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/talyan - Yugoslav anlaşması karşısında -

Rusya ve Fransadan 
sesler yiikseliyor 

Sovyetlere göre ı F ransıziara göre 
ltalyan - Yugoslav mütarekesi Roma -
Berlin mihverinin icat edenleri hazır

ladıkları taarruza yaramaktadır 

Aktedilen anlaşma ile Belgrad siya
setinde beliren değişiklik karşısında 

Fransanın düşünmesi icap eder. 

Kon Ciano tayyare ile Romaya döndO 

İtalyan • Yugoslav muahedesinin imza landıiı Belıraddan bir cörünii§. Yuka
nda Kont Ci an o, aşağıda Bay Stoyadinoviç 

Roma, 27 (Hususi) - Hariciye Na· kalbil resmi mahafil kanaati izhardan 
zırı Kont Ciano, bugün öğleden sonra çekinme'ktedir. 
Be.l.ln"attan tayyare ilC' Romaya isıl ol Le J'ournal'de Sain't Brice diyor ki: 
muştur. Nazır, derhal Musolinı tarafın Diktatörlüklere karşı Moskova tara-
dan kabul edilmiş, Belgrad seyahati ct fından güdülen bir kovalisyon mevcut 
rafında uzun izahat vermiştir, olmasaydı herkes bundan memnun ka 

Fransada tcfsirler laca'ktı. Darbe bu kovalisyon için şid-
Paris, 2 7 (Hususi) - Belgradda 'im. detlidir. Zira, İtalya ile Yugoslavyanın 

zalanan İtalyan- Yugoslav dostluk mu yaklaşmasına en ziyade hadim oian şey, 
ahedesi etrafında gazetelerin b~ribirin: belki de bunların komünizmden olan 
nakzeden rnütalealar serdetmesine mu korkularıdır.•(Devamı 3 üncü sayfada 

--- .................. _lll,., •• ,...11!'! . ...... ............... 1 •• ·-

1 
Halk1 heyecana duşuren ı 
manas1z bir haber daha 1 

Tan ca meselesi de 
çabuk sönen bir 

balondan ibarettir 
T anca zaten beynelmil el bir mın~ 
takadar ve Ingiltere, Fransa, Js. 
panya ile İtalya tarafından idare 
ediJir. Şu halde ltalyanlann Tan
ca)& babriye efradı çıkarmaları 

hadise teşkil etmez 

Idare itleri telefonu : 20203 Fiatı S Kur.ıt 

Fatihteki facianın dünkü safhasi 
Aşığı delikanlıya 
kocasını öldürten 

kadın da tevkif edildi 
~---------------· * ~ --------------------~ Katil, sevgilisi ve kaynanası dün adiiye koridorunda sıra bekler-

lerken çok sakin görünmekte idiler. Facia kurbanının hiçbir §eyden 
haberleri olmıyan biçare çocukları katilin dizlerine tırmanmak, 
eskidenberi tanıdıklan bu adama sevgi ile sokulmak istiyorlardı 

Makttılüo lı:arıaı ile ltayııanası 

Fatihte Hüsambey mahallesinde İmam tün tafsililtile bahsetmiştik. Es1t.i inhisar 
Niyazi sokağındaki evde bundan üç gece memurlanndan Nurettini bir kaç yerindea 
önce işlenen cinayetten dünkü sayıda hü- (De\•amı 6 ıncı sayfada) 

Milli küme maçlannın 
2 ineisi heyecanlı oldu 
Ankarada 
Fenerbahçe 4 - 1 

Ankaragücünü yendi 

izmirde 
Beşihtaş O - 1 

Vçok spora yenildl 
Ankara, 2 7 (Hususi muhabirimiz • lzmir 27 (Hususi muhabirimiz· 

den)- Bugün şehir stadında 15 bin ı;e den) - Milli küme ikinci hafta maç
yircinin önünde Milli küme maçlarma ları dört binden fazla seyircini nönün· 
devam edilmiş, Fenerbahçe ile .Anka· i de yapıldı ... J3eşiktaş, Üçobpor'un ha· 
ragücü karşılrujmıştır. Bu iki sevıı:n .:cı kim oyunu önünde vasattan aşağı bir 

. kırnın karşılaşması Ankarada bu yuk k f b' wl A I· 
Cebclüttıırılı: l>otazı ıle o botnın Jı:a11 ı1ındalci • d h lk k d oyun aynayara sı ır • ır mag up o 
(Tancıı) şehir ve mıntabaını gölterir harita .bir alaka uyan ırmış, a er ·en en sa d 
Madrit etrafında İtalyan fırkalarının ,hayı dolduuhrmuştu. SBeyircikJ~l~ a.ralsmAdda u. Beşiktaş saflarında Hakkı ve Şere 

h . te uğraması üzer·n B M ıbillıassa m lerem aşve ı ımız e ... . k d' . , 
Ankara, 27 (Telefonla) - Türkiye İ" Ban- ~ sebetle bankanın umumi müdürü Bay Mu- .-e~ı~e · 

1 
e a~ uso- ı ı· V k 'li Şükrü Saraçog·ıu Milli Mü- fin olmayışı tam manasıle en ısını 

~ lımnın Ispanyaya derhal koıordu1ar ~ye e ı • ' · . · d' H k Şa · T d 
tası hissedarlar umumi heyeti pazartesi {yil am.mer Eriş gazeternlze şu beyanatta bulun- (Devamı 6 ıncı sayfada) ;<iafaa Vekili General Kazım Özalp, bir hıssettır ı. a em. ~ı ezcan 1

• 

nn) alcldde olarnk toplıınacaktır. Bu müna- muştur: (Devamı ll inci nyfada} - -·-- ·- ~ --·-- ··--·- (Devanu 1 ı inci sayfada) (Dcvaıw 11 mcı sayfada) r. . 
(,~U. ~ · ? 1 I talya, Ispanya ya 
:S~u.~~ ,.,.#.. • ı yeni kıtaat Balık müstahsilleri dün 

boykot ilin ettiler Sizin ise " Son Posta , ya gelerek bediyenizi alrnız --~ göndermiyeceğini 

Resmi çıkan her okuyucuya üç liralık bir hediye ilan ediyor 
veya bunun bedeH" i veriyoruz 

(Y uuı 1 1 inci aayEada] 

Roma 27 (A.A.) - Giornale d'l. 
talia yazıyor: ltalyan hükumeti daha 
geçen haftanın başlarında, İspanyol iş· 
lerindeki hattı harehtine dair lngilte• 
reye teminat vermil bulunuyordu. İtal-

ya hükümeti lspanyaya kat'iyen yeni 
(Devamı 1 ı inci sayfada) 

Bir tütün 
deposundan 

3000 lira çalındı 
Beşiktaşta Değirmen denilen yerde 

Mehmet Hanefiye ait tütün deposu vezne• 
ırinde bir hırsızlık olduiu iddia edilmekte· 
dir. Iddiaya göre va k' a 1öyle olmuştur: Yakalandık tan IODra tekrar denize dökülen torikler 

Bir ıün amele}ere verilecek paral&T ha· Iki balıkçı halyaya giderek İtalyan Jcon·ıiı çok ucuza vermeği taahhüt etmelerinia 
zırlanır vo üıı:erlerinde isimler yazılı zarfla· serve fabrikalarının münhasıran kerıdilerin- fena tesirleri iki iÜndenberi tehrimiı hahW 

(Devamı 3 üncü sayfada) den balııt mübayaa ettikleri takdirde halı- , (Devaıw 6 ıneı aayfada). 



2 Sayfa SON POSTA 
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Hergün Resimli Makale: insan gezdikçe öğrenir .. 

Orta Avrupa siyasetinde 
Belgrad merhalesi 

- Yazan: Muhittin Birgen 

undan birkaç ay evvel Musolim, 

Mflaooda verdiği büyük nutuk 

ta İtalya ile Yugoslavya arasındaki 
münasebetlere de dokunarak bunlann 
güneren güne iyileşınekte olduğunu söy 
lediği zaman, Avrupanın b·rçok yer
lerinde bu sözler daha ziyade bir gös
teriş şeklınde telfıkki edilmişti. Bu ik 
memleket arasında sıkı bir dostluk ku 
rulabileceğine inananlar o zaman pek 
azdı. Fakat, Kont Ciano'nun son seya· 
bati ve bu seyahatin vasıl olduğu iti- Bazı insanlar hayatlannı evleri ile Bulundukları muhitin d~ma çık - !nsan değişikliğe mubltaçtır. Kafa· 
laf, bu miitateaların yanlı~hğını gös- çalıştıkları daire arasında geçirirler. mak arzusunu duymayan insanlar, sında ta§ıdığı bilgi hamulesi çok ya-
te.rrnekte gecikmedL Hatta, iti!fifın bu Tatil günlerinde odalannda kapanıp tek ndktaya tevcih edilmiş, kımıl- şamakla değil, çok görmekle artar, 
kadar kısa bir zamanda meydana gel- kalırlar. Hayatlarını sadece içinde damaz bir dürbüne benzerler. Bütün arasıra muhitinizin dışına çıkınız, ta 
mesi, nikbinler için dahi bir sürpriz ol· Y~adıklan dar muhite inhisar e. hayatlarında hep ayni manzarayı gö tillerinizi mutlaka kırda geçiriniz, 
du. • der. rürler, nihayet hayattan da bıkarlar. mümkün olduğu kadar geziniz!. 

Gene son günlerde Avusturya Baş- -;;:::::::::::=;;;:===:::::::::::=:=:::::=:=::;:::====::=================::.::-
vekili Buda~eye resmi b!r ziyaret ( :!* (\ z 1 A J yaptı ve orada bütün bir gün Macar ....... W ""W ]l 
d~clad~~ri~m~~~er~~lun ~~-~~~~~!~~!~~--~~~~!~~~~=!~!~~lt~ duktan sonra Viyanaya döndü. Schusch ,.. ___________ _.r 

nig (Şuşnig) bu seyahate çıkarken, Karısı kaçan ·ı-H_E_' R-G-.. u-.-_-~-----tr 6045 Kilometrelik 
kendisinin Macaristana, Çekoslovakya Ingiliz hakiminin Mesaleyi kayakla 
ile de bir anlaşma teklif etnrek istedi- l' 
ğinden bahsedilinişti. Ziyaretı mütea- Verdiği hülıüm Kat' eden kızlar 
kLp neşredilen resmi tebligde cRoma H ydl cehenneme 
protokolu anla~masının tedrici surette 
Tuna memleketlerini de hududu içi -
ne alması hususunda her iki arafın da 
müttelhit bulunduğu beyan edilmiştir. 

Tuna memleketleri içinde Çekoslovak
ya var mıdır? Çekoslovakya karşısın· 
da kendisini çok matlfıplu hisseden 
Macaristan, bu memleketle dost olabi
lir mi? Bu noktalar şimdilik müphcm 
ve karanlık kalmakla beraber Buaa
peşte mülakatmı takiben Ciano'nun 
Belgrat seyahatine ve bu seyahatin ne- .,,, 
ticelcr~e bakılırsa, Çekoslovakya ber lngilterede hukuk hakimlerinden 
taraf, hıç olmazsa Yugoslavya ınesele . birinin karısı bir ba~kasına kaçm 
sinin Budapeştede kon~ulmus oldugu ada w "'h .. .. d f . b.ış ve 

1 
lır ~ mcagız, a ır omrun e ecı ır va· 

anF~akı t. it 
1 

y 
1 1 

ziyetle karşılaşmış, ne4icede kadmla-
a , a ya - ugos avya an a§ma· f h . 

sı, Roma protoko!üne imza koyan iki ra ena ,. al.de kın bağlamış. 

Adam cennetin kapısına gitti. Ka· 
pıdaki melek sordu: 

- Sen dünya ne idin?' 
-Evli idim. 
- Öyleyse tir cennete, dünyada 

çcktiğin azap kafidir. 
Arkadan gelen sevinmi§ti : 
- Ben de, dedi, iki defa evlendim. 
Melek kızdı: V c bağırdı: 
- Bir defa evlcndin azap çektin, 

hoşuna gitti, ikinci bir defa daha 
evlendin .. Haydi cehenneme git. O
raya girdiğin zaman kendini iiçüncii 
defa evlenmiş farzedersin ! 

• ·---------------------------« 
ingilierede bütün 
ldemurlara bildirilen 
Bir beraet kararı Tuna memleketi arasında ilk de[a ola- Bu hakım geçenlerde bu vak·aya 

rak son mülakatta konuşulmu~ bir ~ey müşabih bir dava rüyet ediyormuş. 
de değildır. Yugoslavya ile İtal a ara· Bu nevi davalarda erkekler kadınlar· lngilterede zabıta memuruna haka-
sındaki konuşmalar öteden berı Maca- dan tazminat alırlarmı~ Bu miiteka- ret ettiği töhmetile mahkemeye sevk 
ristanca da malfun oldttktan başka ay- bil bir usul imiş. Fakc.~ hakim kadına edilen bir adam beraet etmiş ve bu be
rıca, Yugoslavya ile Macaristan arasın- tazminat hükmetmemiş. Adam itiraz raet kararı Dahiliye Nezareti tarafın· 
da bir tıayli zamandır yakl:ışma harc- edim.-e •hiddetle bağırmış. dan bütün devlet memurlarına tam im 

6otr5 K.,. 
Buryato - Mongolya·lı beş sporcu 

genç kız, Buryato - Mongolya Cum· 
huriyetinin merkezi olan Ulan - Ude· 
den 21 teşrinievvelde hareketle başla· 
dıklraı, yan yaya ve yarı kayakla yü
rüyüşü, Moskovada 6 martta muvaffa· 
kiyet1e nihayete erdirmişlerdir. 

Bu genç kızlar, 95 gün süren yü· 
rüyüşleri esnasında 6045 kilometre 

katetmişlerdir. Yolun ilk 1000 kilo
metresini, günde vasatİ 4:1 kilometre· 

den, yayan olarak yürümüşler, ve bi
lahare kayaklarla giderek geri kalan keti de vardır. s · v · · · · d" dı·l ı"şt" - evınecegıne ıtıraz e ıyorsun. e m ır. * Kadından, o büyük dertten kurtuldun, Hadise şöyle cereyan etmiştir: mesafeyi, günde vasati 70 kilometre 

Demek oluyor ki İtalya ile Avustur- · 1 bir de üstelik para mı istiyorsun' Bir işaret memuru, dalgın dalgın üzerinden katetmiş erdir. 
ya ve Macaristan aralarında yapılmış r 
olan bir itilafa İtalya ile Yugoslavya /ki isim taşımanın geçen bir adama: Bu beş genç kız, bu suretle, kadın· 
arasında yapılan yeni bir anlaşma ila· mahzul'ları - Bana bak, öyle sersem sersem lar arasındaki her türlü mukavemet 
ve edilmiş bulunuyor. Bir tak1m ala· l dalaşma çiğnenirsin demiş. yürüyü~Ieri rekorlarını kırmı,Iardır. 

Dün stanbul adliyesinde gazeteci Ad b k T metler de gösteriyor ki Yugosiavya ile am memurun yüzüne a mış, Bilhassa şurasını kaydetmek icap eder 
Macaristan arasında· mühim bır' yak· arkadaşlarımızdan Kazım Şinasi ile memur kız.mı~: k 

h 
· I d C R f T ·i, katettikleri yol çok güç bir yoldur. 

laşına hareketi vardır. Belki de yakın mu arrır er en evat i atın davaları - Sen kim oluyorsun ki böyle be· d M··ı...-~· k dil · Bu esnada dağlar aşmı~Iar, stepler geç-
bir znmanda bU iki memleket • k; ara• Var ı. Uuayır en erınj mahkemeye nİm yüzüme bakıyorsun, sÖzÜmÜ din- T 

larında Yugoslavyadaki Macar ekalli- çağırırken, şu şekilde var kuvvetile ba le de çiğnenmeden defol git 1 demiş. mişler ve bilhassa Ural dağlarını ka· 
ye~l~i davası gibi Macarlarca gayet ğırdı: Adam hiç istifini bozmamış: tetmiş1erdir. 
mühım olan bir ihtiHif vardır - biribir· - Kazım, Şinasi, Cevat, Rı.fat. K 1 1 · Bu '-"Ürüyüşe i"tirak eden genç kız· 1 - im o duğumu sana söy iyeyım J " 

erile b~~üt_ün an!aşacakJardır. Kazım Şinasi gelmiş, Cevat Rifat demiş, kendime hakaret ettirtmek i· ların en küçüğü 17, en büyüğü ise 24 
be B~~ış, Halyanın ve onunla bcrrı· gelmemişti. Elindeki listede her ismin çin, vergi veren ve sizin maaşlarınızı yaşındadır. Bunlardan biri~i kolkhoz-

r anyanın orta Avrupaöakı nü- arasına bir virgül konmuş olacak k. · ed b' b 1 cu, ikisi fabrika işçisi, biri de talebeve 
fuzlannın ve dostluklannın gittikçe j •. b . . d- d.. ı, ternın en ır uda ayım. b 
h d 

mu aşır reıse on u· 1 b h k t ı·ı iri de •po u 11· 'd' u utlanm gmı~letmekte olduğunu y . . : . şaret memuru unu a ·aret e aK· .., r m a ımı ır. 
gösterir. Bu bakımdan bilhassa bu son ._- .. ~~nız bır kışı gelmış efendim, ki etmiş, mahkemeye müracaat etmiş. Bu genç kızlara, yürüyüşleri esna-
B~lgrat anlaşması en mühim olan hft- dıger uçu gelmemişleri dedi. Fakpt mahkeme şu kararı vermiş: sında, iki sporcu da refakat etmiş ve 
d.isedir .. Çünkü, Yugoslavya, öteden be. Günde 5000 mektup - Millet gızın vel'inimetinizdir. bunlardan biri yürüyüşü idare eyle-
rı hem ıtalya ilc, hem de Macaristan]a l d Millete hakaretanıiz, ~iddetle söz söy- miştir. 
çok f ihtilMJ a an a am " ena ar ve rekabetler içince B lemeğe hakkınız yoktur. Vatandaş çok Moskovava muvasalatları esnasın-
bulunuyordu. Bu rek~betler onu Fran izim gazetede T eyzenin açtığı an- d b ~ ' k ·· · d·ı d k b doğru söylemiştir. a u genç kızlar, büyük tez.ahürle 
sanın Şa!'ki Avrupa paktlanna bag-la· et umıt e ı me i ir rağbet gördü. k ı _ Neza t h.k. · b ·· lerı·ni bü· arşı anmı~ ve gerek sporculukl ..... ve 
mıştı. Vakıa, bugün, Küçük İtilaf ol· Her gün gelen mektup miktarı yüz a· re a ımm u soz " ••u 

d 
- rh!h· d ' d tu'"n memurlara tamı"m etmı"~tı"r gerek cesaretlerı" ı"çı·n hakkı.le alkışlan-

·
u.gu 6.'u ~ı uruyor ve Yugoslavy&. Ku- edini geçiyor. Yerinin azlıgvından T • 

k t - D · · · K / mışlardır. 
çu ·-· t?af~ olan. bağlılığını muhafaza günde yalnız beş mektup koyalıilen enızı sevmıgen ra . -·- .. ~ ·-----
ettıgmı mutemadiyen söylemekten hali yazı işleri müdürü adeta ürkmüş vazi· Avrupanın, vapur yolculuğunu, ve sefer, Manş denizini .geçi; .de lngilte· 
~almıyorsad da Fransanın kurduğu ve yette ... ((Bu ne müthiş alakal» diyor kısaca denizi sevmiyen yegane Kralı reye gitmesi bu sebepten dolayı büyük 

ransaya ayanan bu itilcif grupuna 0 b"" 1 d.. .. .. k" 1 ·ı · ·· b h bağlı memleketlerden b" . . r·t 
1 

.
1 

oy e uşunurse es ı ngı tere taç- Belçikanın genç hükümdan uçuncu ir adise olmuııtur. 
ırının aya ı e da . o··k d .. v· d L ıd·d B b b d l B T mühim bir itilaf yapması v . . rı yenı u o ın sor ne yapsın... eopo ur. a ası gi i ağ ara tır- clçikalılar: 

e a;>nı zn. H .. b" v L k .. manda Macaristana da yaklasnıakta ergun ır çog~na cevap verrneğe manmasını seven eopold, gayet o- - Kral herhalde çok mühim bir 
olması, Fransı~ pakt sisteminin-.: 7.ayıf- mecbur olduğu ::ıOOO mektup almak· ı tü bir denizcidir. Ufak dalgalara bile mesele müzakere ediyor ki bu büyük 
lamış bulundugunda artık şüphe bırak tadır. dayanamaz, derhal midesi bulanır. Bu fedakfırlığı göze aldı, demektedirler. 
maz. Fransanın Halk Cephesi tecrübe-
si, bu memleketin dış siyaseti bakımın· 
dan kendisine hayli pahalıya mal ol· 
muştur. Geçen son bahardan beri, sıra
sı geldikçe bu sütunlarda söylemiş ol
duğumuz gibi, Almanya ile İtalya, Or
ta ve Şarki Avrupa da Fransa siyase
tine Şatranç tahtası üzerinde man~vi 
bir caçmaz:o yapmışlardı. Franscı kcn 
di elindeki taşların mühimlerındcn o· 
lan Yugoslavyayı bu açmazda artık 
kaybetmiş'tir. 

