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. ncakta tazyik gene art1yor 
Koni dö Martel Suriyede öyle bir hava yaratıyor 
ki bunun dönüp dolaşıp Tüfk efkô.rını sabrın son 

. haddine kadar gölürmesinden korkmak mümkündür 
'--------------------------------------------------------------------

·s ve Taşnak çeteleri 
lere sald1r1yo lar 

Frans Suriyedeki Sancağa yeniden yollanan 
yeni siyasetten Demir gömlekliler 

mes'u mavkidedir 
Yazan: Muhittin Birgen 

S on Postamn, Cenevre anlaşması· 

nın ilk günlerinden beri üzeri· 1 

ne dikkatini celbetmekte olduğu ve 
herkese habel· venneğe çalıştığı bir iş, 
hUrriyet ve plan dahiHnde, tabii olan 
Inecrasını takip ederek yürüyor. Paris 
~e Cenevreye giden ve Fransaya, mil
temadiyen Türk dostluğu namına Su· 
;riyeyi feda etmış olmak itharnları ile 
hücum eden Suriye heyeti, Kont de 
Martew:i'den aldığı talir.ıat veçhile, Ce· 
nevre esasla ~nın bir kısmının mahiye· 
tlni bozmak iç n çalışıp duruyor. Mü· 
zakerelerin ılk safhası, b~im tarafı,. 
ınızdnn intizar edildiği veçhile, muvaf
fakıyetli bir yürüyüş yapmış değildir. 
İş olduğu yerde saymakta ve komis· 

(Devamı 2 inci sayfada) 

Sokaklarda üniforma giydirilen Taşnak çeteleri 
dolaşıyor, Milisler manevralar yapıyorlar 

Kınkh•n&aD blı manzara 
(Yazısı 10 uncu sayfada) 

Ege gençliği dün Kubiliy · A~kışlanacak 
. . h 1 Bır karar 
} Ç) fl ey e ca n ı Adana (Hususi) - llbayımız Dr. 

MusOlini 
Romaya 

ansızın 

döndü 
Ingiliz ve /talyan donanmaları 

Akdenizde aynı zamanda 
manevra yapıyorlar 

Endişeler artıyor: Bir taraftan dünyanın en büyük harp 
gemilerini yaptıran ltalya diğer taraftan bu manevralaı la 
İngilizlerin Akdeniz yollarını kesip kesemiyeceğini 

anlamak mı istiyor? 

Bay Musolini Trablus açıklarmcıa ıtalyan donanmasmı teıttf ediyor 
Roma, 22 (Husus!) - Şarki Afrika ve akşam üstü ARomaya gelmiştir. 

seyahatinden dönen MusoUni, bugün, Hükfunet erkanı ve halk tarafındaı-
cPola:. harp gemisile Napoliye varını§ (Devamı 10 uncu sayfada) 

DevJet Demiryolları idaresinde 

Taysiye Mektubu 
t h •• t t Bay Lütfi Kırdar ve llyönkurulundan e z a u r a y a p ı ı bir iki z~~ he~ ~~ftanın Perşembe V~ Götüren memur T e\1 bih cezasile tecziye edilecek, 

Cuma gunlerı ogleden sora Halkevı memur ve müstahdemler talimatnamesine şayanı 
A * lf lf. .. salonunda yurddaşların şikayet ve is- h k d 

Abide önünde Kubilayın ihtiyar anası da gözyaşı dö~uyordu. tekleri dinlenerek kanuni yolda he ~ dikkat ükümler on u 
Başka bir ihtiyar kadın yanına yalda~arak "Ağlama hemşıre, dedi men tenvir edilecekleri Parti Başkan~ Ankara, 22 (Telefonla) - Devlet De lar heyetince değiştirilmiştir. Bu deği 
senin hiç olmazsa bir teselün var. Oğlunu inkıliba bağışiadın , lığından bütün teşkilata yapılan yayın miryolları memur ve müstahdemleri ta şikliklerc göre umumi idare mensupla· 

İzmir, 22 (Hususi) _ Kubilay abi· İzmirden ve Manisadan kalkan hu· üzerine öğrenilmiştir. limatnamesinin bazı maddeleri Bakan (Devamı 2 inci sayfada) 

aesi önünde toplanan Ege gençliği he· susi trenler on binlerce halkı Meneme. 
1 

• 

~~~~z:.~~-~ yaparak inkılôp §ebi ne g·:::~~:-ıo uncu sayfada) Bütün Yu na n is ta n da dedıkodu mevzuu ola n bır k e ha net 

~~~ ~? "Harp patlamak Üzere, di kat!, 
-- Sizin ise " Son Posta , ya gelerek hadiyenizi ahmz _ _, 

Bir köy halkı Habeş harbini de evvelinden haber vermiş olan kahinierinin 
Resmi çıkan her okuyucuya üç liralık bir hediye ihtarını nazan dikkate alarak Başvekile hey'et göndermiş ve Yunanistanın 

veya bunun bedelini veriyoruz . bu harbe iştirak etmemesini istemişler 

[Yazısı 10 ncu sayfada} 

cUmumt harp yaklaşıyor! ... -. 
Bu üç kelime Yunanistanda pek bü· 

:yük bir dediiko?unun mevzuu olmuş 
bulunmaktadır. Işin içyüzünü anlata • • 
lım: 

Egede Naksos adası isimli bir ada 
vardır. Adada Kornos adında büyük 
bir köy bulunmaktadır. Köyün nüfusu 
600 dür. Köy halkından efradı otuzu 
'bulan bir aile vardır ki bunlar garip 
bazı badiseler neticesi ermış (!) telak· 
~i edilmektedirler. Uykuları arasında 
ıztıraplı kıvranmalara tutulmakta, bu 
,'arada dünya hadiseleri hakkında keh,. 
netlerde bulunmaktadırlar ... 

Bundan tam iki sene evel bu kbylu
~erden Krlı;tos Manolios bir gece uy
.Irusu arasında şöyle bağırnuş : 

c- Yazık siyah kıt'aya!.. Pek yakın· 
da orada bir harp başlayacak. Ölüleri, Naksos adasmdan blr ınanzara 

,azap içinde Cl\Il veren adamları, a~la· 
yan çocukları görüyorum.• 
, Kristos Manoliostan sonra ailenin di· 
,ğer efradı dahi bu ayni şeylerı aşağı 

yukarı tekrarlamışlar. 

. Bu garip ihbar Yunan alimlerine 
haber verilmiş ... Gazeteler meseled.!n 
,bahsetmişler. Neticede iş halkın cehale 
tine, koyu sofuluklarına atfedilmiş, c· 
hemmiyet veren olmamış. 

Fakat aradan çok geçmeden Habcşis 
'tan harbi patllak vermiş. Yunanistan 
halkı Naksoslu köylülerin kchanetleri· 
ni hatırlamış, Yunan alimleri yeniden 
,ve da~a ciddi bir surette işi tetkike ko 
,yulmuşlar. 

Alimierin yaptıkları tetkiklere naz~ 
ran :::Manolios ailesinde bu hal irsi ma 

(Dev~mı 10 uncu sayfada) 



2 Sayfa 

----------------, 
Hergün 

Suriyedeki 
Devekuşu siyaseti 

Yazan: Muhittin Birgen 
(B~tarafı 1 inci sayfada) 

yon müzakerelerini nisanın ortalarına 
doğru atmış bulunmaktadır. 

Bu manevra böyle devam ededur· 
sun, öte tarafta Suriyede de Türk~ye 
aleyhine matbuat neşriyatı devarr. edi· 
yor. Suriyenin Nasyonalist gazeteleri 
tarafından her gün herkese anlatıl
mak istenilen şey şudur ki Türkiye, 
bütün Arap, memleketlerini tek
rar ywtarak, Osmanlı İmparatorlu· 
ğunu iade etmek fikrindedir. Buna 
karşı bir tek çare var: Bütün Araplar, 
Ttirkiyeye karşı ittihat etmelidirier! 

* Müstemlekccilerin kasden koparttık· 

Resimli Makale: 

İftira bir mürekkep lekesine ben· 
zer, silindikçe siyahlığı azalır, fakat 
yeri belli belirsiz kalsa dahi ge. 
nişledikçe genişler, büsbütün kay • 
bolması için zaman lazımdır. 

Altı gün 
Oturduğu yerden 
Kımı/damıyan kadın 
Londrada çıkan 

Deyli Ekspres ya 
zıyor: 

Nevyorktan bil 
birilcliğine göre · 
meşhur bir fabri· 
katörün karısı 
~imdiye kadar gö 
rülmemiş bir şe
kilde bir grev u· 
sulü bulmuştur: 

30N POSTA 

' ll En zor silinen leke ... ll 

İftira bir insanın tanıdığma yapa· İftira edenin yaptığı fenalık ayni 
bileceği en büyük fenalıktır, muka- zamanda da kendisinedir, müfteri • 
bil tedbirle zararının önüne geçile - ye con parmağı da kara» deriz, ka • 
bilir fakat tortusu uzun müddet ka· rantine altına alınmış bir adam gi-

' lacaktır. bidir, yalnız kalmıya mahktımdur. 
--~~====~~======~~~~~==---

··----------------------· HER GüN BiR FlKRA 
Amerikada 
Bir zenci ilh defa 
Hakim oldu 

Mart 23 

Sözün Kısa sı 

Yazı Çok Olduğu için 

Bugün Konalltatlı 

Devlet Demiryollaı·ı 
Idaresinde 

(Baştarafı 1 inci sayfnda) 

·-

rına inzibati ceza tayini §U şekilde tes .. 
bit edilmiştir: " 

Talimatnarnede memur ve müstah 4 

demi vazifesine davet etmeye ihtar, i· 
dare veya inzibati noksanları dolayısi• 
le muayyen bir işten dolayı verilen ce 
zaya tevbih denmektedir. Talimatna • 
mede bunlardan başka memur ve müs• 
tahdem ücret veya yevmiyesinden l5 
günlüğüne kadar kesilmesine, kıdemle 
rin üç aydan üç seneye kadar tenzili
ne, memur ve müstahdemin bır dere .. 
ce aşağı indirilmesine, bulunduğu va" 
zifeden aşağı bir vazilieye tayini v• 
idarede kullanılmamak üzere çıkarıl • 
masına dair 'hükümler bu1unmaktadır. 
Arkadaşlarile iyi geçinmiyenlere, 

nizamlar, talimatlar , emir ve kararlar 
ile muayyen hususlar hakkında lüzum 
suz iş'ar ve istifsarda bulunanlara ili .. 

MUellifini isteriz 
Şekspir'in kral ile faciası Şehir 

Tiyatro~unda ilk defa temsil edili • 
yordu. Üçüncü perde bitmi~ti .. Fa. 
kat halk tiyatrodan çıkmıyor: 

tar cezası verilecektir. 
Amerikalılar Vazifede kayıtsızlık, iş zamanların • 

zencileri insan da başka işlerle uğraşmak, vazife esna 
dan saymazJar, sında ziyaretçi1erle görüşmek. verilen 
sık sık derileri si- işi vaktinde yapmamak , işinde inti • 
yah olduğu için zamsızlık göstermek, maiyetini kendt 
linç edilen bu in- işinde kullanmak, iş zamanında kendi 
saniann hallerine ne ait işlerle uğraşmak, borcunu ver• 

- Mütercimini isteriz! 
Diye bar bar bağnyor]ardı. 
Perde açıldı. Mütercim, bayan 

Scniha Bedri sahnede göründH. 
, Perde yeniden kapandı .. Ön sırada 
otunıniardan biri bu sefer de ava1.ı 
çıktığı kadar bağırdı: 

acır dururuz. memek, fazla borç yapmak, terf.i v4 
tahvil için tavsiye mektubu götürmek, 
tevbih cezası verilmesine sebep olacak 
tır. 

ları bu yaygaraya, bereket versin ki, 
diğer Arap memleketlerinin hiç te al· 
dırdıkları yokfur. Fakat, zarar yok, on
iar istedikleri kadar aldırmasınlar. Su
riye yaygaracıları için takip edilecek 
politika yolu malumdur: Fesat ve tez· 
vir sayesinde, bütün Araplada Türk· 
lcrin değilse bile, hiç O'lmazsa. Surıye
lilerle Türklerin aralarını açmaya ça· 
lışmak. Lübnanı Suriyeden koparıp 
Fransaya teslim eden, Fransanın bü
tün Suriyeyi avucu içinde tutmasını 
gönü1 boşluğu ile kabul .eden bu yay
garacılar, Türk Hatayın Türk ve müs
takil olarak kalmasına razı olmadıkla
n gibi bunu ellerinde bize manen ol
sun hücum için bir vesile olarak ta 
kutlanıyorlar. Niçin? Çünkü Kont Ce· 
naplan bunu böyle istiyor. Fransa böy 
le isteyor mu, istemiyor mu? Onu bil· 
miyoruz. Bildiğimiz bir§ey varsa, Fran 
sanın mandası altında bulunan ve hat
ta, • eğer tabir caizse · Fransanın müt
tefiki bulunan bir memiekette gene 
Fransanın eli altmda bulunan bir mat
buat, mütemadiyen Türkiyeye hücum 
ediyor! 

- Şimdi de nıüellifini isteriz! 
Kadın kocasından boşanmış, fa· -« -• 

Son zall,lanlarda bu telakki değiş • 
meye başlamış, Amerikalılar da, zen
cilerin birer insan olduklarını anlar gi
bi olmuşlardır. Reisi Cumhuı Ruzvelt 
bütün vahşi an 'an eler le mücadele et· 
rnek için cesaretli bir hamle yapmış, 
bir zenciyi Virjiniya, devleti federal 

İş sahiplerini lüzumsuz yere beklet.ı 
rnek, mezuriyet~iz ve mazeretsiz i~e 
gelmernek ~ hastalığını bild1rdiğf 
halde hasta olmadığının sabit ol 
ması ve son derece sarhos bU 
lunması, sefahat hayatını · itl" 
yat edinmesi, gazetecilere beyanatta 
bulunması, ücret kesilmesini icap etti~ 

Martel'in Suriyedeki siyaseti bir dc
vekuşu siyasetine benziyor: c Uç!• ac>r· 
seniz, cdeveyim!• diyor. cYürü!• der· 
seniz, cyürüyemem, ku§um!• cevabını 
veriyor. Lübnanı Suriyeden alıp tama 
men cebine koymak için deve, Hatayı 
Türk olarak yaşatmak Uızım geldi mi, 
kuş! 

kat kocası kendisine inat olsun diye 
nafaka vermiyormu~. 

Bunu istihsal etmek için uğraşan 
kadın maksadında muvaffak olama· 
yınca, grev yapmayı düşünmüş ve 
grevini de şu şekilde tatbi ketmiş: 

Gitmiş, kqcasının yazıhanesinde 

yazı masasının üzerine oturmuş, ve 
nafakaları verilmediği takdirde ancak 
ölürse oradan kalkacağını bildirmiş. 

Filhakika, ne rica, ne minnet, ne zor, * kendisini oradan kaldıramamı~. ô gi.in 
Bilmiyoruz, bu siyaseti Paris hükiı· yemeden içmeden, tabi~ ihtiyaçjarını 

meti ne dereceye kadar yakından tanı· görmeden orada kalmı~ ve nihayet ko
yar ve onu ne dereceye kadar tutuyor. cası nafakasını vererek kadını başın· 
Fakat, gördüğümüz §ey §Udur ki Kont dan savmı~. 
Cenapları gah nalına, gah mıluna vu· T d~ 1 
ra vura, Suriyede öyle bir hava yara- .t ayyare ve şimen i,erin 
tıyor ki bu vaziyetin dönüp dolaşıp düşmanı hayvanlar 
Türk efkarını aabrın son haddine ka. Hindistanda medeni nakil vasıtası 
dar gölünnesinden korkmak mümkün- olarak en çok şimendifer ve tayyare 
dür. Fransanın mandası altında bulu· 

kullanılır. Bunların ikisinin de düş
nan, yahut, • haydi müstemlekec1Ierin 
yeni tabirlerini kullanahm! • Fransa- manları vardır. Filler demiryollarına 
nın müttefiki bulunan bir memleketin ve şimendiferlere kartaUar da tayyare
rnütemadiyen Türkiycye hücum edişi, lere. Hatta geçenlerde tayyarelere kar· 

Fransız • Türk münasebatında, Fransa şı çıkan bir karta} sürüsü bir kaç tay
nın Türkiyeye karşı gösterdiği dostlu· yarecinin hayatına mal olmuşlardır. 

ğ~n, matlubuna kaydedilmesi müm-, Ingilierede garin bir dava 
kun olan hadiselerden deö-iJdır. Buf'l- ~ 
dan dolayı mütcessifiz. Bu otcessüf içm lngilterede mahkemelerden birinde 
de, bizler için artık şunu söylemek bir garip bir davaya bakılmıştır. Davacı 
vazife olmuştur: Fransa, Suriyenin ta- Speuser müessesesidir. Sokaklarda teş 
kip eylediği siyasetten, rnandacı ola -

hir ettiği bazı eşyanın çalındığını iddia rak, söz gelişi, müttcfık olarak ta Tür-
kiyeye karşı dostluk namına, rnes'ul etmiştir. Suçlu olarak yakalanan hır-
bir mevkidedir. Paris büklımetinin bu sız malı çaldığını itiraf etmiştir. Fakat 
noktayı gözönünde tutması zamanının demiştir ki: 
gelmiş olduğu artık şüphesizdir. - Bu müessese mallarını başına a-

____ ,.,. __ .. ~~~~i.t~i~. 8!r~:_ dam bırakmadan sokaklarda teşhir edi 

Kokteylin aslı nedir? 
Herkes kokteyl'in ne demek oldu

ğunu bilir. Fakat hiç kimse bu kelime~ 
nin asıl ve esasını bilmez. 

Geçenlerde Londrada zi1ppe bir a
ilenin boşanma davası görülmiye idi 
gene kimse bilmiyecekti. Dava, kok-

yor. Meydanda kalmış malı almak suç 
mudur. 

Hakim düşÜr!mÜş ve bunun suç ol

mıyacağına bilakis malına mukayyet 

olmıyan müessesenin he~kesi hırsız • 
lığa teşvik etmesinin suç olduğuna ka
rar vermiştir. 

Diinyanın en mahir 
Canbazı 

Kör bir kadınmış 
.. 

mahkemesi riyasetine getir.mıştir. 
Şimdiye kadar, Şikagoda Harlem· 

Amerikada {iimali Caroline'de halk 
meşhur bir kadın canhazdan hayretle 
bahsetmektedir. 

de bazı zenci sulh hakimlerinin çalış- :recektir. 
tıkları görülmüştü. Fakat on~ar yalnız Amirine karşı, saygısızca sözler kul 
hemcinslerini muhakeme· edebiliyor- !anmak, ahlak ve umumi seviyeye aykı 
!ardı. Bir zenci şimdiye kadar bir be- rı sözler ve fiilierde bulunmak, iş sa~ 
yazı karşısında ayağa kaldıramamış, hiplerine zorluk çıkarmak, fena mua .. 

Bu kadın ikf gözleri de kör olduğu 
halde bindiği atla yirmi metre yük-

sekten bir havuza atlıyormuş. Kimse melede buJunmak, seyahat kolaylıkları 
ona sual soramamı~tı. 

onun kör olduğunu bilmiyor, ve açık göstermek hususunda yolculanı kar~ı 
gözle dahi yapılamıyacak bu büyük Meşhur bir avukat olan ve bugün farklı muameleler yapmak, yollarda se 

32 ya~ında bulunan Mister \Villiame be ·z yere vagonları kesı·p eş'-·anın marifeti takdirle seyrediyormuş. • psı " 
Hassi'nin hakim oluşu Amerikalıları yerlerine geç kalmalarına sebep olmak, 

Bir ~ıöz doktoru kadının kör oldu- kıdem tehiri ve tenziline sebep olacak~ 
ğunun farkına varmış, ve ameliyat hayrete düşürmüştür. t 

yaparak gözlerini açmış, mesele de o·. Ley/eklerin agahahası ırNöbette iken sebepsiz yerim bırak • 

zaman anlaşılmış ... Şimdi ~imali Ca- Belgradda çıkan Vreme gazeteain- mak, iş başında uyumak, iş sahiplerin• 
roline kadına bir kahraman muamele- den: den bahşiş veya hediye istemek, siyiV' 
si yapıyormuş. Yugoslavyada Kaposvar'fla bir köy setle uğraşmak, derece tenzilini muciP 

olacaktır. 
Lokanfacıya felç geliren lü tarlasında henüz yeni ö!.;:-ıüş bir ley- Kurnar oynamak, bir sene içinde 20 

lek bulmuş, hayvanın ayağında bir günden fazla mazeretsiz işine gelme " 
müşteri halka varmış, ve bu halkanın üzerinde rnek keza vazife tenzilini mucip nla -

Şikagoda kibar bir Jokantaya bir de 1901 tarihi bulunuyormuş. caktır. 
müşteri girmiş, bir masaya oturmaş, Şu hesaba göre leylek :W yaşında Haysiyet kırıcı bir suçtan mahkCıJTl 
garsondan bir bardak su istedikten bulunuyormuş. Ve 36 ya~ında bir ley- olmak, şahsi bir rnenfaat mukabilinde 
sonra, cebinden bir paket sanduviç çı· lek de çok ihtiyar sayılıyormuş. vazifesini suiistimal etmek, resmi ka• 

k k ~ b Vreme gazetesi bu leylekten bahse-ı yıtlar üzerinde tahrifat. yapmak, .ka ~ arara yemege aşlamış. 
1 derken şu sözleri de ilave ~diyor: çak ve memnu eşyayı bılerek demıryo 

Lokantanın sahibi bu manzarayı B h ~ h kk k vasıtasile nakletmek tard cezasile ce " 
·· ·· f h 1 b'l · ·· u ayvanın ayagına mu a a . gorunce ena ade asa ı eşını~, muş- k' d ~ d ~ b. h lL k d 1 zalandırılmayı mucıp olacaktır. 

. k ı ogar ogmaz ır a ır;a ta ma ı ar, ı t 1 kt' ·ı 1 · ·· tl · der terıye so ulmuş. Müşteri ise gayet . . 'j(' d h 'h . 
1 

ş en e çe· ırı en erın ucre en 
· k' 1 ak. onun ıçın · J yaşın an da a 1 tıyar 0 - hal kesilecektir. Suçlu olmadıkları ta· 

pıs ın o ar . d ~ h kk k D k k' . ' . . . ugu mu a a tır. erne ı ınsan· hakkuk eden bu gibi memurlara boşta 
- Evet sızı arıyordum demış, ~al- ların arasında asırdicleler mevcut oldu- kaldıkları rnüddete ait ücretleri tarn• 

gıya söyleyin de bana ;;öyle keyfıme ğu gibi leylekler arasında da çe}'Yek men verilecektir. 

göre eğlenceli bir şey çalsın. asırdan daha yaşlılar bulunuyormuş. Biiiiio-,; ·;;,-;;,;'",i'üz .;· '_... 
L~kantacı kızarmış: ·~E~endi bu Mekte lerde ul dersleri 

yaptıgın şey ayıptır.» demek ısterken, P P 
saygıdeğer müşteri gene dğzını açmış: İngilterede, mekteplerde posta pu· 

- Böyle karşımda dikilip durma- lu kolleksiyonu dersi adi1e bir ders ih
yın. Manzaranız sinirime dokunuyor, das edilmiştir. Mtmasız gibi görünen 
müşterinizim, bana hürmetkar olma· bu ders pek faydalı olmuştur. Posta 
nız lazım 1 · pulu kolleksiyonu yapmaya merakla-

Bu sözler üzerine lokantacı oldu- nan mekteplilerin hepsi tarih ve coğ
ğu yerde düşüp bayılmış ve felce uğ- rafya derslerinde diğerlerinden daha 
ramış. çok muvaffak olmuşlardır. 

1 -Yıldırım Beyazıt Niğboluda bii' 
yük askeri zaferi hangi yılda) kimlere 
karşı kazanmıştır? 

ı - Milli hükumeUn ilk olarak ka.
bul ettiği kanun hangisidir? 

3 - Şimdi Ankarada kaç ev vardır? 
(Cevaplan Yarın) 

* Dünkü Sunllerin Cevnplan: 

teyl kelimesinin manasının aniası lma· =:=::=:~=~~:=:=~~:==~:::::=~===~=:~~~~~=~====~==~~~~~~~~==:~ 
sına kalmıştı. Mahkeme, lisan işlerin- r 

1 - Büyük Türk imparatoru Cen ~ 
gizin asıl ismi Timuçindir. Bu ad ona 
babası Yesuga tarafından verilmiştir· 
Timuçin bilahare büyük zaferler ka ; 
zandıktan, bir çok hanlıklar devirdik .. 
ten sonra büyük bir kurultay toplRl'l ~ 
rnış, ihtiyar bi.r sihirbaz kendiı:;tııe 
{Hakanlar hakanı) mannsına geıeıı 
(Cengiz) ismini vermiştir. 

den anlayan bir ehlivukuf celbetti ve 
şu izahat alındı: 1 

- (Kokteyl) demek İngilizce ho-' 
roz kuyruğu demektir. Eskiden horoz 
dövüşü İngilterede salgın hnlinde idi. ı 
Herkes horozlarını dövüştürür, ve 
sonra da horozlarının şerefine oturup 1 
içerlerdi. Horozun kuyruğunda kaç ta 
ne tüy kalmışsa o kadar içkiyi birbi
rine karıştırırlardı. Bunun ismi de o 
Zhmandan kalmıştır. 

İSTER İNAN İSTER İNAN MA! 
Takriben on yıl var ki Halicin dolrnakta olmasından 

şikayet ederız, bir zaman gelecek, Haliçte vapur. i(cme
si mümkün olmıyacak deriz. Anlaşılan bu §ıkayetler 
söylene söylene kafi derecede tesir hasıl etmiş olacak ki 
nihayet temizlenmesine karar verdiler, ve gazeteler 

de bu karan bu sene tatbik edileceği-kaydı ile dünkü nüs-

halarında yazdılar. 
Fakat Halici temizlemek için lazım olan makinelerin 

burada bulunmadığına, Avrupadan getirtileceğine, kar· 
şılık parasının tedarik edilmesinin de şüphelı olduğuna 
bakarak biz bu işin bu yıl başarılabileceğine pek inan ~ 
mıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

ISTER INA N ISTER INANMAl 

2 - Türkiyenin mesaha itibarlle ~~ 
büyük vilnyeti Konya, en küçük vı 
lAyeti de Bordurdur. 

3 - Polanya ı 863 den 1914 de kadsr 
51 yıl Rus Ça .. rlığmın esareti aıtında 
kalmıştır. 
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Çek - Macar - Avusturya 
ittifakına doğru mu? 

doğum yıldönümü i.A[E 
Atatürk ile Rıza Şah 1 _ •• • 

Pehlevi arasında taati • Kuçuk Belçıkanın 
edilen telgratlar islik/ali manen tehlikede 

Ankara 22 (A.A.) - Iran Şa- Yazan: Selim Raııp 
hı Rıza Şah Pehlevinin doğumu
nun yıldönümü münasebetile Re
isicumhur Atatürk tarafından çe· 
kilen tebrik telgrafı ile buna gelen 

B eş de\·let arasmda yapılması dü

şünülen Garbi Avrupa misakı 
müzakereleri, denilebilir ki ehemm:.
yetli bir dönemeç noktasına , . .;.sıl oimuş vus uryanın buna m·· temayil ol uğu 

n aşılıyor, fakat acarİstandan 
kuvvetli itiraz sesleri y··kseliyor 

cevap aşağıdadır: 
Alahaneti Hümayun Rıza 

Şah Pehlevi 
Şehin Şah ı İran Tah ran 

Zatı Şahanelerinin doğum gün· 
lerinin yıldönümünü en samimi 
kardeşlik duygularile kutlular ve 
şahsi saadetlerile, kudretl i idarele
ri altında her gün daha ziyade in
kişaf etmekte olan dost Iranın re
fr,hı hakkında halisane temcnnile-

: tur. Bu müzakereler karşısında ve bun 
la ra başka bir istikamet vet di recek şe· 
kilde cevap veı·en Almanya ile İtalya 
haricinde, Fransa ile İngilterenın \'azi· 
yetidir ki, müzakereleri tarihi bir saf
haya sokuyor. Binnetice, ~ımdı bu son 
iki devletle Belçika arasında çok mü· 
him bir münakaşa zemini aÇılıyor. Ya· 
kında Londraya gidecek olan Belçika 
Kralının bu seyahati, bilhassa bu me· 
scle ile alakadardır. İleride, Almanya 
ile İtalya karşısında daha müessir bi:; 
surette konuşabilmek için, bu devlet
ler, Belçikadan, berveçhi peşin bazı 
noktalarda muvafakat istemektedirler. 
Halbuki Betçika, böyle bir şeye yanaş. 
mak istemiyor. Çünkü: Küçük Belçika, 
gerek Almanya ve İtalya, gerek İngil
tere ve Fransaya karşı tamamen mü_. 
savi muamele yapmak istemektedir. 
Bunun icabı olarak, eğer memlekcli 
Fransa ve İngiltere tarafından tehdide 
uğrarsa, icabında Almanya ile, eğer Al 
manya tarafından tehdit görürse, ica
bında İngiltere ve Fransa üe birlik ol· 
mak emelini güd~yor. Bunu açtkça 
söylüyor. Halbuki Ingiltere ile Fransa, 
böyle bir ihtimali dahi akla getirnıek 
istemiyor ve Belçikanın, her zaman 
için muhtemel bir Alman taarruzuna 
karşı hazırlanmast iüzumunda ısrar e. 
diyorlar. Bu hai, bu küçük de\•leti, bü· 
yük kom.şularının bir nevi vesayeti at 
tma sokmak gibi birşey oluyor. O da, 
bunu istemiyor. Garbi Avrupa misakı 
münasebetile cereyan eden konuşma: 
ların aldığı nazik şekil bundan ile ı i gel 
mektedir ve şimdilik, mu\·afık· bir hal 
şekli alacağı da zannedilemez. Şu ha· 
le göre küçük Belç:kamn mfıne\·i is· 

Londra, 22 (AA.) - Morn\ng Post 
gazetesinin Roma muhabiri, Avusturya 
kabinesinde yapılan tadil~t dolnyısile 
Avusturya Nasyonalistlerine karşı bun 
dan böyle daha ziyade şiddetli mua
mele edileceği mütaleasını serdetmek
tedir. 

Muhabir, devam ediyor: 
cSon zamanlara kadar Avustury~ hü 

kumcti, Tuna havzasındaki memleket 
ierin teşriki mesaisine lehtar görünme 
miştir. Bununla beraber son ay içinde 
Baş\·ekil, Habsburglar saltanatmır. ia
desi hususunun iınkinsızlığma kail ol
muş \'e şayet Avusturyanın istiklalini 
muhafaza etmek matlup ise, yeni dost 
lar tedarik etmek zaruretini idrak eyle 
miştir ş:mdi Avusturyanın kendisilt bir 
likte Habsburglann boyundm:uğundan 

/cra teşkilatı 
Islah edilecek 

Ankaradan bildiril"ğine göre lcra 
teşkilatımızın halkı sahntıdan kurtara· 
cak ve günü gününe işieyecek surette 
.tanzimi için Avrupadan bir mütehaı;sıs 
getirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu mü
tehassıs Istanbul, lzmir, Ankara gibi 
hüyi.ik şehirlerimizde tetkikat yaparak 
bir rapor verecektir. 

