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·· şahitleri n karari : 
"Bayır ve Bucak nahiyeleri de 
Türktür, Sancağa ver~lmeli, 
Fransa. Milletler Cemiyetine bildirilen bu karara itiraz etti, fakat yapılan 

itirazın neticeyi değiştiremiyeceği anlaşılıyor 
• ( Y azw &çüncü sayfamızda son haberler kısmımızdadır. ] 

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

Viy . na'!,a geniş mikya:;ta B n. Simpson dün 
b r hukOmet darbesi eski kocasından 

eydana ç•karlldl.. resmeh boşandı 

1 

~ ltlori telefonu : 20203 Fiatı 5 Kw:ı~ 

Türk - Rumen dostluğu 
--------------------------------------------
Dün Ankarada bir 
tebliğ neşredildi 

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

Muhterem , misalirimiz alkış/ar 
arasında Ankaragı terketti 

• 
Başvekil lsmet lnönü ve B. Antonesko mühim 

lleyanatta bulundular. Iki memleket arasında 
ekonomik ve kültürel münasebetler genişletilecek 

Ankara, ı 9 (Hu .. 
susi) - Romanya 
HariciyeNazın muh 
terem misafirimız 

Bay Antonesko bu· 
gün Bükreş sefiri · 
miz tarafından veri 
len ziyafette bulun· 
duktan sonra refika Başvekil Şuşningi de öldüreceklerdi 

~---- * * _. ------. sı ve maiyetlerile 
Boşanma davaamın reddedileceg-i b'rl'kte akşanı An 

Darbeyi liazırlıyau Naziler arasında sabık Başvekil 1 ı · tayialan Londraya heyecanlı bir karadan hareket et 
muavini Prens Ştramberg de var ,Un yqattı, gazeteler fevkalide m~lerdir. 

nüahalar netrettiler, Boraada Bay Antonesko is 
Peşte, 19 (Husu· fmdan lazımgelen bil d ~nsyonda Başvekil 

a·) A1m D N .. _:ı ·e ~ler dur u w 1 
- an · · - ıeubirler alınmıştır. ------.....;------.......: ve refikaları, vekil-

:S. AJ·ansına göre, Mevkufların büvi . ıt? ler, Cumhurriyaseti 
v iyanada, N azilerin teti ve üadeleri hak Başyaveri Celal, me 
t~rtip ettiğı geniş ında büyük bir ke d ı 
ın.k • buslar, kur ıp oma· Ankarada verilen auvareden bı"r ı"ntiba •• Tevfik 

• Y ta bır hüku· turniyet muhafaza tik ve sair zevat ta· _ _ . . . . .. _ 
ınet darbesi meyd:ı edilmektedir. Suçlu rafmdan samimi bir R~u Aral muhterem mısafınmızle gorUJürken 
na çıkarıımı tır. Bir ların ikametgahla • .surette uğur1anmış1ardır. Tren hareket Ankara, 19 (AA.) - Başvekil İsmet 
ecncbi sef retinin da ı ederken muhterem misafirımiz istas - İnönü, Rador AJ·ansı vasıtasile Rumen himave ett · 1 söyle ...,. nn yapı an a~· 

o1 tırma neticesinde, yonda toplanan halk tarafından şiddet· matlıuatına aşağıdaki beyanatta bulun 
nen bu teşkihHa, es le alkışlanmıştır. muşlardır: (Devamı 10 uncu sayfada) 
ki Başvekil muavi· mühim evrak ve 
tı.i Pı·ens Ştaremberg mektuplar ele geçi-
~ medhaldar gös. rilmiştir. 
terilmektedir. Bazı siyası endi§e 

Hükumet darbe • leri göz önünde tu-
Sini tertip edenler tan Avusturya hü • 
;yakalanmıştır. Btm kfuneti, bu mesele· 
~arın ifadesine gö . nin gizli kalınası i· 
te, Başvekil Şuşnig çin azamt gayret sar 
lstifaya davet edile fetmekte ve hadıse· 
Cek ve ~ksi takdirde Prena Stramber yi, adt bir zabı~ 
~ldürülecekmiş. Bazı yüksek rütbeli sU 1 vakası mahiyetinde göstermektedir. 
ayıarın da bu teşkilatla alfıkadar ol· Budapeşte, J 9 (A.A.) - Avusturya 
duğu anlaşılarak, erkanı harbiye tara- (Devamı ıo uncu sayfada) 

Holanda ile yeni anlaşma 
Bn. ı:)ımpson 

(Yazısı 10 UDC:U sayfada) 

Selaniği Kral 
Dün Ankarada imzalanan yeni ticaret anlaşması K • 
hakkında lktısat Vekilinin gazelemize beyanatı ostantıne 

i Ankara, 1!) (Husus!) -Türk -Ho Yeni anlaşma bir mart 1938 tarihi- tes) İ DI eden paşa 
.anda yeni ticaret anlaşması bugün ne kadar meriyette kalacaktır. Atinada çıkan Eleft Antroposdan: 
lehrimizde çok dostane merasimle im- Bu anlaşma münasebetile lktısat Selanikten yazılıyor: Selaniği Kral 
~mıştır. (Devanu 10 uncu sayfada) Konstantine teslim etmiş olan Tahsin 

------~--------------------~ Paşanın iki oğlu buraya gelmi§lerdır . 
ft (Devamı 2 inci sayfada) 

... _M-~ .h;.;Ail.,.; -r. 
'~'""""tr"•" , .. ._ Trakyada 

Sizin ise " Son Posta , ya gelerek hadiyenizi ahmz -.....ı Köy kanununun 
Yıldönümü şenliği 

Edirne (Husus! muhabirimiz-
den) - 18 mart yalnız Çanakkale 
zaferinin değil, köy kanununun da ka
bul edildiği günün yıldönümüdür. 

(Devamı 2 inci sayfada) 

V aridat gittikçe artıyor 
Alınan ikbsadi tedbirler sayesinde memlekette iş 
sahası genişlemiş, istihlak seviye~i yükselmiştir 

Ankara 1 D {Hususi) - 1937 vari·ı'8inde 1 G milyon 913 bin lira fazlalık 
dat bütçesinin esaslarını bildiriyorum : vardır. Fazlalar şunlardır: lstihlak 
1936 bütçesine nazaran 1937 bütçe (Devamı 2 inci sayfada) 

Lindbergi beklerken .. 
Dün Yeşilköye telefon ederek meşhur tayyarecinin 

gelip gelmediğini soran bayanların sayısı 500 ü 
geçmiş, tayyareciler yaka silkiyorlar 

Lindbreg ve zevcesi tayyarelerinde 
Gazeteciler ve fotoğrafçılar, dünkü diler. Fakat buna rağmen, koca Okya 

günlerini de, - evvelki günlerini oldu· nusu geçen meşhur .ta~yareci Lindbcı·g 
ğu gibi _ tamamen Yeşilköyde geçir- (Devamı 12 ıncı sayfada) 

bir S~n Posta okuyucuları arasınciallık bir hal~ .kitlesini göster:n bir .. fo· 
li egı:?ce tertip etti: toğraf çektrrıyoru~. ~u fotografı dor • 

"Ankete gelen cevaplan nqre ba,ladık. Bugün 12 inci sayfamıza bakın 1, 

e-rgun şehrin bir semtinde kalalı (Devamı 2 ıncı sayfada) '-----------------------------,--------------------------------' 
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Hergün 
Dölüşen 

1 Resimli Makale: ll Medeniyet makinesi ••. ll Sözün Kı s ası 

emokrasi J 

tersin ! , 
Muhittin Bir~en 

Medeniyet bu· küldür, heyeti wnumıyesi itibarile ya 

var, yahut yoktur, bu itibarla gayet hassas bir makineye 

benzer, bu makine bütün dişlileri ~:vcut olduğu takhrdc 

Cemiyet hnyatında 1ek aaam makinede bir cii~lidir, 
onun da bir rolü, ~·apılacak bir vazüesi vardır. Bunun 
içındir ki mektepsiz tek çocuk kabnamasına çalış:yoruz, 
halk tabakası arasında standard bir seviye bulmıya uğ -

işler, aksi halde atıl kalmıya mahkiimdur. §ıyoruz. 

-=-=~~~~~~~====~ 

. ~ 

HER GüN BiR FlKRA 
Allahtan ne istenir? 

Soft8 ile Bektaşi camide yanyana 
dua ediyorlarmış. Softa ellerini aç· 
nuş: 

- Allahım, demiş, bana din, iman 
ver! 
Bektaşi de cHerini açmış : 
- Allahım, demiş, bana bir rala 

parası ver ! 
Camiden çıktıklan zaman softa 

Bektaşiye çıkışını~. 
- Allahtan rala parası istenir 

mi? 
Bektaşi ~evap venniş : 
- İnsan, Allahtan kendWnde oL 

mayan şeyi ister. Bende rakı parası 
yok, rakı parası istedim. Sende de 
din iman yokmuş, onu istedin .. Be
nim sana birşey dediğim var mı da, 
sen bana çıkışıyorsun? 

·----------------------~ Bir domuza 

Parmaklarını 

On milyona sigorta 
Ettiren Arap piyanist 

Yazı Çok Olduğu için 

Bııgiin Konamadı 

Yaridal gittikçe 
Artıyor 

(Baştarab 1 inci sayfada) 
1,365,427, gümrük 6,514,908, sınai 
müesseselerinden 1,015,322, muhtelif 
maddeler istihlaki 1, 190,352, inhisar· 
lar 3,325,000, müdafaa pulu 442,0001 

iktısadi ıbuhran 674,000, müvazene 
907,576, buğdayı koruma. 3,624,489, 

1936 senesi içinde bu vergilerin nis• 
betleri üzerinde bir tadilat yapılmadı· 
ğı halde tahsilatın böyle mühim bir 
fazlalık göstermesi memlekette iktisa•• 
di kalkınmanın her gün biraz daha mü- . 
tebariz şekilde inkişaf etmesinden ve 

1 
'alınan iktısadi tedbirlerle iş saha ve 1 

~hacminin genişlemesinden ve bin n eti· 
ce umumi istihlak seviyesinin yüksel· 
mesinden ileri gelmiştir. 

Önümüzdeki sene kontenjan reji• 
minin daha fazla genişletilmesi karai"' 
laştığından varİdatın fazla olacağı tah• 
min edilmektedir. 

Musul petrolleri 
Musul petrollerinin tesisatı ikmal 

edilmi~ ve küşad resminin yapılmış ol• 
duğundan hissemizin fazla olacağı tah·: 
min olunmuş ve bu sene 800 bin lir~ 
varidat konmuştur. 

Seliiniği Kral 
Kostanline teslim 
Eden paşa 

(Baştarafı 1 inci sayfada) · 
Bunlar aile mezarı yapacak bır toprak 
parçası istemektcdirler. 

Yağmacılığa meydan vermeden şeh~ 
ri teslim eden bu kumandanın, ailesi 
tarafından yapılan türbesi esasen ha: 
z.ırlanmış bulunduğundan kemiklerı 
dün t~mıştır. 

Tahsin Paşanın oğulları Yanyada o; 
lup, Yunan vatandaşıdırlar. Büyük ojJ 
lu Kenan Bey, Kralın huzuruna çıka. ' 
rak, babasının bir daha rahatsız edıl· 
memesini rica edecektir. 

Tahsinin oğulları, gazetelere verdik: 
leri beyanatta cTehlike ve felakete ın::ı 

,,ı~ 

ni olan babalarının mezarma dokun ... · 
m.amasını• Selaniklilerden rica etmek" 
tedirler. 

Tahsin Paşanın mezarı sadeliğine 
rağmen oldukça gösterişlidir. 

Bir kadının Garlan Yilson namında siyahi bir 
piyanist Pariste parmaklarını on mil- Trakyada köy kanununı7 

Amerikalı artistierden Mis. Brice 
yazdığı bir makalede iyi bir kocanın 
ne gibi meziyetlere malik olması la
zım geldiğini anlatmıştır. 

Değişiirildiği ger yon franga sigortaya koymuştur. Bu yıldönümü şenliği 
«İskoçyanın garbında bulunan ye- vesile ile bir İngiliz gazetesi muhtelif (Baş ·tarafı ı inci sayfada) .. 

ni Hebride adalannda bir domuza bir büyük san'atkirlann yaptırdıkları si- Trakya köylüleri Türk köylüsü?.ıl: 

Mis Brice'e nazaran bir kadın şu 
çeşit erkeklerden hoşlanırmış: 

1 - Titiz ve asabi olmıyacak. 

kadın değiftirildiği Ingiltere hükumeti gortalar hakkında aşağıdaki tafsilatı haklarına kavuştuğu bu mutlu gııll 
tarafından haber alınmış ve bu adetin vermektedir: kutlulamaktadırlar. Köylerde öğret• 
önüne geçilmek üzere lazım gelen te- Meşhur Polonyalı piyanist Padere- menlerin başkanlığında yapılan t~~ 
şebbüs1ere girişilmek üzere emirler ve- vski ellerini 1.200.000 frangn, maruf lantılarda köylüler Atatürk rejimtil l 
rilmiştir.» Fransız dansözü Fred Asteur ayakla- olan bağlılıklarını telgraflarla umııll'l 2 - İç çamaşıriarına itina edecek. 

:ı - Karısına tercihan güzelliğin- Bu havadisi Londrada. çıkan Ever- rını 20,000,000 franga, Pirl Voajit müfettişe bildirmektedirler. d'' 
body's vermektedir. yanaklarını ve yüzünü 1,300,000 han- Köy kanununun kabulünün yıl.._':. 
-·7- H;~ ağ~~~;;eleni karısın;;;. ga. Mabel Pulton da gözlerini 3,000, nümü münasebetile Trakyanın 40 ~ 

den bahsedecek. 
4 - Karısından daha yava~ ihtiyar

lamıyacalt. latmıyaca.k. 000 franga sigorta ettirmiştir. ---- yünde el işleri ve ziraat sergileri aÇI 

8 - Kadın dedikodularından yüz- d~. f~~j~ ~iiŞk.ijı~~~t-;ı~~y~cak. mıştır. 5 - Keyifli olacak, karısının anla
yacağı şekilde güfte yapacak. de elli iıoşlanacak.. 1 O - Karı~ına hürmet telkin ede-

B u r e.flim sizin mi? 6 - Çocuklarım aevecek. 9 - Kendisine baktırmak bahsin- cek. 

İSTER İNAN İSTER 
. 
I N ANMA! 

(Baştarafı 1 inci sayfada) .. t r-' 
1 düncü noter B. Galip Gingöle gos ~ ~ 

me'kte, içinden tck bir simayı ayı 
maktayız. ııd 

İki şık, ve g~ze! kadın, Beyoğlunda bütün gözleri üzer
lerine çekerek ilerliyorlar, peşlerinde de hayrankfırları. 
Giyim:eri oe ~:endilcri kadar ihtişamlı olan kad!nlar nı
hayet bir kuyumcu dükkanınu önünde duruyorlar. Ca· 
mekiım seyre1mek bahanesile hayrankarlarım bir müd
det sü?dükten ~onra cesaret almış olacaklar ki tercddiıt
~üz kuyumcu dükkanından içeriye dalıyorlar. r.,aka: ar· 
kaları;a dönüp baktıkları zaman bu hayrankarlar si'tı-ü
slinün de çıl y2vrusu gibi dağılıp kaçıştıklarını görüyor
~ar. Kuyumcu ıhtişamlı müşterilerine dil döküyor, üstü 
kad!fe, içi atlash kutular açıyor, göz kamaştırıcı parıltı
la!' :ıeşreden ınüC'evherler gösteriyor. Fakat kad·nlar rnüş 
kü1pesent. Beğcnmiyorlar bir türlü. 

- Nafile diyorlar, istediğimız gibi terniz pırbnl:ı yok. 
Kuyumcu beğcndirmek iddiasında, cam tezgah~n ü~tü 

müce\'her kuıu:arı1 bilezikler ve yüzüklcrle do1uyor. Fa
kat bi.\tün emekler nafile. Kadınlar beğenm;yorlnr. Ve 
dükkandan ~·ıkıyorlar. 
Bunların arkasından kuyumcunun da çıktığı, ciükka -

ISTER INA N 

nmJn kapısını kilitlediği, kadınların arkasından yürüdü
ğü görülüyor. Besbelli, mutlaka birşey salmak crnelinde. 
Kadınlar bir polis noktasının önünden geçiyor:iar. Ku
yumcu koşuyor, polise birşeyler söylüyor. Polis gidiyor. 
k:.ıdınlara bir~ey söylüyor ve iki ihtişamlı kadında bariz 
bir tclfış ~seri göı ülüyor ve bu dört kişi karako.a gidiyor· 
1ar. 
Öğren:Hyor ki kadınların yanlannda paraları yoktur. 

Kuyumcu c!ıikkanına peşlerine düşenlerden cesar:et a!a
rak p,irmişierdır Fakat onların içeri girmediklerini gö
ri.ınce .;tkılmı~Jardır, dükkandan boş çıkmaya da gönülle
ri razı olmamış ve p:izlice iki altın bilezik almtşlard:r. Bu 
hareket kuyumcunun gözünden kaçmamıştır. Ancak ne
zrıketi bir türlü elden bırakmayan ince ruh!u tezgahtar 
kadınları rlükktınında rnahcup etmek istememiş, tevazu 
He uğurlamJş, ve peşlerinden giderek onları polise yaka
latınış. bi!ez:kier de bayanların üzeı ınde çıkmıştır. 

Kuyumcunun ismi Andondur. Bayanların isimleri de 
Anna ve '2leni. Bu vak'a dün olmuştur. 

İST E R .IN ANMA! 

1 
Dikkat ediniz: Bu seçilen sima ~~o 

sizi, belki bir dostunuzu, belkı uza. ot• 
yakından bir tanıdığınızı göst_erı~da-" 
Mesele basit: Seçilen resmin sahıb ~ısi• 
remize müracaat ettiğ; zama~ k~le-' 
ne üç iiralık bir hediye takdinl ğrııt 
cektir. Yukarıda gördüğünü~ foto iıgi 
dün çekih:niştir. Çehresı ç "ii• 
dahiline alınmış olan ve bunun ~~~de 
tülmüş şekli ayrıca yuvarlak ~_çı 8cıı· 
gösterilen zat matbaamıza ınur di• 
at ederse hediyesi derhal takdiJll e 

lecektir. ~ oWo 
0 

tocrsf• 
Bundan evvel neşrettıgunız fo • 18 • 

larda kendilerini tanıyan okuyu~erel' 
rımız matbaamıza müracaat 
hediyelerini almaktadırlar. 

Ingiliz ana vatan fiJos~~ 
A ·al ~' 

Londra 1 !l ( A.A.) - 011~ p.11e.· 
gen Backhorse kumandası~da~k uır 
vatan filosu, Ingiltereye donnı . tit• 
- Cebelüttarık'dan hareltet etrnıt 



usolini söyl·· or 
" Bir Avrupa harbine atılarak 
I falyaya her hangi bir nıenfaaf 
temin. edeceğim e ka il değilim, 

Ingiliz Kralının taç giyme merasimine hiç bir ltalyan 
hey' eti iştirak etmiyecek mi? 

Londra 19 - B. Musolini, Daily Başka bir suale cevap veren B. Mu-
Mail gazetesi muhabirierinden \X' ard solini, şöyle demiştir: 
Price'e beyanatta bulunarak Haile Se- <CBen, en basit kar ve zarar pratiği 
lasie'nin davet edilmesinin Kral altıncı noktai nazarından hile halyayı kor
George'un taç giyme merasiminde hiç kunç muhataralara maruz bırukmak 
bir ltalyan hey'etinin bulunmıyacağı suretile bir Avrupa harbine atılarak 
manasma gelmekte olduğunu söyle- halyaya herhangi bir müdafaa temin 
miştir. edeceğime kail değilim.» 

B. Musolini, ltalyanın müstemle- B. Musolini. Habeşistanda yapıla-
kat noktai nazarından tatmin edilmiş cak işlerin çok zamana ve enerjiye 
olduğunu ve Afrika ile olan ticaret mütevakkıf olduğunu kabul etmiştir. 
meseleleri ve bilhassa Kenya ve Su- Lokarno ve garp misakma gelince, 
aan'a müteallik mesail hakkında Ingil- ltalya, bu hususta elinden geleni yap· 
tere ile dostça anlaşmağe arnada bu- mağa amadedir. Berlin - Roma mih
lunduğunu ilave etmiştir. verinin ihdası, bu itilafı teshil edecek-

Ispanyadan bahseden B. Musolini, tir.11 
şöyle demiştir : 

HSizi temin ederim ki, biz general 
F rankodan, ne Baleares adalarında de
niz üssü, ne de lspanyol Fasında bir 
şey istedik. tapanyada bulunan ve 
nıiktarları izam olunan İtalyan gönül
lüleri, işlerine geldiği zaman memle
ketlerine döneceklerdir. Meğerkim, 
miktarları daha çok olan diğer gönüllü
terin de Ispanyadan çekilmeleri hakkın
da umumi bir itilaf vücuda getirilsin. 

* Londra 1!) {A.A.)- İyi haber alan 
mahfellerde beyan edildiğine göre B. 
Grandi, Kralın taç giyme merasiminde 
İtalyanın bir delegasyon tarafından 
temsil edilmesi muhtemel olmadığını, 
Büyük Britanya hükumetine ihsas et
miştir. 

Britanya mahfelleri, bu merasirnde 
halyanın B. Crandi tarafından temsil 
edileceğini zannetmektedirler. 

Müşahitlerin kararı : 

''B Bucak ayır ve 
nahiyeleri de Türktür, 
Sancağa verilmeli, 
Şam, 16 Mart (Hususi muhabiri- Ilave edilen haberlere göre Fransa 

SON POSTA 

Amerikada bir 
mektepte 7 00 
talebe yandi 

Ankaz albndan şimdiye 
kadar 520 ceset çıkarı dı 

New - London - T exas - 1 U (A. 
A.) - Müthiş bir infilak, Ty.ler bü
yük kollejini herhava etmiştir. Ölen ta· 
lebe ve muallimlerin miktarı G70 ola
rak tahmin edilmektedir. 

Texas valisi B. James, milli muha
fıziara yardıma koşmalarını emretmiş
tir. New - London civarında örfi idare 

ilfın edilmistir. 
Bu infÜakın, mıntakada kain bir 

petrol sahasından başlıyarale Kollejin 
pek yakınından geçen bir petrol boru
sunun patlamasından ileri gelmiş oldu
ğu zannedilmektedir. 

New - London - T exas - 1 U - Şim
diye kadar T yler mektebi en kazı al-

tından 520 ceset çıkarılmıştır. Ölenle
rin miktarının 600 veya 7_00'e baliğ 
olmasından korkulmaktadır. 

Mahalli hastane, ağzına kadar do
ludur. Cesetler, yakındaki mağazalara 

ve kiliselere konulmuştur. Kiliseler, 
ayni zamanda yaralılara da tahsis edil
miştir. Yaralılar miktarının 230 ye ba
liğ olduğu söylenmektedir. 

yaralılarda tetanos arazı görülmek

tedir. Çocuk velileri, büyük bir heye· 
can ve teessür içinde çocuklarının ce
setlerini tanımağa uğraşmaktadırlar. 
Bu hal, hazin bir manzara arzetmekte
dir. 

İzmirde iki 
esrarengiz ölü 

rnizden:) - Bugünlerde yeni bir ha- murahhası gerek Türkiyenin iddiasına 
dise yoktur. Ancak Bayır ve Buçak ve gerek müşahitler hey'etinin görüş 
nahiyelerinin lskenderuna ithakları 1 tarziarına itiraz etmiştir. Ancak, F ran- l <) (H ) 1 d 'ıki 

zmir, 1. ususi - zmır e 
meselesine dair buraya gelmekte olan sanı n böyle bir i tirazda bulunmasına e. rarengiz ölüm vak'ası meydana çık~-

Bir Evde kanlar içinde 
bir ceset bulundu 

fena haberlerin tesirleri göze çarpı- rağmen neticenin, şimdiye kadar bura· d b d 
rılmıştır. Bunlar an irincisi şu ur: Yor. Bu havadislere göre Türkiyenin da beslenmekte olduğu ümitleri boşa l 

b ı rki reşmelikte stanbullu Aziz oğ· u husustaki tekliflerini tetkik eden çıkaracağından endişe edi mektedir. 'S 

komisyon, bu havalide tetkikler yap- Son günlerin yeni bir modası da lu Hüseyin evinde ölü olarak bulun-
T k muo::tur. Hüseyin :l gündenberi kayıp-rnış olan müşahitlerin mütalealarını bütün Suriyede ür casusları dolaş- ,. 

almış ve müşahitler hey'eti reisi de makta olduğu hakkındaki gazete neş- tı. Zabıtaca evinde yapılan araştırma
hey'et narnma bu iki nah.iye halkının riyatıdır. Bu neşriyata göre Suriyenin larda kanlar içinde ölü olarak bulun
Iürkçe konuşmaları hasebile lskende· her tarafında Türk casusları gezmekte muştur. Hüseyinin bir cinayete kurban 
:run Sancağına ilhakları lazım geldiği ve malumat alıp Türkiyeye gönder· gittiği zannedilmektedir. 
rnütaleasında bulunmuştur. Burada bu mekte, ayni zamanda memleket dahi- Bu vak'adan maada Tayyare sine· 
havadis çok fena bir tesir bıraktı. linde propaganda yapmaktadırlar. Hat ması önünde denizden de bir ceset çı-

Müdafaa edilen görüş tarzı şudur: ta bu casuslar, resmi dairelere kadar karılmıştır. Cesedin arnele Hüseyine a· 
Her ne kadar bu nahiyeler halkı Türk- girmekte, ve oralardan istedikleri ma- it olduğu anlaşılmıştır. 
Çe konuşuyariarsa da lrkan Araptır-ı h1matı elde etmektedirler. T eessüf e· İki vak'a etrafında da tahkikat ya-
lar. Ancak, asırlarca süren Türk istila- dilen bir cihet te bir kısım Suriyelile·ı pılmaktadır. 
sı esnasında bunlar dillerini kaybedip l rin bunlara yardım etmekte olmaları- 1 --------

Türkçe konuşmaya başlamışlardır. dır. Atatür .. ün valdeleri. in kc brı 
Komitede Fra1ısız murahhası 

aramızda ı:r ihtilô.f çıktı 
ile lzmir. lU (Hususi} - Vali Fazlı 

Cüleç Vilayet meclisinin bugüııkii top
lantısında dünyanın en yüce dehesını 
doğuran Atatürk'ün valdclerin · · ı Kar-

Bu sabah şehrimh:e dönen I-:ariciye umumi katibi şıyakada ınedfun bulundukları meza-

Numan Rl.fat • rın yanı başındaki arsanın istimlakıni Menemenciog"lu noktaınazarımızın 
teklif etmiştir. Tek lif meclisin alkı"ları 

kabul edileceğini söylüyor nrasında kabul edilmiştir. 
Hatay anayasası müzakerelerınde i birinci kısım tetkikntı çok esaslı bır su. lstimlak yapıldıktan sonra arsa a-

hükumetimizi temsil eden Harkiye u- retteyapılmış ve henüz bir karara ,·asıl ğaç landırılacak ve çiçeklerle bezene
ınumı katibi Nurnan Rıfat 1\Ienemenci olunmamakla beraber komite azasının cektir. 
Oğlu bu sabah şehrimize gelmistir. İs- hukkıletf'nevvuretmesi sayesinde işım!z • • - · ·-tl . .' ·-·k·-t·-. · · · :h· ·. ·.f·l ~-b·-
ta k · · · • . . . da kuvve ı no aınazar ı tıla arı e· . syonda endısını karşılayan muhar· çok ılerlcmıştır. . . . 
rırlınize: Paskalya tatili dalayısile içtımaları lirmış ve bu devrede ızale edıleme.rnış-

- c Mesaisine ştirak ettiğim komite 9 nisana talik ederek ederek ayrı:dı!~. tir. 
biliyorsunuz ki devletlerin murahhas· Yeniden toplantımızda, esac;en tetkık 1 Konseyin 2 7 kanunusani tarlh!: Re· 
la~ından mürekkep bir te.şekkül değil edilmiş olan meselelerin b:rer bırer in- zolisyonundan ınhiraf etmcğe komite· 
~ılletler Cemiyetinin 3)"!'ı ayrı tayın taç ve kal'i neticclerin tespit edı.lcceği mizin saiiıhiyeti olmadığı cihetie Lm 
~ttiğı ekiplerden tcrekkup ~den ve Mil . tabiidir. . bu karara mutabik olan nokt:ıi nazclrı-
1er Cemiyeti Konseyine hazırlıkta bu· Böylece Milletler Cemiye:i Konseyi· ınızın arl:adaşlarımca kabuı ve tasdık 
.~nmağa memur dilen bir heyettir. Bu ne gelecek içtimaında Hatay .ç:n ~alii 
llt~arla mesaisi, siyasi değil doğrudan ve anayasa· projelerini hazırlamı ş 0ıu. edikC'eğınden .h:ç ~üph~m ) 0~_ı ur.» 
dogruya teknik sahalarda cercyan e· rak takdim edebileceğimizi ku\'\'etle 

1 
C ıuTe l.:?kı ne~ etıınızın dıqcr aza

~er ve bittabi daha uzun zamanlara ih- ümit ediyorum. Size şu kadar ~liyiıye-· i.arı da ) ar.n şehrimize gelcceklerdir. 
tıyaç gösterir. bilirim ki çok esaslı noktaiarın bir kıs- 1\luınıtll RifRt lıu tıkşam Anknraya 

IComiteye vermiş olduğum projenin mı hakkında Fransız eksperile aramız· i!ıdeek hükOınete izahat verecektir. 

Sayfa 3 

tatü kün yü se 
ve manall sözleri 
Beşerigelin hepsini bir 

bunun bir 
icabeder , 

vücut 
uzvu ve bir -milleti 

ad de tmek 
Romanyalı misafirlerimız şerefmc kendi milletinin saadetine ne kadar 

Ankarada verilen süvareden sonra kıyınet verırse, bütün dünya millet· 
Cumhurreisi Atatürk Romanya Ha· lerinin saadetine hadim olmıya elin
riciyc Nazırı Bay Antonesko ile sa· den geldiğı kadar çalışmalıdır. 
rnimi bir hasbühalde bulunmuşlar- Dünyada ve dünya milletleı·i ara
dır. Hasbühal esnasında Bayan An· smda sükün, huzur ve iyi geçim ol
tonesko, Hariciye Vekili Rüştü Aras mazsa, bir millet kendi kendisi için 
ve Adiiye Vekili Saraçoğlu Şükrü. de ne yaparsa yapsın, huzurdan malı
hazır bulunınuşlardır. Atatürk çok rumdur. Onun için ben sevciiklerime 
kıymetli sözler söylemişler ve demiş şunu ta\•siye ederim: 
lerdir ki: Milletlerı sevk ve idare eden adam 

- Şefierin vazifesi hayatı neşe ve lar, tabii evvela ve evvela kendi mil· 
şevkle karşılamak hususunda millet Jetinin me,·cudiyet ve saadetinir.. ami 
lerine yol göstermektir. Herhangi bir lı olmak isterler. 
şahsın yaşadıkça memnun v€ '"mesut Fakat ayni zamanda bütün millet 
olması için lazımgelen şey kendısi ler için ayn · şeyi isternek lazımdır. 
için değil, kendisinden sonra gele<:ek Bütün dünya hadiseleri, oıze, bu· 
ler için çalışmaktır. nu açıktan açığa isbat eder. En uzak. 