* 

• 

İSTER İSTER N ANMA! 
lstanbulda muhtelif cins etlerden çeşit çeşit pastır

ma ve sucuk yapılır, hepsi de dana etinden Kayseri
de yapılmıştır, iddiasile satılır, aldanmamanın imkanı 
yoktur. Bunun önüne nasıl geçmeli~ Belediye Daimi 
Encümeninin verdiği karara bakılırsa bundan sonra 
toptan veya perakende olarak satılan sucuk 

ve pastırmaların üzerlerine hangi çeşit etten yapıldı· 

ISTER INA N 

ğmı gösteren bir etiket asılacak, bu da halkın aldan

masının önüne geçmeye kafi gelecektir. Fakat bazı 

esnafın fazla kurnaz, halkın da bu sahada aldanınaya 
alışkın olmasına bakarak biz pastırma ve su~ukalra e-

l tiket yapı tırmannın fayda vereceğine pek inanmıyo· 
ruz, fakat ey okuyucu sen: 

lS TER IN ANMA! 

Mart 28 

Sözün Kısası 
Kazıkiama 
Babındadır 1 

E. Talu--_. 

F ransanın kültür hadimlerinin 

en ileri gelenlerinden Pıyer 

Larus isminde bir adam vardı ki fran· 
sızca.nın gramerini ve Fransız lugati .. 
ni tekemmül ettire ett'ire, memleket! .. 
nin hars işlerinde bir otorite, yani 
csözü herkesinkinden fazla dinlenir• 
oldu. 

Piyer Larus öldü, gitti .. fakat kur • 
duğu müessese onun çizmiş olduğu 
ytil üzerinde muvaffakiıyetle yürüdü. 
Öyle ki, bugün, bir iddiayı tevsik için: 
cLarus böyle yazıyor!» demek kafidir. 

O müessesenin neşreylediği her ki· 
ta'bın kabında, deve dikeni çiçeğine 
üfieyen bir kadın başı resmi, etrafın:. 

da da: cHer esen rüzgara tohum saçı• 
yorum:ıı fuaresi vardır. Bu remz ve 
bu düstur boşuna değildir: Larus n~
riyatı, gerçek, dünyanın her bucağına 
yayı1ır .. her elde gezer .. her küti.!pha· 
nede yer bulur. İzlandadan, Okyanus
yaya, ve PasiHk adalarına kadar, yüz 
binlerce fikir adamı, davalarında La • 
rus'dan ihticac ederler. 

Düne kadar, benim de yazı masa • 
nun üzerinde bir Larus lugati bulu • 
nurdu. Pek sevdiğim Fransız dilinin 
orada inceli!klerini arar, bulur, mü • 
1-elezziz oluroum. 

Bir kaç gün devam eden son bir ra • 
hatsızlık esnasında, kitabı gene karış .. 
tınnatk istedim. O aralık ziyaretime 
gelen bir dostum: 

- Ne o? diye sordu. Empaler kell• 
mesini mi arıyorsun? 

-Ne münasebet? 
-Bul da oku 
Bu tavsiyenin altında bir maksad 

gi:zfli idi. Önce E harfini, sonra da tav. 
siye olunan kelimeyi buldum.. ve o "' 
kudum: 

cEmpalcr • Kazıklamak. Türkler, 
hala önemli canileri kazıklarlar.:ıı 

Bunu, en sahih malumcrtt vermek 4 

le marfıf, en ciddi bir lugat kitabı ya
zıyordu. 

Hayretle büyüyen gözlerimin önün .. 
de yepyeni. bir hakikat ufku açıldı .. 

Ve: Türkler hakkında Larus gibi bir 
eserden bu malümatı aldıktan sonra, 
Fransızların, Hatay meselesinde hala 
bizi niçin kazıklamak istediklerini ög .. 
renmiş oldum. 

E~~ 
E. E. Talu iyileşti 

Aı•kadaşımız Ercümend Ekrem Talu 
bir müddettenberi rahatsızdı. Lehiil • 
hamd iyileşmiş bulunmaktadır. Oku • 
yucularımızın lezzetle takib ettikleri 
yazılarına eskisi gibi devam edeceği 
gibi, rahatsızlığı yüzünden neşri geci• 
ken romanı da, bir müddet sonra in .. 
tişar edebilecektir. Okuyucularım;za: 

bunu müjdeler, arkadaşıımza afıyet 
dileriz. 

Biliyor musunuz ? 
1 - Obi yahud Ob ırmağı nerededir, 

uzunluğu ne kadardır? 

2 - Almanyada ilk defa demiryolla· 
rını kuran adam kimdir? 

3 - Harizimi'lerin sallanatını As • 
yada hangi hiikümdar yıkrnıştır? Hari· 
zimi'ler en satvetli devirlerini hangi 
hükümdarları zamanında bulmuşlar • 
dır, bu hükümdar bilfıhara nerede, na• 
sıl ölmüştür? 

(Cevabları yarın) 

*' 
(Dünkü sunUerin cevablnn) 

ı - Attila, Büjük Hfuı imparatorlu
ğunu İsa'nın doğumundan 4 3 7 yıl son· 
ra kurmuştur, ve Romalılarla Katalo
nik ovalarında Roma kumandanı Ae
tius ile harhctmiştir. 

2 - Kui'bağa üzerinde elektrik tec
rübesini Galvani, 1 791 yılında yapmış· 
tır. 

3 - Ankarada Büyük Millet Meclisi 
HükUmeti teşekkül ettikten sonra V~ 
killer Hey'eti 920 yılının mayıs ayın
da, 2 nci gün ilk toplantılarını yapmış-

~---------------------------------------------------------------.~ ıarorr. 
Belgrat anl~ası Orta Avrupa si-

(Devamı 3 iincü sayfada) 



Fransızlar kontrol • 
ışı ne • 

dün bilfiil başladılar 
lspanyaya gönüllü götüren bir Fransız vapuru tevkif edildi, 

25 komünist Fransız topr aklarına iade edildi 
Londra 27 (A.A.) - Reuter teb·ı Fransızlar hala enditede 'runu Bearn burnundan iki mil mesafe-

liğ ediyor: Bu akşam salahiyettar ma· Paris 27 (A.A.) - İtalyanın ls· de yakalamış ve Port • Vendres'a gö· 
hafilde beyan edildiğine göre, lspan- panyaya karşı vaziyeti matbuatı endi- türmüştür. Yapurda İspanyaya gitmek 
yaya gönüllü gönderilmesini mene· ~eye düşürmektedir. Le Peuple bu hu- üzere 23 komünist gönüllü bulunu
den anlaşmayı aktedenlerden herhan· susta diyor ki: yordu. Bu komünistler İntrepide tor· 
ai tarafın bu anlaşmayı ihlal edeceğini «Musolini' nin ! spanyayı istila et- pidosuna nakledilerek en yakın F ran· 
zannetmek için ortada hiç bir sebep rnekten vazgeçmiş olduğunu söylemek sız jandarma merkezine götürülmüş-
yoktur. Ve böyle muhil bir hareketin le ağzımızı kapamak istiyorlar. Halbu- lerdir. · 
vuku bulduğu da bildirilmemiştir. ki Duçe·nin haysiyeti bu istilayı icap Beynelmilel kuvvetlerle Milialer 

İngiliz ve Fransız hükumetleri 20 ettiriyor. Hadisat bize bu işin mc.hiye· çarpıfmlf 
tubatta meriyete giren mezkur anlaş- tini öğretecektir. » Rahat 27 (A.A.) - Verdad radyo· 
man ın ihlalini fevkalade vahim bir ha· Oeuvre. şöyle yazıyor: su saat 23 de bildirmiştir: 
reket olarak telakki edeceklerdir. Gö· «lspanyada kalan beş fırkasını tak· Emin bir membadan aldığımız ma· 
nüllüler meselesinde Ingiliz ve F ran- viye için olsa dahi halyanın bu mem- lu ma ta dayanarak temin edebiliriz ki, 
tız hükumetleri arasında hiç bir ihti· lekete yeni bt'alar sevketmesi ihtimal Guadalajara cephesinde Trancena ya
lAf olmamıştır ve yoktur. Beynelmilel dahilindedir. Fakat Londra ile Parisin kınında karışıklıklar devam etmekte· 
~ontrol komisyonu vazifesine başla· herhangi bir şekilde buna mani olmak dir. BeyneimiJel kuvvetlerle Milisler a· 
mıştır ve bunun mümkün mertebe için manevi bir mecburiyel hissetme· rasında şiddetli münakaşalar olmuş 
kısa bir zamanda fi'li olmasına Lon- melerini teminen İtalya bu sevkiyatı beynelmilel kuvvetler Milisieri dağıt-
dra ve Pariste büyük bir ehemmiyet aleniyete vuıınadan yapacaktır.>> mıştır. Milisierden 14 ölü ve :n yaralı 
atfolunmaktadır. Ingiliz ve Fransız Kontrol bafladl vardır. Bir kaç saat sonra hadiseler te· 
hükumetleri ~imdilik başkaca hiç bir Paris 27 - Cerbere adındaki F ran- kerrür etmiş ve hakiki bir muharebe· 
tedbire mahal olmadığı mütaleasında· sız sahil muhafaza gemisi Fransız- ls· den sonra ta.ıık kullanan Milisler bey
Clırlar ve bu hususta yeni hiç bir teklif' panyol hudut sularında kontrol yapar· nelmilel fırkadan 31 kişi öldürmüşler· 
Cle yapılmamıştır. 1 ken Sanspareil adındaki Fransız vapu· dir. 

ltalyan - Yugoslav anlaşması karşısında 

Rusya 
s 

ve Fransadan 
yükseliyor s ler 

Balkan 
ekonomi 

Antantı 
konseyi 

---
Atinada bir. teb:iğ neş
redildi, Ey ~\ıl de Ticaret 

Odaları toplanıyor 

Orta Avrupa 
Siyasetinde 
Belgrad merhalesi 

( Battarafı 2 inci sayfada) 
yasetinin inkişafında bir merhaledir . 
Nitekim, Bulgar • Yugoslavya anlaşma 
sı, Milfıno konuşması da birer merhale 
idi. Düne kadar siyasette kah bu dev
letin, kah ~teki.nin siyasetlerine yar· 
dırncı rolü oynayan memleket!er, Bal· 
kan Paktı ve İtalya anlaşmalan yolu 
ile, yavaş yavaş müstakil bir siyaset 
sahibi oluyorlar. Düne kadar, sıyaset !şa 
retlerini Paristen alan Yugoslavya, 
bundan böyle takip edeceğ'i siyasette 
daha müstakildir; ona bu istiklah. bir 
taraftan Balkan paktı, diğer taraf~an 

İtalya ile anlaşma temin etmiştir. Ken. 
disini Fransaya bağlayan iplcr şimdiye 
kadar siyasi idi; iktısadi menfaatJeri ise 
başka tarafta idi. İktısat, siyasete ga. 
lebe çaldı ve Yugoslavya da daha müs· 
takil ve daha rahat bir siyaset sahibi 
oldu. 

İtalyaya gelince, İtalya, gelecek gün· 
leri çok karanlık görünen bugünkü si· 
yaset dünyasında, bu yeni itilllf saye· 
sinde yan sahalarmdan birini daha em
niyet altına almıştır. Zaten İtalyanın 
bir zamandan beri ehemmiyetle takip 
ettiği siyaset budur: Akdenizcie, Kızıl
denizde, yani imparatorluk politikasın 
da ve dünya işlerinde rahat çalışahil
mesi için İtalyanın, bu suretle, yan ta· 
raflarını emniyet altına alması lazım· 
dı. Almanya ile yaptığı kuvvet mihveri 
sayesinde, bu memleket, yanlarını bi
rer birer emniyet altına alma siyase
tinde şimdiye kadar hayli şeyler yap· 
mışken bu defa bunlara bir de Yugos· 
lavya anlaşmasını ilave ediyor. 

* Bütün bu anlaşmalann bugünkü ga-
ye1eri, muhakkak surette sulhtür. Fa. 
kat, her sulh bir harp için değil midir? 

.Muhittin Birgen 

Bir tütün deposundan 
3000 lira çalındı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

• Afrika Fransız müstem
/ekelerindeki kaynaşma 

• Tehlike tamamen 
uzaklaşmadı 

Yazan: Selim Ragıp 

(Baştarafı 1 inci sayfada) Iceklerini ümit ediyorlar. Bu suretle 
Georges Blum Berlinden ayn. gazc· Fransanın bu mıntakadaki emniyet 

ra konurken parada bir miktar açık çık

mıştır. Müessesenin muhasebe memuru o 
gece saat bire kadar çalışmı~. hesap etmi~. 
kitap etmiş açığı kapamış, ertesi gün arne-

Atina 27 (Hususi) - Balkan eko- ı ı e ere tevzi edilmek üzere hazırladıkinn pa 

E pey bir zamandan beri Şimall 

Afrika Fransız müsternlekele. 
rinde ve bilhassa Tunusta mühim bir 
galeyan var. Bunun sebebi, yerli hal
kın istismar edilmekte olduğunu gün
den .güne daha iyi anlamakla bulunma· 
sıdır. Halkın bu hususta aydmlanması
na, Destur ismi verilen ve Tunusun is· 
tiklal davasile uğraşmakta bulunan ce. 
miyetin büyük himmeti vardır. Nite
kim ayni galeyan Cezayirde de göze 
çarpmaktadır. Bunun sebebi de, Tu
nustakinin aynidir. Hele, bir müddet 
evvel, Sosyalist Blum hükurnetmin bir 
kısım Cezayirlilere seçmek hakk!nı ver 
rnek istemesinden infial duyan Fransız 
müstemlekecilerinin 'toplanarak buna 
muhalefet etmek istemeleri, Cezayirde 
bu galeyanı azami haddine çıkardığı 
gibi Tunusta sükunetin muhafaza edi
lebilmesi için, bu mıntakaya asker sev· 
kedilmesi gibi cezri tedbirlere başvur· 
mak zarureti hasıl olmuştur. Hatui, 
vaziyet, Tunustaki Fransız komiseri ile 
Tunus Beyinin aralarının açılmasını 
icap ettire<:ek kadar gerg!nleşmiştir. 
Bir kısım Fransız matbuatma bakacak 
olursanız, ahvalin bu şekle girmesi, 
yerli halka karşı gösterilen zaafın bir 
neticesidir. Bundan ötürü, bu adamla. 
ra yüz vermemek ve daima yumruk al 
tında bulundurmak gerektir. Şu hal, 
Fransada bir Sosyalist hükfunet bulun
masına ~I"ağmcn, müstemlekecilikten 
fayda gören ve menfantlenen kimsele· 
rin, prensip ve programları ne olursa 
olsun, işin karlı ucunu niçin kolay ko
lay bırakmıyacaklarını, bırakarnıyacak 
larını ayan bir surtte gösteriyor. Fa~ 
kat unutulmamak gerektir ki yumruk 
siyaseti nihayet bir dereceye kadar te
sir gösterebilir. Hızını alan bir ideolo
jiyi, ondan sonra, hiç bir kuvvet, hiç 
'bir suretle yolundan alıkomaz. teye şu satırlan yazıyor: sistemi de baltaianmış olacaktır. 

cAlman memnuniyeti, bugün Paris.. Belgrad anlaşmasının kollektif em· 
te hissedilebilecek olan inkisarın tam niyet ve taksim edilmez sulh ile hiç bir 
tarnma muadilidir. » alakası olmadığını görmek için hiç de 

Tabois, Övr gazetesinde yazıyor: 
• cParisin 'bazı salahiyettar şahsiyetle pertevsiz lazım değil. Adriyatik deni-
ri az çok ihtiyatlı davranmakta ve İtal zini de İtalyan • Yugoslav mütarekesi, 

ı h kk d Roma - Berlin mihverini icad edenle-ta- Yugoslavya an aşması a. ın a 
kat'i bir hüküm verilebilmek ıçın, Yu rin hazırladıkları taarruza yaramakta· 

T ebrik telgraflvı 
ıoslavyanın bir taraftan ı Nisanda top dır. 
lanacak olan küçük anlaşma fevkalade 
konferansındaki ve diğer taraftan 4 Ni 
3anda kendi misafiri olacak otan Bay 
Boenese karşı hattı hareketinin ne ola
cağını görmek icap edecektir. Malum
üur ki, Fransa tarafından küçük anlaş
tnaya teklü edilen mahut karşıltklı yar 

Belgrad 27 (A.A.) - halyan-Yu 
goslav paktının imsazı dalayısile İtal· 
ya Kralı ile Yugoslavya naibi Prens 
Paul arasında tebrik telgrafları teati 
edilmiştir. 

dım projesi bu iki tezahür vesilesiylc 
iÖrüşülecektir.» 

Ami du Peuple gazeteesi diyor kı: 
· cEn mütemayil tefsiralta buiunan • 
lar için dahi Belgrad anlaşmasını dip· 
lomasimizin bir muvafiakıyeti olarak 
göstermek oldukça zor bir i~ olacaktır. 

