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Akdeniz · anlaşmasi bozUluyor . mu ? 
: Musolini siyasetini şiddetlendirecek "Son Posta, nın Suriye mektupları 

• • · Irak Hey'eti Suriyenin • 
IngiliZ ve Fransizlar gürültücü politik~cılarına 

arekete geçiyorlar Sanca~~~~!re~!~a~~~~vü~~~!~rmuş 
Grandi İspangada [talya bayrağının şerefi 
mev~uubahs olduğunu söylüyor. Ruslar 
/talyan/arın hareketini Ingiltereye karşı bir 
harp tehdidi mahiyetinde telakki ediyorlar 

: Ru ya yeni bir teşebbOs daha yapti 
. m~~~:·~t~~k (!~~~~~s~n K;~in~::ı ~~t~:. ~;~t~~~~~l~:in~~::~~~~!~ ,. s t-a n b--u·,··d·-a-...... b. ·-u•• y u•; k-
r-etıı oldugu anlaşılmıştır. hale komitesinde İtalyan ınurahhasının 
Başv~l Baldvinin riyaset ettiğı iki İtalyan gönüllülerinin İspanyadan çe-

B~at süren bu toplantıda, Hariciye Na kUmesi meselesinde ayak diredi.g\ key bt'r balik fabrt'ka SI 
z.ırı Eden beynelmi1el siyasi vaziyet fiyeti pek rnüşkül bir vaziyet ihdas et-
hakkında izahat vermiş ve bilhassa Mu miştir. 
so li~ inin ~ün Romada söylediği nutuk inıiliz - ttalyan anla~ması k u r u 1 a ca k 
tetkik edılıni.ştir. Bu vaziyet kar~ısında ademi müda-

Sal&ıhiyettar mahafilin kanaatine gö '(Devamı tO uncu sayfada) 

· Edirnede kara bir. gOn 
Yarın güzel Edirnenin Bulgarlar 
tarafından işgalinin yıldönümüdür 

1 zmir de de 150 bin lira 
satfile soğukhava teşkilatlı 

bir balıkhane yapılıyor 
İzmir, 23 (Hususi) - İktısat Veka· 

!eti Balıkçıltk seksiyonu ~efi Mazlum 
Ataman ve balıkçılık mütehassısı İs -
maiı Özgili dört günden beri İzmir ci 
varındaki dalyanlarda tetkikat yap · 
maktadırlar. Mütehassıslar Ragıp Pa .. 

gibi şimdi de iftiralara başladılar 

Hatay lıare~ıle ılinderilen ve ınalaallt Idare poıtaları tarahadaa " Sariyecıe Hatay yoktur, 
kaydile Iade ediloa mektuplardaa birer ııüınune 

Şam, 19 Mart (Husus! muhabirimizlriyasetinde olarak Irakın mühim siya
yazıyor:) - Bugünlerde buradan bir si simalarından mürekkeptir. Heyet 
lrak heyeti geçti. Cemil Bey Müd.fi'i (Devamı 10 uncu sayfada) 

ltalya Hariciye Nazırı 
bu sabah Belgrada vardı Yapılacak merasirnde aziz şehitterin ruhları taziz 

edilecek ve mezarianna çelenkler konacak 
Yarın • 26 Mart • güzel Edirnenin 

Bulgarlar tarafından işgalinin yirmi ~ 
t!ördüncü yıldönümüdür. Bütün Edirne 
halkı, her sene olduğu gibi, bu kara gü 

şa ve Koma dalyanlarını da tetkik et- . • k · · · mişlerdir. İzmir civarında mevcut bini Bu seyahatı dıkkat/e la ıp eden Parıs gazetelerz, Fransız 
- mütecaviz balıkçı ailesinin balıkçılık- siyaseti bozguna ugratılmak isteniyor demektedirler 

B t tkikl den mak t I
'kt t V . Belgrat, 24 (Hususı) -Bu saha o na vasıl olmuştur. Nazır, uduttan ıtı· la geçindikleri anlaşılmıştır. ~ h R ı .. 1 

h · · 

nün ~lemli hatırasını anacaklar ve a· 
ziz şahiıtlerimizin ruhlarına sevgi vü 
saygılannı ithaf edeceklerdir. 

Halk Partisi binası önünde yapıla· 
cak ihtifal için Halkevi tarafından bir 
program hazırlanmıştır. Merasime cu
ma günü saat on altı buçukta İstiklal 
rnarşiyle ibaşlanacak, bu kara günün ta 
rihçesi haklkında erkek muallim ınek
tebi tarih muallimi Kemal Batu tara
fından bir nutu'k söylenecektir. Bun
dan sonra başta matem havası çalacak 
olan bando olduğu halde Karaağaç ve 
Sarny içindeki şehitliklere gidilecektir. 
Burada bir heyet tarafından şehitlikle
re çelenkler konacaktır. 

lıgalde ,ebit edilen askerlerimiz namı.
dikilen abide 

Dün gece başliyan dama şampiyonası 
Memleketin en tanınmış damacılan arasındaki mü- ı 
sahakaları seyretmek Üzere ti Urfadan gelenler var l 

, 
(Yaz.ısı 10 uncu sayfada) 

u e er sa ısav e · · · . . · · 
kiıl tin

. h lamakla ıd' ~ h madan !hareket eden ıtalyan Harıcıye baren kendısıne tabsıs edılen busust 
e m azır o ugu su ma N K c· y h d d (D 3 ·· .. f d ) 

ll 
· · amesı·n · k k 1 azırı ont ıano, ugosıav u u u- evanu uncu say a a 

su erı ruzamn e gırece ısım a 
rı tayind.ir. İzmirde ı SO,OOO lira 

(Devamı 15 inci sayfada) 

Bu sene yaz 
soğuk ve fırtınalı 

geçecekmiş 

Havalar di!Dyaıııa her yeriade mükemmel rlcliy• 

Bahar çok güzel girdi: Havalar dün
yanın hemen hemen her yerinde mü· 
kemmel gidiyor. Bütün ecnebi gazete
ler ilkibaban selAmlıyorlar. Ve tabii bu 
meyanda lbazı kehanetlerde de bulunu
luyor. Yaz şöyle olacak, böyle olacak, 
deniyor. Gazeteler kı4a girmeden evvel 
de halkı beyeecana vermişler, bu sene 
mütıhi§ soğuklar olacağından balıset .. 
miş1erdL Halbuki görilldtiAü veçhile 
birçok memleketlerde havalar gayet 
normal geçti. 

(Devamı 15 inci ayfada) 

Çöplerin denize atılması 
için tedbirler alınıyor 

Sıhhiye Vekaletinin verdiği karar dün belediyeye 
bildirildi, çöplerin sularla salıiliere gelmesinin de 