Herkesin kendine göre bir zevki ta zannettiğimiz bir hadisenin bize 
var. Kimi, bahçe ile meşgul olmak, bir gün temas etmi eceğ!ni bilmeyiz. 
güzel çiçekler yetiştirmek ister. Ba- Bunun için b~eriyetin hepsini bir 
zı insanlar da adam yetiştirmekten vücut ve bir milleti bunun bu· uzvu 
hoşlanır. addetmek icap eder. Bir vücudün par 

Bahçesinde çiçek yetiştiren adam, mağının ucundaki acıdan diğer bü. 
çiçekten bir şey bekler mı? Adam ye tün iıza müteessir olur. 
tiştiren adam da çiçek yeti§tirende- Türkiye. Romanya ve diğer dostla 
ki hislerle hareket edebilmelidır. rı kU\·vetlidirler. Hiç bir taraflan bi-

Ancak bu tarzda düşünen \'e çalı- ze gelecek bir şey beklemem, bekle
şan adamlardır ki, memJcket!erine miye lüzum yoktur. İşte bu sükunet 
ve milletierin ve bunların istikbali- içinde, bütün dünyayı rniitale2. et
ne faydalı olabilirler. Bir adam ki rnek fırsatı bizdedir. «Dünyamn fi -
memleketin ve milletin saadetını dü lin yerinde bir rahatsızhk varsa ba
şünmekten ziyade kendini düşünür, na ne? ..• dememeliyiz. Böyle oir ra
bu adamın kıymeti ikinçı derecede· hatsızlık varsa, tıpkı kendi aramızda 
dir. Esas kıymeti kendine veren ve olmuş gibi, onunla alakadar olmalı
mensup olduğu millet ve mc.mleketi yız. 

ancak şahsiyeliyle kaim gören adam Hadise, ne kadar uzak olursa ol -
lar, milletlerinin saadetine hizmet et sun, bu esastan şaşmamak hizımdır. 
miş sayılmazlar. İşte bu düşünüş, insanları, milletleri 
Şimdiye kadar bahsettiğim nokta- ve hükumetleri hodbinlikten kurtn -

1 
lar. a)Tl ayr! cemiyetler·e aittir. Fa. rır. Hodbinlik şahsi olsun, milli ol -
kat bütün dünya milletleri aşa~: yu- sun daima fena telftkki ed!lmelidir. 
kan akraba olmuşlardır ve olmakla O halde konu~tuklarımızdan şu ne· 
ır.esguldürler. ticeyi çıkaracağım: Tabii olarak ken 

Bu itibarla, insan, mensup olduğu dırniz için bütün lazımgeien şeyleri 
milletin \·arlığını ve saadctinı düşün düşüneceğiz ve icabını yapacağıı. Fa 
düğü kadar, bütün cihan milletlerı· kat bundan sonra bütün dünya ile 
nin huzur ve refahını düşünmelı ve 1 ahikadar olacağız. -- - -- .----
Dahiliye Vekili Meclis Pazartesi 
Diyarıbekirde toplanıyor 

Diyarıbekir, 19 (Hususi) - Dahi· Ankara, I !J (Hususi) - Meclis 22 
liye Vekili beraberinde Orgeneral Ka- mart pa7.artesi günü 'oplantılarına baş
zım Orbay olduğu halde bugünkü layacaktır. 
trenle şehrimize gelmiştir. Ve.kil Vila- Ruznamede gümrük tarife kanu
yet ~.ududunda umumi müfettiş Ahi· nunun bir maddesinin tefsiri ile üç da
din Ozmenle vali tarafından karşılan- irenin hesabı kat'isi vardır. 
mıştır. Istasyonda da büyük. bi~ kalaba- dairesini, vilayeti ve kumandanlığa zi
lık toplanmıştı. yaret ettikten sonra tetkilnerine başla-

Dahiliye Vekili umumi müfettişlik mıştır. 

11-rSal:ahtan Sabaha 1 

ll 

Boğaziçi 
cBoğaziçini sevenle.r cemıyeti• de İstanbulun bütün güzeı köşelerini 

sevenlerin kurdukları cemiyetler arasına giriyor. 
Güzeli sevmek ruhi bir ılıadettır ki, guzelden anlayan herkes ic n farz· 

dır. Fakat İstanbul kül olsrak o kadar güzeldır kı Boğaziçini, Adalarını,, 
Çamlıcasını ayrı ayrı severek bu ı uhi hazzi parçalama k do ğı u olmaz. Gu 
zel bir kadının gözler~ni, dudaklarını. saçlarını ayrı ayrı sev:ııek bir ma· 
na ifade etmez. Bütün bu bedii güzelliklerin bir araya gelişidir kı hilka· 
tin bu yaradılıştaki eserlerine karşı bizi esir eder. 

Bunun için İstanbulun da Ada la rını, Çamlıcasını. Boğaziçim biribirin
den ayırınayı doğru bulmuyorum. Ne yazık kı yıllardan beri İstanbulun 
yalnız Adalarına ve biraz da Suadiye tarafına kıymet \'eri!iyor. İstan
bulun bütçesinden arslan payını Adalar aldığı halde Boğ3ziçinc kardeş 
payı bile düşrnüyor. Bu Nasreddin Hoca hesabı Çamlıcalıları. Boğaziçli· 
leri mütcessir etmiş olacak kı semtlerinin güzelliğine karşı gösteriler.. ala 
kasız1ığı böyle bir toplant. ile adeta protesto ediyorlar. Eğer istanbulun 
yeni planını hazırlayan Prust biraz daha gecikirse istembulun hemen her 
semtinde bu maksatla birer cemiyet meydana geleceğine şüphe eımeme· 
lidir. 

Yalnız bir nokta var. Semtlerinın tabii güzelliklerıni meydana çıkar· 
mak maksadiyle kurulan bu cemiyetler her şeyden evvel güzelliğınde 
şüphe olmıyan semtlerini sevimli olmaktan çıkaran sivrisinek, sokak kö. 
peği, başı boş keçi sürüsli gibi muzır ve tehlikeli mahluklardan kurtar· 
malıdırlar. Sonra Boğaziçinin o meşhur korularını tarlaya çevırer. zevk· 
siz ve sevgisiz insanları terbiye cl melidirler. 

Ben kendi hesabıma EmirgandP. bir yolun gölgelenmesi i~m dıktirdi· 
ğim Akasya ,.e Erguvanların istinat direklerile beraber yuk edildiğini 
gördükten sonra gi.izei!Pştirme ve sevmc cemiyetlerinin ne müşküllerle 
mücadele edeceklerini akiun kesti. Her sevgi bir zevkin tezahürüdür. 
Anlaşılıyor ki sevgimiz saclist bir sev~dir. Biirhan Cahit 



4 Sayfa Mart 

~--~SHiRLEY TE M P LE 'in 

1 ŞE iB BAB BL IBi 
Çocuklim c·ttJe·ıdireıı .... B~l~ Okleri ahl',ada ı- eden .. . en gnzel filmi : 

JOHN BOLES ve ROCHELLE HUDSON 
ile beraber temsil e ttikleri Fran sızca s özHl 

43 yıl evvel yıkılan bir 
cami yeniden yaptırıldı 

Sabıkalı . ecnebiler 
hudut baricine 

çıkarılacak 

KIVIRCIK BAŞ 
film i d ir. Bu hafln, bUtUn Istanbul hıılkını 

SARAY SiNEMASINA 
ko~turuyor. tınveten·: FOKS JURNAL, SHIHLEY TE~IPLE'in görUlmemi., 
foto~rnfileri herliye ten dn~tılaen\ctır. Çocuklar için fiyuUnr: Balkon ve 

• " t 

Em~yetMüdü~fi~übütfinşube ve ~~~~~~~~~~~~l:lt:ı:u:s~i ~2=5~, ~d:u:h:u~li~y:e.·=d~)~k~r~-~~~~~~~~~~l=t': 
merkeziere yaptığı b ir tamirnde sabı- , ' 
kah ecnebi tebalarının b ila kaydüşart 
milli hudutlarımız haricine çıkanlaca

ğını bildirmiş ve derhal harekete ge -
çilmesini emretmiştir. 

Bugünden itibaren sabıkal ı ecnebi
ler tesbit edilecek ve Emniyet l\lüdür
lü~üne bildirilecekt ir . 

Müleferrik : 
Türk memurlar Şark şimendiferle
rinin ilk taksitine haciz koyacaklar 

Bugnn i p K sinemasında görOlmemiş ve 
duyulmaınış bir rırsat 

ı;eııenin en hUyilk 2 film i birden : 

1- BÜLBÜLLER ÖTERKEN 
~tAHTHA EGGEH 1 H 

2- SEV iŞ EK ARZUSU 
MARLEN DiETRiCH ve GARY COOPER 

• Türl{çe sözlü -4 

JAPON MUHAREBESI RUS 
M ısli gürlHmemiş muvaffaki~·etlerle 

.. -
Eski Şark Demiryolları hey'eti u

mumiyesi dün sabah toplanmıştır. R a
por, okunmuş, şirketin devlete dev ri 
tasdik edilmiş ve tasfiye hey'eti seçil
mistir. Tasfiye hey'eti, Devi, Back, 

MiLLi SiNEMADA devanı 
ediyor 

BOyük ıelzelede yıkılan ve o zamandanberi yaptınımıyan Mimar Sinanın 
şaheserlerinden Hırkaişerirteki .Mesib Ali paşa camii 

A' rı ea ilA\'etı>ıı : 

CASUSLAR KARŞI KARŞlYA 
Sa;eryo, Rus Yiller veBüşano'dan iba- B ış rollerclt> : WILLIA:\1 POWEL - ROSALfND RUSSELL. Heyecan, Evkaf Idaresi şehrin harabiye yüz ları medfundur. 

tutan kıymetli tarihi eserlerini esaslı Ezcümle Lefkeli Mustafa paşa, 
surette tamir ettirmektedir. Bunlar- Kemankeş Ali paşa, Derviş Mehmet 
dan Hırkaişerifteki Mesih pafa camii, paşa, Siyaviş paşa, Boynu egrı 
Hadım Ali paşa camii, Laleli ve Mihri· Mehmet paşa, Hüseyin paşa gibi muh
mah Hatun camileri büyük mikyasta telif devirlerin meşhur sadrazamları bu 

rettir. Toplantıda hey'eti umumiyeye 
Türk mem-urları nam ı na hareket eden '•n•••·--~~~-----1!,~~-a_ş_· k,_v_e_i_h_ti_r_a_s _r_n_m_i~~-~~~~~~-~ .. 1!,~!_~1..,. 
Muradın vekili avukat Ali Şevket, no-

1 ~----. Gülmak rekoru ••• Ne9• •••• Heyecen ••• 

iste · • LUC!EN ARROUX - GABRiELLE DORZiAT 
tamir edilmektedir. rada medfundur. 

terlik vasıtasile bir protestonam,. tev
di etmiştir. Bu protestoname ile şirk e

te Türk memurlarına verilmesi istenen 
ikramiye meseleleri i.izerinde müzake

ile bir pmısiyoııuıı hO Lün genç talebesi tarafındıın temsil edilen 

PANSİYONU Hırkaişerifteki Mesih Ali paşa ve- Kanuninin kerimes~ ve Sadra~a~ 
ya eaki Ali paşa camii Mimar Sinanın Rüstem paşanın haremı olan Mıhrı
e~eridir. 1586 da inşa olunmuştur. Ca- mah ~u~tanın yap_t_ırdığı ~irnek_apıda
mi 1894 zelzelesinde harap olmuştur. ki Mıhrımah camıı de Mımar Sınanın 
Ve 0 zamandanberi esaslı bir tamir eseridir. Son zamanlarda epeyce harap 
görmemiştir. Bu sefer gerek iç ve ge- bir halde kalan bu ca~_iin de bu defa 
rek dış kısımlarının esaslı surette ta· büyük mikyasta tamu.ıne başlanınış-

KIZLAR 
relerde bulunmak üzere bir hafta mü h Fr 1 l f'ıZC 1 sö:tlı 
let verilmektedir. Bu bir hafta znrfın- '-a~•-• al· şamınc!an 

r.ı rn i ıı ın ıne,·zuu budur. Ö"nnmnzdeki Pazartesi 

da şirket müzakerelere girişınediği tak itiba ı en SAKARYA sinemaaında 

dirde kanuni yollara tevessül edil~ce- -- -------------------------
ği tebliğ ediliyordu. Ç E L i K K A R T A L L A R 

Türk memurları tahakkuk eden Fra aı7 ca .1 A M E S C A G N E Y P A T O B R 1 E N 
Kara, rl.-n i :ı: ve hau kuvvetlerinin ittirakile ve mılyonlar aarfile vücuda retirilen film. 

lıaklarını almak için hükumetin şirke- • T 0 H K ' le 
te ilk taksit olarak vereceği ~W bin li- ı' ~-----~ ~akında 

mirine başlanmıştır. tır. 

Bundan başka Ikinci Beyazıt dev- Üçüncü Mustafanın yaptırdığ-ı La-
rinde in~a edilmiş olan Divanyolu nda- leli camii, Valde camii, Yeni cami ve 
ki Hadım Ali paşa camiinin de dış ve iç Sfileymaniye ile Mahmut pa~a camii
kısımlan büyük mikyasta tamire baş- nin tamirlerine evvelce başlanmıştı. 
lanmıştır. Bu camiin makheresinde Os- Bu camiierin tamirleri yakında ikmfll 
rnanh tarihinin bir çok meşhur tııima- edilmiş olacaktır. 

rnya hKri ilitiyati koymak ve ~unu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ş ·•K 1 K 1 P mahkeme kararı sonuna kadar tutmak Sinemeda IZ ar 3DSYODU 
kararındadırlar. \ Bugl1n cKızlar Pansiyonuıı şimdi bütün Avrupa 

Dok şirketinin karı l 1 halkını slnemnlara koşturan ve herkesin ~~ ... 
lstinye Dok ~irketi senelik toplan- Şen Mülazim 1 zında dolaşan, kendisinden bahsedlllrten 

1 

çehrelerde tebessümler uyandıran bir mnı-

Po/iste: ----Dflrlete ait kağıtlardan defter 
yapmı~lar 

Köprü üzerinde defter satan Mus
tafa isminde bir adam fazla bağırdı~ı 
icin polisler kendisine defterlerini ya
,;as sesle satmasını i h tar etmişler, fa
ka~ Mustafa dinlememiş, aksine daha 
çok bağırmış ve deli oldu~u anlaşıl
mıştır. 

Polisler kendisini karakola götür
müşler, elindeki defterlerin miktarını 
tesbit için saymışlar ve bu defterlt•rin 
satılması yasak olan devlet ka~ıtların
dan yapıldığını görmüşler, Mustafaya 
da bu defterleri nereden aldı~ını sor· 
muşlardır. Mustafa iki matbaa gÖ!Iter
miştir. But matbaalar Beyo~lundadır. 
T etkikat yapılınca bunların bir kaç za· 
man evvel devlete bazı işler yaptıkları, 

artan kenar kağıtlarını iade etmeieri i
cap ederken iade etmedikleri ve defter 
yapıp sattıkları anlaşılmıştır. Hakla
rında takibata başlanılmıştır. 

Yakalanan hırsızlar 
Zabıta son giinlerde bir kaç hırsız

lığın failini meydana çıkarmıştır. Ya
kalanan hırsızlar Kızıltoprakta mühen
dis Osman ın ve F atmanın evlerini so
yan Şükrfi ve Ömer, Bağdat caddesin-

Şehir işleri: 
tısını dün yapmıştır. Yıllık rapor o- GUST AV FROELİCH dlr. 
kunmuş, !);J() bilançosu gözden geçiri- Herkes bunun müstesna bir güıelllkte, za· 
ı 1 Ayrece Afrika Avcalerı rif bir komedi oldu~nda ltt\fn'< etm~tir. 

Rumeli banliyoaunda bilet fiatları ip tasdik edilmiştir. dare meclisi aza-
Ynlnız maymunlar tıırafından Bu filınln başlıca mümessili olan en tanıı~-

indiriliyor ları aynen ipka edilmiştir. Şirke t ~);{.) ....,,, Fransız komediyeni Lucien Barroux, bU 
• oyn:mılan eğlmweJi komedi ·.....-y 8 . Devlet Demiryolları Avrupa hattı senesinde ~~m:t) lira zarar et!lli~ti. !l:~fi tün seyircileri gözlerinden yaşlar gelinı.e~ 

Banliyo trenlerine dair hazırlanan ta- bilançosu ise ~70 lira kar ile kapan- kadar güldürmektedit·. Bu büyük komediyc· 
nin bilhassa son filminde zevkten heyecarıa 

rife projesi Nafia Vekaletine yollan- mıştır. n:-J.) senesinde havuzda 71 ge- Hava isleri: ve heyecandan zevkte geçmek husustında 
mıştır. Vekaletçe tasdik edildiği tak- mi havuzlanmış. n:m senesinde bu halk üzerinde bıraktığı teslre mmın ince ,·e 

k 0 } k L" db d"" d 1 di zarif nüktell muhaveresl ilave edilince J{tZ'" dirde nisanın birinci gününden itiba- mi tar ;, e çı mıı;ıtır . ın erg un e ge me 8 
T lar Panslyonu'nu baştan başa bir zevk v 

ren tatbik mevkiine konacaktır. Paralarımız taklit edilebilir mi? Bir İngiliz şirketi narnma Hindis- neş'e mmi tabiri blle az görülür. 
Bu tarife şimdi gidip gelme bilet- Suriyede yeni gümüş paralnrırnı- tan - Londra arasında yapılacak hava Kızlar Pansiyonunda Lucten Barroux'd!lıl 

<H Il k · maada halkı çeken dünyanın en küçük yıl• lerde yapılan yüz e i tenzilat yiizde zın taklit edildiği haber alınd ığını dün 1 postaları için iniş yerleri arama üzere dızı 
12 

aylık Phlippe ile leyli bir kız mekte .. 
altmışa, yalnız gitme biletlerde can yazmıştık. Şimdiye kadar yapılan kalp uçuşlar yapan ve memleketimizden btnin bütün gençll~t. seyirellere ınes'ut sn:ıt ... 
yüzde otuz tenzilat da yüzde eliiye çı- paralarda kalpa7 anlar gümüş parala- geçerek Adana ve lstanbula ineceği ~-~a~~t~a.k:~d.U:. , . , , ...•.. , , ......... ... 
karılmıştır. Do~ru Florya için ayn bir rın kenarlarındaki tırtılları, bilhassa bildirilen tayyareci Lindberg'in per
tarife taslağı hazırlanması düşünül- T. C. harflerini yapamamı~lardır. Bun şembe günü lstanbula geleceği bildi
mekte~ir. ların yapılması büyük makinelere ve rildi~i halde dün akşama kadar gel-
Kuzu etinin ne için pahahlandğn esaslı b_ir darphaneye ihtiyaç göster- ! memiştir. ~me~ik~lı tay~arecinin_ hu-

tetkik edilecek mektedır. lgün gelmesıne ıntızar edılmektedır. 
Son günlerde lstanbulda kuzu eti Suriyede böyle cesim bir kalp<ızan- Lindberg'in lstanbulda kalıp kal-

fiatları yükselrneğe başlamıştır . Ko- lık şebekesi kurulduğu takdirde para- mıyacağı belli değildir. Keyfiyet an
yun eti fiatları fiO dan 4.) kuruşa dü ş- larımızın kenarları da taklit olunabile- cak Lindberg geldiği zaman belli ola
tüğü halde kuzu eti fiatları bunun ak- ce~i muhtemel ise de böyle bir teşkila- caktır. lstanbulda kaldı~ı takdirde Pe
sine fırlama~a :başlamıştır. Bu vaziye- ta ne kalpazanların mcıli vüs'ati , ne rapalas otelinde misafir edilecek ve şe 
tin piyasada kuzunun azlığından de- de vücuda getirecekleri ufaklılc ~-ar~-~re-~ine bir ziyafet verilece~tir. Ziyafete 
ğil bir ihtikar netjcesi hasıl olduğu sa- lardan elde edecekleri kazanç musaıt T urk havacıları ve ecnebı konsolotlar 
nılmaktadır. Çünkü mevsim dolayı~ile değildir. Binaenaleyh bunların da aı~ıl- l davet edilecektir. Lindberg lstanbulda 
kuzu etine rağbet fazladır. Ja .. ından kolayca fark edilehileceğ! u- kalmadığı takdirde Yeşilköyde hava 

Belediye bu işi t-e tkik için b ir ko- mulmaktadır. meydanında hazırlanacak bir büfede 

misyon teşkil etmiştir. Komisyon ku- btanbulda kaç ki~i kurban kesti izaz edilecektir. 
zu fiatlarındaki yükselişin bir ihtikar --------

lstanbulda kurban bayramında Esnaf /'-'leri.· neticesi olup olmadığını tetkik ed-:cek- ~ -

K ültür işleri: 
İrana bir doçent göndereceğiz ~ 

Edebiyat Fakültesi Iran edebiyatı_ 
ve Far s filolojisi hakkında tetkik.a~t<i 
bulunmak üzere Doçentlerden bu·ın 
lrana gönderrneğe karar vermiş ve b~ 
iş için edebiyat şubesi metinler şerh 
doçenti ve ayni zamanda Far~ fi~old 
jisi profesör vekili doktor Alı Nıha 
namzet olarak gösterilmiştir. Keyfiy_et 
Rektörlük yolile Bakanlığa bildirilmW 
tir. Bakanlığın vereceği talimat daire .. 

sinde hareket edilecektir. 

İstanbul okullan brotürü 
hazırlanıyor 

g()()() kurban kesilmiştir. Kurban ke-de Hasanın herher dükkanını 'oyan 

Mehmet ve Ali, Yeldeğirmeninde H li!- ~!!:·.......................................................... sen lerden G:->00 ü deri ve barsaklnrını 
niyenin evını soyan Osman ve Ali, 

1 
ihtisas mahk~_mesine götürülürk~n sa- Hava Kurumuna vermişlerdir. Hava 

Kadıköyünde herher Ferruhun diikka- 1 bıkalılardan Ümer Alinin yanına so- Kurumu barsakları 20 kuruşa derileri 
nını soyan Mehmet, K usdilinde otu- k ularak bir kibrit kutusu VP.rmi ~ . jan- de 1 :t> kuruşa satmıştır. 
ran İstiyona"nın, F aikin.' Yaşarın ev- darma bundan şüphe ~~erek Öıneri _ .......................................... ·-·--

Kültür Direktörlüğü geçen sene 0! .. 
duğu gibi bu sene de ilk ve orta oku
lara, san' at okullarına, yüksek oku~Iıı• 

Şoförler cemiyeti idare heyeti t}Ltr.., 
tasdik edıldi ra, liselere, üniversiteye giriş şar . 

nı ve ilk ve orta okulla.rla liselerin bıt 
Dün sabah gazetelerinden biri inti- l . . d ver· 

hap edilen s,oförler cemiyeti idare hey· yıllık çalışma arının netlcesın e 
.. T" . d' dikleri randmanı, talebe mevcudunıJr 

etını ıcaret Odasının tasdık etme ı- .. w k l fl ı göstC"' 

lerini soyan Nedim, Y eldeğirmeniııde yakalamak istemişse de Ümer kaçma-

herher Etemin dükkanını soyan Ali ~a başlamış, Ferit isminde bir gümrük 
oğlu Mehmettir. muhafaza memuru da jandarmayn yar 

Süreyya paşa fabrikasından nakle- dım ederek Örneri yakalamak istemiş
dilen bir arabadan kumaş çalan Tatar tir. 
Yusuf, Koço ve Siirtli Yusufla Ro- Ömer gümrük memuru tarafı ndan 
manya muhaoirlerinden Hafız Hasa- yakalanaca~ını anlayınca elinde bulu
nın köprü üstünde manitacılık sureti- nan demir muşta ile memurun gözüne 
le 50 lirasını ve 500 Rumenleyini çar- vurarak ağır surette yaralamış . fAkat 
pan Vehbi ve Arap Sabri de yakalan- bu sırada yetişen polis memurinn ta-
mışlardır. rafından yakalanınıştır. Yaralı C.~ 

Bir eroin kaçakçısı gümrük ralıpaşa hastanesine kaldırılmıştır. Ö-
memurunu yaraladı meı-in. Aliye verdiği kibrit kutusu ir.iıı -

Ali isnıinde bir suçlu jandarma ile de :ı gram eroin oldu~u görülmüştür) 

hl~t~tııı ltırfı~ttu 

~h ir 1iyafros1 
Şehir l'lyalros•ı 

Tepeb:ı.şı 
dram kısmında 

20-3-f}Jj 
akşam saat 20.30 da 

KRAL LiR 
Yazan : Sluık~speare 
Tl\rkçeye çeviren: 

Seni h n Bed ıi 

F'nııısıı tivıttroııtı 
Operet kisınırırta 

gllndtz sanl 14- de <'o<:ıık tiyatrosu 

w• • b .. d . "h b · ı w• • ogretmen ve o u ve sını arın .. 
gını u yuz en ıntı a _ın ye~ı en~cegınOı ren (İstanbul okulları) adlı bir bro'ı,r 
yazmaktadır. Halbukı yenı hey et - h l k d B .. .. h lanroa" 
d d"k · k · · azır ama ta ır. roşurun azır 

aca tas ı edılerek evra cemıyete ı- . . K""l .. 
0

. k .. .. b' at meş" 
d d.l · t" sı ıçın u tur ıre toru ızz ~ı-• a e e ı m ıs ır. .. .. B yoS ... 

· gul olmaktadır. Broşurun e , t 

E 1 ı san rı V en me mıntakasına ait kısım arını ve k· 
Askeri kaymakamlardan merhum HW.· okullarını müfettiş Şinasi hazırlama 

me:tin kerimesi ve İt bankasa İstanbul tu be- tadır. 

si direktörü bay Yusuf Ziyanın baldazı ha-
yan Şükranla merhwr zabıta memurların· 
dan Bay Ali Nihadın oğlu Semih Tancanm 

Deniz işleri : 
Kaptanlar 1 nisanda imtihan 

DOGANLA SELMA • nikah törenleri pertembe ıünü Beyoğlu da- edilecekler ·ı 11 .. 
ı ·mtı ıo 

Terfi edecek kaptan arın ı d·"r" a.k~11ın sl\al 20,~0 da 

SAZ CAZ 
iresinde aile erkanı huzurile icra edilmit
tir. Kendilerine saadet temenni ederiz. 

ları bir nisanda Deniz Ticaret l\Hi ıı 
lüaünde yapılacaktır. 
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HABERLERI Çaycuma nahiyesi kaza o 
Kasabayı istasyona bağlıyan büyük köprü 

olarak yeniden yaptınlacak 
beton 

Göynükte Kırkağaç kavunu ve 
Amasya elması yetiştirilecek 

Göynük, (Hususi) - Göynük, İstanbul • Ankara şose
si üzerinde, suyu ve şelaleleri pek bol, havası güzel bi!" 
kasabadır. Etrafı çam ve mcşe ormanları ile çevrilidir. 
NnUıhan yolu üzerinde antimuvan ve arsenik madenieri 
Vardır. Bu roaderierin bu yıl işletileceği söy!enmektedır. 
Goynük l:eıediycsinin bütçesi pek dardır. Faka~ beledıye 
bu dar bütçeye rağmen kasabanın belediye işlerinin ba
~arılmasında ınuvaffakıyet göstermektedir. Bu yıl orman· 
lardaki düşlik ağaçlardan kereste yapılmasına müsaade e
di:dıği için halk memnundur. Orman fen memuru Nevzat 
gösterdiği kolayiıklarla halka kendisini scvdirmiştir. Ka
saba ormanlarının hüsnü muhafazası için ı ı muhafaza 
llıemuru ~aiı~ma.ktadır. 
Kaymakamlık bütün kahvelerde kağıt oyununu yasak 

etmiştir. Halk bundan çok memnundur ve bo1uk havalı 
kc.paJı yerlerde kağıt ve iskarnbil oyunu ile vakit geçiren· 
ler S5imdi temiz havalı yerlerde gezmekte, faydalı toplan
tıhr yapmaktadırlar. Halkevi muhitin ihtiyaçlarını karşı
lavan pir müessese haline gelmiş bulunmaktadır. Tertip 
ect lcn rtıus~ki mü~ameresi Bayan ve Bayların takdirini ka-
ı~nmtştır. Şımdi de çocuk esirgeme kurumu menfaatine riiDiiş ve Göyal!.lc 

bır piyes hazırjanmaktadır. Yakında temsil edilecektir. Bu kaymakamı ile or• 

Sahada zabıt ldıtibi N~dir Canla Belediye reisi ve muallim- maa ~kilab "'" 
ler büyük bir gayret sarfetmektedirler. · murlan 

Çay'-umanın görünii~ii 

Devrek ( Husus1 ) - Çaycuma; Bartın, Devre k, ve Zonguldağa bağlı • 
Devreğe 3:3 kilometre uzaklıkta :l3 lıdır. Ankara· Filyos tren hattı nahiye
köylü bir nahiyedir. Nahiyenin nüfusu 1 den geçer. Çaycumalılar ithalat ve ih-
18,000 olup halkı kısmen madende ça- racatlarını buradan yani fl1yos tari
hşır, kısmen de zıraatle uğraşır. Kasa- kile yaparlar. 
banın 124 ahşap ve kargir dükkanı, Nahiyeyi istasyona bağlıyan büyük 
2 camisi, :lOO zü mütecaviz evi ve ya • köprü, ırmağın taşmasile yıkılmış is • 
tılı bir itk mektebi ile bir de dispanseri tasyonla nahiyenin irtibatı kesilmiş, 
mevcuttur. Nahiy~ müdürü Mazhar Halk, Salak denilen dört parçadan mü~ 
Yalçın bir park yapmıştır. rekkep vasıtalarla geçrneğe başlamış· 

Haftanın muayyen günlerinde ayrı !ardı. 
ayrı mevkilerde kurulan pazarlar bu· Kazanın uzaklığına binaen süvari 
rada cumaya tesadüf eder. O gün alım gidip gelen halk ise, atları nahiyeye 
satım işleri çok hararetli olur. bir kilometre mesafede ve ırmağın en 

Nahiye :l.) şer kilometrelik şoselerle dar yerini teşkil eden Kayıkçılar köyü Mart ayı burada hayırlı bir yol faalıyetinin bıışlangıcı 
Olrnuştur. Göynük - Tarakh, Göynük ~ Mudurnu şoseleri
tıe gönderilecek ameleler. de hazırlanmış vaziyettedir. Bu 
kıs Ge ·ı ·· b I k · d'l ı -ı: ' yve ı e muıııru u ur mut a a ternın e ı mis olacak. 
ır. Kaymakam Saltthattin Kıpçak bütün deva\r Üzerinde 

:anı bir niizım vazifesini ifa etmektedir. Köylerde köy tar
~ ektirilmiş, Kırkağaçtan kavun tohumu getirtilmi~. 

köylüye tevzi olunmuştur. Amasyadan da elma aşıs. ge· 
tirtilerek haika dağıtılacaktır. Menengiç ağaçhrına Ayın
tap fıstığı aşılanması tecrü.~leri yapılmaktadır. . Bütü~ 
köylere ekim memurları gonderilerek ziraat vazıyetlerı 
tetkik edilmektedir. Salfıhattin Kıpçak valinin nezareti al 
tında büyük bir mesai sarfetmektedir. 

J.ülebur,azda Hamidiye mezarittı 
fidanlık oluyor 

Lüleburgazda belediyenin karan Ue evvel· 
ce gömÜlmesi yasak edilen Hamidiye mezar
lı~! fidanlık haline konmuştur. Caddelere de 
ag-aç fidanları dlkllmektcdlr. 

önündeki boğazdan Botlarla geçebili
yorlar. Yıkılan köprünün yerine beton 
bir köprü yaptırılacaktır. 

Devreğİn en büyük derdi olup köy· 
lüyü senelerdenbeJi uğraştıran, hay
van hırsızlığı jandarma kumandanı Ni
hadın gayretj, Çaycuma ve Yenice mü~ 
dürlerinin faaliyetile hemen hemen lzmirli kızlarda 

Hava • • 
sevgısı 

. İzmir, (Hususi) - Kız mekteple. 
~1 .~a~_ebelerinden birçoğu cTütkkuşu• 
4
1uhune knydedilmişlerdir. Kız lisesin
~n de beş arkadaş paraşütçü olmağa 

rar vc.rmi lerdir. 
:b 'I'ürkkuşu klübünde bahar nazari 
c --rsierine devam edilmektedir. On gün 

1 onra Türkkuşu sahasında am eli ders· 
ce~e ve planör tecrübelerine başlana
~ tır. Derslere yüz talebe devarn et
~ ~ktedir. İzmir Türkkuşu klübü bu 
t 
1 

1 SO den fazla paraşi.ıtçü yetiştirec:ek t I<üıtür Parkta Türk Hava Kurumu 
b~taf.ndan 50,000 lira sarfiyle büyük 
t/r Paraşüt kulesi inşasına başlanmış
tar. :Paraşü t kulesi Ağustoun ilk günü 
t lllarnıanacak ve İzmirde bi.iyük bir 
'ıav b 
ba a ayramı hazırlanacaktır. Hava 
~rarnıru.n 9 3 7 fuarı günlerine rastla 

81 temin edilecektir. 

