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Ankara ziyaretinin neticeleri 

1 ltalga İngi/terege meydan okugor 
Balkanlarda si asi • • • 
temaslar 

lsmet lnönü Belgrad ve Bükreşizigaret edecek. KIZildenize niÇin gitti? 
Romanya Başvekili de Ankaraya gelecek 

Tevfik Rüştü Arasın Rumen i'azetecilerine, 
B. Antoneskonun 2azetemize mühim beyanatları 

Bayan Antonesko kadmlar1m1zdan hayranlikia bahsediyor 

B. Antoneakonun d6nk6 ziyaretleriDe ait iki iııbba 

Yapılan tahkimata bakanlar "İngilterenin Hindistan 
yolu Akdenizden sonra Kızıldenizde de 

kesilmek isteniyor , diyorlar 

~:··~~:~~;~~:"-""'""'"! 
Hikmet dersleri, 

BUkreş gazeteleri Büyük 
Onderin yüksek düşüncelerini 

iri harflerle neşrettiler 
Bükreş, 20 (A.A.) - Bütün gaze· 

~ler, büyük harfler ve büyük başlık 
larla Atatürkün Ankara Palastaki be 
yanatını he§retmi§lerdir. 

Adevrul gazetesi: eReisicumhur A. 
tatürkün hikmet dersleri• başlığı ile 
yazdığı uzun bir başmakalede bu be
yanau tefsir ve tahlil etmekte ve A· 
tatürkün devlet ziınamdarlarının va· 
2'Heleri hakkındaki düşüncelerinin 
yüksekliAfni tebarüz ettirmektedir. 
Gazete yazısını Atatürkün Türk • Ru 
mn dostluğundan hararetle bahset -
mit olduğunu kaydederek bitirmekte· 
dir. 

Bay Musalininin Trablus Garp seya 
bati, kendisi istese c:M, istemese de, bü. 
yük mikyast.a hem siyasf, hem askeri, 
hem de bahri bir nümayi~ oldu. 

İtalya Trablus Garbe, bilhassa Ha • 
b~ harbinden sonra fevkalade -ehem· 
miyet veımeğe ~ladL Çünkü bu harp 
esnasında, bilhassa İngilterenin Sü • 
veyş kanalını kapamak ihtimalleri ba§ "'=========== _J gösterdiği vakit, Bay Musolini İngili.ı;· İtalyanın Akdeııizin ortasmdan ba~Ja - --=-- lerin bu tasavvurun.a karşı, Trablus yarak Kızıldenizin miintehasınn kadar 

isınet lnönü 
Londraya Ege · 

vapurile gidiyor 

Garpte vasi mikyasta t.ahşidat yapmış İngilterenin Hindistan yolunu kesrnek 
ve Mısın tehdit suretlerile mukabele. için yaptığı veya yapacağı tahkimatı 
,de bulunmuştu. ( Devamı beşlci •ayfada ) gösterir harita 

Avukatlar ~oplandılar 
Baro Reisi avukatlık kanunu hakkında yapılan 

teşebbüsleri ve alınan neticeleri anlattı 
Ankarada hükUmet ricalimizle te • darpaşa istasyonunda hararetle kar§l• " Kocatepe n muhribi de 

ınaslarda bulunan dost ve müttefik Ro l&.mıflardır. Bir polis müfrezesi aelim gemiye refakat edecek 
ttıanyanın kıymetli Harlciye Nazın B. resmini ifa etmiştir. 
A.ntonesko, mühterem refikası ve mal· Şehirele ıeziııti Mayısın on üçünde Londrada İniil· 
Yetiyle birlikte dün şehrimize dönmüş Yüksek misa.firimiz maiyeti ve mih tere Kralı Altıncı Georges'un taç giy· 
Ve akşam cRomanya• vapuru ile Kös. mandarlan, Valinin' daveti üzerine, ·me meras~inde b~l~acak olan Baş· 
tenceye hnreket etmiştir. kendilerine tahsis edilen motöre bine- vekilimiz ısmet İnonu ve beraberinde 
. Vali ve Belediye Reisi Muhittin "'s· rek doğruca Dolmabahçe sarayına gel. gidecek zevat ıo_ Nisanda buradan ha. 
tündağ, Emniyet direktörü Salih Kılıç, mişler ve sarayı gezmişlerdir. Bundan reket edeceklerdir:. B':': seyahat için he--
§ehrimizin Rumen konsoloshanesi er· sonra misafirlerimiz Fener patrikhane (Devamı 3 uncu sayfada) 
kanı ile diğer yüksek zevat, gazeteciler sini ziyaret etmişler~dir. Patlik Bay ve 
\'e kesif bir halk kitlesi dost nazırı Hay (Devamı ll :inci sayfada) 
-~~============Z:=========-~=-~-==-===z==-=~====~ 

Bir kadının 
Vücudundan 10 

1 

Kilo idrar alındı 
Kızılcahamam, 19 (Hususi) -Ka 

zamızın (lsmet Pa,a) mahallesinde o· 

Dünkii toplantı dan bir intiba 
İstanbul barosu umumi heyetı dün~ lık mesleğine yeni giren l4 avukat, u· 

toplanmış, evvelki toplantının zaptı o- mumi heyete takdim edilmiştir. Baro 
kunup kabul edildikten sonra, avukat (De,·aını 5 inci sayfada) 

turan ve vücudunun her tarafı şişen l ~ ? 
Şerife risminde hi.r kadına hükumet ll • • • • 
doktoru Ihrahim Alp tarafından bir a· .,J ~ ~ ~ • 

(Devamı 3 üncü sayfada) . . • ' ---u---. . . 
- ··w-- · ·-·- · ·- ·- S1zın 1se ·' Son Posta , ya gelerek hodıyemz1 ahmz 

Köylüler ve çiftçiler bugün bayramı kutlulayacaklar' 
toprak bir günlük istirahatc terkedilecek 

Bugün toprak bayramıdır. Toprak tebi bahçesinde de merasim yapılacak· 
b~Yramı, yurdumuzun her tarafında J tır. Civar köylüler merasime davet e· 
~oylü!er ve çiftçiler tarafından mera-l dilmişlerdir. Bu sabah Sirkeciden kal· 
sırnıe kutlulanacaktır. Bu bayram do- kacak 9,40 ve 10,30 trenleri davetli ... 
layısile bugün toprak istirahate terko· leri Yeşilköye götürecektir. Davetliler 
iunacak ve köylüler çalışmıyacaktır. Y~ilköyden hususi otobüslerle Halka 

:Su mün~ebetle Halkalı Ziraat rnek lıya gideceklerdir. (Devamı S üncü Myfada) l 

(Teyze) nin açt1g1 anket 

Beğendiğiniz kadın 
ve erkek tipleri 

nedir? 
Her c:evap gönderenin hediye aldıtı 

••ket büyük bir aliica uyandırdı, ifk 
cevapları netre bupa 8 iacl .. yfada 
devam odiyoruı:. Olmyuauz ve Iii\ do 
cevap yollayııud 

( Y azuı 6 iıaci aayfada ) 



2 Sayfa 

Hergün 

SON. POSTA 

'~--~-~~~~~-----------------------------------------Resimli Makale: ll Vücut yorgunluğu, ruh yorgunluğu .. ll 

(sOz -

Eski zamanlarda insan kolunun yaptığını bugün 
traktör yapıyor. Dimağ kola hakim olmuştur. Fakat 
insan eskisi kadar mes'ut deği'ldir. Çünkü ihtiyaç çoğal
mıştır. Çünkü vücut yerine ruh yorulmaktadır. Ve ru
hun yorgunluğu vücudün yorgunluğundan daha acıdır. 

"\ 

SI EPA J 

Mart 21 

Sözün Kısası 
. ---

lzmitle hayvan 
Mezarlığı 

E. Talu 

•1 zmit belediyesi, hayvanlar İ• 

çin bir mezarlık tesisini düşü• 
nüyormuş; ne mutlu İzmitte eşek o• 
lana!. Bir Istanbul hemşerisi sıfatilQ 
aklıma şu eski fıkra geldi: 

Adamcağızın biri, kış günü, ufali 
bir kasabadan geçiyormuş. Yolun or• 
tasında, kendisini birdenbire köpek• 
ler sarı~ış. 

Herif sağa sola bakıp da imdadın~ 
kimsenin gelmediğini görü!lce, yer~ 

eğilip bir taş almak ve mütecaviz hayw 
vanlara atmak istemiş. 

Fakat ne mümkün}. Yerler buı; 
tutmuş, taşlar, don yüzünden toprakla 
adeta kaynaşmış; bir tanesini bile sö.~ 

küp almak mümkün değil. 
Bunun üzerine, zavallı, başını me• 

yusane sallamıs ve: .. 
- Ne tuhaf memleket 1 demiş. T aŞ4 

ları bağlayıp, köpekleri salıveriyort 
}ayf 

Insanlar, mezarlık bekleyedursun 
lar .. İzmitte hayvaniara mezarlık ya• 
pılıyor ... 

Biliyor musunuz ? 
1 - Irokualar kimlerdtr? 

2 - Octave Feuillet kimdir? 
3 - Khiva şehri nerededir? 

(Cevapları Yarın) 

* Dünkü Suallerin Cevaplan: 
1 - Kazimir ismile Lerustanda 5 

kral hüküm sürmüştür. Bunlardan bi" 
rinci Kazimir 1034 den 1 OSB e, ikinci 
11 79 dan 1194 de, üçüncüsil 133 3 den 
13 70 e, 4 üncüsü 1444 den 1492 ye, 
5 ineisi de 1648 den 1667 ye kadar 
hükümran olmuştur. 

ı - Kabrera adası İspanya Akdcni .. 
zindedir. Balear grup adalarmdan bi • 
ridir. 1 808 de bu ada Fransızların e • 
linde iken 5 sene burası katil ve bır • 
sızlar için bir hapishane olarak kuUa• 
nılmıştır. 

3 - Meşhur İtalyan alimi Galilie 
Pis şehrinde doğmuş, 78 yaşında kÖf 
olarak ölmiliitür. 



21 Mart SON POS T ~ 

İspanyada Cumhuriyetçiler 
yeni muvaffakiyeller kazandı 

Kontrol işi tekrar sarpa sarıgor. Sovyetler anlaşmada 
ladilat yapılmasını ·istiyorlar 

l smet lnönü 
Londraga Ege 
Vapurile gidi!JOr 

(Baştarafı 1 inci sayfad:ı) 
yetimize Ege vapuru tahsis edilmişlir. 1 Kocatepe muhribimiz Egeye refaka~ e
decektir. Merasım e.:masında yapılacak 
geçit resmine Riyaseticumhur muhafız 
kıtaatı, kumandanları İsmail Hakkı ile 
beraber iştirak edecektır. Muhafız kıta 
atı da Ege vapuru ile gidıp gelecektır. 

Bir kadının 
Vücudundalı 10 kilo 
idrar alındı 

Sayfa 3 

8 
• Kıt'avi Avrupanın 

en hassas noktası 
• Garbi Avrupa 
misakı 

Yazan : S elim R agrp 

B ugün, siyasi noktai nazardan kıt· 

avi Avrupanın en nazik mes"le 
sini, Alman - Çekos!ovak münascb~ .n (Ba~tarafı 1 iı~~i sa~·fatla) k d 

Madrid 20 -Saat 23 de Cumbu- Salamanka 20 (A.A.) - Buraya ya davet etmiştir. Buna sebep Edene meliyat yapılmıştır. Uç aydanberi mü- Bd~n doğ_ant fi_ıli lvazkıyetk tlcl~ ·eilt/e~ri~ı ~· 
· R f k l"d ··h· . , ır nevı avız o ara e a •y • ,--rıyetçi kuvvetlerin ak~am üzeri Na- gelen aon haberlere nazaran Franko Sovyet usyanın ev aa e mu mı temadıyen ıstırap ç~.:.':n ve her t<naft selesini halletmeye teşebbüs etme ;i, 

Va( Potro'ya ııirdikleri haber verilmek- kuvvetlerinin erkanıharbiyesi, Gua· 1 tobli-ğatta bulunmu~ olm~sıdır. Aldı- ı;;işen kadın son zamanlarda _göz ka- Çckoslovakyanın da, durumun nez?_l ... c

ledir. dalajara üzerine yapılan ileri hareketi iım haberlere göre. Sovyetler, '!!pan- paklarını kımıldatamıyacak. bır taraf-I tın i anlamış olmasına atfedilebilir. o·~-
Bu mevki asilerin son taarruzla- durduracaktır. ı yanın kontrolü hakkındaki anlaşma- tan öteki tarafa dönemiyecek, hatta la denberi iddia edilegelen bir vakıadır 

tında Cumhuriyetçiler cephesini yar- Paris 20 (A.A.) - Ispanya hadi- dan fevkalade memnuniyetsizlik gös- kırdı söyleyemiyecek bir hale gelmiş-ı ki Çekoslovakyada muhtelif ekaJiiyct· 
..dıkları noktadır. seleri bugün gazetelerde uzun uzadı- termekte ve çok mühim tadilat yapıl- ti. lerin vaziyetleri, halli icap eden bir 

Madrid 20 (A.A.) - Hükumet ya mevzuu bahsolmaktadır. masını istemektedir. Kadın bu elim va:ziyeti doktora muadele halinde durmaktadır. Hatta, 
ku\'vetleri, yürüyüşlerine devam ede- Figaro'nun Londra muhabiri bil - Sovyet notası pazartesiye tetkik o- göstermekten her nedense çekinmi~. bunlarını büyük harpten bugüne ka-
,.. k B h ' 2- k"I · ı· d · k d r _ı h · d k b ı · dar on altı sene geçmiş olmasına rağ-•e ri uega nın 1 ı ometre şıma ı irıyor: lunaca sa a Laen, ·notanın e emmı.· j o tor diğer ir vasıta i e vazıyetten 
tarkisindeki Nava(potro'yu zaptetmif- B. Eden Alman, Fransız, halyan yetine binaen derhal alakadar dt",·] et-

1 
haberdar edilmiş ve nihayet ameliya.ta men Çekçeyi konuşmak istememeleri, 

1 bu davanın ne had bir şekil almış rl-erdir. ve Sovyet elçilerini alelacele toplantı- lere tebliğine lüzum görmüştür. 1 karar verilmiştir. Ameliyat neticesin-

--.----~--~=-----~==----~=----~~==~-------------=-=-------------------
Almanya ile Avusturyanın Almanya da , 

.d Id Londraga hey et 
arası yenı en açı I Göndermiyar mu 

Vigana gazeteleri, Beriine karşı şiddetli 
!isan kullanmıga başladılar 

bir 

Viyana 20 (A.A.) - Avustur• Neues Wiener Journal, bu gibi ha· 

Ingiltere taç giyme mera
s imine Göring'in gönderil

menıesini talep etrn iş tıı - Alman münasebetlerinin gergin- berierin neşredilmesini 11 temmuz ta

lı~i. bilhassa matbuatta gittikçe müte· rihli Avusturya - Alman itilafına kar· Paris 20 (A.A.) _ Havas ajan· 
bariz bir şekilde görülmektedir. fı bariz bir taarruz mahiyetinde telak- sının iyi bir membadan öğrendiğine 
. Bu sabah çıkan Viyana gazeteleri, ki etmektedir. göre, Ingiltere hariciye nezareti Al-
1\lrnanyaya karşı Berlin ile Viyana a- News 'Wiener şunları ilave ediyor: man harici ye nezareti nezdinde cizli 
:t~sındaki ciddi gerginlik zamanını ha- ((Avusturya gazetelerinin, bolşe- bir teşebbüste bulunarak müfrit sol 
tırlatan mutaarrız bir !isan kullan- vizmi tenkit etmek hakları kadar Hit- cenah fırkalarının g~neral Göring'e 
~aktadırlar. lerizmi de tenkit etmek hakları var- karşı duydukları husumet dotayısile 

Gazeteler ekseriyetle Alman mat- dır. Avusturya gazetelerinin başka bir taç giyme merasiminde generalın, Al
buatı tarafından Avusturya hakkında hakları da Alman milletini muvakkat- man hükumetini temsil etmemesini is
~.aa edilen kasde müstenit haberlerin Hitlerizm rejimi ile tevem telakki et· temiştir. 
ır listesini neşretmektedirler. meyebilmektir.)> Zannedildiğine göre Ingiltere hü-

•• • N h kumeti Almanyanın Von eurat ta-

duğunun bir delilidir. Mamafilı, birkaç 
de kadından 1 O kilodan fazla idrar a· gün var ki durumun sertliği bır mikdar 
lınmıştır. Ancak bu muvaffakiyet]i yumuşamış ve Berlinle Prag arasında 
ameliyattan sonra kadın gözlerini aça- cereyan eden konuşmalar daha düz
bilmi\i, derhal yiyecek isterneğe başla- glin bir hale girmiştir. Fakat Almanya 
mıştır. Ameliyattan sonra kadın mÜ· ile Çckoslovakya arasındnkı münase· 
temadiyen yiyecek istemekte, doktq. bet, öyle bugünden yarına istenilen şek 
run lüzum gösterdiği perbize rağmen le girer cinsten olmadığı içindır ki, bu 
bu arzusunu komşuları rahatsız ede- mıntaka, nihai bir anlaşma vukuuna 

kadar daimi hassasiyetini muhafaza et cek bir surette bağırarak izhar etmek-
mektc herdevam olacaktır. 

tedir. * 
Bu muvaffakiyetli ameliyat kaza· 

mızda günün meselesi olmuştur. 

Toprak Bayramı 
(Baştara(ı 1 inci sayiada) 

Bugün Rumi tarih ile eskı Mart ayı· 
nın dokuzu, kom~u İran milletinin 
Ne\TUZ bayramıdır. Fakat Nevruz, bu 
yıl matem ayı olan Muharrem ayına 
tesadüf ettiğinden İranda ve şehrimiz
de Nevruz merasimi yapılmıyacaktır. 

Nevruz, ilkbaharın ilk günü sayılır. 
Eskiden Nevruziye denilen kırmızı bir 
şekerleme yemek, hemen her eve adet
tL 

Garbi Avrupanın siyast vaziyetini 
karşılamak üzere yapılması düşünü • 

ı 
len misakın, Al· 

Garbt A vrupa manyn ve İtalya 
misakl tarafından veri • 

]en cevaplardan 

A merikadaki 
nıektep faciası 

Petro) ve benzin rafandan temsil edilmesini teklif ede-

h cektir. 8 dlkan Ekonomik 
in isarı Führer, bu teklifi kabul etmediği K onseyinin çalışroaları 

sonra bir hayli güçleşmiş olduğu umu· 
mun malumu olan bir hakikattir. Bun
dan ötürüdür ki. bu misakın, ebediyen 
oktedilememesi de, bir ihtimal olarak 
gözönünde tutulabilir. Bu vaziyetten 
en çok müteessir olan Belçıka olduğu 
gibi, muhtelif meseleler karşısında 
muhtelif tedbirler almak vaziyetinde 
olan İngiltere de, bu halden çok sıkı
lan devlettir. Çünkü, başında bır hayli 
gaileli iş vardır ve bu misakın akdiy
ae, lbiThassa Gai'bi Avrupada, başlıc:ı 
rakip devletleri k1skıvrak bağlamış o
lacak ve kendisi de, öbür ta-rnfıan, ken 
di işlerinin tedvirine bakacaktır. Onun 
sıkılmasının başlıca sebebi, işte budur. 

~ektep binası 30 saniyede Maliye Vekaleti yeni !-anun 
takdirde halyan hükumetinin Gmndi Atina, 20 (Hususi) _ Balkan An-
hakkında tatbik ettiği bir usule İınti~ tantı ekonomi konseyi bugün de ça

yıkılmış projesi h. zırladı salen Von Ribbentrop' a fevkalade se- lı şmaları na devam etmiştir. 
fir ünvanının verilmesi ihtimalden U· Encümenlerin ellerinde bulunan 

New. London 20 (A.A.) - Tex- Ankara, 20 (Hu~usi) - _M~liye zak deği_ld_i_r_. ------- işlerin tetkiki neticelenince bir tebliğ 
lls'ın bütün noktalarından yardımlar Vekaleti petrol ve muştekakı mhısarı neşredilecektir. Selim Rngıp 

~•lınektedir. Doktorlar, 425 kaza kur üzerindeki tetkiklerini bitirmiş ve ka- Romanya Başvekili Konseyin müzakereleri Belgradd~ Balkan Basın Birliği 
~ından ekserisinin kafa tasları par- nunun projesite esbabı mücibesini ha- büyük bir alaka ile takip edilmekte 
"'l 1 p ga gı•tt• Ankara, 20 - Balkan Basın birliği :ı a.nınak suretile öldüklerini ve a- zır amıştır. ra ı olduğu Belgraddan bura gazetelerine b 
~tetl 1 1 Alakah Vekaletlerin mütaleasını Tüık komitesi ugün Ulus gazetesinde !· eri 175 i bulan çocuklar a mua • gelen telgraflardan anlaşılmaktadır. Bay Falih Rıfkı Atayın reisliğinde top 
11ltılerden bir çoklarının yaşamıyacak- aldıktan sonra Vekiller Hey'etine ve- Çekos' ovakya ile Romanya B ) · ı 1 p . . . lanmıştır. Toplantının mevzuu Atina-
Iatını beyan etmişlerdir. rilecektir. Bu kanuna göre pet:ol,. be~ arasında iki taraflı bir eynP mı e arı.s sergı sı da içtima etmiş olan Balkan Antantı 

Binanın civarında bulunan rnek- zin ve diğer müştekakı devletın ınhı- Paris 20 (A.A.) - Echo de Pa- Basın birliğinin verdiği kararlard~m 
~ep müdürü, facianın pek çabuk cere· sarına geçecek ve öyle satılacaktır. mu<thede imzalanıyor ris'nin salahiyettar mahafilden öğren- Türkiyenin hissesine düşenierin tatbi-

an ettiğini söylemiştir. B h k d diğine göre, beyneimiJel Paris sergisi- kı için gereken kararların alınması et~ 
M ir arp arşısin a Bükreş 20 (A.A.) - Başvekil B. nin açılışı 22 mayısa kalmıştır. rafında müzakereler olmuştur. 

k 1 ektep :~O saniyede tamamen yı- T ataresko, refakatinde harbiye müs- ====================-============ 1 
mıştır. j • t• ı Id 
Mektep kazasının, bina altından aponyanın vazıye ı teşan general G atz o uğu ?aldc, bu 

t .T k o() (AA ) D . gün Prag'a hareket etmektedır. Iyi ha-
l eç.en gaz borularında vuku bulan bir o yo / - omenı a- d 

E • • • -: • • • • • her alan mahafil e sanıldığına göre ltı ılaktan ileri geldiği artık tesbit o· Jansı bıldı~ıyor: Meb usan medısı B T k p 'd k" '"'"k 
lt atares onun rag a ı mula ·at-tırnuştur. bütçe encümeninde beyanatta bulunan I · d b"lh R Ç 

ıı=-,:ş.:bahtan Sabaha j 
------ .. 1 d . arı esnasın a ı assa omanya • e· 

~ hariciye nazırı B. Sato ezcum e emış- k l k Romanya F .. 

d ı• . . os ova ya ve - ransa mu-ransa cl ev ı tır kı: nasebetlerinin inkişafı mevzuu bahse-

1( «Japon hükumeti hiç bir zaman 

d 1 • dilecektir. a ı ara yenı herhangi bir harbe sebebiyet verecek Son zamanlarda Rumen siyasi ma-
lı ki Jd değildir. Maamafih bu, başka de\'let- hafilinde, Prag ile Bükreş ve Biikreş •-.a ar veri i ler bir harbe sebebiyet verirlerse J a- k 

ile Paris arasında üçük antant mua-
~ llaris, 20 (A.A.) -Ayan Meclisi ev· ponyanın harekete geçmiyeceği de- hedeleri tamamile kabili telif iki taraf-
ı.. kadınlara medenı· haklar \'ermek u··- me k deg-ildir. Mançurideki vaziyetin, 1 . h d I kd dil . "h . 
o; - ı yenı mua e e er a e mesı ı tı-
tı~~~-hükfunetin medeni kanunda teklif herhangi bir ufak kıvılcımın yangın mali ısrarla mevzuu bahsolunmakta
~t 1~1 tadihltı ikinci kıraatinde kabul tevlit edebileceği kadar gergin olduğu d 
~lttııştir. Bu tudilfıt modern hayatın ka kanaatinde değilim.)> ır. 
(lı tıa temin e tiği mevkii vermektedir. 
llı~~ılata nazaran evli kadm kocasının Tayyareci kadın Erhart 
t1:sa~desini almaksızın medeni haya- kaza geçirdi 
b 1 hutün hususlarından istifade ede· Londra, 20 (Hususl) - Yeni bir re-
k:~cek kazanç sahibi olabilecek, fakat kor uçuşuna çıkan meşhur kadın tay
~l.ı e kocasın n evinde oturmaya mec- yareci A.meliya Erhart, bugün, Hono
~ r 0lacakhı. Bununla beraber bir ko- lulu üzerinden uçarken, yere düşmüş
IJ ~b~arısınm ticaretic iştigaline mani tür. Tayyare ağır surette hasara uğra· 
r tıd l!ecektir. Fakat bu hak koca tara- mışsa da, Ameliya Ve iki arkadaşına 
Gııı an suii tırnal ed.ldiği takdirde, ka- hiç bir zarar gelmemiştir. 
tqJ.t,,tnıhkeın\ e mıiracaat]a serbest bı· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

'··~ı~tır. ' taraftarlarından hepsini tamamiyle 
h nıum kabinesinin \'a7.ivcti memnun edemediği için taraftarları a-
~a . 