önüne geçilecek ve sahillerimiz kirlenmiyecek 
(Yazısı 10 uncu sayfada) ,_,_ __ 

~~~,.,.M? 
.....___ Sizin ise " Son Posta , ya gelerek hadiyenizi ahmz 

Resmi çıkan her okuyucuya üç liralık bir hediye 
veya bunun bedeH· i veriyoruz 

lY azısı 15 inci sayfada] 
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H e rg ün 

Ispanya davasının 
Yeni buhranı 

- Yazan: Muhittin Birgen -
E vvelki günden beri gazetelerde 

heyecanlı haberler gene ba§gös 
terdi. Büyük ser1evhalar1a harp boru
su çalınıyor. Sebep, İspanyada Franc -
Franko - cephesinin bir msğl(ıbiyet ge
çirmiş bulunmasıdır. Bir rivayete göre 
bu mağlubiyet büyüktür ve burada 
mağlup olanlar da İtalyan askerleridir. 
Bunun için, İtalya bu işi bir haysiyet 
meselesi yapacak, yeniden asker gön
derecek ve kızılca kıyamet te bundaıA 
kopacaktır. İşin bu kadar kötü görül· 
mesi yalnız bizim gazetelerin gözleri
ne mahsus değildir; Avrupa gazetele
rınde de vaziyeti çok ciddi ve nazik 
giirenler vardır. 

* 

Resimli Makale: • 
Ikiye ayrılan yol ll 

ispanya işlerinin nazik olduğunu in
kara imkan olmamakla beraber bugün
kü hadiselerin de geçici bir fırtına o
lara'k telakki edilmesi için orta yerde 
epeyce sebepler vardır. 

.)ix kere, Franko cephesinin muay
yen bir sahada uğradığı mağlfıbiyetin. 
o kadar büyültillecek bir had:se oldu
ğunu zannetmiyonız. Bunun sevkülce
§1 kıymeti bir ileri hareketini durdur
maktan başka birşey olamaz. Frankist
lerin yapmak istedikleri bir ricat hat
tını kesme hareketi idi. Bunu durdur
makla bir cepheyi yrkmak ve bir harbi 
kazanmak arasında çok mesafe vardır. 
Buraya yardım gönderrneğe gelınce, va 
ziyetin az bir zamanda kuvvetlı bir 

Orta tahsil devresini bitiren her gencin önünde hay3.t 
iki yola ay.nlır, bu yollardan birisi genci muvaffakiyete, 
diğeri ele hayal sukutuna götürecektir. Mesele bu sağa 
ve sola ayrılan yollardan en iyisini seçebilmekte, tam 
zamanında, vakit geçinneden kararı verebilmek • 
tedir. 

Gençl:k çağında tereddüt, hocalama bütün bir hayata 
malolabıl!r. Gencin henüz tecrübesi de yoktur, yanlış 
bir karar verebilir. Mes'uliyetin büyük kısmı mubitinin
dır, annt-Si, babası, yakınlan onu tabit ve makul mcylin
den ayırmamak şartile en doğru yola sevketmek vazife-o 
sile mükellt>ftirler. 

je\-.Jtiyat yapmayı iktiza ettırecek de
recede olmadığını zannediyonız. Ted
rici surette parça parça yard•mlar yap 
mak meselesine gelince, bu da her za
man, hatıt.a kontrol tamam yerleştiği za 
man bile devam edecektir. 

İkinci derecede, İtalya, sür'atle ha
reket edip İspanya davasını halletmek 

Ci; öz 
Yataktan çıkmamıya 
Ahieden kız 

Geçenlerde Şikagoda genç bir kızın 
yoluna gitmek üzere, bazı Avrupa ha- yirmi sene uyuduktan sonra tekrar ha-
berlerinde kaydedildiği gibı, kolordu - w .. 
la .. d w k lk d h h yata kavuştugunu bu sutunlarda yaz-

r gon ermege a sa a ı, arp an- F 1 · · 
cak İngiltere ile Fransamn İtalyayı ~ı~tık. Son g;l~n ransı~ gazete erını~ 
b d f " l t w t bb" I . bırınde ,bu hadıseden mulhem olan Şı-un an ıı en mene rnege eşe us en . k 
hafindıe tahakkuk edebilir. Onlar böyle lı:agolu bır başka kızın macerasını o u· 
bir teşebbüste bulunroadıkça İtalya is du k. B~~ınız. ne y~pmış? . 
tediğini enui vaki yoliyle yapmış olur Pa4tncıa, bır delıkanlıyı sevıyormuş. 
ve gene harp çıkmaz. An'nesi bu gençle evlenmesine razı ol· 

* mamıf. Kız bunun üzerine yataktan 
Şu halde, harbin çıkıp çıkmaması çıkmamak grevi ilan etmiş, yatmış ve 

meselesi, İtalyanın hareketinden ziya- şimdi geceleri uyuyor gündüzleri göz· 
de İngiltere ile Fransanın böyle bir va- lerini yumuyor, ve muhit inin bütün 
ziyetle alacakları karara bağlıdır. O za 

israrlarına r agw men ııyağa kalkınıyor -
man mesele de ıu şekli iktisap eder : 
İngiltere ile Fransa bu harbi istiyor- muf. 

lar mı? Bu sene mayo modası 
Ben, iki memleketin de bugün, İspan 

ya meselesi yüzünden bir harp çıkarma 
yı isteyecekleri fikrinde değ!J:m. Fran
sa, dahili sebepler dolayısile, ordusu
na, İspanyadaki Faşist davası aleyhine 
hareket ernrini verrneğe kadtr değildir. 
İngillereye gelince, henüz silahianm:.ı 
programının dörtte birini bile ikmal et 
mcmiş olan İngiltereyi, Habeşıstan gü
nünde çıkarmadığı harbi, bugün çıkar. 
maya taraftar farzedemeyiz. 

İngiltere, kendisinin en buyük düş· 
mamna bile doğrudan do~ruy2 hücum 
etmez, çok dalaşık yollardan gider. Bu, 
onun hakimiyet siyasetinin hem bir 
an'anesi, hem de b..r zaruretid ır. 

Ingilteredeki kum~ fabrikaların
dan birisi Kral alt ıncı Jorj'a izafeten 
yeni bir mayo modası ortaya atmıştır. 
Bu mayonun i!mi «Taç giyme maya
SUl) dur. Mayanun elyafı altın ve gü
müştendir. Ancak o suretle yapılmış
tır ki elyaf gayet yumuplc. olmakta, 
ade ta yü n bir mayoya benzemektedir. 
Bunun biraz pahalı olacağını düşünen 
Ingilizler biraz da memnun olmuşla~: 

- Öyle bir moda çıkaralım ki yair 
nız biz kullanalım demişlerdir. 

Tecrübe nikahları 
Bunun için, şu bügünkil meseleden 

Fransız gazetelerine göre Yugos
dolayı bir harp çı'kacağını far.~ctmeğc 

lnvya köylerinde cari olan bir usul son mahal olmadığı kanaatindeyım. * zamanlarda bir çok kimselerin muha-
Dünyanın sulha doğru gitt'~:ni gö.:.- lefeti ile karşılaşmağa başlamış ve kal

tcrir bir alarnet ortada olmad•ğına go-l dırılmıştır. 

AICA.SINDA) 
·----------------------· 

HER GüN_IDR FlKRA ı 
Çok ş~kür 

Abdüliziz J:raıısada iken ne va -
kit sö;ı söylemek için ağ:nnı açsa 
muhakkak bir pot luraınnş. Ab -
dülfizizin sözlerini terciime eden 
Ji'uat Pasa da sözü değiştirir, pot 
kırılınas~m önünii alınnış. İstan-
bula döndiiğii zaman kendisine sor
muşlar: 

- Padi~ah hiç bir krrc de hir 
yerde münasip bir söz söylemedi 
tni? 

Yalnız kurbağa 
E t i ile z iyafet 

Galvanfyi fizik ile alakadar olan 

herkes bilir. Calvanometr aletine onun 
-Çok şükür ki s(jyJcmedi. Çün - ismi verilmiştir. Galvani elektrik sa • 

kü onun sözlerini değiştirip söyle - hasında büyük terakkilere yol açan 
miye o kadar alışnuştım ki bir kere keşfini bir kurbağanın hacaklarında 
münasip bir söz söylem~ olsaydı, 

ı 
ben alışkanlıkla rene sözü deii~ _ yaptığı tecrübelerle öğrenmişti. Galva· 
tirecek hu sefer pot kırmıyn ben se· ni' nin hatırasına hürmeten Bolr>gne'-
bep olaeaktım. da bir ziyafet verilmiş ve biiyük ka~i-*-------------« fin bu meyanda J,ir de heykeli dikil -
5000 dolara miştir. Z iyafette sofraya se tirilen ye-

Tek bir gül rnekler şunlardan ibaretmif: 
Kurbağalı çorba, tereyağlı kurbağa 

bacağı , salçalı kurbağa ,beyaz kurbağa 
etinden Rus salataaı. 

Rokfellerin bin bir tane kıymetli çi· 

çekleri arasında bir gül ziraat mütehas 
s ıslarının bilhassa nazarı dikkatini eel· 

Taç giyme merasiminden 
istifade eden açıkgöz 

Ingiltere Kralının tetviç merasimin
de en ziyade Amerikalıların Londra
ya gelecekleri anl~ılmaktadır. Şimdi· 
den yapılan bir tahmine göre 20 bini 
kadın olmak üzere 30 bin Amerikalı 
Londra. İçin şimdiden biletlerini al
mışlardır. Kadınların çok oluşunun se 
bebi şudur: 

Erkekler i~lerini 15 gün müddetle 
terkedemiyecekleri için gitmerneğe ka 

rar vermişler. Fakat karılarının da yal
-: seyahat etmesini arzu etmedikle

rinden onlara birer arkadaş aramağa 
koyulmuşlar. 

Bu vaziyeti gören T ed Lakeusen 
isminde açık göz bir Amerikalı derhal 

Mart 25 

Sözün Kısısı 

Tavsiye mektupları 

İsmet llulusi -
- Mahdum bendeniz filfm dairenin 

filanca kalemine kaldırılmak istiyor. 
- Olabilir, orada münha! varsa gi

rer. 
-Gerçi dainiz lazım gelen tahkıka

tı yaptım. Münhalatın mevcut olduğu 
kanaatini edindimse de malumu alile
ridir ki mahdumun kabulii için bir za
tı zinüfuzun bir tavsiye mektubu ver
mesi icap eder. işbu mektubun tedari
ki zımnında tavassutu aWerin~ ricaya 
gelmiş tim. 

- Sizin bir dekerime var değil mi?ı 
- Allah bağışlasın, evet. 
- Kendileri henüz bekar nud1rlar?, 
- Evet henüz öyle, herhangi bir ta-

lip zuhur etmediğinden ııa§i kendisini 
başgöz edemedik. 

- Yazık, bir üfürükçüye gitseniz, ü
fürükçüden bir şirinlik nıuskası alsn
ruz. Kızınız bu muskaya sahip olur ol'"' 
rnaz kendine bir talip çıkıverır. 

- Latife ediyorsunuz Bayım, ben• 
deniz böyle hurafeleri pek sem'j itiba
ra almam. Esasen üfürükçü!ük kanunu 
mahsus ile menedilmiştir. 

-Ya, demek öyle. Yeni bir tek sua\ 
-Buyurun. 
- Üfürükçü şirinlik muskası verirdi 

değil mi? 
-Evet. 
- Zinüfuz dediğiniz kimse de tavsi• 

ye mektubu verecek; sizce bilmem, fa
kat bence muska ile ötekinın arasında 
bir fark yok. Bir sual daha ... 

-Buyurun. 
- Şirinlik muskasına ne için Iüzum 

görülürdü? Kendi çirkinliği, kendi ma
nasızlığı yüzünden koca bulaınıyanlar 
için değil mi? 

-Evet. 
- Tavsiye mektubu da kendi bilgisiz 

li&ri, kendi kabiliyetsizliği yüzünden i§ · 
bulamıyanlar, terfi edeıniyenler için • 
dir. 

- Pek öyle değilse de .. 
- Öyle öyle .. Değilse de demeye ma 

na yok. 
- Gerçi evet ama, biri hurafe. 
-öteki de sakat. 
- Biri kanunla mernnu. 
-öteki de ... 
Cebimden bir gazete çıkardını ve ~u 

yazıyı okudum: 
cDevlet Demiryollarına tavsiye me~ 

tubu götürmek yasak edilmiştir.• 
Ve sözümü tamamladım: 

- Öteki de şimdilik Devlet De.nıir
yollannda menedildi ama başka taratı 
larda menedilmesi de yakındır. TaliiDI 
ze küsün. Tavsiye mektuplan da şiriıı• 
lik muskala.rı gibi tarihe kanşacak.! 

İsmet Buli'tsi ............................................... "._.. ....... 
Biliyor musunuz ? 

1 - Alangova kimdir? 
2 - Türkiyede kaç türlü ekmek çı

kar? 
3- Bizde ilk Maarü Nezareti bana' 

yılda kurulın~tur? 

(Cevaplan yarnı) 

* Diinkü suallerin cevapları: 
1 - Yıldınm Beyazıt Nikboluci!l bÜ" 

yük askeri zaferi ı 396 da, Macarlara 
karşı kazanmıştır. 

2 - Milli büklımetin ilk olarak ka .. 
bul ettiği kanun Sayım vergisi kanu• 
n udur. 

3 - Şimdi Ankarada 1 7 bin 3 7 2 e~ 
vardır. -

re harp elbet günün birinde gelip ça- Bu usul mucibince, köylerde ni
lacaktır. Fakat, onun hiç bekıenilme- kah kıyılmadan evvel erkek kızı evine 
dilk bir zamanda geldiğini görmemizin alıyor, beraber yaşıyor, sonra beğen
ihtimali daha çoktur. Bu'1iin Avrup~- mezse geri gönderiyormuş. Bu sayede 
da cereyan etmekte olan hadiselere ha- 1 ~J sene zarfında 3j defa nikah tecrü
kılırsa henüz kımsenin harp karannı besi yapanlar ırannış. 

betmiştir. Bu güle eksperler 5000 do
lar kıymet takdir etmişlerdir. 

Bu çiçeğin tohumu ekildikten ancak 
beş sene sonra açmakta ve tek bir çi-

((iyi yol arkadaşlan temin eden idare
hane» isminde bir müessese açmıf ve ------
20 bin kadına paralan gene kadınlar Böyle briç oynanır mı ? 

vermiş ve mesuliyetj üstüne almayı gö Bu usulün kaldırılması köylü er-
tarafından tesviye edilen on bin ka- Dünyanın en meşhur briç meraklı· 

ziıne kestirmiş olduihınu gösterecek a- lı: ki · h' ' . 
çek vermekte imiş. Gülün kıymeti bu 
sebebten ileri geliyormuş. 

valye bularak, bu arada da 100,000 sı ve briç oyur.cusu kimdir bilir ın isi· 
dolar para kazanmıştır. niz? Cava sultanı . ı . tl t d"f ed'l B"t. d e en ıç memnun etmemış. ame ere esa u ı emez. u un ev 

Jetler için, har'be karar vermezden ev- ~;::::=:==:=:=:=:=:=:=:=:;:::;:=:;:::;:::::;::::=::=~:;::::;;:;:::;::;:::;:::::;:::::::;~~~~~=:.:::~;;;;:::;:;=::;::;:;::::=~:;;:~~ 

wl, hlllletmek rnecburiyetın. hisset- ı· s T E R ı· N A N ı· s T E R ı· N AN M At 
t ikleri bir hayli mühim me eJ~ vardır. • 
Onlar bu meseleleri halled·p b!tirme . 
d ikçe ha rbe girışmekten herhalde ka
çınacakla .. dır. Ve böyle oldu~u müd
detçe, İspanya harp sahnesind E'ki bu 
y<'n buhran da. devam edip gelen uzun 1 
bi .. buh r"'tı z·ncirinin yenı b!r halka-
5 ndan ıl. .. rct kalmaya m:ıhkümdur. 

Bir 2rkadaşm anlatlığına bakılırsa Haliında da sütten 
yün yapıhyormuş, fakat tabii süt pahalı geldiği için 
şimdi sun'i süt yapmıya çalışılıyormuş, bundan sonra 
kumaş imalinde kullanılan iplik bu sun'i sütten çıka -

IS TER INA N 

nlacakmış .. Fakat doğrusunu sorarsanız, biz içmek için 
saf süt bulamazken Holandalıların ihtiyar;larından fazla 
kalan bu madde ile yün yapmakta olmalarına inanma -
dık, fakat ey okuyucu sen: 

ISTER IN AN MA 1 
1\luhiftiıı Birgen L--------------------------------------------....., 

Bu zat dünyanın en meşhur oyun· 
cularını davet eder ve mutlaka muzaf· 
fer çıkarmış. Yalnız oyun esnasın~a 
artık briçi mükemmel öğrenen uşagı, 

k. 1 in masaların etrafını dolaşır, ra ıp er. 
ellerini görür, ve Sul~ana bildirirınıŞ· 
Oyuncular, bu işi bile bile göz yu· 
marlar, bile bile paralan kaybederler· 
miş. Birisi çıkıp Sultancı: 

- Sen mızıkcılık ediyorsun 1 de· 
mezmıt~ 



• • 
lspanyada Ingiliz ve 
Fransızlar da çarpışıyor ar 

Londra, 24 (A.A.) - Morning Post 
gazetesinin Cebelüttarik muhabirinegö 
re, halihazırda İspanyada 90,000 ecne
bi muharip bulunmaktadır. Bunlardan 
5 5, 000 i asi saflarında ça rpışmaktadıı. 
Bu askerlerin 30,"000 i İtalyan, 20,000~ 
Alman ve 3,000 i İrlandalıdır. Geri ka 
lan 2000 ıkişi hakkında malümat yok
tur. 

Tayyareler 
Hükumet lkuvvetlerile birlikte çarpı

şan 35,000 ecnebiden 1000 tanesi İngi
lizdir. İtalya, asilere motörlü kıtalar 
gönderıniştir. • 

Asiler tarafında 285 İtalyan ve 103 
Alman tayyaresi vardır. Hükümetçile
rin hizmetinde bulunan Sovyet tayya
telerinin mikdarı 200 dür. 

Parlamentonun feshini istiyen gazeteler Halkçılar 
cephesinin manevi sermayesinin tükendiğini yazıyorlar 

Paris, 24 (A.A.) -Radikal Sosyalist 
fırkasının eski katibi umumisı Bay Mil 
had, cEre Nouvelle» gazetesinde mem 
leketin reyini izhar etmesi için Mebu· 
san meclisinin feshini istemektedir. 

Ami du Peuple gazetesi, ezcüınle di 
yor ki: 

cHalkçılar cephesi kabinesi, manevi 
sermayesini tüketmi§tir. Fransayı is -
tikbalde artık Blum kabinesi değil, ııa
disat idare edecektir. 

Echo de Paris, cVakfe» siyasetinin öl 
müş olduğu rnütaleasındadır. 

Le Jour gazetesi, cClichy hadiseleri
nin selarnetbahş bir aksi tesiri olacağı 
nı ümit etmiş olan kimselerin hepsi de 
hayal inkisarına uğrarnışlardır.» diyor. 

Paris Midi gazetesi, kabinenin Bay 
Blumun zabıtaya karşı hiç blr tedbir al 
m.ıyacağını söylemesi üzerine yalnız 12 
kadar Radikal - Sosyalistin reylerini ı 

kaybetm~ olduğunu yazmaktadır. 

Halk partisinin beyannamesi 
Paris, 24 (A.A.) - Havas bildiri· 

yor: 
Fransız halk partisi dün akşam Pa • 

ris gazetelerine ve meb'usan meclisine 
daktilo makinesiyle yazılmış 70 say
falık bir muhtıra dağıtmı11tır. Partinin 
şefi jacques Deriot bu muhtırcıda, 

komünist partisinin Moskova hüku -
metinden mühim mikdarda para aldı-
ğını tesbite çalışmaktadır. ----------------.... ~ .. -------------------

mıqır?H 

ltalyan gazetelerinin mütaleası 
Roma, ~ı - <( Ciornale d'italia )), 

Belgrad'da:=i ltalyan-Yugoslav müza -
kerelerinden bahsederek diyor ki: 

Şurasını kaydetmek lüzumsuzdur 
ki, ltalyan - Yugoslav anlaşmasiyle a
çılan ve yalnız iki memleket nıünase
be.ı:-ine değil bütün Tuna havzasına 
ve Balkanlarda tatbik edilecek olan si
yaset Avrup3llın bu ınıntakasında her 
devlet için bir istikrar ve emniyet un
suru olacaktır. Bu siyaset hiç bir ihata 
maksadı takib etmemektedir. 

Bükreş, :!-! (A.A.) - Yugoslavya 
elçisi bugün hariciye nezaretinde An
tonesko'yu ziyaret etmiştir. Öyle zan

nediliyor ki, Yugoslavya elçisi İtalyan 

• Avr upa su!hu 
tehlihed.e ı i ? 

e K on t Cian()ı un 
seyahati 

* İtalya Harkiye Nazırı Kont Ciano 
Belgrada har~ket etmiştir. Bu seyahat, 

Kont 1 bir hayli zaman-
dan beri, Alman • 

Clanonun İtalyan diplomasi 
aeyehatl sinin Orta Avru-Rusyada üç idam 

kararı 
İtalya ve Arap 

hükumetleri ----·----------.-1 hariciye nazırı Ciano'nun Belgradı zi

pada girişmi~ olduğu muazzam taarru. 
zun bir neticesidir. Zevahir: ahval, 
Kontun, Belgratta, münhasıran İtal
yan - Yugoslav muallak meselelerile 
meşgul olacağını gösteriyor. Resmi a
jans haberleri de bunu teyit ediyorlar. 
Fakat haki!kat, şimdiye kadar araları 
açık olan İtalya - Yugoslavya devletle
rinin, silah1ı bir davada yanyana dö· 

Londra, 24 (A.A.) - Reuter ajan
sının Moskovadan öğrendiğine göre, 
Novosibirsk'de cereyan eden üçüncü 
Troçki davası neticesinde maznunlar
dan üçü idama mahkum olmuş, dört 
tanesi üç seneden sekiz seneye kadar 
muhtelif hapis cezalarına çarpılmış ve 
iki tanesi heraat etmiştir. 

Romanyanın milli bayramı 
Bükreş, 24 (A.A) -İyi malıln~at al 

makta olan mahafile göre kiıçük itilaf 
ile Balkan itilafı Haricive Nazırıarı ~ , 
Romanyanın milli bayranu münasebe
tile 15 Mayısta burada toplanacakıar· 
dır. 

Roma, 24 (A.A.) - Bay Mu3olini, 
Libyada iken Şamda çıkan Eicenireh 
gazetesinin direktörüne beyanatta bu
lunanı'k İtalyanın imperatorluk müslü 
man ahalisine karşı olan hattı hareketi 
ni bir 'kere daha kaydetmiş, Yemen e 
karşı İtalyan maksatlar.ı hakkındaki ş:ı 
yiaları yalanlam~ ve Halyanın bütün 
diğer Arap memleketleri gibi Yemenin 
de istiklaline riayet etmekte olduğunu 
bildirm~tir. ---------

YugoslavlJa 
B ulgaris/an 

Bir Yugoslav - Bulgar 
bankası kuruluyor 

Atina, 2·1 (Hususi) - Sofyadan 
bura gazetelerine bildirildiğine göre 

Yunanhl-:rın milri bayramı dostluk muahedesinin imzasından sun

yareti hakkında malumat vererek Yu -
goslavya'nın müttefiklerine malumat 
vermeksizin hiç bir şey yapmıyacağı
na dair teminatta bulunmuş ve esasen 
ltlaya ile Yugoslavya arasında henüz 
k ot 'i bir anlaşma aktedilmediğini söy
lt>miştir . ( Devamı 15 ind scyfada) 

Fabrika 
Atina, ~·l {Hususi) - Yarın Yu - ra Yugoslavya ile Bulgaristan nrasın -

nanltiarın milli bayramı olmak müna • daki iktısadi müna.sebetlerin inkişafını 
sebetile burada büyük bir geçit resmi temin için azami gayretler sarfedil - ~ 

Eğer yeni Türkiye için bit· timsal araftıak lazım ~se bunu düşün
meden söyliyebili.riz: 

Fabrika! yapılacaktır. mektedir. Iki memleketin büyük şe - 1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hirlerinde )'ugoslav - Bulgar ticaret Avrupalının kalemi şarkı ve Türkiyeıi ifade etmek için daima kafa -

sındaki sabit şekilleri çizer: 

Kalpten kalbe yol vardır 

odaları kurulmasına karar verilmiştir. 
Ayrıca bir de Yugoslav·Bulgar ban -

kası tesisi için müzakereler cereyan et
mektedir. 

VekilJ ~r Hey' eti toplandı 
Ankara, 24 (A.A.) - lcra Vekilie

ri Heyeti bugün Başvekil Isınet lnö -
nü'nün reisliği altında toplanarak muh 
telif işler Üzerinde görüşmelerde bu -
lunmuş ve bu işlere ait kararlar ver -
miştir. 

Defterdarlar arasında 
Ankara, 24 (Hususi) - Çorum 

defterdarlığına F atif maliye tahsil .,u
besi tahakkuk şefi Salih, Maraş def -
terdarlığına Manisa varidat kontrol 
müdürü Adil, Zonguldak defterdarlı
ğına Tunçeli deftereları Mehmet tayin 
olunmuşlardır. 

- .Minare! 
Symbolelerin kıymeti kalmadığı bir devirdeyiz. Hakikatler. vakı:ılar 

üzerinde yürüyoruz. Bunun için hayal ve timsal gibi kıymeLc;iz ölçülere 
itibar etmeden çalışacağız. 

Yeni Türkiye binasını çatanların düsturu şudur: Türkün cevherindeki 
kudretleri işlernek v~ onun sadece bir silahşor millet olmadığını isbat 
ederek medeni örnekleri göstermek. 
Beşer yıllık devrelcre ayrılan k alkınma planlarının hakikat olması bu 

düsturun ifadesidir. 
' Geçen gün büyük Ba~buğun cnut!ku• nu bilmem kaçıncı defa okurkf'n 
dört sahr üzerinde dur~ladım. Büyük Şef Milli Mücadelenin 0 dumanlı 
günlerini 1--aydederken Istanbulun ve yarı Anadolunun işgal sahaların
d~n dışarıd~ k~l?~ kısımlarında yer yer çıkan dahili isvanları işaret 
edıyor ve yırmı rkı noktada fışkıran bu irtica hareketıerinin nasıl has • 
tırıldığını anlatıyor. 

Daha bir kaç yıl oldu. 
O acı günlerin macerası henüz tarih olmıyacak kadar k:ıfalarımızda 

yaşıyor. 

Fakat hadiseleri ve tarihi önüne katan inkılap o kadar kuvvetli ve 0 

kadar sür'atli yürümüştl.lr ki daha on altı yıl evvel yirmi ik! noktasında 
ı tica ateşi yükselen Türkiyenb bugün kırk dört verinde son sistem 
fabrika hacaları yükseliyor. · 

Her fabrika bir §ehir ve her ıehir bir medeniyet tir. Biirlıau Cahit 
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~ B Otun Istanbul halkı 'e siıwıııularııuızııı ıııulıler{'lll nıl\dnv im lt ri <&::!:. 

hazırlıltlımz. Avrııp<ı \'C ı\nıer.kııdn en sun kal"i terrObeleri iknınl 
cdıJıııiş huluıııııı 
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Istanbul Balıkhanesi Tramvaydan 
Deniz Banka devrediliyor atliyan kalmadı,

Önunıüz.lckı Cumartesi ~üııüıırlcn itılınrcn 

M iLLi ve FERAH ıı nt-mnlarınd a hirden 
göatcıilecektir. 

Ayrıca: Mev~ıınin şahuıcrlcr şıılıtııc.•ri: Sınt:manın 3 hnrıl..ııliiıle yılrlızı lıırlcşi) or. 
Meşhur rcjı8iir ~Errıst Lubitaclı~ iıı eıı hiiyü.c filmi 

SEVIŞMEK ARZUSU 

GARY COOPER kazalar dacazaldt -ı MAR LEN Dir TRiCH 1 
___ , 

Zabıta tramvaylara durmadan ~mp 1 Bu ak:;.am l:.n buyul( 

binenler hakkında beledıye nız. mları· •• c E ll• K K A R TA ll A R tahyeyyaerceanve nı tatbika devam etmekE'dir. Emniyet T U R K 
Müdürü Salih Kılıç, düıl bu hususta sinema~ında • filmi 
gazetemize şu malUmatı 'erm ştır : ,JAJIES CAGN.EY. PAT fJ'BHIEN- 1\lAHGUEHITE LIDSAY (Fraıısızcn) 

- Tram\·avlarda bilhassa &abah ve 
'"' Mılyonlıırca halkın lrt:)Ccan ve tnK<1irle alkışlodı~ı bu fılmu WARNER Şirketi tnrofından 

akşan1 vakitleri ızdiham olmakt .. he> rkc::. 1,50 ııııl ro o c ola• ~arfolu n•uş. Aıııcı ıkııı ııı hııva. deniz ,e k ra kııv' etleri ştirnk etrııiştir, 
işine bir an evvel yetışeb!lınek ıç n av· Fılıncle ha\8 ınuharelılt rının Cil dchşdlisi, hınlerce kara, denız ve lıoınlıardımaıı tnyyo-
ni 7..anlanda tramvaya binn1ek Yalive- rcleri. pliioörlai. parLşut<.-uiN. soo sıs eııı h:up ve nıüdafıuı v•••hlurı görukccktir. Aynı 

,; zomaııılo ııeşclı. z<·vı.::lı bır a;k mcv-zuu. Numaralı biletleri e,vcldcn nl ınız. 

tindeka~aktadı~ ~pılante~·kerşirt ~~-~~~~~~~~~~~~~-~~~•••~-~~~-~~ 
ketin bu zamanlarda araba lr.ikdarırıı -

~,~ ... 
9 Nisan 1 

Mimar Sinan günü 

azaltmadığını meydana çıkannı§tır. PAR 1 S 
1937 SERGI Sf NE 

ATT 
Balıkhane 

Herkesin hayatı kendi ha) atımız ka. 
dar kıymetlidir. Küçiık çocuk'aL tehl! • 
keyi görmedikleri için, büyük,u de sa 
hırsızlık ve istical yüziınden arabalara 
atlama!kta ve hatta asıimaktadırlar. Bı: 
ölümün, hatta bir kazanın ıztırabını 
günlerce çe'kiyoruz. Tramvaya asılmak 
durmadan atlamak adet hiikmünu al . 
mıştı. Kazalar da bu yü7.dcn oluyor, 
yalnız aileler değil, bU.tün biı· ~ehir bu 
müellim kazaların ıztırabile günlerce 
üzüntü çekiyordu. Bu fena adeti orta· 
dan kald.ınnak istedik. Bütün polis me 

9 Nisan Mımar Sınan gıini.i şehr!
mizde büyuk merasım yapılacaktır. 
Merasime Güzel San'atlar Mimari Şu 
besi talebeleri, )Hihendis Mektebi ta· 
lebeleri, Halkevi üyelerı ve mimarlar 
i.stirak edeceklerdir. Merasirnde Sina
~ın eserleri ve ehemmiveti hakkmda 
söylevler verilecektir. Gece Halkevin 

Z~ııgin ve irlnrı:ıli prograınlaııııı 

hazırladı 

İstanbul Balıkhanesi bütün teşkilatıile Hazirandan itibaren Deniz Bank 
yolu ile İktısat Vekaletine bağlanacaktır. MüEhakat olduğu gibi bırakılacak, 
merkezde ıslahat yapılarak muamelatındaha seri ve mükemmel olması için icap 
eden tedbirler alınacaktır. Bu itibarla İktısat Vekilieti müfettisleri balıkha
nenin halihazır vaziyetindeki çalışma tarzlarını gözden geçirmek üzere İstan· 
bulda meşgul olmakta, alakadarlarla temaslar yaparak izahat almaktadırlar. 

Şehir işleri: 
Seyrü sefer kanunu projesi 

hazırlandı 
Seyrüseferin tanzimi ve kazaların 

önüne geçilmesi için Dahiliye Vekale
tince yeni bir seyrüsefer kanunu pro
jesi hazrlanmıştır. Avrupanın bir çok 
yerlerinde tatbik edilen seyrüsefer ka· 
nunu ve nizarnları tetkik edilerek vü. 
cuda getirilen kanun projesi çuk mü • 
him maddeleri ihtiva etmektedir. 

Şoförlerin ehliyetli olmalarına son 
derecede dikkat edilecektir. Otomobil 
sahibleri, kendilerini ve arabalarını, 

hatta şoförl~ini bir şahsı ahar namına 
sigortaya koyacaklardır. Otomobil bir 
kaza yaptığı takdirde bu sigorta para
sı, kaza geçirene verilecektir. Vilayet
lerde Emniyet Müdürlerinin riyase -
tinde birer seyrüsefer komisyonları 
teşkil edilecektir. Bu komisyonlarda 
belediyeden aza bulunacaktır. Komis • 
yonlar ceza vermek salahiyelini de ha· 
jz olacaklardır. 

Belediye Turizm ~ubesi müdürlüğü 

Belediye turizm şubesi müdürlüğü
ne Yataklı Vagonlar Şirketi memurla. 
rından Sernuh Yesari tayin edilmiş • 
tir. 

Floryada yeni intaat yapılacak 
Yaz yaklaştığından belediyenin e -

linde bulunna Floryadaki p)aj)arla. 
Yürükali plajının plajcılara yakında 
ihalesi yapılacaktır. Floryadaki yeni 
inşaata da yeni bütçe ile haziranda 
başlanacak tır. 

Kadıköy Su Şirketi murabhaaı 
Parise döndü 

Kadıköy Su Şirketinin satın alın -
ması için Paristen gelerek Ankaraya 
giden şirketin murahhası Menşe Nafi
a Yekaletile ilk temaslarını yapmış, 
şehrimize dönmüştür. Tema~lar iyi ce
reyan etmiştir .Menşe buradan Parise 
giderek yeni direktifler aldıktan sonra 
gelecek ve müzakereye devam oluna • 
cak tır. 
Belediye komiserliklerine helediye 

polisleri tayin er'ilecek 

Münhal bulunan belediye komiser -
liklerine, komiserliğe terfi imtihanında 
muvaffak olan polis memurlarının ta· 
yini tekarrür etmiştir. Şimdiye kadar 
bu suretle 6 tane belediye polis me -
muru komiserliğe terfi ettirilmi~tir. 
Diğer münhallere de kıdem sırası na • 
zarı dikkate alınarak tayinler yapıla • 
cak tır. 

Silivri belediyesi vilayetin 
yardımını istedi 

Adliyede: 
lmrah hapishaneti genitletiliyor 

lmralıda bir müddet evvel yapılan 
hapishane genişle~ilmekte, hapishane 
civarı imar edilmektedir. 

Bursa müddeiumumisi Cemi!, fs • 
tanbula gelmiştir. Büyükderedeki vi· 
!ayet fidanlığına, 5,000 kadar fidan si
pariş etmiştir. Bunlar, lmralıya götü • 
rülerek oraya dikilecektir. Bu işle, mah 
kumlar meşgul olacaktır. 

Hapishane genişletildikten sonra, 
lmralıya yeniden bazı mahkumların 
gönderilmesi muhtemeldir. 

Diğer taraftan, Zonguldakta çalış • 
tmlmak üzere oraya da bazı mahkum· 
ların gönderilmesi mevzuu iizerinde 
tet~ikat yapılmaktadır. 

Emniyet Müdürlüğü 
Müddeiumumiliğe müracaat etti 

Emniyet Müdürlüğü, müddeiumu .. 
miliğe bir müracaatta bulunmuştur. 
Meşhud suçlar kanununun tatbikın • 
dan sonra, suç i~leyen ve mahkum o
lan kimselerin, doğrudan doğruya ad • 
liyeye sevkedilmeleri ve duruşmaları 
yapılarak, mahkum oldukları cezaları 
dethal çekmeleri itibarile, bunların 

vaziyetleri Emniyet Müdürlüğünce 
malum olmadığından bahsetmiş ve 
müteakıb olarak suç işledikleri vakit, 
tesbit ve takiblerinde güçlük çekilme
mesi hususunda bir isteğini bildirmiş· 
tir. 

Bu istek de, bundan 1onra hırsızlık, 
dolandırıcılık ve mümaaili vak'alar 
suçlularının, duruşmaları bitince, 
müddeiumumilikce Emniyet Müdür .. 
lüiüne aönderilmeleridir. Orada re -
simleri alınacak ve adresleri tesbit o -
lunacaktır. 

Toplantılar : -Halkevinde Kadın şairler gece• i 
Cuma ıtünü ak~amı Eminönü Halkevinde 

bir •kadın pirler. eecesi yapılacaktır. Ge
ceye bütün Halkevi üyeleri, Üniversite tale
belerl ve halk davetıidlr. O gece muhtelif de
vlrlerdekl kadın şalrlerimlzin hayatıarı an
latılacak, eserlerı ve edebi kıymetleri tahlil 
edUecek ve muhtelif kadın .1alrlerden mün
tehap parçalar okunacaktır. Bundan sonxa 
bir de tanzimat edebiyatma alt bir gece ter
tip edilmesi düşünülmektedir. 

Bahçıvanlann toplanbsı 
Bahçıvanlar Oemlyetı sencUk kongresint 

Nisanın beşinde yaparak yeni idare heyetını 
seçecektir. 

\ 
i 

Silivri belediyesince satın alınması i · 
çin vi layetin yardımı istenilmiştir. 

Buz depolarının kazancı 