Sarnsu;da kahveler azaliyor 
~~amsun (Hususi) - Kahvelerde 

Rıt oyununun yasak edilmesi içtirnai 

• 

Kızıteahamam 
Jlususi Aluhasebe 
Varidatı Arttı 
Kız1lcah-:ımam 

( Husuai ) 
Hususi muhase • 
be idaresinin va· 
ridatı her· yıl art· 
maktadır. 9:i6 yı
lında varidat 114 
bin liraya çılcmıf 
bulunmaktadır . 
Bu yıl bina ve 
arazi vergileri de _ 
inzimam ettiği i-

JI..ı:ı:ılcabamanı buııu1i 
çin varidat çok muhıuıebe memuru 
yükselecektir Dayı Cemal 

Memur Dayıcan halka, bilhassa köy
lülere karşı gösterdiği iyi muamele ile 
kendisini çok sevdirmiştir. 

-~,-~· ·-----··~~---· ---
durum üzerinde önemli bir tesir yap-

mıştır. Kahveler gittikçe azalmaktadır. 

büyük kahvelerden biri dükkan malına 
çevrilmiş diğeri de Subay yurdu olmuş-

Kara manda ı mar faaliyeti 

Karaman be le diye azaları 
leararnan ( Hususi) - Şehir planı Naf1a Vekaletince tasdik olunmu~ 

~t 1 ı . . . ol ıe miştir. Planı tatbik edecek mü~endisin bu günlerde ge mesıne mtızar 
Jl llnrnaktadır. Şehrin su işi belediyeler imar bürosunda te tki k olunmaktadır. 
~~ediye bir arazoz alamaia karar vermi~tir. Yollar da esaslı surette tamir 

timektedir. 

llrfa tarihi 
Yazdırılıyar 
Urfa (Hususi) - Üç bin senelik 

tarihi malum olan güzel ve yeşil Ur -

fada imar hareketleri şehre yepyenı 
bir çehre vermiştir. 

9!i7 masraf bütçesine Urfa tarihi
nin yazılması için tahsisat konulacak-

Karamanda futbol maçı k 1 
Karaman orta okul takimile İdman yurdu a mamış gibidir. 

Istasyon stadında bir maç yapmış ve orta 2.)0 senelik bir tarihe malik olan 
okul 2-ı gallp gelmiştir. nahiyenin bu sene içerisinde kaza ola-

;\lanisada btifadeli bir toplantı 
Manlsa ıHususil - İlkmektep muaUlm- cağı ve evrakının Kamutayda olduğu 

leri arasında her on beş günde blr mesleki duyulmu~, Halk bu habere çok sevin
konferanslar verilmektedir. Murat Germen 
mekt.eblndc muallim Orhan tarafından idmk 
mevzulu çok kuvvetli blr konferans \"CrllmlıJ· 
tir. İlk tedrlsnt müfettlşlc;indcn Celal ve 
İlhanın da hazır bulundug-u bu konferanstan 
sonra Murat Germen mektebl tarafından 

lınzır bulunan mualllmlere, blr çay zlyafetl 
verilmiş ve çok neş'eli dakikalar gcçlrilmtş
tlr. 

miştir. 

İdman yurclu - Yıldırım spor maçı 
Manlsa CHuc;usil - Turgutlu 1dman yurdu 

futbol takımı ile Manlc:a yıldırım spor kuliibfi 
futbol takımı nrac;ındn. heyecanlı blr futbol 

Orta ve ilk okullara bu sene göste-ı maçı yapılmıştır. Baştan sonuna kadar alA-
rilen rağbet her vıldan fazladır. Yalnız 1 

ka lle takip oluna'l bu ma<:ı Turgutlular 2 

tır. Milli kütüphanemiz için büyük bir 
kazanç olan bu tarihin yazılmasına sa-

lahiyetli kimseler tarafından başlana· 
cak ve bir yılda hitam bulacaktır. 

Pınarhisar da 
Kaza oluyor 
Kırk:arelinde yeniden beş 
na hi ye daha kuruluyor 

Lüleburgaz (Hususi) - Kırklareli
ne bağlı Pınarhisarın kaza olması te· 
karrür etmiştir. Pınahisara bağlı ol · 
mak üzere merkezi Ceylan köy olma~ 
iizere Erenler ve merkezi Yenice köyü 

· ye karşı 3 gol atarak kazanmışlardır. 
lise olmadığı için tahsili terketmek 
mecburiyetinde kalaniatın sayısı çok

tur. Şehrimizde de bir lise açılm - sı 
halkın dileklerinin başında gelir. 

Geçen yıl ulus okullarından (1)00) 
vatandaş yetişmişti. Bu sene devam 
edenlerin mikdan daha çoktur. 

Halkevi sosyal yardım kolu, Çocuk 
Esirgeme Kurumu ile birleşmiş, yi.iz • 
lerce çocuğu giydirmiş ve mektepler
deki kimsesiz talebenin sıcak öğle. ye
rneklerini temin etmiştir. 
~ 

LUieburgazda fen~ i peynir 
mandıraları yapıldı 

Lüleburgaz (Hususi) - Umumi 
müfettişliğin talimatı dahilinde kurul
muş olan fenni mandıralardan çıkarı
lan peynirler çok nefistir. Bu mandıra
lardan senede vasati olarak 2.) bin te
neke peynir yapılmakta ve bu peynir
ler İstanbul •piyasasına sevkolunmak
tadır. Edirneden sonra piyasaya en faz
li Trak ya peyniri çıkaran mandıralar 
Lüleburgaz mandıralarıdır. 

/sllifipte birr·ok olmak üzere Yenice adlı iki nahiye ku· 
V :rulmaktadır. 

}şler başarı~dl Bundan başka merkezi Kavaklı is-

lskilip (Hususi) - Kasaba içinde tasyonunda olmak üzere. Dirik adlı 
iki muntazam yol açılmı~tır. Iki havuz- bir nahiye ile, merkezi Emirler köy'\ 
lu bahçe yapılmaktadır. Cumhuriyet olmak üzereTırak adlı diğer bir nahiye 
meydanı açılmış, şehitler amtı dikil - ve merkezi Ahmet bey köyü olmak ü
miştir. Fenni mezbaha ve geçen yıl zere Ünal adlı bir başka nahiye daha 
başlıyan dispanser binası inşaatı ik- kurulrnaktadır. 
mal edilmiştir. Kasabanın methalinde· Bu suretle Kırklareli de yeniden 5 
ki mezarlık kaldırılmış, yeri inkılap nahiye ile bir kaza teşkil edilmekteqir. 

meydan olarak tanzim edilmiş, ve bir ~..:...------:--------...,.. 
spor sahası açılmıştır. lcap eden yer-
lere ağaç dikilmiştir. Köprülerden ikisi 
yeniden yaptırılmış, Osma.ncığa giden 
yol tesviye ettirilmiş otomobil işleye

cek bir hale sokulmu~tur. Kasabanın 
su ve elektrik i"leri de başarılacaktır. 
Kaymakam Mümtaz ve belediye reisi 
kasabanın bayındıriaşması için müte
madiyen çalışmaktadırlar. 

Çerkeşliler doktor 
istiyorlar 

Gazete l er i~~ 
~~. Okurken 

SO~ TELGRAF - Harp 
- Bu kelimeyi her gün bir dein 

tekrarlamasan için rahat etmiyor 
galiba! 

HABER - Cim Londos bu sene 
içinde Tekirdağlı ve Dinarlı ile kar· 
şılaşacak. 

- İşit te inanmal 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor KI: 
Çerkeşten yazılıyor: Burada dok -

tor yoktur. Bundan dört beş ay evve
line gelinceye kadar kazamızda bulu
nan hiikumet doktoru Celal Çankaya
ya n<ıkledilmiş, burada yalnız bir sıh
hiye memuru lmakılmıştır. 

HABER - Suriyede gumuş p:ı. 