Petit Journal gazetesinde Paul Ris.. 
telhueber yazıyor : 

---------
Dahiliye Vekili 
Ankarada 

Ankara, 27 (Hususi) - Diyarıbe
kirden hareket eden Dahiliye Vekili 
ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya 
yarın sabah yedide şehrimize dönmü~ 
bulunacaktır. 

nomi konseyinin dünkü son eelsesine raları da sağlam bir dolaba saklnmı~lardır. 
ı-iyaset eden Başvekil Metaksas söyle· Fakat memurlar ertesi sabah depoya 
diği nutukta kaoseyin Balkan Antantı gelip de muhasebe dairesine girdikleri za
milletleri arasındaki manevi bağları in man şaşırıp knlmııılardır. Binanın üst ka
kişaf ettirdiğini tebarüz ettirerek veri- tmda arneieierin çalı§tıkları ealondan bir 
len kararların tahakkukuna azaların ip earkıtılarak muhasebe dairesine iniidiği
çalışmasına tavsiye etmiştir. ni, pencere açılarak içeri giritdiğini ve pa-

General Metaksasa Yugoslavya radan 3000 lirasının aşırıldığını, bir torba 

h 
içinde bulunan ı 000 gümÜ§ liranın da bıra-

ey' eti reisi cevap vermiı::tir: 
T kıldığını görmü~lerdir. 

T akarrür eden şeylerin tatbikine v aziyet derhal Beşikta~ polis merkezine 
çalışacağını ve Yunanİstanın kalkın· haber verilmi~. memurlar giderek derhal 
ması için yapılan şeyleri 25 martta ya· tetkikata başlamı,lardır. Bu tetkikat aıra· 
kından görerek hayran kaldıklarını tında muhasebe dairesinde tütün kokan 
söylemiştir. ' bir boyunbağı bulunmuştur. 

Neşredilen resmi tebliğde Balkan Parmak izi memurları da dolap etra-
Antantı devletlerinin Balkan haricine fındaki parmak izlerini almışlardır. Fakat 
satacakları mallar için müşterek me- henüz bir neticeye varılamamı~tır. Depo 
sai tarzı tesisi etrafında tetkikat yapıl- kapandı~•. zaman içeride gizlenen bir ada-

d w 1 A Id Antant d ] I . T' m ın bu ışı yapmış olmasından tüphe edil-
ıgı ve ey u e ev et erı ıca· . . 

Od la t ı w b d'l mektedır. Zabıta tahkıkatı bu iiç bin lira-
ret a rının op anacagı eyan e ı - 1 w 

k d
. nın nası sırra kadem bastıgını meydana 

me te ır. çıkaracaktır. 

Paskalya yortuları 
--- \-[Şat:ahtan s;ı;-aha ı 

* Bir ara ciddi surette vehamct göste-
ren ahval, nisbi bir sükunet arzeder 

Tehlike 
oldu. Her ne ka· 
dar bugünden ya 

tamamen rma biı· harp teh 
u zak la tma da likesi mevzuu bab 

solamaz idiyse de 
19ı4 harbinin de, bu nevi şeraitle doğ~ 
duğu düşünülerek gidişatın iyi olmadı
ğı kendiliğinden tezahür ediyordtL Ha 
zırlıklarını kısmen ikmal devresinde 
bulunan İngilterenin bazı kararlar al
mak azimkarlığım, göstermil olması. 
yalklaşan tehlikeyi, şimdilik uzaklaştır
dı. Fakat bulutlarla kaplı bulunan si· 
yaset ufku, henüz berraklaşmış sayıla· 
maz, bunun olabilmesi için, dal-.a ziya. 
de iktısadi arnillerin düzelmesi Hizını
dır. Asıl salalı bu cihette temin edile. 
bilirse, barı.ş emniyeti püriızsiız olur. 

Selinı Ragıp 

, cDüçe Alman usulü 'bir pakt yani ilk 
hedefi hasmı zararsız hale koymak olan 
bir vesika imzalamak istemıştir. Fran 
sanın uzun müddet temennı edilen bu 
yaklaşmadan dolayı sevinmesi lazım cl 
makla beraber Belgradın siyasetinde 
beliren deği§iklik hakkında da düı;ün· 

Ingiltere ve ş·mal mem
leketlerindt n Parise 

Belçikanın c kın başladı 
• t• Paris 27 (Hususi) - Paskalye yor· 

Yarış 
İnsan siniri ve makine kuvveti başbaşa gidiyor. Dünya başdöndürücü 

bir hareket halindedir. Aşk ve edebiyat artık efsane olmaya başladı. Si .. 
nirle motör dünyaya hakımdir. 

ınesi icap eder.» 
Sovyetlere göre 

Moskova '2i (A.A.) - Pravda ga
tetesi halyan • Yugoslav anlaşması 
hakkında diyor ki: 

tamamıye ı tuları münasebetile vilayetlerden ve 

Brüksel '27 (A.A.) - Iyi haber a· ecnebi memleketlerden, bilhassa İn
lan mahfeller sureti umumiyede Kral giltereden binlerce ki~i Parise akın et· 
Leopold'un Londrada tamamile muci· mektedir. Bir çok Parisliler de cenuba 
bi memnuniyet neticeler aldığını bildir- hareket etmişlerdir. 
mektedirler. Bu mahfeller Paskalye Londra '27 - Paskalye tatilinden 
yortusundan sonra İngiltere, Fransa istifade etmek Üzere dün yüzlerce 
ve Belçika arasında Belçikanın tama· Londralı, hükumet merkezini terke· 
miyetini bir menfaat mukabilinde ol· derek sahillere ve köylere gitmişler· 
maksızın temin eden bir itilaf akdedi- dir. 

«Habeşistan harbi, ltalyan • Ingiliz 
lnÜnasebetlerindeki gerginlik, Akde
niz hakimiyeti mücadelesinin şiddet· 
lenmesi gibi hususta Musaliniyi bü - leceğini ilave eylemektedirler. Korkunç bir f;ıcia yük bir harp takdirinde hiç değilse Yu 

Yerde, gökte ve denizde en yüksek sür'ati yaratan rootörler ve bu 
anüth'iş motörleri kullanacak kuvvetli sinirler beraber yetişiyor ve bera· 
ber çalışıyor. 

Artık tabii ömür insaniara az geliyor. Zamandan tasarruf etmek için 
azami sür'ati bulmak lazımdır. 

Saatte 450 kilometre giden otomobil, beşyüz mil yapan ~ayyare mo~ 
törü, tabiatin en korkunç rüzgari<~ rını eski edebiyatın (badisaba) sı ha· 
line getirmiştir. 

Motör kuvveti bu cehennemi ha rekctle yükselirken insan siniri ve ada .. 
lesi de azami randımanını vermek için çabalıyor. 

Yarış atiarını geride bırakan koşucular, balinaları kaplumbağaya çevi 
:ren yüzücüler, boğaları koç haline düşüren boksörler yetişiyor. Et ve 
kemik hiç bir devirde sinire bu derece itaat etmemiştir. 

aoslavyanın bitaraflığını elde etmek Bir taygare enkazında 
tneselesile kMşılaştırmıştır. Bir milyon franklık Deliren bir çiftçi kendisini 

Fransız emniyetini baltalamak ana, baba 

Medeniyet _dünyasında her gün bir yeni rekor kırılıyor. İnsan acialcsi 
çelikleşiyor. Insan kuvveti motörleşiyor, liwnmalı bir yarış ve cehenne, 
mi bir sür'at devrindeyiz. 

halyan Faşistleri İngiltere ile Yu- Altın para bulundu ve iki hizmetçisini yaktı 
aoslavya arasında münasebetlerin dos· Paris 27 (A.A.) - Lyon şehri ci- Chateauraux, 27 (A.A.) - Bir 
tane olduğunu nazarı itibara almıyor vannda düşerek parçalananCapricor- çiftçi delirerek çiftliğine ate~ vermi~ 
deiiller. Fakat Dalmaçyadaki emelle· nus ismindeki tayyarenin enkazı ara- ve gerek kendiai ve aıerekse babası an· 
rtnden muvakkaten vazgeçmek sureti- sında bir milyon frank kıvmt'!tinde al· nesi ve iki hizmetciai atealer icinde 
~ küçük antantın bir köşesini çökerte· tın para çıkarılmıttır. yanmıttır. 

Her gün taze bir hızla arttığını gördüğümüz bu sür'at ne kadar süre· 
cek! 

Mesafe ve zaman mefhumlarım alt üst eden bu siir'atin artık insan zc. 
kas1nı ve insan sinirini aciz bırakarak bir noktada durn~as~ ihl:mal var 
nu? 
Dimağdaki fosfor vücuttaki sinir ve ruhtaki hassasiyet tükenırsc bel· 

ki ! Bürhau Cahit 



Husosi otomobiller için 
durak yerleri 

Hususi otomobiller için rnuayyen 
<lurak yerleri tesbit edilmektedir. Hu

sust otomobiller ancak buralarda du-
racaklardır. 

Dairelerde yaz saati 

Dairelerde yaz çalışma saatleri ni· 
.sandan itibaren başlıyacaktır. Sabah· 
ları memurlar sekiz buçukta jşlerine 
~eleceklerdir. On ikiden on üçe ka
dar öğle paydosudur. Akşamları dai· 

reler on yedi buçukta kapanacaktır. 

Yol parası 6 lira 

937 mali senesi yol parası eskisi gi· 
bi heber mükellef başına altı lira ola

rak kabul edilmi{;tir. Yol parası iki 

taksit olarak haziran ve teşrinievvel· 
de alınacaktır. Geçen sene yol parası, 
bütçeye konan miktardan beş bin lira 
fazJasile tahsil edilmiştir. 

Mali kudreti olmadığı anlaşılan ve 

bedenen mükellefiyetini yapacak olan 

lar da yollarda çalıştırılacaklardır. 
Karaköy köprüsü tamir edilecek 

Humt sene 
186:-i 

Mart 
15 
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Her kitapçıda bulunur. 

Karaköy köprüsünde bazı tamirat ı 
yapılmasına lüzum görülmüştür. Bu· 
nun için 9:17 mali yılı bütçesine 40 ı 
bin lira konmuştur. Tamirata hazi-

randan sonra başJanacaktu. ~--•••••••••••r 

-=ıww "P" 

BUGÜN 

Kültür Işleri: 
Kitapçılarm toplantısı 

Ankara caddesindeki kitap tabileıı 
ri aralarında bir toplantı yaparak met
leklerine ait bazı meseleleri aörüşmüj• 
lerdir. 

Bu arada son günlerde, kağıt fiat
larının yükselişi yüzünden uğradık]" 
rı müşkülat dalayısile kitap basamıya• 
cak vaziyete düştüklerini ve bunutJ 
memleket kültürü ve irfan hayatı fı 
zerinde yapacağı zararı hükumete ap 
zeClerek bazı haklı taleplerde bulun
mağa karar vermi~lerdir. 

Bundan başka eski, kitapçılar ce
miyetının (lsJ~nbul Kitap hasanlat 
Kurumu) adile yeniden te,kilini c14 
karar altına almışlardır. 

Bir arkeoloji kanunu hazırlanıyor 

Kültür Bakanlığı bir Arkeoloji b• 
nunu ve bir de müzeler talimatnamesi 
hazırlayarak Arkcoloji taharriyatınl 
ve müzelerin faaliyetini yeni baştali 
esaslı surette tanzim etmeğe karar 
vermiştir. 

Bu maksatla muhtelif Avrup~ 
memleketlerinin müze1erindeki tan• 
matnameler getirtilmiş ve tercüme 41-
dilmeğe başlanmıştır. Bu talimatniP' 
meler bir komisyon tarafından ine~ 
lendikten sonra hazırlanacak olan r~ 
pora göre müzeler talimatnamesi ve 
Arkeoloji kanunu layihası tesbit olı,tı 
nacaktır. 

i P E K Aşk fedakirliğa • ölüm tehlikesi 
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Büyük Rus ihtilalinin 

en dehşetli sahifeleri 



Perteğin imar pranı hazırlandi, 
tatbikine başlandi • 

Edirnenin 
kara günü 

Edirneliler bir ihtifalle aziz 
şehitlerin hatıralarını 

taziz ettiler 

Edirne (Hususi) - 26 mart Bal· 
kan harbinde Edirne kalesinin dÜş
man eline düştüğü günün yıldönü· 
müdür. Bu kara günde, Edirncliler 
her yıl olduğu gibi bu sene de bir ih· 
tifal yapmışlar ve Edirne kalesinin 
kahramanlığını yad Ye bu esnadu ölen 
'\:atan çocuklannın aziz hatırasmı tes
it etmişlerdir. 

Erzincanda köylüye cins 
f sulye tohumu dağıtıldt 

lhtifal saat 16,30 da Halkevinde 
yap1ima ve ihtifale müzikanan çaldı· 
ğı istiklal marşile başlanmıştır. Müte· 
a1cıben bu kara günün tarihçesi hak-
kında muallim Kemal tarafından bir Er.zincanda Fiil"at köprüsü 

nutuk söylenmiştir. Bundan sonra Erzincan (Hususi) - Viliyetinıiz·ımektedirler. Nehirde sa1lacla kereste 
bando tarafından matem havası çalın- de kültür i~lerine ehemmiyet verilmek· nakfiyatı da yapılmaktad\r. Burada · 

Pertek köprüsü celip reçişe açılırken m ış ve Balkan harbi şehitliğine gidil~ tedir. Kültür direktörü Bedri bu saha- halk. meyvacılığa çok. ehemmiyet ver-
(Kardelo.ri bacn dördiınc:ü Umumi Müfettiş General Abdullahtır) rek çelenkler konmuştur. <k ciddi faaliyet göstermektedir. Vi· mektedir. 

Pertek (Hususi) - Perteğin kaza~ kilometre şimale çek•ilmiştir .. Buna İhtifale haşta memleket münevver- layet merkezinde yedi jJk, bir sivü, bir .Hükumetin getirdiği cins fasulya 
merkezi haline kalbi 341 tarihine rast- ~ebeb, halkın yazlık bağ ve bahçelerd~ ler.i olmak üzere çok kalabalık bir halk de .askeri orta me.k.tep vardır. llkmek· tohumlan ıslah için halka meccanen 
tar. 0 vakte kadar bu vazifeyi küçük. ı birer ev yaptırmış olmalarıdır. Yenı kitlesi :iştirak etmiştir. teplerin himaye neyet1di fakir tale.- dağıtiimış ve güzel neticeler elde edil· 
bir kasaha o1an Çarsancak görmektelPerteğin hava ve suyu çok ogüzeldir. i benin yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını miştir. 
idi. Pertek, Elazize 16 kilometre me·t Dört yüz kadar ev vardır. 1 Kara ma n da b ir temin etmektedir. Merkezdeki ta.lebe Sıtma pek azdır. Köylüye munta· 
safede iki bin küsur nüfus1u gayet gü- Peltek ve itöyleri halkı öz Türktür. ı mikdan ) 700 den fazladır. Köy kanu· z.aman kinin da.ğltılmak.tadır. Merkez-
zel ve evleri muntazam bir Türk ka- Perteğin bariz bir hususiyeti de, hal· J adam kız kardeşİnİ nuna tevfikan E~esi nahiye merkezin· de yirmi be~ yataklı bir memleket has· 
sabasıdrr. Diyadinden .başlayarak Per· kın ek serisinin okuyup yazma bilme- j 

0 
.. ldu·· rdu·· de ve üç :köyde birer ilkmektep yaptı· tanesi vardır. Kasaba içinden geçmek· 

tek önünden Geçen Murat suyu Per- sidir. Hatta köylülerden çoğu eski ve~ rılmıştır. te olan Sivas - Erzurum yolu mem\e· 

tekle E~aziz arasmda bir hudut vazi~e- yeni harfteri mükemmelen okuyup l Karaman (Hususi) _S Çeşme ma· ~ ~q:.i~~n~n. zirai, ıi~tısa.d~ ve ticari ketin iktısadi sab~da ~kselmt::sine 
sini görür. Dördüncü umum müfettış· yazarlar. hallesinde bir cinayet olmuş, Ahmet vaztyetı .ıyidir. Mınta.ka açınden .geç· 'Çok yardım edecektır. Vılayet yoUarı 
1ig· inin teşebbüsile n ehir üzerine bir Pertek, saltanatın asırlarca ihın.:ı.l N . . . d ı_. k k d . f t mekte olan firat nehrinin etraftaki iy1dir .. Nahiye ve köylerin hemen 

T k k b ı d 1 • u rı ıs m ın e •oır genç ız ar eşı · a - k" ı_ d '-· 1 ·ı · 'f d ı_ b'l · k 
k

.. u" kurulmu!'ı ve münakalat kolay- ettiği güzel ür asa a arın an ,[w l "ld" .. .. c· . b b' oyıcr ow.p 8J' vasıtası e ıstı a e et • nepsine otomo ı gıtme tedir. 
0~ T ••• B b k h. 'b mayı o urmuş~r. ınayetın se e ı c::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ı rısadı:r. u a ımsız se rın yenı a,tan c:::v-
aşmıştır. · babadan miras kalma bir evin satılma· 

Bundan 2.:)0 • :~00 sene kadar evvel iman için zengin bir program hazır:an· . 'd' Ah N . . t ı_ • . sı tşı ır. mct un evı sa maK ıste· 
şehir su leenarında iken zamanla iki mış ve tatbikıne başlanmışhr. 

-------------a.--·•· 
18 yaşınaa bir l<ız Bir adam karısını 

,. 
ve kaynanasını 

öldürdü 
uçurumda 
parça~andı 

Karaman (Hu~usi) -Uiukı~lanm Gemıik, (Hususi) - Engürücilkten 

1 miş, Fatma raza olmamış, arada mü
nakaşa ç•kmtş, neticede Ahmet Nuri 

Fatmayı yedi yerinden yaralamıştır. 
Fatma kaldırıldığı Konya memleket 
hastanesinde ölmüştür. Ahmet Nuri . 
Karaman ağır ceza mahkemesine ve· 
ri1miştir. 

Sındırgtda 60 dönüm 
Orman yandı 

Bahkesir (Hususi) - Sındırgıda 

büyük bir orman yangını olmuştur. 