Belediyenin buz depoları için mali

yece istenilen kazanç vergisine hele • 
diyece itiraz edilmişti. Bu itirazı tet -
kik eden kazanç tetkik komisyonu buz 

murlarını bu ~le tavzif ettık. de Sinanın hayatı hakıkında bir konfe 

KÜÇÜK SEYAHAT: 

PARIS · MILANO • BELGRAD 

BÜYÜK SEYAHAT: 

Tramvaydan atıayanlardan belediye ~====~~:;::-::-:-:::::::=-:::==::! 
nizamlarının tesbit ettikleri ceza alını • 

P ARIS • LONDRA • NIS 
MONTEKAf\ LO • ROMA 

BERLIN - HAMBURG 
B0KREŞ 

LÜKS VAPURLAR 

Birinci, lkiuci, Oçtıncll mevkiler yor ve kendileri setbeSt bırakılıyor. Yal 
nız çocukLar veiilerine teslim edilmek 
için bekletiliyor ve sıra ile evlerine gön 

Emniyet Müdürü Salih Kılıç 
deriliyorlar. Bu işle sonuna kadar meş 
gul olacağız. Biz bu usulü tatbika baş
radıktan sonra traınvay kazalan göze 
çarpacak kadar azalmış, hatta böyle at 
Iamak yüzünden hi:ç bir kaza olmamış 
tır. Halkın da bu işte polise yardım et 
mesi, tramvaylara durmadan bınip in· 
memeleri lazımdı.r. Bu polisin işini ko 
laylaştırdığı kadar kendilerinin de Ei
zumsuz yere bir ceza görmemelerin~ 
yarar. Halkın tramvaylara intizamla i
nip biınmesi vatman ve bilelçilerin de 
muntazam çalışma1arını temin edecek, 
bunların dalgmlıkla kaza yapmalarına 
meydan kalmıyacaktır. İstasyonlard:ı 
durmayan vatmanlarla inip binenler ta 
mam olmadan hareket zili çeken bilet 
çiler hakkında da sıkı bir kontrol ya
pıyoruz. Bu gibiler de şüphesiz cezalan 
dırılmaktadır. Traınvaydan atıadtkiarı 
için para cezası alınmak üzere yakala
nanlardan hiç kimse bekletilmiş değil· 
dir. Söylediğim gibi yalnız çocuklar 
kara·kol mevcuduna göre velUerine tes 
lim edilmek üzere sıra bekletilmiştir. 
Halkın traınvaylara intizamla binip in 
mesi için başladığıınız bu harekete ga
zetelerin müzaıhereti beni mütehassis 
etmiştir. Yapılan neşriyat halkı ikaz et 
m~. üç gün zarfında tramvaydan atla· 
yanlar hiç kalmadı. denecek kadar a· 

Hava işleri: 
Havacılık hakkında konferans 'fafsil~t : N A T T A seyahat 

1 acentaları Galatasaray. Telgr. 
Dün saat lil,:30 da stanbul Erkek NATTA • Tel. 44913-44914 

Lisesi konferans salonunda Eminönü '~'--••••••••--ı.J 
ve Fatih kazaları ö~retmenlerine e -
mekli tayyareci Şakir Hazım tarafın -
dan havacılık hakkında bir konferans 
verilmişitr. Konferansta :mo e yakın 
öğretmen hazır bulunmuştur. 

Türkkufu sahası 

Türk Kuşu İstanbul şubesi için Ka· 
dıköyde, Zincirlikuyuda, Yenibahçede 
beğenilen sahalardan biri intihab edi
lecek, derhal tesisine başlanacaktır. 

Halkevine eklenecek bina 
ihale ediliyor 

Eminönü Halkevinin civarındaki ar
sada yaptınlacak olan yeni binanın 
planı hazırlanmış, şartnamesi tesbit e
dilmiş ve münakasaya konmuştur. 10 
nisan cumartesi günü binanın ihalesi 
yapılacaktır. Binada bir duş dairesi, bir 
• 
jimnasitk salonu ve bir konferans sa· 
lonu bulunacaktır. 

lindberg henüz KalkOtadan 
yola çı kmad i 

Bir haftadanberi meşhur tayyareci 

Lindbera'in Hindistandan şehrimize 
glemesini bekliyotuz. Hatta, kendisi 

latanbulda kalırsa misafir edilmesi için 

Perapalasta bir daire de ayrılmıştır. 
Fakat dün haber aldık ki Lindberg he

nüz Hindistanda Kalküta'nın bır şeh· 

rinde bulunmaktadır. 

-----...... ~ ...... _ .. ·---·-·~·---
zalmış tır. 

Tramvaylara hareket hclinde iken 
atıarnağı tamamiyle menetmek için ye
ni tedb1ı_,ler alınmıştır. Tramvaylann 
ön ve arka kapıları hareket halinde da
im kapalı bulunacaktır. Ön kapıları vat 
ınanlar, arka ıkapılan biletçiler kapata 
caklardır. Buna riayet etmiyen vatman 
ve lbiletçiler hakkında belediye nizam
Ianna göre para cezası tatbik edilecek· 
tir. 

Po/iste: 
Bir Çocuğun elleri ayakları başlandı 

Valide hanında çuvalcı Alinin iki ya 
şındaki oğlu Behram hanın bahçesi~· 
de oyun oynarken mürekkcpçi Hayrı~ · 
nin dükkanı önünde kaynıyan bir ma .. 
yi çocuğun üstüne yıkılmış, Behraıııın 
ayakları ve elleri yanmıştır. Behrarıı 
hastaneye kaldırılmıştır. 

N I ŞA N 
Edirnede (Edirne Postası) refikimizin 

idare müdürü Bay Ethem Şimtek ile Elw 
per Bay Alinin bemtiresi Bayan Rahiıne 
ile nifan merasimi akraba ve dostları ara• 
sında evvelki gün Edirnede yapılmıttır. 

Tarafeyne s .. detler dileriz. 
-IIIIIIII''~ .. IIIIIIIAttt• ••'' .... 

DOYÇE ORIENT 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedeiri pbeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* H er türlü banka it i * 
-
OSMANLI BANKASI 

iLA N 

-
Osmanlı Bankasının Galata lcıarei 

Mt.rkeliyesile Beyo~lu Şubesi vezne· 
leri, gelecek N'isanın 1 inci perşembt 
gOnOnden itibaren, a~a~tida yazı 1 

saatlerde açık bulunacaktır. 
Adi ı saat Y dan 12 ye kadıır 

günlerde : • 14 den lö,30 a » 

Cumart~sı ı • 9 d 12 ye • 
gtlnlerı : an . 
Mezktlr Bankanın Yenicami Şuhe~.1 

veznesinin açık bulunduJtu saat~~{~ 
aşa~da gösterilditti veçhile, ha 1 

ibka olunmuştur. 

Adi \ t' 9 1 16 ya kachtı" gtlnlerde 1 saa < an 

Cumartesi ı 
gtıııleri : • 9 dan 12 ye ' 

Bu akşam M E L E K sinPrnasında 
AŞK - MUSiKi - ORiJiNAL DANSLAR - ve ŞARKlLAR ZEVKLi HEYECANLI BiR MEVZU 

SON RUMBA 
Fransızca sözlü - Baş rollerde : 

JORJ RAFT ve KAR OL LOMBARD Silivri kazasının elektrikle tenviri 
isinde kaza dahilinde bulunan eski un 
fabrikasından istifade edilecektir. lda
ı ei hususiye malı olan bu fabrik.lnın 

depolarının kazanç temin edip etme • Ayrıca Paramount dünya haberleri. Yerlerinizi evvelden aldırınız. Telefon : 40868 

di~inin tiihkikine lüzum aörmüştü_u 1-.ı-----------1!111--------------~~------~~---··--·--·· 



Geredede debağhaneler Vizede bulunan kilisenin 6 ıncı 
şehir baricine çıkarıldı asra ait olduğu anlaşıldı 

• 
Geredecle yeni ya pılan debağhaneler 

Gerede (Hususi) - Belediye §ehir köyünde 130 avcı ve ~öylü~~ i§ti~a
içlndeki debağhaneyi şehrin dışında kile bir sürek avı tertıp edılmış, dort 
l'eni yapbrı1an modern ve sıhhi §eraiti gün süren bu sürek avmda .fS domuz, 
haiz debağhanelere naklettirmiştir. Bu 17 tavşan vurulınuştur. Av yapılan sa
sayede şehir daimi taaffünden kurtul- ha yüzde 50 meyill'i ve 800-1300 metre 
ınu~tur. uçurumlu sarp ve arızalı arazi oldu -
Ha~kevi temsi~ ko~u ~1r mü~amere ğundan bÜ av 9 yni zamanda bir dağ 

vermış, 3 perdelik bır pıyesle bır ko - h' e't" de olmuştur Bu sa _ 
d 

. . .. ~ _ G sporu ma ıy ın . mc ı temsıl etmış, musamere~ ere- . 
Gelilerden kadınlı erkekli bir çok da • hada geyık ve karaca çoktur. Av es -
Vetli hazır bulunmuştur. Evin avcular nasında bu hayvanlarasilah atılmama
kolu tarafından Mengen nahiyesinin bir sı şiddetle rnenedilmiştir. 

Radyo ile dünya 
Haberlerini 
dinleyen köy 
Samsun (Hususi) - Bafra budu -

duna yakın köy· 
lerimizden Dağ
köy oldukça ka • 
lahalık ve her 

Adapazarının su 
Projesi tasdik edildi 
Adapazarı (Hususi) - Adapazarı

nın temiz bir suya kavuşması için ha
zırlanan proje Sıhhat Bakanlığınca tas
dik edilmiştir. Bu işi takip etmek üze· 
re Ankaraya gitmiş bulunan beledıye 
rei1i Ahmet Faik yakında avdet ede
cektir. Su, Sapanca gölünün Adapazar 
cihetinden suyun 100 metre derinl i -
ğindeki vasi bir kaynaktan şehre ge
tirtilecektir. 

Trakyada ruam kalınada 

~eniliği derhal 
tatbik eden köy • 
iet·imizdendir. Bu 
köy öğretmenU -
lini muvaffaki • 
tette başaran Hi· 
~ayet köy halkını Edirne (Hususi) - Trakya bölge· 
te~vik ederek kö4 sinde yapılmakta olap ruam savaşı 
Ye bir radyo al • Köy muallimi muvaffakiyelle sona ermiş ve bu t'U· 

dırmıva muvaf • Hidayet retle bir çok hayvanları mahveden bu 
fak oİmuştur. hastalığın gizli kaynakları ortaya çı-

1\kimülatörlü olan bu radyo rnek • karılmış ve yok edilmiştir. 
tep bınasında her gece muntazam ola· · -·-~· · ·-· · · ·--
t'~k işletilınekte ve köylü de büyük olarak radyo işletmek ve dinlemek şe· 
bir hayranlıkla radyo neşriyatını din· refi Dağköye nasip olmuştur. Bu kö -
lernekt.eclir. Diyebilirim ki Samsunda yün her çebeke ile görüşülebilen bir 
~1cktrikten mahrum olduğu halde ilk de telefonu vardır. 

Çangırıda kostürnlü bal o 

Jlaloya bayanlar milli ko stümlerile İ§tirak ettiler 

Vize (Hususi) - Trakyanın en eski ve tarihi şehir -
lerinden biri olan Vize (H 770) tarihinde birinci Murat 
zamanında Kırklareli ve Pınarhisarın zaptından sonra 
Gazi Mihal oğullarından Hızır Beyin kumandasındaki 
Türk ordusu tarafından çetin bir savaştan sonra zapte -
dilmişti. Ovaya hakim bir tepe üzerindeki kalelerinin elfm 
harabeleri bakidir .. Vizeye (20) kilometre mesafede ka -
in (Pınarhisar) da T eoros nehrinin otuz sekiz memba ı 
bulunduğundan Dara Skitlerle olan savaşında bu nehre 
bir «abideıı dikerek üzerine (dünyada bulunan nehirlerin 
en güzeli) bu nehir olduğunu ve kendisi de insan oğul • 
larının en mutebet ve muhteremi bulunduğunu yazdır -
nı ı ştı. 

Nehrin bugün dahi ismi Tare suyudur, ve Karıştıran 
suyile birleşerek Ergeneye akar. 

Tarihte bu kadar ehemmiyetli olan kasabamızın bugün 
esaslı bir çok ihtiyaçları vardır. On dört bin lira varidatı 
olan Vize belediyesi bu dar bütçe ile kasabanın imarına 
yarar bir fetaliyet gösterememektedir. Kasabanın en başta 
su ve elektrik tesisatı ihtiyaçları gelmektedir. Sonra hari-
ta ve imar planları .. Kasabamıza yeni tayin olunan gt!nÇ 
kaymakam, eı;ki İpsala kaymakamı Nureddin Aynuksa 
yeni vazift:ye başladığı günden itibaren kasabanın bütün 
ihtiyaçlarını göz önüne getirerek bunların başarılması 
hususunda icab eden tedbirlere baş vurmuş, umumi mü -
fettiş General Kazım Diriğin ve vali Hasibin kendisine 
karşı yardımlarını çekrneğe muvaffak olmuştur. 

Bu cihetL: en önde kasabanın haritasının yaptırılması 
işi olmak üzere, kasahada mevcut Cumhuriyet meydanı -
nın tevsiine ve bu meydanın park haline getirilmesine ve 
bir anıt yaptırıtmasına :karar verilmiştir. Harita için bele
diyede bin lira mevcud olduğundan bu sene bu para 2000 
liraya iblağ edilerek harita işine hemen başlanacaktır. 

Bundan başka yeni bir Halk Partisi bina•ıı yapılması 

Vizenin Türkler tarafından alındığı tarihten kalma 
mabetierinden biri 

için de tahsisat temin edilmiş ve projeler hazırlanmtıtır. 
Bu sene yapılmasına imkan görülmiyen elektrik ve au işi• 
nin H~l8-:l9 senelerinde yapılması için :icab eden tedbirler 
alınmıştır. 

Kasabanın kenarında ve fırka binası önündeki meai • 
renin ıslahı Ye bahçenin tanzimi işine başlanmı~tır. 

Kasabamızın Kale mahallesinde ziraat memuru Lut • 
fullabm yeni yaptırdığı evin altında hir ki1i.e bulunduğu 
yazılmıştı. Bir kaç ay evvel bulunan bu kilisenin hangi 
devre aid olduğunun tesbiti için" umumi müfettiş General 
Kazım Dirik tarafından Arkeoloğ Arif Müfidin Vizeyo 
gönderilmesine lüzum gösterilmiş ve Vizeye gelen Arif 
Müfit yaptığı tetkikatta bu kilisenin G ncı aara aid bir Bi
zans eseri olduğunu bildirmiştir. İçten içe 6,50X6,50 
eb'adında vt- 2,()0' yüksekliğinde olan kilisenin içerisin· 
de Bizans devrine aid bazı çanak, çömlek parçalarile, he· 
nüz çiirHmemif iskeletler bulunmuştur. Bu islceletlerin ki· 
liseye gömülen papazlara aid olduğu zannedilmektedir. 

Bursa için be ş 
Yillık bir proğram 

haziriandi 

A fyon Halkevi temsilleri 

Bursa ( Hususi ) - Vilayetimiz 

umumi meclisi toplantılarını bitirmiş

tir. Hazırlanan beş yıllık iş proğramı· 

nın tahsisatı 1 milyon 280 bin liralık

tır. Senelik bütçe :!:>6 bin liradır. 
Yapılan programa nazaran 9:-l7 yılı 

zarfı~da Uludağda otel ve sığnak nok

sanları ikmal edilecek Bursa-Mudanya 

yolu asfalt olarak yapılacaktır. Bun

lardan başka Uludağ - Zirve, Orhanili

Harmancık, Bursa - Mustafa Kemal

paşa, Yenişehir - İznik, Orhangazi - İz
nik, Karacabey • Boğaz, Çekirge - Yi

ğitali, Sölöz · Karsak, Çobanlar :Tav· 

şanlı, Çinli Hasan paşa yolları da ya· 

pılacaktır. 

Ayrıca bir fidanlık, bir koşu yerı 
vücude getirilecektir. 

938 yılında ise İznik gölünde ikinci 

bir motör daha tahrik edilecek, Ulu -

dağa iki aığnak daha yapılacaktır. 

939 yılında ise gene Uludağda bazı 

yenilikler yapılacak ve dllğda yazlık 
dağ evleri tesis edilecektir. 

Afyon ( H:.ısu -
si) - Halkevi .U:JG 

1 ya nisbet le :ri de 
1 daha fazla temsil 
verecektir. Yeni 
yılın ilk temsilleri • 
ne baş lan mı ş tır. 

Geçen gün temsil 
edilen Akın ve Kar· 
tal piyesleri, sahne· 
nin mutena dekor .. 
ları, sahnede görü -
len muallimlerin 
muvaffakiyeti halk 
tarafından alkış -
lanmıştır. Temsil -
krden sonra milli 
ve mahalli zeybek 
oyunları yapılmı.ş, 

musiki kolu tara -
fından halk türküleri 
sil edilmiştir. 

Afyon Halkevi iiyeleri bir temo;il esnasında 

çalınmış ve okunmuştur. Kartal piyesi iki defa tem-

KÜÇÜK MEMLEKET HABERLERI =~ 
Az gelirli kazalarda belediye ı Geyve inhisarlar idaresinde tayinler 

te.tkilatı kaldınlacak Geyve inhisar _ida!esi yaprak . tüt.ün ve 
Geliri on bin lirayı bulınıyan bütün kaza- ı ziraat memuru Şuk:U Karayiğit Izınite, mu

lar belediyelerinin lMvedilmesl hükiımc~ hakemat memuru Ismaıı Vural I{andlreye, 
muvnfık göriılmüştür. Az gellrll belediyelerin tahrir memuru Mehmet Gündo~du ambar 
hiç blr Iş yapamndıkl:m görüldüğünden bu memurluğuna tayin edllmi§lerdlr. 
gibi teşkllfıtın lüzumsuzlu~u anlaşılmıştır. • · -·~·--
Belediye tesklHitı kaldırılan yerlerde kôy ka 
nununun geniş ve taydalı hükümleri tatbik o 
lunacaktır. 

Şite Belediye Rei<~liıi 

Çangırıdan yazılıyor: Halkevi faaliyetine devam etmektedir. Vali B. H. 
lı~görenin himayeai altında Bozkurt spor kulübü menfaatine bir balo ve· 
~illlliştir. Baloda bayanlar etki Türk bayanlarınm kıyafetlerile hazır bu • 
lu_n rn u ş lardır. 
1 

Baiodan başka öğretmenlerde bir müsamere vermişlerdir. El ve ev iş
bti sergisinde mükafat alan Nebile, Hacer veFatmanın mükafatları Halk 

~i salonunda merasimle tevzi edilmiştir. 

Beş senelik proğramda okul işlerine 
100 bin, yollara 1 milyon :JO bin, zira· 

- at işlerine :G bin lira ayrılmıştı. 

Şile kaymakamının ayni zamanda Bele
diye relsliğinl yapması heyett vekllece karar 
altına alınmış ve VllAyete blldlrllmlştlr. 

Traky:ı İktı'iat Mü~avir Vtkfıleti 
Edirne, fHususi) - Pamuk l~lerlnc me -

muren I~dıra giden Trakya umumi mü
fettlşlll:l İktısat Miişavlrl Şükn1 Kasnp o~
lunun uzun bir müddet orada kalmnsı ihti
maline blnnen İktısat Vekiiletl mürakıp ko
mlserlerlnden Mahmut vardıırın müfettlsllk 
müşavlr vekiılet1ne tayin edilmiş, şehrlmlze 

Gazeteleri~ 
~~- Okurken 

JIABER - Komik Fahrı öldü. 
'"'4 

1. - Dünkü gazetelerin po 
lı Stitunlarında okudum 

a.:;an Bey .. 

P•zar Ola Hasan Bey Diyor KI : 

... Beyoğlunda oturan bir 
kadın fazla içm~-

. . .• Caddeden geçerken: 
eBu sokaklar bana dar ge· 
liyor!• diye basmı~ narayı!. 

Hasan Bey - Sarho§ ol· 
d uğu ha lde nasıl olmuş ta 
doğnı dürüst bir laf söyli
yebilmJi .• 

gelmiş ve vazifesine ba~ıamıştır. 

Edinıe VUa~·et tncümeni :ıtDiıld:ırı 

Edirne. (Hususn - Vilfıyet eııcümenl azn
lıklnrınn Funt Uzan ( CKavakhl Hatlee De
mlray (Edirne) All Rıza (İpsala) Ar!C (Ke
~an) seçilmişlerdir. 

Kütahyada belediye enrümeninin k:u:ırlan 

Kiitahyadnn yazılıyor: Bell'diyn cncüınc

n! muclbi memnuniyet kararla:: verm!c:tir. 
Kahvelerde ka~ıt oyunları ka!dırılmıştır. Her 
vatandaş türkçe konuşacaktır. Konuşını -
yanlar tesbit "lunnrak kendilerinden he.~er 

lira ceza alınacaktır. Tekerrıiriinde -bu ceza 
tetdit edilecektir. Yen! bir mt>ktep vc,ptırıla
eaktJr. Yeni açılan caddeye yüzlerce ağaç dl
kllecektir. 

- Öleli epey oldu. Her tarafa ha 
her gi-tti. Muharrirler yazılar yazdı 
:lar. Acaba dirilip, yeniden mi öldü? 

CUl\llll..'RİYET - Silahları bırak 
ma trajedisi. 

- Komedi desen daha doğru olur. 
AÇIKSÖe- Leylek - Kartar mu

harebesi. 
- Kurtlar, ku~lar da insanlara ba

ka baka bu hal<> geldiler. 
AKŞAM -- Balı'ktnn alınan resim

ler kaldırılacak. 
- Balıkların resim verdiklerini 

hiç i~itmemi~tik. 
AÇIKSÖZ - Çürük çorap imali

ne meydan verilmiyecek 
- Desene çorapç_· ' <ır başımıza ar

tık çorap öreıniycce4dcr. 
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Hazine Trakya şeker şirketinden 
850 bin lira istiyor 

Hazine ile Trakya şeker şirketi ara-ı tane verdiği bu pirinçten kahve el de
sındaki 830,000 liralık davaya, lstan - ğirmenlerinit muhtellf kimselere, ibu 
bul ikinci ticaret hakyerinde dün ba -
kılmıştır. 

Duruşmada, davacı hazineyi avukat 
Seraat Zeki ile Rifat Ahmet, dava e -
dilen şirketi de lsmail lsa, Mehmet Ali 
ve Şevket temsil ediyorlardı. 

Dünkü celsede, şirket avukatları: 
:(Biz tasfiye yapacağımız zaman def -
!erlerimizde maliyeye borçlu bulun -
duğumuza dair kayıt yoktu. Dolayı -
sik kendilerine tebligat yapmadık. u
mumi şekilde yapılan tebligattan son -
:a da, hazine, kanuni müddet zarfın -
da müracaat etmedi ve bu suretle bu 
alacak olduğu mevzuubahs para, mü
runr zamana uğradı.» demişlerdir. 

Buna karşı hazine avukatları, bu a
lacağın vergiye değil, bir mukaveteye 
müstenid bulunduğunu; tasfiye dola
yısile bu alacağa dair hazineye ihbar 
yapılmadığını; işde müruru zaman ol· 
maması lazım geldiğini söyliyerek, 
1936·604 numaralı bir davnda verilen 
kararı bu hususta noktai nazariarını 
teyid edici bir misal olarak göstermit
lerdir • 

Bunun üzerine de şirket avukatları, 
<(bizim öğrenmek istediğimiz de buy -
du. Bu bir vergiden mütevellid borç 
değil, doğrudan doğruya Q'lukaveleye 
müstenid :bir alacaktan mütevellid 
borçtur. Ve biz, bunun müruru zama
na uğradığını iabat edeceğiz» yollu mu 
kabelede bulunmuşlar, bu hususta 
rnühlet istemi~lerdir. 

Hakyeri heyeti, istenilen muhleti 
vermit. duru~manın devamını 28 ni -
~an saat 15 e bırakmıştır. 

Kahve değirmeni çalanlar 
mahkemeye verildiler 

arada bir kaçını da leblebicilere sat -
ttm 1)) demiş, hazırlıktak i ikrarını, taz
yikten bahisle, inkar etmiştir. 

Rifat; Halidie Mustafanın bu işde 

hiç bir ilgileri bulunmadığını söyle -
miş, on1ar da «biz, hiç bir suç işleme -
dik hı yollu ifade vermişlerc.lir. 

Hakim Salahaddin Demirelli, Rifatı 
tevkif etmiş, Halidie Mustafayı salı -
vermiş ve davacı Osmanla çalınmış 
malı satın aldıkları iddia olunan Ya -
şar, Koçu ve Aliye; şahid Leonla 1538 
ve HH8 numaralı polislere tebligat ya
pılmasına, suçluların sabıkaları olup 
olmadığının sorulmasına, yaşlarının 
tahkikine karar vermiş, duruşmayı 2 
nisan saat 10 a bırakmıştır. 

Bir kadm1 175 kuruş için 
öldüren adamın muhakemesi 
Bir müddet evvel Kuşdilindeki me

zarlıkta bir kadını cebinde bulunan 
175 kuruş parasına tamah ederek öl -
Clüren Hüseyjnin yakınan ağır cezada 
muhakemesine ba~lanacaktır. Hüseyin 
tevkifhaneye gönderilmiştir. 

Ayşenin çocuğu nasıl düştü ? 
Çatalcanın Burgaz köyünde Musta· 

fa oğlu Ahmet, jandarmaya aiderek 
karısı Ay~e hakkında şikayette bulun
muş, jandarma tahkikata başlayınca 
Ahmet karısı Ayşe de kocasından 9i· 
kayetci olduğunu söylemiş ve: 

- Beni kocam, ağzımdan kan ge
linceye kadar dövdü. Sekiz aylık ço -
cuğumu düşürdüm .. demiştir. 

Ahmet ise, çocuğun kendiliğinden 
düştüğünü ve karısını dövmediğini 

söykmiştir. Işe müddeiuınumilik el 
koymuş ve çocuk mezardan çıkarılmış
tır .Bu karışık. iş tahkik edilmektedir. 

Kantarcılarda Oıımanın atöyleııin • 
den pirinçtcn yapılmış bir çok kahve 
el değirmeni çalmaktan suçlu Rifat ve • 
bu suçta iştirakleri olmaktan suçlu Ha-

.. 
Silivride Hasam yarallyan 

HaJil mahkum oldu 
Silivride Hüsmen oğlu Hasanı, göğsü 

lidle Mustafa, dün müddeiumumilik • nün dört yerinden yaralamaktan suçlu 
ce Sultanahmet ikinci sulh ceza hakye- rençber Halil, İstanbul Ağır cezasında 
rine verilmişlerdir. . ,dün adiyen cerhten iki ay, on gün hap 

Hakim Salahaddın Demirelli, jan - se mahkıim olmuştur. Vakanın sebebi, 
darma refakatinde getirilen bu üç kişi- ,Halilin koyunlarının Hasanın tarlasına 
nin sorgulannı yapmış, Rifat; kendi- girmesi im~! 
sinin Osmanm tölyesinde doğramacı ---------
olarak çalıştığını, Osmanın bir müd - İngiliz Konsoloso Emniyet Müdürünü 
dettir ücretini vermediğini, borç!andı- ziyaret etti 
ğını ve para yerine değirmen vermeği 
teklif ettiğini söylemiş, «bunun üzeri
ne bir partide 9 ve ikinci partide 21 

Ingiliz konsoloso dün Emniyet 
Müdürü Salih Kılıcı ziyaret etmiş, ya
nm saat kadar görüşmüşlerdir. 

------· .,--~-m~ 

ISLERI 
Okuyucularıma 

Cevap/arım 
cBay Atıf Kuni- a: 
ıs yaşındayım, 40 yaşında bir ka

dını seviyorum, diyen bir erkek ya 
latifc yapmakta, yahut ta gayri ta -
bii teşekkülde dlduğunu ilan etmek
tedir. Her iki taktirde de kendisi gi
bi latüeci veya gayri tabif düşünüş
te bir ailenin içine düşmüş olmasın -
da fevkalildelik görerneın. 

A, çocuğum, 40 yaşında kıza sa -
hip bir annenin en aşağı 60 yaşında 
olması Hizımgeldiğini, 60 yaşında 
bir kadında da bahsettiğiniz hisle -
rin tabiaten kalmamış olacağını n~ 
den düşünmediniz? 

* 
ŞiŞliden yazılmış Peride imzah blr 

mektupta deniliyor ki: 
- Henüz on sekiz ya~ındc. güzel 

bir kadınım. Fakat hayntımdan 
memnun değilim. Halbuk: kocamla 
scnelerce sevişerek evıendik Hep 

kavga, kıskançlıkla ömrümüzü tü -
ketiyoruz. Ondan rica etmiştim, ba -
na hayatını anlatınıştı. Şimdi, bu • 
nun tesiri ile o1acak, onu yalnız bı
rakmak istemiyorum. Onu her şey • 
den kıskanıyorum. O da beni kıs • 
kanıyor. Bazan çıldıracağım gelt • 
yor, ne yapmalıyım Teyzeciğim?.-

* Bence kocalarının ve kendilerinin 
kar§ılıklı ifıkaydilerinden şikayet e
denler te13şlarında daha haklıdır -
lar. Aşkın bittiğini gösterir, klskanç
lığı doğuran his, sevmenin ve sevi • 
len şeye mutlak bir temellük arzu -
sunun, elden kaçabilmesi endişesinin 
azami hadde varmış olmasıdır. Bu • 
nunla beraber ifratı iki tarafı da ra
hatsız eder. Sebcbiye~ vermemek su-ı 
retile hafifl'etmek daıma ve zaman
la mümkündür. Bu his, yaş ilerle -
.dikçc karşılıklı bir emniyetc inkılfip J 
edecektir. Fakat esas araştırılınca bu 
emniyet hissi de biraz lfıkaydiyı 
anlatır, yaş geçmiş, ateş soğumu~ • 
tur, kül tutmak üzeredir. TEl'ZE 

SON POSTA 

Otele giren manda 
Bir arkadaş anlatıyordu: 
- Amerikada çıkan gazetelerden bi

rinin istihbarat müdürü, muhabirieri 
etrafına toplamış. Onlara iş hakkında 
bazı direkHfler vermiş .. Bu arada de -
miş ki: 
Eğer bugün bir köpeğin bir insanı 

ısırdığını görürseniz bunu bir hadise 
telfı'kki edip yazmayın. Eğer bir insa· 
nın bir köpc~i ısırdığını görürseniz 
bunu derhal yazın. Gazeteye yazılmıya 
değer hadise işte budur. 
Başka bir arkadaş elindeki gazete -

den bir serlevha okudu: 
c Bir manda bir otele girmiş-. 

- Arnertkada çrkan gazetenin istih
barat müdürü burada olsaydı da bu 
serlevhayı görseydi. Her halde beğe -
n irdi. 

Lafa karıştım: 
- Hayır, dedim, beğenınezdi. 
-Niye? 
Bir insanın bir ahıra girıp orada ya

tıp kalkması belki bir hadisedir. Fakat 
bir mandanın bir otele girip orada kal
ması bir hadise olamaz. 

-Niye? 
- Çünkü benj.m bildiğim öyle otel-

ler vardır ki bu oteller gerek şekli, ve 
gerekse kiri pası itibanie ahırdan 
farksızdır. Ahırdan farksız olan bir ye
re de bir mandanın girmesınden daha 
tabii bir şey oıamaz. 

• 

_...... _.... .. _..._.... .. ·- ·------
Ticaret Odası süt işi 'için 

bir rapor haz1rladı 
Sütçüler ihtilafını tetkik eden tica -

ret odası tetkikat dairesi bu husustaki 
raporunu hazırlamıştır. Rapor idare 
heyetinden geçirildikten sonra beledi
yeye verilecektir. 

Müstahsiller kendilerinden katıksız 
olarak alınan sütlerio kaymakları alın 
dıktan sonra su vesaire ilave edilerek 
halis süt diye satıldığından Vf'! eldeki 
talimatnamenin tatbik ~dilerek bu ha
lin bir türlü önüne geçilemediğinden 
~ikayetçidirler. 

Ticaret cxlası raporunda mevcut ta
limatname aynen tatbik edildiği tak
dirde bu ~ikayetlerin önüne geçileceği 
ve halka halis süt içir~ek kabil olaca
ğı tebarüz ettirilmektedir. 

Diğer taraftan halen bir cemiyet ha 
linde bulunan süt müstahsilleri ile, sa~ 
tanlan ayrı birer cemiyet halinde ça • 
lışmak üzere yapmakta oldukları te -
şebbüslere devam etmektedirler. -············ .. ··· .. ·······································• 

~~ev si min modellerinden 

Düz bir etek üzerinden sade bir bluz. 
1\ [avi üzerine lacivert yaka konulmuş
tt.r. Bu yılın modasındaki ana çizgiler 
bıı elbisede bariz bir -şekilde görülmek
tedir. Omuzlar geniş, reverler enli ve 
sivri uçlu, kol un diğer kısımları düz ve 
dar. Sentür yakanın renginde deriden
dir. Blozun etekleri hafifçe kloştur:. 

Mart 25 

Yeni bir ticaret: Deniz 
diplerinde Balina 

mezarlıkları aranıyor 
~------- * ~ 1fl. --------. 

Balina balıklan öleceklerini hissettikleri zaman Okyanuaun ücra 
bir kö1esine .çekilirler ve orada tam bir sükünet içinde ruhlannı 
teslim ederlermİf. Bu mezarlıklarda büyük miktarda Balina eti, 
kemiği Ye yağı elde edilmİf, .. blıp çıkanlmı§br. ltJalyanlar 

Balina yağmı petrol niyetine kullanıyorlar 

Balina karada 

Balina balığın& olan rağbet ~imdi her 1 ra bu memleket ihtiyacını meınlektd 
zamankinden fazladır.. Balina balığı dahilinde temin eylemeği kararlaştır ' 
avcılığı çok karlı bir iştir. Srın seneler mıştı. Petrollu maddelerin yerine kai~ 
içinde balina balığını kolayca avlaınak olmak üzere balina balığı yağların~ kul• 
için küçük çapta busust toplar imal e - lanmağı düşündü. . ~' 
dilmiştif. Fakat meraklılar bu usulü Terre de Feu civarında bulunan rtaı-
beğenınemektedirler. Onlar zıpkını yan balıkçıları vatanın ihtiyaçlarını t&c 
tercih eyliyorlar. min için seferber hale sokuldula~. ., 

Balina müstahzaratı ile meşgul bir 1936 senesi nisan ayında İngı~.ıı~~(J 
Danimarka müessesesinin neşrettiğı ra- Shetland adaları civarında üç ~u~ 
pora göre 1936 senesi içinde sırf zıp~ın balina mezarlığı bulmuşlardı. .. Bır !t~ 
ile 1000 balina öldürülmüştür. 'l'op ile yan şirketi bu mezarlıklardan bırı 
ancak yüzde iki nisbetinde bır fazlalık 4,0?0,000 lirete satın aldı. Ayni zam:: 
elde edilmektedir. Son seneler içinde da Halyanlar Groenlandda bulunan 
balina avcılığı ehemmiyetli bir safha- kiz balina ?lezarlığını da satın aldılar. 
ya girmiştir. Balina balığı avcılığı bu- Hemen !talyan vapurlan buraıa.ıın 
kukundan bahsedilmeğe başlanılınıştır. yollarını tuttular ve Napoli IimanınSI 
Münazaalar baş göstermiştır... bol bol balina yağı taşımağa başladı1at4 

Balina mezarlıkları İ§lendiktcn sonra bu yağ Habeşist~na 
Mütehassıs filiınlerin yapmış olduk - gönderilmekte, orada da petrol yerınf 

ları tetkiklere nazaran balina balıkları kullanılmakta idi. 
öleceklerini hisseyledik leri \'akit Ok- İtalyan kimyagerleri bu yağdan ko~ 
yanusun ücra bir sahiline çekilirler ve kusuz ve çok kuvvetli ışık veren b J 
orada tam bir süktınet içinde ruhlarını nevi petrol istihsal ey1emeğe muvnffa 
teslim ederlermiş. olmuşlardır. o. r. 

Gümrük işleri: 
Balina mezarlıkları ~mekie müba

lfığa etmiş değiliz... Hakiknten ba:ina 
mezarlıkları vardır. Ve balın~ mezar -
lıkları müzayedeye bile çık~rılmakta - Gümrük memurları için yenı 
dır. Geçen yıllarda bu me1.arlıklardan elbise yaphnldı 
biri tamam: 6,800,000 franga satılmış- Gümrük muayene memurlarına y&' 
tır. ni biçimde elbise ve kasket yapılınıştıı'ı 

İlk balina balığı mezarlığı 1922 se - Bunlar gri renktedir. Memurların ,,.
nesinde Shetland adaları civarında zife esnasında kasketleri başlarında "'' 
keşfedilmiştir. Denizin üze!"inde geniş pardesü biçimindeki ceketleri üzerle 11 

Ve kalın yağ tabakaları balina balığı rinde bulunacaktır. 
mezarlığının bulunduğunu göstermek- nıı& 
tedir. Bu yağ tabakalarını gören kap - Gümrük ve inhisarlar müstqarı 
tanlar evvelemirde deniz altında pet- telkikieri 
rol bulunduğuna zahip olmuşlardır. Gümrük ve lnhisarlar Vekale~ 
Mühendisler tetkikat ve taharriyata - J bı-