~'\t rıs, 20 A..A.) - Matın gazetesi. rasında ayrılma temayülle.rinin gitgide 
lı :un MelJ an Meclisincıc ekseriye artmasının önüne geçemiyeceğini yaz 

Uhara;:ı c•mckte olduğunu ancak maktadır 

Arap ittifakı 
Y emene o ir Irak hey' eti 

gidiyor 
Kahire 20 (A.A.) - Yemen lma

mı Yahyanın nezdine gitmekte olan 
Irak hey'eti buraya gdmiştir. Hey'et, 
Irak ile İbnissuud arasmda imzalanan 
dostluk ve ittifak muahedesine Ye
men in de girmesini temine çalışacak
tır. Bu muahede bir Arap ittifakı olup 
bir harp veya ihtilal vukuunda karşı· 
lıklı yardım taahhüdünü ihtiva eyle-

1 mektedilj 

Politika 
Kadınları moda havadislerile b:ışbaşa bırakırsak arz üzerindeki bütün 

düşünen insanların en tatlı mcvzu u politikadır. Köy kahvesinden siyasi 
klüplere kadar kademe kademe birden fazla insanın bir araya geldiği 
her yerde geçer dedi kodu metaı budur. 

Şarapta çürütülmüş, dana rozbaini gö\·deye indirdikten sonra yudum 
yudum viskisini içıp kırk iki san timlik pürosunu tüttüren tok diplo· 
matlardan kuru savanı siyah ekmeğine katık edenlere kadar her sınıf 
politikanın cazip dedi kodusuna gönül vermiştir. 

Ne spor hareketlerı, ne edebiyat münakaşaları polıtikanın bu hakimi
yetini paylaşamıyorlar. Yalnız İn gilterede sporla politlika biraz atbaşı 
gidebiliyor. Orada Kral kupası maçları İtalyan Başvekilinin Afrika seya
hatinden daha ehemmiyetlidir. Fakat Beriinde bir Danzig meselesi, Mos· 
kova da Frankonun vazıyeti, ve Pariste Bay Hıtlf>rin bir nutku en iddialı 
milli maçlardan daha mühimdir. 

insanlar doğuşta kavga ve dövüş meraklısıdırlar. Bu meraklarını za
man zaman şeklini değiştiren kanlı mücadelelerle teskin ederler. Biri-
bi:r1ed e boğuşamadıkları zaman I arda kanlı eğlenceler tertip etmesini 
bilirler. Eski Romanın gladyatör1 eri, İspanyanın tureadorlaıı, Şarkın 
kanlı ayinleri• bu heyecan ihtiyacı nın ifadesidir. 

Hayat değiştikçe medeni insaniar heyccan ihtiyaçlarını muhtelif şe·. 
killer le t-eskin etmek usulünü bu] dular. İngilizler, futbolle, Amerikalılar, 
boksla bunu yapabiliyorlar. Fakat dimyanın henüz o dereceye varmamış 
yerlerinde tehlikeli politika mücadc~<;!si revaçtad;.r. 

Anlaşı!ıyor ki dört yıl süren ve on iki ınıiyon insanı yiyip kemiren bü· 
yük haile de bu gittikçe kızı~an heyecanı tatmin etmedi. Yeni he· 
yecrwnları 1 k<irüldeyen poLitika bakalım ne kanlı sahn!'ler hazırlı-
yor ! Bürhau Cahit 
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Türkiye H olanda ticaret anlaşması 

r 
Tramvayda n atliyaniardan birer 

lira ceza almiyor 
1 Vali yarın 

Liman için 
T etkikat yapacak 

Istanbul Emniyet Direktörlüğü ı 
tramvaylar yürürken in ip hinenler, 

tramvaydan atlıyanlar hakkında taki-ı 
bat yapmaya başlamıştır. 

Dün tramvaydan atiayan 300 kişi 
yakalanmış ve bunlardan birer lira ce
za, beş kuruş da pul parası alınmış
tır. Fakat yakalananlar bu cezaları ö
dedikten sonra salıverilmemiş, hepsi 
toplanarak kamyonlarla Emniyet Di
rektörlüğüne götürülmüş, orada Em
niyet Direktörü Salih Kılıç tarafından 
kendilerine nasihat edilmiş , bu hare
ketleri tekerrür ettiği takdirde ikinci 
defa tatbik edilen cezanın daha ağır 
olacağı söylenilmiştir. 

Yakalanan canavar 
değil, Orkinos 

Hayvan dl'niz den çıkarılırken 

Son günlerde balıkhaneye bol mik
tarda orkinos balıkları gelmekte, bun
lar halyan balıkçıları tarafından satın 
alınmaktadır. Dün gelenlerden bir ta
neai 3 • :ı,5 metre uzunluğunda, dört 
yüz kiloya yakın ağırlıktadır. Dünkü 
akşam gazetelerinden bin bunun bir 
canavar olduğunu iddia etmekte ise 
de bu orkinos azınanı bir halıktır. 

ı 

Yarın İstanbul limanının yeri ve 
nhtımın tevsii hakkında Vali ve Be
lediye Reisi Muhittin Üstündafın ne
zareti altında "Ptahallinde tetkikler ya· 
pılacaktır. Bu husus için Ingiliz mü
hendis ve mütehassıslarile teşriki me
sai edileceği cihet1e onların da reyleri
ne müracaat olunacaktır. Liman lda· 
resi Müdürü Raufi Manyas ve Bele
diye Fen işleri Müdürü Hüsnü de ma
hallinde yapılan incelemelere i~tirak 

edeceklerdir. 

IJnlversitede: 

Evvelki i\in Ankarada imzalanan Türkiye - Holandö yenı tıcaret anlaş• 
ması iktısadi mahafilde iyi bir aurette karşılanmıştır. Yukarıdaki resim, ari• 
laşmanın murahhaaımız İktısat Vekl leti müsteşarı Faik Kurtoğlu ile H6' 
landa murahhuı tarahndan imzalanırken çekilmi~tir. 

Dün t.ramvaylarclan allayanlar kar!'lıı.. 
lannda zabıta memurlarıw buldular 

Rektörün heyanab 

Üniversite Rektörü Cemil Bilsel 
Po/iste: 

muhtelif meseleler hakkında kendiaile Deli değilmit 
Çocuk neşriyatı görüşen muharririmize demiştir ki: Defter satarken polisler tarafından 

ı k 
- Münhal bulunan Hukuk Fakül- yakalanan Mustafanın deli olmadığı 

yapı aca tesi Dekanlığını henüz kimseye teklif anl~ılnuş, derhal sarbest bırakılmış-
Kültür Bakanlığı çocuk neşriyatı etmedim. Hepimiz burada bir millet tır. 

ile yakından alakadar olmıya karar ver hizmeti görmekteyiz. Herhangi bir Sultanahmet parkında bir adam 
mi' ve mevcut çocuk eserlerinin kon· profesöre dekanlık vazifesini teklif et· bayıldı ve öldU 

trolu için Bakaniıkça bir komisyon te~ tiğim zaman eğer bir mazereti yoksa Dün Sultanahmet parkında bir ada-
kil edilmi~tir. Komisyon mevcut ço - bu vazifeyi iftiharla kabul edeceğine mm baygın bir halde yattığı görülmüş, 
cuk külliyatını tetkik ettikten sonra eminim. hasta Cerrahpaşa hastahanesine götü
bunlar hakkında bir rapor tanzim ede- Üniversiteye ait bazı meselelerle rülmüş ve oroda, koynundaki nüfus cüz 
rek Bakanlığa sunacaktır. Bundan son pıeşgul olmak üzere Ankaraya gide- damndan Mehmet oğlu Mustafa oldu
ra memleketin çocuk edebiyatını zen- ceğim. Dönüşte İzmir tarikile gelece- ğu anlaşılan bu adam, bir müddet son 
ginleştirmek için şairlerden ve muhar- ğim. ra ölmüştür. Geceyi parkla geçirdiği 
rirlerden mürekkep bir komisyon teş- Bir dershane meselesinden dolayı sanılan Mehmet oğlu Mustafa hiç ifa
kil edilecek ve bunlar yeni çocuk kül- Hukuk Fakültesi talebesi ile Tıb Fa- de veremcmiştir. Adiiye doktoru Salih 
liyatını vücude getireceklerdir. Neşre- kültesi talebelerinin araları açıldığı Ha~im, cesedin morga kaldırılmasına 

kı . d b' t d k lüzum görmüştür. Ceset Morga kaldırıl 
dilen eserler numara ile ve husus! bir ş~ d~n e ır gaze e e çı an yazı yer- mıştır. Otopsi yapılarak, ölümün sebc 
kap kompozisyonu ile tabedilecektir. sız ır. b" ı kk _..:ı · ı kt' . . .. . ı ıa · ıık\.ıa rapor verı eec 1r. 
Bu eserler ilk orta okul kitap odalarına . Ortada vahdet ~-al~nde .bır. unıver-ı Diğer taraftan, müddeiumumi Ü -
Bakaniıkça parasız olarak gönderile - sıte vardır. Ve bu unıversıtenın ders- beyd, tahkikata el koymuştur. 
cek talebeye de kar alınmaksızın sah- haneleri, salonları, enstitüleri, labora~ B' k h k t ld 
1acaktır. Tertip edilecek olan kitapla- tuvarları mevcuttur. Bunlardan bü- ır 8 

ve apa 
1 1 

rın müfredat programlarile ahenktar tün üniversite ve üniversitenin bütün Tavukpazannda Hasanın kahvesi 
olması da gözetilecektir. fakülteleri istifade eder. üzerindeki odalarda kumar oynandlğı 

Bakanlık bundan ba!':ka köy çocuk- Hukuk Fakültesi dershanesinden haber alınmış, kahve1e ve odalarda bir 
,. kaç kişi kumar oynarlarken cürmü 

Toplantılar : -Toros gençler birliği kongresi 
devam ediyor 1 

Evvelki hafta açılan Toros Gençler .Sit" 
llli kongresine dün de Eminönü H&lkevtnd4 
devam edllınJştlr. İdare heyeti ve mürakıptel 
raporu okunmuş, müzakereye batlanmıştll'• 
Müzakere hararetli olmuştur. İdare hcyeU. 
bazı 6enetll yardımlarda bulund~undıı.n J:>ıl 
clhet tenkit edllmlştlr. Bir de senetsiz yar

4 

dıma tesadüf edUmiştir ki bu çok münaıca• 
§ayı muclp olmuştur. Hesaplara Itıraz edff-4 
miştir. Umumi heyet, s Kdnunusanlde ~e" 
rilen balo hesaplarından dolayı da 1d'-re }le• 
yetlnl muahaze etmiştir. İdare heyetının V~ 
dlğl cevaplar, umumi heyeti Ikna etmedi~lll'" 
den hesabo.tın tekrar tetklklne, yeni seçUe~ 
kongre divnnı memur edilmiştir. Gelecek bS.: 
ta kongreye devam edllecekttr. 

Hukukçular gecesi 
Dün gece Park Otel salonlannda tehrlınfZ'" 

de bulunan hukukçular bir e~lenr.e tertiP e~ 
mişler ve geç vakte kadar saml~l bir şeıdl• 
de eClenmlşlerdlr. Toplantıda Hutul': fnJCill,'" 
tes! gençleri, profesörler, avukatlar ve ııi" 
kimler bulunmuştur. ..,-
---··•••••••••••••••••••••••••••••••• .. ··----··-
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ları için ayrı bir seri hazırlamak ÜZ"! - Tıh F akühesinin istifade etmesi yen~ meşhut halinde yakalanmı~lardır. 1 C 
redir. Bu seriyi teşkil edecek olan ki- bir şey değildir. Fakülteler arasındı:ı Ü* lira para ile oyunda istimal edilen 90 
taplarda daha ziyade köy ihtiyaçlarını niversite havasını bozacak hiç bir ge- fi~ ve zarlar müsadere edilmiştir. Kah 
ve köyün hu~usiyetleri göz önünde tu- çimsizlik yoktur. Bu noktayı bilhassa ı ve ve odalar polis tarafından kapatıla- 1 ____ _,_------~------
tulacaktır. tebarüz ettirmek isterim.l> rak mühürlenmiştir. :.AH~;.' ı'MuhaSrrem ~~s~ 

Müteçerrik: Doktor Debre'nin konferansı Mahkemelerde: Jl 11 40 10 oo 
Sigorta pro~üktörlerinio kongresi Üniversite Rektörlüğü tarafından Vapur euuı çalan kamarot 6 o-ı 4 ~ 

Dün saat l4,:JO da Türkiye sigorta lstanbulda konferanıı vermek üzere Deniz işletme idaresine ait (ISadık iJ~.J lki":l ı Akşam ___ -ratsı 
Prodüktörleri birliği Yeni Postane ar- davet olunan Paris Tıb Fakültesi pro~ kasında Reasürans binasında fevkala~ fesörlerinden doktor Debre düu sa- zade)) vapuru kamarot muavini Nu- ·ı v. :::ı. &J. .), u. J. ~ı 

ri, dün sabah, Sultanahmet birinci : o :.9 9 25 :U - l " 
de bir kongre akdetmişlerdir. Kongre- bahki ekspresle şehrimize gelmiş ve R f d - · 1 • ·ı ı ı ı:. .. -, ıs 21 19 62 ~~ sulh ceza hakimi eşit tara ın an tev- .. .. " ., -~ 

Romanya ile bı·r tı·caret anlacması ye idare hey'eti reisi Mustafa Rıfkı doğruca üniversiteye giderek Rektörü _, _ _ ;-:-•. ..... A •••• ··~· E···-·----
Y k if edilmiştir. Nuri, vapurdan 1 O bat- OSMANLI BANKASI 

Yapılacak başkan seçilmiş hükumet komiseri Ad ve Tıb Fakültesi Dekanmı ziyaret et-ı taniye ile çatal, hıçak v. a. aşırmaktan -

Ticaret işleri: 

Yapılacak ti6net anlaşmasının e- nan da kongrede hazır bulunmuştur. miştir. Profesör yarın akşam i k kon- i L A N _ft
1 

N 
· suçludur. ~ 

aaslarını tesbit etmek üzere lktısat Ve- izamnamenin 14 üncü maddesi- feransını verecektir. Osmanlı Bıınkosmın Gnlota. 1dıtıt6" 
k d ı ı k 

.. Çay aşıran çırak mahkum oldu veı 
kaleti müsteşarı Faik Kurtoğlunun ne ar a aş arı zararına o ara muşte- K ültür iş/eri: Mtrl:eıiyesile Beyo~lu Şubesı 111J6 
riyasetinde bir hey'et Romanyaya gi- riye komisyon, hibe, hediye namı al- Çaycı Mehmet Nurinin yanında çı- leri, gelecek Nisanın 1 nci perşe~ııll 

Orman mektebine ilave edilecek kk gnniinden itiharen, aşa~ıda '1 
decektir. Hey'ete Tu'"rkofis Başkanı tında tenzilat yaparak diğer Prodük- rak olarak çalaşan Osman, dü andan u d k b ı kl . b" 1 saa er e açı u unaca ır. dllt 
Bürhan Zihni ve müşavirler refakat törlerin işini ellerinden almağa teşeh- yenı ma ar muhtelif zamanlarda çay aşırmaktan Adi ı saııt !} dım 12 ye ıca 
edecektir. büs eden azaların birlikten çıkarılarak Büyükclerede Orman fakültesine ila- dün sabah Sultanahmet birinci sulh günlerde : • 14 den 16,30 a ' 

Geçen sene Romanya ile 2HH bin tecziye olunmaları hakkında bir fıkra ve olunacak dört yeni binanın inşasına ceza hakimi Reşit tarafından tevkif e- Cumartesi \ 9 d 12 ye ~ başlarunıc:tır. Bu binalarla mü!2temila- günleri ; » 
80 

b .J liralık ihracata mukabil 9ô9 bin liralık ilave edilmiştir. -ı dilmiştir. Osman, topyekun 500 lira şu ~ tına 200 bin lira sariolunacaklır. Fa- MezkOr Bankanın Yenicami tıetı 
ithalat muamelesi yapılmıştır. Başlıca Muhtelif azalar böyle bir miieyyi- kültede halen beş Alman profesör bu- değerinden çay aşırmaktan suçludur. vezn~sinin n<;tK bulundu~u sa~ıtlil' 
gönderdiklerimiz tuzlu ve tuzsuz ha- denin kabulüne zaruret olduğunu izah lunmaktadır. aşaıtırla J!Österildi~i veçhile, 
lık, tütün ve meyvadır. lthalaA tımızın etmişlerdir. Bundan sonra idare hey'- tıı.ıntuı Brıtdı~~tu Şehir .ı'iyatrosu i b kıt olunmuştur. t' Tepebıt~ı Adi ı ı.ad't 
başlıcalarını da kereste, petrol ve hen- etinin 5 den 7 ye ibiağı teklif edilmiş Galatasarayilla r•n .,ehirTıy41İıtOSII drft•n lwnıında gnnıerde : saot 9 dan 16 ya 
zin teşkil eder. ve teklif ka~ul olunarak Merahim Pe- BugOn saat tn.30 da, Cumartesi ı ~ 
Fındık satış kooperatifleri kurulacak ra ile Aram Arslan idare hey'etine se- müzik gecesi akş·ım saat 20.30 da gllnleri : D 9dan _ı_~--~~ 

Fındık mıntakalarımızda ticari tet- çilmişlerdir. yedek azalığa da Morko Galatasaray klühii 23 Mart Salı ak- KRAL Li R -. ·- . -·. --~ -~ t ·ı 1 k v · 'h 1 ı 1 Yazan; Shıtkespeare Neşriya ~ 
k

ikierde bulunmak üzere yakında An- ı e za aron ıntı ap o unmuş ar- saım saat 21 de Fransız tiyntrosunt a ~ ~ 'fOrkçeye çevıren: ı 

karadan fstanbula bir hey'et gelecek- dır. Bundan sonra büyüklere şükran bir müzik gecesi tertip etmiştir. San'· Seııiha B6d.i 1.'arih kurumunun belideli 1 pııııs•. 
tir. Bu hey"et ayni hafta içinde Sam- tel~raf~ar.ı çekilerek kongreye nihayet atkir Refik Yaltkaya tarafından \'Cti- Frllnsıt uyıtLCO,jll Türk tarih kurumu, bundan bÖY;undllı-

.• "h h k t ed kt' verılmı!':tır. lecek olan bu piyano Resitali. musiki tazaman neşretmek karanndda •bet•rıııl~.~ 
auna muteveccı en are e ece ır. " Op;:ırJt kısımnda ilk belletenlnl (bülten> vücu e o bir JJr" 

( k ı ı Yalova k ı ı mei·aklılan i,.in kaçırıhnıyac:ık bir fır- J> t 1· 30 d ç ,_ netts ~ ktıaat Vekaleti ihracatı teş i at andır- ap ı ca arı 3 •tıgUn saa a. · a ve tevzı etmeye başlam~tır. o.. btl ·~ 
ma bürosu müdürü Servet ve bir Al- Ankaradan lstanbual gelen Akay sathr. akşam sıtat 20,3() du kı, loymetll malflmcıtıa tntı~r ed:11ell1" 

M· d.. · Ce ·ı y 1 k · .... • • ' • ·•••· ·----·- S A Z C A Z metU eser her Türk tarafından 
man mütehassıs hey'et1e beraberdir. ü uru mı • a ova apiıcaları sıh- MeviOd gözden geçlrllmclldlr. ~ 
fındık mıntakalarımızda satııı koope- hat direktör_ü N_ ih.ad Nejat . ile ~rıa· her· ==- ~ 

T y 1 c Tahran biiyiik elçimiz Bay Enis A- .. T o R K' te ı" kı" f k ı Ad r·ı b" d 
N t b h ı kaygcnin kızı Jale Akaygenin rn u i~in '-•A••s ALSErS cH•RL~& YANEL ratifleri kurulacaktır. Hey'et, satış ko- a_ovaya gıtmıştır. e:nıl v.e N_ı_had h r . ev a a e ı m ır en -

operatif yerlerini de tesbı"t edecektı'r. eıa a ar ay arının gırmesı rnunn- 22 r• n DANIE~LLE~ DARRIEU-.~ Mart Pazartesi giinü c.iğle nnm:ızıııı B ltı.ITTE HO ~~ .. EY ,. 
sebetile yeniden yapılmakta olan inşa- "..,. Düzaltiyoruz miiteakıp Teşvikiye camiinde nıcvlfıcl A.mHııca 

217 
Ya:.ŞIL:Frar01sız0caMI~O atı ve halihazır vaziyeti gözden ge~ire- okutturulacağından arzu eden lıilciim· 

1 
SA VOY OTEL 

Merhum Miralay Bay Burh:ıneddlnln ceklerdir. Yalova kaplıcaları yakında ı k b .ıı- }a t 'fl · · ı #i ..... kerimesi ve İ4 Bankası müdürü Bny Yusuf c ı: ra a ve u.ust nn eşrı erı rıen HEyccnn ve merak filmi IJissi ve muhteşem ı•~e 
Ziya önt.şln baldızı Bayan şükranla vüzera- açılacaktır. olunur. '-... tınveten Ekl( r dnnya tınberieri Bngllıı saut 11 de tcıızlliltlt nati 

dan Zlycı Paşa batldl ve Harlclye mühlm- ~--•••••••••••••.:;•••• 
me knleml müdürü merhum Bay All Nlha
dın o~ıu Semlh Tancanın nlkflhlnrmm lcro. 
edilmiş oldu~unu dünkü nüshnn.ızda blldlr
di~mlz sırnda Hcırlc.lye memuru B~y All Nl- 1 

had, sehven Hartciye memuru diye Jmyde- 1 
dllecekken zabıta memuru diye ynzılmıştır.l 

Sugün 

MELEK 
s!nemas1nda 

TashJh ediyoruz. .._ _______ • 

• 
1 KADI ALANI 

N efi s - Zevkli - Güzel ve 
IlAveten: PARAMOUNT DÜNYA 

Meraklı franc:ızca söz~5 fihr. 
HABERLERI Bugün aaat ll de tenzi1atiı 

LORETTA 

FRANCHOT 
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LE KET HABE L 

Bitlis elektriğe, mezbahaya ve 
güzel bir parka kavuşuyor 

Günıüşhacıkögde 
3 hayvan 

al ya lng.lterey e 
meydan okuyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Trablus Garpte o zaman yapılan bu 

tehdidin ise, İngilizler üzerinde mües
sir olduğunu da şimdi anlıyoruz. O za 
manki, İtalyanın Trablus Garbe gön
dermiş olduğu iki üç fırka askerin, ko 
ca İngiliz imparatorluğunu korkutaea
ğına kimse ihtimal \'ermemiştı. Halbu
ki kuvvetli bir İtalyan ordusunun. ava 
rızı tabiiye ile müdalaasma imkan ol
mıyan Mısıra yürümesi, evvel~ İngiliz 
aleyhtarı Mısırlıları ayaklandırmak ~i 

bi büyük bır gaileye sebebiyet vereceği 
gibi, ikinci derecede de, es!ahast fevka 
Inde mükemmel olan bir ordunun, İn
gilizlerin Mısırdaki mahdut kuvvetleri 
tarafından durd.urulamıyacağı <la tabıi 
idi. 