Eminler köyü civanndak\ yaylalarda gelen yolcuların anlattığına göre Bur· 

oturan Mustafa oğlu Veli Ayşe ismin· sa • Gemlik ana yolu üzerinde müt -
de 18 yaşında bir kızı zorla kaçırmış, hiş bir cinayet olmuş. Engiiriicük kö· 

berbat etmiş, sonra uçuruma yuvarlı- yünden Osman çavuş genç ve güzd 
yarak öldürmüştür. karısı Şahende ile kaynanaSl Muhsi -

k ıd Sinandede köyü yakınandaki .ormanm 
A M · · E 1 civarındaki neyi tabanca ile vurara Ö Ürmüş · yşe ersınan 5 em .. tutuşması tam i.ki gün sürmüş ve güç 

yaylalarda oturan Mehmedin kızıdır. tur. 
K y 1 hk 'k t öre. Sah d hafle söndürülmüştür. Bu yangın or-

Mustafa oğlu Veli bu kıza onya E - k apı ~n ta b ı aa : is~err: kte~· e l man içinde GO dönümlük bir sahanın 
reğlisinin Yastı köyünde rastlamış. ocasın an oşanma c e ır. yanmasına sebep olmustur. 
zorla kaçırmış, Kuıkpınar yaylasına Annesi de buna taraftardır. O man '- · 

· ·· 1 k k ı Yangının ç.ı~ış sebebi hakkında 
götürmüştür. Kızın mümaneatı, tes • çavu~ ıse guze ·ansını sevme te ve . Im-~_ 

tahkık at yapı adadır. 
lim olmamak gayretleri Yelinin lcuv- boşanmaya razı olmamaktadır. Buna 
vet ve kudreti karşısında neticesiz kal- rağmen Şahende mahkemeye müra • 

rnış. mukadder olan kaza vukubulmuş· caat etmiştir. Bunun üzerine Şahe.nde 
lnegö:de geceleri telgraf 

kat ul edi:miyor 
tur. ile annesi Gemlikte mahkemeye git ·1 

\' ı ı rnek için yola çık-r.•s. lafdı ... OsmC\n ra· Inegöl .<Husu. s.i) - Kazam3Z tel -
Fakat kız buna rağmen e inin e in- :o· J t:L .J k h vuq da bunları takb etmiş, yoldan re· gra.ınanesınue ı ı mu abere memuru 

den kurtulmakta ısrar etmiş. o civar· r r ~ ~ 
V:ren1e}'ınce e•!•'cı.~ Şaht-ndeyi, ~onra 1 vardı. Bunlardan birinin başka yere 

daki köye gitmek istemiş, fakat Veli • • " - j 
da k'"'Yn"n"'_ .. ııtı vurnıu.:tur. Kat·.·,• kaç· tayjn edilmesinden bir memur kalmış· 

kendisini ele vereceği korkus1le buna ... .. .. " _ 
mümaneat etmiştir. Ayşe bir aralık mıştır. Jandn-:ma takibe çıkmı~lardır. ve bundan do~ya akşam saat alhdcın 
hrsat bulmuş, gizlice ortadan kayhol- Yakalanması bt"k!ennıekteair. sabah saat }'edıye kadar te lg raf kabul 
muştur. Veli bunu ~zince hemen Ay- - ··- -- · • · · · · · - • • · - · - ediimemeğe başlanılmı.ştu. İstanbul • 
'eyi aramaya koyulmuş, ve onu bir şiddetile uçurumdan a.5öğt yuva,.lan- dan akşam saat on altıda çekilen tel -
uçurumun kenanndan geçetken gör- mıştır. Ayşenin parça parça olduğunu graf Inegöle ertesi sabah sekizde an • 

müş, yerden kocaman bir taş alıp uçu· gören Veli kaçmış, fakat bir müddetıcak gelmektedir. Tüccarların mühim 
rum .istikametinde Ayşenin üzerine sonra yakalanmış, Karaman adliyesi· i~leri bu yüzden sekteye uğramakta -

fırlatmıştır. Ayşe taşın sademesinin ne teslim edilmiştir. dır. 
~======================== 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor KI: 

Karaağaçta köy Eğitmenleri mektebi 
Edirne (Hususi) - Karaağa~taki Gazi yatı okulu geçen hafta lağvedil

miş ve otuz sekiz yatıla talebe muhtelif okullara gönderilmiştir. 
Gazi yatı okulu binası köy egitmen1erini yetiştirmek üzere Lülehurgazda 

Devlet çifttiğinde açılması karalaştırılan mektep binasının yapılmasına 
kadar köy egitmenleri mektebi olarak kullanılacaktır. 

Bunun için mektepte yapılmakta olan hazırlıklar tamamlanmış ve mual
limleri gelrneğe başlamıştır. Okul bir nisan perş~mbe günü merasimle 
açılacaktır. 

================== 
Tarsus elektriği 
B elediyeye 1 Gazeteleri~ 

• ge çıyor ı Okurken 
Tarsus {Hususi) - Türkiyede en ı 

evvel elektriktesisatı T arsusta yapıl • 

mıştır. Tarsus elektrik fabrikası ~ür

kiyenin en eski elektrik fabrikasıdır. 

Tar sus çayının kuvvetile iş· 

leycn bu fabrikanın Milli Mücadele . ıl 
den sonra belediyenin de iştirakile 

Komandit bir şirket tarafından yeni 

den işletilmiye başlanılmıştı. 

fakat bugün için şehrin ihtiyaçta -

nnı tamamile karşılayamıyan fi:lbrika· 

da belediye bazı yenilikler }'apmak ve 

ihtiyacı temin edebilecek b ir vaziyette 
fabri.ka)Tl llslah etmek iüzumunu hi ~ 

1 

setmiştir. Bunun için ô~ fab -
1 

SON TELGRAF - Avrupad:ı 

gerginlik var mı, yok mu? 
- işine gelene göre var. DoğrU}'U 

söyley ne göre de yok. 
CUMHURIYET - İQkili gazino. 

lann yerleri. · 
- Gürültüden uzak olinak isteyen 

}erin evlerinin yanıbaşında olursa 
nasıl olur? 

AÇIK SÖZ - Karı koca bir olup 
komşularını dövn;~ler. 

- Karı koca bıcibirlerP.c ilk defa 
a!llaşabihniş1er demek. 

TAN - En çok sucuk \'e pastırma 
ya hile karışı) or. 

-Kabahat karışanda değil, korış
tıranda. İ~ onu bulup cezasmJ verme 
li. 

- Bir Alman doktor var
ro~ Hasan Bey 

... Bu adamın bildiği dil 
lerin nyısı 

•.. Tamam Z90 tane imiş. 

rikanm Ilirketten satın alınmasına ka· l 
Hasan Bey _ Desene: .. ar vermiştir. Şirketle yapılan panr -ı 

tam bizim Beyoğlunaa ya-[lıkta muvafık kalınmıştır. Yak!nda dev 1 
.pyaeak bir adam. rü tc:slim işi bitirilecektir. 

HABER - Değişmek. 
- Bir gün evvel verilen havad:

sin aksine ı:ıavadis yazmaya da ıder· 
ler. 



6 Sayfa 

• 
"lğneli fıçı, isimli kitaptan 

çıkan dava 
Akşam matbaası sahibi kitabın kendi matbaasında basıl
madığını, üzerindeki yazının yanlış olduğunu söyledi 

SON POST~ 

f$151 
Yara b bi çok şükür 

Fakir kulun kör, topal bir eşeği var
mış .. Allah, bu fakir kulunu sevindir -
rnek istemi§ .. kula; kör, topaı eşeğinı 
kaylbettirmiş. Eşek kaybolunca kul ü. 
zülmüş, elden ayaktan olmuşa dön -
müş: 

- Bir e.şeğim vardı bundan da mı 
mahrwn kalacağım?. 

Diıye ateye koşmuş, berıye koşmuı. 
Aman, demiş; zaman, demiş .. 

Mart 28 

Fatihteki facian1n dünkü safhasi . 

Aşığı de ikanlıya 
kocasını öldürten 

kadın da tevkif edildi 

((lğneli Fıçm isimli bir kitaptan do
layı müddeiumumilikçe açılan bir da
vanın duruşmasına, ikinci cezada dün 

sabah haşlanılmıştır. 

(Ba~farafı ı inci sayfada) 
yaralıyarak •öldüren Ali Rcce~le, öldürü
lenin karısı İrfan ve kaynanası Jfakat, dün 
aabah adiiye dairesine getirilmişlerdir. 

la hiç tanışmam. - Eşeğim de eşeğim! 
D . -ı Allah sevın' d ' k Bunların aleyhine açılan dava, ceza 

ne çocuk dilile seslenmelerine, mani ol• 
muyorlar; ne anne, ne de büyük anne ÇO• 

cuklara «gelin bu tarafa; gitmeyin o he-ı 

rifin yanınaı ıı yollu bir şey söylemiyorlar .. 
dı. Hiç ağız açmadan, bu hazin manzara• 
ya sükunet! e bakıyorlardı 1 P k ~ı· f k d 1 ı ye ag am ıs. ırme . . 

- e aa, a at, sorgu an evve k . . Id ' -~ hu''kmetm·ş K" t kanununun 450 inci maddesıne göredır. 
ı . . va tmın ge ıgıne • . or o- .. .. _ 

bazı maruzat dediğiniz bu söz erınız, I -. . k l a bulduruvern . K Suçun, uc;u tarafından hazırlandıgı, Nuret- Ne diyorlar? 

Dava, kitabı yazan Cevat Rifatla 
basan «Akşam>ı matbaasının sahipleri 
Necmettin Sadık ve Kazım Şinasi a

leyhlerine açılmıştır. Fakat, Sivas say
lavı olan Necmettin Sadık, teşrii ma· 
suniyettinden ötürü davadan ayrılmış 
ve takil:1at yapılmak üzere mezuniyet 
verilmesi isteğile, usulen Kamutay 
Başkanlığına müracaat olunmuştur. 

sorguya taalluk eder 1 pa _eşe?ını ku un·nmı'ş· ll§. uıl tini öldürmek üzere önceden tertibat alın-
sevmmış; ço sevı . w • • .. 

Müddeiumumi Cevdet, müracaa· y ı,l\.. · k şu" ku''rl dıgı netıcesıne varılmıştır. Taammutle ve re: n 

Kadınlar, önce, 
bir hırsızın 

Nurettini 
öldürdüğünii 

eve gi

iddi .. 
- arauuı ço . . 

tın ne muamele gördüğünün müddei- * müştereken ililenen bu cinayetten dolayı ı· 

ı k I ı b dam cezası yazılı maddeye göre istintak 
halde, sonradan · Ali Re· a ettikleri 

umumiliğe tezkere yazı ara soru md· Dünya sakinleri .şöy e öyle bir stıJh 
ı d dairesine verilenler, sorgu hakimliğince u-

cebin vurduğunu tasdik etmişlerdi. Kaçan 
ve Karagümrükte Acıçeşmedeki evinde 
yakalanan Alinin, sebep olarak kıskanç• 
lıktan dem vurması üzerine de, aradaki a
lukayı redden ziyade, tevil ve bir bakıma 
da tevil yollu olarak, ister istemez ikrar 
vaziyeti almışlardı. 

sını ve Cevat Rifatın adresi bulunarak havası içinde yaşıyor ar ı. Allah, dün-
d . k zun uzadıya sorguya çekilmişler ve sorgu 

celbi için de polise müzekkere 

masını istedi. 

yazıl·' ya sakinlerini sevin ırme: • istedi. Su1h 
sonunda, her üçü hakkında da tevkif mühavasını birdenbire bozuverdi. Sunı 

Dünkü celsede, Kazım Şinasi, gel
mişti. Cevat Rifat yoktu. Adresi bu· 
1unup ta kendisine tebli~at yapılama· 
mıştı. Kazım Şinasinin hüviyeti tes

bit edildi. 
- Babamın ismi Ali Raşit. 45 ya

şındayım. Giridde Kandiyede dünya· 
ya geldim. Evliyim. Bir çocuğum var. 
Şimdi Taksi md e Topçu caddesinde 
«Uygun» apartımanında 3 nurnarada 
oturuyorum. Okur, yazarım. Hiç bir 
mahkumiyetim yoktur . 

Bundan sonra, müddeiumumiliğin 
dava iddianamesi okundu. Bunda, Ce
vat Rifatın «İğneli Fıçm sında, baş
tan sona kadar Yahudilerin aleyhinde 
neşriyat yapıldığı, muhtelif cümlelere 
işaret olunarak, anlatılıyor ve <<mec· 
muanın muhteva ve gayesi, cemiyetin 
muhtelif sınıflarının umumi emniyeti 
aleyhine ahaliyi adavete tahrikı> mahi
yetinde olduğu yazılıyor ve neşriya
tın, Türk ceza kanununun 312 inci 
maddesine uygun bir suç mahiyetinde 

Hey'et, bu isteği kabul ederek, du
ruşmanın devamını, nisana bıraktı. 

Mahkemeye verilen elektrik 
şirketi erkam 

Istanbul Elektrik şirketinin Anado· 
lu yakasındaki tesisatında kullanmak 
üzere gümrükten muaf olarak getirt· 
tiği malzemeyi Istanbul yakasındaki 
tesisatında kullandığından şirketin ile
ri gelenleri kaçakçılık suçu ile doku
zuncru ihtisas müddeiumumiliğine ve· 
rilmişlerdi. T ahicikatını ik mal eden, 
!J uncu ihtisas istintak hakimliği suç· 
luları mahkemeye sevlc:etmiştir. 

Suçlulardan Elektrik ~irketi umum 

müdürü Hanses ölmüştür. Yakında 
dokuzuncu ihtisas mahkemesinde du
ruşmaları başlayacak olan suçlular e· 
lektrik şirketi baş mühendisi Jiler, 
malzeme müdürü Sadi, muhasebeci 
Piryort, fabrika müdürü Tibiletti, kon 
trol amiri Fisler, idare müdürü Laz
yan,dan ibarettir. 

MUstehcen şark1 davas1 
devam ediyor 

görüldüğü ortaya atılıyordu. .Muganniye, bestekar, plak acente· 

Kazım Şinasi, sorgudan önce bazı si ve plak satıcısı bir çok kişi aleyhine, 
maruzatta bulunacağı kaydile, ~unla- müddeiumumilikçe «balıkçılar» şarkı· 
rı söyledi : sından dolayı açılan ahalinin ar ve ha-

- «lğneli Fıçm nın üstü:-: «Ak- ya duygularını ineitecek neşriyatta 
~am matbaasm kaydı yanlışlıkla ko· bulunmak davasının duruşmasına, i· 
nulmuştur. Matbaa, yalnız gazete ha· kinci cezada dün sabah devam olun· 
ear. Bu kitap, bizim matbaamızda ba· du. 
aılmamıştır. Bu kayıt,· bir ışçının zü· Dün sabahki celseye muganniye 
huli eseri olarak o kitabın üstünde Safiye ile bestekar Sadettin Kaynak, 
çıkmıftır. Kitabın basıldığı yer, Ca- kanuni Artaki ve diğerlerinin de ve
ğaloğlunda Nar lı bahçe sokağında 15 killeri gelmişlerdi. 
nurnarada <<Kenan Basım Evi» dir. Ve Dava edilenlerden, ifadesinin Bur· 
bu matbaanın sahibi Kenan Dineman sada istinabe yolile alınması kararlaş· 
da, bu kitabı kendisinin bastığına da~ tırılan muganniye Nerimanın oradan 
ir bu sabah müddeiumumiliğe müra· fstanbula geldiği anlaşıldı. Kendisine 
caat etmiştir. Müracaat numarası, tebliğat yapılması için, duruşmanın de 
937 • 70 dir. Ben, esasen Cevat R i fat· vamı 1 O nisan saat 12 ye bırakıldı. 

Bir aile faciası 
M inisyalini kullanan bir okuyu

cum bana bir aile facıasını anlattı. 
Hadisenin nerede ve ne şekilde geç, 
tiğinin aniaşılmaması matlup oldu · 
ğu için tafsilfıt veremiyeceğim. IIü
lasasım söyliyeyim : 

Zevcernin cürmü me~hut denile .. 
bilecek kadar aşikar bir ihanetıni ya 
kaladım. Mahkemeye gitmek haysi
yet kırıcı birşey olacaktı. Karşı kar. 
şıya geçtik. Ben hakim oldum. O 
müddeiumumi mevkiine geçti. Biri· 
birimizi can ve gönülden ahrete ka
dar boşadık. Sabık karım şimdi bli 
hadiseye sebep olan adamlr. müşte
rek bir hayat geçirmektedir. Fakat.. 
Meselenin bir fakatı var. Biz vaktiy· 
le uzak bir memlekette evlendiğimiz 
zaman kadının nüfus kağıdına şerh 
vermeyi unutmuşlar, o bckar görün. 
me'ktedir. Halbuki benim nüfus ka· 
ğıdıma evlendiğim yazılmış, evli gö
rünmekteyim. Ve tanıyanların naza. 
rında da kadın elan karımdır. Müş· 
kül bir vaziyettcyim. Ne yapayım ? 

* .Mesele basittir: Kanun evlenme 

ve ayrılma meselelerinde hakime 
müstesna bir salfıhiyet vermiştir. 
Muayyen bekleme müddetlerini kı· 

saltıp azami haddine kadar da uza
tabilir. Vicdanİ vazifesi barışınayı te 
min etmek olduğuna göre ckseriya 
bu i-kinci şıkkı ihtiyar eder. Fakat 
bu açık vaziyette işi derhal hallede· 
ceğinden şüphem yoktur. Birlikte 
gidiniz, anlatınız. Esasen bu gibı mu 
hakemelere gizli olarak b!lkılır. Çe· 
kinmeye lüzum yoktur. Ni.ifus kağı. 
dındaki zühulden istifade etmeye 
kalkışmaymız. Kanun önünde suçlu 
mev'kiine düşersiniz. 

* Bu okuyucum vaziyetini düzelttik 
ten sonra ölünceye kadar bekar ya
şayacak değildir. Tekrar bir yuva ku 
racaktır. Esasen bunu şimdiden dü
şünmeye ba~lamıştır. Fakat geçirdi· 
ği tecrübe kendisini korkutmuştur. 
Bütün kadınlara ~üphe ile bakmakta 
dır. Kendisine hata ettiğini söyliye
ceğim. Fakat daha sırası değil, heı 
şeyden evvel hukuki vaziyeti düzel
meli. 

TEYZE 

havası bozulunca dünya sakinleri de zekkereleri kesilmiş. suçlular tevkifhaneye 
üzüldüler. yollanmışlardır. 

Dördüncü müstantiklik, yarın tahkikata 
- Eyvah, dediler, bunsuz d:ı mı ka • 

devam ederek, şahitleri dinleyeccktir. Fakat, bir gece içerisinde, vaziyet hay
liden hayliye deği,miştir. Mesela, koridor• 
da Ali Recep, etrafındakilere va k' ayı hız• 
lı hızlı anlatırken, şöyle tiiyor: 

lacag-ız? ı ı d 
Suçluların tekrar sorguya çeki me eri e Gözlerinın önlerine, bombalar, ze -
ihtimal dahilindedir. hirli gazlar geldi. Akılları tanklarla c. 

Katil ve sevgilisi ne halde! zilmişe döndü. Fjkirlcri çaprastlaştı. 
_Aman! Nurettini öldüren delikanlı, koridorda - Nurettin, boyuna benim peşimde doo~ 

laşırdı. Bana göz koymu§tu. Ve epey za• 
man evvel, iki defa da sıkı fıkı buluşm« 

teklifinde bulundu. Ben, bu teklifi önco 
anlamamazlıktan geldim. Son zamanlar• 
da teklifi tekrarlayınca, sıkı fıkı bulu~ma 

teklifi hakkında iyice bir fikir edinme& 
maksadile, vak'a gecesindeki rakı ziyafe• 
tini kabul ettim. Bir de baktım ki, bnna 
tasalluta kalkıyor. ((Olmazn dedim, ısrar 

etti. Boğuştuk, boğuııa boğuşa sofayn çıb 
tık. Namusumu müdafaa vaziyelinde kal
dım. İkimiz de merdiven basamakların• 

dan yuvarlanırken, olan oldu 1 

D d 'l elleri kelepçeli, iki jandarma arasında bir e ı er ... 
Z ' sıra üstünde otururken, gayet sakin tavır-- ~aınan. .. 