koyulmuşlar ve petrol kuyuları yeri- müste~arı Adit dün öğleye kadar 

0 
' 

ne balina balığı mezarlığı meydana sarlar Umum Müdürlüğünde ıneŞS~ll 
k t b k Ü b. • ıeı·kk· olmustur. Müste~arın ne!dinde ınüdıı 

çı .mış ır ve u eş ır nımet a ı ·. . .• . . . .... ·~ 
edılmiştir. muavını ve mufet;t:ışleı\n ıştllrakı :J , 

Bu mezarlıkta yüzlerce balina balığı bir toplantı yapılm1ş, muhtelif ınese • 
ölüsüne rastgelinrniştir. Shet1and ada-· )eler etrafında görüşülmüştür. Mii~~~ • 
ları civarı soğuk rnıntakad!r. Balina - şar öğleden sonraki vaktini Gümru . 
lar soğuk ve tuz içinde mükemmel bir ler Başmüdürlüğünde geçirrııişt~t• 
surette muhafaza edilmiş1erdlr. Cürnrüklerin yeni şekilde çahşrrıasa 
.~~radan ~ağlar kad~r ~al~na eti, ke- başladığı bir kanunusaniden itibare~ 

mıgı ve yagı elde edılmıştır. Ve ba .. 1 k d . Id öu rnocb 
ctarzı cedih rnadenden 600,000 İngiliz son gunbe.re la ar vkermd ış 0 

U co 

lirası kar d'lın' ı· 1 man tes ıt o unma ta ır. e ı ı§ ır ... 
Bu mezarlığın keşfindenberi herke -

sin gözleri dört açılmıştır. Ve herkes IJnlversitede: 
balina mezarlığı aramağa koyulmuş · Profesör Debre Parise dönüyor 
tur. Yinni mezarlık meydana çıkanı - Tb fa• 
mıştır. Bunların çoğu Dammarka hü _ Dün akşam saat 17 de Paris ı rol 
kumeti arazisi dahilindedir. Groenland kültesi profesörlerinden ve Akade • 
Danimarkaya tabidir. hasından Profesör Debre ikinci konk• 

Jan Mayen ve Kergulens adaların - feransını verm:ştir. Konferansta re 
da da balina balığı mezarlığı bulun - tör ve Tıb Fakültesi dekanı ve profe• 
muştur. sörleri ile bir çok tanınmış doktor~af· 

f l"k ·ı dın-Habeşistan muharebesi ve balina bulunmuştur. Kon ernns a a a J e 
balıkJan lenmiş ve profesör rnüteaddid defalar 

Habcş harbi dalayısile İtalyaya kar- alkışlaiımıştır. Profesör Debre bir kaÇ 
şı zecıi tedbirler tatbik edildikten son- gün sonra Parise avdet edecektir. 



Eftalya iyileşiyor Mussolininin T rab .. us seyahati 
Do': forlar meşhur muganniyeye hali likırdı ettirmi
yor.ar, fakat etrafındakiler bir J.caç ay sonra kendisini 

sahnede dahi görebileceğimiz fikrindeler 

• • 
Ingiliz- I talyan münasebatını 

-Ölmüş! 
- Hayır ... Kanser ameliyatı geçir -

miş! 

- Kanser değil, kalbmiş ... 
- Kalb değil, karaciğermiş! 
- Karaciğerleri sağlarnmış da, böb-

rekleri bozuk.muş!. 
BütUn bu rivayetler ortalıkta dola -

tıyor, ve alakadarlar birbirlerine me -
rakla soruyorlar: 

- Hangisi doğru? 
V e nice m mandır sesini değil, adını 

bile duymayışımrzın, yuzunu değil, 
resmini bile görmeyişıiınizin sebebi ne
dir? 

* Kapıyı açan hizmetçinin: 
- Bayan Eftalya evde mi? Sualime 

ce\'et!» cevabını vermesi, rivayetlerin 
en kötüsünü tekzip ediyor. 
· Kara bir haber almaktan kurtulma
nın ferah nefesini alarak içeri giriyo -
rum. 
, Beni karşılıyan orta yaşlı bir .zat: 
• - Buyurun, diyor, fakat maalesef 
görüşemiyeceksiniz! 

Ve beni salona geçirirken ilave edi -
tar: 

- Doktorlar menettiler! .. 
l Salonun penceresinden, apartımanın 
Sokak ~kapısı önünde aynıyan küçük, 
tombul bir kızcağızı göstererek: 

- İşte, diyor, EftaJyanın bu hale 
ilü'5mesi hep bu küçüğün yüzündendir! 

Hayretle soruyorum: 
-Sebep? 
Muhatabım, bana uzattığı sigarayı a

teşledikten sonra, deniz kızı Eftalya -
nın. aylarca süren ve muhtelif riva -
tetlere yol açan hastalığının macerası
nı anlatıyor; ve hem merakınıı, hem 
son cümlesinden doğan hayretimi gi -
tieriyor: 

. - Bundan sekiz ay kadar evvel, kol
tuğunda ibir ur peydahlanm:.ştt. Ame · 
liyat Jcap etti. Bu ameliyat bittab: onu 
hayli sarsmıştı. Tam kendisini topar -
lıyıacağı sırada, göğsünde çıkan bir çi
banın yarılması Hizım geldi. Bu ikinci 
ameliyat, zavallının zaten hasta olan 
kalbini büsbütün zayıf düşürdü. Ve 
bala tabii halini bulamadı. Mutlak bir 
lstirahat lı1zım. Fakat doktoru diniiyen 
kim? Kendinde bir parça kuvvet bulur 
bulmaz, ütü ütülemiye, hatta süpürge 
Güpürmiye kalkışıyor. Dehşetli titiz ve 
tez canlı ... Bir yerde oturamıyor. Vara 
yoğa sinirleniyor. Bu yüz~en de tabii 
batine bir türlü ka~mıvor; krizler· 
C:len kurtulamıyor. .. • 

Mesela bir hafta evvel atıattığı son 
krize, az evvel gösterdiğim çocuk se -
bep oldu! .. 

Onu çok seviyor. Varsa Ayşe, yoksa 
~yşe ... 

Muhabbetinin, söylenildiği gibi 
kalble bir alakası olmadığı için buna 
bir şey dediğimiz yok... Fakat geçen 
hafta, biraz kendini iyi hissedince, ço
cukla çocuk gibi oynamıya kalktl2mış ... 
(25) kiloluk çocuğu kucağına almış, 
top gi.bi havaya atıp 1utmuş. Hüla5a, 
onunla bir hayli itişip kak~şmış! Bu 
Yorgunluğun arkasından bir kriz geldi. 
ZavaHı, iki saatin içinde hiç değilse on 
defa ölüp dirildi. 

Şimdi çok şükür tamamen atıatmış 
bulunuyor. Öyle zannediyorum k. Ef
talya. hayatını, atıattığı bu son buh -
rana borçlu olacaktır. Çiinkü bundan 
evveTki krizlerden hiç birisi onun gö -
zünü bu seferki kadar korkutmamt~tı. 

Korku sayesinde, nasiha~ dinlemesi
ni öğrendi. Ta-m bir haftada·, doktorla
ı·ına danışmadan su bile içmiyor. Eski 
titizlıklerini de bıraktı. Bir si!!ara tab· 
lasının yerinin deği!itirildiğini görünce 
kıyameti koparan kadın, ~imdi kıya· 
ınet kapsa umurlamıyor. Eğer böyle 
devnın ederse. şimdi sokağa çıkarnıyan 
Ef•.ılya. bir kaç ay sonra sahneye bile 
çıbiJilir! 

- Niyeti var mı? 
- Niyeti ne demek? Bi.itün gayesi 

o ... Hatta doktorlarına: 
- Siz. dıyor, bana izin \"C!Tııı:>mekle. 

iyi '· değil, fenalık ed'vorsunu7. ... 
Çü ı ':ü sahne,·e çıkmanın hevecanı krıl
biır •. sahne) c çıkamamanın ıztırabı 
kad:ır dokunamaz! 

- Bir seyahat niyeti yok mu? 
- O da var ... ~çirdii;;ti. krizin yor • 

bir kat daha fenalaştırdı 
.. ~ Jf 

b alyan başvekili Ingiltereye şimdiye kadar bir çok kereler meydan 
Fakat bu defa (Islam hamisi) olduğunu ilan etmesile vaziyet bütün 

gölgede bırakacak derecede vehamet kesbelmiş oluyor. 

okudu. 
bunları 

Eftalya 

Bay Musolininin Trablus Garp seya 
bati esnasında dikkati eelbedecek ma
hiyette yaı:fuğı işlerden veya söylediği 
sözlerden biri de, Trablus Araplarına 
~endisinin bir (islam hamisi) olduğu-~ 
nu ilan eylemesidir. 

İtalyan Başvekili, gene Araplara . 
cTrablusta şeriati islamiyenin bütün 
aHkarnının muhafaza edildiğıni ve bun 
dan sonra da edileceğini, buna söz ver 
diğini ve sözünü ilanihaye tutacağım:. 
,da söylemiştir. 

. Bay Musalininin birdenbire kendisi
ni 'böyle islam hamisi addetmesi ve faz 
la olarak bir de şeriati islamiyeden 

gunluğunu giderir gidermez Viyanaya bahse ka~kışması, İngilizleri büsbütün 
gitmek istiyor... ürkütecek ve kuşku1andıracak işlerden 

Acemi mimarların, modern bt" ma - dır. 

halle kurmak için değ'il de, muhtelif Zaten Trablus Garpte tahkımat yap 
stilleri denemek için bir ın~ant::ı tal.m ak (P 1 11• ) dasını m k"' ·· . . . , . m , an .e arya a ev ıı mus 
meydanına çev.ırdıklerı 'Ialımhanc tahkem h '-' t' e'k Akd · d b .. . . . aııne ge ırm , enız e u 
meydanında bır ~partım.an sahıbı ola!1 yuk m&yasta deniz manevralan yap· 
Eftalyanın tam dınlenmıye başlıyacag! mak 35 b" to 1 k muazzan , 

da 
w d" . . . "h , ın na ı 1 \e son 

sıra yataga uşmesı ınsana gayrı ı - ·stern ·ki d •t t • mak K Id · . ~ . . . sı ı rı no ) ap . , ızı enız-
tıyarı, koca Kanunının meşhur bcytır:ı ..ıe 11•u A ıım· anl t h 
h t ı t ı 

'U m SSa\'\·a \·e sap · . arını a -
a ır a ıyor: . . ,kime kalkışmak gibi işlerin hepsi doğ-
•Olmıya devlet c:ıhanda bır llt'~C~· 1 rudan doğruya İngiliz satvet ve haki-

sıhhat gıbı» miyetine karşı tevcih edilmış bırer ha 
Maruf okuyucuya sıhhal diliyerek r.reket iken, ~imdi bir de islam siyaseti

aynlırken bunu kendisine söylediğim ;ni ele almak İngiltereeyi bir de bu ci
rnuhatabırn gülüyor: )letten vurmak isternekten başka biı 

- Bayana meşhur bir doktor rnana ifade etmez. 
bakıyor. Ben bu beyti, onun mua· H lb k' İ ·ı . d b " b k 
yenehanesinde görmüştüm. Çerçeve • ·d la . u' 1b.lnl gı te~~ın 

1
.e' .. ır aşt ·a ı B. Mussolini Trabluagarpta 

letip duvarına asmış. Altında bır baş- j ev :tın: 
1
•1 ıa~sa ın~lıso ımnın ~apkızlt dar müslüman tebaası yoktur. Trablus her sahada, her şekilde devam eden bu 

• .n.. 0 d .. d .. l tarzoa, 1s am sıyasetı e oynamaga a ı· n· "d k" ·· ı·· 1 d d" ıng· ·ıt · tah ik · t· · t 

ı ı ışması en ısterne ıgı şeyıer en ırı - .k. ·ı y · · ı· 1 ~ d"l ı k - · d h h · 
ka lev.ııa var. nun a ıçın e şu cu m-

1 

k . d".. . d b" . ve ıngazı e ı mus urnan arın a e ı ı ereyL r sıyase ının ergeç pa 
e yazı ı: d". ·,ı ·ı mı yonu geçmez. em ıs ı a e ı en a vereecegın en emen emen emın 

cMuayene ücreti üç liradır!• ,ıı. Habeşistanda ise müslümanıarın mik- ,bulunuyoruz. 

Ben ~e güldürn: .. .. . .. . Hatta. Osmanlı imparatorluğu zama- darı malfun .~e~ildir. Nihayet ~rada da . Süleyman Sıtkı 
- C?tan.~ en b~~uk devlet. uç .ıı ~ - 1 .nında, Ingilterenin Osmanlı imparato:- ,3 milyon musluman bulundugu farze· ------

raya duşmuş te, hala bulırandan ş;ka- luğiyle son senelerde hiç blr \·akit iyi dilse rnecmuu beş milyonu bulan tebaa 
yet ediyoruz! ,geçnmemesi ve daima eli altından Os- için dünyanın dört köşesine şümulü o· 

Nac:i Sadullah ,manlı hükümetine mü~külat çıkarması, lacak bir siyaset takibine tabü başka 
-------- PadL1ahları ayni zamanda hi:aieti nef::; bir takım sebeepler arama~ lazım gelir. 

Kültür işleri : 

Jimnastik t enlikleri programı 
tetbit edildi 

Müleferrilı : ,lerinde cemetm~ olmalarından ileri ge"l Hakrkat hal böyle olunca, Trahlusta 
_ mekte idi. ilan edilmiş olan müslün.an hamili~ri Dün Kültür Oirektörlüğünde T ev -

Yakalanan büyük balık İngilizlerin bir kere en bi.ivi.ik mcm- ,teşebbüsi.inü Ingiltereye karşı ittih:n fik Kut'un riyaseti altında Halkevleri 

deoiı;e atılıyor ,baı sen·etleri olan \'e hükl.i~darlr.rına o!un~uş. bir_ siyasetten başkö. türlü tc mümessilleri ve mekteb müdürleri bir 

K ı E 
. b 1 kh d b imparatorluk ünvanının tc\'cihını te - • lakkıye ımkan kalmıyor. içtima yapmışlardır. lçtimada 19 ma-

ızı ay men aatıne a ı ane e eş · . . . . ı . • 
kuruş mukabilinde halka teşhır edi m~n ey1e~ıı~ .. bulunabn Httıd!standa 70 

1 Zat~n ıngilizler, Habeş harbinden yısta yapılacak olan jimnastik ~enlikle-
1 b

.. ..k bal k b .. d . t 1 k ,mılyon musluman te aalan vardır. Son 
1 

beri Halvanları (Filistin) dekı Arapla 
en ı;.yu ı ugun enıze a ı aca · . . 11. 1 . . ' • ri etrafında görütülmüftÜr. Verilen 

~ . . . •>-o . ,ra ıngılterenın topu e ı a tmı~ bını geç rı da kışkırtmakla itharn edi orlar Fi-
tır Balıgın teşhırı ıle Kızılaya -·1 lıra ,miyen azın azı bir 'kuvetle ~oskoc<ı nın ı • . . : . • karara göre şenlik aaat 9 da başlıya • 
kadar bir yardım temin edilmistir. d .. t h:..'~-ı·vet'erı· lt d· t t b'l ıııslın karışıkllklarının ıse hala de\·am I kl . . "'"k - ~ -- '-

• . lS anı dALlll • ı a ın a u a ı - d' . . h ~ . k' caktır. Şen i ere ıştıra ıı:::aa;eK; genç -
. b 70 ·ı .. . e ıp gıtmesıne, atta vakıt va ıt art -

Şark Demiryollarının tasarruf melen hep u mı yon muslumanmı b k ldık b k , klıkl d ler ve mektebliler merasimden evvel 

ıd ? 
)kendilerine gösterdikleri sadakat save masına a 1 ça, u arı~ı ar a 

kasası ne o u . d ·d· · herhangi bir ecnebi pamıağı bulundu Taksi m Cumhuriyet Ahidesine çelenk 
sın e ır. 

Şark Demiryoll~rı lda~esi tarafın : l İşte ~undan dolayıdır ki istamiyct me 1 .ğu tabiati~le. ~atı~a ~eliyo.rdu. ~ülasa koyacaklard.ı.r. Hal~evleri~in s~or ~o~ 
dan evvelce 6 mılyon !ıra sermayelı selesi Ingiliz imparatorluğunu!l en na- Bay Musolınının şımdı İng:lterenın kar laTtnın da ıımnastık şenlıklerıne ı'h 
bir memurin ve müstahdemin tasar .ı zik me;o,elelerindcn biridir. şısına bir de müslüman hamiiiği ile çık rak etmetli kararlaştırılmıştır. Feciere 

ruf kasası kurulmuş ve bütün hattakir İngilizter bu hususta gayet hassas _ mas~ çok tehlik~li. bir oyun oy~amaktır., olmıyan klübler ~~ragü~rük st.adın~~ 
memurlar bu tasarruf kasa!'ına iştir<lk ,, tırlar. bu hassasiyet yüzünden Osman Bı:-, ~aç va~ıt:ır tekrarladıgımız ka: toplanacaldar ve ıımnastik şenliklerın& 
ettirilmişti. Hat muhtelif ellere geçtik-ılı devletini hiç rahat bırakınazlar, Os- 1 nnntıırnız muctbınce, haftalardan ben orada yapacaklardır. 
ten sonra hükumet tarafından satın a-1 manlı imparatorluğunun kuvetlenmesi 1 · 

lmmı~ ve bir tasfiye heyet~ ~urulmuş _(~e m:y~a~ v~:mek iste~P.zle~di. İn!!ı·j " 
tur. Tasfiye heyeti mesaısıne devam lızl~rın ıs.l~ı~ .. et ~.escleır.dekı ?u hcı.s ' ( 
ederken kasa meselesi meydana çık - sasıyetlerı _butun dunyanm malumu ol 

t ma.•;ına ragmen, Bav Musalininin sirn-
mış ır • di bu iıli de kurc~lamağa kalkış~ası 
Altı m ilyon lira k.a~ar sermayesi ol- ·hayli .şayanı dfkkattir. .. 

duğu söylenen ve hıssedarlarının en . . 
büyük kısmı Türk hududatı içinde bu- . V~ıa ıtalyan . Başvek!iinin Habeş 
ı b k d ı harbinden sonra Ingiltereve her mesa-
unan u asanın mevcu unun ne o • · . · 

d 
• 

1 
k d fede. her vakıt açıktan açığa meydan 

ugu arastın ma ta ır. - ı· d · . .okudugu ma um ur. Bu meydan oku • 
Devlet Demıryollarında çalışmağa 111aların mahiyeti, nihaye: İtalvanın 

başlamış olan memurlardan bir kısmı İngiltereden korkmadığını ihin ~tmek 
neticeyi merakla beklemektedirler. şeklini geçirmekte idi. Hatta İtalyanm 

,A'kdenizde yaptığı tahkimnt bile n:ha ı 
İkarnet vesikaları iki kısma ayrılıyor yet. kendi mevcudiyeti \"e deniz serbes 

. . 'k . .tisini ımüdaf.:ıa ve muhafa-ıa ınaksnchn-
Ecnebılerın ı amet vesıkalarının d "baret addcd"l b"l' ı· 1 · . . . . "k an ı ı e ı 1r \'e ng terc~nın 

tebdılı ıle ıkarnet vesı alarından alına- ıbu tah:kimattan kuskulanm ., ı •·~·· · · b" k · . .a.,. ıa.,.:..z 
cak harçlar içın yenı ır anun projesi cröri.ilobilirdi. 
hazırlanmaktadır. Bir senelik olan i- .n v k t Ba M . ı· · · b" d ı· 

"k 1 1 ,. ra a y u:so ını ı~e .r e ,s am 
karnet vesı a a~ı. a tı aylık ve seTJe . ık siyaseti karıştınnca mese"en:n mahİ\'e 
olmak üzere ıkı kısma ayrılacaktır. ti büsbutün değışmi~ \'C birden bire 
Bunlardan üç ve altı lira harç alınacak- .büyü:k bir ciddiyet, hatta \'ehamet kes 
tır. Bu suretle ikamet vesikalarından ,betmiş oluyor. 
alınacak harçlar çoğaltılmı' olacak - Evvela İtalyanın, böyle islam siyase 
tır. tinl takip etmeği. mazur gö4t(a"li!cek ka· 

Zonguldak ta 
sun'i bir dağ 
Zonguldafm Reşitpaşa sokağında o -

turan Bay Enis diyor kl: 
Zonguldak denBen kara elma.s · mem -

leketlnde şehrin manzarasını bozan blr 
mesele üzerinde durmak istiyorum. O -
caklaı·dan çıkan şistler 10 TP.mmuı. ma-
hallesinin Reşitpaşa soka~ı civarına dQ
küle döküle burada 75 metre yııksek.Ji -
ğinde sun'i bir dağ belirdi. Mahalle gu -
neşten mahrum kalmıya '>aşladı. Ya!tan 
yağmurun bu suıı'i dağdun akarak ma -
hallcyi doldurması da ayrı bir dert. Be
lediyenin nnzarı dikkatini cclb··c'<-rinı. 

* Karabigadan İstanbul!\ 
gönderilen et 

Knrabigada oturan bir okııyu.:umuı di
yor ki: İskelemizden İstnnbula her po:; -
ta lle binlerce kilo kesilmiş ~t yollnnmak.-

• tadır. Geçenlerde bu sevkiyatın sıhht bir 
fekilde yapılması Için etin demir tafes -
ler içinde nakli emredllrnişU. Alakadarla
rı derhal emre uydular. Fakat yüzlerce 
kUo a~ırlığında olan mandalar Için demir 
kafes yapıtmasına tınkin bulunamadı. O 
zaman öküz ve manda etinin be'llere sa -
rılarak nakledUmesine müsaade vuildl. 
Fakat bu ikinci emrin çıltarıldı~ı gun Is
kelemize ~rıyan vapurun kaptnnı ken
di en.irnnmesinde e demir kafe.s, kelime
si bulundu~u noktnsında ~Srar ediyordu. 
Nihayet beze s:ı.nlı etler! alnından ı;ittl 

Etin sahipleri de mecbur olarak bir yel
kenli tutup mallarını Bandınnaya götıir
duler. oradan b:ı.şka vapura yükll!"<'t'Ck -
lerdi. Fakat yolda rüzgflr nksi gitti, yel
kenlı z:ımanında yetişemP.d~. vnpuru ka
çırd!. neticede de b!P mall:ır Handtrmada 
yok pahasına satılmış oldu. 

* Cldde muftisl SllrUI Bay Ccvach 
Gösterdıginiz aliıkaya tesekkur cde ·iz. 

Suriye hal!cı Için. verdiğiniz mcvzuu ıcap 
edince kullanacağız. 
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Boğaz ağrısina 

ı -1) 
karşi ne yapmali? Şehir Tiyatrosunda ingilierede lik maçları 

Sanderiand takımı hiç 
beklenilmeyen bir anda 

mağhip oldu 

----- * * .. ------. • 
KRAL LIR 

* * .. 
.ngiltere lik ınaçlarının 34 ncü haftası bir takım sür-
prizlerle geçti Ar~enal- Eirmir.gham berabere kaldı 

ingiltere lik maçlarının otuı dördün
cu haftası başta gıden takrmlnrın m< ğ 
lübtyetiyle geçmişt.r. Lik ~ampiyonu 
Sandertand 'kendı sahf sında mağlüp o~ 
mustur. 

Charlton Atıetik takımı lik liderliği 
ni Arsenai ıle beraber yaptığ1 bir sıra· 

da Derbide fena bir mağ1Cıbiyete uğra
mışlır. 

İkinci lik !ideri olan Blakpool Aston 
da 4 - O mağlf.ıp olmuştur. 

Arsenal takımı da yaptığı maçta 1 - 1 
berabere kalmıştır. 

Binningham 1 - Arsenal 1 
Likte on üçüncü vaziyette olan Bır 

mingham ile Arsenal arasındaki müsa 
baka iki taraf için de birçok tehlikeli 
hücum'tarla geçmlş'tir. 

Birinci devrenin on beşinci dakika
sında sağ iç Boreden Arsenalin golünü 
tirikilrten yapmıFır. 

Devrenin sonlarında Arsenal bir gol 
yemiş, oyun ı - ı berabere olmuştur. 

İkinci devrede vaziyet değişmiştir. 
Li!kte en başta olan Arsena! bir sayı 

kaybetmesine rağmen 44 puvanla hala 
başta bulunmaktadır. 

Bu maçta 50,000 seyirci bulunmu~ -
tur. 

Derbi 5 - Charıton. A. O 
Li!kte haftalardan beri en başta bu

lunan Charlton takımı bu maçta müt
hış bir mağlubiycte uğramıştır. İlk dev 
re 1 _ O Derbi lehinde bitmiştir. 

İkinci devrede Charlton dört gol ye· 
rnek suretiyle bu oyunu 5 - O kaybet· 
miştir. 

Bu maAl'Ltb~y'et yüzünden bir sayı 
kaybeden Charlton takımı ikinci vazi
yete düşmü tür. 

Bu maçta 20,000 kişi bulunmuştur. 
Chelsea 3 - Sanderland 2 

İngiltere li•k şampiyonu Sanderiand 
bu rnaça büyük bir avantajl3 başlaın:ş. 
sekizinci ve on !birinci dakikada iki gol 
yapmış, devre 2 - 1 bitmiştir. İkinc~ 
devrenin ortalarında ve sonunda birer 
gol yapan Chelsea oyundan galip çık· 
mıştır. 

Bu maçta 20,000 seyirci bulunmuş -
tur. 

Arsenal kalecisinin bir kurtan1ı 

Futbol federasyonu bu maçiara iştirak 
edecek futbolcülerin yeniden lisans al 
malarını alakadar klüplere bildirmiştir 
Milli küme maçları için Galatasaray 39 
'Fenerbahçe 2 7, Beşiktaş 31, Güneş 3 3 
futbolcü için yeniden lisans almışlar· 

dır. 

Fenerbahçe takımmda ısiahat 
yap1yor 

Son bir ay içinde büyük bir sarsıntı 
geçiren Fenerbahçe nihayet takımını 
esaslı surette tadil etmeğe karar ver
miştir. 

Cumartesi ve pazar günü Ankarada 
iki maç yapacak olan FeneTbahçe bu 
suretle Aıikıaradaki maçıara ayrı bir e· 
hernmiyet vermektedir. 

'B·u a:kşamki trenle Anka raya gide -
çek Fenerbahçe takımı kuvvetle söylen 
diğine göre ta:kım1nı şu suretle tadil et 
m ektedir: 

Hüsamettin- Cevat, Yaşar. Mehmet 
Reşat, Angelidis, fi'kret - Naci, Esat, 
Ali Rıza, Şaban, Bülent. 

İhtiyat1ar: Necdet, Lebip, Muzaffer. 

Milli kümeye dahil olmayan 
klüpler turnüvas1 

Sekiz klüp turnuvası tertip heyetin
den: Aston Villa 4 - Blakpool O 

Şampiyonada mevsimin en mühim Birinci kümenin setkiz klübü birinci 
ve en cazip maçı olan bu oyun ikinci takımları arasında lik usulü ile bir dev 
likte en önde olan Blakpool'un müt- . relilk futbol turnuvası tertip edilmiıitir. 
hi§ mağ1ubiyete uğramasile nihaye: 1 - Bu turnuva 7 hafta devam ede· 
bulmuştur. cek ve fikstür muclbince sekiz klübün 

Aston Villanın mukavemet edilmez karşılaşması ile ayni günde dört maç 
hücum1arı karşısında adeta erimiş olan yapılacaktır. 
Bl'akpool ilk devreyi 2 - O mağlCıp ola- 2 _Bu maçların puvanları Türk spor 
raık atlatmış, ikinci devrede ik! gol da. 
ha yiyerek uzun zamandan beri iJk de- kurumu müsabaka nizamnamcsine gö· 
fa böyle bir mağlübiyete uğramıştır. re tayin edilecek, birinci gelen klübe 
Bu m~abakada 60,000 seyirci bulun· kupa verilecektir. 
muştur. 3 - Maçlara 28/3j937 Şeref stadın 

Ineboluda yeni bir spor da başıanacaktır. 
klUbü Id 4 - Yalnız spor hareketinin temin! 

aça 1 
için tertip edilen bu maçların duhuli-

İneBoıu, (Hususi) -Spor klübü fev yesi umumiyetle (onbeş kuruş) olarak 
kalade merasimle açılmıştır. Küşat mc tesbit edilmiştir. Ayrıca tenzilat yok
rasimine İstia<lal marşiyle başlanmış, • tur. 
kaymakam Şemsettin Akan ve umumı S - Türk spor kurumu nızamnamesi 
katip Harndi Çolakoğlu tarafından bi-· mucibince müttefik stadlara meccanen 
rer söyJevi mütealop kaymakam tara- girmek hakkı olan zevat bu husutaki 
fında kordcia kesilmiş, davetlilere çay vesikalarını ibraz etmeleri şartı ile ser 
ikram edilmiştir. Klüp baskan: hüklı- best olarak girebilirler. 
met doktoru Fevzi cUrn~l» inebolu 28j 3j 937 Pazar Programı: 
halkının göstermiş olduğu alakava te- Şeref stadı. Saha komiseri: Halit Ga-
§ekkür ederek klübün kurul~nsma 
başlı başına büyük yardımlarda bulu- lip Ezgü. 
nan değerli ve çdk kıymetli ilbay Av- Saat ll ,-45 Süleymaniye - Anadolu. 
ni Doğana teşekkür telgrafı çekilmesi- Hakem: Ahmet Adem 
ni istemiş, bütün üyelerin muvafakati Saat 13,25 Beykoz - Topkapı Hakem 
ile telyazısı çeki i~tir. İzzet Muhittin Apa'k. 

Milli kUmeye Istanbul takımlar saat ı s,os Hilal - Eyüp: Hakem 
Bürhan Atak. 

130 OyUnCU ife iştirak ediy r Saat 16,45 Vefa - istanbulspor Ila 
Milli küme oyunları mlinasc~et~l.: kcm Feridun Kılıç. .... 

Ameliyat olmaktan korkanlar ba-
demciklerini yaktırıyorlardı bu da 
ağrı veriyordu, halbuki şimdi 
( Diathermo - Coagulation) usulü 

bütün mahı:ur ları ortadan 
kaldırmıştır 

Pergüntün temsfıi 
sahnemiz için bir 
muvaffakıyet sayıl -
mıştı. Pl:!rgüntü salı 

İnsanların ıçinde bademcikten muz- neye koyan rejisör 
tarip olmıyan yok gibidir. He!(. çocuk- yokluk içinde bir 
lukta iken bademcik iltihabatı (amyg· varirk yaratmak im 
dalite) geçirmiş olanlara pel: az. tesa· kanını bulmuştu. Da 
düf olunur. ha o zaman bir dö-

Fransızların (amygdalite) dedikleri ner sahnenin }üzu · 
bu hastalık, malum olduj~u üzere, han- munu hissetmiştik. 
çcrenin iki tarafındaki bademciklerin cr'abloların bozulup 
~!şip iltihap peyda etmesinden ilerı L;e· yapılması Pergün · 
Jir. Buna da en ziyade nezleye istidad: tün temsiline bir ak 
olanlar maruz kalırlar. Anı üşütmeler, saklık vermemişti 
mevsim tebeddüllerinde içtınabı kabil amma her halde böy 
olmıyan nezle ve grip başlangıcı gibi le piyeslerin döner 
arıza, hele bademcikleri zayıf olanlar- sahnede temsil edil· 
da derhal (amygdalite) tevlit eder. mesi daha doğru ola 

Bademcik iltihabına karşı ~imdiye_ caktı. 
kadar bukınmu§ olan _cs::ıslt tedavı ise, Seneler geçti, dö • 
bademciklerin ufak _bır ameliyc ile a- ner sahne yapıld~ ve 
lınmasıdır. Bu amelıye, ~sas ılibarile 1 Kral Lir sahneye ko 
basittir ve gerek burundaki (ahtapot - nuldu. 
polybe' ve gerek genizde~<ı (tcnebbü -
tat - Vegetations) ame~iveleri gibi he· * 
men tamamile tchlikesizdır. Bununla Kral Lir Şekspi -
beraber bademcikten kurtulmak için rin bir eseridir. Kral 
bu ameliyeyi gözüne he .. J;:es aldıramaz. Lir mevzuunu Şek-
Çünkü bu ameliyenin bazı çocuklarda spirden evvel daha Ertuğrul Muluin ( Kral Lir ) rolünde 

bir çok yazıcılar yazmışlardır. YazıCJ .. bütün aktörlerin muvaffak olmaları, 
ların hepsi vak'aları başka başka şekil- eserin muvaffakiyetini yarattı. 
lerde gösteriyorlardı. İşte Muhsinin kuvvetU tarafı; o yal' 

Yazılarında yerleşen cihet, Kral nız kendi oynamadı, kendisile ayni pi" 
Lirin memleketini i.lG. kızı arasında yeste sahneye çıkanları da oynattı. Ti# 
taksim etmesi ve üçüncü kızını malın· yatrodan beklenen, istenen i§te buy .. 
dan mahrum etmesiydi. l''akat sonun - du. Muhsin bunu yaptı. 
da memleketini taksim ettiği kızlan Kral Lirin üç kızı rollerini Neyyire, 
Kral Lire karşı çok fena hareket eder- Cahide ve Melek yapıyorlardı. Neyyire 
ler ve Kral Lir malından mahrum bı· karakterini belli eden, güzel söyliyen 
raktığı kı7.ı tarafından korunurdu. bir Goneril olmuştu. Cahide Kordelia ... 

Şekspirin Kral Lir faciasında gene nın safiyetini benimsemfşti. Dalgın ya
ayni esas vardır. Fazla olarak Şekspir tan hasta babasının baııucunda ıztırab}l 
mevzu itibarile Kral Lire çok benzi • duymayı ve duyurmayı biliyordu. 
yen Glaster faciasmı da eserine ilAve Mefek, Şehir Tiyatrosunun drarr. k_ıs'"' 
etmiştir. mında ikinci defa rol alıyordu. cÜmıt• 

Kral Liri türkçeye çeviren Seniha de operetteki Melekten çok ayrı idi, 
Bedri Göknildir. Seniha Bedri Göknil Böyle eserlerde muvaffak olacağını 
bu eseri çok güzel tercüme etmiştir. belli etmi!jti. Lirin kızı Regan rolündB 

Şekspirin lisanı sahned~ konuşula ınükemrne!di. Üç kızdan birinin kah -
cak temiz bir türkçe olmuştur. bma girmesini bilmi§ti. 

Mevsim değitmelerinde herkese 
rahatsızlık veren bademcikler 

* Kral Lir1e bir çok sahneierde bcra * 

ber bulunan soytarı Necdet Mahfi ;di. 
Necdet Mahfi vücudundaki suples ,,e 
konuşma tarzile rolünün adamı idi. 
Jestleri pişkindi. Kent rolünü yapan 
Hüseyin Kemal yorucu rolünde gün " 
den güne daha çok beliren san'at ka • 
biliyetini ortaya koydu. 

fazla sarsıntı yaptığı, hele fazla kan 
geldiği ekseriyetle işitilir. Bilhassa a ~ 
meliyeyi yapan (operatör) ün elinde 
sür'at ve isabet yoksa, bu miidahale 
çok defa hastayı fazla üzer. 

İşte bundan dolayı (bademcik aldır· 
ma) ameliyıesmden kaçanlar ve bu 
suretle ( bademcik iltihab:) rahatsız -
lığına ömrünün sonuna kadar taham· 
mülü tercih edenlere daima tesadüf o
lunur. 

Kral Liri Ertuğrul Muhsin sahneye 
koydu. 
Çalınan parçaların müziğıni Cemal 

Reşit yaptı. 
Dekor ve kostümler, Adolf Linbahın. 

dır. Dekarıların güzelliği her tabloda 
göze çarpar. Velhasıl Şeksp!.rir. eseri, 
Seniha Bedı·inin tercümesi, Cemal Re
şidin musi:kisi, Muhsinin sahneye ko -
yuştaki ustalığı, dekor ve kostüm, bü
tün bunların birleşmesi Kral Lirin iyi 
sahneye konulmasuiın arnili olmu~ -
tur. 

* 
Ahiren Fransada buna çare olmak 

üzere bademcikleri (diathermo · coa-
gulation) denilen usulü ile ortadan Kral Lirin nasıl temsil ~dildiğine ge-
kaldırma ve eritme ~eklinde bir ame - çelim. 
liye tatbikine başlamışlardır. Bu fran~ Türk sahnesine yaptığı büyük hiz -
sızca tabir (dağlıyarak dondurma) ke- ıneti hiç bir zaman inkar kabu1 etmi • 
Jimelerine türkçeye naklolunabilir. - yen Ertuğrul Muhsin Kral lıirde şim -

Bu usul bir elektrik cihaz! ile tat - diye kadar sahnede aktör ve rejisör o
bik olunuyor ve esas bademcikleri dağ- larak gösterdiği muvaff.akiyetlerin 
lamadan ibaret olmakla beraber alela- fevkine çıkmış sayılabilir. 
de (Key - yakma) usulündeki mahzur· Tiyatroda şahıs yoktur, e~has var • 
lardan salim bulunmaktadır. Alelade dır. Rolün büyüğü ve küçüğü yok tur. 
(Key) de .. bir kere can actr, saniyen ya- Eşhasın rolleri vardır. Bir eserin mu -
kılan yer kabuk bağlayıncıya kadar vaffak.iyeti bütün eşhasın kendilerine 
veca devam eder ve belki bunun vec'i verilmiş rolleri aksatmadan yapabil • 
badcmciği doğrudan doğruya kestirip mesindedir. Muhsin şimdiye kadar bir 
almadan daha fazla olur. çok piyes~ rol almıştır. Ve gene bir 

Halbuki ( diathermo _ coagulation) çok piyeste Kral Lirdekinden daha çok 
usulünde yanma yoktur, bwlU tatbik göze çarpmıştır. Fakat Kral Lirde ak -
eden operatör, ucu bir mercimek bü · tör olarak nasıl Kral Liri canlandır -
yüklüğünde olan bir elektrik cihazmı, dıysa rejisör olarak ta Kral Lir ese -
bademciğin üzerine temas edip derhal rini canlandırmış oldu. Yalnız Kral 
geri çekmektedir. Bu ameliye de Ya - Lir rolünde Muhsin muvafiak olsaydı, 