İtalya filosu başkumandanını Kızılde
nize göndermiştir. 

Musavva, malfun olduğu üzere, İtal
yanın Kızıldenizdeki Eritre miistemle
kesinin limanıdır. Asap ise Habeşısta· 
nın limanı idi. Şimdi tabii İtalyanın 
eline geçmiş bulunuyor. Eğer bu ikı li 
man, tahkim edilecek olursa, İngiltere 
nin Hindistan yolu hakikaten büsbü -
tün tehlikeye düşmüş olacaktır. Zaten 
Bay Musalininin senelerden beri tatbık 
ettiği siyaset yüzünden Akdenizin Şark 
tarafı ingil te re için iı d eta bir ( d:kenli 
fıçı ) halini almıştır. Bu yazımızla be.. 
raber koyduğumuz haritaya bir göz gez: 
dirildiği vakit bu iddianın pek yerinde 
olduğu derhal anl~ılır. Bir kere Sicıl 

ya, Pantellfn·ya ve Trablus Garp hattı ~ 
Akdeni:zi ikiye bölüyor. Sonra daha 
Şarkta Tobruk ve Şimalde Rodos ada
ları da hem Süveyş, hem de İngiltere
nin Hayfa limanını tehdıt edebilecek 
birer tayyare ve sefaini harbiye üssü· 
dür. 

Ortamekteb hocası Sadi tale belerine saz dersi veriyor 

Bitlis ( Hususi Muhabirimiz - ları ilk defa ititmit oluyor. Bu muvaf 
den) - Kışın lalezarından ayrılıyo - fakiyetinden 5adi hocamız iatihkakla 
ruz. Buna eseflenmeli miyiz, bilmem .. öğünebilir. Grup, 23 Nisan bayramın 

Havaya, arızaları ve tehlikelerile bir da konser vermek i9in hazırlanmak
Hhararet» karıştı. Boş ve neşeli gün - tadır. Çocuk bayramında büyüklerin 
lerimizde dizierimize kadar içine gö • de neşeli bir gün goçireceği anlaşılı -
mülerek, ellerimizde, birbirirpize at - yor. Buna da imkan verecek olan Sadi 
mak için top yapıp tuttuğumuz kar, dir. Bizim şair, hatip ve çalı~kan Sadi 
sulu bir yayvanlık aldı, Manzara kar- mız. 
ların sıyrıldığı yerlerde yüz gösteren Orta mektep bu hocanın yılmaz ve 
renksiz toprakla, kötü fırçadan çık - tükenmez geyretile yeni bir yüz ak -
mış zevk(ız tablo1ara benziyor. Ne lığı kazanmıştır. 
tam «kış)) ın kendine mahsus edası, Zeki, edip ve haluk bir yeni müdür, 
ne tam baharın tazeli;·en sihri!. Kim anlayışlı, anlatışlı, sevimli ders ho -
bilir: Belki anı1mıya değerli görülme- caları mektebi geçen seneki perişan • 
diği bu iki mevsim ortasına bugiine lığından inanılmaz bir çeviklikle kur • 
kadar ad koyan bile bulunmamıs... tardılar. Bununla beraber geç gelen ki-

Kışı hi tiriyoruz! Mesele budur 1. tapların ve tamtak ır denebilecek hal
Biraz öksürük, biraz, af buyurun, bur de olan laboratuarın yokluklarını ve 
numuz aktı, hafıf tertip grip geçiren- eksiklerini feragatkarlık derecesine 
lerimiz de oldu. Fakat yinede şikaye- yükselen çehrelerile telafi etmişierdir. 
tirniz yok. Hesapsız yüz binlerce se - Tok 
nelerin hırpaladığı~ _ ihtiyar arka
dastan bundan az zararla kurtul
manın imkanı mı vardı zaten. • 

Escısen Bitlis te kış, Rahva gedikie
rinde patlayan amansız fırtınaların 
hışmile korkunç olur, facialar yapar
mış .. Birinci Umumi Müfettiş Abidin 
Özmen'in, çare bulucu elile burada 
kurulan HCan kurtaranlam , iki sene
denberi Bitlise elemli kı~ destanı okut 
maz olmuş .. Bu sene vilayet de, elin
de bulunan imkantarla yolları açtır • 
mıya çalıştı. Kış da nisbeten az karlı 
geçtiği için, şükür allaha, mevsımı 
lcazasız,, belasız atlattık .. 

Şehir içi yollarına da belediye him
met etti. Zannederim Bitlisin iç ve dış 
yolları, ömürlerinde ilk defa bu kı~. in
san elile kardan temizlenmek taliine 
mazhar oldular. 

Bir köylünUn eli uçtu 
Deverekten yazılıyor: Karabaşlı 

köyünden olup evinin önündeki sa
manlığa giden yol üzerindeki büyük 
taşı dinamitle parçalamak isteyen 
Mehmet oğlu Hasan, dinarnitin elinde 
iştiali yüzünden ağır yaralanmış, bir 
eli bileğinden tamamen ayr:lmıştır. 

Bundan başka yüzünün muhtelif yer
lerinde de bereler vardır. 

Iki çocuk bogu!du 
DeYrekten yazılıyor: Aksu kö • 

yünden dört ve beş yaşlarında Ha!it 
ve Aziz isminde iki yavru köylerinden 
geçen ırmakta yıkanıdarken boğul
muşlardır. --------

Bigadaki vak'anın içyilzU 

Hırsızı yakalandı 
Gümüş Haciköy (Hususi) - Hay 

van hırsızlarından Saray öz.lü Kel Ali 
Gümü~ Hacıköy pazarında iki inekle 
3 tosun aatarken görülmüştür. Ken -
disini aramakta olan jandarmalar bu 
satıştan da \!Üphe etmişler, kendisini 
yakalayıp hayvanları nereden ald'ığı
nı araşttrmışlardır. Neticede K el Ali -
nin Merzif.on un Camii cedit mahalle
sinde Arnavut Hasan ve Salihle bir -
leşerek HaYzanın Kemaliye köyün -
den Şükrünün ve Müminin hayvanı~ 
rını çaldığı ve bu hayvanların Şükrü 
ile Mümine ait olduğu anlaşılmıştİr. 
Hırsızların üçü de yaklanmış ve Ad
liyeye Yerilm işlerdir. 

Devrekte üç bayvan hınızı 
mahkUm oldu 

Devrekten yazılıyor: Bundan 

Yakalanan hayvan husızları 

ve çaldıklan hayvanlar 
dört ay evvel geceleyin Eregli hudu
dunu geçerek Devreğİn Öveyıkli kö
yünden 5 sığır çalan İbrahim, Mehmet, 
Tahir namlarında üç şahıs jandarma 
tarafından şiddetle takip olunmuş ve 
çaldıkları hayvanlar ormanda bulun
duktan sonra hırsızlcır da yakalaıımış
lar, adliyeye verilmişlerdi. 

Üç aydanheri devam eden muhu
keme neticelenmiş failierin sabıkaları 
tesbit edilmiş ve bunlardan lbrahim 
10 sene (j ay hapse, Tahir H sene !) 

ay hapse, Mehmet de !J sene 4 ay I.) 
güne mahkum edilmiştir. 

Afyon .erilen bir çocuk öl ~ii 
Müsait zekası, yıpranmamış genç - Aşağıda suretini neşrettiğim:z: mek- Kumlada Halil Şükiirün kızı ve İbrnnlmln 

liğinin gayretine rehperlik eden Suphi tubu aynen neşri talebiyle Istanbul karısı çocugunn afyon \"ermiş, çocuk ölmüş-
Emniyet Müdürlüğünden göndenim.ş· tur. Bu lddıanın doğru olup olmnJıCı tetklk Menteş belediye işlerinde muvaffak edilmektedir. 

olacağına benziyor. Şehir içinde vü • tir: Gemlik hülı:ümet doktorlu,tu 
İstnnbuldn çıkan Son Posta gnzetcsi~in Gemlik hukümt-t doktoru Hnyctor İstnn-

c~düne pek ~i~a.d~ 1üzum . hissed :ı en 2 '2 0~7 ~tic;hıısının birinci sahlfeJinl:ı dör- buln tayin edilmiştir. Serbest Doktor Ziya 
bır parkın tesısı ıçın teşebbüsata geç• d uncu sulunu nd~ fBiguda ~i~ genci cuvey l Kaya Oeml1k hukümet doktoritıJ;'unu fıılıri-
lll · 1 kt "k t . t . k k b" glrdl~i gece oldurduicr) baı; ıı;ı altında bır yen Idare etmektedir. 
. ış. c e rı esısa ı ıçın ır ııı ı.a yazı gorulmiış ve yapılan tahkikatta bu ya- --------
ıstikraza tevessüı etmiş, asri mezba-ı zının tamamen h:ıkikntc aykırı olııp u!dun.iı Istanbul hal idaresin ı· n 
ha inşasında tek söz sahibi olmak için dü~ti bUdirllen Huseyln o~Iu Şertf1ı, tntlh:tr ı 
d ı . d k l B .. . cttı~t tesbit t>dlldı~tnden o sureııf" düzeıtıı- fznır't" l"ra hrzlnet' ~_m ec ıs en arar a mıştır. u uç ış mesl için keyfiyet vilayet kanalı lle ve 161 "' • 1 
93, senesi içinde başarılabildiği tak - 21937 gün, emniyet 251 sayımızla Son Pos- İzmit (Hususi) - lzmit ve: mül-
dirde çok kıymetli hizmetler yapılmış ta gazetesi müdiırlüğune yazıim,ş. vekület.e hakatı müstahsilleri, artık kabzımal 
Ol k D . .. d .. V.. .. k de bu suretle malümat verllmistl. d d d k 1 I 

.aca tır. aıma gor ugumuz ve ta - Bu kere Son Posta gazetesi müdüriü"lunden er in en urtu muş o uyorlar. 
dırle andığımız gibi vilayet de, müza- alınan tarşılıkta yukarıda bahsi r.eçcn y:ı- lzmit meyvalarının Istanbul ((Halıı 
heretile, her faaliyet hamlesine canlı zımız mfidir~·ctinize Ibraz edUmis.~ de mu- idaresi tarafından satılması kararlaştı-
su d k d" hürlfi olmadığından t.nsvlb buyurulmadı~ı l B h l 

rette yar ım etme te ır. bildirilmiştir, Mat.buat kanununun P.hk!ı.mı- rı mıştır. u ususta stanbul Vali ve 
Musiki hocası Sadi tatil günlerinde na göre söz gelişi edilen hlidiscnln Intihar Belediye Reisi Muhittin Üstündağ da 

rnektep çocuklarından bir seçme gru- olarak: ayni gazetenin ayni s~tıınun~a dü- müzaheret edeceğini vadetmiştir. 
d ı . . zeltilmeslne miisnadele:lnlzi rıca eeerinı. r 

Pa saz ers erı verıyor. 4 ,3 937• Çanakkale Emniyet Direkt<iı-ü Bu haber zmit meyvacıları için bü 
Her cinsten bir saz sesini Bitlis ufult N. Arntabn yük bir müjde olacaktır. 

- Adaltiara müjde Ha
lan Bey .. 

Pazar Ola Ha5an Bey Diyor K I : 

••• 1 Nisandan itibaren ··· Adalara \'apurlar ya
rım saatte gidecekmi.ş. 

Hasan Bey - İnanma, ta 
:rihine dikkat etmiyor mu
sun? 

Biz uzaktan bu hakikatleri farkede
miyorduk. İngilizler ise tehlikenin e -
hemmiyetini daha iyi takdir ettikleri 
cihetledir ki, o zaman, İtalyan matbu 
atının ingiltereye çok ağ:f Hifızlarla 
meydan okumasına rağmen. İngiliz hü 
kumeti 90k saburane ve ihtiyatkarane 
hareket mecburiyetinde kalmıştı. 

1 Bay Musolini, Trablus Garbin. Ha -
beş harbi esnasında, İtalyan müdafaa
sı noktai nazarından gördüğü bu hiz
meti anladıktan sonra Trablus Garbe 
büsbütün ehemmiyet verdi, ve Trablu 
sun muhtelif noktalarında deniz ve ha 
va kuvvetleri için istinatgahlar vücu
de getirdi ki, bunlar başlıca Bingazi, 
Trab1us ve Tobrukdadır. 

Hatta Fransız gazetelerinin Roma 
muhabirieri tarafından yazılan yazıla
ra nazaran Trablus bugün, İtalyan er
kanı harbiyesince, doğrudan doğruya 
İtalyanın müdafaasını temin eden en 
rnühim bir ülke ehenuniyet ve mahı
yetini almıştır. 

Trablusun böyle bir müdafaa üssü 
ittihazı ise ancak ingiltereye karşı oln. 
bilir. Çünkü Akdenizde İngiltereden 
başka İtalyanın karşısına çıkınağı dü
şünen devlet yoktur. 

Bay Musolini yalnız Trab!us Garbi 
böyle tahkim etmekle kalmıyarak, son 
zamanlarda, sütun1anmızda birkaç de 
fa me\YlUU bahsettiğimiz (pantellaryaJ 
adasını da tahkim etmeğe karar ver
miş bulunuyor. 
Diğer taraftan İtalyan Başvekili Kı

zıldenizdeki Musavva ve Asap liman
ıarında da ta:hkimat yapmağa azınet

miş gibi görünüyor. Hatta bu azminı 
mcvkii tatbika koymak için bu defa 

Hülasa, Bay Musolini tngilterc içın 
Hindistan yolunu, ta İtalyadan başlaya 
rak Kızıldenizin müntehasma katlar 
geçilmez bir hale getirmek üzere ne 
yapmak kabilse yapmış ve yapmakta
dır. 

İşin en tuhaf ciheti ise, İtalyanın bü 
tün bu işleri hiç te gizli kapaklı yap
maması, hepsini hatta lüzumunaan faz 
la gürültü ile mütemadiyen ifşa ve iliuı 
eylemesidir. 

Bize öyle geliyor ki, İngiltere Napol 
yon devrinden beri, yani takriben bir 
asır ve bir çeyrek asırdan beri hiç bir 
devlet tarafından bu kadar tehdide ma 
ruz kalmamıştır. 

İşin en şayanı dikkat ciheti de, Bay 
Musolinınin İngiltereyi, icabında, can 
evinden vurmağa da azmetmiş gibi gö 
rünmesidir. 

İşte bundan dolayıdır ki biz, İtalya 
nın bu akıl ve hayale sığmaz hazırlık
ları karşısında İngilterenin ~asıl mu· 
kabil tedabir ittihaz edeceğim büyük 
bir merak ile bekliyoruz. ' 

İngilizler bu kuvvet karşısında bo • 
yun eğecek midirler? Hayır! O halde 
ne olacak? İşte kaç defadır söylediği· 
miz üzere Avrupada asıl tehlikeli va 
ziyeti doğuran Bay Hitlerin teslihatın 
dan. İspanyanın kanlı vukuatından zi 
yade, tlta.ıyanm ı'tn!tiJtereye karşı; bu 
meydan okuyuşudur. 

Süleynıan Sıtkı 

·~~------------------

Avukatlar toplandılar 
(Ba~tarafı 1 inci sayfada) 

ikinci reisi Mekkl Hikmet, bu vesile ilP. 
bır söylev vermiş ve bunu müteakıp 
ta, baro birinci reisi Hasan Hayri, avu· 
katlık kanunu hakkında hükı.imetçe h:ı 
zırlanan Hiyihada fiş ve teftiş işleri hu 
susunda, İstanbul barosundan gönderi
len heyetin Ankarada yaptığı temasları 
ve yapılan tadilleri anlatmıştır. Bıl
hassa : 

- Kanun projesinde, teftişin ya btz 
zat Adiiye Vekili veya onun adına en 
büyük Adiiye menturu veya miijetliş
lerı marifetiyle yapılacağı yazılı }di. 
Kongrede baro reisi hakkmda Adiiye 
Vekili veya onun adına mahallin en 
büyuk Adiiye memuru tarafmdan tef
tiş ifası \'C avukatların da ancak inzi
bat meclisleri vasıtasile teftiş~ kabu1 e
dildi. Fiş meselesinde de, hukuk muhı:t 
kerneleri usulünün 444 üncii maddesı 
tatbik olunduğunu kanunun projesine 
göre, hakimler kanununda olduğu gibi, 
her avukat için Temyiz mahkemesinde 
fişler bulunacak ve bu fi~IE!rın yüzde 
elli biri temyiz ettiği davanın reddi ve 
ya müddeti mürurundan dolayı keza
lik reddi suretinde çıkarsa, bu a\•ukat, 
iki sene müddetle tcmyiz mahkemesin 
de avukatlık hakkından mahrum kala 
cak, teker.rürü halinde Temyiz avukat 
lığından büsbütün iskat edileceklı. Bu 
madde de kongrede değiştirildi. Bir a· 
vukat ancak bir senede köti.i niyetle 
beş defa temyiz ederse, temyiz mahke 
mesince nakdi cezaya mahkitm edıle
cek, yukarıki maddede hakkında o za 
man tatbik edilecektir.~ demi~tir. 

na ro birinci reisi Hasan Hayri. 92 7 
senesinden beri hiç bir avuk:ıtın bu ş~
kildc hareket edip te, ceza verarnesi 
lüzumu hasıl olmadığını kayıt ve yeni 
kanunun, meclisin bu devresinde ka -
bul edilmesi m uhtemel olduğunu ilave 

etmiştir. İçtimada mebus a\•ukatlardan 
Adiiye encümeni reisi Münirle Sala -
hatlin Neşet, Hasan Ferit Sadettin Fe . ' 
rit, Ihsan Tavın da hazır bulunarak, 
mesleğe olan merbutiyetlerinı göster • 
diklerine, mensup oldukları baroya 
karşı vazifelerini üa ettiklerine ayrıca 
işaret etmıştir. 

Dünkü toplantıda, yeniden intihap 
ta yapılarak, Hasan Hayri J:~eis, Mekki 
Hikmet ikinqi reis, inzibat rneclısine 
aza olarak ta Beraet Zeki, Ömer Fa . 
ruki, İsmail Tahsin, Yusuİ Sınaı , Ek 
rem İlhami seçilmişlerdir. 

Bu suretle on yediye doğru topl .ntı 
bitmiştir. 

Bu resim sizin mi ? 
Son Posta okuyucuları arasında 

bir eğlence tertip etti: 
Hergün şehrin bir semtinde kalaba

lık bir hark kitlesini gösteren t>ir fo
toğraf çektiriyoruz. Bu fotoğrafı dör -
düncü noter B. Galip Bingöle göster
mekte, içinden tek bir simayı ayır • 
.maktayız. 

Dıkkat ediniz: Bu seçilen sima belki 
sizi. belki bir dostunuzu, belkı uzaktan 
yakından bir tanıdığınızı gösteriyor. 
Mesele basit: Seçilen resmin sahib ida
remize müracaat ettiği zaman kendısi
ne i.ıç liralık bir hediye takdim edile
cektır. Yukarıda gördüğüni.ız iotoğraf 
köprü üstünde çekilmiştir. Çehresi çiz
gi dahiline almmış olan ve bunun büyü 
tülmüş şekli ayrıca yuvariak içinde 
gösterıten Bayan matbaam11.a müraca· 
at ederse hediyesi derhal takdım edi
lecektir. 

Bundan evvel neşrettiğimiz fotoğraf
larda kendilerini tanıyan okuyucula -
rımtZ matbaamıza müracaat ederek 
hedi~·elerini almaktadırlar 
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A ındaki kırışıklardan 
huyu a laşı ırmış? • 

ınsanı 

Riyakarların, vesvesecilerin, m üdekkik insanların, 
felaket karşısında kendilerini kaybetmeyenlerin, 

zayıf iradelilerin alınları nasıl olur? 
İnsanın alnında iki türiii çizgi var·ı 

dır. Bazıları, ba~ın ve derinin porsu· 
masile meyda gelir. Bunlarda mfıı.a 
aranmaz. Diğerleri de insanın huyunu 
suyunu belli eder. 

Hemen şunu ilave ederc1~ söyliyelim 
kı, alındakı çizgıler, avuçtaki çızgiler 

gıbi insanın istikbalde başına gelecel< 
ş<>yleri haber vermez. Bunlar ancak sa 
hibinin ahHikı ve huyu hakkında f:k:r 
ed nmemize yardım ederler. 

Tck ve mütcaddit çizgili alınlar 
Bazı inı:.anların alnında tek bır ç' z('Yi 

v, dır. Bazılarının ise alınla ı çok k rı· 
ş ktır. Alınları kırışık olan kimselerın 
d r ll ere ve relfıketlere giriftar olduk . 
la ını zannetmeyınız. O insanlar da eli· 
ğ 'erinden fazla ıztırap çekmemışler· 

d . Yalnız onlar fazla vesvesel:. insan· 
lardır. Başlarına gelen en ufak bir der 
d. büyütürler. Hayata karşı mukave
metleri gayet azdır. Hadıselen izam 
ederler. da olan insanların alnındaki çizgilere 
Alnında tek çizgisi olan insanlar ise, bakınız: Bu çizgilerin bazıları ufki ve 

hısleri ve düşünceleri daha müteva - diğerleri şakuli ise hemen hükmünü
zindir. zü veriniz! O kendisini kurnaz zanne· 

Onlar, felaketleri iyi karşılamasını, ,den bir insandır. Bütün sözlerınizle 
hayata uymasını, azabı yumuşatmasım ,için için alay eder, hiç birşeye inan
bilirler. Bu itibarla alnında tek bir kı· maz. Her şeyi sathi olarak görür. Faz
nşığı olan adam müteaddit kırışık sa· la derin düşünrneğe lüzum hissetmez. 
lıiplerinden daha kıymetli bir insandır. Bu adamlar ekseriya tabiatçe riyakar-

Eğer alnındaki çizgiler u.fki değil de dırlar. 
§akult olur ve bunlar da muntazam bu· Artık alındaki çizgileri yapan adale 
lunursa, o zatın herhangi bir iş~ derin lerle psikolojik aksülameller arasında· 
derin tetkik etmek hevesinde olduğu· ki rabıta tamamiyle keşfedilmiştır. Bu 
nu anlatır. işi ortaya atan profesör: cAlnınm kı· 

~üphe içi~e yaşay~ların alnı rıştınnız. Sizin kim olduğunu7.u söyli· 
Bır k~ı a.şagıda ve bır kaşı yukarı- yeyim.• diyor. 
........ ·-·····································-······~ --·--··-···-·-........................................... . 
Viganada köpeklere verilen ziyafet 
Ziyafeti veren Kont hakkındaki delilik iddiasına 

karşı kendisini müdaf a etti 

V 
Varşo~anı~lalsn 1 dir. Kont Vislievski hakkındaki dediko 

~:dzengınb' . aı e e· dular büyüyünce gazetelerin birinde şu 
•u• en ınne men . V 

ı K t 
ızahatı vermege mecbur olmuştur: 

sup o an on 
Visnievski geçen .. Evet, ben köpeklere ziyafet verdim. 
gü bir ziyafet Bunda hayret edilecek birşey yok. Her 
ve~i~, bu ziya. kes tek bir hayvana yemek veriyor. de 
fet dalayısile bü~ li o~muyor d~ ~n 200 hayvana yemek 
tün Leh matbua· venrsem delı mı olurum. 
tında dedi kodu· Hususiyle bu hayvanıara benim bir 
lar olmuştur. Bir de ödenecek vkdan boreuro vardır. Be· 
çok kimse (Kont ni yakından tanıyanlar bilirler ki üç 
delirdi'.) dıye il~· ay evvel, köpeklerden bir lanesi benim 
ri geri sözler söy çocuğumu ölümden kurtarmıştı. Çocu 
lemişlerdir. jum havuzun başında aynarken havu· 

Bu dedi kodula Kont Visnievski za düşmüş ve tam bağulacağı sır~da 
ra sebep şudur: Kont iki yüz kişilik sof bir köpek tarafından sudan çıkarılmış· 
ra h"Urdurmuş, kendisi başa geçmiş ye tı. Ben bu köpeğe minnettarım. Fakat 
bu sofranın etrafında 200 köpeğe ziya onu bulamadım hatta tanımıyorum da .. 
fet çekmiş. Köpekler kendilerine tah- Onun için borcumu ödemek maksadiyle 
sis edilen yerlerde terbiyeli terbiyeli mahallenin bütün köpeklerini topla
oturmuşlar, önlerine getirilen leziz ye dım ve şu ziyafeti verdim. Bunda ~~\· 
mekleri, hiç gürültü etmeden yemişler lacak ne var?» 

