acı acı bağır 
dığını görüyorlar. 

Köylüleri gören hayvan kendısini su 
ya atıyor ve suyun akıntısına kapıh}) 
kayboluyor. İki gün sonra c~sedi bulu 
nuyor ve dcrisi yüzülüp alınıyor. 

efendi'lerin yüzünü kızarlmaz. Kızart
saydı şimdi gazete bunu ya amadı. M~ 

kalenin şu cümlesım~ dikkat ediniz : 

cSancağın yeni statüsü Milletler Cc 
miyetinin orada haiz olacagı hakları 

iyice tayin etmeHdir. Milletler Cemiye 
ti umumiyetle Ermenistnna ve hususi 
olarak Sancak Ermeni1erine karşı mu 
hakkak bir mes'uliyet sahibidir.» 

Buradaki Ermenistan kelımesi müp
hemdir. Kafkasyadaki Ernıenistana d:ı 
şamil olmakla beraber burada kasden 
müphem ve umumi olarak zikredilmiş 
olduğunu tahmın ediyorum. Biçare ba 

dan ls.lıha.nlar civarında ihata edildi ·.ı D · t• emış ı. 

ler. Şımdı Başkumandan muharebcsı Evet, düşman vatanın harim isme-
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_h baş1na! 
başlamıştı. tinde boğulınuştu. 

:~0 ağustos günü başlıyan bu mu - Bütün techizatı, son sistem silahları, 

Bürhan Cahit 

harebe düşman için mezbuhane bir dö- yığın yığın cephanesi ile vatanın harim 
vüştü. Çünkü her İstikametten çevril- İsmetinde sökülme'z bir demir kale gibi 
miş. ~ulunuyordu. Düşman sağ cenahı dikilip kalan düşman ordusu beş gün 
g:rısınden akan süvari fırkalarımız içinde vardan yok oluvermişti. 

Düşmanın en hassas noktası burası-( eden müthiş piyade hücumu önünde duşman gerilerini çevirmişti. Şimdi Büyük Başkumandanın ordu-
dır. Seri ve kat' i netice almak için düş- 1 durmaya imkan var mıydı ) O gün kızgın bir güneş altında her lara gene verdiği emir yerine getirili-
manı bu cenahtan vurmak lazımdır. Afyonkarahisar önü bir mahşer ye- taraftan sarılan düşman ordusu ken - yor : 

İşte bu planı tatbik etmek için ha· ri olmuştu . dini kurtarmak için beyhude çabaladı. O rdular, hedefiniz Akdenizdir. 
zırlanan ordu büyük Başkumandanın Saf saf hücum eden p iyadeler düş- O gün tabiye ve strategienin üstün lıeri . 
hticum emrini bekliyordu. manın kat kat tel örgülerini kesrneğe şaheserin i T ürk ordusu gösterdi. Baş-
Başkumandan lık karargahı 2.) ağua- bile lüzum görmeden a tlayarak düş - kumandanın hazırladığı plan bir ma· 

tos gecesi Kocatepeye yerleşmiş bulu- man sİperlerine dalıyorlardı. nevra hareketi gibi tatbik ediliyor. 
n uyordu. Kocatepede m uharebenin her safha- Düşmanı çeviren çelik çember bir kıs-

2G ağustos sabahı daha gün doğma- sını takip eden Büyük Başkumandan kaç gibi etrafına kapanıyordu. 
dan ilk emri alan topçu kuvvetleri ol- ve erkanıharbiyesi her dakika verdiği Mücadele ümitsizdi. 
du. emirlerle taarruzu gittikçe şiddetlen - Ve düşman bunu anladığı için esa-

Aylardanberi derin bir sükunet i . diriyordu , reti ölüme tercih etti. Düşman başku-
ginde artık itiyat haline gelmiş gevşek Düşmanın mukavemeti kırılmıştı. mandam Trikopis ve bütün erkanıhar-
bir siper hayatı geçiren düşman bu O gün 26 ağustos günq düşman ay- biyesi de dahil olmak üzere düşmanın 
gökleri yere indirip yerleri göklere lardanberi yerleştiği cepheden sökü - ana ordusu bütün mevcudu ve silahile 
kaldıran müth~ş. ağır, bunaltıcı ve bo- lüp çıkarılmış bulunuyordu. Ileri hat- galip ve muzaffer Türk ordusuna tes· 
ğucu ateş karşısında o kadar gafil av- Iarımız düşmanı Karahisarın cenubun· Jim oldular. 
lanınıştı ki cephenin başka tarafların- da e1li kilometre şarkında 30 kilometre Başkumandanın Büyük Millet Mec
da da gösterdı5i ateş karşısında hü - geriye atmış ve bütün kademeli müs - lisinde söylediği söz yerini bulmuştu. 
cum istikarnetinin merkezini tayin e- tahkem mevkilerini düşürmüştü. O : 
dememiş ,.e bı.-yhude bir mukavemete Mağlup düşman ordusunun ana - Düşman vatanın harim isınetin-
baş vurmuştu. Fakat !kesif ateşi takip kuvvet1eri toplanmağa fırsat bulama- de boğulacaktır. 

• • • 
:ı t Ağustos 
Bugün galip Türk 

kuvvetleri büyük bir 
mış bulunuyorlar. 

ordusunun ana 
yürüyüşe baş la-

Eskişehirden Afyona kadar bütün 
düşman cephesi sağ cenahından yedi
ği bir darbe ile çözülüvermişti. 

Şimdi güneş altında süngüleri par
lıyan yavuz Türk çocukları lzmire 
doğru inerken kılıçlarını galiplere ver
miş düşman esirleri kıt'alar, taburlar, 
fırkalar halinde ve başları önlerinde 
garnizonlara yerleştirilmek üzere ge • 
riye gönderiliyorlar. 

Darbe çok ağırdı ve yıldırım gibi 
sür'atli olmuşt~. 

Artık Anadoluda harp edecek '" 

zı Ermenileri ümide ve hülyaya düşür 
mektir. 

Makale Miiletler Cemiyetinin 1920 
de ittihaz etmiş olduğu kararlara sadık 
kalmaksızın ve rnahut Sevre - Sevr ~ 
muahedesındeki ahkamı bozarak Lau· 
sanne _ Lozan • muahedesıni vücude 
getirmekle hata etmiş olduğunu söyle 
dikten sonra şu cümleyi ilfwe ediyor: 

«Hukuk bakımından bu muahede, 
geçmiş:n üzerinden bir sünger geçir
miş demektir. Fakat, insanlık ahlfıkı ba 
kırnından Hıristiyanlığın mes'uliyeti 
tamamen bakıdır.» 

Kelimelerin büyüklüğünü görüyor ~ 
sunuz. Biraz aşağıda şu satırlar da var 
dır : 

cEğer Sancağın yeni statüsü herhan 
gi bir şekilde Türklerin hakimiyetin~ 
tesbit edecek olursa, bugün zalen Ki~ 
likyada zulüm altında bulunan Arap
ların Sancaktaki va,ziyetleri büsbütiin 
müşkülleşecektir. Fakat, Ermeniler ye 
niden hep birden hicrete mecbur ka· 
lacaklardır.» 

Buna mani olmak için gazete, İsviç· 
rede olduğu gibi, Sancakta d~ üç resmi 
dil • türkçe, arapça, crmcnice _ kuUanıl 
ması esasını ileri sürüyor. İsviçrede 
İtalyanlar nüfusun yüzde beşini teşkil 
ederlerken Sancakta Ermeniler nüfu • 
sun yüzde on .iıki buçuğunu teşkil teş· 

kil ettiklerinden böyle üçüncü bir dil• 
hak kazanıyorlarmış. 

Bundan başka, makale Eımenilet 
için ayrıca bırtakım ekalliyet hakları 

istiyor: Mektep, mahkeme, kilise ve sa 
ire gibi. Sonra da bahsi şu sözlerle bi· 
tiriyor: 

cErmeni meselesi henüz halledilme· 
rnL~lir. Türkiyedeki Ermeniler, ekall~ 
yet hak1arından istifade edemiyorla r. 
Suriyede ve Sancakta bu paı-çalanmı~ 
milletin dağınık bir halda küçük par· 
çaları yaşıyor. Bu milleti tehdit eden 
her tehlikenin hertaraf etlilmes~ Iizı~ 
dır.» 

Bugün kendisi ile bu makaleden bali 
settiğimiz bir Ermeni dostum bana }ct 

lime kelime aynen şu sözleri söylemiş· 
tir: 

- Allah belalarını versin, bu berif, 
ler sizlerle bizim aramızı burada da a• 
çıp günün birinde başımıza bir çoraP 
öreceklcr! 
.,. ................ , .... :··:··:~._:··;··; .. ;·.,..:;,.;··:··:;n:u:··==:.,. .. ---
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düşman askeri kalmamıştı. 
Bütün geri hatları, ihtiyat fırkahırı 

çözülen ve esir olan düşmanın ancak 
İzmir civarında istirahatte olan cüı.ii· 

1 ·r 
tamlarından bir kaçı Çeşme ve zJll ı 
limanlarından kaçabilmek fırsatı bul· 
muşlardı. 