rım saniyeden fazla sürmemektedir. eserin muvaffakiyeti az olurdu. Fakat 

İşte bu sürüş, üç dört defa tekrarlan · ""--····-·················-··· .. -···-
mak suretile bademciklerı bulunduk - leri ortadan kaldırıyorsa, bunu mem -
ları yerde tamamile eritip izalc etmek leketimizde de tatbik etmeleri şayanı 
tedr. Maamafih bu ameliyeyi ancak temennidir. Bu suretle bir çok yavru . 
bunda mütehassıs olanlar yapabiliJ-. cuklarımız bu müz'iç r:thatsızlıktan ve 
Her halde boğaz hastalıklan mütchas· binaenaleyh gerek cisman1, gerek zih
sıslarımızın bu yeni usul ile meşgul ol· ni neşvünümalarını sekteye uğratan 
maları ve denildıği gibi hiç can acıt - büyük bir engelden kurtulmuş olurlar. 
madan ve kan akıtmadan bademcik · D ..• 

Gl.oster rolünde Galibi gördük. Baş .. 
langıçta ne kadar iyi idise; sonradan• 
gözü görmezken de o kadar, belki de 
ondan daha iyi idi Glosterin bir oğlU 
A vni, Otelionun Pagosu kadar di.izen -
baz ve fena ruhlu rolünü tam bir mu ... 
vaffakiyetle yaptı. Glosteri.n öbür oğl\.1. 
Talat evvela saf bir gençti. Sonrada? 
de1i takliti yaptı. Ve daha sonra hiiV1~ 
yetini meydana koydu. Birblrıni yad:rt 
gıyan bu karakter değişikliklerini ıY 
hazmetmisti. 

Sami v~ Emin Beliğ kralın birbirint 
zıt tabiatli iki damadı oldular. tJer 
ikisi de rollerinde mükem.meldiler. 

Bu piyeste rol al'an diğer bütün ~~
hıslar da piyesin havası içinde rollerı-
n i başarmış sayılabilirler. . 

Kral Lir Şehir Tiyatrosunun bıt 
mehek taşı oldu. Ve tiyatromuzun her 
bakımdan değerini meydana verdi. 

• is~et lluln~i · 

Edirnede bayanlar hava 
kurumu faaliyeti 

Edirne (Hususi) - Türk H~~· 
Kurumu bayanlar kolu Bayan Mııı e 
Dirik 'in başkanlığında Halkevinde toP. 

Ku· lanarak bayanlar Hava 
k . . ·· ·· ıneler rumuna üye yazma ıçın goruş 

yapmışlardı r. 
Şehir dokuz bölgeye nyrılrnış ve 

her bölgede üç bayandan mürekkeP 
k ı ) k·ı edile· bir (hava yardım o u teş ı 

rek bayanlar seçilmiştir. ·f 
Çalışma yollarını izah ve direktı 

verilmek üzere kollara seçilen bllyan· 
lar Halkevinde tt•krar toplanmışlardır. 
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Tarihi Tetkikler : 

"Üç yaşında sahneye çıktım, 
Jeanetle Mac Donald hayatını 

ve hatıralarını anlatıyor 

Amerika, Kolomptan çok 
evvel keşfec.lilmişti 

* * .. ----------. 
Avrupanın Şimalinde oturan Normanlar, K ristof Kolomt an en 
apğı bet altı yüz yıl önce Amerika topraklar.ına ayak bas

mıtlar ve oradaki memlek terden bir haçına isim takmı~lardı 

Yazan : Turan Can 
Bugün hemen hemen herkes Ameri

kanın, Cenovalı Kristof Kolomb tara· 
fından İspanya kraliçesi izahellanın 
yardımı sayesinde keşfedildiğini bilir. 
Bu keşfin tarihi de pek mühim oldu· 
ğundan pek çoklarının ezbP.rinde kal ~ i 
mıştır. Kalmıyanlara hatırlatalım : 
1492 

Billur sesli, sevimli yıldız J eanette ı 
Mac Donald geçen hafta •çocukluk ve 
gençı.ik hatıralarım» adı ile b ir rnaka
~e yazml!jtır. Yıldızın geçirmiş olduğu 
havatı fevkaliıde bir surette tasvir eden 
bu. yazıyı cSon Posta» okuyucularına 
naklediyoruz: 

- cPhiladelphiada Quaker Ciytdeki 
kırmızı tuğlalı evi hatırlıyorum. 

Pek ıyı aklımdadır. Pazar gün
leri bizi şarkı söylemekten dan -
setmekten, pıyano, hatta gramo -
fon çalmaktan menederlerdi. Biz 
de, yani iki kız kardeşim ile ben 
bunun acısını haftanın diğer günleri 
çıkanrdık. Elsie daha küçük yaşta mü
kemmel bir piyanist idi. Blossom 
dans mektebinin biricik talebesi ıdi... 
Beni sorarsanız o vakitleri üç yaşında 
idim. Fakat gürültü yapmaktan onlar
dan ruıağı kalınazd~ 

Esasen o yaşta iken sahneye çıktım. 
Kardeşlerim bir hayır cemiyeti men ~ 
faaline verilecek müsamerede rol al • 
mıı;Jardı. Ben± beraberlerine aldılar ... 
Sahnede bir şiir okuyacaktun. Çok al· 
kışlandun... O vakittenberi alkışlar • 
dan çok hoşlandım. Belki de bunun 
cazıbesi ile aktris oldum. 
Beş yaşındaydım. Annem her vakit 

mektebe gider ve Blossomu alıp eve 
getirirdi .... Bir gün beni beraberinde 
götürdü. Blossom beni görünce mual • 
limesine çok güzel şarkı söylediğimi 
bildirdi. Muallirne bana bir şarkı söy
letti ve çok beğendL Bir kaç aY sonra 
ınektebin senelik müsameresinde şar • 
kı söylememe müsaade etmesini an • 
nemden rica etti 

Müsamere günü mehtep hıncahınç 

dolu idi. Fevkalade muvaffak oldum. 
Sevincimden kabıma sığamıyordum. 

Ertesi sene mektebe yazıldun. Mek • 
tep dans ve şan mektebi idi... Çalıştım, 
valıştıın .•• 

Yaz gelince muallim en iyi taleheleri 
toplar ve civar şehirlerde turneye çı -
kardı ... Bütün talebelerin akılları fi • 
kirJ.e.ri hep bu turnede idi. .. 

Mektebe yazılışımın ikinci senesin • 
de turneye almdım. Balet heyetine da
hil oldum. Sahiden aktris olduğuma se
viniyordum. 

Ertesi sene güzel sesimden dolayı ba
ııa (prirnadona) lfıkabını taktılar ... 

Çok iyi hatırlanm. Sekiz yaşında 
idim. Bir yaz günü idi. Küçük trupu • 
muz Nevyorkta oyun verrneğe davet 
edildi. Gittik. Fakat müsamere gecesi 
aahneye çıkamadık. İmpresairo ile e • 
beveyinletimiz hep derdest edildiler ... 
Bundan iftihar duydum doğrusu. !\le .. 
l er (Himayeietfal cemiyeti) müdaha;e 
etmiş ve bizi oyun vermekten mc-ney
lemiş! İmpresario tuzluca bir nakdi 
ceza verdi... Ebeveyin1erimiz beraet 
ettiler ... Fakat tiyatro da yarıda kaldı .. 

Bu hatıralar çocukluğurnun en gü • 
ıel hatıralarıdır.. Bundan sonraki se -
n~ıer sükun içinde geçti... 

On dört yaşında idim. Günün birin· 
de te adüfen Nevvorkun en meı;-hur 
impresairosu olan Ned Wayburn'u~ hu 
zurunda bir şarkı söyledim. Bakınız 
nasıl oldu: 

Ablam Biosson (Filadelfiya) yi terk 
eylemişti, Wa:vburn'un revüsünde rol 
almıştı. Bir ö~Jeden sonra beni prova
Janı götürdü. Blossom beni Wavburua 
takdim etti. Adam bana sarkı ~öv!etti 
ve dans ettirdi. · · 

O ~n cidden cok korktum. Hatta 
Şarkı söylerken ablam elimden tutu -
,Yordu ... Wavburn beni ·Chorus G:ril» 
olarak kavdeylE>di. Bu suretle Broad -
Wav alemine dahil oldum ... 

E··tesi sene The 1i{!lıt Boat revüsün
de rol aldım... Sahnede bulundukra 
kendimi dünyanın en bahtivar ııe~c 
kızı sanı~·ordum ... Fakaı sahne hnri -
cinde mes'ut df"'!ildim. Henüz on beş 
~asında idim. Di~er kızlar: '•Siit bebe
ğ;._ di~·e benimle mütemaciiven alav 
ediyorlardı. Beni yanlanna al~azlardı. 

J eanette Mac Donald 

Hep benden gizli konuşuyorlardı... yordum. Mensup olduğum revü tatile 
Hakları da yok değildi ... Çünkü onlar karar vermiş idi. Bir gece kısa boylu 
adam akıllı tuvaletler giyiyorlardı... esmer bir adam ziyaretime geldi. Bu 
Ben ise çocuk elbisesi ... Gütıün birinde adam Ernst Lubitsch idi. 
bunlardan intikam almağa karar ver· (Aşk resmi geçiti) filminde Maurice 
dim. Chevalier ile rol yapmak için bir aktris 

B lossorndan siyah taftadan yapılmış arıyordu ... Bir sene evvel prova olarak 
dantelli bir rop; son moda bir şapka ve çevirmiş olduğum filmi görmüş ve be· 
uzun beyaz eldivenler aldım··· Yüksek ğenmiş ... 
ökçeli iskarpinler giydim· · · Tiyatroya 
bu kıyafetle gittim. Haşarı kızlardan 
biri: 

- Vay! Süt bebeği Venüs olmuş! 
diye bağırdı ... Hepsi birden üstüme a
tıldılar ve beni öpmeğe başladılar. O 
günden beri beni kendilerinden ayırd 
etmediler .... 

Dans numaralarını tekemmül ettir

- c Eğer şarkı söylüyor ise işim ol
du!» demiş ... H akikaten onun da işi ol~ 
du benim de!.·· 

O giindenberi hep mes'ut bir hayat 
geçirdim ... Hollivood'da çok bahtiyar ol 
d um ... Şimdi §llnU temenni ediyorum: 

Bundan sonraki senelerde dahi m es'
ut olayım! .. 

mek için meşhur dans muallimesı Al- - -· ·
bertina Rasch'den ders aldım. Şan ders- Sinema yıldızları 
ıerini de hiç ihmaı etmedim. Gazeteellerle 

Tiyatro ajansları b7nimle alakadar 
olmağa başladılar ... iJç dört piyeste Nasıl görüş ür/er? •• 
daublurelik yaptım. 

Bu sırada meşhur aktrislerin hattı 
hareketlerini, oyunlarını tetkike ko -
yuldum ... 

Bir yaz ... Angajmanım yok idi ... 

Sinema yıldız ve san'atkarlarının 
her birinin gazetecilerle ayrı ayn gö· 
rüşme tarı.ları vardır. Bu yazımııda 
yıldızların bu hususiyetlerinden bah
sedeceğiz: 

Bunu biz de kabul edersek Amerika
nın Avrupalılar tarafından tanınması J 
tarihinden sonra ancak H5 sene geçti
ğini anlarız. 

Fakat acaba hakikat böyle midir? 
Avrupanın her tarafında bu tarihten 

daha evvel oturan milletierin tarihle
rini tetkik edersek büsbütün başka bir 
netice ile karşılaşıyoruz ve Amerika
nın Kristo:f Kolomb tarafından ı 492 de 
keşfediJ.rnediğini, bu tarihten yüz elli 
sene evvel Amerika sularmda ve top • 
raklarmda Avrupalı gemiciierin dalaş
tığını anlıyoruz. 

İşte tarihin bize verdiği haberler ve 
bilgileri kısaca yazıyoruz: Kiristof Kolomp 
Avrupanın şimalindeki İskandinavya r----· · · d"ndu" ve go"rdükle . İ N h"k" tl . . ~ıııcı gerıye o 

yanı sveç ve orveç u ume ermm 
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rini anlattı 
bulundukları memleket, altıncı asra ka- Erih lö R ·un oğlu mükemmel bir 
dar tamamile ayrı bir h~lde ~aşıyordu. gemi ile Gr~enlanddan çıkarak cenu
Burada halkın ~sela Aımanlarla, ba indi Gem.icinin anlattığı memleketi 
Fransı~rla, hatt~ Rus ve Ingilizlerle buldu. 'sahilden bakılınca kayalıklar -
sıkı munasebetlen_ Y?ktu. .. dan başka bir şey görünınüyordu. Bu-
Alt~cı asırda _dını taa:sup~_ar, nufu- nun için (Kayalık memleket) manası • 

sun çogalınası, yıyeceklerın nufusa yet- na olarak Helleland adını verdi. 
rnemesi, para kazanrn~k hırsı gibi se - Cesur gemici daha cenuplara indi. 
bebler yüzünden ıskandinavyalılar Orada ormanlık yerler buldu: 
garbe do~u hicrete ~aşladıJar. Bunlar _ Buranın adı (Markland) olsun! 
İngiltere, Irianda ve Iziandaya gidiyor Dedi. 

lardı. . . . . Daha cenupta ise havası mutcdil, 
İskanclinavyalıların hepsı aynı _dıl ka bağ yeti.~tirmeğe elverişli topraklar 

nuşmuyorlardı. Daha sonra Danımar • gördü. Bağlık memleket ma.nasına ola· 
kalılar ~~ onlar gibi h~crete ~aşladılar. rak Vinlfmd adını koydu. 
Fakat diger Avrupa mılletlerı bunlann Fakat buralarda kalmadılar.· Kafile 
hep~ine, bir .cihett~n geldikleri için halinde hicret ederek yerıcşcn de ol -
aynı adı verdıler. Şımal adamları ma- madL Yalnız ı o ı ı senesınde Groen • 
nasına olarak (Norman) lar denildi. lft.ndda oturan bir İzlfuıdalı buı'~Ün 

Normanlar umumiyetle uzun boylu, (Te.rnöv) denilen Amerika ülk;sine 
sanşın, uzun sakallı ve bıyıklı ad~ ~ gelmiş, bir müddet oturmuş, yerli 
~~dı. Bundan b~~~ pek u~tn ~e~ıcı halkla iş yapmıştı. Lakin bu hal devam 
ıdıler. Alçak, __ kuçuk gemıler ıçınde edememiş ve aralarında çıkan bir an • 
Avrupanın diger kıyılanna akınlar ya· laşmarnazlık neticesinde mf'mleketine 
parak esir ~e m~ı. y:ığ~aya b_aşladılar. dönmüştu. . 
Fransanın şımalını, Inglltereyı, Alman· Bu adamdan sonra 1347 de Izlfmda 
ya kı~ılarını altüst ediyorlard\, O ka • ve Groenlanddan Arnerikaya yeni sc- · 
dar ~ı Akdenize in~ikleri ve ~00 se - ferler yapılmıştır. 
n_eler~d~ ~tanb~l ~ıv_arını yagm~ et • Hatta Kristof Kolomp Norveçli ve 
tıkl~rı gıbı gemılerını Sen nehrınden tzlfındalı gemicilerden İspanyaya ve 
geçıre.rek (Paris) şehrini bile muhasa· İtalyaya gelenlerle konuşmuş, onlar • 
ra ettiler. dan malumat alnı~. ancak ondan son-

Şimali Avrupanın bütün kıyılarına ra dünyanın yuvarlaklığına kanaat e
dehşet salmışlardı. Bun'ia~· 0 kadar derek Hindistana giden en kısa yolu 
şöhret kazandılar ki (Deniz krallan) bulaYJm derken Amerikayı ke§fetmiş -
manasma olarak (Vikingj adile anıı - tir. 
mağa başladılar. Amerikavı Normanlar keşfettiği hal-

Norveçli Nadot isminde bir gemici 
sekizinci asırda İzlanda •dasını keşfet
ti. Elli sene içinde bu ada bir müstem-
1eke haline geldi ve yerliler ortadan 
kaybolmuş gibi oldular. O kadar ki 
hıristryanlıktan evvelki İskandinav a -
detlerini anlamak için yalnız İzlanda· 
!ıyı tetkik etmek yeter. 

de Kristof Kolomp tarafından keşfe • 
dilmiş sayılmasına hayret etmek te 
doğru olamaz. Tarihte ve büyük kc~if
ler sırasında buna benzer vaziyetler 
eksik değildir. Nitekim Amerikny; 
Kristof Kolombun keşfettiği kabul o -
lunduğu halde onun adını almamış ve 
ondan sonra Arnerikaya giden seyyah
lardan Amriko Vespoçinin adını alml§
tır. 

Birkaç hafta arka arkaya bir kürk ma
ğazası için canlı reklamlık yaptım. Ar
kamda kürklerle gezmek hoşuma git
medi doğrusu .. · 

Jan Harbov - Locasında kabul e
der. Hem konuşur hem makyajını ya
par. Gazetecilere ikramda kusur et-

İzlandanın şimali garbisindeki bu -
runla Groenland arasındakı mesafe 
ancak iki yüz mildir. Gonbiyorn adın· 
daki bir gemici bu mesafeyi geçti. 

Kızıl saçlı bir adam olan Erih Iö Ruj 
daha ileriye gitti; çekik gözlii, kısa 

boylu, donuk yüzlü adamlara rastladı. 
Bunlar (Eskimo) lardı. Memleketi ken
di hemşerilerine sevdirrnek ve başka -
larının da İzlandadan gelmelerini teş -
vik için bu çorak ve buzıu memlekelc 
(Groenland = Yeşil memleket) adını 
verdi. 

Bütün şerefin Kristof Kolcımba kal
masının biricik sebebi onun Amerika 
toprağında Avrupadaki İsı:.ıanya ve 
İtalya arazisine çok benziyP.n pek zen
gin yerlere çıkmı~ olmasırlır. Nomıan
lar da ayni sahillen~ çıksatardı ve ora
da güzel ormanları. verimli toprakları, 
altın ve elmas madenlerini, Aml>rika 
yerlilerinin servetlerini, kıs::ıca Avru -
palıların ihtiraslarını körükliyecek 
~yleri bulmuş olsalardı ke~fetmek ~e

refi de onlara kalırdı. 

Greevnwlch Villagedeki bir revü· içln 
bana ufak bir rol teklif ettiler. İstical 
ile kabul ettim .. . Kürk taşımaktım iyi 
idi ... 

Başlangıçtan beri şansım bana yat
dım etti ... Durmadan çahştım. 

İlk sinema tecrübemi hiç aklımdan 
çıkarmıyacağım. cSesli sinema» orta
Ya çıkmı~ idi. Ho!lyvood tiyatro artist
Ieri aramakla meşgul idi. 

m ez. 
Con Kravford - Gazetecilerle gö· 

rüsürken daima gezinir ve sigara irer .. 
K~ndisi gezinirken gazetecilerin ayak
ta durmalarını istemez ... 

Greta Garbo - Şimdiye kadar hıç 
gazeteci kabul eylememiş olan bu meş
hur yıldızın son aylar içinde fikrinden 
\'azgeçtiği \'e gazetecilerle görüşrneğe 
başladığı bildirilmektedir. 

Hakikaten az zamanda bu yeni mcm- Hayatın bütün safhalarındı:ı olduğu 
leket te İzlfmda müstemlekesi olmuş • gibi tarihte te talihin pek büyü);. rolü 

olduğunu kabul etmek lazıMdır. 
tu. 

Richard DiX (Nevyork) da bulunu - Klark Gable - Bu san'atkfır ile gö- 900 senelerinde İzlandadan Groen - Tm-an Can 

yordu. (Hnkikat) namında bir filinı çe- ri.i~en gazeteciler tetik davranmahdır
\'iriyordu. Bir partöner arıyordu. Beni lar. Çi.i:ıkü Klark çabuk mevzu değiş· 
~ağırttı ... Provadan memnun kaldı... tirir ve sporlardan bahsctmeğe ba~lar. 
Roli'ı bana teldif <!tti. Fakat rcvü kum- Marlene Dietrich -Daima salonun
}Xlnyası miidiirü ile muka\ elem \'tır • da kabul eder \'e en şık tuvaleıleri gi
dı ... Filimde rol al amadım bu yüz · yer. Görüşürken dal_gın dalgın sigara 
den .•. Çok i.\züldi.im. i~meğı çok sever. Ik ra mda kusur et-

Bir sene ı::onra Chicagoda bulunu - mez. 

landa giden bir gemici yolunu şaşırdı. 
Garba gideceği halde cenup tarafına Pasaport harçlan im'ir ilecek 
düşti.i. Günlerce buzlu ve enı;in deniz- Pasaportlardan alınmakta olan harç-
de kaldıktan sonra bir karaya vardı. ları'1 mdirilmesine hükumetce esas :ti
Fakat burası onun gitmek istediği yer barile karar verilmistir. Bu hususta bir 
değildi. E.amba~ka bir ~1em.l?kct:i. kanun projesi hazı~lanmıştır. Aid ol-

Burası Amerıkanın sırnal ır. dek ı I..ab- d kl kA 1 tl t tk'k d'! k : u arı ve a e erce e ı e ı mc · • 
rador yarımadasının bır kısmıydı. tedir. 



SON .POSTA 

Akdeniz anlaşması 
bozuluyor mu? 

Çöp/erin denize 
Atılması için 
Tedbirler alınıyor 
Geçen yaz olduğu gibi bu yaz da şeh 

rin sinek istilasına maruz kalmaması 
için çöplerin bundan sonra Mecidiye 
köyünün ilerisine ve Topkapı tarafın· 
da Davutpaşaya dökülmi.yerek eskisi 
gibi denize dökülmesi hakk:nda S:hhi
ye Vekaletince verilen karnrdan, dün 
geç vakit İstanbul belediyesi haberdar 
edil:rniştir. Kararın muhtevi olduğu res 
mi kağıdın bugün Dahiliye Vekaletin· 
den gelmesi ~lenmektedir. Karar, 
derhal tatbik edilecektir. 

(Baştarafı ı inci sayfada) 
hale siyasetinin tehlikeye düştüğü gibi, 
İngiliz _ İtalyan Akdeniz anlaşmasının 
da ciddi bir buhran geçirdiği itiraf e 
dilmektedir. 

Tedbirler düşünülüyor 
İtalyan askerlerinin hezimetile İs -

panyada hadis olan son vaziyet, İngiliz 
ve l<,ransız Hariciyeleri tarafından tet 
kik edilmekte ve vukuu muhıemel ha
diseleri önlemek üzere, lazım gelen ted 
birler almma'ktadır. 

Pariste temaslat' 
Paris, 24 (Hususi) - Hariciye Na· 

zırı Bay Delbos, bugün İngiliz, Alman 
ve İtalyan elçilerile ayn ayrı görü~
müştür. 

İyi malıimat alan mahafile nazaran, 
bu görüşmeir esnasında İspanyacia bu 
lunan ecnebi gönüllülerinin ger! çağı
rılması meselesi mevzuu bahsolmustur. 

Jo.,ransız noktai nazanna göre, İt~lya, 
İspanyadaki askeri faaliyetini durdurt 
madığı takdirde, İngiltere ve Fransa 
da bu faaliyet karşısında 13kayıt kalmı 
yacaklardır. 

Londra, 24 - Havas ajansı muha
birinden : 

Siyasi müşahidler, Crandi'nin gö · 
nüllülerin geri çağınlması meselesini 
müzakere etmekten imtina etmesi ne· 
ticesinde vahim siyasi ihtilatlar husule 
gelmesinden korkmaktadırlar. 

Crandinin bir cevabı 
Tali ademi müdahale komitesinin dün 
öğleden sonra akdettiği celsede Lord 
Plymouth, Crandi'ye ltalya'nın bu 
rnesele hakkında niçin red cevabı ver· 
miş olduğunu sormuştur. İtalya sefiri 
cevaben bunun sebebini, ancak Roma 
hükumetinin izah etmeğe mezun ol • 
duğunu bildirmiş ve şu sözleri ilave 
etmiştir. 

Avrupa sulhu tehlikede 
ııBenim şahsen bildiğime göre, mu

harebe devam ettiği müddetce hiç bir 
göniillü Ispanya'yı terketmiyecek -
tir. 

Ingiltere ve Fransa harekete 
geçecelder mi? 

Londra, 24 (A.A.) - ltalya'nın a· 
demi müdahale komitesinde gönüllü • 
ler meselesini müzakere etmekten im· 
tina etmeaile tahaddüa eden vaziyetin 
vahim olduğu noktasında bütün mat· 
buat müttefiktir. 

News Chronicle diyor ki: 
eeCeri kalan yegane ümid, Fransa ile 

Ingiltere'nin ~iddetli müşterek bir ha
rekete .karar vermelerindedir. )) 

Harb tehdidi 
Moskova, 24 (A.A.) -Tas ajansı 

bildiriyor : 

lzvestia gazetesi, B. Mussolininin 
Libyaya seyahatinin ve orada söylediği 
nutukların Fransa ve bilhassa lngilte· 
reye karşı ftalya tarafından harb teh -
didi mahiyetinde olduğunu kaydede • 
rek diyor ki: 

Gerçi B. Musalininin hareketlerin· 
de ve halyan siyasetinde bu tehdid ha· 
sit şantajlarla müterafiktir. Faşist l -
talya, rüyasında bile takib ederniyece
ği yeni Ingiliz silahlanma:sından ciddi 
surette ürkmektedir. 

Diğer taraftan Libyadaki sembolik 
ehramlara yapılan ziyaret, her halde 
Mısırın hakiki ehramlan ile candan ar
zu edilen telakkiye bir hazırlık olsa 
gerektir. 

Bütün bunlardan çıkan nıana {!udur 
ki ,geçen sene sonunda vücuda getiri· 
len . İ ngiliz·İtalyan anlaşması, Akde -
nizde hakiki bir sulh temin etmek şöy· 
le dursun, halyan faşizminin tecavüzt 
leri neticesinde vücut bulan tezatların 
inkişc:fında bir mütareke bile teşkil çt 
memiştir. 

İtalyan arzuları 
Fe: kat, B. Musalininin Libya seya· 

hatir n, ftalyan serveti ~ .. zahüratının 
ve C'ebellüttariktan Ba~ ;jrfezine ka 
dar t'titün Arab dünyası üzerinde hü • 
küm sürmek hususundaki halyan ar· 
zuler •n ın, faşistlerin fspanyadnki ınli • 

dah lelerini kanlı bir surette takviye 
ederek sarsılan şere f ve haysiyetlerini 
kurt~·ma k için yapacakları yeni te -
~ebl !eri çok dikkatle tak;b etmek 15· 

zım gelir. 
Gerginlik arttı 

Londra. 24 (A.A.) -Akşam ııa • 
zeteleri, B. Musalininin nutku hak • 
kındaki yazılara büyük bir yer ayır • 
mak ta devam etmektedir. 

S tar gazetesi dioyr ki: 
Londradaki diplamatların fikri, iki 

memleket arasındaki münasebatın In
giliz filosunun Akdenize yollandığı sı· 
rada olduğu kadar had bir devreye gir· 
diği merkezindedir. 

Avrupa bavuı karanlık 
Paris, 24 (A.A.) - ltalyan mu -

rahhaslarının dün ademi müdahale ko· 
mitesinde lpsanyadaki gönüllüler me· 
selesini red etmesi matbuatta umumi 
bir endişe uyandırmakta devam edi -

Belediye, çöplerin tekrar denize dö
külmesi için lazım gelen tedbirleri al· 
mağa başlamıştır. Bu tedbirler iki esas 
lı noktayı ihtiva edecektir: 

ı ~ Çöpün mavnalara döküleceği 

deniz kenarları. Eskiden ba~hca Be -
şiktaşta Hayreddin iskelesile, İstanbul 
semtinde Unkapanında çöp!er mavna
lara doldurulurdu. Çöpler mavnalara 
dökülürken yerleri de telvis ederdi. 

yor · Bilhassa Hayretlin iskelesinden çöple-«Jour)) diyor ki: 
rin dağılması, ma\•nalara verilirken kıs 

«Şurası bir vakıadır ki, 48 saatten- men denize düşmesi dotayısile çöpler 
beri Avrupanın havası birdenbire ka • Tophane rıhtımına kadar yayılırdı. 
rarmıştır. Bütün hükumetler hakiki bir Şimdi Belediye, çöp iskelelerinin bu 
epdişe içindedir. Musolini bir muvaf • mahzurları hertaraf edecek bir şekilde 
fa~yetsizliğin altında kalmasını sev • olmasını temin edecektir. Çöp iskele· 
mez. Bunun içindir ki hariçte bu mu • lerinin 'kapalı, hangar şeklinde olması 
vaffakiyetsizliğin aksülameli büyük düşünülmektedir. Buraya çöp kamyon 
bir endişe ile beklenmektedir. lan gelerek doğrudan doğ1 uya mavna 

Populaire gazetesi diyor kı: !ara çöpü boşaltacaklardır. 
«İtalya tarafından alınan son vaziye· 2 - Çöplerin akıntılar!a sahile dü§ 

tin ağırlığı gözden kaçmamaktadır. Em memesi çareleri tetkik edilmektedir. 
niyet olunaca'k mahfellerden gelen ha- Çöpler sahilden en az on mil mesafe· 
beriere göre, Bay Grandi cson hadise· ye dökülecektir. Marmarada Hayırsız 
lerden sonra• İtalyanın askerlerini geri adalarm uzaklarında denize döküle -
çekemiyeceğini ve çünkü cİtalyan bay cek, çöpterin akıntılarla sahile düşnıi
rağınin şerefi mevzuu bahsol.duğunu• yeceği ileri sürülınektedir. 
bildinniştir. Demek oluyor k~ Italyr. hü Belediye, şimdiki halde Lu tedbirle
kumeti kendi bayrağının, yani ordusu· ri alırken diğer taraftan çöp imha fı
nun İspanyol işlerine kanşt.ığını res· rınları işini de tetkike başlamıştır. Bu 
men itiraf etmiştir.• bütçe ve zaman işi olmakla beraber be 
ltalya İspanyaya iki kolordu gönderiyor lediye, esas itibarile çöp imha fırınla· 

Paris, 24 (A.A.) - Humanite gaze· rı inşasına taraftardır. Bu hususta ev· 
tesi, Musalininin askeri şeflerle görüş- \'ela İstanbul, Beyoğlu, Üsküciar, Ka
tükten sonra İspanyaya açıkça iki ko· d!köy taraflarında münasıp yerler ara 
lordu gönderrneğe ve ademi müdahale nacak ve sonra fırınların projeleri ya· 
itilfıfnamesine Farnsa tarafından teca- pılacaktı. Fırınların iki seneye kadar 
vüz edildiği behanesile bu itiliıfnameyi yaptırılması muhtemeldir. 
feshetmeğe karar vermiş olduğunu yaz Eski temizlik işleri müdürü Mehmet 
maktadır. Ali Arel bu hususta demiştir ki: 

İngilizler İtalyan manevralarmdan - Biz eskiden çöpleri denize dö -
endişe etmiyorlar kerdik. Fakat bir aralık balıkcılar itiraz 

Londra, 24 (A.A.) - Londra deniz ettiler. 
mahtfili, Akdentzde yap!lmakta olan 
ve İtalyanın Sicilya adası ile Afrika sa
hillerini ayıran koridorcia hakim oldu· 
ğunu gösterıneyi istihdaf eden manev
raları kat'iyyen endi~esiz takip olun • 
maktadır. 
Edenin Avam Kanıarasında beyanatı 
Londra, 24 (A.A.)- Avam Kamara 

sında İspanyadaki ecnebi gönüllüierin 
ve bilhassa İtalyanların t!eri alınması 
meselesi ha-kkında sorulan bir suale ce 
vap veren Eden, ademi müdahale. ko
mitesinin dünkü eelsesinden sonra neş 
redilen tebliğine hiç bir şey ila\·e ede
miyeceğini söylem~ ve demişt ir ki: 

cİngiliz hükumeti vaziyeti tetkik et
me:ktedir. Şimdilik kontrol plfmına ait 
son müşkülat ta hertaraf edilmiştir.• 

Londra, 24 (A.A.) - Ademi miidaha 
le komitesinin bugünkü toplantısınd& 
Sovyet Büyük elçisi Maisk:, İtalyan hü 
kumetinin İspanyacia mütemadiyen ar 
tan müdahalesi üzerine hükumetjnden 
aldığı talimat mudbince komitenin na 
zarı dikkatini celbetmi~ ve ~ubatm or
talaranda İspanyada 60 binden fazla 
İtalyan bulunduğunu ve o zamandan 
beri bu mrkdarın mühim surette art
mış olacağını söyliyerek bu, cİtalyanın 
ecnebi bir memleketi askeri bıı tarzda 
istilasına benzemektedir.• demiştir. Mct 
iksi derhal hususi bir komisyon te~kili 
ile, 

ı - 20 şubattan sonr:ı İtalyanların 
İspanyaya asker ve harp levazımı çı· 
kardJklarını, 

2 - Muntazam İtalyan ordusu cüzü 
tamlarının askeri harekata iştırak ettik 
lerini, 

Tahkrk etmek üzere İspanyay3 gön 
derilmesini teklif etmiştir. 

Grandi ve Ribbentrop h:.ikiimellerin 
den talimat isteyeceklcrinı söylemiş . 
lerdir. 

- Dökülen çöpler ağlarımıza takılı· 
yor, balık tutamıyoruz, ağlarımız ke· 
siliyor, büyük zarariara giriyoruz de • 
diler, Dahiliye V ekaleti de Şehrema· 
netine bu işin tetkikini emretti. O za
man Liman İdaresi, balıkçılar, sıhhiye 
daireai ve sair alakadar makamlarla 
birleşilerek tetkikat yapıldı. Çöplerin 
karaya dökülmesi, gömülmesi sıhhi 
mahzurdan salim görülmedi ve bu tet· 
kikat sonunda da Ahırkapıdan bir hat· 
tı m üstakim çekilerek 1 O mil açığa çöp· 
ler döküldüğü takdirde en sıhhi imha 
usulü tatbik edilmis olunabileceği ne -
ticesine varıldı. CUnkü Ahırkapının 
hattı m üstakim il; 1 O mil açığına dö • 
külen çöplerin oradaki daimi akıntı ve 
anafor ile dökülür dökülnıez denizin 
dibine gittiği anlaşıldı. Biz de öyle yap· 
tık ve hakikaten çöplerin denizin dibi· 
ne gittiğini gördük. Bu tedbirden ev • 
vel çöplerin sahile geldiğinden tikayet 
eden halkla çöplerin ağlarını parçala -
dıklarından şikayet eden balıkçılar da 
tekrar bize müracaat ederek teşekkür 
ettiler. 

Biz bir aralık sehir haricindeki çu· 
kur yerlerin dold~rulması için de ka -
raya çöp dökmek zaruretini duyduk. 
O zaman çöpü döker dökmez üzerini 
de elli santim toprak ile örtüyorduk. 
Fakat gene ko ku olduğundan ve bir ta· 
kım haşerelerin ürediğinden, çöplerin 
toprak altında kurtlanarak kurtların 
toprak sathına çıktığından şikayet e • 
dildi. Döktüğümüz çöpleri bin müşkü
latla ve bir sürü masrafla yaktık. O za· 
man da bütün civar evlerden ve rüzgar 
altına düşen semtlerden: 

- Kokudan duramıyoruz, diye şi· 

Pelç'ka Kralı kayet dinledik, bir daha da karaya ne 
'J yakmak, ne de gömmek suretile çöp 

Londra, _J (A.A.) - Belçika kra- d"k d'k 
ı B k

. o me ı . 
ı, uc ıngham sarayında kral. kraliçe -. -- · · ·-··· - ·- ·--· ·-

\'e valide kraliçe ile birlikte öğle yeme· Leopold, Belçikaya Harwich yolu ile 
ğini yemiştir. dönmek üzere bugün Londra·dan tren· 

Londra, 21 (A.A.) - Belçika kralı lt- hareket etmi~tir. 

Mart 25 

"Son Posta, nın Su,-ige mektuplerı 

Irak Hey' eti Suriyenin 
gürültücü politikacılarına 

güzeJ bir ders verdi 
(Baştarafı ı inci sayfadn) 1 riye ve Lübnan hankasile anlaşarak 

Şama geldi, bir gün kaldı ve Hudey · yeni bir Lübnan bankası yapmayı. ka ~ 
de'ye müteveccihen ertes! gün hareket rarla§tırmıştır. Bu, şimdiye kada!· Su· 
edip gitti. Bu Irak heyetinin vazifesi riye ile müşterek olan devlet bankacı -
Yemenle bir dostluk paktı yapmıya lığını Suriyeden ayırmak ve Lübnan 
müteveccih müzakerelerde bulunmak- için, gene şimdiye kadar Suriye ile 
tır. Mal'ıim olduğu üzere Irak, daha ya· müşterek olan para yerine, yeni miis
kında İbnüssuud krallığile ' böyle bir takil bir para vücuda geUrmektir. Ye
muahede imzaladı. Yakın zamanda biz. ni tesis edilecek Lübnan bankası biı· 

zat İbnüssuudun Bağdada giderek kra· ihraç bankası olacaktır. Paranın ma · 
lı ziyaret etmesi bekleniyor. Irak hü- hiyeti de Fransız frangının mahiyetine 
kıimeti, bu Arap ve müslüman memle- benziyecekt ir. Suriye gazeteleri, Lüb· 