Balkan Ek nomi konseyi 
Atina 22 (Hususi} - Balkan An

tantı devletleri ekonomi konseyi aza
ları dün Delfüs'e giderek oradaki eski 
asarı ziyaret ettikten sonra bugün bu
Yaya dönüp mesailerine başlamışlar· 
dır. 

Konsey müzakerelerinin çarşamba 
günü biteceği tahmin edilmektedir. 

Misafir Hintmer Başwekilim iz 
tarafından kabul edildiler 
Hindistanın Parsee cemaati lider -

lerinden Dr. jal Pavri ile h~m,ir..-:oi 
Bapsy Pavry bir hafta kalmak üzere 
Ankaraya 7itmi§lerdir. İki k?..rdeş Bhş
\'ekilimizle Hariciye Vekilimiz taraf.n
dan kabul edilmişlerdir. Buradan Lo n-
~d raya gideceklerdir. 
-===-

'· 

kurtulmak için asırlarca mücadele el· 
miş olan ve Alman hakim~yetıne gir 
rneğe hiç te mütemayil olmıyan Çek
oslovakya ve Macaristan ile teşrikı mc 
saiye hazır olduğu işrab edilmektedir. 

Budapeşte, 22 (A.A.) - Nasyonalist 
mebuslardan ve csuj magarsağ• gazc· 
tesinin baş muharriri Steph:ın Milotay, 
bugün gazetesinde yazdığı b~r makale· 
de ezcümle diyor ki: 

cBir Viyana - Peşte - Prag mHıvcri 
teşkili p:-ojcsinin iç yüzü şudur· 

1 - Çek paniği, 
2 - Çekoslovakyanın A:trnan ekalli 

yetleri meselesi gibi meselelerle aliika 
dar ol-an dahili v::o D.arirl v .. ?.iyetı, 

3 - Polonya ile münasebatır. ancak 
şöyle böyle mevcut olması, 

-4 - Dahili ekonomik buhran, 

Belçika Krali 
Londraya gitti 

Londrada seyahate büyük 
ehemmiyet veriliyor 

Londra, 22 (Hususi) -Belçika Kra· 
lı üçüncü Leopold, bugün buraya gel· 
miştir. 

Kralın ziyareti hususi mııhiyette ol 
makla beraber, siyasi malıalilde büyük 
bir alaka uyandırmıştır. 

İngiliz nazıriarı ile muhteliı: temas 
lar yapacak olan Kralın, g:ırb paktı me 
selesini de görüşeceği tahmm edilmek 
te dir. 
. Kral Leopold, yarın, öğle yemeğın: 
Ingiliz Kralı ile birlikte Buckingam s-:. 
rayında yiyecektir. 

Hariciye Nazırı Edenin Kral tara • 
fından Brük::ıeie aa~.:t =t3iiL-c'egt ~uv!cı. 
mektedir. · 

Paris, 2~ - Journal gazet~si şöyle 
yazıyor : Oyle anlaşılıyor kı Ingiltere, 
Garp paktı hakkındaki Belçika projesi 
ni kabule mütcmayil bulunuyor. Son 
ra İngilterenin, müzakerelı·:. Belçika • 
nın bitaraflı~1nı garanti .len b ir Fran
sız - Alman anlaşmasının esas tutulma 
sını istemektedir.» 

İnailiz - Iki ata birden bin mek pek zor bir teY ~tÜ!! 
- iıaıi liz kariltaturi.i 

Macarisianda ancak sosyai. demok • 
ratlar bu Çek pliınlarına ahika göstcre 
bilirler. Bu, Alman ,.e İtalyan dostlu
ğuna derin bir tarzda bağlı ~alan mem 
leket efkarı umumiyesinin ekseriyeti· 
ne tamamiyle muhaliftir. Yahudi kap: 
talistliği de bu mihvere taraftardır. 

Çünkü Avusturya, Macaristan ve Çek 
oslo\•akya arasında yapılacak bır itti· 
fakta kendi işleri için yeni bir mahreç 
ve kazanç ihtimalleri görmektedir. Bi: 
Alman genişlemesi tehlikesınden bah· 
se·4cn1er şunu düşünmelidirler ki, Ma
caristan asla hiç bir fenalık yapmamış 
tır. Buna mukabil, karşılarında her şe· 
yi ezen, bir milyon Macarı son nefesi
ne kadar lazyik eden ve Mucaristan~ 
tecavüz için Bol§e\·ikleri kullanacak o· 
lan bir Çek emperyalizmi \'ardır.• 

• 
/ spanyada 
Hükumetçi/er 
• 

llerligor 
Madrid 22 (A.A.) - Havas Ajansı 

muhabiri nden: 

rimi arzederim. 
Atatürk 

Türkiye Reisicumhuru Karnal 
Atatürk 

Doğum günümün yıldönümü 
münasebetile Zatı Devietleri tara
fından izhar huyurulan muhabbet
li tebrikler ziyadesile meserret ve 
teşekkürlerimi mucip olmuştur. 
Ben de kendi tarafıından Zatı Dev· 
Jetlerinin selametlerini ve yüksek 
idareleri ve Önderlikleri altmda 
dost ve komşu Türkiyenin saadet 
ve payidarlığmı samimi kalH'imle 
dilerim. 

Rıza Şah Pehlevi 

Eski lsveç Elçisi vefat etti 
Stokholm 22 (A.A.) - lsveç'in 

Türkiyedeki eski orta elÇisi B. Vallen
berg bugün vefat etmi~tir. 

Di!zeltme ve itizar Hükumetçiler, dün Guadalajara cep 
hcsindeki ileri hareketlerin~ devam ve Balıktı Rum hastanesine konan Ata
öğleden sonra Brihuega'nın 20 kilomet türk büstü töreninin lafsilatını dünkü 
re şimalinde kain Collogoz kasabasını ı· nushamızda yazmıştık. Bu meyan· 
işgal etmişlerdir. ÜtA dereettiğimiz İstanhuı \'a!i, 
Hükumetçıler, t>abahleyin Parilla de Belediye Reisi ve Parti Başkanı Bay 

tikliıli tehlikede sayılabilır. · 
Selim Rtıgıp 

Hita kasabasını işgal elmiş!crdL Muhiddin Üstündağın güzeı nutkunda 
Ma::irıt, 2.! - Cu."!lhl.U'l,Y&LÇ\ kuv · manayı değiştiren dört müıettip yan· 

vetler dün öğleden sonıa Yela. Mase- L~ı ı,.almıştır. Nutkun başlangıcmdaki 
goso ve Cogolltl:- kasabalaısu işgal et· «Memlekettc bütün varlığını iade e -
mişlerdir. den... bize hayatın nime-tlerinden 

Alman Elçiliginin bir tekzibi 

Bu üç kasabadan hepsi de İtalyan ta ze\·kle ve rahatça islifade ihtimalle
biiyelinde olmak üzere ,74 esir getiri!· rını bağışlayan Atatürk• sözlerinin 
mistir. doğrusu sudur : 

Ankara 22 (A.A.) - Almanya 
Büyük Elçiliği tarafından neşri ricasi· 
le gönderilmiştir: 

Son günlerde bazı Istanbul gazete
leri Almanyadan Türkiyeye ihracat 
yapılmasına Alman hükumetince mÜ· 
saade edilmediği hakkında bir haber 
neşredilmiştir. Bu haber, doğru değil
dir. 

Aragon yolunda 60 İtalyan, silahıa· «Mcml~kete bütün varlığını iade e-
rile beraber teslim olmuşlardtr den... bize hayatın nimetlerinden 

Bugün yapılmış olan ilen hareketı zevkle ve rahatça istifade imkanlarını 
6 ila yedi kilometre derinll~indedir. bağışlayan Atatürk.• 

Avila, 22 - Madrit cephe,.ind"! ol - Daha aşağıda, Balıklı hastnnesinden 
duğu gibi Oviedo etrafında da muha- bahseden cümledeki cmeydanında duy 
rebe betaat peyda etmiştir. duğu .şükran bOrcunun ... » doğrusu : 

Romanyada bir yangm faciası 

Şimdi hükumet ku,·etlerinin şehri al cvicdanında duyduğu şükran borcu• \'e 
tnak için, hepsi de mükemrr,el silahlar «Şifa verrneğe koşan insan yürekleri· 
la mücehhez 35,000 kişiyi hattı harbc ne• cümlesinin de doğrusu: «Şifa ver
sevketmiş oldukları anlaşılm:.ştır. ~eğe ko~an insan yüreklilere• dir. 

Bu kuvvetiere 40 tank, her kalibre· Özür dileyerek düzeltiyoruz 

Bükreş 22 (A.A.) - Şiddetli bir 
yangın Moldavya'da Boldo köyünü 
yakmıştır. Bir çok çocuk ölmüştür. 
Yangında kül olan evlerin sayısı ~00 

dür. 

den 200 pa~a ~p. havan ~~arı, bin· ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ierce mitralyöz müzaheret ediyordu. ~~~--
Ayni zamanda efradın ellerinde mii- 1 S !baht:ın Sabaha 1 
him mikdarda el bombası bulunuvordu ------------- . . Muallim /zmir açıklarında 
Bir deniz kazası 

1 . '>'> (H .. ) D zmır, - - ususı - erviş mo-
törü lzmirden yüklediği bakkaliye eş
yasile Karaburuna doğru giderken 
Merdoganli Ahmedin mukabil cihet
ten gelen yelkeniisi ile çarpışmı~ ve 
Derviş motörü batmıştır. Motörde bu
lunan Salih dalgalarla m iicadele ede
rek Uzun adaya çıkmışsa da babası 
yetmiş yaşındaki İ~mail boğulmuştur. 
Kazanın müsebbibi olan yelkenlinin 

·sahibi Ahmet firar etmiştir. Za-
bıta kendisini arnmaktadır. 

Çöp işi hallrci di 
Ankaradan b:ldirildiğine göre fs • 

t<ınbui halkının sıhhatinin korunması 
için şehrin muhtelif merkeı:lerinde çöp 
fmrılar: yap:lınas:, bunun için de Av
n:., fi .. M~Ia rı ile temasa geçilmesi 
hakkında Istanbul vilayetine salahi • 
ret verilmiştir. 

' Çöp tırıniarı yapılıncaya kadar çöp
ler denize ciökülecek, fırtınalı havalar
da d :ı sahilde mavnalarda bekletilecek
tir. 

Maarif Vekaleti çocuk terbiyesi ile daha ciddi meşgul olmak kaı·armı 
ve:miş. Bunu~ içi~ -~ir ~akım ç~cuk neşriyatı yapmak, bilhassa köy ço· 
cugunun .terbıyesı uzermde muessir olacak bir neşriyat sistemi bulmak 
niyetinde imiş. 

Böyle şeyler düşünce halinde hoş görünür. Yapılacak neşriyatın eksir 
gibi, abıhayat gibi tesir edeceği zannedilir. Fakat tatbikata geçince bü
tün nazariyelerin evham ve hayalattan ibaret olduğu anlaşılır. 

Bu fikirler, bu projeler bell~i de mesela Almanya gibı pedagoji sis • 
temleri kuvvetli tecrübelerle iyi neticeler vermiş memleketlerde metod 
haline gelmişlerdir. Fakat her memleketin bir hususiyeti vardır. Avru· 
padan alacağımız her şeyin ayni şeklile, ayni neticeyi bizde de vere -
ceğine inanmak hatadır. 

Çocuklar için ne gibi neşriyat düşünülüyor. Basılacak gazete, mec -
mua \"e kitaplar ço~uklara ne suretle dağıtılacaktır. Hediye mi edilecek, 
para ile ml satılacak? Bugün hususi teşebbüslerle yapılan çocuk neşri -
yatının ne k~dar verimsiz olduğunu görüyoruz. Mekteplerdeki fakır ço
cukların yekunu, onlara sıcak yemek yedirmeyi düşünen hayır mi.ıes· 
seselerini ~mitsizliğe düşürecek kadar çoktur. Çocuğa gıdasını veremiyen 
babadan k!taptan başka mecmue. ve gazete parası da isternek haksızlık 
olur. . 

Neşriyatın Maarif Vekaleti hesıı bına yapılacağını ve köylere kadar 
parasız dağıtılacağını düşünürsek büsbütün ne\·mit oluruz. Çünkü Ve· 
kaletin muhtelif neşriyattan salın aldığı stokların gönderildiği yerlerde 
ipleri bile çözülmeden balye halinde tvzlanıp gittiği malumdur. Yapıla· 
cak çocuk neşriyatının da ayni nkıbete uğramıyacağını kimse temin 
edemez. 

Bana kalU'sa çocuğu yetişt:rmek için önce muallimi yetiştirmeliyiz. İyi 
bir muallim çocuk için binbir mecmua ve kitaptan daha kuvvetlidir. 

Dürhan Cahit 
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4 Sayfa 

r ŞI 
Üniversitede 
hadise yok 

iR ABBBLBBi 
Lisan bilen 

polis memurları 
arttırılıyor 

Soya4ı almıyanlar 
tesbit ediliyor 

Mart 23 

Yarın akşam 
hoş iki saat geçirmek için 

•• 
S U MER 

SiNEMASINA 
gidecek ve şayanı perestiş yıldız 

DANiELLE DARRiEUX'nün 
sevimli PIERRE MINGAND ile 

beraber en son temsil etti~i 

Tıp Fakültesinde Cumartesi gunu 
bir deneme dersi veren Doçent Doktor 
Ekrem Şerifin dersini muayyen za
manda bitirmesi için Rektörün vaktin 
geldiğini ihtar etmsei bir gazetede ha
dise şeklinde gösterilmiştir. 

Emniyet Müdürlüğü lisan bilen po
lis memurlarının sayısını çoğaltmak 
kararını vermiştir. Bunun için muhte
lif şube ve merkezlerden :m memur 
ayrılmıştır. Bu memurlar nisanın bi
rinden itibaren lisan mektebine devam 
edeceklerdir. Lisan rnektebinde bu 

Soyadı kanununun tatbikatından 
olmak üzere, soyadı almamış olanla
rın kontrollerine başlanmıştır. Mahal
le mümessilleri evleri gezerek oturan
lardan soyadlarını sormaktadırlar. Soy 
adı almamış olanlar tesbit edilmekte· 
dir. Bunlara mahallin en büyük mül
kiye amirleri soyadı vereceklerdir. Soy 
adını, herhangi bir mazeret dolayısile 
almamış olanlardan alınacak para ce
zası da mazeretin derecesine göre in
dirilecek veya tamamile affedilecek
tir. 

Parisli K1z 
Rektör bu hususta demiştir ki : 

şarkı ve danslarla dolu nefis komedi mnzikalini göreceksiniz. ....................................... , .. 
- Doktor Ekrem Şerif bir deneme 

dersi veriyordu. Talimatname muci
bince bu dersin 20 dakika içinde ve
rilmesi lazımdır. 

memurlar için 6 ay sürecek ayrı bir 
kurs tertip edilecektir. 

Şirketi Hayriyenin dünkü kongresi 

Vakti geçirmek, muayyen zaman
da söylenınesi lazım gelen malumatı Deniz işleri: 
o zamana sığdıramamak mahiyetinde Tersane ve havuzların in~aatı 
telakki edilir. Ve Doçentin aleyhine için hazırlık 
çıkabilir. Doktor Ekrem Şerife de vak- . . . . 
. ld'· .. b . . h l k Ek Halıçte yenıden ınşa edılecek ter-
tın ge ıgını unun ıçın atır attı . - ,.. . 1 d 

Şe 'f d · · b' · d' V k d" . . sanede ve ıslah edılecek havuz ar a 
rem rı ers1nı ıtır ı. e en ısını \ l k .. b" k ·· h . . . . ça ışma uzere ır ço mute assıs ve 
ılk muvaffakıyetınden dolayı ben teb- '"h d" l 'h . .. ") k d' · · . . . ı mu en ıs ere ı tıyaç goru me te ır. 
rık ettım. T ale be kendısını alkışladı. B l . . k b 1 d"l' d h 1 
\ ' h b b h d k k un ara aıt proJe a u e ı ınce er a e ep era er ders ane en çı ·tı . . .

1 
k . T h 

• A • ~ ınşaata geçı ece tır. ersane ve a-
Bunun bır hadıse oldugunu yalnız ya- l . "k 1 d'l' k d 

"dd' d' vuz arın ınşaatı ı ma e ı ınceye a ar 
zan gazete ı ıa e ıyor. .. h '"h d" 1 h 1 

Tb F k 
.. 

1 
. . . ·~· .. mute assıs ve mu en ıs er azır an-

ı a u tesının tertıp ettıgı gun- I k İk V k"l t' b · . . f mış o aca tır. tısat e a e ı, u ı;; 
de talebenın ünıverste kon erans salo- . . A b"lh · t "hi 

d ki" 'k 
1 1 k h ıcın vrupaya ı assa gemı ezga a-

nund ak. ası parça ~-r çda mad") us~- r;nda tatbikat yapmak üzere gençler 

Zehirli gaz kursları halka 
teşmil edilecek 

Geçen yıl doktoralar, muallimlere 
verilen hava tehlikesine ve zehirli gak 
lara karşı korunma çareleri hakkında 
verilen konferansların çok faydalı ne· 
ticeler verdiği görülmüş ve bunun bü~ 
tün halka teşmili karar altına alınmış
tır. 

Bu konferansiara her evden, kon~ 
feransları kavrayabilecek Ye tatbik e
debilecek kabiliyette, iki kişi iştirak 1 

sun a ı arzusuna musaa e e ı meyı- .. d k . 
. . b b k f l gon erece tır. 

şının se e i de on erans sa onunun, p . kl' · 1 b · 1 ,.. . • . . roje esas şe ını a ınva u ış e 
ders, konferans, resmı veya ılmı ıçtı- l 1 ak .. A b' h 

edecektir. Mahalle mümessilleri evleri Dünkli t oplanbdan bir intiba 

dolaşarak konferansiara i~tirak ede- Şirketi Hayriye dün biri aJelade münhal azalıklara Mahmut Nedim 
malara tahsis edilmis olmasıdır. meşgpll 0 m kt uzere vrupaya ır ey 

d k 
• . · . l et yo anaca ır . 

Bura a lasık parçalar dahı o sa, mü- D . U ta 'f · d t 'IAt 
·~ .. d be · .. d d'l . . enızyo an rı esın e enzı 

zıge ote en rı musaa e e ı memıştır. ıl k 
Tıb günü için gündüz konferans salo- yap aca 
nunda yapılacak bir toplantı ve gece DenizyolJan ücret ve nakliyat tari-

cek kadın ve erkeklerin isimlerini yaz- biri de fevkalade olmak üzere iki kon- Nuri Can, Reşad Gök, Mürakıpliklere 
mağa başlamışlardır. Defterler tutul- gre yapacaktı. Fevkalade toplantıda de Amiral Vasıf, Sümer bank lstan• 
du k tan ve konferanslal ra devam ede- ekseriyet olmadığından yalnız adi top- bul şubesi müdürü Muhip, F eshant'l 
ceklerin sayıları an aşıldıktan sonra 1 • • • • • 

k f ı ·ı kl . t j Jantının yapılmasıle ıktıfa edılmıştir. fabrikası müdürü Mithat Recai ayrıl· 
otelde yapılacak eğlence için Rektör- feleri etrafında İktısat Veklaetine iza
]ükten müsaade istenmiş ve bu müsa- hat vermek üzere Ankaraya giden De 
ade verilmiştir. nizyolları Umum Müdürü Sadettin ve 

on erans arın verı ece erı sem ve l 
ı b

. 
1 

kt dare Meclisi raporu okunarak ka· mışlardır. F ev kalade toplantı 1.) gün 
yer er tes ıt o unaca ır. 1 · · · 

ı b ı 'lA t' bel d' h d tl bul olunmuştur. dare rneclısındekı sonraya kalmıştır. stan u vı aye ı e ıye u u a-

Şehir işleri: 
işletme Müdürü Zekeriya latanbula 
dönmüştür. 

Denizyolları ücret ve nakliyat tari-

rı içinde ve kazalarda tertip edilecek K ••ltü i 1 1 ı ~~niver,Qilede.· 
konferansiara sırasile elli bin kişinin U r Ş er : U J o 

devam etmesi. muhtemeldir. Konfe- İdman bayramı hazırlıkları bqladı Doktor Debre'nin konferansı 
ranslar, geçen yıl zehirli gazlar kursu- 19 mayısta yapılacak olan mektep
na devam edenler arasından tayin e- liler idrnan bayramı için geniş mikyas
dilecek zatlar tarafından verilecektir. ta hazırlıklara başlamıştır. Bayramın 
Konferanslar yalnız nazari kalmıya- muntazam olması, herhar.Ji bir karı· 
cak, hafif zehirli gaziara karşı maske şıklığa meydan verilmemesi için alı
ile mukavemet tecrübeleri yapılacak- nacak tertibat tesbit edilmektedir. 

Belediye teftiş k adrosu geni1letildi felerinde azami tenzilat ve sühulet 
Belediye işlerinin sıkı teftiş ve kon 

trol alt:.. :ı alınması kararlaştırılmıştır. 
Hey'eti teftişiye kadrosu, 1 O müfet
tişten 1 3müfettişe çıkarılmıştır. Mün
hal müfettişiikiere yenileri alınacak
tır. Yeni müfettişierin asli maa~) arı 
45 liradan başlıyacaktır. 

evvelce yapılmış olduğundan şimdilik 
yeni bir değişikliğe lüzum görülme· 
miştir. Vapurlar bir sene daha eski ta
rifeye göre yolcu ve eşya taşıyacaklar
dır. 

Bükref vapurunun vaziyeti tehlikeli 
tır. Taksim stadyomunda idrnan bay-

Tahsildarlar halk a kolaylık 
gösterecek 

Geçen hafta Yeşilköy civarında ka
raya oturan Romanya bandıralı Bük
reş vapurunun vaziyeti tehlikelidir. 
Gemi kayalara oturmuştur. Bu yüz
den kurtarma arneliyesi uzayacak, ge
mi kurtarıldıktan sonra uzun boylu ta 
mire lüzum hasıl olacaktır. 

Bombalara karşı, evlerde ne şekil- ramı yapacak mekteplerin umumi iş
de sığınmak lazım geldiği de anlatıla- lerine Galatasaray lisesi Müdürü Beh-
cak, gösterilecektir. çet, Fen er stadyomunda idrnan bayra-

Yolcu s alonu müsabakasında mı yapacak mekteplerin işlerine de E-
Belediye resmini tahsil eden bazı 

tahsildarların mükelleflere müşkülat 
çıkardıklarından şikayet edilmiştir. Be 
lediye Riyaseti, tahsildarların halka 
rnüşkülat değil, sühulet göstermeleri 
lazım geldiğini, şikayetlerin haklı ol
duğu anlaşılırsa buna sebebiyet veren 
tahsildarların ceza göreceklerini ala
kadariara bildirmiştir. 

kazananlar& ikramiye veriliyor renköy Lisesi Müdürü Mahir baka

Belediye muhasebe müdür& 
terfi et ti 

Belediye Muhasebe Müdürü Ke
mal, işinde gösterdiği düzgün çalışma
lardan dolayı bir derece terfi etmiştir. 
Şehre yeniden 2000 Iimha konuyor 

Belediye sokaklara yeniden kana
cak iki bin lambanın yerlerini tesbit 
etmeğe başlamıştır. 

2000 lamba da kon.ulunca Istanbul
da aydınlanmamış cadde ve sokak kal
nııyacaktır. 

Belediye mukataa ~ergisinden 
kurtuldu 

Belediye ile Evkaf arasındaki ihti
laflar hakkında karar veren hakem 
hey'eti, Evkafın arsa iken yol haline 
getirilen yerlerden istediği makataa ver 
gisi işini belediye lehine halletmiştir. 

"Evkaf, makataa vergisi için belediye
den 90 bin lira istiyordu. Hakem hey
etinin kararına göre belediye bu para
yı vermiyecektir. 
Unkapanı meydanının parkelennden 

istifade edilece k 

Romanya, gemilerini tezgahları-
mızda tamir ettiğinden Bükreş vapu
ru da lstanbulda bırakılacaktır. 
Deniz Bankm merk ezi Ankarada 

olacak 

Hazirandan itibaren faaliyete ge
çecek denizbank'ın merkezi Ankara
da olacaktır. Bu iş için Ankarada mü
sait bir bina aranmaktadır. Eğer elve· 
rişli bir bina bulunarnazsa yeni bina 
inşa edilineeye kadar muvakkaten lk
tısat Vekaletinde bir da;rede çalışıla
caktır. 

Merkeze bağlı teşkil olunacak iki 
müdürlükten birisi İstanbulda buluna~ 
cağından, Merkez Rıhtım hanının dör
düncü ve beşinci katları Denizbank'a 
tahsis olunacaktır. Hanın bu katların
da yeniden ilaveler yapılmaktadır. 

Fen erler idaresi satın alınarak tah
lisiye umum Müdürlüğüne bağlana
cak, hususi teşekkül halinde çalışan 
gemi kurtarma şirketi de Denizbank'a 
verilecektir. 

Büyük baJık te,hir ediliyor 

Ada açıklarında iki balıkçı tara
fından yakalanarak Istanbul balıkha
nesine getirilen büyük balık, Kızıiaya 

Galatada inşa edilecek yolcu salo
nuna ait maket müsabaka~ında birinci 
ve ikinci gelenlerin mükafatları cu
martesi günleri vali Muhittin Üstün
dağ tarafından merarıimle kendilerine 
verilecektir. Davetnameleri mimarla
ra gönderlimiştir. 

Sanayi Birliği hey' eti döndü 

Ankaraya giden Sanayi Birliği u
mumi Katibi Halidin riyasetindeki sa
nayi hey'eti İstanbula dönmÜ:jtÜr. 

Hey'etin Ankaradaki teşebbüsle
rinden müsbet neticeler alınmıştır. 

Mütteil mayi Antrepolarında 
tetk ika t 

Gümrükler Başmüdürü Mustafa 
Nuri dün öğleden sonra beraberinde 
mühendisler olduğu halde Kanlıca ci· 
varında hali inşada bulunan müşteil 
mayi antrepolarını gezmiştir. 

Evvelce Beykoz civarındaki Umur 
yeri mevkiinde bulunan antrepolar 
kamil en buraya nakledilmiştir. Veri
len bir karara göre bundan soma Bo
ğaziçinde yeniden müşteil mayi antre
poları inşası için müsaade verilmiye
cektir. 
Ceneneye g iden müşavirlerimiz 

g eldiler 

teberrü edilmiştir. Kızılay bu balığı Cenevrede Hatay ana yasasını ha
tahnit ettirmiş ve dün balıkpazarında zırlayan komitede müşavir olarak ça-

Gazi köprüsünün inşaatına ait fa- teşhir ettirmeğe başlamıştır. Balık bu hşan üniversite hukuk fakültesi profe
aliyet ilerlemektedir. Köp~ünün ayak- gün de Beyoğlunda halka para muka- sörlerinden esas teşkilat hukuku pro-
larının kurulacağı meydahların tevsii bilinde gösterilecektir. fesörü Ali F uat ve Devlet umumi hu-
ameliyesine devam edilmektedir. Bu -- '"" ··---- kuku profesörü Etem Menernenci dün 
saha dahilinde kalan yerler yeniden nın düzeltilmesine, bir kısmı da yeni- sabahki ekspresle şehrimize avdet et
tanzim edileceği için parkeleri sökül- den açılacak olan Sürp Agop mezar· ı mişlerdir. Profesörler n isanın ilk haf
mektedir. Bu parke taşlarının bir kıs-1 lığı sahasındaki yollarda kullanılacak- tasında tekrar Cenevreye gidecekler-

mı Beyoğlu belediye hastanesi etrafı- i tır • 1 o ir. 

caktır. 

Boğaziçi Lisesi talebesi de Fen er 
atadındaki bayrama iştirak edecektir. 

Nafia fen mektebi binası 
Hakimiyeti Milliye mektebinin ya

nındaki 4 boş bina Nafia fen mektebi
ne tahsis edilmiştir. 

Eskişehir Eğitmen kursu müdürlüğü 

Istanbul ilk tedrisat müfettişlerin
den Süleyman Edip Kültür Bakanlı~ 
ğından Nisan bihayetinde açılacak o
lan köy Eğitmen kursları hakkında 
talimat almıştır. Süleyman Edibe Es
kişehir Eğitmen kursunun idaresi ve
rilmiştir. Müfettiş bir kaç güne kadar 
Eskişehire hareket edecektir. 

Askeri Liselerde olgunluk 
imtihanlan 

Şehrimizde bulunan askeri lisele
rin 1 nisandan itibaren olgunluk im
tihanlarına başlamaları için emir (ıel
miştir. 

Toplantılar : 
Halkevind e k onferans 

Eminönü Halkevinden : 
Bugün Profesör Doktor Mustaafa Hayru!

lah tarafından {Keyif verıcı zehlrlerle mü
cadele> mevzulu bir konferans verUece!tUr. 
Bu konferans bütün yurddaşlara açıktır. 

htlfltlll lt llellllfll 

ı•hir1i'&JI1rosa 

Şehir fiyatroau 
Tepebaşı 

dram kısmında 
akşam saat 20.30 da 

KRAL LiR 
Yazan : Shakespeare 
'l'tırkçeye çeviren: 

Seniha Bedıi 

Fransız. Uyatro.:tıı 
Operet kısmında 

oyun yoktur. 

Dün akşam saat 18 de Pari" tıb 
Fakültesi profesör!erinden Do k ~ 
tor Debre üniversite konferam salo~ 

nunda ilk konferansını vermiştir. Ko~ı

feransta üniversite Rektörü, tıb fakül

tesi dekanı ve tıb fakültesi profesör .. 

l~rile tıb "talebesi ve doktorlar hazır 
bulunmu~tur. Konferans alaka ile ta'" 

kip edilmiştir. 

Poliste: 

Şehremininde bir infilak 

Şehremininde Millet caddesinde 
Sütçü Mehmedin evinden ocakta ateŞ_. 
yanarken henüz mahiyeti anlaşılanıı~ 
yan bir madde infilak etmiştir. lnfi
lakda mutfağın camları kırılmıştır. 

Bir maliye memuru tramvay 
kazasına uğradı 

Yedikuleye giden vatman Necrrıi .. 
nin idaresindeki tramvay arabası Çen"' 
berlitaştan geçerken atlamak isteyen 
Maliye memuru Ekrem düşerek iki ba• 
cağından yaralanmış, Cerrahpaşa has" 
tanesine kaldırılmıştır. 

Bir çocuk duvardan düştü 

Arnavutköyü Amerikan kız koleji 
kapıcısı Ruşenin oğlu Baki :ı metre 
yüksekliğindeki duvardan düşerek &" 

ğır surette yaralanmıştır. 
- --· ••• •• 1 ••• ' ... . .. ._ .. _._ .... _ .............. 

O SMANLI BANKASI 

iLA N 
Osmanlı Bankasının Galata ldnrei 

Mbrkezivesile Beyoıtlu Şubesi vezne
leri, gelecek Nisanın ı Inci perşemb1e gUnOnden itibaren, aşıı(tıdn ynzı 1 

saatlerde açık bulunacııktır. 
Adi ı saat 9 dan 12 ye karlar 

gnnlerde : • 14 den 16,30 a » 

Cumartesi ı 9 dan 12 ye ,. 
gnnleri : • . 

MezkOr Bank·ının Yenicami Şuhes_ı 
veznesinin u~·ık bulunrlu~~ı s aa tı~ı' 
aşa~ıda gösterildi~i veçhıle, hal e 
ibka olunmu~tur. 

