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Ingiltereye al ya teminat verdi 
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ingiliz ve Fransrz nazırlan islirabata çekiliyorlar r 

Beyhude tel8ş! : 

eynelmilel vaziyet 
ehametini kaybetti 

Gerginlik artar, fakat 
harp şimdilik çıkamaz! 
İspanyadaki İtalyan askerlerinin l;hım.gelse, 24 saat zarfında yeni bir 

uğradığı hezimet birden bire telfışlı umumi barıbin zuhuru teh!ikes! bile 
ve endişeli birtakım haberlerın orta- ibaşgöstermişti. Gönüllüler 

Bu mesele paskalya 
yorl ularıodan sonra 

tekrar müzakere edilecek 

Muharebe 
Cumhuriyetçiler ileri 
hareketlerine dün de 

devam ettiler 

Kontrol 
Ispanya sahillerinin 
kontrolüne 15 gün 
sonra başlanacak 

ya çıkmasına sebep oldu. Hatta fazla j İspanyada, General Frankonun em 
aceleci gazetelerin sözlerine jnanmak (Devamı 8 inci sayfada) 
~ j 

Aşk yü~ünden cinayet 

Fatihte eski bir inhisar 
memuru evinde öldürüldü 

Genç aşığı ile . birlik olan maktu/ün karısı kocasının 
hırsızlar tarafından öldürüldüğünü iddia etti, fakat 
zabıta herşeyi meydana çıkardı, katili ve suç 
orlaklarznı yakaladı 

İs pan) ada harp cephelerine ait üç iobba 
Paris~ 26 (Hususi) - İspanyada har- hale komitesinde çıkan hadise, beynel ,ilk dakikada arzettiği vahametin~ kay

beden !talyan gönüllülerini geri çek- milel siyasi mahafili bir müddet he • 1betm'iş ve asahiyete kapılmış olan umu 
rnek meselesinden dolayı ademi müda yecan ve endişeye düşürdükten sonra, (Devamı ıo uncu sayfada) 

Japon Sefirinin Beyariatı 

Türk - japon ticaret 
anlaşması imzalanıyo-r 

1tımatnamesini Cumhurreisine tak- r

dim ettikten sonra, bir'kaç gün evvel 
Ankaradan şehrimize gelen Japon bü
yük elçisi Bay Takatumi, dün, İstan. 
bul matlbuat mümessillerini kabul ede
rek Türk- Japon münasebatı ve mem
leketimiz hakkındaki ihtisaslarını an • 
latmıştır. 

Bay Takatumi demiştir ki: 
- Türk hükumeti nezdinde elçi ola. 

rak tayinimden dolayı çok memnu
num. Atatürk tarafından kabu~ edil· 
rnek şerefine nail oldum. Pek muhte
rcm Başvekilinizle de temaslarda bu
lundum. 

On sene gibi kısa bir müddet içinde 
An'karada başarılan işler hayret v~ tak 
dire değer. 

(Devamı 3 ündi sayfada) B. Takatumi 

litalyan- Yugoslav 
muahedesinin 

ak isieri Katil Ali Maldul Nurettia 

Dün Fa:tihte Hüsam Bey mahallesi ,,ve saçlarını baş1annı yolarak : 
rma~ ~iyazi sokağında tüyler ürperti- . c- Ev~~ ~ir~~i y~ıldı. Hırsız. gel 
ci bır cınayet olmuş, ve bir aşk macera ı pı. Kocarnı oldurdu.» dıye kıyameti ko 

1 t a} ya n • yU g O S J a V sı yüzünden Ali isminde bir genç eski parıyor. . , 
muahedesi Peştede inhisar memurlanndan Nurettini öl Nuret'tinin karısı Irfan l 3 - 14 sene 
•• · 1 ı k ı d dürmüştür. evvel Nurettin j}e evlenmiş 2 7 • 28 ya-

surprız er eA a~şı an ı Hırsız evimin direğini yıktı ,şında genç bir kadındır. En büyüğü 
Paris, 26 (Hususı) - ıtalya - Yug:::ıs , Evvelki gece saat bire on kala adre· 12 yaşında üç çocuk sahibidir. Maktut 

lavya dostlUk ve ademi tecavüz mua- sini yukarıda bildirdiğimiz sokakta Nu ,Nurettin ;ise karısına nazaran hayli ya~ 
bedesinin imzası burada derin akisler reddinin .evinde, karısı, kapıya çıkıyor, (Devamı 10 uncu aayfada) 
uyandırmıştır. Gazeteler bu muahede · 
etrafında uzun boy1u tefsirlerde bulun 1 
maktÇadaırıa1r.m.Deavamık3 aünpcülsaYylr.,ı.ı ~~ ~ ~? ı 

-- Sizin ise " Son Posta , ya gelerek hadiyenizi ahmz --

çalarlar kapmı 
Amasyada öldü diye evine telgraf ı 
çekilen tüccar, evvelce arkadaşına 

ayni ölfim şakasını yapmış. 

Ainasya, 22 (Hususi) - Bir hafta 
evvel burada Ahmet isminde birisinin 
başına gelen garip bir maceradan bah
setniiştim. Belki hatırlamazsınız diye 
tc'krar ediyQrum: 

(Devamı 3 iincü sayfada) 

Kara giin 
Edirnenin Bulgarlar tarafın

dan işgalinin yıldönümü 
Edirne, 26 (Hususi) - Güzel Edir

nemizin Bulgarlar :tarafında• işgalinin 
24ncü yıldönümü münasebetile bugün 

(Devamı 10 uncu sayfada.) 

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

(Yazısı 2 inci sayfada] 
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Herg ü n 
Kazaların önüne 
Geçmek için 

Yazan: Malıittin Birgen -

H alfı ipliği elindeki çıkırıkla bü

ken Mahatma Gandiye, bir gün, 
tayyarelerin, otomobillerin son zaman
larda elde ettikleri büyük sür'atlerden 
bahsediyorlarmış. Ona anlatmışlar ki 
bu sür'atler sayesinde insanlar, zaman
dan şu kadar ve bu kadar tasarruf e: 
diyorlar. Gnndi düşüneeye dalmış. Nı
çın düşündüğünü sordukları zaman, 
demiş: 

- Acaba insanlar, tasarruf ettikleri 
bu zamanlarda ne yapacaklar? 

Ne zaman otomobilin volanına ge. 
çip İstanbul şehri içinde dolaşmıya çık
sam uzaktan otomobilin geldiğini gö-

' rür görmez önünden koşa koşa karşıya 
geçeniere tesadüf ettikçe, Gandlnin ~u 
sözlerini hatırlarım: Acaba, bu b.r 
telaş ile, bu koşma ile kazan'lacak beş 
saniye içinde bu insan ne yapacak? 

Dalgınlık, teliiş, sinir, biraz da oto
mobil hususu, öyle zamanlar oluyor ki, 
İstanbul sokaklarında dolac;an ınsan -
ları intihar meraklısı zannetmck kabil
dir. Tramvay durmadan inmek, tram
vay koşarken atlamak, sağma ve solu· 
na balonadan caddeyi karşıcian karşıya 
geçmek, bu yalnız İstanbul sokakların· 
da görülen bir şeydir. Dünyanın en 
kalabalık bir şehrinde gözümli kırpma· 
dan otomobil sevkedebilirim. İstanbul
da, her zaman halecan içindeyim. 

* Geçende feci bir tramvay kazası ol-
du. Bir askerin hayatı gitti ve beş ço • 
cuklu bir vatman da, bilıniyerck işle -
diği bir suçtan dolayı mahkfım oldu. 
Hangisine acırsınız? Gösterdiği telaş -
tan, dikkatsizliktt>n dolayı hayatını 
kaybeden zavallıya mı, istemiyerek, 
farkında olmıyarak yaptığı kazadan 
dolayı mahkum olan vatmana mı? Bu 
gibi hallerde bir saniyenin büyi..ık bir 
chemmiyeti vardır. Bir saniyelik bir te
reddüt, bir liihzalık bir dıkkat.:ıizlıl<, e 
lin, durmak için yapacağı b:r harekE.•t· 
te bir saniyelik bir sinir hareketi, vat -
mnmn üzerine gelen bır kazayı savu<j· 
turmasına mani olur. Bir tramvay ka
zası bir otomobil gibi de değ ldir. Oto· 
mobil, bilhassa yavaş gittiir zaman, ol· 
duğu yerde çivilenmiş P,ibi durabilir. 
Fakat, bir tramvay için bu kabil de -
ğildir. Otomobil bir kazadan, ekseriya, 
manevra ile kaçabilir. Tranıvay ise, iki 
çizgi üzerinden yürür. Tramvay için 
kazadan manevra ile kurtulınıya imkan 
yoktur. Bu, vatmanlar için çok tahfif 
edici, kazaya uğrıyanlar için de az Ö· 
zür veren bir sebeptir; tramvayın çiz • 
gisini gören, sağına ve soluna bakma • 
sını mutlaka hatırlamalıdır. 

Ben ne zaman bir vatmana baksam 
aCJnm: İstanbul sokaklarında tramvay 
.götüren bu insan, her dakikı:ı. dikkat ve 
heyecan içindedir. İstanbul halkın;, 
her gün, bir taraftan öbür tarafa taşı· 
yan bu insanlar, biraz da fedaiye ben
zerler: Ekseriya, yaya yürüyenierin 
sP'b.:p oldukları kazalardan cezasız kur
tulsalar bile gene her dakilm heyecan 
ve cndiıze içinde ya~arlar. Onların se -
ferleri dakika ile sayılıdır. Şehrin mü· 
nakale ihtiyacı böyle ister. Hareket 
noktasile vüsul noktası arasındaki me
safeyi vatman muayyen hir zamanda 
yapmahdır. Yapmazsa ceza verir: Hız. 
lı gitse bir türlü, ycıvfl~ gitse bir türlü, 
buna bir de '?Chir halkının clikkatr,izli
ğ:ni, sinirliliğini ilave ederseniz, vat -
mana acımamak kabil değildir. 

* Şehir içinde tramvayın hareketi, o · 
tomabilin hareketi az, çok nizarn al · 
tındadır. Yatmanlar ve şoförler, arada 
bir ceza verirler. Yahut bir kazadan 
dolayı mes'ul olurlar. Neticede mes'ııl 
olmasalar bile, istenilmiyerek işlenmiş 
bir suçtan dolayı aylarca mahkemelere 
gidip gelmek te bir nevi ce?.a değil mi· 
dir? 

Buna mukabil, yaya yürüyen hiç bir 
nizama tabi değildir; yahut, t~bi de ol
sa, sözde kalan bir nizarn ve t~biiyettir. 
İstanbul halkını, sokaklarda yürümek 
nizamma mutlaka alıştırrnek lazımdır. 
Hiç olmazsa, en çok kazayı:ı sebep olan 
yerlerde, halkın karşıdan karşıya geç
mesini. kaldırımdan yürümesini, çizgi

Resimli Makale: Sözün Kısa sı 
Bugüne uygun 
Bir masal ------- İsmet Hulusi 

V aktin birinde Aksarayda Horhor 

çeşmesi civarında E3a Hanım 
isminde bir kadın otururmuş. Bir gece 
Eda Hamının aklına esmiş, pencereyi 
açmış : 

- A dostlar, yanwn var yetişin~ 
Diye narayı basmış. Konu komşu ev 

lerinden fırlamışlar. Mahalle tulumba· 
sına haber gitmiş. Tulumba gelıni§. 

Komşular toplanmışlar.. Fakat ne yan 
gm var, ne de birşey, 

Sorup soruşturduh.'ian sonra: Eda Ha 
nımm, herkesi telaşa vermek için yan
gın var! diye bağırdığını öğ!·enmişler. 

Ertesi gece olmuş. Bir gece evvelki 
gibi gene Eda Hanım : 

- Yangın var ! 

Hayat büyük bir terazidir, bu terazinin kefe:crinden 
birinde ınsanın kendisi bulunur, diğerinde ise yaptığı 

Muhatabınızın kıymetini, ehemmiyetini, ağırl,ğtm an· 
lamak !sterseniz, yaptığı işi gözönüne getiriniz, işinin 
ehemmiyeti ağırlığı yapanın ehemm.iyetidir. 

Narasım basmış. Bu sefer de koşuş· 
muşlar ama, koşuşanlar bir gece evvel
kinin onda biri kadarmış. 

Daha ertesi gece Eda Hanım mangalı 
devirmiş .. Yangın çıkmış. Telaşla pen· 
cereyi açıp: 

Şişmanlığa karşı 
sigorta 

Son günlerde Amerikada yeni bir 

A 
HER GüN BiR FlKRA -

Kel Hasanın korkusu 
Kel Hasan para işinde çok açık • 

gözdü. Meteliğinin zayi olm:ısından 
ödü patlardı. 

Komik Fahri bir kere R el Hasan 
makyajilc sahneye çıkmıştı. Bunu 
Kel Hasana haber verdiler. Kcl Ha· 
san Tiyatroya gidip Fabriyi gördü. 
Halcikaten kendisine henzt'mişti. 
Derhal kendi tiyatrosuna koştu. Bir 
kiığıda bir ıniihür bastı. Ve :iizerinc 
şu yazıyı yazdı: 

«İşbu miihrü ibraz etmeden gi • 
şcden para almıya gclcct>k I·omik 
linsan Efendi her ]cim olursa olsun 
kendisine be~ para bile verilmiye • 
ccktir.» 

-------------------------· Austen Chanıberlain'in 
Gayri ıneşru evlildı 

sigorta usulü ortaya çıkmıştır. Şiş- Geçenlerde ö
man1ar kendilerini yağların istilasına lümünü haber 
karşı vücutlprını sigorta ettirmekte· verdiğimiz Sir A· 
dirler. usten Chamberla-

Bu sigortanın , ekli şöyledir: Si- in l ngiliz siyaset 
gorta edilmesini isteyen kimse ıçın aleminin parlak 
muayyen bir ağırlt.k tesbit edilmekte- yıld ızlarından bi· 
dir. Bu sikleti teca'fiiz eden kimse si· riydi. Chambr:r· 
gorta primi almaktadır. Sigorta bedeli lain bütün siya~i 
de hayli yüsektir. Sigorta şirketi ken· adamların ve par· 
disini sigorta ettiren kimseyi, müesse- 1 a mentocuların 
sen\ '1 doktorunun nezareti altına vaz· aksine, gayet az konuşuıtlu. 
ettirmekte ve kendisine perhİz yeme- 1 936 yılında, Almanlar Ren hav7.a· 
ği yedirmekle beraber jimnastik de sını işgal ettikten sonra, bir çok kim
yaptırmaktadır. seler onun fikrini almak ve bu mese-

Fakat buna rağmen şişmanlayan le hakkında ne düşündüğünü öğren· 
kimselerden artık ümit olmadığı ve rnek istemiş lerdi. 
onların ıslah edilemiyecekleri anlaşıl· O, üzerinde çalıştığı ve kendi eser· 
dığı için, prjmleri de kendilerine veril- lerinden biri olan Lokarno'nun Al· 
mektedir. manlar tarafından yırtılmasını bir tür-

İnsanın beş çocug ... u olması lü hazmedemezdi. 
fransız siyasilerinden biri: 

felaketmiş! -Fransa Lokarno'nun anası ise siz 
Amerikadaki beşizierin macerasını de babası idiniz demiş. 

sağır sultan bile duydu. Fakir bir ana Chamberlain şu cevabı vermiştir: 
baba yavrularının yüzünden zengin - Anlaşılan aramızda nikah )'\Ok-
oldular. Fakat bu beş yavru ve servet muş ki, evladımız piç olmuş. 
aileye saadet getirmedi. - ·--- · 

Beşizierin annesi şikayet ediyor, ve herkesin olan beş yavruya sahip olaca
diyormuş ki: «Biz artık efkarı um u· ğıma tek bir kız çocuğum olsa da bol 
miyenin malı olduk, bir kadının aradı- bol bağnma basabilseydim daha mes'· 
ğı saadeti bulamıyorum. Benden başka ut olurdum.H 

J 
Yeni bir moda 
talaştan şapka 

Bayanlar m odalar icat etmek için 
ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Şu res· 
mini gördüğünüz bayanın şapkası, ne 
kumaştan , ne kadifeden, ne de hasır
dandır . Bu şapka, marangozların ren
delerinden hasıl olan talaşlardan ya
pılmıştır. 

Bayanlar bu sıkıştı rılmış ve istenen 
şekle girmiş olan talaştan mamul şap
kalardan fevkalade memnundurlar . 

- Şapkalar evvela fevkalade ha· 
fif, sonra yağmurda bozulmuyor, sa· 
lisen, yaz günü başı çok serin tutuyor, 
nihayet tal~ barareti nakletmiyor di
yorlarmış. 

H az er denizinde fok 
balığı avz 

- Yangın var, yeti.şin! 
Diye avazı çıktığı kadar bağırmış. 

Fakat o bağıra dursun, duyanlar yer-
lerinden kıpırdamamışlar. 

- Gene aklına esti bağırıyor. 
Demi~ler. Eda Hanımın evi de cayır 

cayır yanmış. 

Bu masalı yazıp bitirmiştim. 
- Oniar ermiş muradına, biz çıka .. 

lım tahtaboşuna! diyecektim ama; ben 
bunu demeye vakit kalmadan sokaktan 
koşa koşa geçen müvezziin sesin~ duy. 
dwn: 

- Harp arifesindeyiz. İkinci tabı ... 
Bu, Babıalide hortlayan Eda Hanı " 

mın sesi idi. İsmet Huhisi 

Biliyor musunuz ? 
1 -Attila büyük Hun imparator .. 

luğunu İsanın doğumundan kaç yıl 
sonra 'kurmuştur ve Romalılarla nere· 
de, hangi kumandaola harbctmiştır? 

2 - Kurbağa üzerinde elektrik tec· 
rübe.::ıni kim, hangi tarihte yaprrııştır? 

3 - Ankarada Büyuk Millet M~clisi 
hükfımeti teşc'kkül ettikten sonra Ve .. 
killer heyeti hanıti yılın, hangi ayın ~ 
da Hk toplantılarını yapmışlardır? 

(Ccvnplnrt Yarın, 

* DHnkii Suallcrin Cevaplan : 
1 - Alangova eski Türk mitolojisin8 

göre Türklerin m~hur iki kumandan· 
larından ikisinin anasıdır. Bu kadın 
dul kaldığı zaman gökten her gece nur 
iner, bu nur bir delikanlı haline gele " 
rek Alangova ile beraber sabahlarmış. 
Bu yüzden Alangova hamile kalmış, 
ikiz çocuk doğurmuş, Türkler de bU 
nurun wdiğini, bir delikanlı haline gel .. 
diğini gördükleri için Alangovayı bir 
kahraman olarak tnnımışlardır. 

2 - Türkiyede 21 türlü ekmek çı ,. 
kar. 

3 - Bizde ilk maarif nezaretı 1851. 
de kurulmu§tur. 
_..,. , . ...... ı- .. . .... . ...... =ıFal. .. ...... ................ ,,.._,. 

Bu resim sizin mi? 
Son Posta okuyucuları arasında 

1936 yılı içinde Hazerde bir eğlence tertip etti: 
10.612 fok ba:lığı avianmış ve deriler Hergün şehrin bir semtinde kalaba .. 
hariç, 2 bin kental kıymetli madde lık bir halk kitlesini gösteren bır fo· 
stok edilmiştir. Fok balığının yağı, toğraf çektiriyoruz. Bu fotoğrafı 6 ncı 
raşidizme karşı lüzumlu vitamin cihe- noter B. Galip Bingöle göstermekte, 

içinden tek bir simayı ayırmaktayız. 
tinden çok zengin olduğu için tıbda 
ziyadesile istimal olunmaktadır. 193/ Dikkat ediniz: Bu seçilen sima belki 

sizi, belki bir dostunuzu, belkı uzaktan 
de bu avcılık yeni bir inkişaf hamlesi yakından bir tanıdığınızı gösteriyor. 
gösterecektir. Zira, Apşeron yarım a- Mesele basit: Seçilen resmin sahib. id~ 
dasında mevcut üsten başka Orugça remize müracaat ettiği zaman kendısi" 
adasında da yeni bir üs kurulacaktır. ne üç liralık bir hediye takdim edil~ 

r 
İSTER İNAN İSTER İN ANMA! 

1 cektir. Yukarıda gördUğünüz fotoğraf 
pazar günü Taksim stadındak! maÇ"' 
larda çekilmiştir. Çehresi çbgi da• 
hiline alınmış olan ve bunur. büyütül .. 
müş şekli ayrıca gösteriler. BaY 
matbaamıza müracaat ederse he'" 
diyesi derhal takdim edilecek," 
tir. Bundan evvel neşret+iğiıniz fotog' 
raflarda kendilerini tanıyan okuyucU• 
lanmız matbaamıza müracaat ederelC 
hediyelerini almaktadırlar. 

Yakın dosUar;mızdan bir zat geçenlerde matbaanuza 
uğramış. itfn.yenin gittikçe tekemmül etmekte olmasın
dan bahsederek : 

- Artık eski zamanlarda ahşap evler üzerine ko!lul· 
muş 9lan .sigorta ücretlerinin dt>ğiştirılmesi zamanı gel~ 
miştir. Ahşap evierden alınan binde 20 ücret o k1dar 
çoktur ki birçokları evini stgorta ettirememekted:r. dc
miştL Bu mütaleası da bira-z farkla bu sü:tun!ara geç
mişti. 

Dostumuz bir müddet sonra tekrar ımatbaamıza uğradı. 

kat ·fazla ınütee5sir degilim, dedi. 
-Sebep? 
-Bu evi göıden çıkarmıştım. Senelerden be~l satmak 

istiy·ordum, fakat bir türlü müşteri bulamıyordum. Ya -
nınca arsasına hemen talip çıktı. Ve benim yanmadan 
evcl tahmin cttığim fiyatın<ian fazla fiyat tahmın edild! 
de ondan !• 

* 
ler içinde nizarn altına almahdır. Hat Canı sıkılmı~a benziyordu. S~rduk : 

- Dün akşam bir evim yandı, sigartah da değildi. Fa-

Biz arkadaşımızın doğru sözlü olduğunu bildiğimiz ve 
meseleyi de yakından tetkik ettiğimiz için htanbulda 
arsanın eski evden daha fazla para ettigine inanıyoruz, 
fakat ey okuyuct: .sen : 

İSTER İNAN ISTER IN ANMA 1 
ta polise ayak üstünde ceza tahsil et
m~k hakkını ,·ermek bile lazımdır. 
Köprü başlarında. dörtyol a~ızlnrında, L 

(De,·amı 8 inci sayfada) ,--------------------------·~-------------------J 

DİKKAT: Bu sütunda resimleri çı• 
kan okuyucularımız, hediyelerini bit 

·hafta içinde almalıdırlar. Aksi halde 
hakiaifını kavbedeceklerdir. Bu müd· 
det İstanbul. haricinde'ki okuyucularl" 
mız için on beş gündür. 
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J .E LG AA If:,:: H ~':~-:R l ~~RJ 
Belgrad muahedesi l 'talgan_ın . 

İtalyan - Yugosiav muahedesi 
sürprizle karşılandı 

! Habeşıstandakı 
Peştede Siyaseti 

(Baştarnfı 1 inci sayfada) tan, Roma protokollan mucibince İtal 
Populaire .diyor ki: ya - Yugoslavya müzakerelerinden ha 
Tebarüz ettirildiği gibi bu, iki taraf. herdar tutulmuştur. 

---
Loyd Core heyecandan 
titreyen bir sesle İtalyayı 

tenkit etti 
lı bir anlaşmadır. Şüphe yok ki İtalya Öğrenild.iğine göre İtalya, Yugosiav 

dek. · t 1 1 · · t k t Londra 26 -.- Avam Kamarası, A· Hariciye Nazırı, bu işte Bay Hitlerin ya aleytıin ·ı arazı a ep erını cr e 
ko1lektif emniyet sistemine karşı mü- mesi için Budapeşte üzerinde tesir ic- disababa suikastını takip eden muka* 
teveccih fikirlerini, ele almıştır. ra eylemiştir. beleibilmisillere dair yapmış olduğu 

İki tarafın tavizleri Pe§tede siirpriz uzun müzakerelerden sonra içtimala· 
Belgrad, 26 - Havas Ajansı muha·ı Budapeştc, 26- Hav~s muhabirichil ranı G nisana kadar tatil etmiştir. 

biri ıbildiıiyor : . diriyur: Siyasi mahafil, !talyan· Yugos • Meıb'uslar, boğuk ve heyecandan 
Siyasi .mahafilin kanaatine göre, 1- lav anlaşmalarının imzasındaki bu ça- titreyen bir sesle İtalyanın Habe~is· 

talyan - Yugoslav anlaşmahrı müteka bullduğu sürpriz ile karşılamaktadır • tandaki siyasetini tenkit eden B. Lloyd 
bil tavizlere istinat etmektedir. lar. Geoige'u dinlemiştir. 

İta1vanın kazancı: Tasdiknameler B Ll d C h""kA · h · "' . oy eorge, u umetın arı* 

1 - Habeşistan imparatorluğunun Belgrad, 26 (AA) - Evve1ce tah d siyasete müteallik meselelerin bir 
tanınması, min edilip bildirildiğinin hilfıfına ola- çogwunda ·· · ı·w• · tenk"t 

Ro ek "k · eneqısız ıgını ı etmiş· 2 - Yugoslavyanın ma onomı ra'k dün imzalanan ıtalyan - Yugoslav 
anlaşınalarına kısmen iltihakı, anlaşmalarının tasdiknamelerı Roma • tir. 

Hatip, İspanya topraklarında bir 3 - Arnavutluk meselesi anlaşma- dan gelrnediğinden tasdiknarnelerin 1e 
da mevzuu bahsedilmediğine göre Ar· ati.Si bu akşam yapılamamıştır. Bu, faşist hakimiyetinin teessüs etmesi· 
navutluk statükosunun zunnen tanın- diplomatik yollarla yakında yapılacak ııin Ingiltere ile fyansa için teşkil ede--

t cegi tehlike dolayısile endi~e izhar et· ır. T 

miştir. 
ması; 

Beriinde 

Türk- Japon 
Ticare anlaşması 
imzalanıyor 

( Baştarafı 1 inci sayfada) 
Geçirdiğimiz buhranlı devir gözö .* 

nünde tutulursa, Ankarada yapılan ı· 
mar faaliyetinin kıymeti bir kat daha 
artmaktadır. 

Türk - ·Japon tic~t anlaşması 
Boğazlar mukavelesine iştirakimiz 

den sonra, Türkiye ile Japonya arasın
da haliedilecek hiç bir ınesete kalma
mıştır. 

İki memleket arasında yenı bir tica
ri anlaşmanın akdi için Ankarada ce
reyan eden müzakereler, mi.isbe~ bir 
şekilde inkişaf etmektedir. Anlaşma -
nın iki, üç haftaya kadar imza'anacağı
nı ümit ediyorum. 

Rusya • Japonya 
Sovyetlerle münasdbatımız gergin 

olmamakla beraber, halledilecek balı 
meselelerimiz vardır. Bunların başlıca 
ları htttiut ve balıkçılık meseleleridir. 
Bu hususta müzakereler cereyan et
mektedir. 

Komünizme karşı mücadele için Al. 
manya ile akde'ttiğimiz anlaşmanır. hiç 
bir gizli alıkarnı ve askeri mahiyeti yok 
tur. Anlaşma mucibince, komünizm ha 
rekatına dair istihbaratımızı mübadele 
edeceğiz. İtalya, bu anlaşmaya iltihak 
etmek için bazı şartlar ileri sürmekte· 
dir. 4 - Başka bir deVletle ihtilaf halin 

de Yugoslavyanın bitaraflığt, 
Yugoslavyanın kazancı : 

Berlin, 26 - Matbuat, İtalyan - Yu 
~slav itilafını hararetle karşllamakta 
dır. 

Raa Desta için Diğer devletlerle münasebat 

1 - YUc:,"''Slav kaıra ye deniz hudut
larının garantisi, 

2 - İtalyanın tethişçi hırvatlara mü 
zaheretten vazgeçeceği teminatı, 

3 - İstriya ve Göricedeki Sloven e
kalliyetlere daha iyi muamele edilecc· 
ği hak!kında Cianonun gazetecilere be
yanatı ısırasında verdiği teminat, 

4 - Esaslı ekonomik istifadeler, 
5 - Yugolavyanın beyneımiıel veci 

belerinin İıta:iya tarafından tanınması. 
Roma, 26 -Avusturya ve Macarıs· 

Ça'ma kapıyı 
Çalarlar kapını 

(Haştarafı 1 inci sayfada) 
Ahmet ticaret için Samsuna gidiyor, 

o oıada iken Amasyada evine Samsun 
dan. Alımedin öldüğüne dair bir tel
graf geliyor, ve cenazenin de yola çıktı 
ğı haberi veriliyor. 

Ahmedin evi allak bullak o1uyor, ka 
rısı baygınlıklar geçiriyor, aile efradı 
büyük bir kedere giriftar oluyor. Eş 
dost, ah'bap hep müteessir.. O sırada 
Ahmet Samsundan çıka geliyor ve boy 
le herkesin gülrnek mi, ağlamak mı ;5. 
zım qeldiğ'ini bilmcdiklerf bir ruhi ha. 
lct içinde işe vakıf oluyor. Zabıta tah· 
kikat yapıyor ve neticede hiç birşey çık 

Londra 26 - Ras Desta hakkında- Amel"lka ile münasebatımız normal-
ki sözlerini hararetli al kışlar arasında: dir. İngiltere ile dostluğumuz da daha 

Belgratta tefsir yok HRas Desta, üç bin sene müstakil ya* ziyade inkişaf etmektedir. 
Belgrad, 26 (AA:) - Yugoslav mat· şayaft bir milleti temsil ediyor ve mem Eski Alman müstemlekeleri 

buatı münhasıran !talyan- · Yugoslav leketi için mücadele ediyordu. Bir kö- Himayemiz altında bu1unan esk! Al· 
anlaşmalarının a~~i etrafında tafsilat pek gibi öldürüldü ve Milletler Cemi- man müstemlekelerinin iadesi, bizim 
ven:ıekl~ m~şguld~r. Fakat bl.l bapta yetinin başlıca azası bir kelime bile 1 için kat'iyyen mevzuu bahsolamaz. Şu 
he= ltıç ~~r (~f~r) yapı:ıyor. , t protestoda bulunmadı. Bu ayıptır.>) di rasını hatırlatmak isterim ki, Milletler 
b if. r

1
. ~ı' y · ""i"" omkanya m: ye bitiren B. Lloyd Corc'a ve B. Hen- Cemiyetinin mandalar komitesinde 

ı:a ı . ta yan • ugos av pa tım mu- d • h"" ... . bir mümesstlimiz bulunmakla beraber, 
saıt bı:r şekilde karşılamakta ve bu mu ersona ukumet namına cevap ve . . . .. 