Fakat sür'atle yetişen süvarİ kuV ' 
vetlerimizle hafif topçu kıt'alarıınıt 
Çeşmede düsmanın gemilerine binıne· 

· ·ıe sine de fı rsat vermiyerek sıkı ateŞlerı . 
son düşman kı t'alarını da imha etnııŞ 
bulunuyorlardı. l 

Üç buçuk sene vatanın en gii~.e 
parçalarında yerleşen düşman on glll'l 

içinde ortadan silin ip gitmişti. . 
Her şeyi zamanında düşünen ve ile_.:; 

yi herkesten daha keskin gören BiiY0 

Başbuğ sözünü yerine getirmi, ti. . 
•tı 

Büyük zafer dünyayı altüst etııııŞ · 

Eski yüz elli ibin mevcu tlu diişJllflJl 
ordusu bir ay içinde ortadan kalkıııc: 
Türkiye haritası üzerinde münak~rı 
yapmak istiyen Avrupa diplomat a 
derhal lisanlarını değiştirmişlerdi. 

.. .. •. • . 1 oştll 
Bu donuş o kadar sur atlı o m. ·rı 

h besıııı 
ki daha Başkumandan mu a.re k' ·e 

· 1 · Tür ıy akşamında Avrupa kabıne erı ıı• 
Büyük Millet Meclisi h ükumeti ile a 
laşmak için lisana gelmişler. 

'ArkM& _.., 
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Ci HA ARB 
• 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen - ECELİ GELMEMiŞ! ... 
kafi ı Yazan: K adircan 

O sabah Topkapı saraymın büyük ı akçe dahi» göndermediğint soyledi. 
kapısı önünde yedi ihtiyar aaam gö- Padişah ferman buyurdu: 

Köstenceden İs tan b ula nasıl geldik? 
Mayın tarlafarına çarpmak korkusu, kömürün bitmeii ihtimali ve bin bir türlü 

kabuslu düşüncelerle yolumuza devam ediyorduk 

ründü. Bunların yaşları elli ile seksen - Elbet boynu vurulsun yerine bi1 
arasında idi. Hemen hemen hepsinin iyicesi geçirilsin! 
de saç ve sakaBarı ağarmıştı. Zayıf ve Gürcü Mehmet paşa onun yerine 
solgun yüzlerinden yorgunluk akıyor- geçecek adamı da hemen buldu: 

Süvarİnin gayet tabii olarak söyle- götürür, inşallah l seldikten sonra tekrar suya düştüm ve 
diği bu sözlerin altında saklanan ihti- Demek kömür bahsinde de inşallah! Karadenizin dibine kadar indim. Uyun 
tnalleri, bir kara adamının, gözlerinde Memleket te öyle değil miydi? Siyaset dım, uyudum, hep ayni şey, hep o mu
lle kadar büyütebileceğini tasavvur et- sahasında onun da kömürü ve istimi sibet torpil kabusu! Her taraftan tor
tnek kabildir. Gemi kaptana, kaptan son haddine gelmiş bulunmuyor muy- pil, her şekilde torpil ve her şekilde 

du. Çıplak ayakları şişmişti. Başların- - Mardin sanca-k beyi Çokur Ahmet 
da kirli çevreler, sırtlarında ve bacak- paşa hepsinden münasiptir! 
larında parça parça birer gömlekle Ni~ancıya emir verildi: 
şalvar vardı, Her gören bunlara dik- - İki fermanı da hemen yazıp geti· 
katle bakıyor ve ya'klaşıyordu. Çünkii resin! 

da gemiye benziyor1ardı: Ikisi de ha- du? havalanma ve denizlere daima! 
bacan insaniardı 1 Bir şarklı tevekkülü Süvarİ: ı Bununla beraber, insan her şeye alı-

acınacak halde olmalarına rağmen bu Nişancı Mehmet Efendi bu emri al· 
cihetler göze çarpmıyor; ba~ka \'e o za- dığı zaman belli belirsiz sarardı. Ve 
mana kadar görülmemiş olan bir şey kalbi durur gibi oldu. Çünkü Çopur 
kalabalığı oraya 'çekiyordu: Ahmet paşa onun eski efendisiydı. Her 

ile ikisi de birbirini bularak yola çık - --:-. Maamafih, dedi; Zonguldak ve ~ıyo~. Bi: zamanlar, Bekirağa bölüğün 
l'l1ışlardı. Gidiyorduk. Ben kaptanın Ereglı yakın! de bıt, pıre, tahta kurusu ve saire için
Yerinde olsam, hiç olmazsa bu mühim Evet, Zonguldak ve Ereğli yakın de uyku uyumıya alıştığım gibi, yor
hadiseyi, sır olarak sak.lar, içinde 70 olunca mesele yoktu. Halbuki memle- gunluk, kabus içinde de olsa, beni u -
kadar kadınlı, çocuklu, ihtiyarlı yolcu ket, siyasi hareketi için muhtaç olduğu yuttu ve sabahleyin kat'i surette gö -
bı.ılunan bu kaFilenin hadiseden haber- kömürü nereden ümit edebilirdi. Siya- zümü açtığım zaman, içinde bulun • 

Yedi ihtiyarın hepsi de uzun ve yağ- yıl ona armaganlar yoUardı ve buna 
lı bir ipi boyun}arına dolamışlar ve u- karşılık sadece divandan haberler di
cunu en önde olanın eline vermişler- lerdi. 

dar olmamasını temin ederdim. setin Zonguldak ve Ereğiisi nerede ol- duğumuz teknenin yavaş yavaş, fakat 

Çuruk teknenin mütevekkil duğu bile meçhul idi! sapsağlam yoluna devam etmekte ol-

di. Öyle ki bu ipin ucundan tutan bir O zamana kadar belli ba§lı bir ha • 
başkası kuvvetle asılsa yedisini bir<len her. yollamak nasip olmamıştı. Fakat 
boğmak mümkündü. işte fırsat çıkmıştı. 

Onların görünmelerile beraber bü- Nişancı Mehmet Efendi hemen bir 

kaptam Her şeyi iyi tarafandan tutan duğunu gördüm. Ilk işim yukarı çık-

d kt mak oldu. Uzakta sabahın sisleri ara -

yük kapının iç tarafında ayak sesleri kenara çekildi. Kuşağının arasında'ki 
ve bazı söz!~· duyuldu: gümüş (divit) i çıkardı, açtı. Saz ka -

Fakat, o, hiç bu Hkirde değildi; bir O or sında kara görünüyO!'du. Gece uyu -
farklı teve'-ku"lü ile yola çıkmıs,, bir Rereketversin ki ben sakin tabiatli 1 · d b 

Ayni zamanda biraz ileriye birik· lemlerdcn en ivisini mürekkebe ba · 
miş olan halk yarıldı. Çünkü iki Ça · tırdı. Önce (Tu~ra) yı yaptı. sonr:.ı da 
vuş, uzun kırmızı külahlan, sarı kaf- onun altına bu kısa emir için uzun birı 
tanları ve kırmızı papuçlari!e koşarak ferman karaladı. 

~ mamış o an süvarı ür ününü dolas • 
tarklı tevekkülü ile, torpilli bir denizin l soğuk sinirli bir adamım ve sır tutmar tırarak sahili tetkik ediyordu. Ere,ğli 
muhtemel hırçınlı.kfarınt bile düşiin • sını çok iyi bilirim. Ilk yılaızlarla be - civarı olmak lazımgeldiğini söyledi, 
tniyerek, kalkmış gidiyordu. Bir yan - raber, berrak semanın bize vadettiği yaklaşıp nerede bulunduğunu iyice an 
dan benimle konuşurken bir yandan selameti görüp biraz bir şey yemenin lamak istiyordu. Bir müddet sonra yak 
da gemisine, sabaha kar9ı boğazdan 1 çaresini aramak üzere aşağıya, salona laştık ve karşımızdaki kara büyüdük
~ok uzak bir salrili gösterecek olan bir indiğim vakit, ağzımı tamamen kilit- çe gördük ki hakikaten Anadolu sahil
ı~tikamet vermek üzere, arkamızda git- ledim. İşi yalnız doktora açtım. Onun lerine gelmişiz. Artık tehlike kalma _ 
tı~çe küçülen limana bakıyor, etrafa her şeyi iyi tarafından tutan, müşkül- mıştıl 
i oz oezdiriyor, kendisine ta"kribi bir den yılınayan iyi bir huyu vardır. S d k' b d · 

geliyorlar; sağa sola yalın kıhç kor· İkincisini de öyle yaptı. 
kunç bakışlar atıyorlardı. Dolaptan iki atlas kese çıkardı .. 