ketler arasındaki paktların hudurlunu nanın Suriyeye haber bile vermeden 
genişletmek arzusunda olduğu için böyle bir teşebbüse kalkınmasın~ karşı 
şimdi bu heyeti de Yemene gönderi · hiddetlidirler. Lübnan yava~ yavaş Su· 
yor, orada müzakereler başlıyacak. Şim i'iyeden büsbütün ayrılıyor. Lübnanın 
diye kadar bu mesele hakkmda Bağdad böyle ayrılmasına pek çok ses çıkard -
ve San'a hükfunet1eri arasında ipti - madığı halde Sancak meselesi için kı • 
dai konuşmalar yapılmış olduğundan yarnet kopuyor. Size tavsiye ederim, 
bu defaki resmi müzakerelerin yakın bu perhiz ile bu lahana turşusu arasın· 
zamanda bir netice vereceğı muhakkak da :ne münasebet olduğunu Surıye pa· 
görülmektedir. ·lavracılarına arada bir .sorunuz. Elbet 

Heyetin geçişi, burada gazetelerin günün birinde utanırlar da dillerini tu
uzun uzadıya bu meselelerle meşgul tarlar! 
olmalarını intaç etmiştir. Heyet reisi • Şimdi de iftiralara be,Iadılar 
nin gazetecilere söylediklerine göre, Halep 24 (Hususi) - Sancakta Türk 
Irak hükıimeti şimdiye kadar bir ta • lere yapılan tecavüzler şiddetini arttır 
raftan Hicaz hükumeti ile birpaktim - maktadır. Bu şiddetli hareketten dola· 
zalarken diğer taraftan da Türkiye, ,yı kendilerini mazur göstermek iste -
İran ve Efganistan aralarında dördüz- yenler bu defa da Türklere tecavüz fi· 
lü bir pakt imzalanması için yapılan Iini isnat etmeğe başlamışlard1r. Nite
müzakerelere iştirak etmiştir. Şark kim İskenderuncia neşredilmekte olan 
paktı namını taşıyacak olan bu pakt ta Ellh·a gazetesi 16 Mart tarihli nüsha· 
imza edilmek üzeredir. Bundan başka $ında Türklerin bir bağa tecavüz ettik· 
Şattularab hududu üzerinde İranla va- ,lerini yazmaktadır. Bu sattlmış gazete 
ki olan ihtilafın halli için de müzake • iftirasına şöyle devam et:nektedir: 
reler yapılmış ve iş halledilmiştir. He- cKarahüseyinli köyü Türkler! Mihıı· 
yet, Filistinden geçecek, Mısıra uğrı - il'e ait bağı tecavüz ve tahrip ve diken 
yacak, oralarda da bu meseleler üzerin. li telleri yağma etmişlerdir. Hükfune
de, şimdilik sathi ve iptidai olarak, ko • tin bu hadiseyi nazarı itibara alarak 
nuşacaktır. mütecavizleri başkalarına ibret olmak 

Suriyenin bu meselelere ~tiraki balı- üzere şiddetle cezalandıracağını ümit 
sine gelince, heyetin buradan geçişi ediyoruz. Bir taraftan köylere saldıran 
münasebetile bu hususta da hayli şey- T~rk ~üşmanı ~obaz ~ahr~çilerin ve 
ler söylenmiş ve yazılmıştır. Şimdiki .musellih çete1erın faalıyetınden son.ra 

. . . . . . .. şimdi de böylece gazeteler vasıtasıltt 
halde Surıye ıle bır pakt aktı ıçın mu- Tü' k h lk t hd't t kt di 

1 k · · ·ı · b h ' h · 'd' r a ı e ı e me e r er. za ereye gır~ı mesı a ı..:; arı cı ır. H 2 ~ (H .) E ll' .... umus ~ ususı - ıva gaz .. 
H~üz Suriye müstakil .?~~il~~: Mü~.~ tesinin Türklere karşı yaptığı kötü is· 
takıl de olsa, Irak bu gurultucu politı- nat İskenderun müddeiumumisinln 
kacılar m~e~eti ile iş "'.~ el birLiği mutaassıp Arap olan Vatanilerin ve 
yapm~nın ıpıkanl~rmı hen.~z hazırlan- manda memurlannın elinde bir alet ol 
mış gormemektedır. Son gunlerde bu • maktan başka hiç bir meziyet• olmıyan. 
ranın en müfrit gazetesi olan Elkabes kanunlan ve beşerl mevzuat~ çiğneye
tarafından Arap bi~liği fikri etrafınd~ rek efendilerine yaranmak için verdiği 
yapılmış oran neşrıyat, bu arada kra. bir karara dayanmaktadır 
Faysalın siyaseti hakkındakı yazılar, · 
Irakta pek fena tesir etmiştir. Bu yazı
lardan ben de evvelce size bahsetmi~
tim. Buradaki heyet bu mesele üzerin
de bilhassa durm~tur. Reis Cemi! 
Bey gazetecilere demiştir ki: 

-Araplar arasında kardeşlik ve bir· 
fik fikri bi.r takım şahısların veya fır· 
kaların fikri değildir. Her Arap dev • 
leti için esas olan değişmez bir siyaset -
tir. Keyfiyet böyle olduğu halde bu -
nun şu veya bu Arap büyüğüne atfe -
dilmesi elbet doğru değildir. 

Bu muahezekar sözler, bundan ev -
vel Bağdadda gazete tarafından yapıl· 
mı:ş olan diğer tenkitlerin tesiri altın
da kalan Elkabes başmuharriri. dün ga
zetesinde bir makale yaza rak, bu ne~
l'iyattan yalnız kendisinin mes'ul ol • 
duğunu söylüyor ve bir dereceye ka -
dar da hatta tarziye veren bir dil kul
lanıyordu. 

Irak heyeti . ki başında bulunan 
şahsiyetin mühmelliği dolayısile bilhas 
sa nüfuz ve ehemmiyeti haizdir • Su · 
riye ile Türkiye arasındakı meseleler 
üzerinde durmamıştır. Fakat, sözleri • 
nin arasında pekala okunmaktadır k: 
Türkiyeye karşı Suriyede yapılmakta 
olan neşriyattan Iraklılar asla mem -
nun değildirler. 

Yapılması düşünülen bütün paktJa • 
rın esas mihveri Türkiye üzerinde du
rur. Irak Arap ittihadını böyle anlı . 
yor. Suriye bunun tersini anitya ve is
tiye dursun! 

Buraya gelen Bağdad gazetelerinde 
de. Irak hükumeti, Suriye ile Türkiye 
arasındaki Sancak ihtilitfının iki mem
leket arasında dostane bir şekilde hal· 
ledilmesi ~çin sarfı gayret etmekte bu
lunduğunu gö~erir yazılara tesadüf e· 
di!mektedir. 

Bu,eünlerde Lübnan hükümeti Su -

Dün gece başlıyan 
Dama şampiyonası 
Dün gecee, Şehzadebaşmda, Refetin 

kıraathanesinde, mühim bir cdam.a• 
şampiyonasına başlanılmıştır. Saat 20, 
30 da başlayan müsabakaların neticesi 
bugün belli olacaktır. Müsabakalara i7 
tirlt edenler arasında, sütçü Hacı Mch· 
met, kimyager Asaf, zürradan Mublis. 
mütekait kaymakam Fethi, mütekş~t 
muallim Tahir, veznedar Yahya. bıça.k 
çı Ali gibi Türkiyenin en tanınmış ve 
en üsta damacıları vardır. 

Bunlara nisbeten, daha az tecrübell 
sayılan manifaturacı Kadri, gazcı MeJı 
met, Hafız Fazıl, Ziya, Orhan ve yu· 
murtacı Emrullah gibi daha birçok da.· 
macılar da müsabakalara iştirak etıtllf 
lerdir. 

Bu müsabakalan seyretmek için ti 
İzmirden, Urfadan gelmiş merakhlar. 
kahvede büyük bir kalabailk teşkil et· 
mi~lerdir. 

Resmimiz, bu müsabakalara giren 
çiftlerden birisini maç esnasınd:ı. gös-
termektedir. Bu hususta bir arkadaşırttı 
zın yaptığı çok şayanı dikkat reportı~j· 
ve müsabakaların neticelerinı yarınki 
nüshamızda bulacaksınız. 

Istanbul belediyesi sıhhiye 
teşki~ata genişl<:.ti:iyor 

Ankara, ~ t (Hususi} -- Istanbul 
belediyesi sıhhiye teşkilatma aid ba • 
rem cedvelinin genişletilmesi etrafında 
Istanbul belediyesinin teklifi '\'e Sıhhi· 
ye Vekaletinin bu husustaki miita!ea· 
sıı Dahiliye Vekaletince tetkik olun
maktadır. 
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r-- Hoş sözler '---
Az aeıtror 

Hırsızı gündüz hırsızlık yaparken 
yakaladılar: 

- Eskiden geceleri hırsızlık yapar· 
dm, fimdi gündüz de başladın hal 

- Ne yapayım bayım, geceler kı ~ 
~ldı iş zamanı az geliyor. 

* • * 
'1'818klllr 

Yaşlı kadın antikacı dükkimına gır~ 

di: 
Bilhassa sızın dükkana geldim, 

dedi. Antika kıymeti bilen en çok siz
tıınız. 

- Teşekkür ederim bayan ben sizin 
kıymetli olduğunuzu her zaman söy • 
lerim. 

- Sa şarkı süylcrken adeta ken • 
d1mden geçmiştim. 
- Demek hoşunuza gitti? 
- Biç farkmda değiJlın; boyunhap 
ifnemi kaybetmiştim. Onu arı • 
yonhqn. 

llaptaala JOICII 
Gemideki yolcu geminin .kaptanır.a 

eordu: 
- Baban nerede öldü 1 
-Denizde. 
- Onun babası">. 
-Denizde,. 
- Onun babası) 
- O da denizde. 
- Bunları bildiğın 'halde 

nizci oldun} 
Kaptan yolcu ya sordu: 
-Baban nerede öldü) 
- Yatağında. 
- Onun babası} 
- Yatağında. 
- Onun babası) 
- O da yatağınAL 
- Bunları bildiğin halde nasıl olu-

yor da sen yatağa yatmak cesaretini 
aösterebiliyoreun ı 

- Lokomotifleri gördiikçe 
kocarnı hatırlıyorum. 

- Makinist miydi? 
- Hayır, fakat pipo içerdi. 

ölen 

--- -

SON POSTA 

Güzelfıkralar 1 
Teesslr 

Bayan köpeğiniz bacağımı ısır-
dı. 

- Eyvah. 
- Müteessir oldunuz. 
- Tabii müteesair olurum. Ya kö-

peğimin dişi kırıldıysa. 
• * • 

Sır 
- Sen sır saklamasını bilir misin~ 
-Bilirim. 
- Öyleyse söyliyeyim, beş liraya 

ihtiyacım var, kimseye söyleme ~unu 
bana ver. Bodbla değil 

Bir kadını gösterdiler .. 

- Güzel amma, dedi, ne de 
eğlenemiyor .. cam sıkılıyor. 

- Kimseye söylemiyeceğime emin 
olabilirsin .. hatta kendimi bile duyma

olsa mış addediyorum. 

Cevap verdim: 
- Ben de tanırım, dedim, hakika

ten öyle hem hiç de bodbin değil. 
Bulunduğu meclislerde yalnız kendi 

canı sı'Kılmıyor. Başkalarının da can -
larını sıkıyor. 

* • * 
Berberde 

Berber traş ediyordu, müşterinin 
yanağını kesti. 

Traş olan sordu: 
-Bir başka usturan yok mu) 
-Var. 
-Onu da bana ver. 
- Ne yapacaksınız. 
- Kendimi müdafaa edeceğim t 

- Nedfinın kaybettiği inci ger • 
danhğı bulup getinni~ler. 
- Gerdanlığın sahte olduğu bu • 
)anın ıetirip verınesinden belli: 

Nişanlın, seni babandan iste • 
miyc geldiği zaman çjçek var 
mıydı? 

- Hayır, yalnız elinde bhn bir 
baston, belinde de bir tab:ınca var
dı. 

!Ural 
Erkeğin iddiası karıSlnın kendisini 

aldattığı idi. Avukat mahkemede bu -
nu söylediği zaman kadın şiddetle 
reddetti: 

- Ben kocarnı aldatmadım. Bu bir 
iftiradır. 

Erkeğin avukatı bir an düşündü: 
- Evet, dedi, müvekkilim iftira et

miş olabilir, çünkü ben de şimdi buna 
inanıyorum. (Kadını işaret ederek } 
bu kadar çirkin bir kadının kocasını 

aldatmasına herhalde imkan yoktur. 
Avukatın bu sözünü işiden kadın 

birdenbire ayağa kalktı: 
- Ben kocarnı &ldatamıyacak ka • 

dar yüzüne bakılınıyacak çirkin bir 
kadın değilim. Bunu da i!bat edebili
nm. 

---------------- Kocarnı evlendiğimizden 

BIIDillll kadar tam dört defa aldattım. 
bugüne 

Kiracı ev sahibini buldu: 

- Bayım ev şakır şakır akıyor bu 
ne kadar devam edecek. 

Sayfa 1 l 

Teşkilatı Esasiye Ka ı u u 
Millet Meclisinde 
etrafında yapılan 

kapunun bazı maddelerinin t . dili 
müzakereleri aynen neşrediyoruz 

-s-r•ı 
Ol. REFET BELE (İstanbul) - Arkadaş -

lar; Bu sabah ben takrirln metnlnl ve Encü
mcnln mazbatasını okuduğum zaman, acaba 
senelerdenberi devam eden ve fırka progra
mı, hülı:Qmet programı şeklinde tatbik edile 
gelen bu umdelerl Devlet programı haline 1!
rağ etmekle ne kasd ne menfaat kastedildl
~inl dilşündum. Menteşe Saylavı bu husus
tak! fikirlerini döktu. Kütahya Saylavı da 
açık surette Izah etti. Her Ikisine de teşek -
kur ederim. Bilhassa esas teşkilatın, Ana 
Yasanın dc~işmesl meselesinde biz reylerlml
zi verirken, kanaatlerlmlzl tam olarak edin· 
mell ve ona göre reylerimlzl vermellylz. Blzl 
uzaktan seyreden. on yedi milyon Insan var
dır. Kelime bekeUme ne lstedljtlmlzl anlatma
lıyız. Çok defalar kellmelerln mfmasını an
layamadığımız lçln birbirimizle kavga ederiz. 
E~cr kcllmelerln mı\nnsını Iyi anlarsak ara
mııdan kavga kalkar. 

Anayasa bir mecelle haline 
so ku lamaz 1 

Sonra Kütahya Saylavı bir şey daha söy
lediler; bu Ana Yasada her kelimenın tnrlfi 
tçln uzun boylu satırlar yazılamaz. Ana Yasn 
bir mecelle baline sokulamaz. onu buradaki 
mlınakaşalar vazıh bir halde çıkanr ve her
kese anlatır. Şimdi nnllyorum, Hükümet 
programını devlete mal ediyor. Altı umde var
dır. Bu altı umdeyi ben de edebiyat yap
maksızın, gözden geçlreceğlm. Heplmlz eum
hurlyetçlyiz. Hiç şüphe yoktur ki bu memle
kette hemen hemen herkes mllllyetçldlr, 
mlllicldfr. Bahusus arnele en bnştn olmak 
olmak ür:ere mUllyetçidlr, mlllicldir. Belki 
başka memleketlerde işçiler mllllyet
çlUk tumnden uzak kalmıştır. Fakat bizde 
onlnr hcplmlzden fazla mUllyeteldlr, Montrö 
zaferint tramvay amelesl gözleri ya§al'atak 
anlatır. Tramvayclakl bUetçl Hatay dediği
miz zaman gözleri yaşanr. Bunlar çok güzel 
feylerdlr. 

Uıtkllk: LMkll!i bu memleket gayet lyl 
anlamıştır. Bah~ bu memleketin dlnl o -
Jan isllmlık, gayet 1y1 dü~iinülürse IMk btr 
dlndlr. Geriye kalıyor halkçılık. Bilmem, eıter 
halkçılık demokrasi demek:ıse esa.sen bu, 
cumhuriyetın ruhunda. mündemic; bir teYdlr. 
Blkçı olmayan bir cumhuriyet esasen bir 
Cumhuriyet demek değildir. 

v:ıktlle muhtelif şeklllerde cumhuriyetler 
nrdı. Esnaf cumhuriyeti, Venedlkte oldu~u 
gibi.. fakat bunlar doğrudan doğruya baş -
larında bir hükümdar olmıyan ollgar§lk bir 
idareden başka bir şey d~dl. 

Her devlet inkıiApç1d1r 

MIJ!eUmir; sınıfsız bir mlllettlr. Fakat bunu 
demele kafi dc~l.ldlr. Bugün sınıfsız, yarın sı
nıflı (J}abUirlz. Bunun önüne evvelden geç
mek lazım gelir. Bu nokta! nazardan pell: 
vazıh prensip olmak üzere, Cenabıhak bu 
memleketc göstermesln, yarın bu memleket 
zenginin elindeki servetinin elinden gidereli 
karnının aç kalmaması için bugün faklrln 
zamretini de! etmek lflzımdır. Onun lçln ben 
reyimf, ekonomik noktaf nazardan değil, doğ• 

rudan doğnıya politik, siyasi noktai nıızar
dan. memleketimin atlslnl düşünerek. burada 
kat'i bir kanaatla, vicdan 1stlrahat1 Ilc, mu• 
vafık olarak kullanaca~ım 

Buna lUive edecek yalnız blr sözüm, var .. 
dır; Menteşe arkadaşıının bahsett,® topralE 
meselesi bence de çok mühlmdlr. 

Bir defa her şeyden evvel insanlık nokta! 
nazarmdan mühimdir Bir tarorta sürüJmt .. 
yen yığın yığın topraklar varken, bir tarafta 
da toprağı olmadığı Için aç kalan lnsnnlatl 
• bunlar ne kndardırlar, bilmem - var... Bit 
çok köylüler gördüm kl, kendllerlnln toprali 
olmadı!n lçln - dikkat buyurun - toprak a• 
melesl olmadıkları halde, ev bark sahibi bu .. 
lunduklan halde, clvar köylere cidip nmele .. 
Iık ediyorlar. Hnngt memlcketteytz? Nüfusu 
toprağına nazaran az olan bu mcmlekette 
bir taraftan boş topraklar dururken, diğer 
taraftan tQprakstz,lık yütiinden aç lrolnn 
insanlar bulunsun. Bu. siyasi noktnl nazar~ 
dan bir mütalea der;lldlr. Agrer meselesi bfı:" 

çok yerlerde insanlık noktai nazımndan de~ 
belki siyası noktni nazardan görülmüş, belk1 
merha.met meselesi. atıyl görme meselesi te
lflkld edilmiştir. Bu sebeble toprak meselcsl
ntn de bir litlyl görme meselesi olması şart .. 
tır. 

TeşklH\tı Esasiye Kanununda yapılacak ta .. 
dllltm heyeU mnumlyeslnc s6yllyecekleı1Dl 
bundan ibarettir. 

Şükrü Kaya konuşuyor 
DAHİLİYE VEKİLİ ŞUKRÜ KAYA CMtıl'

la) - Sayın arkadaşlar: TeşldlAtı Esaslyeı 
Kanununda )'apılacak tadllftt üzerinde sayıa 
arkadaşlarımın kıymeUl fikir ve mütalenla .. 
nnı çok büyük blr dikkatle dlnledlm. Cok 
teşekküre ~yandır ki partırniz umumı bm 
idealin ifadesini buraya get.ırml§. Gördil • 
~üm manzara budur. 

Gerek müstakll ve gerek partlye mensup 
arkadaşlarımız bu Işin tam zamanında ge • 
tırildl{tl tanaatinde bulundular ve Büyilk 
Meclis huzurunda bunu teyit ett.Uer. Ve mll• 
lete bunu söyledUer. Bundan dolayı parthnl• 
tin lüzumlu ve 1yi işle huzurunuza çıktığına 
müftchlr olalım . 

Arkadaşlar; Türk Cumhuriyetının koydu
İnlollpçılık, yer yüzünde bir devlet var- ğu reJimin esası ve prensipleri. evvclee de 

mıdır tl ben oldu~um yerde saplandım, ka- anettlğim gibi, geçmiş zamanlnrda tuozof• 
ıacağım. Buradan bir adım Ueri gitmlyece· ıann, ulemanın kendi hücrelerinde hassaa 
ğlm desin. E~er lnk1lapçılık bir evolüsyon vicdan ve dımağlarında hazırladıklan mü
mukablll Ise her devlet lnkılApçıdır. Eğer ~ mefhumlara uydurmak ıçın yapılma
lnkılflpçıbk revaHisyon mukabl.ll ise hlç bir mıştır. Tarihin yeni gartıanndan :ve ıztırap• 
hükumet revolüsyonlst olamaz. İnsanlar en larındım ve zaruri lerantından alınmış esas• 
kısa yollardan kendllerln1n teşkil ettikleri lnrdır. Realiteye müstenit bir yllrilyüşün blt 
ekserlyetle, Meclis tarafından, kendi arzuın- tatb1kıaır. Tabll konurken fikirlerden yükset 
rını tatbik ederler. Her devlet inkıHı.pçıdır. nazarlyeler mütalea edUmiş dl~er memleket
Blnnenaleyh bizim memleketlrnlz nlçln ye - lerde geçen hadiseler ve görülen tecrübeler 
rinde sayacak ld, niçin yerinde sayması ha- denazarı ltlbara alınmıştır. Zaten elde eelilen 
tıra gelmiştir ld ona lnkılô.p vasfını llA.vc et- netleedeki Isabet de bunu göstermektedir. 
rnek lüzumunu h1ssedellm? Fakat öyle olma- Blzlm cumhurlyeUmlzin esaSlı prensip ve 
sını isterseniz hiç blr 1Urazım yok. vasıtıan harp meydanlarında, meydan mu-

Geriye kaldı Devletçlllk. Zannediyorum kl harebelerinde dü~ünülmüş ve tatbik edllml§· 
timdi l~n en canlı ve en mühlm noktasına tır. Zafer Arnlll ve zafer eseridir. Kuvveti dili 
ıcldlk. bundadır .• Bunun lik esası İnönlerlnde, sa-
Arkadaşımız Şükrü Kaya uzun Te güzel ka.ryalarda, Dumlupınarlarda tespit edllmtş. 

izahatı arasında, çok güzel bir lftf da söyledi. tır. onun iç1n reeldir ve onun için dinnmlk• 
Günün lhtlyaçlanna. uymıyan, ben UA.ve edl- tır. 

- Bilmem rasadhanede hiç Çalış • 
madun. Havaların bozulup, iyile~ece

ğine ait de hiç bir fik.rim yoktur. 

yorum, va.zıyetı duymıyan duyacak kadar K h et· sev e · 1 
1 zcklis:ı olmayan her millet, gene bu vaziyette e an 1 m YIZ 
ı olan her ınsan gibi sukuta mahkfimdur. Bu- Dcvletçllik vasfı da oradan alınmıştır. 

Şişman kadın - Yapurda uç ıuşı 
birden yerlerinden fırlayıp yerle
rini bana vermek istedi • 
Je.r. 
Erkek -= Tabii bir şey, bir kişilik 
yere sığamıyacağmı anlann1jlar
dır. 

• • • 
Seala adıa 

Adamın adı Mehmetmiş, bir tanı· 

dığı onun adını Ahmet bilirmiş. On 
sene hep onu: 

- Ahmet 1 diye çağırmış. 

- Ynhu, demiş, sen bana Ahmet, 
dersin.. Halbuki benim adım Ahmet 
değil, Mehmettir. 

- JJahi Ahmet, senin adın Mehmet 
hal 

• 
1 
• 

- Alo, hediye olarak bana bir dot
ma kalem göndermi~siniz. Çok mü· 
kcınmcl bir kalem olduğu belli. 
Bilha~ tc~ekkür etınt!k için evi • 
nize gelecektim amma, ani bir işim 
çıktı. Bu yüzden sokağa çıkaını • 
ya cağını. 

----------~--------------~-------=====------~==~==~~======-==========--
Sarboflar 
Üçü de zilzurna 

aarhoş olmuşlardı . 

Biri aordu: 

-Saat kaç} 

Öteki cebinden 

çakmağını çıkarıp 

baktı, cevap ver

di: 

Perşembe. 

Üçüncü suratını 
astı. 

- Mademki be • 

ni kovuyorsunuz 
ben de gidiyo • 
rum. 

Rejisör - Benim söylediğim jest
leri yapmazsan seyirciler senin 
NapoJyon olduğunu nercdf.m anlı
yacnklar? Bunu Jıiç düşiinmül·or· 

sun!. 

· ~-~~ 

Yaşlı inek - Bizim gcnçliğimizde 
yalnıı trenleri scyrcdcrdik. Şim • 
dikilere acıyorum. Tayyal'elcri sey· 
rcdcccğiz diye çok yoruluyor· 
lar. 

Maaveaet 
F ukaraya mua ~ 

venetin lüzumu 
hakkında bir kon -
ferans vermişti. E -
vine döndüğü za ~ 

man salonunda yir
mi otuz fakir bul -
du: 

F u karaya mua -
venet hakkındaki 

konferansınızı dm -
]ed ik. 

- Burada ne i -
finiz var diyorum. 

- Muavenetin.i
zi dileyoruz. Bir 
gün misafir kalaca
ğız. 

günkü şeklide, bugünkü ekonomının lcap Her devletin bir zaman tntblk edeceği yegll
ettlrdiği lhtlynçları duymıyan blr mmet, de- ne yol bu olacaktır. zaten devletlerin gidid 
ğll uzun seneler. saatlerce blle yaşayamaz. budur. Kehaneti sevmedl~fmlz ve kendi pren
İhtlyaç bir kaç saat sonra onn hakikatı gös- slplerlmizi başkasına telkin etmlyecek kadar 
tcrme~e kafi gelir ve sonra onu doğru yola kendi lşlerlınlzle uğraşma~ı tercih ettlğlınlz 
scvkeder. Bugün ekonomik 1htlynçlar olabl- tçln kendimi!! bunun hariçte telkinlle mü • 
ıır . Fakat bir bugün var bir de hayatın dalm1 kellef addetmiyoruz. Blr devletin ynpnca~ı 
şekilleri var. Hayatın dalıni şeklllerini dü - en müşkül iş en çok tekniğe mütevakklf if, 
şündü~ümüz zaman benim çok genç yaştan ordu kurmak işidir. Devletin ellne ordu "Ye 
beri duyduğum bir kanaat var. Bir Devlet hükümet veriyoruz da ordu lşlerlnln binde 
tlıccar, bir Devlet san'atkar olamaz. Ben bu- biri kadar da haJzl ehemmlyet olmayan l~lerl 
~ün dahi bu fikrln dw.,.ru oldu~una kan\lm. devlet yapamaz diyoruz. Bu lojlk lle kablll 
Pekül!i., amma bir memlekette san'atlt!r ola- tevfik değlldlr. Mantık bunu kabul etmez. 
cak, fabrtkatllr olacak klmse bulunmazsa, De\•let bugünkü teşekkülü itibarlle madamJü 
memleketin Ihtiyacını tatmin edecek tüccar ordu gibi gayet çetın, Ince, gtrift, modern 
bulunmazsa bunu kim yapsın? O halde şerrln ~kniklertn hepsine lstlnat eder nazik bir 
ehvenint ihtiyar etmek llzım, tnbll Devlet makineyi elinde bulunduruyor ve Türk Dn· 
yapacaktır. Blnaenaleyh hakikatın knrŞJSln- letl de en ziyade bunda muvnffaklyet gös • 
da ne kadar Inat edersek edelim bugünün termlştlr. Türk Devletinin Icabında eline a • 
r:aruretlerl bizi hak yoluna götürecek u ya- Jıp ta muvaffak olamıyaca~ hiç bir Iş yok• 
'ıy:ıcaktır veyahut veyahut ta yaşamıyacak· tur ve olamaz. Bir taraftan Türkte ı>tdn yap
tır. Buna imkan yoktur, bu böyle olacakhr. makta en büyük vasır görülllrken dl~er taraf
Yalnız bugünkü zaruretler devam edecek mi? tan en küçük btr Işe devletin kablllyeti olma· 
Mesele bundadır. BelJı:l bugünlin ururetlerı dı~ı fikri bize daima telkin edlllrdi. Uzak de
devam etmlyecek. belki yarın değl~kUr. CU 1912 tarihinere İzmirde dört Türk makas
Mesele yalnız ekonomik bakımdan mütaıea çısı koymak için Türklerin şlmendlferclllie 
edilseydl ben burada Fırkanın bu umdeyl aklı ermez diye Türk komlserl, bizim koml· 
devlet umdesl arasına sokmamasını teklif serlerimiz tarafından rlcamız reddedllm~. 
edecekUm. Fakat mesele yalnız bundan 1b:ı-,Bunu bilen ve derhatır eden, içimizde nrka· 
ret det1ldlr. Bizi de"Yletçlllk yolunu arama~a daşlarımız vardır. Aradan yirmi beş sene 
sevkeden Şt'Y, velev mahzurlu olsun, şimdiye ~eçmemlştlr. Bugün şlmendlferlı!rimlz bl! 
kadar tuttuğumuz yolnd bizi bu yolu mu - Türkler tarafından yapılmakta ve 1şlet1lmek
hakkak arama~a sevkedecek şeyin burada tedir ve bugünkü işletme ne evvelki ı~letme
kemnll cesaretle ve ~evkle reylmlzl kullan - nın farkını görmek tçln Nnfıa Vekfilctınln 
ma~a sevkedecek kadar müsbet olduıtuna çıkarmış oldu~u eseriere bakmak klı.fldlr ve 
kani de~ııım. Hepimiz blllyoruz kl daha şe- yalnız yolcu olmak ta yeter. 

ker meselesini halled~edilt.. lnkı~apça"lğm esas ruhu 
SmtfSIZ bir millet Biz bu prensiplerimizl istatlk olarak nlma-

1 
dık Yani muayyen bir formül tatbik ederek 

Bugün bir sınıf mücadelesi knrşısmrlayız. on~ cbed1ycn muhafaza tçin almadık. Ha • 
1 ~;atın gundelik z:ınıretıerlndcn mfilhcııı ola

<•> Baştaraflan 25, 2G Şubat ve %, f, 8, 9, rak aldık. İnkılfı.pçıh~n esns ruhu budur. 
n l\lart tarih1i nüshalarmudadar. 1 (Arkası var) 



~~ 
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Beğendiğiniz ka dm ve erkek tipleri nedir? 

illi tahvillerle obligasyonlann 
değiştirilmesine dün başlandi 

Piyasada Obllgasyon denilen Anndolu tah
vUlerlnln milli tahvlllerimizle mübadelesine 
dunden Itibaren başlanmıştır. Paris borsası 
bugünden Itibaren bir halta paskalya tatili 

ıg A!;ustosta Lüleburgazda, 6 Eylüldc E

dirncde, 25 Eylüldc Çorluda. 
- 26- f 

''Erkekle ahlak güzelliği arar1m, 
Her cevap yollıyan 
okuyucuya hediye 1 

kadın karşılamalıdır. Bu, bana hayalın 

en büyLrk zevkini verecektir. ynp:ıcnktır. Bu itlbarln dün Bon:;adn n1uh
tclif tahviller üzerinde muameleler az olmuş 
tur. Dün Obllga.syon yalnız Merkez Bankası 
tahvilleri Ilc de~iştirilmlş. dl~er tahvlllerle 
değiştirme muamelesi olmamL~tır. Dün Ana-l 
doln Demiryolları (1 - 2) 41,20, mümesslller 
43.50 Türk lirası üzerinden muamele gör

Sayın teyzeciğim, tahayyü1 ettiğırn 

erkek esıner veya kumral, fakat uzun 
boylu olmalı, şahsi güzelliği aramam. 
Yeter ki kusuru olmasın. Erkekte ara
dığtm en birinci şey ahlak güzelliğidir. 
Mülevazi olmakla beraber erkeklik şe
refinı muhafaza edebilen. idare sahibi, 
normal ve yaşı da otuzdan aşağı ol
mamak üzere kurduğu yU\•ay• hakkiyle 
idar·e edebilecek bir erkek tipi tahay
yül ediyorum. 

N ezahat 
<Adres idarehanemlzde mahfuzdur> 
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Erkek mUtehakkim olmali, kadm 
orta dereceden yüksek malilmat 

sahibi bulunmall 
Beğendiğim kadın tipi şudur: Çehre 

Si oldukça güzel, boyasız, sade, şirin 
biir yüz. Uzunca boylu, bai1k etinde, ii· 

E
h gözlü. Tabiati oldukça mağrur, ya 
onurlu, saymasını ve saydırmasını 

icn, yerine göre merhametli ve müş 
~- Evine, çocuklarına bütün mevcu 
aiyetiyle lbağlı. Sadrk, idareli, bütçesi
Re göre iyi giyinmesini bilen, orta de
ı.ıecede bir bilgi sahibi kao'bl .. 

Aksaray Çakıra~a mahnllesı Sineklibahçe 
Verilecek, neticede çıkmnzı sokak No. ı5 de Rııa Azman 

en güzel cevap - 29 -

sahibi 50, ikinci 25, Asebi ve titiz kadın ·ml, hayır! 
uçuncÜ 10 lira ı Sayın tcyzeciğ im, benim bcğend~ğim 

m ükafat alacaklar kndın tipi şudur: 
--------------- , Orta boy, ne ~ışman, ne zayıf, yani or 
vafık bulmam ş d .. ı · · k' ta vücut. Çehre müdevvcr ve bevaz, 

müştür. 

Bu yil Trakyada aç1lacak 
panay1r ve serg ler 

· unu a soy ıyeyım ı h J Trakya umumi mufctUşli~ı lktısat ınfişa-
akşam evıme geldiğim zaman ben~ gü· kaş göz siyah olursa da a iy ı . Tabiati: virliği ı937 yılı Içinde Trakyada yapılacak 
zel koku içinde yüzen, tuvaletlı bır ka Asabi, ve titiz olmamak, kendisine ha pannyır ve sergilerin açılış t.ıırihlerinl tesbit 
,dından ziyade, elleri soğan kokan bir kim ve aile yuvasını ileleb::-t mesut c· ederek Ticaret odalarına ve alakad;ır ınıı-

Teyzenin anketine 
çocuklar 

cevap veremezler 
Sevgili çocuklarım, 
Açtığım ankete sizlerden de ce -

vaplar alıyorum. Son bir iki gün 
içinde bu cevaplar çoğaldığı için si

ze bunları koyamıyacağımt bildirme 
ye mecbur oldum. Eğer bunları siz 
yazıyorsanız vazgeçin. Sizin (bcğen 
diğim kadın tipi) veya (beğcndi· 

decek kudrette bulunmak, hayatı~ bii· karnlara bildirmiştir. Tertip edilen listeye 
tün acılarına katlaıunak. göre panayırlar: 2 Nisanda Liıleburgazda, 

8 - lO Nisanda Hayreboluda ı - 3 Mayısta 
Bilgisi: Okuduğunu anlamak, arzu • Uzunköprüde, 5 - 7 Mayısta Edlrnedc, 20 - 25 

sunu yazmak ve ev idaresıni bilmek Mayısta Pınar hlsarda. 26 Mayısta Kırklar
ten ibaret bir bilgi derecesi, yukarıda ellnde, 4 - 8 Haziranda Bigada. B - ıo Ha-

l ziranda Çivrllde, 12 A~ustosta E:ı.baesklde, 
yazdığım hususiyet ere malik bir ka- 12 - 19 A~ustostn Lüleburgazda. 22 - 28 Alus 
dının hiç bir zaman aile saadetini ih· -tostn Lfıpsekide, 24 - 26 Atust.osta Vizede, 
lal etmiyeceeğine kaniim. 31 - 2 Ey!Ulde sarayda, 2 - s Eyliılde Ça-

nakkalede, 7 - 9 Eylfılde Çerkeskoyde, B - ıs 
Ben erkek olduğum için tahayyül el Eylfılde Keşanda, 13 - 16 Eylülde Uzunköp-

tiğim kadını yazdım. Bittaht erkekler rüde, 15 - 17 Eyllılde Hayreboluda, ıs Ey
)lakkındaki düşüncelerini söylemek liılde Kırklarellnde, 21 - 25 Eylfılde Malkarn
hakkı bayanlarındır. da, 5 - 8 Birinciteşrinde Tek!rdafında, İkin

citeşrinde Pınarhisarda açılacaktır. 
Zile Büyükcami ınaho.lles! s. R. 

Son Posta - Sarih adrcsın ız! gazete· 
.nin -bu parçasile gönderin, hediyenizı 
yollay alım. 

-30-
ldeal kadm: Güzel sesli kadm 

Sergi günleri ise şöyle tesbit e<1llmlştlr: 

İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsasi 
24/3/937 

=========rtATLAR-==-==p~-~ 

Istanbul Borsası kapanıŞ. 
fiatları 24-3 - 1931 

PARALAR 
Alış 

ı Sterlln 613.00 

ı Dolar 124,75 

20 Fransız Fr. ı 13.50 

20 Llrı-~ 120, 

20 Belçika Fr. 80. 

20 Drahmt 18.00 
20 İsviçre Fr. 56S. 
20 Leva 20. 
ı Fllorln 63. 

20 Çek kuronu 70. 
ı Avusturya SL 21.00 
ı Mark 2S. 
ı Zlotl 20. 
ı Pengü 21, 

20 Lev 11,00 
20 Dinar 48. 

Ruble oo. 
ı İsveç kuronu 30. 
ı Türk altını 1039 
ı Banknot Oa. B. 247, 

ÇEKLER 

Londra 
Açılış 
617,50 

0.791S 
17.22S 
15,0364 

4.70 

Satış 
621.'10 
124,75 
ııs,50 

ns. 
St. 
22.00 

S7S. 
n. 
66, 
7S. 
2S.OO 
28. 
2l. 
n. 
14.00 
Sl. 
00. 
n. 

1040. 
248. 

Kapııru~ 
618.00 

0,79 
17.21 . 
1S,Ol4J 

4.6962 
88 . .0 
• 5,4l 
6t.4D12 

. Bilgisi orta dereceden yüksek olan 
r,r.dın, kendisine eş olacak erkeği be -
ğftnmekte, hatta bulmakta müşkülata 

~irar. 1 
. Beğndiğim erkek tipi: Kusursuz ol • 

ğirn erkek tipi) suallerine cevap 
vermeniz için vakit henüz çok er -
ken. Gazetenin sahiplerine söyle -