B C b d h ı b ı .. hımayemıze terkedılen mustemlekele.r 
alıedenin sulh eserine hizmet ettiö-!ni ren · ran ome a a evve u 1a· . fınd .1 . d w•ıd _ 
kaydeylemektedir. o dise1eri bir haile olarak tavaif etmiş BCemıy.~tt tale'kra 

1 
~nb.verıtmkış d egı ık: · 

Id w . . .. u mus m e en ıze er e en va · 
~- ugunu ve buna ~ır ~e~ ıl~ve. e~me-• tiyle Pariste toplanmış o1an Be~ler kon 

Alaiürkün Irak gı muvafık bulmadıgını bıldırmıştır. seyidir. Şimdi ise bu konsey dağılmış. 
Kralına tebrilı 700 Habeşli boğazlanmiŞ br. 

Telgrafları Londra 26- Adisabaha'da mare· Japonyada ordu hakim 
şal Craziani'ye karşı yapılan suikastı 

Ankara 26 (Hususi) - frak Kra· takip eden mezalim hakkında dün öw -ı Jal?o~yanm dahili vaziyetine gelin -
h majeste birinci Gazinin yıldönümü g ce, hakım olan unsur ordudur. Genç ta 

b 1 C I eden sonra Ava m Karnarasında B. 1 b 1 · . · t k"l t4:- . b" k ·· · t münase eti e umhur Reisi Atatürk H . . e e erımızın C§ ı e wgı ır omunıs 
ile Majeste Kral arasında telgraflar te· enderson tarafından tafsılat veril* fırkası da bulunmamakla beraber, aza 

miştir. adedinin malıdut oldugu· ndan, Parla -ati edilmiştir. B H d . en erson, Adisabaha'daki A- mentoda mümessilleri yddur. 
Belçika Kralı Londra merikan mümessilinin ikametgahına 

Bidayette, dahili bir harp mahiyetini 
seyahati neticelerini anlattı 7~0 .Habeşlinin iltica ettiğini söyle· arzeden ispanya hadiseleri, şimdl ar-

Brüksel, 26 (A.A.) - Kral Leo· mışt.ı;. .. A . tık beynelmHel safhaya girmiş bulunu 

ıd d .. k b k"l V z l Uç gun .sonra merıka mümessi- YQr. Maahaza, İspanya harbinı mevzü-po un a şam aşve ı an e a- . 1 k .. · · 
I d ·ı h · . S ak k b I lı, talyan ma amatından multecılerın leştiTmek için sarfedilen gayretler a • an ı e arıcıye nazırı p ı a u et -.ı k y k 

· Id - .. Lo d k hayatiarına ao unulmıyacagı hakkın· im kalmamıştır. 
mış ve sanı ıgına gore n ra onuş d . 1 Id v ··ı · 

ı h kk d ı . h a temınat a mış o ugundan mu tecı· Esasen, biz, Avrupada çıkması muh ma arı a ın a nazır ara ıza at ver-
ler dışarı çıkınışiarsa da o anda üzer· temel herhangi bir hadiseye fiilen mü 
lerine hücum edilerek adeta hayvan daha"le etmiyecek kadar uzakta bulu-

mıyor. 

Şimdi Ahmet işine gücüne başlamış miştir. 
ve şehirde de heyecan zail olmuştur Yunan Kralının seyahatı 
Fakat bu şayanı dikkat hadisenin bir Atina, 26 (Hususi) - Kral başve-

gibi boğazlamış1ardır. nuyoruz.• · 

de e\·veHyatı vardır. Ayni şakay1 bun 
dan dört beş sene evvel Ahme~ bir ar. kil Metaksas ile birlikte nisanın birin 
karlaşına yapmıştır. Bakınız nasıl ? ci günü Mora yarım adasında yeni bir 

Yeni meb'us 
Namzetleri Bir gün Ahmet ve birkaç arkadaş;, seyahate çıkacaktır. 

kahveci İranlı Alinin evde bu"lunmadı Filistinde 30 komün:st Ankara 26 (A.A.) Kayseri 
ğı bir sırada bir yerden, teneşir ve ta· tevkif edildi saylavı Süleyman Demirezen ve Gazi 
but tedarik ederek, Alinin evine yollu ı N · c k 1 

K d .. 26 (AA) _ y h d" antep say avı urı on erden boşa an yorlar. Alinin karısı çılgın bir halde so u us . . a u ı ga-
1 
K . ı 1 w M 1. .. 

k 
w . 'd ayserı say av ıgına a ıye musteşa· 

ağa fırlıyor. Bagırıyor, çağırıyor, do· zeteleri yalnız T elavıv e otuz yahudi F "k Ba ı C . . , I 
·· ·· k 1 b" k d t .. . . . "f d"l . rı aı ysa ve azıantep saytav ı· vunuvor, -omşu ar ıçare a ını es - komunıstının tevkı e ı mış olduğu- w h . · kAl . 

1 
k . 

kin etmeg· e çalışıyorlar. Fakat ne- mü m · · f k d" gına arıcıye ve a etı gene se reten 
nu ıtıra etme te ır. N R"fat M · wl p · 

kün ? ... Kadıncağız o sırada çırpma • • p . . . uman ı enemencıog u artı 
dursun, Ahmet ve arkadaş-ları .kahvcye Fransız ~efın arı~tekı Gl'!nbaş.kurunca parti namzedi olarak 
geliyorlar ve Aliye : talebemize evinde bir onaylanmı~lardır. Sayın seçicilere bil-

Bay Takatumi birkaç güne kadar An 
karaya dönecektir. 

Maliye Vekili Pariste 
Paris, 26 (A.A.) - Onbe~ bün -

denberi Fransanın cenubunda bulunan 
Türkiye maliye vekili F uad Ağralı, 
bugün Parise gelmiştir. 

ıı-[~abahtan Sabaha 1 

e Alman - Avusturya 
münasebatı 

e Belçikanın 
bitaraflığı meselesi 

Yazan: Selim Ragıp 

ün olduğu kadar bugiın de orta 

Avrupanın hassas noktalarm ,. 
dan biri Avusturyanın vaziyetidır. Bu 
hassasiyet, kendisini yaşatabilecek top 
raklardan mahrum edilen Avusturya· 
nın, bugünkü şartlar içinde mevcudi· 
yetini muhafazada devam edip edemi
yeceğinden doğuyor. A\·usturyamn bu 
zaafı, orta Avrupada muhtelif menfa· 
at siyaseti güden devletler içtn bir is· 
lifade mevzuu olmuştur. Bır ara, bu 
vaziyeti Fransa istismar etmiştır. Bu 
sebebiedir ki Fransız hazinesi, bt:. kü· 
çük devlete, müteaddid defalar borç 
para vermek mecburiyetinde kalmış -
tır. Fransa bu yardıma daha ziyade 
devam etmekten fazla bir fayda rıe' -
mul etmemeye başlayınca, bu yardım 
kesilmiş, bu sefer, Cemiyeli Akva"llın 
kefaleti altında bazı yardımla:- yapılt 
mıştır. Avusturya istiklalinin müdaraa 
edilmesi İtalya tarafından bir hayat 
zarureti olarak telakki edildiği gün i
şin rengi değişmiş ve bunun bir icabı 
olaraık, Macaristanı da içine alan m~
hur Roma protokolu meydana gelmiş· 
tir. İtalya, bu suretle hareke~. etmek . 
le, Fransayı kendi davasına müzahc· 
ret ettirmek gayesini güdüyordu. Vak· 
taki Habeş meselesi münasebetilc İn· 
giltere ile İtalyanın arası açıldı; Fran
sanın da İtalyaya müzaheretle devam 
ebnesine im.kfuı olmadığı meydana 
çıkmış oldu. Çünkü Fransı~ diplama -
sisi an'anevi siyaseti olan Ingiltere ile 
beraber hareket etmekten vazgeçe · 
mezdi. Bu defa, Roma, ister istemez 
jBerline yaklaşmak mecburiyelinde 
kaldı. Son zamanda şöhret alan Ber -
lin - Roma mihveri tabiri, işte bu ya
kınlaşma zaruretinden doğmuştur. t~ 
bu hale gelince, Avusturyanın Aıman
ya ile olan durumu, bizza!'llr mcv · 
z,ııu bahsolmak lazım gelen bir gün 
muadelesidir. Bir ara, münasebetleri 
düzelmiş görünen Viyana ile Berlin a
·rasında, vaziyet gene gerginleşmiş · 
tir. Avusturya emniyet nazırı, Alman
yaya temayül gösteren bir hükiımet a
damı olmak sıfatile istifa etmek mec · 
buriyetinde kalmış ve böylece, A vus· 
turya başvekili Şu~nig'in vaziyetı, da· 
ha ziyade kuvvet peyda etmiştir. Fa · 
kat bu hal, umumi vaziyeti düzeltmi~ 
olmaktan uzaktır. Çünkü Beriine kar
şı Avusturyanın istiklil!in. müda(aa 
etmiş olan Roma, bugün, ayn. hattı 
harekette israr edecek gibi görünmez. 
Bu takdirde Avusturya ne yapacak • 
tır? Bir gün, Beriinin yapabileceği bir 
ilhak emri vakiine karşı nereye daya· 
nacaktır? Orta Avrupanın nazik ol · 
makta devam edegelen durumu. bu 
yeni vaziyetle büsbütün end:şe \'erici 
bir hal iktisab etmiştir. Bundan ötürü
dür ki, bir kaç gün sonra Romay! ziya
ret (',., ~ek olan A\·usturya başvekili· 

(Devamı 13 üncü sayfada) 

Amentü 
- Karınız öldü. Baı::ınız sag· olsun, • f t" d• dirir ve ilfm ederim 

"' çay zıya e ı ver ı c H p c 1" n--k v k·ı· biz herı:jeyi hazırladık diyorlar. Al! pür . . . ene ~ an e 1 ı 
tel.Bş evine koşuyor ... Bakıyor k: iş fe· Paris 2G {A.A.) - Anadolu ajan- Isınet İnönü 

Amerikalıların iyi bir telkin adetleri vardır. Amerikalı sabah uyanın· 
ca kendi kendine şunları telkin eder: 

ci, teneşir, tabut evde. Kariiiının so ğu~ sının husus i muhabiri bildiriyor: 
yüzünü göm1e'k istiyor. Bırakmıyorlar. Fransa büyük elçisi Ponsot ve re· 
Adamcağız yerlere kapanıyor, saçı. fikası siyasi bilgiler mektebindeki Türk 

nı başını yoluyor, çocuklarını arıyor, talebeyi evlerinde çaya davet etmişler
odalara saldırıyor, ve nihaye: kendisi dir. Aile dostlarile hariciyeden meslek· 
ni zoraki sokağa atıyor. daşları gelmişti. Ev sahipleri gençleri-

Tam .bu sırada Alinin karıs! teselli 
mizi nezaketle ağırladılar. Ankaradan, 

edilmek için götürüldüğü evden çıka -
gelivor. şeflerimizden, sempati ile konuştular. 

I( n. k k b" "b" 1 · Haftaya Ankaraya döneceklerdir. arı a\.OCa şaş ın şa.ş ın ırı ır erıı1e ............................................................ . 
bakıyorlar.. Ahmet ve arkadaşları da gittim. 
baştan nihavete kadar bu acı.kh sahne- -Sen de vaktiy'le birisine kendı ba 
ye sevirci kalıyorlar ve kahkahalarla §ına geiJ.n şeyi yapmışsın dedim. 
gü1üv·orlar. Alunet boynunu büktü: 

Ali mesee1eyi anlıyor. Bunların üze - Öyle bir§ey olmuştu ama, benim 
rine hi.icum ediyor. Ahmet ve arkadaş başıma gelen daha fena dedi·. Ve ilave 
lan da tabanlarını kaldırarak kaçıyor- etti: 
lar. Ali ertesi giin arkadn~Iarmı mah· - O da geçti, bu da geçti. 
kemPve vermek istiyor. Fakat araya gi Aliyi de buldum. O kıs kıs güldü: 
ren bazı kımseler, işin büyümesıne m5. - Bu dünya etme, bulma dünyası. 
ni oluyorlar. dır. dedi. Çalma kapıyı, çalarlar kapı· 

Ben bu hüdiseyi duyunca Ahmed e nı ..• 

Muhtaç olmıyan/ara 
Bağ ve meyvalık 
Verilmiyecek 

Ankara 26 (Hususi) - İskan ka
nunu ile muhacir iskan ve muhtaç 
köylüye arazi dağıtılması gibi yurd i· 
çin faydalı ve yapılması mecburi işler 
dururken bazı yerlerde memur tüccar 
ve bunun gibi muhtaç olmıyanlara da 
bağ ve meyvalık olarak sulu ve verim
li arazi verilmekte olduğu anlaşılmış
tır. Bundan boyle yolsuz muamelele· 
re meydan verilmemesi için şiddetli 
emir1er verilmiştir. -------

Titülesko M ontekarloda 
Monte· Carlo, 26 (A.A.) - Bir 

müddet İstirahat etmek üzere Titüles
ko, lsviçreden buraya gelmiştir. 

- Bugün daha iyiyiın, daha sıh hatliyiın, daha neşeliyim, daha mes'u· 
d um! 
Amerikalı bu telkinden sonra mutat beden hareketlerini yapar ve 

ondan sonra neşe ile işine başlar. 
Ruhiyatçılar ve sinir mütehassısları da Auto suggestion denilPn bv 

kendi kendine telkinin faydalarını söylerler. 
Kendini neşeli görmek şüphesiz ki iyi bir şeydir. 
Fakat buna imkan var mı? 
Dünya öyle bir hal aldı ki Avrupalı bir insan sabah gözünü açar açmaz 

binbir endişe ile karşılaşıyor: 
Acaba hangi devlet muharebeye b~ladı? Hangi nehir taştı. Hangi 

mem1ekette umumi grevler başladı? İspanyada acaba komünıstler mi 
galip geldi, yoksa fa§istier mi? 

Bu ilk parti siyasi ench§elerden sonra şahsi ve mahalli sıkıntılar baş. 
lıyor. Acaba bugün hangi memleketlerle klering kapandı? Hang~ devle~ 
dövizi kesti. Hangi büyük miiessese iflas etti? Hangi kazanç üzerine 
vergi, hangi mal üzerine inhisar kondu? 

Bu düşünceler küçüle, büyüle zincirleme giderken sabahlan gözünü 
açar açmaz: 

- Bugün daha iyiyim. daha neşeliyim. daha mes'udum! 
Derneğe hangi Avrupalının dili ,varır bilmem! 

Biirhan Cahit 



Kuraklık endişe veriyor 
Bazı yerlerde yazlık zeriyat yapılamadı, köylüler 

yağmur duasına çıkıyorlar 

Havaların kurak gitmesinden do· ı günlerde ve bilhassa nisan ayında ziir· 
layı Istanbul vilayeti ınıntakasında u- ra yağmur bekler. Bu sene kış iyi ve 
mumi bir endişe vardır. Bazı yerlerde normal geçtiği cihetle ortada telaşı 
yazlık zeriyat yapılamamıştır. Kurak· mucip bir şey yoktur. 
lık yeni dikilen fidanlar ve meyva a· Merzifon ve Amasyada da sıcaklardan 
~çları üzerinde tesirini göstermiştir. 'ikayet ediliyor. 
Bahçıvanlar da yağmursuzluktan mÜ· Amasya (Hususi) - Sıcaklar bas-
teessir olmuşlardır. tırdı. Tahamnıülsüz berbat bir sıcak 

Bir taraftan kuraklık devam eder· hüküm sürüyor. Çiftçinin yağınura 
ken sıcakların da başlamış olması köy· da i-htiyacı pek fazladır. 
lüleri düşündürrneğe başlamıştır. Dün Merzifon (Hususi) - Bu yıl ha· 
şehir ve civarına biraz yağmur çisele- valar çabuk ısındı. Havalar çok kurak. 
mişse de arkası gelmemiştir. Bazı köy· gidiyor. Bu kuraklık devam ederse n:ah 
lerde yağmursuzluktan yağmur dua· sul üzerindeki tesirleri çok fena ola
sına bile çıkılmıştır. caktır. Bilhassa bu havalide su az ol· 

istanbul Ziraat Müdürlüğü, zirai duğu için bahar mevsiminin mutlak 
\·aziyeti takip etmektedir. Bu husu ta yağmurlu geçmesi icap etmektedir. E
Vilayet Ziraat Müdürü Tahsin bir mu ğer mevsim böyle yağmursuz geçerse 
harririmize demiştir ki : yalnız mahsul az olmıyacak, hayvanat 

- Mevsim yağmur mevsimidir. Bu ta otsuz kalacaktır. 

----------------------------···-------------------Po/iste: 
Bir Musevi arkadaşını yaraladı 

Demirkapıda oturan 
Yak o ile harnal Nisim 

seyyar satıcı 
ve Salamon 

birbirlerile kavga etmişlerdir. Bunlar
dan Salamon Yak oyu bıçakla sol ta ra· 
fından ağır surette yaralamıştır. 

3 deniz hırsızı yakalandı 
Kabataşta demirli bulunan İtalyan 

bandıralı lskarpina vapurundan tay· 
falara ait e;;yaları çalan T onyal Meh
met, Yaşar ve Arnavut Yaşar adlı i.iç 
deniz hırsızı yakalanmış, haklarında 

Deniz işleri : 
Yol cu salonu haritası 

Yeni yapılacak yolcu salonu hari
tası tamamlanmıştır. Belediye Mecli· 
sinin nisan içtimaında tasdik edilecek· 

Fen erler idaresinin tesisatma 
kıymet konuyor 

T ahlisiye Um um Müdürü Necmet
tin ve tahlisiye mühendislerinden Ha· 
mi lktıMt Vekaletinin .daveti üzeri· 
ne Ankaraya gitmişlerdir. İktısat Ve
kaletine bağlı olarak kurulacak ve 
Deniz Banka tabi olmak üzere satın 

alınmak istenen Fen erler idaresinin t;ıkibata ba~lanmıstır. 
Bir esrar deposu. meydana çıkarıldı halen Ankarada tes.isatına kıym:t kon· 

s··ı . d H.. . ınaktadır. Necmettın ve Hamı Ve -
u e~manıye e useyın paşa a~-~ kalete bu hususta izahat verecekler-

sasındakı mahzende esrar kaçakçılıgı d" F l .d · . k 
ld ~ h b 1 1. b ır. ener ~r ı aresının satı~ mu ave-

yapı ıgı a er a ınmı!\ ve po ıs ura· l . . 
d t ı · M h . e:H bugünlerde ırnzalarıacaktır. a araş ırma ar yapmıştır. a zenın 

bir esrar deposu haline konulmuş ol- Top/antılar : 
duğu meydana çıkarılmıştır. Mah~n· Hatay Erginlik Cemiyeti toplantısı 
de kaçakçı Leman ile Bursalı Meh· 
met yakalanmıştır. Kadının üzerinde 
bir kilo kadar esrar çıkmıştır. Toprak
lar altına gömülü esrarlar da bulun· 
muştur. 

Yapılan tahkikata göre bunların 
Tahtaknlede meşhur Altın di~ Ali ile 
müştereken kaçakçılık yaptıkları an· 
lrışılmıştır. Tahkikata devam edilmek
tedir. 

Bir büyü kavgası 

Kadıköyünde İsmail sokağında o· 
turan büyücü F atmanın evine Söğüt
lü ~P.şmeli Fatma gelmiş büyü yapa· 
rak f~·na bakmasını istemistir. 

Büyiicü Fa tma: ' 

---- Ben büyü yapamam. diye red· 
dettiğinden iki F atma arasında kavaa 
çıkmıştır. Söğütlü çeşmeli Fatma, bü
yücü Fatmanın başına ta~ atarak ya· 
ralamıştır. Suçlu yakalanmıştır. 

Hntny Erginilk cem!yeti paznr r;ünu saat 
14 de •Halkevinde tı.planacak, yeni id,are 
heyetini seçecektir. Cemiyetten göndenlen 
bir mektupta şehrimizdeki Hataylılar bu top 
lantıya çağırılmaktadırlar. 

Halkevi konferansları 
Eııılnönii Halkevinden: 27/ 3/ 1937 Cumar

tesi giinıı snat 18 de Evimizin Cajinloğhmda
ki merkez salonunda Üniversite Hukuk Fa
kültesi ve Evimiz temsil şubesi liyelerinden 
M. Fevzi Özeren tarafından (Garp Tiyatro 
tarihinc bir bakışJ ınevzulu bir konferans Ye 
rllecektlr. Davetlye yoktur. Herk~;; gelebilir. 

Halkevinde kadın ~airler gecesi 
Dün gece saat 20,30 da Eminönü Halkevin

de bir kadın şairler gecesi tertıp edılmlş
tir. Ö{;rretmenler, Halkevi üyeleri Üniversite
Iller, ve birçok davetliler toplantıda hazır bu 
lunmuştur. 

EvveiO. Türk edebiyatında kadın ş:ı.iı·ıer 
hakkında umumi bir konferans verilmiş, onu 
miiteakıp muht~~f kadın şairlerden seçil
miş şiirler okunmuştur. Ondan sonra şair 
Zenin Taç'ın şiirleri ve hayatı hakkında gü
zel bir söylev verilmiştir. 

Davetliler okunan şllrleri zevkle dinlemiş
ler ve gfizeı bir gece geçirmlşl~rdir. 

Taksirnde terkos tesisat1 yapılıvor 

T aksimde yeni motörün kurulduğu saha 

Ter kos idaresini belediye satın al· Taksi m meydanının yaa·unua viicu-
dıktan sonra şehrin su ihtiyacını kar· dn getirilen büyük havuz ile 0 civarın 
şılamak üzere Belediye Sular Idaresi su tevziatı çok muntazam bir şekle ko· 
çok esaslı çalışmış ve pek kısa zaman· nulmuştuı. Şimdi de biiyük motör te· 
da yeni borular ferş etmek ve terşih ha sisatı vücuda getirilmektedir. Bu ame· 
vuzları tesis eylemek gibi yeniden bir liye bir ay kadar sürecektir. Taksiınde 

ı 
Efgana bir maarif 
Müsteşarı 
Göndereceğiz 

Dün Ankareı.· 
dan şehrimize ge· 
;en Kabil tıb fa· 
kültesi dekanı 
doktor Hasan Re 
şad pazartesi gü· 
n ü tekrar Anka
raya gidecek vr
bir müddet ara· 
da kaldıktan son· 
ra Istanbul tariki-

le Kabile advet Efgan Tap Fakültesi 
edecektir. Dekana Dr. Hııaan Reşat 

Doktor Hasan Reşad Kabile gider· 
ken fi Türk doktoru götürecektir . 

Dün kendisile görüşen bir muhar
ririmize doktor Hasan Reşat Efgan 
kültür vaziyeti hakkında şu beyanatta 
bulunmuştur: 

- uKabilde henüz üniversite te~-., 
kilatı yoktur. Tasavvur halindedir. 
Bundan dört sene evvel teessüs etmiş 
bir tıb fakültesi vardır. Bu sene niha
yetinde ilk mezunlarını verecektir. 

Yüksek mekteplerden ziraat mek
tebi, mühendis mektebi mevcuttur. 
Ayrıca tıb fakültesine merbut bir ec· 
zacı mektebi vardır. Bir de küçlık sıh· 
hiye mektebi vardır ki üç senelik bir 
tahsil devresini ihtiva eder. Buradan 
çıkan talebeler ufak operasyonlar ya
pabilirler. Mesela bir fıtık ameliyatını, 
basit bir göz ameliyatını yapacak ka· 
biliyettedirler. 

Efgan hükumeti ayni zamanda ha· 
na bir baytar mektebi teşkilatının tet
kiki için salahiyet vermiştir. Yakında 
bir baytar mektebi de kurulacaktır. 

Üniversitenin diğer şubelerinin de 
ikmal edilmesi için henüz tasavvur ha· 
linde olan teşebbüsler vardır. 

Mevcut tıb fakültesine ziraat rnek· 
tebine ve mühendis mektebine li!e 
mezunları alınır. Üç lisesi vardır. Bun· 
lardan birinde Almanca di~erinde 
Fransızca ve üçüncüsünde Ingilizce o· 
kutulur. Liselerirr biri hükumetin pa· 
rasile getirtilmiş Alman muallimler, 
diğeri Fransız muallimler ve iiçiüıcü
sü de kendileri tarafından idare olun· 
maktadır. 

Talebe okuduğu lisenin lisanını 
mükemmelen öğrenerek çıkar. Kabil
de kışın hararetİn sıfırın altında :~;) de 
receye kadar düşmesi tedris faaliyeti
ni işgal ettiği için Kabil mekteplerinin 
tatili kışın yapılmaktadır. Bu itibarla 
sene nihayeti imtihanlarımız kanunu· 
evvelin 13 ine kadar biter. Bu sene 
kanunuevvelde diplama alacak dok· 
torlarımızın iki sene müddetle başta 
Türkiye olmak üzere ecnebi bir mem
lekette ikmali tahsil ettirilmeleri hü· 
kurnetçe kararlaştırılmıştır. 

İlk tahsil günden güne inkişaf et· 
mektedir. Hükumet yeni tedris usulü
nü yalnız Kabile değil bütün köylere 
kadar tamim etmiştir. Bu hususta ma· 
arif müsteşarı Bay Emin Alinin cid
den güzide hizmetleri sepketmiştir. 

Maalesef kendisi rahatsızlanması 
üzerine anavatana dönrneğe mecbur 
olmuştur. Hükumetimiz tarafından 
kültür bakanlığı delaletile yeni bir Ef
gan maarif müsteşarı seçilerek Kabile 
gönderilmek üzeredir. 

Efgana bir haftaya kadar nvdet e· 
deceğim. Götüreceğim arkadaşlarm i
simleri henüz kafi olarak tesbit edil
mediği için bu hususta bir şey söyliye· 
miyeceğim. Pazartesi günü tekrar An 
karaya gidiyorum. 

BUGÜN 

MELEK 
sinemasında 

Mart 27 

MUV AFF AKIYET 

sinemasmda 
ı 
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F'rımsı:wa sözlU büyük fılııı. Bnş rollE-rde : 

LORETTA YOUNG DON AMECHE 
sinemanın en gfızel romam, aşk ve ihtiras dolu bir eser 

tıaveten : FOX .JURNAL son haberleri 

'·------------------------~------------~ 
Şehir işleri: 

Şehir halkı hilesiz süt içebilecek mi? 

Ticaret Odası süt meselesi etrafm· 
daki tetkiklerini bitirmiştir. Yeni ve
rilen kararlara göre kaymağı alm~ış 
sütler yalnız sütten mamul pastalarda, 
kremalarda vesairede kullanılacak. sa· 
tı~a çıkarılmıyacaktır. Bundan başka 
bir kilo inek sütünde :m gram kay· 
mak mevcut olması lazımdır: Bu mik
tar kaymağı ihtiva etmiyen sütler de 
satılmıyacaktır. Belediyenin bu husu· 
sa dair esasen bir talimatnamesi var· 
dır. leraat işi belediyeye ait olduğuna 
göre bu işde yapılacak şey eldeki ta
limatnamenin tatbikini kontrol etmek· 
ten ibaret olacaktır. 

Belediye Meclisi bir Nisanda 
toplanıyor 

Belediye meclisi 1 nisanda toplana
cağından azaya davetnameleri gönde· 
rilmiştir. 

Pirinç unu paketlerine tarih atılacak 
Bayat pirinç unu satışının önüne 

geçilmesi için pirinç unlarının torba
ları üzerine müessesenin ismi ve han· 
gi tarihte imal edildiğine dair tarih 
kanmasına belediyece karar verilmi~· 
tir. Buna riayet etmiyen müesseseler 
cezalandırılacaktır. 

Pastırmalara etiket konacak 
Sucuktarda olduğu gibi paatırmala

ım üzerlerine de hangi hayvan C":tin· 
den .yapıldığını gösteren etiket kon· 
masına belediyece karar verilmiştir. 

Vesaiti ııakliye harçları yeniden 
tesbit ediliyor 

Yesaiti nakliyeden alınan harç ta
rifesinin tadil edilmesi ve üç teker· 
!ekli arabalardan da harç alınması ka· 
rarlaştırılmıştır. Yeni tarifede bazı 
harçlar indirilmekte ve bazı harçlar da 
çoğaltılmaktadır. 

Kültür işleri: 
Tarih kitapları yeni bir usule 

göre değiştiriliyar 
Kültür Bakanlığı lise ve orta mek

teplerin tarih kitaplarını yeni baştan 
yazdırınağa karar vermiş ve bunun i
çin Ankarada bir komisyon toplan· 
mıştır. Bu kornisyona şehrimizden de 
baz. tarihçiler davet edilmiştir. Bu mc 
yanda dün yüksek muallim mektebi 
müdürü Harnit Bakaniıkça Ankaraya 
çağırılmış ve derhal hareket etmiştir. 

Tari h kitaplarının değiştirilmesine 
sebep yeni membaların keşfedilmiş 
olması değildir. Değişiklik usulü ted
rise taalluk etmektedir. Mevcut lnrih 
kitaplarında Kronolojik bir tasnif mev 
cut olduğu malumdur. Bu usul iyi ne· 
tice vermediği için tarihi vakıaların 
,şebep ve netice münasebetlerine göre 
Causal bir tarzda tertibi kararlaştırıl· 
mıştır. Bu tarzın talebenin muhake
me kabiliyetini inkişaf ettireceği mu· 
hakkak addedilmektedir. 