"Altı yıl süren 
bir darğınlık 
Iz bıralımaz mı., 
Bir okuyucum, bayan cR• benden 

bunu soruyor: 
- c Karı koca arasında 6 yıl süren 

bir darğınlığın barışma iJ.e netice
lerımesi mümkün müdür, yaranın 

bir gün kapanmasına ihtimal veri· 
lebilir mi? insan nefret ettiği biric:i· 
ne itimat edebilir mi?• 

* Suale mutlak olarak: 
- Evet, 6 yıl değil 12 yıl süren 

C!argınlıklann bile barışma ile neti· 
celendi.kleri wıkidir. Fakat bu ba· 
rışmanın saadet getirmesine ihtima! 
verilemez. Dargınlık bir düşmanlık 
doğurmuştur. Bu düşmanlık itiyat 
balini almıştır, itiyat ise muhkemdir. 
devam edip gider. Yara kalb de iz 
bırakmıştır, bir çok hatıraları da 

vardır, arasıra tazelenir, açılır, sıT.

lar, bunun içindir ki iki kişi arasın· 
da bir anla.şmazlık çıktı mı hallini 
zamanın uyuşturucu tesirine bırak· 
mak ekseriya hatadır, meseleyi 
müsbet menfi derhal halletmek mü· 
raccahtır. 

Sualin ikinci kısmına gelince: 
- Hayır, diyeceğim. İtimad, hür

met, muhabbet, sevgi doğurur, 

bunların olmadığı yerde itimat yok
tur. 

* Fatihte bay (Ş) a: 
Haksız vaziyettesiniz. Nikaha 

bağlanmadan bir yıl süren nişa -
nın mukadder akibeti ayrılmaktı. 
Netekim o, olmuştur. Artık kızı 

kendi haline bırakınız, mademki bir 
başkası ile evlenmek üzeredir, na· 
muslu biT adam sıfatile yapacağınız 
biricik şey: 

- Allah mes'ut etsin, demekten 
ibarettir. 

Zavallı Türkçesizler 
Bir rüya gördüm: 
- Hayırdır inşallah! 
mı, dediniz. Hayır olsun bakalım. Rü 

yarnda karşıma bir adam çıktı: 
-Sana bazı ~eyler soracağım, cevap 

ver! 
Dedi. Sorsun diye bekledim. Sordu: 
- Bir insanın cebinde parası yoksa 

ona ne derler? 
- Parasız derler. 
- Acırlarsa? 

- Zavallı parasız, derler. 
- Mükemmel, zavallı para derler 

mi? 
- Neye desinler; demezler. 
- Bu daha mükemmel! 
Yüzüme baktı: 
- Bir sual daha soracağım. 
Dedi, sorsun diye bekledim .. sordu: 
- Bir insanın kafasında akıl yoksa 

o insana ne derler? 
- Akılsız, derler. 
- Acırlarsa? 
- Zavallı akılsız, derler. 
- Mükemmel, zavallı, akıl, derler 

mi? 
- Neye desinler? demezler. 
-Bu daha mükemmel! 
Bir daha yüziline baktı: 
- Bir sual daha soracağım. 
Dedi, sorsun diye beklertim .. sordu: 
- Bir insanın doğru dürüst türkçesi 

yoksa o insana ne derler? 
- Türkçesiz. der ler. 
- Türkçesiz olduğu için acırlarsa? 
- Zavallı türkçesiz, derler. 
- Zavallı türkçe derler mi? 
- Neye desinler? demezler. 
- Demezler, dedin, sebebıni söyle:. 
::- S:.bebi şu: Acınacak olan türkçe 

degıl, turkçesi olmayan insandır. 
- Peki öyledir de, neden bugünler

de yanlış türkçe yazan insanlardan bah 
sederken gazetelerin birçoğu, czavalh 
türkçe• tabirini kullanıyoriar? 

-Bilmem. 
- Ben de bilmiyordum da onun için 

rüyana girip bunu sordum. Çünkü beL 
hiç bir zaman acınacak hale gelmedim 
ve gelmem. 

Gidiyordu. Yakaladım ve sordum: 
- Senin adın ne ? 
Cevap verdi: 
-Türkçe! 

-· .... -.. .• İMSET ..... __ -· .. ..... _ . ' ' ... -

lı. • _... - .. 

Bir akşam P-lbisesi 

Siyah dantelden yapılmıştır. Biçimi 
klasik bir tayyörü andırmaktadır. Tıp
kı onun gibi bir yakası ve düz, dar bir 
eteği var. Beline sentik olmadığı için 
· bilhassa rengi siyah olunca • vücut
leri pek ince olmayan bayanları zayıf 
ve ince gösterir. Kol ağızlarının darlı. 
ğı, içinden giyilen bluzW1 dik yakalı 
oluşu da bu 'işe yarar. Kolların omuz 
kısmı biraz kabanktır. Fakat pek fazla 
olmadığı için vücudü geniş göstermez. 
Çok sade ve düz bir renkte olan bu tu
valetin koyuluğunu açmak için mut • 
l~a modeldeki gibi göze çarpacak !je· 
kilde açık renk ve parlak bir kolye ile 
b~!ez~er. kullanılmalıdır. Yoks, düm 
duz bır sıyahlık çehreyi genç gösterir. 
Ve şık görünmez. 
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Tarihten Sayfalar: 
--------------~~-------

Beşinci Mura t nasıl 
tahta oturtulmuştu? 

,.. ,. * ------------, 
Murat Efendi Avni Pqa ile birlikte arabanın içinde aaraydan 
çıkarken birdenbire silih takırbları ve "vuu ••• r 1 , diye 
bağınldığını d~ydu. Ona ihanet mi etmİflerdi? Şimdilyakalayıp 

kurtuna mı dlıeceklerdi ? 

Avııi Pat• ile arkadqları deria bir hayal kırrııalıtı•• atraınışlardı. Aalaıılaa fU idi ki Oamao 
oplları ar .. ıada dnleti idare edecek adam yoktu 

Sultan Abdülazizin istibdad ve ida· 
resizliği son dereceyi bulmuştu. Avru
padan ve Galata sarraflarından borç a· 
lınan paralar israf ediliyor, devletin 
maliyesi iflas etmiş bulunuyordu. O 
kadar ki borç taksitleri ödenmeyince 
Avrupada: 

- Türkler bizi dolandırdılar! 
Diye b ir yaygara kopmuştu. 
Mahmud Nedim Paşanın, Londrada· 

ki Palmer hankasile yeni bir istikraz 
akdetmesi için Abdülazize bir milyon 
liralık rüşvet senedi vermiş olması da 
meydana çıkınca padişaha karşı umu· 
mi bir nefret duyulmuştu. Hele bu 
müzakerat suya düştüğü zaman parli
şahın mezkfır rüşvet senedi tercüme • 
sini Babıaliye göndererek bundan is
tifade edilmek üzere istikraz akdi işi· 
ne devam edilmesi ima edilince Sadrl
azam Rüştü Paşa pek kızmışu. 

Nihayet Sadrazam Rüştü, Seras
ker Hüseyin Avnı, Mithat \"e Harbiye 
mektebi Nazırı Süleyman pa§alar an
laştılar. ŞeyhülisHim Hasan Hayrul · 
lah Efendi şu fetvayı verdi: 

Emirülmüminin olan cZeytl• muh -
tellüşşü'ur ve uruuru siyasiyeden bi· 
behre olup emvali miriyyeı mülkli mil 
letin takat ve tahammül edemiyeceğ! 
mertebe masarifi nefsaniyesine sarf ''e 
uruuru diniye ve dünyevıyeyi ihHi! ve 
teşvü.ş ve mü1kü milleti tahrib edüp 
bekası mülkü millet hakkında muzır 
olsa hal'ı lazım olur mu? 

Elcevp: 
Olur. 
Sultan Azizin hiç durmadan saray· 

lar yaptırdığını, kendisinin aylık tah· 
sisatının doksan bin altın olduğunu, 
hW1a ilaveten hazineden de para çek
tiğini söylersek israfı hakkında bir fi· 
kir edinilmiş olur. 

Azizin tahttan indirilnıesi işi için 
Şamdan taburlar getirildi. Harbiye 
mektebi talebesi de hazırlandı. Mayı • 
sın yirmi üçüncü pazar günü işin Ya · 
pılması düşünüldü. Sonra daha çabuk 
olmasının doğru olacağı söylenerek 
mayısın on dokuzuncu günü tayin o -
lundu. Fakat Şeyhülislam o gün için 
takvimde (Hazer ez ibtida) yani (baş· 
lamaktan çekin) ~aretini gördü. Salı 
günü için kararlaştı. 

Fakat pazartesi günü saraydan bir 
yaver gelerek Serasker Hüseyin Avn~ 
Paşanın Sultan Aziz tarafından hemen 
istendiğini bildirdi. Avni Paşa telaş et· 
ti. İşin meydana çıkmış olmasından 
korktu. Hemen o gece yapınağa karar 
verdi. Ayni zamanda saraya mühim 
askeri işlerle meşgul olduğundan er -
tesi sabah erkenden geleceğıni bildır· 
di. 

Rüzgar mü$ıiş surette escyordu. 
Sağanak halinde yağmur vardı. Seller 
gittikçe büyüyor, öteye berjye düşen 

yıldırımlardan büyük ağaçlar yere sc~ 
ril.iyordu. 

Avni Paşa fırtınalı bir denizde ka· 
yığa bindi Arnavudköyü akmtısma 

gelince üç çifte küreğin iki tanesi kı• 
rıldı. Yedekçiler bulunamadl. Çaresiz 
ve büyük güçlükle karaya çıktı. Ora ~ 
dan Sadrıazamın Bebekteki yalısına 
yaya olarak gi\ti. Vaziyeti anlattı. İ ~ 

· i beş çifte kay'lğa bindiler. Avni Pa" 
şanın yalısına gittiler. Bahriye Nazırı 
Kayserili Ahmed Pa§a, Harbiye 
mektebi Nazırı Süleyman Paşa da ça~ 
ğınldı. Avni Paşanın fikri kabul ediı '" 
di. Geceyarısından sonra saat ikide 
Ahmed Paşa saray karşısında demirli 
olan Mes·udiye zırhlısına, Süleyman 
Paşa Harbiye mektebine ve Sadrazam 
da Har bi~ e N ezaretine gittiler. A vnı 
Pa~a ise Tersanenin çatanasile Fındık· 
lı camiinin iskelesine yanaştı ve ka· 
raya çıktı. Yanındaki zabitlerden He • 
şid Ağaya şu emri verdi: 

- Çabuk saray tarafına git. Asker 
sarmış mı? 
Reşid Ağa döndüğü zaman: 
- Asker gelmemiş! 
Cevabını verdi. 
Avni Paşanın telaşı büsbütün arttı 

Her an AbdüHizize sadık asker tara · 
fından İstanbulun altüst edileceğini, 
kendisinin de diğer arkadaşlarile bir · 
lil-de yakalanacağını düşünüyordu. 
Telaşla tekrar çatanaya döndü. Ge~ 

ne kara~·a çıktı. Döndü, rlolaştı ve Re• 
şid Ağayı gene saray tarafına yoUadi. 
Reşid Ağa bu sefer askerin gelmiş ol ' 
duğun'u, herşeyin yolunda gittiğ'i!li 
bildirdi. Hemen oracıktaki arabac.:ınG 
bindi. Beşiktaş sarayına doğru yo1l~'l· 
dı. 

Saray safları arasından geçerken za· 
bitlere son emri verdi: 

- Saraydan çıkanları ve sarayc gir" 
rnek istiyenleri hemen tutun. itaat et' 
miyenleri öldürün! 
Dosdoğru Veliabd Murad Efendinirl 

dairesi kapısına \'ardı. Saray kapıtan ~ 
nın yatsı namazından sonra kapanrna• 
sı ldetti. Fakat Süleyman Paşa Veli.'" 
abd Murad Efendinin oğlu Salahaddın 
Efendiye ders verdiğinden önceden bU 
iş hakkında görüşülmüştü. Kapılar k~· 
layhkla açıldı. Fakat Murad Efendi 1

" 

şin böyle daha çabuk yapılacağından 
haberdar olmadığı için askerle bıriık· 
te Avni Paşanın ansızın gelmesind~~ 
korktu. Hele etrafı saran askerleri go· 
rünce korkusu arttı. A vni Paşa onU 
güçlükle yatıştırdı. 

Sabah oluyordu Beraber arabaya. 
bindiler ve Harbi)•e Nezaretine do~ru 
yola çıktılar. k. 

Murad Efendi o kadar korkmuştu ; 
Avni Paşanın kendisine ihanet etrrıes 
ihtimalini bile düşünüyordu. Bunu arı· 
lıyan Avni Paşa ona kendi tabancasını 
uzattı: (Devamı l l inci sayfada) 
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Konuşma: 

Türk şairleri 
Nurullalı A taç 

Kavuklu Ali ile bir mülakat 
1 Yazan : Osman Cemal Kaygılı f 

Sadeddin Nüzhet E rgun, büyük iş· 
lere girişrnekten çekinmiyen. Her on 
beş günde bir, büyük kıt'ada bir forma 
sı çıkanTürk şairlerini ( 1) görmüşsü· 
nüzdür; bu eser, neşri bittiği zaman : 

Kavuklu Alinin Son Postada küçük vermiş olduğu ilhamın mahsulüdi.ır: cBütün Türk şairlerini ihtiva edecek» 
bir mektubu vardı, bu mektubdc: dı • Doktor yazar ilacı, Ben yutarıın ;üllilrı, miş. Şimdı önümde, yalnız Ahmet Ra 

"Tahranın kokusu 
burnumuzda tütüyordu, 

yordu ki: Beyaz başlı ablalar : Sıhhatinıe duarı! sim ve eserinde bahseden 22 nci forma 
cBazıları, benim için öldü demişler. * var, yani 337 nci sayfaya kadar ancak 

Halbuki henüz ölmedim, ölmeğl: de Hastalar grup crup, Bakarım dura•p du - cAh.ıo ya gelinebilmiş; cZII harfı, me-
hiç niyetim yok. Hala yaşıyorum. Ya· rup. snla· şair Zihnı· bu gidisle, ; veya 6.000 

Kah içerim iyodür, Kah da bir tatlı su- '" • kında gene cüppe ve kavu.i!umıa nıey- nıp! üncü sayfada olacak. Bunu eserin ne ka 
dana çıkıp herkesi gülmeden katı1ta • * 

1 

dar büyük olacağı hakkında bir fikir 
cağım!• Tam yuttuın beş kutu Lezzeti tıpltısı ş:ıp, vermek için söylüyorum. Bu kadar U· 

Zavallı Aliyi, hastanede iken, bir hap, zun ve elbette yorucu bir çalışmayı 
türlü elim dcğip te yoklıyamamıstım. H:ııııar bitince kalk - Ben de yürüdüm rap; göze alan bir muharrir tebrikc ve gıp· 
B k b .. . b f . ı tım: ral'· } .. h . 1" kt u me tu uzerıne u se er onu gı • taya uç şup esız ayı ır. 
dip evinde ziyaret ettim. Yanında or • .. * 1 . . .. k"" "h ;ı., 
t , tk. 1 d S f M h Du n koklattıı:ır eter, Ohluın .:;arho'itan he· E~kı «iezkıreıoler bugun u 1 tı.r ag-
a oyunu sana ar arın an a er ıe · t~r.· t . d . y n· b",. 

d · ek" t f k ·· ·· f' larunızı atmın e emıyor. e ı ı. me , pış ar r an, aragozcu ŞI:' ı.t, Mubareğln J~olmsu: Hali burııumd:ı tü • c ezkireıo yazılması büti.ın Türk şaır· 
zenne Necdet vardı. Bu yaz, ştı.ıada, teı·' ler n.n tekrar bir ~özden geçırilmesi 
burada aynıyacaklan oyunları konu • * 

1
• d F k t b k d bu"yu··k ol 

. • . . . azım ı. c a a u a ar • şuyorlardı. Bır aralık Bay Att banı:ı Geçmiş olsun Bay A- Karda kıza!< kay Alı . b t d" t d . . ce bır kü 
d"' d"" 11, J'Ilası ıca e mez ı; or a a ıyı · 

on u: Karda kızak kayar • Yıldızlan say t\li! 1 çüğü bile yokken mufassaıma çalışmak 
-Bu yaz için, dedi, bir takım yep· ken doğru dei!ildir» demeyin; Sadeddin 

Yeni oyunlar hazırladık ki bun.arın a· _ Bu da güzel! 1 Nüzhet Ergun'un bilhassa hüliısaya 
rasında cŞain adlı bir oyunumuz da - Tabii güzel olacak, çtinku biz de kalkışmadığı, cterkib• hevesine düşme 
var. vaktile bayramlarda, seyranlarda az 1 diği için tebrik etmeliyiz. Çünkü, bir 

Sordum: mı davulcu peşinde koştuk! Al sana l.i· ı çok kimselerde yerleşmiş bir kanaatin 
- Nasıl §air? çüncüsü: hilafına ola{ ak bu gibi işlerin nıuhta· 
Gülerek: Tramvay ı'.ı vatma•u, Kaldırır '>in ba tnıam! sarı, kısası, mufassalından, uzunundan 
- Nasıl şair olacak, Halid F<ıhri, Befenmcdim hasba Xişa~ılını satnıaııı! sonra gelir. Gerçi ilirnde asıı kıymetli 

Kazvine geldik. Arkadaşın dediklerine bakılacak 
ol!Jrsa elimizi uzattık mı Tahranı yakalıyabilecektik 

Y•••n : lbrehlm HoJI 
-8-

Salih Zeki, Necıb Fazıl falan flan gi- kıı. olan şey «terkib» dir, fakat ona ermek 

bi hasbayağı şair! * için bır tahlil devrinden' geçmek la· İrandaki eski eserler den: SasAnller devrinde satraplann av sahneleri (200Q 
- Mevzuu nedir? Tayyarede ted'lnsan Buna sen de inansan! zımdır. Bizim edebiynt tarihçiliğimiz 

1 

sene evvel) 
k (y Sen de ataç olursun Yavrum benÜ7 fi -

- Mevzuu: Hani şu bizim es i a· de daha toplama devrindedir; bağlama Kardan tünelleri aşarak, çamur der· Jcak mısınız, .. Çenelerim ata ata yeme• t~ damıan ! ~-tıcı) oyunu yok mu ? ~ı. onun biı· baş· devri çok sonra gelecektir. Şimdi ede· yalarından geçerek geldiğimiz Kir • ğimi yedim ve selwııeti yatakta bul • 
ka türlüsü ... Yani esld (Yazıcı) yeri· Gelin h•• do tlar, •e-* biyat tarihçilerimizin vazifesı ellerine 1 man.<:.:ıh, hepimizin üzerinde ayrı ayrı dum. Ayaklarıma, yastıgı~ mın altına, .. , ,. Kaçırmı'} 'biıim ı:elin ! -r-
llf? meydana bir (Şair) çıkacak, ortayeı lin; geçen bütün vesikaları. !!dinebilrlikle tesir yaptı. Ben, bu eski ve tarihi şeh· beliıne .;ıcak su ile dolu şişeler koy • 
~ık.klnmı, tezgahını kuraca::t ve her Gece aaçını yolmuş Ka:J .,•••ıaıı ı döneelin! ri bütün malumatı ortay:ı koymaktır; ri uzun ve yorucu bir yolcuıuktan son~ duğum halde, neden sonra uyumu • 
Id en fiir meraklısı m ü§teriye, Yazıcı Cmu~mu'anın) bunları tasnif etmek, lüzumıusunu lü- ra otellerinden birinin sıcak o~.oasında şum .. 
O) unumuzdaki mektub, arzıhal filan * zumsuzundan, doğrusunu şüphelisin - k~mikleriıınin ısındığını duyarak din· 
li bi teyler yerine, birer şiir yazıp sa- Asir yrminci asır, Ne ıü7el i7ıri a-.ır ! den ayırmak yarınki tarihçinin İ§i ola lenebileceg~ im bir konak olarak telak • 
~- Bundan sonra pırlan Yirmi birinC'i asır! 
-.oaıcı ta : caktır. ki ettim. Gene cesnan erbabı• delı • 

- Bu, pek hoş birşey amma Alici • Sadeddin Nüzhet Ergunun'un ese • kanlı ise gene bu Ki'rman~aha, bır 
itm, fÜriJ1 orada yazıp gelen mü§te: - Bmvo be Aliciğim! rindeki meziyetleri inkar etmemekle kehanetler diyarı diye baktı. Nit~~i:n 
tilere vereceği şiirler orada irticalen - Nasıl, sizin Nurullah Topaç bun· beraber kendisine bu hususta itiraz et- de öyle oldu. Rum vatandaşın gurul 
llı i ~öylenecek? ları tenkid edebilir mi? rnek isterim. Evet, bu kitabın büyi.ik gürül yanan sobasının etrafında çev • 

- Amma yaptın ha, kim dedi beni - Haddine mi düşmüş? olması Iazımdı; mufassalı vücude ge· relenmiş nefis çayları içerken, banka· 
&ana meşhur Aşık örnerin sütbiraderi -Hele etsin, alimallah, bu sefer de tirilmeden muhtasannı yazmak doğ • cı yoldaş, Arşimedi mezarında kıs · 
diye? Şii!rleri ta bit önceden hazırla • tutar (Münekkid) diye bir oyun ya· ru olmazdı ... Öyle ama Türk Şairlerin kançlığından tir tir titretecek bır bu · 
dık! par, onu küplere bi'ndiririm. de adeta zoraki diyebileceğimiz bir luşla: cBuldum, buldum.. diye ?ay · 

- Kim hazırladı? - Başka var mı? tafsil hevesi göze çarptığı da inkar e· kırdı. Buranın yollar ve şoseler ıdare· 
- Şair r olünü, tabii, Kavuklu oy • - Al bir daha ... Lakin bu, ötekiler dilemez. Mesela Ahmed Rasım'e bir si müdürü benim dostumdur ... Ondan 

tııyacağı i'çin bunların mevzularım gibi uzun değil, yalnız bir tek beyi~~ forma, yani 16 büyük sayıfa tahsis e- rica ed:ri~. _::rayd~ delikanlı .. ;st~;~ 
lıastanede iken ben tasarladırn, sonra ten ibaret: dilmesi. Biz, gazete muharrırler!, Ah· nıet, mudurun evı .. Marş ma ş.. . e 
19hnir.de kilık, kı)"ıafetı itibarile şaire Hasta düştüm a dostlar, kan kalmadı ben· med Rasim'i çok sever, kendisıne hÜ!'· delikanlı ile birlikte otelden çıkıp ~ıt~ 
~ Ç(>k benziyen bizim Zenne Cevdet zhnde; met ederdik Onun gazetecilikteki him tiler .. Aradan yarım saat ge~mcmıştı 
\'~znini, kafiyesiıli bularak kaleme alır Koskoca bir salyanıoz dabs ediyor genzim- t'· h' t' çok biivükti.ı. F k t şi-' ki. yüzlerinde zaferin neşesııe ger: 
ci de! ~et ı, ih~zmd e bı. ehem.mı·, e+~· lda _a 'd geldiler. Hakikaten müdürü bulmuş • ı. ır ar ın e ır ~· ·ı o ugu ı · 'dd 

b - Ne ile dans edivar cazıa mı? d' d'l . hatta şairl'g~ · k bır lar meseleyi anlatmış1ar .. Ve cı en - Aman Aliciğlm, şu 1ifrlerden ir J ıa e ı emez, ı ı, anca . T.. . d 
1 