Adi ı B dun 16 ya kııdnr gOnlerde : suat 

Cumartesi ı 9 d arı 1 2 ye , 
~llnleri : • 
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Erzurum yeniden kuruluyOr , 
planlar hazırlandı, tasdik edildi 

Erzurum (Hususi) - Vilayetimf
' tin belediye bütçesi 108 bin liradır. 
tilugün üzerinde ehemmiyetle durulan 
iş yeni Erzurum şehrinin yeni baştan 
kurulmasıdır. Büyük bir cumhuriyet 
tneydanı etrafında da bir çok resmi ve 
hususi binalar yapılacaktır. Yeni şeh
rin harita ve planları tasdik edilmiştir. 
Malzeme hazırlanmıştır. Yakında faa• 
liye te geçilecektir. 

Üçüncü umumi müfettişlik civar • 
daki sulardan elektrik istihsal içın 
bir etüt yaptırmıştır. Projesi yaptırıla
tak tatbik edilirse Erzurumun elektrik 
işi halledilmiş olacaktır. Erzurumun 
~ok meşhur olan suları iptidai vesaitle · 
tehre isale edilmekte ve üç yüz küsur 
l-erde akıtılmaktadır. Su boruları da 
Cfevamlı surette tamir edilerek bozul
tnamasına çahşılmaktadır. Şehrin u
ltıumi caddelerinin temizliği mütema
Cli amelelerle yaptırılmaktadır. Iki gu
~upla da ınıntakavi bir surette temiz • 
liğe gayret edilmektedir. Iki yıl iç: nde 
12 bin metre murabbaı kadar arnavut 
kaldırımı yaptırılmıştır. Bir çok yerler
de çöp sandikları ve duvarla mahdut 

çöp yerleri yaptmlmıştır. Toplanan ı miş, Millet bahçesi de güzel bir park 
çöp ve süprüntüler kırk araba .ile fehir haline getirilmiştir. Cumhuriyet oteli 
haricine kaldırılmaktadır. ve belediyenin diğer mühim emlaki de 

Rüzgarı bol ve kışı uzun olan yayla- esash surette tamir edilmiştir. Halkın 
da şehri tozdan kurtarmak ve yeşile aıhhat ve hayatı .ile alakalı müessese
ağaçlığa olan tahassürünü gidermek ler de, kasap, bakkal, kahve, otel 1 gibi 
için bahçe ve ağaca çok ehemmiyet yerlerde çok esaslı ısiahat ve tadilat 
verilmektedir. Iki fidanlık tesis ed!il- yaptırılmıştır. 

Çanakkale zaferinin 22 inci yıl dönümül Sivasta modern 
-.,.~-c-~..-.-~~----- ~ · Bir matbaa 

J· Tesis edildi 
1 Sivas (Husust) - Burada ilk ki -

Çanakkale zaferini nud ka zandıimuz halka anlatılıyor 

Çanakkale zaferinin 22 inci yıldönümünün Çanakkalede coşkun tezahü
tatla kutlulandığını yazmıştık. Deniz binbaşılarından Rüştü Asal bu za
feri nasıl kazandığımızı harita üzerinde ve herkesin anlayabileceği bir dil
le anlatmış, general Kılkış bir nutuk söylemiş, kıtaatımız bir geçit resmi 
~apmıştır. 

Öğleden sonra Cumhuriyet meydanında yapılan törende de Halil Dil -
tnaç, Latif Öktem birer nutuk &öylemişlerdir. 

Trakyada köy neşriyat1 ı Tunca k1y1smdaki 150 ev 
Edirne (Hususi) -Trakya umumi başka yere naklediliyor 

lt\.iifettişliğinde köy yayım serisi 1 H36 Edirne (Hususi) _ Tuncanın taş-
~11lde eliiyi bulmuştur. 19:17 yılı için k d b k ta oldu-gu 1 :')() te b 'b ın zamanın a asma • 

lle u kadar çıkarılacağı gı i ayrıca · · h ll 1 kaldırılarak ku 
ttı·· ev ın yem ma a e ere r-

I Uşavirler tarafından lüzum gösteri- . . Al · K 
ecek k"l d k"" k h l . tanlması ıçın Sıhlıat V eka etı ve ızıl-
, şe ı ve tarz a oy ve a ve erı 4 k . ı• 000 ı· ·· 
t .. • ay umumı ruer ezı ,J, ıra gon -
~•n tck sayfalı resimli, grafikli az ya- de · t" 
~ıl d rmış ır. 
lg~; uvar gazet.eleri .. çık~rıla~ak~~r. Planları hazırlanmış ve malıailelerin 
. yılının ekım, hıçım fışlerı dort bir kısmınan yerleri ayrılmıştır. 
~day t d 1 · · e ten e ge mıştır. Yeni mahalleler su, elektrik, yol ve 

19:!(; yılı için de basılmış olan ced- kanalizasyon g ibi asri tesisatı da ihti

~ller doldurulmaktadır. B u yıl ekimi va etmek üzere harap ve metruk kab

~ l Ve çeşitlidir. Afat olmazsa bütün ristanlar üzerinde kurulacaktır. 
~Yanın yüzü gülecektir. A ntikite kurumu belediye ile birle-

----=-

tapçı dükkanını 

açan ve yıllardan
beri memleket 
kültürüne hizmet 
eden Kamil ki • 
tapçı Cumhuri -
yet caddesi üze -
rinde Sivasın ilk 
matbaas.,ıı da 

tesie etmek ~ere
fini almıştır. 

Bütün tesisatı 

mükemmel, mo -
dem ve orta A- Kimil kitap~• 

nadoluda eşine az tesadüf edilen bü .. 
yüklükte olan bu güzel matbaanın a
çılış töreni pek parlak olmuş, Kamil 
Kitapçı bu törende bir de söylev ver
miştir. 

Kamil Kitapçı bu söylevinde 28 se
ne evvel Kızılırmak gazetesinin nasıl 
tesis edildiğini anlatarak o zaman Si • 
vas gençliğini temsil eden merhum 
kaymakam Ahmet Muammeri rah • 
metle andıktan sonra Sivasta bir mat

baa kurmak lüzum ve ihtiyacını 0 za
man hissettiğini. fakat bir çok müş • 

küllerin ve hadiselerin bu emelini ta
hakkuk ettiremediğini anlatmış. harf 

inkılabı başlar başlamaz matbaayı 
kurduğunu, Sivas elektriğe kavuşun-

ca tesisatı da tekemmül ettirmenin 
mümkün olabileceğini söylemiştir. - ........ . -.. -·· 
şecek, yazılı taşları dikkatle araştıri -
larak karardan sonra usul ve nizama 
göre hareket edilecektir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor KI : 

'd- Şu Amerikalılar garip 
anı ı ardır Hasan Bey ... 

Muazzam yetmi~ kal
lı binalardan sonra ... 

... Şimdi de dört tekerlek 
1i, ikişer katlı evler yapma 
ya ba~1amışlar.. Bu evler 
yakında bütün dünyada ta
am~üm edecekmiş ... 

Hasan Bey - Mükem . 
m el. .. Artık veresi ye veren 
mahalle esnafından kurtul
mak için evden taşınmaya 
lüzum kalınıyacak desene!. 

Sayfa S 

Kastamonunun umumi görünüıü 

Kastamonuda 150 losyada 25 
yatakli birer hastahane yapilacak 

Kastamonu (Hususi) - Vilayet u- teplerinin lüzumu aşikardtr . .,. 
mumi meclisi son günlerde hususi i - Kabul edilen beş yıllık imar prog· 
darenin !);l7 yılı bütçesini tanzime b.-ş- ramına ve ha:tırlanan bütçeye nazcv 
lam ış, bu arada vilayet in beş yıllık i-l ran B:l7 yılı Kastamonu vilayeti için 
mar ve mesaı programını kararlaştır- bir sağlık temeli olacaktır. Bu yıl vila." 
mıştır. yet merkezinde yüz elli yataklı, tanı: 

Programda, bilhassa, aıhhat, yol teşkilatlı ve T osya kasabasında yirmi 
ve maarif işleri mühim mevki almak- beş yataklı birer hastanenin inşası mu· 
ta bulunuyor. Maarif sahasında başlı- karrerdir. 
ca yatılı köy mektepleri inşaatına yer n:J7 bütçesi Halkevlerinin, Spor ku4 

verilmektedir .. Tek muallimli, üç sı· rumlarının ve güreş kulüplerinin tak
nıflı köy gündüz mekteplerinden bek- viyesi için de mühim yardımları ihtiva 
lenilen istifadenin elde edilemediği eylemekte bulunuyor. 
uzun yılların verdiği tecrübeden anla
şılmıştır. Köy çacuğunu aydınlatmak 
ve köy hayatına, ihtiyacına uygun şe
kilde yetiştirmek için yatılı köy rnek--··---- .....,._ ·-

Hekimhanda ucu'lluk 

Kastamonu vilayetinin varidatında 
son yıllarda bariz bir inkişaf göze çatp
maktadır. Üç dört sene evvel yedi yüz, 
elli bin lira raddesinde bulunan vilayet 
bütçesi bu sene bir milyon liraya ya; 
kın bir rakkam göstermektedir. 

Bir genç 
kıskançlığının 
kurbanı oldu 

Hekimhan (Hususi> - Bu sene burada u
cuzluk göze çarpmaktadır. Daha Qimdlden 
tuzlu ve tuı.suz tereya~larının kilosu 40-50 
oalın kilosu 40, süt ve yo~urdun kilosu '1 
buçuk, buğdayın kilosu 3 ve arpanın kilosu 
(21 kuruştur. Koyun etinin ktlosu da kışmen 
şiddetli zamanında 24 kuruşu tecavüz et -
memiştir. Ev kiraları da aylığı Iki liradan 
başhyarak yedi llraytl kadardır. Bartından yazılıyor: 

.Uanisa IJalkevi ,eni letiliyor Evvelki sabah Balamba köyünde 
Manlsa Halkevi çalışmasına hız vermlşUr. bir cinayet olmuş, Rifat Kopsa adında 

Evin bugünkü fnallyetine bina gayri klLCI 22 yaşlarında bir delikanlı öldürül· 
gelmekte olduğu için mevcut salona bir sa
tıın Ue dort oda UfLve edilecektir. Her cumar
tesi ve pazar günleri Halkevi salonunda 
konferanslar verilerek yurddaşlarımız irşat 
edilmektedir. 

Kahtada bir bırsııhk 

müştür. 

Hadise şu şekilde olmuştur: 
Rasimle Mehmet, ölen Rifatın 

kardesinin kızları Yaşar ve Cemileye 
tutku~ oldukları için onların peşinde 
gezrror, köy arasında dolaşıyorlarmış. 
Bundan çok sinirlenen Rifat o gün 
köy içinde gene Rasimle arkadaşlarına 

Kllhta CHususi) - Hususi muhasebe tah
sildan Sallhln tahsiHlt işleri Için köylerde 
bulunduğu bir sırada evine hırsız girmiş ve 
sandığında bulunan doksan Urasını aşırmış
tır. Tahsilattan döndükten sonra işi anlıyıı.n 
Salih derhal zabıtaya malümat vermiş ve rastlıyarak onlarla kavga etmiş ve Ra
tah~_ıkata _glriş!lm_iştlr. Hırsızın kim olduğu şime kazıkla vurmuştur. Bunun üze~ 
henuz bellı değlldır. 

ineboluda fındık ' yetiştirilecek rine, aralarında kanlı · bir boğuşma 
inebolu (Hususil - ~raat mücadele me- başlamış ve neticede, Rasim Rifatı bı

muru fındık fidanı müoayaası Içln Gürele- çakla muhtelif yerlerinden yaralıyaralt 
ye gönderilmişti. Bu fidanlar inebolu ve öldürmüstür. 
Darphane mıntakalarına dlktleccktlr. Fidan- · 
lar ve memur gelmiştir. Katil Rasim yakalanmış ve cinaye-

İnehoiuda eleldrik kunetıendlriliyor tini itiraf etmiştir. Cinayetle alakadar 
inebolu belediyesi mevcut elektrikten gün- oldugw u sanılan üç kis, i de yakalanmış 

düzleri halkın ve san'at sahiplerinin lstl • 
Cadesi için şebekede mühim tadiUi.t yqptJr- tır. 
maktadır. Bu tadiliı.t bin Ura masrafla ıne,v
dana gelmektedir. 

Gel'eleri de telgraf alınacak 
İzmit tHususil - Karaınürsel, Geyve ve 

Gebze posta idarelerinde gece gündüz tel -
graf kabul edilecektir. 

Gümiic;h:ıcı kih·ün planı yapılıyor 
Gumüşhacıköy <Hususi) - Belediye mü

hendisi Kazım kasabanın elektrik teslsntı 
plfmını yaptırmıştır. Yakında kazanın u -
mumi pl!inı da yapılacaktır. 

Adanada sıcaklar başladı 

Adana (Hususi) - Şehrlmlzde sıcaklar ı 
şimdiden başladı. Sırtlardan palto ve man -
toiar, ev ve dairelerden sobalar atıldı ve kal
dırıldı. Gündüzlerı hararet derecesi 24 dü 
bulmaktadır. Dondurmacı ve şerbetçi dük -
klinlarında !aallyete geçildi. 

Koraeli Halk bankasınm konrresl 
İzmit <Hususi) - Kocaeli Halk bankası 

yıllık kongresini yapmış, lçtımada vall Hlı· 
mit Oskay da hazır bulunmuştur. Bankanın 
şimdiye kadar da~ıttı~ı temettü yekO.nu 120 
bin lirayı bulmuştur. Müddetleri sona eren 
lizalann yerıne Muhlddln Eren, Ömer Lütfı, 
Hasan ve Nall, mürak:lpliklere de Maclt Ka
man ve Mahmut seçllmlşlerdir. 

Göc:menlerin vaziyetleri tetkik edillvor 
Malkara (Hususil - Kızılay müfettlşle -

rindcn Etem Karabudak nahiye ve köyler -
de bulunan göçmenlerin sıhht vazlyetıerlnt 
gözden geçlrmlştır. 

Gebzede orta mektep yapılacak 
Gebze (Hususi) - Vall H!imit Osknyın te

şebbüsleri sayesinde Gebzede açılacak orta 
mektep blnas!· ı Maarif VekMeU inşa ettlr
mc~e karar vermiştir. Halk valiye müteşeıı:
klr bulunmaktadır. Gebze tütün plyA.Sası a
çılmJQtır. Halk lnhlsarlar idaresinin nlzım 

vaziyette bulunacn~nı umuyor. 

Gazeteleri~ 
~~· Okurken 

TAN - Hırsız yetiştiren bir rnek· 
tep. 

- Desene artık onların da alaylısı 
işe yaramıyacak. 

HABER - Çocuk1arın uyku za
manları. 

- Kom!2unun radyosunun sustu • 
ğu zamana tesadüf eder .. 

CUMHURİYET - Kömür şen· 
likleri. 

- Bizim mahalledeki kömürcüye 
sordum, «şenlik zamanı kışındı, de· 
di, şimdiden sonra nafile.:ıt 

KURUN - Hayvanlarla nasıl ko
nuşulur ? 

- Herhalde konuşmasını hilmi -
yen insanlarla konuşmaktan daha 
kolaydır. 

AÇIKSÖZ - Edebiyat geceleri. 
- Şu edebiyatın gündüzünü ~ör

rnek bize nasip olmıyacak mı? 
AKŞAM - Bir araba çamura hat

tı. 

- Şimdiden sonra yol gösteren 
çok olur. 



Elindeki suçluyu kaçıran 
jandarma muhakeme ediliyor 

Kurban bayramının ikincı guni.i, İs· ;Ramazana çatmış. Ben geldiğim vakit, 
tanbul Adiiye dairesinden tevkifr.ane- .Ramazanın apoletini koparmış, yüzü -
ye yollanan elleri kelepçeli bir mev· ne yumruk vurmuştu. Komiser, eMer 
kuf yolda kelepçeyi a tarak jandarma· keze götürün» dedi, ben de o sırada ye 
nın önünde kaçmış ve sonradan yaka· tişen polis Nurinin yardımile Mazharı 
~anmıştı. Bu kaçıştan dolayı, jandarma ,merkeze götürdüm. Kendisini tut lu -
.nın vazife ihmal maddesinden, İst~n - ğum zaman, başından kan akıyordu. 
bul Asliye dördüncü ceza hakyer:nde Merkezde dövü1müş değildir. Bi.z, ken 
duruşması başladı. disine hiç el sürmedik. O, boyuna sö-
Jandarmanın ismi A1idir. 44 numara vüp sayıyordu. Hakkında zabıt tuttuk. 

lıdır. Develi köyündendir. Reis Fazıl .Mazhar, ikinci cezada muhakeme edil· 
tarafından sorguya çekilirken, vak·ayı mektedir. 
şöyle anlattı: Ramazan, bu davanın 1235 • 36 nu· 

- SuÇlu şoför HulU.Siyi, Adiiyedeki maralı olduğunu söyledi. Suçlular, Mıtz 
kapıaltından, karakol kumandanı Ali harın merkeze girmeden başı kanlı ol 
on~ıdan teSlim aldım. Elleri ke!ep • duğuna dair Belediye tahakkuk me -
çeli olarak, önüm sıra gidiyordu. Mc· muru Mahirle Kumbaralıane civ~nn -
ğer bu sırada kaçınağı tasırolayar \'e da Hayrinin kahvesi müdavimlerinden 
hem yürüyor, hem de kelepçenin vida· ,seyyar satıcı Muzafferi müdafaa şahi
larını söküyormuş. Ben arkasından git di gösterdfler. 
ti~imden, parmaklarile vida söktii.ğünü Heı..•et hem bu ş h"tl · w , 1 . 
gor ed. İran k 

1 
h . .. .. J , a ı erın çagır. ma 

m ım.. .onso os ane~ı onune sını kararlaştırdı. hem de üçüncü ce · 
varınca, bırden bıre kelepçeyı çıkarıp zada Mazhar aleyhinde bu mese1cden 
yere attı ve fırlayıp kaçtı. Ben de peşi do .. ayı bır· dava olup olm d w .ı ı d .. d .. k Id A K ı a ıgının sonı 
sıra u u ça ım, ta apalı Çarşıya ;masını kararlaştırdı. 
kadar koşturnsa da, yan sokaklardan . 
birine sapıp, kalabalığa karışmış, göz· K ınısere hakaret eden sarhoş 
den kaybolmuştu. Aradan 19 - 20 gün hkQ Id 
geçtikten sonra, tekrar yakalandı! ma m o u 

:..... Sen, böyle diyorsun burada; fa- Karagümrükte üçüncü komiser Sa -
kat hazırlık tahkikatında alınan ifa· miye vazife ifası sırasında sarhoş1ukla 
dende, Ruhisinin yolda sana Çembcrli hakarette bulunduğu iddiasile dördün
taştaki bir akrabasına uğramak üzere cü cezaya verilen Niyazi, dün bir ay, 
yalvardığını, senin de razı olduğunu ve 28 gün hapse, 48 lira para cezası öde· 
Tavukpazarına gelince, şoförün kalaba .rneğe mahkfun olmuştur. Ayni zaman 
lıktan bilistüade kaçtığmı söylemi~ • da derhal tevkif edilmiştir. 
sin ?ı H 1 k . f" 

J .a.nd Aı· ü d . . ta ·kı ırsız 1 yapan mısa ır arma ı, o a esının zyı c 
alındığını söyledi. , Fatihte Keçecilerde oturan kundu -

- Hiç öyle şey olur mu? He1e bir ,racı Eyübün evine, Kadri adlı bi!" kun 
jandarma lazyilden bahsederse?! ' . duracı misafir gelmiş. Bu sırada t~ba· 

Jandarma Ali, bunun üzerine sustu nı delinen ayakkabısını, ev sahibinin 
V~ heyet, bir müddet müzakereye çekil a~~tler~le Ve köselesile tamir etm~Ş. ~ 
dıkten sonra, şahit1erin çağınlmasına yup, bır aralık dışarıya çıkmış, mısafır 
karar verdi. de bu sırada Eyübün bir liralık kösele 

sini koynuna sokarak, evden hemence 
Bir dayak davası . ,dk uzaklaşmışı 

Hasköy Nahiye merkezinde Mazhar Misafir ol'arak gittiği evden kesele 
isminde birini dövdükleri iddiasile üç aşı~~tan Sultanahmet üçüncü ecza. 
zabıta memurunun, üçüncü cezada dün da dun duruşması yapdan Kadri, iki 
dur~maları yapılmıştır. ay hapis cezası yemiştir. 

Ramazan, N~ri, ~~~i adlarındaki bu Veznecilerde şüpheli bir ölüm 
memurlardan ılk ikısı evvelce sorgu- ~ 
ya çekilmişler. Halıcıoğlunda Abdüsse· Veznecilerde Nadıöey sokağında otu 
Him mah a'llesinde Tekke soka~ında ı 0 ran -45 yaşında Cahit, evinde ölü ola· 
numaraja oturduğunu söyliyen polis rak bulunmuştur. Adiiye doktoru Sa· 
Manastırlı Kani de, dün sorguya çeki- lih Haşim gidip muayene etmiş, olnın· 
lirken, vakayı şöyle anlattı: pa bir sıyrık görmüştür. Cahjdin sar'alı 

olduğu anl'aşılmıştır. Düşüp yere çarp 
tığı ve aidüğü saıifılmakla beraber, Ad· 
liyece her ihtirr.ale karşı tahkikat yapıl 
maktadır. 

-Bu davacı Mazhar, o gece zil zur 
na sarhoşmuş. Kendisi denize karşı o· 
turup içmiş ve sonra sokakta komiscr 

, CÖNÜL iSLER. 
Okuyucularıma 
Cevaplarun 
İzmirde oturan Bay Ke. Z. şöyle 

diyor: 
Bekar bir arkadaş vasıtasile 16 

yaşında bir kızla tanıştım. Bir müd
det sonra kızın her halin -
den beni sevdiğini anladım, nişan· 
lanmıya karar verdik. Bu kararı 
müteakip arkadaşlarımın fikirlerini 
sordum. Şöyle dediler: 

eBu çocuk hem yaş, hem de sevi· 
ye itibarile senden büyük. Eğer iyi 
bir şey olsaydı senden evvel bir 
başkasını bulur, onunla evlenirdi.» 

Tereddüde düştüm, sizin fikri -
nizi sormıya karar verdim. N e der -
siniz?• 

* Ben kendi hesabıma bu mektup -
ta evvela bir rakam yaniışı olduğu· 
nu sanıyorum, kız 16 yaşındaysa ve 
erkekten büyükse bana mektubu 
yaz.ın okuyucum ilk mektep talebe· 
si mi? dedim ya meselede evvel5 
bir rakam yaniışı vardır. 16 muhak
kak 26, yahut 36 olacaktır .• 

Böyle farzederek söyliyeyim: 
Bir erkeğin yaşça kendisinden 

büyük bir kadınla evlenmesine mut· 
lak surette muarızım. Fakat ciyi b:r 
mala olsaydı senden önce bir b3ş · 
kasını bulurdu» mantığı yanh§tır. 

* Bursadan okunmaz bir im7.a ile 
mektup yollıyan erkek okuyucuma: 

Musevi kızlarını seven Türk genç
lerini çok gördüm. Bir iki tanesini 
tanırım. Fakat bu muaşakalarm ev· 
lenme ile neticelencnleri cnderdir. 
Sebebi musevi dostlarımızın bu sa -
hada fevkalade muhafazakar oluş -
}andır. Bu gibi izdivaçları haham • 
hane tasvip etmez, muhit tasvip et· 
mez, cemaat tasvip etmez. Kızın 

sevgisi çok kuvvetli olmalı ki bütün 
bu muhalefetierin üstüne çıkabilsin. 

Şahsi vaziyetinize gelince kızı in· 
citmek haksızlık olmuştur. Bunun 
bıraktığı iğbirara babasından gör • 
ınüş olacağı itabı da ilave ~di.niz. 

Karşılaştığınız neticede şaşılacak 
nokta bulamazsınız. Fakat bence ha· 
tanın tamiri kabildi.r. 

TEYZE 

SON POST~ 

Eelediye lokmamı 
ağzımdan kapb 

- Belediye lok:mamı ağzımdan kap~ 
tı. dedim. 

- Ne o, dediler, güniük nafaka pa· i 
ranı tramvaydan atlama cezası olarak 
mı verdin? 

- Hayır, ne tramvaydan atladım .. 
N e de ceza verdim. Demek istediğimi 
anlatamadım galiba! Tekrar edeyim: 
Belediye lakmamı ağzımdan kaptı. 

- Sahi mi? 
- Tabii sahi .. Hem bu ilk defa değH 

ki.. Ben ne vakit evmde, yahut fokan
tada yemeğe otursam, derhal belediye 
yeti~~yor ve ld.kmamı ağzımdan alıp 
gidiyor. 

- Vah vah .. 
- Ne gülüyorsunuz! Siz vah vah 

derken benimle alay ediyorsunuz. Ben 
de bunun farkındayım. Ama hakikal 
söylediğim gibidir. Hem bu hal yalnız 
benim başıma gelmiyor .. Sizın başınız· 
da .. 

- Hişa. Hiç bir zaman biz yemeğe 
oturduğumuz zaman belediye zabıta 
memuru kapımızı çalıp cağzınızdaki 
lokmayı almaya geldim.ıt demez. 

- Der. 
-Demez! 
- Der .. Ve dediğini isbat ederim. 
- İsbat et! 
- Pekala. Siz de yemekte benim gi· 

bi ekmek yersiniz. Yahut ta irancala 
değit mi? 

- Evet. 
- Bunlann altlannda ne var?. 
- Tabak. 
- Hayır canım, ekmeği, irancalayı 

şöyle tersine çevirin! 
- Alt kabuğu var. 
- Yaklaştınız. Alt kabuğa birşey 

yapışmış, ne o? 
- Fırının ismi yazılı bir kağıt. 
- O kağıdı ekmekten nasıl çıkarır-

sınız?, 

- Koparır atarım. 
-Ne vakit ? 
- Yemek yerken ağzıma gelir. 
- Hah ~te. O kağıdı fırıncılara be-

lediye koydurur. Ve biz de bir lok~ıa 
ekmekle birlikte kağıdı kÔparır, atarız. 
Yani dediğim gibi ekmeğimizin bir 
lokmasını her yemekte Belediye biz · 
den alır. 

- Ama bunun faydası var. Hangi fı 
rının ekmeği olduğunu anlayacağız. 

- Güze!, anladınız. Size: şimd!ve 
kadar hangi fırını Belediyeye fena ~k
rnek pişirdiği için şikayet ettiniz? 

- Hiç. 

- Öyleyse Be1ediyenin lokmamızı 
ağzımızdan almasının lüzumu var mı 
yok mu? Onu söyleyin! 

İMSET 

Trakya Eğitmenler 
Kursu hazırlandı 

Edirne ( Hususi ) - Karaağaçta 
Gazi yatı okulunda nisanda açılacak 
olan eğitmenler kursuna memur öğ -
retmenlerin bir kısmı hareket eınrini 
almış ve okuldaki yerleri hazırlanmış
tır. 

Bu jş için Gazi yatı okulunun ya -
nındaki küçük çiftlik, makinelerile 
birlikte bir yıl için kiraya bağlanmış 
~e parası Kültür Bakanlığından gelmiş
tır. 

F.idancılık, aşıcılık ve meyvncılık 
işleri vilayet fidanlığından gösetrile -
ceği gibi tavukçuluk, arıcılık, tavşan
cılık ve ipek kozacılığı da Gazi yatı 
okulunda gösterilecektir. Alakadarlar 
hazırlıklara hararetle devam etmekte
dirler. 

Ipek koza mektebi direktörü de ken
di kurs ve dersleri için hazırlık yap -
maktadır. 

KAhlada gizii ayin yapanlar, 
mahkOm oldular 

Kahta (Hususi) - Kurban havra
mı gecesi kasaba halkından Şeyh Meh
met adındaki bir şahsın evinde tecem
mü ederek gizli ayin yapmaktan suçlu 
ve mevkuf yirmi iki kişinin muhake -
meleri bitmiş ve Şeyh Mehmetle mü • 
ritleri, üçer ay hapse ve ellişer lira pa
ra cezasına mahkum edi1mişlerdir. 

Mart 23 

Çalışan kadınlar arasmda : 5 
Türkiyenin ilk kadın 
eczacısı bayan Belkis 
hayatını anlatıyor 

~---------------* * ~ " Bir giia Adapa.zarmdaydım eczaneye aksakallı ihtiyar bir 
köylü girdi boynama sanldı beni bir dede ~katile öptü, sonra 
cebinden çıkardığı ellilik bir banknotu eJime sıkJftırmak istedi. 

Ben neye uğradığınu anlamadao taşkın şaşkın bakıyordum. , -Yazan: Peride Celal 
_ Laleli camiinin karşısındaki cad-I 

deyi tuttur. Biraz yürüdükten sonra 
karşına balıkçılar çıkacak. Onlardan 
hangisine sorsan gösterir sana! 

Tarifi dinleyip, caddeyi tuturuyo -
rum. Fakat ebiraz» değil, cbir çok» 
yürüdüğüm halde, ortada cblr çok» de· 
ğil, bir tek balıkçı bile göım\yonun. 

Bir yolcuya soruyorum: 
- Şu, diyor, karşıdaki caddeye li · 

rin. Yukarı doğru bira: çıkın. Orada 
sorun! 

Tarifi dinleyip o caddeyi de tuttu .. 
ruyorum. Fakat cbiraz• değil, ehir 
çokıt yürüdüğüm halde, yol danışadak 
ehir çok» kimselere değil, bir tek in -
sana bile rasUıyamıyorum. 

Bir evin kapısını çalıp, bir daha da • 
nışıyorum. Kapıyı açan yaşlı bayan: 

-Bu caddeyi bırakmayın~ diyor. Ve 
ilave ediyor: 

- Biraz ileride, karşma bir cami çı. 
kaca-k. Onu geçince, Bayan Belkisin ec
zanesini, elceğizinle koymuş gibi bu
lursun evlfıdım. 

Validenin öğüdünü de dinliyorum, 
ve tuttuğum caddeyi bırakmıyorum. 
Fakat cbiraz» değil, cbir çok• yürü • 
düğüm, bir değil, bir kaç cami geçti -
ğim halde, Bayan Belkisin eczanesini, 
elccğizimle koym~ gibi bulamıyo • 
rum. Ve anlıyorum ki, ömürlerini ad -
res aramakla geçiren bütün posta mü
vezztleri, sabırlılık bakımmdan birer 
«Eyüp• türler!.. 
cDanışmıyan yolu şaşmış. damşan 

dağı aşmış» derler!.. Eğer kılavuzlar 
benimkiler gibi olursa, yol damşan öy· 
le dağı, tepeyi değil, ufacık bir toprak 
tümseğini bile aşamaz!_ 

Bir eczacı kaclm 

larden, mukayeselerden sonra da ~ 
cılığı seçtim. 

Liseden sonra, eczacı mektebine (1 
rerken, bu mesleğin sevgisi içiındt 
öyle kökleşmişti k~ müdürün cesard 
kırıcı sözleri bile beni bedbinleştire · 
medi. 0: 

- Şimdi, diyordu, öyle eskisi gi' 
değil, her diploma alana eczane açt 
mazlar... Eğer o zamana kadaı·, ecza ~ 
neler tayin olunan mıktarı bulur dı 
eczahane açma imtiyazı alaınaz!>all Jl 

yaparsın ? · 
- Ben, bir imtiyaz alamadığırn ~ 

dirde ne yapabileceğimi kestirebi]JlllŞ 
değilim. Fakat buna rağmen, karar~rJl; 
dan dönmeyi aklıma bile getirtn~~~ 
Bu taannüdümde be'lki, meınlekctill ıl ı 
kadın eczacısı olmak arzusunun da te. 