Havacılık isleri: 
Kız lisesinde havacılık konferansı 

Emekli tayyareci Şakir Hazım dün 
Kız Lisesinde saat 1 G da bir konferans 
vermiştir. Konferansta HOO genç kız 
hazır bulunmuştur. 

T ale be konferansı alaka ile takip 
etmiş ve konferan!! sonunda hepsi 
Türkkuşuna üye olmak arzusunu iz· 
ha~ etmişlerdir. 

1 Müteferrih : 
Müskirat nakliye tezkereleri 

kaldırılıyor 

lnhisarlar umum müdürlüğü yeni 
müskirat kanunu projesini hazırlıya· 
rak gümrük ve inhisarlar vekaletine 
yollamıştır. Yeni kanun projesinin en 
esaslı hususiyetlerinden birisi evvelce 
şehir içinde ve şehirler arası n dak i 
müskirat nakli esnasında kullanılan 
nakliye tezkerelerinin kaldırılmış ol
ma~ıdır 

Dün 900 seyyab geldi 

Dı.in Alman bandıralı Cenerd 
Vonşteben vapuru ile 400, Yugoslav· 
ya bandıralı Kraliçe Mari vapuru ile 
500 seyyah gelmiştir. Yakında dalıa 
bazı gemiler memleketıimhe bir çok 
seyyah gelecektir. 

Seyyah celbi işine yeniden ehem· 
miyet verilmektedir. Bu isle Turing 

J 

klüp ve otelciler yakından alakadar 
olmaktadır. Bu hususta otelciler ce· 
miyeti azasından ve büyük bir otel "a
hibi şunları söylemiştir: 

H- Peştede büyük bir otel vardır. 
Bir çok seyyahlar bu otelde yatınak i· 
çin bir kaç gün Peştede kalınağı tercih 
ederler. Bu otel dünyanın en mükr:rn· 
mel ve büyük otelidir. Konfor çok 
mükemmeldir. Üstelik ucuzdur da. 
Böyle oteller bulamazsak da hiç olmaz· 
sa seyhahı memnun edebilecek tarzda 
oteller temin edebiliriz. 

Otelciler birliği teşkili meselesi he· 

nüz tasavvur halindedir. Böyle bir bir
lik kurulursa ne derece muvaffak o· 

lunacağı etrafında tetkikat yapmak ü· 
zere, yakında bir komisyon ayrılacak· 
tır. Yapacağı tetkikatın vereceği n eti· 
ceden sonra seyyah celbi işine veçhe 
verilecektir. 

Kömür sergisi için tenzilath tarife 

2:l nisanda Ankarada açılacak 
enternasyonal kömür sergisi münase· 
betile Nafia Vekaleti trenlerde fe,·ka· 
Iade tenzilatlı bir tarife tatbik etrneği 
kabul etmiştir. Tenzilat miktarı tesbit 
olunmaktadır. Sergi müddetince An
karaya hususi trenler tahrik ed!lecek· 
tir. 

,.. Pek yakında ~ 
BtHUn Islıınhul hıılkı. 8enenin 
en neşeli ve en fazla nıusikili 

HER YERDE SEN 
mıninrte, HARRY ROY'uıı 

Meşhur orkestrasile dilber Hrtist 

PRENSES FEARL'i 
görnp dinlemeğe gidt><:ektir. 

hlllltuı !lltdnıuı 

$ehir Tlyıtrosu 
Şehır ~·ıyıurosJ 

Tepebıışı 
drıını kısmın d ı 

nkşnm saat 20.30 da 

KRAL LiR 
Yazan: Slutkf'spPare 
'r!lrkçeye ~·e\·ıreıı: 

Senitın Bedri 

Fransız tiythro~.ı 

Operet kısınmdıı 

Bugihı saat 14 de çocuk tiyatrosu 
tarafından Dolanla Selma 

ak~anı snat 20.30 cıa 

SAZ-CAZ 

Aşk - 1\llJSlKI • ORl.JlNAL DANSLAR re ŞARKILAH 
ZE\'KLl VE HEYECANLI B1R 1\IEVZU 

SON RUMBA 
Baş rollerde : Dııns kralı 

JORJ RAFT VE 
Fransızca söıll\ - Orijinal ~sukılı 

ve GÜZELLIK ZARAFET 1\RALIÇESI 

CAROLE LOMBARD 
cak tesisat vücuda getirmiştir. çalışılan saha tahta perde ile çevrilmii·l'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"" 



Bu y11 Hernamada da Kermes 
eğlenceleri yapilacak 

ı 
Sivasta bir mehtepll 
Bir genci öldürdü 

Sivas (Hususi) - Lisenin sekizin-
ci sınıfında okuyan Hilmi, Kemal is • 
minde bir genci öldürmüştür. Cinaye
tin sebebi basit bir mahalle kavgası • 
dır. Lise talebelerinden Hilmi, orta 
okul talebelerinden Bahruilah ve lise· 
den Behçet istasyon caddesinde bir 
müddet dolaştıktan sonra Örtülü pı -
nar mahallesinde gezmiye başlamış -
lardır. Bunlann ayni sokakta bir baş
tan diğer başa beş, on defa dolaşmış 
olmaları mahalleden Kemalin nazarı 
dikkatini celbetmiş, bu üç arkadaştan 
birisinin de o mahalleden bir kızı sev
diği de sanıldığından bu dolaşmada bir 
m ana aramış olacak ki mekteplilere: 

- Ne dolaşıyorsunuz bu sokakta 
diye çatmış ve: 

- Ben bu mahallenin arslanıyım 

Adanada toprak bayramına 20 
bin kişi Iştirak etti 

diye meydan okumuştur. Bu meydan . 
okuyuşla başlıyan kavga Hilmi ve Adanada nchır kcnannd an güzel bir görüniiş 

Berıaına kermesi eğlencelerinin tertip edileeeti Akr~ol tiyatrosu Bahrullah ile Kemal arasında devam , Adana (Hususi) - Adanalıları herkes sofrasını çimenler üzerine yay· 
Bergama (Hususi) - Bergamada hatleri belediye tarafından temin olu· etmiş, bir·aralık Hilmi ya kendi taşı • bu pazar gününü şimdiye kadar misli· mış ve yemeklerini yemeğe koyul .. 

22 mayıstan itibaren bir hafta süre· nacaktır. dığı ve yahut da Kemalin elinden al· ne pek az tesadüf ed~lec~k bir sur~tte muştu. Tam on dörtte bandonun çal .. 
cek kermes eğlenceleri' tertip edilmiş· Bergamacia takdir edilen aan'atkirlar dığı sustah çakı ile Kemali kasığın • çok neş'eli ve eğlenceli bir surette ge-l dığı 1stiklal marşıyla törene başlandı. 
t .ir. Bugünlerde Akrepol tiyatrosunda 1936 İzmir fuarına iştirak edenler dan vurup öldürmüştür. Bahrullah ve çirmişlerdir. Toprağın ve ağaç ekiminin faydaların• 
Istanbul şehir tiyıitrosu tarafından üç komite tarafından diploma ile taltif Hilmi tevkif edilmişlerdir. Hadise Si· A - Ziraat mektebinde yapılan dan uzun uzadıya bahsedilerek halk 
temsil verilecektir .. Milli oyunlar, kal- edilmişlerdir. Sucahlı karpuzu, Berga· vas muhitinde teessür uyandirmıştır. toprak bayramı, B - Şehir stadyo • tenvir edildi. 
l.an oyunları, ok ve cirit atma, değ· ma oba halısı, hububat, çam fıstığı ve munda yapılan futbol maçı, C - De· Bu eğlence akşamın geç vaktine ka· 
nek kaldırma ve koşular programa it· çam kabuğu, kaşer peyniri, pamuk ve Ankarada Trakya gecesi mirköprü ci·tıarında yapılan cirit oyun· dar bu suretle devam etti ve herket 
hal edilmiştir. palamut ve pulluk gibi mamulat ve is- Ankara (Hususi) - Ankarada ları, D - Mihmandar köyünde yapı· pürneş'e evine döndü. 

Kozak nahiyesindeki çarnlar altın· tihsal sahiplerinden sekiz kişiye dip- yüksek tahsilde bulunan Trakyalı lan pehlivan güreşleri, E - Halkın Futbol maçı ve cirit oyunlan 
aa bengi ve dağlı oyunları oynanacak· lomaları verilmiştir. gençler a nisan cumartesi günü akşa· kır, bahçe ve bağ gezintileri, hepsi ay· Öğleden sonra ~ehir stadyomunda 
tır. Çam fıstıklarının keyelerle nasıl Ankara el işleri ve küçük san'atler mı Halkevi müsamere salonunda bir nı güne tesadüf etmiştir. şehrimizin en kuvvetli takımlarından 
toplandığı gösterilecektir. Dikili ve sergisine iştirak eden Halete teşhir et· Trakya gecesi tertip etmişlerdir. Toprak bayramını kutlulamak için ldmanyurdu ile Toros kulübleri ara • 
Çandarlıda deniz eğlenceleri yapıla - tiği Bergama halısı için bir madalya Bu gecenin şen ve olgun geçmesi Ziraat okulu dierktörlüğünce çok zen· sında çok kalabalık bir seyirci kitleıi 
caktır. Eğlencelere geleceklerin istira- verilmiştir. için zengin bir program hazırlanmış· gin bir program hazırlamıştı. önünde heyecanlı bir maç yapılmış ve 

tır. tlavanın çok güzel olması lJütün A· neticede İdmanyurdu T oros'Spor ku .. 

Bir kadın inegöl 1 Merzifonda bir 
Hapishanesinden haçlı Otomobil hazası 

Gençliğe karşı derin bir sevgi ile dana halkını bayrama cezbediyotdu. lübünü 7-1 yenmiştir. 
bağlı bulunan Trak ya umumi mü fet· Ziraat mektebinin bahçeleri hıncahınç Demir köprünün yanındaki büyük. 

Inegöl (Hususi) - Esrar kaçakçı
lığından ınevkuf bulunan kasabamı· 
zın Orhaniye ınahallesinden Fındık 
F atma gece yarısından sonra mahpus 
~ulunduğu odasından kaçmış ve kaç· 
tiğını haber alan gardiyan ile müddei
Um~mi vekili ve jandarma tarafından 
evinde yakalanmıştır. Fındık Fatma 
'\'e kaçmasına yardım eden lsmail adın 
Ciaki gencin meşhud suçlar hükümle· 
dne göre ınuhakemesi yapılmış, Fat· 
Ina bir ay ve yardımcısı İsmail de bir 
buçuk ay hapse mahkum edilmiştir. 
Fındık Fatmanın dünkü gün esrar ka
~kçılığından da asliye ceza mahke· 
rnesince icra edilen muhakemede sabı· 
~ası nazara alınarak bir sene iki ay 
Yirmi gün hapsine ve iki yüz otuz lira 
~ara cezasına mahkum edilmiştir. Şim 
di Fındık Fatma mahkumiyetini ik
mal etmek üzere Bursa hapishanesine 
ltaldırılacaktır. 

Evindeki misafiri öldüren adam 
hakkındatti tahkikat bitti 

Inegöl (Hususi) - Evinde misa· 
fir Casimi öldüren Mezidli Isınail hak· 
ltında müstantiklikçe yapılan tahkikat 
lıitam bulmuştur. Müddiumuminin id
dianamesindc lamailin Türk ceza ka· 
llununun 450 nci maddesinin dördün· 
tü fıkrasına göre taammüden katilden 
tezasını istemektedir. lsmail Bursa a
lır ceza mahkemesine gönderilecek~ 
tir. 

Merzifon (Hususi) - Burada bir 
otomobil kazası olmuş; bir ihtiyar öl· 
müştür: Henüz mübayaa edilmiş bir 
otomobil, satın alan tarafından mua
yene. edilirken o esnada yoldan geç· 
mekte bulunan 70 lik bir ihtiyara çarı:r 
mış, ihtiyc:.r yolun kenarına düşmüş, 
fakat yarası gayet hafif olduğundan 

ölmem iştir. 

İhtiyarlıktan fazlaca zayıf olan bu 
adam iki gün sonra ölmüştür. Adiiye 
işe vaz'yed etmiş ve tetkiklerine baş
lamıştır. Hadiseyi görenler şoförün 
kabahatsiz olduğunu, kazaya ihtiya· 

tişi General Kazım Dirik, gençlere dolmuş ve oturacak yer kalmamıştı. alanda Halkevinin himayesinde cirit 
Trakyanın antikite, turizm, sosyal, lzdihama mani olmak üzere mektebin oyunlarına devam olunmuş ve bu he· 
kültür durumlarını gösterir 100 kadar yollarında bilhassa demir köprü üze· yecanlı oyunları yüzlerce halk .seyret
fotoğraf ile umumi müfettişlik yayım· rinde polis ve jandarma tarafından ter· miştir ... 
larından miktarı elliyi bulan onar se- tibat alınmış ve bir çok kimseler geri Mihmandan köyünde de pehlivan 
ri kitap, turizm rehberleri ile Edirne· çevirilmiştir. Mektep ve civarında top- güreşleri yapJlmış ,şehirden ve diğer 
nin her tarafta ün alan badem ezme· lanan bu halk kitlesinin mikdan yirmi köylerden bir çok seyirciler muhtelif 
sinden göndermiş, gençlere varlıklı, bin kişi olarak tahmin ediliyordu. As· nakil vasıtalarİyle buraya giderek bu 
şen gece geçirmeleri temennisinde bu keri bandonun çaldığı çok eğlendirici heyecanlı güreşleri zevkle seyretmiş -
lunmuştur. Umumi müfettişin bu yük- havalar burada toplanan halka çok gü· lerdir. Güreşte ·kazanan pehlivanlara 
sek iltifatlarından gençler çok müte· zel vakitler geçirtiyordu. Öğle zamanı muhtelif para mükafatları verilmiş • 
hassis olmuşlardır. tir. Bu eğlencelere gidemiyenler de ai-
.............................................................. 1 Küçük m( m~eke_t haberleri ) le ,akraba ve dostlarile birlikte bağ, 
rın kulağının sağır olmasının sebebi· bahçe ve kırlara giderek akşama kada; 

Yet verdi gw ini söylemektedir ler. o taJıd"t k rmıın ' omisyonları t.eşkil edilecek çok güzel bir vakit geçirmişlerdir. Ta· 
Ormanumum müdürlü~ü 19:.17 bütçe pro- b d ( w 1 ) 'k 

jcsi mütevazin olarak üç. milyon 150 bin lira- ze a em çag a ve erı çıkmıştır ve 
dır. Orman askeri muhafaza teşkilatı lçin satı1myıa başlanmıştır. Sıcaklar gün • 
bütçede 800,000 Ura ayrılmıştır. Umum mü-ı den güne fazlalasmaktadır. Hararet 

Balıkesir muallimlerinin tetkik seyahati 

Balıkesir muallimleri bir arada 
Balıkesir (Hususi) - Merkez ilk okul öğretmenleri aralarında bir gezi 

kolu kurmuşlardır. Bu gezi kolu havaların iyileşmesinden istifade ederek 
civar köy, kaza ve vilayetlere seyahatler tertip edeceklerdir. Bu seyahatle· 
rin birincisi :l nisan cumartesi başlayacak ve Ayvalığa gidilip gelinecek· 
tir. Çanakkale ile Manisaya birer seyahat yapılması düşünülmektedir. Pa· 
zar günleri de civar köylere yaya geziler yapılacaktır. 

dürlük Ilk iş olarak hudutlarının iahdldl d · 'J'J ')- 'd d d 
için, orman tahdit komisyonları teşkl.l ede- erecesı _, .• _.) erece arasın a ır. 
cek ve bu komisyonlar muayyen muddeUeı Dükkaniarda buzlu meşrubat ~atılmı· 
Içinde bütün ormanların hudutlarını çlze - ya başlandı. 
ccklerdlr. - ·~ • · · • •:::-:~ · · · · ·~ · · • · .. .,;;::. • • ,_.....,.__ 

l\lanlsa köylülerine pamuk tohumu 
dağıtıldı 

Mnnlsa Zirant Müdürlü~ü 'köyltiye bu se
ne ekilmesi yasak edllen açıl! koznlı pa -
'mukların ·yerine ekl.lmek üzeı·d Akaln ptl -
mug-u tohumları dngıtmı~tır. 

7.irar koınbiııalar kadrosu lıazır 
Zirai kombinalar, umumi müfettişlik ının

takalarile Sivas bvasında ve Ankara vllli -
yetl dahilinde kurulacaktır. 

Korobinalar merkez teşkllfıtı başımı şe -
ker fabrikaları müfettişi Şeflk getirllecek -
tır. Merkez teşkilatı yakında faaliyete ge -
çecektlr. 

Ziraat Vekili Burdurd:ı lınllt ile 
basbihal etti 

Burdur <Hususi> - zıraat \'eklll Muhlls 
Erkmen Antalyadan şehrimize gt>lmilj, \'all 
ve refikası tarafından vilayet hudu:lunda 
karşılanmıştır. 

Gaze.teleri ~ ... -~ 
==========-~~ O k u rken 

SON 'ıl'ELGRAF - ~tek.lerf tu tuş. 
muş bir sulh. 

- Kaçacak yer arıyor amma bu 
gidişle bu yeri de bulamıyacak! 
AKŞAl\1 - Beni kaça alırsın .. 
- Bugünlerde alıp sattığım yok 

ki fiatını bileyi.m de ona göre bir 
şey söyliyeyim .. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor KI: 
Şehrin medhalinde Halkevi bandosu, bir 

bölük asker, mekteblller ve kesit bir halk 
tabakası tarafından karşıianmış ve do~ru

ca vlH\yet kona~na gitmiştir. Vekll linlke
vi üyelerile samimi bir hasblh:ılde bulun -
muş, zlrnat kombinalannın şimdiki hall ile 
lstlkbalde alacağı vaziyctlerl nnl:ıtmış ve 
Türk köylüsünün 1stidad ve kablllyetıerlnl 

Izah etmiştir. 

AKŞAM - Eğlencesiz İstanbul. 
- Tram,vaya atlarken yakalanan· 

ların seyri kafi bir eğ'lence değil 
mi? · 
CU~IIIURİYET - Pariste asabi

yet. 

- Bazı arkada§hır halkı 
boş yere heyccana veriyor. 
lar ... 

. . . Mesela bir gün geç 
vakit bir ikinci tabı yapı· 
yoi'Ilar. 

. .. Fakat verdikleri ha • 
beri ekseriyetle bir gün 
sonra doğrultmak mecburi 
yelinde kalıyorlar. 

. Hasan Bey - Desene, bu 
iayede de gündeliklerini 
doğrultmu.ş oluyorlar!. 

'J'rakya Maliye i leri tclti~ ediliyor 
Edirne <Hususi) - Trnkyn umumi mi.ifet

tlşli~i MaliyE' müşavirl TaHit, oolge Mnllye 
işlerint teftiş etmek üzere Çorltıva hareket 
etmiştir. Talfit Çorludan sonra Ç:mnkkaJe, 
Teklrda~ ve Kırklareli vilfıyetlne geı;erek 

teftişatma devam edt>cektir. 
.:\Ialatya umumi meclisi toplandı 

Malatya umumi meclisi toplanmı~tıl'. Arab
kir fizalarından Mehmet Kutlu, Sevket ÇC'· 
banh, Beslm Balı umumi meclis Içtimaları
na tştırlk etmek üzere hareket etmişler -
dir , 

- Emrnzı ac;abiye mütehassısla • 
rına iş çıktı desene? 

KURUN - !ı.'Lilletler Cemiycti de· 
nizi geçtikten sonra çayda boğula • 
cak mı? 

- Denizi eeçenın çayda boğula • 
cağını hiç zannetmem. 

AÇII{ SÖZ - Heyecanlı haber 
doğru çıkmadı. 

- Heyecanlı haber esasından doğ
ı·u değildi ki doğru çıks:n . 

AÇIK SÖZ - Tatlı hüiyalar. 
- İkinci tabi yapan bir gazete .. 

nin sahibinin üçüncü tabı yapmak 
hülyası olacak. 



• s.n. 
Ziraat Bahisleri: 

Zeytinciliğimizin ıslihı 
için atılan adımlar 

-------- * * -tt .. Memelkete epey para getiren zeytialiklerlmizin lqrGnkü ver~ı 
onların verim kabiliyetinin en Af8ğı dereceaidir. Zeytinciliğimız 
bugünün bilgllerine göre diizeDe konursa bu para hiç tüphesiz 

bir kaç miali artacakbr 

~ CÖNÜL iSLERI 
Yaşlı kadını seven 
Genç erkek .. 
Kadıköyünde oturan Bav S. Pöhli 

müşküi vaziyette, diyor k·i: 
30 yaşındayım. 40 yaşında bir K.a· 

dını seviyorum. Ara sıra buluşur, 
konuşuruz. Fakat her defasında da 
niyet ettiğim halde cesaret gosterip 
te aşkunı söyliyemem, ne yapayım? 

* Qk:uyucumun suali vaziyetinin bi-
rinci değH, ikinci kısmına ait görün. 
düğüne göre kendisine sadece şunu 
söy liyeccğim : . . 

Bazan dil tutulur, o zaman dılm 
vazifesini göz yapar, gözün de 
derdini anlatmaktan aciz ka:d!ğJ za
manlarda vazifcyi yapmak sırası dı-

, 

le, sonra da Jrola in·tikal eder. 
I<'azJa mütccasirin karşılaşacağı a· 

kıbet nihayet bir tokat yemektir. 40 
yaşında bir kadının 30 yaşmda bir 
erlcekle dostluğu idame ettiğine ba
kı1ırsa bu tehlikeyi pek varit addet. 
mi yorum. 

* Kasımpaşada Bay (Hamdi Ak) a: 
Üzülmeyiniz, mahlremede hakika· 

ti olduğu gı"bi anıattığınız takdirde 
beraet edeceğiniz muhakkaktır. İş 
meselsine ,gelince, bahsettiğiniz zat 
ecnebidiT. Küçük san'atler kanununa 
göre burada çalışamaz. Vilayete is
tida ile müracaat ediniz. Fakat sizin 
de muhitinizi değiştirmeniz lazım -
dır. 

TEYZE 

, 

Yazıhane sahibi hırsızı 
yakalatan adam 

mahkemede neler anlattı? 
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C EB YAT=ı 
• 
I ham denen kuş 

Romancılanm•z•n dünden bugüne kadar yürüdökleri 
yola bakanlar neler görürler? 

Yazan : Halil Fahri Ozansog 

SON POSTA 

İngilterede Nazır 
olan bir adam 

ne kazanır? 
Bu kazanç diğer iş sahala
rındaki kazançlarla muka
yese edilirse netice ne olur? 

İngiltere. telgrafların da bildirdik· 

Romancılar da o· 
nu aVlarlar. 

[•1 
leri veçhile nazırlarmın maaşları üze. 

ve kolaylığa bile eri rinde mühim bir değişiklik yapmak ü· 
şemiyenler için Te- zeredir; 
peba~ı bahçesinde 1 - Ba~vekile senede 5000 İngiliz 
her hangi bir Ruır. lirası verilirdi. Bu mikdar 10,000 e çı
kızına uzaktan a~ık kanlacaktır. Bizim paramızla senede 
olmak işten bile 60,000, ayda 5000 lira eder. 

Ona, t 908 inkıla
bına kadar harem 
penceresinden, 1908 
den sonra bütün 
meşrutiyet, büyük 

harp ve mütarekc 
devirlerinde de iç 
avludan ok atzlillilar 
dı... Hele ne yazık 
ki İstiklıil harbinde 

)ı 

değildir. Sarı müs • 2- Diğer nazırıara senede 2000 İn· 
vedde defterleri ile giliz lirası verilirdi. Bu mikdar da 5000 
cebir ve edebiyct e çııkarılacaktır. Bizim paramızla sene· 
kitabını akşaml<m ,de 30,000, ayda 2500 lira eder. 
Aksaray, Kovncılar 3- Sabık Başvekiliere de senede iki 
veya Süleymani - şer bin İngiliz lirası tekaüdiye tahsis 
yedeki evinde sıva· edilecektir. Bu kayıttan istifade edeb!
ları dökük, odasında lecek olan şimdilik 2 kişıdir. Biri Loyd 
duvara yaslı tahta Corç, diğeri Mac Donalddır. Şimdiki 

··sı·· b Başvekil de çekildiği zaman bu kayıt-
masası u un e ıra. t . t .f d 

remediler. Bunun i- kan her İdadi ta le- · a~a~aıt ai e .edecektir. _. . . 
çin edebiyatımızın besi bu sebepten bu ı. Il_?iltrede yapılan dg:ş!klıkler 

( 

yalnız kartalıarın se 
sini işitmekle kal -
dılar. Esetlerinde o 
sesi devam ett~ • 

bu cephesi haHi büyük romancısını bek·j romanlarda tek başına kahraman kesil- ar:sındadg~ze en çok çarpan bu maaş 
ı . N F ·· ı1·r· D ı~n·· d·ı H.. · c h.d. H · t· · d • · ar ması egil bundan sonra Parlamen ıyor. e ransız mue ı ı orgeıe:o ın ı er. useyın a ı ın ayaı !Çin e .sı tod h . ' . . -
Tahta Salipler'i, ne Alman romancısı bilhassa bu cihetten tipik bir eseı· ad · 200~ tu ;.lıf ~ırka reısle~ın7 de senede 
Remarque'in Garp Cephesinde Sükfı - dedilmelidir. · ng ız lırası ma~ "enlecek olmd 

t V ' d • ind il!" b' k hr sıdır. 
ne 

1 
kardı teger , e

1 
m ı trh ad a • Hüse.yin Rahminin romanlarındaki ." Yeni karariann 1ngilterede uyandır· 

man ı es anı .}azı amayışı un an - mahallı renk ve tipiere .gelince, Ede • d • t · 1 . - •. • d B ·· b·ı b k b. · ıgı eS1r ere gelınce gazeteler şoylc dı 
ır. ugun ı e u ·uvvette ır eserın biyatı Cedidenin Şişli, Adalar ve c:.ki ı . ' 

hasretini taşıyoruz. Halbuki kurtuluş ismi! e Ayastafanos aristokratlarının ge. yo~a~lzi i-d • • • .• 
sav~hlrmın en çetinini tarihe maleden ne hısım akraba günü içlerinde kay - are edenlere verecegımız uc 

Türk vatanperverliği ve Türk enerjisi naşan maceraları yerine en basit, en 
edebiyatta da bunun en caniı örneğini iptidai hayat levhaları ortasında hep 
cihan edebiyatma yadigar etmek la- ayni yeknesaklığı göstermektedir. Bu
zımdı, edemedi, fakat bekliyelim. rada bile en serbest şartlar içinde ta -
Cumhu~iyetıe. başlıyan ~üt~~ k~rtu - nınan kadın ya bir fahişe, bir şöhret, 
luş .ve ılerleyı~ hamlelerı .. gıbı Tu:k. e- yahut bir Fransız mürebbiyedir. Met
debıyatı da - bılhassa bugun en muhım res'te olsun Tesadüf veya Mürebb~ _ 
edebi bir nevi olarak tanınan roman - 'd 1 ' ·· d .. -·· ·· h • t k 
d 

,. . ye e o sun gor ugumuz ep aynı e -
a • o genış adımı atacak ve hıç şüp - . h . · · 

bestaiz çkotk geM~l1~den o yu
1
·ksdek esen ya- ~~·da:fık 3[.~~~c1%e~:~t~~·e~~;~e~~~~~i 

ra ca ır. J ı mevzu ar ~ roman _ - . 
1 

• . . , . . romanların çogunu da az çok aynı a -
cı aı ımızın şımdı\ e kadar sesını duy - k"b t - ··kı · tir y k K d ·• · d kl , d ~d . ı e e suru emış . a up · a rı nın 

u arı \eya U) um sandıldar; ılham 1\,T B b , b'l b. d k d 
k 

nur a ası ı e ır ereceeye a ar 
u.şunun en çınlayı~lı saYhası ca ancak k lı h h t + kk d b' 

öyle b.r kitabın sayfala;ı ·ç.ndE"n !ış - apa arem aya ının .e. e e ır 
kırır. Edebiyatımız için ne büyük gün! devamından başka bir şey srıyılamaz. 

Şimdi dünden bugüne kadar roman· Yalnız o romanın mevzuundaki o za • 
cılarımızın yürürlükleri yola bakalım. mana göre yenilik ve bilhassa üslft -
Kısa bir bakış. fakat bazı hakikatleri bundaki barikulade renk ve incelik bil
görebilir \"e gösterebilirse ne mutlu! tün bir devir edebiyatı içinde başlı ba· 

Sayfa 7 

Köyden röporlajlar: 

Bir köyçocuğunun "Baban · 
kim, s naline verdiği 

cevap: ATATÜRK 
" M eğer köy çocuklan asıl babalanna " Ağam , 
derlermiş, baba vasfı, mukaddes bir vasıf olarak 
Atatürke veramiş_., 2.. ) , .. , }/.ı l ~3 + 

Henüz yetenneie 
ba~lamış sulalt birark 
kenarında oturmu1tu. 
Bir de :içi saman dolu 
bir çuval vardı. Bu, 
7 - 8 yaınnda kınah 
saçlı bir köy luzıydı. 

Uzun kirpikleri altın
da lacivert iki iri cöz 
yaşla doluydu. Merak 
la durduk ve merakla 
sorduk: 

-Niçıin ağlıyorsun 
kızım~ . 

Bir müddet cevap 
vermedi. Sonra ilk ür 
kekliği yavaı ,..vaf 
kaybolarak mınldan· 
dı : 

- Saman çuvalını 
taşıyamıyom. 

- Peki, senin ba
ban, ağabeyin yok 
mu). 

-Var. 
- Onlar niçin gel

mediler). 
- Bilmem ki. 

Tuttuk, küçüğü n 
saman çuvalını ve ken 
disini atımıza aldık. 

Köye getirdik. 

Güzel bir k öy manzarası 

Köy halkı bu çocuğa bu kadar lcıymet 
veri~imizi manaııız buluyordu: 

«-Çocuk değil mi). Dü~e. kalka bü -
yür. Hem §ehir u~ğı d. eğil lt i nazlı olsun. n 

-Adın ne aenin> .. 
- Hasan Özaslan. 
- Baban var mı} 
-Var. 
- Kirn? .. 