dim. Yakında sizlere mahsus bir an 

ket te açacak1ar. Bu cevaplar: siz 
vermiyor da büyükleriniz veriyor 

ve sizin imzanızı atıyorlarsa • ki ben 
buna daha çok ihtimal veriyorum -

Beğendiğim kadın tipi ~udur: 

, Şirin endamlı, esmer güzel:. orta boy 
,lu, balık ttinde, eli ve ayağ: ubk. yüzi.:. 
müdevver, yana'klan ıkırmızı. ağzı ve 
dişleri ufak, 'kaşı ve gözü kara. 

_______ c_ı_~_·s _____ ı ___ l Aşa~ 
Bu~day yumuşak 

K. P. 
6 s 
4 6 
500 
425 
720 

Yu kan 

K. P. 
620 
420 
5 3 

430 
000 

Nev-York 
Par Ls 
Mlllno 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterdanı 

Prag 
Viyana 
Madrld 
Berıln 
varısova 

Budapeşte 
Bültre., 

88.5020 
S,47~ 

64.45S4 
1.4461 

22.67lS 
4.'2267 

11.449S 
1.~75 
4.17 
4.•1080 

1.4450 
22,6SS7 
4.22D 
ı u• 
1.96ıi2 

4.166i 
4.00SO roak şartiyle sarışın veya esmer, SJh

h,tli, şen ol!malıdır. Tabiali tam mana 
ai\e erkek, mütehakkim, ayni zamanda 
laendi.c;ini sevdirmesini bilen ve kadına 
~m olan hürmet ve şefakali esirge
mıyen, sırasına göre içen ve eğlenen. 

ınesleği çalışkan olmak şartiyle san'at
ki.r, fen adamı. 

Afyonkarahisar İzmir Istasyonu cnddcsi 
Nuran mahallesi No. 70 de Şadlye 
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Elleri IAvanta kokan kadın 
değil, soğan kokan 

kadm isterim 
Teyzeciğim, kadında çehTe güzelliği 

hem muva1<kattir, hem de şahsa göre 
HeAUiir. Mesela sanşınlardan boslan1111 

fan adınlar var diye sarı~ın gü;el yok 
ıınudur? 

bu satırları kendilerine gösterirı. Bi 
ze kendi isimleri ve adreslerile yaz· 

sınlar. İstemezlerse bu isım ve ad -
resleri yazmadan cevapian neşrede 
riz. 

TEYZE 

Hediyelerimiz 
Dünkü 21 _ 25 numaralı cevapları 

gön'de.ren okuyuculanmızın hı:!di -
yeleri masa saati, çatal bıçak takı
mı, tuvalet malzemesi, dolma kur
şun kalem olarak seçilmiştir. 
Bunlardan İstanbul dışın -
da bulunan okuyuculann hediyele· 
ri posta ile adreslertne derhal gön· 
dcrilmiştir. İstanbulda bulunan o· 
kuyucuların da idarehanemize ge
lip hediyelerini almaları lazımdır. 
Hediyeleri ayrılmıştır. Kendilerini 
bekliyoruz. Pazardan başka hergün 
müracaat edilebilir. 

Hediyelerini idarehanemizden ala 
cak okuyucularımızın yanlarında 

hüviyetlerini isbat edecek bir vesika 
bulundurmalarını rica ederiz. 

Dürüst ahlaklı, yüksek ı ahsilL, cv i~ 
lerini mükemmel ·bilecek kabilıyette, 

JllUSikiden anlayan güzel s~s1:. 

Kanaatkar olacak, müsrif olmıyacak 
büyüklere ve küçfrklere saygı ve sev
gi gösterecek, asabi hasut, fesa:, yalan
cı olmıyacak. 

'T'I)kat Mahmutpaşa ~eçidlnde No 
10 da Şevki 

Arpa 
Çavdar 

41 7 4l 37 

!\!ısır sarı 

Barbunya 
Pcynir beyaz 

-~~===-~~=,•~~------·====~ 

Bu~day 

Çavdar 
Arpa 
Bulgur 
Un 

GELEN 

479 
120 
90 
24 
91 
ıs 

26 
ıs 

16 

Kepck 
Kuşyemi 

Yuliıf 

Mercimek 
~=== 

GİDt:N 
-

Buğday 

1 
2)0 

iç fındık ı 
= ..:::==-

DIŞ FiATLAR 
= ::::::::::::. - - · K. 
Bu~day : Liverpul 6 

Buğday Şikago 6 
Buğday V inipek 6 
Arpa : Anvers s 
Mısır : Londrn s 
Keten T. : Londra 7 
Fındık G. : ııamburc 79 
Fındık L : Hambur'! 79 

....., 
Toa 
« 
« 
tl 

tl 

tl 

• 
D 

• 

Toa 
ll 

s.-=-
47 
so 
sı ı 

53 
69 
90 
35 
35 

ı 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

108.0160 
S•USS8 

2.7763 
24.67 
5.1410 

E SHAM 

A~ıl•t 

107.J281 
M.627S 
2.17411 

24.69 
s. ı m 

Anadolu şm. o/o 80 
peşin 00.00 00.00 
A. Şm. o/o 60 vadeli 23.40 23 . ..0 
BomonU - Nektar O,OU 0.00 
Aslan çimento 00.00 00,00 

Merkez bankası 00.00 00.00 

İSTİKRAZLAR 

Türk borcu I pe~ln 
• • I vadel! 
• ., II vadeli 

Açılı1 

00.00 
ı9.67S 
19.00 

TAHVİLAT 

Anadolu I pe. 
• I vadeli 
• u pe. 
• n va. 

Anadolu mü. pel)l 

A~ıht 
on.oo 
41.00 
00.00 
41.()') 
00.00 

Kapaaıf 

OO.OD 
J9.61S 
ıt.OO 

K.-. 
00.00 
41.20 
00.00 
41.20 
110.00 

· Ben hayatımı birleştireceğim genç 
ilttzın esmer veya sarışın değil, sevimlı 
bir çehreye, iyi bir tabiat ve ahlalm sa 
~p olmasını isterim. Bilgi derecesinin 
«e benden yüksek bulunmasını hiç mu 

Milli roman ~==========================N==o=.=2=0====~o~n=l=a=ra==a=~=,d=e~t=e:=t=ti=.==========~~====~l=1=ak=l=ıs~ın=ı~z=.======================ce=,ğ=i==sa=a=d=e=tı=.=h=a=y=a=ll=e=ri=n=d=e=b=u~.y=u=.t=ü=rl=e=r=. 
Vnp~r yavaş yavaş açıhy.ordu. Hayatı, istikbali hakkında verilecek Fakat bu öyle bir yanlış harekettir 

Silih baş1na! 
Isınet hanımefendi ile görüş, o mu

hitinin seviyesinden çok yüksek bir 
IÇadındır. Senin gibi zeki fakat henüz 
hayatta tecrübesiz bir kız için iyi bir 
H kir arkadaşı olabilir.)) -

* * • 
Yüzbaşı <<1 n numaralı mektubu bi

tlrdiği zaman ortalık karannıştı, Anne
si onu yemeğe bekliyordu. Ve ertesi 
sabah erken vapura binecekti. 

Bu bir numaralı mektuptan sonra
kilerin nelerden bahsettiğini anlamak 
meraklı bir şeydi. Fakat bugünkü va
ziyete göre telaş etmeye ne lüzum var

Öı. Nilüfer onun karısı idi. 
Hadislerin tam bir asker görlişü ile 

hakiki çerçevesinde mütalea eden yüz
başı mektupları derin bir soğukkaniı· 
lıkla derledi, topladı, bunlara yarın de
vam etmek üzere küçük el çantasına 
yerleştirdi. Sonra yeri kapiıyan eşyayı 
valizlere yerlecıtirdi ve 7-ihnen meşgul 
oldııi7u halde ellerile çalışarak işini bi~ 

B tirhan Cahit 

tirdi. Aşağıya indi. 
«Nilüferııden o kadar emindi ki o· 

nun hakkında yazılmış bu sayfalar 
dolusu mektubu okuduğu halde hiç 
bir endişe duymuyordu. 

Yemeğini annesile şakalaşıırak ve 
harp hatıralarını anlatarak yedi ve ö
teki mektupları okumak için uykusu
nu hile feda etmiyerek erkence yattı. 

* * • 
Üç büyük eşya dengi ile dört bavulu 

vapura yerleştiren yüzbaşı Fikret gü
verteye çıktığı zaman geniş bir nefes 
aldı. 

Akşamdanberi hiç hoşlanmadığı bu 
eşya işi ile uğraşmaktan sıkılmtştı. 

Sonra kendine hakim olmak için 
çalışmasına rağmen o mektuplar ka
fasını kemirip duruyordu. 

Yanındaki küçük el çantasından a
yırmadığı bu mektuplar onu o kadar 
meşgul ediyordu ki eşyaların yerleş -
tirme derdinden kurtulunca hemen 

Kalabalıktı. hl.ikümcle her genç kız biraz durmalı ki çok geçmeden bütün bu yaldızh ha .. 

Eski bir arkadaşı olan ikinci kap - ve düşünmelidir. Hele 0 genç kız se - yallerin kapkara kesilmesi, o zengin 
tandan rica etti. Karnarasım açtırdı. nin gibi Hbak gene elimde olmıyarak ümid ve hayal kaşanesinin çürük bir 
Şimdi vapur Marmaraya doğru göğsü- muhatab sıygası kullandım. Mazur çadır gibi çökmesi ile neticelenir, o za· 
nü vermiş yol alırken yüzbaşı Fikre.t gör. Seni o kadar benimsemişim ki a - man artık iş işden geçmiştir. 
karnaranın küçük masası üzerine çan- ramızda resmi bir tanışma olmadığı Genç kız dalından kopmuf bir ka • 
tasını açmış (~) numaralı mektubu o- halde teklifsiz oluveriyorum,>ı ne di- ranfil gibi rengini, tazeliğini kaybet .. 
kumağa başlıyordu. yordum, evet, hele senin gibi mes'ud miştir. Ümidlerin, hayallerin yerini 

Bu mektub da hemen bir numaralı olmağa layık, yüksek bir hayat sürme- maddi hayatın acıları ve ağrıları almış· 
kadardı. ğe layık bir genç kız çok dü~ünmeli ve tır. Ve artık yeni bir hayat kurmak 

Nilüfer ne iyi etmiş de bunlara nu- hisletlhe, heyecaniarına mıığlub ol - imkanı yüzde yetmiş bef azalmaştır. 
mara koymuştu. Adeta bir roman tef- mamalıdır. Çünkü genç kızlar da yeni otomobil • 
rikosı gibi okunabiliyordu. Zaten benim de istediğim budur. lere benzerler •. yeni bir otomobil aa ~ 

Genç yüzbaşı zarfı açtı ve kamara - Bana cevab verme, düşün, fakat bir tajdan çıkıncaya kadar her alıcının 
nın yuvarlak penceresinden gelen ay • baş~sına nişanlanmak meselesinde gözünü kamaştıran bir lükstür. Fakat 
dınlığı arkasına alarak okumağa baş- de acele etme. Onun için daha fazla onu parasını verip garajdan çıkaran 
la dı: düşün ... Öyle seziyorum ki sana tek- kim olursa olsun yarım saat sonra ge-

<ISuad Pertev» in ikinci mektubu lif edilen genç ile aranızda belki de bir ri vermek veyahud satmak istese kıy· 
şöyle başlıyordu: göz aşinalığı vardır. Genç kızlar ilk metinden dörtte birini k.aybetmi~ 0 

.. 

«Nilüfer hanımefendi. göz aşİnalarına hayallerinde yer ve - lur. 
Cevabsız bıraktığınız mektuhum a- rirler. İlk hataları da budu:- zaten!. Genç kızların da bütün kıymeti 

caba size neler düşündürdü. f\lektuhu- Hayatın yalnız kendi mahallesi ve so· ölünceye kadardır. Hayatının velev ki 
mu size veren İsmet hanımefendi bir kağı, insanların da sadece bu semtin yarım saatini bir erkeğe bağlayan kız 
şey söylemediğ'inU,i, onu verdikten insanları olmadığını ve 57Örüş çerçe - artık eski tazeliğini, eski körpeliğini 
sonra bir kaç fırsat icad edip size, evi- veleri dışında büsbütün başka, daha bulamaz. Bunlar belki de hakikatte 

nize geldiği halde mektuh hakkında cazib, daha renkli alemler ve daha se- doğru olmayan düşüncelerdir. Ne ye· 
bir şey ihsas ~tmediğinizi söyledi. vimli, daha yaşatıcı mahluklar oldu - ni bir otomobil garajdan çıkınca kıy· 

Öyle tahmin ettim ki henüz dütü - ğunu kestiremiyenler aldanırlar. Ken· metin i kaybeder ne de bir kız evlenince 
nüyorsunuz. dilerine en yakın gördüklerinin vere - tazeliğini .kaybeder. (Arkası var) 
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LERiNDE iTTiHAD VE TERAKKi 
Yazan: Eski Tanin Başmuharrlrl MuhiHin Birgen 

Herkes tarihi içtimaın neticesini 
merakla bekliyordu 

Düğüm Talat Paşanın sözlerile çözülecekti, o tabii bir liderdi, o kendisini Talat Paşa 
yapmamıştı, onu Talat Paşa, muhalifler de dahil olduğu halde, bütün millet yapmışhr 
Akşam oluyor ... Sükuti azalar bir- cobine karşı şiddetle mukavemet et -

birlerine sormıya başladılar: İçtima o- miş olduğum halde Talat paşaya mağ-
lacak mı? Akşama doğru, valinin ida- lup olur ve: 
r{:' meclisini toplayıp toplamıyacağını - Peki! 
birbirlerine soran, toplanınaktan bık - Oerdim. Neden? Bunun sebebi izah 
mış, geç vakit vazifeden usanıp bir an edilemez. Bir inkılap devrinde insan-
evvel evine gitmek istiyen idare mec- lar, böyle, ~ebebini bilmedikleri tesir-
Iisi azaları vardır ki, içtimada hep lerin kuvvetleri altında hareket eder-
valinin dedikleri şeylerin karar altına ler. (Arkası var} 
alınacağını bi1dik1erinden, verilecek .............................................................. . 

huzur hakkına rağmen, içtimaı iştah -
sız karşılarlar. Bir kısım merkezi u -
mumi azaları da bugün artık ') vazi -
yette idiler. Bezgin ve bıkkın, evlerine 
kaçmak, orada yarın için kendilerini 
bekliyen musibetlere şimdilik goz yu
marak, yorgun ruhlarını biraz dinlen
dirmek istiyorlar. 

- İçtima olacak .•• 
Denildi. Can sıkıcı bir şey olmakla 

beraber, vazife! Herkes boynunu bük- Talat Paşa 
müş düşünüyor. Bekliyor; ben de o - mahsus vasıflardan pek çoğu vardır: 
rada oturmuş, gelene gidene, girip çı~ Zeka, ateş, fikir seyyaliyeti, !?ahsi ca~ 
kana bakarak, düşünüyorum. İşte, şu z;be, her şey. Onun tatlı bakışlı gözle
Rıza bey, sabık bir topçu binbagısıdır. ri, sesinde titreyen sevgi çeşnisi bu -
Işte Atıf. Manastırda Şemsi ~aşaya gün hala gözümün önünde ve kulakla
kurşunu attığı zaman bir mülazimdi, rıının dibindedır. Onda bir inkılabcı 
genç bir mülazİm. Işte, Hilmi. O da ''seksapelıı i vardır, bir nevi ~eytan tü· 
öyle, bunlar ,inkılab denilen kargaşa - yü! O, bu sayede herkesi etrafına 
lık arasında tesadüfün ve aynı zaman- toplamış, herkesin emniyetini kazan
da inkılablara aid bir tekamül kanu - mış ve yavaş yavaş sivriJip sadrazam• 
nunun asıl köklerinden koparıp buraya lığa kadar gelmiştir. Rolünü gayet ta~ 
getirmiş olduğu insanlardır. Bu insan- bii oynayan halis bir demokrat. 
lar, Abdülhamidin çürüyen ve çürü - - Kimdir bu Talat bey? 
ten rejimi içinde, bir takım tesirierin Edirneli, bir posta memuru 
kuvvetile ve bir takım temiz hislerle 90S tarihinde daha ismi ilk defa o-
harekete gelmiş olmakla beraber siya- larak işitildiği zaman, ağızlarda dala
setin asıl manasını, millet ve devlet şan bu sual ve bu cevabı bugün de pek 
mefhumlarının asıl delaletlerini bura- giizel hatırlıyorum. Onu İstanbul, 
da yeni öğrenmeğe başlamışlardır. On Türkiye bu suretle tanımaya başladı. 
ları buraya, yava§ yavaş, Talat paşa Sonra muhalifler, ona baska bir vasıf 
getirdi. Talat paşa, her hangi bir in kı- daha ila\'e ettiler: ' 
Iab içinde, tedrici surette sivrilip çı - - J.~dirneli, ailesi meçhul... Çinge-
kan bütün insanlar gibi, giderek siv- ne! 
rildikçe, devleti merkezi umumının De~iler. Çingene? Bu sual bir gün 
daimi müdahalelerinden kurtarmak is~ bile zilınirni tırmalamadı. Bu sözün 
tedikçe oraya, karakteri kuvvetli, fa- nereden çıktığını, nasıl çıkabileceğini 
kat yumuşak başlı unsurların getiril - dü~ünmeğe bile lüzum görmedim. Bu
ınesini istemişti. Bunların en iyi bil - gün 19:l7 senesi, şimdi hatırlıyor•ım 
dikleri şey, asker olmak, vatanlarını ki ben Talat paşanın kimin oğlu oldu
sevmek ve icabında onun için ölmesini ğunu bile öğ-renmeğe lüzum görmemi
bilmekti. Vukuat, onları muhitlerin - mişim. Onu öylece HTalat bey)> diye 
den çıkarmış, köklerini topraklarından tanımışım ve u Talat paşaıı diye son 
sökmüş, buraya ge~rmiştir. Biliyo - defa elini sıkmışım. Çingenel Öyle 
rum ki, hepsinin de yarın için yiyecek olduğu zaman dahi o değiı;ıecek değil
ekmekleri ancak vardır ve öbür gün dir. Dünyanın büyük inkılaplarından 
ne olacakları da hiç belli değildir. Bu- birini yapmış, Romayı, bütün akidele
nunla beraber, tevekkül ve sükut icin- ri ve bütün müesseseleri ile yıkmH~ 
de, kaderlerini bekliyorlar... ~ o!an İsa, dört çivi ile bir haç üzerine 

TalAt Paşa ink1lapç1 idi ? ~i.~i~:ndiği .g~n, kimse onun babasını 
Talat paşa? O da bunlar gibi değil ouşunmemıştı. 

ın i? Yarım tahsi1li, basit bilgili bir in- T a!at p~şa da, koskoca bir iınpara-
san on b" 1 ha . b" torlugun ınsanları arasından kendi 

, ır sene evve sıt ır posta ; 
ve telgraf H b l kendisine sivriJip çıktı. Kendisini, elin-

1 memuru... ayır, o un ar b 
oib"ı deg- "Id" d · k ı· d ) de top ve tüfekle, herkes~ ce ren ka-
Ol!> ı ır, on a ın ı ap a am arına . . _. . 
-· · · · . . . .. •. ·--· ........... bul ettırmış degıldı. Etrafından rey 
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Bu günkü Program 
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iSTANBUL 
Ötle ne!jriyatı: 
12.30: PlA.'ıtla Türlc musiki<ı•. 12.50: Havadls. 

13,05: Muhtelif plak ne~rıvatı. 
Ak~am Jlıie'iriyatı: 
18,30: Plakla dans musikisi, 19,30: Konfe

rans: Üskıidar Halkevi namına Reşat Kay
nar ~Terblyede tenkldln roliH. 20,00: Sadi 
ve arkadaşları tarafından Tiirk musikisi ve 
halk şarkıları. 20,30· ömer Rıza tarafından 
Arapça söylev. 2C.45: Safiye ve arkadaşları 

tarafından Tiirk ımısiklsi ve halk şarkıları. 
Saat ayarı. 2ı,15: Orkestra: 22.15: Ajans ve 
borsa haberleri. 22,30: Plakla sololur, Opera 
\'e operet parçaları. 

Btl K~>:Eı: 

18: Konser (Yunan ınusikisll. 19,15: St>ıı
fonl konser, 21,15: Plfı.k neşriyatı, !hafif 
ınüıik), 21,45: Haberler. 

BUDAPEŞTE 

18,40: Muhtelif havalar, 19,45 Blchdan 
parçalar, 21: Salon orkestrası, 23,15: Plak 
neşrlyatı, 24,05: Haberler. 

PRAO 
15.4.0: Pliık neşrlyntı. 16: Değişik program. 

16,10: Bratlslavdan nakil. 17: Edebi program 
18.48: Haberler. 19.25: Cenubi Bohcınya halk 
şarkıları. 20: Faust. 21: Haberler. 21,20: Plük 
neşrlyatı. 

\iYAXA 
ı6,5: Verdiden parçalar, muhtelif havalar. 

19,45: Beethoven'den, Wngner·cten parçalar. 
VARŞOVA 

19: Tiyatro. 19,30: Yunan nıusikisi (kon
ser). 20,15: Senfonl konser. 21.30: Plnk neş
riyatı. 23: Johan Christian Bach'ın plôklan. 

Yarınki Program 
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fSTANBTJt. 
Öğle ne~riyatı: 
12,30: PH\kla Türk muslkisl. 12,50: Hava

dis. 13,05 Muhtelif Plii.k ne§riyatı. 
Aksam ne riyatı: 
18,30: Plakla dans muslkisl. 19,20: Spor 

musahabeleri: Eşref Şeflk. 20.00: Türk mu
slki heyeti. 20,30! Ömer Rıza tarafından A
rapça söylev. 20,45: Vedla Rıza ve arkadaş
ları tarafından Türk musiklsi ve halk şarkl
ları. Saat llyarı. 21,15; Orkestra. 22,15: Ajans 
ve borsa haberleri. 22,30: PHi.kla sololar, Qpe 
ra ve operet parçaları. ............................................................ -. 

hlllttııl ltırıt ııırtt 

~thir 1i"IJı1roı• 

Şehir l'lyatrollJ 
Tepebatı 

dram kıs·nında 
akşam saat 20.30 da 

KRAL LiR 
Yazan: Shakespeare 
TOrkçeye çeviren: 

Seniha Beclri 

FrllllRI;-tiyatrO.ill 
Operet kısmında 

saat 20.30 aa 

SAZ-CAZ 
Nöbetçi 
E.,czaneler 

--, toplayarak, kendisini herkese sevdire-
rek ve herkesten itimat kazanarak, ya- •·• ·· · • · ~· ·-· · ' · · • · · ' · · · ' ····· · · ' ··-

vaş yavaş sivrildi. Demek, o tarihte, T A K V 1 M 

Bu eeceki nöbet~i eczaneler . unlaıdıı·· 
İstanbul clhetmdekiler: . 
Aksarayda: (Şeref). Beyazıtta (Asador). 
Fenerde: <Hfisameddln>. Şebremininde : 

<Hamdl>. Karngümrükte: !Kemal). Sa
~~tyada: (Erofilos). Şehzndebaşındn: 
<Unlversite). Ey\ipte: (Arif Be lrl. E -
mlnönündc: (Beşir Kemal). Kuçiikpa -
zarda: <HuJQsf). Alemdarda: (Sırrı A • 
sım). Bakırköyünde: (Hilfd). 
Reyo!lu cihetindekDer: 

memleket, inkılapçı ve inkılap lideri 
olarak ancak onu çıkarabiliyordu. fn
kılap liderleri bu ~uretle mt-ydana cı-

ı ~ 

karlar ve devirlerinin bu suretle ancak 
tabii bir ifadesi olurlar. 

O kendi kendi~ini Talat paşa yap _ 

1 
madı. Onu Talat paşa bizler yaptık, 
bütün memleket, hatta içinde mu!ıa
lifleri dahi olduğu halde, biitün millet! 

1 O kadar ki, şimdi çok güzel hıssediyo
l rum, eğer o gi.in Talat pa~a gelmi~. 
bana: 

İstikiiii caddesinde: {Knnzukl. Galata -
da: (İsmet). Takslmde: CNlzameddinı. 
Kurtuluşta: (Necdet). YenL,ehlrdc: ıPa
runakyan). Bostanbaşında: lİtlmat'. 
Beşlktnşta: (Süleyman Recep). ~oğa:ıil'i ve Adalarda: - Israr etme, Muhittin, Tanini cı-
Usküdnrda: <İmrahor>. sarıyerde . <Nu- karmak la7ım ve senin dev.ırn etrn;·n 

ır1ll. Büyukadada: (Şinasi Rıza ı . Reyhe- l7aruri ... 
de: <Halk). 1 ' ---------------..! 1 Demiş olsaydı biraz evvel, iki Ja _ 
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Romayı k V ' yı acagım .... 
Yazan : /( adircan Kaflı 

JVfermer direkli beyaz salonn ikişer 
kişilik divanlar kurulmuştu. Her divan 
üzerinde bir adamla bir kadın uzan -
mışlardı. Önlerinde İtalya ile Kartaca· 
nın en güzel yemiş1eri, İspanyanın şa· 
rapları ve çeşit çeşit yemekler vardı. 

Salonun ucunda Yunan esirleri çalğı 
çalıyorlar, şarkı soylüyorlard. Kolkola, 
kucak kucağa, birbirlerinin ağzından 
şarap içen ve yemiş yiyen çiftler bu 
çalğıyı hiç dinlemiyor1ardı. Aralarında 
açık saçık sözler söyleniyor; açık saçık 
hareketl~rde bulunuyorlardı. Baza:ı 
dh·andan divana gülüşmeler oluyor; 
yarı çıplak kadınlar beyaz harmaniye
li genç ve ya~lı erkeklerin kollarından 
kurtulmak ister gibi çırpınıyorlardı 

Salonu sıkı bir şarap kokusu, kahka· 
ha, aşk sesleri ve çılgınlık doldurmuş· 
tu. 

Bu sırada kapı açıldı ve dizlerinden 
beline kadar bir bez parçası sarmış olan 
esmer, iri yarı bir adam içeri girdi. En 
baştaki divana doğru ilerleyerek sivri 
çencii orta ya~lı bir adamın ününde e
ğildi: 

- Efendimiz, Azatlı Terenç gelmiş. 
Haber verınemi rica etti. 

Ev sahibi olan Orsalasın yüzünde bir 
sevinç görüldü. Kolunu yanı başında
ki esmer ve şi.şman kadının belmden 
çekerek ellerini çırptı: 

- Dostlar! Duyuyor musunuz? Te -
renç gelmiş. Şusevimli komed. muhar
riri Terenç .. : Ben onun hayata dair dü
şüncelerine bayıhrım. Doğrusu bız de 
onun süylediklerini yapıyoruz.. Onu ça· 
ğırıyorum. Bize yeni zevk!er öğrete ~ 

ceklir. 
- Gelsin!.. istiyoruz! 
Herkes böyle bağırmıştı. 
Bağıranların arasında kadın lar daha 

çoktu ve daha coşkun görünüyorlardı. 
Uşak gitti ve kapıda kısa boylu, sol

gun yüzlü, zayıf bir adam göründü: 
- Gel, Terenç! Buraya gel! Boş di· 

van var! .. 
Onu kimse paylaşamıyacak gibiydi. 
BirAzatlı olduğumu hiç bir an unut

madım. Romamn büyük \'e temiz kanh 
adamlarını uzaktan selamtar ve onlara 
sokulmak terbiyesizliğinden sakınırım!. 

- Bırak şimdi ~u lafları! Yeri deği! 
onların! 

Orsalas araya girdi: 
- Ben ev sahibiyim. Benı dinlemesi 

lazım gelir. 

- Bır zamanlar .Homanm bır kölesı 
olduğunu unutmamak ta başlı başına 

bir asalettir. Yaşa, Terençl. .. 
Tcrenç kendisine sunuıan İspanya 

şarabını yudum yudum içiyor; salonn 
dolduran aşk havasını Romaya kar"ı:1 
yürüyen bir Kartaca ordusu imış gibi 
zevkle seyrediyordu. 

* Terenç elindeki bardağın iç:nde 
uSlu uslu duran kızıl şaraba bakıyordu. 
Onu pencereye doğru tutunca bii!=ibli -
tün kızıllaşıyordu: 

Dakuz yıl önce, bugün, Akdeniz• bir 
havuz haline geti!rmiş olan büyük \c 
zengin Kartaca büsbütün yıkılmak i.i.
zereydi. Roma generalı Sipyo onu ku • 
şatmış, açlığa mahkum etmi~tL Halk, 
ölüleri yiyor, açlıklan ve susuzluktan 
kıvrana kıvrana ölüyorlarciı. Kartnca
lıların bütün \•arlannı vermes:, lı::nHi 

kadınların saçlarını, urgan yapmak iç"n 
ı<esmeleri bir fayda vermemişti. İç ka-
leye giden yolda altı gün altı gece du\ u
şülmüş, kılıç, mızrak ve aievler ards .. ı· 
da yiğitçe can verilmişti. 

Yangın bütün Kartaeayı kap~amış, 

on yedi gün cayır cayır yanmışt:. 
Ondan sonra o muhteşem saraviar . " , 

mabetler ve büyük kale!er yerle bir 
edi'lmiş, Romalı bir papas burada otu• 
rana lanet etmişti. 

Terençin vatanı, Roma kartal.nın 
pençeleri arasında bir daha diriımcme:< 
üzere tarihe karışmıştı. 

Terenç orayı iyi hatırlıyodu. İncir \"~ 
hurma ağaçlarının gölgelerınde ya~adı
ğı çocukluk yılılarını nasıl unutabilirdi? 
Romaya boynunda ip ve ayaklarında 
zincirle, köle olarak getirildiğini. bugün 
gibi biliyordu. Bütün sevgililerden ay
rı geçen gençlik y~llarının acıları ne ka· 
dar yamandı. 

Terenç Romada iyi kölelik etmiş, La· 
tinceyi öğrenmiş, tiyatro eserlerı yaz. 
mağa başlamıştı. Azat edilince Romanın 
büyükleri ve zenginlerile de tanı§mı~. 
onların meclislerinde aranmağü ba~la
mıştı. 

Yarı çıplak ve sarışın bir kadın onun 
yanına geldi, diz1erine oturmak ıstedi . 
Terenç hafifÇe onu itti: 

- Ihtiyarlamışım... Romatizmadanı 
pacaklarıın tutmuyor! 

Diye mırı1dandı. 
Orsalos ve dostları hayaı hakkında 

felsefe yapıyorlardı. 
- Sen ne dersin Terenç? 
Diye sordular. 
- Dadını çıkararnıyan için, akıp gi

den bir sudur. 
-Anlat! 

Terenç hemen cevap verdi: 
-Hepinizi din1erim. Zıra yirmi dört 

yıl Romanın kölesi olduğumu unuta • 
mom. Ilepinizin kölesiydim, beni azat 
ettiniz! Ben gene sizin kölenizim! Fa -
kat mademki Orsalos ev sahibidir; önce: - Şarap, kadın ve para! ... Bunları 
onun sözlerini yapmama, sanmam ki mümkün olduğu kadar çok harcamah! 
kimse razı olmasın: İçimizden ne geliyorsa onu yapmaiı! 

O 1 ·· ·· k d ·· · ~er şeyden önce atın hakkmı vermeli! rsa osun onune ·a ar yurtldü ve e- 1 ğilerek selam verdi. nsanı _baht~ız eden şeyler, ?ene insanın 
- Terenç, hoş geldin. Bizi o kadar k?):du~u nızamlardır. Dehkanh! Ken

sevındirdin ki... Demindenberi bt. dı~~.bır kadına ba~lamak, bile bile kö
meclisle bir .şey eksik, fakat bu eksik lelıgı kabul ~tmektır. Gen_ç ~adı~: .şam
nedir? diye düşünüp duruyordum. Sim-ı bın ~.r~.o~lu~u ~:asmdakı bır aş.K fısıl
di hem öğrendim hE'm de buldum. Sa- tısı butun bır dunyaya bedeldu·. Ev 
na elimle ı:ıarap ~una~'ın1. Bakahn~ ~ul de~len zındandaki ~ocuk viyaklama· 
işi bir Karıncalı köle kadar hecerebi:i· sınKadnel zevk vardır· 
vor muyum? a m ar da erkekler d•.! bu sözleri 

. - Bi~ fetıma konsülii, cli'lde1d bar • çılg,ın gıbı a~kışladılar. . . -
dığı bi nntl nm ,.ii~iınc• de çarpsa ge- \orgu~ çıftler eşlerını degıı:ıt:ri)or-

1
, . . b: f . lardı. n r " (• n ır !'(' e ı • r. 

Kü§eden bır se.; yi.ıkse:di: (I..utfcn sayfayı çevirilti;r.) 

.. 
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151 numarali şehit 
(Ertuğrul faciasına karışan aşk macerası) 

Yazan: A. R. 

SON POSTA Mart 25 

. Et uğrul salimen Kolombo'ya vasıl olmuş halk 
tarafın d" n büyük tez:ıhÜ! at ile karşıianmış ve Osman 

Bey de m;rlivahğa terfi ederek paşa olmuştu 

Yazan : Celal Cengiz 

Akad Kralı "Eğer Tanzer şehre girerse 
istiklilimizi kaybederiz, diyordu 

Suat, gülerek bunlara bakarken: ı garip teraneler yükselmişti. 
- Oh olsun .. bunlarla, onları o ka- (Ertuğrul, yoluna devam ettiği tak· 

dar güzel aldattım ki .. karanlıkta hiç 1 dirde, bir takım ahvali müessefe zu -
biri farkedemediler . . . Fakat, artık h ur edebiliı;-. Gemi, artık avdet etmeli. 
bunların işi bitti. Burada, bir dakika Osman paşa, yanına bir kaç zabit aln- Akıncılar birinci meydan muharebe- ceklerini Akadlar akıllarına sığdıra • verirsem, vücudünü kalbura çevire • 
bile kalmaları benim için büyük bir rak bir posta vapurile japonyaya git • sinden sonra, ölümden yılmaz bir hal· mıyorlardı. cekler. 
tehlike teşkil edebilir. melidir.) de mütemadiyen düşman Üzerine atıl- Vaktile gene böyle büyük bir ordu Dedi. Muharipler hala neden dur • 

Diye düşünüyordu. Tarzında verlien jurnaller, gene bir mak ve çarpışmak istiyordu. ile Kalde kalesini muhasara eden bir duklarını anlıyamadıkları gibi, surlar· 
Paketi, derhal gene sarmıştı. Lom· hayli yekfın teşkil etmişti. İlk muharipler, hasımlarının üzeri- başka Sumer kumandanı bu suda\t dan uzatılan bu adamın da kim oldu • 

pozu, açmıştı. Gecenin serinliği yüzü- Fakat bütün bunlara rağmen; Er • ne kaynamış yağ tulumlarını sapan lar- geçecek vesait bulamadığı için, şehre ğunu bilmiyorlardı. 
ne çarpmıştı. Paketi, güçlükle lomboza tuğrul yoluna devam etmiş; zabitan la atmayı bu cenk te denemişlerdi. oradan girrneğe te~bbüs bile etme • Tanzer her şeyden ziyade yurdunu, 
tıkmış. ve sonra arkasından kuvvetli ve efradın neş'eleri arasında, (Singa· Sabahleyin Kalde surlarına saldıran mişti. ulusunu sever bir kahramandı. Bir • 
bir yumruk vurarak denize yuvarla • pur) limanına demirlemişti. Sumer akıncıları birdenbire bu tu· T anzerin dereden hücumu Akad denbire silkindi .. 
mıştı. (Bengale) körfezinde yapılan tam lumlarla karşılaşarak şaşırdılar ve ilk kralını telaşa düşürmüştü. - Bu adam benim anaını bile öl • 

(Deniz kızı) nın sırrı da, bu suret· dokuz yüz millik bu seyahat, vakia hamlede epeyce telefat verip geri çe· - Sumerliler bu cepheyi sıkıştır - dürmüş olsa, bugün mademki düşman 
le Hint denizlerinin derinliklerine pek o kadar kolay geçmemişti ... Ko- kildiler. mağa başladılar. Tehlike büyüyor! elinde esirdir. Hem onu, hem de ulu· 
dalmıştı. lombodan hareket ettikten sonra, hava Maamafih Akad kralı, Sumer ordu- Diyerek ortalığı velveleye veriyor - surnun ferefini korumalıyım. * birdenbire değişmişti. Sema, artık her· sunun şehre gireceğine inanmıştı. !ardı. Dedi. 

20 teşrinievve1... raklığını kaybetmişti. Gündüzleri, se- Akad kralına: Akad kralı kumandanlarını bir ara- Surlardan bir $CS işitti: 
Bu sabah erkenden, Kolombo gö - mayı korkunç bulutlar kaplıyordu. - Yeni Sumer ordusunun başında ya topladı: << Bir ok atanan, Nirııtı aletliye " 

ründü ... Daha, limana girmeden evvel, geceleri de son derece şiddetli ve sağ- Tanzer vardu. - Sumerliler buradan geçebilirler ceği.z •• kızgın yağlı tulumlarla .,ab-
geminin etrafı istikhalcilerle çevrildi. naklı yağmurlar boşanıyordu ... Rüz- Demişlerdi · mi~ cağaz! )) 
Burada, Bombay halkından daha coş- gar, aık sık istikametini değiştiriyor. KraL Tanzerin kim olduğunu ve ne Diye sordu. Tanzer bu sesi duyunca hiddetin .. 
kun bir halk var. Bazan de geminin yolunu kesen, mu· büyük bir cesaret sahibi olduğu!lu bi- Ak.ad cengaverleri hep bir ağızdan: den ateş püskörrneğe başlamıştı. Ar· 

(Ertuğrul), kaleyi selamlamak. için halif rüzgarlar esiyordu. liyordu . - Hayır, geçemez, dediler. Çünkü tık Akadlılar Sumer kumandanile eğ# 