Bayan Belkisin eczanesini buluncı -
Ya kadar ba§ıma gelimierin hepsini 
yazmıya ka1lkışsam, on1arın sözlerine siri vardı! 
yer kalmıyacak. Eczaneyi bulmakla, o Bu şerefli arzusuna yedi yıldan b~ 
günkü kara çilem dolmamış olacak ki, ri kavuşmuş bulunan azimkar muhsta 
Bayan Belkisin henüz gelmediğini bımdan, mesleğinde karşılaştığı güÇ ı. 
söylediler. Ve eczane çırağı önde, ben lükleri öğrenmek istiyorum: 
arkada, Bayan Belkisin evine müte - _ Çok tuhaftır! diye söze ba~!a)"l~ 
veccihen, o hep cbiraz» d!y~ tarü edi· 
len ve bir türlü bitmek tükenmek bil- gü1ümseyerek devam ediyor: .. 
miyen yollara düştük. Gedikpaşa yo - - Her meslek, evvela çok ca1jp go
kuşunun sonuna vardı~ımtz zaman, rünür. Ve bu cazibe yavaş yavaş JtU~ 
yüzümün terlerini olsun kurulurken ı vetini kaybeder. Ondan sonra da, ~ , 
kendi kendime: leği~ acı .~e- şikayet uyandırıcı tara~~ 

- Anlaşıldı ... dedim, Bayan Belkis, 1 rı goze gorun:ne~ başlar. ~.ende nıır 
yaman bir spor meraklısı oı~:a~! Yok- nun ~am .. tersı oldu: ~e~le~~m b~~ 
sa ortada bizimki gibi mesıegı bır mec- e~eıa. gu~. ~~ yıtsız gorundu. J3U ıa• 
buriyet olmayınca, bu yoku~ her gün bıttabı, ~udurumden bazı arkada~~ 
inilip çıkılmaz! rımdan, aılemdcn, akrabalarımdar~ lt 

Ve gülü:msıedim: lediğim bedbin edici sözlerm, 8ksı t~ 
- Vfıkıfı Bayan B~lkisln bir husu • kinlerio de çok tesiri vardı. Hele ~İi

siyetini öğrendim amma, bana çok pa· lomamı aldıktan sonra gittiğını ~d,. 
halıya maloldu! yette karşılaştığım bir hadise, benı 

* ha fazla inkisara uğrattı: 

Bayan Belkis, kumral, orta boylu, İşe bir ortakla girişmiştim. Bu iti~~ 
genç, ve uğrunda duyulan bu kadar la, firmamız, ortağırnın ve benim 

9 ~ 
yorgunluğu dcrhal unutturacak kadar nmızdan, yani iki isimden mürekken• 
sevimli bir kadın. Maceramı dinleyin- ti. Fakat bugün vilayetin sıhhıyesı, 
ce: dense buna itiraz etti ve: 

- Vah vah! diyor. Ve beni, bir Hi - -İki isim olamaz .. İki isim korıt.lt' 
laliahmer hemşiresi şefkatilc rahat b ir sa, iki eczane sanılırl dlye tutturdU· \J 
koltuğa yerl:eştirip büfeyc doğru yü - Bu itirazın gavri kanuni olduguerııı 
rüyor! ~ s ~ 

Kendi elile yaptığı nefis likörün da- isbat edinceye kadar akla kara?'l lt~' 
ınağıma yayılan lezzeti bana eksilen tik. Halbuki ben, memleketin ilk ııı1J 

dın eczacısına m~külat değil, ~o.;Jll' 
kon~a takatımı kazandtrJyor. lık gösterileceğini tahayyül etJl'llŞ'"' 

Ve Bayan Belkisten, sorabildiğim ilk - ıı· 
sualin cevabını alıyorum: Bu hayalimin yıkılışından dogan 1JB• 

- Ben lisedeyken, mektebin sayılı tırabı, bu unuttuğum hadiseyi her 
edebiyat meraklılarındandım. Şürler, tırladıkça ayni şiddetle duyarırn· yt 
hikayeler, ncsirler, şarkılar yazar du • Fakat sonraları, hele bu eczahaneeS .. 
rurdum. Fakat bereket ki. bu hastalık· tek başıma sahip olduktan sonra, Jl'lvet 
tan çabuk kurtuldum. çünkü insan ol- !eğime o kadar bağlandım ki, bana iJl'l! 
gunlaştıkça hayalperestlikten uzakla- diği bu büyük ıztırabı bile affett 11J\ 
şıyor. Ve kafi derecede maddi düşün· Harekete hazırlanan dudakl~rı:sti 
rnek kabiHyetine kavuşuyor. kıpırdanışından, soracağun sualı k ll'lıJ1 

Beni edebiyat hastalığından kurta • ren zeki ve kavrayışlı muhatabt,.r , 
ı an bu kabiliyete kavuşur kavuşmaz yüzünde aydınlık bir tebessüm be.l 
ilk işim, kazançlıctt bir meslek tasarla- di : 
mıya başlamak oldu. Uzun tereddüt - (Devamı 9 ncu sayfada) 
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1 TaJyarecilik Bahisleri ı· 
Beş dakikada 5000 meireye 
yükselen Sovyet tayyareleri 

C KÖYDEN RÖPORTAJLAR =:J 
Köy odasında bir sohbet 
r-----------------~ •• ------------------" Son Poata, sayfalannı, birer birer çeviriyoruz. Bakıyorum. 

Ordularının arkasında en büyük ve kuvvetli tayyareci menbaına malik olan 
memleket- Rusyadır. Geçen seneki hava bayramında fabrika amelelerinden 

yetişen yüz tayyareci büyük bir hava resmi geçiti yaptılar 

Ispanya harbi onlan hiç alAkadar etmiyor. Hük6metin 14 vapur 
alacağını, Konya ovasının aulanacağını, Başvekilin İzmir seya• 
hatini okur ve tahlil ederken candan bir alika gösteriyorlar. 
Hatay haberlerini okurken nefes bile almıyorlar. Büyük bir gurur 
ve övfinç bamlesi içinde iki kelime ile 20 milyon Türkün söyle-

diğini söylüyorlar. " - Atamız sağ olsun ... , 

- 2 - <ı Gökyüzü, Mayıs gecesi gibi parlak 
Rus tayyareciliğinin bütün milletle- ve yıldızlı .. Köy odasındayız. Ocakta 

re korku vericı mahiyette olan terak - alazianan cçam• odunları tatlı bir çı-
kiyat1 hakkında yazdığımız birinci ma· tırtı ile yanıyor. 
kalede, umumi mallımat vererek bu Sadık Çavuş için, köyün en gün gör-
tayyareciliğin ehemmiyetini göster - müş ihtiyandır; dediler. O, seyrek sa