T . b 
lt.ı:ı ... - 1 oku da dinliyeyiın bari! - Salyangaz cazdan, sazdan ne an- h kA k" kadar hatırlanır Demek ıyı ıgı seven, Arnenka a ta 1~1 m. ı • 
~~ 1 be ld d k ke. vSesdadrıdn. ı N···zhet E g , · k't b tı"rmiş olan müdu·· r, kendi otomobilile 13 AU b ha li k ar ? Geceleri ben horu a ı ça o da ·u r un n ay İr Y · nazlandı tan soıı· ı a e ın un ı a ı d 

1 
h .. b . -t·· 

l'e, bir defter çıkararak yeni oynıya • bu horultuya ayaka uydurarak da:ıs a on an ısaca ı mesı ·a ı ı ı. . . • d d k bahsed ·ı k"f 'd' 1 arka aş arı a zuasker şu esme go ur· 
Cakları şair oyunu için hazırlanmış o· ediyor!.·· Al sana bir de dön mısralık Ahmet Rasim için yapılan, be:kı bas·l muşd, ıl~kab ~de~ n:ıuameı:ı~:1yap .. ırınış la ve hrraz da kübik tarafınnan bır kıt'a: k . 1 · · de yap ı k İ t • ve e ı an ı ar a aşı muş u vazıyet • dın. şiirleri birer birer okuruağa başla· ak~şaır erl»kıçındedig~ ·m ıbaca . Bş e ~zo ten kurtarmıştı. «Hayatc ın bütün zev· 

- Al bakalım, sana birinci şiiri oku. 
~orum, iyi dinle: 

:•bıı~Iarım çedlktlr, kantam dilim dilim 
C •rı.retten karadu bakın dadatım dilim 
~~1ertm bo, "' amma ıdyanı yok babalık 
l'.ıt a.• dolu eiiadanım, urde dolu m~ndilim 
ti ll Pınl yaııartten rökyüri.nd~ yıidıılar 
f.ılen Y&DaiQ'or beabn InırDamdaki kandl

lim? 

ll - Vay Aliciğim, sen eskiden bur • 

6~~a kandil takmazdın, demek şimdi 
~ğa ba§ladın? 
t - Ne yaparsın birader, bizim semt
~~ Yollar berbad, geceleri Jşık narnma 
t~ bahar mevsimindeki ateşböcekle • 
h ltıden başka birşeycikler yok, ona se· 
ı;b, ayağım bir yere takıiıp yuvarlan
l'ttıyayım! diye şimdi geceleri burnu • 
~~ ucuna bir kandil takmağ:ı ba§la • 

-Mükemmel! 
oy- Al sana bu da ikinci şiir. Bizim 
d ~n larda adına (Balama) denilen ve 

8~ tar rolüne çıkan oyuncuya karşı 
l'a lenecektir ki bu şiir, bana bu kış 

tınış olduğum Gureba hastanesinin 

Yarin tatlı rostosu ra ı uzun u • ı uaur. ugun· d d l'k 1 k b b 
k .. d b" t t "hçıs· · ı· b" kini ta an e ı an ı, artı aştan aşa Englnar kompostosu! U e e ıya arı ı e me geçen U· ·ım· · s·· r· k 

B:uııbaba Ieyletin: tün vesikaları, edinebildiği bütün ma- bır neşe k:.sır ışt~ 0~ uyar, Ja ·ıyor, 
Ne hoş olur rostosu! lA t t koumalıd d d kt gülüyor, gur uyor u. u sıra a ak • 

uma ı or aya .• ır e ı en son b' . B k' N'"zh t• f ı · 
- Ayol Aliciğim, hiç leyleğin 

su olur mu? 
Al d R un. 'e 0 k d k t h lıma ız ı m e ır u e ın ı ı tresı rost ra ıme as a al' co yer a ' . b d . 

o- . ' . . .~ J •• • .. geldi Garsondan bır ar ak su ıstc · 
sıs edılmesıne ıtıraz etmem oneekı so· ·. . b' b" t .. 

1
.. 'k 

1 - Enginarın kompostosu olduktan 
sonra leyleğin rostosu neden olmasın? 

- Enginar kompostosu da olmaz ca
nım? 

- Haydi oradan sen de cahil! Yap. 
tıktan sonra niçin olmasın? Hatt..ı bi . 
zim kayınvalde, ben hastaneden çıktı
ğırnın ertesi günü, bana kendı e~ceğ; • 
zile bir portakallı pancar kompostosn 
yapmıştı, hatta o gece Şehir tiyatro • 
sundan Büyük Behzad da bizde misa. 
firdi, adamcağız bunu yerken az knı • 
sm parmaklarını da yutacaktı. 

- Şiirler bitti artık galiba! 

- Yok canım, öyle kolay kolay bi • 
ter mi'? AI sana bir daha .. · Bı~ da yarı 
kübik, yarı dadaiktir: 

.. 

•• 

/. 
1 

Beş daralmış sekiıe; ~ekiz küsnıü!) yediye; 
Dokuz cizdamı çekmiı: bu hesab yaulı~ diye! 
Bizim barı söyledi, geçen akşam tın·anda: 
Bulut ıibi lıir fare kafa tutmuş Jıediye ! 

'b· ·· ·· dım Içınde ın ır ur u mı rop arın zümc uymuyor gı ı gozı..ıkebilır. Hal- · . . 
b k' ·· ı değildir Sadedd' N"' h t kaynaştığı bir su yerıne, temız, berra:t 

Eu ı oy ~S ·nci ı 6. ıncı h' ttı~ ı 8uz. e. suyu, mahud filitreye lüzum kalma · 
rgun, ı , ' a tl ıncı ı ı . r 

asırda yaşamış bir şaire bu kadar ye: dan ezzet e ıç ım. 
ayırsa bir diyeceğimiz olmazdı; çünkü * 
onun için söyliyecekleri, bu~unması, bi Kirmanşahı arkada bırakt:k .. İki saat· 
!inmesi müşkül şeyler olabilirdi; fakat lik bır yoldan sonra, dizlerımizdeki 
Ahmed Rasim'in kitabiarını herke.; ko battanqyeler kfıfi gelmerneğe başl.aı.lı. 
laylıkla bulabilir; o hal<ie Sadeddin Kulaklarımızda birer yanma hisscdi • 
Nüzhet Ergun da onları zikretmekle vorduk. Ayaklarımız çivi kesiyordu. 
iktifa edebilirdi, onlardan uzun uzun Sanki şimal kutbunda seyaha• eder • 
parçalar almasına lüzum yoktu. m~çcsine, üşüyorduk. Altımızdaki ma· 

Mamafih eserin lüzumlu uzunlukla· kine homurdanıyor, ileriyi.! atılıyoı, 
rından edilecek istifade bize, lüzum- uç . .,;uz bucaksız gibi görünen beyazlığı 
suz uzunlukları da hoş göstermelidir. delmek, yıı·tmak istermişçesine koşu • 
....__ ........................................ --....... yor. koşuyordu. Hiç birimız konuşmu 

Komlk Naşid bindinin Içine bal doldurup: 
Halideye röndermi.t al da bunu ye! diye .. 
Aşk ol~un !}U Hazıma çok hatırnal ad'lmmıı · 
Hasta iken röndermlş 'bana bir turp h•diye! 
Dün rece Beyol 1onda ~elim verdim almadı : 
Biz de işık O) ~ııyan eski bir llibldiye! 
Bblm semtln yoUarı ıeçilmez hale ıeldl : 
Kafamız yarılacak : Yeti~ ya beledi:re! 

- Demek, bu yaz oymyacağınız 
(Şair) adlı oyunun şiirleri bunlar? 

- Evet, bir kısmı bunlar! 
- Ya bir kısmı? 

- Bir kısmını da şair Salih Zekiye 
verdik, rötüş ediyor, ötesini, berisini 
düzeltip vezin, kafi ye hata larını tas • 
hih ediyor. 

Osman Cemal Kaygılı 

yorduk .. Yalnız aradasırada şofor, ak
lına nasıl geldiyse. o dille bir iki kü · 
für savuruyor, babası tutmuş derviş • 
ler gibi mırıldanıyor, ve kızgmlığını, 

yaktığı sigarasından üstüste savurdu · 
ğu dumanlardan alıyordu. 

Yolumuzun tehlikeli kısmını atlat • 
mıştık. Şoförümüz kar zincirlerini çöz· 
dü. Ve artık arızasız olarak meşhur 

korkulu Esed dağını aşarak Hemedanrı 
ulaştık .. Lakin hava insan!n iliklerini 
donduracak kadar soğuktu. Taş kö • 
mürle yanan siyaha boyanmış tcneke 
sobaların vi!rdiği hararet oteJ odasını 
ısıtmıyordu. 20 derece olan sıcak oda
da bulunan musluktan suyun akma • 
dığını söylersem, bilmem bana inana-

* Hemedandan ötesi artık se • 
Tlmetti. Ne kar, ne çamur, A· 
deta kupkuru şoseierden var sürnti• 
mizle geçerek, hiç bir yerde bile dur .. 
mayı istemiyerek, şarabı, tur~usi:e 
meşhur Kazvine ıaat 23 te geldik .• 
Tahranın kokusu burnumuzda tütü • 
yordu .. Bankacı arkadaşın dediklerıne 
bakılacak olursa, elimizi uzatl\·erdik 
mi Tahranı yakalıyabilirdik. 4 nihayet 
4 buçuk saatlik bir yolculuğumu1. kal• 
m~tı. BinaenaleyJı, burada geceleme· 
nin bir manası olamazdı. Biricik Mıh· 
manhaneyi Bozork'anda uefis çıla\7 
kebabile, şarabile ve tatlısile mükclle~ 
csupe:ı> mizi ettikten ve bu üç kişilık 
hovardalığımıza mukabil sadeec 120 
kuruş verdikten sonra, tekrar otomo .. 
bilimize atladık, ve diğer yollara !. ıre 
oldukça bozuk Kazvin - Kereç yolun• 
da, bugünkü İranm, ilerliyen, ) ük e • 
len ve başında Şehinşah Pehlevi gibi, 
ziyareti hatıralarını daha haH\ unutrı• 
madığımız, demirden iradeli bır kur .. 
tarıcı bulunan İranın merkezine doğril 
yol almağa başladık. Uyku filan h.s • 
setmiyoruz. İçimizde garib hisler oy .. 
naşıyor. Yepyeni bir aleme giriyor ~i· 
biyiz. Bilmediğimiz, görmediğimil bir 
ülkenin füsunile engin bir heyecan i .. 
çindeyiz. Şoförümüzün sürmeli gö:ı:le .. 
rinde bile garib bir ışık yanıyor .. ::\a • 
silılerini caddede aramağa çıkan pro • 
jektör gözlü, kalın enseli ve kürklü 
dört kurdu, bir anda sıyırdık geçtik ..• 
Tekerlekler dönmüyor sanki. Ve önii· 
müzde, otomobil lambalarının aydın • 
lattığı yolun içerisinde kıvrılan. kn .. 
yan siyah bir hat.. Ne bileyim, bir ef· 
suncunun eli gibi bizi kendisine do·1ru 
çekiyor, çekiyor ... 

Otomobilim iz durdu. Kercçtcyiz. 
Tahı·anın varoşu diyebiliriz, buraya ... 
Asıl Tahrana varabiirnek için 45 -da • 
kikalık bir yol katedeceğiz daha. Pa· 
saport muamelesi, uykulu ve gocuklu 
polisin «safa geldiniz! .... Temcnnisi ... 

Şimdi, sessiz, ancak ışıkta büyüyen 
heybetlerile gocuklu polislerin nöbet 
beklediği asıl Tahranın kah parke, kah 
asfalt yollarında ilerli)"oruz. Şoförü • 
müz söylüyor: 

- Hıyabanı Narleriyi geçiyoruz, iş

te Hıyabanı İstanbula geldik, şimdi c· 
telinizin bulunduğu Lalezara döniiyo
ruz.. Tahranın en işlek caddesi.. Ş.m· 
di ıssız .. Cinler top oynuyor .. 

Saat 3,5 .. Neredeyse ortalık aydın • 
)anacak.. Otelimize geldik.. Ş:md~hk 
Allah rahatlık versin, aziz okuyuruw-
rım .. 

İbrahim Hoyi 



8 Sayfa POSTA 

Beğ diüinlz ka dm ve erkek tipleri nedir? 
-6 H lı hürmetim olmakla beraber e~imin ıyı 

er cevap yo ıyan bir mühendis, iyi bir ziraatçi, iyi bir 
Sansm kadmda cinsi cazibe • okuyucuya hediye ticaret adamı, işinde kendin: sevdirmiş 

daha fazladır verilecek, neticede ve göstermiş bir memur olmasını ter
cih ederim. 

Kadınlar arasında beğendiğim tip -
1 

en gÜzel cevap Eıılcişehir, E. S. Ozgün 

ler arışın ~ kumral olanlardır. Bu 1 sahibi 50, ikinci 25, TEYZE: Sarili adresinizi gazetenın bu 
t p erde cinsi çazibe daha fazla göze j ,parçasile beraber kesip yoaayınız. He-
çarpar. Doğu gibi parlak, batı gib: ışıl-ı uçuncÜ 10 lira ı diyenizi göndereyim. Hakkımdaki te-

.. k"f t } ki veccühünüze teşekkür ede im, kızım. 
dıyan sac:arın çerçeveledi~i güzel, du- mu a a a aca ar 
ı u b yaz bir çehre ve onun aheng.nc -------------- r "" 
uy ,un ye,)l, koyu kur~unı, lacıverd Bilgi derecesi: Ortamektcb mezunu Okuyucularımdan 
menev~ ı gözler, mütenasib el ve en - bulunması şarttır. 
dam, hakıkleşmiş tırnakla::- bedii zcv- Tabiati: Biçki Yurdundan diplomalı ricalarım 
ki ku\n. etli her erkcğı teshir eder. olmalı, evine merbut bulunma!:, yurda 

Fakat bir kadının tabiati her~eyden nüfus yetişdirmeği en büyük vaz~{e bıl 

evvel aranır. Tipi, çehresi, biıgu:!... meli. 

Bunlar ikinci, üçüncü derecede kalan Seyb .. a, eez.aevinde Abdullah Kelelcel 

rnez·~ et1erdir. 
Uysal olan, halden anlıyan her ka. 

dm cemiyet narnma beğenilmeğe, se· 
vilmeğe layıktır. 

Fıadıklı, Fal.rettia O&a 

-7-

Erkek ne olursa olsun yalnız 
idealist olmasm 

Beğendiğim erkek tipi şudur: 
• 

Vücud: Uzun boy, açık renk göz ve 
saç. sıhhatli. 

Tabiatİ: Ne olursa olsun yalnız id~· 
alıst olmasın. 

Tahsili: Yüksek tahsil ve bir ihtısası 
ol un. 

Teyzec' ğim müsaade edersen birşey 
dah ilave edeyim. cBeğendım• diye -
bılet'E'ğ m erkek çok, amma çok zeki 
olmalı. 

!stanbul, Tunel bqı, Ane 

-8-

Keriman Halis tipinde kada m 
beğenirim 

-9-

Alacagam kadın mutlak asil 

aileden olmall 
En çok beğ€ndiğim kadın tipi ~udur: 

Terbiye1i, asil ari:leye mensub olmalı. 

Vücud. tenasübü ve scn•etçe benden 
üstün bulunmamalı. Ne ~irkin, ne de 

pek fazla güzel. Saçları kumral, göz · 

,leri ela. Orta boylu, güleryüzlü. 

Ortamekteb tahsili kafidir. Tabiate 

gelince malCım ya meşhur atalar sü · ı 

züdür: cAyağını yorganına göre uzat,. 
derler. Bunu bilen ve yu kc rıda sa~ dı
ğım evsafı haiz olan bir kad nla evle
nirsem mes'ud olurum kanaatındcyim. 

T enekeci Şerııfe n,Burhaai)c 

-10-

Erk~k açtk sar1 saçli olmama h 
ve az yalan söylemeli 

• Canım teyzeciğiın, 
Bana eş olacak erkekte şa vasıfla -

rm bulunmasım isterim: 
' Çok açık sa:ı saçlı, çini mavi gö:dü 

Teyzeciğirn, ve şişman olmamalı. Diğer renklerde 
cSon Post~· da çalışmağa başladığı- uzunca boylu, gözleri, alnı ve ağzı tam 

nıı gündenberi yazılarınızı merak ve bir insanlık üadesi ta~ıyan bir erkeği 
lezze' le okuruın. Yeni açtığınız anket kendime eş olarak seçcbilirim. 
te çok hoşuma gitti. Bu eş kadın ruhunu anlıyac:ı- ve k:ı-

İşte cevablarun: rısını tatmin edecek kadar zek:, merd 
Beğendiğim kadın tıipi şudur: ve ruhan asil olmalı. Yalan söyleme-
Vücud güzelBği.: Vücud güzelliği mesi imkanı olmadığına göre en az ya-

noktasından tıpkı Türkiye VP. dünya ,lan söylemeli. 

Açtığım ankete gösterilen büyük 
alakadan memnunum. Cevaplar is
tediğim gibi okunaklı ve kısa .. Yal
nız ihmal edilen bir kaç nokta var 
ki benim için halli müşkül oluyor. 
Teyzenizin fazla yorulmamasını is
tiyorsanız onlara da di!<kat etmeli • 
sin iz: 

1 - İmzalar okunmuyor. Oku -
naklı olmalı, hatta, isim, imzanın 

yanına bir de alelade şekild~ yazıl
malı. 

2 - Bazı mektuplarda adresler 
vazih değil, yahut hiç yok. Bu tak
tirde adressiz ce\'apların sahipleri
ne karşı anketimin ~artlarını nasıl 
yerine getirebilir, hediyelerınİ ne -
reye gönderir ve cevap arım mü -
sabakava nasıl sokarım? Adres va
zılmalı~ fakat vazih şekilde n eş ri vis-
tenmiyorsa bu da ayrıc"i bildiril -
meli. Okuyucularım arzularının 

tamamen yerine getirileceğinden 

emin olsunlar. 

3 - Bazı bayanlar da adreslerini 
vazih olarak yazmak a berabe:
bunların aynen ncşrini isteyıp is -
temediklerini bildirmemi~ler. Bu 
da tabii beni tereddüde düşüı-üyor. 
Bundan sonraki ce\·aplarön bu nok
tanın da tasrihini rica ederim. 

TEYZE 

Hediyelerimiz 
Dünkü 1 - 5 numaralı ccvabla~ı 

gönderen okuyucularımızın hedi -
yeleri kol düğmesi, kemer, \'azo, 
dolma kurşunkalem olurak seçil -
miştir. Bunlardan İstanbu! dışın · 
da bulunan okuvucuların hediyele
ri posta ile adr.;slerine derhal gön
derılmiştir. İstanbulcia bulunan o
kuyucuların da idarehanemize ge
lip hediyelerini almaları lazımdır. 
Pazardan başka hergün müracaat 
ed i lebilir. 
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Halkevindeki spor 
şenliği güzel oldu 

Sahada ·grup grup yayılan kızların hemahenk 
hareketleri dakikalarca alkışiandı 

Beyoğlu Halkevj 
spor kolu 1eden ter 
bzyesi!nin kızlara 

mahsus şubesi tara· 
fından tertip edilen 
senelik idrnan şen • 
li~deri dün ak§am 
Halkevi salonunda 
büyük bir kalaba:ı.k 
önünde büyük mu· 
vaffakıyet1e yapıl -
dı. Bütün spor şube 
lerinde muhtelif ve 
silelerle müsabaka -
larını tertip eden 
Halkevi dünkü gü 
zel hareketile belki 
de sennin en güzel 
bir spor bayramını 

yapmış oldu. İstik
lal marşiyle başla • 
yan merasimden son 
ra şenW~ hakkında 
ufak bir söz söyle -
ncrek spor hareket· 
lerine geçildL 

Jirnnastikierin en 
güzeli müzikli hare 
ketlerde oldu. Saha Dünkü ~enlikten iki intiba . 
da grup grup yayılan kızlarır. herna-ı spor) bir (Çankaya, Demirspor) bı~ 
henk hareketleri dakikalarca alkışlan- (Ankaragücü, Kırıkkale) bir klüp te?. 
dı. kil edeceklerdir. Muhafızgücü de ga.r 

Bu hareketleri atıetik çalışmalar, biyeli oyuncularla takviye edilerek kU~ 
danslı hareketler, mevzun danslar biri vetli bir vaziyette kalacaktır. Haber a. 
biri~~en güzel hareketler takip ediyor dığıma göre De.:Wrspor, Çank~?'a ~~Id 
du. Uç aylık çalışmadan sonra mükem leşmcsi biraz guç olacaktır. ÇunkU dr 
mel bir hale gelmiş olan kıziarın hare takım isim üzerinde uyuşamamak~ \~ 
ketleri bittiği zaman salon alkıştan jn- lar. Vaziyet bu şekli aldığı takdirdil 
liyordu. milli küme fikstürünü yeni baştaıı ta 

Müsamere küçük bir kızın davetlile· zim etmek icap edecektir. 
,:e teşekküriyle nihayetlendi. Selim TczcaJI 
. Jimna:tik şenliklerine otuz bir kız iş Voleybol şampiyonasi • 
tırak ettı. . . . . . İstanbul voleybol ajanllğı tarafın ı 
. Bunların yetış~1rılmesınde ~.uz::hurı· dan tertip edilen voleybol şampiyo?.a.Sii 
yet orta mektebı beden terbı) eı;, mu- turnuvalarıncı dün Galatasaray ldub 
.allimi Bayan Mübeccelin büyük bir hiz salonunda devam edildi. J 

meti olmuştur. · .,··ii o, Anadotuyu 1 O - 15, 5 - 15 plll::> 

A k .!UP e~~ı. i.i· 
n QrQ SpOr Da\·utpaşa ve Ortaköy takımla.:ı rrıeıt 

sahakalara gelmediklerinden bukrrı 
Klüpleri de mağlup addedildiler. 

İstanbulspor da, Hilali mağhip ettı. 