Onları görenler hemen ka-tıyorlar- Gürcü Mehmet Pasa fermana göz 
dı: attı. 

- Vezir geliyor!.. -Oku! 
Çavuşlar, yedi ihtiyarı görünce on- Dedi. 

ları da ye~ldan savmak istediler. }t~akat Nişancı onları okudu. Keselcre koy-
ihtiyarlar gözlerınİ bile kırpmadılar. du, bağladı ve mumlıyar3k Mehmet 

• · · · on erece sa ın ir enız üstün-
~e}'ir çizgisi çiziyordu. Bir aralık: - Adam sen de, aldırma... dedi; de, güzel bir sonbahar güneşinin altın- Çavuşlardan biri bir kırpaç salladı: Paşanın mührünü bastı. 

- Inşallah, dedi; selametle varırız .. elbet kaptan yolu bulurl Şimdi onu da saatlarca gittik. Vapur, Boğaz ön ün 
•. Biz de zaten harbe böyle çıkmı~ de· mu düşüneceğiz? deki torpil tarlalarından korkmuş ol -
l!:ıl ıniydik} Onun bu lakaydisi, bu endişe~izliği, duğu için çok açıktan gelmiş. Şimdi 

Kayser, hareket emrini vermiş, biz bana da sükunet verdi. Ve biraz bir Boğaza yaklaşmak için uzun uzun git· 

- Ne bakarsız, bre bunaklar! Savu- Fakat bu sırada bir el çabuklugu ya· 
lun! pıldığını kimse anlıyamadı . 

Öndeki ihtiyar, yorgun fakat sar- * 
sılınıyan bir sesle cevap verdi: On glin sonra Maraş valısı Çopuı 

p.~slarnızın tarnirde olduğunu dahi dü- şey yiyip, uyumak üzere bir tarafa bü- mek lazım. 
ltınrneğe vakit bulmaksızın, yola çık- zülmek zamanı gelinceye ka<..~ acı, 
~ıştık. Her şeyin yıkılmakta oiduğu t~tlı. kon.uş~uk. Güldük, ~lay ettik, ge-

- Bundan gitmezüz! Hünki'mmız Ahmet Paşa ardına taktığı bln sıpah' 
kandedir. GörmeK dileriz ve illa bızi ile tozu dümana katıyor; ~hrdıne gi · 
boğabilirsiz .. İşte kement boynumu?.-ı diyordu. {Arkası var) 
dadır. Bir yıldırım hızile şehre daldı. Pa · 

r sırada Romanyadaki genimetleri l çırdıklerımızden lbahsettık, lstanbulu IR A ([)~0 
lltıutrnayan Isınail Hakkı Paşa da bu düşündük, Celal Beyi hatırladık. Son- ~ lJ 
Nrük teknenin mütevekkil kaptanına ra yorgunluktan bitkin bir halde, bir 

~Haydi h> demiş, o da mütevekk;Jane tara~~ .~üzülüp ~y~uya .daldık.. . Bu g ünk ü 

Çavuş aldırmadı ve ikinc. kırpacı şa konağının önünde attan atıad•. Mcı 
sallad•. Lakin ihtiyarlar gene kımıl- divenlerden inen .sancak bcyın.ı: kar · 
danmadılar. şısında elindekıi keseyi öpiıp b:ıiına 

O sırada yüksek boyla al bır at üs _ koydu; sonra bir işaretle lavallı Çokuı 

aradenize açılmıştı 1 Bütün harp es - Butun gece, ıkıde bır gemı torpıle 
tıasında bizim !ürkiye tekn~sinin sü- çarptı ve ben gök yüzi.ine kadar yük -

;~risi, yıldızlardan istifadeyi olsun dü- ······siz .. da····b·a··kremdea"'"""" 
~ntnüş değildi. Hiç olmazsa bu kap-

ll Yıldızlara bakacaktı 1 

d Cözüm ufuklarda, ak~m olup yıl
bı~ların doğmasını bekliyerek, zihnen 

1cık·benzeyişlerin müvazi çizgilerini 
~ıl ıp ede ede, dalıp ka.lmıştım. Eğer 
( dızlar bizi aldntmazlarsa, eğer bir 
;r~ına çıkıp bizi, farkında olmak~ızın, 
t 

0 
U muzdan dı~arı atmazsa, eğer bir 

Ot ') T 
~ Pı tarlasına veyahut o sıralarda 
'eq~adenizde pek mebzul olan bir ser
ı,;• torpile çarpmazsak, ertesi gunu 
A. anbula ayak basmış bulunacaktık. 
d\i·~aba orada ne bulacaktık? Kaç gü n-

t h' ........ ıç bir haber alamamıstık. Acaba 
···~t . 
ttı areke olmuş muydu} Acaba düs-
~n . . 

A,(! b ışgal i karşısında mı kalacaktık? 
)eta a, hükumet ne olmuştu? Hürri
~t Ve İtilaf Vahdettin ile birleşip Ta
i>1 llaşayı ve Ittihat veT erakkiyi alasa-
ı:. et · ' 
ten tn ış rniydi? lstanbula ayak basar-
~ii hemen yakalanıp Bekirağa bölü
hq ~e mi gönderilecektim) Karadenizin 

tıta da 
ltıtp'l)sın torpil tarlaları ve serseri ÇOnkl1 ; 

tita ı er ne kadar çok idise seyahat ha.- BOtun ciluırıdu E'lli s~"nedir daima Us
\>Qr~ıtıda da bütün bunlar meıbzulen 

ı. 

B· Götürür, inşallah !. 
ltk ır aralık, zihnim ilerisini bırakarak, 

tar · · 
~~"t'J .'Çtnde bulunduğumuz dakikaya 
~ıldıı t· Zihnim bir şeye takıldı; biz, 
~qr: arla yol bulmağa, torpillerden 

~··•ak · · 1 t~er d ı~ın yo uzatmağa çalışırken, 
tııecb enız üzerinde fazla dolaşmaya 
~~t... •• ur .lcalırsak, acaba kafi derecede 

··•ur" 
Urnüz var mıydı} 

'ılı:; Süvari bey, dedim; kömürce na-

O . 
f;ı blr şkrndi dürbünle tetkik ettiği etra
~r.i~]ı> . ere daha göz gezdirip dürbünii 
li du~~~nden çektikten sonra, düşiincc-

vUncelı' · ' . f.lı, dedi; bizi fstanbula kadar 

ton ve e:;;s ı z ka!ııı.-;;tır. 

KREM EALSAMiN 
Bllyl\k bir bilgi ve uzun bir le<~rilbe 
uıahsull\ ohmık v!l('ıHII\ getirilmiş 
yegane sı lı hi h reııılerd ır. 

KREM BALSAMiN 
Şö!ıret:ııi !'ÜZ ve ~arlntanlıkla de4'il 
sı h hi evsaf'ını Lo rı n ra. Paris. Berlin, 
Nev - York güzellik enstituterinden 
yDzlerrc krt•ın nrnsında birincilik mu
kafutıııı kazanmış olmakla isbat et
miştir. 

KREM FALSAMiN 
Gl\ndi\z i~·iıı yattsız, gece için ya4'lı 
\'e hulis H<"tbııcleın 1-re nı leri. Tanın
miş ct"zu. ıtrıyat ve lııhafiye nıa~aza
lnrı nda tıııluııur. 

Deposu : Ingiliz Kanzuk Eczanesi 
Beyoğlu • İstanhut 

p tünde, koca kavuklu sarnur kürklü Ahmet Pnşanın boynunu vurdurdu. 
r ogram büyük vezir oraya gelmi~tı. Gürcü Dönüşte kırk 'katır üzerine altın, gü· 

16 :\Iart 1937 Salı Mehmet pasa doksan j'aşında bır bu- müş, Ş. am ipekleri, Hind şallar: yük · iSTA'I\"BUl. • 
Öğle Neşriyatı: naktı. Bunak olduğu kadar da kendisi- lcdi. Istanbula, büyük \'ezır Gi.irci.ı 
12,30: PH'lkla Türk musikisi. 12,50: Hava- ni beğcnmis bir adamdı. Yedi ihtiyan Mehmet Paşaya gönderdi. 

dls. 13,05 Muhtelif Plak neşriyatı. boyunlarında bağlı iple görünce atı· Bu katırlar Maraş kapı:ıından çıkar
Ak!jam Neşri~·atı: 

18,30 PH\kla dans muslkisl, 19,30: Eminönü 
Halkevi neşriyat kolu namına Bay Nusrct 
Sefa (Yeni kitaplar), 20: Belma ve arka -
daşları tarafından Türk ınusikisi ve halk 
şarkıları, 20,30; ömer Rıza tarafından A
rapça söylev, 20,45: Cemal Kamil ve arka
daşları tarafından Türk musiklsl ve halk 
şarkıları, Saat ayarı, 21,15: Şehir tiyatrosu 
o pe ret kısmı tarafından <Lüküs hayat), 
birinci perde.~, 22,15: Ajans ve borsa ha -
berleri, 22,30: Pltikla sololar, Opera ve o
peret parçaları. 

nın gemlerini çekti. Çavuş::ı seslendi: ken oradaki iki ağacın arasında ipe a · 
- Vurman. sorun, bu ne haldir? sılmış birer gömlek gibi boşlukta sar· 
- Hiinkarla sövle!iiruz'.. kan yedi ihtiyar vardı. 