ralarımızın kalıpları imal ediliyor· 
IDU§. 

~~~ Mektep talebelen hak 
titq ~güzel bir haber işit

asan Beyl 

imtihan zamanı yak
laştığL için •• 

.. • Talebelerin çayiara 
gidip gece yanlarına kadar 
dansetmeleri yasak edil • 
mı§··· 

Hasan Bey - isabet ol
du azizim. Dans ede ede 
dönmeye alışacaklardı. 

Ooktorsuzluk yalnız sıhhat bakı -
ınından değil, bazı resmi işlerin görü
lememesi bakımından da mahzurlu 
olmaktadır. Bilfarz evlenecek bir çift 
muayeneye sevkedildikleri zaman sıh
hat memuru evraklarına << hükumet 
tababeti münh~ldinı diye bir kayt koy
makta ve en yakın kaza merkezini 
tavsiye etmektedir. En yakın ka7a mer
kezi de en az bir günlük yolda bulun -
maktadır. 

- Desene fikrin kalbı gib: paı;anıu 
da kalbı oradan çıkıyor! 

KURUN - Yol üstünde kedi çı· 
karsa fren yaparım diyen vatman! 

- Gökte yıldız ararken, önündeki 
kuyuyu görmiyen müneccımir. akı • 
betine uğramış~. 

AÇIKSÖZ - Marta E~ertın mu. 
ka Ili t ı~ri mahkemede. 

- Kaç yüz tane, yahuı. kaç bin 
tane genç kız mahkemeye sevkedil· 
d . ? 

ı . 

TAN - Harp çok kazançlı bir iş· 
tir. 

-Allah içın, bilenler söylesin! 



Bir milyarın tarifi 
Nabzınız bir milyar defa attığı dakikada 24 yaşına 
girnıişsiniz demektir. 50 Vagon bir milyar mısır tanesi 

alır, bir hatip bir milyar kelimeyi 38 yılda söyler 

Nevyorkta çıkan The Atlantic Mort- saymağa teşebbüs etseydi. Ve her da-
hby yazıyor: kikada 100 mısır saysaydı, bu işle ta· 

Bir kaç arkadaş yemekten sonra, mam 57 sene uğraşırdı. 
umumi bütçe hakkında münakaşalar Muntazam bir ormanda hektar ba
yapıyorduk. Mükalemelerimizin mev· tma 100 büyük ağaç vardır. 
zuu milyarlardan aşaiı düşmüyordu. Eğer bir milyar ağacı ihtiva e
Bir aralık aramızdan birisi: den yekpare bir orman tasavvur et-

- Ukalalığı bırakın. Mister Milya- rnek lazım selseydi, bunun Belçika, 
nn ne demek olduğunu biliyor musu- Holanda, ve lsviçreden mürekkep bir 
nuz} de<li. ülkeyi istiap etmesi lazım gelirdi. 

Birisi güldü: Bir ha6p eğer dakikada 1 50 kelime 
- Bunu bilmiyecek ne var} dedi. söyleseve günde sekiz saat hiç durma-

lOOOXlOOO. dan konuşsa bir milyar kelime ııarfet-
- Bu rakam hiç bir fey ifade et- rnek için 38 sene her gün konuşması 

mez. Gözünüzün önünde acaba milyar icap eder. Bu 38 yıl içinde pazar ve ta
mefhumu müşahhas olarak beliriyor til günleri bile hesaba katılmamı~tır. 
mu) 

Herkes bir feyler .söyledi. Kimi yıl
dızları ortaya attı, kimi kumsaldaki 
kumları misal olarak ~etirdi. 

On iki senede 
100 mahkum 

Bu meseleyi ileri süren zat: 
-Acaba ne kadar metre murabbaı Asan cellat 

sahadaki yıldızlar bir milyardır, dedi. 
Kimse cevap veremedi. 
Herkes bir milyarın ne olduğunu 

anlatmak için uğraşıp dururken o gü-
ler yüzle: ' • 
\ - Yorulmayın ve dinleyin, sözkri
ni söyledi ve aniatmağa başladı: 

- Hazreti lsanın doğduğu günden 
bugüne kadar milyar dakikadan biraz 
fazla oldu. 

Yugoslavyanın resmi 
celladı "Ben fena insanlan 
işledikleri fen alıklardan. 

kurlarıyorum ,, diyor 

Ve eğer lsa peygamber doğduğu 
gün bugünkÜ borsa fiatı üzerine bir in
san günde bin dolar sarfetrneğe başla
saydı ve eğer o adam ayni parayı Ö· 

lünceye kadar sarfetseydi ve öldükten 
sonra da varisi hiç gün kaybetmeden · 
ayni harekete devam etseydi, para da 
faiz getirmeseydi ve bu bahtiyar va· 
risler ancak 2736 senesinde alacaklıla
rına: 

- Mahvolduk ... Dama ... Artık me
teliğimiz kalmadı, diyeceklerdi. 

Size başka bir misal daha vereyim: 
Parmaklarınızla nabzınızı tutQnuz. 
Dakikada' 80 defa atıyor değil mi) Iş
te nabzı bir milyar defa vuran jnsan 
24 yaşına gelmit demektir. 

50 vagon alınız, tepeleme mısır dol
durunuz. Elli vagon tepeleme mısır, 
bir milyar mısır tanesidir. 

Eğer bir akıllı çıkıp ta bu mısırlan 

H art 
Cel1atlar umumiyetle idam ettikle

ri mahkumlarm hayallerile uğraşa uğ-

~ CÖNÜL iS LERi · 
Ohuyucular1ma 
Cl!vaplarını 
cBen askeriın, asker olmamdan 

bir sene evvel bir kızla nişanlandım, 
bir sene n~anlı gezdim, fakat bu bir 
sene içinde bir çok münakaşalar, bir 
çok dedikodular oldu ... » 

Bu satırları Ankarada oluran Bay 
(R. M. N.) un mektubundan alıyo -
rum. Mektubun başında bir de: 

cAynen neşrini isterim», cümlesi 
var, düşünüyorum, bu uı.un mektu
bun aynen neşrinin ne kendisine, 
ne de diğer okuyucular!ma vereceği 

faydayı bulamıyorum. Sadece sua · 
line cevap vereyim: 

- Evlenme teklifi kLZdan değil, 
erkekten gelir, teklifin reddinde da-
hi izzeti nefis kıracak hiç bir şey 
yoktur. 

* cMecnun» imzalı mektup sahibine: 
Anlıyamadırn, 15 yıldanberi ikiniz 

de evlisiniz, muntazaman muhabere 
edersiniz, sönrnek hilmiyen lafzi bir 
aşk ile yanıp tutuşursunuz, ve bu va
ziyeti ne sizin zevceniz, ne de onun 
zevci duymaz, anlıyamıyorum. 

TEYZE 

SON POST Jl, 

Nasıl evlenilirdi, nasıl 

evlenecekler? 

Bunları tanınmış bir ilim adamımız 
soylüyor : 

İlk devirlerde erkekler evlenmek is· 
tedikleri zaman gözlerine kestirdikleri 
kızı kaçırır ve öyle evlenirlenniş. Za· 
man geçmiş, devir değişmiş. Kız kaçır· 
ma adeti yerine, kızı mal veya para mu 
kabılinde ebeveyninden satın alma a
deti kalın olmuş. 

Dün Ağır Cezada iki 
işkence davasına bakıldı 

Eroin kaç~kczlığzndan mahkum Hüsnü ve eroin imalat· 
hanesi işletmekten haklarında tô.kibat yapılan Moiz ve 

Kemal, kaçakezlık bürosu memurlarının kendilerini 
/alakaya yatırarak dövdüklerini söylediler 

İstanbul Ağır ceza hakyerinde, dün 
memurlar aleyhindeki dövmek ve iş -
kence davalarma bak.ılmışhr. 

Gene zaman geçmiş, gen~ devir de
ğişmiş, ikinci adet te birincisi gibı se· 
nelerle beraber geçmiş gitmi.§. Onun d;ı 
yerine eönül isteğiyle birle~ek adet 
Olm \li! 

Dövmek davasında suçlular, kaçakçı 
lık bürosu memurlarmdan İbrahim, 
Cafer, Zeki, Şevkettir. Bunlardan dava 

Bunlan da ben söylüyorum: cı olan Hüsnüdür. Hüsnü, kendisi hak 
İlk zamanlarda kızların kıymeti pek kında morfin kaçakçılığından tahkikat 

fazla imiş. Bir erkeğin bir kızı alabil- yapıldığı sırada, dövüldüğünü ileri sü 
mesi için gönül rızası, mal mülk para, rüyor. 

* 

bir iş görmezmiş. Bu yüzden erkeğin Dünkü celsede, bazı şahitler dinlenil 
herşeyi, hatta ölümü bile göze alıp kızı di. Şahit Ziya, şöyle dedi:. . 
kaÇlrması icap edermiş. _ - Bunlar, 8kıllarma e~tıkçe beni ça 

Zaman geçmiş, devir değişmiş, kızla ,gırırlar. Saatlerce .. ibe~etırler: ~en d.~' 
kıymeti düşmüş Art k k kler ,bundan dolayı muddeıumumılıge mu-rm .. ı er e .. 1 k h.. . . 

her~eyi göze almıyorlar evlenecekleri racaatla usu1suz o ara urrıyetı tah -
kızları kaçırnuyorlarmış'. Kızlar evde dit ve bundan .b~~a da ~k~ret davası 
kalmışlar. Erkek evde kalmış olan bu açtım. Gene bır gun benı boyle bekle
kızı mal vererek, para vererek ebevey tirlerken, buradaki . davacı Hüsnüyü 
ninden satın alırmış. müdiriyete getinnışlerdi. Kaçakçılık 

. . bürosu koridorunda duruyordum. Hüs 
-. G~ne Kızarnlan g~mış, ?ebn.e dkevırd dhe- .nüyü orada bir odaya soktular. İçeri -
gışmış.. z arın ıymetı ır at a a d H" .. - can acıs d b -
d .. .. ı k k k 1 - k . en usnunun ın an agırma 
uşmuş, ev enece er e n acagı ız 1- -ı · 'tt ' B' . _. sını ve ag amasını ışı un. ıraz sonra, 

ç:~ l~ara pdu.l_.vekırmez olmu~. Erkegm Hüsnüyü iki memur, koltuğuna gir -
gon u sev ıgı za sorannış: . 1 k dı~nya çık d ı H" -.. .. . mış o ara , or-· ar lar. usnu 

- Gonul nzasile bana varır mısın? dayak atılmış vaziyetteydi, 
- Varırım! Suçlulardan Cafer, ebunun şahitliği 
Derse, alırmış. ni kabul etmcyiz. Kendisini Arnavut· 

Amma ve lakin tanınm~ ilim adamı 
az yazmış, ben biraz daha yazacağım: 

Gene gene zaman geçmiş, gene gene 
devir değişmiş, kızın günden güne kıy. 
metten düşmesine mukabi!, erkeğin 
kıymeti günden güne artmış ve bu yüz 
den bugünkü vaziyet husule gelmiş. 
Şimdi evlenmek isteyen kız, para ve 
mal vererek erkeği alabiliyor. 

-Ya daha sonra ne olacak? 
Diye miasoruyorsunuz? Neler neler 

olacak? .. Erkeğin kıymell daha daha 
artacak ve evlenmek isteyen kız, erke 
ği ne gönül rızasile, ne de mal ve pa· 
ra vererek elde edemiyecek. Bir kızın 
bir erkeğe sahip olabilmesi için herşe· 
yi, hatta ölümü bile göze alıp erkeği 
kaçırınası icap edecek. 

İMSET 

-··· .. ·---·········-············ .. ----......... ··--
raşa ya bir timarhanede, yahut da son 

köyünde eroin fabrikası işıetırken ya· 
kaladık» dediler. Ziya da cişletiien fab 
rika, benim değil, bu rnemurlaruıdır!» 
mukabelesinde bulundu. 

Şahit Ziyanın ortağı Haydar, şahit 
olarak geldi ve aşağı yukan ayni şey 
leri anlattı. 
Duruşmanın devamı, diğer şahilierin 

çağınlması için talik edildi. 

* Salon boşaltılıp, heyet kısa bir müd 
det dinlendikten sonra kapılar tekrar 
açıldı ve başka bir işkence davasının 
duruşması yapıldı. 

Bunda suçlular, kaçakçılık bürosu 
memurlarından Hakkı Şinasi, Neşet, 
Hilmidir. Haklannda kaçakçılıktan tah 
kikat yaptıkları Moizle Kemale işken 
ce ettikleri, için tahtı zandadırlar. 

Moiz, yaşlıca bir adamdır. Davasını 
şöyle anlattı: 

- Birden bire fabrikamn pencerele 
uzletgahlarında, fakat herhalde gıpta rinden beş, altı ki.§i içeriye atladılar. 
edilmiyecek bir tarzda ölürler. cDavranmayın. yanarsınızh filim diye 

Yalnız Yugoslavyanın 12 senelik beni yakaladılar ve csöyle, bakalım!» 
resmi celladı Bay Hart bu kaidede diye, jandarma tüfeğini falaka gibı ku! 
bir istisna teşkil etmektedir. lanarak, kayışa ayakJanını geçirip so

Hart geçenlerde şık bir ceket Atay payla dövdüler. Bu dövme keyfiyeti ak 
şama kadar sürdü. Bu dayaktan sonra 

giyinmiş olduğu ve başmda silindir da yazdıkları zapta cimzanı at!• diye 
şapka, elinde kar gibi beyaz eldiven- bana kalem uzattılar. Rica ederim, bil 
leri bulunduğu halde idam sehpasımn hassa benim gibi ihtiyar bir adamı döv 
yanında ispatı vücut ederek kendisi- meleri yakışır mı? Tam yedi tan& §&hi· 
nin «hasta» terbir ettiği idam mah- dim var. Bu suçluların, ibret olacak şe 
kumlarının yüzüncüsünü asmıştır. ıkilde cezalandınlmalannı, mahkeme -

.. .. . nizin adaletinden beklerim! 
Hart kimse için hoş gorulınıyen D K 1 d 1 .. ledi 
• • • w 

1 
avacı erna e, şun arı soy : 

vazıfesının ne oldugunu soran ara: M · · b tl b dah d" "1 - oıze nıs e e en n az ovu 
((Vücutlarmın işlediği bütün fenalık- 1 müş sayılırım. Fakat, gene jandarma 
lardan halkı kurtarmak, hastalarını te- tüfeğini falaka gibi kullanarak, ayak 
davi etmek» olduğunu söylern~ktedir.l larımı ka~ışın ar~ıı:~ g~irip, b~ de 

Hartın en kıymetli eşyası daıma ya sopayla bır haylı dovduler. Beru dö
nında bulundurduğu bir defteridir ki ı venler, Hakkı Şinasi ile Neş'ettir. Fa· 
buna idam ettiği yüz kişinin sıra ile kat, bilhassa Neş'et! Hakkı Ş~nasi dahl 
· · 1 · · b h · · · a1dıg· ı u"cretı' ziyade tüfekten falakayı tuttu ve 
ısım erını ve e en ıçın N . . . 

· · 'k d - l · k d t · eş et sopayı indırdı. Bundan başka ha 
vesaır zı re eger şey erı ay e mış- na akş d - be t k t d 1 ı . am a uç, ş o a vur u ar. 
tır· Mo izin gösterdiği şahit isimlerini tes 

Defterin son sayfalarında daha en- bit eden pusla Rlındı. Kemal, bu şahit 
teresan hesaplar vnrclır. Burada idam lerin ayni zamanda kendisinin şahitleri 
edilenlerin asıldıkları ipi satmaktan ka de olduğunu kaydetti. 

ı Sonra istihbarat memuru Hamdi, şa 
zandığı para yazılıdır. Bin erce garip hit olarak dinlendi ve dövme hAdise 
itikatlı adamlar vardır ki asılan ada- sini görmediğini söyledi. 
mm ipinden bir miktar tedarik ederler- Davacı Kemalin kansı olan Harniyet 
se bunun kendilerine büyük saadet te, kocasını Hakkı Şinasi ile Ne~'etin 
getireceğine inanırlar. dövdüklerini, Moizin de dövüldüğünü 

Her idam işinden sonra Hart be· gördüğünü anl~ttı. 
yaz e1divenlerini çıkarır ve cesedin a- Duruşma, diğer şahitlerin çağırılına 

w k S . o··ıu··- sına bırakıldı . 
yagının ucuna atara : << enın 

münden ben mes'ul değilim» der ve Sarhoş kadm mahkOm oldu 

oğlunda İstik1al caddesine yatmıŞ, 
cBen, İznilde bulunan kasap kocatn1 

isterim!» diye bağırıp çağırınağa kcyul 
muştur. Bunun üzerine yakalanmıŞ, 
Beyoğlu meşhut suç hakyerinde sor~ 
ya çekilirken: cBen, namuslu bır kadi 
nun. Ortaköyde bir eğlentiden dön~~: 
yordum. Beyoğlu caddesinde kendJJII' 
kaybelm§iim!» demiştir. 
Meşhut suç kanununa göre, belli G' 

lacak derecede sarhoşluktan ve rezalti 
çıkarmaktan, iki gün hapsine karar V~ 
rilmiştir. 1 

Bedava bira içmek isteyen zorba 
Hasan isminde biri Arnavutköy gJJ 

• ul 
zinosuna gitmiş, bedava bira içmek ı:f 
tem~, kendisin~ bedava bira veriieJl~ 
yeceğini söylemişler, kızmış, kaptıY 
bir şi.§eyi cama fulatmış, şangır :]Ull'

1 gur camı kırmış. 
Kendisinin, evvel ce de parası_z _ :~ 

isternekten bir buçuk ayhk ma~ 
yeti varmış. Hapishaneden daha ye 
çıkmış. Beyoğlu meşhut suç hakYe~! 
bu sefer kendisine üç ay ceza kestılJJ 
tir. J. 

Kadımn saçinı çekmiŞ 
Balea isim1i yirmi yaşında bir del~ 

kanlı, Abanoz sokağındaki evierden ~ 
rinin camını ctık, tık:. vurmuş, cBJV" 

kaldırıp başını çıkaran Ayşeyi, sa~ 
rından yakalayıp çekmiş, hırpalar11ıf: 
Beyoğlu meşhut suç hakyerinde y8l'

1 

lan duruşmada, bir ay hapis cezası 1'" 
miştir. 

Kendisine memur süsü vereli 
sabıkalı . 

Münir isminde bir sabıkalı kcııd~: 
sine vergi itiraz komisyonu azası .~ 
sünü vererek Kantarcılarda Teod09 ··d 
dükkanına gitmiş, itiraz ettiği bii.t~ 
vergileri affettireceğini söyliyerek ~,d 
lira istemiştir. T eodos bu adafll l ~ 
şüphe etmi~, kendisini polise yak8 

' 

mıştır. ' _../ 

KaJMtKJi~ 
i . 

Sade bir sokak elbisesı 

ı 

it .... }( 
b. eııı·· , 

Önimoeıtı Kokiyaj bu el ıs edif· 

bu suret1e vicdanını azaptan kurtarır- Melahat isminde bir kadın, gece ya. 

sajina bolow'lu hissini verm~~t biçi~ 
teğin üst kısmı da ayni şekıl .. e artı 
miştir. Alt kısmı dar \ 'C düzd~r. ıol ~ 
Jar hafifçe geniş, yakası kapatriııc t , 
,ğızları bu yılın birçok model _e tir· ~~~ 
zad teşkil edecek şekilde g~nıfel< er~ 
yaz kol kapakları erkek g~u111,ı;t 
hatırlalıyor. Yaka da aynı 
yapılmıştır. rnış. rısı aşırı derecede sarhoş olarak Bey-



Milli Küme inaçları bugün başlıyor 

Güneş, Galatasarayla, Fen er 
de Beşik aşla karşıtaşıyor 

Çok sıkt bir imtihan geçirecek olan takımlanmıza muvaffa~iyet temenni ederken, 
müsavi kuvvetler arzeden kulüplerimiz hakkında ta~mınler ya~maktan da 

çekiniyoruz. Birinciyi bütün Türkiye takdır edecektir 
Yazan: Ömer Besim 

Fu bol Federasyonunun hB:zırladığı 
dVIı i küme» maçları yarın Istanbul, 
An ·a~a, İzın"r şehirlerinde hep bırden 
ba~'amış olacaktır. 

Futbol sahası üzerindeki kuvvetleri 
birıbirlerine çok yakın olan bu küme
Ye d bil takırnlann arah ında yapa
cakları Hk rnaçları, futboı seviyemizi 
yükseltebileceğı gibi, meraklılar üze
rinde de iyi ve güzel tesir!er bırakacak 
tır. 

Tesbit edilen fikstüre göre 1 O Tem
ınuza kadar devarn edecek olan bu 
ınaçları kolaylıkla başarılacağ! zanne
dild'ği kadar basit bir iş değildir. 

Çok yüklü bir programın büyük fe
dakarlıklara mühtaç olduğunu nazarı 
dıkkate alan klüplerimiz, dört aydan 
fazla sürecek olan bu maçlar içın en a~ 
şağı yirmi .yedi, en çok ia otuz dokuz 

oywıcudan mürekkep bir kadro ile işe Mil 1 Küme maçiarına iştirak edecek lzmirin Üçok takımı 
b ı bul nmaktadırlar Şehlrler · · · k" h ı· t' Jacakt1 r aş amış u ~ · seyircilere bile intikal etmış olan sınır ı maç ay ı çe ın ° · 
arasındaki seyahatleri, vaktin darlığını ve asap gerginliği bu oyunda en mü- Oyun tarzları ay;ı ayr~. o~mak.la b~ra 
izin işlerinin güçlüğünü, cumartesi ile him rolü oynamaktadır. . ber, kazanma ~ans.arı ku çuk bır fırsa 
Palar günleri ayrı ayrı iki takımla üs: Ş b k 'Ide yapılacak talı- ta bağlı olan bu takımların oyunu h~ 
liste oynamak zaruretini ıhesap edecek rnin~e:ernadi ~~~a~ernelerden, muhay- 'o fırsatı bulma~ için sarfediıecek za· 
olursak senenin on ayında asgari altın: ' 'h 

1 
• f ·· r man la geçeecektır. 

şa yakın maç yapan İngili~ takımları yel efsanelerden, nı ayet a ve guza_ . 
tan ibaret ka1acaktır. bile yirmi dört saat iç:nde böyle yoru Ömer Besim 

Amerika radyosuud 
müzisyen olarak Üç sene 
çalışan Türk mühendisi 

* * -4l ---------. 
' Ömer Refik " Şa1mayın, rakkamlar aruında malrinele,en ruhumu 

musiki yumu§ahyor, musiki naimeleri arasında fazla yumu§lyan 
ruhum da rakkamlarla mücadele istiyen hayatın ka~galarına 

katlanacak bir aertliğe kavuşuyor " 

Alaturka musi.ki san'atkarlarımız 

içinde, kabiliyetleri ve istidatları zen
gin olanlar, layık bulundukları şöhret 
rnazhariyetine kolayca ve kaşla göz a
rasında denilebilecek kadar çabukça 
erişivcri~ cı lar. 

Halbuki alafrangacılarıınız içinde, 
,ayni derecede şöhrete çoktan layık ol -
muş san'atkarlarımız var kı, yılları 
dolduran gayretlerine rağmen meçhul 
kalmaktan bir türlü kurtulamıyorlar. 

Bu da, bittabi, alaturka musıkısinin 
hitap ettiği kütlenin ve alakanın çok 
daha geniş olmasındandır. 

Halbuki, garbın bestelenmiş rnede -
niyetinı ruhlarunıza getiren san'atkar
,larırnızı da tanırnak ve tanı.tmak, b!zirn 
için inkarından utanılacak bir borçtur. 

' 

Ömer Refik 

Ben bu çok birikmiş borcun hiç de -
,ğilsc faizini ödiyebilmek arzusunda -
yım. Bu itibarladır ki, sizi, o meçhul 
kalmış kıymetlilerile tanıştıracağ~~· 

Bu kararınun tatbikine, size Omer .şatıyorum, ve romanslar, sonatlar, me
Refik Baltakayayı takdim etmekten lodiler arasında Iüzumundan fazla 
başlıyorurn. yurnuşayan ruhumu, rakamlar, hesap· 
Çoğunuzun, ihtimal-hiç duymadığı - lar planlar arasında, mücadele istiyen 

nız bu ismin sahıbi, Amerika radyosu- hayatın kavgalarına katlanacak bir 
nun meşhur cW. L. W .» istasyonund~ sertliğe kavuşturuyorum. Fena mı? 
tam iki yıl Solist olarak çalıştmlmak - Bu, dıyorurn, kendinizi sade 
rnuvaffakiyetini kazanabilmiştir. san'atinize veremeyişinizin bır teselli-

K'flndisinden, Amerıkaya ne müna- si olmasın? 
sebetle gittiğini öğrenmek istedim: O, sun'iliği sezilen bir nikbinlikle: 

_ Ben, dedi, Robert Kol.eji, iyi de - - Hayır! cevabını veriyor. Fakat 
receyle bitirmiştim. az sonra bir başka sorguma verdiği 

Bana: karşılıklardan anlıyorum ki, değerli 
_ Eğer, dediler, elindeki bu mi! - piyanist, hüviyetinin olanca istidadını 

kcnunel d:plomayla Arnerikaya gider- \'e enerjısini san'atine harcıyabilrnes~ 
sen, tahsiline devam etmek ıçın mas - ne imkan verebilecek bir fırsat: kaç!f 
rafa girmek külietinden kurtulabılir • mak niyetinde değild i r. Ve mesela on~ 

cu bir jşe katlanmış değillerdır. Milli Galatasaray, Güne~ maçı şu veya b1 ı 
küma ovunları henüz aklUT!.ıza gelmi- nun kaleminden, herhangı bir kimse
yen daha kimbilir ıne kadar müşkülat nin öğreneceği taktikte? z.iyad~ iki ta 
içinde cereyan edecek ıve takımlarımız raf oyuncu1anmn kendı hı~ler:le h~re 
btı ağır iş kaf.ŞlSUltia bakalun sarfede- ket etmelerinden çıkan netice ıle nıhl 
cekleri gavretlerin netic~sini alabile ~ yet bulacaktır. 

sin. Çtinkü Amerika darülfünunları, li- - Eğer, desem, hükfunet size, san'a-

M ·ıı.A v·· se tahsillerini bu dereec muvafiakı- tinizi inkişaf ettirmek imkamnı ka -
l l ~Ume yetle bitirmiş olan talebe.eri beda\•a zandırsa, mesleğinizden uzaklaşacağı-

Cekler midir?~ Fenerbahçe - Beşiktaş 
Hesapta olan ~ olmıyan her türlü 

Yorguniuğa nığmen lbu büyilk işi ba· 
~armak suretiyle milli küme birinciliği 
ni alacak ve onu takip edecek klüple
l'İmizi takdir etmek istanbul, Anka ra 
\'e İzmir klüplerine burarJa nıuvaffakı 
~·et temeenni etmek bizim için bir vazi 
fedir. 

Galatasaray - Güneş 

Son haftalarda formu uzcrindc en 
çok ıjÜphe edilen takım Fenerbah~ed ir. 
Galatasarayla berabere k'lhşı, Gune~c 
mağliip oluşu lik maçlannda bırakt.:ğı 
güzel ve parlak tesiri yavaş yavaş ort 
rneğe başlamıştır. 

Bir atımlık barutu olan futbo'cüleri
mizin on aya yakın bir zaman ıdman 
üstünde durabilmeleri sade bızde de . 

Milli küme maçlarının en mühim ve ğil, dünyamn her yerinde güç bir iştir: 
Zorlu O}runu bugün Taksim stadyornun Geçen mevsimden beri durup dınlenmı 
da Ga\atasarayla, Güneş takunları ara yen Fenerbahçenin ileri gele~ oyuncü 
sında yapılacaktır. ları Berlin hazırlık kampmaan sonra 

Son ayların günden güne kuvvetren ~lr seyahat yapmışlar. bu seyah~ti Sov 
dil'diğı Güneş takımı derli toplu bir o· ;yet Rusyadaki büyük turne taktp ~t -

j•un tarzından ziyade bütün oyun bo- miş, bu seyahatlerden son:a hustıs! o
Yunca büyük gayret sariederek mağlüp yunlar ve lik maçları gehp çatmıştır. 
OJınamağa çalışan bir takım halindedir Bugün de rn!lli kiirne oyun.laı ın m 

M l d ~kuturlar; yedirirler, içirırler... mza eseflenir misiniz? 
QÇ arzn Q Hayretle soruyorum: Eminim ki vereceği cevap gene, fa-

U Ak l • - Sebep? kat bu se_f.er samimiy:tinden ş~phcle· 
flQ em mese eSl _ Bu suretle, yani hang: milletten nemiyecegım kadar yurekten bır: 

19 M t 1937 tarihli Cumhuryet ga- olursa olsun, müstait ve çaıışkan genç- - Ha}~ır! ola~.ak~ , ... 
. ar Nüzhet Abb azar t1Ü lere yardım etmekle istidada, ve çal ş- Ondakı bu koklu ~a~ at sevgısının zctc.sındc, Bay . - .. as, p . o 1 k 1 ~ k d kıyınet verd!klerin~ membaını öğrenmek ıstıyorum: 

nü yapılacak mıl~ı ~ume . maçlarm~n b"~tr~. ıgad.~e' a ar .. ·temi.: o!urlar. - Annem, diyor, piyano çalard ı. b' b" h kemın ıdaresınde cere\tı u un Un)aya gos ~ ha 
ır ecnc ı .. a ernektedir w 1 Bu hareketlerile, hem o ~çlerjn ve Yani evimizde piyano vard·~ Da o za-

nını :ho~ gormk. 1 '"l ·k t' k :ın 0 gençlerin mensup buhmciukıarı mıl-j manlar, kulaklarını her gun falsosuz 
Bü'lTük feda ar ır.. ara . a uı.nara · h~· ı - ı 

1 
d 

1 
d ı la d r·ık pi· 

. " - " letlerin sevgilerini kazanmt!$, hem dı:!., i nagıne er e o up o up şar ı. tırtmek tasa\·vurunda oldugumuz ccı1 - b"'t"" d"" d 1 hl . d ··kemmcl vano dersini aldığım zaman 9-1 O Va -b' hakemler gerek lfutbolcü:erimi?-c ve , u un unya a e erın e mu ~ . _ . _ 
ı ' . . . . bir propaganda yaptırnus olu\.·orlar! şımdaj dım. Ondan sonra, rne~hur pı gerekse hakemlerımıze, bn·er mualıım • " · Adin If'd ı d 

ı Ben de bu fırsatı kaçırın"aım ve yan~t o ı en uzun sene er ers vazifesi görecekler ve memleke: spo-, ' .... ' ... d"" TahsTm· Am 'k d • · · · · ı Amerika\•a gider-ek, meşhur Sinsina~ı gor um. ı ı ı erı a a ) apı -
ru bundan az~ı ıstifadey: eclcce~tır: ünh·ersit~sine müracaat ettun. Bu mü- şımın, musiki vukufumu ilerletebili -
Yoksa, Bay :r:ıu~~et A~basıu__ ya~dıgı Jı ·aatta gördüğüm muamele ben: o- ı ~imde çok büyük tesiri oldu. Çünkü o
bi, ha~ernlenn_ıızı~ ~of.ul~.gunaan z~r ;:~a gitmiye teşvik edenleri~ı sözle . rada, dünyanın en b~y.ük. solist! erini, 
rece ~u ph e ~d~rnıdş ke,.,bı.l~n: ıini tekzip etmedi. Ben tahsil ı m. o ra - \'e senfon!k konserlerını dınlemek fır· Şunu da ıstıtra a ılıncen arzedl"- . k d 
· · N .. ht Abb , -.h· ıda .kmnl ettim. Ve 931 sene~inde. u- satmı azan un. lım kı, Bay h' uzb·e· .... 

85~~ dsak) au,ı " niversitenin mühendislik kısmından - Tesiri altmda kaldığınız san'at -kemlerden ıç ı rı, onumuz e-. paz:· t' . • k. . . 
1 

d. ? 

·· k ·· ların idaresinı kab u etme>- dıplomaını aıdım. ~ . .. arlaı kım er Lr. 

gu.n u ı:naç _ Şu halde, asıl mesleg nız muhen- - Rahmananipofun Sonoritesine mışlerdır. f . h J•k 1 . . di :i.ktı.r? hayranım. Piyanodan nasıl \•iyolon -Yanlış te sıre ma a a mnma-;ı 1çr.1, . h b "h · · "t' 
. . "h' · d"! · Zekı mu ata tm, zı !lımın Ç~.:: ır. selin ses çı!~arabildiğini duymak için keyfıyetın tavzı ını ı erız. mesleğile ince san'ati :ara:>ındak: te7.a- onu dinlemek lazımclır. Dizekin, Kor · 

Dostluk maçlannda i<".enerbahçeye yüklü prograrnı karş1sında bulunan Fe 
~:a~tı~ tek &<ı~dan so~ra oyıu_n ~bih nerbahçe, her takımdan ı:ıya.dP en ç~-
jetını tamamıy:le mudafar. uzerındc buk yorgunluk alarnetlerı gostermege Halkevi turnuvaSI 
toplıyarak bı.ır gol yemerneğe ceh~ ve' müsait ve namzet bir haldedir. En k<.i Eminönü Halke\•inden: 

da saplandığını hissetmiş gibi güldü: tonun ve tabii Padarevsk!nin de hay. 
- Vakıa, bir rnühcndisın bir mi.ızis- ranlarındanım! 

Rayret etmiş1 \'e gene Jik maçlarında ·çük bir değişiklik yapmadan ayni kad Evimiz Spor şubesinin himayec;inde-~iktaı;tan }'<>iiiği gol üzerine beraber ~oyu uzun müddet sürükleyen lı er t3 ki ( ı 4) ku Jübün ı u !ho ı tak, mı arı al"d. l~ı temin için gayret sarfetmekten ge 'ıcım için fazla idrnan hali pek iyi bi,· smda tertip etmiş olduğu lik maçlarma 
., ~almamıştır. aey deılild ir. fa sı' asu olarak devam cdi!mişü l'. 2 ı 1 
talsta~bu11ik rnaçları~a en az go1::t-, Beşiktaş takımı bünye.i~i~a~·ile._daha 3j 937 Pazar günü saat (15,30) da Ba-
.n Guneş takımı, aynı zamanda az gol yapılı oyunculardan teşeıG<ul etlı~. ve kırköy sahasında aşağıdaki program gi 

~~;·en takımlar arasında bir yere sahip fazla aksa.klık gösterrnemek:tectıl'. . bi (Aksaray ile Akınspor) arasında 
: Bu me\'sirn zarfmda Fenerbahçe ıle bu maçların Cinali yapılacak \'(' gallb:.~ç oyuncularının hücuından ziyade çok defa takımını muhtellf oyunculıır ne Evimiz tarafından bir kupa \•erHc

llıudafaaya yardımı bu takımın sayı la takviye etmeğe mecbur kalchğ; için cektir. 
raPrna~ fırsa.tını a:_a!tmakta, bu suret bir tek defa karşılaşm~ ?.lan Beş.kta:; . Bakırköy ~ah~sı : . 
e takvıye edılen mudafaanın da az gol oyunda aranan ve en buyuk hassa olan Saha komıserı: Cevat Özgün, Aksa-
~e~esine yardım etmektedır. nefes işini yoluna koyduğu için yarın ray • Akınspor saat 15,30 hakem Ba-
• Iyı futbol oynayan bütün takımların haeddin. A takımları. 
~arını yamalak tatbik ettikleri W sis - Hakemleri davet 

~trıi üzerinde çalışan Galatasaray oyun ı Galatasaray mürakabe ı İstanbul Atletizm Ajanhğından: c.uıaı·ı da geriye yardım şeklinde oynu , • ı - 21/3/937 pazar günü Şişli Ht~ 
~orı rı;a da R€bii ve Salahaddine naza- ~ hey etı toplanıyor Tugla harmanları yolu arasınd·ı yapt-
ran daha genç olan Ga ata.:-aryıf?. bu Galatasaray Spor Klübiinden: Mart lacak olan Kros şampiyonasının beşin ltıovktdekı oyuncuları vak t.erin! daha icinde toplanması mutat Yüksek l ci müsabakası için davet edilen hakem 
~l\ ~ ı!erdc geçiıd:k 1r->ri.ıcieı1 G:~lata·J:rı:ıurakabe Heyeti içtimar 2i 1'vlart ı )erin saat 9,30 da Şişli tram,·ay d~o 
~r, n oyu nu daha açık bi" tarza da- ı9 3 7 Cumartesi gü n ü saa, ı 4 te KHi p su önü nde bulunma larını ri en o 1 u n ur . 
~11l'l1aktadı•·. B:zdck· IL: b >'i.tn he,·.:- - loka!inde yapılacağından. Yüksek İhsan Belor, Cczmi Şah!ngiray, Yüzb~ 
G·~ı t>n bol o'an oyunu 0.ı'atasaray:a.l Mürakabe Heyeti azasının bchema- ışı Hüsametlin, Nuri, Zeki, M. Nuri Vu 