D~·l'l lıydı. Beri yanda oturan öldürülenin karı· uul er ... 
- Sulh da sulh ncrdesin? sı İrfanla kaynanası İfakat da, lakayt bir 
Diye ağ'ladılar. Allah se\'indirınek halde duruyorlardı. Hatta, bu sırada lrfa

vaktinin geldiğine hükmebti. Harb bu- nın üç kiiçük çocuğunun, babalarını öldü
lutlarını araladı, şöyle böyle bir sulb ren ddikanlının yanına giderek, elleri ke
havası yeniden kendisini gö.:.terdı. Diin- lepçeli suçlunun dizlerine tutunup çıkma
yadakiler se\·indile~; ~ok sev!ndiler. :!arına ve olan bitenin mahiyetini anla~~-

- Yarabbi çok şukur! 1!\tSJ.;T yan masum yavruların, babaintının katılı-

-------------------·-·-------------------
Halkı heyecana düşüren Diğer taraftan İrfan da, yanındakiler• 

le hızlı hızlı konuşurken, vak'ayı, Ali Re .. 
cebin bu ifadesine uygun olarak, ar1latı• 

yordu: man as ız bir ha her daha! 
(Baştarafı ı inci sayiada) 

göndereceğini ve bunun da umumi b'r 
harıbin zuhuruna sebebiyet vereceğini 
telaşla ilan edenler, bu gürüLtüiii (ha
ber')in sökmediğini görünce, şimdi de 
ortaya bir Tanca meselesi çıkardılar. Ba 
zı tclgraflara nazaran İtalyanlar Tarı 
caya birden bire bahriye ef!·adı çık~r
rnışlar, bu bahriye efradının çıkması 
ise Tancanın işgali demek :miş. Tanca 
haritamızda görüleceği üzere, Cebelüt. 
tarıkın tam karşısındadır. Bu ~ehir her 
hangi bir büyük Avrupa de\'1cti ta~afın 
dan işgal edilirse, kar~ı taraftaki Ingi· 
lizierin meşhur Cebelüttarı!{ istihkarr 
larının tabii hiç bir hükmü kalmaz VG 

Taneada yerleşmi.ş olan devlet, Eoğ&• 
za hakim olarak, İngiliz donanmasının 
serbest hareketini menetmi~ olur. 

Mesele böyle arzedilince, bundan çı· 
kacak netice, İngilterenin dcrha: Tan 
cayı ~gal eden devlete harp ilan eyle• 
mesinden ibaret olur. . 

Bir kere daha tekrar edelim ki Ital· 
van Başvekili Bay Musolini durup du 
;ur'ken, İngilterenin canevin:.! taarru:ı 
edeceık kadar ihtiyatsız ve hasiretsiz hi• 
insan değildir. 

Diğer taraftan, Taneaya İtalyan bah 
riye efradının çıkarılmasını hemen bu 
§ehrin işgali gilbi görenlere v!! gösterev. 
lere gelince bunların Tancanın, beynel 
milel vaziyetinden tamamen gafil kin. 
seler olduğuna hükmetmek zarurid ' r. 

O cihetle (Tanca) denilet1 şehir ve 
ınıntakanın ne olduğu hakkında ufali 
bir tarih dersi verrneğe ve bu suretle 
efkan umumiyeyi teskine lüzum göri.i
yoruz. 

Tanca !<~as ülkesinin bir ;:ehri olup, 
l<'asın şimalinde Atlas Okyanusuna na· 
zır ve fakat ayni zamanda Cebelüttn · 
nk boğazına hakim bir şehirdir. 

Bu ~ehir ahden eskiden berı Fasın 
meşhur bir limanı olup bu gün de kav· 
len Fas Sultanının hakimiyeti altında 
ise de hakikat halde beyneimiJeL bir §e 

hirdir. 
Bu şehrin beynelmilel bir idareye ta 

bi tutulmasına sabık Almanya impara. 
toru ikinci Giyyom sebep olmuştu~. 
Bu zat Fransızların Fası istila siyase· 
tine mani olmak için 190S senesinde 
Taneaya tantanalı bir seyaha~ yapmış 
ve o vakit bu seyahat Avrupada büyük 
bir fırtına koparmıştı. Ondan sonra bü 
yük devletler arasında senelerlP. süren 
müzakereler ve münakaşalar oldu ve 
nihayet (Elcezire Algesira) konferan • 
sında Tancanın ve civarındaki arazinin 

- Nurettin, bu çocuğa Ötedenberi mu• 
bitaraf mıntaka ilan edilerek İngilte • aallattır. Hep pe~ndedir. Kendisine beni 
re, Fransa, İspanya ve İtal.vadan mü- w ı etmek üzere para verir, ayagını eve a ııı· 
rekkep dört devlet tarafından idame tırmak maksadile, bu çocukla eve öteberi 
edilmesi karar altına alındı. gönderirdi. o gece, beraber getirdi, bana 

Bu bitaraf mıntakavı, haritamız ü- ı B b' 1 k t 
J rakı masası hazır attı. en, ır ara ı ep• 

zerinde gösteriyoruz. Mıntakanın umu si götürdüm. Nurettin: «Haydi, onu koY. 
mi sahası 378 kilometredir. Gerek mm B' · b b bı oraya da sen çık dıpn. ızı aş aşa • 
takanın ve gerek şehrın umumi nüfu- rak lıı dedi. Ben, yandaki odaya geçtim. 
su 70,000 kadar olup bunun 15,000 ~ O odadan komşunun radyosu iyi i,itiliyor• 
Avrupalı, 1 S,OOO i bermutat Yahu<h du. Fakat, Nurettin benim biti,ik odaya 
ve mi.itcbakisi de şehrin asıl sahib: ol- girdiğimi farkedince, çıktı dışarı, beni o o .. 
ması lazımgelen Faslı Berberilerdir. dadan çıkardı, (<git, annenle kartıki odada 

Şehrin siyasi vaziyeti hakk•nda ve:-- oturbı dedi. Aradan iki saat kadar geç• 
diğimiz şu malfunata nazaran ~ancayı mişti ki, onların başbaşa kaldıkları odada 
bugün idare edenler arasında !talyan- bir gürültü, patırdıdır koptu. Biz, telaşl" 
lar da \"ardır. Şu halde bu beyneliPilel ayağa kalktık. 0 aralık ikisi de altalta, üs
limana her vakit olduğu gibi bir İngi. tüste boğuşa boğuşa sofaya fırladılar. Der• 
!iz, bir Fransız veya bir İspanyol zırh· ken merdiven basamaklarından aşağıya yu 
!ısı geldig-ı· gibi bir İtalyan zırhlısı d:ı d ı Id ı T b'i 

varlandılar ve o ara a o an o u a ı 1 

gelir ve bu zırhlının efradı da şehre itin bu iç yüzünü, önce elaleme duyurm"' 
çıkaıbilir. İşte bizim anladığımııa mak istedik. 0 maksatla, vak•ayı hırsızlıW 
göre, (Tancayı İtalyanlar işgal ediyor) perdesi altında göstermeği düııündLik, ko• 
diye ikinci defa halkı heyecana düşü- nu, komşuya cinayeti hırsızlık sebebile ol• 
recek surette ifham edilen haberin aslı, 

mu" gibi bildirdik ı 
bir İtalyan harp sefinesi efradın~n pek lfakat te damadının öldürülmeotöini. kı· 
t~bii. olarak şehre çıkmas~ndan ıbaret- zı lrfanla Aİi Recebin ifadelerine uyar bir 
tır. ıtalyanlar, b~lki b~hrı.~e efrad•nı~ kilde anlatarak onları tasdik edıyor. 
şehre çıkışına bır nevı numayıs şeklı §e 

vermişlerdir. Fakat böyle bir nümayiş Balık müstahsilleri 
şekli vaki ise bile, herhalde bunu umn •• t "la ttiler 
mi bir harp vesnesi gibi göstermek. de- D un boy ko ı n e 
diğirniz g~bi habbeyi kubbe yapmaktan ( Baştarafı 1 inci sayfada) 
başka bir§ey değildir. Fakat uçurulan piyasasında hissedilmit bulunmaktadır. 
bu ikinci balon da sivaset havasında Paskalye yortuları münasebetile balık 
fazla yükselrneğe kalmadan çabucak fiatları bugünlerde yüzde elli, altmı, ni'lbe· 
söndü. tinde yükselmiş bulunmaktadır. Buna rai• 

Biz bu telişlı haberlerin asılsız ve men ,ehrimizdeki İtalyan balıkçıianna ve• 
manasız olduğunu söylemekle, tabii rilmek üzere evvelce çifti 20 - ıs kuru~a 
Avrupa alıvalinin karışık olmadığı gi- mübayaa edilen torik balıkiarına iki gün
bi bir iddiada bulunmuyoruz. denberi balıkhanede 1 O kuruştan fazla fi· 

Bilakis Avrupa ahvali, gene iLa!yania at verilmemiştir. Bunun sebebi halyan ba• 
rın sabırsızhğı ve titizliği yüzünden lıkçılarının tek firmadan başka elden balık 
çok kanşıktır ve günden giine de ka- mübayaasına yanatmar:ıaları, bu tek fir
r~maktadır. Fakat bu karı~ıklığın, şim ma nın da balığın çiftine 1 O kuruştan faz:
diki halde, umumi bir harbe kadar git- la fiat vermemesidir. Bu firmanın düşünce• 
mesi ihtimali yoktur. Hele İtalyanla- sine göre müstahsil malına başka alıcı bu• 
rın, ingiltereye mü temadiyen meydan lamayınca balığı 1 O kuru~a vermek mec• 
okumalarına rağmen, nihayet İngiltere buriyetinde kalacak•ır. 
ye fiilen tecavüze kalkışmaları imkanı Halbuki iş böyle olmamış, müstahsil bn
kat'iyyen yoktur. Nitekim dünkü tel- 1ına örülmek istenilen c;orabı ımlamış. ba• 
graflarda İtalyanların yeniden İngilte-. lığın çiftini 1 O kuru~a vermemiş, tl•ttuğu 
reye teminat verdiğini bildirmektedir- balığı tekrar denize atmıştır. 
ler, Bize öyle geliyor ki gazetelerimize h bununla da kalmamış, balıkçılar ce· 
düşen vazife, ufak bir haberi vesile e- miyeti vasıtasile alakadar makamlara mü
derek yirmi dört saatte bir dünyanın racaat yapılmış, bu arada balıkhane de \'a• 

hercümerç olacağını ilim değil, fakat ziyetten haberdar edilmiştir. Müstahsiller 
alınan haberlerin mahiyetini, bizim bu çifti 20 kuruştan aşağı balık satmamak kn· 
satırlarda yaptığımız gibi, iyi mütalea rarındadırlar. Eğer bu fiatı bulamazlarsa 
ederek, efkan umumiyeyi teskındir. mallarını denize dökmekte devam edecek· 

Süleyman Sıtkı lerdir. 



(Satda) : Yokanda (Çelik lrart.allar) , ortada (Karanlıkta u~uş), 
aptıda (R~•ııa) filmluiııden birer aahne, (aolda) : Yukarıda (Pariali 

kız), a1atıda (Scıa Ruıaba) filmlerinden birer aohne 

SON POSTA Sayfa 7 

Tarihten Sayfalar : 

Kuruntuya esir olan bir padişah ... 
* * lf 

Üçüncü Mehmet, huduttan ve Anadoludan fena haberler geldikçe 
üzülür

1 
yemekten içmekten kesilirdi. Oğlu şehza~e Mııhmut 

babasına "Padişahım izin ver, askerin başına serdar olayım ve bu 
it leri yoluna koyayım!, dedi. Bunu dediği için de öld~rüldü 

Y azan: Turan Can 

Tarihci Naima Üçüncü Mehmet için ı 
şöyle yazar: . .. 

eMerhum pad~ah, vakur, edıb, gu· 
zel yüzlü, heybetli, doğru v.~ öutün i.yi
likleri nefsinde toplıyan, comerd, dıne 
sadık, şeriat hükümlerine uyan, be~ 
vakit narnazına devam eden, peygam· 
berin adı anıldıkca ayağa kalkmayı a
det edinmiş olan büyük bir hlikümdar-

dı.» 
Zamanın şairleri gibi tarihci Naima 

da dalkavukluğa kaçrnıştır. Şairler sa· 
raya sun.dukları kasidelerde üçüncü 
Mehme<iin saltanat zamanını Fatih Sul 
tan Mehmedin asrı gibi parlak göste -
rirler. Bu deviroe Eyri ve Kanije harp· 
lerinin kazanılması mühim zaferlerdir. 
Fakat Mehmet Sfılisin, hislerine mağ
lub etrafın telıkinlerine uyan b!r hüküm 
dar oldugu· , Osmanlı devletmin yıkıl· ki yemekten içmekten kesilirdi. 

1603 senesi geldiği halde aynı hal mağa başladığı bir devri tevkif ettire-
medigı· ·, hatta de\·am ettirdiği şüphe - devam ediyordu. 

Bu tarihte üçüncü Mehmedin oğlu 
si:zdir. ı. ı şehzade Mahmut artık hir delbmn.ı 

Üçüncü Melunet görüni.işte bu ka- olmustu. Zeki ve cesurdu. Sıliıh kul • 
dar iyıi :kalbli Qlmasına rağmen tah- lannl~sını biliyordu. Dedelerinın ta -
ta çıkması sırasında ve öl~e~en biı·~z rih'lerini okumuştu. Onlar gibı büyük 
evvel müthiş cinayetlere suruklenmı~- ordular ardında zaferden zafere koş. 
tir. mak arzusunu yüreğinde şiddetle his· 

Tahta çıktığı sırada on dokuz kar· sediyordu. Babasının duı·gun, mlitc • 
deşini öldürttü. Böylelikl(> Osmanlı reddid, sinsi ruhu onda hiç yoktu. 
Hanedanının tek erkeği o:arak kaldı. Anadoludan ve şark hududlarından 
Saltanatı sırasında üç sadrazamı öl · fena haberler geldiği zaman bu ge~ç 
dürttü. Bunlardan bir tanesi kız kar- sehzade babası gibi üzülmekle ka1mı· 
de~i A'-~e sultanın kocasıydı ve ansı - ~ · rd k d b na 
zı~ sult;nın .saravından kaldırılarak yordu. Istiyo u i or unun.. ~şı 

Filmleri aftan• n 
" geçsın ve memleketi sulh ve suktme>tc 

eellada verilmişti. 
kavu~tursun. 

Fakat onun işlediği cımıyetlerin en Bunun için, babasının üzüldüğibü 
bÜ'ı.'iig· ü şüphesiz şehzade Mahmud un 

gördükce: 
öldürülmesidir. _ Padişahım, beni gönder. Askeıe 

/ ",Saray, sinemasz: 

Ramona 
"Ipek,, sine ması: 

Karanlıkta uçuş 

} ''Türk, szneması: 

Çe lik kartaliar 

1 S96 da Osmanlı ordusu Erlo-Eyri) serdar o1ayım. Hepsinin hakkından 
salırasında Avusturya ve Macar or • geleyım. 
dusile karşılaşmış ve büyi.'ik bir zafer Derdi. 

Oynayanlar: (Gary Grant) ve (Myr
na Loy). 

Tayyaresine ıaktığı (Görmeder.. ida
re) cihazı ile Paris • Nevyork seyaha· 
tini yapınağa hazırlanan Gordon lazırr. 
gelen müsaadeyi alamıyor. Buna sebep 
olan kadın cambaz tayyarecısı Şelanın 
meneccri Nick'tir. Buna rağmen Gar
don tecrübelerine devam ediyor. Fa • 
kat tayyarenin bedelini ödemediğinden 
kurupanya makineyi elinden alıyor. 
Hangara vazediyor. Gordon kazaya uğ
ruyor. Gözleri kör oluyor. Uzun tedavi 
ye ihtiyacı vardır. 

Şcla gevezcliği yüzünden yaptığ~ fe. 
nalığın farkına vararak i.şi tamir etmek 
istiyor. Makaleler dikte ediyor \'C bun 
ları gazetelere gönderiyorsa da gazete
Jer bu yazıları dercetrniyorlar. Şela ma 
!<alelerin yazıldığını söyliyerek ona be 
dellerim ödüyor. Bu genç kadm bu pa 
raları tayyareciliği sayesinde kazan · 
maktadır. Günün birinde tayyaresine 
binerek Moskova • Nevyork arasında 
ki mesafeyi kateylemek istiyoı·. Fakat 
tayyaresi müşkülatla karşıla~ıyor. Kız: 
müşkül vaziyetten kurtarmak istiyer. 
Gordon kendi tayyaresine binerek kı 
za yardım ediyor. Nihayet saadete ka
vuşuyorlar. 

•Sümer" sineması: 

Parisli kız 
Danielle Darrieux tarafından. 
Maksim namında bir delikanlı Mo -

zar caddesinde bulunan bir n·usik: n.n 
ğazası sahibine aşık oluyor. Gene.; kadı. 
nın ismini bilmediğinden ona 1\btmn 
zel Mozart adını takıyor ve onu elde 
etmek için sekiz günlük bir müddeti 
kafi addediyor. 

Döniz adında bulunan bu kız müşkül 
vaziyettedir. Maksim ona yardım et -
rnek istiyor. Kız verilen paray: redde
diyor ve onu haciz memuru ilC' bırakıp 
gidiyor. Maksirnin aklına bir kurnazlık 
geliyor. Paskuruaya kıza orta~: olmas! 

nı söylüyor ve ona icap eden parayı ve 
riyor. Yalnız adam bir şart ko.suvor. 
O da mağazaya tavsiye eyled.ği ·ada -
mm alınmasıdır. 

Döniz bunu kabul ediyor. Du adam, 
Maksimdir!.. 

Delikanlı canla başla çalışıyor. Niha 
ve t muradına nail oluyor. 

Loretta Young ve Don Ameche ta
raflarından: 

Senora Moreno çiftliğini iyi idare et 
mektedir. Oğlu Filip hayvanların lnr
pılma zamanının geldiğini ve adamla
,rın geldiğini söylüyor. Filip (Ramona) 
yı soruyor ... Orada bulunmadığını an
layınca kızıyor, Ramona, az sonra pa
pas ile birlikte geliyor. Kırpıc:ların re· 
ıisleri Aleksandr dahi oradadır. Alek· 
sandrın çiftliğe son gelişinden beri Ra
mona büyümüştür güzclle:ımiştir. A
dam onu sevrneğe başlıyor ve evin kızı 
olduğunu öğreniyor. Fakat Ramona zan 
nedildiği gibi Morenonun kızı değil
dir. Kız papasa an asıl H.ntl: ol
duğunu, evliitlık olarak buraya veri!di 
ğini söylüyor. Moreno oğlunun kızı sev 
diğini farkediYQr ve evlenemiyecckle
,rini !bildiriyor. 

Filip ve Aleksandr bir at yarışı ter· 
tip ediyorlar. Filip düşüyor. Aleksandr 
şehre gidiyor ve doktor getiriyor. A :0k 
sandr sayesinde Filip kurtuluyor. A 
ldksandr gitmek istiyorsa da kız kal 
masını rica ediyor. Edenmeğ.:! karaı ve 
riyorlar. Bayan Moreno bunı.ı kabu l ct 
miyor ve kızı Maııastıra göndereceğim 
söylüyor. Nihayet kaçıyorlar. B:r çoC"uk 
ları oluyor, saadet içinde ya~amnğa baş 
lıyorlar. Fakat az sonra bu undui~la r: 
yerden çıkarılıyor1ar. Bu aı·ada çocuk 
ölüyor. Yolda Aleksan<i,r vuruhıyor. 

R amona tekrar çiftliğc geliyor. Bayan 
Moreno ölmüştür. Artık miını kalma . 
ın~tır. Eski scvdazede'er k:ıvuşuyor -
lar. 

"Melek, sınemasr. 

Son Rumba 
Oynayanlar: Georges Raft ve Carolc 

Lombard. 
Piyangoda kazandığı parayı almak is 

teyen Coe Martin bıletinin sahte oldu 
ğunu ve hakikisinin Diana ad•nda gü
zel bir kadında olduğunu anlıyor. Coe, 

Oynayanlar : James Cagney - Pat O' 
Brien, Margaret Lindsay. 