• Kırk katır Gürcü paşanın konağının 
Gene Anadaluyu kasıp kavuran zor- 'kapısında durdu ve bir paşa oğ anı bü· 

ba vazilerden bir şikayet olduğunda yük vczire Çopur Ahmet Pa~anm bh 
şüphe yoktu. Fakat bu şikayet herhald~ mektubunu verdi. 
başkalarına benzemiyodu. Hiinkar bel· Dok:sanlık vezir, mektubu okuttu, 
ki de görür görmez, kendisinden şıka- bir ay önce divanda verilen hüküm, 
yet edilen vali için: gönderilen fermanlar hatırına bılt• gel-

- Boynu vurulsun! medi. 
BUKh:EŞ Diye emredecekti. Harem dairesinin penceresinden ba· 

18,!!0: Balalayka orkestra, 18,55: Romanya Halbuki valil~r içinde Giircü Meh· şını uzattı, sokağın epeyce uz.ak olan 
ljarkılan, ı9,15: Mı.isahabe, 19,30: Senfoni t ka ı d ~ d 1 h' 1 

me paşanın Y r ıgı a am ar, ıç o · köşesine kadar bir sıra olan kırk ka -konser ( Mazarttan, H::ıydndan parçalar ), · 1 
45 F m azsa ona armagan ar ve kes~ kese sa tırı go"ı·du" ·. 20,30: Haberler, 21, : ransa, Almanya Ro-

manya haberleri. rı altın gönderenler vardı. - Anın kullukta eşi olmadığın bilir· 
BUDAPEŞTE Bunun için işi hünkara varmadan dim. Varayım, padişaha :ırzeöeyim de 

18.25: Muhtelif havalar, 19,ıo: Şarkılar, öğrenmek ve ona göre davranmak is- şuncağıza bir sarnur kürk ile bır kavuk 
20,10: Orkestra, 21,35: Çigan orkestrası, t' d 
23,25: Dans ha\'alnrı. ıyor u. gönderilsin. Hem de vezir yapılarak 

PRAG Gürcü Mehmet paşa gülüyordu: daha büyük bir vilayet verilsin! 

ı 19,10: Komedi, 19,55: Plak n~riyatı, - Kul t.aıkımı hünkarla söyleşmek Kırk katırın bir kısmı, kıskançların 
20,5 den 22 ye kadar muhtelif havalar, 22.20: adet değildir. Elbet bana söylersız! kötü çanlarını tıkamak için Topkapı 

1 PH'ık ne§riyaıı, 22,45: Brnodan natd, 23 : Uygun görürsek divana da arzede:siz! sarayına yollandı. 
Haberler. ş k. · · M ,. -

viYANA - i ·ayetımız araş vaıtsı Çopur Padişah Gürcü Paşanın dileğın: he· 
17,20: Muhtelif havnlar, 17,40: Müzik, 18.25: Ahmet paşa hakkındadır. men kabul etti. 

Fransızça ders, 19,10: Oda ınusikisi, 20,25 : İşte büyük Yezirin yüzü aydınlan~ O gün nişancı Mehmet Efendi hasta· 
Eğlenceli havalar, 22,10: Haberler, 22.20 : dı. Çünkü bu Ahmet p::ışa onun can lanmıştı. Yeni fermanı yazmak işı di • 
Muhtelif havalar, 23: Pl:ik neşriyatı. d" man d 

uş ıy ı. g~ er nis.ancı Süleyman Efendıye kal . VARŞOVA _ 
h ık Kahyasına emretti: mışlı. 19,20: Ukranya a operası, 20,40: Haber~ 

ler, 21: Musiklli konuşma, 21,40 Edebi prog- - Bunları divana alasız! Süleyman Efendi hazırladığı ferma· 
ram, 21: Sottenoden nakli, 22,30: dan 23,30 a * nı getirdi. Gürcü paşaya okumağa baş-
kadar dans musikisi. En öndeki ihtiyar, yaralı ve yanık ]adı. 

Yarınki PrO&'J'aın b ~ ~ ·ı d" k 
agrını yumrugu ı e overe acı acı Gürcü pa.;:a orta yerde birdenbire 17 1\l art 937 Çar ·aınba ~ 

iSTANBUL anlatıyordu: koca kavuklu başını kaldırdı: 
ötıe ne!:iriyatı : · - Sırtımııda gömlek, ayağımızda - Bre doğru oku! Çopur Ahmet Pa-
12 30: PlA.kla Türk muslki<ıl. 12.50: Handıs. çarık kalmadı. Kadınlarımızın boyun· şa değil... Onun çoktan boynunun ,.u -

13.05: Muhtelif plak neşrlvatı. larındaki altınları bile almak için ha· rulduğun bilmez misin? Cokur Ahmet 
Akşam nefriyatı: remlerimize sipahi oğlanJan soktu. p d 
17: İnkıl!ip dersleri Üniversiteden naklen, aşa ır O ... 

Yusuf Hikmet Bayur, 18,30: Plakla dans mu~ Kara Salak Mustafa derler, bir melek - Devletlum, bugün Marnşta vali o-
sikisi. 19,30: Türk tayyare kurumu namına huylu ?.engin vardı ki altınları yuttu lan Çopur Ahmet Paşadır. Boynu vu
Kiimiran Kattancı tarafından konferans. diye karısının karnı d~tiriidi. rulan adam Malatya valisi Çokur .ı\h-
20: Nezihc ve arkadaşları tarafından Türk Anlattıklarına göre Çopur Ahme: met Paşadır. 
musikisi ve halk şarkıları, 20,30: Ömer Rıza pac:a bütün Mara!'1 vilayetini çekirgeyc B ~ ı 11 ? 
tarafından arapça söylev, 20,45: Bimen ve "' :' - u armagan arı o mu yo aıııışlır. 
arkadaşları tarafından Türk ınusikisl ve halk uğramış tarla gibi a'ltüst etmişti. - Elbet devletlü.m, öbür dünyadan 
şarkıları, Saat ayarı, 21,15: Orkestra, 22 · - Gürcü Mehmet paşa daha önce Ah- katır sırtında mal geldiği görülmüş 
Ajans ve borsa haberleri, 22,30: Plfikla sv •• ar 

1
met paş~dan gelen şikayetler~ de ha- müdür? 

Opera ve operet parçaları. tırlattı. Iç ha~ineye de üst yıldızlı cbir .(Lutfen sayfayı çeviriui;ı) 
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(Ertuğrul faciasına karışan aşk macerası) 
Yazan : A. R. 

t: "Şu erkekle-rle beraber gezersem ne iyi olacak 
şunların bütün his!erini bütün temayüllerini 

öğrenmiş olurum. , diyordu 

- Bereketversin ki; henüz hiç bir( şehre benzer hiç bir şey görülmüyor -

erkeğin aşıkane hitahına maruz kal - du. 
madan bu hadise ile •karşılaştım. Er - { Bombay) a iki defa !efer yapmış 
keklerin, bütün rnaMyetlerin!i anla - o\an (Reşat kaptan), etrafına topla -
dım ... Şayet; günün birinde, tekrar nan arkadaşlarına malumat veriyordu. 
kadınlığa avdet eder.sem, vay karşıma - Ceminin tam provasında olan şu 
çıkacak erkeğin haline... beyaz ve yüksek bina, fener kulesidir. 

Diyordu. Bu kule, tam liman ağzına yapılmış -* tır. Evvela bu fenerin önünden geçe-
Koca (Umman) denizi, derin bir ceğiz. Limana gireceğiz. 

sükunet Jçinde uyuyordu. Bütün yel- Ertugrul, tam zevale doğru, fenerin 
Itenlerini açmış olan (Ertuğrul), hey- önünden geçmiş .. limana girmişti. Ge
betli bir Albatros gibi, bu sakin de:1iz mi, fenerin önünden geçerken; kule
üzerinde, Hint sahillerine doğru sü - nin direğinde kırmızı bir bayrak çekil-
zülüp gidiyordu. miş; içeriye işaret verilmişti. 