c ~ne~ maçına isabet etmektedir. Oyun hal gelmeleri rica olunur. l ral, Ahmet Sait, Recep, Cehtı Şahingl-tı ... da olduğu kadar hafta]arca e\'Yel • ray, Firuzan. 

yen olması. ilk bakışta herkeıse tuhaf Ses bahsinde, dünyanın en meşhur 
görünüyor. Çünkü birisi. Çuk madrli Bası zenci Pol Rop~inin ıneclubuyum. 
insanların seçtikleri bir meslek, diğeri Bu adamın, l-4 kişinin intiharına s · 
ise, çok hassas in~anların mtisap et - bebiyet \'eren rne.1hur cSon pazara 
tikleri bir san'at... şarkısının plakları bugün bütün dı.i.n· 

Halbuki 'ben, bu mesleğc, bu san'ate ya piyasa~ından top!attırılm~ oolunu
ayııi 7.amanda intisap edişimden fazla yor. Dünya kurulalıdanberı hiç bir 
müşteki değilim. san'atkar se.sile, insan ruhlarını bu de· 

Çünkü .sade mühendis ol:;a:.'dım, ra- .rece kökünden :sar~amanuştıı·. Onun 
kamlar, hesaplar. planlar içind...: bu - bu rekorunun, kıyamete kadar kınla -
nalacak, ve olanca hassasiy~timi kay - bileceğini de sanmıyorum! 
bedecek., çok maddi bir insan haline. Kadınlardan, meşhur Fransız san'at· 
yani insan şeklinde bir nıakin!! haline karı Lili Pontz bugün, ihtiyar ses kra· 
girecektin1. liçesi Amelita Galigurç.inin hudutsuz 

Yahut sade müzis~ren olsaydım me- .şölırctine hakkile tevarü.s etmiş bulu -
lodiler, romanslar, sonatlar arasınd.ı nuyor! 
biitün maddi düşüncclerimden. duy - .Muhalabım1 biraz da alaturka rnusi· 
gularımdan tecerrüt edecek, sade his- ki etrafında konuşturmaya teşebbü~ 
lerilc yaşıyan bir insan ha!ır.e. yani ediyorum: 
insan şeklinde bir ruh haline girecek - - Ben. diyor, a :a• '·ayla h:ç me~ . 
tim. gul cılmadım! Fakat halk musik imizde 

Halbuki hem mühendis, hem mü · muhakkak ki çok enteresan ritınler. ve 
.zis~ en ol~akla, bu iki t.chEkel• ıfrcıt· melodiler var. Eğer bu me adilerin \"Q 

tan da kurtulmuş bulunuyorum. ritmierin ruhumuza uyan hu us:yetle 
Rakamlar, hesaplar. plimiar aras·n - rine. garg mus!kisinin zen-rm t('knıiH 

da rnakineleşen ruhumu, romans:ar. ni katabilirsek. meydana İ t)"\rı,·o: mu. 
.sonatlar ve melodiler aı·asında yumu- (Devamı 9 ncu sayfada) 



8 Say(a SG.h· PÖSTA 

Asherlih Babisieri: 

Harp tahrip vasıtaları S\~<;;.t""A 
bakımından dünkü harp 

Ispanyadaki muharebeler ispat etti ki tayyare zanned;I
d ;ği kadar korkunç değildir. Zehirli gaz da öyle •.. Harp 
gene siper, kaJe, topçu, piyade unsurlara arasındaki 

mücadeleler netice verecek 

Umumi harpten bir .sahne 
Büyük Harptenberi dünyada harp ı manlar, ne tahrip yolile bır netice el· 

tekniği çok ilerledi; bir aralık Alman- de etmeğe yaramış, ne de harbeden 
ların, İngilizlerin, Fransıziarın, Ame- askerin, yahut şehirde yaşıyan nüfu -
rikalıların ve İtalyanlann bir takım sun manevi kuvvetini sarsmak bakı -
esrarlı ve meçhul şualarından da balı- mından mühim bir tesir yapabilmiştir. 
sedildi; cölüm şuaı• gibi umumi bi:- Her gün Madrid bombardıman edil -
isim altında anılan ve faraza, bütün miş, her gün insanlar orada gene işleri 
motör hareketlerini uzaktan durdu - ve güçlerile meşgul olmuşlar ve Mad
ran, bütün lıjtial maddelerine uzaktan ridi müdafaa etmişlerdir. 

Yukarıda aolda Kadıo yalaoı, yukanda •td• Gea~er 
pqalyoau, •Pt :d• 10lda Kıvıreık bq, aptıda .. tda 

Operada lur fet"e filmleriodeo hirel' aalnıe 

Haftanin 
ateş veren bu esrarlı şualardan pek Gaz bahsine gelince, İspanya gaz ve 
çok bahsedilmiş olmasına rağmen kimya harbi bakımından zayıftır. Fa • " Melek n sineması: "S ümer, sine ması: 

Mart 20 

Filmleri 
1 ",Saray, sineması: 

bunların hepsinin de, hiç olmazsa şim· kat, ekseriya gaz harbi her iki tarafı 
dilik hayalden başka bir şey olmadığı da kesen bir kılıç oluyor. Bunun için 
muhakkaktır. En büyük delil: Bütün bu silah ta iki taraftan kullanıld1ğı za- Kadın yalanı Operada _bir gece... Kıvırcık baş ... 
büyük memleketler, hep gen~ eski man gene o kadar müessir ve kat'i te- L tt y F h T 
t d k. ·ı-hı ı - d kl · ı - k·r· b" ·ı·h d •· d" ore a oung ve ranc ot one ta- Güstav Frölih ve Lida Barova tara- Şhirley Temple tarafından: arz a ı sı ru anma ar ugrun n a n sır er vermege a ı ır sı a egıl ır. f d 1 sığmaz paralar sarfediyorlar. Şu hal - Cihan Harbinde gaz mebzulen kulla •. ra ın an. fından. , Şirley ve Meri bir otomobil kazas 
dt>, cihan harbinden bu tarafa cihan nılmış ve o zaman malüro olan gaziara . Vak'~ Lo~drada. ~:reyan. e!l:mekte· Sabahın saat ikisi. İrene uyuyor. Ko neticesinde ebeveyinlerini kaybet:iklC 
harbinde bulunınıyan tahrip vasıta - pek te yenileri ilave edilmemiştir. dır. Mudde_.ı~umılıge tayınını bekle- cası Doktor Löfter karısını seyrediyor. ,rinden bir yetimhaneye yerleşırlel'ı 
ları olarak yeni çıkmış bir şey yoktur. Buna mukabil, İspanya muharebele- yen genç h~ım~er.den A.lan De~den ka Adam avukattır. İşlerinin çokluğun • ,Şirley burada üzülmektedir. Ji'aka ı~' 

Fakat, o zamandan bu zaman~ te - rinde, Cihan Harbinde kullanılmamış, ,rısı Helen ıle bırlıkte bır resmı kabul dan bunalnuş olduğu vakitlerde karısı ,kes kendisini sevdiği için işin i .'0 n 
kemmül etmiş vasıtalar vardır: yahut pek az kullanılmış yeni bir un- ,tertip eyliyorlar .• • Resmi kabulden son nı tamamiyle ihmal etmiştir. Kansının ,koyuyor. M eri, Şirleye göz k ulak ol• 
Tayyareler, tanklar, gazlar. Bu vas ı ta- surun muharebe meydanlarına atıl • ra Biarritz'e gidecekler •.. Bu arada e\'e mevcudiyetinden bile haberdar değil- ,mağa vadeylemiştir. Bir gi.in bur~oa~ 
ların büyük tahrip kuvvetlerı hakkın~ ·dığını gördük: Motörlendirilmiş aske . ,bir adam girip Helene diyor ki: Karım dir. .. ,kurtulacaklarını ümit etmektedıd:X'tl 
da şimdiye kadar çok şey söylendi. ri kıt'alar. Malagayı zapteden asi kuv- Diane vaktiyle kocanızın melres1 idi... Günün birind mü~avir Rodiger ken ,İki kardeş piyano çalmaktadırlar. ):' 

k 1 e ~ timh . ı· . "d taraftı, 
Yüzlerce tayyarelik filo!arın yapacak - vetleri düşmanı takip için bu kuvvet- Mektuplruıtılar. · • Bu me tup arı orta · disini ziyarete gelir. Karısmın sinir za· anenın mec ısı ı are azası • ~ 

ı b b · da · ı· d g ç b'r avu'Kı:t ları işler, atacakları ton arca om a- lerden çok istifade etti. Işte, süvariyi ya çıkarır isem istik!Jali mahvolmuş - afından dolayı hastahanede olduğunu . n zıyare 1 sırasın a en ı ı·f 
lar, neşredecekleri gazlar ve nihayet yavaş yavaş harp sahnesinden kald. - ,tur. Bunları size 10,000 dQlara sataca· ve bundan kendisinin de mes'ul bulun olan Edvar Morgan çocukların mu~ ·, 
zırhlı ejderhalara benziyen tanklar... ran yeni bir kuvvet! Ordulara büyük ğım. Douvers !iehrine gellniz ... :a Koca duğunu söyler... Bu itirafat Löfkeri ye istidatlarına hayran olur ve onıa.r, 
Bütün tekemmül etmiş harp vasıtaları bir hareket kabiliyeti veren, bır fır • sından giıll ol;rak Helen bu ~ehre g~- uyandırır güzel bir karısı olduğunu ha ,evine davet eder. Şirley artık saadet i 

' ' k t M . . M g s~ık 0 
istikbal muharebelerine başka bir şe - kayıpek az bir zamanda bir taraftan a- diyor. Mektupları alıyor. ~·akat içine tırlar ve artık o günden sonra karısını avuşmuş ur. erı ıse or ana .. 
kil verecek unsurlar olarak sayılmak lıp öteye naklediveren, askerı yormı- ,şüphe g~riyor... ~hmal etmez. ,muştur. ~· ·J(t 

moda old~. . . . y.a~, ağı:Iığını beraberinde götürme - , Deaden Biyariç şehrinden Londraya , Morganın hayatında da bir de~ı~:. 
Halbukı, cihan harbındenberı hPr ıkı sını ternın eden bu yeni unsur, Cihan dönüyor. Mühim bir mahkemesi var: " Sakarya , sinemaları : lik görülmektedir. Nihayet ilşıklar, şı

1 

tarafın da bu vasıtaları kabil olduğu Harbindenberi vücuda ge'miş yenilik- Metford adında bir adam hayatını si- ,1eyin muvafakatini aldıktan sonra c.\'
4 

kadar mebzu)en kullanab!ldikleri mu- }erin en ?aşındadır. Mağlup bır düş • ,gorta ettirmiş olan kansım denize yu. Kızlar ansyonu )enirler .•• 
harebe me):danı .. olarak gördüğümUz n:~n.~ t~ı:~ hususundaki k1ymetinin yarlıyor .. . Bir şahit din'cnecek ... Bu P 
İsp~yadakı ~ecrubcler, b!ze yeni bir b.~Y~.klugu İspanyada çok güzel gö - şahit Deadenin karısıdır··· Şahadeti ne , (Pazartesi akşamından itibaren) Lu- Gloria Svanson yeniden filrr 
şey ısbat etmış oluyor: Tank ta, tay - nıldu. ticesinde hakimin mevkiin i sarsıvor ... ı;:ien Baroux tarafından. 
yare de o kadar büyük bir kuvvet de- eYa Habeşistan? diye sorabilirsiniz, 'Kadın mektup! lmada:ı evvel.Dia· Çok kuvvetli tahiii görmüş olmasına çevirmiye başhyorl .. 
ğildir. Tank h ücum ediyor; fakat onun Habeşistanda tayyareler ve gazlar az ' . ~rı a .. • . . . D rağmen Prosper parasız kalmıştır. Aile u tl' 
ezip geçtiği kırıp döktüğü yerleri el· iş mi gördüler?• bu su al doğrudur. Fa- ~em~ vuruldugunu. 0~~:.-enı? cr··: ~a- '.si dahi yoktur. Her gün bir iş gönnekte . Birkaç seneden beri sinema ııa~a 111 ıt 
de etmek için arkadan gene piyaden~n kat, Habeşistanda harbeden tayyarele- ~n e az evvel Dıan..,'ı zıyare. ey e- .gece dahi ba~ka bir kısmet aramakta- dan elini e~eğini çekmiş ~lan 5.1;~ çf 
gelmesi lazımdır. Piyade geldiğ; za - rin karşısında tayyare de yoktu, bun- .mış .•• Deaden yakalarıı)~r. fakat sonra .drr. Günün birinde bir yavrucak ile yıldızı Glorıa Svanson yenıden fı n 
man da piyade ile karşılaşıyor ve bir lara karşı müdafaayı te.m~n edecek to- dan iş anlaşılıyor ... Ve kan koca saa. ;karşılaşıyor. Bunlar Adeta b iribirierine virmeğe başlayacaktır. • 
siperin alınıp verilmesi, gene bu piya- pu da bulurunuyordu. !talya ordusu • dete kavuşuyorlar. 1bağlanıyorlar. Yavucak Prosperin ~an- . Bu kudretli san'atkirm tekrar ort. 
d.eler aı:_asındaki ~ücadelenin nctic~ - nun karş~sında ~a~.ka .bir ordu değil, sını açıyor. Çünkü artık bir genç loz- ya çıkması Holivutta hayli dedikodıl 
sıne baglanıyor. Sıper muharebelerı . koskoca ınsan surulerı \'ardı. Bunun Dannt'elle Darr·leux'un yana· lar pansiyonunda muallimdir. Kırk ta 1 . 1m t . b .. k"" k h . . . t 1 b b 1 ·ı d -·ı . arı mucıp o uş ur. nın ugun u a ramanı, gene, cthan ıçın ayyare er om a arı e egı , mıt- ,ıe biribirinden güzel ve kıvrak tale-- . }tl.l,-
harbinde olduğu gibi, kazma, kürek, ralyöı7erile mükemmelen çalıştılar ve filmleri l>esi var. Kızlar evvell P rospere takılır Glorıa Svanson, M. ~· M. fturı adıll 
kum tor!baları ve nihayet çimentodur. istedikleri yerlere istedikleri gibi gaz ,lar ise de bunun ne kadar iyi bir adam ,pany.~sı .. hes~bı~a Maz~e Ke~yoıı 
Tüfek gene ayni tüfektir, hatta tüfe· dökm~ğe ~uvaffak oldular. Sevimli sinema yıldızı D<mielle Dar- ,olduğunu anlarlar ve yaptıklama ne • ,da buyuk bır film çevırecektır. . d• 
~n ~~~i~eleşmiş ?!?n kıs~ı da, ya~tı- Hülasa, I~panya_ harbinin şimdiye rieux'nün Arnerikaya gitmeden evvel darnet ederler. Yavrucakt da yanlarına Bu ~ıldızın çevirecek olduğu fılfl'lı\41 
gı gurultu, sarfettıgı mermı derece::-.ın- kadar vermı~ oldugu ders şudur: Harp iki film çevireceğini yazmış idik. ,alırlar. giyecegi tuvaletler meşhur ressaJ1l 
de müessir bir alet değildir. tekniğinde Cihan Harbine nisbetlc de- r ian tarafından hazırlanmaktadır· 

Tayyareye gelince, havalarm bu mo~ ğismiş büyük şeyler yoktur. En büyük (Mademoiselle ma mere) adındaki ilk 8" . 
törlü kartalları, şüphesiz, Cihan Har ~ yenil:k motörlü teşkilattadır. yer üs _ filmini 1 O nisanda, Abus de confiance Ir film lçin yapalan bir köprU 

·· d t k ı k h adındakı· ı"kı"ncı· fı'lmı'nı· ı·se 1 5 Mayısta Am ik 11 S F · k d bindenberi cüssece çok bilyümüş, ne- tun e e er e ta rik eden motöriin, . er a ı ar an ransıs o a muaz 
ailce üremiş, sür'atçe alıp yürümü~tür. havada pervane çeviren :notörden da- çevirmeğe başlayacaktır. .zam bir köprü yapmışlardır. Bu köprü 
Bombardıman tayyarelerı, avcı tayya- ha müessir olduğu tahakkuk etmiştir Bu filmlerden sonra tiyatroda bir iki yü sırf filmde göstermek için güzel b i.r 
releri gibi nevilere de ayrılınışiard ır: Tayyareler vasıtasile büyük askeri piyes oynayacak ve 25 Ağustosta Ame senary.? hazırla~ıştı.r .. 
[akat, Madrid etrafında ve Madrit iis- kU\·vetler nakletmek meselelerine ge- rikava hareket eyliyecektir. 1 (Dogan Yıldız) ısmını alacak olan bu 
tünde aylardanberi yapılıp gelen mu- lince, bunlara dünyanın eıskeri müte. · filmde baş roller Frederik Marş ile 
harebeler gösterdi :ki, bu tayyarelerin hassısları henüz manevra eğlenceleri ı Merle Oberon tarafından yapılacaktır. 
iU kadar metre yüksekten attıkl~m nazarile bakmaktadırlar. Harp gene es· Tovariç filme çekiliyor H f l k · . l 
tahrip bombalarının elde ettikler1• ne _ ki strategi ve eski taktik prensiplerine T · d d k" F · es· ,, , a ta 1 Sinema program ara ovarıç a ın a ı ransız pıy ı ~ a: 

1 
tice, «ateş olsa cürmü kadar yer ya - göre yapılacaktır. Harp gene, siper, ners k•.ımpanyası tarafından Holivutta Türk : Sav~y Ote~ 
kar!• sözünün hududunu geçemedi. kale, topçu, piyade unsurları arasın - filme çekilecektir. Baş rol Cıaudette Yeşıl Domıno 
Bin beş yüz, iki bin metre, bazan da daki mücadelelerle netice verece~. Colbert tarafından yapılacaktır. Saray : Kıvırcık baş. 
daha fazla bir yükseklikten atılan bom- Yalnız süvari kuvvetleri azalacak, bu- Mele!( Kadın Yalanı. 
baların eV\·ela isabet edebilecekleri nun yerine otomobil, kamyon, moto . İpek 
yerler rnahdut, ) ani isabet ihtimalleri sikJet ve motörlü bisiklet gibi vası • Siyah korsan bitti ~~~~ş~ı:~ ~~=~~~n 
şüphelidir, nihayet, isabe-~ ettikleri za- talar ço~alacaktır. İtalyada çevrilmekte olan (Siyah su··nt""r · . '"' Operada bir Gece 
.nan yaptıkları tahribat ta m hciuttur. Işte lspan) ol harbinden askeri ders· Korsan) filmi ikmal edilmi§tır. Bu 
Aylardanberi her gün Madrid üzerin- ı ler çık~.ran AvnıT~alı biiyük askerlerin ~ilm tarihi b ir mevzua temas etmekte- l Sakarya Kızlar Pansiyonu. 
ie iki istikamette yapılan bombanil - bazı muşahedeleri ve bazı :fikırleri.. dir. . (Pazartesi gecesi) 

Foks 56 film hazarliyor "' 
Amerikanın en büyük film Jnıfll~ .ı 

yesııu 
yalarından biri olan Faks serrna tıl\ 
birden: 20,000,000 dolar arttır~ış ~6 
Önümüzdeki sinema mevsimi içUl 
film hazırlamaktadır. d • 

d stı.ı 
Bu kumpanya, ayni zaman a. do~'" 

yolarının tevsfi 1çin: ı,ooo ,oo o 
tahsis eylemiştir. 

. . ..,. fil ll 
Harr1 Baur'un çevıreceg1 d' 

· ad rı 
(Har ri Bor) cBalo Deft~rı• fı rııd' 

büyük bir film çcvirecektır. . :rı~• 
hep tanınmış san'atkarlar vardır. 11delı Ferrıi1 ry Baur, Viktor Francen, -ri J 11 

'I.V!'Jf'l1 JV P. Blanchar, Raimu, P. R. ~~ ı. · 
artist: Françoıse Rosaydır. 



- Bu kürk baııa epey pahalıya 
nıaloldu. 
- ?????? 
- Kocamın clarılmaması içiu ona 

~ kadm okuyucuya cevap h 
Elli yaşındaki 
Erkek 
Sayın Baran, 

Arzunuzu yerine getirmek ve ellı 
yaşındaki kadınla elli yaşındakı erkeği 
ayni yağ kandili altında brrle~tirmek 

istedim. Fakat mümkün o.madt. Elli 
yaşındaki erkek, bana dedi ki: 

-Ben sekiz yaşımda idim. Komşu· 
muzun ellilik kadınma bayılırdım. On 
beş yaşıma geldiğim zaman leyli bir 

mektepte okuyordum.. Pencereleri 

mektebe bakan bir evde kırk beşlik bir 

kadın vardı .. Ben o kadına aşık olmuş

tum. Yirmi yaşım<la iken kırk yaşınd<t 

bir kadınla kur yapmıya başlamıştım. 
Yirmi beş yaşımda kırklık kodının a
şığı idim. Yirmi sekiz yaşımda otuz 
beşliklerden hoşlandım. 

Otuz yaşımda iken de kendı yaşım· 
dakilerle düşüp kalkardım. Yaşını kır· 

ka çııktı, yirmi beş yaşında giize! genç 

kızları sevdim. Ve şimdi yaşım elli. 
Gidiyordu, yakaladım ve sordum: 
-Nereye? 
Cevap verdi: 
- Yirmi yaşındaki sevgilımi g(irmi· 

ye gidiyorum. 
l{ahkalıa 

SON 

- Burun anasının burnu, ağzı 
biiyük anasının ağzı, çenesi büyiik 
babasının çenesi 
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C EDEBIYAT _, 
• 
Ilham denen kuş 

Yazan : Halil Falıri Ozansog 
-1-

N· ed çar ne zaman uçar, nasıl u-~ gagasile tık tık vuruyor. Şair hemen 
? erK e utları' ne renkte? Ye~il mi, kalemi eline alır ve kenarı yaldızlı ar. ana . . _ . . trmızı mı? Ne biçim kuştuı? Büyük pembe bır kagıda şu ılk mısraı yazar, 

.. küçük müdür? Büyükse kartala 
mu,b k" "k e. serç·~ve·mı? Nerden uçmuş zavallıcık bir ku~! mı enzer, uçu s '": ·, 

Ben görmedim, işittim. Işiden ae baş
kasından işitmiş .. O da başkasmdan ... 
Ve hep böyle... .. 

Demek ki gören yok. Ortada donen 
bır rivayet ... 

An1aşı1dı: İlham kuşu bir anka ... 
Evet.. anka .. fakat uçuran!ar var. 
Muhayyei kuş uçar mı? .. 
Uçar! 
Uçar kafir! 
Nasıl mı uçar? Merak ettinizse gelin 

de şu levhaları beraber seyredelim. 

Evet, önce şair · 
Sair~ ler ... En eski<len 
• ~~ en yeniye kadar 

Kağıdın üstüne inci damlası gibi :ıit 
kaç mısra daha dökülür. Niha: et, 
C'anıdakı tıkırtıclan aziz ölünün he ı J 

rasını yadetliren bir hüzün nağn si 
çıkarır. Kuşun kanadı vardır. Derh f 
düşünür, ya:ıar: Ah olaydı kanatla~·ı . 

İlliam kuşu bu sefer sahici kuşun d· 

ga tıkırtısile uyanmıştır. 

Üdebayi Cedide şairi - Tanzim t> 
şairinı biraz daha alafrangala~t 
Şiir kitaplarında yalnız karller iç.ı 
ği1, cKariatı hülyaçin• için de ith. r nr 
yazdırın, aşağı yukarı ayni tonu v t o~ 
bulursunuz. 

da bir boyunbağı aldım. 

-------~--~-----------==---~----~---~-----------~===-~~========== Anasma çekerse 
------~--------------------------

- Pantalonum da babamm eski 
pantalonundan bozma! 

====="""~----

hepsı ... Şekil şekil, her kıllkta .. Ba~ı~ 
asırdan asra, devirden devre seslerı d ... 
kıyafet1eri gibi değişik .. işte divan_ e -
debivatı sedirinde yan gelip çubugu -
na duman attıranlar, i.şte Tanzimatın 
camlı köşkünde, kadife koltuğa gömü
lc:>nler, işte Üdebayi Cedidenin Bo · 
ğaziçi ve Ada çamlarına asllı hamak -
larında sallana sa1lana nice şehri mah! 
girizanlarla pervan ei zerrinler~ ~ . g?z 
kırpıp gönül açanlar, işte Fecrıatının 

avuç avuç vasfı terkibi ile babarlı ve 
çe!;nili lfıalrenk çayından içenler ve 
nihayet işte aruz udunu ve tanbu~~u 
bırakıp hece saz.ına sarılanlar, bugun
küler ... Fakat bunların hepsi üstünde 
ayrı ayrı duramayız, yoru1uruz ~e şa -
şırırız. İyjsi mi rastgele yalnız bır ka.
çını kendi dekoru içınde coşaı ken bır 
giirclim. Hele baikalım ilham kuşunu 
nasıl uçuruyorlarmı~! 

Fecriati şairi - Romantiımı e\· - · 
mez. Daha fazla sembolisttir. Mah.1lli

1 
renge dü~künlüğü yoktur. Olm:ıdığı 

içindir kı hep muhayyel diyarlnrın 
manzaraları içinde yaşar. Yalnız bir 
noktada rumantiktir: kuğusuz göl ta
savvur edemez. Bu ekolün dahisı bu 
yolu tutmu.!jtur. Çömezleri de pe~in -
den yürürler. İşte Adalardan sesler ge
tiren, Ada çarnlarile suda mehtap ışık
larını mısralarına salkım salkım çelenl: 
gibi takan en orijinali... Gündüz Ada 
yollarında lbisikletle gezmiştir, akşam 
çam dibinde sembolik bakış1ı sevgili • 
sini bekliyor. Kayalıklarda kanat çar~ 
pıntıları: martiler. Çamlarda birbirine 
sürtünen paslı zincirler gibi kulak tır· 
malayıcı kara hayalet sesleri: kargalar. 
Bu gürültüde ilham kuşu uyur mu?/ 
Elbette o da uyanır. İşte uyandı bile .. 
Şair mırıldanıyor: 

-Yakında bir çocuğumuz 
ol"lcakl 

- Yakında diyoraunuz bir 
.. y sonra falan mı) 

- Hesapça öyle fakat belli 
olınaz ki ... 

- Belli olmaz: mı'> 

- Olmaz ya. Annesine çe
kerse herhalde muayyen za
ınandan epey sonra gelir. 

* Dikiş tuHurabildin 
- Gene i~siz misin) 
-Evet. 

- Epey zaman oldu 
~a) 

gali-

- Evet üç sene! 

- T ebrik ederim nihayet 
bir yerde diki;ş tutturabildin 
demektir. 

* Tasarruf 

Slylerba 
Muallim sordu: 

- Beş kuruş, üç kuruş, altı kuru{' 
Yirmi para, otuz para daha kaç kuru~ 
eder) ' 

'f alebe cevap verdi: 

- Hepsini verin; ben sayar, lcaç 
lcurutt ettiğini size aöylerim. ............................................................ 

- Tayyare motörünün güriıltiisii 
si~i rahatsız etmedi mi? 

'i'J - Hayır, ben bu tarzd.'lki gi.i-
1 fiilere ahşığım; kocam re~cleri 
hep horJar. 

Aalamak Istiyorum 
Trene acele acele koşmuş, hinmişti. 
- O kadar acele geldim ki, dedi, 

karımı, kucaklayacak vakit hile bula
madım. 

-Kaç senelik evlisiniz? 
- Neye sordunuz? 
- Bu vaziyet hoşunuza gitti mı, 

gitmedi mi? Onu anlamak istiyorum 
da ... 

Atıımayaz 

Karı koca apartımana bakıyorlardı. 
Bir tanesinin kapıcısı izahat verdi: 

- Bu apartımanın bir hususiyeti 
vardır.. ses bir taraftan öbür tarafa 
gitmez. 

Erkek, karısının yüzüne baktı: 

- Tam bize göre, dedi, şarkı söy
lemen yüzünden apartımandan atıl 
mayız. 

ReCUyellk tabaka 
-Bana hediye olarak bir sıgara 

tabakası mı getirdin? 
-Evet. 

-Amma hen sigara içmem ki ... 
- Bu insanlar ne tuhaftır. Bu taba-

kayı hana da hediye olarak getirmiş -
ferdi. Halbuki ben de •i8ara içmem 1 

Tuhaf haller 
_ Yeni komşularmızla ta

nıştınız mı? 

-Hayır tanışmak bile is
temiyoruz . 

-Neden? 
- 1'\.ilern~e karşı bazı 

tuhaf halleri var. 
- ????? Divan edebiyatı şairi - Yumuşak, 

_ Erkek köpekleri, dişi pufla mintlere bağdali kurup ~~urmuş .. 
köpeğimizi baştan çıkarmak 1 Önünde sof kakmah rahle.. Uç kollu 

Örtünde de var bir gece· scyyah• ka
dar nem, 

Nerden geliyorsun a siyah saçlı mu-
d gümüş şamdanın esrarlı mum ışığında emelinde e.. • b d' k hıbbcm'? 

* Bir rica 
Hizmetçi uşağa rica etti: 
- Sana çok yalvarırım. 

Askının ateşinden bana so
ğu.k hava dolahının öniinde 
bahsetme. Biliyorsun birden
bire soğuktan sıcağa girersem, 
hastalanıveriyorum. 

* Ne yaparsın 

Ata binmeyi öğrenmişlerdi. Fakat 
attan dü~er düşmez kaburga ke-
mikleri birbirine geçti, kendine ata 
binmeyi öğreteniere bağırdı: 

- Ata binmeyi öğrettiniz. Ne o -
lur attan inmeyi de öğretseydiniz de 
bu hale gelmeseydim. . ......................................................... ... 

fi 
ı 

- Kanm şemsiyesiz soka~a çık • 
mıştı. 

- Yağmur başlaymca her halde 
bir maiazaya filan girmi~tir. 
- &n de ondan kor-kuyorum ya! 

bası rah1c'"·e eğik .. farisı ir ıvan o u--.: .; . 
yor. Sağı solu başka dıvanlarla dolu.. Diinkii ve bugiinkü heccciler - So 
Kiminin sayfaları açık. ince tezhipler- nuna kadar aruz udile yürüyen e\·vel~ 
le nefis talik yazılar görünüyor. Fu · ki nesiller yerine bir kısmı bu sazı son
zulinin dertli, yanık bağrı şu ceylan radan aşık sazile değiştirmişier, diğer ... 
derisi kapağın altında kabarık:: N~f:i- leri, daha genç ve ateşliler~ ise günün. 
nin merd kahraman sesi şu otekınm zevkine göre telleri çağalmış olan bu 
içinden fı~kıraca.k gibi .. · Na ili şu sağ- kopuzu ellerinin altında hazır bulmuş
dakı divanın savfalarından gtilü ve la ı dır. Bir hu~usiyetleri de evvelki ne· 
balıarı çağlıyor. ·Nedim biraz öteden sillerden ziyade, Babıali yoku~unda 
şakıyor. Sükfıt içmde giZli gizli fısıl - doğmasa bile hep orada hüyümii~ ol , 
daşan bu selser ya1nız hisli kulakların malarıdır. Ömürleri sabahtan akşama 
duyduğu bir best-.! kadar bu yokuşu tırmanmaklr. geçer 

Duvardaki çiçek nakışlı rafta çini - San'at gibi rızkı da oradan bekliyor ~ 
lerle çeşmibillurların mum ışığında lar! Maamafih baykuştan serçeye ka .. 
acayip parıltısı var. dar bütün ilham kuşları bunların te· 
Bağdaş kurup oturmuş olan şair, pesinde uçup duruyor. Ruhlarının en 

birdenbire, cübbesini dalgalandıran bir şair tarafları gazete idarehanelerındc 
hareket'le doğruluyor, kamış kalemi boğulsa bile hiç olmazsa dilleri ku~di· 
vanındaki divite batırıp parlak kagıda li değndir. Türkçe ötmesinı bihyorlnr. 
~tP~li bir gazel yazmağa başıyor. O - Bu kadarı da az bir şey mi·? 
danın türbe sük(ınu içinde ilham ku ~ Halid Fahri Ozan~:>oy 
.:unun 'kanat seslerini duymuştur. Şim
ili. eSat• harfindedir. Bu gidi~le kendisi 
de divanı mi.irettep sahibi olacak! 

Amerika radyosund~ 
Türk müherdisi 

(Baştarafı 7 inci sayfada) 
Tanzimat ~iri - Yaz günü ... Ağır sikisi gibi bir Türk musikisı çıka ı mış 

kcıdife perdelerle gölgeli odaya yarı a- oluruz. Zaten er geç tutacağımız yo~ 
çı~ bir pencereden 1\-Iarmaranın se.rin da budur! · 
ri.izgim doluyor. Şair ceketini çıkar • - Bunu tecrübe etsenize? 
mış, fesini bir koltuğun iiı-.tüne atmış. Genç san'atkar gülüyor. 
Belli ki bir sahil gezintisinden henüz - Şimdi, mesleğimle san'atimc güg 
yeni ge'lmi~tir. Göğsündc, ihtimal, 'yetisiyorum. Bir de kompozitörlüğe 
çarnların hala hisseder gibı olduğu basl~rsam, bir koltuğa üç karpuz sı;, -
baygın reçine kokl.lsundan bir ferahlık dıı:mıya kalkışmı.oı olmaz mıyım'.' 
\'ar. Fakat içi yan9•or. İçinde bir ölü - Ayrılmadan önce, beni, bu ayın 23 
nün gizli hasret!. O!en eviadının acısı... ünde Fransız tiyatrosunda ven·ceği 
İniemek istiyor, inliyemiyor. Haykır - konsere davet eden san'atkara son bir 
mak istiyor, haykıramıyor. ~ulme, is- sual soruyorum: 
tibdada kükriyerek meydan okuyan - Söylenildiğine göre halkın ala • 
Nnmık Kemalin aslan sesi kendisinde frangaya karşı rağbeti, eskıye nısbf'!en 
de olsa, ölüm cana\'arına en müthiş hayli artmış bulunuyor? 
lanetleri sa vuracak. "fakat ne m üm - - Doğı·udur ... Eskiden i:-:tanlıula Ti
kün! Nazik ruhun ı:ztırabı da nazik o · bo, Korto gibi enternasyonal snn'a kar 
lur. İçindeki ihtilal ne kadar derin de )ar gelırdi. Ve biletler bedava dat,:~ıl -
olsa a1evden hitabelerle cığzından fış • dığı halde saloniar yarıyo kador dol • 
kıramaz. Hafif hafif inler, hafif hafıf mazdı. 
hıçkırır. Zaten kaygusuz gtinlerindc Bugün biletler parayla salıldığı ha'· 
bile Benim Nedirnci ruhum tefekktirn- de, bizi dinlerniye gelenler bile. konse1· 
tımdır - demi tefekkürüm, en hoş de- salonianna sığamıyorlar. 
mi hayatı.-fldır) der. İşte şimdi de le· Bu alakanın, istenilen genışl% çok 
fekküratına dalmıştır, elemi: tefe}<kii- daha çabuk bulabitmesi i~in. hıiklıme
ratına ... Derken bir tıkırtı! Yarı açık tin beslediği bir senfoni h... ku· 
pencerenin camına dokunuyorlar. Ba- l'ulması kafidir! 
şmı çevirir, bakar. Ah ne güzel ku§! 

Nacl SaduH:ılı 



10 Sayfa 

Türk -Rumen dostluğu 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) ı ittihaz edilen kararlarııt sür'atle tat· 

Bütün memleket, müttefik milletin bik mevkiine konulması tedbirlerinin 
muhterem mümessili Bay Antonesko geniş ve teferüatlı bir surette tetkiki 
tre refikasım hususi bir sevinçle ka · ne tevessül edilmiştir. İki müttefik 
bul etti. devlet adamları, görüşmelerine mevzu 

Ekselans Bay Antonesko ile yaptığı· teşkil eden bütün meseleler hakkında 
mız bütün görüşmelerde, kendisinin aralarında tam bir gör~ birliği mev • 
mülahazalarındaki vuzuhu ve noktai cut olduğunu memnuniyetle müşahede 
nazariarındaki doğruluğu hasseten tak ve tesbit brsatını bulmu.şiardır. 