Tonny mahir bir tayyarecidir. Mülô. 
zun Branigan'ın da çocukluk arkadaşı 
dır. Mülazım Tonnynin tayyarcc; me-k 
tebine girmesini temin ediyor. l\lektcp 
te Tonny havailik yaptığından müdür 

.olan Generalin lcveccühüni..'ı kaybetmiş 
tir. Mülaziırn Branigan ona nasihatler
de bulunuyarsa da para etmiyor. Bet
ty namında bir kıza sataşıyor. Kız mii 
lazime onu şikayet ediyor. Kumandan 
larına karşı da çok serkeş da\'fanıyor. 
1\.fülazimle beraber tayyarede bulun -
dukları sırada tayyare ateş alıyor. Mü
lazim para~ütle atlıyor. Tonny atlaya
mıyorsa da yere inmeğe muvaffak olu
yor. Ve herkesin takdirine muvaffak o 
luyor. Tonny bu suretle edinmi~ oldu 
ğu mev'kii ~aybediyorsa d:ı Bettyye 
kur yapmağa de\'am ediyor. Halbukı 
müliizim de kızı sevmektedir. Bir ge-ce 
Tonnynin kahvede kızın yanında bu · 
lunduğu sırada müUtzi:m birden bire 
geliyor. Bctty hemen Tonnyyı buz do
labına saklıyor. 

Kızın kendisini c:dden se\·d:ğlni znn· 
nccliyorsa da mi.inasebetsizliği yüzi.in· 
den ko\·uluyor. Tonny imtihan netice
sinde müh!zim oluyor. Bir uçu.şt:ı d!
ğer bir tayyere çarpıyor. Bayıhyor. Ya 
nında Branigan da vardır. Ayılınca 
Tonny atlamak istiyorsa da mülazim 
onu kırık kanadın üzerine ahvor. Mu 
cize kabilinden yere iniyorlar. 'ııer il:i
si ban:pyol'lar. Branigan çuk scvdı.ği 
Bettyyı Tonnyye terkedip ba§ka bir 
lnyyare karargfthına gidiyor. 
• •• '. 1 •.••. • • • 1' ' 1.' •• 1.' ... .. ... 

zanıyorlar \'C bir bara sahip oluyorlar. 
Bir akşam Diana ilc bullliiuycmar. Di
ananın ailesi bu münasebeti hoş gc1rmi.i 
yor. Fakat kı7. Coeyi görrneğe gidiyor. 
intikam almak hissi ile Coe kızın önün 
de Carmelitayı se\·İ\·or. Bunun üzeri
ne Diana memleketi tcrkediyor. Coe ke 
dcrleniyor. arkasından gidiyor, onu bu 
luyor, fakat kız onu bir tiirlü affetmi-
yor. 

kazanmıştı. Fakat bu harb ilk zama~- ' Fakat babası bu sözleri iy! kar~ıla • 
larda Türklerin aleyhine devam etmış, mazdı. Onun ordunun başında Anado· 
askerin bir kı~mı harb meydanın~an luya gitmesi'le kendi snltanatınııı ei -
kaç.mıştı, harbın ~azanılmasında bu • den gideceğini düşünüyordu. Oturdu· 
yük tesiri olan Sman paşa za{:roen ğu ve hakkile dolduramadığı tahtım 
sonra sadrazam Y~P~~dı ~·e bu. yuzden bo~ yere oğlundan kıskanıyordu .. 
devletin başına buyuk bır bela açıldı, Şehzade Mahmud bir gün şehır dı. 
Anadolu uzun zamanlar da eş-kiya ya- şansında avianırken bir tekkeye uğ -
tağı halini aldı; soyuldu, yak ı ldı ve yı· radı. Orada şeyh bu delikan ll) a: 
kıldı. _ Yakmda tahta çıkacaksın: 

Sinan paşa sadrazam olur olmaz et ı D d' 
.. b d c ı. 

rafa dehşet saçmak istemı.~tı, un·a. a Kızlarağası bunu öğrenir öğrenmez 
harbte sehat ve cesaret gostcrcmı~ ~n- dosdoğru padişaha gitti. Haber ver · 
leri şiddetle cezalandlfluak suretıle di. 
başladı. Orduya büyük. b:r geç.it res • Padişah fena halde kızdı. 
mi yaptırdı ve bu geçıd resmı sıra - Sandı ki oğlunun tahta çıkmasına 
sında mevcudu yokladı. mani olursa daha uzun zaman tahtın· 

Harb meydanına gcl:n orduya naza· da kalacaktır. 
ran otuz bin kişi 'eksikti. Hem de bun- Kendi kendine şöyle düşündi.i. 
}ara harbte ölenler dahil değildi. w _ Eşkiya ve Kızılba~ bahanesite A. 

SinAan p~.şa ~unların k~çak ol.d~gu- nadoluya gitmeyi aninçün. dilerm~~! 
nu ilan ettı. Tırnar ve zeametlerını el- Anda orduvu ardına takıp Istanbul u· 
lerinden aldı. Maaşlarını ke.s_ti. B ir 'zerine yürÜyüp padişahhğın ilfı.n et • 
kısmını h.~rı:.cn or.acıkta v~ d.ıger as - meyi tasarlarml§! 
kerlerin onunde .ıda~ .ett:rdı. Bazıla· Kızlarağasına emir \•erdi: 
rını da kadın elbıscsı gıydırerek ordu· _ Elbet anın karın itmam edersi .. 
gfıhta gezdirdi. Bu tahkil edic! ve ı:id- . 1 nız. 

detli harc.kct.lerle orduyu yola getire· Celladlar bir gece şehzadPyı yata • 
ceğini, üçüncü Murad zamanında bo- ğında bastırdılar. Tıpkı Kanuni Sul • 

.zulmağa başlamış olan nizam~ iade e · tan Süleymanın yaptığı gibi bir kafes 
debileccğini sanıyordu. aroından bakan padişahın gözle.1 ö .. 

Tahkir edilen ve ordunan kovulan nünde boğdular. 
sipahiler Anadoluya geçtiler. Bıraz Şehzadenin annesi, ona yakında tah 
sonra da devlete karşı isyan bayrağı· ta geçeceğini söyliyen dervis ile bir 
nı açtılar. Tarihte (Celiıliler) diye a· çok yakınları da hapse alılarak bir ay 
nı1an isyancılar işte bunlardır. kadar sonra idam olundulaı·. 

isyancılar İstanbulun emirlerini Bu vak'a Osmanlı sarayındn hr.mi • 
diniemiyor lar; gönderile.n va h ve san- yet \'C cesaı elin de en büyük suç:ar • 
cak beylerini tanımıyol'lur; üzerlcrin~ dan olduğunu bir daha gösteriye ı du. 
gelen orduları darmadağın ettikleri Bununl!l beraber padi§Jh ondan 
gibi Anadoluda her tarafı yağma edi • sonra ancak altı ay yaşadı. 
yorlardı. Üçi.incü 1\lehmet biı: glin sar~vn gi · 

Üstelik Kızılbaşlar da 'l,lirk hudud- derken deli bir derviş yolunu kec:;tl: 
larını aşıyorlar; Nahcivan. Beya1.id ve _ Bundan altı gün sonra sizın için 
Erzurum taraflarında oı t;:ılığ: kana bir büyük felfrket olacaktır. GaC:. ol • 
boyuyorlardı. ma. pad~ahım! 

Bu \'aziyet kar~ısında üçüncü Meh- Diye bağırdı. 
met vezirlerini öldürtüyor; annesi Sa- Padişah kendisi ıçın en bü) ük felfı· 

,.- ' 
Haftanın sinema programlan 

fiye sultanın _rastgele arzu;arına hiz • ketin ölüm olabileceğini dli~i.inüyordu. 
met ediyordu. Artık her gün ölümil dü5üni.i~ ordu. 

Senelerce bu hal devam ett:. V~zir- Belki bu kuruntu onu tam ellı altııv.:1 
çalıştığı barda Dianayı görüyor. Kadın 
ona kazandığı pa'I'ayı vermek istıyors:-t 
da Coc bunu kabul etmiyor. Fakat kız~ 
kur yapınağa başlıyor. Bu ylizdcn 1 Türk 

Saray 
Mclt•k 
İpek 
Süınt'T 

Sakarya 

Çelik KartaUar 
Ramona 

ler vakit vakit Celiıliler'in yaptıkları gün yani 1603 senesi birinl'!kimunun 
fcnalıklan, Kızılbaşlar~n .hu.dudu .. l: · yirmi Udnci günü öldürdü. 
cavüzlerini padişaha bılrlırd1kc~ uçun- Bir ucundan diğeı· ueuna üç ayd:ı 
cü Mehmet pek üzülürdü. Askerinin gidilen bir ülkenin hükümd:lrın : ku -
başına geçerek onların haklarından ı runtu denilen boş şey dünyanın en bü· 
gelmesi lazımken dua ile meşgul olur· yük cinayetine ve ölüme i.'!'tik t·nı:ş • 

ka\·ga çıkıyor. Barın sahibi Ccey: ko
vuyor. Coe amcasının yanıııa gidıyor. 

Orada Carmelita adında bir kızla tanı
şıyar ve beraberce rumba oynuyorlar. 
Artık birlikte çalışacaklardır, Para ka 

Son Rumba 
Karanlıkta Uçuş. 
Parisli Kız 
Kızlar Pan.siyomı du. ti. 

Bazan üzüntüsü o dereceye varırJı 1'ul~..au Can 



-------
'\ . . - - - -. - - ~-~ - -- - -

8 Sayfa SON POSTA Mart 28 

Ankarada spor hareketleri 
Beğendiğiniz ka dm ve erkek tipleri nedir? ·Ziraat Enstitüsü takımı 

1 H 1 ı 
uzunca olmalıdır. Ufak ağız h, biraz ka 

... er cevap yol ıyan .Imca dudaklı, tombul bir kadın. 
Erkek karısının pişirdigi okuyucuya hediye Bilgisi orta derecede olmalıdır. Li;;an 

-41- Hukukçuları 4 -
mağlilp etti 

ı 
yemekleri çabuk beğenmelidir verilecek, neticede ı bilmeli, yemek bilmeiki 

1
ve ev işlerin -

Çuk kıymetli teyzeciğim, den anlamalıdır. Çocu arına bakma -
Bence ideal erkek tipmin vasıfları en güzel cevap yı bilmelidir. 

~unlardır: sahı'bı" 50, ı"kı"ncı· 25, Kısknnç, sıca'k kanlı, ağır, bilhassa M ı· k'' tı·~; takdı'rde yakında basketbol maçla 
1 O • b ·ı 1 k namuslu olmasını isterim. An.'kara, 25 (Hususi) - il ı ume &" 

- caga ag ı ı lO l" Allk F. E. marJı. .... ri!ltn !başlaması tıeyecun~ ve rı açık havada yapılacaktır. 
ı Sıhh t uçuncü ıra ~ - a (Kart vlzit zarfı, daktilo ll~ yazılmış, güzel maçların başlaması demektir. Bu Milli kümeye dahil olmtyan 
3 - GeÇimlilık mükafat alacaklar yarısı slynh, yansı kırmızı mektup> ranın fut!bol seyircileri bu heyecanlı ki · 1 · 1 
4 - Çocuk sevgisi (Sarlb adresi matbanmızda mahfuzdur maçları yalnız pazarları sevretmiyor . Up erin maÇ 
5 - Hoş sohbet olmak Bilgi 'bahsine gelince: Kendlsını ida- Neşrin1 lstememiştlr> lar, hafta aralarında da yÜksek rnek· Sekiz klüp turnuvası tertip heyetin-

6 - Cesaret re ed~c.ek kadar tahsili olmas~ şarttır. . -:- 45.- . . rteplel'in tertip etti'kieri futbol maçlan den : 
7 İlidal ve kanaat Şerefinı ve yuvasını korumnsını bıım~ . ,Kadının tahsıh benım tahsılimden çok hararetli oluyor. Bugün ziraat ens ı - Turnuvaımza dahil klüplerden 
6 - Cemiyet adamı olmak li, ik. t_ısada _ri.ayetkar olmalıdır. Çocuk az Olmalıdır titüsü ile Hukuk Fakültesi futboi takım Vcla klübü, evvelce girmiş ~lduğu bir 
q 116eslcg· 'nde muvaffak ..... bakm 1 ,.aahhu·· du· ı' fa zarureti ile Izmite bir 

- m ı ıy.,L yetıştırmesını ve asını sevıne ı • • . • . . . . ları Ankaragücü sahasında karşılaştı- 'L 

1 O NamuSkarlık dir. Temiz olmalı, dikiş d.kmelı, ye • Beg~nebıl~c:gım ~~~ kadının, tıpı, lar, hakem Altınordudan Servet id ı. spor seyahati yapmak için Türk spor 
ll - Yemekleri kolay beğE:'nmek rnek yapmak zaruretlerine boyun eğ _ 1 ~çe'hresı taıbıatı ve bılgı derecesı şöyle Tribünler tamamiyle dolmuştu. Takım kurumu İstanbul bölgesinden ve ter -

(tabii kadın hergün evin yemeğini biz- melidir. Bilhassa münakaşadan hcşln:ı olmalı~ır: . lar sahaya çıktılar, Hukuk fakültesi ta tip heyetimizden mezuniyet almış ol-
zat pişirdiği takdirde). mamah, 'kocasının teveccühünü kazan Evela boyu bemm _boyumla, azalar~ lkımında İstanbul birinci sını{ takımla duğundan bu haftanın son maçı olan 

istanbul: Maçka KA.~ıthane caddesi ,masmı bilmelidir. da vücudfie mütenasıp olmalıd:r. Be- nnda ~ almış kıymetli oyuncular gö İstanbulspor - Vefa maçı tehir edilmiş· 
Nafize orınr:ör Adapazarı, Gfimru' ko-n~u 2 No. )lim boyuro l •70 dir. Göğsü fazla bü- r d B~>~ı·ıctaşlı Hakkı Nuri tir. .. k'l 70 . . ze çarpıyor u. ~ ' ' tt d at _ 42 _ Altay Azmi yuk olmamalı, 1 osu ı geçnıemelı, Galatasaraylı Kadri Fahlr tsporlu Re 2 - Ha a progr~rı:ın a ve maç sa -

_ ... 
4 

_ beli biraz ince olmalı, ayaklan düzgün t a·· 1. K Şef'k' hepsı·' bu takımd~ lerinde başkaca tadilat yoktur. Bu haf-
8Ur11U iri kadm hiÇ .. · · t · 1 sa • unes ı · 1 

'" 1 k I t b I ta 

K d k t 
.ayak bile'klel'ı ~u enasıpdo malı... yer almışİardı. Oyun başladı ve derhal tanın ~n. m~çkı -~ara_ s a;. ~ı:?:: ... 

hoşuma gitmez a ın ISkanç olma:ı Çclıresine gelınce onu a şöyle iste- z· t t.t .... f tbolcülerinin hfık' _ .kımı, birıncı umenın ye ı u unun 

Beğendiğim kadın tipi şudur: 
Vücudü: Balık etınde, boyu ı ,65 den 

fazla o.masın, çehresi yuvarlaktan z1-
yade uzunca, gözleri iri yeşil, bilhassa 
kaşları ) olunmamış olsun. El, ayak ve 
kulakları küçük olmalı. İri burun kat
iyy~m hoşuma gitmez. 

Şişli: K. Arar 
(Beyaz k{lğıt zarf, daktllo Ue yazılmış 1 
mektup) (Sarih adresl 1darehanem1zde 

mahfuzdur. İsminin n~rinl 
istememiştir) 

-43-

M uoakaşayı f eve n kadı m 
ben sevn emL 

Beğendığim kadın tipi şudur : 
Uzun boy, dolgun vücut, yu\·arlak 

çehre, gü.er yüz, iri ela gözler, sıyah 
kaş, kumral saç, beyaz ve küçük dış -
ler. Ayakları küçük olmalı. Parmaklar 
ince uzun. Beyaz değil, esmer kadın. 

Tab:ati ~en olmalı, sırasına göre cid· 
di davranmasını bilmeli, bilhassa sakin 
göı ümr.elidir. 

1\'illi roman 

. ..zl.. 1 d . ıraa ens ı usu u ı ·ım· lb' ht lT ·ı b'r dostluk 
Beğendiğim kadın tipi şudur: rim: Güler yu u, saç arı aıgalı kum- miyeti altında cereyan etmeğe başladı. seçı ış ır mu e ı ı ı e ı 
Siyah saçlı, yeşil gözlü, orta boylu, rJll... ZiraaHiler çok eneıjik oynuyorlardı. 'karşılaşması yapa_c~ktır. " 

ufak elli ve ufak ayaklı. Çehresi biraz Ta'biati !esat ve kıskanç kadından B . . b' . . devreyi 2 _ 0 galı'p 3 - Bu haftakı ılk maçlarına, klup-
, . k 1 I' unun ıçın ırıncı ....ı.d·. . k d tl k sp r 

r -~ hoşlanmam. Iyi ·ap ı ve temiz olmalı, !bTrdil İk' . devrede Hukuk oyun- ler yt::ı<.. ıgcrıne arş~ os u ve o 
1 iyi ve doğru konuşmasını bil..mel. tah- ı 

1
1 er. . ıt~cık t mak ·çın k kardeşligi merasimi ıle başlıyacaklar ~ 

H d. } · · ' cu arı vazıye 1 ur ar • ~-o· ça-
e Jye eTlffi Z ,Si!i benden aZ olmalıdır. b' } t , f dır. 

İzmir: Ş. o. G. A. lıştılar ve ancak ır go a ~a) a ~uva 4 - Umumi duhuliyesi (on beş ku-
Dünkü 31 - 3S nurnaralı cewıpları 

yeleri erkek kemert~ mtirekkepli 
dolma kalem, tuvalet malzemesi, 
ta'ba'ka, kol düğmesi olarak seçi: -
mi.ştir. 

Bun1ardan İstanbul d!ı:ın -
da bulunan okuyucuların hediyele· 
ri posta ile adreslerine derhal ön
derilmiştir. İstanbulda bulunan o· 
kuyucuların da idarehanemize ge
lip hediyelerini almaları lanmdır. 
Hediyeleri ayrılmıştır. Kendileriılı 

bekliyoruz. Pazardan başka hergün 
müracaat edilebilir. 

Hediyelerini idarchancmlzdcn ala 
cak- okuyucularımızın yanlarında 

hüviyetlerini isbat edecek bir vesika 
bulundurmalannı rica t:>deriz. 

No. 23 

<Beyaz. defter kağıdı, mavi mfirekkepıt f~~ oldular. ~una ~ukabıl h~kıka~en ruş) olarak tesbit edılmiş olan bilet
yazıı (Sarlh ldresl bizde mahtuzdur. ?uzcl ve enerJi'k O) nıyan Z.raatlıl~r ler turnuva a dahil sekiz klüp merke 

Neşrhıi istememl:}tlr• o.ki gol daha atarak oyunu 4 - 1 galıp ' Ş y f t d · 1 · d t a · · ff k ld 1 zinde ve ere s a ı gışe crın c sa ış 

!Glztaşl glkllnlak 
lbıtırmeye rnuva a. o ~:~~~ Tezcan çıkarılmıştır. Spor meraklılarına bir 

kolaylık olmak üzere, alınan bir bileti 

'T' h/ k d Vefahlar lzmitte turnuvanın devam ettiği herhangı. bir 
.l e l e S l n e m i? İ ta b 1 f tbol b . . . 1 V f haftanın maçında bir defay:ı mahsus 

. . s _rı' ~ . u :şıncısı ~ .a~. e R- olmak üzere kullanmak imkanı konul 
Fatihtekı Kız taşının şakuliyetini lılar Izrnıtın Akycşıl spor k ubu tara-

k f d ""k· d t .. · ·ı · ~uştur. aybettiği Fatih kaymakamlığından 

1 

ın a~ _va:. ı ~ve u~~ınc ı {ı maç yap Toplantı t h"ri 
Galatasaray Spor Klübünden : 

bildirilmesi üz.erine Muzeler Müdüri- mak ıçın Izmıte bugun A ve B takım· 
}etinin te-klifi ile Müzeler miman Ke- larile gitmişlerdir. . 