(Aden) den hareketin ertesi günü, Ertugrul), liman ağzından girerken 
ilk defa olarak ye1kenler açılmıştı. Bu yolunu kesmişti. Işleri olmayan efrat 
suretle de yelken taliroleri başlamıştı. ve zabitan, güpeştelere dizilmişlerdi. 

Suat, tam bir gönüllü asker gibi ha- Gene bir çok zabitler, Reşat kaptanın 
reket ediyordu. Sabahları, ilk top tali- etrafına .birikmişlerdi. Ye ge.ne Reşat 
mine.. öğleden sonra, tüfek veyahut kaptan ın sesi; tıpkı bir seyyah tercü
kılıç talimlerine; .sonra da, .ikinci top manı gibi pişkin bir ahenk le yüksel -
talimine giriyordu. Bazan da, yelken mişti: 
cilerin arasına karışarak arınalara tır- -Çocuklar!.. Limanı görüyor mu-
manıyordu. sunuz?.. Dar, ve uzun .. tıpkı, bir göle 

SON POSTA Mart 16 ~ 

Yazan : Cel~l Cengiz 

Gudea kızını evlendiremediği için 
çok müteessir oluyordu 

Eğer, muzaffer kumandanın yanın
da getirdiği kadın alelade bir cariyeden 
ibaret olsaydı, devenin boynuna asalet 
püskülü asılmıyacaktı. 

Bu püskül ün manası: (Bu kadın, 
benim karımdır.) demekti. 

Işte güzel ve talihsiz prenses bun -
dan ötürü sararap solmuştu. 

Birdenbire bir genç kızın bu kadar 
ümitsizliğe düşmesi ne büyük bir fe
laketti ı 

Alay yürüdü .. 
Sarayın önünden geçti .. 
Biraz ötedeki meydanda durdu. 
Naraş da atı ve karisile beraber göz-

den kaybolmuştu. 
Gudea hiddetinden titreyordu .. 
Kızına söyliyecek söz bulamamıştı. 
Sumerli prenses cariyesine seslendi: 
- Koluma gir, Camol Ye beni oda-

ma götür. Bugün (Enhil) in cinleri te· 
pernde dolaşıyor .. Ulu tannD'l beni on
ların şerrinden korusun! 

*** ( araş) 111 kar1s1 •. 

raf senin ba~ını vurmağa geiiyor 1 ) ı tanrıdan korkarım. Kızimin ~a~!ni ı: 
demişler Zano tanrıya yalvarmış: {E- kıtmazsam, yurduma daha bu yuk 
ğer beni ölümden kurtarırsan, biricik felaket ge1ir.) dedi. bl' 
kızımı sana kurhan vereceğim!) de - - Senin oraya gidişinden daha 
m if. yük felaket olur mu~ Budala Zan°A 

- Zanonun bu kadar korkak bir kızını hiç sevmiyarmuş t if 
hükümdar olduğunu sanmıyordum. - Bundan sonra yapılacak bir 

- Ben de cessur bir hükümdar ol- vardı: Kızı kaçırmak. Onu cellatlarıt 
duğuna kaniydim .. fehre girer girmez elinden kurtardım .. çadırıma getirdi~ 
sarayının önünde karargah kurdum. - Zano duymadı mı~ 
Ve krala korkacak bir şey olmadığını, - Cellatları ve rahipleri tehdit d' 
birikmiş vergileri alınağa ieldiğimi miştim. Hamattan ayrılacağım giiıı: 
söyledim. kadar krala bir şey söylemediler. Be 

- Kızı güzel miydi? nim arkarndan şüphesiz ki söylernişleP 
- Çok güzeldi. Ertesi akşam Ha - dir. . 

mat mabedinde büyük bir kalahalık - Demek onu çok seviyorsun şiıtl' 
vardı. di~ d• 

-Ne var? diye sordum. -Çok sevSyorum .. çünkü, onun 
- Kralın kızının kanını akıtacak - beni çok sevdiğini görüyorum. . 

lar 1 dediler. Zanoya kızını kesrneğe lü- - Hamat kadınları Sumerlilerd~ll 
zum kalrrıadığını, tanrıya yalvarırsa hoşlanmazlardı. Demek ki şimdi fikit" 

onu babasına ve anasına bağışlayaca- lerini değiştirmişler 1... . . si 
ğın ı söyledim. - Öyle olmalı. Fakat, sızın H~~ 

- Zano kabul etmedi mi? ta ilk yaptığınız akın tarihinden yı 
Hayır teklifimi reddetti: (Ben yıl geçmiştir. (Arkası var) 

Bütün bu meşguliyetleri arasında, benzer ... Sehrin vaziyetine dikkat edi
mülazİm Alinin lngiliz<:e derslerine yor musunuz?.. Sol tarafta denize 
de ) ~tişiyordu ... Bu genç ve .zeki za- doğru uzam ış bir yarım ada üzerinde

bit, defterine yazdığı şeyleri çarçabuk dir. 
ezher1iyordu. Fakat; ezberlediği şey- Hafif bir sırt üzerinde yükselen, Gudeanın kızı, Naraşm Hamattan 

leri, mümkün değil iyi telaffuz edemi- Bombay şehri, bütün azarnetile görü- geldiği gündenberi yatağından kalka- Es kı· bı· r Rus -1enı· z 
yordu. nüyordu. Limanın sağ tarafında da mamıştı. U 

Onun bu beceriksizliği, Suadın çok sık sık köyler, uzayıp gidiyordu. ı Cudea, Naraşın yanındaki kadının 

1 hoşuna gidiyordu. Içinden doğan gizli Reşat kaptan. sık sık sorulan suat - kim olduğunu anla~ıştı. ·-· subayının hatıra arı 
bir hınç ile: ler e, hiç tereddütsüz cevap veriyordu: Nar aş, Cu dea yı zıyarete geldıgı za-

- Oh ı.. Ne ala olacak ... Eğer böy- - Efendi kaptan!.. Şehrin arkasın- man: ıutl~rı 
le konuşursa, onun <Söylediklerini hiç da, karma karışık binalarile göze çar· - u a ın ama ra ının ızı ır.. .., B 'k d H t k 1 k d (Baş tnrafl 8 ı'ncı' S"'''fada) ı tü. Biraz sonra ufukta duman bu 

b. k d ı k 1 't 1 pan bir yer var. Orası neresi?.. babası onu kesiyordu .. hen kurtardım.. Her iki taraf ta şiddet ve süratle a- da göründü. . diW 
ır a ın an ayamıyaca ... şı en er; teş "'dı'yor, teati olunan ateşin kesafet! Bizim için artık cSıvastopob a 

k d k hkahalarla katılacak _ Haaa .. efendim, oraya (Kolaba) çadırıma kaçırdım .. ve ~'olda gelirken ., k ı. 
1 

tı 
arşısın a a . c:iddel'ini kaybetmiyordu. rnekten baş a çare 1\.a mamış . d• ' 
Dı.ye sevı'nı'yordu derler. O gördu··g~u .. nu"z karmakarısık kendisile ev1endim. Çölde düğün yap- ~ k . tl y k k 1 ştı ,,e cP~ıı 

· • Düşmanın merrnileri .. e serı~·e e .« . avuz•. ço _geç :a mı eld~· 
Mülazİm Asa fa gelince; binalar. Bombayın, ve belki de H indis- tım .. onu çok seviyorum. prdvanuz isti.kame~inde kıımelemyol"- mıdıye• nın çagırdıgı n~ktaya g te, 
-Suat efendif.. Doğrusu, ben cen- tanın en eski mezarları, türbeleri ve D~mişti. . . du. Bu top düellosu bir hayli müddet zaman orada artık hiç bır gemıY~ 

85
to 

netlik canımı cefaya sok.amam. Masraf 
1 
küçük mabetler.idir .. Bü.yük .. he} az. bi- Naraşın bır şeyden haberı yoktu. d , tt' Düşman kruvazör~ mü te - sadüf edemedi. Biz tam yolla cSıv 

O G d k k d
. . e\am e ı. 

bana ait. Beraber gezerız. Sen b~qa na, tımarhanedır. Ötekı yuksek bına, _ • u eanın ._ı.zı~ı en ısı~e. ve.r- roadiyen zikzak seyrederek ateşimizin pol» a doğru uçuyorduk.. ·tea 
mükemmel tercümanlık edersin. rasathanedir. mege karar verdıgını nerden hılsındı? 1 sıhhatirli bozmak istiyordu. Telsizi A. Cemalettın Saruçoı; 