dir ettik. Bu, Romanya hükümeti ile Bundan sonra, Romanya ile Türki
şahsi bir temasta bulunmak için mesut yeyi doğrudan do&,ruya ilgilendiren 
bir vesile teşkil eylemiştir. meselelere tema! eden Ekselans lsmet 

Münasebetlerimizin esas hatları, Bal lnönü, ve iki memleket hariciye nazır· 
kan antantiyle ve iki ~emle~et arasın ları Aras ve Antonesko, iki dost mem
daki anlaşmalarla tesbıt edılmış ol · leketin genişlemesı'n'ı go"r k 

h 
• 'k' me arzusun-

m akla beraber, bu şa sı temas, ı ı mem d b 1 d ki k 'k .. b 
ı k 

. 'd . d hAk' lan prensı'ple a u un u arı e onomı munase et-e tın ı aresın e a ım o 1 . h A • • 

· t ··d" .. h t'yet"ın'ı yenı . erıne ususı bır ehemmıyet atfetmi!l· rm esanu unu ve aya ı . . . Y 

den kaydetmeye daha ziyade yardım ey ler ve yenı bır tıcaret anlaşmasının 
lemi~tir. e~aslarını koymak üzere Rumen sala-

Bütün Türk milleti Bay Viktor An· hıyettar mahafilile temasa girmek mak
tonskonun ~ahsında, dost ve mültefık sadile pek yakında bir ekonomi hey'e· 
asi Rumen milletini se1amlamış!ır. tinin Bükreşe gitme ini kararlaştırmış 

Rumen milleti nezdinde en dost ve !ardır. 
en ade hissiyahnın tercümanı olmala 
rını, sizin vasıtanızla, Romcn efkarı u
mumiyesinin mümessillerinaen rica e· 
der~m. 

~1Jemleketimize devlet adamlarımn 
h •·· ziyareti ı m . .leketim;zde milletin 
umumi heyecanı He karş:lanmıştır. Ro 
manyaya şunu temin edebilirsiniz ki 
zamanla bağlılığımızın kuvvetı ve bir 
liğ:mizin ehemmiyeti artm&ktadır. 
Şurası şayanı memnuniyetUr ki, mü 

nascbetlerimiz sıkılaştıkça beynelmile: 
sahJda sulh eseri de bundan pek ziya 
de kazanmaktadır. Beynelmilel sulh 
do t!arı, Balkan antantı beynelmile1 te 
şekkülünden ve Türkiye ile Romanya 

Bu anlaşmanın imzasına intizaren 
mübadele hacminin fazlalaştırılması i 
çin iki hükumetin karşılıklı hususi ko 
laylıklar göstenneleri kararlaştırılmış· 
tır. 

Ayrıca, iki dost ve müttefik mem· 
leket arasında kültürel münaseoetlerin 
takviyesi için, talebe ve profesör teati
si ve karşılıklı üniversitelerde ihtiyari 
Türk ve Rumen dilleri kürsüleri ihdası 
tekarrür ettirilmiştir. 

H o/anda ile 
Yeni anlaşma 

arasındaki bu derece sık1 münasebet· ( Baştarafı ı inci snyfada) 
lerden memnun ve ayni zamanda emin Vekili Celal Bayar «Son Postan ya şu 
olmalıdır. beyanatta bulunmuştur: 

Reisicumhur, Bay Antonesko ile te - ((Biliyorsunuz ki 35 milyon flo-
masrndan hususi ve bariz bir zevk duy rinlik bir mali anlaşma imzaladık. Bu 
muştur. Kendısi, bana, Bay Antonesko :J:> milyon florine sekiz senede sipe3-
ile yaptığı konuşmalarından pek ziya· fik mallar vermek suretile ödenecek
de memnun kaldığını anlatmıştır. Bu, 
Bay Antonesko için hakiki bir muvaf tir. Bu mallar da: Afyon, buğday, ar· 
fak vettir. pa, çavdar, sigara, mermer ve şarap 

Elwnomik ''C ltiiltiircl miinasebat gibi maddelerdir. 
Ekonomik ve kültürel münasebetlcr Holandalılar bu 3:1 milyon florinle 

içirı çok iyi şeyler tesis etmı~tır. Bük- limanlarımızın, vapurlarımızın inşasi
reşe talebe göndermeği düşünüyorum le ve endüstriyel işlerimizle alakadar 
\'e bazı fakültemiz için Romanyadan olacaklardır. 
birkaç talebe bekliyorum. Genç nesille Bu anlaşmanfn diğer anla~malara 
rimiz, biribirlerini daha iyi anlayacak nazaran hususiyeti budur -ve ilk defa 
far ve birbirlerine daha ziyade bağ:ana böyle bir anlaşma yapılmıştır. Holanda 
eaktır. 

1\I · tl · · lh ·ç'ın gay- tl . firmaları müsait şartlar dermeyan et· 
ezıye ermı ve su ı .. ... er! . . . . .. . 

ni takdir etmi olduğumuz büyük dev l ıklerı takdırde bu ış kuvveden fn!e gır 
Jet adamı Bay T atareskonun ziyaretine ı miş olacaktır. Ne tice itibarile şunu 
büyük bir sevinçle intizar ediyoruz. söyliyeyim ki Holanda gibi bir mem· 

Bu ziyaret, memleketimiz için bu _ lelce tle böyle bir anlaşma yepılınasını 
su i bir bahliyarlık teşkil eyliyecektir. iyi ve faydalı telakki ediyoruz., 

Bay Antoneskonun bey:ınatı 
Ankara, 19 - Romanya Dı.} B2kam 

Ba\· Antonesko Türk matbuatı mümes 
sillerine aşağıdaki beyanatta bulunmuş 
tur: 

«Türkiyenin mukadderatını idare e· 
den büyük devlet adamı.nı tanımakla 
keı dimi pek bahtiyar addediyorum. O
nun e~erine karşı uzaktan hıssettığim 
hayranlığa şimdi ona yakından ve onu 
bu r .n ün hüyi.ık mese:eı:erin 'n' biitün 
do eleri üzerinde bir görüş ve karak 
ter. tik bir açıklıkla ifade ettiği fikir
le ı ı dmlerken duyduğum hayanlık in· 
zııram etmiştir. ı 

Viyanada geniş mikyas ta 
b1r hükumet darbesi 

meydana çıkarıldı 
( Baştarafı ı inci sayfada) 

Başvekili Bay Şuşnig tayyare ile Vi· 
yanaya hareket etmiş ve tayyare mey
danında Başvekil, Hariciye Nazm, İtal 
ya elçisi ve Alman maslahatgüzarı tarJ 
fından selamlanmıştır. 

RA[())YO KPza, mumtaz Başvekilinizi tanımalt 
la pek bahtı~·ar oldum. Basvckille ve 1 E ·· 1 ... • • r 
ke l.siyle Cenevre \'e Ali;ıaaaki leş U ~Unh!.l r· rogra.n 
rık mesaımize devam ettiğ:m dostum 20 - i\lart - 937 • Cumarte.si 
Ri ~ 1 ü Aras la yaptığım görüsmeleri a- İST \~BllL 

• Öfle ne•riyah : 
çık bir samimiyelin ve tam bır ka~ı- 1%.30: Plakla Türk musikf~ .. ı:.so: Hıı vad1!\. 
lıklı anlayış havast içinde cereyar. e l· 13,05: Muhtelif plik neşrmıtı. 
miştir. 1 Ak~am neiiriyatı : 

Ankara, modern Türkiyenin mülhem 18,30: Plakla dans musıkisl. 19: Şehir u-
oldui;u r t d' . . .. . : . yatrosu komedi kısmı tnrnfından fTri:>tan 

,.., ya a ıcı ınamızmm ınıkasıdıı. Bernnrin La Oloire Ambulangercl. 20: Fasıl 
Onu tanıdıktan sonra Bük~cşc, büyü'< hey'eti. 20,30: ömer Rıza tamtından Arap
dost millet için tam bir hayranlık ve c;a soylev. 20,45: Fasıl hey'etl. Saat iı.yaıı. 
nizarn ve barıs unsuru ola 'tt'f k •• 21,15: Orkestra. 22,15: Ajans \'e Bol'sa. haber-

• r. ı ı a ım. pı· kl ı ı t zın istikbal' · · d t b' . . lerı. 22,30: n a so o ar opera. ve opere 
_ _ ı ıçın e am ır ıtımatla parçalan. 

donuyorum.» Tannki Pro,ram 
Ankara, 19 (A.A.) - Romanya Dış 21 l)lart 1937 Pu:ır 

Bakanı Ekselans Bay Antoneskonun zi İSTASRUL 
ya ı di münasebetiyle aşağıdakt teblığ ötıe Ne riyatı: 
ne edilmiştır: 12.30: Plakıa Türk muslklsl. 12,50: Hava-

dls. 13,05 Muhtelif Plik neşrtyatı. 
Lkselans Bay Antonesko, Ankara zi Akşam neşriyatı : 

ya ı eti esnasında, Cumhurbaşkanı Ata. 18,30: Vnryete müzt~l: Ambasadörden n:ık-
ürk tarafınd'!n kabul edilmi:: ve Bas- lcn, ı9.30 Konferans Selim Sırrı Tarcan Ordu 
rck I İsmet İnönü ve Dış işier: Bak'a saylavı, lRomal, 20: Müzcyyen ve nrkadn.şları 

tarafından T\lrk muslkisl ve halk şarkıları, 
1 ı Tedik Rü~·ü Arasla uzun ve dos~a 20,30: Ömer Rız:ı tarafından arnpç:ı siiylcv, 
re görüşmelerde bulunmu~tur. Bu gü 20,45: Muzarter ve arkadaşları tarnfından 
rii(;J'ncler esnasında sımdiki bcynelmi· Türk musiltlsi ve halk ~"'rkılnrı, Saat nyarı. 

. ~ . ·d B lk 21,15: Orkestra, 22.15 : Ajans ve borsa haber-
le! ,•azıyctın ve h tma !l a ·a11 An tan jterl 22 30. Pl"'"la 1 ı 0 • . . . . ~ so o ar, pem ve operet 
tı daimı konseyının son toplantı::.ında parçalnrL 

SON P.OS T A 

Bn. Slmpson dün 
Eski kocasından 
Resmen boşandı 

Kıymeti mu
hamminesi 
Lira K. 

682 71 

271 66 

171 36 

150 00 • 

Mart 20 

Kad1köy Vakaflar Direktörlüğü ilAniart 1 
Temiııab 

L. K 

51 21 

20 38 

ıs sı 

12 00 

KadıkOyUnde bsmana~a M. Yu.zıcı S. 31 MU. sayılı 
arsanın tamamı. 

Üsküdardu SelAmi Ali M. Topal Oskiyan S. eski 33 
yeni 31 sayılı evin tamamı. 
OskUdarda Pazarbaşı M. Karamsnlı S. 22 sayılı 
dUkka.nın tamamı. 

Çengelköyünde Pazar kayı~ı iskelesinde 6. 6/1 sayılı 
kayıkhane arsasının t maıııı. 

Yukarıda mevkii Te cinsi kıymetleri yazılı Vakıf yerler salılmak t\zere açık 
arttırmaya çıkanlmıştır. lsteklilerin ihale günU olan 2213/937 Pazartesi gtınlt 
saat on beşte Kadıköy Vakıflar MUdOrlO~üne 1 Oracaatları. c1273» 

İstanbul Defterdarlığından: 
EminönU Çelebtog"lu Alaettin mahallesinin Çiçekpazarı Sakaçe~mesi v& 

Yenicami soka.~ında kAin eski 1, 3, 5, 5 mUkerer 7, 9, 11, 1, 3, 5, 5 mnkerrer. 
ve 5 mükerrer 39, .1' 43 yeni 50, 52, 56ı 58 3, n, 7' 9, 33ı 1 na 11 sayılı 
altında on iki mattımısı olan Fındıklı yım ham demekle arif kBrglr hanııı 
on beş bin elli lira elli kuruş muhanınıen kıymetli dört bin iki yüzde b~Ş 
yt\z kırk hissesi 26 - 3 • 937 Cuma günü saat 14 de pe~in para ve kapall 
zarf usulile satılacuktır. Satış bedeline istikrazı dalıili ve 0 0 5 ftıizli hazıne 

Kocası tahvilleri de kflbul oluııur, Taliplerin ~o 7 .7J pey u.kçelerini yatırarak hazır· 
Londra, 19 (Hususi) ·- Londra bu Jayacakları mOhOrlO zarfları artırma saatinden bir saat evveline kadar Def: 

gün heyecanlı günlerinden bırini daha lerdurlık Milli Emiilk Mfıdürln~nde ııınteşekl.il sabş komisyonunu tevdı 
yaşadı. Dün akşamki gazeteıcr rnüdd~i eyleıneleri. ~1) (1322) 
umuminin talebi üzerine Londra mah· ------ -------- ------------------~---~~ 
kemesinin bu sabah Bayan Sımpsonun :ı ı 
boşanma işini tetkik edeceğ:nı ilan edi· J stanbul Borsası kapanış 
yorlardı. Gazeteler: cS~mpsonun hcye- fiatları 19 _ J _ 1937 canlı boşanmasııo başlık la t ı altınd'l hu· 
susi niısha.ar çıkarmışlardır. 

Gazeteler kapışılda 
Londranın, bütün noktJlarına kam· 

yonlarla taşınan bu husıı~i nüsha arı 
halk birkaç dakika içind .... kapışmıştır., 
Sokaklarda birçok grup.ar teşekkü' c· 
derek meselen.n his ve ,\'ası cephc!e 
ri hararetle münakaşa edi.mıştir. 

Umumıyetle zannedı d ğıne gö· 
re, sabık Kral bu yenı davayc.. 
müsaade etmekle evlenme~ istediği ka 
dınla aralarındakı romanın sona erdiği 
ni anlatmak istemektedır. 

tedirler. ı 
1\liiddeiumuıninin heyanntı 1 

~~----~~~=--=~ 

PARALAR 

.t\ .ı . 
1 Sterlln t ıs.oo 

ı Dolo.r l' 3,1 o 
20 Fransız Fr. 111.00 

20 Llrt>t 120, 

"20 Belçika Fr. ro. 
20 Drahml 18.00 
20 İsviçre Fr. 565. 

2J. • 20 Leva 
ı Filorln 63. 

20 Çek kuronu 70. 
ı Avusturya SL 21.00 

ı Mark 25. 

1 Zlotl 20. 
ı Pengil 21. 

20 I.ev ı2. 00 
20 Dinar 48. 

Ruble 
ı i~v{'ç kuronu 30. 
1 Türk aıtını lG'H 
ı Blnknot 0!:. B. 2 o. 

-
Salı~ 
6ı9.•i() 

126 00 
115,01 
125. 
84. 
22.0) 

575. 
23. 
66. 
75. 
23.00 
28. 
22 
23. 
15.00 
52. 

32. 
1038 
748. 

Aristokrat mahfelleri mi.iddeiumu · 
minin hareketint tasvıp etmekte ve or· 
tada ciddi bir sebep olmasaydı onun bu 
davaya kalkışmıyacağını i:erı si.iı rnek-ı 

Londra, 19 (A.A.) - Mrs. Simpso:ı ---
ÇEKLER un boşanma meselesi hakl,:nd. mi..ıu· 

deiumumi bu sabah beyanatta bu~un·, 
rak 9 ilkkanun 1936 tar.h:nde Stepherı 
son isminde birinin müracaa~ ederek 
bazı hadisele. in mahkemeye aksetme· 
mesi ve boşanmanın müvazaa suretiyle 
elde cdilmis olması dolavısil~ bu hu
sustaki kar~rın kat'i mahiyette olam 
vacağını södedi<ıini bildirm·ştır. Miid· 
deiumumi, ·filhakikıı dos\ nd:ı bu şekıl 
de bir müracaat bulundu~ı.ı müddetçe 
boşanma hakkında kat'i bır karar ve-
rilemiyeceğini ilfwe eylemiştır. j 

Bazı mektuplar n iddia a r 
Baş müddeiumumi, Krnl'yeı müdd<!i 

umumisinin bu işin tahki'dnden \·az· 
geçmeleri için gerek kendis:n;n, gerek 
se başmüddeiumuminin taıyik edildi· 
ği hakkında bazı mektup ar geldi~ini 
bildir~iğini beyan etın~tir. . . 1 

Bu ıdd:a lar hiç bir esas::ı ıstınad et
mcmcktedir. 

Mahkeme reisinin ~(;zl ri 
1 

Bu davanın dil!t"r da\'tı 1 ~"dan ayrı 
bir muameleye tah: tu 1u'nun-u hakkın 
da halkta bir şüphe k •'maması için 
boşanmJ mahkemesi rei< dPm·ştir k!: 

ı cMrs. Stephenson'un ~·P1dı ortadan 
çekilmiş ol!Jlasına rağmen bu zat tanı 
fından vuku bu:an be,·ana tı, bu hu~uo; ı 
ta tahkikat yapması ıÇ.n kralıyet müd 1 

deiumumi::.ine b::direceğim. 
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Bükn•ş lOb 1•.137 107.9288 
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de cercyan edebilmesi için meselenin . Anadolu I pe. oıı.oo oo.oo 
aleni bir eeL ede me\'ZUU b:ıhsedilmesi • I vadell 
ni emrettim. • II pe. 
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h 
Tkk,onddra, 19 (A.A.) - M me. Simpson An:doıu um~· pe4l ~.~~ ~.·::J 

a ın a verilen ta la k kararmııı mcr'i 1 '-••••••••••••••~ 
olduğuna dair olan haber. Londra halkı ~- · · · · ·-· · · · · · · · · · · · · ... · 
arasında büyük bir heyecan uyandır - Balkan Antantı 
mıştır. Gazeteler, öğleyin hususi nüs Ekonomi Konseyi 
halar çıkarmışlardır. 

Halk, umumiyctle Dük de Windso . Atina, 19 (Hususi) - Balkan An-
run sevdiği kadınla evlenebileceğin . tanh ekonomik kon seyi encümenleri 
den dolayı sevinç izhar etmektedir. b ugün toplanmı,lardır. Encümenlerde 

Borsacılar bile kendi muamelelcrin! ticaret, iktısat, m ünalcalat ve tu rizm 
unutarak, vakanın münakaşasına dal . işleri görüşülmektedir. Münakalat en· 
mışlardır. cümeninde Balkan devletleri arasında 

Venüs .KuJu : 

Gayet cnzib renklerile kullananlııl" 
httyretlere dU~ Urfır ve 2J saat dudııK· 
larda sabit kalır. 

Venü~ Kremi : 
'l'erkihi, esrarlı, gUzellik krenııeı+ 

nin içıııde en şu.yu.ııı enıni~ et ve iLi· 
mat olanıdır. 

Vcniis Pudrası : . 
1 Şık ve ki bar familya! ırın ra~betırı 

kazanım, nurın ve ıınıik cildlilrri tes· 
bır eden voı.:sek evsnrta eşsız pudr8 

dır. 

rııf 
Beyoıtluııdıt tRnınmış ve nıa t 

Karlman: N. Terıka, Şark MerkeZ 1 

sa· 
rıy.1l ve tuhafiye magazBlarındıt 
tıhr, 

Umumi depoı:;u: Evliynade Nured; 
din, kim~ evi ecza ve ıılfıt ve ıtri)'ıl• 
deposu. lsıııııhul - Hahçekapı. _...,.... 

~-.. Dr. IHSAN SAMI f 
BAKTERİYO LOJ 

LABO R ATUARI 
Umumi kan tahlilatı, freogi oolct; 

nanrıodan ( Wa .. crnıan ve Kahn teaıtl 
f 1/C 

lerı ) l<au l.uıeyvatı nyılma~ı, b o 
aıtnıa bcatalıldarı teşhisi, idrar, balgıı.ın• 

~ıt:rl' 
rer•het. kaıurat , .e lU tablıliitı, u ııd' 
mikro•kopı. huau1i a,ılar iırtihurı. Ka 
Üre, teker, Klorür, Kolluterin nıı(ct.arlat'' 
oın tayini. 

Divanyol u: No. 311 Tel: 2098 1 

Kolayl•k·Ş•k••" , .. 
Hor t•rdu ••••• ~oıoyhii• ' 1,, r•n apor mer•lıılıa • B•r•"'',.• 0"•1• 

lçı.- yaotlmtf ol•n ba. • • "tC.r- , 1•' 

lotıo, tiJttok t"''6' do ' ""'"'VI' 
m•f olurfo r Hutut11 l•eeıtlr 10 
cıodua te•odbhD dGıotllr ;;, •• 
t•did ~oro ı. o tl orde bı'• ı.ot ... ,..... .. 

F'ı,.ıı 7 1/ :l ıı ...... ıııb• '" 
Sat11 yeri yalnız • 

Kurban derilerı efi: 
ı,esiııd 

Türk Hava Kurumu Dü:zce Şu . dt" 
Kurban derilerimizden sljır ·~ ~eÇ~ıt'~~ 

rileri müzayedeten aatılmlf çok ~ 1,ıt' 
hazırlanan ( 363) tane tüyl~ ( 34 fi-tll' 
tüysüz koyun derilerimiu verılerı .,ııt' 
hattı liyılunda görülmediiinden; :Zf l ,_sı• 

· ı ,,.tı ,. 
937 cuma ıünü pazarlık auretı e 

tır. 

Aln-.anuada 19 kişi 
94,5 selle ağır 

sivil ve turist tayyare seferleri mesele- Yurddq : ği" • .. eneee 
si de tetkik edilmektedir. Yan n için ve daıma guV oıı" 

Hapse mahkum oldu 
Berlin lH (A.A.) - «Aitona'nm 

kanlı pazarm i!mi verilen davanın ] 9 
maznu nu ndan her biri 9.t.5 sene ağır 

Yunan hey'di konsey azaları şere- en iyi dost arttırma hesabındır-
.. d " .. h .. çoğttlt 

fine bugün bir öğle ziyafeti vermiştir. her ıun utun ve er ırun 
__ ........ ......... .............................. - ••••• ._ .. •---------~~-:-. ~. . ' tıi· 

hapis cezasına mahkum edilmişlerdir. 
Bu dava, 17/7 / U}:H senesinde Na

zile rle Marksistler arasında vuk u bu-

İ~·n· ·~~~;ş~~l~; '~~tic.esinde çık rı;; ı.ışi 
Bu vak'ada 18 kişi ölrnÜŞ ,.e 

de yaralam;-.ıştı. : . -
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1 Oyunlar eğlenceler J 

Değişıniyen rakkam 

ll ll 1888 8811 8188 

8818 8181 1118 rssr 
1188 181 ı 8008 81 f 1 

8881 8118 1181 1818 

Bu dört köşelerin içindeki rakamları 
hangi tarafa toplarsanız toplayın bu -
lacağınız rakam 19998 dir. Ast: işin 
garibi resmi tersine çevirin, ters ola -
rak toplayın, gene ayni resmi bulacak
sınız. 

Adaya nasıl geçti'er? 
Bir baba .iki oğlile birlikte bir deniz 

kenarına inm~lerdi. İleride bir ada 
vardı. Kayıkla oraya gideceklerdi. De
niz kenarında duran kayık yüz kilo -
dan fazla yük taşıınazdı. Halbuki ba -
ha tek başına yüz kilo idi oğulları da 
ellişer kilodan yüz kilO' ediyorlardı. 
üçü de bu kayıkla adaya gittiler .. fakat 
nasıl? 

Siz dü.şünün bulamadımısa yazının 
bundan ötesini okuyun: 

Evvela çocukların ikisi adaya geçti
ler. Biri adada kaldı öteki kayıkla dön
dü. Baba tek başına adaya geçti. Adada 
kalmış olan çocuk döndü ve öbür taraf
taki kardeşini alıp adaya getirdi. Böy
lelikle her üçü de adaya geçebildiler. 

Okumak bilir mi~iniz 
Yaşlı bir kadınla 

e 
Görüyorsunuz ya, ben bir kız çocu

ğuywn.. daha mektebe gitmiyoruro 
amma; evde annem biraz okumak öğ· 
retti. Mektcbe gidince de daha çoğunu 
öğreneceğim. İnsan okuyunca bir çok 
§eyler olurmuş. Ne bileyi.m.. memur 
olurmuş, doktor olurmuş, 8 vukat olur
muş, öğretmen olurmuş, daktilo olur· 
muş. Olurmuş olurmuş vesselam ha 
bak unutuyordum. Terzi de olurmuş. 

Ben düşündüm; memur olmak hiç 
işime gelmedi. Her sabah eande çanta 
bir daireye git, akşam gene elinde çan
ta dön. zevklı bir iş olmasa gerek. 

Doktorluk da nafile .. hergün hastaya 
ko~. Hiç bir sağlam insan da çıkıp: 

- Bugün de bize gel! 
Demez. kim çağırırsa, muhakkak 

hastadır. 

Avukat nasıl şeydir bilmiyordum .. 
sordum öğrendim: Mesela bır adam 
bir adamı dövdü değil mi? Döven de 
dövülen de yanlarına bu cins adamlar
dan birer tane alırlamıış. Tehlikeh bır 
meslek. Olur dövülenin kafası kızmış, 
kendisini döveni dövmek elinden gel -
miyor. Çünkü elinden gelmi~ olsaydı 
başta dövülmezdi. Dövenin avukatını 
pat küt pat küt dövüyor .. Aaah. aahh 
benden pasu! 
Öğretmen olmak hiç işime ge1mez. 

Herkese şunu bunu öğretmek için ca .. 
nım çıksın değil mi? Hem bir de öğ · 
renecek olanlar, benim gibi yaramaz -
larsa vay o zaman halime. 

Daktiloluk nedir bilir misiniz? 

MONOLOG 

ola • z 

diktiirmek istiyorsunuz? Bir manto 
mu? Son modellerimiz geldi. Bakınız, 
bu manto size gayet iyi gider. 

Ölçüsünü alacağım, biçeceğim, di -
keceğim ... Yok yok ben dikmiyeceğim .. 
Yanımdaki işçilere diktircceğim. 

V a m 
mıştı. Bu sefer ötekini biraz daha kı
salttım, gene baktım fazla kısaltmışım. 
Tekrar uzatamazdım ya. Öbür kolu 
biraz daha kestim. Nihayet ikı kolu 

ı birbirinin ayni yaptım amma elbısenin 
hiç kolu kalmadı. Ne zarar vardı .. Ba
lo elbisesi oluyordu. Balo elbiselerinde 
etekler ıızun olur. Onun için eteği de 
uzatmak lazımdı. Bir patiska entari al
dım. Rengi kırmızı idi. Etek te kırmızı 
olacaktı. Kırmızı entariyi söktüm. ma· 
vlnin eteğine diktim. Etek uzadı. Yaka 
kapalı idi. Balo elbiselerinde yakalar 
açık olur. Makası aldım. Yakayı şöyle 
bir oyup açtım. Böylece güzel bi!- el
bise yapmış oldum. Annem geldL Ge
lir gelmez haber verdim: 

- Anne ben büyürsem terzi olaca -
ğı m. 

- İyi edersin çocuğum. 
- Hem büyümeme de hacet yok, 

şimdi de olabilirim. 
Güldü. 
- Olabilir. 

-Ne gülüyorsun anne, dedim, tec-
rübe ettim. Muvaffak oldunı. 

- Tecrübe mi ettin? 

- Evet, inanmazsan gardroba bak. 
Annem gardrobu açtı. Gardrcbun 

kapağile •birlikte gözleri de dört açıldı. 
Sonra ne mi oldu? Ne olacak azar işit· 
tim. Yemiş vermediler. 

İşte büyükler böyledir .. İnsanın kly
metini bilmezler. İyilik eder, bu yüz -
den azar işitiriz. 

Bu zencinin çal-dığı şeyin ne olduğu." 
nu mu merak ettiniz? Bu da bir cinf 
davuldur. Afrikanın garbindek~ Gorla; 
ismi verilen kabileler arasında görül~ 
müştür. 

Bu cins ağacın içini bo§a]tırlar Vi ' 
resimde görüldüğü tarzda ik! tarafın .. 
dan ağaca bağlar ve sopa ile vururlar. 
Bu davulun sesi otuz kilometre uzali• 
tan duyulacak kadar kuvvetlidir. 

• 

"' ıt: • 

Dünyadaki en eski 
fotoğraf makinesi 

- Bu makine nedir? 
D!yc mi soru -

Bu yorsunuz .. 
;makine gözdür. 
Göz1erimizi'l1 be
beğinin tam or
tası siyahtır de -tramvayda idiler. 

Genç erkek ce -
binden bir sigara 
çıkarıp yakt.ı. 

Bizim komşu bayan var. Daktilo, di -
yorlar. Daktiloluğun ne olduğumian 

ondan öğrendim. Bir makine varmış .. 
Makinenin !başına oturur. Tık tık tık 
tık vururmuş. Makine de kend: kendi -
ne yazılar yazarmış .. Evvela: 

Terzi olacaktım. Şimdiden bu iş için -----·---·-- ** ğil mi? Öyle görünür. Fakat hak:kattl 
siyah değil, renksizdir. Siyah görün • 
mesinin sebebine gelince tamamıle ka• 
ranlık bir odaya kapısından bakarsall 
nasıl içerisini siyah görürsek gözün igJ 
de karanlık bir oda gibi olduğu için 
bakılınca gözün ortası siyah görünür. 

Yaşlı kadın bir 
aral1k genç er .. 

keğe sordu: 
- Siz okumak bilir misiniz? 
- Bilirim, neye sordunuz? 
- Bilmiyorsunuz zannettim de asıl> 

duran eBurada sigara içilmez• le\·hası
nı size okuyacaktım. 

Genç erkek utandı ve hemen sigara· 
sını söndürdü . 

- İşte, demiştim, ben daktilo olu -
rum. Amma sonradan bundan da cay· 
dım. Her gün sabahtan akşama kadar 
bir makine başında da oturulur mu? 

Nihayet buldum. Ben terzi olacak -
tım. Kadın terzisi.. Bayıldtğım iş işte 
bu! Boy ölçmek için ölçülerim olacak, 
makasiarım olacak, dikiş makinelerim 
olacak, daha daha bir terzihanem ola
cak .. İçeri 'bir bayan gelecek değil mi? 

- Buyrun bayan, diyeceğim. Ne 

çalışmak lazımdı. Annemin bir çok el
biseleri vardı. Onları bozar, şekillerini 
değiştirir, yeniden dikerdim. Annemir:. 
evde olmadığı bir gün gardrobunu aç · 
tım. Gardropta bir mavi entari vardı. 
Bq entarinin biçimini değiştirirdim. 
Entarinin kolları uzundu. Uzun kollu 
giye giye annem her halde bıkmıştır. 

Kısa 4kollar olsun, dedim. Makası 
aldım. Kolun birini yarısından kestim. 
Öteki kolu da öyle. Koliara baktım: 
Birbirinden bir kaç parmak uzun kal -............................................................................................... 

RESiMLi HiKAYE 

Bahçıvan çıngırağının marifeti 
Bahçıvan Hasan, ilkbahar gelince 

bahçenın işlerine yalnız başına yctişe
mez olmuştu. Çünkü bu mevsim o · 
nun bahçe için en faz1a ernek sarfet -
ınek Hizım gelen mevs:mdL Bahçıvan 
Hasan bütün işlerı yalnız başın:ı gö -
remiyeceğini anlayınca yan•na bir çı -
rak almıya karar verdi. Tanıdığı bah
çıvanlara haber bıraktı: 

- Eğer, dedi, gözü açık; elinden iş 
gelir bir adam bulursanız bana yolla · 
Yın. Yanıma çırak olarak alacağım. Bir 
kaç gün sonra da çırak bulundu, bu ol
dukça genç bir adamdı. İlk geldiği gün 
bahçıvan Hasan ona bir iş verdi: 

- Bu yerdeki saksı1arı görüyorsun 
s a; bunlar evin önündeki halkona çı . mercliven daya ve saksıları bırer bire: 

taşı! 

Bunu der demez, limonluga girdi, ve 
kendi işile uğraşınıya başladı .. 

On, on 'beş dakika bir 7.aman geçti. 
Bahçıvan Hasan çırağın saksılar: ta~ı
yıp taşımarlığına bakmak ıçin lımon -
luktan çıktı. Bir de ne gör~ün çırak al
tı tane saksıyı iç içe geçirmiş merdi • 
venden yukarı çıkmıyor mu? 

Bahçıvan Hasarı! birdenbire kızdı. 
Bu tehlikeli bir işti. Saksılarm elinden 
düşüp kınlacakları muhakkaktı. Koşa 

koşa ÇJrağın yanına gitti. A vazı çıktığı 
kadar bağırdı: 

- Düşerse ne olur? 
- Daha da ne olur diyor. 
- Dur bakayım ben de merak et -

tim. Bir tanesmi elimden kaydmve -
reyim. 

Çırak bunu söyler söylemez saksı -
ları bırakıverdi. Fakat saksıların hiç 
biri yere düşmedi ve kırılmadı .• Çünkü 
çırak bir ip almış, saksıları bırer bire::
ipe geçirmiş. Ve üstüste gelip bırbır . 
lerine çarpmamaları için de ölçülü 
ayrılıklarla ipe, saksının alt deliğın -
den geçmiyecek büyüklükte düğiimler 
yapmıştı. 

Çırak saksıları bırakınca da saksılar 
ipe diziimiş olduğundan 3Şagı doğru 
sarktılar. Ve öylece kaldılar. Bahçıvan 

- Ne yapıyorsun, şimdi saksılann 

karılacak, orada içlerine çiçek dike - bir tanesi elinden kaysa hepsi birden· Hasanın hiddeti geçti ve katıla katıla 
ceğiz. Şimdi sen halkona dışarıdan bir bire düşecek, parça parça olacaklar. güldü. 

Y 2 Z1SlZ hikaye 

Güğümün kulpu 

Göz tıpkı bir fotoğraf makines; gibi• 
dir. Göz bebeği de fotoğrafın objektifi 
göz 'bebeğinin fazla aydınlıkta ufalıp, 
loş yerlerde büyümesine de gelince 
göz bebeğinin etrafındaki iris deni1en 
adale göz aydınlığa baktığı zaman be• 
beği küçültür. Ve karanlığa baktığı 
zaman da büyültür. 
Fotoğraf makinelerinde de tıpkı bun" 
benzer bir tertibat vardı. Bu tertibatla 
fotoğrafçılar fazla aydınlıkta resim çe. 
kerlerken objektifı küçültürler ve a~ 
aydınlıkta da büyültürler. 

Yeni Bilmecem iz Beş kişiye 
saat veriyoruz 

Bu resimde bir ihtiyar kadın görü- 1 ·················································::·:· .. ····• 
yorsunuz. Ortada başka bir şey yok, Okuyucularımıza mujde 
faka t resmi şöyle evirip çevırırseniz Küçük okuyucularını her zaman düşü-

k ı h 1 şünen Son Posta, slzln lçln çok güzel za-
daha baş a insan ar ve ayvan nr gö- rif ve yeni hediyeler hazırlat.ıyor. Yal~ın-
receksiniz. Onları ayrı ayrı renk1cre da bunların neler oldu~unu öj:':renecek-
boyayıp meydana çıkarın 0 resmi ke- sinlz. Sizden de bir lste~lmlz var; Bll -

mccelerlmlzde büyük mükafat knz:man-
sip bize gönderin; Beş kişiye birer ma- ıann bize gönderilen resimleri b:ızen çok 
sa saati diğer yüz ki~iye de başka hedi- küçük ve fenn çıkmış oıu~or. Gnzeteyc 1 

ı koynmıyoruz. Bundan so nı a gönderece-
ve er vereceğiz. Clnlz remmlcr iyi olsun. 
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Bir kadın çehresi ki kaşlar• 
yolunmamiŞ ve ensesine 

jitet değmemiş 
Teyzeciğim, yeni açtığınız anketle 

on senelik okuyucunuzun eski bir ya· 
rasını n~terlediniz. Hayalinde yaşat· 
tığı tipte bir eşe sahip olmak insan 
için ne büyük saadet ... Ben bu saadete 
kavuşamamış, 38 yaşında bir erkeğim. 
İşte hayalimdeki kadın tıpi: 

VÜCUDU: Beyaz, yuvarlak çehre, o 
çehrey:i süc;!\)'en, yolunmamış kaşlar, 
kumral saç, jilet değmemi~ bir ense, 
balık etinde, orta boylu .•. 
TABiATİ: Az söyler ve söylediğini 

dinletir, ağır başlı, evini sever. Zev • 
cin ·n az veya çok geliri He kanaat e • 
den ve hayallere kapılınıyan kadın. 
TAHSİLİ: Bence ev kadınında orta 

tah~ 1 mattuptur. Maamafih hesabını 
bilecek ve evini idare edebilecek ka • 
biliyette olduktan sonra ilk tahsil de 
kafidir. 

Balılc~lr. Po.t Re~tnt 222. S. 

-2-

Begendiğim erkek: Müzik sever 
ve eğlenceden hoştanır 

Beğendiğiın erkek tipi ııudur: 
VÜCUDU: Esmer, siyah saçlı, siyah 

gözli.i, geniş omuzlu.. • 
TABİATI: Ciddi, müzik sever, eğ • 

lenceden hoşlanır, maanıafih bu hoş
lanınayı hiç bir zaman sefahal dere
cesine götiirmez. Uysal, tutumlu. 
TAHSİLİ: Yüksek tahsil. 
Vakıa, kadın olduğum içınbenden 

yalnız ideal erkek tipini soruyorsu • 
nuz amma, ben ideal kadın tipini de 
anlatacağım: Kumral, beyaz tenli, u -
ıun boylu, zayıf. Sadece, ciddi, ve tu· 
tumlu. Yüksek tahsilli, ev ve el i~leri
nı sevmesi, müzik bilmesi lazımdır. 

fııtanuhul. Beyaı.ıt Binnıız 