kalının tel tel aklaşmış tüylerini sıvaz 
~~~ -

Rus hav-n ordulannda faal bir halde layarak söyluyor. 
bulunan tayyo.relerin miktan bugün c- Biz, ne gün gördük ki... Yemcn-
(SOOO) .adedi mütecaviz addedı1mek - ...., S! de, Dernede, Galiçyada gün değil, ba-
tedir. Yalnız harp tayyaııeciliği salna- ht gördük; kara bir baht .. , Ve sonra 
r lerinde Rus harp tayya11elerinin a - ._ - ._ dokunaklı dokunaklı ~lıyor: 
(Jedi 3300 gösterilmektedir, ki bu da .A.Cb Yemendir. 

Gülü rimendir. rıncak en yeni ve birinci derecede tay- _ - - :r 
y ııelerin nazan itibara lınmas,ndan - Giden gelmiyor, 
ileri gelse gerel~ir. Acap nedendir? .. ,, 

Filhakika ibu (5000) adet tayyare - Bir liıhza duruyor. Ve söylediklerini 
Clen üçte likisi 1928 ile 1932 seneleri a· kendisi oevaplıyor: 
rasında mşa olunmuştur. Bu beş sene- c- Gelenler de, diyor. Ben gibi ze-
lı"k devre lise R.uslann meşhur birinci bunlaşıp geliyor ... ,. 
~ senelik sanayi planı devresidir. O * 
cihet~ bu ilk y:apı1an tayyareler~ fab - c- Şu, köyün yolu berbat. Çamur-
rikalann henüz yeni tesis edildiği dev· dan, bataktan çıkılmryor. Bir düzenU-
reye müsadif olduğundan gerek mü - Sovyet boıılbarcbmaıı tay yareteri bir geçit resminde yek, diye meşveret ettik ... Aldıran yok. 
tehassıshınn, gerek anıelenin acemi- nılmak üzere ufak bir tayyare de in~a yare idare ettikleri görülmemiştir. Su yolu açık. Poyrekle kapayaı•m; 
Uği yüzünden Avrupadaki muad.il tay· ett~ ~ bunun da tecrübelerine (Ossoaviaki.m) cemiyeti, bütün şube _ hastalık olmasın. demek, istedik.. Me-
y.areler derecesinde mütekfunTI olarak başlanmlitır. leriiMieki mensup1ann çalışma safaha- telik veren olmadı. 
ya ılamamışlardır. Maamafih bu tay - Kutup tanareeiliği tuıı gayet iyi takip ettiğinden bugı;'!l .Mektebin sıvalan dökülmüş. Mua1-
yareler de ibugün gene Rus ordlb""Unda Ruslar, buzlu denizler ve mıntaka _1 Rusya, hava {)rdularının arkasınd:ı, Jim, sız1anıp duruyor. Camiin çatısı çö 
ikinci derecede cephe ve mıntakalaroa lar tayyareciliğine de çok ehc.mmiyet ikinci derecede gayet kuvvetli ve men- kecck gibi. Bir çare araştıralım. dedi
(yani Kafkasya, Türkistan ve saire gi- vermek:tedider. Bundan maksat bir subu gayet çok bir pilot ve tayyarcci ler. Öylece kaldı.• 
bl oepbe1erde) müdafaa ve muhafaz:ı nevi sporculuk ve kutup arazisinde membaına malik bulunmaktadır. Kalın cıgarasını nefes nefes çekerek 
Vazifelerinde 'ku11anı1arak icabmda keşfiyat icrası değildir. Şimali Rusya _ . !fu.susi ,.e gönüllü olaraK: yetişen bu iifn•c ediyor : 
rniilıim hizmetler edebilecek mahiyet - nm gerek karası, gerek denizi daim::t ıkıncı derecede tayyarecilerin ise, ica- - SHkalım da var ama sözüm dm -
tedlrler. buzlarla muhattır, bu mıntakalarda bı halinde orduya nlınarak, bir ikı ay lenmij or. Bir delikanlı gelır.. cSad1k 
· Diğer taraftan bu eski sistem tayya- Ruslar kara \rasıtasile nakliyat'ta çok ask~ri talimdcn sonra, gayet kuvvetli Çavuş, ben, Katalağın kızı Nefiseye 
!'eler içinde kabili ıslah ve tadil oian - müşkülat çekerler hatta senenin bir (ikmal efradı) vazifesini görecek~eri ta vurgunum.» der. 
lar da. yeni bir hale .getirilerek, so.n ais. çok aylarmda bu~rda nakliyat )'Ok _ biidir. cAman deriz, ate§ hacayı sarmadan 
tem tayyarelerio adedı günden güne tur. İşte berren ve bahren bu ~klıyat Bu cemiyet ayni zamanda halk ve söndürü verelim şu yangıru ..... 
rt.tı.r.ılınakt.adır. imkinsızlığına kal'.fl, hava tarikile nllk- bilhassa gençlik arasında {paraşüt) ta- Kel Alıbasın karısı yakama sanlır: 
Bu, binnisbe eski tayyareler i~dekt !iyat 'Ve muvasa!ayı temin etmenin ka- lim1erini tamim için de pek çok çalış - •- Abbas üzerime Ali Kelyonun 

avcı tayyareteri (Heiırlı:~1) plinlan Ü· bil olduğtz:nu gören Ruslar ~93.ı de tığ.ı ellietle bu mesaisinden de çok iyi Fadimeyi alıyor. Medei senden der. 
zerinden yapılmış olup ( 1-5 ), ( 1-7) sı· (Nikolaie\·sk~ de bir kutup tayy.a.re- neticeler almıştır. Hel'ifi bulur: 
nıfına .dQhildirler. Bunların sür'atleri ciliği mektebi tesis etmişler ve o:-ada Paraşütle }·ere inme talimlermden a-- - Yapma ülen ayıptır. Eıitekliğe ya 
300 ili J!O ıJcilometredir, ibu sür'atle - da büy.ü.k iaaliyeUe .ça:lışmakta ~ulun _ ranan neticelerden biri Ruslar tarafın· kışmaz diye önleriz. 
rin bugünkü avcı tayyarelerine nisbet· muşlardır. Bu me.ktepten yetişen bir dan icat ~clilmiş olan (cephe gerilcrin- Ay~e kadının tavuğunu Kız Receb::ı 
le hayli :az olduğunu izaba ~t yok· çok tayyarecUerin buzlu mıntaka!arda de yere inme tahurlarına) efrat ye~ - piçi haklaı·. Yaradana sığınır, biz de o· 
tur. çünkü A'lmnn, İngı1iz, IWyan ve müteaddit tecrübe uçuşlan vardır. Ay- tirmektedir . . Maarna!ih bu suretle ha- nu hakJarız. Köyden köye koyun. sıj;ır, 
F'ransı% ava ltayy.areleri, bugün .fOO ila ni zamanda bu mmbıka, Rusyayı. Ame _ vadan yere teker te~r asker indire - .dana çalarlar. izlerini bulur. Sulh olu 
SOt ilomet:ııe r.asında sür4ate malik . likaya bağlıyan en kısa yoldur. Buzlu rek düşman gerilerini tehdit Avrup;ı ruz. İhtiyarladık. Bizden geçti. Gayri 
tirler 't'e siit'atlerin hemen ber giin h ordulannın :biç biri tarafından arneli bütün ümitler yenilerde ... 

1 avalarda uçacak tan•areleri biraz da- bir jı; .nibi ~lakki edilmemektndı·r. 
)•eni 'tayy.arelerle arttmlmasma ça ı . ha tekemmül ettirmek sayesinde Rus- ır "' .. - Peki, di}·oruz. Yenilerı nasıl bulu 
Şılma'ktam. J M iskoı. .Şimdilik paraşiHçü yetiştirmekten y{lrsunuz? 

,_ bu _...:ı..: t ar oskO\"adan Sanfrans· .·a ü-; ~"'Iıca edilen istifade sooukkanlı \'•" C h 
amafih USüı.I' c.ıu avcı ay - günde gidebilecek hava postaları te - ~ -~ .. - ev er gibi. .. Bizim bir torun \•ar. 

~·are erine (f-15~. (~-16' mar- ani Jc..arar Yerebilecek iktidarı hail er- 7 _ 8 yaşında bir hacaksız_ Kitabı b lil 
'kalı ,_-eni tayyareler ikame etmektedir- sisini düşünmektedirler. rad.a ~ik _olmaktır_. Ayni zamanda bu bill gibi okuyor. Bayılıyorum keyilı:ı:.-
1er, iki bunlarm matörleri Amerıkan Rusların bu kutup tayyareciliği baş- paraşut eglenceJer.ı,. mensuplarında den •.. Mızraklı ilmihali sökeceğiz d!y~. 
_(Wıri,ght~ motörleridir. Bu yeni tayya. ka memleketlerde eıi bulwımı)·an bir derha1 -tayyare he't"esı de uyandırdığın
reterin sür'ati .of O kilometreyi bulmak- t~küldw· :ve bu hususta cia Ruslar, dan. ~u ~l~~ler a!ni ~manda bol t.cıy-~ 
ta, 5 -dakikada 'SOOO metre irtifaa yük- memieketlerinin -coğrafi vaziyeti i!..i - ~'llrec,ı }·erıştırme,ge bır kademe \·azi -
Selebilme'ktedirler.. Bunların ayni z:-, - barile b1Tinciliği kazarunışlard.ır. {. sini ~örmektedir. 
manda çevilclikleri ve manevra kabi!i· Halk ta~iliği Rus ta Tıtre cemh•etinin bir vazjfc-
Yetleri fe\•ka1ade olup, bilhassa bu iti- Plin:örler ve Paraşütler si de. baD:t aı: maskeleri ku11anmağa, 
barla Rus hava kuvvetlerinin, en işe Rusy.ada halk :tayyareciliğiıti (Osso • taj'yare huouml:ırımı karşı müdafaaya 
Yarar unsuru addedilmektedir. a\riaklın) denilen ıtayy.arecilik cemi- alıştırmakbr. 

Deniz tayyareciliği yeti ida~ etmektedir. Bu cemi~·et te ------
' Rus1ann !kara tayyareciliğimn fev - diğer memleketlerde eşine tesadüf e - (C .. a anesi Ve pes ta 
lkalade müteraklci biT halde bulunma- dilemiyecek ika.d.ar kuvvetli bir '!.eşek· zij alıruyan kıza n·er ezi 

JJiua!limsiz kalan 
Bir lıöy mehtebi 

hocadan dayak yiye yiye, dabanımın 
altı gön gibi oldu da, elifi görünce ha· 
la mertek sanırım. Ya, ~imdikiler ... • 

* Ertesi gün domuz a\ ı varmış. J 50 
kişilik bir sürek avı tertiplenmiş. Yaba 
ni domuzlar çok zarar veriyorlarmış. 

- Soyhalar diyorlar; temizliyemi
yoruz; bir türlü.. Mısır tarlasına bir 
girdiler mi sanırsın üzerinden silindir 
geçmiş ... 

Köyün ağaçlanmasına da çok ebem 
miyet veriyorlarmış. 

- Buraya bir orman mühendisi gel 
di. cAğaç• sağlıktır. dedi. Şimdi köyün 
dört bir etrafını ağaçlıyoruz. 

* -Gazete ne yazıyor?. 
- O cerideyi bize bağışlasan. 
- Hele sa\·abına oku da dinieye -

lim. 
- Size gazete gelmiyor mu? 
- Nereden g~k?. 
cSon Posta sayfalarını, birer birer 

çe\'İriyoruz. Bakıyorum. İspanya harb· 
onları hiç atakadar bile etmiyor. 

- Bize ne, diyorlar. Yisinler biribir 
lerini .. 
Hük.iımetin 14 vapur alacağını, bil

mem hangi kazada vahşi bir cinayet iş 
lendiğini, Konya ovasının sula.naca.ğı -
nı, Başvekilin İzmir seyahatini okur ve 
tahlil ederken candan bir alaka göste· 
riyorlar. 

Hatay haberlerini okurken nefes bi
le alıruyorlar. 

Büyük bir gurur ve övünç ham'iesi 
içinde iki kel:ime ile 20 milyon Türkün 
türküsünü söylüyorlar. 

c- Atamız sağ olsun..• 

••• 
Yorgun1uktan pelte pelte olan vü -

cudumu, yumuşak yatağa gö -
meli çok oldu. Gözlerime bir türlü uy 
ku gir:mi,YQr. Göz kapaklarım ağır ağır 
kapanırken, ağır ağır, açılıyor. 

Köycü Dahiliye Vekili Bay Kayanın 
•ecizclerini hatırlıyorum. Dudaklarım 
dan damla damla dökülüyOt" gibi.. 

cKöy: nüfusumtiZUn yüzde 70 ini, 
içinde yaşatan en esaslı müessese .. 

Köy: bütün gıda ve nam maddeleri- ' 
miıin kaynağı 

Köy: En büyük ürracatçı. 
Köy: Ordumuzun temeli. 
göy: kısaea .:Türkiye• 

i%:mlt : Cevdet Yakup yUJ 

bir türlü bu mübcem iht!yaClmlZtn 
ehemmi:retini gösteremedi.k.• 

tma mukabil deniz 'tayy.anciliii bir kül olup ugün ( t :5) milyon ia.ay:ıı. ma- l . . 
lıayli e.ride ıkalmıştır. Bunun da se - tiktıir. zmıt (Hususı) - Kanmıck lıav-
beei Rusyanın bah11eı:ı müdafaay.a .ır..uh- lB u cenü)·eiin.lbe.r fabrikada. her dai- yardik rada &ri ibir an 'at ba'lini 
~ç sahillerıinin azalmasıdır. Mescla rede.. her mektep~. velhasıl az \·eya .lmıştu. Eın-elc.e rWüye ikttı seçen 
lluslar.ın başlıca münim denizleri o~an çok mensup1u her teşekkülde bir şu _ ~llarda ~az.a!a. ~vii eelilen bu baa
~aradeniz sahi1Ierinde kendilerile uğ- besi \'ardır '\·e her ubede de, gene ~- ~~Mda bariz bır ııdcışaf Tar<iır. Fakat 
llaşaca'k ıdeV'let olmadığı için. deniz 1.av· miyetin teşvik ve !idaresile gayet cidcfi j lb.sa:h dolıorsuz .-e .eczanesiz:dir. 
t"areciliği bir dereceye kadar ilimal .e - surette çalışılmakta. arneli idrnanlan P~eııin müvezrii yoktur. Domuz 
dilrnislir. Şimdi deniz ku\'\'etlerine revkalade ehemmiyet ver-mekted.ir. mücadelesine ehemmiyet 'Veıilmekte
<tnüihak o1an deniz tayyareleri, istikşaf Bu şubelerin !hemen hep.S::ıde ttlel·e~i- ir. 3 ay içinde: 376 domuz öldürül _ 
lıizm llerinde ullanılan :ikinci <dere • leri çabu'k yet~innek 1ç:n p1anör'!er, mÜstÜT'. 

Geçen ay da yazmıştık: Çatalca • 
mn Podima isminde bir köyü \ 'ar · 
dır. Bu köyün bütün halkı uyanık ve 
açık fikirlidirler. TaiD.ilin ne oldu -
ğu.nu bilirler. Buna verdikleri ehcm
miyet te, gösterdikleri şıddetı. ala • 

Bu açık likidi köyli.imüzün dile
ğini gazetemizde yazdıktan .sonra 
Çatalca kay~Il2ka.mlığın:n bu mesele
de h~ davran.LNsuu ümit etmiş· 
tik. Fakat bugün aradan 3 7 gün geç
miş bulunuyor. Okuyucumuz bize 
gene bir mektupla baş vurdu. Bu 
mcktubwıda da söylediği ~ı.ı.: 

- Aradan bir ay geçt~ fakat hiç 
bir netice çıkmadı.. Köyümüzün 
mektebi gene muallimsizdır. Ço -
cuklarımı.z tahsilden uzak, kırlarda, 
ba)·ırlarda avare dolaşıp duruyorlar. 
Hemen her akşam çocukLarmuz ta. 
rafından bize sorulan sual şu olu · 
yor: 

cecJe. ağır makinelerdir. paraşütler, tayyareler mevcuttur. Tay· · 
lvraamaiih son zamanlarda Rus er - yare tedarikine IDU\~fiak olanı•yaıı 

ltanıharbiyesi bu sahada faaliyete ge.. küçük §ubelerin ise hiç olmazsa blr kaç 
~er'€' k bir (deniz hava krm-azörü' inşa pl5nörü vardır. 
ettirip "tecrübesine başlamıştır. 6 bü - Bu tayyare cemiyetinin ciddi ınesa:
'Yi.ik motöre mı:ılik olan ve 30 ton ce· sinden .alınan maddi . .neticelcrin dere _ 
sa1'11et" malik bulunan bu muazzam ha- cesi şundan :anlaşılmaktadır, ki geçen 
~a k· ,.,·azöriinün tecrübelerinden ne sene 24 ağustosta yapılan .tayrarccilik 
a~ı· lduğu heni.iz belli değildir. bayramında, muhtelif fabrikalar amc· 

;,·~B~: ,_,an baı;,ko . Rus erkanıharbiyesi, lesinden y.elişmi§ yüz tayyareci, tay -
Uyt 1• ta >-telbahırler taTafmdan taşı - yarelerile bir hava resmi geçidi yap -
- mışlardır. 

~ ("') İlk yaz• 18 l\fart tarihli sa.Yıımz- B~ hiç bir memlekeUe höy~ 8 -

lldır. meleden yetişmiş tayyaredierin tay -

Darede bir çocuk b«tğuldu 
ÇanaKkale (Hususi) - Or.taca kö 
yü nden berber Hasanın 1 ~ yaşında 
oğlu Ali, dedesilc: beraber koyunlarım 
atiatmakta iken şiddetli yağmur yağı
}'Or. ))eı-enin Öte tarafmda kalan bir 
kısım koyuntarın yanına gitmek isti
yen li, dereden geçerken su cereya
nma kapı,ara'k kendini kurtaramıyor. 
T a.ş1ara çar pa çarpa başından aldığı 
yara ile ölüyor. 

ka<lan bellidir. Bu köyde bakkallık 

eden Süleyman Darean geçen ayın 
altıSlnda bir arkadaşile beraber iclı
r-ehanemize gelmi~, bize şu derdini 
dökmüştü: 

- Köyüroüzün çocukları zehi V(> 
çahşkand1r. İşte bu yüzden her ço . 
cu~ okumak hcvaıtini gösteriyor. En 
üfağından en büyüğüne kadar h<> · 
men hepsi sabahları büyük bir sev
gi ile mekteplerine giderler. Fnk<ıt 
köyüroüzde iyi bir mektebımiz mev-
cut olduğu halde muallim; yoktur. 
Aylardır çocuklarımız mektcplcrıne 

gidip f!Jlirler, fakat bir türlü okuya· 
mazlar. Çünkü ınektebin muanimı 
yoktur. Kaç defa alakadarıara b3ş 

Yurduk, kaç defa yalvardık. Fakat 

cBizım mektebimiz ned(>n a~1lmı· 
yor? .. B iz <f.mmıyacak mı) ız?. Ne 
yapaeağımızı şa~ııdık. Nereye ba~ 
\"uralım? ... 

Bu rncselcnın bu kadar lfıknyt bir 
şekılde karşılanmasını bi7. hiç te 
doğru bulmuyoruz. Çat.alca kayma
kamh,ğından, maarif memurininden 
rica ediyoruz: Yarının Tıi::klerinı ye
tiştirecek olan bu köy yavrularır.! 

muallimsiz, tahsilsiz bırakmayınız. 
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C Matbuat Hatıralan 
Gündelik edebi gazete! 

* * * 1 Gazetelerde timdiki gibi sabahlara kadar çalıtıiLıaz, ak tam 
Nasıl giyineceğiz=t 

Bu senenin 
Bahar modası 

Baharda giyilecek mantolardan 
oldu mu i§ de biterdi. Osman Cemal hepimizden ayrı ayn 
para toplar, gidip dıtandan rakı -.e meze alırdı. Bu para 
toplayışte Etem lzzet daima en zararlı çıkan arkadatımızdı 

Yazan: & alAhattin En •• 

lstanbulun mali aleınınde olduğu gı
bi mccmuacılık, gazetecilik ve sahne 
gibi fikir aleminde de tacıdarlığını il[·n 
eden cPembe konak sahibi• İsmail 
Faik, haddi zatında fena adam değildi. 
Fevkalfıde müteşebbis ve çalışkandı. 
Çenesindeki kuvvet, sağlam bir dizel 
motörile mukayese edilirse o, bu mu
kayeseden muhakkak muzaffer çıkar -
dı. Yarabbi, o ne çene!.. Gramofon 
plağına takılan bir çelik iğne bile sekiz 
on devirden sonra aşındığı halde onun 
diş ve dudaklarının bu karlar senedir 
bu kadar sözle nasıl olup ta aşınınadı · 
ğına hala mütehayyirim. 

~ tesbit ettik. 
Artık ben işimi Babıali karşısındaki 

idarehaneden Reşitefendi hanına nak· 
letmiştim. Ayni suretle cŞebab• daki 
muharrir kadrosu da kısmen bu gaze -
teye geçmiş oluyordu. 

Ben makale hususunda serbest bu • 
lunacak, dılediğim gün yazacak, dile
diğim gün yazmıyacaktım. 

İşin sikleti merkezi benim omuzla -
nma yüklendiği ve çıkan eser de haf~ 
tdl l t mecmua olmayıp yevmi gazete 
olduğu cihetle ilk günler hayli yorul · 
dum. Gecenin geç saatlerine kadar ça· 
lıştım. 

Bir gün öğleye doğru çay içerken İs-

Her moda kendinden evvelkinin bir 

1 
1 

\ 

1 
1 

.z~dJ değil, an • 
cak onun, bir in
kişafı, bir tekem'
mülü ve deva -
mıdır. Her yeni 
modada, veda et~ 

" tiğimizin izleri 
görülür. Yalnız 
bu izlere bazan 
daha fazla ne§e, 
bazan daha ağır· 
.başhllk, bazı sa. 
delik, bazı da faz
la bir süs mey li 

·l kanştr. İşte o ka
~d.,ı·. 

, du bahar mo -
dasında da geçen 
yıla nazaran da . 
ha fazla neşeye 
meyil var. Bu 
yıl renklerin da ~ 
ha zıyade gözah
cı olduğunu, e _ 
tekierin daha 

boBaşıp serbestlediğini, kumaşlarda da 
daha ziyade fanteziye meyil olduğunu 
görüyoruz. 

Beraber hala siyah ve balıara pek u· 
yan laciverde çokça rastlıyac.:ığız. Sade 
klasik tayyörlere bu yıl modasında da 
yer var. Kumaşlar için de ayni şey 
mevcut. Sade kumaşiara tamamen yüz 
çevirmiş değiliz. 

Kendisi ufarak teferekti. Pensli göz
lüğü altındaki .küçük gözleri müterrıa· 
diyen fırıl fırıl dönerdi, pi~kindi, kız -
mak nedir bilmezdi. 

Mütekaitlere bir maliye nezareti va· 
ziyctinde, cüzdan mukabili maaşlar da
ğıtan, mevduat mukabilinde bol faiz -
ler veren, bununla iktifa etmiyerek bir 
edebi mecmua neşreden, bununla da 
kalmıyarak bir yevmi gazete çıkartan, 
hatta buna da kanmıyarak teşkil ettiği 
«Yeni Sahne:. ye cDarülbedayh in en 
kuvvetli artistierini toplamak suretile 
sahne alemini ikiye ayıran bu kiiçii • 
cük adam, haddi zatında yaşamasını 

hiç bilmezdi. Hatta çok defalar, onun 
öğle yemeklerini 'piyazcı Arnavııtlan 
getirttiği fasulya piyaz.ile geçirdiğini 

hatırlarım. Hiç olmazsa bu bir tabak 
piyazı da bari ağız tadile yiyebilsey . 
di... Ne gezer! .. 

mail Faiğin, yanında nazarı dikkati 
eelbedecek kadar uzun boylu birisıle 
odadan içeri girdiğini gördüm. Esasen 
boyu küçük olan İsmail Faik bu mü -
heykel ve müşekkel gencin yanında da
ha ufalmış görünüyordu. İlk bakışt3 
manzara, insana çınar ağacile bodur 
boylu fesliğen saksısının yan yana du· 
ruşunu hatırlatıyordu. 

Sabah ve spor elbiselerinde bovlar 
.biraz daha kısa. Omuzlar gene geniŞ, fa. 
kat ürat derecede değil. Kalçalar in • 
ce, kollar düz ve dar. Etek kısmının diz
den aşağısı godeler, veya pElerle geniş -
letilmi.ş. Bilhassa belden başlıyarak 

diziere kadar dikili ve dizden aşağısı 

açık plilere çok rastlıyacağız. Bel biraz 
yükselmiş görünüyor. Umumiyetle 
sentür var. 

Sağda - Bu bahar çok beğenilecek olan redingot biçiminde manto. Bu 
biçim mantolardan bazılarının önleri kruvaze yapılmaktadır. Fakat belde 
iki düğme ile tutturularak alU.an giyilen elbiseyi gösteren bu tarz daha zi -

yade beğenilmektedir. 
Solda - Spor manto. Roba yalnız öndedir. Bilhassa genç kızlara §ayanı 

tavsiyedir. 

Pembe konak sahibi mukaddemeye 
geçmeden dedi ki: 
.' !-. Çok yorulduğunuzu görüyorum. 
Işte size bir mesai arkadaşı getirdim. 
Genç muharrirlerimizden ve kıyrnelli 
gençlerimizden Ethem İzzet Bey ... 

Tayyörlerin çoğunda etek ve ceket 
ayrı ayrı renklerde ... Tayyör boyu ge· 
çen yıl gibi çok muhtelif. Bo1erodan 
rc~.ingota kadar her boyda tayyör var. 
Oğleden sonra için emprime roblar 

gene rağbette. Bu seneki emprimeler
de çok hoş desenler göreceğiz. Bu el -
biselerde alpeoya ile jerseye de çok te
sadüf olunuyor. 

hatırlatan tarzda vücuda sarılan tu · ı 
valetlerin yanında belden itibaren büz· 
gülü, pliseli bol bohem elbiseleri iÖ • 
rülmekte. . 

Kısaca bu bahar modasına ta§kın bir 
neşe göze çarpmakta. Neşe ve gençlik. Yerimden doğrularak hemen eiini 

sıktım. Ve oturduğum geniş masanın 
etrafında ve kendi yanımda bu~'Jnan 
sandalyeyi ona gösterdim. Halinde bir 
sıkılganlık hissediyordum. 

:F'ilhakika Etem, bir kaç günler ağır 
davrandı, sıkılganlığını gideremedi; La
kat sonralan o da bizim kafileye ilti -
hak etti. 

Sağa sola lfif anlatmaktan, önüne 
sürülen kağıı!ıara imza koymaktan 
sağdan soldan gelen müracaatlan din -
1.emekten - daha doğru tabirile sağdan 
soldan gelen müracaatlara cevap1ar 
ve~ekten - çok zamanlar, bu piyaz 
tabagı yazıhanesinin üstünde yarısı 

yenmiş, yarısı yenmemiş, çatala taktığt 
fasulyeler çatalın dişlerinde ka lm1ş, 
öylece durur, nihayet, bazan tahağın 
içine düşen bir sinek, İsmail Faiği pi -
yazın bakiyesini yemekten kurtarırdı 

O vnkit'ler, Sedat Simavi cPayitaht» 
isimli yevmi bir bazete neşretmektc 

idi. Bu gazetenin vasfı farıkı egayrı si· 
yasi• olması idi; çünkü İtilaf sansörii, 
mevcut yevmi gazetelerin haricinde 
siyasi bir gazetenin neşrine müsaade 
etmemektc idi. Di.işiinünüz: Öyle bır 
gazete ki hem yevmi, hem de gayri si.· 
yasi .. Yani edebi, içtimat ycvmi gaze -
te ... Bunun nasıl bir ucube olduğunu 
sizin takdirinize bırakırım. Bu ~azetr 
de neşrine müsaade edilen yazılar y:-ıl~ 

nız ajans bültenleri idi. Sonra bol bol 
edebi, içtimai, fikri yazılar... O zn _ 
manlar bu gazete, şimdiki Ankara cad
desinde Reşit Efendi hanında çıkardı. 

Bir gün hayretle haber aldık ki. 
Pembe konak sahibi, bu gaı,etcyc de 
el atmış, onu da chavzai saltanatına• 
iihak etmiş. 

İsmail Faikten bu gibi fevkalade nu
maralar beklendiği içi:Q bilahare ilk 
hayretirniz zail oldu. 

cPayitaht:e ın kadrosu, şu s..ıretle 
tanzim edilmişti: Başmakaleler Ekrem 
Vecdet tarafından yazılacaktı. Her Ga· 
latasaraylınm tanıdığı meşhur Bekir, 
gazetenin fransızca mütercimliğini ifa 
edecek, Etem bana yardımcı olacak, 
sabık maarif eminlerinden Sabri tas • 
hih yapacak, Osman Cemal mizalı kıs
mını ve istihbarat işlerini ifa edecekti. 
Bunun haricinde daha başka kimse • 
ler de vardı. Benim vazifem de gaze -
tenin bütün yazı işlerini idare ve tan· 
zim etmekti. 
Başından çok büyük işlere girmekle 

iklifa etmiyen İsmail Faik, bir de mat
baa makinesi ve mürettiphane edin • 
miş-ti. Yalnız bunu, Pembe konakta 
kurduğu cihetle biz, bir müddet, Re • 
şitefendi hanında çalıştıktan sonra iş 
:cabı gazete idarehanesini Pembe ko· 
na ~!a nakletmeğe mecbur olduk. 

Bakırcıların köşesinde olan ve çiy 
renk pembe bir boya ile boyanan bu bi
na, dolup boşalan erbabı müracaatla, 
bir arı ko,·anından farksızdı. B!zim 
me.::.aı odamız, her ne kadar bu kala • 
balık•an kısmen uzakta ve cadde üze -
rinde ise de geç vakitlere kadar bakır
cı1arın çekiç gürültüleri bizi pence -
releri açmaktan menediyordu. 

Oraya ilk taşmdığımız gün, görii!e-

Hemen ertesi günü cŞebab• a gel -
di. Ve bana bu gazetenin tahrir mü -
diirlüğünü deruhde etmemi teklif et -
ti. Daha evvelki hatıralarımda söyle " 
diğim gibi vaktim müsait oldu~ için 
bu teklifi kabulde bir beis görmedim. 
Aramızda bu iş için bir m:ıas ta takrir . 

cek bir alemdL Masaların nakli geç 
vakte kadar kabil olamadığı cıhetle o 
gün yazılar ayak üstünde yazılıyor, 

serlevhalar ayak üstünde konuluyor, 
ve pek tabii olarak bu karga~alık hepi
mizi ayrı ayrı sinirlendiriyordu. 

Bununla beraber masalar gelip he -
(Devamı ll inci sayfada) 

Akşam elbiselerinde eski devirleri 

Moda mucitleri çiçeklerden, kele ~ 
beklerden, ku§lardan ve gökün e.n tatlı 
renklerinden ilha malarak bu bahara, 
uyacak bir moda hazırlami~lar. 

Yeni tarz bir saç tuvaleti 
Bu tuvaJet için başın şekline göre ufak bazı 

değişiklikler yapmak icap eder. 

~azla kıvırcık ve oldukça yukarıya J Sağda yukarıda: Alnınız pek darsa 
dogru taranmış bu saç tarzı bu sene modeline seyrek bir kakül ilave eder • 
:>ek modadır. Bir kuvaförü her başa siniz. Bu, saçların kaşlara olan yakın -
ıydurmanın çaresi vardır. lığının kakülden ileri geldiği hissini 

S ı d 
vedr. 

aç arı üzeltirken en •güç uyan yer 
alın üzerindeki saç bitimidir. Solda aşağıda: Alnın iki yanında saç 

dönümü varsa buraları birer bukle ile 
Solda yukarıda: Eğer bu saç bitimi kapıyabilirsiniz. 

düz bir çizgi şeklinde ve normal yük ~ Solda aşağıda: J'.Jnınız pek genişse 
seklikte ise modeli hemen hemen ay • gene bir sıra kakülle bunun da önüne 
nen tatbik edebilirsiniz. Yalnız alnı - geçebilirsiniz. 
nızın ortasından yukarıya doğru ta - En alttaki küçük resimde beyaz çiz· 
ranmış ufak bir bukle yaparsınız. giler saç bitimlerini göstermektedir. 

-
Bolerolu bir rob 

·ı eli' Kolların omuz kısmı geniştir. :Bı ı;) 
ler dardır. Boleronun ön yakası sıV 

d'11 
ve çok kapalıdır. Hemen hemen ı 
yaka tesirini vermektedir. Kalçal~:: 
üzerinden - ön ve arkada • yuvaıl tı' 
birer kup geçirilmiş, eteğin alt tar~ _ 
bu kupa dümdüz bir şekilde eklenfll1~Jt 
tir. Sentürle yakadan geçirilen ::ıçı 

-~· b d f' 'k" "'3pıl relJ!I\. an ve ıyongaya pı ur "' 

mı.ştır. 

· de M Sokakta giyileceği gibi ev içın 

giyilebilecek bir elbisedir. GenÇ ve 
0~ 

s·yaltı 
ta yaşlı bayanlara çok iyi gider. 1

• 

ı • . d . • k k'. kUıllı.lŞ" 
acıvert, ve ıger oyu ren ıı 

lardan yapılırsa güzel olur. • •••• .-........................................................ ' 

Lehecilik 
Bir mütehassısın bu Jllevıll 

B"" 
etrafındaki şayanı dikkat ın 
kalesi yarınki sayımızdadır. 



SON POSTA: 

af n resimle ta ihi 

ftaosoarg hanedamndan Arşidük Sal 
vator ve Avusturya kırallık partisinin 
lideri baron Fon Vizner, kırallı~ın 

iadesi için yapılan bir toplantıda. 
1937 Paris beynelmilel sergisinin umumr görünüşU"böyle olacaktır. BUtUn 

Fransa bu sergiye hazırlanmaktadır 

'iusolinl ve :Mareşal Balbo, Mısır hududu boyunda teftişler yaparlarkeıı 

ııÜonanmamız Harpte• isimli bir İngiliz filminde kullanılmak ~lzere yapıJmıf 
12f)O kilo agırlı4"ında ve on metre uzunlu~unda minyatür bır harp gemisi 

Filmin rejtsörU topları dtlzeltirken 

Yunan Kralının son seyahatinaen 
bir inbba : Resimde kendisini Midilli 
ada sında, adanın metropolidi ile 
birlikte iOrOyorsunuz. 

!(rupp fabrikalannda yapılmakta 
olan yedi ton a~ırlı~nda muazzam 
bir kanca. Bunun ne işde kullanıla· 

ca~ı belli de~ildir, 

İngiltere kırallçesi için, sırf plA· 
tinden yapılmış ve meşhur Koh - i . 
Noor elmnsı da dahil oldu(tu halde 
en kıymetli elmeslarla süslenmiş olan 
yeni ta9. 

Tobrudft (Libya) Musoliniyi alkış
lamak Jçin yollara dökülen Araplar. 

Sayfa 9 · 

Radyo ve sinema 
Avrupa medeniyetini 

felikete sürüklüyormuş 
r--------- * -tc • -----------: 
Me~hur Fransız muharriri Andre Maurois "Bu günkü medeniyeti 
kuran umumi irfandır, umumi irfan ise ancak kitap sayesinde 
huaule gelmi~tir, kitap okuma adeti ortadan kalktığına göre 

beşeriyet barbarlığa dönecektir, diyor 

Dünyanın ne garip bir devrinde bu
lunuyoruz. Harbi umumiden sonra yer 
yer zuhur eden bir takım siyaset a • 
da.mlarının, eskidenberi bilinen ne ka· 
dar siyasi kanun ve esas varsa 
hepsini altüst etmiş olmaları yetişmi· 
yormuş gibi içtimai, ilmi, medeni ne 
kadar kaideler, akideler, hakikatler 
varsa onlar da tamamen karma karı -
şık olmuş gibi görünüyor. 

Mesela radyo ve sinema fennin en 
yeni ve en güzel ihtiralarındap biri 
addolunuyor ve insan oğlunun harika 
lar yaratmaktaki kudretinin en şa§aalı 
eserleri sırasında sayılıyordu değil mi? 

Halbuki iş hiç te öyle değilmiş? Rad
yo ve sinema da beşeriyet ve medeni· 
yet için birer tehlikeli icatmışlar. Va
kıa bu tehlike, gene insan ogıunun 
şaheseeri olan tayyare gıbi doğru
dan doğruya maddi bir ölüm tehlike
sine benzemiyor, daha ziyade medeni
yeti için için kemiren ve bcşeriyeti er
geç barbarlığa sevkedecek olan ma -
nevi bir tehlike teşkil ediyormuş. 

Biz bu fikri veya iddiayi, meşhur 

Fransız muharriri (Andre Maurois)nın 
son bir yazısında okuduk. 

Fransada son zamanlarda bir (Ki ~ 
tap okutma propaganda cemiyeti) te -
şekkül etmiş. Bu cemiyetten maksat, 
her gün biraz daha azalmakta olan ki -
tap rağbetini tekrar çoğaltmak, halkı 
daha fazla kitap okumağa teşvik et
mek için. 

İşte, bu cemiyetin lüzum ve fayda· 
sından bahseden (Moruva) kitaba olan 
rağbetin günden güne azalmasına baş
lıca radyo ve sinemanın sebep oldu · 
ğunu söyledikten sonra diyor ki: 

cEskiden her aile reisi, yemeğini ye· 
dikten sonra eline bir kitap alır, lam -
banın altına geçer, rahat rahat okur, 
bu suretle kültürü artmış o1urdu. Hal· 
buki şimdi yemekten sonra ilk yaprlan 
iş, radyonun düğmesini çevirerek ya 
bir takım gelip geçici konferansçılann 
sözlerini ve yahut gelişi güzel musıki 