Diyordu. - Sol taraftaki binalar... .Gudea, Naraşa eskisi gi~i il~ifat et-J mütemad!yen neşı lyat yapıyor, ka - * ;· 
Şimdi Suadın içinde yavaş yavaş _ Onlar, yalnız Ingiliz askerlerine mıyordu. Halbuki, Nô.raş şımdı Sume· ! yıpta bulunan bir ar~.acl~şına durına~ Karadenidi kayıkc;ı 1\lehmet ımuısile 

b k b' h ves u yanıyordu: mahsus kışlalardır. O kışlaların yanın-I rin en büyük kumandRnı olmuştu. 1 dan bir takım şeyler soy~uyordu. to:~:--=-~z~:u:eı:.:.::ı~ııe de ıelecek&it·:;; 
a~ N~ iy~ olacak .. eğer onlarla ge - da da cesim bir talim meydanı vardır... Gudeanın ona eskisinden çok iltifat Diğer taraftan bu telsız muha~era - na vazili adr~sini.zl ya:ı:acak oıursanıs aısı· 

kl · b" .. · · · · ' 1 bak s· k' · .. etmes' kt' tının mütemadiyen kuv\·etlenmesı baş- Türk denizc;ilifi tariılıine na.ıoıl. btznıd; tl' ~ersem, şu erk e er ın utun hıslerını, Bıraz daha 'So a ın. ır ılıse go - ı gere ı. b . k b' ..J.. h gemi<>inin gittikçe kun- olabilece~~>ini yazarım. lltıfatların r." 
.. .. "ll · · 'h b" .. ·· d -·ı ·-. Cudea artık kızından aska bır ~ey a ır uuşman arp A · " 

butun temayu erını ve nı ayet, utun ruyorsunuz, egı mır.. .. .. . . · T aklaşmakta olduğuna delalet ediyor - şekkürler. 
sırlarını öğreneceğim ... Ah, hayırlısı -Evet .. evet... duş~nemıy?_r~u. Onu ~~r er~ek.le ev- ~u. ---------

ile şu (Bombay)a varsak... - Ona (Sen Jan) kilisesi derler. lendıremedıgıne çok ~ute~~~ırdı. Biz düşman gemisile harbederek sey· Anilarada futbol 
Diye, düşünüyordu. - Çan kulesi, ne kadar yüksek?.. ACudeanın en çok ıstedıgı ~~mat, retmiş olduğumuzdan körr.ür nakliye- Maçlari * -Tam, fi2 metre jrtifaındadır. Naraştı. Ve kahramanlık şerefını her leri bir araya toplanmış bir halde bır . . 
En küçük :bir arıza ile karşılaşma- - Galiba, yeni yapılmış~. şeyden üstün gören Gudea, ~ızının l hayli arkamızda kalmıştı. (Başt~~a~ı 7 ~~~~ sa~f~:da!eııirıet 

dan, koca (Umman) denizini aşmış _ _ Eh .. yeni demektir ... 18~8 sene- Naraştan buşka bırile evlenmesıne de Muharebeye girişen tarafeyn gemi - zamand~, buyuk, kuçuk butun~ 
lardı ... Fakat; tam on bir gün, kara sinden, 18 ı:ı senesine kadar devarn e- tarafAtar deği!di. . leri ~ittik~~ bunlarda.n uıakıa~ı):or.ı:.r· de atletı~~n Y:~~~a~:~~~~. bir geııÇ~~ 
yüzü görmedikleri, için artık bir hayli edn Efganistan harp'erinde ölen lngil~z k Naraş Ura geld~kten sonra, kralın 1 dı.. ~ıraz 0.~~c ... de~ızaltı gemımı_ın ye~~t~~:~k 've o;ları memleket ~~ t/ 
huı..., imışlardı. askerlerinin namını ipka için inşa edıl-ı ızım sormamışt~ bı le. . . . -. 'ı prıskopu gorunuy or u. : faası için tamamiyle olgunia~nlıŞ b~l e' 

T eşrinievvelin 21 inci günü sabahı, miştir. Zate~ Sumerlıler~e e\ lı bır erkegın Nihayet prens cTrubeskoyı>. kc~d. kilde hazırlamağı esas olarak l<a~dsrt' 
gemide: 'ı Ağır ağır ilerleyen (Ertugrul)' ar-ı başka bır kadınla alakadar olması ayıp hallerine bırakılmış olan na~hyelerın, ı den Türk spor kurumu ve onurı ı e'~' 

- Bugün, ( Bombay) a demirieye - tık tamamile sahile yaklaşmıştı. Li -ı sayılırdı. l gerisi geriye Zonguldağa sıgmmaları- 1 cileri bu sahadaki boşluğun bir _aıı 'J)' 

d 'k' , h' b s krovazör sekiz Gudea da Naraşa kızından bahset- na meydan vermemek ve her an harp vel daldurulması için kavbedıletı 
cegız. man ı ı ı z r .ı, e. . . : . mi d ı sahnesine •eti mesi me!huz olan c\'a- :- . - alı '•orlar·. i~ 

Sf-'·deri yayılmıştı ... Onun irin her- torpidrd· n m\'r ' lccp bır lngılız fılo- yor u. . . . .) ş . h , t b .• ınanları telaCı etmege ç ş.) tl ri ıÇ 
' d g· k F bir Amerika 1 Naraşın Ur'a dönüsünün ıkıncı gü- , \'UZ• un ıse bunlann ım as.nn a 11 Divarbckir. Atletizm hareke c Si~ 

kesin gözleri, ufuklara dalmıştı. su var ı. ır ıoç ran~ız, ,·k ' .. ,.. C d .1 b" · .. k muharip has 1 mürnanaat edeceğini nazarı dıkkale a· "'P'~i'rı hazırlıkları bild;rirken, t~OS' 
K h k . d .. ı 'k' 1 k , "ründen mÜr~"K ""P ı·u"~·ı .. u eaıe uyu ,· ... k t'" b h" y .. •.., . Jll:1 

raya, er ·esten zıya e ıştıya; ı ı span ya re\ azo . . - - b k I ' larak cHamidiye• uzerıne a ı ır u- k Atlelizm ı:ç· in büvük heycca 
b ı b. ·· · d 1 Tz fılosunun aşa a mışlardı ı · I ·k· ı ·· re J es eyen genç zabitler, direkierin ç2- ecne ı gemı erı e, ngı 1 

,.,,. • • k 
1 

k l cum icrasına karar verdı. ....a m lü · terı'\'Or 0ııı!• 
1 1 d ı da .. aş Harnat ra ının ızını nası .. k ,, .. ·; .. . .; "~ 

nakl· klarana çıkmışlar; beklerniye b" ş- sol tarafında swı anmış nr ı. .. . ~ w 1 d . cumdan evvel du~man ru'.?zorun~ Yurdun her köşesinde başJanıı .... )'LI 
Iamıslardı. Nihayet, prova direğinde Topçu kaptanı yüzbaşı Celul heyın kurtardıgını anlatmaga başa ı. 1 denizaltı gemimizin önüne duşmesını bu kalkınma Atletizm hesabına b~ tı' 

· H t - LJ t • zaman kral k · · d • roıı bulunan mülazimisani Agah, ilk defa sert kumandası işitilıni~tı: - ama a Yu.K aş ıgım . ' A temin etme ıstıyor u. . . hareketler ka~ısında kal .. lcagı ı 

ı k c: lA l topçuları ı T p Zano fena halde korkmuş. Ona. (Na- cHamidi'-'e» belki de denızaltı gemı- her vermektedir. si~ o ara : - ... e am top arının .. o 

1 

. . . . . . ... ~- -· .. -·- ·- J • • .. • .. 11e 1 
ba ına... r --, ~izi.n mcvc.udıyet~~~en ha~crdu:· .. d~ - Oyle zan~e(~iy~>~UZ ~~ ı ?,3~. se ııo"t~S 

- Kara 1.. ş b k I k l • b ~ J gıldı Muhrıpler sur atlcrın. arttu aıak letizm islerımız ıçın bır dontıın 
Diye bağırmıştt T oprP1ar top aşına oşar ar ·en: • () ei~' . . . . .. . t Id , . . . 