-Atatürk .. 

* «- Hükumet size çok ehemmiyet ve· Gözlerimde bir hayret ışığı yanarken 
riyor. Şehirliden çok sizi dütünüyor. Bu- bir sevinç ışığı da lahz.ada yanıyor. Tekrar 
nu siz. nasıl buluyorsunuz) .n 

Dedim. 
Yüzlerinde güneşli bir hava dalgalan -

dı : 
e<- Evvelki gün köy katibi geldi. Ce -

çen gün de muhtan vali ietetmiş.. ikisi de 
anlattılar. Mekteb yapılacakmı~.. damızlık 
hayvanlarmuz olacakmı~. su gelecekmiş, 

soruyorum: 
- Anlamadım; baban kim se.nin) 
<<Amma da kabak kafalı bir adama ben· 

ziyonıunıı der gibi yüzüme bakıyor: 

- Efendim, diyor, benim babam Ata· 
türk .. 

Ve sonra zekidan parlıyan gözlerini ho· 
easına çeviriyor: 

İşte Üdebayı Cedıde romancısL .. İl . şma bir zafer sayılabilir. Artık eski ha· 
ham kuşunun uçmasını bekliyor. Ö· layıkların tipleri hanımefendi çehre -
tüş ona Garplan, bilhassa Fransadan sile romanlara aksetmek mecburiyeti 
uçup gelecek! Eyfel kulesinden kalkıp yavaş yavaş ortadan kalkıyor ve hiç 
Beya1.ıt kulesinin tepesine konacak! değilse kadın bir tekke şeyhinin kar -
Kanatlannın ötesine berisine biraz yer. şısında kaç göç korkusuna kapılmadan 
li boya ile menevisler ve hareler çi . boy ve boyun gösterebiliyordu. nu da 
zersin olur biter. Bu sebepten kozmo· az bir şey değildL ilham kuşu bu dt-fa 
polit renk ve ses, bu ekol san'atkarının yeni bir kanal şakıriısile san'atla yeni 
bir çok eserine kokusu geçmez yabancı ufukların ve mevzuların cesaretle açı
bir rayiha gibi sinmi.ştir. Hayvanlar ıl- lacağını san'atkara müjdeliyordu. 
minde kanguru vardır.Fakat bu havvan Çok geçmeden Peyami Safanın ve Re· 
bizim diyarımızda bulunma~. Ed~bi _ şat Nurinin eserleri okuyanların dik· 
yatı Ccdide romanında da Mösyö Kan. katini üzerlerine çekrneğe başlıyordu. 
gura \·ardır, fakat bizim 60syetcye 0 de· Peyarnide daha yeni iç tahlilleri ve 
virdc bile hayvanlar alemindeki k, n· daha reel sosyete görüşleri belirmeğe 
guru kadar yabancıdır. başlamıştı. Hayata faila kuvvetle ve 

Ingiltere Başvekili Bay Baldvin yollar düz.enlenecekmi~ evlerimiz earay - Öğretmenim, diyor. Bu bay bana a· 
ğamı sormuyor ya. babamı soruyor .. 

Mahalleye mevkuf Şcrifen.in kud . hiç çekinmeden bakabiliyordu. Hemen 
retli mübdii, Mavi ve Siyah'taki id re hemen ilk tecrübe ve acemilik eseri 
memuru babacan Şevki Efendi ile w::- diyebileceğimiz Sözde Kızla. 'da bae 
rem ve sarhoş muharrir Reca~ tipleri. bu hususiyet göze çarpıyordu. Reşat 
nin emsalsiz müşahidı büylik san'nt· Nuriye gelince, Üdebayı Ced!dc'de K:~r
karın bile bu hataya düşmesi o ekolc tal'dan öteye geçemiyen kahramanla!"ı 
mensup bütün romancıların en göze daha ileriye, Anadolunun bağrına sok
çarpan müşterek nol..'iasıdır. Viık•a makla bu işe girışti ki. yalnız bu nok _ 
bunların eserlerinde ilk Tanzimat ro· tada Aka Gündüzle beraber roman sa
manlarından bi-r adım ileriye gideti- hasında hayırlı bir adım atm~ oluyor· 
mek i~in kadın kahramanlar ya\·a~ ya. du. Bilhassa cÇalıkuşu• roman nev'in· 
vaş kole ve cariye olmaktan çıkıyor _ de kendisinden evvel öten kuşlarm hep
I~rsa da harem ha\•ası içinde gene güç· sinden daha tatlı bir nağmeylc ötmüş. 
lukle k~fedilebiliyorlar. Be!E k! bun- ilhammın tonunu göze görünmez meç
ları yaradışta bir zorakilik vardır. A - hul ankalaı·ın sesinde arıyan nice yeni 
na, hemşire, zevce ve maşuka sınıfı ma. romancılara ilk canlı model olmuştu. 
nevi bile olsa henüz esarette!l kurtul _ Fakat burada da sular çok geçmeden 
~~mış_bir sosyetede kadını ba~ka türiii bulandı, sesler karıştı, tipler sun'ileşti: 
gormcg: ?e _imkan.. bulunur mu~ fşte realizm yapayım derken en k6yu ro . 
~u~un ıçındır ki Udebayi Cedideciler mantizme düşenler görüldü. O dere -
1htımaı yalnız bir dereceuıı kadar de _ 
ğ·ı .r- ceye kadar ki romanianınıza yavaş ya-

ı . bir çok cepheden mazurdurlar. An vaş hayatın tam kendisi değil, gC>lgesi, 
cak ne çare ki onların zamanlarmdaki krokisi ve hatta Çin gölgeleri gibi ne 
bu talihsizlikleri eserlerinin tabiiliğini olduğu belirsiz sahte akisleri yayılma
çOk zaman en mühim yerlerinde boz - ğa başlamıştı. Kurtuluş zaferinden, 
nıuş, bazan da gülünç etmiştir. Sevi - cumhuriyetten ve her sahadaki büyük 
Şenler birbirlerini ya akraba evlerinde, inkiHip adımlarile beraber kadının tam 
gene akraba olarak tanırlar ve öyle çi- ve mutlak hürriyetine kavuşmasından 
leden çıkarlar. ya arkadaş !t;atonların-d 

1 
sonra bunun böyle olması hayret edile-

a W'11c:u oğullarına, yahut küçük kız cek .şeydi. Fakat hakikat meydanda -
kardec:;'ere gönül verirler. Hele delı' _ k dır. Bir çok yeni romancılarımızın or· 
anlılar arasında bu kadarcık saadete taya koyduklan esei'lerdeki hayatın 

. (*) B undan evvelki yazı 20 mart ta. mübalağalı, balon gibi şişirilmiş tar3f-
lihli niishamızda inti~r etmi~tir. lan da gözönündedir. Vaktile Jdbar ko-

ret budur. Fakat şimdi bir de başkala gibi yükselecekmiş... Ey, bunları hangi 
rının kazandıkları paralara bakalım... deli istemez. Evvelki giin Kıçıdalağın llü-
Ve şu listeyi neşrediyorlar : S'-yin gitti de sinema görmüt. Oı;lan anla· 

Sinema yıldızlarından : ta anlata bitiremiyor. Bunlar ııenin anlıya· 
Mae Vest 96,000 İngiliz L. cağın hepsi. iyi, hoş 'eyler. Hele elimize pa-

Meğerae, köy çocukları asıl babalarına 

aAğnm" derlermiş. «Baban vasfı mukad
des ve çok mübarek bir •vası(ııolarak A· 
tatürk· e verilmiş. 

Marlen Ditrih 73,000 lt lt ra da girecek, mahsul şehirdeki maniratu· 
B ing Crosbi 6 3,000 » » racının elinde çarçı.ır olmıyacak. Vergiye 
Ciaılk Gable 5S,OOO » » sıkışmıyacağız diyorlar. O zaman değme 

* Ha2in bir gönül faciasından babııediyor• 
lar. Ginger Rogers 143,000 • » keyfine ... ı> 

İvor Novella 30,000 » » Köy mektebindeyiz. 
İş adamlarından : Üç sınıflı, tek bocalı ve 55 talebeli bir 

Lord GO\'an 50,000 mektep. Çıplak duvarlan grafikler, plan -

Kö)·Ün güzel bir kızı varmıf. Saçları al
tın gibi san, gözleri deniz. gibi yeşilmiı

Selvi gibi bir boyu varmı~ 

(İ. C. İ. fabrikası müdürü) lar, reaimlerle süslemi,Ier.. lcar1ı köşede 
Sir Gaddes Eric 15,000 1 Türk büyüğünün güzel bir tabloau ... 
(Dünlop Iastik fabrikası müdtirü) Sınıf sınıf, geziyoruz.. Alacalı, entarili 
Sir Robert HQrne 20,000 köy kızla n .. köy oğlanla n ... Ikinci sını Eta 
Sir Asfild 50,000 gözüm birisine takıldı. Bu, afacan bir teY· 

(Lon-dra nakliyat ~iı-keti müdürü) di: 
--.... • • • .. • 1. • ••••••••• • ..... 

nakları halayıklarından h:ınımefcncti 
tipleri yaratan romancılar yerıne. bu
gün, Bcyoğiu harlarında bir gece iki 
vis.ki arasında tanışılan modern fahi -
şelerin, modem şöhretlerin çehresini 
Ayaspaşa. Taksim \'eya Maçka apartı· 
manlannda büyük ve zen;in bayan 
~ckline çeviren romancılar en ziyade 
bu cihettn yeni b ir sun'ilik avcısı ol
mu~lardır. Iı'akat avianan en çok ken • 
dileridir. Okuyaniarsa bu kadınları ne
ıcde tanıdık diye bırbirierine soruyor
lar. Fakat bir türlü benzerlerini bula -
mıyorlar. Çünkü bu kadar benzerleri... 
Bunlar da hayalin, sadece h::ıyalin mah. 
llıklarıdır! 

Merzifonda dokuma 
Tezgahcı/arının 
Hali ve iplik balıranı 
Okuyucularımızdan Bay Ytlnı:ıı Mer -

zlfon ve havallsinde yaptı~ı bir yolcu -
lukta tesadüf etti~i bir mt>.seleyı bize :ra
zıyor ve diyor ki: 

- Merzlfonun dahUlnde ve koylerinde 
3000 den fazla el tezgahı var. Bu tezgfı.h
larda yüzlerce kadın çalışır. 'Fak::ıt do -
kudukları 20 metrelik blr topa anr.ak 3!1 
kuruş ücret alırlar. Üç günde bir top çı
kardıklarına göre Yaziyetıcrı ciddc:ı acı
no.cak haldcdlr. 

Ameleye iş veren teıghlı ııahiblcrlnln a· 
dedi ise 150 ile 200 araSlndadır. Bunların 
dahi yüzde doksanı küçük S"mınye s:ı -
hibleridir. Bunlar da malşetıerlni çok güç 
olarak temin ediyorlar. 

Köy delilcanlıları bu yaman yosmanın 
ateti ile kavrulurken, kız da başka Lir gen· 
cin ate1i ile kavruluyormuş. C.el gör ki, bu 
delikanlı, güzel fakat fakirmiı- Kızın baba· 
ll : 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

İplik bu san•a t erbabını cldden müşkül 
blr vaz.lyelte bırakmıştır. Buradaki 150 -
200 tezglh sahlbi lle 3000 lşcı kadını kıs

kıvrak b t" tLamıştır. 
Memleket.in bu *i zümreı;lle lptid:ıl 

sanayi erbabını korumak lazımdır. B u -
nun için de İktısad VekAletintn nar.an 
dikkatini celbetmek lst~rim.a 

* Ereğli şirketinde çalaşan arnelenin 
mesai snati 

Kendisinden evvelki nesillP.ri inkar 
eden genç romancılar içinde öyleleri _ 
ni tanıyorum ki mesela Boğaziçinde bir 
yaz bir hafta bile oturmamı~lardır, ge· 
ne öyle iken bütün bir aşk macerasını 
o sahillerde yaşatmak hülyasma dü -
şerler. Hele birisi ömründe hala bir 
baloya gitmemiştir, fakat ne garip ki 
bi.r romanında yirmi otuz savfalık mu -
hayyel ?ir lbalo alemi tasvi;ine yelt~n
ıniştir. Işte ilham denen kuş hep böyle 
haynl~ t n geniş uffuklan;nda uçurlup 

(Devamı 8 inci sayfadn) 

Şimdiki vaziyetleri de çok fenndır. Iullk 
bulamamaları da bu sıkıntt:;ı.u lnzlmnm 
edince tutunabilmelerine lmk~n yoktur. 

Zonzuldak Ere~li şirketir.de çalL~n !ş
cilerden biri 150 arkadaşının ıı~zından 
bize blr mektub göndermiş. Bu mektu -
bunda ~ll şirketi Frımım:lnnn Idare -
sinde iken ye\'lnlye 12 saat durup dinlen
meden çaluıtırılrlıklarııu mllli ve dlnı bay
ramlardan bile mahrum edlldlklerln! ya
zıyor ve şirket hükiımete geçttkten ve iş 

kanumı mevki merlyete konduUan 
sonrn mesai santlnln 8 s'lnt olarak tt:s
bit edilmesini. bundan sonra işclnln tam 
bir hnyati:;·et içinde çalışmao;ının temin 
olunınasım istiyor Ye İktısad Vcklll ulz 
Celal Bayardan da 150 arkndrışı namı

na bu dilekte bulunuyor. 
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BEYHUDE TELASI 
Gerginlik artar, fakat 
harp şimdilik çıkamaz! 

SON POSTA Mart 27 

Bir bilmece: Bu adam kimdir? 
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27 Maıt SON POSTA 

C Matbuat HatHala n =:J 
Kazaneını kasasına 

Nevyorkta dizilen 
ve Şikagoda 

basılan gazete 
Bütün gazete'nin Nevyork-

s ı g'W d ır m ak i m k an ı tan Şikagoya nakli yalnız 
8 saniye sürüyor 

ı t Amerikada yeni yeni gazete ve mec 

O mıyan gaze e muaların piyasaya çıkması, iktısadi va 
ziyetin düzCilmiş olduğuna delil olarak 

* * 1f ileri .sürülmektedir. 
T f d kl • Mesela haftalık Life mecmuası, di-

Ha§imin tavsiye.si - Yakup Kadri ile ahir Liit inin i are etti en rektörü Henri Luce'ün mesaisi sayesin 
lkdamda • Elinde bereket olan bir idare müdürü - lstanbulda de, dünyanın en büyük neşir vasıtala· 
çıkan gazete İsviçreden idare edilir mi ? - Günde bir kaç defa rından biri olmuş, ve Luce :ıyn~ mües-

vazifesine nihayet verilen tahrir müdürü sesede ·Time» cFortune• cArchitectu· 

İ re Forum• isminde üç mecmua daha çı 
Beni, milli ordunun stanbula çiri-

d Ik kanmağa baş-lamıştır. 
'ine tekaddüm eden sıralar a c • Gazetede aklı ve zihni yora-
dam» a girrnişim. cak yazılar yoktur. Mecmua baştan ha· 

issizdim. Bir gün Cağaloğ 
· cİkbab kı- şa, hareket li resimlerden ibarettir. Bü-

lunda o devrin meşhur tün yazılar on dakikada okunur. Kari 
ranthanesi önünden geçerken şair Ah- dlmyup düşünmek zahmetine hiç bir 
met Haşime rastladım. O zamanlar, ve suretle katlandırılmamaktadır. 
daha evvelleri orası genç şair ve edıb- Bir de dünvada hususiyeti itibarile 
}erin toplantı ve uğrak yerı idi. Haşim bundan başka ~bir eşi Londradn mevcut 
beni görünce pencereden uzanarak ça - bir mecınua vardır. Bu mecmua erkek 
ğırdı. El sıkışllktan sonra ikimiz kar- modalarını yayar, fevkalade arğbet gör 
şı ıklı oturduk. Kendisile öteden beri - müştür. 
d( n konuşmağa başladık. İçinde hemen hemen yazı yok gibi-

Sayfa 9 

San'af bahisleri: 

Türk mimarisinin Rumelide vücuda 
getirdiği ilk eserler 

~-------------------* ~ · -----------------------. Yalnız Trakya toprakl~rında ~eğil, Bu~~ ar ~e : ~goslav toprakla-ı 
rında da Türk varbgının bır çok muşahıtlerını bulmaktayız. 

·--~--------~~~~~~~~------------yazan: Mimar Kemal Altan 
- 2 - (•) 

Şahsi raz ve ıztırablarımı, en yakın- dir. 200 sayfanın 90 ında resim var-
larıma bile itiraf etmek bana çok za - dır. Bu resimler renklidir. B:.ı mecmua Kırklareli vilAyetinde Hıdır Bey camii 
manlar zor değil, hatta gayri kabil ge· tamam 460 bin nüsha satmaktadır. Marmaradan Karadeniz İstrancalan ı giriHr. 
lirken _ bilmem nasıl - Haşime karşı - S n· na kadar zaptedilen Trakyel ~hirleri Rumelide engin fütuh_at .. devı.elermi Fenni yazıları havi oıan cience ı- r 
çok derin bir saygım ve sevgim vardı. zeste gaze'tesi iki milyon .satılmaktadır. i inde Edimeden sonra Kırklareli alın a~an ilk zamanları:~· eskı u~e~ı:t:c d:ı .. 
Hatta bu saygı ve sevgi, o gün hiç iste- Bu rnecrnua ayda bir çıkmaktadır. O· iığı zaman Hızırbey adındaki cesur hıl o1an t~praklar uzer'iııdekı Turk ~an· 
mediğim halde ona şahsi raz ve ıztırab- nun gördüğü rağbeti istimlar eden ra· bir Türk kumandanı, • Bizanslıları~, at e.~erler~en: . • .· ... 
larımı açınağa kadar beni ileri sevket • dun elinde, ayağında hayır ve bereke~ nnır -- tahkem kalelerinden olup U- Turk1erm, Şımalı Bulgaııstand •. n 

ber b . . b 1 . b. f . kipleri de çoğalıru.§'tll'. ..~ mus A ·kı . . 
mişti. Bununla bera bana ır ış u. · vardı. Sonra onun jyı ır tara 1 cımrı ı· .• :1A dan sonra e:fet'holunmaz ka vrupaya iJk geçti erı zamana aıt za· 
masını istemCik şöyle dursun böyle bır olmaması idi. Kaz gelecek yerden ta • l p u LAR : ~·w as~hr t alan • Vize, Pınarhisar fer hatıralarını gözönünde canlandıran 
c::eyi imada bile bulunmamı§hm. vuk esirgenemiyeceği gibi, o da para · eh» ._;Y~ 11.0 

etetmic::ti Aydos şehrinde bir cYıldırım eseri• 
~ d f § ıııerını zap -ı · d 

Kendisile karşılıklı hasbihal e cr • kazaıunak için evvela para sar etm~ - c CE İŞte 0 e:fetholunmaz kaleler!..• kah· şa~l~m~~t.~ ~.r. . . , .. 
ken zeki bir adam olan Ha~imin gözleri nin icab eylediği kanaatine malikti. lk· 1 E N •letlerile teslim alan, b!l llerı yuruyuşlerımız esnasında «Yu. 

d . d ramanane sa\ .. .. y b d d k. b. m.:~ k k 
bi.rden parladı: dam, Mahmudun i aresı zamanın a en sebeple kendisine e:şiri mert.. ünva- ruyuş a a• a ın. a ı ır ı ur· a ıncı 

_ Salahaddin!.. dedi.. ben senin için parlak devrini bulmuştu. ~jyasanın en .. 1 k 1 hafızlıg~ı verilen 0 zaman- sının (Fli!be) şehrmde yaptırmış oldu-
B . · '" k b b. ı · !kd nı e a e mu · - · · ı B ı 1 k ~a • bir sey düşünüyorum: ızım ı a u ı- iyi ve kuvvetli kalem erı « am» say- ki T .. k dusu gazanferlerinden c bın gu canl'h, e yevm u gar arın ar n .a 

~ · d d d O ı d O b 1 ur or b' ikl b. h. bo 1 liyorsun ya, şimdi e:l•k am» a ır. ra- falarında yazı yazıyor ar ı. , un a - . kl Ahmet» in bugün Pınarhısa- ır ett eri ır z~ ıre _ rsası o mu~-
da bir iş bulursak senin için bir meş • ra iyi ve bol para vermekten çekinmi • bırdo u. • deg'fer tac::rvan (6 kö~e .tur. Flibede İsfendıyar ogullarından ls 

• . rın a m ıman " J • • • · ı K k . ~ • 
gale olur. yordu. Ve bunun pek tabiı netıcesı o - planda) bir türbesini buluruz. . ~aıl Beydcam11ıı .ı e. Mazasder cKamıı . .ı~1 • Hissettim ki, bu faziletli arkada§ bu laraık verdiği parayı da bir kaç misli!~ Ge .lk a eserlerden Vize şehrın· , nı zaman a mcı ura ın uışun u 

. ne ı sır ' 1 1 ·ı il kt ' «meşgale oluu sözünü, benim izzetı çıkarmakta idi. de Birinci Muradın imaretile beraber Hanı, yFol_bedaçı ması vesıMcs .e yı • ır~: • 
nefsimi rencide etmekten vikaye ve Mahmud yalnız cİkdam• ı muntaza-, d b. • H b amı·ı· b·ır de Bı·zanslılardan ,mıştır. ı en geçen erıç suyu uze 

Alnerl.kanın en ÇOic satılan meemuaJarıD an ırı asan ey C 
siyanet için ihtiyar ve iltizaın ederek man çıkartmakta ve yaşatm~kla kalı~n- Yalnız kadınlar için çıkan ve ismi de ka'lma en eski ~erlerden Ayasofya ca- .rinde, hba~a k~ür~ ~1anb'atin: da~~asını kullanmı.ştı. yor, her aY Cevdet~ d~ yuzlercc lıra cDedi!kodu• olan bir aylık mecmuanın .. ttur Kırklareli ve havalisini taşıyan ır ·opru le era r - ıı·ne-

Bu muhavereden üç gün geçmiş geç· para gönderiyordu. Isvıçrede olan Ah- b. .
1 

.. __ .. ardır mııtmedevcuH ı~bevin de Kırklarelı şeh . deki üç şerefeli camiinin minaresi gibi 
k b ı I. 1 ld ır mı yon surumu v . zap en ız J •• d h 1 f 1• b 

memişti ki Haşimden bir me tu a • met Cevdet, o zam~nla:.da. stan. m al Halk fenni yazılara bilhassa fazla e- ri içinde mimari önemi olan bir camıi g
1

ovke sat ınkı adra arı_ ş1 ere e~ t~ınbı.? a~ 
dım. Bu mektubda, o, k.ibarhğmdan ve gazetelerin ne gayrı musaıd şeraıt al · hemmiyet vermektedir. görülür. Bu cami (hicri 785) tarihin .. tık 1 ısmd ına1 . ~I ar ~ug ~ renghı a du ~er 
faziletinden hiç bir şey kaybetmiye - tında çıkmakta olduklarının farkında 1 Çok eskiden beri intişar eden Lite - de yapılmış olup üzerinde temiz bir tc · k~ldarb~n ı:a) ar _uzelrıne(C. en esı .~~ 
rek sadece cYakub seni görmek isti - değildi. Onun için oradan .~1ah~udu ray Digest intiışar şeklini değiştirmiş- sir vardır. Yüz duvarları, muntaza.ı:n ı e ~~ mınar;s~ o a~. uma ~amn) 
yor.• diyordu. kızdıracak bazı mektublar gonderır, o· ı· sert taşlardan iŞlenerek yapılmıştır. O· denme de mşarhu betu~a pıye camdıı. ,F,:l~-

Ertesi gün e:İkdarn» da kendisini gör nun mesai şevkini kırardı. Ben o ka - ırBu mecmua, Neryorkta yazıimakta nünde kapalı şekilde bir son ce- dır. Ha8~ı;ı h'a .at ~ıhnl') abş.anın ~ b ı· 
düğüm Yakub, derhal benı baıımuhar- naatte idim ~i eğer Ahmet Cev~:t, bu· ve Şikagoda basılmakta idi. Şimdi , Nev maat mahfeli olup mabet kıs· bede ( "'" ıcrı arı ı ır camıı u· 
rir Tahir Lutfü beyin - ~imdiki İran raya gelmeyıp Avr~pada. kala:yaı, bu- york ile Şikago arasındaki rabıta çok mı murabbaıdır. Dış ŞC'klinde, saçak se· ,lunmaktadır. . h k.. . i 
sefiri . yanına götürerek tanı~tırdı. gün İkdam uzun bır tarı?ı: dayanan kuvvetli bir ~ekilde tesis edilmiştir. Uroesinden yukarı içteki köşe kÜr.evi: T.~~gün B_ulgarıs~anı~k ~~t;o~esıı~ ~ 

Fevknlade hallık ~ nezih bır zat o • batmış bir gazete değil, hala çıkmakta Yazılar gene Nevyorkta yazılmakta, leri üzerine tesadüf eden ik!ncı bır eK u~t varlıgının bır ço şa ı erın. u 
Jan Tahir Lutfü bey ezile büzüle v~ cl- devam eden bir gazete olarak buluna . dizilmekte ve televizyonlu fotoğraf o· kısım duvarla beraber kubbe etrafı 12 ma a):ız. . 
lerini oğuştura oğuştura haler. «lk - caktı. . . lan Pse1inogram vasıtasile derhal Şi· kö§e yapılmıştır. Beden duvari.arı üze- (E~kı ,R~~g:ad) da .- Gelib~luda :dı 
dam:ıı musahhihliğinin munha .. olduğu- Ta Avrupadan buradakı ga. zete ışle - kagova se,,k-.ıilrnekte ve bu ı·ş azami . d bulunan alt pencereler üstü tah- na bır ~a ı ızafe edılen - I amzc ey 

h , b f d t b J t:'\.1 rın e ' ·· 1 Ed. ed ·ık · d., nu ve ka-bul edersem der a. azi eye rine müdahale ~den c:'' e ın, . ~raya sekiz saniyede .olup bitmektedir. Bu ke fif kemerli, etrafi da sllme pervazlı o- camıı o up ırn .. e ı ın~a e ILen es-
başlıyabileceğimi söyledi. geldikten sonra, bu mudaha~esı~ı art- şiften sonra gazeteler arasındak Beıi· larak muntazam bir kitabe ıçerisinde· .k! ca~iden ~~ene ~nc~Japıln~ıştı: .. H~t 

Daha eveileri mubarrirlik ve hatta ~ıracağı pek tabii idi. Ve nıtekım de nogram se~visi sayesinde her ga- dir. Trakya içinde mevcut olan bir ta planı, e ' ı d .camı gı ı: k ma e: ıçı.~ e 
heyeti tahririye müdürlüğü yaptığım oyle oldu. . zete her ,rı·ıayette kendi gazetesini ay- k ·rnari eserlerimiz eskı büyük kaüın ayaklar an geçen emer cr uze-

t d 1 b ' ço mı ' · ·· dd·t k bb t~il tı · t· halde müsahhihlik yapmamı~ ım. Hele Gazeteyi teııkil eden a am arın ır ni saatte neşretmek imkanına malik o· Tiirk kumandanlarının adlarını taşıya rıne mutea ~ u e ""'l"' ? .nış ır. 
günlük bir gazetede müsahhihliğin ne çokları Cevdet beyi şahsen tanımıyor - 1 • 'kt k h" t larını canlandırır. . Hamza Be-yın. Bursa şehrı -ı.çınae de 

d 1 C d aca ır. ra a ıra . . k b. ·· d çetin ve yorucu bir iş olduğunu çok iyi lardı. Yalnış ağızlarda o aşan, cv et ............................................................. Uzunköprü kazasının « Kırkkavak• mı man ·ıymette ır <:_amıı var ır. . 
bilirdim. e:İkdam» ın en p:ır!ak devrin· bevin huşuneti tab'ı idi. Bu itibarla ner, yarım saat kadar orad:ı oturur ''e k .. ,·· d ezarıolan Mora fatihi meo:- (Karlıva) da Karlı oglu. Ah Beye ;:ııt 

~ d 0~ un e m -:~ b . · ı h t"" h · d b 17 1 de ve sonra sansürün de mevcua ve CeYdetin gelişine tekaddürn e en gün- sonra tekrar yukarı çıkar. işine devam hur Turhan Beyle oğlu Yenışehir fa. ~r camı o up ata şe rın 3 ı u ),ar 1 

hakim olduğu bir zamanda onun mü- lerde matbaacia naho~ bir hava esiyor- ederdi. Mecdini.n işeilik noktasından tiohi Gazi Ömer Beyi'n Malkara ~ehrin- oglundan ga\attır. 
sahhihliğini ifa etrrı.ek hayli müh\.m ve du, hepimiz endişe içinde bulunuyor - iyi tarafı deryadil bir gene; olup kız - de ıgüzel bir camii ile medrese binası (Hasköy) kasabasının da il!< temeli. 
nazik de bir işdi. Tahir Lutfü beyin duk. maması idi. Cevdet de bu gibi vaziyet· vaTdır. Gazi ömer Bey camii; dört du ni kuran Fatihin veziri Mahmu: Paşa 
teklifi önünde evvcla duraklamakla be. Nihayet bir gün Ahmet Cevdet Av - lerde hayli pişkin bir adamdı Ondan' var üzerine sağır kubbelidir. Fiye kut- dır. 
raber onu red etmeği izzeti nefsime rupadan çıka geldi. Ben, o güne kadar dolayı idi 'ki yarım saat sonra karşı kar· ru ı 80 metre, içten kubbeye kadar o· Daha Bulgaristanın e:Raz~ırat, Tur
karşı ağır buldum. Ve onun için bu onun resmini bile görmediğim için ilk şıya ge1en bu iki insan, sanki yarım sa- lan yüksekliği ı~ ve minaresmin boyu nova, Şumnu, Rusçuk, Köstendih gib~ 
teklifi kabul edere'k - esasen vakit de intibaım, onun kafamdaki çizgilerile at evvel birbirlerile şiddetli mi.inaka- da 25 metredir. . şehirlerinde hatta Sofya göbeğmde ilk 
nesai zamanı olduğu ellietle - doğruca karşımdaki Cevdetin birbırlerine hiç şalarda bulunan iki muarız değil, bir- Gene Malkarada Tamışvat· fatibi Ib eserlerden sonra yapılan önemı yükse~t 
.rukarıya çıktım. Masanın üstü bir sü· benzemedikleri idi. . birlerini yeni gönnüş iki ahbap olur • rahim Beyin çok zarif minarelı bir ca- mimari abidelerimiz mevcutur. 
ı·ü ve yarı ıslak tnshih provalar:ıe dolu Cevdet geldikten sonra e:lkdam» ın lardı. Sanki_ yar~ s~at .. ev.vel birbir • mii olup 0 güzel minarenin şerefeden Daha uzatklara boylanırsak, Yugos· 
"lduğunu görünce evve!a tereddüdle 

1 

tahrir müdürlüğüne - o sıralarda Lo • lerine en agır sozlerı soyhyen bunlar vukan kısmı yıkık bir halde kalmıştır. lavyaya tfıbi Üsküp şehrinin Yarda r su 
•ıe fakat sonra der'uhde ettiği iş: başar zan muahedesi dalayısile İkdam mu- değildi. lvialkaranın Çarşı caddesirıdek ı Gazi yu üzerinde II ınci Murat devrine aıt, 
ınağa karar vermiş bir adamın azınilc habirliğini büyük bir liyakatle ya - Mecdi, gazeteyi hakimi mutlak ~ek- Mahmutbey camii de büsbi.iti.in yıkıla. 12 gözlü çok san'atli bir Türk köprü
masanın başına geçtim. Ve elime ge- pan • Mecdi Sadreddin gelmi~ti. Mecdi linde idare etmek isterdi. Onun için rak 400 senelik ömrüne nihaye~ ,·cd!· sil berab~r Saat Bayırı civannrla bır 
len ilk provayı okumağa başladım ile kal'abetim vardı. Onun gazetenin Ahmet Cevdete pek aldırış etmez, onun miştir. cami me\'cuttur. Gene ·Üsküptc, Seınen 
Yukarıda söylediğim gibi o v:ıkitler ba~ına gelmesine memnun olmuştum. ihtar ve tavsiyelerine pek kulak a:; - Edirne :::ehri içinde, Kosva muharip· dire kumandanı İsa Beyin t çifte ku b. 