dinlemektir. 

Ondan sonra canı sıkılan, paltesunu 
sırtına alınca karşı sokaktaki sinema. 
ya gidiyor, bu suretle okumak zevkı, o· 
kumak merakı büsbütün ortadan kal
kıyor.• 

Halbuki bugünkü medeniyeti kuran 
(umumi irfan) dır, (umumi irfan) ise 
ancak kitap sayesinde husule gelmiş -
tir. Şu ha1de kitap okuma adeti orta -
dan kalkarsa beşeriyet barbarlığa av
det edecek, kendisini gene esaret bo -
yunduruğuna (!) sokacaktır.~ 

Biz (Moruva) nın şu satırlarını oku· 
yuncıya kadar doğrusu bir defa bile si· 
nema ve radyonun bu kadar muzır bu , 
kadar medeniyet düşmanı birer nesne 
olduklarını bir an hatırımızn bile ge -
tirmemiştik. Biz değil şu satırları o ~ 

kumak zahmetine kat1anan kariler 
içimizde böyle bir şey düşünmüş oıan 
bir tek .,kuyucu bulunabileceğini zan· 
netmiyoruz. 

Halbuki biraz düşününce in -
sanın Fransız muharririne hak vere · 
ceği geliyor. Hakikaten evinde radyosu 
olan aileler için geceleri kitap okumak· 
la vakit geçirmeğe imkan kalmamıştır. 
Ailenin rei!i radyo açmasa, ya bü· 
yük, ya küçük bayan ve yahut mah
dum bay, düğmeyi çevirecek ve bize 
ister istemez (Beethoven), (Mozar J ve 
daha bilmeyiz kimlerin hiç te kulağı • 
mız alışık olmıyan parçalarını ve ya · 
hut tizim zavallı radyo idaresinin, Şe
hir Tiyatrosuna söylettiği opcret per -
delerini dinletecektir. 

Hele bu operetler yok mu? Hepsini 
bir kaç defa seyrettiğimiz ve ekserisı · 
de gülünç olmakla beraber, biraz iazla 
orta oyununa benzettiğimiz operetle -
rin taklitten jbaret sahnelerinin tem -
cit pilavı gibi mütemadiyen öniimüze 
sürülmesi karşısında kimin eline kitap 
alıp ta üç beş sayfa ciddi bir şey oku~ 

1 

mağa takc.'4:i kalıyor? 
Hülasa, şu Avrupalının en güzel icat. 

larından birini dönüp dola~ıp ta gene 

Andre Mauris 
kendisi en muzır ihtiralardan biri ad
detmesi kadar yer yüzündeki fika· 
buhranına bir delil daha bulunab:l' r 
mi? 

Her gün herkes iktisadi buhranti .... n 
bahsediyor, halbuki beşeriyetin bugi:n· 
kü asıl hastalığı siyasi veya iktbadi 
bulıranlar değil, fikir buhranından ıba· 
ret gibi görünüyor. 

*** 
Çalışan kadınlar 
Arasında 

( Baştarafı 6 ıncı sayiadu) 
- Şimdi de mesleğimin sevdiğım t.'l 

raflarını soracaksımzdır ... 
Bu tıpkı, çocuklara acı bir ilaç i çır

di.kten sonra şeker vermeye benziyor. 
Size a'klıma gelen çok hoş bir hatıra
mı anlatayım: Adapazarındayd•m. B:r 
gün eczahaneye ak sakallı ihtiyar b"r 
köylü girdi. Gözleri yaş içinde, b.>ynu 
ma sarıldı, beni bir dede şefakntile, 
yanaklarımdan, ve alnımrlan öptii., son 
ra cebinden çıkardığı ellilik bir bank
notu elime sıkıştırmak istedi. 

Ben neye uğradığıını anla~anuıi''lış, 
~aşkın ~aşkın bakınıyordum. lht'yarı .1 
sözleri, beni meraktan kurtardı. Melier, 
doktorlar, zavallı köylünün tcrununu, 
mutlak bir ölümden kurtarmışlar. İhti 
yar, çocuğuna verilen ilaçların müte. 
roadiyen benden almış ve yavrusunun 
ölümden kurtulmasında bütün kera -
meti tamamen benim ilaçlarımdan bil
miş! 

Ona, parasını iade ederken: 
- Babacığım! dedim, bunu cebine 

koy ... Biz, sana o ilaçları verirker. b ah 
şişimizi almıştık! 

Zavallı ihtiyar, bilmiyordu ki, o sa
mimi hareketiyle, o sıcak gozyaşlnri· 
le bana, meslek hayatının en kıymetli 
ve manevi balışişini vermiş oluyordu! 

Peı·ide Celal --------
Samsunda fırtına 

Samsun (Hususi) - Berdelacuz 
fırtınası kara kışı andırır bir surette 
hükmünü icra etti. Etraf dağlar karla 
örtüldü. Sühunet derecesi de sıfırın 
altında ikiye kadar düştü. Bu yüzden 
açıkta yetiştirilen bazı sebze fideleri 
hasara uğradı. Havanın yeniden aç
ması siihunet derecesinin de birdenbi· 
re yük Jelmesi diğer mahsulü zarardan 
kurlarmıştır. 

lzmirde bir cinayet 
İzmirden yazılıyor: 
lzmire bağlı Kadıköy nahiyesinde 

bir kaç gün evvel bir cinayet olmuş
tur. Nahiyeden Mahmut oğlu Osman 
ile Bacak oğlu Yaşar meyhanede içer~ 
lerken kavga etnıışler, araları giiç hal· 
le bulunarak kavganın onune geçil
miştir. Bilahare Osman bu kavgadan 
rnıı~(ber olarak gece yedi arkadaşile 
Yaşarın yolunu kesmiş, zavallıyı yere 
yatırarak bıçaklamış ve öldür m liştür. 
Katil ve arkadaşları yakalanmıştır. 
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R do•• n du·· Bir baba o maya Adana (Hususi) ---Karaisalı kaza-

(~afı 1 inci sayfada) rar verdi. Bu dört zırh1ının ikisinin tec 
sının Karsantı nahiyesinin Kellebaşı 

hararetle karşıianmış olan Musolini, dit arneliyesi bitmiştir. Diğer ikisinin köyünde oturan yoğurtçu Ahmedin 
derhal makamına gitmiştir. de bitmek uzeredir. Bu dört zırhlı tec- on üçü erkek ve ikisi kız olmak üzere 

Musolini, Napaliye gelişi esnasında, dit edildikten sonra hayli hatırı sayılır on beş çocuğu vardır. Iki anadan dağ
İtalyan donanmasının yeni başladığı bir kuvvet teşkil eylemektedirlr.r. Çün ma olan bu çocukların hepsi de hayat
manevraları seyretmiştir. kü bir kere dört zırhlının dördünün de tadır. Yoğurtçu Ahmet Baş\'tekilimize 

Londra 22 (A.A.) - Daily Be- süratini 27 mile çıkarmak kabil olmuş bir istida ile baş vurarak önceden köy 
raıd gazetesi, Romadan İstihbar edi- tur. adına verilen bazı ruhsatnamelerle iş 
yor: Her birinin de 305 milimetrelik 13 to görüp çocuklarm kimseye muhtaç ol

Musolininin alelacele Trablusgarp- pu vardır. Bu toplar da tecdıt ed~ldik- maksızın geçindirildiğini. :şimdi ise ih
tan dönmesine kum fırtınaları resmi leri cihetle endaht menzilleri ve isabet tiyarladığı cihetle iş göremediğinden 
bir mazeret teşkil etmektedir. Fakat sıhhatleri çok artmıştır. bunların sefalete uğrarnamaları çin hü 

Bundan başka Bay Musolininin Lit-
şurası muhakkak ki, lsp_anya hadiae- t . v·tt . V et ·sm=nd"' iki kumetin nakdi yardımda bulunmasını 

o rıo ve ı o rıo en o ' • ... . . . ki , - .. v •• 

leri Musolini"nin bir an evvel Roma- büyük dritnot yaptırmakla olduğu ır.a· nca etmıştır. Çocu -~r~~-en D~yugu 
ya avdet etmek kararında çok mües ir lümdur. Bu iki dritnotun her ikisi de 333 doğumlu ve en kuçugu ekız ay
olmuştur. Musolini askeri rüesa ile .35 bin tonluktur. Sür'atleri .30 mildir. lıktır. Ihtiyar baba bunlara nakdi yar
Ispanyadan gelen son tebliğleri tetkik Her birinde 380 lik dokuz top vardır. dım yapılamadığı takdirde hiç olmaz
eyli)ecek ve Frankoya vesayada bulu- İkinci.derecedeki toplarile tayyare top sa mekteplerde okutulup büyütülme-
nacaktır. ları da pek kuvvetlidir. Bu itibar!n bu lerinin teminini istemektedir. Çocuk-

Ingiliz donanmasının manevralan iki drit.notu İngilizler de kendi Nelson ların adlarını sırasile yazıyorum: 
Londra 22 (AA.) Cebelüttarıktan ve (Ro~ey) dritnotlanna faik ~örm~k Salahattin, Hatice, Mustafa Ke-

alınan malumata göre Galthea gemisi tedir. Vakıa Nelson ye Rodneyın topıa mal, Cumhur, lsmet, Refet. İhsan, A
fle 1ngiliz Akdeniz fifosunun ikinci rı 406 lıktır. fakat Italyanlann ( 3SO) r N - F . Güngör Bay a Mah 

lik topları menzil itibarile bu tor' ra ı, un, evzı,KA • r m, 
distroyer filotillası Tunus'a hareket et muadil addedilmektedir. mut, Güzide, azım. 
rnek üzeredirler. Hatta Deyli Telgraf gazete~i geçen -

Dispatch, Arethusa ve Penelope lerde bu iki İtalyan dritnotundan ba- Bu resim sizin mi? 
kruvazörleri bugün Cebeliittarık açık- his bir yazısında şu ca!ibi dikkat söz- Son Posta okuyucuları arasında 
larında manevra yapacaklardır. leri söylemiştir: bir eğlence tertip et•i: 

inaitiz ve İtalyan donanmalart cİtalyanın iki dritnotu bugün jc;in ol 
B. Musalininin Trablus zıvareti mü duğu gibi, bundan sonra uzun b!r müd He~n şelırin bir semtinde kalaba-

nasebetile İtalyan filosunun-İtalya ile det için dünyanın en kuvvetli ik:. zıı·h- lık bir halk kitlesini gösteren bir fo-
T bl G d b .. ··k I ısı olacaktır.- toğtaf çektiriyoruz. Bu fotoğraf1 dör -ra us arp arasın a uyu manev- • 
lar yaptığl malfundur. Bu manevra- İtalyan dritnotlarının bu s~ne yazın dün.cü noter B. Galip Bingöle gö.,-ter· 
!arın adeta ingiltereye karşı bir ne\·i hazır olacakları söyleniyor. Iste o :ta- me'kte, içinden tek bir simayı ayır -
gösteriş teşkıil edece~lni yazan ecne- man İtalya, tecdit edilmiş 27 mii süra- maktayız. 
bi gazeteleri de bulunmaktadır. tinde dört tane 22 bin tonluk zırhlı, iki Dikkat ediniz: Bu seçilen sima belki 

Acaba Bay .Musolininin bu m~nevra tane de dünyanın en kuvvetli :iritnotu sizi, belki bi: dostun~zu, bclk~ uza~tan 
ları yapurmaktan maksadı, haktkatcn ile Akdenizde hakikaten hatırı sayılır 1 yakından bır tanıdıgınızı go::.terıyoı·. 
Ingiltereye karşı bir göster.§ m!dir ve bi; donanma mahiyetini alacaktır. Böy Mesele basit: Seçilen resmin sahib ida
yahut sadecee icabı halinde, italyan do le bir donanmanın Siciiya adası, (P.an· remize müracaat ettiği zaman kendısi
nanmasının Akdenizde İngiiiz donan - tellarya) adası ve Trablus Garb üssü ne ~ç liralık bir h:dij:.e _ _:a~dim c~ilc
masının yolunu kesip kesemıyeceği bahrilerine istinat ettiği takdirde ise, ccktır. Yukarıda gordugunuz fotograf 
hakkında, 1talyan erkanı harbiyesince İngiliz donrr.masını çok, hem r;ek çok T~~bede çekilmiştir. Çehres: çi:gi_ ~ .. ~
bir fikir hasıl edilmek için mi ) apı lı- düsündüreceğini tabii görmek Uızım - hıline alınmı.ş olan ve bunur: buyutuı
roı·? Bıze kalırsa bu manevrn1ann ya- dı; müş ~~kli aynca yuvarlak içinde gö:;
pıhnasında her iki maksat ta, yani h~m İtalyanın hafif kruvazör filosur.a ge terilen mektepli Bayan matbaamıza 
siyasi, hem bahri maksatl.:ır istihdaf !ince. -bunun, bütün yeniliğine ra~men müracaat ederse hediyesi derhal tak -
ediliyor. Ingiliz donanınası karşısında bır hük dim edilecektir. 

Zaten iki üç günden beri urtay::ı çı- mü voktur. Bundan evvel neşrettiğimiz fotoğraf-
kan (PantelHirya) adası meselesi, her B~ kru,·azör filosu ev\·ela 1 O,ono larda kendilerini tanıyan okuyucula -
halde Bay Musalininin bugi.inlerdc İn- tÔnluk yedi parça gemiden, sonra da rımız matbaamıza müracaat ederek 
riltcreye karşı bir göster~ yapmak a: ikinci sınıftan 1 ı parça gemiden mü- hediyelerini almaktadırlar. 
tusundan büsbütün uzak olmadısına rek'keptir. İtalyanlar bunları daha :d
da bir de:lildir. yade Fransızls.ra kar~ı ve icabında Vindsor DükU hakkindaki 

Tunusla Sicilya arasmda hemen he - Fransızların Cezayirle olan muvasala-
rnen tam yarı mesafede bulunan (Pan larını tehdit için yapmışlardır. emirname 
tellarya) adasının tahkimi, kısmen de Bugün Sicilya ile Trablus arasında Londra 22 (A.A.) _ Eslti Kral 
Ingilterenin bu defa donanmasını fev- mane\'ra yapan donanmanın ise, tecdit Ed d v· d o··L ı V h LL d 

· · d . . . var m ın aor u~La ıgt a"-ıun a-kalide takviyeye karar vermis olmaS! edilen (Ka\·ur) sıstemın ekı ıkı zırhlı . . .• ,. . • 
na bir cevap ta teşkil eder · ile bu krm·azör filosundan iha;et o1- 1tı emırname fı len mer lyete gırmı~ 

Hak:kat halde de bu ada. ~esela ikin duğu tahmin edilebilir. Bu donnnma bulunmaktadır. Diğer dükalıltlarda 
ci bir Cebelüttarık ve ikinci bir Malta bu haliyle, İngiliz donanınası karş1sın- mer'i usul hilafına olarak bu yeni dü
adası haline getirilecek olursa. İnı:!iliz· da tabii en ufak bir kıymeti hai;~ deği! kalığa başkaca bir imtiyaz verilme
lerin Akdeniz yolları hemen hemen ta dir. Fakat bundan meseln b:r sene· m ektedir. Vindsor Dükas.mın çocuk
mamiyle kesilmiş olur. sonra İtalyanın 35 bin tonluk dritnot- ları. prens ve prenses ünvanianna ala-

Maamafih bu adanın tahkimi henüz ları hazırlandıldan ve diğer iki ı 1,500 caklana da bunların çocuklarana Kral 
bir proje halinde olsa gerektir ve i h- tonluk Andrea Dorya 'lar da itmam ed il daha yüksek bir mevki vermezse yal
timal ki Bay Musolini bu '<ararı, İn- d~kt1en1 sonra, yukarıda da ded1"ıği":1i.z 1gi nız nezaketen lord veya lad'y dene-
gilizlerden yeni birtakım siyasi men- bı, ta yan donanması yalnız ngı ız e· L • 
1 tl k k · d ··ı Akd · d h"l" 1 h d ce~tır. ıaa er oparma için ortaya atmıştır. rı egı . enız e sa ı ı o an er ev 
Şimdiki halde haizi ehemmivet olan leti düşündürecek heybetli bir kuvvet 

cihet, bugün manevra yapmakta olan olacaktır 
ft~lyan donanmasının hakiki kıymctı 
ne oldueunu bilmektir. *** 

Ticari eşya nakliyatı hakkmca 
yeni bir talimatname 

Mart 13 

Sancakta tazyik artıyor 
Hama, ıı (Hususi) - Sancağa ye

niden Demirgömlekliler gönderilmek
tedir. Şamdan ve Haiepten gelen De· 
mirgömleklilerin tahaşşüt mevkii .şimdi 
lik Fıratpaşa mevkiidir. 
Hudut civannda nazandikkati eelbeden 

hareketler 
Şam, 22 (Hususi) -Tel ebyazda bu 

lunrnakta olan, Fransız istihbarat zabi 
tinin maiyetindeki n\ilis kuvvetleri ge 
tirilen yeni kuvvetlerle takviye edilmiş 
tir. Suriye hududu üzerinde gerek ma 
nevra, gerek garnizon teşkih suretiyle 
yapılan hareketler 'hazan dikkati calip 
bir hal almıştır. İki gün evvel de iki za. 
bit kumandasında 1 00 den fazla süvari 
Akçakalesinin üç kilometre cenubun -
daki Aynaroz kö;> une gelm~terdir. 
Kınldıanda taarnrıa uğrayan Türkler 

Lazkiye, 22 (Husıısi) - Karikhanda 
yeniden bazı 'Türkler milislerin taarru 
zuna uğramışlardır. Bazı Türkler, mi
lisler tarafından, toplanarak istihbarat 
dairesinde hapsedilmişlerdir. Müsellah 
bir sut~ette dolaşmalrta olan 1'aşnaktar, 
sokaklarda ve pazarlarda rastgeldikle
ri Türkleri sil3hla ve bıçakla tehdit ve 
taarroz etmektedirler. Taarruza uğra
yanların şikayeti polis tarafından, na
zarı itibara alınmmaktadır. 

Taşnak çetelerinin f-aaliyeti 
Haiep, 22 (Hususi) - Fransızlar ta

rafından teşkil edilen Taşnak çeteleri
ne resmi ünifonnalar giydirilmektedir. 
Bunlardan zabıta kıyafetinı haiz olan 
ve kollannda sırma bulunan çete başla 
n • iki· otomobil ile (Hasiç) den Ka
mışlıya gelmişler ve etrafı' teftişten 
sonra geri dönm~lerdir. 

Antakya711 teksil edilen miltsler 
Humus, 22 (Hususi) - Son günler

de Sancaktaki milisler sık sık manevra 
lar yapmaktadırlar. Bu manevralar mü 
nasebetiyle kıt'alar yerlerinı değiştir -
mektedirler. 

Bu meyanda Kırlkhandaki milL<iler, 
Antakyaya teksil edilmişlerdir. 

Tevkifat hili d.evam ediyor 
Hama, 22 (Hususi) - Reylıaniye ha 

disesi dolayısile, hala Türkler arasm
da tevkifat yapılmaktadır. Altunizade 
Halil, Neşet oğlu Ömer ŞenlSettın. Ab 
durrahman, Şeyh Mehme~, Meh
met oğlu Abit, Mehmet oğlu Sıtkı H3-
mit, Arif zade Memduh, Re)·haniye be 
lediye katibi Hasan, ve Reşit, İhsan b ir 
kaç gün evel tevkif edilen ~uçsuz insan 

Kubilag için 
Dan heyecanlı 
Tezahilrat gapıldı 

lar aarsında bulunmaktadırlaı·. 
Bir yurd kaçaitnın marifeti 

Trablusşam, ıı (Hususi) - lnktlA.p 
Türkiyesi aleyhine tahrikat yapmak 14 

çin gösterilen faaliyet devam etmekte 
dir. Bu maksatla İskenderunda yurd 
kaçaklarından Hafız Mahmut CelAled
din, para ite Türkiye aleyhinde vAiz 
ve.rmeğe davet edilm~, bu hain de bu 
\'azifeyi kabul ederek vaiz vermişse 
de halk tarafından hakarete maruz kal 
mış. Ve kimse yobazın sözleritti dinle· 
memiştir. 

Alayhimizdeki neşriyat 
Şam, 18 Mctrt (Hususi muh&.birimiz 

yazıyor) - Bugünlerde gene Türkiye 
aJ.eyhindeki neşriyat şiddetini arttırdı. 
Buna sebep te Cenevredeki son müzake 
reler esnasındaTürk heyetinin birtakım 
mühim noktalarda tamamen ısrar et -
m.ekte olduğu hakkındaki haberlerdir. 
Ezcümle Bayır ve Bucak nahiyelerinin 
Türklerle meskfm olduğu hakkında mü 
şahitiJ.er heyetinin şahitliği buradakileri 
çok sinirlendirmiştir. Bu sinirlil!.k ha· 
sebile matbuat ta mütemadiyen güriii 
tü etmektedir. Bu gazetelere göre Su
riyenin her tarafı Türk casusile dolu
dur. Türkiye, Osmanlı imparatorluğu, 
nun iadesi için fırsat ibeld.iyor. En u 4 

yıf Arap milieti Suriye olduğu için ~n 
evvel işe oradan ~lamıJtır. 

Bütün bu ahvale karşı yegane çare 
gösterilen şey Arap milletlerinin itti
hat etmeleri, silahlanınalan ve Türki· 
yeye karşı müttehit bir oepbe teşkil ey 
lemeleridir. Cenevre müzakerelerinin 
ilerleınemesi ve muvakkat bir tevak
kufa uğraması hasebile 'Iürk gazetele 
rinde vaki olan bazı neşriyattan bah, 
sederek Türkiyenin umumi seferber , 
lik ilanma teşE'bbüs ettiği veya ed~ 
ği gibi haberler de neşre başlamış· 

!ardır. Gazetenin biri bu nev! haber 
le birJ.i.kte araya cAtatürk, Musolinl 
tarzında tehditlere başlam~tır!• ta~ın 
da ya\·eler de karıştırıyor. 

Bütün bu gürültüterin yegane gaye 
si efkirı tehyiçtir. Bunu y~zan!ar da 
biliyorlar ki Türkiyede ne umumi. ne 
de hususi sefcu:bedik söz mevzuu de· 
ğildir. Bununla beraber, bu gazeteler, 
her fırsattan istifade ederek etkin Tür 
kiyeye karşı tahrik etmek için emir al 
mışlardır. Aldıkian emirlerle hareket 
ediyorlar. 

Blltiln Yrınanlstand• 
Dedllıotlu me11zrıu 
OIIUI bir lıelıanet 

(Ba,tarafı 1 inci sayiada) {Baflara& 1 inci sayfada) 
Halk heyetleri, talebeler, izcüer, ına }ıiyette ~ hastadıdar ve garip rüya 

allimler, abide etrafında toplanmışlar- lar görmektedirler. 
dır. . . Fakat mesele bununla bitmiyor. Burt 

Merasime Istiklal mariiyJe başlan • lar işin mubddemesi .•• 
mıştır. Bu köylülee şimdi ttpkı HabeşistaJl 
Marştan $Onra, ilk defa sö:: alan ~~- harbinden evvelki hileti ruhıyeyi göS 

mir vali!.i Fazlı Güleç heyecanlı bır teriyorlarmış. 
nutuk. söyleiillıi ve : . Akşam olunca aile halkından ihtiyac 

•Türk inkılip ve cumhurıyetı ga}:r. bir adam, yahut bir kadın, veya bir ÇO 
kabili inkısamdır. Hepimiz bunun. u?u cuk Koromasun sokağından birden bire 
runda can vermeğee hazırız.• dem~tır. yere atılmakt~ kıvranmakta ve ııunl8 

Bundan sonra Manisa narnma söz a- rı bağırmaktadır : 
lan Doktor Necdet inkılap şehldinir. va - Umumi harp yaklaşıyor ••• Tarih~ 
zifesini, fedakarlığını anmış ve hitabe ni tesbit edemeyiz... Dünya yüzünil 
sini şö)~1e bitirmiştir: felaket kaplayacak ... Yeniden kanl:1r 

Bav Muso'lini İtalyan dor.annla,;ına Bulgaristan~a kasden 
da. hcı,·a ı·e kara kun·etleri kadar ol- çıkarılan yangmlar 
marnakl beraber, son senelerde hayli 
ehemmiyct atfetmeğe başladı. Riihassa Sofya 22 (A.A.) - Geçen pazar 
Habes harbinden ve Fransızların 2o günü Bulgaristanın şimali garbisinde 
bin tonluk Dönkerlı: ve İstrazburr: zırh ı ka in Varaza havaıisinde bir kaç kan
lıla~ı?ın inşasından sonra Ttalyan Ba!i·lbada birden yangın çıkmıştır. 
t•ekı·~ı de ~ ~tal~·an d~nanmasını takvi- Yalnız Strupen kasaba,ında ı;; ev 
ve sıvasetını bırdE'nbıre arttırdı u · tl d"ld'·· 

Bu. arttırma karuından evvel lse hal y~nmı,ur. lmumıy: : zad n ne ıl ıgı~e 
va do ... anrnas ~~ b" 1 b" t gore yangın ar, aynı gun e yapı an m-

Ankara, 22 {Telefonla) - Marmara 
ha\•zası dısında ve valnız Türk liman
ları arasıdda nakledilecek ye ı 1. veya 
gümrük resmi ödenmiş ecnebi eşyası
nın dahili ticaret muamelelerine ait ta 
limatname alakadariara bildirilmiştir. 
B:.- Nisan 1937 tarihinde ıneriyetee gi
recek olan bu talimatnameye göre bir 
limandan diğer bir limana nakloluna. 
cak eşyayi sahipleri gümrük idareleri
ne bildireceklerdir. 

•Atatül'k ülkümüz, Kubilay bayrağ: pökülecek ..• Kurbanlar çok, pek çok 0 

mızdır. Nerede ne halde na~l olursak ,lacak ... Fakat ... Aklı seli me malik de\f 
olalım, onlar için, Cumhuriye; prensip Jet reisieri ve adamları milletlerini bU 
leri için çarpışacağız. Tezahürat esna- katliamdan koruyacaklardır. Aya Kor~ 
sında hazin bir sahne olmuş, herkes bi nos bunları hükümelimize bildirmeiJl! 
la ihtiyar ağlamıştır. Ku b iliyın anası zi bizden talep eyledi ...• 
ve hemşiresi abidenin önünde gözyaşı Bu sözleri arka arkaya işiten Koro· 
dökerierken başka bir ihtiyar kadın yan nos köylüleri kahinterin ihtiyarlarına 
Irma sokulmu.ş : iman getirerek yüz kişilik bir heye~ 

- cAğiama hemşire! demiştir. Hiç seçmi~r ve bu heyeti At:naya reısı 
olmazsa senin bir tesellin var. Oğlunu hükümet <kneral Metaksasa gönder ' 
inkılaba bağışladın.• mişlerdir. 

Bundan sonra izciler Menemen mey Maksatları Baş\'ekili keyfiyetten h~' 
~ , ı ,~ ın e on ın on ara- . · · · b 1 ı k 
Sınd \''"'Pt Id • tıhabat faslıvetını a ta ama maksa· a ... ırrn.s o ugu gavet serı \'e • 
oldukc.; büyük toplarla mUcchhez \'ir dile müfrit unsurlar tarafından kasden 
miye karip kruvaröre rağmen, pek kor 1 çıkarılmıştır. 
k~ulu. ?"r don~nma addedilemczd:. Hat Bir knç senedenberi bu şehirde 
ta bızım 2 3 bın ton cesameti!ıde ve 28 l\1 k . ·· f "tt"k 1 

·ı - · d ar sıst nu uzunun ga ı çe çoğa -nu su .. "''m e olan. 28 lik toplar1a mii- • .. .. . 
cehhez bulunan Yavuzumuz bile va!· makta oldugu gorulmektedır. 
nız 1:- ·na bu küçlik knı\·azöı-lerden 
müt~ -kkil İtalyan donanmasına ka.sı Yeni fahri kon~oloslanmıy 

Km•vetli şüphe uyandırmad•kça güm 
rük idaresi bu eşyayı muayene etmiye
cek ve eşya sahiplerine bir beyanna
me verecektir. Bu suretle vapura nak· 
ledilen eşya, vardığı limanaa gümrü
ğe uğramadan, tüccara teslin1 edilebiie 
cektir. Vapurlardan başka. merakiple 
naklolunacak eşya da ayni muameleye 
tabi tutulacaktır. • Yolcu beraberinde 
ve el bileti ile nakledilen eşyn man:-

danında bir resmi geçit yapm~lar ve berdar eylemek, vatanlarının bu bCh' 
merasime böylece nihayet verilmiştir. yeden korunmasını istemekt!r. Gene ' 

Adnan ral heyeti kabul etmiş ve müracaatı~rı 

R B k.1. p d ,nın nazan itibara alınacağın: bi!dı'"' 
Om anya aŞY8 1 1 rag 8 ,miş .•. Aynca Naksos adasına alim le~· 

Prag 22 (A.A.) -Romanya Baş- den ve akliye mütehassı larındon bır 
vekili B. T ataresko, Milli Müdafaa heyetin izamın1 emreylemis ... Atina ll· 
Müsteşarı General Gladz ve hususi kademisi bununla meşgul olmay:ı ko ' 

kalem Dire~törü B. Sibiteanu ile bir- yulmuş. · • -------
zıkab· .ıdi. . A k '"J'> (T ı f 1 ) R .. İ n ara -~ e e ona - otr-

tn'\·an donanm3<;ının valnız b(h·lo~J d d "hd ı f h • l ~ k 1 festo ve beyannameye tabı tutulmıya-
.. ··ı ı ·· , 1 b.. .. , m a ı as o u nan a rı m-; onso-

KUÇU • n-uvaıoı ıPr E' uvuı< iş E1Ö eıni- w 1 • caktır. Bir Türk Jimanındalı diğer bir 

likte bu sabah buraya gelmiş ve istas- Bag"datta eski milli mt;dafaa 
yonda Başvekil Doktor Hodza ve di-
ğer hükümet azası tarafından selam- nazarmm kardeşini ö ~ürdtler ı 

yece ··.,i takdir etmiş o!an B:ıı1 Muso- )o lugumuz Cerbo \ on ~esemım, Türk limanına giderken ecncbi bir li· 
~ini "'·ve'fı (K \'Ur) siSterrı ndekı 22 Cava adasında Batavyada ıhdas olu- mana uğrayan vapurlarla nakted:Iecek 
bin ton 1uk iki eski kruvazöı c, ( AndrL'l nan fahri konsolosluğumuza da Bru- iç ticaret eşyası şimdiye kadar yapıl· 
Don·a) sistemindeki 21,500 to'lıuk di yemin'in tayinleri V ekiller heY.' etince rnakta olan muameleye tabi tutulacak-
ğer ·iki eski zırhlıyı yenileştırmeğP. ka-i kararlaşmıştır. tır. 

B ') J ( A A } ı· · · ,,ve lanmıştır. ağdat _:_ . . - eşrınıe .. 
B. Tataresko öğleden evvel Dok- ihtilali esnasında öldürülen milll ~ı~' 

tor Hodza ve Dıt Bakanı B. Krofta i- dafaa nazırı Cafer paşanın kardeşı · 
le görüşecek ve öğle vakti Cumhur Ali Elaskeri. bu sabah evinde tabanca 
Başkanı tarafandan kabul edilecektir. ile öldürülmüş olarak bulunmuştur. 



23 Mart 

Kadife bir kadın 
şapkasının halıraları 

"Son moda şapka arkadaşlarım, bugününüze sakın 
güven m eyin, benim halimi göz önünde tutun ! , 

Mayıs, 19.34: 

Nihayet kadife halinde fabrikadan 
çıkabildim. Doğrusu ya; beni yapan 
ustalar bile, putunu kendi yapıp kendi 
tapanlar gibi bana taptılar. Çünkü ren
ğim çok parlak, yüzüro çok yumuşak
b .. Bu fabrika, f;:ıbrika olalı benden 
iyi kadife çıkarmamıştı. 

* Haziran 19.34; 

Bir mağazadayım .. Beni evvela tez • 
gahlann üzerlerine koydular. Mağaza-
nın kırmızı yanaklı şişman sahibi ile, 
dudakları kırmızı kadın tezgahtarlan 
zevkle seyrettiler; mağaza sahibinin 
içi titredi: 

-Ah şunu yüzde yüz karla satsam! 
dedi. Tezgahtarların içleri titredi: 

- Ah şundan hiç olmazsa birer .şap
kalık kendimize alabilsek. Fakat mev
iiimim değilmiş, beni kağıtlara sardılar 
ve kaldırdılar. 

* EylUl 934: 

Üzerimdeki kağıtları itinayla çıkar
dılar. Ve bir gelini koltuğa oturtur gi
bi beni vitrine koydular .. O günfı hiç 

Beni ba§larına giyenler Olli.Yurau 

Bütüa bir kışı onuu ba§mda reçlrdim 

ler mi istersiniz. Hatta hatti birbirie
rile tokatlaşanlar nu? .• 

* Teşrinievvel 93-4. 

Vitrine çıktım, mağazaya girdim. 
Beni okşıyanlar oldu, buru.şturanlar 
oldu. Nihayet bir parçaını kestiler, ve 
bir pakete koydular. 

Paket açıldığı zaman kendimi bir çok 
genç kızın arasında buldum. 

Hepsinin elleripde iğneler, şapkalar 
vardı.. Bana bakıyorlardı. 

-Ne güzel bir şapka olur. 
Dediler. 

* Teşrinisani 934: 

Şapka oldum. Ve bu sefer de şapka 
halinde vitrine çıktmı. Üzerime de: 

cSon moda:. 
Diye bir levha t~kmılilardı. Gelen 

bakar, geçen bakar. Herkesin gözü ge· 
ne bende. Bazan içeri girip beni başia
rına giyenler oluyordu. Bunlann ba -
zısını sevıniştirn.. Bazısına da çok kız
mıştım. 

Mesela, sevdiklerimden biri simsi • 
yah saçlı, simsiyah gözlü, fındık kur • 
du gibi bir kızcağızdı. Çantasında yedi 
tane liracığı vardı. Birer birer saydı 
verdi de beni alamadı. 

unutamıyorum. Gelen bana bakar, ge- - Sekiz liradan bir kuruş ~ağı ol _ 
maz! çcn bana bakar, ·vitrinin önünde bir -

birlerine beni gösterip: 

- Alsakl 

Diyen kadınlar mı istersiniz. Benim 
yüzümden karılannı azarlıyan erkek -

Scvdiklcrimden biri 

Diyorlardı. Kızdıklarımdan biri de 
çirkin, sevimsiz, hantal bir kadındı: 

Beni başına giyip aynaya baktığı za
man böyle bir başa konmak kibirin:e 
dokunmuştu. Benim sekiz liradan aşa
ğı verilmediğimi duyar duylXlaı, ne 
de9e beğenirsiniz: 

- Kumaşı iyi değil, şekli de ho~uma 
gitmedi.. Almam. 

Dilim olsaydı; söylemiyeceğim söz 
kalrnıyacaktı. 

* Kanunuevvel 934: 
Nihayet alındım. Beni beğenip alan 

tam manasile güzel bir bayandı. Hele 
beni giyip te sokağa çıktığı zaman sarı 
saçlarının kıvırcık büklümleri kenar • 
larundan öyle hoş bir tarzda göründü 
ki; kadınlar kıskanarak baktılar, er • 
kekler bayıldılar. 

Bütün bir kışı onun başında geçir • 
d im. 

* Nisan 9.35: 

Gardroptayım, artık sokağa çıka -
mıyorum. Benim yanıma bir keten, 

, bir de hasır iki şapka daha geldi. Sarı 
saçlı sahibim gardroptan hep onlaTı a
lıyor, benim yüzüme bile bakmıyor. 

* Teşrinievvel 935: 

Sahibimin başındayım. Fa~af. ncC:tn· 

SON POSTA: 

1 ___ V_e_c_ı_z_e_l_cr ______ J 

Aşka ve kadına dair 
Beyazın adı varsa, esmerin tadı var. 

Sözü; insanlar için değil, çikolata ile 
badem ezmesi için söylenmiştir. 

* eYe kiiiküın ye• sözü kış içindir. Yaz 
gelince eye kürküm ye• yerine eye 
ipekli roburn ye• derler. 

* Heıkesin duymasını istediğiniz bir 
söz varsa onu bir kadına esırdır, ba~ -
kası duymasın!• diyerek söyleyiniz. 

* Güzellerde vefa tabii olmıyacak. 
Güzellerde vefa olsaydı, çirkine ne ka· 
lırdı? 

* ' Sangüzelde ev sahibi olmak, sanşın 
güzelin gönlüne sahip olmaktan daha 
kolaydır. 

* Erkekte göz pekliği, ltadında gönül 
paklığı şarttır. 

* 

• 
Kırkağaç ınıntakasında akala 

pamuğu yetiştirilecek 
, Kırkağaç (Hususi} - Kavunlari-ıhisar jdaresinin lurice sipariş c.aiii 

le meşhur olan kasabamız tütün, ü- iplikler peyderpey piyasaya çıkarıldı ... 
züm ve pamuklarile de oldukça kıy· ğı gibi Çukurova fabrikalarının iplik· 
met almıştır. Kırkağaç'ın kapalı pa- leri de İstanbula getirilmeeğ başlan· 
muk kozaları elyafı ve temizliği itiba- mıştır. 
rile Türkiyenin en birinci sayılan pa- ,_---------------:ı 
mukları meyanındadır. Arazisi ez o· İSTANBUL 
lan bu mıntakada böyle mühim mah- Ticaret ve Zahire Borsası 