(21 pare top) atarken, her taraftan Mülazim Asaf, bu muhalif riizgar· Tanzer, Kaldeye üç kere gelmişti. bundan önceki savaşlarda da geçerne • leniyorlardı. 
alkışlar yükseldi. Gemi, sahile yakın lar hakkında Suada uzun uzun izahat Bu seferlerin birini dostça yapmış, mişlerdi. Tanzer bir müddet hareketsiz kaldı .• 
bir y~rde demirledi. veriyordu. Saatlerce başbaşa kalmak, kralın misafiri olmuştu. Akad kralı, Kral kumandanlarına tekrar sordu: zabitlerile konuştu. 

Kumandan Osman bey, halkın ho· onların arasındaki samimiyeti bir kat Sumer kahramanını çok yakından ta· - Tanzer başka yoldan şehre gire- Tanzerin akıncıları d~renin üzerİil" 
şuna gidecek bir siyaset yaptı. O gün: daha arttırıyordu. nıyordu. bilecek mi~ den geçrneğe hazırlanmışlardı. Zaten 
(cuma) olduğu için askerleri bölük (Açin) bumunu dolaşmcaya kadar, - Eğer Tanzer şehre girerse, istik- - Hayır .. giremiyecek. Çünkü ka· bir -kısmı da önceden öte yakaya geÇ• 

bölük karaya çıkartarak, muhtelif ca- altı gün şiddetli bir fırtına içinde yu- lalimizi kaybettik demektir. lenin ve şehrin bütün kapıları bizim miş bulunuyordu. 
milere yolladı. .. Ondan sonra, artık varlanmışlardı. (Ertuğrul) un bazan Diyordu. Zaten Sumer kralı da bu elimizdedir. Tanzer kaleyi arkasından vurmaia 
(ErtuğruJ)a, bir ziyaretçi akını başla- şiddetli heyecanlar veren yalpaları harbe (lst~lal savaşı) demesinin se- Kral bu cevabı alınca göğsünü şişi- karar vermişti. 
dı. Gemi günlerce, halk dalgalarile içinde çalkanmışlardı. fakat; gerek za. bebi, ·Sumer istiklalini Akad sınırla • rerek ayağa kalktı.: Tanzerin bu sırada birdenbire kula· 
doldu, taşlı. bi tan ve gerek e&attan hiç biri, neş'. rıarından öteye kadar tanıtmak ve A- - Eğer tehlike yaklaşırsa, Naraşı ğında bir ses çınladı. 

Burada da Bombayda olduğu gibi, elerini bozmamışlardı. kadlıların da Sumer kralı önünde eğil- bir direğe bağlayıp kalenin üstüne Bu ses, Sumer kralı Gudeanın sesiy· 
ahali tarafından zabitlere ve askerlere (Singapur) müslüman ları, yalnız meaini temin etmekti. çıkarınızl Naraş, Sumerlilerin en bü- di. Gudea, Tanzer Surnerden ayrılır• 
davetler, ziyafetler verildi. Ertuğrul, Ertuğrula karşı samimi tezahürat yap· Güne~le beraber başlıyan dövüş, yük kahramanlarından<lr. Sumer ken kulağına şu sözler-i fısıldamıştı: 
nihayet teşrinisaninin üçüncü gunu makla iktifa etmemişlerdi. Umanda cehennemlerden kopan ateş dalgaları muharipleri onu görünce ok yağmu - <: - Abdtan mağlup olarak dö • 
buradan hareket ederek, gene bir arıza- bulunan bütün islam gemilerine ve halinde bütün Kalde şehrini sarmış - runu kesrneğe mecbur olacaklardır. nenen, gözüme görünme Tanzer! •• 
ya uğramadan, Singapura demirledl. kayıklarına Türk bayrağı çekmek su· tı. Akad kumandanları bu tedbiri boş Tanzer bu sözü hala Gudeanan ağ-

( Ertuğrul) un, salimen Singapura retile de T11rk milletine k~rşı bestedik- Sumerliler de şehri ok yağmuruna ve manasız bulmadılar. zından işitiyormuş gibi titreyordu .. 
mu vasaleti; hiç şüphesiz ki büyük bir leri samimi hissiyah göstermişlerdi. tutmuşlardı. - Ya Nara.şa bir serseri ok isabet Arkadaşlarına döndü: 
zaferdi. Kumandan Osman beyin, Sin- ' • * Akadlıların atmış oldukları yağlı ederse ... O zaman bu tecrübe bize da· - Akad kalesini zaptetmeliyiz. d~ 
gapura muvasaletine dair çektiği tel- s· d h k tt " I tulumlar isabet ettiği yerde patlayın· ha tuzluya mal olacak. Zira Sumerliler di, geri d.önersek.. Sumere gitmeden 

_ı. • ıngapur an are e en sonra, yo • 1 h 
graf A'bdu1hamide vıeril~ığa zaman, l k .. l . t' v ~ ca, içindeki kaynamış yağ ar mu arip· Nara.şın hesabını bizden ~ormadan .. kendimizi yaban domuzlarının ağzına 

.. ... .. .. . h' cu u epeyce guç eşmış ı. t agmur, . 
hunkar buyuk bır memnunıyet ısset· . b . (E t ~ l) b' h 1. lerin üzerine dökülüyor ve temas ettı· bizden onun öcünü almadan Akad atıp öleceğiz. 

. . .. be . . b' d sıs, or-a; nann r ugru a, ır ay ı d mış; Osman beyın rut sının ır ere- .. k"'l . t' Ş'dd tl' f 1 ği yeri derhal yakıyor u. topraklarından geri dönmezler. Sumer zabitleri Tanzerin ne dernek 

Ce terf'ıı'n'ı 'ırade eylem'ıştı'. muş u at verım. ş .ı. 1 e ı .. ırtına a· B f k. • b sl S 
k.a k ı 1 u a etten açınmaga a, ayan u- Kral fikrinde ısrar edince, uman· i · '-.dig~ini anlayamadılar. Hep birden 

M b 
. 1_ k' b 

1
. d 1_ rı n ar sı esı mıyor; gem :nın, a a • h . h . 

a eyın ~oaş ıta e ın en, ammanda- b' ·~. . ı .. mer mu aripleri biraz gerı atta yenı d 1 · 1 · • b k'ld'l d d" ı· ll d k d enirı 
ı f 

k'l . . ıldıgını ya pa yapmasından, guver • an ar ış ertnın aşına çe ı ı er. o un oşe ı yo ar an geçere er 
na şu te gra çe ı mıştı:. d .. .. k bil .. l . d Fak bir cephe kurarak, şehrin sursuz tara- H 1 'dd d h ·ı d 0"bu"r yak sına d 1 

S
, da, (Ert ~ l) f k . te e yurume e guç eşıyor u. at arp o anca ~ı et ve e şetı e e- a var ı ar. 
mgapur ugru u aleynı fına hücuma başladılar. 11 D k· 

ku dan O 
bütün bunlara rağmen, herkes vazife- vam ediyordu. Akad ı arın attığı kız- ereyi geçtikten sonra, karşılaştı 

man ı sman p&t&ya . . 'f d' Sumerlilerin bu hareketi Akadların d 
th edil 

-~faki sını seve seve ı a e ıyordu. Ç" k" b gın yağ tulumlar, ilk haml~de olduğu ldrı zorluklar yarı yarıya yenilmiş e· 
raz en muvcu yet, memnu- l .

1
. l . . H' hatırından bile geçmemişti. un u u 

• t' •• L.-- • • Id _ ngı ız er, gemının ınt denizle • · h gibi tesirini yapamıyordu. Çünkü mekti. nıye ı fCUICLli'Çyı muap o ugundan . ı d ~ cepheden şehre girebilmek içın, şe ir 
rütbenizin mirlevahğa terf'ü ile zabi- rm~~ bu u~ ugu. ztmd~n Ghe~e~n k":e önünden geçen dereyi atlamak gerek- Sumer muharipleri geriye çekilmişler· Şimdi burada karşılarına çıkan dödrt 
tan ve efrada selimı tahanelerinin teb- asa ~ye~ lgo~termış er '· arıptar ı; ti. Sumerlilerin bu sudan ,\tlayabile • di. Tu lurnlar oraya gelinceye kadar büyük fil ile çarpışmağa başlamışlar ı. 
fiği fe b 1 t bu enız er en ayrıldıktan sonra te • .. ·-··············································•••••••• ... soğuyor ve etten hedeflere nadiren i- Tanzer muhariplere yüksek ,e~le 

rman uyruM mbeu•. ur.ba· k."' 'b' sadüf edilen Ingiliz gemileri, Ertuğ - r . D sabet ediyordu. Buna kars, ı Sumerlile- haykırdı: 
a yın ş atı ı ı h kk d d d h" · B1r okt un 

S
.. ru a ın a son erece e urmet ız- or r) reyy rin attıg~ ı oklar, kale mazgalları arasın- (Arkası va 

f u a har etmektelerdi. Gu··nlu-·k b --- __....-Fakat, stanbulda fesat alayı, (Er- Perşem e da gizlenen Akad cengaverlerine rast- ••· ' '·--· ' '· ·····-- '" 
tuğrul) un bu muvaffakiyetini çeke • Gemi, Çin denizlerinde ilerleyerek Notlarindan (*) lıyor, yaralılar mütemadiyen kaleden İstanbul Ikinci tnu Memurluğund-;~ 

· 1 d (Hongon) timanına vardığı zaman, ____ 1 Beyoğlunda İstiklil cadd~inde 206 ' 
memış er i. Gerek sarayda ve gerek çekil' 1 • · t k tl t k lngı'lı'zler Ertug·rulu bu"yu"k bı'r hu"rmet j ıp yer erını aze uvve ere er 1 d b • -Ldl' 
bahriye nezaretinde gene bir takım hfigar/arda ediyorlardı. u mağaza a tu afiyecilikle metgul DU"-;1 
··-······-················--·--·-··--···-- ve samirniyetle karşılamıştı. B malda olan lstavri Tomarü iflası 13/3/9 Uykusuzluk u korkunç dövüş böylece üç gün 

Terenç sinsi sinsi gülüyor<iu. Osman paşa, İngiliz valisini ziya~ tarihinde .-çıbp tasfiyenin adi telo1de r• ' 
G k

. ık Genç, orLa Y&Jilı ve ihtiyar addedllcn blr sürdü. Surneriiter kaleye yaklaşmakla 
e, ç va ıt art · sönmegwe başlayan rete çıktıg~ı zaman, karada bir bölük 1 palmaaana •---ar --=•-=- Id • d--· - çok klınselere tesadüf "ediyoruz k gece beraber, dereden karşı yakaya geçmek ııuır v ........ u 09 0 ugun ..... 

meş alelerin ışıkları altınd-. kannaka· Haylnder askeri tarafından selamlan- kusuz 1 M!!cı!_ _._ __ ıı:.. 1 t iJlib 
k 

uykula.rından, daha doğrusu uy - için, ormandan agw açlar keserek 8Uyun - unute auı~· o an ann ve 
rışı ve yarı çıplak bir kadm ve erkek luldan şiklyet etmektedirler. • .__._ idd' d b 1 1 al _ •• a.rııtl 
ka1abalığı, inliyor, horluyor ve sayık· mıştı. İhtiyarlarda uyku daima azalır. Uyku l Üstünde odundan yollar yapmağa mu· &-. ~Uın a u unan ann aca--fkiı' 
lıyordu. Ertuğrul, Çin denizlerini de muvaf- flzyolojlkman, dotum zamıııılarında çok-

1 
vaffak olmuşlardı. n iatilıkaklanna ilandan bir ay içinde . 

Romanın iyi ve sert ahlakını çamur· fakiyetle geçmişti. Burada hava, bir- tur. Yanı yeni do~an blr o;ocnk günün l İşte tehlike bu suretle Akadlılar a _ ei lflis dairesine eelerek kaydettirrneletl 

k d b
. d" ı· · .: V .. 1 hemen her saatiıli uykuda geçirir. Olt - 1

_ .. 1 ~e 
lama için yeni bir komedi mevzuu en ıre uze ıvermışd. e gun er, gide uyku muddetl azalır. on. on iki s:>.a· leyhinde olarak büyürneğe başlayınca, ve delillerini (senet ve defter hulisa .... di 
tasal'lıyordu. çok eğlenceli geçmişti. Çünkü, deniz 1 te iner, nihayet gençlikte ve orta yaşt.a kral, Naraşın kaleye çıkarılması tedbi· saire) asıl veya musaddak suretlerini te.-

Bahçeye çıktı. Her taraf parıak bir tenha değildi. Binlerce Çin balıkçı ka- 'ı yedi - sekiz saatte takarrür eder. bu nor- 1! rine başvurmağa mecbur oldu. eylemeleri. . ti 
ay ışığı içinde sessiz uyuyordu. yığı, bu koca denizin her tarafını istila maldlr. Fakat altmış yaşını tecnvftı et • ı H 2 - Hilafına hareket cez.ai ınes'uliYc 

R k 
tikten sonra normal olııral: sekiz saat ı arbin dördüncü günü sabahı Akad b çı.r• -omanın U\'Veti kar3!Stnda cayır t · t' HattaA bazan b 1 • k d müstelzim olmak üzere müflisin or If' 

-. e m ış ı. un ar 0 a ar uyuynbUen ihtiyarlar pek azdır. Uyku kralı güneşten önce kaleye kos. tu. · bot.,. 
Cıvır yanarak yıkılan K t h t k d k b 1 nın ayna müddet i..inde kendilerina ve " ar acayı a ır- çok ve o a ar sı u unyorlardı ki; müddeLi onlarda beş altı snatc kadar NA d d k k :r--
ladı. Onun öcünü elindeki küçük ve za· iner. İşte bu zamanda onhrın da uyku- 1' ara.şı zın an an çı arara uzun larını bildirmeleri. 1 
\•allı kalemle alıyordu. gemının istikametini deği~tirmek zl kt 'k.. tl ı b ,. ı ı bir direg· in üzerine bag· ladılar .. ve di- 3 Müfl' . . ll ı ne aıfal ıa su u an şı uye er aşlar. ..aş ı :ırın - ısm ma arını .ıer 0 

Büyük bir imanla dışlerint sıkh ve icap ediyordu. uykularının aı.almasının .. avet malum reği surların üstünden yukarıya doğ" olursa olsun ellerinde bulunduranlararı k 
mırıldandı: (Ertuğrul) Kormoz adasını geçmiş; flzlyolojlk sebeplf'ri vardır: Fakat onu ru uzattılar. mallar üzerindeki bakları mabfu:ı: kal~. 

k 1 d _1 burada izah etmek uzun ,c;urf'r. :Her hal- S 1.1 'lk b k' .1 bu la "dd · · de dllit" 
- Romayı yıkacağım. Artı aponya eniaerine girerek de bu gibi zcvntın kahve ve çayı büsbü- umer ı er ı ·önce unun ım prh e n n aynı mu et ıçın k• 
O, milattan 159 yı~ önce öl-dü. Roma- (Nagazaki) ye yol vermişti. Burada tiin terkctınel~rlni tw ıv,. <'1eriz: Ont•n ve ne demek olduğunu anlıyamamıs- 1 

emrine :evdi etmeleri ve etmezlerse 
111
\, 

ı 
. . ı ... rnei 

nın yıkıldığını göz erile görmed ı. Fa· gene havanın vaziyeti deği5mişti. Çok 1 yerıne yatmazdıın e rvel bir ı-ay fln~anı lardı 1 bul mazeretleri bulunnıadakça ceza& _ 
ka. t. o salıiden ~ı.kıld .. ı ... Hem de Kartaca lllrorkunç bir fırtına başgö:3termiştı'. ıhlamur iı:mclldtrlc•. Geceı""1 h('r hangi · T l r ete uğrayacakları ve ruçhan hakların : " bir sebeple kl'ndilt>rın<> hev~'can vcrccek ı ı Naraşı ilk anzer tarıımıştı .. Birden- ıy 
gıbı şerefle degıl, surunerek... Ko"mu"r meselesı', nezaket kesbetm.:şıı·.l maıl · s:ı o t 1 d 11 tl b' .. 1 . .. d' h . l dan mahrum kclacakları. • 

Yarmki nusham1zda: 
Sokakta bulduğum 

köpek • 
Salahaitin Enis 

cvı . r ,ı•l ı tn· .ın rt>:z etmt"lldlr. ıre tuy erı urper ı .. mu arıp ere: / 19 •1. · dif Çllr 
Havanın şiddeti, o kadar tehditkfu bir ler Yem('Jttt"n 1!\nkal rr saa~ sonra yat - D 1 4 - 31 3 37 tarıııne musa •r(( 

ı d ı G ı ı ı fi - ur . b .. .. 15 d ' klıtarın ı 
k 

mn ı ır ar. eec l!r ın r miıtnlca fay • §am a gunu saat e a.aca 1:' 
hal almıştı i: geminin · istikameti teb- dalıdır. Em rini vermicıti. . . l , . "fl' ·ı 111UJtcrc 

1--~-=--~--:--=--~----- · • ıç.ımna ge m.ıell ve mu ıs 1 c " 
dil edilerek, Çinin (Men) nehri ağ • <•) nu nn~!arı keo:lp .. :ıld:ıvımz, yahıı• Garip talih N:lraşı şimdi ha_mııı•n bo ı ı • k f'll · in ve borcıırı • rç u o anıar ve e ı crm d• 
zındaki (Foço) limanına iltica etmek t-ir albiime v:un • tı~ln lı:~'tl"k'ilvon yapmıı. eline dUşi.irmüş gibıydi. Tanzer bir an tekeffül eden aair kimselerin topll\nnıtt • 

b · tı' h 1 1 Sıltınh um.,nınırda bu notlar bir doı.tor d . ' .1~ 0 lu mec urıye ası o muştu. ıçin i.;ŞÜPaÜ. ·ı bulu.1mag~a bakları oldug·u • an 
r\bi imdadını:-.a yd'şebiUr. 4) fArkası var) - Onu tanımamış gibi, vur emrini, nur. (3125 
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lstanbulda büyük 16 da n 6 o a ka dar Istanbul İkinci lna.s Memurluğundan: 1 Devlet Demiryolları ve Limanları 

25 Mart 

Bir balık Müflis S. Hayima ait olup Doyçe Ban- İ 
ka ipotekıi olan: şletme Um um Müdürlügv ünden: 

Fabrikası kurulacak h T ll k k ı - Beyoğlunda eski Metrutiyet yeni 

8 r U r a S e r T 
·k· mahall · d ki H Em. 1 - Hareket ve mürıakalat servisimiz irin müsabaka ile en az orta tahsili bı.tı·r-

(Bnştarafa 1 inci sayfada) qvı ıye cşm e es acı m " 
Ef d

. mit olanJardan istasyon memur namzedi ahnacalıı:ır. 

sarfiyle modern, soğuk hav<~ teşkiHitit en ı yeni Sait P8f8 sokağında eski 2 mü· 
bir balıkhane inşası t.akarrür etmiştir. kerrer yeni 10 Nolu sai tarafı Emiiki mil-

2 
- Müsabaka imtillanı Sirkec.i, Haydarpaf8, Ankara, Kayseri, Adana, Malat• 

Balıkhanc, )\.lsancak it!aiye iskelesi Yeni asker:ik mükellefiyet liye .,.zı.; sol ... u. büyük Ç;Ettik •• ı..g, ••• AC,.on, Bald<Wr, lmnir, Mudanya, Enunun itlelme me•kezleftnde yap.ıacatı .... 
karşısındaki türbe ayağında yapılacak· kanunu biiyük bir sevinç ve arkası yine Em1aki Milliye arazisi önu Sait 3 - Müsabaka imtiham: Fen bilgisi, hesap, bendeae, memleket coğrafyası v~ 
tır. Bu 6Uretle trenle memleketin dört h pqa sokağı ile mahdut ve (7843) lira yabancı lisanlardan yapılacaktır. Yaba~cı dil veya lise derecesindeki tahsil ayni 
tarafına balık sevkiyatı da temin edile assasiyetle karşılandl kıymeti muhammeneli 2601 metre mürab- notlann kazanılmaaı balinde tercih hakkını verir. 
ccktır. bamdaki arsanın tamamı. 4 M 

E k k k d f k ı - üsabakaya qtİrak edebilmek için talipterin bulunduklan itletme .mıntaka; 

İstanbulda bir milyon lira sarfiyle bü r e ve a ın ar ı gözetimeden 2 - Kabataıta Fatma hatun mahalle-
b 

.. t.. t d l d "d f . d G h k ~ d k.. k. 6 . müdürlükJerine aJ8iıdak.i fıkralarda yazıla ••-llara aı"t v---:ı...: ve alt•••• vesika fo-
yük bir balık sanayü fabrikası yapıl • u un va an aş arın yur un mu a aa· sın e az ane so agın a am es ı yeıu s-• CWlUU ~ ması ve dt.niz servetinin istısmar edıl sı için askerlik hizmetlerini yapmaları 16 kapı No.lu ıağ tarafı Süleyman ağanın lografa ile beraber pulsuz bir istida ile müracaat etmeleri ~erektir. 
mesi kararlaşm1ştır. Balıkçth~ seksiyo hakkında hükumetce hazırlanan ((Türk binesine isabet eden iki No.lu müirez Boa Şartalar: 
bu şef1 Mazlüm İstanbula giderek fab vatandaşları askerlik mükellefiye.ti» tan sol tarafı Tramvay Şirketine ait arsa A) Türk olmak, 
rikanın yeı1ni tayin edecektir. kanun projesi bütün yurdda büyük bir arkası Hazinei Hassa araziıi önü yol ile B) Y:tı 18 den apğı ve 28 den 

B ı kç 
1 k t'f h ı· 1 1 h mahdut ve tamamına 1783 lira kıyınet ko- C) En ~'-~ • · a ı · ı arın oopera ı n mae ça ış assasiyet ve sevinçle karşılanmıştır. az uu sene ıçm askeriilde 

(dahil) yukan olmamak, 
alikasa bulunmadağına dair askerlik fU• 

tn ı b ı k 
ı ~ h" · b lık nan 1784 metre 63 aantimetre miktannda· b · 

a arı, a 1 çı.ıgın ımayesı ve a ÇJ Kanun çıktıktan sonra tatbik mevkiine eainden vesikası olmak, 
lık edenlere modern avlama vasıtaları ki bostanın !amamı. ı girı'ılce Tu"rk ordusu d" k Ç) yi hal eshabından oldugu~ na ve d~l-- bı·-et·ınde ra1··bnlm••ma manl 

t 
· · b } h I k ' unyanın en uv- Arık arttarınaya konmu"tur. ... .. •a ...... ~~ ... 

emını, u msusta azır anan ·anun " " bul la temin edılecektir. Bu kanun Vekıl vetli ordularından biri haline gelmiş 8/3/ 937 tarihinden itibaren fartname unmadığına dair alakadar makamatın musaddak vesikası bulunm~ 
ler heyetinde tetkik edılmektedir. olacaktır. dairede eörülmek üzere açık bulundurul- D) Müsabakaya ipirak e~meden evvel idaremiz merkez aıhhat bey'etleri ta• 

Kara sulaı ımızda yabancıların balık Kanun projesine göre: 1 G-22, 22 • muş:-ur. rafından muayene edilerek faa1 servüte çalıtmağa mani bir gUııa sıbbi 
av'amalarına müsaade ed]mİ) ecektir 43, 43·()0 yaşında olanların yapacak· 27 /Nisan/937 Salı pnü saat 14 den 16 anza.sı ve hastalığı olmamak, lamndır. 
Sungereiliğin himayesi için de kanun· ları hizmetler hakkında ayrı ayrı hü • ya kadar latanbul Ikinci Iflas dairesinde 5 - Sıhhi muayene vesikası istida verildikten sonra idaremizce temin edilir •• 
da bazı mevzuat mevcuttur. kümler konulmuştur. tnüflis S. Hayim Iflas idaresince bu ma'lar (Talip!er sıhhat merkezierimize davet edilmek aureb1e muayeneleri yaptmla.) 

İzmir körfezi i,.inde, köpek balıg~ 1 fa Hizmetler de: Cephe h1'zmetlerı· ve yukarda itaret edildiği üzere açık arttırma 6 A · Ian b · ı ~ 
1 

- ynı ıart ıuz o up da i,yi telgraf muhabereai bilenler yalnız t~lgraf. 

silesinin yaptığı tahribat çok büyük · gerisi olmak üzere iki kısma ayrılmak· ile satı ~ı~caktır. Takdir edilen kıyınet üç tan imtihan edilirler. 
tür. Avianan balıkiara istitahat yeri te tadır. yeminli ehli "VUkuf tarafından takdir edii- 7- En aon müracaat taribi 10 niaan 937 ye kadardır. Bundan sonra vaki ola• 

min edilecek ve balık himaye usullerin Hükumet, bütün milleti ordu halin- mi,tir. Arttırmaya it:irak edecekler konan 
den azami surette istifade edilecektir. d . . . laymetin % d~ yedi. buçuk nibetinde te-

B lık "t h 1 S "k •t · e yanmda bulmasını ternın ıçın esas- minat parası veyahut milli banka teminat 
a mu e assıs arı o eye gı mı§- l . . . . . 

lerdir. Orada devlete ait Bafi ve Karin 1 ve yetiştırıcı tedbırler almıştır. mektubu verir. Satalan ırayri menkulların 
dalyan~arını tetkik edeceklerdir. Dev~ Mekteblerde erkek talebenin gör • delialiyesi ve ihaleden sonraki vergi vesair 
lete ait bütün dalyan1ctrd:ı esaslı ısla mekte olduğu askerlik dersleri, şimdi· rüsum ferai harcı ve yirmi senelik icarei 
hat yapılacaktır. den kız talebeye de teşmil edielcek • vakfiye müıteriye aittir. Arttırma günü ••· 

tir. lıf bedeli tayin edilen kıymetin yüzde yet• 

Bu resim sizin mi? Havacılığa da pek büyük ehemmi- rni, beJini bulduğu takdirde kat'i bırakıl
Son Posta okuyucuları arasında yet verilmektedir. Nüfusu kırk bin ması yapılır. Aksi takdirde en son nrttıra· 

bir eğlence tertip etti: hatta daha az şehirlerimizde mutla~: nın taah~üdü baki kalmak üzere arttırma 
Hergün şehrin bir semtinde kalaba Tü k K b . l k T·· k on bet gun daha uzablarak 12/Mayıs/937 

lık bir halk kitlesini gösteren bir fo: K r uhşu] şubeslı açı kaca Bvel d~r Çartamba günü saat 14/16 da (Tasfiye 
uşu sa a arı u unaca tır. e e ıye· b · .-· d 1 il ) k 'toğraf çektiriyoruz. Bu fotoğrafı 6 ncı l b . • mec uny .... a o a)"'s e en ço ar1ttırana 

cak müracaatlar muameleye konulmaz. 
8 - Müsabaka imtihanı 17 nisan 937 Cumartesi ıünü saat on dörtte yapıla• 

caktır. 

9 - Kazananlara tehri 57 lira ücret verilecek~. laiınleri de ru.etelerle ilin ecfj .. 

leceği ribi kendilerine ll}'riCa tebliğat yapılacaktır. ( 1540) . 
Umumi MUdUrlUk ------------------------

Bakırköy İcra Memurluğundıın: 1 
BakırköyÜnde mukim Şevkete borçlu 1 

Çatııleanın Çanakça köyünde•~ İsmail oğ 

lu Mehmede tebliğ edi!mek üzere röndc-
rilen ödeme emri mezkôr köyde bu namda 

kimse olmadığından tebliğ edilemediği köy 

A • 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi ı 888 

İdare merkezi: 
t B G 1

. B' .. 
1 

.. t k er, u sahaları ternın etmege mecbur· ihalesi yapılacaktır Isteyenlerin satı .. günü 
no er . a ıp ıngo e gos erme te, d 1 · .. içinden tek bir simayı ayırmaktayız. ur ar. dairede hazır bulunmalan ve fazla malu • beyeti ihtiyariyesite mübatir tarafından ve 

Dıkkat ediniz: Bu seçilen sima belki Bütün mektep kitabiarında havacılı· mat almak isteyenlerin de 934/8 No. ile rilcn mqrubattan anla,ılmakla ilaneo tebli 

İstanbul (Galata) 
Türkiyedeki rubeleri: 

sizi, belki bir dostunuzu, belkı uzaktan ğa büyük yer verilecektir. Bütün bu müracaat etmeleri ilan olunur. (31251) ğine karar vcrilmiJ olduğunda., tarihi ilan 

yakından bir tanıdıg·ınızı gösteriyor işlere esas olmak üzere de gençlik teş- r)o o t• --u -.-·---;-- dan itibaren on cün içinde ya bizzat veya 

vekili kanunisi müracaat etmediği takdir· 
· k'lA . pera ur • ro og 

Mesele basit: Seçilen resmin sahib' ida. ı atından başlanacaktır. Gençlık teş· A • 
remize müracaat ettiği zaman kendısi· kilatma 16 yaşına basan her Türk ço • Dr. Mehmef /z 
ne üç liralık bir hediye takdım edile- cuğu mutlaka girecektir. "'d ll 
cektir. Yukarıda gördüğünüz fotoğraf Mektebli kızlar memnun 1 rar yo ari 1 
evve1ki gün Taksim stadmdakı maç • Askerlik hizmetlerinin bütün va • hastalıklan mntehassısı. Köprnbnşı 
l~rda çek:lmiştir. Çehresı çizgi da· tanda lara te mili trafında k bl' ,.. EminöııU lıan Tel: 2HJ1J ·•' 
hıline alınmış olan ve bunun büvütül- ş ~. .. ..e me te ı ............... ·-··························-····-·····--
_ .. kl' 

1 
k .. d- .. kızlarımızla goruştuk. Kızlarımız he • Son Posta l\'latbaası 

mUŞ şe ı ayrıca yuvar a ıçın e gos· h . . . ----
terilen Bayan matbaamıza müracaat e· men epsı dıyorlar kı: Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

derSe hediyesi derhal takdim edılecek- - Geç bile kaldık. Türk kadını, SAHIPLERI: A. Ekrem UŞAKI..IGİL 

de gıyabanda muamelata icariyeye devam 
olunacağı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilin olunur. 830 

Kayıp: İs:anbul Liman daireindrn al
dığım 21/7539 numaralı büviyet cüzda
nımı kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. 829 
Galip Göçmen 

-------
İstanbul, (Galata, Yenicamt)~ 

İzmir, Mersin. 
Adana bürosu 
Yunanistandaki fubeleri 

Selfmik, Atina, Pire. 

• 
ller nevi banka muamelfitı 

İstnnbul ve Galata şubelerinde 
ttiralık kasalar 

tir. Bundan evvel neşrettiğimiz fotoğ· Türk erkeği gibi her işi yaparken ne - S. Ragıp EMEÇ 
n~~ak~dil~~~n~n~eyu~.~n~mub~~vui&~n~akbu- ----------------------------------~------------
lanmız matbaamıza müracaat ederek lundurulsun ~ Biz, Cumhuriyet çocuk· 
hediyelerini almaktadırlar. ları, Cumhuriyetin Büyük Ordusunda 

gösterilecek hizmetleri sevine eevine 
yapacağımız yakın günleri heyecanla Bu sene yaz soğuk 

Ve fırtınalı geçecekmiş 
(Ba§tarafı 1 ind sayiada) 

Avrupa gazeteleri bu kabil kehanet· 
1erin asılsız olduklarını bilmekle bera
ber bazı rnütehassıs geçinenlerin mü· 
talealarını büyük serlevhalarla koy· 
lllaktan gene geri durmuyorlar. 

İşte bunlardan en yenisi: 
cBaharın ılıklığına ve güzelliğine sa

kın inanmayın, bu sene berbat, soğuk 
rüzgarlı, fırtmalı bir yaz göreceğiz.» ' 

bekliyoruz. 

Kont Cianunun seyahati 
(Baştarafı 3üncii sayfada) 

vüşmeye imkan lbulup bulamıyacakla· 
rını arneli bir surette aramaya matuf 
bir teşebbüstür ki bunun kabil olup ol· 
madığı kısa zamanda anlaşüacaktır. Bu 
seyahat, doğrusu, yaman neticeler do. 
ğurabilecek !bil' .ziyarettir. 

Selim Ragıp 

Oksford nihayet Kembrici yendi 

Oksfordun yanşa giren ekibi son günlerdeki idrnanlar esnasında 

Londra, 2! (A.A.) - Birbirini takib eden 13 mağlubiyetten sonra Oks
ford, bu sene güzel bir havada ve kalabalık bir seyirci kütlesi önünde ya· 
l>ılun 8!) uncu üniversiteliler arası kayık yarışlarında Kembric'i 3 kayık bo· 

ru geçmek suretile nihayet mağlub etmeğe muvaffak olmuştur. Müsabaka· 
~r p("k heyecanlı olmuş ve iki tarafın kayıkları da ara sıra başa geçmişler· 
dır. 

Oksford. mesafeyi 22 dakika :t~ saniyede katetmiştir. 

o 

KU BARA BIRE, 
1000 

TARLADIR 

--- 1---
1 

- .1~ _,.,~~-
.. ~ /~ ... 
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AT UYANMADAN FA YDA 
V L RI TAH iP E V • 

1 iZ . 
Geçen sene aibi bu sene de sinek afetine ve bücumuna ve başaratın istilasıoa maruz kalmamak için şimdiden F A Y D A ve pompasile yuvalarını temizleyiniz 

~ .......................................... ~, ,~ .............. . 
NZUK SAÇ EKSiRi 

KOMOJEN 
Saçiann köklerini kuvvetlcnrlil'ir. 
DökOlmesini keser. Kepekleri ta -
marnon giderir ve bUyUmc kab li· 
)'etini nrtırarak saçıara ) eniden 
httyıtl verir. Kokusu Ultif, kullıı nışı 

kolay bir saç cksiridir. 

Ingiliz Kanzuk 
Eczanesi 

• 
Beyoğlu • Istanbul 

• 

ı Olçü üzerne 
ı " Fennl Kas1k Bagları 

Mide, barsak, böbrt1k 
düokün lüğüne 

FeDnl 
Borsalar 

letiyeulere ölç ıi 
turılcııı goıııierıhr 

EmlnönU 
hruir soktığı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreop .ılo~ 

Tal<litçi'erde" 
safummz. 

BÜTÜN KIŞ 
C E BINIZDE 

Bir kutu 

AKRiDOL 
Bulundurunuz. Bu sayede 

Soğuk algınlığından 

Grip, Nezle ve Boğaz 
olmaktan kurtulursunuz. 

• 
AKRIDOL boğaz ve badem· Krema Makinaları 
cik ittihapiarını da pek çabuk ı 

"'llll•g1•e•ç•ir.ir•._H•e•r•e•cz•an-e•d•e•b•ul-u•nur-~ 
1

1
•

1 
Dünyada mevcut makinalardan en emniyetle Ufak kutu 35, büyük kutu 70 kullanabileceğiniz yegane markadır. 

kuru~tur. Satış yeri: 
Camcan Ticaret Evi. Mahmudiye caddesi 61 

r:~:~f~nı~~~~~~~.~~ ) ·~~~=~~~~~ls~t~a~n~b~u~I=~B~e~l~e~:~i:~:~:~;=A=:ı=~=:~~=:~r:~a~u~L~~~~, 
Sene~k muhnmmem lik teminatı 

kirası 

Kerestecilerde San demir mahallesinde 
Ayazmakapı sokag-ında 18 N. yazıhane. 300 22,60 
Kerestecilerde San oemfr mahallesinde 
Ayazmakapı soka~ında 59 N. yazıhane 240 ıs 

Yukarda semti senelik muhnmmeıı kiralarile ilk teminatlan yazılı olan 
mahaller teslim tarihinden itibaren birer sene mOddetle kiraya verilmek 
ozere açık arttırıııa~ a konulmuşlardır. Şartnameleri Levazım MOdUrlOgündo 
görUlebilir, lstekliler :ııizalarınrlıı gösterilen ilk teminat makbuz veya rnek
lubile beraber 31/3/H37 Çarşamba gUnü saat 14 rle Daiınt Encumende 
bulunmalidırlar. (B.) (1483) 

* * . 
Şimdiye kadar vakit müessesesi tarafınilan belediye namına idare edilen afipj mua· 

melih 24/ 3/937 tarihinden itibaren belediyece tedvir edilecektir. Bu tarihtea iti • 
baren bilumum ilAn ve aflt iJleri için İs:anbul belediyesi muhasebesinde tqkil edi-
len afiıaj bürosuna müracaat edilmesi lüzwnu ilan olunur. B. (1665) 

~---·rNefis ve leziz makama yemek isterseniz ? 

Her Yerde 
İtalyan usulü safi 'rmikten yapdan 

1 1 
MARKA GLUTEN LÜKS MAKAR • 

NASINI lSTEYINlZ. 

Batlıca bakkaliye mağazalarında satılır. 
Fabrikası : Galata Necati bey caddesi No. 167 
MAKARNAClLlK TÜRK LTD .. ŞIRKETI Telefon : .t3481 

Tflrk Hava Kurumu 

BUYüK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

6. c1 ketlde 11/ Nisan /1937 dedlr. 

BUyük ikramiye: 200.000 liradır ... 
Aynca: 40.000, 25.000, 20.00D 15.000, 10.000 Liralık ikraıai· 

yelerle (50.000 Ye 200.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

DIKKAT: 
Bilet alan b';kea 7 1 Nisan 1 937 günil akşamana kadar 

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

• 

~ ........ ~ ............ .a ............ r 

KERBELA VAKASI 
A,ll . !{aaan v r- Hüseyin. Tarıhi, meraklı roman çıkb flah 8 kuruttur 