· ' .... d . . Y iüşman gemısının uzer!n~ a.ı ı.at. olacaktır!.. .. .-!cSiıı' * Suat, Cel~l k~pt?~ın o~un e ~ın:dık 1:. ezane/er Düşman torpido hücumundan korun - Oıııer •' 
(Ertugrul), yelkenler:Tli kap"mış; durmu~. keskın bır selam vermıştı: Bu ge'!e nöbetçi ol:ın ec.ıaneler şunlar- mak için alabanda sanca~'- etti ve bn ees'qci kors mt!sabakaSI. 

yalnız makine kuvvetil<.". a~·r ağır sa- - Ne o, ~übyan?.. dır· suretle kendi kendine denizalt: gemi- · . . .,
11

ctatl· ., 
hile doğru ilerleyordu. Sahilde, henüz _ Efendim! .. S!zc'en bir ricam var. j.,tıınbul c:Jıetin<leldter: mizin üzerine düşmüş o~du. İstanb!-li At:letiz~ ı\Janıı\·ofltlst11,r 
- • · --· • ·-· ~. ·-- ·-- S" 1 1 Ak<;arnyda: (Ziya Nuri>, Bevazittc : Düc:man kruvazörünün kendı tara _ ı _ Istanbul Kros sampı 37 pııt 

Bunak vezirin aklı "'rm•.\·oıdu. - oy e ... • . ~ <Ihydnrı, S~hremlnlndc: (Nazım\, Fe- 'i b · · b kası 2ı Mart 9 ~(J 
" Jk ı- ~ fına do"ndug· ünü ı:"Ürcn "N'erpaı. d~ - eş ın cı musa a ,0tlı Nışancıya bir kaç aD'k'k \ apta' ap ::ıl - Müsaade edersenız, ı 1ie am to- ner<ıl': ( Htıc;<ı,mettln ), Kara~i\mrükte : 1 h ıarı ) 

b - ı (Arttı, saw'1tynda: (Erorııosı, Şehzadc- nizaltı gcmısi priskopunu suyun için~ günü Şislı.Tu(t a armnn t~' baktı. Sonra aptal göriınınc aen ıkıll- punu en atncagım. d kt " 

1 
başınd-ı: IHamdll. Eyupte: (Hikmet At- çekerek hedefe doğru ilerlemeğe baş- sın a ·apı aca ır. "~'ı!! 

rak mırıldandı: - Oğlum!.. Askerliğe, amma da lamazı, Em.nöminde: (Ben sason>, Kü- 2 _ 5000 metroluk mii":ıb:J · 
A 1 d k h T ' h B · k · ladı. klcrd r r;) - na ı , erı ın Cl"•• ge.mcmı~. iştahın varmış, a... u ış, pe nızz- rüır..,'1~ardn: <Yorf'll. Alemdarda: (Ab - Den:7o. '•ı !!em:mizin kumandanı yüz. kımlar üçer ntlellc ~ırC'C,.. }\tlı.:ııJe 

Allah böyle dilemiş' Devle-te h'zmet h 1 b dPl'·ndlrı. Bakırko'l·;-..ı.,: <H lill. .. 3 B .. b k 28 M~rtta ·rı 11 
· ma sıg·maz amma .. ma zun o ma, a- b"."l cV•.H·en,. düc:man aemic; nin \'azi- - L' mu a a n .. ·çı 

b .. 1 lu elbet Ç b k 1 d ' B~'voHu c'' ,.•ı,,ıf'' ı r: .... , "'~ h • ·on 1'i• ı 
oy e 

0 
r ... a u 

0 w ar ını. .. ri ... Geç bakalım, top başına... İstiklal caddesinde: <Dellasııda), Ga- v~tini son defa tesbit etme1< üzer~: prıs- da yapılacak Kros şampı~ ' ~31 
Yr.nnki nushamızda : Mülazim lsmnil efendinin kum<>r.da ı::ıtnd:ı : mu (.' h H iqn•ı). Tnk<dınde kopunu tekrar denizin sathm.ı çıkardı. seçme olacaktır. . . ı q ; 1· 

•• 'L d d .. .. d . IL'monclyanı, ;P,o.nız.,ll•dn: (Nargllecl - I ;..kı't1 cHamı'dı'vcıo bı'rderıbırc nlabcn- 4 - Ta•,.,.,..,•.,nn )ıstderı ·ı...,i~ o 

W ettıg-ı oan o a, ust guverte e, mızana "' .1 - • ,·erı ,,. 

d Yan\, Be'l'·ta•''l' 1~ •,·rınan Recep!. k k d r Ajanlıoa an a direğinin önüne dizilmişti. ~,..ıı. .. ";"i ve det<>rd'1.: da isk~'e ederek küçük toolarla cNer- a ~1aıdnına ·a 3 
• o r ıfl 

na~ u ... ,..,~~nc şıddetıı· bı'r a.tes açtı. Dı.: - ma ı ır. S ~·i Bütün gözler kumanda köprüsü ne f'r~kiirl<ıri!a: tÖmPr ··~-'ln). c:: ,,..,.,.~...ıe: " ~ - 9 30 d'" Jıt'• 
Y ·rın: 1\fnuricc R"l1"'"•l rnek k:. dl'ı~man bir an için denizin yü- 5 - Atletler saat . " }{l3rv 

ı Çevrilmişti. Herkes, emir beklemekte I~T,~n • Biıyültadada: l.Halkl • Heybelide: d .. .. de topla rıaca 
Çeviren: F ik Cer~men U:JrıllQ. .- zune ... ıkarılmış olan priskopu gürınli!j- vay eposu onun /"' ___ :..,_ ______ .;..... __ -t idi. (Arknsi v:ır) 4ı.;;..;::::.;.:..:...:;;.;.,.::;:.;;.. ___ ,;;:;.~.:;.;;.....;;..;;;.;....;; _ _; ~ -



Bu b~sit ve kusursuz tedbir sa· 
Jesinde binlerce kadın, aşk ve sa
tdeUerbi bulmağa muvaffak ol
tnuşlar~ır. Size, erkeklerin perestiş 
ettikleri bir genç kızın sehhar teni
lli temin edecektir. Her sabah yü· 
tünüz"! ve boynunuzn beyaz renk
le yağ.!:• z Tol(alon kremini sürü
tıüz, tabii bir güzellik verir, pudra
nın yeknnsak bir surette yapışma· 
sını temin eder ve yüzde lelte veya 
tabaka hdinde kalmasına mani ou 
lur. Beyaz rengindeki To kal on k re· 
nıi, terkibinde taze kaymak ve mu
saffa zeytinyağı ile kuvve~ verici 
Ve beyrzlatıcı şayanı hayret başka 
Unsurlar da vardır. Bunlar, siyah 
be:ıleri eritirler, açık mesamatı ka
Patırlar ve 3 günde en sert ve en es· 
hıer bir cildi kadife gibi yumuşahr 
"e beyazlatır. 
lieınen bugün· 
den siz de cil
din unsuru olan 

Yağsız To kal on 

k~eıni kullan-
Inağa br layı-
nız. Son derece 
lneınnun kala
caksınız. 

'-----------------------------!'''~ YIP - Mülga Gabta İthalat g:iim 
~giinün 405305 No ve 13/10/936 ta

~'ıhı· \> 1
• ~epozito makbuzu kayboluıuştur . 

• eıusıni alacağınıdan lıükmü olmadı • 
CUıı ilan ederim. 821 

Konstantin l{araynni 
Galata llavyar Ilan No. 22 

. ' 1 

Beyoğlu Vak1flar DirektöriUgU ilAnlari 

Kiralık Emlak 
.....__ Semti Mahallesi Sokağı No: 
Beyog-ıu - -Kamerhat un Papatya 2 l<.asımpaşa Gazi Hasan Pş. Dere boy' bil& 

:a Bedrettin Mezarlık :J 

• • , » 
• , • • • 
!) 

J » • • • :D • 

Cinsi -DOKkatı 

Arsa 
Oda 
• 
• 
• 
• 'l'0Phane 

l<.asımpaşa 
Çavuşbaşı Topçular 894/386 DOkktn 
Seyit Ali Çelebi 19/21 » 

~k taş Dikilitaş Cami altında 4 » 
~~İ diyeköy ve caddesi 2 Oda 
stınye Mahmutçavuş Cami hariminde 2 Bahçe 
Gaıata Yenicami · Perşenbcpazan ı Dakkan hissesi Beyo~ıu Bnseyina~ıı ll ava 8 • • Katipmustafa Cami od11sı 

Çelebi 

ın Yukanda yazılı vakıf maliann at ·Mayıs. 9~8 sonuna kıı.dar kiraya veril
tttek Ozere açık arttırmaya konulmu:;-tur. lstekıılenn 26- Mart- 937 Ç~rşanba 

nn sant 14,30 da Beyo~iu Yakıtlar DirektörlU~U Akaret knl~ınine gelmeleri. 
(1454) 

--------------------------------·---------------------------------- -----
Dahiliye V ekaletinden: 

1 
- Vekaleıin Bodrum kat koridorlarında beton direkler arasında yaptırıla -

~lt ar,iv d olaplan açık et:iltmeyc kon muıtur. 
2 

- Yapılacak dolaplar 205,05 metre murabbaıdır. 
y 3 

- Eksiitme 31/3/193 7 tarihinde Çar1amba günü saat 15,30 da Ankarada 

t ~rıişehirdeki Vekiılet bina::ıı içinde toplanan Atınalma komiayonunca yapılacak
ır. 