sul elde etmek çiftçinin gayretinden 
doğmaktadır. Zira nüfus başına iki 
buçuk dönüm arazi isabet etmektedir. 
2!JO:J numaralı pamuk ıslahı kAnunu
na göre kasabaımza ekilmek üzere n· 

çık kozalı pamuk olarak (Akala) pa
mukları tercih edilmiştir. Vekalet ta
rafından ziraat dairesine on bin kilo 
tohum yollanmıştır. Tohumların gel
diği gün köylü sevinç tezahüratı yap
mış davul ve zurnalarla tokaları do
laşmışbr. Gönderilen miktarın kafi 
ge]miyeceği zannolunmaktadır. 

Taze peynir fiattari 
Yeni taze beyaz peynir Istanbul pi-

22/3/937 

FiATLAR 

c 1 N S ı fAşa~ 

Buğday yumuşak 

Arpa 
Çavdar Anadol 

• Trakya. 
Mısır sarı 

Yul~f 

Zerdeva derisi 
Sansar derls1 
Tllkl derlsl 
Kunduz derlsl 
Çakal derisi 
Tavşan derlsi 

K. P. 
600 
4 10 
4 35 
420 
425 
420 

5000 
sooo 
700 

1500 
235 

25 

GELEN 

Yuktın 

K. P. 
614 
426 
4 '!rJ ,S 
000 
000 
000 

5450 
3400 
1100 
1600 
2Stı 
00 

yasasına gelrneğe başladığından fiat- Bu~day 665 Ton 
lar hissolunacak derecede düşmüştür. Çavdar 135 • 

Aşk, genci deli, ihtiyan aptal yapar. Arpa 195 « 
Umumiyel itibarile fiatlar geçen sene Bulgur ıs cı: * bu haftaki fiatlardan da düşüktür. Ge- Yul!\f SO • 

Aşk kapıdan aiTerken mantık pen - çen sene 720 kuruş olan Edirne beyaz Un 
106 

• •- Kepek ıs « 
cereden kaçar. peyniri bu yıl680 kuruştur. Kaşar pey Nohut 2 • * n iri fiatları normaldir. Yeni kaşar mah Fasulye 4 « 

_ Beni seveni severim: diyen Pi . sulü on be~ gün sonra pnyasaya gele- F.;;.;;,;~C::=----=-=:G:=:İD;: ... EN~-==r;:z:ıı~--1 
yerloti ya hiç sevilroemiş, yahut ta hiç cektir. 
sevrnemiştir. İplik buhranı kalmadı * Istanbul piyasasında pamuk ipliği 

Münekkidi diniemiyen bir kadınla, 
aynada kusurunu görmiyen IGidın a -
rasında hiç fark yoktur. 

* Her kaclın, kendinden daha çirkin 
kadınla dost olmayı, beraber gezmeyi 
ister. 

* Güzele güzel deyiniz kızmaz. Amma 
sakın çirkine çirkin demeyiniz. 

** ........... -... ··········---·······-· .... ······ ....... 
se beni bugün kendisine hiç te yakıştı
ramadı. 

Bir çok mağazaları dolaştık. Ve ni -
lıayet benim yerime bir başka §apka a
lındı. Sahibim onu başına giydi. Ya • 
k1şmıştı amma. Ne bileyim bir türlü 
dilim varıp ta: Yakışmış, diyemedim. 

* Teşrinisani 935: 

Başuna neler geldi bilseniz; bayanın 
gardrobuna bir daha giremiyeceğim. 
Çünkü bayan beni hizmetçiye verdi. 
Onun sapsan kıvırcık saçlarından hiz· 
metçinin kirli saçlan üstüne diişmek 
ne acı .. Artık yüzüme bakan bile yok. 

* Nisan 936: 

Şapka değilim ben, ayakkabı bezi -

Biraz sonra denize atııacatım 

yim.. Ayakkabılarm arasında duruyo· 
rum ve onları parlatıybrwn. 

* Mart 937: 

boll~meştır. Uyuşturucu maddeler in-

Istanbul Borsası kapanış 
fiatları 22 - 3 - 1937 

PARALAR 
Alış Sa b ş 

ı Sterlln 619.00 619.•10 

ı Dolar 123,00 126,00 

20 Fransız Fr. 111.00 114,00 

20 Llret 120, 1~. 

20 Belçika Fr. 8l. 84. 

20 Drahml 18.00 22.00 
20 hvıçre Fr. 565. 515. 

20 LeYa 2\l. 23. 

ı Fllorin 63. 66, 

20 Çek kuronu 70. 75. 

ı AYWıturya sı. 21.00 23.00 

ı Mark 2S. 28. 

ı Zlotl 20. 22. 
ı Pengü 21, 2!. 

20 Lev 12, 00 14.00 

20 Dinar 48. 52. 
Ruble 00. 00. 

1 İsvec; kuronu 30. 32. 
ı Türk altım 1038 1039. 
ı Banknot OL B. 246, 243. 

ÇEKLER 

Açılış Kapanış 

Londra \ 617,00 618.00 
~ 

Nev-York 0.7916 0,7909 

Parla 17.2425 17.2125 

MU~o 15,04 15,0113 

Brüksel <4.7025 4.6945 

Atina 88.7358 88.5925 

cene'fl'8 3,47tı7 3,4?10 

Sofya 64.5056 64.4012 

AIDsterdam 1.447iJ 1.4444 

Pra~ 22.69 22,6537 

Viyana 4.2366 4.23 

Madrld 11.4SS6 11.44 

Berlin 1.9683 1.9650 

varşova 4.1766 4.17 

Buda pe§ te 4.1)1)3 4.0050 

Bükr~ 108.1037 107.9288 
Belgrad S4.6840 S4.6278 

Yokobama 2.7786 2.7760 

Moskova 24.64 24.31:1 

"tokholm 3.1434 3.1383 

ES BAM 
Açıl ı~ KapanıJ 

Anadolu cm. -ı, 60 
pefln 00.00 00.00 
A. Şm. % 60 ndell 23.00 23. tS 
BomonU - Nekt.ar 0,00 0.00 
Aslan çlınento 00.00 00,00 

Merkez bankası 92.50 92 SO 

İSTİKRAZLAR 

Tilrk borCU I pe§l.n 
• • I vadeU 
, • n vadeli 

Açıl ı~ 

(10.00 
19.60 
00.00 

Kapaıuı 

00.00 
]9.55 
oo.oo 

Hatıralanmın sonuna geldim. Çün • 
kü ölüme gittiğimi çok iyi anlıyorum. 
Dün gece beni çöp tenekesine attılar. •-----T-A_B_V..:İ-::-L---:A:--T----
Ve sabahleyin çöpçü aldı. Şimdi götü- •--------;--------• · d Aç.ılı~ Kapaoıı 
rüyor .. Bıraz sonra enize atılacağım.. Anndolu I pe. oo.oo oo.oo 

Son moda şapka ar}tadaşlarım .. Bu- • I vadell 40.40 40.70 
gününüze güvenmeyin .. Benim buf!Ü· • -n pe. oo.oo oo.oo 

~ • n va. 40 4fJ 40.70 
nümü göz önüne getirin! Anadolu mü. peşl 43. o:ı 43.00 
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B~day : IJverpul 
Buğday : Şlkago 

Bu~day : Vfnipek 
Arpa : Anvers 
Mısır : Londra 
Keten T. : Londra 
Fındık G. : Hamburg 
Fındık L. : Hambu 

s. 
25 
42 
42 
53 
61 
60 
34 
3ol 

Matbuat hatıraları 
(Ba~tarafı 8 inci sayfada) 

pirniz yerli yerimize ye.rleştikten sonra 
vaziyet te tabü seyrini aldı ve doyum 
olmaz bir muhit teessüs etti. 

Ben akşama doğru gazeteye gelir • 
dim. Ben gelene kadar Etem İzzet, bir 
çok yazıları önümdeki sepetin için~ is
tif ederdi. Munlazam çalışan bu arka· 
daşın mesaisinden menınundumr Onun 
gelmesile benim işim hayli hafiflen ~ 
mişti. 

Mesai saatlerinde hepimiz başları • 
mız önlerimize eğilmiş, durmaksızın 
harıl harıl çahşırdık. 

O vakitler, iş, şimdiki gibi sabahlara 
kadar sürmez, gece saat 9-1 O arasında 
bütün mesai bitmiş olurdu. Bu saatten 
sonra biz, her türlü külfet ve kuyut • 
tan azade, vazifesini bitirrniş bir insa· 
nın huzur ve sükfınu içinde, kalemle • 
rirnizi ceplerimize kor, gülüşür, konu
şur, eğlenirdık. Bu hayat, aşağı yukarı 

ı bir bohem hayatı idi. 
Son zamanlarda Osman Cemal, bu 

işe bir de içki faslı ilave etmeği ihmal 
etmedi. İş bittikten sonra hepimizden 
ayrı ayrı para toplar, gidip dışandan 
aldığı içki ve mezeleri getirirdi; fakat 
her nedense, Etem İzzetin son zaman· 
larda fazla parası bulunduğunu sezmiş 
olduğundan adam başına bizden me -
sela onar kuruş toplamışsa ondan mu
hakkak yirmi kuruş koparınağa uğra • 
şır, bu hususta aman zaman dinlemez
di. 

Bir iki devirden sonra bizden topla • 
nan paranın miktan indiği halde E .. 
ternden tahsil olunan paranın miktan 
artardı. Mesela bu defa bizden topla .. 
nan para adam başına beş kuruş et • 
mişse ondan tahsil olunan para, bu se • 
fer 20 kuruştan 40-50 kuruşa çıkmış 
olurdu. 

Mesai haricindeki bu faslı ikmal et
tikten sonra güle eğlene caddeye ~ı .. 
kar, BeyRzıt meydanında soluğu alır· 

dık. Ekrem V ecdetle Osman Cemal ay· 
ni semtli oldukları için onlar Fatih is· 
tikametini, Etem Kasırnpaşada ve ben 
Bcşiktaşta oturduğum için biz de Köp
rü tarikini tutarak evierimize ) o1la • 
nırdık. 



-
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- 16 - (*) 
Erkek mUstahkem olmalıdırl Her cevap yollıyan 
Sayın teyzeciğim, okuyucuya hediye 
Beğendiğim erkek tipi şudur: verilecek, neticede 
Uzunca boylu, geniş omuzlu, muta~ 

vassıt kiloda, sıhhatli, kuvvetli, geni§ en güzel cevap 
alm1ı, mat renkli, koyu renkten, parlak, sahibi 50, ikinci 25, 
manalı, derin bakışlı gözlere sahip ... 

SON POSTA 

bir çift ela gozun masum bakışlarını, 
.kıvrık uzun kirpikleri ile gölgelendı -
riyor. 
, Dürüst, mütevazi, uysal, sıcakkanh, 
.neşeli ve biraz da Türke yakışacak ı:;e. 
kilde soğukkanlılığa sahip. Bilgi d~ -
,recesi benimkine yakın, hatta benim'ki 
.kadar dahi olabilir. 

Haydarpaşa nskeri yollar memuru 
B. Memduh nezdinde Sabri Siyah, parlak, düz veya hafü dalgalı üçüncü 10 lira ı 

saçlar, mevzun çene, yuvarlak, kaımca, mükafat alacaklar 
manalı rludaklar ve tertemiz, beyaz diş 1 r '"\ 

Okuyucularımdan ~er. • ,şarttır. Musiki ve edebiyattan biraz 
A~lakı : . . . ,zevk duymalı, spora karşı merakı o1 • 
Mut~hakkım, temız .~alplı, kafalı, ha ,malı, az, fakat yerinde söz söylemesini 

~atı. bılen. cesur: ~e comert, ne de ha- ,bilmelidir. Bunlardan başka tam bir 
sıs, ıdarelı, m~siki _se~er, hassas, evine ev kadını olması en esaslı şarttır. 
merbutı 1ecesus hıssı az, normal kıs- Bilgi itirabile orta mektep mezunu 
kançlıkta, tesir a1tında kalmıyan, ken- bulunması kafidir. 
eti şuuru He hareket eden, vekarlı. Muğla, D. T. mutemedl 

Yüksek tahsilde asker, veya sivil, Salahaddln SunaJ 
mevki sahibi. - J 9 -

Manlsa : Alı: Kez 

TEYZE - Sarih adresinizi gazete· 
nin bir parçasile beraber yollaymız, 
hediyenizi gönderelim. 

-17-
Kadın erkekleşmemeli 

Canım teyze, 
Beğendiğim kadın ve erkek tiplerini 

anlatmadan önce şunu söyliyeyim: 
Evvela kızın erkekle~miş ve erkeğin 
~ kadınlaşmış olmamaları lazım. Öy
te bir genç kız ki saffetini muhafaza 
etmiş olmalı. Çehresinin ve vücudü
Jriin biçiminin ehemmiyeti yok. Vasat 
btr güzellikte olması, sadelikten ve sa
O. hayattan hoşlanması, kocasını, üs -
11üne fazla düşmeden sevebilecek bir 
tabiatte bulunması kafidir. Asgari or· 
ta mektep, azami lise mezunu olması
nı, bcdenen ve ruhan tamamen zinde 
olmasını isterim. 
Erkeğin sağlam olması, nezaket hu

audunu aşmadan hareketlerı ve sözle
rile erkekliğini anlatabilmesi, içki, ku
mar ve kadına karşı kat'iyyen zaafı ol· 
maması, ayda asgari yüz lira kazana· 
,bilmesi kafidir. 

Ankara Tarih - DU - Coltralya 
Fakültesinde Maclt Soner 

- 18-
Güzel kadın m boyu 1, 70 olma h 
Beğendiğim kadın tipi şudur: 
Saçları kumral, gözleri ela, boyu 

1,68 veya ı ,70, vücudu balık etinde 
kaşları uzun olmalı. Çehresi hafifçe u~ 
zun, rengi buğday. 

Ta.biatine gelince ağır başlı olması 

(*) Dünkü nüshamızda çıkan cevaplara 
,ı, 12, 13, 14, 15 nurnarnlar tonacak yerda 
yanlışlıkla ı - 5 rakamları atılmıştı!'. Düzel
tiyor ve numaralan teselsül ettlrlyoruz. 

Milli roman 

Kadımu evvela ev kadam 
olması lazımdır 

Teyzeciğim, 
Alacağım kızın tam manasile ev ka • 

dım olması şarttır. Dikmesini, pi.şir • 
mesini, evinin idaresini çok iyi bilmeli
dir. İyi giylıımesi, söylediklerini din -
}etmesi, dinlenenleri anlaması da la -
zımdır. 

Sakin tabiatli olmalıdır. Tahsil de -
recesi benim tahsil derecerole miisavi 
bulunmalıdır. Sonra benim ailerole o~ 
nun ailesi arasında servet, görgü, bilgi 
ve içtimai terbiye noktai nazarından 
müsavat olmalıdır. 
. İfrat derecede eğlence ve moda dü~
künü kadını sevmem. Boy vasati 1,62-
t ,6S, ne şişman, ne zayıf, ten pembe 
beyaz, çehre müdevver, ağız ufak, du
daklar ince göz siyah, kaş siyah, kir -
pikler uzun, saçlar tabii siyah ve kı -
\'ırcık, bel ince, el, ayak küçük. 

İşte bence ideal kadın tipi budur ve 
böyle bir kızla evlenmek isterim. 

Çorlu Muhlddln mnhallesi, Knntarcı soka~ı 
N. 12 terzi M. Şen 

20-

Ideal kadm : Güzel ve soğuk 
kanli kadm 

Bence ideal kadın ~ipi şudur: 
Dalgalı, kumral saçlar taşıyan kü • 

çük, mağrur bir baş, temiz alnı, azimle 
gerilmiş olan ince kumral kaşlarının 
üzerinde iradesinin ifadesini taşıyor. 

Gözler, tatlı ve masum bakışlarile 
kalbinin safiyetini aksettiren parlak, 
canlı bir ayna. Yüzünün safiyetinı de
rinleştiren küçük bir ağız ve tam ma -
nasile ufak denilebilecek bir burun. 
Küçük, sivri çenesi, beyaz parlak diş
leri ile tatlı ve müte<?bessim bir yüz ki, 

No. 18 

bürhan Cahit 

Maksattan uzaklaşmıyayım. Buula- Fakat henüz ümidim vardır. Zama-
ri sonra başbaşa. konuşabiliriz~ Çünkü nımız vardır. 
~enin de zeki bir kız olduğunu bildi - Bunun için seninle kabilse konuş • 
ğim için fikirlerimden uzak kalmıya- mak isterim Nilüfer. Yegane arzum 
cağından eminim. Çünkü senin gibi -seni mes'ut görmektir .. sana hayatın 
hem zeki hem güzel bir mahluk ciddi hakiki çehresini anlatmak fırsatını ha
ve mes'ut olmağa layıktır. Ve ııen na vermeni rica ederim. Hayat zanuet
ancak seni mes'ut etmesini bilecek bir tiğimiz gibi her zaman pembe renkli 
adama layıksın. Bunun için senin ha- değildir. Hevesler, ha.yaller çabuk ge
yatın için verdiğin kararın şeklini ve lir geçer, arkadan hayatın maddi ve 
kuvvetini öğrenmek ihtiyacındayım. hakiki çehresi çıkar. Kılıcını İstanbul 
Bugünkü vaziyetimi anlatmak ve mak- kaldırımlarında şıkırdatmaktan başka 
sadımı izah etmek için müsaadeni rica zevki olmayan genç mülazimin sana 
ederim. çektireceği çizmesinden başka nesi o· 

Güzel ve zarif Nilüfer. labilir} 
Itiraf ederim ki bugüne kadar sana Yüzbaşı Fikret mektubun bu p~u-

vaziyetimden ve hislerimden bahset- çasını okuyunca gülümsedi. Fakat 
ınemekte büyük bir hata işlemişim - bu gülüşünde öyle ze}lir gibi. bir istih
C:Hr. Bunun acısını ve günahını gene za vardı ki bükülen dudaklan bu haka
kendim çekiyorum. Çünkü hayalimi rete benzer cümlenin bütün manas.ını 
dolduran saadetin bugün bir başka~ıı- boğup öldürmüştü. 
na nasip olması tehlikesi ile karşılaş- Mırıldandı: 
mıt bulunuyorum. - Züppe, kaldırım züppesi. 

ricaları m 
Açtığım ankete gösterilen büyük 

alakatlan 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 dikkat etmeli -
sin iz: 

t - İmzalar okunmuyor. Oku -
naklı olmalı, hatta, isim, imzanın 
yanma bir de alelade şekilde yazıl
malı. 

2 - Bazı mektuplarda adresler 
vazih değil, yahut hiç yok. Bu tak· 
tirde adressiz cevapların sahipleri
ne karşı anketimin şartlarını nasıl 
yerine getirebilir, hediyelerıni ne -
reye gönderir ve cevaplarını mü -
sahakaya nasıl sokarım? Adres ya
zılmalı, fakat vazih şekiide neşri is
tenmiyorsa bu da ayrıca bildirE • 
meli. Okuyucularım arzularının 
tamamen yerine getirileceğinden 
emin olsunlar. 

3 - Bazı bayanlar da •adresleri ni 
vazih olarak yazmakla beraber 
bunların aynen neşrini isteyıp is -
temediklerini bildirmemişler. Bu 
da tabii beni tereddüde düşürüyor. 
Bundan sonraki cevaplarcia bu nok
tanın da tasrihini rica ederim. 

TEYZE 

Hediyelerimiz 
Dünkü ı ı _ 1 S numaralı cevaplnrı 

giinderen okuyucularımızın hedi -
yeleri kol düğmesi, do1rna ka 'em, 
çay fıncanı, resimlik, tabaka, vazo 
olarak seçilmi§tir. 
Bunlardan İstanbul dışın -
da bulunan okuyucuların hediyele· 
ri posta ile adreslerine dcrhal gön
derilmiştir. İstanbulda bulunan o
kuyucularm da idarehanemize ge
lip hediyelerini alınaları laztmdır. 
Pazardan başka hergün müracaat 
edilebi'lir. 

Ve devam etti: 
ı< Sana layik olduğun yüksek haya

tı vermek için ve hayatı anlamış ve o 
hayatı yaşatmağı tasarlamış bir erkek 
lazımdır. Eğer bu meziyetleri haiz bir 
hayat arkadaşı ayrıca seni küçüklük
tenberi seven bir yakın dost ise bu, 
kaderin en hoş bir tesadüfü telakki e
dilmelidir. 

Aziz Nilüfer. Müsaade et de sana 
o Nilüfer rengi gözlerinin tılısımına 
dalıp gittiğim gündenberi geçmiş ha • 
yatımı anlatayım. 

Doktorluğun, yan çenebazlık yarı 
sihirbazlık olduğunu anladığımı gün 
fakülteden ayağıını çektim. Babclm 
beni İsviçreye gönderdi. Orada ilk za~ 
man Avrupa hayatına adapte olmak 
için gezip tozacak, sonra istidadıma 
göre seçeceğim bir ihtisas mektebine 
gidccektim. 

Altı ay bütün lsviçreyi gezdim, do
laştım. Alman, İtalyan ve Fransız dil
lerinin ve ırklarının bir arada kaynaş
tıkları bu memleket pek hoşuma gitti. 
lsviçre hudutları 'haricinde birbirinin 
düşmanı olan bu üç millet lsviçre hu
dutları içinde can ciğer kardeştirler. 
Ve Bütün düşünceleri sadece kazan
maktır. Para kazanmak. 

Bu bize aanp ae1ir .. fakat yaşama • 

M.:ırt 23 

izmirde Milli küme maçları 

İzmir - Milli küme maçını 
DoğanSpor 4- 2 kazandı 

Üçok takımı kendisi nd !a beklenmiy~cek kadar fena 
bir oyun çıkardı, oyuncular birbirlerine alışamamışlardı 

İzmir, 22 (Hususi) - Mllli küme saklılar Saidin ayağiyle ikinci golleri 
,maçlarınm Jlk karşılaşması ~isancak ni attılar ve maç 4/ 2 Doğansporun ga 
,stadyomunda Doğan spor ve Üçok spor libiyetiyle sona erdi. 
takımları arasında yapıldı. Türk Bulgar atletler 

karş1laşmas1 
Oyuna Üçoklular:ı.n vuruşu ile baş -

landı. Rüzgfır Doğan sporlul.ann lehine 
c;:iddetle esiyordu. Üçoktan Ilyas ikinci 
rs Türk Spor Kurumu Atletı'zm F~-.ıe· 
dakikada acele etmek yüzünden bir eu 
gol fırsatını kaçırdı. Bunu Doğan spor· rasyonu, memleket dahilinde yeniden 
luların mukabil bücumları takip etti. tesis etmiş olduğu şehirlerarası müsa
Sol açık Şeref sıkı bir şüt çekti. Necdet bakalardan başka, harici temasiara da 
güzel bir plonjonla gola mani oldu. Bi- hususi bir ehemmiyet vermektedir. At 
;raz sonra Üçok aleyhine bir ceza vuru- lctizm federasyonu sekizinci Balkan o
şu verildi. Fuat güzel bir çekişle takı- yunlarından evvel hariç memleketler
mına bir gol kazandırdı. Bunu beş da· .le üç temsili müsabaka programı ha· 
kikada ~ağ a~ık Mehmedin attığı ikinci zırlamaktadır. Yugoslavya, Romanya 
,gol takıp ettı. b ve Bulgaristanla yapılması düşünülen 

Doğanspor rüzgarla bera er oynar-
;ken senelerce yanyana oynamış bir ta- müsabakaların tarijıleri Balkan oyun • 
)tım manzarası arzediyordu. Buna mu- ları programına nazaran tesbit edile ~ 

kabil Üçokun ne defans hattı, ne de for. 
,vet hattı aniaşmış bir tarzda bir akın 
bile yapamıyorlardı. Bu hal bittabi 
Doğan sporun hakim oynamasına yar· 
,dım ediyordu. Devre sonlarına doğru 
Üço1duların bir tür-lü yapamadıkları 

gc!ü 42 inci dakikada Doğansporlula -
rm penaltıdan Hakkının ayağı ile Üçok 
ağiarına taktılar. Devre bu şekilde 3/0 
Doğansporun lehine bitti. 

cek tir. 

Bulgaristanla yapılan anlaşmaya ~ö 
re Türk~ Bulgar atletizm teması Ağus 
tosun başında yapılacaktır. Türk - Bul 
gar müsabakaları için l 00, 200, 400, 800 
ı SOO, 5000 koşulu ı ı O metre minia, 
yüksek atlama, uzun atlama, sırıkl.a at 
lama, gülle, disk, cirit atma ile, 4X 100 
bayrak yarışları yapı1acaktır. 

Hakem Solyaya avdet etti 
İkinci devre, oyun başladığı zaman 

Üçok takımının ufak bir tadilfıtla saha Milli küme 'maçlarını idare etmek 
ya çıktığını gördük. Sağ haf Adil üzere Bulgaristandan davet edilen ha 
.orta muhacim İlyasla yerleri ~ .kem Kaçef dün akşam Sofyaya hareket 
ni değişt~:mişlerdi. Şiddetli esen etmiştir. 
rüzgiırda Uçokun aleyhine olarak ke -
silmişti. Üçok spor da yine anla~ma yok Atletizm Federasyonu Reisi Ankaraya 
yalnız ferdi akınlar bu defa biraz daha avdct etti 
fazla oluyor. Yeni atletizm mevsimi hazırlıklarını 

Yedinci dakikada Doğanspor aleyhi· ve yapılacak müsabakaların program· 
ne bir penaltı oldu. Sait bunu gole tah . .. 
vil etti. tt inci dakikada Basrinin çok .Iarını tesbıt etmek uzere İstanbula gel~ 
sıkı bir şütünü kalcci güçli'ıkle korne- .m.iş olan ~tletiz~ federasyonu reisı 
re atabildi. Top ekseriya Doğansporlu Vıldan Aşır bugun Ankaraya hareket 

ların ayağında dolaşıyor. Ve güzel pas ,etmiştir. 
ıarıa nerliyordu. 23 üncü dakikada ile· Devrekle spor sahas1 yapıliyor 
ri bir fırlayış yapan Fuat kaleci ile kar 
,şılaştığı halde çektiği top direğe çarp 
tı ve korner o·ldu. Komer çekiliı;inde 
güzel ver tutan Halit 2S inci dakikada 
sıkı bir şütle Doğansporun dördüncü 
golünü kaydetti. Doğanspor hakim oyu 
nunu 40 ıncı dakikava kadar devam et 
tirdi. Bu ara sağda~ hücuma geçen Ü· 

Devrekten yaz.ılıyor: Burada apo«" 

hareketleri canlanmıştır. Kızılay tara• 

fından kaymakam Agahın müzaher&

tile tertip edilen ilkbahar at ko,uları 
ve pehlivan güreşleri 2 mayısta yapı~ 
lacaktır. Gençler için bir spor sahası 
istimlak edilmektedir. 

nın ilk şartı para olduğunu anlamadı- 1 bu ters akın devam edecekti. Netekim 
ğımız için garip geliyor. etti. T una boylarını da verdik, Balkan 

Bu bütün hayatı sadece kendi ha • müdafaa hattını da verdik. Bugün ha~ 
vamızın, kendi mahallemizin, semti • limiz göz önünde, memleket her ıaraf
mizin, nihayet şenrimizin ve memle- tan sarılmıştır. Eğer hadiselerin tabii 
ketimizin içindeki hayat zannediyo - akışını durduramıyacak ve bu cere .. 
ruz. Ne budalalık. yana başka bir yol verebilecek, nasıl 

Fakat bu budalalıktan kurtulmak diyeyim, dünya yüzünde bir mucize 
için önce düne, maziye ait duygu yaratabilecek herhangi bir kudret, bir 
ve düşüncelerden kurtulmak lazım. dahi bir fevkalbeşer çıkmadığı takdir~ 

Atalarımız, babalarımız daracık bir de akibetimiz meçhuldur. 
çerçevede yaşamışlar. Ecdadımız bile Bunu bırakalım da kendimize gele-
Viyana .kapılarına kadar kılıçla gitt!k- lim. 
leri halde kafalarını o aleme sokama- Benim İsviçredeki hayatamın çok 
mışlar. Avrupa ile her temasımız kılıç kısmı dünyayı, hayatı anlamağa ça -
kılıca olmuş. Kafa kafaya gelmemişiz. lışmakla geçti. Gördüm ki dünya 
Ha:lhuki onlar yeni bir medeniyet ale- üzerinde her şeye hakim olan tica· 
mine yeni fikirle doğuyorlardı. Biz rettir. İnsanların ihtiyacı o kadar çok 
çok eski bir akidenin dar ve kalın hu- ki medeniyet ileri gittikçe birbirlerile 
dutları içinde nebati ve hantal bir Ö· olan alış verişleri kızışıyor. Ve asıl bii~ 
mür sürüyorduk. yük kazançlar da böyle işlerde oluyor. 

Onlar uyandıkça biz uyuduk. Niha- lsviçrede aç yoktur. Fukara yoktur. 
yet elimizdeki kılıcı medeniyetin yeni Dört milyon halkın muhtelif şehirler
silahlarile çeldiler. Ye Peşteye kadar de dört yüz bankaları vardır. Ve lsviç• 
ilerleyen hudutlarımızı kırdılar. Or~ re halkının bu bankalarda daima işle~ 
lara kadar gittiğimiz h;ıılde iğreti çadır yen parası tamam dört milyar lsviçre 
hayatından kurtulamayışımızın sebe • frangıdır. Bizim para ile aşağı yukart 
bini anlamadan kendimizi Balkanlarda bir buçuk milyar liradan fazladır. 
bulduk. Fakat bu dönÜf durucu bir Herkes hayatından memnundur. Her· 
dönüş değildi. Biz Avrupa hayatına kes kendine göre saadet bildiği gaye • 
kavramadıkça., onlara benzemedikçe ye varmakt~ mü!kulat ççkmez. 

(Arkası var) 



23 Mart SON POSTA 

r---------1 ittihad ı·e 1"erahkide on sene 
-On üçüncü t.ısım No. 5 -

MÜ TA E K E G :· N lER i N D E iT T i HA D V E TER AK K i 
Yazan: Eski Tanin Batmuharrlrl Muhittin Birgen ~ BAZJ 

Bahattin Şakir ve Doktor Nazım 
mücadeleye devam taraftarı idiler 

Ziya Gökalp şöyle söy:üyordu: "Her~ey milletin şuuruna bağlıdır, eğer milletle 
şuur teşekkül etfse herşey düzelir, etmemişse de beklemek lazımdır., 

. Benim merkezi umumiye geldiğim 
\te yukardaki malumatı almaya bnşla
dığım gün, lzzet paşa kabinesinin i.i -
ÇÜncü veya dördüncü günü idi. Bütün 
Ittihat ve Terakki erkanı merkezde 
idiler. Talat paşa, içerde küçiik bir 
odada, bazı arkadaşları ile konuşuyor. 
Mithat Şükrü gidip geliyor, arada bir 
oturup öteki berikile konuşuyorlar. 

Ittihat ve Te rakkinin son 
devriflde bulunanlar 

&ir Doktorun 
Günlük 
~otlar1ndan 
A.kıntılar 

Salı 

(*) ---· 
l{adınlarda r:ahlmden bazan sarı, koyu, 
lllor renkte, bazan da tamamen ceraha~ 
halinde akıntı gelir. Basan da iltlhabın 
§iddetlnden kolru da hli.sıl olur. Bundan 
bir çok genç kadınlar son derecede mü
teesmrdlrler. Bazliarı bunu bir müddet 
~iılemeğe çaluprlar. Çok yanlış bir hare-
lttır . Bu akıntı kadınlarda her neden 

Uerı getirse gelsin mutlaka kabili teda
Vidlr. İllçla, tamponla, lftvajlRrla. fil -
tıngalarla mutlaka Iyi olur. Bunlarla iyi 
Olanuyan vak:'nlar da olursa o da ameli
Yat lle kabili tedavi bir hale getlrllir. Fa
:ı ekseri ahvalde ciddi Te basit bir te
lll~~ il~. bu mü_z'lç akıntılar~an kurtul
lll ~k mwnkündur. Hiç tereddut etmeden 
ütehassıs doktora müracııatıa teda -

~Iye rnüsarnat et.melldlrler. Fazla cera -
d atıı akıntı gcbcll~e de mfınl olur. Ka -
bınları fıdcta kısır bir hale koyar. Bu se-
epıe az bllc olsıı böyle ırrnzat yapan ba

Yatıların münsslp surette tedaviye koş
~aları menfaatlerl leabıdır. Hastalık a
~ deflldlr. İhmall caiz sayılmaz. 

b· (•) Bu notları ke6ip sakla:rum:, yahut mına çıkmakta ve onun siyasetini mü
s:t albü.me yapı tırıp koDeksiyon yapınız. dafaa etmekte devam edebilmesi için, 
,/ıntı zamanınııda b• n•tıar l»ir doktor evvela İ ttihat ve Terakkinin devam e-

lıi iaıdadınıza yeti~bllir. _____ ..... _______ .;..._
11 

debilmesi lazımdır. Halbuki o. ya ken-

r 

Hikaye/eri' 

KADlNLAR .. 
Yazan; Peride Celal 
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"Son Poate " n1n tefrlkası: 50 • Soa Po.ta aa Taribi Tefrlkuı :• 9S 

151 numarali şehit 
(E~tuğrul faciasına karışan aşk macerası) 

Yazan : A. R. 

Bütün gemide, uaştan aşağıya araştırma yapılmış ve 
bir gün evvel görünen deniz kızının gemide, 

saklanmış olcp olmadığı tahkik edilmek istenmişti 

Yazan : Cel~l Cengiz 

- Hocam!.. Hele şöyle, zihnin i bir llarda, sabaha kadar münakaşa devam 
toparla ... Bu gördüğün mübarek deniz eylemişti. 
'kızı bizim gemideki arkadaşlardan Ertesi gün, mesele bütün tafsiliitile 

Gökten bir akrep yağmuru yağmıya 
başlamış, Tanzer korkmuştu 

kime benziyordu. } kumandana haber verilmişti. Kuman· Tanzer yolda giderken ıırkadaşları- Tanzer artık dişanya çıkamıyordu. 
Imam Ali efendi, eller~ni yukarı dan; üst güverteden, sintineye kadar na sordu: Sesler kesilmişti. 

kaldırarak cevap vermişti: gemide sıkı bir araştırma yapılmasına _ İçinizde ölümden korkan bir Tanzer çadırın içinde duramıyor -
_ Eş.hedübillaaah . .bugün dünya, emir vermişti. kimse var mı? du. 

yarın ah ret ... İki elim, yanıma gele- Derhal bütün merdiven başlarına, Muharipler hep bir ağızdan cevap - Askerim mahvalduktan sonra, 
cek .. mübarek mahluk, bizden hiç kim- geçit yerlerine çifte nöbetçiler dikil - verdiler: benim hayatta kalışıının ne manası 
seye benzemiyordu. O, hasna müstes- ~iş .. en ciddi zahitlerde~ .mürekkep _ Hepimiz ölmeğe hazırız. Ölüm- var} 
na çehresi, ay gibi parlıyordu ... H~m bır heyet tarafından gemının . ~er .d~- den korkanlar geride ve k~rılarının 

1 

Diye söyleniyor ve tanrı ya ellerini 
bana baksana, Necip efendi!.. Ben, a- liği, her köşesi, gözden geçırılmış~~· koynunda kaldılar. Biz « Ölüm »le açarak yalvarıyordu: 
teşçi neferi değilim. Sayei devlet, sa- kamaraların dolapları, yataklıklar, ko- pençeleşmeğe gidiyoruz. _ Ulu tanrım! Bu felaket yağmu-
yei millette; gün görmüş, feleğin mür depoları, kazan arkaları hile aitüst Tanzer mu.hariplerin bu cevabın • runu bizim üzerimize neden yağdır • 
çemberinden geçmiş bir adamım .. · edilmişti. dan çok memnun olmuştu. dm~ Biz, istiklalini kurtarınağa sava-

- Canım .. karanlıkta .. insan .• pek En küçük şüphe uyandıracak bir 0 gece hurmalık bir sahada konak- şan bir ulusun çocuklarıyız .. 
o kadar fark edemez de... şeye bile tesadüf edilememişti. layacaklardı. Tanzer sözünü bitiremedi. 

- Allah, Allah... Hadi, yüzünü Bunun üzerine, kumandanlık tara- Tanzer yorgun mu haripleri 0 gece Dışardan bir ses işitti: 
fark edemeyim .. pekala .. ya, göğaü • fından bir emir neşredilerek bütün za- İstirahata sevkediyordu. _ felaket bul u tu üzerimizden sıy-
nün üstünde kabaran mis gibi turunç- bitlere imza ettirilmişti. Bu emirde; Herkes atlarından inerek, yerlere rılıp geçti, mella 1 Çık dışarıya ..• 
tara ne diyeyim~.. [ Vakia, uzun yolculuklarda bazı seriliyar ve yemek yemeden uykuya Bu ses T anzerin zabitlerinden biri-

Bir kahkaba tufanı parlamlftl. Genç eğlenceler tertibi hoş görülebilirse de, dalıyordu. nin sesiydi. 
zabitlerden biri, dayanamıyarak ha • arkadaşların istirahatlerini selbedecek Ertesi sabah güneşle beraber yola Tanzer bu sesi duyunca di~arıya 
ğırmıştı: takalardan ictinap edilmelidir. Böyle çıkacaklar ve öğleye doğru Akad sınır- fırladı. , 

- Hocaml.. Doğru söyle .. yoksa, hareketlere teşebbüs edenler, ceza gö- larına varacaklardı. _ O ne} .. Her taraf gündüz gibi 
kokladın mı o turunçları... receklerdir.] * "' * aydınlık .. 