Birleşiyorlar Çankaya klUbü kaptan• 
Ankara, 15 (Hususi) - İzmirde istifa etti .. 

d ~lO 
spor klüplerir.in birleşmesin en sonr;ı Ankara, 19 (Hususi) - ÇankaYa 5,_ 

ı Ankara spor klüplerinin birleşmesı de bünün, emektar umumi kaptanı BaY ·s· 
mevzuu bahsolmaktadır. Mevsuk bir Hihaddin sıhhi mazeretinden dolayı 1ıt 

ra klüpleri şöyle birleşecek erdir: Iedakftr bır idareci olarak tanındıg 

güzeHik kraliçeliğini kazanan Kerima:ı Tahsile gelince, muhakkak yüksek 
Halise benzemelidir. Onun gibi buğ • tahsilli ve iyi bir aile terbiyesi görmüş 
day benizli olmalı. olmalı. San'atkarlara karşı se\· 'İ ve ı 

membadan haber aldığıma göre Anka- tifa etmiştir. Bay Salahaddin çalıŞ~~~ 

~---------;;;;;;;;;~=·==(G=e=n=çl=e=~=~=li=ğ=~=A=lt=ı=n=~=d=u=,=G=lı=.\=·e=n=ç=·=d=a=n=is:~fusı~essüru~ndı~=~~ 
Milli roman No. 16 

' • 
b urhan Ca h h 

miyecekti. duran ve ınce bir zevk ve itina ile 
Bütün zevklerini ve kederlerini ça- yerleştirilen ütülü, ütülii, tertemiz i

tısı altında görüp geçirdiği bu baba ya- pek çamaşır takımlarını, askılardaki 
digarı evi bırakıp gidemiyen F eride ı elbiseleri indirmeğe gelince büsbütün 
hanım artık onların saadeti için dua e- sıkıldı . 
deceğini söylerken gözleri yaşarıyor, a·l Bütün bu zevk sahibi bir kadın elile 
ra sıra lstanbula gelip görünmelerini yerleştirilmiş şeyleri derleyip yerleşti-
istiyordu. rirken ötülerini hozmamağa. istifleri-

0 zaafın , mağlubiyetin acılarını gelmif, müthiş esrara ve tılısımlara, Nilüfer kaynanasını iyi anlamıştı. ni ayırmamağa çalıştığı halde muvaf-
lstanbulun bir gecesinde tatmıştı. Za· kudretiere malik bir mahluk gibi gö· * * "' fak olamıyordu. 
ferin ve kuvvetin tadını da gene lstan- rüyorlardı. Annesinden son cevabı alan yüzba- Cardirobun orta çamaşır gözünde-
bulun bu güneşli ve aydınlık havasın- Ilk dakika:arın ve hatta ilk giinlerin l şı Fikret lzınire bir an evvel dönm:k ki kombinezon takımını alırken bu 
da buldu. bu coşkun nümayişleri hızını alınca için götüreceği eşyayı hazırlamaga yumuşak, ince ipekliler arasında bir 

Meçhul bir akibete giden oğlunun Fikret annesine vaziyeti anlattı. başladı. ağırlık ve hafif bir kağıt hışırtısı his -
böyle mahalleliyi ayağa kaldıran bir lzmirde yerleşeceklerini, kendisi de fzmirdeki gönül yuvasında her şey sedince durakladı. 
zafer havası içinde dönüşü Feride ha- isterse alıp götüreceğini söyledi. Ni- vardı. Ağır eşyaya ihtiyacı yoktu. Yal- İtina ıile yerleş~dlm:iş, ötüleri bo
nımı altüst etti. • lüferin lzmire gidişinden sonra akra- nız kendisine ve Nilüfere aid eşya la - zulmamış gül kurusu renginde dört 

Ü tüste içtiği nane ruhları, dilim badan bir malul kızı yanına alan Feride zımdı. Karısının verdiği liste de bun - beş kombinezonun arasında kağıt 
dilim kesip alnına yapıştırdığı limonlar hanım oğlunun teklifini daha ilk anda lardan ibaretti. hışırtısı duymak garip gelmişti. 
birdenbire bozulan sinirlerini heyecan- reddetti. Elbise, çamaşır, kitab ve resimler. Elindekileri .Yavaşça yere koydu. 
landığı zaman başlıyan başağrısını tes- Nilüfer iyi tahmin etmişti. Zaten ev ve kadın işlerine eli yat • Sonra birer biıer- kaldırdı. 
kin Pdemiyordu. Feride hanıma hele son günlerde e- madığı gibi aylarca dağ başlarında giin- Ikinci kombinezonu kaldırdığı za • 

Evin içi bir düğün manzarası gos- vini artık bir ziyaretgaha çeviren e5in- lerce elbise hile değişmeden geçirdiği man büyük bir bez zarf meydana çık-
teriyordu. den, dostundan ve konu komşusundan hayattan sonra bu işlere büsbütün ya- tı. 

Konu komşu, eş dost gözaydına ge- ayrılamıyacağından gerçi oğlunun has- bancı kalan genç yüzbaşı için bu eş- Nilüferin çamaşır takımları arasına 
lıyorlardı. Kalabalık bastıkça Feride reti ciğerine işlemişti. yayı toplamak kolay olmadı. Tuvalet bu zarfı kim koyr.mştu. Anahtarını 
hanımın heyP.~anı artıyordu. Nilüferin gidişi de müteessir etmiş· masasının üstündeki çeşid çeşid şişe- İ zmirde Nilüferden aldığı bu gözü 

Yüzbaşı Fikreti memleketi kurtaran ti. leri, kutulan, tırnak, dikiş takımlarını başka kim aça.bilirdi} 
kahramanların timsali gibi görenler Fakat çok ş ük ür biricik eviadına komechne, dökmeden yerleştirmek i-
onu adeta eski tanıdıkları mahallenin sağ ve salim kavuşmuş, onun saadeti- çin çok zahmet çekti. 
delikaniısı değil d e bir başka alemden w de aörmüttü. Artık. ölse de gam y~ Hele aıra gardrobun gözlerini dol-

Fakat muammayı çözmek !çin uğ
raşmağa ne lüzum vardı. Herhalde 
bu mü~lcülü halledecek tılıaım zarfın 

içinde idi. 1 o· 
Her tarafı dolduran çantalar, baV dş 

lar, çamaşır ve eşya yıgınları arasın -e 
yere çöktü ve büyük zarfı yenıll eSÇ" 
muvaffak olamadığı bir heyecanla 

8 

tı. 
.k. tutaf11 
ı ı . 
Niliifer~ 

telle bag· 

Büyük bez zarfın içinde 
mektup vardı. Bir parçası 
saçlarından bir kaç kumral 
lanmı~tı. 

Ikinci parça bir şeritle sa ı ılmıfllds· 
Karısının saçları genç yüzbaşıyı rı 

ha fazla alakalandırdığı için. o~ı:;~ı. 
sarıh oldukları mektup demetını . Je 
Fakat ilk mektup zarfının üzerırt _ 

. b' ll" kendi yazısını tanıyınca genış ır 

fes aldı. t'li· 
Bunlar nişanlılık zamanlarınd~ ··fet 

lüfere yazdığı mektuplardı. Nılu ·te 
tellerı 

onları saklamış ve saçının 
bağlamıştı. d . 

d 1· 
Yüzbaşı kendi kendine mıni a

8
n ... i 

bT e•· - Bizim hanım kıyınet ı ır. ıte· 
de mektuplanın gibi saçlarının te 

rile bağladı. fıı 
Fakat onları tekrar büyük bez zara" 

koyup öteki paketi eline aldığı zaıll 
rengi attı. .. ,_ 

d eti 0 
Bu ağır ve kalın mektup em kek 

zerindeki yazı hiç tanımadığı bir er ) ı 
yazısı idi. ( ArkasL \'at · 
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· ittihad ve Teraklıide on sene 
- On üçüncü kısım No. 3 - Hikayeleri 

MOTAREKE GÜNLERiNDE iTTiHAD VE TERAKKi 
Yazan: Eski Tanin Batmuharrlrl Muhittin Birgen S ÜLÜ K 

·Artık En verin projelerine kimsenin 
itimadı kalmamıştı 

Eğer mücadeleye Enverin proje) .:rine nazaran girişrnek lazım gelseydi ecnebiler 
o sırada ellerinde hazır bulundurdukları büyük kuvvetlerden istifade ederek, 

Türkiyeyi bir daha kıpırdanamıyacak şekilde ezmiye teşebbüs eder I erdi 
Bizim için, talihimize küsüp sediyor: Hinihacette lstanbulu bırakıp lerine karşı Enver ve Cemal paşaların 

istifa etmekten ve Türkiye için de Anadoluya çekilmek, Kafkasyaya is- muhalefet etmelerinden hiç bir fayda 
düşmanları memlekete sokmı - tinat etmek, sonuna kadar mücadele- çıkmamış ve bütün kabinenin kabul 
yacak bir mütareke aktine ça- ye çalışmak 1 Fakat, Enver Paşanın ettiği istifa fikrine onlar da iştirake 
lışmaktan başka bir çare yoktur. projelerine karşı kimsenin emniyet ve i mecbur kalmışlardır. 

Talat paşanın vaziyeti ve hakikatİn timadı kalmamıştır .. Sonradan, Musta- Talat paşa kabinesi istifaya karar 

Yazan: Leonid Lenç 

acılığını·bu suretle samimi olarak gö- fa Kemal paşa çıkıp ta daha fena za- verdiği sıralarda henüz Vilson'a yapı
rüp kabul etmesine mukabil, Enver manlarda, Türkiyenin elinden bütün lan müracaata bir cevap gelmi~ değildi. 
paşa büsbütün başka bir yol tutmuş. mücadele vasıtalarının alınmı~ ve as- Hükumet bir yandan istifa ederken 
0,. harbe devam taraftarıdır. Sonuna kerin terhis edilmiş bulunduğu bir za- bir yandan da ikinci defa olarak Yilso
kadar devamiKongrenin müteakip bir manda mükemmel ve muvaffl\k bir mı müracaat ediyor. Ondan sonra, ye
ce1sesinde, kendisinin bu fikirde olma- harp yapmış olduğunu görenler Enver ni hükumetin teşekkülünü bekliyerek 
dığını söylüyor. Hatta, gene takriben, paşanın o zamanki projelerinde belki işlerin İdaresile muvakkaten meşgul 
diyor ki: de haklı olduğunu düşünebilir ler. Ben oluyor. Sabahleyin saat on bir buçuğa doğ· 

Enver Paşa Talat Paşayı o fikirde değilim: Ingilizler TUrkiyeyi ru yatak odasından hafif bir inilti du-

t hd't d' Milli mücadele başladığı zaman ev· kurtarırlar mı ? yuldu. Sonra, yavaş yavaş kapı açıldı. 
e l e lyOr veln itilaf devletlerinin sinirleri gev - Eşikte, uykulu gözleri1e Nikola Petro-

- Mağlubiyeti kabul etmekt~~ v~ şemiş, aralarında ganimetin paylaşma Vahdettin İngiliz taraftarıdır. O ta- viçin karısı Tatyana Livovna göründü. 
mUtareke yapmaktan bahseden sozlerı tarzından mütevellit ihtilaflar çıkmış rihte hala bu fikir vardır: İngiliz taraf- Kadının üzerinde renkli bir pijama 
unutmak ve söylenmemiş farzetrnek 1 ve ordularını seferberlikten çıkarmış tarı olursak, Ingilizleri seversek İngil- vardı. Tatyana, Jmmral saçlı, munta -
lAzımdır. Harp içindeyiz. Bu sözleri bulunuyorlar.:ıı. Bundan başka, Ana- b l V zam vücutlu, çok güzel bir kadındı. 

o tere, izi tutar ve mese a ahdettinin Ağır adımlarla telefona yaklaştı ve 
söylemek, kurşuna dizilrnek cezasını doludaki ilk hareketlere alelade bir kara gözleri için Türkiyeyi kurtarır 1 ahizeyi kaldırdı. 
rnucip olacak kadar ağırdır!. deprenme, bir cançekişme gözile ba- Bunun için padişah yeni hükumetin Tatyana Livovnanın çoiukları yok· 

Bu sözlerin ne kadar ağır olduğu 5.- karak bidayette hiç ehemrniyet verme- teşkilini bir Abdülhamit adamı olan tu. Gürelliğitni bozmamak için çocuk 
fiknrdır. Enver paşanın. böyle söyleyip mişlerdi. Halbuki Enver paşanın pro- ve Osmanlı imparatorluğunun son doğurmağa aleyhtardı. Çocuklar, bir 
söylemediğini !bilmiyorum. Bütün bu- jeleri sırasında it i laf devletleri hen iiz Londra sefiri bulunan Tevfik pa~aya kadının yüzünü, biçimini valhasil her 
raya kadar olan hikayeyi ben sonradan her tarafta muzaffer olmuş bir vaziyet- havale ediyor. Tevfik paşa, ihtiyarla- şeyini bozabilirdi. 
tnuhtelif kimseler ağzından, muht elif te ve sinirlerini çok gergin, manevi mış bir Babıali rnensubudur. Vahdet- Tatyana Livovnanın elinden hiç bir 
zamanlarda dinleyerek topladım. En - kuvvetin çok yüksek bulundugy u bir · · k d k" . I h i.ş gelmediği için herhangi bir iş de tının ma sa ı, es ı ınsan ar veya ut d B" 1 b d"ll · 
ver pa~a h u tarzda mı, yoksa başka bir devirde idiler. Eğer mücadeleye o za- doğrudan doğru~a kendisine ~ensup ~:p::.:a~ s~;~~:~s a:ı:::a 1 ba~l=~~~ 
tarzda ve fakat ayni manayı ifade man girişiimiş olsaydı, o sıralarda elle- a~aml~rı ':.asıtasıl~, .~u meşrutıyet ~e-j fakat on kelimeden fazla be! _ 
etmek üzere mi söyledi? bilmiyorum. rinde bulunan büyük kuvvetlerden nılen ınkılap devrım tamamen tasfıye ı leyemedi, vazgeçti. Bundan ötürü 
Bildiğim bir şey varsa 0 da gerek En- birer parça ayırıp Türkiye üzerine etmek, bunun yerine, Abdülhamit Fransızcadaki bütün bilgisi «bana çay 
ver paşanın, gerek Cemal paşanın ge- getirirler ve memleketi daha kuvvetle devrinde olduğu gibi, tamamen şahst veriniz!• Sözünden, Alm~mcadakı n:a
rek istifaya ve gerek mütareke talebi· ezerek bir daha kıpırdanmasına imkan bir padişah hakimiyeti getirmektir. lUınatı cKardeşim pencerede duruyor» 
ne şiddetle muhalefet etmiş bulunduk· ve mecal bırakrnazlardı. Esasen, o gün- Bunu Ittihat ve Terakki çok iyi bildi- cümlesinden . ilerigeçemedi. 
larıdır. lerde ruhlardaki bozgun o dereceyi ği kadar siyasi muhitte de hemen he- Tatyananın yegane ve mükemmel 

Bilhassa En'\;er paşa;.. mağlubiyeti bulmuştu ki bu yorgunluk içinde men herkes işin farkındadır bundan c:L. olarak bildiği şey, kıskançhk~ı. Tatya-
bir türlü kabule razı olmamıştır. Kaf· Kafkasyaya dayanarak mücadeleye ı T fik paşa gib" k, · bir ada- na, klasik şekli de dahil oldui,-ru hal. de 
k ayı ev ı ren sız k .. r· - ·· b"l d" K 

asyada bulunan ve o zaman için biz- devam etmek fikrini, Enver pa!U\, kı"m- t f d t pl . b" Ab ıskançlığın her tur usunu ı ır ı. o-
T- mın e ra ın a o anıp yenı ır - bi'lA. . b""t"" hbab'arında 

Ç ··h· b" k t ı ı .. . v • casını ı aıstısna u un a ı n. 
e mu ımce ır uvve o an o an ~eye kabul ettiremezdi. dulhamıt yaratmaga yardım etmek ıs- tanıdık tanımadık bütün kadınlardar., 
~0.000 kişilik muharip bir orduyu Bütün bu sebeblerden dolayı, Talat tiyecek namusıu adam bulmak güç - Sibiryanın bilmem neresinde oturan 
•Usmen oradan çekerek ve kısmen de pa!tnnın ve arkadaşlarının istifa fı"kı"r- t"" (A k r) k -r ur. r as: va eski karısından ve kızından da kıs a-
l~rekTürk~~en, gerek Ka&asyadan ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= rurdı. 

Yeni asker toplayarak mücadeleye de- • ~ V .
1 
~ K~ N ~ y 

1
• Tatyananın bugünkü iş günü telefon 

"Vam fikrindedir. Fakat, Bugaristan- konuşmasile başladı: 
d m gelen baberler kötüdür. Fransız - 3.16-48. mersi. Allo .. lfltfen Niko· 
kuvvetleri Bulgaristan demiryollarile la Petroviçi verir mLc;iniz? Sen misin? 

Türkiye üzerine doğru sevkediliyor. Q •ç r n ~~~}!)~~~~~~~~~~~~~ Benim. Karın. 
Halbuki hinihacette Istanbul u ve Bo- 1 t K . • Nikola Petreviçin sesi tane tane, va-
ğazları müdafaa etmek üzere elde zih olarak geliyordu: 
mevcut on bin tüfek bile yoktur. -Günaydın Tanüşa! Bana yarım sa-

at sonra telefon eder misin"?. Acele bir 
Enverin projeleri konferans için hazırlanıyorum. Buna 

Enver paşa büyük projelerden bah- ait bazı materpelleri gözden geçirmP.k ....... ...._ ____ ........ -·-· 
'""'····~~ .... 

Bir Doktorun 
Günlük 
~otlar1ndan 

Vücut 
Ağrıları 

--, 
, 

(*) 

Havaların son günlerde çok müteh:ıvvU 
ve rutubet.ıl gitmesi yüzündl'n bir çokla
rında vücut a~rıları, omuzda, kollarda 
ve dlzlerde romntizmah ağrıl:u- artlnı§. 

tır. Bunlar umumlyetle muzmin romatiz
ma arazıdır. B:wlannda bel tutuklu~u 
lumbago şekilnde görülüyor. 

Böyle hastalar birdenbire bellerinin 
llddeUI bir nltn lle tutuldu~nu hisseder· 
ler ve hareket eveaı llddetlendlrlr. nu 
lll'nlar bir kaç gün 1çlnde kaybolur. 

Böyle tezahürat gösteren kimselere 
ta't'slyemiz §Udur ki: 

Yazda ııt fırsatta Bursa veyahut Yalo
va veyahut dl!ter bir kaphcnd:ı ylnnt gün 
ltacıar tedaviye gftmeltdlrler. Sonra da 
denız kenannda kumlu güzel bir pHijda 
bir ny kadar güzel ve esaslı bir güneş 
banyosu yapmalıdırlar. Fnzla ynj;Iı etler 
Yememelldlrler. İkametgfthlar bol gfineş-

...,!1 olmalı ve rutubctll olmamalıdır. 
(•) Ru nntJ:ın kecılu ı;n1.·lııvınız. Yahut 

bir albiime vnnı!ltınn koll"k"lvon yanınız. 
Sıtnnt1 ,..nm:ınJnl7t'la bu notlar bir doktor 

.........__ rilıl fm .. adınt?a vrtJ~rhflit-. 

QANKAYA 
YATIRILAN DAQA I;Yi 

f:KilMi~ TO~UM GiQi VtQiMliDiR. 

UOlANTS( DANr ONi ~: 
II(ARAKOY PAlA5 ALAL~MCi ~A~ 

Emniyet Sand1ğ1 Faizleri lndirmiştir 
Emiilk mukabili ikrazatda fuiz hncil~ri indiril~rek 1/1/937 tarihinden 

itibaren ka~irlerde: 

% 9 faiz 
% 1 komnsyon 
Ahşeplnrrla 

% 9 faiz 

% 2 komnsyon 
ıılındı~ muhterem halkımıza nan olunur. 1498 

mecburiyetindeyim. 
- Ne cins materpellerı gözden ge. 

çireceğini çok iyi biliyorum. 
- Canım, inşaat işlerine ait bazı rak

kamlar bunlar .. 
- Ben rakkam falan bilmiyorum. 

Senin şimdi gözden ve elden geçirdi
ğin matcrpel, şu kırmızı saçlı daktilon 
Ninuçka değil mi? 

- Yanılıyorsun, şekerim. Evvel3: 
Ninuçka kırmızı deği-l siyah saçlıdır. 

Saniyen: Hasta olduğu için bugün dai
reye bile gelmedi. 

- Ne olursa olsun, ister siyah, ister 
kırmızı olsun. 'Fakat sen onun hasta 
olduğunu nereden biliyorsun? 

- Bana rapor gönderdi de ondan 
biliyorum. 

- Demek ki sana raporlar yazıyor, 
ha?. Dinle Nikola, bana derhal, şimdi 
bu raporları ı göndermezsen bak sana 
ne yaparım, anlıyor musun~. 

Bir an içjn telefon sustu. Nikola, Tat· 
yananın derin derin nefes aldlğını 
duydu. 

- Nikola, bana derhal şimdi tnth 
bir kaç söz söyle .. yoksa düşüp bayıla
cağım . 

Telefo~ :ı, gene bir sessizlil: çöktü. 
Az sonra Nikolanın boğuk sesi nuvul
du: 

- Benim sülüğürn 
• 

Rusçadan çeviren: Alaz 

- Neye csülüğüm»? 
- Çünkü bana çalışmak imkanını 

vermiyorsun da ondan. 
Tatyana şiddetle ahizeyi elinden at. 

tı. Odanın içinde asabi adımlarla do • 
laşmağa başladı. Tatyana Livovnamn 
kafasından binbir fikir geçiyordu: 

c Her şey gün gi.bi aşikar. Artık o 
beni sevrniyor. Bu muhakkak. Fakat 
bu, o suratsız daktilonun işi değil. Her 
halde i§in içinde Vera Antonovnanın 
parmağı var. Tevekkeli deği1, Perılov· 
larda olduğumuz gece kacamn y:yecek. 
miş gibi bakıyordu.» 

Tatyana Livovna, en fena ihtimal • 
leri dilijünmeğe başladı: İşte kocası o• 
nu atıyordu. Sincap derisınden yapıl .. 
ml§ beyaz renkli manlosunu :ılmağa 
bile vakit bulmadan, Tylaya, anne.:.inir, 
yanına gidiyordu. İşte Vera Antonovda 
hain ham gülerek, sırtında sincap de· 
risinden mantosile lokantaya girıvor. 

Hem de Tatyananın lokantasına .. 
Tatyana Livovna yeniden tciefon? 

atılır: 
- 3-1 G-48 mersi. Lutfen Nikol& 

Petroviçi verir misiniz? .. Nikola Petro· 
viç siz misiniz?. Ben Vera Antonovc!'l. 

Alıize hayret eder. 
- Bonjur ... Vera Antonovna .. bt:iyle 

hangi rüzgar sizi attı?. 
- Bak, bir de soruyorsun!. Nikola. 

serbest konuş! O, evde değil. 
- Kim evde değil? Vallahi hıç b!r 

şey anlamıyorum. 

- Canım, kocamın evde olmadığım 
söylemek istiyorum. Bana derhal şim· 
di ... Şey canım .. bir kaç tatlı söz söy· 
I esen e!. 

- Evvela: Vera Antonovna, sizinle 
bu kadar samimileştiğimizi hatıriamıyo 
rum. Saniyen: Tanüşacığım, nafile zah· 
met etme, sen iyi bir artist olamazsıni 
Salisen; sana tekrar rica ediyorum, işi
me mfmi olma-. 

Tatyano Livovna ahizeyi bırakır . 
Bu konuşmadan iki saat sonra Tat • 

yano Livovna, Vera Antonovnaya git
ti. Vera Antunovna, zayıf, kara, kuru 
bir kadındı. Patlak gözleri, tıpk: oto
mobil fenerlerine benziyordu. Tatyana, 
kocasının bu kadınla münasebetine ait 
bir şeyler öğrenmek ateşile yanıp du
ru··::>rdu. Kocasının kendisini ne kadar 
sevdiğini aniatmağa başladı: 

- Biliyor musun Veracığım, dün 
kocamJa büyük mağazalardan bırine 
gittik. Kocam bana dedi ki: cTanuş • 
kanı, siilüğüm - kocam bana sevgi ma• 
karnında hep böyle hitap eder - canın 
ne isterse sana alayım .. bütün bu ma
ğaza senindir.» 

Ben de ona dedim ki: cCanıın her şey 
istiyor.» o da bana dedi ki: cŞu lı:ıldt 
her şey al..» 

Bilsen neler aldık?. 
Bu sırada Vera Antonovnaya yeni 

bir misafir geldi: Şı'lir Kir:ısof. Şairle 
Vera arasında ıa~a konuşmadan sonra 
Tatyana, Verndan boşuboşuna şüphe 

eWğini anladı. Kalbi ferahlamt'> bır 

ha 'de evine döndü. Bugün ~ördüğLi iş· 
lerden dolayı sevinçli idi. Yavaş yava~ 
merdivenlerden çıktı. İngili?. anahtaril• 
kapısını açtı. Fakat mıhlanmış gib bu 
adım ileri atamadı: Mutfakt::ın taıuma 

(Lütfen "avrnvı c,.,.: .. ;niz) 
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151 numarali şehit 
(Ertuğrul fa ciasına karışan aşk macerası) 

Yazan 1 A. R. 