«İkdam• ın başmuharrirliğıru Tahir İyi bir muhabir olan Mecdi, tahrir mazdı. Aralarmdaki bütün dava Ye leıinden Sarıca Paşanın, Gaz. ~.IJihal be esasında). Bosna Beyi Yahy~ Paşa
Lutfü bey ifa ediyordu. Yakub Kadri müdürlüğüne geçtikten sonra bu işi münakaşa da işte bundan çıkard1. Bevin, Şah Melek Paşa nın, Fatih devri nın da (mahruti kubbeli) m ima ı i de
meşhur e: Fıkra» ı:ınnı yazıyor, tahrir yadırgamak şöy_le dursun emsalı gaze- Şu. noktayı ~as:ih et~ek isterim: Ga· ric~linden Zağnos Mehmet Paşo , Mah· ğer taşıyan birer camileri vardır. U· 
müdürlüğünü de Ilhami Safa yapıyor- teler arasında cikdam» a bambaşka bir ze~esı çok eskı ~ır tarih.~ d~yan~as~na mut Pa~a. Hadım Şahabettin Pa ... arun zunköprü kasabasının engin (ErLYcne 
du. renk ve hız vermek sureti! e bu i§de de r~.gmen. Cev~~tın bugunku. t~la~k~y~ trlhi kıymeti haiz eserleri mevcuttur. suyu) üzerindeki 13 70 metre uzun lu· 

Ahmet Cevdet o sıralarda bennutad liyakatini göstermişti. Çok cesurdu, a- gorc gazete~ılık tarafı ı:ek ıptıdaı .ı~ı. (Şah Melek camii) içerısınde en ğunda ı 75 kemer gözlü ayr:ca tah. ye 
İsviçrede bulunuyordu. Gazetenin i - tılgandı. İnce eleyip sık dokumaz, ya- Onun n?ktaı na:arına gore gazetecılık. e.<:ki, en kıymetli Türk çinilerı görülür. gözlerile selkıran istinatları havı ıne~
dare kısmı ve makanizması ise - şim • zıya serlevhayı koymasile mürettibha· gazetenın boş sulunlarını doldurmak · Mabedin üstü kutru ı 8 metre bir ku b- hur (Uzunköprü) de bu devirdc yapıl-
dikı Cumhuriyet gazetesi idare müdü- neye vermesi bir olurdu. Bu yüzden tan ib.aretti. Ha~ta. o, muharrir.si~, se~- , be ile örtülmüştür. mıştır. 
rü olan - Mahmudun elinde idi. Büyük Cevdetle aralarında sık sık münakaşa- retersız, muhabırsız ve ~uhb~~sız bır Son cemaat rnaha11ini ay•ran. cami Uzunköprü inşaatına memu:- cdi.en 
zafere tekaddüm eden bu günlerde ga- lar vuku bulurdu. Hatta bu münakaşa- başına e:İkdam» ı çıkarab!lecegme ka- kısmi'le beraber ayni saha bo~luğu için Gazi Fazı! torunlarından Mahmut Be· 
zetc kapış kapış satılıyordu. Hatta ha· lar bazan Mecdinin İzzetten ayrılması- .nidi. O zamanki dört sayfalık cİkdam» de dört köşe kalın bir ayak olup, son yin kasabaya girildiği zamaıı tam köp-
zan geç vakit gelen satış hasıUitı tomar nı icap ettirecek kadar şid - .belki muharrirsiz, sekretersiz. muha • cemaat mahal1ine karşılıklı ikl kapı iie rünün başında görülen bir mezar~ ınev-
tomar banknotları cFkdam» ın kasa • detlenirdi. O zaman Merdi ma· birsiz ve muhbirsiz çıkabilırdi; fakat cuttur. 
sına sığdırabilmekte Mahmudun hayli sa üstündeki stilosunu a - bu, ne olurdu, yahud nasıl bir şey o · Kasaba içinde II inci Murat denin· ( * ) İlk yazı 18 Mart tarihli sayı-
müşkülat çektiğini görürdüm. Mabmu- larak a§ağı kata Mahmudun odasına i· lurdu? .. Bunu tayi.n edemiyorum. ınızdadır. den kalma bir cami buluıunnktacur. 



10 Sayh. 

İtalya - İng il tereye 
teminat verdi 

(Bqtarafı 1 inci sayfada) 
Illi efkar sükuna avdet e~tir. 

İtalyanın temiıaatı 
Bay Delıbosun İngiliz büyük elçisile 

yaptığı mülakat ve bunun netıcesı ola· 
rak ademi müdahale işinde iki devlet 
arasındaki mevcut görüş birliğinir. te· 
yidile, İtalyan hükümetinin ademi mü 
dahale taatıhütlerine riayet edeceğine 
ve Londra komitesini tetkeylemiyece
ğine dair Bay Crandinin Edene verdiğ. 
teminat, umumi gerginliğin izalesinde 
başlıca amn olmuşlardır. 

Gönüllüler meselesi 
Gönüllülerin geri çağınlması mese -

lesi hakkındaki müzakerelere, paskal· 
ya yorlularmdan sonra tekrar başlana· 
caktır. 

azırlar istirabate çekiliyorlar 
Fı ansız ve İngiliz parlamentoları ta

til etmişlerdir. Kabineler de toplanını 
yacaktır. Başvekil Blum ve nazırıardan 
çoğu, Paskalya yortularından istifade 
ederek, istirahat için köylere gitmek
tedirler. 

İn,.iliz nazıriarı da Londradan 
sayfivelere çekiliyorlar. 

Endi§C zaH oldu 

uzak 

De' ·,.t adamlarının istirahat maksa· 
dile lııikumet merkezlerinden a.yrılı~:. 
beynt> milel vaziyette ani endi.ıleyi mu 
cip hi" bir emare olmadığına bariz bir 
delil . ayılmaktadır. 

Londra, 26 - İngiliz mahatiline gö· 
re, İspanyanın karadan ve denizden 
kontrolü on beş güne kadar tatbik rnev 
.kiıne girccektır. Bay Grandinin, gönül 
li.ilcrin ~ri çağınlması meselesi hak • 
kındaki beyanatı, ~imd'iye kadar vü
cuda nctirilmiş olan işleri kat'iyyen teh 
likC)'C koy:mıyacaktır. 

Londra, 26 (A.A.) -Ademi müdaha 
le wcselesi hakkında burada bir in§i
rah hi si tezahür etmektedir. 

İn.,i!iz gazetelerinin İtalyaya karşi 
kullanmakta oldukları lisanın birden 
bire d~şmesi. zarıınolunduğuna göre 
hükt·mct tarafından yapılmı§ olan b:.r 
tazyık eseridir. 

vapurundan altmı~ ıönüllü çıkmı~tır. 
Ekaerisi tayyareci olmak üzere 100 
kişilik ambargonun konulmasından be· 
ri Fransız ve Amerikan vapurlarile 
buraya gelen gönüllülerin miktarının 
500 ü bulduğu tahmin olunmaktadır. 
ltalyanlaruı yeni mu"Rffalôyetaizliji 

Andujar 26 (A.A.) - Havas a
jansının muhabirinden: 

Asilerin Pozoblanco'ya yaptıkları 
taarruz, tamamile akarnete uğramı~tır. 
Muhacimler ahada bir çok ölü ve ya· 
ra lı bırakmıtlardır. Bundan sonra mi
lialer harekete geçerek Pozoblanco'yu 
kur~rmışlar ve Alacaracejos istikame
tinde ;J kilometreden fazla ilerlemiş· 
ler4ir. 

Büyük bir kısmı İtalyan nizarniye 
kat'alarına mensup olan asi kuvvetleri 
Gu<!dalajara cephesindeki vaziyet leri· 
ne benzeyen bir halde bulunmaktadır
lar. 

Taneada ltalyan balıriyelaeri 
bntaJdak çıkardılar 

T anca, 26 (A.A.) - Dün saat 
lö,:lO da :~0 kadar halyan bahriyelisi 
Defl1oeracia ismindeki lspanyol gaze
tesinin işgal ettiği binaya hücum ede· 
tek camlan ve çerçeveleri indirmi~ler< 
dir. 

Bahriyelilerden biri yaralanmıştır. 
fspanyol posta ve telgraf binasma 

da bir kaç kere atef edilmiştir. Şehirde 
bürük bir heyecan hüküm sürmekte· 
dir. Dükkanlar kapanmı~tır. 
Cumhuriyetçil«in bir cemisi batarıldı 

Gijon, 26 (A.A.) - 17 tane asi 
tayyaresi, limanı bombardıman etmiş
lerdir. Cumhuriyetçilere ait bir gemi 
batmıştır. Gemi-..in kaptanı ölmii~ ve 
tayfalarından 55 i yaralanmıştır. 

Barselon 26 (A.A.) - El Notici-
ari gazetesine göre, Cumhuriyet tay· 
yal\.'leri dün gece Saragosse ve Hues· 
ca'da muhtelif askeri hedefler üzerine 
sekiz ton bomba atmı,lardır. 

Albay SafyUddin 
Hükümet Bay Cianonun Sir Eric 

Dnın.mond ile görlıştüğünde serdet -
miş o duğu metalibat dolayıs:ıe İtalya-
yı tatmin etmek arzusundadır. Ademi müdahale komitesi tarafın-

Fransız razetelerinin mütalf'alan dan Cebelüttarıkta denizden ve kara· 
Paıis. ~6 (Hususi) - Ga7.cteler bu dan kontrol vazifesi Türkiyeye veril

~ün de Ispanyadaki gönüllüler mese- mif ve Türk Deniz Albayı Safiyüddin 
Iesi.ndcn doğan vaziyetle meşgul ol· in bu vazifeyi yapacağı ilan olunmuş· 
muşl::ırdır. tu 

Bayan Tabuis Övr gazetesinde yazı- r.Aib S f' ··dd' G 1 K y r . ay a ıyu Ifl ene urmay 
0
t ·~1 ·zı k d"l .. H b Deniz müşavirlerindendir. ~~7 - l!H 1 n rn ı er en ı er ını a es mesel e- . k . . . 

si zamanındakinden daha k · tl' h" yılında denız harp o ulundan bıTJncı-
uvve ı ıs l 'kl , . . f ·ı · . k . . 

setm~mektedirler. Halen yenileC'ek cid ı e neş et etmıştır. ~gı ızceyı ço ıyı 
di müş.külat karşısında bulunmak iste konu;nıaktadır. Kendısi kurmay süba
miyoı lar. Diğer taraftan İtalyanın b- ~-:lır. 
panvı:ı haıi>i sebebiyl~ zayiflamakta ol Uzun müddet Heybeli deniz oku-
duğunu düşünüyorlar.• lunda riyaziye ve fizik profesörlüğü 

Le Matin yazıyor = yapmıştır. lstiklal savaşından başka 
Almanya, İspanya meselesinde İtalya bazı deniz harplerine de iştirak etmiş

Ue ll';~·esanit olmıyacaktır. Zıra, !span t:"- Hamidiyenin süvariliğini, Yavu
yada diliili harp devam ettiği müddet· zun da ikinci kumandanlığını ~·apmış· 
çe bu,.,u yapamıyacaktır.• tır. Elyevm Londrada ademi müdaha· 

Le Jour yazıyoı: le komitesinde Türk delegesi olarak 
«D ı a~am Romadan gelen en az bti.lunmaktadır. 

bedb haberlerden çıkan mana, İtalya 
taraf dan bir inf:lak korkusu olmadı· Bu·· yu·· k • • 
ğı m kezindedir.» su proJesı 

Beı .n. 26 - llavas Ajansının muha 
biri bi diriyar : 

Alnıan matbuatı, Franko kıtalarının 
Guad ajara ınıntakasındaki mağlübi _ 
yellcı ini itiraf etınekteair. 

Yegane çare 
Rheinische Wesfalische de dıyor ki: 
«A\ ıupa sulhünü muhafaza etmek 

için y.ıpılaca.k en iyi şeyin c.demi mü· 
dahale siyasetinden şaşmamak ve is
panyolları dahilde harbetmekte yalnız 
bırakmak olduğu kanaatini muhafaza 
etmekteyiz.• 

Ro~a:. 26 (A.A.) - Almanyanın Rv· 
ma bL yük elçisi Von Hassel Almam·a 
ya yap.ığı kısa seyahatten bugün dÖn
müş \'e derhal Musolini ile temasa gel· 
mi.ş' ·r. 

Nevyork 26 (A.A.) - Nevyork 
Times gazetesinin Havr muhabirinin 
bildird'ğine göre, buraya lspanyeyı\ 
gitmek üzere, sahte lspanyol p~saport 
larını harnil Amerikan gönüllüleri gel· 
mekte berdevamdır. States Lines kum· 
panya!':ında çalışan bir memurun söy
lediğine göre dün Presindent Rossvelt 

Ankarad3 top1anan su iş:eri 
müdürleri tetkiklere 

başi;- dı lar 
Ankara. 26 (Hususi) - 1 1 milyon -

luk büyük .su projesinin tahnkkuku c:t 
rafındaki çalışmalara devam olunmnk 
tadır. Naf.ia Vekaleti, vilayf~tlerdc bu· 
lunan bütün su illieri müdür!crm: şeh
rimize davet etmiş ve bu mUdürierdl!n 
ckserisi gelmiştir. Müdürler su ışleri u
mum müdürlüğünde büyük su faali~e 
tı için yapılacak etüt ve işierini miiş· 
tereken tetkike başlamışlar \'e malze· 
me vaziyeti ile etüt postalarının çalış
ma şekillerini tesbite başlamışlardır. 

Hariçte çalışacak etüt postalarma a
it kadro heyeti vekileden çıkmıştır. 

Tayinler yapılmak üzere(h·. Posta· 
lar dört romtakaya ayrılmıştır. Dirinci 
~n~ntaıka: Susığırlık üç posta, Bakırçay 
ıkı posta Manisa dört posta, Bü) ük 
Menderes dört posta. 

İkinci mıntaka: ~dana dört post&, 
Malatya iki posta. 

Üçüncü mıntaka: Sakarya iki posta 

SON POSTA 

\PtSPOft~ ... 
Milli Küme maçları 

bugün ve . yarın 
Ankara ve lzmirde 

yapılacak 
r------ * * ... ------:. 

F eoerbalıçe, Ankara Gücü ve 
Gençlerbirliği ile Ankarada, Be
tildaf ta Üçok Ye Doğansporla 

İmıirde kllJlllapcaklar 

Milli küme şampiyonasının ikinci 
haftası bugün Ankarada Fenerbahçe· 
nin. İzmirde Beşikta~ın oyunlarile de
vam edecektir. 

Pek yorucu olacağını tahmin ettiği
miz bu iki maç seyahat edecek takım· 
larıınız hesabına baızarılınası güç işler 
den sayılmalıdır. 

Daha şampiyonanın başında mevzu
ubahseCtiğimiz bu yorgunluk meselesi 
likin ortalanna doğru ortaya çıkacak· 
tır. 

Fenerbahçenin yapacağı maçlar 
Bugün ve yarın Ankaranın iki kuv

vetli takım'iyle karşılaşacak olan Fener 
bahçe aşağı yukarı formunu kaybet ~ 
rnek üzere olduğu şu sıralarda sıkıntılı 
oyunlar yapacaktır. 

Uzun ve karışık bir mevsım dolayı· 
sile futbolün icap ettirdiği sürat ve çe 
vikliğini kaybeden Fenerbahçe artık 
bütün ümidini takıında yaptığı yeni ta 
di'lata bağlamıştır. 

Uzun seneler yerli yerine koydufr.ı 
oyuncuları oldukları yerden ktpırdat ~ 
marru.ş olan Fenerbahçe bugün artık çii 
rük taraflarını takviyeye katkınağa 
mecbur olduğu için takım eskı ahengi· 
ni bir an kaybedecek ve bu hocalama 
uzun müddet devam edecek olursa Fe 
nemahçe es'ki kuvvetini toplayıncaya 
kadar maalesef bir hayli sarsıntı geçi
recektir. 

Ankaragücü ve Gençlerbirliğine ge
lince: bu iki takımda uzun boylu futbol 
oynamış ve büyük tecrübe sahibi ol -
muş oyuncular bulunmamakla beraber 
genç oyunculardan teşekkül eden An
kara takımları son zamanlarda müsbe: 
netice veren oyunlar göstermektedir • 
lar Kendi sahalarından d~arı (.\ıkmamış 
olan bu takımların pek alışık oldukları 
sahadan, ya'bancı bir sahaya geldikieri 
zaman yapacakları oyunu sade biz de· 
ği!, belıKi kendileri bile merak etmektc 
dir ler. 

Ankara takımlarının İstanbui seya
hatleri esnasında Galatasaray, Be§ik
ve Güneş takımlarile yapacaklar! maç 
lar Milli küme oyunlarının en cazib! 
olacaktır. 

İz.miıin, birleşmiş ve bu suretle kuv. 
vetleri bir misli artmış olan k.iüplerile 
ilk ağızda kurbanlık koyun gib~ karızı· 
laşacak ol~n Beşiktaş. bugünkü kuvvet 
li haliyle I:mnirdeki futbolün öiçüsünü 
hepimize tanılmış olacaktır. 

Milli küme oyun1arının en çetin maç 
larile karşı karşıya gelen Beşiktaş, Fe 
nerbahçe ile yaptığı maçtakı muvaffa
kıyetini bu sefer de İzmirde gösterebi
lirse tutmuş olduğu yolu bırakmamak 
için her türlü fedakarlığı yapmaklan 
çeki:nmemelidir. 

Hiç hesapta ve kitapta olmadığı bir 
sıı ada bütün .şöhretl'i oyuncuları bir 
araya toplamak suretiyle birieşivermiş 
olan İzmir takımları öteden ber. İstan
bu·l takımlarına karşı duymu~ olduk -
ları rekabeti bu vesile ile daha güzel 
göstermek imkanına ka vu~tıık lar ı i~ın 
Beşiktaş takımının bugün V\! yarın Iz· 
mirde yapacağı maçları büyük bir dik
katle takip etmek lazımdır. "' 

2..-;;ş::: r-or +' 1~?- (ıo 
Köyden röportajlar 

(Baştarafı 7 inci sayfada) 
- Bir çift öküzü yok, tarlası yok, 

baraba tt yok benim kızı nideceld. demi§. 
Iki sevgili cıölmek var, dönmek yokıt 

demiıler. Dönmemişler ve oğlan kızı bat· 
kasına gitmesin diye öldürmÜf .•• 

Şimdi köy kızları, onun mezarına sol -
muı kır çiçekleri aerpiyor, ve onlar için 
yapılan türküyü söylüyorlarmıt: 

uSöyle Nazlı .öyle 
Dillerin durdu, 
Abmedin kurtunu celdi de 
Seni mi buldu ... n 

Cevdet Yakup ............................................................•. 
Samsun i-ki posta, Kayseri bir posta. 

Dördüncü mıntaka ise, Bursa ovası 
ıs1ahatıdJT. Fen heyeti Türk mühendıs 
leri ve ecnebi mütehassıslarla takviye 
olunacaktır. 
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Aşk yüzünden cinaJet 
(Baştaralı 1 inci saytadnJ \ rini de yatağın içine dikiyoı-!ar. Ve İr-

lıd.ı_r: . 48 ~a!jındadır. Ve inhisarlardan fan da dövünerek kapıya çık\yor : 
suııstımalınden dolayı çıkarıımıştır ve - Kocaımı hırsız öldürdü, diye fer. 
1 000 lira kadar da tazminata mahkum yadı basıyor. 
edilmiştir. 1 Hadise meydana çıkıyor 

Maktul Nurettin kendisine teblıgat Hırsızlık ve cinayet masası memur· 
yapılamasın diye mütemadiyen ev de· ları hadiseye el koyduktan sonra tah
ğiştirmiş ve bu aybaşı da yukarıdaki kikatı derinleştiiriyorlar. Evvela istic
adrese gelmiştir : vap edilen 60 yaşındaki İfakat bazı iti 

Katil, maktul ne zaman tanışıyorlar? raflarda bulunuyor. İrfanın ifadesi de 
Kat-il Ali ile maktul Nurettin tak· bu itıirafı teyit edince, hırsızlık ~üphe

riben bundan altı ay evvel tanışıyor· leri dağılıyor. Ve hadisenin bir aşk yü 
lar. Ali 1336 doğumlu genç bır çocuk- zünden ileri geldiği anlaşılıyor. Ntte • 
tur. Bu derece yaşlı bir adamla bu ka- kim çalW'ldığı iddia edilen Nurettinin 
dar genç bir çocuğun ne şekilde ah· elbiseleri de İrfan tarafından :ıiltenin 
bap oldukları pek anlaşılamıyorsa da, içine dikildiğıi de meydana çıkıyor. 
kati.l Alinıin bilhassa son zamanlarda Bu deliller karşısında hakikatı itiı-a f 
Nuıonill'in daveti üzerine ken<ii evine etmekten başka çare bularnıyan kadın 
girip çıktığı tahakkuk ediyor ve Ali bu lar, yukarıda hadiseyi tafsH ettiğimiz 
ziyaretleri esnasında Nurettınin karısı gibi anlatarak bu işi Alinin yaptığını 
İrfan ile tanışıyor. anlatıyorlar. 

İrfanın annesi İfakat te bu ahbaplı· Za:bıta bunun üzerine Alinin de ar-
ğa göz yumuyor ve bir müddet sonra, kasına düşerecık Aliyi Karagümrükte 
İrfan ile Ali arasında biT gönül mace- Acıçeşmedeki evinde dün gece geç va-
rası başlıyor. kii yakalıyor. Ali itk sorgusunda bü -

Ali İrfaru kocasından Juı.kanıy()r tün hadiseyi itiraf etmiş ve bu işi kıs· 
Aradaki münasebet arttıkça Alınin kançlık saikaslle, İrfanı sevdiği için, 

sevgisi de büyüyor ve Ali yavaş ya\'a!f yaptığını söylemiştir. 

İrfanı kocasından bile kıskanrnağa baş 
lıyor. Nitekim bundn 15 gün kadar ev Kara gün 
velibir .akşam Ali, İfakatin de yanında: CBaştarafı ı inci sayfada) 

- Bu adamı terket, bana gel, yoksa Halkevinde bir ihtifal yapılmış. kara 
ben onu öldüreceğim, diyor. gün elemle anılmıştır. Bu münasebet· 

Cinayet nasıl oluyor ? le bu kara günün tarihçesinı anlatan 
Evvelki gece Ali saat on raddelerin- bir nutuk söylenmiş ve aziz şehitleri

de İrfanı ziyaret ediyor. Beraberce ra- mizin ruh 1 "rı taziz edilmiştir. 
kı i~yorlar. Saat oo ikiye doğru Nu· İhtifale binlerce halk iştirak etmiş·· 
rettin eve geliyor. tir. Hava ha!,if yağışlı olmasına rağmen 

Bu aile bir kat üzerinde iki oda işgal şehitiiidere gidilmiş, çelenkler konul
etmekte<fl'fler. Bir odada İrfan annesi muştur. Bu arada Mustafa Paşa yolun· 
ve ,çocuklarile yatmakta ve N~_rett~n dP. da şehit edilen Fuat Paşa oğlu Reşidin 
karısından ayrı olarak sokak uzerınde- de kabrine çelenk konmuştur. 
ki odada yatmaktadır. Nurettin Alıyi ' 
kendi yattığı odaya davet ediyor. İşte Ankarada Uludağ gecesi 
tam bu sırada cinavet husule geliyor. C)

6 Ali içerde bir müdd~t Nurettin ile ağız .. Ankara, .- > _(l~ususi) - Burada 
kavgası ettikten, sonra harnil olduğu yuksek tahsıllerını yapmakta olan 
kama ıile Nureddinin göğsünden, sol bl Bursalı gençler bu sene Ankara Hal· 
leğinden ve diğer altı yerinden vura- kevinde bir Uludağ gecesi yapmaya 
rak öldürüyor. Ve sonra da Nureddini karar vermişlerdir. Bunun için zengin 
sürüıkleyere'k odadan çıkarıyor, ve mer bir program hazırlanmıştır. 
diıvenlerden indirerek bahçeye bırakı
yor: 

Cinayeti nasıl gizlemek istiyQrlar ? 
Bu işler görüldükten sonra AI: İrfa

na: 

- Bu dnayeti senin için işledim. be 
n:i kurtar diyor ve kaçıyor. 
. Hadisey~ esrarengizlik katmak için 
lfakat ve Irfan bazı tedbirler dü~ünü
yorlar. Evvela, cinayetin bir hırsız tara 
fından yapıldığını zannettirmek için, 
zemin katındaki çorap makinesini so
faya çıkarıyorlar. Nurettinin elbisele-

Romanya Ordusu için 
Çekos!ovakyaya 
Siparişler yapıldı 

Prague 2 6- T ataresko - Hodza a· 
rasındaki görüş01elerden sonra neşre· 
dilmiş olan tebliğde Romanya ordusu 
hesab~a Çekoslovakyaya yapılmış o· 
lan siparişlere müteallik bir İtilafna
me imzalamış oldukları tasrih edil· 
mektedir. 

İstanbul Dördüncü lcra Memurlu
ğundan: 

İsınail Niısretin taaarrufunda olup Emniyet Sandıiına birioc:i derecede ipotek 
olan ve bey' eti umumiyesine ( 11800) lira kıymet takdir edilen Beyoflunda F eri
köy mahallesinin Beyoilu Büyükdere ehlivukuf raporuna cöre Şifli Büyükdere 
caddesinde eski 131 yeni 222 No. lu bir kircir evia salılınuma karar verilmittir. 
Me:ı:kur evin hududu bir tarafı Paris Sefiri Mürnin pqa banesi, bir tarafı Kirkor 

~ia hanesi bir tarafı Hüsnü hanesi ve tarafı rabü yol ile mabduttur. Evsafı: Gay
runenkulde elektrik, bavqazı ve terkos te1isatı olup bina muntazam ve kirgirdir. 
Bahçede meyva ağaçlan ve bir kuyu VU'dır. Kapıdan ciritdikte karoaimen bir an
tre ve diğer bir kapı bir oda karosimen bir~atlık iki kiler bir oda zemin katında bir 
koridor Üzerinde kazanı olan bir çamafU'lık ve kalorifer kazanı bir kiler amiai 

renidi çini bir mutfak bir mualuk bir beli bir merdiven alb. Birinci katta: Mermer 
tnerdivenle çıiQJan bir beli merdiven batmda iki oda bir beli ikinci katta merdi
ve.ı alıtap olup iki oda zemini menner tenuesifonlu bir hamam ve oduı. 3iincÜ 

katanda iki sandık oduı cephede zemini çinko bir taru ve merdiven batıada bir 
heli vardır. Garaj kircirolup üzerinde bir sofa bir oda vard... Sahuı umum me-

sahası 295 m2 olup bundan 91 m2 bina ve 34 m2 caraj zemini olup kalan 170 
m2 bab~dir. İibu cayrimenkul tapu kaydı mudbince tamamı •çık arttırmaya 
vaz'ed:L.....· ,. 

uın1f.ır. 