4 
- Muhammen keşif bedeli 3731 li ra 91 kuruştur. 

5 
- Muvakkıı.t teminat 2i9 lira 90 kuruttur. 

6 
- Istekliler bu i~e dair eksiitme ~a rtnamesini vesair evrakını Velr.alet leva• 

~rtı b·· 
Urosundan parasız ~~ıln·lar. 

. 
7

- Istekiiierin 31 / 3/1937 gününde muayyen aaatte teminatlarını ve belgele• 
tirı· ha 1 

rnilen komisyona müracdatları ili:ı olunur. (588) ( l .f.fS) 

SELANiK BANKASI 
Tesis tarihi 1888 

• Idare merkezi: · 
istanbul (Galata)' 

Türkiyedeki ıabeleri: 

İstanbul, (Galata. Yenicami); 
İzmir, Mersin. 
Adana bürosu 
Yunaniıtandalri pbeleri 

Selanik, Atina, Plre. 

• 
Her nevi banka muamelitı 

İstanbul ye Galata şubelerinde 
Kiralık kasalar 

İstanbul İkinci İflas .Memurlu~un • 
dan: 1\füflis Oskar Ci1aciyanın masa
sına kaydolunan hazinenin alacağı hak 
.kmda İstanbul Muhakemat .Müdürlii· 
ğü vasıtasile masaya gönderilen 21 t 
2/1937 tarih ve 5/1473 No. lu tezke.. 

rede yazdı ve kesbi katiyet eden verv 
olarak gösterilen 460 lira 43 kuı uşun 
5 inci sıraya kayd ve kabuliine ve sıra 

defterinin oisuretle düzeltilmesine İf· 
las idaresince karar verilnü~ o1ıtuğ'w.ı 
ilin olunur. (31023) 

., l)oktor 

lbrahlm Zatl Oget 
Beledlye kartısında, PiyerlotJ. 
eaddeslııde 21 nWDarada befl(lD 
ö~leden aonra bastalannı kabul 

~---• eder. 

Adiiye Vekaletinden : 
Haltimler kanunu mucibi.nce toplanan ayırma meclisi umumi heyeti: 9 3 7 sen esi· 

ne malısus lmak üzere hakimierin terfii için mahkemei temyizce tetkik edilen i§• 
lerinden yüzde 50tinden fazlaamın tasdik edilmit olmasını ve tercihan terfie layiJı: 

olabilmeleri için de miktarın yüzde 70 inden fazla bulunması limm geldiğini ka· 
rarlattJrmıJtır. (586) ( 1448) 
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ha alara 
Soğuk algınlıkları ihtilatlara yol açabilir. Fakat 

Bir Kaşe Gripin 
" 

Muhtemel rahatsızlıkların 
hepsini önlediği gibi nezle, 
grip, bronşiti de kısa bir za
manda izale eder. Harareti 
süratle düşürür. 

Gripin ağrıların amansız 

<lüşmanıdır. Diş, baş, sinir, 
adale, romatizma, mafsal 
evcaında kat'iyetle tesir gös 
terir ve günde üç taneye ka
dar emniyetle alınabilir. 

' 

\Güzel güzele benzer 1 
Fakat hiçbir krem VENÜS 

KREMINE benzemez. 

Gözhoyacı, kıymetsız ve ı.,rQJOııç rek
lilrnhırninanmayı~ız. J.'raııstı, Almanya, 
lnviıtere ve Amerikanın en bnvnk cil· 
diye alimleri turnfıııdan en son formOle 
eelilen KREM VENÜS'ten O~LOn dOnva 
yOzOnde bir krem mevcut de~ıldİr. 
KRFM VENÜS ve mosı.ntıznratı bUtOn 
Avrupa sergilerinde en bnyUk mn ka-
fat ve madalyıılar kazanmıştır. Cildinizi 
besleyıci bOlUn yeni unsurlar KHEM 
VENÜS terkibinde mevcuttur. l<HEM 

Meyvalardan ve meyvalann özündea yapılmıfbr. Şekeraiz ~· 
tuzu tertibi ve .şekerli limonlu pmpanya tertibi enfeai nefaiaı uederi 
vardır. Harareti teskin ve mideyi tuhih eder. Şerbet ve limoaata 
yerine dünyanın her tarafında bu nefis tertipler kullanılmaktadır· 
Yüzde beş yüz nisbetiade daha ucuz ve daha leziz ve daha neO• 
olan Hasan gazöz özlerini tercih etmek menfaatiniz icabıdır. Kava" 
noz içerisinde 25, büyük 35, dört misli 50 kuruştur. Hasan depoeO
Ankara, İstanbul, Beyoğlu, Eskişehir, Beşiktaş. 

• Gripini tercih ediniz VE~ÜS nıesanwtı tıkanuız cildinizin e·Lu~ MUM TAŞRA ...... ---· tenefrnsnııe mllni olmaz. Pudrayı ynzu- '"----•• 1 -
. ---- .. ;._::&_. . • 1 • ·~·-~·· .. ~·· ··' .... .l ,· nUzde uzun mOddl't s ı h il tutar ve çeh- G b . J • d• kk • 

renizi VhNÜS knd ır gllzelt:ışlirır. azete ayı efJDİD D3Z3fl 1 at1ne 
GÜNDÜZ YAÖSIZ, GECE YA<iLI 

ve AClBADEM VENCS I<HEMLimlN
DEN" şuşnw~ ınız. 
Deposu: Evliyazade Nureddin ınQes

sesesi, İstanbul. 

~ ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEl{LİÖİNE KARŞI 

Tabietleri ~Her eczanede arayıniL (Posta kutu.u)1255 Hormobin IStanbul 

oksuranıere: KATRAN HAKKI IKBBM 
. . 

o 

BARA BIRE, 
ıooo 

• 

TARLADIR 

·- .. .. --

' 1 

1 ·.,_ -. a .... , . .,., . 
--- . !'.., . 

Uzun ınUddet benimle muamele yapan Taşra satıcılarının gördükleri 
istlknınet, slHmlet ve snr'atten memnun kaldıklarını son zamandakl tevııli 
eden morncuntJarmdan anladım. 

935 Renesi nihayetlerinde hasbelicap mesle~imden çekilmek ve biraz 
dinlanrnek zaruretiııde kaldığım tarihten hugone kadar Işlerini bırılktJ41Dl 
mOşterllerımın bu husustaki mektupları beni tekrar işe başlına~a mecbur etti· 

Piyasada çahştı~m gOnlerle ayrıldıgtm gUnlerl takdir ederek arayanıara 
muesseseıni bugUrıden itibaren açmış oldu~umu mUjdelerim. Eskisfndell 
daha mükemmel surette her torın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni b1r teş
kilat kurdum. Keyfiyeti benimle çalışmak arzu eden bllumum gazeteci ve 

• kitapçı meslekdaşlanma hnrmetıerimle ill\n ederim. 

İstanbul Ankara caddesi 48/1 No. da Umum Taşra gazeteler bayiJ 
A. Zeki 

Türk Hava Kurumu --y·· 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

6. Cl ketlde 111 Nisan 11937 dadir • 

Büyük ikramiye: 2 00 • 000 liradır ..• 
Aynca: 40.000, 25.00), 20.'JO) 15.0)), 10.000 Liralık ikraıni" 

yelerle (50.0J0 ve 20!).00fl) liralık iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: ------Bilet alan herkes 7 1 Nisan 1 937 günü akşamına kadar 
biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeld hakkı salnt olur ..• 
~ .................................. ~ 

U"TÖN B .. 
DUNYADA 

HER KES 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ: 1863 

sermayesi: ıo,OOt,OOt 1nıuı. Urası 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbr!s, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyalleri 
vardır. 

Her türlü banka muameleleri 
yapar. 

~ ................ ~~· 

Aldanmamak Için 
Verilen şeyle alınan karti" 
lık arasında, büyük bir mD
badele farkı bulunmama•na 

dikkat etmek lAzımdır· 

Krem Pertav'In 
değerini onu senelerce e.

. vel beğenmiş ve kullaDIDr 
ğa karar vermiş olanlar~ 

aorunuz. 

Dr. HA FIZ 
(Lokman Hekim) ~6• 

Dahiliye nıütehaı:sası: Pıızarda~()t. ef tı" 
hergi.ın (2 - 6) Divanyolu numara ~ 
ıefonu 22398 - 2.1044 -------
•• ·- .. 1. 1 1 ...... 1 ... ' 

Son Post~~~ ~C 
Neşriyat Müdürü: Selim Ra~~ıall.ı 

. A. Ekrem UŞ 
SAJIIPL'EIÜ: S. Ragıp EMEC 