ı b ı d. f h • · ,.. I Basketbol fedcrasvoııunun yenı 
ma ve e e ıye en ey ctı aza arın- b' t b·b .... 
d .. kk b' h , h ll' d ır eşe usu 

an mure ep ır ey et ma a ın e B--ı- tb ı fed T k · t . • . . . ~e o erasyonu a ·sım s a -
tetkı~at yapr_nag.a me .. m~r . edılm.ı~t~r. dında yapılaca'k futbol ma!:1arından ev 
Tetkıkat netıcesınde abıdenın maılı ın vcl klüpler arasında baskelboı turnu -
hidam olduğu anlaşılırsa tamir ettiri· vaları yapmak üzere teşebbüsata giriş 
lecektir. miştir. Stadyom idaresi muvafakat et-

pürür. Hele bir fırtına, bir bora bir can Yüzba~ı Fikret sakin görünmesine 
korkusu tertemiz eder. rağmen düşünceliydi. 

Eğer sen d istanbulda böyle bir Kaptan onu açmak için: 
hastalığa tutuldunsa hiç merak etme, - E, anlat bakalım, dedi. lzmire 
Çanakkaleye varmadan pirüpak olur- nasıl girdiniz? . 

2 7 Mart 9 3 7 Cuınart~i günü topla
nacak olan Yüksek Müratkabe Heyeti, 
ekseriyet olmadığından, fiçtimaını 3 Ni 
san 937 Cumartesi günü saat 14 de ta
lik etmiştir. 

Arkadaşların muayyen günde gelme 
leri rica olunur. 

rnerdivenden kaptan köprüsüne fırlar• 
ken yüzbaşı Fikret gülümsedi: 

- Öyle, öyle. Dü~rnanın cevirme 
hareketini takip edeceğim. Ve kama· 
raya girdi. 

sun. Yalnız bir şartla, bu hatıraları, bu Onun nazik damarını bulmuştu. 
ı Küçük çantayı açtı. Nilüferin kahn 

kalemle numaraladığı mektupların ü· ~ urh~n Cahit 1 mavi kağıtları hemen denize atma ı - Askerliğini. vazifesini her şeyin üs-
sın. tünde gören genç zabitin gözle-.ri par-

ş. d' ·· kb 1 · d 'b' eı·kk' d b'l' Yu"zbaşı Fı'kret denı'zcı' arkad"'şının ladı. çüncüsünü çıkardı. ım ı sorarım sana musta e nı - e gı ı t a ı e e ı ırsin. ~ 

ı b .. 1 b' h 1 B d · I k b · k•- 1 h kk d d h f 1 Okumagv a başladı. şan ın Sc.na oy e ır ayatı nası ve ura a senın e i i eski mektep ar- u mavı agıt ar a m a a a az a - Güvey girer gibi, dedi. 
ne cesaretle vadediyor? kadaşı gibi görüşebiliriz. Bu senin sa- izahat istemesine meydan vermemek _Çok düşman kırdınız değil mi? Nilüferl 

lsted;~im mülakatı kabul etseydin adetİn için lazımdır. Görüşeliın. Bu için onları derleyip topladı. Küçük « Artık sana isminle hitap etmek 
- Ekin biçer gibi 1 

sana daha söyliyecek çok şeylerim var- mülfıkat neticesi ne olursa olsun ara - çantasına koydu, ayağa kalktı; ten çekinmiyorum. Çünkü ~ükutuna 
dı. Bununla beraber her zaman hatta mızda kalacaktır. Seni tatmin ve ten- - Hakkın var kaptan, dedi. Deniz -Sakarya da bulundun mu? beni cevapsız bırakınana rağmen ken 
her saat emrini bekliyorum. lsmet vir edemezsem hayatının şeklini iste· yolculuğu insanın içini. kafasını te - - İlk şenlik orada oldu zaten. Düş- dimi sana her zamankinden daha ya· 

h f d. b' O .. d'V' 'b' . k b . mı'zlı'yor. Ne mutlu·, o"mu"rlerı' eııgı'n manla Sakarya kıyılarında nişanlan - k .. .. B b b' d anıme en ıye ır şey açma. ıyı ıgın gı ı tanzım etıne te ser .. stsııı. ın goruyorum unun se e ı ~u ur " dık Afy d 'kA hi d k 1 . d ı . y 

k lbl. k d d . d d . . T I f d . 1 d I y k k . on a nı a an ı , zmır e ı· . l be . . I • a ı ·~ ın sa ece senın e saa etını e e onum, otomobilim, apartıma· enız er e geçen ere... erne ampa- ge d _ . d'k Haya ın ve nışan mese en nı ış erı· 
du" şu" n.. k b · k b 1 t · t' h · · " d d' nası vurdu galı'ba. Jııelı'm mı' salona .ı r ege gır ı · ~re u rıcamı a u e m ış ır. nım er sanıye emrıne ama e ır. · d" ·· k I k k k d Ş. d' b 1 d .. 1 . 1 B mı uşunme ten a ı oyaca a ar 
Onun için aramızda bir üçüncü şahsı:ı Suad Pertev İnce merciivenden arka arka inerler· - ım ı a ayın asın oy e ıse a- · 1 - b 1 d ri ç - 1 k , meşgu etmege aş a ı. 
girmesi doğru değil.. sözlerimi ister • Yüzbaşı Fikret bu -ikinci mektubu ken ikinci kaptan anlatıyordu: ocuBg~~uz 0 aca mı,. . . O kadar sana kapıldım ki her da· 
sen bir kardeş gibi dinle, istersen sana bitirdiği zaman vapurun yemek kam - - Denizcilerin kadınlardan korku- - ızıi'Q çocuklarımız serı ateşlı . . 
h · d d b' h k d · 1 1 ç k d · b' · k d tonJ .. rım d D" b' k d kıka senden gelecek haberı beklemek· er şeyı va e en ır ayat ar a aşı gı- panası çalıyordu. arı o maz. ün ü enız ızı o a ar ı-r--o ız ır. uşman ıze o a ar 
b

. k b 1 lk h 1 k' k~ d v h. · · roru'- b ktı k' ş· d' b t' 1 · ten zihnim başka şeylere yatma7. oldu. 
ı a u et.. ·inci kaptan nöbetini bitirmiş onu ırpa ar ı a ının yapacagı ru ı ızı- 1> .... ıı: ıra ı... ı m ı u ye ım erı 

Muv fık bulursan telefonla emret- aramağa gelmişti. yet bize portakal şerheti gibi gelir. He- terbiye ediyoruz. Içimde ağır bir sıkıntı var. Her tele· 
tiğin gün sana otomobilimi göndere- Arkadaşının bir yığın mavi ınektub le uzun seferler ne keyiflidir biisenl... Bu bahis iki arkadaşı yemeğİn so • fon çalışta sesini duymak heyecanı ile 
yim konuşmaımza Boğaziçine doğru kağıdı üzerinde dalıp gittiğini gören Haftalarca bir kadın aleminden uzak nuna kadar me gul etti. makineye koşuyorum. Ve ya bir mö· 
yapacağımız bir gezintide devam ede· kaptan teklifsizce arkadaşını okşadı: kalanlar artık kadını tam bir dişi ola· Ikinc· k t ş kt .. tör siparişi ya bir gümrük meselesi ile 
ı d 

ı ap an yeme en sonra no· . . . 
im. - Aferin aferin, kahramanların rak görrneğe başlarlar ve karaya a tm bete girece·. . . .. b l b karşılaşınca sınırlenıyorum. 

B ı ı b
. . . gı ıçın yuz afıyı ya nız ı-

en iş erimin çokluğu delayısile hakkıdır. stanbuldaki alemiere kana- attıkları dakikada kadın artık ızım ı- raktı. Cüverteye çıkarken: İki mektubuma da cevap vermedin. 
geç vakitlere kadar yazıhanede kalı- madın bir yıg· ın da hatıra gölürüyor - çin bir su ve ekmek ıhtiyacı olmuştur. 1 - Haydi göreyim seni, dedi. Cemi- smet hanımefendiden öğrendiğime 
yorum. Fakat bunlar seninle bir kaç sun deg· il mi. Yaşa yüzbas. ı m. lstanbu- Böyle böyle kadını sadece bir d!şi gibi d 

Ö 
e güzel kad1n yolcular var. Nöbetten göre mektuplanın seni biraz kızdırı • 

saat bac:başa kalınağa mfmi değildir. lun bütün kızları sana feda olsun. görrneğe alışmışızdır. yle ıvırzıvırlı 
f d 

çıktığım zaman seni yalnız görmiye· yormu~... Halinden bunu h~ssetmiş. 
Bu ha Lı için e münasip gördüğiin bir Yüzbaşı acı acı gü ldü: kadın dalgaları bize gelmez. T 

saat ve gün için bana telefon et. Tele- -Evet, hatıralar. Fakat, iyi hatıra- Yemek salonuna girdikleri zaman yi~.. . İsmet hanım aksi bir mukabeleye ma· 
fon nurnararn bu antetli kağıtların ha· lar değil. büyük masa dolmuştu. uz~~u .. F~kret dudaklarını büktü: ruz kalmaktan korkuyor ... Fakat ken· 
şında yazılıdır. Daha istersen ve görül- Kaptan bütün deniz kurdları gibi Kadınlı, erkekl-i bir kalabalık yeme- -Hiç umıt etme. Müsaade edersen disini senin hesabına temin ettim. Ve 
rnekten çekizıirsen apartımamma gel. sevimli bir çapkındı: ğe başlamışlardı. ben gene senin k:ı;marana gireceğim. dedim ki: 
Bir ecnebi hizmetçiden başka kimse -Yoksa bir aşk mı, dedi. Bu yaşta Birinci kaptan büyük masada yol- -Gene mavi kağıtlara mı? - Üzülmeye lüzum yok. O kadar 
yoktur. Her ihtimale karşı apartıma- aşk iyidir ama yirmi dört saatten fazla culara riyaset ediyordu. Iki arkadaş Cü ldü: zarif ve güzel bir kız kendisine sam ı • 
nın da adresini yazıyorum. aürmemeli, dedi. Biz denizciler liman- ileride, köşede üç kişilik bir yuvarlak - Tabii! mi dost olanların düşüncelerini ve ha-

Şişli, Salkım sokak Manolya apartı· da ç k kalmadığımız için kalbimizde masaya geçtiler. Bir üçüncü yolcunun - Anlaşıldı. düşman seni takip e- reketlerini kabul edecek kadar da na· 
manı birinci kat. kolay kolay aşk tutunamaz. Açık de - gelip konufmalarına ortak olmamasını diyor. ziktirl. 

Bu apartımanda kendini kendi evin- nizler içimizde ne var ne yok siler aü· dileyerek yemeğe başladılar. Ikinci kaptan bunu söyleyip ince (Arkas1 var) 



Sayfa 9 

ittihad ve Ter,alılıitle on •ene 
L Oıı p,Oqçij ~Jilm m No. 10 Hikayeleri .. , 

MOTAREKE GÜNLERiNDE iTTiHAD VE TERAKKi 
ILK TEBESSÜM Yazan: Eski Tanin Batmuharrlrl Muhittin Birgen 

Talit Paşa:" Ben bu yükü bundan 
fazla taşıyarnam , dedi, 

karar vermek kongreye terk edildi 
Fakat, biraz sonra ben kararımı ve- n im saati hatırladım 1 bir adam sı fatile ttmları eöyledi: 

ri yorum: Gelmekte olan ve hatta çok Talat paşa· gelinceye kadar parça - Arkadaşlar, öyle bir zamanda • 
yakınlaşan ~asi hücumun şiddetin;i parça ayrı ayrı yapılmıf olan münaka· yız ki kararsızlık kadar büyük bir düt
hafifletmek lazımdır. Ittihat ve terak- şalar, o geldikten sonra, bütün yüzler manımız yoktur. Dün akşam münaka
ki demek, hatta onun bir takım hare· ona doğru dönerek, onunla yapılıyor· şa edip kararını vermi' olduğumuz 
ketlerini tenkit etmekten hali kalma - du. Doktor Nazım ve daktor Sahaettin şeyler üzerirıde bugün yeniden ko
dıkları halde gene onun muhitinden Şakir, hep ayni fikirde idiler; doktor nuşmak ve yeni bir münakaaşya ai· 
uzalklaşmıyanlarla birlikte, memleke· Nazım, takriben, diyordu ki: rişmek, hem faydaslZ, hem de muzır· 
tin milli unsuru demek olmuştur. Ya· - Ben bu karara. muhalif kaldım. dır. Benim flkrim, dün akşamdan ve 
rın için mümkün ve hatta muhtemel Arkadaşlara uymak lazım gelince, on· hatta kaç günden ve hatta ne vakitten 
müce.deleye imkan bırakmak için, bu- ların verdikleri karara ben de uyan m; beri hiç değişmedi. 

Yazan: Leonid Lenç Rusçadan çeviren: Alaz 

günkü çarpışmanın şiddetini azaltmak fakat, verilen karar, her ne ~kilde tat- Içinde, j~lere hi çolmazsa bizim 
lazımdır. Memlekette milli unsurun bik edilirse edilsin, hatadır; İttihat ve kadar aklı erecek pek çok insan vardır. 
bugün en zayıf günüdür. Ittihat ve Terakki mücadeleye mecburdur. Onu ~iz Ittihat ve Te~kiyi, kendimizden Nürka'nın garson olarak çalıştığı lo- len bu itiyadını nadiren bozarlardı. 
Terakki, kendisi ile beraber, bu milli buradaki mevkiinden yalnız cebir ve ı~r~t sayarak, bugunlerde kararı ken· kanla, şehrin biı'icik lokantası olduğu Nürkn kendi rahatını kaçı.r.an büt~ 
unsurun mevkiini de çürütmiiştür. zor, kanunsuzluk kaldırmalıdır. O za· dımız verecek ve onu herk~ imza et·

1 
halde ismi, her nedense c) Numaralı müşterilere kızardı. Fakat bilhassa er • 

Avrupa ailesi içine alınınıyan bir mil- man gizli çalışmak hakkı olur. Bunun tirecek olursak Ittihat ve Terakkiye 1 Lokanta• idi. Lokantanın vitrinine ka· keldere diŞnandı. Halbuki erkek mÜ§ .. 
}etin müstemlekeciler için iyi bir lok· aksi olarak verilmiş ve verilecek olan (Arkası var) 1 ğıdla örtülü bir masa konm~tu. Masa· teriler de, yedikleri şeyler .için kadın " 
ma olması devri gelmiştir. On1ar mem her nevi kararlar, Ittihat ve Terakki -············ .................... ._ ______ nın üzerinde bir fincan kahveJ ne za • lardan farksız para verirlerdi.. Nürka., 
Jeke bu maksatla gireceklerdir .. Bun· tarihinin sonradan bize büyük mes'u· yeni Neşriyat --ı man pişi.PHdiği malüm olmıyan, tava i· nın samurtkan suratına, uykulu ve 
)ara karşı mücadele edebilecek milli liyetler yükteyeceği kararlar olacaktır, ...___.1 çinde bir omlet, el bom.balannı andıran dargın gibi duran göZlerine, pis önlü • 
unsuru, sırf bir takım yüksek kah ra· paşa... Kara Gömlekliler thtilili - üsıad Haydar çörekler duruyordu. ğüne, uzun ve kirli tırnaklarına bakıp 

Ö f ki d 
Rifut, Mareel ouessa.nt'ın bu çok dolgun e- c5 Numaralı Lokanta» ya tek tük da tiksinmemek kabil değildi. Şöyle 

manlık Msle.ıtine kapılarak lüzumun· teki de bu i 'r e idi. O da söylü· serini türkceye çeviimlş ve eser, kltab ha - milijteri de gelirdi. :Lokantaya gelmek bir açlıklarını .gidermek için lokanta • 
dan fazla ezdirmek doğru olmaz. Böy- yordu. O da, Talat paşaya hitap ed e· linde çıkmıştır. Haydar Rifat, kitatnn ön cesaretini gösteren kahraman, evvela ya ginnek bedbahtlığında bulunall 
le bir hareket, Ittihat ve Terakkinin rek, ayni fikirleri başka bir tarzda mü· sözünde Kültür titabluı.nem.izde faşlsWte Iokantanın köhne kapısına yakJ!!c:ır, u- mü<'f:eriler, mesela alelade bir omlet f .. 

d f dair yer alacak kitabın en dolgun ve iWü e- -ı 'i~ 
son bir hatası olur. . a aa ediyordu. ser olmasını düşündü~nü ve bunun için de zunca bir müddet meşeden mamul bu çin, en az, bit: saat beklemek mecburi .. 

Ittihat ve Terakki, kendisine ve ken· Talat Paşa fikrini söylüyor Avrupadan müteaddld kitabtar getlrdltlnl, koca kapıyı tekmelerdi. Uzun bir fası- yetinde idil€r. Oınlet çoktan piş~, 
qisi ile beraber mill~ unsura hücum e· bunları uzun boylu tetkik ettıl!1nl ve Mareel ladan sonra kapı, hıçkırığa benziyen hatta buz .gibi olmuştur. Fakat tam bu 

k d b k 
Bir başkası başka bir fikir söyledi, Ouessnnt'ın bu eserini seçtiğlnl söylüyor. boğuk bir ımcırtı ile yavao: yav~ açılır sırada bulaşııkcı Petrovna Nürkanm 

decek olanları, açı uran ir apıyı «lttihat ve Terakki)) mutlaka isminin Eser haklkaten faşistliğin tam blr ayna- b. o,; kırmak için, bütün kuvvetile hücum muhafaznsınd tf D h b' b t sıdır. FaıJlstllk nedir, Musolinl nereden, na- ve mü.şteri de lokantanın salonuna gi - rüyasını tabir etmeilde mcşguldür: 
eden ve vücudünün bütün ağırlığile a ısrar e ı. a a ır aş- sıl doğmuştur, fa.ştstllk nereye gttmck ıa - rerdi. - Sen yaşlı bir erkekle yüzyüze 

kası bu fikri tuttu. Ondan bir fikir, tıyor? gibi bölümleri ihtiva ~den bu ldtab Lokantanın içerisi - tıpkı banyo ara- geleceksin!. Fakat bu adam evlidir1 
kapıya çarpan bir insan mevkiinde bı· ek b h " öt inden ir fikir, münaka~a devam er munevver Türkün üzerinde etüt yapa - Jııklan gibi - soğuk Ve rütubetli idi. Hatta çocukları da vardır. 
takmalıdır. Büyük fırtınalara göğüs etti. Bir müddet, bütün bunları dinle· ~~;,\~~:ııy~a~içlvnedel.stiı!~c;:"ekdeeeen ~"ç\:ıu~rk esehur-- Müşteri, sırtında paliosu, ayağında las- Bu sırada aşcı da lafa kar~u-dı: 
veren kuvvetli gövdeleri devirmek, ... ._..,_. a.u ---'- • ı· d ·d· l · b u dikten sonra Talat paşa, ya· susiyetıerlne kadar bütün vüzuhlle aniatıl • tiği ile oturmak ıı~vurıye ın e ı ı. - Nürka, derdi, götür ~ om cb, a .... 
rüzgarlar için, eğilmesini bilen cılız vaş_ yavaş, bizzat kararını vermiş maktadır. Masanın tam yanıbaşında geniş ~ap - buz gibi olmuş .. senin bu akşamki rü • 
aazlara küçük bir zarar verebilmekten Şair Nev'i ve Suriye kasidesl - Edebi ta- rakh, üzerinde acaih yazılar bulunan, yandan nasıl olsa bir fayda çıkmıya .. 
çok daha kolaydır. Milli unsurun da, --·-- ·-·· rlhlmlzden araştırmalar serls1nln Ikinet tt- kocaınan bir pa.lmiye vardı . .Müşteri i- cak .. işitmiyor musun?. Herif evli im.i.ş. 