Ertuğrulu bir filo takip etmiye başlayınca içindekiler 
katıla katıla gülınüşler:"Yazık boş yere kömür yakıyor
lar, keşke o kardif kömürünü bize verseler, demişlerdi Hamat tahtını yere 

Yazan : Cel~l Cengiz 

vuran Naraş 
düşebilirdi? 

Nöbetçi çavuşu, bu sözlere inanmak ı Demişti. 
istememişti. Nöbetçiyi .sıkı bir isticva~ Üst güverteyi, saltabarbayı, bura • 
tan geçirmiş .. aldığı cevaplara gülmek- daki topların aralarını: - gemının Akatlara nasıl • e sır 
ie iktifa ederek: üçüncü katı olan - T avlunu.. nihayet 

B b t k · ı h b · d .. · t' · t ·ı · 1 k.. Çu-Çen kabilesinin ulusal adetlerin- run · · d d " d" · d d N· d - en unu, e mı a erın e no· sın ıneyı, amamı e gezmış er; en u· ıçın e ıp ın uruyor u. araşın üşmanıydı .. Onun muzaffer 

b t 
· b" · ·· 1 · ""k d I"kl k d ·· d den lbiri de: Suçlunun kendi cAzasını M d" · ·· 1 k e çı za ıtıne soy erım amma, sen ce- çu e ı ere varıncaya a ar goz en .. ayanın cese ını o gun sarayın o ara dönmesini istemiyordu. Zaten 
·· ·· ·· S · d · k ' · · 1 d' F k t k "" ··k b' bizzat kendisi vermesi idi. Surnerde bah · ·· d"'l N za gorursun. ana; yernın e erım ı geçırmıt er ı . a a ; en uçu ır çesıne gom u er. araşın muzaffer dönrnemeai içı'n ne· 

öb
. · d V ·· .. h d k h · · bu adet hüküm sürrnemekle beraber G d ih" b M 0··Ju"mu··ne k · n et yerın e uyumuşsun. e, ruya şup e uyan ıraca en e emmıyetsız u ea, s ır az ayanın müm Ünse yapınağa and içen Tanzer, 

aörmüşsün. Dikkat et. Bir daha böyle bir 'eye bile tesadüf etmemişlerdi. - çünkü Sumerlilerin yasalarında ken- inanmıyordu. Akat topraklarında Nara,la bqala • 
fey yapma. Ertesi sabah, tam zamanında gemi di kendini öldürmek yasaktı • Çu-Çen- * * • şırsa, ona meydan okumaktan da çe .. 

Diye nasihat ederek, güverteye in- hareket etmişti. Mülazim Basri de nö- ler bu adet i kendi aralarında gizliden T anzer, Mayanın ölümünden çok kinmiyecekti. 
anzer saraya ge ınce ra ın mu a-mis, ti. Fakat tam, saltabarbaya in ile - bet degw iştirdikten sonra, süvari Ali gizli ye tatbik ederlerdi. memnundu. T ı· k 1 h 

cele kaportanın kapısına gelir gelmez, beye gitmiş .. bu garip hadiseyi, oldu- Akrepler sihirbaz Mayanın başında O gün yeni ordu Akat yoluna çıka- fızile karşılaştı. 
korku ve heyecandan boğulma dere - ğu gibi haber vermişti. bir damla et bırakmadılar .. yarım saat caktı. - Gudea beni niçin çağırda) 
c:esine gelen, bir ateşçi neferine tesa- Ali bey; çok ciddi bir asker olduğu içinde sihirbazın başı kuru bir kemik Gudea, ordunun hareketinden biraz Diye sordu. Saray muhafızı, Tanze-
(lüf etmişti. için, bu hikayeyi başından sonuna ka- yığınından ibaret kalmıştı . Gözleri o- önce yeni ibir haber aldı: rin eski ve samimi dostlarından biri 

Bu nefer, çavuşa sımsıkı sarılırken; dar dinlemiş. Ve sonra, şu emri ver- yulmuş, derisi yüzülmüş, dişleri mey- cc- Naraş, Akatlara esir düşmüş h> idi. 
-Aman çavuşum .. talvundan, ma· mişti: dana çıkmıştı. Bu kara haber, gökten bir çiyan - Gudea çok müteeasirdir. dedi, 

Icineye inerken, uzaktan gözüme bir - Vazifeleri başında uykuya dal - Maya artık yaşamıyordu. yağmuru yağmış gibi, Sumer sarayını Naraş düşman eline esir dütmÜfte, A· 
fıayal ilişti. Yarısı kadın, yarısı balık ... dıkları için, her iki neferin birer hafta * • • altüst etmişti. kat sınırlarındaki sava~ı kaybettik de-
Evvela, gördüğüme inanmadım. Dik- hapsine emir veriniz ... Siz de; derhal Gudea muhafızına sordu: Herkes büyük bir felaketle karşıla,. mektir. 
~at le baktım. Fakat, gördüğüm ii n bir vazifenizi i fa etmediğiniz için, yirmi Mayanın öldüğünde~ emin misın ~ m ış gibi titriyor, ağlıyor ve dövünü • Tan zer gü ldü: 
hakikat olduğunu anlar anlamaz, kor- dört saat kendinizi kamaranızda hap- - Akrepler başını oyle didikledi • yordu. - Akatlıları Nara tan ba ka bi 
~umdan kaçmaya başladım. sediniz. ler ki .. Bir tutarn et parçası kalmadı Naraş nasıl esir düşebilirdi~ kimse yenemez mi san~yorsun: r 

Dedi. * yüzünde. İşte hiç kimsenin kafasına sığdıra • _ Hamat kralını rnawl" _ _:ı b' 
K d 

w · ı . d w f . K up caen ır 
Eğer Ali beyin bu şiddetli emri olma- - onuşmuyor, egı mı} ma ıgı bu haberin en zayı bır ihtimal kahramandan zafer h be 1 · bekli • 

Nöbetçi çavuşu, bu sefer iÜlmemif· 
H. Bu cahil ve saf köy çocuğunun dı
pıağında, derhal bir takım iarip hisler 
~$lirmişti. Derhal nöbetçi zabitine ko
;arak rneseleyi haber vermişti. 

Nöbetçi zabiti, hesap memuru mu
avinlerinden (mülazim Basri efendi) 
J4i. Bu genç zabit de bu ite gülmekle 
lktifa etmek istemişti. Kısa bir muha
lcemeden sonra: 

- Bu, bir hayal olamaz ..• Ayrı ay
ri iki adamın .. ayrı ayrı yerlerde, ayni 
f5kilde birer hayal görıpe]eri, imkan 
baricindedir. Bunda bir hikmet var 
Clmma .. acaba, ne ola) .. 
Demişti. 

Mülazİm Basri, temkinli bir gençti. 
Birdenbire ortalığı velveleye verme -
rnek için, soğukkanlılıkla hareket et
miş.. evvela, ateşçi neferinin heyeca
nını teskin ederek onu iş başına gön
dermiş .. ondan sonra da nöbetçi çavu
şunu yanına alarak: 

- G el bakalım .. ibiz de şöylece bir 
dolaşalı m. 
dı~· b{ı: kacİı'n' k~hk~h~sı ·-~~ko~smın 
baı ı ton scsi ta buraya kadar geliyordu. 
Tatyana L ivovna bir kaplan gib· mut
fağa atıldı: Maviler giyinmiş genç bir 
kız kocasını kucaklamış, gerdanını gı
dıklayıp duı uyordu. Tatyana r aftaki 
yumurta sepet'ini de'.All"erek bağırdı: 

- Nıkola, bu ne demek?. 
Nikola bozulmuş bir halde: 
- Heyecanlanma karıcığım, dedi, 

Murkayı tanımadın mı?. Bugün S ibir
yada~ gelmi~. Bak ne kadar büyümüş. 
Adeta baba.~ını geçmiş. 

Tatyana zcx-la gülümsemeğe çalışa -
rak genç kı7 n alnından öp tü: cAllah:ı 
~ok si.ıkür, n "hayet kavustuk» kelime
leri ağzından döküldü. • 

Fakat bu anda zavallı d ımağına hü
cum eden k-:ırkunç bir fıkir, Tatyanayı 
allak bullak etti: · 

c Bu Murkanın herhalde arkadaşlan 
o~~cak. Bunlar da Murka gibi genç ve 
gu7~el şeyleıdir. Bunlar bize gelip git· 
mcge başlıyacaklar ve kocarnı baştan 
çıknracaklar .. » 

Tatvana Lh·ovna kıskançlığın azap. 
ları içinde kıvranarak sür'atle yatak 
odnc;ına girdı. kocasını da yanına çağır· 
dı: 

.. - ?Hko1a~ bana, derhal, tatlı bir kaç 
soz SO) le .... .1\ i takdırde ben ne yapaca· 
ğımı b 'lirım 

N wla P tr wiç bezgin bir eda ile 
karı~ının ku' ·ına: 

- Sülü m benim. 
Soıl!:'rin f ladı. 

-Neye SLi'üğüm»? 

- Çi.ink bana yaşamak imkanını 
\'ermi\ or:-.t n da, ondan. 

Yarınki n ushamızda: 

( Paşo Selim ) 
Yazan: M ellihat Tez er 

saydı, hiç şüphesiz ki ertesi giin gemi- -O çokt~ öldü .. Kuru 'kafa konu- ile bile doğru olduğuna inanılınıyar _\1 yorduk. Naraşın esir o~uf: e~~tün Su· 
de müthif ve müba\eğalı bir dedi- şur mu, Mella ~ du. merliler" yes " 't · ı · · d" - d!t 

Be 
··Jd"W" . ... ı e ve umı sız ıge ufur u. 

kodu zuhur edecek; artık kimbilir, - n onun o ugunden emın de- Hamat tahtını yere vuran Nara• ooj. - Ben Akat] 1 wll'l. _..ı 
w•ı• ı • o dow• k b' b' k T. ıarı magup CKJCfeenlt 

neler aöylenecekti. gı ım. çme gır ıgı uyuyu tekrar a • ı ır ahraman, Akadlara nasıl esir ne dersin bu sözüme? 
Ali beyin sertliği, bu cereyanın ö • çınız .. Vücudunu meydana çıkannız! düşebilirdi} - Çocukluk derim. 

n üne geçmişti. Hatta meseleden ku - Çukuru açtılar .. Mayctmn vücudu - Cu dea sdıirbazları saraya topladı: N· L d ,_ 1. b·ı habe d k d 1 B h - araşı ıUen en .:uvvet ı mi ,3rü· 
mandan Osman bey ı e rdar e • nu mey ana çı ar ı ar. - u aberin doğru olup olmadı- } 

d
'} · · S d L k l d Ak ı M b d"k w Id I d ··w · · ı yorsun ı memı,h. a ece ıoazı arnara ar a rep er ayanın aşını ye ı ten gını yı ız ar an ogrenınız B lk' . 

genç zabitler arasında fısıltılarla bir sonra birer birer bir kenara çekilmiş - Dedi. Tan zer o gün yola çıkmadı. . -F ~ ı sen ondan daha kuvvetlı • 
takım aözler geçmişti. !erdi. Muhafızlar ilk Önce akrepleri öl- Sumer kralı, Tan zer i de saraya ça _ sın.. a at, 

0 
senden daha akılltdari 

-Ah, körolası deniz kızı .. ~elecek dürmüşlerdi. Mayanın vücudu çuku - ğırmış ve: - Akatları yenrneğe ant içtim ben. 
· b ' l · -· - · · · ' · ' ·- ·- ' · · ' · · · ·- B Istersen seninle 'bahse de ooiri-.bRi -

yerı ı ememıı~... meden, iki krovazör ve üç torpidodan - u gece yıldızlar neler söyliye • • y-

Diye, hasret çekilmi~ti. mürekkep bir İngiliz filosu Ertugru- cek bakalım. . Öğrenelim de.. Yarın • ri m!.. * lun arkasından yetlşrniş.. birbirinin dan sonra hareket edersin ı - Pekala. Yarın yola çıkacalnın l 
O rün zevale doğru; Ertugr~lun dümen sularını takip ederek, heybet Demişti . Eğer Akattan muzaffer olarak dönÜF 

arkada bıraktığı ufuklardan, bir takım ve azametle Keçip gitmişti. Tanzer bu haberi duyunca içinden gelirsen, sana, Gudeanın verdiii altın 
dumanlar belirmi•ti. Aradan çok geç- (Arkas.· var) · · d kemerimi vereceğim ISen de bana al"' 

T sevınmemış eğildi. Çünkü T anzer, 
tındaki kır atı verir misin~ 

.. Tan zer düşünmeden cevap verdi: 

- Peki .. Söz veriyorum. Sumere 
mağlup olarak dönersem, Gudeanın 

verdiği (uğurlu at) ı sana hediye e • 
deceğimı 

Tanzer ortalık kararıncıya 
sarayda bekledi. 

:kadaı 

Gece yıldızlar doğunca, sihirbazlar 
sarayın taraçasına çıkarak ellerini gö· 
ğe kaldırdılar.. Anlaşılmaz bir dili• 
Naraşın yıldızını bulup konutmaia 
başladılar. 

Gudea müneccimlere çok inanırdı 
Ur'daki rnüneccimler o devirde dün• 
yanın en bilgin adamlarıydı. Uzak vt 
yabancı ülkelerden bile Ur tehrin• 
(yıldız ilmi) okumağa gelirlerdi. 

Bir aralık Gudeaya seslendiler: 

- Işte, Naraşın yıldızını bulduk 
Ne emredtyorsunuz} 

Gudea sevinçle bağırdı: 

- Yıldıza sorunuz: Nar8f, hasım· 
larının eline esir dütmÜf müdür1 
Yoksa bu haber yalan mıdır} 

(Arkası var) 

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

Nöbetçi 
Eczaneler 
B~ece nöbetçi olan eczaneler pnıar· 

dır: 

İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda : (Şeref), Beyazıtta: ABfA• 

dor), Fenerde : (Emllyadl), ŞehremtniD • 

de: (Hamdl) , Karagümrütte · (Keınal>• 
Samatyada: (Rıdvan), ŞehzadcbafUlda: 
(Hamdl), Eyüp te: (Arif Beşir), BJnlnö· 
nUnde: ( Aminasya ) , Küçükpazarda : 
(Hulfısl} , Alemda rda : (Sım Asım> • sa· 
kırköyünde: <İstıpan). 

Beyoflu cithetindekiler: 
İstlklô.l caddesinde : (Kanzule), oat -

rede: (Güneş) , Topçularda: csıpolldl~: 
Taksimde: (Nizamettln), Tarlaba~d · 
(Niha t ) , Şlşlidc : (Halk). 
Boğa7.içi ve 1\dalarda: • 
Üsküdnrda: <İskclebaşıl, sanyerde ). 

(Osman), Biiyükadnda: (Şinasi RIZI' ' 
Heybellde: (Tana.ş) . 
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Tarihten sayfalar 
(Baştarnfı 6 ıncı sayfada) 

- Eğer size bir zarar gelecek olur. 
sa evvela benr öldürün! dedi 

Böylelikle biraz inandırdı. Yunan ve Bulgar biikumetleri 
Saray kapısından bir arabanın çık- malı.ullerimiz için · trenlerde 

tığını, önünden ve ardından atlılar tenzilat yapacaklar 
koştuğunu gören askerler, Avni Paşa· Türk, Yunan ve Bulgar demiryolları 

daştaraiı 1 inci sayiada) ~mez ve unutulmaz intibalarla ayrılıyo nın emri veçhile: arasında müşterek bir tarife tatbikı 
Bayan Antoneskoya üzerinde elmas~ı ruz.» - Vuu. ·.rı için, Safyada yapılan müzakerelerL"l 
birer istavroz he ye etmiştir. Nazır Tevfik Rü§tü Arasın beyanatı Diye bağırdılar. bilmesi üzerine, Devlet Demiryollar, 
ve maiyeti bilfıhara İstanbula geçerek Ankara, 20 (A.A.) - Türkıye Hari- Ayni zamanda ateş için hazır bulun· tarife dairesi müdürü Naki, Devlet De 
tarihi abideleri ve müzeleri gezmişler- ciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras, ra· mak üzere silahlarını kaldırdtlnr. miryolları Hareket dairesi müdüri: Şe· 
dır. Saat 13 de Perapalas oteline gelen dor ajansına aşağıdaki beyanatta bu- Murad Efendi arabanın içinde bu se- rafettiı:ıden ibaret olan Türk heyeti dün 
dost nazır ve maiyeti, Rumen sefiri lunmuştur: si duyar duymaz bir top gibi sıçradı, sabah Istanbula dönmüştür. Tarile da· 
Bay Telemak tarafmdan verilen husu· cBay Viktor Antonesko'nun ziyare· sarardı, titredi. Neredevse oturulan iresi müdürü Naki bu hususta bir mu-
si öğle yemeğinde bulunmu~ ve saat tinden ne kadar memnun olduğumuzu yerin altına girecekti. w harririmize şunları söylemiştir: 
14,30 da Galata rıhtımına inmişlerdır. bütün harekatımızia göstermiş olduğu Avni Paşa askere göründü ve o za- - İşimizi bitirdik. Müzakerat müs· 

Bay Antonesko, 'llirk ve Rumen ?aJ muz için, tekrar söylerneğe Iüzum yok man yol açıldı: bet neticeler verdi. Raporları Vekalete 
taklarile donatılmış olan rıhtımda Is - tur. Bu ziyaret verdiği neticeler dola- Murad Efendi de askerin silahları a- vereceğiz.» 
tanbul valisi Üstündağ, İstanbul Kc- yısile iki memleket arasındaki müna • rasında Harbiye Nezaretine doğru yol· Türk, Yunan ve Bulgar şimendifer 

landı. 'd mutanı Korgeneral Halis, Hariciye bu sehat için pek faydalı olmuştur. ı areleri Türkiyeden ihraç edilecek tü 
SUsi kalem müdürü Refik Amir, Enıni Belgrad seyahati Osmanlı paşaları Abdülaziz gibi bir tün, yumurta, taze yemişler, yaş seb 
Yet direktörü Salih Kılıç ile Romanya Beynelmilel vaziyeti beraberce tet· müsriften kurtulmak isterken bir za. zeler, kavun ve karpuz nakliyatında 

Istanbul Borsası kapanış 
fiatlan 20 - 3 - 1937 

PARALAR 

ı Sterlln 
ı Dolar 

20 Fransız Fr. 
20 Uret 
20 Belçika Fr. 
20 Drahm.l 
20 İsvtçre l'r. 
20 Leva 
ı Fllorln 

20 Çek kuronu 
ı Avusturya 8l. 
ı Mark 
ı Zlptı 

ı Pengn 
20 Lev 
20 Dlnar 

Ruble 

Alış 
61S.OO 
123,00 
111.00 
120, 
80. 
18.00 

565. 
20. 
u. 
70. 
21.00 
20. 

ı 2S. 
20, 
21, 00 
12. 
48. 
so. 

Sabş 
619.•10 
126,00 
114,00 
ı25. 

84. 
22.00 

575. 
2S. 
66, 
75. 
~.00 

28. 
28. 
22. 
2S.OO .. 
14. 
52, 
32. elçisi, General konsolosu, elçilik ve kon kik ettik. Balkan Antantı konferansı vallıya çatıyorlardı. yüzde kırktan yüzde yetmışe kadar ten 

solosluk erkiını , matbuat mümessille- münasebetile Atinada son yaptığımız Araba Dalınabahçe camisinin rıh!ı- zilat yapınağı kabul etmişlerdır. Yal- ı 
ti tarafından seHimlanmış ve uğurlan· toplantının açık ve sarih kararlarından mında durdu. Beş çifte bir kayık on • nız sevkiyat Yugoslavya, Macaristah 
mıştır. sonra şimdi yapılan bu temas bilhassa ları bekliyordu. Muı-ad Efendt kayı;;a yolu ile yapıldığı takdirde değışecek 

ı İsveç kuronu 
ı Türk altını 
ı Banknot Os. B. 

1037 
246, 

ı038. 
248. 

Askeri muzi.ka, Rumen ve Turk milli ,verilen kararların tatbik mevkiine kon girdi~i zaman Avni Paşa bazı emirl~r vaziyetlerden pürüzler doğabilecekse 
marşlannı çalmış, askeri kıfa, ıhtiram ması için pek faydalı olmuştur. Bu te- vermek üzere karada kalmıştı. Murad de haizi ehemmiyet görülmemektedir. 
l'esmiııi ifa etmiştir. masa, Başvekilimle birlikte Nisanın 2 Efendi gene şüphelenmisti. Hala Av - Yumurta ihracati başladı 

Bay Antoneskonun beyanatı )nciv .ha!tasına doğru bulunmağı üm~t ni Paşa~a güve nemiyordu. Avnı Paşa 
Kıymetli misufirimiz dün, cİstanbuh ettigımız Belgratta Bay Stoyadinoviç da kayıga girdi. Mes'udiye zırhlısına Yumurta piyasası sağlaml aşmakta -

matöründe Dalınabahçe sarayına ge· ,ve Yugoslav dostlarımızla beraber de· gitmek için emir verdi. Murad Efendi• dır. Çekoslovakyaya ve İtal~aya yeni· 

ı ' , d'l kt" gene yerinden fırlamıştı: den ihracat başlamıştır. Avusturyada 
irken bir arkadaşımızla gorüşm'jş ve •am e ı ece - ır. b 
beyanatta bulunmuştur: Konuşmalarımızdan sonra neşredi- - v ~için gemiye gideceğiz, niçin gi- izden yumurta j.stemektedir. decegız? .------...;... _______ _ 

Romanya Başvekilinin ıdynrcti len tebliğde de görmü~ olduğumuz Diye telaşla sordu. İSTANBUL 
- Nisanın 20 ile 30 u arasında, Şe- veçhile inkişaf ve teksifini arzu ettiği- - B~hriye Nazın Ahmed Paşa ku)- Ticaret va lahira Borsası 

fiın Baş,·ekil Tataresko Ankarayı res· miz Türkiye ile Romanya arasındaki ları ~fınededir. Sarayı Jfiyıkile abluka 
tnen ziyaret edecektir. Bunu müteakıp iktısadi münasebetler ve kültür saha- etti'rsin diye tenbih edecektim. 
l~rnet İnönü de Rüştü Arasın refaka- sında bir iş birliği tesisi meselelerini Murad Efendi soluk soluğa emır ver-
tınde Bükreşe gelerek, iadei ziyarette layık oldukları ehemmiyetle miinasip di: 
buıunacakJardır.» bir ~ekilde tetkik ettik. Verdiğimiz ka· - Çeksinler! Kayık durmasın: Kü -

Orta Avrupa ve Balknnlnr rarlardan her birinin matlup şekilde rekleri kuvvetli çeksinler! 
Bundan sonra, arkadaşımız tarafın· tahakkuk etmesinin Romanya ile Tür- . Zırhlıya geçmekten vazgeçildi ve 

dan orta Avrupa, Balkanla:- ve Tuna k Sırkcc· · k 1 · k 1d B iye arasındaki teşriki mesainin daha ı ıs e esme çı ı ı. ir kira ara-
havzasını alfıkdar eden meseleler hak· f . ]' 1 hasile Harbiye Nezaretine gidildi. 
kında Romanyanın vaziyeHne dair so- ey.ız.ı 0 malına yardım edeceğinden Murad Efendi gene müthiş bir kor-
"'·I b emınım. k ·"' an suallere ceva en, Bay Antones· ·u içindeydL Tahtın bulunduğu sara· 
ko demiştir ki: B. Tataresko-da geliyor ya götürülmemişti? Bu kira arabasın· 

Romanya ve Almanya Bunun için B. Tataresko'nun miim ~a ne işi vardı? Onu Harbiye Nezare-
- Romanyanın siyasetı açıklır. Al - kün olduğu kadar çabuk olmasını te- tınde kurşuna mı dizeceklerdi? 

lnanyanın, Orta Avrupa ve Balkanlar· menni ettiğimiz ziyaretini büyük bir Harbiye Nezaretinde biat edild~. 