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SON POSTA: Mart 20 

Lindbergi beklerken .. 
(Bastarafı 1 inci sayfada) den duydum! 

Bağdatla Yeşilköy arasındaki mesafe· Ve ilave ediyor: 
yi bir türlü aşıp ta İstanbula gelemedi. - Tayyarecinin, kadınlar arasında 
Dün de, e\·velki günkü gibi onu kar~ı çok süksesi olduğu muhakkak ... Hatta 
lamaya gidenler arasında bulunan A· az evvel, Amerikan ticaret mümessili: 
merika ataşemiliteri bir aralık teHişla - Allah v•e de, çok izdiham ol· 
yanımıza g)riyor, ve sevinçle bağın· masa! diyordu. 
yor: Çünkü gittiği yerlerde, pe:-estışkar· 

IHer cevap yollıyan 
1 ~kuyucuya hediye 

verilecek, neticede 
en güzel cevap 

sahibi 50, ikincj 25, 
uçuncü 10 lira 

mükafat alacaklar 

zevk, modayı kendine uydurabilen ve 
'ona kendinden bir şeyler ilave edebi

len, ruhi bağlılıklarından vaz geçmi -
,yen, hercai meşrep olmıyan kadın. 

- Geliyormuş! Adana üzerinden geç ları, takdirkarları, biçareyı bahri mli 
miş, fakat uğramamış! hiti geçtiğine pişman ediyorlarmış .•• 

Tayyarecilerden birisi, hıç istifini Mümessil, İstanbulcia da böyle olmasın 
bozmuyor : dan korkuyormuş! 

_ imkan yok ... Çünkü evvela Ada· Tayyareciyi bekleyen gençlerden bl 
n aya uğramak mecburiyetindedıı·. Ge risi, herkesten telaş lı ... 

.J 
müllü olması. Temayüllerinin mantıki 
ve adaba uygun olması. 

BİLGİ DERECESi: Asgari orta, a · 
zami lise tahsilini, bilgisim aile sevgi 
ve muhabbetinin yükselmesi, intiza • 
ma girmesi hususunda istimal etmesi 
şarttır. Malumatı umumiye sahibi ol • 
ması, fakat bu bilgisini fazla müna • 
kaşa ve iddia yollarını ihtıyar etmek

sizin istimal etmesi §arttır. 
Anlcara, Hacıbeyram, Aliyekııp mııhallui, 
Onyay 1okatı No. 19 Bülent Kandiydi 
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Erkekte güzellik, çirkinlik 
araflmaz 

Beğendiğim erkek tipi şudur: 
VÜCUT: Erkekte güzellik, çirkinlik 

Aramam. Teşekkülatı tam ve sıhhatli 
olması kafidir. 
TABİAT: Tam bir erkek evsafını. 

haiz 'bulunması, yuvasında tatlı sözlü, 
güler yüzlü olması, kurduğu yuvaya 
sadık kalması, eşini, yavrularını can· 
dan sevmesi. 

TAHSİI..İ: Kurduğu yuvanın ihti • 
yaçlarını iyi denilebilecek şekilde kar-

şılıyabilecek, ayni zamanda istikbali 
de temin edebilecek varidata sahip bir 
dükkfm sahibi olması. . . 

Edirne, Senıiha 

-5-
Evleneceğim kadın bana karş1 
hudutsuz bir itimat beslemeli 

TAHSİLİ: En az orta tahsil, güzel 
san'atlardan birine sahip değ.lse bıle: 

bunlara karşı sevgi ve alaka. 

İşte böyle bir kadın bana umduğum 
saadcti fazlasile verir, kanaatindeyim. 

çen sefer, İstanebula geıen meşhur İkide birde, saatine bakıyor, havaya 
Fransız tavyarecisi Kost ta Adanada ka kulak kabartıyor ve her kapı açıldıkça, 
raya inm~mişti. Fakat mevcut talimat her telefon çalındıkça, haydutlar tara 
narnelere mugayir olan bu hareketinin fından kaçırılan çocuğuna kavuşmu1 
cezasını çekti: Çünkü burada tayyare- bir Lindberg gibi yerinden sıçrıyor. 
si on gün hapse mahkum. oldu. Yanımda oturan bir tayyarecı dos ~ 

Ankara, Isınet Paşa mahallesi, Ak~ehir Eğer bu hatayı, faraza Ita1.yada i~le· tum, nazarı dikkatimi çektiğini sezdiği 
ııokııA'• No. 7 Y. Selim seydi, havai inzibat kuvvetierı tarafm bu tela~ın ve müfrit alakanın hikme

dan geri çevrilirdi. Bizde henüz ha\·ai tini anlattı: 

r · ' Okuyucularımdan 
ricaları m 

inzibat teşkilatı, yani hava zabıtası ku - Tayyareci Lindberg, çocuğunun 
rulmadığı için, havadan geri çevrilip 1 Amerikada, öldürülmesinden, ve ken • 
Adanaya indirilmedi, ve cezası~ı bu- disinin tehdit edilmesinden dolay1 va· 

' rada çekti. tandaşıarına kı_zgındır. Şimdi bu kızgın 
Ata~emiliter, aldığı babere inanmak lık yüzünden Ingilterede oturuyor. • 

Açtığım ankete gösterilen büyuk l ta musir: Amerikalılar da bu kahraman evlat 
alakadan memnunum. Cevaplar is· _ Hükumetten Adanaya inmeden İs larının kalbindeki kırguılığı gidermek 
tediğim gibi okunaklı ve kısa .. Yal· tan b ula gelmek için izin almı~ olamaz arzusundalar ... 
nız ihmal edilen bir kaç no k tn var mı? Cigarasını tazeleyen muhatabun, bu 
ki benim için halli miişkül oluyor. ı Tayyareci gene inanmıyor: sözlerle, karşımda oturan delikanlının 
Teyzenizin fazla yorulmamasını is- _:Mümkün ... Fakat 0 takdirde dahi telaşi arasındaki acaip münasebeti ms. 
tiyorsanız onlara da dikkat ctmeli · inmek mecburiyetindcdir. Çünkü tay rak ettiğimi de anlıyo~. Ve =. .. 
siniz: yaresinin, kendisini, ta Bağdattan bu· .. - Acele etı:ne de dınle! diyerek, so· 

ı - İmzalar okunmuyor. Oku • raya kadar getirebilecek kadar benzin zune d:vm edıyor : . . 
naklı olmalı, hatta, isim, imzanın alabileceriini sanmıyorum! - Lındber~, bu seyahatını, Ruayol 
yanma bir de alelade şekild~ yazıl- _ Ya tayyaresi 0 kadar benzini ala eyvest, yani Ingiliz hava yolları hes• 
malı. bilecek tipteyse ? ' bına yapıyor. ~aksadı, Hindis~n •. Lon 

2 - Bazı mektuplarda adresler Tayyareci soruyor : dra arasındakı en kısa ~e en musaı:. ha 
vazih değil, yahut hiç yok. Bu tak- _ Siz Lindbergin Adana üzerinden va yolunu kc~fetmektır. Bu seyahatl 
tirde adressiz cevaplarm sahipleri- geçtiğin~ dair olan haberi, dışarıdll. do Lindber~e y~ptırtan Ru~y~1 eyvest, 
ne karsı anketimin şartıarım nasıl la~an gri elbiseli, keçi sakallı gençten tay~arecıye bır karne ;rerm~ştır. Tayya 
yerine getirebilir, hediyelerınİ ne · mi aldınız? recı bu karneyle, .ugradıgı yerledeki 
reye gönderir ve cevaplarını mü - _ Evet' şirketlerden, benzinı, Ruayol ey vest 
sahakaya nasıl sokarım? Adres ya- _ o h~lde hiç inanmayın ... Çünkii hesabına alır. Ve buna muk~bil sade

4 

zılmalı, fakat vazih şekilde neşri is- onun bugün burada uydurmadığı ya· ce bir imza verir! 
tenmiyorsa bu da ayrıca bildiri! • lan kalmadı! İstanbuldaki benzin kumpanyaların, 
meli. Okuyucularım arzularının Biraz sonra yayıJan bir diğer şayia- dan birisi İngiliz, birisi de Amerikan
tamamen yerine getirileceğinden ya göre, Lindberg, meydanı bulama- dır. 
emin olsunlar. mış, ve Çekmeceye inmiş. Fakat çok Şimdi. acaba ;Lindberg.,. benzinini, bu 
3- Bazı bayanlar da adreslerini geçmeden, bu yalanın da, tayyare mey şirketlerden hangisinden alacak '. 

vazih olarak yazmakla beraber danında ha bre balon uçuran gri esvap Delikaniıyı düşündüren er. mühirn 
bunların aynen neşrini isteyıp is • lı keçi sakallı delikanlıdan sadir oldu nokta budur. O : . . 
temediklerini bildirmemişler. Bu ğu anlaşıldı. «- Eğer, diyor~ Lindberg~, benzını~ 
da tabi\ beni tereddüde dih;Uriiyor. - d'' ·· memuru bulundugum Amerıkan kuın-

Oturdugumuz salonda mevzu, onup d ld t b'l' k bü .. 
Bundan sonraki cevaplaran bn n Jk· . i 'k 1 d , Go . panyasın an a ır a ı ırsem, ÇO 
ta nın da tasrihini rica ederim. dolaşıp ~ındber~e ~t: a e ı) or. ...nç, ı yük bir ikramiye ile taltif edileceği ın. 

TEYZE sarı~ın bı~ tayyar.ecı · . Çünkü Lindbergin, benzin:ni bir Ama 
Son Postanın notu - (TEYZE) - Bugu·~·de.' ?ıyor, bu telefo~ılardan ' ,rikan kumpanyasından almış milhyet· 

nin anketine her cevap gi)nderen o- neler çektıgımızı sormayın. ·· Lı~.d?.erg ı daşlarına eskisikadar dargın olmadığını 
En çok beğ~ndiğim kadın tipi şu • kuyucuya bir hediye verilecek, ay- den haber soranların s~yısı beşyuz~ aş gösterecek! Yani o malum gerginlikten 

dur: rıca neticede en fazla beğenilen ce- tı. Hem soranların çogu da kadın... sonra ilk defa vuku bulacak olan alıŞ 
Beğendiğım kadın tipi şudur: VUCUDU: Pürüzsüz bir ten, mun· vabın sahibi SO, ikinci ıs, üçüncü Bir sivil genç te söze V.arışı~or: . veris, Amerikayla Lindberg arasındaki 
VÜCUT: N e çok şişman, ne de uzun tazam ağız, burun ve bilhassa m un - ıs lira mükafat kazanneakla rdır. - Lindbergin, Robert Koll.e~d~ ~M ıs sarsıl m ış sevgiyi tecdide vesile te~kÜ 

Kadın azami lise tahsili 
görmuş olmalı 

Çehre Burun biçimlı' ag~ız uf k d' 1 I'stanbuldan go··ılderı'len cevapla - Moro adında bir halası var. lşıttıgıme edecek.' • , a , ış er tazam dışler, sarı saç, yeşil göz, oya d 
be'-·az ve muntazam Saç kı\ k ı·ın sahiplerı hedı'veler· .• nı almak ü. göre, Lindbergio geleceğ~n en onun Tavvarecinin cebinekdi karnenin ~ 

J • ·ırcı ve gibi lıjlenmiş tabii bir pembe lik, sıh · J J J sarı. Göz ye~:ı ve manalı, irice. Kaş in· zere pazardan başka her gün ın~t • bile haberi yokmuş! giliz kumpanyasına hitap ettiği ınuhak 
ce, uzun. Omuzlar geniş, el mutedil, hatli, şişman değil, fakat zayıf ta drm- baamıza müracaat edebilirler. Is · Birisi gülerek soruyor : kak. Fakat bende gene bir ümit var. 
bel ince, balık etinde bir vücut. Uzun miyecek bir vücut. tanbuldan başka yerlerdekı okuyu- - Bu havadis te keçi sakallı, ,gri Çünkü, bazı kumpanyaların, bazı yer" 
boy. TABiATİ: Benimle konuşup nnla • cuların hediyeleri posta ilc adres - esvaplı delikanlıdan sadir olmalı ? leı·de sube bulundurmadıklarım düşü• 
TABİATİ: Mut~ dıması, yuvasına şarak evleneceğine göre sarsılma?. bir lerine yollanacaktır. Beriki: ncn ihtiyatkar tayyareciler, her ihtinla 

merbut bulunması, fedakar ve taham- sevgi, hudutsuz bir itimat, ince bir 1 - Hayır ... diyor. Bunu sağlam yer le karşı iki karneyle seyahat edcrle}'· 
====="""""=-=ı-=--ı::ıcı-=-==-=.z:ıız===-:ı-----=--=--=-:ı==---=-~--.,_-===-~----*=----=:---===--r:;::;:;;:ıı~...,ı:::::ıo::==ırııcoı:ıc::ıı..,..,_...__~,. Lindberg ,gibi i h tiy,a tJı bir tayyarccinfn 

Milli roman No. 1 S lazım geldi. ı Dal .budak saldıkça kökleri de yayı· de böyle davran~ış olması çok mürr:-
Fakat Nilüferin 'hatta böyle bir haf- lır, onları yerlerinden oynatmak kündür. Eğer öyle ise, gözüne ho~ gö 

. \ • tB •1.A. h b ' talık bir seyahate bile niyeti yoktu. başka yere tutturmak imkanı yöktu'r. :rünüp te benzinini bizden alınasını 

1 a aş 1 na Bu işi artık resmi vazifesi ;normal şck.l Kururlar. min edebilir miyim diye düşünüyo· 
le giren Fikret yapacaktı. Bu vesile ile Işte yüzbaşının ıhtiyar ennesi ıde rum ! · 

• annesini de görecekti. Ihtiyar kadın böyle toprağını sevmiş, oraya binbir Şimdi hemen gcliverse, bu ümidifl'l 
lk büsbiitün artacak. Çünkü öteki kı.ıfll" 

şimd~ büsbütün yalnız kalmıştı. Be i sevgi ve hatıra ile bağlanmış, sarılmış- panyanın mümessili henüz ortaiarda 

Bu Geredeli Türk delikaniısı yeni 
asker olmuş ve bir gözü sakat olduğu 
için karargah hizmetine -ayrılmıştı. ls
tanbulda bir büyük lokantada aşçıba
şılık eden amcasının yanında bir çok 
şeyler öğrenmi~ti. 

Küçük eve yerleşen yeni evliler için 
bu da mev'ut saadetlerden biri olmuş· 
tu. 

Nilüfer lzmiri çok sevdi. 

Işi gittikçe hafifleyen kocası ile her 
akşam Gö.ztepe, Pavyon, Kızılçöllü, 
Bornova, Kadifekale istikametlerine 
gezintiler ) apıyorlardı. 

İzmir h~ la heyecan içinde idi. Işgal 
gecesi çıkan yangın bir çok mahalle
leri kiil ettiği halde lzmirin bayramı 
dcv.:ım ediyordu. 

Nilüfer yüzbaşı Fikret gibi birbiri
nin hasretini çeken yüzlerce ve binler· 
ce çifttin saadetine şahit olan lzmir 
kendi ıbayramı arasında onların sevin-

onu da ILmire getirmek kabil olacaktı. tı. yok. Tayyareci dostumdan bu izahatı 
. . d l d Karı koca hiç münakaşa etmeden Kaynanasının bu hislerini iyi anlı- aldıktan sonra delikanlıya sokulup so--

cını e pay asıyar u. b 1 . h ll ·ı 1 b I .. N'l f 1 l ... ' * * * 'U mese eyı a ettı er. stan u a yuz- yan ı ü er onun zmire ge ecegıne ruyorum: . 

H f lk ı ı ı başı gidecek. Eğer annesi gelmek is - ihtimal vermediği için kocasının geti- - Lindbergrin cebinde, yalru7. İngı ' 
er tara ı mor sa ım ar a sarı mıs 1 k 1 

ıd V • • • •• • • terse o da gelecek eşyasını top ıyaca receği eşyanın listesini hazırladı. Yeni liz kumpanyasına hitap eden bir karn 
o ugu ıçın Nıluferın <~Mor yuva11 adı- b' k' b l v 'h · 1 · · · datl 

d
·-. k.. .. l . ve eve ır ıracı u acak, eger ı tıyar ev en için ısmarladığı şeyleri de bu lis- varsa, o da, Ingiliz kumpanyasın 

nı ver ıgı uçuk ev zmırde yerlese - k d 1 b Id k l k . k d' t ·ı~ k' 1 · · k b · · 'zdeıt . · a ın stan u a a ma ısterse en ı- e~e ı ave eden genç kadın ~imdi ilk ımse ge meyışıne ızıp enzını sı . 
cek ordu mensupianna bırer ev veril- l . lA . k · T d sı-. h kk d . ı Ak l 1 erıne azım olan şeyleri alıp getırece - yuvcı.yı kuran bir dişi zevk ve heyecam almak isterse, ve cebinde parası a, 
rnesı a ın a emır e metru mo! ar t' h'ta d k d' k · d ksa ne ı. ile hasretin ve zaferin hediyesi olan ze ı p e en re ı arnesı c yo 
idaresince doğrudan doğruya yi.izbaşı k yaparsın? 

b 
wl d V Feride hanım o eski İstanbul kadın- üçük köşkü süslemek için bütün zev-

Fikretin narnma tapuya ag an ıgı gün k Delikanlı · larından dı ki dog-up büyüdü gw ü mahal- i ile çalışıyordu. · •OJ( karı koca ikinci bir bayram daha yap-- -Deli misin? diyor .•• O istesin) 
lesini, semtini komşularını bırakıp u- * * • sa ı. 

tılar. zaklaşmayı adeta vicdani bir hürmet- Yüz?aşı Fikret bir gece korka korka * ··z 
Artık onlar lzmirJi olmuşlardı. sizlik telakki ederler. lhtı'yar kadın o k w I . henıı çı tıgı stanbula şimdi omuzları gergin, Çok geçmeden, tayyarecinın . d:ri 
Yüzbaşı Fikret müstahkem :ne\' ki evde o mahall-_ıe dogw muş, orada bu"- b k d 1 b h Ad b'l arrnad gw re~men bıl · t:U aşı yu arı a ve tat ı son a ar güne- anaya ı e v ı ı :. • r 

kumandanlığında ki vazifesine bağlan· yümüş ve orada evlenmiş. Orada ana şini n aydınlığında girerken heyecan 1iyor, ve o saatten sonra Adana!a '~) 
mıştı. olmuş oğlunun muruvvetını orada içinde idi. Zafer, istiklal, kuvvet ne dığı ~dirde ise yarı~dan 5~u~~~.c !!e 

«Nilüfer)) zaten fstanbula dönmeği görmüş velhasil mukaddes bildiği bü- mukaddes seylerdi. evvel Istanbula gelemıyecegı, çun ıı adı 
düşünmüyordu. İzmire o kadar acde tün hatıralada oraya bagvlı kalmıştı. z f 'Wl Ab' ce seyahatc çıkmak mutadında o\J11 ·n aa , mag u ıyet ve esaret gece gi- - h b. .1. V b'z bu haberı 
gelmişti ki elindeki küçük çamaşır va- Kimbilir yaşlandıkça insanlar ve kıy- b' k k gı a er verı ıyor. e ı ' d n ı or unç ve gece gibi meçhul ve ka- gri esvaplı keçi sakallı delikanlı~ a. 

1 lizinden başka bir şey getirmemişti. metli gelen bu hatıralar onu evinden, ranlıktı. çıkmadığım öğrenip yalan olmadıgı~-
Her şeyleri lstanbu1da idi. lzmire yer- mahallesinden ayırmayacaktı. Z f k d 1 k d~nl11e~ a er ve uvvet ve ay ın ı isteyen anladıktan sonra, tekrar gerl 0 

leşrnek işi ıböyle tahakkuk edince fs- Bu düşüncede insanlar yere kök · h d 1 w k ı ve ru unu ay ın ıga çı aran tı ı - mecburiyetindc kalıyoruz. ! ... 

tanbula gidip lüzumlu eşyayı getirmek salmış ceviz ağaçlarına benzerler. sımlardı. (Arkua var) 1 Selim 'fe~r ... 

bürhan Cahit 
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i---------~ Itti/ı ad ve Terakki de on sene 1 

1 
l_ On üçüncü 1.ısım No. 2 -

l M OTA RE K~.~.~~ ~sk~ i Ta~~ a~!!~~,,~. ~~hı!.~"!!.~ ij 
Hikaye/eri: 

YALAN 
Talat Paşa, Enver ve Cemal Paşalara 

ye vi ren : F. V aral 

'W ragmen istifa ediyor 
Mütarekeyi kabul etmek icabettiği hakkında söz söyleyen Talat Paşaya Enver 
şöyle cevap veriyordu: " Mağlfıbiyeti kabul etmekten ve mütareke yapmaktan 
bahseden sözleri unutmak ve söylenmemiş farzetmek lazımd1r. Harp içindeyiz. 

Bu sözleri söylemek kurşuna dizilmek cezasını mucip olacak kadar ağırdır.,, 
Türkiyenin Yilson prensiplerine 

iÖre sulh yapmak üzere vaki ınüra · 
caatine gelince, Talat paşadan gelen 
rtıalumat kabinede müzakere edildiği 
~arnan Enver ve Cemal paşalar bu fik· 
ti beğenmemiş1er, fakat, müttefikler 
irasında hep birden verilmiş bir kara
tın icaplarından Qlduğu için müracaa· 
tin yapılması kararlaştınlmış. Bununla 
beraber Enver paşa, Talat paşanın gel
llıesine iı:ıtizaren bunun icrasını geçik
tirrneyi de ihmal etmemiştir. 

Gününü şimdi iyi tayin edemiyo -
ruın, fakat eytul nihayetlerinde bir 
~kfam, Mısırlı lzzet paşanın Tarabya
daki yahsında verilen bir ziyafette ha
~ır bulunduktan sonra Enver paşa mu· 
tuna binerek Dofmabahçe sarayına 
aelrni~ ve işi Vahdettine haher vermiş. 
Ertesi günü de mesele vük.ela mecli ~ 
•inde müzakere edilmi,. O tarihte he
nij2! Bulgar cephesi buzulmamış ve 
llıiitareke yapılmış değildi. Fakat, mü· 
taeaat hazırlandığı aırada Bulgar cep
hesi de bozulmuş ve isyan eden aske
rin tehdidi karşısında Bulgar hüku • 
t'rıeti mütareke yapmağa mecbur kal
tııış. Mütarekenin hükümlerinden biri 
de itilaf ordularının Bulgaristan için· 
de her ~atikamette serbestçe hareket 
~debilmeleri olduğu için F ransıziarın 
ılle işleri Bulgaristandan geçerek bizim 
hududumuz üzerine asker yığmak ol
lllu~tur. 

TalAt Paşa lstanbula ne 
zaman geldi 

~ 1 alat patanın treni Bulgaristandan 
0 ntrolsüzçe geçobilen eon tren olmuş 

he 1 alat paşa Jatanbula bütün fe~a 
.aherlerin toplandığı bir sırada iielmış· 

tı. Gelir gelmez, ilk i~ hemen Viison 'a 

}'apılacak müracaatın icrası olmustur. 
. 1ürkiyeye döndüğü aırada va~iye

lırı birdenbire bu kadar fenalaştığını 
8Ören Talat paşa, daha yolda iken ka· 
ratını vermi~ bulunuyordu: Istifa et· 
ttı~ıc ... 

1-f~lbuki, Serlinde benimle hasbihal 
~tiği sıralarda zihninde büsbütün 

1 
~ka ~eyler vardı. Bana açık, kat'i 

0 
arak bir feY söylemiyQr, fakat, ben 

0~'~Un sözle~den anlıyorum ki Türki
~e dönünce ya gene kendisi, bu defa 
~~·~~~~-·--·-··~"' 1 .. ~·,· · ~ ·~ 

Ilir Doktorun 
Giinlük 

r!!otl•r•ndan 
lııkıbaz 

Camartesi 

(*) 
---ı 

l' e apandisit 
lieınen tesadüf ettitim bütün muzmin 

:PancUsıt valt'alarında sebeb olarak in
b1bazı buluyorum. Hatiki muannit ka -
rı lılıt kalın barsaklarda terakünıatı ve 
t_lhayet oradan kör barsalt hasta etmek
~dtr. 

a İnlubaz ve barsak tembellikleri )'alnız 
cı:andlslt ııetlrmesl ltıbarlle değil vücu
b Yant yavaş zehlrıı:mesı itibarlle de 

1 a§hbaşına blr derttlr. Insanları ihtiyar
latan kalın barsaklardır. Vaktinden ev -
d eı çÖkenıerde en büyük fimll de Inkıbaz
l/ır. Boı sebze, bol meyva yemek lazımdır. 
l' aıtıuı vakitsiz sabah, alqam mütemadi
~n rne:vva yeytnlz. Temiz yıkandıktan 
d nra hatta kııbu~u lle yenilen meyvalar 
~ha Ziyade faydahdır. Büyüklerimizin 
ttı nll{!ttftt gibi vakJtll vakitsiz meyva ye
l ek tnldeyt bozmaz bUAkls müH\yeınet 
~rerek vüeudüınOzdeki zehirleri der ve 
~der. 

hı (•) Bu notları kesip aaklayınız, yahut 

8~ •Ibüıne yapı tınp koDek~lyon yapınız. 
t'b ıntı laaıanınızcla ı.a notlar tıir doktor 
~ iaacladuıwı 7dltebllir. 

başka unsurlarla başka bir kabine ya- yandan harbe devam edip bir yandan 
pacak; veyahut, benim daha kuvvetle da Viison prensiplerine göre sulh ça· 
tahmin ettiğim gibi, işi büsbütün baş- releri aramak esasına dayanıyordu. 
kalarına, ittihat ve Terakki içindeki 1 Fakat, dört müttefik devletin harp 
sol unsurlara bı~akarak kendisi bunla-1 kuvvetleri o kadar çürümüş idi ki ara· 
ra müzaheret edecekti. «Türkiyeye yerde geçen kısa zaman zarfında bü-

dönünce, bu defa ilk işim Enver paşa tün cepheler birden yıkılmış, hatta işin Bazı yerlerde yalanın elzem oldu -ı - cSize karşı hürınette kusur etmek 
meselesini halletmek olacaktır! u de - fenası, cephe yıkılmış değil, milletierin ğu su götürmez .bir hakikattir. Bina • iç.in değil amma, ben burada olalıdan 
mişti. maneviyatları çökmüs ve ihtilaller çık- enaleyh, o zaman yalanın bir f~zilet beri yalan söylemekten geri kalmadı -

mı~tı .. Talat pa~a içi.n artık mağlubi- olduğunu iHiveye hacet yoktur. Itina nız.~ 
Bana bu kadar açık bir lisanla bu k b 1 fle iktisap edilmi.: bir kültüre sahip ol· Mı'sal ıs' teyın· ce c::unları SÖ'-'ledim: yeti a u etmekten başka çare kalma· "~ "" " 

sözü söylemiş bulunması, onun kat'i mıyan bir fazilet ise hiç bir zaman ke· «- Yeg·eniniz hasta olduğu vakıt" 
k mıştı. 
ararını vermiş olduğunun alameti mal noktasına irişemez. O halde umu • hastaneden gönderilen hastabakıcıya 

idi. Enver paşa meselesini halletmeğe Ittihat ve Terakki kongresi mi mektep)erde, aile ocağında ve hat- bir kağıt vermi§lerdi, işte bu kağıdın, 
gelince, ne suretle halledeceği :nalum ta gazetelerde bile bu ders verilmeli • ikinci nüshası. Burada, hastabakıcı1 değildi. Fakat, bu hürriyet kahramanı Bunun için, daha yolda iken, gelir dir . .Nlaharetle söy'lemniyen bir yalan hakkında bir sürü sorgu var: «Hast:ı· 
o sıralarda memlekette artık 0 kadar gelmez istifaya karar vermiş. Istifadan ekscriya bir hakikat kadar can sıkar. nın başında iken hiç uyudu mu? Has ~ 
çürümüş idi ki onun meselesini hal • evvel siyaset arkadaslarile konusmus Şiımdi bakalım ti.lozorlar ne diyor. tanın iHicını vermekte hiç kusur ettı 
)etmek h k 'k k d .. b. ve alelacele bir fttih~t ve T e;akki Şu eski darb ı m es eli hatırlıyalım: . Ço: mi?» ve saire. Kağı~ın .altında, bu sor. 

~. ' a ı atte 
0 

a ar guç ır şey k . . ı cuklarla dcmer her zaman hakıkatı gulara büyük bir itı.na ıie karşılık ve • 
degıldi. Belki iki sene evvel olsa Enver ongresı davet etmtş, bu kongrede so"yle""'er Bu sözden çıkarılacak netice 'Im · · a edı'lmektedir Zira eg1er 

T A • • • Talat p k •L_ d b ' 1 
• rı esı rıc · paşa alat paşayı «halledebılırdı)) de aşa, ta rıoen ~u tarz a aya • açıktır: Büyüklerle akıllılar hiç bir za· hastabakıcı bir kabahat işlemi§se dcr· 

Talat. paşa onu hertaraf edemezdi. natta bulunmuş:. . man doğruyu söylemezler. Tari~çi hal ceza görmelidir ki başka bir hasta· 
Harbın son iki senesinde artık onun - Çoktanben benım korkmakta Parkmen şöyle yazar: cDoğruyu soy· nın felaketine sebep olmasın. B.r kere 
hiç bir nüfuz ve kuvveti kalmış değildi. olduğum felaket tahakkuk etmiş bu- lemenin her zaman iyi bir şe_y oi~adığı sizinle konuşurken bana: cBin ~a~le~i, 

Talat p~a. onun yerine harp esne· lunuyor. Türkiye harbi kaybetmi~tir. eskidenberi bilinen bir hakıkattır. ~u fakat bir tek te kusuru var, demıştı~1ız. 
sında kendisini göstermiş kumandan- rf yalnız bize kalmış olsaydı bizim bu· prensibe hiç riayet etmiyenler tehlı • Çocuğun yatağını yaparken. on~ s~~guk, 
lardan birini kolaylıkla getirebilirdi nu çoktan kaybe•miş bulunduğumuz kelı budalalardhır.k»'k t' .. 

1 
b' .. bir sandalyeye oturtur ~:e bır tukrlu d7.a· 

h t t . , k . . I . b muhakkaktı Fakat ıb' 1 Al Her zaman a ı a ı soy :yen ırısı valiının üstüne bir şey ortıncz. aç C· veya u ge ırme ıstıyen erı ser est · ' ız ası manya- . . . F k · . k' d 
b k k .. k . . . ..~ .. · d b' . b k ıle hıç kımse yaşıyamaz. a at ıyı ı f tembih ettim ise de faydası olma lb ıra ma uzere endısı ıle mucadele· ya guvenıyor ve ora an ır netıoe e • .. . . h' ı· H ' a h ' ı: d k B .. Al . boyle bır ınsana ıç rastge ınmez. ıç Şimdi sorarım size: cHastabak\cı, as· 
yi göze alarak Enver paşanın karşısına .yor u ·. . ugun ~ manya da harbı yalan söylememiş olduklarına kani o· tayı iisütüp nezle olmasına sebebiyet 
geçebilirdi. kaybetmı~tır .. ~~tta yıkılmış bulunu- lanlar muhakkak ki vardtr. r'akat bu, verecek harekette bulundu mu?» sua· 

Fakat, evdeki pazarın çarşıya uy • yor. Hakıkatı gormek ve ona göre ka- bir kuruntudan baııka bir şey dcğıl - line ne cevap verdiniz. Eminim ki ya· 
madığını bu defaki tecrübe de ispat et· rar vermek rnecburiyetindeyiz. dir. Bu grbilerin cehilleri, sözde me • lan söylediniz.• 
mişti. Berlindeki hesaplar, hep bir (Arkasl var) deniyetimizin en yüz kızartıcı taraf • «- Ne münasebet! Sadece sualin ce-, 

Neden 
'Aspirin ? 

Çünkü ASPrRrN seneler-, 
denberi her türlü soğukal.ı 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P i R 1 N in fesirinden 

emin olmak için lütf•n 

sına dikkat ediniz. 

Istanbul Defterdarlığ1ndan: 

marka-
" 

Galatada Yenieami mahallesinin Mertebani ve SU~Utll\çeşıne soka~ında 
kAin eski 13-15·15mUkerer 7-5·1~ yeni7,9,10 sayılı altında kAgir magazasr olıın 
Kınacıyım Ham denmekle arif kAgir hanın Yedibin ikiyüz altı lira altmıs 
yedi kııruş muhamınen kıymetli altıda dört hissesi 26·3-937 Cuma gllnU saat 
14 de peşin para ve kap»ll zarf usulile salılacaktır. Satış bedeline istikrazı 
dahili ve ~~ 5 frıizli hazine tahvilleride kabııl olunur. TaliplP.rin !i 7.5 pey 
akçelerini ~·atırarak hazırlıyacaklan nı!iht\riü zarfları arttırma sau.tinden hir 
sııııt evveline kadar Defterdarlık ~lilJi EmlAk M!ldOrlfiğOnde ınOteşekkir 
Komisyonuna tevdi eylmderi. (l\1.) (1333) 

larından biridir. Herkes, her gün, her vabını açık bıraktım.» 
saat, rÜ~'ada veya uyanık olsun, yalan c- İyi ya işte, sükiıt ederek yalan, 
s?_yler, _dil .sussa ~ile, eller, a?·~klar, irtikap etmi§ oldunuz. Çünkü siz bi1y .. 
goz)er, ınsanın halı, karşısındakım al • le hareket edince, herkes te bu husus ' 
datmağa çalışır. ta hiç bir fikriniz yok sandı." 

Eskiden Qturduğum uzak bir memle· _ «Peki amma, bu da yalan mı ki. 
ket kadınlarında bir adet vardı, SÖ?.de Diğer cihetleri fevkalade olan bir has
birbirledni görmek için sabahtan ak- tabalkıcıdan şu küçük ku~mru için ~i ·ı 
şama kadar dolaşırlardı. Ak~aın evle· kayet etmek zulmolurdu.» 
rine döndükleri vakit sevinçle nasıl _ «İnsan iyilik için yalan söyleınek-
haykırırlardı bilir misiniz7 ten çekinmemelidir. Niyetiniz güzeldi,' 

cOh, on aHı kapı çaidık, on dördün· fakat hata muhakemeniıde. Tecrübe
de kims:yi bul~madık!, birbirlerini ne sizlik. Düşünmeden yaphğ•nız bu ha· 
kadar gormek ısterlermiş, aniayın bir tadan bakın neler çıkar! Biliyorsunu~ 
kere!.. ki Bav Jonesin oğlu küçük Villiam 

Bu memleketin erkekleri de baştan a- çok h;stadır, iskarlatinden yatıyor.~ 
şağı yalancı idile~. Hatta «Nasılsınız? .. Sizde hizmet gören hastabakıcıyı o ka
dedikleri vakit bıle yalan söylerlerdı. dar methettiniz ki !iimdi küçük Vil 
Çünkü sevmedikleriden ayrılırlarken: 1' m'a da 0 bakıvor. Yorgunluktan bit· 
«Gene ~öri.işe~im • inş~ll-~h->.. derlerdi. ~~~ olan bütün ;ile efradı dündenb<'~·iı 
Halbukı bu r_ıya~ar sozu soylemese - rahat rahat uyuyorlar; çocu~u tam bı r 
ler hem kendılerı hem de muhataplar;. emniyetle hastabakıcının öldürücü d • 
ı·cncide olurdu. lerin~ teslim ettiler. Öldürücü, dcdiın,1 

B~na _kalırsa böyl: ?'alanlar sıfat ve çünkü yarına kalmaz, Viliiam ölür. Bi· 
cemılekarlık eserle::ıdır ve ~er taraf. liyorsunuz ki onun hastalığında en. 
ta bunların taammum etmesı arzu e · küci.ik bir soğukalma ... .,. 
d ilir. Kibarlık ve terbiyenin en tekem- Ben daha sözümü bitirmerniştıın k~ 
mül etmiş şekli, nazikane ve kimseye muhatabım bir taksiye athyarak ~on: 
zararı dokunmıyan bir sürü yalanın ci· sür'atle iierliyordu. Maksadı, siikiı .. 
ci \'e süslü bir surette tanıiminden vü· t d d g·a '\'alanın mevdan vercbi .. d 1 . , . un an o n . " 
cuYalgelmış.ır. d b' d .. • }eceği 'bir ölümün önüne geçmckt;. 