~ "indir. An.ırmaya iftirak edecek m~erileı\:n lnymeti mulıamme· 
nenaı % 7 ,S niabe~e pey akçes1 veya milli bir bankanın teminat mektubunu 
baınil olmalan icap eder. Müterakim verci, tanı:ifat, tenviriye ve vakıf borçlar• 

~orçluya aittir. Arttırma tartnamesi 22/ 3 / 937 taralıine müsadif pazartesi güni.i da
ırede mahaUi mahsusuna tafik edileeektir.Birinci arttınnası 10/ 5 / 937 taribine mü· 
ıadif Pazartesi cünü dairemizde aaat 14 den ı& ya lıı:adar icra edilecek. Birinci 

arthrmada bedel, kıymeti muhammenenino/o 75 ini bulduğu takdirde üstte bırakı
lır. Alui :akdirde Son arttırmanın taahhüdü baki kalmak Üzere arttırma · ıs cün 
daha temdid edilerek 25/ 5 / 937 tarihine müaadif salı günü saat ı4 den ı6 ya 

kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıranın iittünde bıra~ 
kılacaktır. 2004 numaralı İcra ve lflas kanununun 126 ıncı maddeaine tevfikan 

~aktan tapu sicillenle sabit olmayan ipoteldi alacakları. diğer alikadaranın ve ir· 
tıfak hakkı sahiplerinin bu baklarını ve busu1ile faiz ve ma1arife dair olan iddia· 
larını ilan tarihinden itibaren 20 ıün :zarfında evraka müsbiteh:rile birlikte daire-

mize bildirmeleri la:ı:ımdır. Aksi takdirde baklan tapu sicillerile sabit olmayanTıtr 
•~t.ıt bedelinin paylatmuandan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tart· 
zifıyeden ve delli.liyeden ibaret olan belediye rüsumu ve vakaf icare•i bedeli rnü -
zay~deden tenzil olunur. 20 senelik vakıf icareai tavizi müıteriye aittir. Daha fazla 
malumat almak istiyenleria 936/2ı39 Numaralı dosyada mevcud evrak ve rrı• -
ballen baci% ve takdiri kıymet raporunu cörüp aniayacakları ilin olunur. (ıto ı) 



1 oyunlar eğlenceler 1 
Güzel bir eğlence 

«A» noktasına kaleminizi koyunuz. 

Kaleminizi hiç kaldırmadan <<.Bn nok· 

tasına kadar gelebilirsiniz. Bir kere 

tecrübe edin bakalım yapabilecek mi • 

einiz~ . "' . 
Bir oyun daha 

- Üç beşten bir yirm.:. beş çıkarsa 
yüz kalır. 

Gene uğraşacaklar, fakat gene bula · 
mıyacaklardır. Siz bir kağıt alır yazar· 
smız: 

sxsxs-25=ıoo 

Beş, beŞle zarbedi1ince yırmi beş 
eder. Bir daha beşle zarbcdilince de 
yüz yirmi beş. Yüz yirmi beşten yirmı 
beş çıkar, geriye yüz kalır. 

* "' • 
Bir hesap oyun u 

:Arkadaşlarınıza! 

- Bir buçuk, iki buçuk daha kaç 
eder? 

Diye sorunuz. 
-Dört! 
Diyeceklerdir. Siz o zaman: 
- Bilemediniz! dersiniz, bir buçuk, 

iki buçuk daha, yani bir tane buçukla 
iki tane buçuk daha bir buçuk eder. 

Ressam Sağkol arncasile birlikte o· 
tururdu. Amcasının odasında güzel bir 
vazo vardı. Onu bir kaç defa istemiş: 

- Şu vazoyu versen de amca oda· 
ma götürüp koysam. 

Demişti. Fakat amcası razı olmamış 
vazoyu vermemişti. 

Sağkol düşündü. Vazoyu almanın 
çaresi acaba yok muydu.? 

- Buldum, dedi, vazoyu almanın 
çaresini buldum. 

Boyalarını aldı. Amcası yokken arn
casının odasına girdi. Vazonun üzeri· 

ay Cafcaf1n baş1na gelenler 
Bay Cafcaf çok zengin, aynı zaman· ı 1 Çıngırak sesini duyar duymaz ienc 

da da çok hasisti. Hasisliği yüzünden kızdı ı 
evlenmemişti. Evine hizmetci almazdı. - Tekrar mı dilenci, zannetmem, 
Yalnız evlerinin, apartımanlarının ki· ama bir bakayım. Gene çıngırağı eski· 
rasını toplamak için ayda bir iki kere tiyorlar. 
sokağa çıkar, diğer zamanlarda evinin Pencereôen baktı. Bu eeferki de bir 
işlerile uğraşırdı. Hele fıkaraya yar • dilenci idi. Kapının önünde durmuş, 
dım ettiğini gören olmamıştı: bekliyordu: 

-Ne diye şundan, bundan para is· tü, bay Cafcafı görmiyordu. Onun da -Tam sırası, dedi, bunun da payı· 
terler, derdi, onlar da benim gibi mal· istediği bu idi. Ayağını kaldırdı. Olan· nı vereyım. 
larının mülklerinin geliri ile yaşaınn • ca hızı'le _ıilencı'ye b'ır tekme vurdu·. M _ı ) d · d' G k o eraiven er en ın ı. ene ar a ka· 
lar. -Al, dedi, bunu istemiye gelmiş • pıdan sokağa çıktı. Bu dilencinin de 

Ve bunu söyledikten sonra göbeği· tinl Deg~ı·ı mı''\ Dı'lencinın· canı yan • k d ük A k I 
r ar ası ön·· tü. yağını a dırdı. Ve 

ni şişire şişire kah kah gülerdi. mıştı, fakat hiç sesini çıkarmadı. Gitti. 
Bir gün gene evinde oturmuş, bir Içinden: 

hafta evvel nasılsa beş kurut verip al· 
dığı gazeteyi belki beşinci defa yeni 
baştan okuyordu. Bu sırada dring, 

- Ben de aana gösteririm. 
Diyordu. Dilenci etrafı dolaştı. Bir 

çöplükte bazı şeyler gözüne ilişti. 
Eski bir demir fıçı, bir çömlek, bir 

somya yayı, ve bir eski, çok eski pal
to. 

- Işte, dedi, bunlar işime yarar. 
Demir fıçıyı tersine çevirdi. Üstüne 

soroya yayını koydu. Çömleği somya 
yayının üzerine, onun da üzerine ba • 
şındaki şapkasını geçirdi. Fıçıya pal • 

dring kapının çıngırağı çalındı .. 
Cafcaf hiddetlendi: 

Bay' to yu da giydirdi. Bu halde adeta bir 
dilenciye benzemişti. Olduğu gibi yük
lenip bay Cafcafın kapısı önüne gitti. 
Onu kapının önüne bıraktı ve çıngı· 

- Gene çıngırağı çalıyorlar. Çıngı· 
rak eskiyar. 

Pencereden baktı: Kapıda bir di 
lenci duruyordu. 

• rağı çaldı. 

- Ben şimdi sana gösteririm. 
Merdivenleri indi. Inerken kendi 

kendine konuşuyordu: 
- Boş yere yürümekten hem halı· 

ları eskitiyorum, hem de ayakkabıla • 
rım eskiyor. O dilenciye bir oyun oy • 
nıyayım ki içim ra· 
hat etsin 1 

Evin arkasında 

bir kapı daha vardı. 
O kapıdan çıktı. E
vin yanından do • 
laşıp öndeki kapıya 
yaklaştı. Dilenci • 
nin arkası dönük • 

Bu sırada bay Cafcaf odasında otur· 
muş dilenciye vurduğu tekmenin zev
kile düşünüyordu : 

- Ne iyi ettim de vurdum, diyor· 
du, bir daha buraya gelmiye cesaret e· 
demez. Bunların hepsine böyle yap -
malı ki akılları başlarına gelsin. 

Gölgesite boks eden adamın hikayesi 

biraz evvel vurduğu dilenciye vurdu • 

ğundan daha hızlı bir tekme vurdu. Di· 

me vurduğu ayağı çok acımıştı. Acı • 
nın hızile bu sefer yumruğunu kaldır· 
dı : 

- Senin kafanı ezerim 1 
Diye başına bir yumruk indirdi. Eli 

de ayağından çok acımıştı. Acile elini 

birdenbire kaldırdı. O yumruk vurun· 

ca şapkanın altındaki çömlek yayı sı · 

kıştırmıştı .Elini kaldırmasile yay bo
şaJ1dı ve çömlek hızla yukarı doğru 

fırlayıp bay Cafcafın çenesine öyle bir 
çarptı ki bay Caf -
caf can acısı jçin -

de yere yuvarlan • 

dı. Biraz evvel tek

me yiyen fakir di • 

lenci bu hale gül • 

rnekten katılıyor -
du. 

Burnunu duvara çaıptı. Yere düştü ve rüya gördü. 

ne boyayla bazı çizgiler yapıp vazoyu 
çatlamış gibi gösterdi. AmcC}sı odaya 
geldiği zaman birdenbire .şaşırdı: 

- Eyvah vazo çatlamış. 

Sağkol izah etti: 

- Kedi zıplamış, kırmış. Yazık 
oldu. 

Sağkol vazoyu aldı odadan çıktı se
vinç içinde idi. 
-Şimdi bunu odama götürür. ls • 

lak bezle boyalarını ailerim. Vazo 
yepyeni ortaya çıkar. 

Sevinçle merdivenlerden koşa koşa 
iniyordu. Birdenbire ayağı kaydı ve 
yüzü koyan merdivenden aşağı kaydı. 
Elinden vazo da fırladı ve parça par· 
ça oldu. 

Çocuk elinde 

sepet tavuklara 

yem veriyor. Şim -

di bu resmi kesin . 

Resmi resimdeki 

eşyaya uygun dü • 

şecek renklerle gü

zelce boyayın ve bi 

ze gönderin. Iyi bo· 

yayanlardan bir ki· 

şiye bir futbol to • 

pu, bir kişiye bir 

kilo çikolata ve bun 

dan başka diğer 

~üz kişiye de ayrı • 

ca hediyeler vere -

ceğiz. Size bu ara

da bir de müjde ve· 

~~n 

. ı=,-~ 

Aluminyum madeni 

Aluminyum nasıl bir madendir ti)ı 
lirsiniz değil mi? Bir çoklarımızm d
lerinde bu madenden yapılmış tenc&e 
reler, sahanlar, kaşıklar; çatallar va& 
dır. Aluminyum diğer madeniere naz&. 
ran çok hafiftir. 

Geçen asrın sonuna kadar alumin • 
yum bilinmiyordu. Ancak bu asır!& 
ortaya çıktı. 1929 senesinde dünyanıli 
bir senede kullandığı aluminyumun .. 
ğırlığı 2761000 tona çıknu§tı. Ve 193_j 
senesinde ise bu mikdar biraz daha arı. 
tı ve 350)000 tona çıktı. 

Aluminyumun ·bu kadar fazla ku!Iı
nılmasının başlıca sebebi tayyarelerlıl 
bir çok kısımlarının bu madenden ya • 
pılmış olmasıdır. Hatta denebilir ]d 
aluminyum madeni kC§fedilmemiş ot .. 
saydı, tayyare yapmak pek güçleşir y' 
tayyareler bugünkü kadar tekamOl 
edemezdi. 

••• 1 

Yetmiş bin liralık kalem 
1865 senesinde Amerika Reisicum • 

huru olan Abra -
ham Linkoln sa· 
pı abanoz ağacın· 
dan olan bir ka • 
lemle zenci esa • 
retinin ilgası ka
rarını imzalamış· 

tı. 

Seneler geçti. 
Bu kalemi bizim paramızla yet:rnıt 
bin liraya bir kolieksiyon meraklw 
Vilyam isminde birinden satın aldıı, 
Bu haber Amerikada duyulunca Prif • 
tar isimli bir kadın kolleksiyoncunun 
bir çok para vererek satın aldığı kal .. 
min taklit olduğunu asıl !kalemin keq. 
disinde bulunduğu ve kalemin büyüll 
annesme lk:ilemlle !kaTan imzalıyatı 
reisicumhurun karısının vermiş olda
ğunu iddia etti. Kalemi satan ViJyam 
da kendisinin hakiki1 diğerinin tak.l.ij 
olduğunu söyledi. Viiyamdan ka1em1 
satın alan kolleksiyoncu işin hakika • 
tini meydana çıkaracağa beş biu Ura 
vermeyi vadetti. ............................................................... 

15 Lira - 10 Lira 
Veya bu değerde hediyeler ver. 

diğimiz bilmecemizin talihlileri 
isimlerini pazartesi giinkü sayımız• 
da göreceklerdir. 

- Evet yazık. Artık kaldırıp çöpr 
liiğe atmaktan başka yapacak hiç bir 
şey kalmadı. 

- Sen zahmet etme amcacığım, 
ben atarım. 

Hilekarlıkla vazoyu elde etmek :is
temişti ama. Hak yerini bulmuştu. Va· 
zo bu sefer halcikaten kırılmıştı. 

reyim. Sizin için yeni ve çok güze! hediyeler hazırlamakla meşgulüz. Az za· 
man sonra bu hediyelerin neler olduğunu ilan edeceğiz. Ne kadar beğene • 
cek ve sevineceksiniz. 
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Beğendiğiniz ka dm ve erkek tipleri nedir? 
-36-

Eğlenmek için aranacak kadın 
lipi başka, evlenmek için ara
nacak kadın tipi gene başkadır 
Muhayyelemdeki kadın: 
1 - Çehre: Mütebessim ve boyasız 
2 - Tabiat: Uysal. 
3- Bilsi: Bir ev müdiresi olacak ka· 

dar. 
1 - Maddi güzellikler ne kadar ef

Her cevap yollıyan 
okuyucuya hediye 
verilecek, neticede 

en güzel cevap 
sahibi 50, ikinci 25, 

üçüncü 10 lira 
mükafat alacaklar 

ı 

sanevi olursa olsun sahibine muvakkat dm, ister sarışın, ister esmer veya kum 
bir mısafird ·r. Gözlerinden iffet, saf· ral olsun, en çok beğenilen bir kadın 
fet, harniyet akan; dudaklarında tebes- tipidir. 
slim eksik olmıyan, sıhbatli \'C boyasız, Lüleburgaz P. T. T . memuru Bay Edip 
tertemiz bir yüzdeki güzellik ise laye· vasıtasne Mehmet Sözer 
muttur. Eğlenmek içın birincb i, evlen· - 38 -
.rnek iç·n ikincisi ~ayanı tercih değil mi? Erkek herşeyden evvel izzeti 

2 - Mpktesit, vefakar, hüsnü niyet 
ve rera~u ncfis sanibi , biraz da uy- Nefse hürmet etmesini 
sal olmalıdır. Ancak uysallığı Ahfeşin bilmelidir 

Sayın teyze; 

Tabiat: Kudretli ve sağlam karak -
terli, an1ay~ kabiliyeti fazla, hislerin· 
den ziyade karasiyle hareket eden, ü
rata vamuyan tahakküm, idareci, meş 
gul etmesini bilen, az ve özlü konuşan, 
yuvasını saadetle bezendiren, hürmet
kar, bütün bu vasıfların üstünde h iç 
kimsenin önünd-e eğilınıyen mağrur bir 
baş. 

Meslek: Yük,;ek kültürlü, derin bil· 
gili, mevki sahibi, olgun, vazifesever 
olmalıdır. 

(Son Posta - S:ı.rlh adrestnlzl b!ldlrln 
bediyenizi yollaynlıml ' 
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Huyu ve ahlak• temiz kadından 
hiçbir vakit btk1lmaz 

. Hayatta ıtahayyül ettiğ;inı genç kız 
tipi şudur: ' 

Orta boylu, zarif vücutW, esmer yüz 
,tü, orta derecede bir bilgi sahibi. Sun'i 
güzellikie olanları hiç sevmem. 

Senel;rden beri; Son Postaya can. Mühayyel genç kızda aradığım en 

İthalat serheslisini teıııin için yeniden 
geniş tetkikler yapılıyor 

İktısat ve Maliye vekfUetıerl mUştereken 
IthaHitın tamamiyle serbestısı ıçın evvelce 
yenı ithaliit rejimi ile atılmış olan adımı da-
ha ziyade tevsl maksadile etütler yaplırmak
tadırlar. Her Iki vek~lettcn seçilen birer he
yet bu 1şle meşgul olmaktadır .. s:ınayl umum 
miıdürü Reşat yakında İstanbula gelecek-
tır. Umum müdür burada kalrtı~ı müddet 
zarfında ithalat rejiminin genişletilmesi Için 
1lnkll.nlnr arayacak, nHi.kadarlarla temaslar 
yapacaktır. Yılbaşından itibaren tatbik mev 
kll.ne konan yeni rejimin faydaları etrafın
da da alAkadar makamlar taratındn tetklk
lcr yapılmakta, raporlar hazırlnnmaktadır. 

Ticaret Odası Paris kongresine 

çağırıldı 

İstanbul Ticaret odasına merkez! Fransa
da bulunan beynelmllel mübadeill.tı tlcnrlye 
komitesi tarafından bir mektup gelmiştir. 

Bu mektupta, 22 Mayısta nçıla-::ak Paris bey 
nelmllel sergisi müno.sebctlyle kl)mlte kon-
gresini bu haftaya blr isabet ettlrereı.. Pariste 
topl:ınacaktır. İstanbul Ticaret odası da da
vet olunmaktadır. 

Kongre Fransız Relslcumhurunun huzuru 
lle Fransa Harlciye Nazırı tarafında.n açıla
caktır. Ticaret odası bu davet etrafında tet-

İSTAı."lBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

kikat yapacak, yaptı~ı tetklklerl ve :Iştirak 
1mkfmlarını Parise bildirecektir. 

İnhisarların yedi aylık geliri 
İnhisarlar Umum Müdürlü~ü ı936 J1ll Ha 

ziran başından Kll.nunuevvel sonuna kadar 
şamil olmak üzere blr Istatistik netretml§tlr 
Bu lştatlstlklere göre yedi ay l~lnde umuml 
varldat 24,937,000 liradır k1 geçen seneye na 
zaran bu mikdar ı ,844,000 llra fazladır. Tü 
tünden 23,978,000 lira, baruttan ı,626,000 ll 
ra, tuzdan 3,753,000 lira, somndan !,070,000 
Ura, sar ıspirtodan 576,000 lira, rakıdan 
1,579,000 lira, şaraptan, 153,000 Ura, hr&sılat 
elde edllmlştlr. Şarap fiyatıarı tenzU edlldlk 
ten sonra satış mikdnrı iki mlsll artmıştır 
Konyaktan 113,000 llrn, Jikörden 68,000 lira 
muhtelif içkilerden 69,000 llra varldat temin 
edilmiştir. 

Zahireciler Ankaraya bir hey'et 
gönderdiler 

Almanyadaki bloke paralar Için İstanbul 
zahlrecilerl Ankaraya blr heyet yollamışlar
dır. Heyet VekiUetıe temaslar yaparak ınüş
kül vazlyete girdiklerini neri sürecek, b1r !or 
mül bulunmasını isteyecektlr. 

Kepek takasa tabi 
ingiltereye ihracat yapan tüccarlar, kul 

yemi ve darı gibi kepeğln de hususl takasa 
tflbl olup olmıyacağını sormuşlarciL İktısat 
Vek1Uetı İngiltere lle yapmış oldulu konuş
mada tesbit edllen esasa göre kepet. Ihra
catı da h~si takasa mevzu teşkil edecektir. 

keçisi gibi kocasının her söylediğine 
baş sallıyacak kadar değil. Bir kadın· 
<!a vekar ve şuurlu bir gurur olmalı; 
icabında sükut etmesini bildiğj gibi, 
cinsiyetine has bir şekilde kendi ben
liğine hürmet ettirmesini de bilmeli· 
dir. Hem zevcinden, büyük hürmet ve 
muhabbet gördüğü halde şimarmıya -
cak kadar iptidai terbiyeye sahip bir 
kadınla evlencne ne mutlu! 

d~ baglı, yazılarınızı zevkle okuyan ,mühim şey huy ve ahlak güzeJliğidir. 
bır geı:ç kızım. . . . . .. .. Güzel bir genç kız insanı çok çabuk tat 26/3/937 

.. A.~ıgınız a~e~ cıdden ıy~ bır duşu· min eder. Fakat huyu ve ahUtkı tcmız I-==--=--====FİA==TLAR==~--o-=c=--1 
japonyaya her yıl 100 bin ton 

tuz vereceğiz 
nuşun mahsulud~r. Gençilerın kafala • bir .genç kızdan hiç bir zaman bıkılmaz 
rında. ve kalplerınde yaşayan muhay. Huy ve ahlak güzelliği her güzelliğin C 1 N S 1 1 Aşattı 
ye1 tıpler bu suretle aydınlanmış ola· üstündedir. -------- K. P. 

6 ıs 
6 10 
405 
soo 
4 2S 
1 ıs 

Yu kan 

K. P. 
6 25 
000 
420 

Bir müddet evvel tuz almak üzere Zapon-

ı 
yadan Türklyeye gelen heyet vaz1tealnl bl
tlrmiştir. Japonya bizden her sene ıoo bin ton 
tuz mübayaa edecektir. İzmir elvanncia ye
niden kurulan tuz fabrikası cilnde tO ton 
mutbak, ıo ton sofra tuzu Imal etmettedlr. 

caktır. Şl~li Pnngaıtı Şahan kıraatlıanesi 

3 -Ben tabia.t kanun1arının mürni
ni olduğum için kadının kendi yuvası 
iş'lerinden başka sahada çalışınasma 
asla taraftar değilim. Bunun için de ya 
şayacağı muhiti içtimaiyede gülünç 
olmıyacak, evini ve kocasını idare edc· 
bilecek ve nihayet mensup olduğu aile 
seviyesinde bir çocuk yetiştirecek ka
dar bilgi ve iktidar sahibi bir kadın 
benim için alimiküldür. 

Evvela tereddüt ettim, muhayyelem altında çlçekçi Ali Nacl 
deki erkeği süsliyerek mi yazayım, yok 
sa olduğu gibi mi? Beynimi kurcalayan ! 
birçok istifhamlardan sonra nihayet fi 
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Yüksek tahsilli kadm istemem 
kirlerimi açıkça bildinneğe karar ver. 24 yaşındayım. Bu yaşa gelinceyE ka 
dim. dar her yıl hayalimde tasarladığım tip 
Şimdi sorgularımza ce\·ap vereyim: ,ler değişiklik göstermiştir. En son üze
l - Tahayyül ettiğim erkek herşey· rinde ısrarla durduğum kadın tıpi şu· 

den evvel izzeti nefse hürmet etmesini dur: 

Bu aradığıını bulmadım, bulamadım, 
ne dersin, Karacashmet mezarlığından 
mı soralun reyzeciğim. 

bilmelidir. Vücut: Uzun boy, kuvvetli Orta boylu, tatlı esmer, kısmen mü
bünye, esmer ten, sert ve keskin hat· devver .daima .gülen bir çehre, siyah 
lar. dalgalı saçlar, koyu, hayallerin doldu· 

Kırklık bekıirlarctan A. D. M. H. 
(Adres ve ısminin neşrlnl ısternemiştır 

Adresi ldarehanemlzde mahruzdur) 

r--------------·~ ramıyacağı kadar derin siynh gözler, 

H d 
1 mevzun bir vücut, ş~man olmamasını 

e iyelerİmiz temenni ederim. Zeki ve hassas olma· 
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''Fevkalade güzel kadm erkek 

için tehlikelidir, 
Kadının en mühim meziyeti ahliıkı· 

aır. Bir kadın çchresinin fe.vkalade gü· 
zelliği bir erkek için daima tehl!keli
dir. Durgun, dedikoducu, k:slmnç, uka 
la, boşboğaz, hırçın kadınlar erkeği bık 
tırır. 

Çok uysal, hoppa, tuvalet ve zevke 
meftun, gururlu, azameBi kadınlardan 
da korkulur. 

Dünkü 31 • 35 numaralı cevap1arı 
göndeı:eıı okuyucularımızın h~di -
yeleri çay fincanı, dolma kurşun 
kalem, kol düğmesi, vazo olarak se· 
çilmiştir. 

Bunlardan İs tan bul dış ın • 
da bulunan okuyucuların hediyele· 
ri posta ile adreslerine derhal gön
derilmiştir. İstanbulda' bulunan o· 
kuyucuların da idarehanemize ge. 
lip hediyelerini almaları lazımdır. 
Hediyeleri ayrılm~tır. Kendilerini 
bekliyoruz. Pazardan başka hergün 
müracaat edilebilir. 

Samimi, dürüst, temiz kalpli, müteva 
zi, ciddi, terbiyeli, şen tabiatli ve bil· Hediyelerini idarehanemizden ala 
gisi orta derecede, ev işleri!e alakadar cak okuyucularımızın yanlarında 
olan ve yetiştireceği n~le tam bir ana hüviyetlerini isbat edecek bir vesika 

1 bulundurmalannı rica ederiz. 
şefakati ve samimiyetiyle bağlanan ka •_..;;.;;,;.;,;.;..;.;....;.;.;...__;..;..;,.,;;;;.;,;;..:;.:.;;;;;..~::.:.:.:::.:_ _ _..! 

Milli roman No. 22 

ah başina! 
Bürhan Cahit l 

Dün cephelerde alınlarının akı okumasına devam etti: 
ile büyük bir milletin şerefi uğ· « Bu düşüneerne senin de iştira~ 
Tuna çarpışacak silahşörler bugün. edeceğinde şüphe yoktur, cünkü akıllı 
taşıdıkları üniformanın asaleti - bir kızsın. Bunun için senin yarınki 
ni korumak ıçın onu gardirop - sıkıntılı hayatını gösterıneyi kendıme 
larında saklamayı tercih ediyorlar. bir vazife bilirim. 
~ünkü galiplerin kararı ve hükmü bu· Bu meçhul vaziyet içinde senin 0 

nu icap ettiriyor. Söylendiğırıe göre bir kaç günlük rüyadan nasıl ayılıp 
Avrupalılar b1ı:e ancak mahdut bir uyandığını gözümün Önüne getirdik· 
asker kuvvetı bırakacaklar. Bu elim çe içim sızlıyor .. 
\-'aziyette genç bir zabitin istikbaline Güzel Nilüfer.. etrafında gittikçe 
kuvvetle ve emniyetle bakmasına im - daralan tehlike çemberinin seni büsbü· 
kan var mıdır. Bunu teessürle görüyo.- tün sarmasından korkmalısın. Bu çem
ve yazıyorum. Ve seni düşünerek ya- berde sıkışıp kaldığın gün her ümit 
zıyorum. >> bitmiştir. 

Yüzbaşı Fikret içini çekti: Benim bildiğim Nilüfer yaşamağa. 
- Sersem züppe, Türk zabitinin, Hem de yüksek bir hayat içinde mes·

Türk askerinin yalnız üniformasının ut yaşamağa layiktir. 
şerefini değil, toprağının şerefini de Mesleği dolayısite kendi hayatını 
kurtarmak için ölmesini bilecek kadar emniyete almakta müşkulat çekecek 
merd olduğunu kestiremiyor. Vay bir gence hayatını bağışladığın gün ne 

ıidi ileriyi gören menşer vay.. olacak) 
Ve acı bir kahkaha attıktan tonra Senin gibi ~ıezmeğe, giyinmeğe, süs· 

. sı matluptur. 
Pek yüksek tahsili olmasını arzu et

mem. Çünkü, geçen gün1crin samirniye 
tinden istifnde ederek bana öğretmen. 
li'k etmeğe kalkacağından korkarım. Or 
ta ıtahsiHi olursa daha muvafıktır. 

Çorlu A. Y. 
(Adres ve ismi idarehanemtzde 
pnpznrq:euı 

,,..,_.... ·-··-· ·- . - .............. ,.. .... .--~ 

~RADYO~ 
MERAKLlLARI 1 

Bugün çıkan 

RADYO PROGRAMI 
mccmuıısını muhakkak okuyuııuz. 

....,j 

lenmeye ve her güzel kadının hakkı o· 
l,ın temiz, cazibeli rahat bir hayata la
yik olan genç kızı omuz başına henüz 
ilk yıldızı ili:, tiren bir genç mee'ut ede· 
bilecek mi? 

Onu küçük gördüğüm için değil, fa
kat bir hakikati söyleyip sana bir mik· 
yası göstermek için kaydedeyim ki ya· 
zıhanemde çalıştırdığım iki gence se· 
nin müstakbel nişanlının aldığı maa· 
şın iki mislini veriyorum. Ve böyle 
iken bu gençler evlenmeyi kendileri 
için daha çok uzak bir hayal olarak te
lakki ediyorlar. 

Haklıdırlar. 
Çünkü evlenecek bir erkek herşey

den evvel evleneceği kadının saadeti· 
ni ve hayatını üzerine almış demektir. 
Bu mes'uliyetli vazifeyi kuru aşk ma· 
sallarile ödemeye imkan var mıdır} 

Bu gençler biliyorlar ki bugünün ka
dınım mes·ut etmek kolay değildir. 
Güzel bir vücudü kışın soğuklarından 
muhafaza edecek kürkün en aşağı üç, 
dört yüz lira olduğunu düşlinen bir 
genç bunu temin edemiyeceğini hatır
layınca elbette başkalarının verebile • 

ceği saadetten alacağı kızı mahrum et· 
mez, bu böyledir. . 

Hayatı yalnız sevclanın, aşkın rüyalı 
gecelerinden ibaret zannetmek abdallık 

Buğday yumu~ak 

Bu~day sert 
Arpa 
Çavdar 
Mısır san 
Barbunya 
Afyon ince 

ıı kaba 
Yapağı Anadol 

ıı Mersın 

Pcynlr beyaz 
Peynir kaşar 

L 

530 
250 
53 
61 
so 
27 

s ' 4 31 , ()() ()() 

590 
00 
ss 30 
00 
00 
30 

GELEN 
-=-==-: ..-: 

Bu~ day 330 Toıı 

Arpa ı :w • 
Çavdar 75 • 
Un 76 • 
Kepek ıs • 
Mısır 90 • 
Susam ' • 
Peynlr beyaz 9 • 
Pamuk 2 .. 

-=· 
GİDEN 

-- · 
Yapa~ı 68 Toıı 

Tirtık 6 • 
Tilki derisi 3590 adet 

Kunduz derısı 252 • 
Zerdeva derls1 49 .. 