20/3/937 
= =--===== 

FiATLAR 
______ c_t_N_'s ___ ı ____ I~=Aş=~--~Y-uk-.a~n=1 

Bu~day yumuşak 

Buğday sert 
Arpa 
Çavdar 
Mısır san 
iç fındık 
Ynpa~ı Anadal 
Yapat Trakya 
Varşa.k derlsl 
Kunduz derisl 
Tilki derl.si 
Tavşan derlsl 

K. P. 
6 s 
620 
4 ıo 
4 :!IS 
4 24,5 

S2 00 
52 00 
75 

1400 
1200 

<(SQ 
22 

GELEN 

K. P. 
000 
000 
000 
000 
4 32,5 
000 

55 00 
00 
00 

1600 
8()() 

22 
~~ takip etmek istediği hül~ siyaseti memnuniyetle bekliyoruz. Başvekili- Abdülazizin İstanbul sarayın'l geç _ 
ızde kat'iyyen yer bulamaz. Romanya mizle benim bu ziyareti yakında iade tiği haber .alınınca saltanat arabasi1., 

tle iktısadi, ne de siyasi vasilik kabul etmeği, güzel ve büyük bir memleket bahçekapıya inildi. Oradan da yedi tri: · Bu~day 475 Ton 
edemez. Bizim, Almanya ile olduğu gi olan dost ve müttefik Romanyayı gör- te yaldızlı kayıkla Daimabahçe sara _ Çavdar SO • 

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

bi bütün dünya memleketlerile de ik- yına gidildi Biat · · d Arpa 
75 

• t meği arzu ettiğimizi 1öylemekle size · merasırome evam Rnzmol !10 • 

1 
ısadi angajman)arımız vardır ki, bu n yeni bir şey öğretmif olmuyorum. olundu. Topkapı sarayında saklanmak- Kcpek 15 • 
arı hiç bir vakit feda edemeyiz. Bana gelince, ben fahsen ecnebi ta olan altın taht yağan yağmurlardan Susam 61 • 

llabsburglar meselesi 
1 

k ~ bütün gün devam eden heyecandan Un 92 • 
1\iacaristan ve Avusturyada vuku bu meme etlerine yapacağım •eyahatler dolayı Daimabahçe saravma netırile - ı==::==-==--===o.!===1=-=-3=·"-=~ ...... 

lan bazı hadiselere gelince, bunlar doğ esnasında mümkün olduğu kadar sık memi§ti. Murad Efendi divan ~yerinde- GİDF.N 
~dan doğruya iki memleketin dahili Romanya yolunu tercih edeceğim. ki yaldızlı bir kanapeye oturmustu Bu Razm=""":oı:-=x===--~=-:=""ı-_,39=6=T=o=n--.. l 
:ıYasetine ait işlerdir. Fakat, Habsburg Romanya hariciye nazırı ile Bn. An sıradva hala müthiş bir korku · içinde 1 Kuuemı 5 • 

arın Vjyana veya Peşteye avdetı - on tonesko'nun memleketimizi terkettik- oldugu anlaşılıyordu. O zamanlar TifUk 8 • 

ı Londra 
Nev-York 
Paris 
MlH\no 
Brüksel 
At.lna 
Cenevre 
Sotyn 
Amsterdam 
Prng 
Viyana 
Madrld 
Berlin 
Vnrşovn 

Budnpeşte 

Biıkreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

ÇEKLER 

Açılış 
617,5) 

0.7912 
17.2350 
15,0315 

4.69R3 
88.6640 

3,4744 
64.4)34 
1.4468 

22.6817 
4.2332 

11.4493 
1.9675 
4.1732 
4.•>080 

108.0160 
34.6558 

2.7763 
24.66 
3.1410 

E SHAM 
Açılı~ 

Knpnnış 
618.00 

0,7906 
17.2225 
15,0194 

4.6945 
88 • .S925 

S,4'H6 
64.4012 

1.4456 
22,6634 
4.23 

11.44 
1.9660 
4.17 
4.0050 

107.9286 
34.6275 
2.7760 

24.6-'3 
3.1383 

Anadolu fUl. '• GO 
• peşln 00.00 00.00 

1 A. Şm. % 60 vndell 00.00 00.00 
BomonU - Nektar O,()(ı 0.00 
Aslan çimento 14.45 14,40 
Merkez bankası 00.00 00.00 

İSTİKRAZLAR 

Türk borcu I peşln 

• • I ndelt 
• • n ndell 

Açıl~ 

00.00 
19.35 
18.80 

TAHVİLAT 

Anadolu I pe. 
• I vadeU 
• n pe. 
lll n va. 

Anadolu mü. p~l 

Acıtı1 
00.00 
40.30 
00.00 
40.~) 

-42.SS 

Kapanış 

00.00 
19.SS 
18.90 

Kap8.!UJ 
00.00 
-40 .30 
oo.oo 
40.30 
42.SS 

ların bize göstermek istediği gibi- bir leri şu sırada bu ziyaretten ne kadar (Vehbi Molla) adında bir adam vardı. -===---·D~IŞ--FIA·:==!....TLAR--..:..---
dahm mesele sayılamaz. memnun kaldığımızı bir kere daha Paşaların meclislerine ve saraya git • Alatürk: ' {.li o 
. Bu mesele tamamen bir dış siyasa i~i kaydetmek isterim. tikçe tuhaf sözler söyler güldürürdü. 1 .~ k d~r. Ve size resmen söylüyorum ki, Kü Bu ziyaretin bize verdiği zevki ve Murad Efendi onu görünce gülürnse - ı ye V ve n eş' e gÜneşi 

K. s . 
Buğday : Llverpu) 6 25 

~Uk İtilaf buna açıkça karşı gelir. bıraktığı iyi hatırayı hiç bir zaman u- rneğe bruıladı. Bu ise henüz padişah 0 • (Battarafı 2 inci sayfada) 
Balkan Antantı ve Bulgaristan ]an bir adama yakışmazdı. yiz ve inkisaf dalgasının hudutlarını 

'h nutamıyacağız » H ı .. "' "' 

Bu~day : Şikago 6 sı 

Bu~day : VlDlpek 6 24 
Arpa : Anvenı s 53 

.oalkan Antantı Bulgaristan için dai· R · . . e e bu sırada yuksek ve kara şap· kendi etrafında, günden güne genişle-
~a açık bir kucaktır. Yete:- ki onlar bu omanyada dostluk tezahürlerl kaları enselerine toparianmış olan U·' terek halk kitlelerinin engin ufuklan· 
Ucağa atılmak istesin. Biz, hepimiz Bükreş 20 (A.A.) - Rador ajan- zun saçları, bıyık ve sakalları, uzun ve 1 Da· doğru yayan bir Şef oldu . 

Mısır : Londra 3 61 
Keten T. : Londra 60 

3S 

nuıgarlarla dostuz. Biz, Balkan Antant sı bildiriyor: Rumen gazeteleri harici- kara cüppelerile patrikler görünı.in~e ~-=·~4~.-..-..::::-.. -..-..':"~ ~-~=~. ~. ~· -:_-. -. ~._.;:;. .. ......:. ::;. -. -. -. -. ..:....JI Hangi taraftan bakılsa vazifesini tam 

Çıları, sulhü sever ve bütün sulhü se- ye nazırı Antonesko'nun Ankara zi-l birdenbire gözleri. döndü. (RD A fl)~O· yapan bir Şef! 

.35 

Venıer· d t · b' h . Patrıklnr hep bırden ve bı' b' ·ı Muh'tt' B' ın os uyuz.» yaretme artan ır e emmıyet vermek- "' . . . r ırı e ya- ı ın ırgcn 
ted' At t .. k'" A k 1 t k' b rış cderccsıne yenı padışahın eteğini Bayan Antoneskonun güzel ır. a ur un n ~ra ~a asa ı e öpmek için koştuıar. Paristeki hadiselerde 
yanatı Romanyada derın bır tesir yap- Murad Efendi birde b" gu·· nku·· Ö 

S
·o·zler"l n :re yerınden L. u Program lenlerı"n cenaze1erı· 

mış ve gazeteler bu beyanatı ((Büvük fırladı Gözleri büyümüş , · ~;;;. 
t 'Yüksek misafirimiz saygı değer refi· bir Türk - Rumen tezahürüı> başlığı mıştı. ·Elleri titriyerek di~nuzt~r~:~ zı Mart 1937 Pazar Bugün kaldırılacak 
l':ları Bayan Antonesko da, Topkapı sn altında ve bütün bir sayfa üzerinde çe:kllip g'Jdckk oldtıı. Ortah.ky kar.ı.şt;. Öğle Neşriyatı~STA..,.BUL Paris 20 - Leon Blum, Maks Oor• 
rı Yını gezerken, arkadaşımıza ıhtisasla neşre.tmişlerdir. Zavallı patrikler de günahlarını an _ 12,30: PHikla Türk muslk.l:;l. 12,50: Hava- moy, Paule Faure ve umumi iş ~onfe-
nı §U şekilde anlatmı§tlr: <(Üniversuh> gazetesi, eski Osman- lıyamadıkları için telaşa düsmüşlerdi. dis. 13.05 Muhtellt Pllllt neşrlyatı. derasyonu mümessilleri arasında ka· 

~ - Bu tarihi sarayın dairelerini ge· lı imparatorlugw u nazıriarından <(Be- Beşinci Sultan Murnd "Üçlü kle va- Ak~am n~riyaıa: 1 Id h ı Cl h erken .. h t I k "h b " 18,30: Varyetc müzl~l: Ambasadörden nak- rar aştırı ığı vee i e ic y'deki kar• 
,,. mazıyı a ır arnama -, mu ey- seryaı> nın <ıTu''rkı"ye ve Romanyaıı a- tıştırıldı. _ . 1 kl ,ıç v k' 1 1 d 1 b' d · ·· .. .. len, 19,30 Konferans Sel1m Sırrı Tarcan Ordu gaşa ı ar esnasında ölenlerin cenaze 

d a a ara o u ır evrı gozonun· rasında baqlıklı b'ır makalesı'nı· ne .. ret-1 .z. a .. va .. IIı ad. amcag.ız ıktidar ve taham- ı R ) 20 ,. .. e ca l d k k b ·ı d ~ 'ld. B .,. " say n vı, ( oma • : .. ! uzeyyen ve arkadaşları merasimi pazar günü saat 1 :ı de yapı-
ih . n an ırınama a ı egı ır: u kt d' E k' O 1 d: mulunun bır an bıle ta~ıyamıyacağ 8 tarafından Turk muslkisl ve halk ~arkıları 
d tış~rn içinde ezici bir esaretm boyun k~~ Ae ır. s ı sm.an ı ~a~ı~ı ıyor ğır bir yük altında ezilip gitmisti ' - 20,30: ömer Rıza tarafından arapça söylev: lacaktır . 
. ı Urugu altında asırlarca iniiyen vüz· ı. ntoneskonun zıyaretı, ıkı devlet ı:r· .. h ··z A · p . ·• · 20,45: Muzaffer ve arkadaşları tarafınd"n Paris 20 (A.A.) -De La Rocquc •e - " . . . " .. :ııç şup esı vnı aşa ıle hami • .. 
h.tce kadının çektiği ıztırabı da anma· ve mıllet arasındakı çok samımı mu- vetli arkadaşları da deri b". h Türk muslkist ve halk şarkıları, Saat :.yarı, partisinin Marsilyada pazar günü için 
·•ıal{ 'rnk" d b k · · · · ~ n ıı ~yal 21,15: Orkestra, 22,15: Ajans ve borsa haber- b ı ansız ır. nase atı ta vıye ve teyıt ıçın yeni ve kırgınlıg· ına uğramıc:lardı. tertip ettiği ir toplantıyı polis menet~ ~ k . ~ leri 22,30: PU'ı.kla sololar, Opera ve opcret 
b a at bugün bu tarihi hakikatleri mes ut bir fırsat teşkil etmiştir. Bu Bunun içindir ki üç ay k d . parçaları. miştir. 
~r Sinema filmi gibi hatırl&rken bü- münasebetler yalnız ittifak muahede- onu da tahttan indirmek ve ~ea~ so~~ Yarınki Program 
ğı lt Atatürkün kudretli eliyle başardı sinde değil fakat daha derin bir tarz- dülhamidi getirmek lazım gelrdıı~.c 22 Mart 937 Pazartesı 
' eşsiz içtimai inkılapların azameti iSTA:\'BUL r.arşı da Türk ve Rumen milletlerinin ru- Ne garib haldir ki Abdülhamid de ö~ıe ne."l'iyata: 
ğud.ı sında hayran kalmamak kabil de- hunda yazılmış bulunuyor. bu zavallı Murad Efendiyi arattı. An. 12 30: Pl1ikla Türk muslkJcıı. 12.50: Hs.vadls. 
ı1 - r. Tarihin Türk kadınitırma bırak 1\/1 k 1 d T k ·ıı . ı ı d k' 0 - 13,05: Muhtelif plAk neşrlyatı. ~ bu elim hatıralar bugün tekrar ta· .ıa a e e ür mı etınin vüksck aşı an şuy u ı smanogulları sülale· 
r he mal olmuştur. vasıfları methü sena edildikten ve sinde d:vJetki nadmuslu bir şekilde ida· Ak am n~riyah: 

G" T" ki . k ll' ı k ı~ re edebılece a am kalmamışt 17: Konferans: Üniversiteden naklen 
Uzel yurdunuzun güzel kadınları - ur erın a a ıyet ere arşı as a mil- 1

• 1nkılap dersle,rl Mahmut Esat Bozkurt, 18,30 

~~. esaretten kurtaran Büyük Şefiniz. liyetlerini kaybettirmek siyaseti takip Turan Can Plfıkln dans mustkisl, 19.30: ÇO!'uklarn nın-
d~tıYanın en ileri memleketlerınin ka- etmemiş olduğun u ve asırlarca haki- ............................................................ _ sn!: İ. Galip Arcan, 20: Rı fat ve arkadaslan 
Qnnlarını dahi kıskançlığa sevkedece~ miyeti altında bulundurduğu millctle- Kayıp--Bolu ilbayhğuıdan aldaiım «327» tarafından Türk muslkisl ve halk şarkıları, 

o.:te d doiirumlu Nüfus cüzdannnla S k ı d 20.30: Ömer Rıza tarn!ından arapça sö.vlev 
~i b ce e, onlara medeni hak ve serbes rin ırk, hars ve dinine daima riayet • ' an '' a an ah t . aldığım askeri terhis te*eremi zayi ettim. 20,45: Safiye VP arkadaııları tarafından Tiirk 

"'- şe mıştir. gösterdiğini ehemmiyetle tebarüz et- y · · • _ı, ~ d mustklsl ve 'halk şarkıları , Saat avarı, 2ı.ı:;: 

t< .. \ll. ka. ra ve İstanbulda gördu"gvt'"ımu"z tı'rı'lmı'ştı'r. enıu~ ..-aracagım an eskisinin kayme-"·•ı ı · k ı tl Schtr tiyatrosu dram kısmı <KavPleryn Rüs-

ltlü llnı misafirperverlikten fevkal:ide Bük ş 20 (AA ) ,. k b amamı ır. tlknnal, 22.15: Ajııns "e bors:. haberleri, 
tt-ha sıs olduk. Yurdunuzdan silin- p . hre k ·. ·. - 1 atares 0 • Gökçesu Kamunluğunun .Kaya,lar 22 30: Plftkln sololar. Opera ?e ol)t'ret n:ır-

• rag a are et etmıştır. köyünden Mehmet oilu Muatafa çalan. 

Ankar2da Opera binası ve 
büyük havuz yapılıyor 

Ankara, 20 (Hususi) - Ankarada 
yeni bir opera binası yapılması takar. 
rür etmiştir. İnşaata bu sene ba§!ana· 
cak tır. 

Ankara, 20 (Hususi) - Gençlık par
kının ortasında yapılacak büyük havu 
zun da inşasına bu sene ba~lanacaktır. 

Yunan V el ahdı tayyareci 
Atina :W (Hu:susi) -Yunan \'e

liahtı askeri tayyare zabitleri komis
yonu huzurunda verdiği imtihanda 
tayyare pilotluğu diplaması almı~.ır. 



12 Sayt 

YUV AHRiP EDiNiZ. 
kalmamak için şimdiden P A Y D A ve pompasile yuvalarını temide,UU Geçen sene gibi bu aene de sinek afetine ve bücumuna ve başaratın istilasına maruz 

ı 

,, 

Haricen kullanılır. E.ki ve yeni 
ROMATIZMA 

LUM8AGO 
&lY ATlK 

Sinir ve soğuk 
algtnllğ•ndan Ileri 
gelen şiddetli 
ağrilari tenkin 
ve izale eder. 

Her eczaneden 
araymaL 

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

J U V ANT i N 
Kumral ve siyah olarak 
iki cinsi vardır. Ter ve 
yıkanm~kla kat'iyyen 
çıkmaz, tabii renk ve
ren tanınmış yegane 
sıhhi saç boyalarıdır. 

1 
l iNGiliZ KANZUK 

----------~--------------------~- 1 ECZANESi 
BEYOGLU- lST ANBUL 

Ttlrk Hava Kurumu 

QUYüK PiYANGOSU 
Şımdıye kadar binle~ce kitiyi zengin etmiştir. 

8. Cl ketld• 1 1 1 .. 11/1837 dedlr. 

BUyük ikramiye: li!"ad1r ••• 

Aynca: 40.000, 25.000, 20.000 15.000, lk8()0 Uralık ikraml
yelerle (50.0JO ve 200.000) liralık iki adet mükifat yardır. 

DlKKAT: 
Bilet alan b;;ke• 7 1 Nisan 1 937 ,nna aktamuıa 

biletini değittirmil bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı ukıt olur ... 

kadar 

Gebze Sulh Hukuk Hikimliiindeaı 

'Gebzenin Aydınlı köyünde Mehmet km 

Sıdıka tarafından koc:aıı İstanbulda Top;.. 

nede börekçi iken elyevm ikametaüı 

meçhul Tahir aleyhine açılan sulh tqeb
hüsü davaıtodan dolayı müddeaaleyh Ta· 
birin 7/4/937 çarpmba günü saat 14 de 

Gabze Sulh Hukuk mahk~mesinde ha• 

bulunmadılı takdirde rıyabında muhake

menin bitirileceği ilin~n tebliğ olunur. 827 

Kayıp - Talliik mühürümü kaybet-
lim. Yenisini çıkaracaiımdan eslöıiniD 

bükmP yoktur. 826 
Yedikulede Hacı Evhadüddin ca

mii imamı Ali Osman 

Dr. HA F 1 Z C E MAL 
(Lokman Hekim) 

Dahiliye mütehassısı: Pıızardan maada 
hergün (2 - 6) Divanyolu numara 104, eY te· 
Jetonu 22398 - 2104t 

TARiH 
YALAN SOYLEMEZ 
Vak'alarl, oldugu gibi mOta· 
lea edebilmek için, nzerinden 
biraz zaman geçmelidir. Bu· 

nun gibi bir gOzellik mnstah
zarınm deterini anlamak için 
onun icadı nzerlnden en aşa
et bir kaç yıl geçmiş bulun· 
malıdır. 

KREM PERTEY 
dOn ortaya satılan bir gnzel· 
lik mnstahzan olmttdı~ için 
hakkındaki hllkllm çoktan 
verilmiştir. O, Cildin gıdasL. 
Cildin hayalL 

Kocaeli Aıliye Hukuk Mahkemesin
den: Adapazarı Türk Ticaret Bankası fz. 
mit tubeıi vekili avukat Nail tarafından 
funit.in Abdüsaelim mahallesinden ölü İr
fan km Safiye aleyhine; bankaya borçlu 
ölü Hulüsinin oğlu Refet borcunu ödemek 
için tevarüs ettiği emvalin intikal ve tescil 
muamelesini yaphrmamakta olduğundan 

Kocaeli icra memurluğundan icra ve iflas 
kanununun 94 üncü maddesinin bahıetti
ği aalihiyete binaen alınan mezuniy~ Ü· 

zerine iıbu veraaeti ispat davası ikame e
clildiii ve borçlu Refetin babası Hulôsi 
'bundan 20 sene evvel ölerek kansı Emine 
Lôtfiye ve oğullan İrfan ve Ziver Hüse
yin ve Refet ve km Feriseri mirascı bırak
mlJ ve sonra bunlardan İrfan 332 sene
sinde ölerek v~raseti anası Emine Lutfiye 
ve isimleri yazıh kardeılerine ve kanu 
Kifayeye ve Ziver Hüseyin de umumi se

ferberlikle ölerek anası Emine Lutfiye ve 
kardeti Refete münbasu kalmıt ve bade
bu Kifayenin de 340 senesinde vefatile 
veraıeti kızları Kadirin sulhünden hasıla 
S.daka ve İrfanm sulhünden .relme Safi
yeye maksur ve münhasır bulunmuf ve ba
dehu Emine Lutliye 930 senesinde ölerek 
verase!i oilu Refet Ye kendisinden evvel 
ölen diğer oğlu İrfanm kızı Safiyeye mÜD· 
lıasır olup bunlardua batka varisieri ol
madıfından olveçbile verasetlerinin tesbi
ti hakkında açılan duada: İzmitte yuka
rıda yazılı adresine ve lstanbulda Calata
da Kara Mustafa sokak Meymenetli han
da müteahhit Refet yanında Safiyeye ı O 
ııün içinde cevap verilinek üzere gönderi· 
len dava arz~i Safiyenin bulunmadığı 
metnıhatile iade edilmit ve mahkemece i
linen tebliğat İcrasına karar verilmit ol· 
makla müddeialeyh Safiyenin muhakeme
nin barakıldılı 6/4/937 salı ııünü saat 
ı O da mahkemeye aebneıi ve eelmediii 
takdirde mubakemeye gıyaben bakılaca

it davetiye makaınana kaim olmak Üzere 
ilia o&.aur. 

~------------------------~ 
ı lstanbul Belediyesi Ilanlan J 

1 -180 22/MarV1937 Pazartesi 
ısı - 365 23 Salı 
366- 550 24 Çarşamba 
651-725 25 Perşembe 
726- 858 26 Cuma 

Belediyeden aylık alan emekli ve öksOzlerin Mart 1937 no aylık ma~ 
yukıırıda yazılı gUnlerde aylık cllzdaıılarındaki tediye sıra sayılanna gOtf 
.Zinıat Bankasından verilecektir. Aylık sahiplerinin mnracaatları uan ~· 
- (B.) (1~ 

KERBELA YAKASI 
All, Haaan Ye Hi:iaeyin. Tarihi, meraklı roman çıkt~ Fiatı 5 kuru~ıllr 

Devlet Basımevi DlrektörlüğOndeJI1 

Satın alınacak ı4.000 Türk liruı muhammen bedelli bir adet çift d~ ....... 
makinesinin pazarlıiı 29/Mart/1937 pazarteli günü saat on bett• O..ı.t ., 
Evinde yapılacaktır. 

Model vesair evrak Direktörlükte bedelaiz olarak görülebilir. 

İsteklilerin yüzde yedi buçuk muvakkat teminat (bin e1li) lirarı D~ ~ 
Evi veznesine pazarlık saatinden önce yatınnıt bulunmalan ilan olunur. (ıst' 

----- ------···------------------------------------------•• U niversite Rektörlüğünden: 
Paris üniversitesi Tıb Fakültesi lanmıniJ profesörlerinden ve Akademi. ....-: 

dan Pr. Debre 22/3/1937 pazartesi saat 18,ı5 de «Acrod,..-• 

24/3/1937 çarfUDba saat 17 de o:Erytbeme Noueux» hakkında üoiveni'• k' 
ferans aalonunda iki konferans verecelrlir. ııı577n 

---------------------------------~ 
Operatör • Urolog 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yollar• 

hastalıklan mutehassısı. Köprllbaşı 

Eminönü han Tel: 2UHJ ._1 

Son Posta Matbaas 

Neşriyat ...... Müdürü: Selim RagtP ~ 
A. Ekrem UŞAJ(LI 

SAHlPLEld: S. Ragıp EMEÇ 