- Haşa .. sümme, h.... Denilmişti. Akad smarlarında bir akrep Kor.kun_ç. bulutlar hakikaten çarça-
- Hani .. anlatırken pek aö-?ın su- Ertesi gece, herkes tetik üzerinde b k t 

dökülmüş bükük saçları vardı. Yana• 
na sokuldum .. bir acuze 1 Dişleri dö "' 
külmüş.. saçları ağarmış, gözleri çipil 
ve beli iki büklüm olmuş ihtiyar bir 
kadındı. Şaşaladım.. korktum. Geri 
çekildim. Işte Akad böyle mahir ye 
korkunç sihirbaz yatağıdır, mellal 

"Düşman geliyor.. Oklar1mZI 
haztrlayamzl, 

Ertesi sabah hurmalıktan kalktılar •. 
tekrar yola düzüldüler. 

Sumer ordusu artık Akad toprakla· 
rı üzerinden gidiyordu. 

Tanzer uzaktan bir sürü gölğe gör· 
dü. Askere bağırdt: 

- Düşman geliyor.. oklarınızı ha-
zırlayın 1 ' 

Muharipler yaylarını gerdiler .. 
Zırhlı nitancılar önden gidiyorlar· 

dı. uzaktan görünen gölğe biraz soır 
ra Sumer ordusuna yaklaşmıştı. 

Bir Akad ordusu bütün atlılardal1 
ibaret olan hücum kolunu ileri sür ~ 

ı::ıo- yag"' m uru f u gıtmış ı. 
landı da... idi'. Bilhassa genç zabitler, muhtelif ·•· Tanzer şimefi telef dlan 

- Canım, hocayı sıkmayın .. insan köşelerde, birer pusuya yerleşmişlerdi. Gece bütün muharipler uykuya dal- yoklamağa koşuyordu. 
askerjni müştü. 

halidir bu... Bu halde, saatlerce beklemişlerdi. Fa- mıştı. Tanzer çadırda yatıyordu. Gerçek bu havalideki akrepler çok 
- Efendiler!.. Şa.kayt bırakalım .. kat deniz kızı, hiç bir yerde zuhur et- Hurma ağaçlarının dibinde yatan tehlikeli mahluklardı. Gözlerinin ya-

~u meseleyi halledelim. memişti. bir kaç hassa zabiti de gece yarısı ça- . nında insan elinin başparmağı büyük-
- Hiç yorulma, Necip efendi... * dırla.ra gir~işl~~di. .. .. .. . lüğünde iki sivri boynuzu vardı. Ak-

Meselenin halli şudur. Ya, bu iti bi· -E, Suat!.. Sen ne dersin, bu işe) Bırdenbtre gok yuzunu kara bır bu- replerin en küçüğü bir avuç cesame _ 
zim arkadaşlardan biri eğlenmek için - Hangi işe efendim}. lut sardı. Ertesi günü öğleye doğru . tinde idi. . , 
yapmıştır. Yahut da .. Japonyaya ka· - Canım .. deniz kızı işine. varacakları Akad sınırlarından ge~en ı Tanzer bu havalide bir kaç yıl ön-
dar beclava seyahat etmek İstiyen bir - Vallahi, bilmem efendim. bu kara bulutlar hurmalıklara dogru ce de gezmişti. fakat, bu akreplerden 
Hint dilberi, usullacık vapura girerek - Bu mübarek sana görünmedi iniyor ve yayılıyordu. hiç birinin gökten düştüğünü görme-
bir tarafa saklanmıştır. mi).. Ortalık zifiri karanlıktı. misti. Akrepler çok defa taşlık yer • 

Bu ikinci jhtimal, bütün genç zabit- - Ne münasebet, efendim~ .. Sizin Gökyüzü iki saat önce yıldızlıktı .. ·lerde bulunurdu .. hangi taşın arkasını 
lerin gözlerini açmış .. ve parlatmıştı. gibi genç, güzel, yakışıklı zabitler var- fakat, şimdi göz göz~ gör~üyor~u. 1 çevirseniz, altından bir kaç akrep bir-

Bu sözleri de bir itiraz tufanı karşı- ken... Uyuyan askerler bırdenhıre gozle- den çıkar ve bu akrepler çok hızlı yü-

Tan zer de atlılarına ileri em rini ver• 
di. 

Tan zer düşmanın hakiki kuyveti· 
nin sayısını bilmiyordu. 

İki kuvvet büyük bir meydaod• 
ce n ge tutuştular. 

Akadlar hasımlarını yenrneğe çal~ 
şıyordu.. ve yeneceklerinden de ço 

emin görünüyorlardı. (Arkast V~ 
-·-·-··- ... ·~ 

RADYQ 
6u günkü Prograrn lamıştı: . 

4 
- Sen, yalnız yatıyorsun, değil rini açaçak acı acı bağrışmağa ba~ladı- 1 rürlerdi. 

f H. .ı·•b · ') 1 k %3 Mart 937: Sah - Pekala.. üst tara ı, ınt aıı erı mı. .. ar: Tanzer hurmalıklardan koşara düz 
Ö İSTANBUL 

olsun .. ya, alt tarafına ne diyelim... - Evet, efe!ldim. - lüyoruz .. boğuluyoruı;.. meydana çıktığı zaman yerde bir sürü Öfle neşriyat&: d1J. 
Hem neferler, hem hoca; bu garip - Mesela ... Kazara karnaranın ka- Tanzer çadırdan başını çıkardı: kuru yaprak gördü. 12.30: Pl~kla Türk muslki•l!. 12.50: sava 

mahlukun alt tarafını balık diye iddia pıaı açıhp da, deniz kızı içeri giriver - -Ne var? Ne oluyorsunuz~ Bu kurumuş yapraklar her tarafa 13,05: MuhteHf pllk neşrivatı. 
'ediyorlar ... Ne dersin hoca).. seydiii .. ne yapardınL - Gökten akrep yağıyor, mellal yayılmıştı. :~:On~=~~tfrniversiteden naklen ~O~ 

- Birden bine kadar yemin ederim - Efendim-L Adetimdir. Kamara- Nereye kaçalı m .. nereye sı ğınalım ~ Hassa zabitlerinden biri gülerek ha- ldllp dersleri Mahmut Esat Bozkurt, 1 Öıtii 
ki; gördüğüm mübarek mahlukun nın kapısını, sımsıkı kilitleyorum. Her ağızdan ayni ses işitiliyordu. ğırdı: Plakla dans muslkl.sl, 19,30: Erıti~ .. 

ı k k I M h · 1 · f d · k Halkevi sosyal yardım fUbcsi nanuna daıı 
alt tarafı, ba ı tı. uyruğu, iki çatal· - Canım .. mese a, diyorum. u anp erın erya ı gecenın or- _ Bizi korkutan akrepler, meğer yan Şüküfe Nihal <Cemlyetçilik baıoının til' 

_E. ayakta mı duruyordu? Yoksa, - Valiahi bilmem efendim, ne ya- kunç dcaranlıkları arasında tüyler ür- kuru yapraklardan ibaretmiş.. sosyal yardımi, 20: Belma ve arkadnşla~11rs. 
yarısı yerde mi sürünüyordu) pardım ... Buyrunuz.. hoş geldiniz, pertici akisler yapıyordu. Tanzer birdenbire bu söze inanmak rafından Türk musiltisi ve halk ,ar &JY , 

M h · 1 k w 'b' 20,30: ömer Rıza tarafından arapçtı ..... 
- Kuyruğunun çatallan üzerinde, sefa geldiniz,; der bir iki tane şeker ik- u arıper gö ten yagmur gı ı ya- istemedi .. muhariplerin yanına sokul- ıev, 20,45: cemal KAmil ve arkadaşlıır~;;rı'. 

~imdik ayakta duruyordu. ram ederdim. ğan boynuzlu akreplerden korunmak du. Hepsi de korku ve heyecan için- rafından Türk musllcisi ,.e halk şar JtlS. 
_ Süphanallah.. Mülazim Asafın bu garip sualleri, için kumları kazıp yüzü koyun yatı - de üstüste kumlam aıokulup yatmış- Saat ayan, 21,15: Şehir Tiyatrosu opere~ /."' 

l d mı (Lüküs Hayatıır 2 cl perdesi), 22,15 •101ıı.r• 
- Şaşılacak iş.. Suadın kalbine bir şüphe vermişti. O yorar ı. lardı. jan.s ve borsa haberleri, 22,30: Plakla so 

· "t d' IQte bir akrep daha.. ı _ Çatlamamak, mümkün değil.. geceyı mu ema ı yen; Y Tanzer: opera ve operet parça arı. 
Acaba be · k Id w h'a Şimdi Tanzer de bagw ırmagw a baQla- Ak 1 d ' BUK.KEŞ ıs""· Mesele, halledı'l,ememı'şti. Herkes, - • nı m ız 0 ugumu ı Y - rep er nere er ı ..,., t 18,20: Mandolin havaları, şarkı ar. rıtt• 

kamarnsına çekilmişti. Fakat kamara- mi ediyor~. mış ı. Diyerek etrafı araştırırken, muhsrip- Şarkılar, 19,30: Konser 20,30: gabt 
................................................ ____ Diye düs, ünmekle geçirmiRti. - Aman .. kurtarın beni 1 1 d k tk w ba 1 d 1 21,15: Orkestra, 21,45: Haberler. 
dıracak ve beni güzel bir heyecan dü- l T G''k d d er e a maga Ş a ı ar. 

ı Ertesi gün; ngiliz fifosunun vazi- 0 ten Üşen akrepler en biri de Ortalıgw ı saran kuru yapraklar bir BUDAPEŞ'l'E t9.S0• 
§Ürecek kadar sarstı. şte rüyalarıma T . 18: Plak neşrlyatı, 19: Müsahabe. -.rfS'-
ı iren adam diye, peşinden koştum. yeti de~iş.tiği için herkes deniz kızı anzerın ensesine yapışmıştı. fırtınadan sonra, kimbilir ha~gi ıklim- ÇJtan orkestrası, 20,50: Wagnerln Oy2t.o5: 
Fakat onun bu kadar anlayışsız olabi - mesele~·nın ded.ikodu~unu unutmuş; Tanzer elile ensesindeki akrebi ye- den uçup buraya dökülmüşlerdi. 21,55: Haberler, 23,25: Plak neşriyatı. 
leceğini nasıl ümit ederdim. DL\~ün' bütün gözler ve fikirler, bu filoya çe"'- re atarak çadırdan içeriye girdi .. çadı- Zabitler gibi muharipler de kendile- Haberler. 

ı w •• • PRAG ı1lııl 
)Olda yüzünden ayrılmayan gözlerımc ri mişti. rm agzını orttti. rini tutamıyarak gülüştüler. 16,ıo: Brnodan nakli, 18: Karışık pr~, 
bir kere bile bakınadı ben acaba beni filo, bazan ilerleyor.. ufuklarda Dişanda bağrışmalar yaYaş yavaş 18,10: Almanyadan nakil, ıg: ıı:.ııı•ıto 
nereye götürecek diye, heyecan içinde kayboluyordu. Bazan de birdenbire hafifleyordu. Sabah oluyordu. 19,05: Pl!\k neşriyntı, 19,25: opera h. ıı• "' 
titrerken bir de baktım ki terzinin ö· Id k l E w l I .. Acaba akrep yagw m uru Tanzerin or- 19,30: Opera 20,05: Pllk ne~rlyatı. 2\11odıı.ıt .. d . D" .. d"... d yo an a tyor.. rtugru un yo u uze- Tan yeri ağarmıştı. berler, 21,20: PliUt ne§riyatı, 22,45: B 
nun eyım. uşun u.gum a am şeklen · d d b ki' d h 1 ( f dusunu bir anda zehı'rleyip öldürmüQ S Ak d d 1 d rın e urup e ıyor.. er a aa ı Y erin bir rüzgar a ağ arın an ı nakil, 23: Haberler. 
ona benzeyebilir. Fakat bu kadar al>dal ha P ) . k t 1. t t müydü?. d 1 l k h 1 kl d w . ViYANA . rs 20· 

h . r nızamına geçere ; a eş ı op a- a ga anara urma ı ara ogru esı- . s tal 18.25. F ansızc..ı de • ... 
anlayışsız bir adamı ayalımde yaşat. l' ı . b ı d .................................................... -....... . . . .. 1 . 17,35. ona ar. . r • se·· 
mama imkan var mı? ım erıne aşıyor u. 1 yor ve Sumer muharıplerının yuz erı- ork:estra 21,10: Haberler, 22,20: viyan 
Azadeartık onu din~miyor aman ne O gün yalnız bazı kimseler (imam Nöbetçi ni okşuyordu. foni orkestrası konserl. 

Al . f d') · k · 1 d' B ı Z b' I d b' · Ak d Ak dl VARŞOVA rç!l13r' tuhaf, aman ne tuhaf diye durmadan ı e en ı yı mera etmrş er ı. u E-czaneler ı a ıt er en ırı a ı ve . a ı- 16,30: Bnchdan, Boehmnndan pa~eııdeıı 
.gülüyordu. Nerimanın yüzü dayak ye· şen, neş·eli, cevval, her an geminin 1 ları çok iyi tanıyordu. Tanzerın yanı- 17,15: Pliı.k neşrlyatı, 17,25: Beeth~! ıttU' 
miş bir çocuk gibi somurtkandt. Ve bir yerinde görünen Ali efendiye bir ı Bu eeceki nöbetçi ecıaneler şunlardır: na sokuldu: parçalar, 17,50: Monolo~. 18,20' aaf:.Ogrıırrıı. 

istanbul cibetindekiler: ı . , . nk, 19,20: Musikl ve edebiyat P rıytıtl-
şimdı aynaya bakarken içinde, sandığı neı::'esizlik gelmiş .. çok zamanını, ka- ksa - Bu, bır Akad sıhırhazının oyu- 20,15 •. Senfoı11. konser, 22,45 .. PIC\k ueŞ 

T 1 A rayda: (Pertevl. Beyazıtta: (Bel -
kadar güzel olmadığını zannettiıecek marasında sırtüstü yatıp düşünmekle kis). Fenerde: (Vit:am. şchremlninde: nu olsa gerek, mella! Ben Akadda öy- Yarınki Proı;-ram 
bir şüphe belir.iyordu. Çünkü başka geçirmişti. Hatta, şair Ali Ruhi bey (HamdU. Karacumrükte: !Suat>. Sa - le mahir sihirbazlar gördüm ki .. iste- tt i\lart 937 : ç~rşanıba 
türlü lmbu adamın yaptığı hareketi aklı- bile (imam ve deniz kızı) başlığı al • matyada (Teofilos). Şehzadebaşında: ı i dikleri zaman gök yüzünü ateş gibi o"•ıe N_,.i_, .. tı~STANUU . da.,,~ 
nın a asma ım· kan yoktu Fakat ı'c::te HakkıL Eyüpte: <Arif Be"lrı. Eminö - .. ....,. 2 so P" 

· ~ tında yazdıgw ı bir şiiri okumak ı'ç"ın, Alı' .. kızıl renge boyarlar ve insanları (gök- 12.30: Pllıkla Türk musiklsi. 1 ' · a rnad g·· d .. -·· k d h · h n ünde: (Salih Necatıı. Küçükpazarda: 
) a or ugu a ın çe resı er za· efendinin karnarasma kadar inmek <Sallh NecaW. Alemdnrda: (Esat). B:ı. - ten ates yağıyor!) diye inandırırlar. dis, 13,05 Muh~ellf Plfı.k neşrlyatı. 

mankinden güzel ve tcravetli idi. Bu kırköyünde: (Mcrkezı. · .. .. w b 
1 

d Akşam neşnyah: . l{oııft"' 
hakikat onun kızgınlığını epey hafif _ mecburiyetini hissetmişti. Beyoğlu cibetindekiler: Tanzer duşunmege aş a ı. 18.30: Plakla dans muslklsi, ı9;o~cıYe ~ 
~etmeye yaradı. 1 Suada gelince; o, büyük bir sabır. İstikl!i.l caddesinde: meııA Suda>. Gala- -Zabit heyecanla anlatıyordu: rans: Tayyare Cemlyetl naınına tııraftll~ 

Yarinki. nushamlzda •• aızlıkla geceyi beklemişti. Yatsı nama- tada: (HÜseyin Hüsnü). Takslmde: Ll - -Bir gün Kalde şehrinde bir sihir- ros, 20: Nezlhe ve arkadaşl~rı 20,30: o45: · . Türk muslklsi ve halk şarkı ar~, '1 2(). 
zı kılınıp, bando tarafından da (gece monclyanı. Pangaltıda: (Nargileciyan). baz tanımıştım. Bana bır elma verdı .. mer Rıza tarıı!mdan arabça söyl'!riır~ rrıJ: 

Kesı•k başla koJJar nöbeti) çalındıktan sonra {yat boru· Beşiktaşta: <NaU Haııtı. yiyeceğim zaman, avucumun içindeki Bimen ve arkadaşları tararından rı :ıı.ı~· 
Botaıiçi ~~ Adalarda: Id h 1 ikisi halk ,arkıları · Saat aya • rıeı• 

au) çalar çalmaz karnarasma inmi~.. Üsküdarda: !İttihat). Sarıyerde: (Asan. elmanı~. bi~ taf parçası o ~ğunu ay- ~rkes~:. 22,15: AJans .ve botsa ıı~t>e ııı-t • 
Çevjren: Faik Beremen aaatlerin geçmesine aabıraızlıkla inti- Büyükadada: IŞinasi Rıza>. Heybelide: retle gordum. Uzaktan bır genç kız 22.30: Pli.kla sololar, opera ve opel' 1----------------...1 zar etmi.fti. (Arkası var) .__rr_a_n_a_.<J_1·------------ı· götterdi .. uzun kirpikleri. plcağına, ç&lan. 
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Eskişehirde bir 
adam öldürüldü 
Eskişehir (Cecikmiştir Hususi) -

Eskitehirde bir cinayet olmuş, arahacı 

Raaim isminde birisi öldürülmüştür. 
Hadisenin tafailatı şudur: 

Arnhacı Rasim Küçük Mehmet is
mindeki arkadaşı ile istasyonda bulu-

şup rakı içerken yanlarına Şaban, Feh 

AKBA 
Kİ'fABEVI 

Yerli) yabancı bütün kitap, ga
zete ve mecmuaları size ehven 
fiatla temin edebilen modern 
bir rnüessesedir. Telefonla dahi 
sipariş kabul eder: 

Telefon: Ankara 3377 

mi ve Tevfik.isimli arkadaşları da gel- Tokat Aı~liye Hukuk Mahkemesinden: 

mit. hep bir arada içm'iş1er, gece saat Tokadm Soğuk Pınar mahallesinde mu-
kim kaymAkam Ömer Uitfi kw ve Abdü1-

11 de de i tasyondan çıkıp .arabacı k d" kanı F • fı d ._ "k a ır ı evzıye tara n an .. ocası ı a-
San lsmailin arahasile bir eğlence ye- metgibı meçhul Abdülkadir alqhine aç-
rine gitmişlerdir. Fakat Şaban bu n- tJiı bopnma davaalDdan dolayı icra kılı
lardan ayrılmıştır. Yolda arahacı Ra- nan muhakemede müddeiale,4ı namına 

sim ile Fe h mi arabada kavga etmiş- yazılan davetiye morkurnun Tokatta ol-

ı d. B k d F h · b d mayıp ikametgiıbının dahi meçhul bulun-er ır. u avga a e mı ara a an 
d .. .. F h • · k d ·ı duğundan babisle iade edilmiı olduğu gö-
uşmuş, e mının un urası ı e şap- "Im kl H K U 1 b k 1 · k ru e e • • su mu a eme en anu-

kası arabada kalmıştır. nunun 141 inci maddesi mucibince iliınen 
Üç arkadaş bir müddet gittikleri tebliğat icrasına karar verilip gaze!e ile 

yerde kaldıktan sonra gene araba ile yapılan ilanal üzerinde de mahkemeye gel 

istasyona yollanmışlar fakat orada ra- mediğinden mubakemesinin cıyaben ya
kı içmek imkanını bulamayınca Kü- pılmasılJP ve ilanen gıyap karan tebliğine 

ve bu baptaki mubakemenin 30/3/937 
çük Mehmedin Hoşnudiyedeki evıne tarihine talikine karar verilmil olduğun-
gidip rakı sofrasını kurmuşlar ve ıç- dan yevmi mezkurda Tokat Asliye Hu

ıneğe başlamışlardır. kuk mahkemesinde bizzat ve uaulüne tev· 
Diğer taraftan arabadan düşmüş 0 • fikan bilvekale isbatı vücut etmesi aksi 

halde muhakemenin .rıyaben yapılacağı i
lan F ehmi istasyona gitmiş, Şahanı lan olunur. 

bulmu~. ~apkasının ve ayakkabısının 

aradaha kaldığı'nı söylemiş, Şaban da: 

-Git iste demiştir. Bu tavsiye üze

rine Fehmi Küçük Mehmedin evine 

gitmiş, kapıyı açan Küçük Mehmedin 

karısına: 

- Mehmedi çağır, şapkamı ve pal

tomu isteyeceğim demiş, Mehmet aşa

iıya inince kapının önünde bir bo

ğuşma başlamıştır. Bu boğuşmanın 

Şabanla Fehmi ve Küçük Mehmet ara 

•ında devamı sırasında Rasim ile T ev
fik de dışarı çıkmışlar ve boğuşmaya 

iştirak etmişlerdir. Bu suretle kavga 
büyijmüş, ve yarım saat kadar sür-

müştür. Bu kavga neticesinde Rasim 
bir bıçak yarası almış, yere dü~müş

tür. Kavgacılar Rasimi sürükleye sü
tükleye Küçük Mehmedin evinin ya
nında kuytu bir yere götürmüşler, or~ 
da yumruklayarak ve hıçak s.:lp1ayarak 
işkence yapmaya başlamışlardır. 

Küçük Mehmet sanki kavgadan 
haberi yokmuf gibi evine dönmüş, ra
ltı sofrasının başına oturup kafayı 
Çekmekte devam etmiştir. Diğerleri de 
Raaimi olduğu yerde kendi haline bı
takarak evlerine dönmüşlerdir. 

Gece aaat birden sonra şimendifer 
fabrikasında çalışan Hasan fabrikadan 
evine dönerken sokak ortasında Rasi
rnin cesedini görmüş, istasy!>n karako
luna haber vermiş, yetişen polisler Ra 

Toka~ Asliye Hukuk Mahkemesinden: 
Takadın Cedit mahallesinden Yanna oğlu 
Doktor Minas kansı ve İpek oilu kızı Te
perik aleyhine Tokat hazin~i maliyesi ~ara
fından ikame olunan alacak davasından 
dolayı icra kı1ınan muhakemesinde: 

Müddcaaleyh namına yazılan davetiye 
mezburcnin Tokatta olmayıp ikametgahı 
dahi meçhul bu!unduğundan bahiale iade 
edilmit olduğu görülmekle H. U. M. K. 
nunun 141 inci maddesi mucibince iliinen 
tebligat icrasına karar verilip gazele ile 
ilan yapıldığı halde muhakemeye gelmedi
ğinden mubakcmenin gıyaben yapılmasına 
ve i'anen gıyap karan tebliğine ve bu bap
taki muhakemenin 13/4/937 tarihine ~a-

Jikine karar ver'imiJ olduğundan ycvmi 
mezkürda Tokat Asliye Hukuk mahkeme
sinde bizzat Vf'ya usulüne tevlikan bilve
kale isbatı vücut elmesi aksi halde muha-
kemenin gıyab«!n yapılacağı ilin olunur. 

simi bir araba ile hastaneye kaldırmış
lardır. Rasim hastanede ancak: 

- Beni Şaban ile arkadaşları yara
ladı d!yebilmiş, sonra ölmüştür. 

Zabıta derhal harekete geçerek kav 
gacıları yakalamış, müddeiumumi mu
avini Sesim de tahkikata el koymuş
tur. Fehmi Ra~imi kendisinin vurdu

ğunu itiraf etmiştir. Ertesi gün de 
müddeiumumi muavini ile zabıta me
murları tarafından vak'a yerinde bir 
keşif yapılmıştır. Sorgu hakimi Feh
mi, Tevfik, Şaban ve Küçük Mehme
di tevkif etmiştir. - Aysel 

----------- --------------------------------------------·-------

Istanbul 5 inci tera memurluğundan: 
Mehmet lhsan ve Mehmet Mazharın ta&arrufunda olup Emniyet Sandığma bi

rinci derecede ipotekli bulunan ve paraya çevrilmesine karar verilen tamamına 
( 1144) lira kıymeC takdir edilen Osküdarda Solak Sinan mahallesinde Durhali 

&okaiında eski 20 yeni 24 numaralı sai tarafı Galip hane ve bahçesi sol tarafı Ta
rik arkası Arifin ön tarafı tarikiam, ile çevrilmittir. Zemin liat: Zemini çimento bir 
•vlu üzerine iki oda ve ayrıca Malta bir ara'ık üzerine bir oda, bir bela ve zemini 

rnaJta adi ocaklı t~ katlı bir mutfak olup bahçeye kapısı vardır. Birinci kat: Bir 
&ofa üzerine iki oda bir beladan ibaret:ir. B·bçede multtelif meyva ağaçlan sarnıç 
ve kuyusu vardır. Bir cephesi duvar ve btr cephesi tahtaperdedir. Eiektrik vardır 
Utnum mesaJıası 273 m.2 dir. Bundan 47 m 2 bina 32 m 2 mutfak olup kalanı 
habçedir. Yukanda evsafı yaz.ılı ahtap ev tapudaki kaydında olduğu gibi açık art
tırmaya vazedilmiıtir • 
. . . Artm,na pt4ıindir. A'r!ı:nmaya iıtirak edecek mü:ferileı~n lft~ti muJıamme
nenio o/o 7,5 nisbe~inde pey akçesi veya milli bir bankanın temiıuı.t mektubunu 
harnil olmaları icap eder. Müteraldm verııi, ta:uifat, tenviriye ve vakıf borçları 

horçluya ai":tir. Arttırma §&rlnamesi 1--4-937 tarihine müsadif pertembe ir\inü da· 
irede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırma5ı 5-5-937 tarihine mü
&adif çartamba günü dairemizde saat 14 den 16 ya kadar icra edilecek. Birinci 

arttırmada bedd, kıymeti muhammenenino/o 75 ini bulduğu takdirde üstte bırakı
lır. Aksi takdirde Son arttırmanın taahhüdü haki kalmak üzere arttırma ı 5 gÜn 

daha temdit edilerek 20-5-937 ~arihine müsadif ~ertembe gÜnÜ saat 14den lGya 
kadar dairede yapılacak ikio~i arttmna neticesinde en çok arttıranın Üstünde bıra
kılacaktır. 2004 numaralı lcra "ve İflas kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan 

haktan tapu sici1len1e sabit olmayan ipot~k'i alacaklarin diğer alakadaranın ve ir
tifak hakkı sahiplerinin bu haklannı Vf! hususilc faiz ve masarife dair olan iddin
larını ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitclerile birlikkle daire-

tnize bildirmeleri Jazımdır. Aksi takdirde haklara tapu sicillerile sabit olmayanlar 
latl§ bedelinin paylaımasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tan• 
aifiyeden ibaret olan belediye rüsumu ve vakıf icat'e$i bedeli müzayededen tenzil 

olunur. Delialiye ve yirmi senelik vakıf icaresi tavizi de diğer bil'umum vergiler 
ıı'bi horçluya aittir. Daha fazla malumat almak iatiyenlerin 936-702 numaralı dos
Yada mevcut evrak ve mahallen baciz ve takdiri kıyınet raporunu ııörüp anlıyacak
ı..,. ilan olunur. (ı 593) 

SJz de bu llremdeu 
, .... ,. •• z . 

çoııkQ; 

Bnton cihanda elli senedir daima ns
tnn ve eşs z ka!m.ştır. 

KREM BALSAMiN 
BilyOk bir bilgi ve uzun bir tecrübe 
mahsulu olurak vocuda getirHmiş 
yegane sıhhl tremlerdır. 

KREM BALSAMiN 
Şö .. ret ni sOz ve şarlat'lnlıkla de~il 
s.ı..hht cvsafını Lonrlra, Pnr;s, Berlin, 
Nev - York gllzellik enstitOlerinden 
yOzlE:'rce kreın urasında bırmcilik ·mn
kAfa tım kazanmış olmakla isbat ct
miştır. 

KREM P ALSAMiN 
GllndOz için yn~sız, gece için yn~lı 
ve lınlıs acıbııdeın l,remleri. Tanın
nıi~ ecza. ıtrıycıt vd tuhafiye ma~aza
lfmnda bıJlunur. 
Deposu : 1Pgiliz Knnzuk Eezanesi 

Beyoğlu - İstanhul 

Belediye Sular İdaresinden: 
MUnakasa ll ana 

Ana mosluk 15 m/m ı soo Adet 

• :D 40 mlm 40 • • Tevkif muslutu 15 m/m 1200 • 
Basma çeşme 10 ,. 
Çeşme muslugu ve aynası ı kiloluk 50 • 

• • • • 1/2 • 100 • 
Zarp muslu~ 15 mlm 10 • 

• ]) 20 m/m 20 • 
Tnzyikli Su muslu~ için rakor 60 • 

Cins, eb'od ve mıktan yukanda gnsterllen Bronz mosluklar ve tererrüab 
kapalı zarfJa eksiltıneye kunulmuştur. 

1 - Bu iş için hazırlanan şartname levazım servisinde parasız verilir. 
2 - Ihale 12/ Nisan /937 Pazartest günü saat 16 da Taksimdeki !dare 

Merkezi binasmda yapılacaktır. 

a - Eksiltmeye girmek isteyenlerin şartnameye göre hazırlayacaklan teklif 
zarflannı yukanda yazılı gtın ve sıtatten evvel DirektörlCıte vermeleri. 

«1606» 
• 

Türk Hava Kurumu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
6. ca ketlde 11/ NI an /1937 dedlr. 

BUyük ikramiye: 2 O O • O O O liradır ... 
Aynca: 40.000, 25.000, 20.00:1 15.0J), 10.003 Liralık ikrami

yelerle (50.0 JO 't'e 200.006) liralık iki adet mükafat vardu. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 1 Nisan 1 937 günü aktamına 

biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ... 

ka daı 

~ ...................................... . 
Belediye Sular İdaresinden: 

KW'JUn Boru iç kutru 15 m/m 20000 kilo 
Eb'ad ve miktan yukanda yazdı ku11un boru kapalı zarfla münakasaya kon • 

muttur. 
1 - Bu iJ için buırlanan fUmtlme Levazım servisinden parasız verilir. 

2 - İhale 12 Nisan 937 pazartesi günü saat 15 de Taksimdeki idare merkei· 

bina&anda yapılacaktır. 
3 - Eksittmeye ginnek isteyenlerin prtnameye göre hazırlayacaklan teklif 

zarHarını yukanda yazılı aiin ve aaatten evvel Direktörlüğe vermeleri. «1608» 

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

UMBARA 
o 

BIRE 
1000 

TARLADJR 

-·~ ... , .. 
~· . ,..,. . . 

OksUrenlere: BATRAN BAKKJ BK 
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Kuvvetli varliklar 
En bnynk luzlarını kendi iç 

cevherlerinden alırlar. Yarlı· 
g-ını iç cevherinden ulnn 

Krem Pertev 

Kendine benzerniye ça

lışan mnstahzarların daima 
fevkinde kalmıştır. Bunun 
da sebebi, başkasını takli· 
de özenmemesinde ve ya-

rattıjtı kıymetln sahibi kn· 
labilmestndedir. 

Dilikat E d :niz ki: T AKLlT 
daima (benzer) i dir, hiçbir 
vakit asıl olamaz. 

B 0 T 0 N 
C E B 1 N 1 

Bir kutu 
• 
1 AK 

K I Ş 
Z D E 

o 
Bulundurunuz. Bu sayede 

Soğuk algınlığından 

Gr"p, Nezle ve Boğaz 
olmaktan kurtulursunuz. 

AKRIDOL boğaz ve badem
cik iltihaplarını da pek çabuk 
geçirir. Her eczanede bulunur 
Ufak kutu 35, büyük kutu 70 
kuruştur. 

Safiyeti ve ı~zzeti itibarile cihanşümul bir §(jhrete sahiptir. Şerbct gibi tatlı· 
dır. Tababettc içmek surctile kullnnılır, yemeklerde, salatalarda, mayonczde, 
tatlılarda n cfnsctine payan yoktur. J{uın,' taş, böbrek, mcsane, idrar yolu, bil- l 
hassa safra, sarılık ve karaciğer hastalıklannda, zaafı umumide bol bol HA· I 
SAN ZEYTİNYAGI içiniz. Şişesi SO, büyük 75, tam litrelik teneke 115, şişe 125 1 

7 t litrelik teneke 600 kuruştur. '!-=-~~~~~:ri 
Hasan deposu: İs~nbul, Ankara, Beyoflu, Beşiktaş, Eskişehir. DOYÇE ORIENT BANK 1 

makama yemek isterseniz ? 

Her Yerde 
ltal~ n lU n afi ikt lan 

-
MARKA GLUTEN LUKS MAKAR • 

NASINI ISTEYİNİZ. 

Başlıca bakkaliye mağazalarında satılır. 
Fabrikası: Galata Necati bey caddesi No. 167 
MAKARNAClLlK TÜRK L TO. ŞIRKETI Telefon : 43481 

Dresdner Bank Şubesi ı 
Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki tubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

*Her türlü banka iıi * 
--------~~~~~==~~ 

Or. HA FIZ CEMAL 
(Lokman Hekim) 

Dahiliye mütebassısı: Pazardan maada 
hergün (2 - 6) Divanyolu numara 104, ev te· 

1 lefonu 22398 - 21044 

Mart 23 ~ 

1 Istanbul Belediyesi lliinları 1 
Senelik muhammen kirası 8 lira olan Bulguiluda Çınaraltı sokağında 66 N-~ 

kahve kartısında 42,96 M2 yol artığı tes!im tarihinden itibaren 938 veya 939 ~ 
940 seneleri Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artırmaya konuJ.muttur.' 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde ırörülebilir. İstekli olanlar 60 kurutluk ilk te
minat mektup veya makbuzu ile 29/3/937 Pazarle$i günü saat 14 de Daimi ED-
cümende bulunmalıdırlar. (B.) (1406) 

* * 
Ke§if bedeli 4 77 lira 20 kuru§ olan Eyüpte Rami Mehmetpa~ mektebiıün ta .. 

miri açık eksiilmeye konulmu§lur. Ketif evrakı ve tartnameşi levazım Müdüriii " 
ğünde görülebilir. lstekli1er 2490 N.lı kanunda yazıla vesika ve 35 lira 79 kUrUf" 
1~ ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 24/3/937 Çal'famba poii saal 

14 de Daum Encümende bulunmalıdırlar. (İ) (1341) 

•• 
U niversite Rektörlüğünden: 
Paris üniversitesi Tıb Fakültesi tanınmı~ profesörlerinden ve Akademi azasın• 

dan Pr. Debre 22/3/1937 pazartesi saat 18,15 de cıAcrodynie» ~ 
24/3/l 937 çlU'§amba saat 17 de cıErytheme Noueux>> hakionda üniversite koıt" 
ferans salonunda iki konferans verecelc:;ir. «1577 » 

Belediye Sular İdaresinden: 
Bu~akle 1500 Adet 
Buşakle Borusu 1000 • 

J) 'faınponu 250 • 
Ana Musl~u Şapkası 15 m/m 900 • 
Musluk Çarkı 30 • ı o • 
Manşon 40 'D 260 • 

J) 60 • 110 • 
J) 80 Jl 35 • 
J) 100 • 20 • 

Dllz PlAka 80 1) 70 • 
» l) 100 • 10 • 

Yakanda cins ve eb'nd ve mıktarı gölerilen adt dökUm parçtılan kaP,ıı 
zarfln eksiilmeye konulmuştur. 

ı - Bu iş için hazırlanan şartname levazırn servisinden parasız verilir· 
2 - Ihale li:J Nisan 1137 Pazatesi gUnü sual 16 da Taksirnde ldare merkeSI 

binasında yapıl<ıcakur. ·t 
3 - Eks iltıneye girmek isteyenlerin şartnameye göre hazırlayacaJrlan tekli 

zrır!ların_:_ yuk~_nd ı yazılı gün ve s \atten evvel MUdllrlnıte ver n~ 

Zonguldak Asliye Hukuk Hakimliğin· 

den: Zonguldakta lstiküıl caddesinde e

lektrik evi sahibi Sai~ Y atman'ın, karısı, 

Devlet demiryollannda mühendis Adna· 

nm sayisi Abaza •Mahmut evinde Sinoplu 

Fehmi kızı Lu~fiye aleyhine, ıreçimsizlik, 

terk ve fena muameleden dolayı açtığı 

boıaruna davasının yapılan muhakeme· 

sinde; Müddeaaleyh Lutfiyenin ikametga· 

gı meçhul olduğundan hakkında ilanen 

yazılan davetiye üzerine tayin olunan 

muhakeme gününde ırelmediğinden bak· 

kmda gıyap karan yazılmasına ve ilan~n 

tebliğine ve muhakemenin 8/Nisan/937 

pertembe saat 14 de talilcine mahkemece 

karar verilrııif olduğundan, mezburenin 

muayyen günde Zonguldak hükümet ko

nağında 65 No. lı dairede Zonguldak as· 

liye hukuk mahkemesine gelmeai, aksi tak-

dirde - gelmez veya mazeretini bildir

mezse - muhakemenin gıyabında bakıla

cağını bildirir i§bu gıyap karan tebliğ ma· 

kamına kaim olmak üzere ilan olunur. 
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