DIŞ FİATLAR 

Bu~day : Liverpul 
Bu~day : Şlkago 
Buğday : Vlnlpek 
Arpa : Anvers 
Mısır : Londra 
Keten T. : Londra 
Fındık o. : Hamburg 
Fındık L. : Hamburg 

,_ 

K. S. 
6 69 
6 54 
6 67 
s 53 
3 84 
7 98 

79 
79 

32 
3? 

olur. Her doğan güneş iMana yeni ihti
yaçlar duyur\ır. Her gecenin ferdasın· 
da hayatın maddi yüzü bir iskeletİn 
kadit dişleri gibi' mahmur gözlere sı
rıtıyor. Bunu kimse inkar edemeı. 
Kurşuni pelerini, nikel mahmuzları ile 
bir süslü tavus gibi kapının önünden 
geçen mülazimin bunları düşündüğü

nü zannetmiyorum.>> 

Yüzbaşı Fikret yüzünü buruşturdu 
ve tükürür gibi dudaklarını büzerek 
mırıldandı: 

- Ahlaksız züppe!.. Sinsi sinsi ka

dın aviamasını bildiğin kadar erkek gi
bi namuslu olmasını da bilsen bu kun· 
dakçılığı yapmazsın 1 Saadet i bazirgan 
hesabile ölçersen işte böyle arzuhalci· 
likten kurtulamazsın. Haydi bakalım, 
okuyalım daha ne edebiyat, yapmış. 

Ve mavi kağıtlara ince ince yazıl
mış mektuba devam etti: 

. «Bugün hayat artık maddileşmiş -
tır .. Her şeyde vahidi kıyasi para ol -
muştur. Ve insanlar dört harp yılının 
sefaletinden bıkmışlardır. Yaşamak 
istiyenler, mes·ud olır.dk isti • 
yenler hayat programlarını hisleri • 

le değil, kafalarile hazırlayorlar. Bu 
da pek tabiidir. 

(Arkuı var) 

ı 

icap ettiği zaman bu mikdar ıünde 100 tona 
çıkarılabllınektedlr. İnhisar ldaresl tuıı ihra
catma kolaylık olmak maksadlle Çamalb tuz 
lasında ıoo bin lira sarfederek blr t:uvvel 
muharrlke santralİ yapacaktır. 

İstanbul Borsası kapanış 
fiatları 26-3 - 1937 

PARALAR 

Alış Satış 

ı Sterlln 613.00 619.•10 

ı Dolar l· 124,75 124,75 
20 Fransız Fr. 111.00 114,00 
20 Lirt'~ 120, 125. 
20 Belçika Fr. 80. 84. 

20 Drahml 18.00 22.00 

20 İsviçre Fr. 515. 575. 
20 Leva 20. n. 
ı F1lor1n 63. 66. 

20 Çek kuronu 70. 75. 

ı Avusturya BL 21.00 n.oo 
1 Mark 25. 28. 

ı Zlotl 20. ıı. 

ı Pengil 21, n. 
20 Lev 11,00 14.00 
20 Dinar 48. sı. 

Ruble ()(). OD, 

ı İsveç kuronu 30. S2. 
ı Türk altını 1040 totL 
ı Banknot Os. B . 247, 248.. 

ÇEKLER 

Londra 
Nev-York 
Paris 
Millin o 
Brüksel 
Atina 
cenevre 
So!ya 
Amsterdam 
Prag 
VIyana 
Madrid 
Berlin 
Var§oVa 
Budap~te 

Bükret 
Beigrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

Açılış Kapanış 
617,00 618.00 

0 .79175 0,7902 
17.237S 17.21)15 
15,04 15,0162 
4. 7030 4.6950 

88.57.37 88.a 
3,4750 S,4692 

'64.5056 . 64.4012 
1.4464 1.4«0 < 

22.70 22,6634 
4.2334 4.226S 

11.4667 11.4482 
1.9692 1.9600 
4.0113 4.ı666 

4.1111S 4.00SO 
ı08.26S8 1CIIU9 
34.6840 S4.6275 
2.7186 2.7J.to 

24.65 l-4.69 
3.1434 s.ım 

ES HAM 

Açıl ıl 

Anadolu om. o/o 60 
peşin 23.50 2S.SS 
A. Şm. % 60 vadeli 23.50 2S.SO 
BomonU - Nektar o,o.ı O.ılO 
Aslan çimento 14.45 14,45 

Merkez bankası 00.00 00 00 

İSTİKRAZLAR 

Açılı1 Kapa.ıa, 

Türk borcu I peşin OJ.OJ 00.00 

• • I vadeli ı9.50 J9.SS 

• • II vadeli 18.95 18.95 

TABVlLAT 

Anadolu I pe. 
• I vadell 
• n pe. 
• n Ta. 

Anadolu mıı. pef1 

Açılıt 

41.25 
41.40 
41.25 
41 4f) 
00.0) 

K..paıaıJ 

4J.2S 
41.41) 
(1.2S 
41.41» 