. a an ar arasın a ır e s~kulian Halbuki nafile. Çünkli Vıllıam has• 
dogan yalanlar vardır. Razı kıruseler t d • ·ıd·· alan sövlemistim. Bunun}~ 

k · h k'ık t· kr k b' · a cgı ı , Y · · susara , yanı a ı a ı sa ıyara ızı b . b k dın ertesi gu"nii hastaneyıt 
h t .. " ki 1 B' k h k'k eıa er a a aya suru er er. ır ço a ·ı ·at . . . k bo bıraktıg·! sor. 

h . 1 . .. 1 1 .. 1 d' bır mektup vazaı a ş mu ıp erı, soz e va un soy erne ıkçe k 
1
• · di 

ı · ·k· " . 1 k gunun arşı ıgını ver . 
ya an ırtı ap etmemıs o du larını sa • 

0
.. .. · k' bu kacımın ha'ası · b 'h · oruyorsunuz ı • •• 1 narak, u cı ete pek meylederler. 1 ... .ıı kt d c. ı faka· '-'er·sıJl . • va an so,. ,erne e e.f.ı , • • " "-1 Bahsctmış Q]dugum o uzak memle • ~ 

1 
.. ,

1 
kted' L" m gele '-'eı-. 

k t ·ı b ' k d . d B' .. k ya an SO) erne ır. azı n " , 
et e ası ır a ın \ar ı. ır gun en- h k'k . .. 1 ı· d'g" r bir ta 

d . · · · d kt 'd' K de a ı ·atı sov erne ı ve ı e • 
ısının evın e yeme e ı ım. onu · • .. . hff 

şu rken: c Umumiyetle hepimiz ya ian- rafta bir yalan la suslıyerek ta ı et• 
cıyız» dedim. Hayretle: •Hepimiz, öy- meli idi. . . 
le mi? Nasıl olur!» diye hayret etti. A· Mesela cümlesini şu şcktlde tertıp C' 

çıkça tekrar ettim: «Hiç istisnasız he- debilirdi: . 
· · ı «Bir noktadan .:;u hastnhakıcınırı e~ı pımız.» ... .• 
Kadın adeta ıilınarak sordu: «Size bulunmaz.. Nöbet bekledıgı zaman 

göre ben de yalancılar araiiında mı . horladığı hiç \'aki değildır.:. 

yım'?» cevap verdim: «Elbette, bu hu· h 
susta oldukç· yüksek bir me\·k: sahi _ Yarınki nus amızda: 
bisiniz.» S u·· L u·· K 

«Hayatta yalan soyıemem ~ı 
prensip edindim ve bu pr~asibime hiç 
aykırı hareket etmedim.» 

Yazan: Leonid Lenç 
Rusçadan çeviren: Alaz 

~~--------------------------· 
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Yazan : CelAl Cengiz 
Hintliler, Cuma narnazına çıkan bahriyelilerimizi 

hararetle karşılamJşlar, etraflannı sararak 
dostluklarını izhar etmişlerdi. 

Mülazim Ali, müteessir bir tavırla: llerine ve lokantalara davet ediyorlar· 
- Suat 1. . Senin öğrettiği n Ingiliz- dı. 

çe, on para etmedi. Kumandan Osman bey ile geminin 
Diye mırıldanmıştı. ümera ve zabitanı şerefine her gece 

Gudea sihirbaz Maya yı ölüme mahkiiDl 
ettiğini ilin ediyordu 

- Niçin, efendim?.. bir prensin, bir racanın konaklarında - Tanri seni bize bağışladı , Tan -
- Ne bileyim, ben ... Öğrettiğİn muhteşem ziyafetler veriliyor; H int zer! Yurdumuzun ve yurtdaşlarımızın 

şeyleri , dün kime söyledimse, hiç biri müslümanlarının Türklere karş ı besle- sana ihtiyacı vardı. Tam vaktinde ye· 
anlamadı. dikleri muhabbet ve kardeşlik hislerini tiştin 1 dedi. 

Suat, teessüf ifade eden bir tavırla gösteren samimi nutuklar irat ediliyor- Tanzerin alnını okşadı. 
başını sallanuştı: du.' Ve bütün bunlar, ertesi gün Tanzer ne (Ölüm kuyusu)nda ge-

- Vah, vah, ... Doğrusu, çektiği • (Bombay)da çıkan gazetelerde yazılı- çen günleri, ne de başından geçen ha · 
niz yorgunluklara acıd~m .. • Maama- yordu. diselerden bahsetti. Sadece kralın me
fih, müteessir olmayınız. Bu kabahat, Kumandan Osman beyin programı- rakını jzale etmek için, gözlerinin na· 
ne sizde; ve ne de bende ... Size evvel- na nazaran {Ertugrul) Bombayda an- sıl açıldığını şöyle anlattı : 
cede söylemiştim ya •. lngilizçe konuş- cak üç gün kalacaktı. Fakat, halkın - Firat kenanndan geçiyordum .. 
mak, çok zordur. Epeyce zaman pratik gösterdiği bu candan alaka yüzünden birdenbire başım döndü.. suya düş -
lazım . Siz, söylemekte devam edin. hu m.üddet, dört gün daha uzatılmıştl. tüm. Çırpındım .. Bocaladım. Fakat, 
Herhalde Japonyaya gidinceye kadar T eşrinievvelin 26 ıncı günü, artık koliarım çok mecalsizdi. Suların akın-
mükemmel konuşursunuz. herkese veda edilmişti. ertesi sabah., tısına kapıldım .. baygın bir halde sa· 

Fazla vakit olmadığı için, sözü kısa E.rtugrul (Singapur)a müteveccihen atlerce Fi-ratta sahilden sahile çarpa -
kesrneğe mecbur olmuşlar .. ve, ayrıl- hareket edecekti. rak gitmişim .. nihayet aşağı Firatta 
mışlardı ... Şimdi Suadın kalbi nde, ye· Izinli zabİtandan hepsi, gece yarısı- ( Kıratlılar) 'kabilesinin eline düşmü-
ni bir memnuniyet uyanmıştı. na doğru gemiye avdet etmişlerdi . şüm. Beni nehirden çıkarmışlar .. son-

- Oh 1.. Ne al&., olmuş. Hiç bir ka- sandallar ve merdivenler yukarı çekil- ra aksırarak ayıldım .. ve etrafımdaki-
dmı aldatamamış. miş. . son emirler verilm1şti. Gemi, leri görrneğe başladım. Halbuki suya 

Diye mırıldanmıştı. şafakla beraber demir alacak .. Singa· düştüğüm zaman, gözlerim kördü .. * pur istikametine yol verilecekti. dünyayı, (Suz) dönüşündenberi gör-
Ertesi gün, halkın tc;hacümü, büs- * müyordum. 

bütün artmıştı. Artık, geminin içi, bir Gemide, ses aeda kesilm~ti. Nö- Gudea hayret le T anzeri dinliyordu. 
mahşer halini almışti... Merdivenler- -betçilerden başka, herkes derin bir - Demek ki, gözüne çekilen kızgın 
den inip çıkmak mümkün olmuyordu. uyku içinde idi. miller hafif sürülmüş!.. 
Bir çok kim5eler, geminin bordaların· Birdenbire, karanlıklar içinde, nö - - Ben de öyle sanıyorum. Yahut 
dan sarkan balatlara sarılarak gemiye betçinin dik ve telaşlı sesi: mabutlar bana acıdılar. Gözlerime tek-
çıkıp iniyordu. - Kimdir, o?.. rar gönmek kudretini verdiler. 

Halkın arasında, siyah cübbeli, Diye yükselmişti. - Mabutlar senden ziyade bize a-
siyah entarili, yeşil sarıklı (Seyit) - Nöbetçi seslenmekle iktifa etmemiş.. cıdılar, T anzer! Vurdumuz ateş için • 
lerle, Hint ordusuna mensup bi! çok derhal nöbetçi çavuşunu çağırarak declir. Akatlarla (lstiklal savaşı)na gi-
zabitler de görünüyordu. Bur1 ların gördüğünü haber vermişti. riştik .. ya onlar lbizi yenecek. ya biz 
çoğu, geminin bordalarını, ve şuraya N""b · · onları. bütün ordularımız Akat toprak-o etçının rivayetine nazaran; ge· 
buraya asılı olan sancaklan öpüyorlar.. · · ba f d h lk h larına gitti. Fakat, ne yazık ki gelen mının ştara ın a, a a alka yük-
zabitlerin ve efradın boyunlarına sarı· 1 :L lA l haberler, çok can sıkıcıdır .. bı"r aydan se en na at yığın arının arasından bir 
larak yüzlerini, onların yüzlerine ve k d ·· d b ı· beri içime geceletin karanlıg·ı çöktu··. a ın vucu ü e ırmişti. Siyah saçla-
gözlerine sürüyorlar .. TüMklere karşı 1 k I Sen tam vaktinde yetiştin, Tanzer!. rını çıp a omuz arı üzerine dağatmış 
bestedikleri muhabbeti, söyleye söy. • olan bu kadının göksünden aşağısı, * * * 
leye bitiremiyorlardı. tamamile balığa benzemekte idi. Nö - Tanzer'in lstiklal savaşma gidişi 

Bazen muhteşem bir istimbot, ge - b 1 etçi ses enir seslenmez, derhal kaybo- Tanzer, Gudeanın emrile Akat sa-
minin etrafını saran kayıkları, sandal • 
ları yara yara ilerleyor .. geminin hor• 
dasına yanaşıyor .. içinden, bir prens, 
bir raca çıkıyor. Zabitler tarafından 
istikbal ~dilerek kumandanın salonu • 
na götürülüyor. Kahveler, şerbetler, 
İstanbul sigaraları ikram ediliyor .. isim
leri, geminin hatıra defterine geçirili· 
yordu. 

* Halkın bu t ezahüratı, mahalli hü -

luvermişti. (Arkası var) vaşına hazırlanıyordu. 

KUMBARJiııliiiiL\ 

Tunçay Tanzerin yeniden böyle şe- Maya halkın galeyan~ görünce sı· 
refti bir mevkie geçişinden çok m em- raya koştu: 
nundu. - Beni parçalamağa geldiler, r:nel• 

T un çay, babası Taner ile birlikte la 1 Eğer bana ölüm cezası verdinizst-t 
oturuyordu. benim cezarom tatbikini bana bırakı• 

Tanzer hergün Sumer sarayında nızf Size yıllardanberi büyük hizrrıe' 
savaş hazırlıklarile uğraşıyordu. ve fedakarlıklarım vardır .. bunları \J' 

Bu sıcada Gudeanın hiç beklenil - nutmayınız! 
miyen bir buyruğu ortalığı altüst et- Gudea çok hiddetliydi: 
mişti. - Seni affedemem, Maya! ded~ 

Gudea, uzun yıllardanberi saray e· Tanndan korkarım. Sen ölüm ceZ<'~ 
rnektan olan sihirbaz (Maya) yı ölü • görmelisin! Ur'lular senin ölürnÜ1111 

me mahkum ettiğini ilan ediyordu. görmek istiyorlar. 
Bu cezanın sebebini anlamak mera- Maya, Gudeanın ayaklarına kapaıt' 

kına düşen yerl~ler saray kapısına top- dı: 
landılar . - Müsaade ediniz de kendi cezaı:ıt' 

-Yurdumuza gelen uğursuzlukla- kendim vereyim, mellal Ben suçu01
11 

rın çoğu bu ölüm cezalarından geliyor. biliyorum. Siz beni (Ölüm ku;r.usu) 116 

Maya öldürülecek bir adam değildir. atsanız bile, ben oradan da kaçıp kıır· 
Diye bağrışmağa başladılar. tulmanın yolunu bilirim. Halbuki ke~· 
G.udea sarayın taraçasına çıktı.. di kendimi öldürürsem, insanlar bır 
Ve yüksek sesle halka cevap verdi: dahabenden hiç bir fenalık görmeılet·· 
- Sumerlilerin en çok sevilen kah- ve ben müebbeden ölürüm. 

ramanlarından birini benim haber im Gudea: 
olmadan (Ölüm kuyusu)na attırmağa - Peki, dedi, müsaade ediyorttıtl• 
sebeb olan bir adam elinize geçerse ne Kendini nasıl öldüreceksin ~ 
yaparsınız~ Maya başını yerden kaldırdı: J,iı 

Yerliler hayret le birbirlerine bakış· - Sarayın önündeki meydana 
ttlar.. çukur kazılmasını emredinizl d' 

Ve hep bir ağızdan bağırdılar: Cudea saray muhafızına meydaıt 
- Onu elbirliğile parçalardık.. bir çukur kazdırılmasını emretti. 

- O halde ne diye toplandınız bu- Çukur kazıldı .. 
raya? Haydi, gidiniz .. (Maya)yı bulup Maya çırçıplak soyundu .• 
parçalayınızl önündeki meydanda kazılan 

U '1 1 kl k k girdi.· 
r u ar yumru arını sı ara saray Ve saray muhafıziarına seslendi: .. , 

önünden ayrıldılar. ~ - Başımı dişarıda bırakınız ve 
Bu hadise gösteriyordu ki, Tan zer 

nihayet başına gelenleri krala anlat • cudümü toprakla örtünüzi t~ 
Mayanın vücudünü toprakla ört 

mışh. 

Gudea, bu hikayeyi dinledikten 
sonra, kendisinin bile ağır bir hüküm 
vermekten çekindiği Tanzer hakkında 
Mayanın yaptığı işi elbette affedemez· 

o 

·BIRE, 
1000 

ler. ~k 
Şimdi ihtiyar sihirbazın başı, kjjçtl 

bir karpuz gibi yerde duruyordu ... ~ 
~ı;ı.ıll 

Maya saray muhafızlarının yu 
dikkatle baktı: ~ 

- Şurada duran torbamı açınıt·· 
içindekileri başıma boşaltınız! r 

··k tO 
Maya saraya gelirken bir küçu t' 

b . . . T b . . d ıe t{B a getırmıştı. or anın ıçın e ı 

dt? Bunu hiç kimse bilmiyordu. . .. e 
. b" }er'" Muhafızlar tereddütle bır ır • 

rllsıll 
bakı~ırken, Gudea sarayın tarar 
dan bağırdı: 

- Maya ne istiyorsa verinizi et' 
Kralın emri üzerine rnuhafızlar y V 

de duran torbayı aldılar .. Mayanıll 
kumetinin hoşuna gitmiyordu. Bom • 
baydcı lngilizçe olarak intişar eden ga.· 

zete cr ; bu karınakarışık tehaci.ımün 
bazı kazalara sebeb olacağından bah
sederek, bazı tedbirler ittihazından 
bahsediyordu. 

.TARLADlR şında açıp boşalttılar.: ~ot· 
Tanrım, bu ne müthiş , bu rı e 

kunç bir ölüm SahnP_siydiJ rvf)"• 
Torbanın içinden birdenbire .;ta• 

nın başına yüzlerce akrep dökülrt1ı.J ,.e 
Mayanın başı akreplerle sarıJdı·~ll' 

yüzü gözü görünmez oldu. Biraı 

Geminin etra fında, bir çok resrr.i 
istimbotlar ve kol sandalları dolaşıyor; 
Bu hücumu seyreltmek için tedbirler 
alıyordu. Fakat, halkın coşkun hissi
yahnın önüne geçilemiyordu. 

* Daha ertesi gün, (cuma) idi ... Ku-
ma ndan Osman bey, mahalli hiiku • 
met inin siyasi endişe ve telaşını his 
etmel;le beraber; {Türk dostları) nı 

nemnun etmek için küçük bir göste
İş yapmağa karar vermişti. 

B3har çiçekleri gibi pembeyaz giy
dirilmiş olan efrat ile zabi tanı muhte
lif gu,.uplara ayırarak, Bombayın muh
telif yerlerindeki büyi.ık camilere gön
dern.,işti. 

Büyük bir sükun ve intizam içinde 
lcaraya çıkan bu tertemiz Türk bahri· 
yeliJ,..~i, derhal Türk dostları tarafın
dan i 1ata edilmişlerdi. Halkın alkışiarı 
aras• ı,da büyiik bir vekar ve ciddiyet
le geeerek tayin edilen camilere git • 
mişlcrd i . 

N mazdan sonra, bu askerlerin et
ra fını binlerce hılk almıştı. Saatlerce 
aüre bir kucak laşma başlamıştı ... Bu 
:;u .. · le, muhabbet hislerini tatmin 
ede. . yenler; Türk bahriyelileri ni ev-

.,--
,. 

.... ~ 1 ,, 

ra bir boğuk ses i şitildi: kBIB' 
- Çu-Çenler kendileri için ~f ,.oşıı 

randan daha çok zalimdirler. On 
9 

korkunuz! 
9

r) 

(Ark~.!/: 

r 
Nöbetçi 

•. . 

Eczaneler .,,. 
fll" Buıece nöbetçi olan eczaneler 

dır: 
l'ltanbul cihetindckiler: ~tti! • 
Aksarayda: (Ziya Nuri) , BC);reıııl ' 

(Haydar ), Fcnerde: CVJtaU>. ~ (J\rtf'• 
ni nde : (Nazım>, KaragüınruktE' b:ı.Şind• 
S~mntyada: (Teotllos) , şezade l\tıııfl1pı~ 
(Unlversite ı , Eyüp tc : (Hlknlcı ~ur;ilı:. 
Emlnönünde : {Mehmet Kazıın>. cJ\bdt11 

pazarda: (YorgD, Alemdnrdıı : 
kadlr> , Bakırköy: (Merkez>. , 
Beyoğlu cilıetindckilcr: ) 'ftpt 
İstiklfll caddesinde: (Deııasud!l ',ıt(ISC"' 

~ de· ıı· 
başında : CKinyol}), Ka rakoY .. cı.Jfll() , 
vln HUsnü ı İstlklal cııddeslndC · ,.,)' 1Jt • • ıy::L•· 
clynnl , Pan~~ıtıdn: ( Nargııcc 
şlktaştn : ı N,l•! Hn lltı. ,.. 

Boğ:uiçi ve Adatarda: r<fe : ( . 
Üskudarda : (Scliıniye), sarı;:~ı.dt 

1 saf). Büyükadnda ( Halk }, 
1 

ı Halk) . 
1'---------~ 



... _ 
ı ila:1ları 1 

Esas No. sı Mevkii ve Nev'i Depozito 

263 Küçük Çekmece ve Isparta Kule civarında otuz bir 
tapu senedile mutaaarrıf olduğumuz Tahtakale 
Çiftliği. 2700 L. 

(Tapu senetlerinde yazılı hudutlar mucibince) 

Tafsilatı yukanda yazılı çiftlik, p~in para ile ve kapalı zarf usulile art
tınnaya konulmuştur. ihalesi 26 mart 937 tarihine tesadüf eden cuma gÜ· 
nü saat 1 O da :şu bemizde yapılacaktır. 

Istektilerin ~ubemize müracaatla bir lira mukabilinde birer fVlname ala
rak farlnamede yazılı hükümler dairesinde teklif mektuplannı o gün aaat 
10 na kadar fUbemize vermeleri. 

Satılı k Çiftlik 
Esas No. sı Mevkii ve Nev'i Dtpozito 

222 Küçük Çelmıecede içinde muhtelif binaları havi otuz 
altı tapu ve senedile mutasarrıf olduğumuz Alibey 
Çiftliği 

(Tapu senetlerinde yazılı hudutlar mucibince) 
4140 L. 

TafsiLib yukarıda yazılı çiftlik, p~in pnra ile ve kapalı zarf usulile art· 
tırmaya konulmuttur. Ihalesi 26 mart 1937 tarihine tesadüf eden cuma 
günü saat 10 da fUbemizde yapılacaktır. 

Istekiiierin 'ubemiz.e mü.ıacaatla tafsiliit ve bir lira mukabilinde birer 
tartname alarak tartnarnede yazılı hükümler dairesinde teklif mektupları-
nı o gün saat 1 O na kadar şu bemize vermeleri. 469 

·----··-
evlet De i yolla ı ve Limanları 
şlet e Umu üd .. lüğ··nden: 

ı - Hareket ve münakalat servisimi..ı: için müsabaka ile en az orta tahsi& bitir· 
1n.iı olanlardan istasyon memur namzedi elınacala:ır. 

2 - Müsabaka imtihanı Sirkcci, Haydarpa"', Ankara, Kayseri, Adanıt. Malat
Ja, Afyon, Balıkesir, İzmir, Mudanya, Erzurum ifletme merkezlerinde yapılacaktır. 

3 - Müsabaka imtihanı: Fen bilgisi, hesap, hendese, memleket coğrafyası ve 

Yabancı lisanlardan yapılacaktır. Yabancı dil veya lise derecesindeki taluil ayni 
ııotlann kazanılması halinde tercih hakkını verir. 

4 - Müsabakaya qtirak edebilmek için talipterin bulunduklan i,Ietme mmteka 

nıüdürlüldcrine aıağadaki fakralarda yazıla faıt~lara ait vesaiki ve altı§ar vesika fo

toerafa ile beraber pulsuz bil' istida ile müracaat etmeleri eerektir. 
Şartalar: 

A) Türk olmak, 

B) Yaıı ı 8 den apğı ve 28 den (dahil) yuk an olmamak, 

C) En az iki aene içhı askeriilde alikasa bulunmadıitna dair askerlik fU· 
besinden vesikası olmak, 

Ç) İyi hal esbabmdan olduğuna ve devlet hizmetinde çaliJtırılmasına mani 

bulunmadağına dair alikadar makamatın musaddak vesikası bulunmak, 
D) Müsabakaya ittirak e:meden evvel idaremiz merkez sahbat bey'etleri ta-

rafından muayene edilerek faal serviste çaliJmaia mani bir ıuna sıhhi 

inu.aı ve hastalıiı olmamak, Jiızundır. 

S - Sahhi muayene vesikası istida verildikten sonra idaremizce temin edilir. 
(Talipler sthhat merkeZierimize davet edilmek suretile muayenderi yaptıralır.) 

6 - Ayni prtlan haiz olup da iyi telgraf muhabereıi bilenler yalnız telıraf. 
tan imtihan edilirler. 

7- En son müracaat tarihi ıo nisan 937 ye kadardır. Bundan sonra Yaki ola

cak müracaatlar muameleye konulmaz. 

8 - Müsabaka imtibaru 17 nisan 937 Cumartesi günü aaat on dörtte )'&pala
C:.&itar. 

9 - Kazananlara tebri 57 lira ücret verilecelı:ı:ir. İsimleri de guetelerle ilin edi
leceği gibi kendilerine aynca. tebliiat yapılacaktır. ( 1 540) 

Umumi MUdUrlUk 

Gümrük MuhafazaO·eneİ Komutanlığı 
İstanbul Satınalma Komisyonundan; ı 

Mo tör Tasınıanan Tutarı İlk teminat 
sn· ıJqn Lira Lira 

lo 275 :!1 
22 ı:l5 ll 
31 400 30 
38 225 17 

ı. - Yuknrıdu numaralan yazı ı dOrt motorun 26/3/1937 Cuma gflnQ saat 
15 de ayrı ayrı nrttırma suretıle satılacalctır. • 

2. - lstekillcrin lik teminat makhU7Jnriyle Gıılntu Çinili Rıhtım Han Birinci 
kattaki konıisynnn g('lmeleri. (1618) -- ..... ________________________________________ _ 

Istanbul Defterdar1ığından : 
Beyo~luııda, FeriköyOnde eski bahçe yeni arpa suyu fabrikası soka~nda 

eskı 16-18, O yeni 23, 25, 23-1, ~3-25- 25-1,14 sııyılı beş ev ve bir ahır ve bir 
1~ktlnın AUı bln altmış altı liıa altını;; yedi kuruş mubammen kıymetli Uçde 
oır hissesi 26-3-937 cuma gann saat 14 de peşin para ve kapalı zarf usulile 
~t~ncaktır. Sntış bedeline istikrazı duhiH ve yOzde beş taizli hazine tahvil-
er, de knbul olunur. Taliplerin % Yedibuçuk pey akçelerini yatırarak ha. 
ıırıayacnklnn mobnrln zarflan arttırma saatinden bir saat evveline kadar 
r~flerdnrlık Mılli EmlAk MOdOrlUıtllnde mOteşekkil satış komisyonuna tevdi 
tyleıııeleri. "M, (1328) 

Kİ'f ABE V 1 
Yerli, yaban&ı bütün kitap, ga
zete ve mecmuaları size ehven 
fia tla temin edebilen modern 
bir mücssesedir. Telefonla dahi 
sipaıi.'i kabul eder: 

Telefon: Ankara 3377 

, _, 
Denizyolları 

IŞLETMESI 
Acentelet:: Karakö7 Köprühap 
Tel. 42362 • Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 ·---- ~---.. Trabzon Postolara 
Pazar, Salı 12 de 
Perşembe 16 da. ' 

lzmlr sür'at posta•• 
Cumartesi lS de 

Mersin Fostalara 
Salı, Perıembe 10 da 
kalkarlar. 

Di§er postalar 
Bartın - Cumarteai, çar • 

tamba 18 de 
lzmit -Pazar, aah, per· 

fembe 9,30 da 

Mudanya - Pazar, Salı, Per· 

Bandınna-

Karabiga 
Ayvalık 
lmroz 

tembe, Cuma 
8,30 da 

Pazartesi, Salı, 
Çarşamba, Per-
tembe, Cumar
tesi 20 de 
Salı, Cuma J 9 da 
Salı, Cuma 1 9 da 
Pazar 9 da 

Trabzon ve Merain postalanna 
kalkq srfinleri yük alınmaz. 

(1545) 

SATIŞ iLA I 
İstanbul Dördüncü fcra Memur.nğurdan: 

2395 7 ikraz numarasite Mukbil tarafından borç alınan ( 900) lira muknbilind 

vakıf paralar müdürlüğüne birinci derecede ipotekli olup paraya çevrlimesine ka· 
rıır verilen ve tamamma yeminli üç ehlivukuf tarafından (2930) lira kaymct tak

dir edihniı olan Boğaziçinde. Büyükderede BüyÜkdere caddeainde eski ıoo, 1921 

ı94 yeni 201, 203, 205 No. lu bir tarafa Mato ve Aleksandr veresesiniu sabilha· 

nesi ve dükkiu ..-e b&lbçea.i ve bir tarafı Kaptan Maiaa zevcesi Françesko aahilha· 

11esi ve lllr taralı Kapta.D Maina bahçesi ve tarafı rabii tariki im ile mahdut ikf 
clükkinı müt:emil bir hap sahilhanenin evsafa &f&i'ıda yazılıdır: 

Evufı urmmü,~i: 

Zemin kat: 205 No. Lı dükkan: Zemini lıryeste tqa ve önü iator kepenklidir. 
203 No. lu dükki.n: Zemini toprak ve tahta kepenklidir. 201 No. hane medha. 

lidir. Zernin kab mermer döıeli büyükçe bir tqlık, bir mrediven altı, bir oda, 
iki mutfak, iki koridordur. 

Birinci kat: Bu kat iki bölük olup birinde iki oda bir bela, diğerinde bir aofa, ild 
oda, bir beli vardır. 

Bina ahtap, diJı yağlı boya olup cephede birinci kaCa bir tahnit vardır. Bahçe· 
nin etrafa kısmen duvar olup içinde bir kuyu ve muhtelif ağaç vardır. Cephe pence• 
releri pancordur. 

Mua~: 348,5 metre murabbaı olup bundan ı88,5 metre murabbaı bina ze
mini, ı60 metre murabbaı bahçedir. 

Yu'karıda eviBf ve hudut ve mesahası gösterilen gayri menkulün tamamı açıli 

erttınnaya konnuq olup f&r'lnamesinin 25/3/937 taribind~n itibaren dairemizel 
herkes tarafından görülebileceği gibi 26/4/937 tarihine müsadif Pazartesi günü aa• 

at ı 4 (on dört) den 16 (on altı) ya kadıır dairemizde açık arttırma ile satalacııktır. 

Arttırma bedeli muhammen kaymetin yüzde :yetmi} betini bulmadağa takdirde aı 

son .ar:tırarun taahhüdü baki kalmak üzere 11/5/937 tarihine müsadif salı günU 
aaat 14 den ı6 ya kadar dairemizde yapalacak ikinci arttırmasında eayrimenkul 

cene muhammen kıymetinin yÜzde 75 ini bulduğu takdirde en son arttırana ihale 
edilecek ve bulmadağa takdirde 2280 numaralı kanun hükümlerine tevfikan sahf 

ıeri bırakılacaktır. Talipterin muhammen kıymetinin yüzde yecij buçuiu nisbetinde 

pey akçesini veya milli bir bankanın ~emi.ıat mektubunu birnil bulunmalara lazım· 

dır. Müterakim vergiler ile vakıf icaresi, ve Belediyeye ait tenviral ve tanz:ifat rü· 
aumu aatıt bedelinden ·ten:ı.ı1 olunacaktır. Taviz bedeli mütteriye aittir. 2004 numa· 
ralı icra ve iflis kanununun ( 126) ıncı maddesinin dördöncü fıkraama tevfik an bo 
gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğ~r alakadaranın ve irtifak bakkt sa· 

hiplerinin bu baklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını, ilan tarihin

den itibaren (20) gün içinde evraka müsbitelerile bildirmeleri, aksi halde haklan 

tapu sicillerile sabit olmadıkça saht bedelinin paylapnasından hariç kalacaklan 

cihetle alakadaranan qbu maddenin mezkiır fıkrasana göre hareket ~tmeleri ve 
daha fazla malümat almak isteyenlerin 936/1500 dosya numaraaile müracaatlan 
ilan olunur. 

lsta!lbul Gümrüğü Başınüdürlüğünden: 
Gllmrnk satışından: 2492 mozat kalınesi 7.0W kilo ';24.20 lira Kazip telli 

Ipek mensucatın 26/3/37 gnnn sıuıt 14 de Jstanuul GOmrn~nnd0ki s11tış sa
lonunda açık arturmalım yapılacaktır. Arttırmaya girtcekaerden ;, nzde yedi 
buçuk pey akçest ve Onvun tezkeresl nranır. {l534J 



GüzeHiğin 

' en b:rinci şarbdır. 

Meyvalardan ve meyvalana özünden yapılmıtbr. Şekersiz meyva 
tuzu tertibi ve şekerli limonlu tampanya tertibi enfesi nefais nevileri 
vardır. Harareti teskin ve mideyi tubib eder. Şerbet ve limonata 
yerine dünyanın her tarafında bu nefi1 tertipler kullanılmaktadır. 
Yüzde beş yüz nisbetinde daha ucuz ve daha leziz ve daha nefis 
olan Hassn ga.ıöz özlerini tercih etmek menfa.atiniz icabıdır. Kava· 
noz içerisinde 25, büyük 35, dört misli 50 kuruştur. Hasan deposu. 
Ankara, İstanbul, Beyoğlu, Eskişehir, Betiktq. 

e 
Nasıl muvaffak Oldum? 

GüzeUiğim asri zamanın bir mucizesile 
0/o 50 nisbetinde artmıştır. 

Cildiın, hemen yan öl
nıUş bir hulde idi. Bu
ruşmuş, solmuş ve ih
tiyarlamıştı. Maama
fih karakterim henuz 
gençti. Daıısı seviyor
dum, fa'kat hiç kimse 
beni dansa dl\vet etmi
yordu. Bugunnn erkek
leri, .gençligi anyorlar. 

Nıhayet bir cild 
nıOtehassısı He fsti • 
şare ettim. Dedi ki • 
Cildimin cBioceh i en: 
di tera taze tutan kıy-
metli cevheri - azalmıştır. Fen, son 
z,unanlarda «Bioceh i genç hayvan• 
larda gizlenmiş clld hUceyrelerln· 
den istihsal çaresini bulmata mu -
varrak olmuştur. Fen son zaman
larda «Bioceb i gibidir. Bu cevher· 
şim~li cildin!zi beslemek ve gen~ 
leştırmek lçın matıOb nisbet dalre-
sinde Tokalon kreminin terkibinde 
mevcuttur. Vakit kaybetmeden 
bunu tecrnbe ettim ve resimlerde 
görOldOkU gibi memnuniyetbahş 
neticeler elde ettim. Sonra bir 
ınikııatlsin çelitti cezbettııtı 'gibi 
cilde son derece yapışma hassası
nı veren busust ve kıymetli mad-

deleri ihtiva eden yeni ve gayet 
ince bir pudra kullandım. Hemen 
hemen gaynmer'i olup sudan, ya~
murdan ve tagayyOratı havaiye
den kat'iyen mnteesslr olmadı~ı 
Için banyoııuzu alırken veya sıcak 
bir salonda dans ederek terlese
nlz bile yuznnnzde sabit kalır. Bu 
yeni pudranm şayafn hayret ve 
orijinal renkleri vardır. Bu cazip 
keşif pek bOyUk ve malt fedakar
lıkJarla Tokalon mOess~sesi tara
fından temin edilmiştir. Ve Tok'ft':" 
lon pudrasına kanştırılmıştır. Her 
yerde Tokalon krem ve pudrasını 
arayınız. 

Binlerce Tokalon mQşterisinden mnessesemize mek
tup y~anların mtışahedeleri, keııdillainden gelen ve 
kıymetli delillerdir: 

(Krem ve pudralannızı kullanmak sureuıe ynznno-
znn dOz ve pUrOssOz hale geldil'fnl gördO::n. Bu hal 
arkadaşlarıının blle nazarı dikkatini. celbettl. ) 

M. F. S. M. Buraa 

(Tokalon kreminin yazdeki kabarcıklar için çok 
istifadesini gördUm. Bu krem ve eşsiz pudralannız 
sayesinde dOzgOn ve beyaz bir cilde malik oldum.) 

Z. B. M. H. O • • • • Fataa 

Mektupların asılları dosyalarımııda saklıdır. 

Kayıp -Üniversite Fen Fakültesinden 

aldığım hüviyet cüzdanımı kaybettim. Ye
nisini çıkaracağımdan eskisinin hükmli 

Joktur. 825 
991 Hakkı Gürkala 

Son Posta 1\latbaası ______ ...... __ 
Ne~riyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGİL 
S. Ragıp EMEÇ 

Kanzuk Pastilleri 
KULLANlNlZ! 

Sizi nezJe ve öksOrOkten korur. 
Bo~aı ve akcitter nahiyelerini te
mizlE>' 

Agız kokusunu giderir. Ses kı
sıklı~nı açar, yolculukta, tozlu ve 
mıkroplu yerlerde, yıt~murlu, rOz
gılrlı, sisli havalarda 

KANZUK PASTiLLERi 
KULLANlNlZ! 

İngiliz Kanzuk Eczanesi 
Beyo~lu - lsta ıbul 

BELSOGUKLUGU 
VE FRENGiYE YAKALANMAMAK 

tÇiN EN iYi iLAÇ 

PROTEJiN. dir 
50 K~Ş. HER ECZANEDE BULUNUR. 

M üstarn el B U Z 
maklneal aran1yor 

Ellerinde bulunup ta aatmak 
i1teyenler Galatada Mahmudiye 
cadde.sinde No. 44 e müracaat
lan. (824) 

/{ESER 

DAiMON Fenerleri 

ı 

Meraklılarına Müjde: 
so 

fenerleri gelmiştir. 
Iyi •t•k almak Için yaln•z 

D A İ M O N Pille ri 
ile 

DA tM O N Ampullarını 
kullanınız, ve her yerde D A İ M O N 

markasına dikkat edininz. 

lstanbul Belediyesi ilanları 

ı - ıso 
ısı - 365 
366- 650 
651 - 725 
726- 858 

22/MarV1937 
23 
24 
25 
26 

Pazartesi 
Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 

] 

Belediyeden aylık alan emekli ve öksnzlerin Mart 1937 oç aylık maaşlal1 
yukarıda yazılı günlerde aylık cUzdanlanndaki tediye sıra sayılanna göre 
Ziraat Bankasından verilecektir. Aylık sahiplerinin moracaatlan IlAn oıunut· 

(B.) (1626} 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
6. c1 ketlde 11/ Nisan /1937 dedlr. 

BUyük ikramiye: 200.000 liradır ..• 
Aynca: 40.000, 25.000, 20.000 15.00J, 10.000 Uralık ikrami· 

yelerle (50.000 ve 200.000) liralık iki adet mükAfat yardır. 

DIKKAT: 
Bilet alan berku 7 1 Nisan /937 günü aktamına 

biletini deği1tirmi1 bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı aakıt olar ... 

ADEMi iKTiDAR 
BELGEYŞ İÖ 

Tabietleri , Her eczanede arayınız. (Posta kutu.su ) 1255 Hormobin Galata ls tan~~ 

Oksorenlera: K.ATRAN BAKlll BKBBJI 