110.00 



27 Mart SON POSTA 
~~~~======~======================~======~~ 

ittilıad ve Terahkide on sene j.a---------
- On üçüncü kısım No. 9 -

MÜTAREKE GÜNlERiNDE iTTiH D VE TERAKKi 
Yazan: Eski Tanin Başmuharrlri Muhittin Birgen j 

İttihat ve Terakki artık tarihi 
rolünü bitirmişti 

nuşup evime döndüğüm günün erte- harekete gelip hücuma başlayınca, her-ı kül, gizli bir mücadelede devanı edebi· 
sinde Merkezi umumiye geldiğim za- kes Ittihat ve Terakki aleyhine döne- 1 lir? Bu fikir, o kadar boş değildir; gü· 
man anlıyorum ki dün gece içtimadan cek, ya hud da pek az taraftan kalacak· n ün· siyasi zaaflarına kapılarak müca
aonra Ittihat ve terakki teşekkülü, ar· tır. deleden vazgeçmek her şeyi yıkın;:ık, 
tık son günlerine gelmiştir. Orta yer- Ittihat VB Terakkinin ortadan acaba, çok hafifçe ve hatta kor~akça 
de iki fikir var; cemiyet veya fırkayı olmıyacak mıdır? 
büsbütün fesh ve tasfiye edip işi kö- çekilmesi lıay1rhd1r Ittihat ve Terakkinin mühim karar· 
k ünden halletmek, yahut onun içinde Bunun için İttihat ve Terakkinin ı lar verrneğe mecbur olduğu hu vahim 
esaslı değişiklikler yaparak~ ismini ve ortadan çekilmesi, belk~ hücurnu ha- günlerde, herkes düşünüyor, arada bir 
programını değiştirmek suretile. mi- fifletmek ve müsademenin ~iddetleri· münakaşalar oluyor; doktoru n biri bı· 
rasını yeni bir teşekküle, İttihat ve ne man i olmak bakımından hayırlıdır. rakıp diğeri alıyor; bazan de. biri bir 
Terakki içinden çıkacak daha yeni, da- Fakat, memlekette temizlik için, irti· tarafta, diğeri başka tarafta, her ikisi 
ha radikal bir harekete maletmek. Itti- caa ve hiyanete karşı mücadele için de birden münakasa ediyorlar. Bu arada . ~ 

hat ve Terakki içinde bu unsur da yok bir kuvvete lüzum var. Acaba Ittihat ben de düşünüyorum; Belki onların 
değildir. Açıktan açığa milli, on 5ene· ve T'erakki içinden çıkacak yeni un • dediklerinde de haklı ve doğru bir ta· 
lik Ittihat ve Terakkiye nisbet le daha surlar bu mücadeleyi yapabilirler mi? raf var? 
çok liberal, içtimai meyilleri itibarile Benim bunda ümidim az oimakla be· (Arkası var) 

Hikagelerl 

BİR ÇİFT DOST 
Yazan: Francis de 1\Iiom'\ıldre Çeviren: Nunillah Ataç 

daha çok radikal olan kuvvetli bir un· raber - insan, bu gibi ahvalde, işin da· .................. - ................ ::.·-··••••••• .. ·--···- ı 

sur İttihat ve T era.kki içinden yetiş- ima iyi tarafını görrneğe meyleder! • IR A [))~O ı 
miştir. Şimdi mütareke ile beraber · belki de böyle bir hareket mümkün ve [] ~ N o ll Pierre Castagnier ile Paul Lermite'in ımaine idi; onu da Pierre ahyor. İ~in asıl 
faaliyete geçmesi lazım gelen unsur,! netice hayırlı olabilir. Kat'i bir şey süy· LJ tanıdıkları arasında sözleri geçti mi, fena ciheti, Pierre'in onu sevdiğinden 
bu unsurdur. Fakat, bu unsur da fert lemeğe imkan yoktur. •• •• muhakkak biri çıkıp: cDostluk dediğin hiç emin değilim. Bana öyle geliyor ki 
fert mevcut olmakla beraber henüz bu En iyisi, işi toplanacak kongrenin l:. U gunk U Pro~ram 

1 

işte böyle olmalı, derdi; sanki bir elin bu izdivaç, sadece para yüzünden ola -
fertler birbirlerine bağlanmı~. yapış • kararına bırakmaktır. lık defa olarak 27 - :\lar~ • 193_7 · Cum:ute i iki parmağı, artık etle kemik olmuş • cak. Ama bir şey söyliy~mem ki

1 
insa-

mış, bir teşekkül halinde, bir araya 11ttihat ve Terakki, kongreye verilecek .. . ISTA~BtlL lar .. » nın nezaketi elvermez! Sıze de çok rica 
Otle ne-ırnatı: j O 1 h d · b ' d ·· d · b eleden h'ç k' 

gelerek, müşterek bir aksiyon yapa - kararı hazırlamış olarak gelmi.ı ve va· 12.30: Plfıkla Türk musııcıcı .. ı2.50: H•nu15. n arın emen aıma ır ara a go· e enm, _u mes _ · 
1 1

mseye 
cak halde değildir. Belki, şahsi l.:ıy - ziyeti kongreye anlatarak kararı ora· 1:1,05: Muhtelif pl:ık neşrl\'atı. rüldükleri doğru idi; birini yalnız bu- bahsetmeyın. Duyuldugunu haber ala-

Aksam n~ riyatı: lıup konıı<:sanız, aradan beı:: dakika (Teç- cak olursam sizi.nle_ bir daha vüz ylize 
metleri itibarile iyi aktörler var. daki insanlara bıraksın 1 1 ~ :ı b " 18,30: PHıkla dans mu~ikist. 19 oo· Şehir Tt mez, hemen ötekinin sözünü açardı. gelrnek bile istemem ... 
Fakta, bunlar henüz ne oynayacak· Kongreyı hakem tayin etmek yatrosu komedi kı .. ını (KUYI1~1Ctıd:ı.. ve iki Bittabi kimse onları şöyle yakından tet· Paul'un bu sırları söylediği ndaının 
ları pJYesi iyi tayin etmişler, ne de kadın Upil. 20,00: Fasıl Saz Heyetı, 20,30: . . H k'k b b"tt b' 'lk . . 1 . C t g . ' 

· k k b' Yavas .. '-·avas. bu fikir taraftar bulu- ömer Rıza tnrafmdan arapça :-öylev 20.45: kik etmek istememıştı. a ı atte, u l a L ı ı~ı mese eyı n~ a nıer ye 
oyun içın en üçü ır prova yapmış- -• Faı:ıl saz heyeti: Saat ayarı. ~J.l5: Orke:.tra. iki arkada~ arasında tam bir müsavat açmak oldu; o da, hiç haberı olmadan, 
Iardır. Bu aktörlerle, milletin karşısına yor. Fakat, u.:ıutmıyayım, bu arada 22.15 ;'Ajans ve borsa haberleri., 22,~0: Plak- \·oktu: Ama ikisi de bunun farkında de- o kadar aziz bir dostunu bedbaht et -
çıkıp tarihin yeni bir sahnesini oyna- iki kişi var ki bu fikirlerio birine de, la sololar, opera ve oper~t parçaları. ~ildi; biri belki dalgıınlığından, ötekı rnek tehlikesine d~üş olduğunu di'ı -
mak için, vakit olııa, hazırlanmak ko· diğerin e de muhaliftirler · Doktor Na· 

5 
•s h b t,.ınıKlıd .. ~· . .. k . 17 10 de valnız özünü düşünür bir adam ol· şünüp çok üzüldü; evlenmekten vaz 

d k B h Ş k
. B 'k' ı ,15: c u er ın ~·ı onumu on,ı·n. . .v • • • • • , . • I . . .· d lm -1 laydır; fakat, vakit dar, hazırlık yap- zım, o tor a aettin a ır. u ı ı H:ıfif ınuzik. 18,40 : Modern miizl..:: tı;arkılar), dugu ıçın ... Bı rı Paul Lermıte; ko] un· geçtı. fıs1eı ın e yanı 1§ oldugunu, 

mak için lıiç vakit yok •.. Bunun için jacobin, bir türlü İttihat ve Terakkinin 19.05' Mektup kutusu. 19,20: Cıı;·haııt hava- dan tutup da: c: Yahu görmüyor mu - geçici bir hevesi derin bir aşk sandı · 
fikirlerde tereddüt var: Ittihat ve Te- dağılmasına ve sahneden çekilmesine l:ırı. 20,30 ; Habt.>rler. 20,45; 06:estra. 21,45: lı sun'! Castagnier ile senin arandaki ğını, fa'kat şimdi işin aslını anladıklan 
rak ki yi fesh edip bırak.mak mı lazım, razı deg· ildirler. Onlara göre, herşey Haberler. zımni dostluk mukavelesi pek bir ta - sonra o kadınla evlenmesi doğru ol nh .. 

BUD,t.PF.S'If' 1 L . b w 'dd" tt' Le 't b 
yokso kongre esnasında bunun adını olduğu gibi kalmalıdır: Ittihat ve Te- 17,30:Kuartet. 19:Muhtelif ~arkılnr, 19,ın.Muh r~flı! .. c: diy~cek 0 sa Paul er~ ıle un_a yac.agını ı ıa_ e .~ .. · rm ı _c u~un ,.u-

d d d 
v• • k b" l rakki, oldu au gibi durmalı; Tanin, ol· telif müzik ha,·aları 20.20: Şiirıer· 20,40:0pe hıç ~"'phesız çok hayret ederdt. O, tabı· zerıne Germaıne ı aldı, arası çok ge~ -

a, programını a egıştırere oy e " ra evi orkestrası. 22: Haberler. :ı2.20: PHık atı iktizası, hayli bedbin adamdı meden kadıncağızı bedbaht ettı; Ger· 
bir zümreye mal etmek mi daha iyi duğu gibi söylemelidir. ne~rlyatı. 23: Çigan orkestrası. N 5: Haber- ve düm•ada hiç bir sev onu memnun maine onun için bir cmemnu ınevvaı. 
olur~ << Bugünkü hükumet İ ttihar ve Te· ler. 

1 
edemezdi. Dostu da İ)l~ndan müteessir· olmaktan çıktıkian sonra hakiki. hali 

Bu fikirlerden birini veya diğerini rakkiye toptan h ücum etmez; fakat, 
16 45: Bernadan ~~:~ 17 35: Pıak neşri-l di ve onu tesliye etmeğe çalışırdı. Mese- ile. yani alelade, biraz da bayağı b!r 

tercih edenler var. Fakat, görüyorum yarınki hükumet bunu yapabilir, di - yatı.' 17,55: Almanyadan nakil. l!l,I5: Brno- 1 la onu en iyi ıokantalara götürüp en kadın olarak gözÜıkmüştü. 
ki kimse, Ittihat ve Terakkiyi büsbü • yorlar; yapsın. İttihat ve Terakki kuv· dan nakil. 20,45: Kısa temsil. 22.20: Plfık neş 1 

nefis yemekleri yedirirdi. Zengin ol - Paul gene o müşterek dosta gitti VC! 

tün ortadan kaldırmaya razı değil. vetle, zorla, kanun hilafına, hi..ıkumet riyatı. 21,35: Orkestra. ,. madığı için de bu Castadnıer'\'e hayli derd döktü: 
h 

ViYANA h ı ' F., • . r-~ . ,. k d b d ı ı 
Kimse Buna kıyamıyor. Onun bir baş· tarafından dağıtılsın. Bundan ir :;;ey . 1 • pa a ıya mal olurdu. akat Lermıt~. - ~rmaıne ın ne a ar u a rı o -18,15: Bach dan parça ar. 18.:ı5: 0pcradnn d w d · ı d d 
ka \'ekilde olsun, fakat, daha yeni, da- çıkmaz. Tanin için de ayni ~ey. Onu haberler. 21.20: Orke!<tra. 23,30· Hnbcrll'r. l lokantanın kapısından çıkarken her sc- ugunu tasavvur e emezsınız. e ı . 
ha genç unsurlar elinde, yaşanıakla da biz değil, hükumet kapatsın! Hü - \'Mt"nY.~ j ferindc şikayet eder ve ~öyle bil §CY· Hem o kadar da ukala ki! Hiç durına -

..ı k 17: Muhtelif bavalnr. 19,10: SN1foni orkcs- leı· sriylenirdi: dan söyleniyor ... Müsrif! boyuna pa • 
d t · · · t bı'r temay"l kumet, bizi '-·akalar, hapse(ler, eser, -evam e mesını ıs eyen u J tra. 21: Muhtelif haval~r. 22: Muntelif mu- _ Bu adamlar bizi kaz gib~ yoluyor! ra harcayım diyor ... Güzelliğine gelin-
var. asar, fakat, ne de olsa mücadele de - zlk parça:.,ı-ı 22,45: Plak neşrlyatı. . d . . d d k Id 1 1 · 

Y k
. p Bız de bu ala gıbi onları zengın etmr. ce, on a a ço a anmışım: {a em gı-

ı:ı rn ı rogram ~ w · . f k d • 
Ittihat ve Terakki hayatta vam eder.>> 

Belki bu da bir fikirdir; bu fikri ınü· 
dafaa eden bu iki doktor, o kadar canlı, 

28 
:uart 193; Paı::u· ~e -~g:.aşıyor~z! _far~ına varmadın mı? bı :ayı, sıs a .enecek ~ald.~. Elbette 
isT • ..._."\RTJl. onumuze getırdıklerı tavuk hay lı kart- farkına varmışsınızdır, gozleı ı de şa!:i: ... 

ötıe n~~riyatı: 

Ittihat ve Terakki, artık kendisi için o kadar ateşli söylüyorlar ki insanın 12,30: Plfıkla Türk musikisi. 12,50: 
yaşayan11yacak tı; ~arap da man!..ar kokuyordu. Hele Uğradığı sukutu hayalin acısını çı -

Hava- kahve, doğrusu kepazelik... Kaynat _ karmak için karısını dövdüğünü bit • 
mış1ar, kaynatmışlar. sonra da sanki tabi itiraf etmiyordu. Halbuki ona kı· 
taze gibi insanın önüne bir getirmeleri yasıya vururdu. Böyle şeylerden hiç 
var ... Bir daha sefere seni ben davet hoşlanmıyan Germaine, daima gördu· 
edeyim. Küçük bir lokanta buldum, öyw ğü yegfıne erkekten, yani Picrrc Cas
le gösteri:-:li değil ama insan orada yedi- lagnier'dcn imdad umdu. 

k b f 'k d h · d e •ledeceg-i d ls. 13,05 Muhtelif Plak neşriyatı. 
hayatta devam etmenin inı imsız ol· u ı re a a zıya e m Y ge-h , Akşam Ne"!ri)atı : 
duğunu anlamıştır. Yalnız, siyaı;et sah- liyor. Memlekette askeri arp durdu· 18,30: Plftkla dans musikisl. 19.3:J: Konfe-
nesinden ne ~ekilde çekilmek daha mü· ğu zaman, hiç olmazsa siy~si bir har- rans: Ordu Saytavı Sı>liın Sırrı Tarcarı IRus 
nasip olacaiYını düsiinüyor. Bu arada bin başlaması lazımdır. Pa_ dış?h·. nıem- musikisi nasıl başladı.! 20.00: ?\1.üzeyyen ve 

n • - b arkadaşları taralınd.ın Türk musikisi VP. 
benim de fikrimi soruyorlar. ı leketin bütiin boynun u sıya~ı ır satı· halk şarkıları. 20,30: Ömer Rııu tarafındaa 

Fakat, bu bahi!'lte fikir beyan etmek :ın korkunç hamlesinin altına ~:wtaca- Arapça söylev. 2~:4.5: Muzaf-~eı·. ve arkadaş-
.. k "ld" . B tc • • d b 1 gı muhakkaktır. Buna karşı mucadele· ları tarafından Tuı k muslkisı -,;e halk ş:ırkı-

muş u ur. unran ıçın e u una n ı 1 . s t ayarı 21 ıs· Ork"··t a ? 2 15 . Aj . k. k?. H' 1 azs . arı. • aa , . , . ....., r . - . . ans 
siyasi vaziyete bir intizan_ı ~ermek la· yı ı m ~apac~ w ıç 

1
° ~ ; a gayr: 1 ve borsa ~aber!eri. 22.30: Pliikla sololar, ope-

zım olmakla beraber ~u ıntızamı ver- meşru bır tarzda dagıtı-mı:;s b.r teşek ra ve opeıet parçaları. 
rnek için Ittihat ve T~rakkide artık ka· = - ~ --
fi bir nüfuz ve kuvvet yoktur. Bir iki 
gün içinde muhalefet ayaklanacak ve 
malum edebiyatı ile İttihat ve Terakki· 
ye snldıracaktır. Onun bu hücumu 
kar~ısında, İttihat ve Terakki, artık 
eskiden olduğu gibi memleketin ma· 
nevi yardımiarına dayanamaz. (;i.inkii 
o unsur da kendisine karşı o eski emni
yetini muhafaza etmiyor. Herkes harp
ten bir başka türlü fenalık görnıiiş ve 
başka türlü ıztırap çekmiştir. lztırabın 
olduğu yerde mantık yoktur. Ha
yatta insanın kendi kendisini temiz bil· 
mesi, yalnız kendini gene kendisinin 

1 

vicdanına knr~ı temiz ve masum hıs • 
setmesi kafi değildir; Herkesin c.ll! onu 
öyle bilmesi lazımdır. Halbuki halk, 
kütle bütün bu harbin fenalıklarından 
dolayı, hatta içinden kimseyi ~yırmak· 
sızm, biiti.in Ittihat ve T erakkiye, top
tan mes'ul tutuyor ve ona artık dar· 
ğındır. Bir iki gün sonra Hürriyet V<" 

h ilaf, saray ve Ingiltere, iyaset: ile 

&, .. 
~"""" " "'''"' ı·oogoooo<.'"" " b"""'" dol•>• "m womlo ç•loş•mo· 

)Ors:ıııır: ışlcrın•ıın 1)1 gıııııcsıııı nasıl ıstC)Cbılırsıııız! Uııutnıa)ıııızki 
bırkaç gecelık U) lusıızluk sı ı i bu hale soı..abılır. 

Bromural -ı<:noıı .. 
sinirleri yatıştırır, U) kıı) u gelıı ir, zararsı1, ksi rı hoş ve emııi) ct lı bi ı ilaç 
olup sıııiıkıııııziıı ~ııkiıııuıııı çal\ kısa bir raıııJııı.la i:ıJc \C bu >3)Cdt· :.ıti 

)Cnıdeıı dinçlc~ıırccck olaıı ıı)kıınıı7ll tcıııiıı cdcı. 

10 vr 20 L.onıptutır>• h~. tur• 
lrrdc rCl~ ~lrrdr rr(r•r ılr q•ılıı. 

Knoll A.·G., kimyevi maddeler fahrıkaları, lııdwigshalcn 'Rlıi n . .. 

ği.nden emin olabiliyor. Şarahı da doğ· Zavallı Pierre ne yapacağını bilcrrıı-
rusu nefis! yordu. Saf ve sade bir adam olduğu 

Lermite'in sırası gelince o bahsetti· için b()y1e tereddüt halinin cc bir zı \'· 
ği kiiçük lokantaya giderlerdi. Orada ki olduğunu anlıyamıyordu. Gcrmaı · 
et köselc gibi çıkar. şaı-ap d:ı ilacı andı· ne'i hala seviyorrlu ama onun §aşkın -
rırdı. Pierre nazik adam olduğundan lığından istifade edecek in.mnl<ırdan 
bir şey söylcmezdi ama Paul, işin mi.ı- değildi. Gerçi kadına, dayak yediği için 
dafaa edilir ciheti olmadığını anladt _ acıyordu ama dayak atacak kadar ira· 
ğından, acı acı söylenmeğe başlardı: desini kaybettiği alçaldığı için dostuna 

- Belki pek fena değil ama doğrusu daha çok acıyordu. İçinden: eKim bı 
iyi de değil! Halbuki ben, sana iyi bir !ir ne kadar muztarip ki bu hıılc diıı:;
yemek yedireceğim diye ümit etmiş. ne müş!» diyordu. Kadını kocasına , erkeği 
kadar sevinmi~tim! .. Talihsizlik~ seninle de karısına karşı müdafaa f>lmek isti • 
oldum mu hep böyle çıkıyor... yor ama her ikisini de kızdırınaktan, 

Gene zavallı Pierre onu i~sliycye ça· birinden: cAlçak!•, ötekinden de: cScıı 
lışırd:. Bu işi elinden geldiği kada;y ne· 1.aten her işte kendi istifaden i ararsın!» 
zaketle yapardı. gibi tatsız sözler işitmekten başka bır 

Bir gün Pierre evlenmeğe kalktı. neticeye varamıyordu. 
Pek tabii olarak, niş~ınhsını Paul'a ta· İ~ler o kadar vahimleşti ki bir gi.in 
nıttı. Paul hiç sesini çıkarmadı ama Paul. dostunu bir kenara çekip: 
müşterek bir dostlarını bulup derdini - Sana söyliyeceklerim \·ar, dedi. 
ona anlattı: Germaınc artık büsbütün çekilmez bir 

- itiraf edin ki. dostum, bımim bu kadın oldu; gün oluyor. öldüreceğim 
dünyada hiç talihim yok... Kadınlar diye korkuyorum. Halbuki bana katil 
hakkında düşündüklerimi bilirsiniz. diyebilmek zevkini tatmasma hiç de 
Şimdiye kadar evlenmek isteıneyişi - razı değilim ... Ne yapayım? Boşanmak
min sebebi, kendime nazik, ince ruh- tan ba~ka çare yok. Ama sen beni bi · 
lu, ınüstesna hilkatte bir hayat arka • lirsin, onu kimsesiz bırakınağa da içim 
daşı bulmak arzusu idi; ben mukadde · razı değil; benden boşandıktan soma 
r nt ımı ancak öyle bir kadınla bideşti • kendine bir koca bulabileceğinden e -
rebiiirdim. Tam aradığım kadın Cer • (Lutfen sayfayı çevirinir.) 
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Ertuğrul tam zamanında Y okohama limanı na 
demirlemişti. Resmi ve hususi birçok istimbatlar Yazan : Celal Cengiz 

Bu ::ı.s::::!~~~.:~:::~uı7oıe::~~;:~~i::~:~:::.işti Ko~a N ir aş şimdi arslan karşısında 
vaziyetini müşkülleştirmişti. Buna, Mösyö Manomya, kumandan Os.. sı•nmı•ş bı•r kedı• yav· rusuna do••nmu••ştu•• 
kestirme bir cevap vermek, tam mana· r man paşanın elini sıkarken, ilk söz ol-
aile bir cesaret işi idi. Çünkü; bir gün mak üzere: 
tayin edildikten sonra, tam o günde - Sizi ,tebrik ederim. En munta _ Tanzer bir an !için • memieket kay· 
Yokuhamaya vasıl olmak lazımgelirdi. zam bir posta vapuru gibi, tam tnyin gusile • bütün kin ve husumetini unu-
Halbuki, Kobi ile Yokuhama arasın· ettiğiniz saatte limana demirlediniz. tarak: 
da daha 350 millik bir mesafe mevcut Demişti. -Seni ölümün ve şehri kralın elin· 

idi. Bu mesafeyi katederken de, gemi· Ertuğrul, bütün Y okohama halkını den aldım. 
yi yolundan alıkoyabilecek bir takım alakadar etmişti. Mutad olan merasim Dedi. Nar aş hayatını Tanzere borç· 
muhalif rüzgarlara tesadüf edilmek ve teşrifattan sonra, muhtelif zümre· luydu. Istemiyerek gülümsedi: 
çok muhtemeldi. Böyle olmakla bera· ye mensub halkı taşıyan deniz vasıta- -Nefes alamıyorum, Tanzerl Şeh· 
ber, kumandan Osman paşa, derhal ları, gemiye hücum göstermişti. ri sen mi zaptettin? 
zihnen hesabını yapmış: Türk bahriyelileri, büyük bir sevinç Diye sordu. 

- Tam bir hafta burada kalacağaz. içindelerdi. Misafirlerine izzet ve ik • Tanzer derhal akıncılara emir verdi .. 
Noksanlarımızı ikmale çalışacağız. ramda bulunmak için son kuvvetlerini direği surların üzerine indirdiler. Kol-
Hareketimizden kırk altı saat sonra da, sarfetmişlerdi. Japonların, sakin, mu· larını, bacaklarını ~özdüler. 
Y okohamadayız. n is ve samimi tavır ve hareketleri, çok Koca Nfnaş .. şimdi aslan karşısında 

Cevabını vermişti. hoşlarına gittiği için çarçabuk dost o- sinmiş bir kedi yavrusu gibi, rıe kadar * luve·rmişlerdi. cansız, ne kadar korkak ve hareket • 

Gemide, derhal büyük bir faaliyet Aynı zamanda, Japonlar da misa - sizdi. 
başlamıştı. Geminin her tarafı; taaa firlerine hoş görünmek için bir çok u· Tan zer: 
güverteden sintİneye kadar her kat, fak tefek hediyeler getirmektelerdi. - Evet .. kaleyi ben zaptettim. fa· 
mükemmelen yakanmaştı. Ve sonra, en Parlak sarı renkli kadın saçiarına ben- kat, kralın kaçtığına müteessifim. Cu· 
iy.i cinsten cilalı boyalarla direkierin ziyen Japon tütünleri, renk renk ipekli dea bana o~u yakalamaklığımı ve tes· 
tepesinden su kesimine kadar, armalar, mendiller, zarif tütün kutuları, mını lim olmazsa tacını yere vurmaklığımı 
bordalar, palavralar, filikeler biiyült mini yelpazeler; Türk bahriyelilerini söylemişti. 
bir dikkatle boyanmıştı. Ertuğrul; za· çok memnun etmişti. Dedi. Naraş geniş bir nefea aldı: 
rif cazip, pırıl pırıl bir şekil almıştı. Iki gün böylece, yalnız gemiye ğe • - Tacını yerlere vurdu n demektir 1 

Bu işler herkesi o kadar meşgul et• len misafirleri kabul etmek ve onlara Dana ne istiyorsun? 
mişti ki; hiç kimse birbirile uzunca gemiyi gezdirmekle geçmişti. lk i gün Ve başını önüne eğerek ilave etti: 
konuşmalara vakit bırakmadığı gibi, sonra, kumandan Osman paşa (Tok· - Ben onun ka.çtığı ve sı ğınmak is-
zabitan ve mürettebattan hiç biri de, yo) ya gidecek .. ve imparatoru res _ tediği yeri biliyorum. İstemeu seninle 
karaya çıkıp layıkile şehri dolaşmıya men ziyaret edecekti. kralın peşinden gidelim. IV:ndisini ya· 
vakit bulamamıştı. * kalarsak, bu şerefi aramızda paylaşı • 

* Nöbetci çavuşu, koşa koşa gelmiş: rız. 
Ertuğrul, tam zamanmda Yokaha • - Su ad 1.. Çabuk, kumandan paşa Dedi. Tan zer bu teklife aykırı kala-

ma Jimanına demirlemişti. Resmi ve seni istiyormuş. mazdı. Mademki Naraş kralın nereye 
hususi bir çok istimbatlar ve sandal- Diye, haber getirmi(ti. kaçtığını biliyordu .. elbette peşini ko· ı 
lar, Ertuğrulun etrafını ihata etmişti. Suad; hiç beklemediği bu haber kar· valamak gerekti. 

Naraş esarette duyduklarını ve gör· 
düklerini aniatmağa başladı: 

- Yirmi beş tane karısı, yirnii beş 
tane gözdesi var. Diğer yirmi heş ka· 
d ın da hizmetçiler.. bundan sonra 
aşçılar, tımarcılar, bahçıvanlar, iç ve dış 
kapı nöbetçileri, kın ık gözçüleri (1) 
ve dalkavuklarla sihirbazlar •.. 

Tanzer cevap vermiyordu. 
Geçidin karşısındaki dar yolun üs· 

tünde durdular. 
Tanzer at üstünde kendi kendine 

mırıldanıyordu: 
- Kral sayfiyesinde üç yüz kişi ile 

kendini nasıl emniyet altında bulundu· 
rabiliyor? Ya karşımıza büyük bir or· 
du çıkarsaL 

Fakat bu endişesini Naraşa açmadı: 
-Haydi, yol göster bakalımt'dedi. 

Madem ki bu yolları sen biliyorsun .. ve 
bizi buralara kadar ·getiren de sensini 
Önümüze düş ve bize geçit ötesinde 
bir tehlike olup olmadığını haber ver.! 

Naraş birdenbire şaşaladı .. 
O bu tehlikeli geçiti T anzerle birlik· 

( 1 ) Km ık = Eaki Türkçe hükümdar 
demektir. Tibet:e hali kullanılmaktadır. 
Kınık gözçüsü = Hükümdar kapısında 

nöbet beldiyen perdeci ... 

Denizyolları 
IŞLETMESI 

Acenteler:: Karaköy Köprühata 
TeL 42352- Sirked Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 

te geçmek istiyordu. 
- Ya tehlike ile karşılaşırsam ~ .. 
Diye sordu. 
Tanzer omuz silkti: 
- Ben tehlikeyi paylaşınağa söz 

vermedim. 
Naraş bu sözü işitince: 
- o aalde geçidin ötesine ben gı· 

dip bakayım. 
(Arkası var) 

Alman - Avusturya 
Münasebatı 

( Baştarafı 3 üncü sayfada ) 
nin bu seyahati, cidden merak uyan -
dırıcı bir hadise olarak tehikki edil • 
mekte ve siyasi vaziyelin asıl ondan 
sonra inkişaf edeceği iddia olunmak • 
tadır. Bakalım devranın ayinesi gene 
ne suret gösterecektir? 

* Belçika Kralı ingiltereye gitti. Ziya. 
reti hususi mahiyetteydi. Fakat daha 

Belçikanin 
bitarafhAl 
meaeleel 

evvel Başvekil ve 
Hariciye Nazırla • 
.rile yaptığı mülS.. 
katlardan sonra 
vuku bulan bu se 

yahatin hususiliğine rağmen eheınmi· 
yetinin derecesi hiç bir gözden kaçmaz. 
Mesele yeni değildir. Bir sene var ki, 
Garl>i Avrupa misakma verilecek şe· 
kil münasebetiyle Belçikanın vaziyeti 

Hükumet ve imparator narnma ge- şısında, büyük bir helecan hissetmiş • - Ben, bu şerefi sana bırakıyorum, 
len bir heyet; parlak merasimle istik· ti. Kumandanın dairesine gitmeden Naraş 1 Elverir ki onu ve adamlarını .. •••• ~••••1 
b ı d ı B h 

Trabzon postalari 

mevzuu ıbahsoluyor. Belçika, 1914 de 
olduğu gibi, birtakım ittifaklarla kom .. 
şularına bağlanıp bir harp vukuunda 
otomatik bir surette bu harbe sürük· 
lenmek istemiyor. İstediği şudur: İtti· 
faklarını feshetmek ve bir siyasi ihtilal 
vuku bulduğu taıkdirde, vaziyetıni ta· 
yinetmek için serbest bulunmak. Eğer 
topraklan İngilterenin tecavÜ?.Üne uğ .. 
rarsa ona, Fransanın veya Aimanyanın 
tecavüzlerine uğrarsa onlara karşı ha-

a e i mişti. u eyete riyaset eden evvel, dayısının kamara~ına koşarak: ele geçirelim .. 
'f (~ ·1 M A 0 b d' Pazar, Salı 12 de zat, saray teşrı at nazırı n ösyö a · - man, dayı .. kumandan paşa, a- ~ye ceva ver ı. 

) d B 
')03 1 )' "ı Pertembe 16 da 

nomya i i. u 7.at, ,, • senesinde s- ce e oeni istiyormuş .. gideyim mi~.. Surlardan indi:er .. 
tanbulu ziyaret eden, (Prens Koma • Demişti ... Aynı heyecana uğrıyan Tanzer şehre bir muhafız tayin ede- lzmlr aUr'at poSbiSI 

d ı k k d. · · · · · Cumarteai 15 de 
..---------------, ayısı i e, arasında şu kısa muhavere re , en ısım asayışı temıne memur 

ceçmişti: etmişti. fl.ersin postaharı 
Niibetçl 
E-cza neler 

- Sorulur mu, ayol.. elbet gidecek· Bundan sonra zindanlarda yatan Salı, Per,embe 10 da 

Bu ıece nöbetci olan eczaneler şanlar -
dır : 

sın. Sumerli esirler kurtarıld1 .. kendilerine kalkarlar 
- Acaba niye, istiyor?.. yiyecek dağıtıldı. Diğer postalar 
- Ne bileyim, ben... Yoksa; bir Şehrin batı kapısından Akad Jağına Bartm Cumartesi, Çar~am-

ist-• 'Jul db etindekiler: 
Aksarnyda : (Perte\·). Beyazıddn : (Bel
kısı. Fenerde : <Emilyadl) . Şehremi -
nlnde : (Hamdl). Karagfunrukte : (Su
nd). Sam~tynda : (Rldvanı. Şehzadebn
şındn : (I. Hn.lil). Eyüpte : (A!"!f Beşir). 
Eminönünde : (Anıinasya). Küçiıkpnzar
dn : (Necnti Ahmet). Alemdarda : (E

sad). Bakırköyunde : !İstipnn). 

patavatsızlık mı, yaptın~ .. uzanan dar bir yol vardı. N ara ş: ba 18 de 
j - Yooool.. Eğer böyle bir şey ol • - Işte kral bu yoldan kaçmıştır. lzmit Pazar, Salı, Pertem-
saydı, sen benden evvel haber alırdın, Dedi. Tanzer derhal yerlilerden so· be 9,30 da 

k ı Mudanya Pazar, Salı Per§t.mbe 
değil mi dayı~.. ruşturdu. Ye kralın hakikaten o apı· 

Ö 
d' ı . Cuma 8,30 da 

ı - yle ya... dan dağ yolile kaçtığını öğren. ı._ B d p · S 1 Çar ·· dd- an ınna - azar:esı, a ı, • 
- Oy le ise, korkmadan gideyim. Naraşın teklifini biraz daha cı ı ve ı pmba, PerJembe, 

Be·· ~lu cihetindekiler: 
-Hadi, git bakalım .. dönüşte bana samimi bularak, ogün öğleden sonra, Cumartesi 20 de. 

uğra. atlara bindiler .. yanlarına bir bölük Kaiabiga - Salı, Cuma 19 da 
İst! ,li\1 caddesinde : (DellA Suda). Te
pe başında : ( Klnyoll ı. Karakoydc : 
(Hü eyin Hüsnuı İstlklru caddesinde : 
(Llmonclyn.nL Pangnıtıda : (Nnrgllecl
yan ı Bcşiktaşta . (All Rıza) . 

1 Suad, adeta koşarak kumandanın muhafız aldılar .. şehrin batı kapısından Ayvalık - Salı, Cuma 19 da 
dairesine gitmiş .. heyecan içinde sa .!çıktılar . İmmz - Pazar 9 da. 
lona girmişti. • * • Trabzon ve Mersin pottatarına kalkıt 

Osman paşa Suadı görür görmez, "Akad Krahmn peşini günleri yÜk alınmaz. <ı l704)) 
Bo tn ·i ci ve ,\d:tla rda: 
Üskudardn : (İsk elebaşı), Sarıyerde : 
(0 r:>~n). Buyükadada : (Şinası Rıza). 

kendisine ingilizce olarak hitab ede • b k v 1 
rek: Ira mtyacag m.,, 

Heybellde : <Halk 
- Siz, ingilizce biliyormuşsunuz; 

min olmalıyım. Ne demek istediğimi öyle mi oğlu~~·. 
elbette anladm: Germaine'i sen alır mı-' Suad, genış bır nefes alarak, ingi • 
6ın? l!zce cevab vermişti: 

Pierre hem dostunu, hem de sevdiği - Evet, Amiral hazretleri. 
kadını kurtaracağından emin olduğu Ondan sonra, şu kısa konuşma, ın-
için bu teklifi kabul etti. Bir sene son- gilizce olarak devam etmişti: 
ra Germaine, Pierre Castagnier'ye v:ır· - Ne kadar bilirsiniz~ d .. 
ı.A . • . .. - Serbestce konuşurum. Okudu · 

ma ınsan oglunun kalbı cyle kolay ğum kitab ve gazeteleri aniarım 

Naraşla T anzer .. iki atlı kumnndan, 
yanyana, dağ yolundan yürüyerek, iki 
saat sonra bir geçite vardılar. 

Naraş: 
- İşte burada küçük bir tehlike 

vardır, dedi, bu geçiti aşarsak, ötesin· 
de karşılaşacağımız bir saray Akad 
kralının sayfiyesidir. Akad kralı oraya 
sığındığı zaman, kendisinin hiç bir 
kuvvet tarafından elde ediiemiyece • 

kolay anlaşılır şeylerden değildir; Paul, 1 AlA h Id h ı · 
ilk zaman ar ku ı tu duğuna son derece . ' a .. şu ~ e, a.zı.r o un uz. 

Be· ğine inanmıştır. 

sevind - halde d 1 d' nımle beraber gıdeceksınız. ara an ço.{ geçme ı, 

1 
. . . 

meselcyı baska bir b ... 1- -.l .. - - Emredersınız, Arnıral hazretle • 
un.lıuuln gormcge . 

başladı. Şimdi k'me rasge!se ncı cı şı· rı. 
kayct eder: a Suadın kalbini, şimdi de çılgınca bir 

Tanzer sordu: 
- Orada ne kadar askerı vardır 

kralın? 1 
- Sı:ıray muhafızlarından başka bir 

Tür 

ŞEKER 

l 
rekete geçebitmek serbestisini isti) or. 
Bunu yapabilmek için de, bu devletler 

ı
. tarafından arazisinin emnıyet altına a· 
lınmasını talep ediyor. Yan! ayrı ayrı 

1 kendilerile muahede yapmak istediği 

ı 
bu devletler, Belçikaya verece;:leri te· 
minat ile, bu memleket tecaviiz~ uğ· 
rarsa, onun yardımına koşmay~ vade· 
deceklerdir. Buna mukabil Belçika ga· 
yet bitaraf bir siyaset takip etmek isti· 
yor ve herhangi bir mütecavlzin, taar· 
ruz isteğini berveçhi peşin baltalamak 
için de, ordusunu, en modern ordular· 
dan biri haline getirmeye çalışıyor. 
Belçrkanın bu tarzda hareket etmesi .. 
nin sebebi, bir harp vukmmda, kendi 
topraklarının iki muhtemel hasım 
arasında bulunması dalayısile bir 
harp sahnesi haline gelmesini is • 
tememesidir. Bu meyil İngille • 
re ile Fransanın işine elvermemek· 
tedir. Çünkü, tayyareciliğin ma7.har ol· 
duğ'u bugünk~ inki.şaf ka~ısmda. Bel· 
çika topraklarının, bilhassa ingiltereye 
karşı yapılabilecek hava hücumların· 
da, İngiliz tayyareciliği için mükem· 
mel bir tarassul merkezi olarak kulla· 
nılabileceğidir. Halbuki bitaraf bir Bel· 
çikadan bu şekilde istifade etmek müıtl 
kün olmıyacaktır. Belçika Kralının Lon 
draya vuku bulan seyahat.i, işte bu di· 
kenli meseleyi halle matuf bir teşeb· 
büstür ki ne netice vermiş olduğu he • 
nüz anlaşılmış değildir. - Selim Ragıp 

k iye 

Far r kaları 
- Castagnier mi diyorsunuz? Be . sevinç istila etmişti. Koşa koşa 1\Iusta· 

nim e lımden k rımı nasıl kaçırdıöını fa beyin ka marasına gelerek: 
size b': anlats~m, o adamın sözünü \ir 1 - Oayı ,müjde!. .. Ben gidiyorum. 

kuvveti yokmuş diyorlar .. dedim ya, 
bu saray tılısımla muhafaza edilen bir ı 
yerdir. Kral oraya muharip kötürmeğe 
lüzum görmezmiş. 

Anoniın Şirketinden : 
daha sız de agz n 7 1 almak' istcmezsi .1 - Neıeye gidiyorsun? .. 
niz... -Ne bileyim, ben ... 

Yar11ki nusha;nızda: 

İ k tebessüm 
Yaz n: Lconid L<'nç 

- Ne bi1eyim, ne demek?... Kız, 
,cla1ıa hulu şu maskaralığı elden bırak· 
ınıyacak mısın. Hem, bana müjd~ geti
riyorsun .. hem de gideceğin yeri bil • 

- Maiyetindeki adamların tutarı 

ne kadardır acaba? .. 
- Üç yüz kişiden fazla olmasa ge

rek. Bunlar arasında yetmişten fazlası 
kadındır. 

Rusçadan çeviren: Alaz 
mıyorsun. -Bu kadar kadını ne yapıyor .. na·ı 

(Arkası var) sıl beslİyor kraD 

1937 nisanından ağustos nihayetine kadar beş ay zarfında 
ZonguJ..dak havzasından Samsun, İstanbul ve Derineeye yirmi 
ila otuz bin ton J:adar kömür nakliyesi kapalı zarf usulile müna· 
l<asaya konmuştur. Teklifler 1 nisan 19J7 peı ş< mbe günü saat 
~n bi~e. kadar Bahçekapı Taşhanda Şeker Şlıketi Bürosona ve
rılmelıdir. Isteyenlere tartnamesi bedelsiz verilir. 
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~~~==~==~==~~~~,--~~~~=r-===~~~~====~~~~ 
( Ankarayı ziyarete hazırlanınız ) A K B A 1 Emniyet Sandığı ilinları 

Ko .. mu··r En kullanışlı, en iktısadi, en ucuz ve 
1 memlekete en faydalı tesbin aleti se-

sergi• sı· n de1 çilecek ve Türkiyede kullanılmasını 
tamim için kolaylıklar gösterilecektir. 

Kömürle iş eyen vasıtalann en iyi B K S 
ve en elverişlisi tesbit olunacaktır. • • • 

Açılış tarihi : 23 Nisan 1937 
1505 

Emniyet Sandığı Faizleri İndirmiştir 
Emlak mukabm ikrnzatn faiz hadleri indlrilerck 1/11937 tarihinden itıbnren 

ktlgirlerde: 

O/o 9 !aiz 
0/0 ı komis~·on 

Ahşaplarda: 

o/o 9 faiz 
O/o 2 komisyon 

8lmdı~ muhtereın halkunu:a ilAn olunur. (t535) 

İstanbul 4 cü İcra Memurluğundan: 
Mehmet Arif '\'e Şiiniyenin tasarruflarında olup Emniyet Sandığma birinci de

rece ipotek olan ve tamamına ehlivukuf tarafından ( ı6725) lira k•ymet takdir 
edilen Beyoğlunda Şnhkulü mahallesinin Küçük Hendek sokağında eski 2. 4. 6. 
ve 4. 4 Mü. yeni 2. 4. 6. 8. 1 O No .lu bir gazino bir mağa.uıyı müttcmil üç evin sa
tılmasına karar verilmiştir. MezkUı- gayrimenkulün hududu: Sir tarafı Alman mek
tebi kapısı ve bir tarafı mezkiır mektep ile bahçei ve bir ~arafı Y orgi Kalfa hane
ai ve wafı rabü Küçük Hendek sokağı ile mahduttur. Evsiıfı: 2. 4. 6. 8. 10 No.lar 

altındaki gayrimenkul iki dükkiın ve Üç hane olup binanın 4. 6. 8. No.ra altm
da umumi bir :kapısı o!up demir parmaklıklı demir kapıdan girilerek zemini ınallD. 
dö§eli bir koridor sahnnlığında bir depo olup birinci katta sofa bölmeleri kaldırıl· 
mış ve bu suretle birbiri ilc ittisal peyda etmi~tir. Estıs bina kilgir dö,eme ve mer-

divenler ahpptır, birinci ka:ta bir ~me vardır. Gazino 2 No.lu olup zemini kıs
men ahşap ve renkli çini ve ma!ta olup bir kahve ocağı ile bir bela ve kısmen 
bodrumu vardır. ıo No.lu dükkin zemini çimento pplı olup altında badrum ve 

cephede eamekiın vardır. 4 No. lu bina birinci katta: Cephede demir pannaklılda 
bir balkon ikinci katta bir çıkma mevcuttur. Üst katta.tö tarasanın üs:ü kapalıdır. 
Birinci katta iki oda $0fada bir bela vardır. Ikinci ve 3 üncü katlar ı inci katın ay
nıdır. Ost katta cephede, ayrıca bir tarasa vardır. 6 No. kısım birinci katta bir so· 

fa iki oda bir kömürlük ikinci lkat:a: Bir sofa üıernide iki oda bir beli. 3 cü kat 
ikinci katın ayıudır, üst katta: Bir sofa üıerinde bir oda bir heli •e üstü kıtmen 
ahpp ve kısmen galveaiz kapla camekin örtülü bir taraca vardır. 8 No.lu ev, bi
rinci katında ibir .aofa üzerinde iki oda bir hela ikinci kat ve 3 üncü katlar birinci 

katın aynıdır. Oat ka:ta bir aofa üzerinde bir oda üstü alıtaP örtülü camekiola ka
palı bir taras, elektrik terkosu vardır. Mesalıası 223 rn2 dir. Bina medhalden giri
lerek üç kısma ayrılan evlerin dahili ahp.p Uaaını tamire muhtaçtır. İtba gayri -
menkul tapu kaydı üzerinden tamamı açık artbnnaya zavedilmit!ir. 

Arttırma pqindir. Arttırmaya iıtirak edecek müıterilerin kıymeti mubanııne
nenin o/o 7,5 aisbetüıde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mek:ubunu ha
mil olmalan icap eder. Müterakim verı:i, tam.ifat, tenviriye ve vakıf borçlan borç
luya aittir. Arttırma prtnamesi 22/3/937 tarihine müsadif pazartesi günü Dairede 
mahalli mahsusuna talik edilecek'!.ir. Birinci arthnnası 10/5/937 tarihine müsadif 

Pazartesi günü dairemizele saat 14 den 16 ya kadar icra edilecek, birinci arttır
mada bedel, kıymeti mubanmıenenm o/o 75 ini bulduğu takdirde üste btrakılır. 
Aksi takdirde son art;ırmaa.uı taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on bq rün 

daha teındit edilerek 25/5/937 ~rihine müsadif Salı günü saat 14 den 16 ya 
kadar dairede yapılacak .ikinci arttırma neticesinde en çok artbranın üs~ünde bıra
kılacaktır. 2004 numaral1 icra ve iflas kaDUtıUnun 126 ıncı maddesine tevfikan 

hakl.n tapu aicı1len1e sabit olmıyan ipotekli alocaklarla diğer alikadaranın ve irti
fak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile f.U ve masarife dair olan iddiala
nnı ilin laribinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbiteleri!e birlikte dairemize 

bildirmeleri l&zımdır. .AJW takdirde haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar utış 
bedelinin paylapnasiDCian hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiye
den ibaret olan belediye nısumu ve vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 

20 senelik valaf icaresi tavizi mütteriye aittir. Daha fula malUınat almak ia:eyen. 
lerin 934/2956 numaralı dosyada mevcut evrak ve rnahallen baci.z ve takdiri 
kıymet raporunu görüp aniayacakları ilan olunur. ( 1 702) 

....................................... ~ 
Türk Hava Kurumu 

BUYüK 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

6. ca ketlde 11/ Nla•n /1937 dedlr. 

Büyük ikramiye: 200.000 liradır ... 
Aynca: 40.000, 25.003, 20.00J 15.033, ıo.ooo Liralık ikrami

yelerle (50.030 ve 200.000) liralık iki adet mükafat Yardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herket 7 1 Nisan 1 937 günü akpmma 

biletini deiiftirmİf bulunmalıdır. 
Bu t.arilıten sonra bilet Ü%erindeki haldcı aakıt olur ... 

kadar 

K İ TA B E V l Emlak alıcıları na 8 taksitte satış 
Yerli, yabancı bütün kitap, ga· 
zete ve mecmualan size ehven 
fiatla temin edebilen modern 
bir· müessesedir. Telefonla dahi 
sipariş kabul eder: • 

Telefon: Ankara 3377 

Kanzuk Pastilleri 
KULLA'IIıo"'NIZ! 

Sizi nezle \"e öksOrUkten korur. 
Bottuz ve akci~er nuhiyelerini te
ıııizlı>· 

A~ız kokusunu giderir. Ses kı· 
sıklıgım açıır, yolculukta, tozlu ve 
mıkroplu yerlerde, ya~murlu, roz
gl\rlı, sisli havalarda 

KANZUK PASTiLLERI 
KULLANil'lı"'Z! 

Ingiliz Kanzuk Fclanesi 
Beyo~lu - ·~tn hul 

'~--~----" 

ADRESI 

Beylel"beyinde Bürhaniye mahallesin
de Halidbey elyevm Bayır sokak 
eski 2/2 mükerrer 7en.İ 36, 36/1 
No.h 
Kadıköy Osmanağa mahallesinde 
Kurbalıdere üçiincü sokak eski 1 ı 
yeni 25 No.lı. 
Fatih Haraççunuhiddin mahallesin -
de Mıhcılar sokak yeni Nevımirli 

İbrahimpap caddesinde eski 36/38 
yeni 98 No.lı. 
Kartalda Y:ddeğinneni mahallesin
de Y eldeğirmeni sokak eski 82 yeni 
99714 - 6 No .lı. 
Kartal Maltepe mahallesinde Bağ -
dad caf!desinde 1179/1181, 73/75 u· 
mumi yeni 489/44 • 132/15 No.lı 
Oaküdarda Hayreddinçavuı mahal -
lesinde Çqme 50kak ak.i 6 yeni 4 
No.1ı. 

Bakırköy Sakızağacı Leon yeni 
(Yurdsahibi) sokak eski 5 yeni 9 
No.lı. 
Beyoğlu Hüseyinağa mahallesinde 
FlnD sokak eski 11 yeni 15 No.lı. 
Fatih KovacJdede mahallesinde 
Çarpmba sokak eski 13/19 yeni 19 
No. h. 
Mnlevihane.llapw Mimaracem ıma
ballesinde Mevlevihıme caddesiade 
eski 75 yeni 109 No.h. 
Osküdarda Al:~zade mahallesindq 
Beylerbeyi caddesinde eski 36 yeni 
48 No.lı. 

Vasıfları ve cinsi 

İki katlı ve on odalı maa
bahçe ahfap ev. 

Mu bammen 
kıymeti 

Lira 
700 

Oç katlı yedi odalı kirgir 1400 
bir ev. 

Oç katlı altı odalı kargir 2300 
bir ev. 

Iki katlı altı odalı yarım 1000 
kirgir bir ev. -
Oç buçuk kalh altı odalı 
bahçeli ah§ab ev. 

Üstünde üç odası olan 
kargir bir dükkiın. 

Oç kat altı odalı ve elek
triği havi yarım kargir 
babçeti bir ev. 
Oç buçuk kat altı oc:Wı ve 
e.lektriği havi kircir bir ev 
flri katlı dört odab elek
triği havi ahpb bir e.. 

Oç ka~lı bet odalı elektriği 
bavi Alııab bir ev. 

Oç katlı sekiz odalı bab -
çeli ahtab bir ev. 

2500 

400 

1000 

1500 

900 

650 

900 

Kandiliide eski Kandilli yeni Rabtım İki katlı on üç odalı ahıab 2500 
yolu sokak eski 42 yeni 25 No.Jı. bir yalı. 

ı - Arttınna ı9 nisan 937 tarihine düten pazartesi günü saat on dörtte 
Emniyet Sandığında yapılacak ve gayrimenkul muhanunen kıymetini bulursa 
en çok bedel verenin üstünde bırakılacaktır. 

2 - Art~ınnaya girmek için o gün muhammen kıymetin % 10 u nisbe • 
tindc pey akçesite müracaat l&zundır. 

3 - Bedelin dörtte biri peşin geriye kalanı sekiz sene seltiz mÜ!ıavi tak • 
siUe ödenir. Taksitler % S faize tabidir. 

4 - Ta'{sitter ödeninciye ltadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede ipo • 
tekli ktılır. (ı 544) 

• •• 
lsa b Uı ive a, E • 

· tme ve Paza lı • 
ısy n n: 

Muhmnmen bedeti ı 980 lira 23 kuruş olan üniversite ve mü~temilah için 11 O 
voltluk ve muhtelif vatlık ampuller 12/4/937 pazartesi günü saat 15 de açık ek
siltme suretile Rektörlükte satın almacak:ır. Bu iıe girmek isteyenler 149 lirahli 
muvakknt teminat ile kanunun tayin ettiği vesı'"kalan ile eksiitme günü komisyona 
müracaatlan lizundır. Bu ite ait tartname ve liste her gün Rektörfülde ıörülür. 

al692ı> 

o 

BIRE 
1000 

TARLADIR 
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SATIŞ YERLERi 
ve 

ACENTALARI 

SON POSTA 

? 
• 

Galata, Bankalar caddesinde RADYOFON ma~azası 
Pendik, Elektrik ma~azası ŞEVKET KAr.tBER 
Bursa, NlJREDDlN NEŞ'E'J'. Uzunçarşı No, 128. 
İzmir, A. F.ELDMANN. Peştemalcılar Çukur han. 
Zonguldak : Mobilya Evi. ALl RlZA. 
Adana, YUSUF SAM t Tarsus kapısı 
Edremit, Foto FEllMl MİNE. 
İzmit: TOttlncO Hayrı Burgu 
Ve İstanbul Sultanhamam Uarndi bey geçidi No. 54. 

oksuranıera: KATRAN BAKKI BKRBM 

ltalyan usulü safi irmikten yapılan 

MARKA GLUTEN LÜKS MAKAR • 
NASINI ISTEYİNIZ. 

Batlıca bakkaliye mağazalannda satılır. 
Fabrikası: Galata Necati bey caddeai No. 167 
MAKARNAClLlK TÜRK L TO. ŞIRKETI Telefon : 43481 

, ~ 
~ö. V~ 

)'~4?~ (J ( A~ • \ ~ ~ 
ci,~ .;...,, AZ- ov '"'~ 

" '~M AYAft ' 
SATIŞ YERi: GALATA, RADlUM TiCARETHANESI 

Posta kutusu: 1513 • Telefon: 42818 • Telğrof: Rodium-lstonbul 

'!~-~ .. ---. 

Güzelliğin 
en birinci şartıdır. 

BÜTÜN KIŞ 
C E BINIZDE 

Bir kutu 

AKRiDOL 
Bulundurunuz. Bu sayede 

Soğuk algınlığından 

Grip, Nezle ve Boğaz 
olmaktan kurtulursunuz. 

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

··--·-····-......................... ·-····--···--
Son Posta Matbaası 

---~ ........... ---
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

sAUIPLERl: A. Ekrem UŞAKLIGİL 
S. Ragıp EMEÇ 

~................ ~ 

Pirinç- Yulaf- Mercimek - Buğday-irmik - Patates
Mısır - Arpa - Bezelye - Çavdar- Türlü- Badem 

Yavrular seve seve yiyor. Ve bu leziz gıdaiara bayılıyorlar. Tabiatin saf 
hububatın özlerinden istihsal edildi~i için çocuklar çabuk neşvn ntlma 
buluyorlar. Çubuk bOyOyorlar. Hastalıksız ve çok uzun ömürlü oluyor
lar. MuUdka H A S A N isınine ve markasına dikkat ediniz. Eczane-

lerde ve bakkaliyelerde bulunur. H A S A N D 1! P O 8 U1 
lstıınbul, Anlcara, Beyottlu, Beşiktaş, Eskişehir . 

• 

• 

OTOMOBIL YE 
MAKINIST OKULU 
Takaim - ST ADYOII 

S aylık yeni devre 9 nisanda 
başlıyacaktır. Şoför olacaldar 
şimdiden müracaat edebilir. 
Amatörler : teorik ve pratik 
geçirecekleri imUbanlara buır 

la mr. Program isteyinlz. Telefon 
42508 