ı bil \ ~ A D~O tabı olarak Tabir Olgunun yazdıtı bir eser t .. tu siyasi fırtına esnasında., eği e · me· n lntişar etmiştir. yice yerleştikten sonra uzun uzun e ra- Ustelik de çocuklan va~ .. 
aine imkan bırakmak, Ittihat ve Te - U Saflam-Bu sıhht mecmunnm 6 ıncı ııa- fına bakınır ve nihayet garson Nür • Nürka can sıkıntısile ceva.b verir 

11 

rakkinin vazifesidir. O, bu vazifesini yısı deg-e:rn doktorlarımızın JUilarlle çllı:- ka'yı görürdü. di: 
tamam yapmalıdır. mıştır. Garson Nürka, sırtı sobaya dayalı - Aman, sen de.. herif bekliyor di .. 

Ta
la"t Paşa Salonda Bu gUnkü Program ŞA yANI H AYRET olduğu halrle, her ruitki yerinde, her ye kendimi bitirecek değilim ya!. Bı· 

u Mart 
1937 

Pu:ır günkü ax>zlile durur, buraya gelmek ce- rak teresi beklesin, i§i ne?. 
Salonda, odalar da bulunanlar hep 1STANB11L y E N 1 p u o R A saretini gösteren bu küstah mü§teriyi Gene Petrovnaya döner: 

bu münakaşa ile meşgul, türlü türlü Öile neşriyatı: 1 öfke ile, istihfafla süzerdi. - Kuzum Petrovnacığım, falan falatı 
fikirler birbirile çarpışıyor. Bu sırada 12,30: Plft.kla Türk musikisl. 12.5°: Hava- Nürka, .samimi o1arak eS Numaralı §eyler ne manaya gelir, diye yeni bir 

dl.s, 13,05 Muhtetif Pl!\k neşriyatı. T ""'1. 1 d fr t b 1 rd Talat pa~a geldi. Akşam neşrıyatı: ~aMa» nın müşteri erin en ne e e. tefsir kapısı açmağa a§ a t. 

Bu gecesini de uykusuz veyahut 
1

8,30: Plakla dans musikisl. 19,30: Konfe- derdi Nürkanın bu lokantadaki iş gü • Fakat bu sırada lokantanın sa1onun. 
ona yakın bir halde geçirmi~ olduğu, rans: Ordu Saylavı Selim sırn Tarcan <Rus nünü şu suretle teSbit etmek kabildi: dan ta mutfağa kadar gelen bir bağır • 
g

özlerinin etrafında biraz daha karar- muslkisl nasıl başladı.) 20,00: Müzeyyen ve Nürka sırl>ahlannı mutfakta, bulaşıkcı ma bu tatlı konuşmayı yanda bırakır • 
. arkadaşlan tarafından TÜrk muslklsl ve Petrovna'nın rüya tabirlerini dinle - dı. Nürka istemiyerek omleti alır müş· 

mış olan daireden ve bizzat gözlerinin halk şa.rkılan. 20,30: ömer Rıza tararından ekl · " 

d k k ı k beli
. O d Arapça söylcv. 

20
,
45

: Muzaffer ve arkadaş- m e geçirırdi. Lokantanın direktörn teriye götürürdü. Salonda, Nürka ile 
için e i ırmızı ı tan ı. tur u, ları tarafından Türk musikisi ve halk şnrkı- Stepan Gusatkin de dahil olduğu hal • müşteri arasında her vakitki çekışme 
sultan Reşadan hediyesi olan altın ta· lan: Saat Ayan. 21,15: Orkestra. 22.15: Ajans de 5 Numaralı Lokanta'nın blıtün miis başlardı: 
bakasından bir sigarn çıkararak yaktı. ve borsa haberleri. 22,30: Plaklo. sololar, ope- tahdemleri, bir gece evvel gördükleri _ Bu ne rezalet?. Bir saattenberi 
Sonra yanına tesadüf eden Ziyaya, ra. ve operet parçaları. rüyaları bulaşıkcıya gelip anlatırlardı. omlet bekliyorum. Bu zaman zarfmda 

Yannki Program B" dönüp, tabakasını göstererek: 
29 

_ 1\lart _ 
1937 

_ Pazartesi ır O da sırasile bunlann hepsini tabir e· koSlroca bir kuzu bile pişerdi.. 
-Bu sabah tabakaya sigara korken iSTA."'BUL iğnenin derdi. - Ne yapayım, on parça olarnam 

düşündüm. Allah razı olsun sultan Öfle neşrlyatı: miknabs Petrovnanın başlıca müşterisi aşcı ya?. Siz on kişisiniz halbuki ben bir 
Reşattan. Parasız kaldığımız zaman bu 12.30: Plllkla Tfırk muslldsl. 12.50: Hıi.Tadls. idi. A§cı, umumiyetle, pek acaib rüya- kişiyim. Hangi birinize yetişeyim? 
tabaka hnylı i~ görür! 13~~:muı;:~~;Y~~~~ neşrlyatl. üzerinde lar gören bir adamdı: Hakikatte lokantanın salonunda an • 

usiki l Yaplştıgı.., - Petrovna, ben bu gece rüyamda, ca'k üç canlı mahhik vardı: Biri müı::· 
Diye alay etti. Ben de o zaman be· 18.30: Plft:kla dnns m s· 19.30: Çocuk- :ı 

----"- · ·~~· · · · · • ·- ~· · · ·~ • ·- ·· .. ·~·- lo.ra masal: i. Galib Arean. 20: Rlfat ve ar- gibi konuşan bir balık gördüm. Guya onu teri, diğeri veznedar kadın, üçüncüsÜ 
kadaşları tarafından Tfirk musik:lsl ve halk temizliyordum, o da ağzını açt: bana de veznedar kadının kedisi cBudda». 

Bir Doktorun şarkıları. 20.30: ömer Rıza tarafından arab- CiLDDE V APIŞIR öyle küfürler savurdu, öyle küfürler Nürka akşam:arı evine döndüğü za~ 
1 en söylev. 20.45: Safiye ve arkadaşlan 1a - rd k" s ı - k ı k hi 

Gu
··nlu··k PAZAR si h p d . dı d savu u 1... orma.. man kom~ularına o gun ·ü o·anta • 

rafındnn Türk musikl ve nlk şarkıları. u ranın ıca n anberi en •a- d Ş h1r Tl 
y Petro'\'lla sor u: kay-1 erini katıla katıla anlatırdı: 

(*) Saat ayarı. 21.15: e yııtrosu dram h t d d c Id t:).1 Notlarindan kısmı <Snmson nama). 22.15: Ajans ve bor- yanı ayre pu ra ır. i e son - Nasıl küfürler?. -Bu gün gözlüklü bir müşteri gei-
sn hnberıerı. 22.30: PIA.kla sololnr, opera ve derece tevafuku hasebile ilimierin - Nasıl olacak?. Bashayağı küfür • di. Herif bizim kahve getirmeınizi bek· 

Bülüg Yaşı: operet purçnlan. "Lel~tro - Statique, tabir ettikleri ler.. liyemerli kendisi alınağa gitti. Fakat 
.,. vrl k k kl 

11 
-·----,..--~---h-k_____ bu pudra tıpkı bı'r ı·gnv enın· mı'kna- -Bu hayra al5met deböil. Dikkat et. dönerken avag·ı kaymasın mı?. Göz .. 

Bülu6 de , kız ve eı· e çocu ar ç n Istanbul asliye a tıncı u uk mahkeme- ., 
çok ehemmiyetli bir devlrdir. Vücud da- &inden : Mardik tarafından Kocamustafa bs üzerinde yapışuğı gibi cilelde Belediyenin temizlik memurlar! seni lükler 'Qir yana, kahve bir yana, herif 
hUlndckl bczler, guddeler çalışmıya baş- dd . d 265 d ik tamamen ve bugu··ne kadar tanıdı- cezaliandıracaklar.. bir yana .. gülc güle bayıldık. .. 
lar. Kndııılar #.detlerini görürler. Ruh- pa~a ca esın e numara a 1 en ika· r· • k .. .. şte, Nur anın v~kti, öğlene kadar Fakat dünyada değişmiyen, cbedt o· 
larındn d,ıo;.ı..ı....... olur. İzzctl nefislerl metgahı belli olmıyan karısı Lıaaçin a - dıgv ımız herhangı" bı"r pudradan daha .. " 6 &-l•I'>.UA hep rüya tabirlerini dinlemekle geçer· larak kalan ne var'?. Günün birind~ bl· 
ve ba.ss:tSiycUerl artar. Yumurtalıkltı - •, leyhine a~ılan bof&llD\& davasımn tahki- k t}" y d h . , uvve ı apışır ve a a urun za- o i. Bu iş bittikten sonra Nürka salona zim 5 Numaralı Lokanta'ya gelen ma-
nn lyl çalışmaması ve bilhassa çocuk !! katında: T(ibligata rağmen mahk~eye b•t k 1 B iken dikkatsizlik yüzünden uşutmclcr 1 ·~· d b kk d man sa ı a tr. u pudranın tene geçer veznedeki kadınla - Angelıne Si- rangozlar, sıvacılar, boyacılar küçük 
sebeblle ay .. _ "erinde lntizam.•·ızlık ••e ı , gelm. ed.ıgtn e,n a m a gıyap kararı itti- d. V. " f. . k . ~...:ı ·ı b. .kd ııau ., , ı . ver ıgı ını mat , güzelli ne gızmonuavna ı e ır mı ar çene ça - ve sessiz lokanlanın adeta sükununu 
bu '-•üzden sinir bustalıkları görühir. Er- llıa7.ile ıkame.gahının m~çhul olmasına bi - 1 . ...:ı B d 'k' . b' lik 1 k " rüzn-&rdan, ne yag~ murdan, hatta .. aruı. ura a ı ısı ır ı o ara erkek bozdular. Beş günlük humnıalı bır ça· 
kek çocuklarda cinsi hayatın kendlle - , naen bet gün içinde ve on beı cün müd - !i... •• .. u d u tahkika cak bı·r salonda saatlerce dans edil- müşterileri çekiştirirlerdi. Veznedar lışmadan sonra lokanta tanınmıyacak 
rlne anlatılması yuz n en su stlmnl - ı detle tebliğine ve · tın 10/5/937 ı b tl si d sı irllllkl h Id d k kadına göre bütün erkekler kaba birer bir hale geldi. Büfe bam'bas.k~ bir hal 
er ve unun ne ce n e n er zu- azartesi saat 10/30 a talikine karar ve • diği a e ter en at'iyen mütees-hur eder. Binaenalcyh btfıt"; yaşına P • egoistten başka bir şey değilierdi. aldı: Ortalıkta mis gibi ycmekler, tat • 
ynklaşıldı~ zaman çocuklan Iyi kontrol rilmı~ ve gıyap kararınm bir nüıbası da sir olmaz. Hiçbir vakit burunda ve Bu işi de gördükten sonra Nürknnın lılar, p:ıstalar, envai çeşid yemişler 
altında bulundurmak ve kendileriıle ta- mahkeme divanhanesine asılmı~ bulundu- ü d a lakl k · 1 · b k ·· y z e P r ı ız erı ıra maz. karnı acıh'lrdı. Oğlen yemeğ~ni yer, peyda oldu. Geniş yap,.aklı, acaıb yazı. 
bintum mls:ı.Uer vererek hak!ki vazlye- ğundan bef gün içinde itiraz etmediği ve H b ·· d b · T k emen ugun en u yenı o alon sonra da sobanın yamnda hafif tcrtib lı palmıye ile beraber ec:ki direktör de 
U aydınlatmak lazımdır. muayyen gün ve saatte İstanbul asliye al- pudrasını tecrübe ediniz. Diö-er uyku kestirirdi Böylelikle hiç farkına onadan kayboldu. Nürkaya bej ren • 

(•) Hu notl:ırı kesip saklayınız, yahut tıncı hukuk mahkemesinde bulunmadığı 6 
..l ı.. l rd N 

P
udralardan tamamen farl'lı ola- varmauan a~am o u u. ürka, eve ginde bir entari, keten ;~n mav! bir ön. 

bir ıı.lbüme yapı tınp lwllek•dyon yapınız. takdirde gıyabında yapılan muameleterin " Sıkıntı zamamnızı:I:ı. bu notlar bir doktor muteber tutulacağı tebl.iiat yerinde otrnak rak mükemmelen yapı~ğını göre gitmek için sabırsızlanmağa ba!i1ardı. lük giYdirdiler. Tırn~ ,]arına mınikür 
,ıbı,lmdndınıza )etişebilir. lüzere ilan olunur •• (S3l) cek ve çok ..memnun kalacaksınız. LokaNn.~l~ pekA seyrek gelen müşteri- yaptılar. Kır saçlı, gü'~ yüzlü yC'ni di· 

ler-, UrNınm adeta kanun hal;ne ge • (Lütfen sayfayı \cviriniz) 



, nın tefrlka&l: 55 

151 numaralı şehit 
(Ertuğrul faciasına kanşan aşk macerası) 

Yazant A. R. 

Evvela Abdülhamit tarafından lmparator (Motso-Hito)ya 
gönderilen hediyeler, büyük bir dikkatla karaya Yazan : Celal Cengiz 

-Kumand:~;~:~~:;.b~:~~~~abi~:~::~i!:~::i hislerini izhar . N ir aş yaşıyordu, ölmemİştİ, fakat 
yo_rmu~:~: şöyle söylesene ... Öyle i- ;i~~i:~:;ri::';;;:k ~~:\:;\~:·;~~:~:; artık Tanzere karşı fena n azarla 
ae, (Tokyo) ya gidiyorsunuz. göstermişlerdi. 

_ Tokyoya mı .. hem de kurnandan Şuurlu japonya hükümetinin, ve b kmıy h •• t d• d 
paşa ile ... Vallahi, sevincimden şimdi zeki japon milletinin bu hislerine, a or' ona urme e ıyor U 
çıldtracağım. bizzat imparator (Motso • Hito) da 

- Deliliğin lüzumu yok ••• Evvela iştirak etmişti. Milli anane1ere göre, Diyerek atını sürdü. 
git, Haydar efendiye haber ver. Senin haiz olduğu ilahi ve ruhani mevki ha- Naraş belliydi ki bu tehlikeli boğaz· 

!anmış olmasa bile, o geçidin esrarını ( - Hayır ölseler de tekrar dirilip 
herhalde keşfetrne'l~yiz.. yaşarlar. 

amirin odur. Sonra. ben de debboy sebile, ancak kendi mahremlerinden da Tanzeri tuzağa düşürüp onun ye
memuruna haber göndereyim. Sana başkalarile temasa gelmeyen bu rüb- rini almak istiyordu. Fakat, Tanzer bu· 
bir kat temiz elbise ile iki kat terniz ça· bani hükümdar da; Türk heyetini, nu sezmişti. Onun gibi bir hamlede 
maşır versin. fevkalade merasimle kabule karar ver· atını sürüp ilerlemedi.. olduğu yerde * mişti. Sarayın teşrifat müdürü Mösyö adarnlarile birlikte durdu. 

(Ertuğrul), 1306 senesi haziranının Manomya ile Osman paşa tarafından, Her ihtimale karşı kayalık yolda i· 
7 inci cumartesi günü (Y okoharna) bu merasim için bir proğram tanzim cap eden pusuyu da kurmuşlardı. 
!imanına demirlemişti. Ogün, Japonya edilmişti. Ve ertesi gün, bu proğramın Biraz sonra acı bir ses duyuldu .. 
hükumeti tarafından (Ertuğrul)a ya.- tatbikine girişi'lmişti. Bu ses, Nara.şın sesiydi. 
pılan parlak istikbal merasirnin e, Ja· Evvela; Abdülhamit tarafından, - Beni vurdular .. imdat.l 
pon miHeti de iştirak etmiş .. halk ta· (lrnparator Motso - Hito) ya gönderi- Diye bağrıyordu. 
rafından geminin etrafında yapılan len hediyeler, büyük bir dikkatle ka· Tanzer ihtiyatlı davrandı .. bu sese 
samimi ve candan tezahürat, üç gün raya çıkarılmış; To ky oya nakledil • it i mat etmedi .. iki gözçü gönderdi. 
üç gece devam eylemişti. rnişti. - Gidiniz bakalım, Naraş sahiden 

(Y okohama), ve (Tokyo) gazete- Osman paşa, maiyetinde, geminin yaralanmış mı} 
leri, Ertuğrulun bu kahramanca seya· torpido muallirni Reşat kaptan ile Gözçüler koştular .. geçidin Öte ta-
liatini alkışlarken, Türk milletinın ta· - içlerinde (Suat) da bulunmak üzere· rafına kıvrıld~1ar. 
ribi kıymeti, ahlaki fazileti hakkında hizmet neferleri ve emir çavuşlan ol- Ve biraz sonra telaşla döndüler: 
da sütunlar dolusu yazılar yazarak duğu halde, (Gayriresmi) surette ka· - Naraş iki okla göğsünden yara· 
(Türk - Japon dostluğu)nun istikhal raya çıkmış .. hazır bulunan hususi lanrnış, rnellal kanlar içinde yerde ya· 

için çok büyük ümitler verdiğini kar trenebinmiş .. bir saat süren kı - tıyor .• 
detmişlerdi. sa bir yolculuktan sonra, {Tokyo) ya T anzerin canı sı kıldı. 

Asırlardanberi kendi rnuhit ve me· rnuvasalet etmişti. - Naraş böyle bir yerde yaralanma-

aeniyeti içinde yaşadıktan sonra, ya- Istasyonda, gerek saraydan ve gerek malıydı. 
tım asırdanberi (Beynelmilel medeni· hükumet tarafından gönderilmiş olan Diyerek adarnlarile birlikte geçidi 
yet) e karışan Japon milleti; bu suret· memurlar tarafından, gayri resmi su· nştı .. Naraşın yanına gitti. 
le Türk dostluğuna verilen ehemmiye- rette istikbal edilmişti. Sarayın teşri· - Kim vurdu seni, Naraş? 
tl göstermişti. Tabiidir ki, bu da se • fat memurlarından İngilizçe bilen ga- Tanzer bu sualin cevabını a1madan, 
bebsiz değildi ... Vakia; (Avrupa • yet nazik ve terbiyeli bir zat: müthiş bir ok yağmuru başlamıştı. 
Asya - Afrika) kıt'alarının en münbit _ Haşmetmeabın iradesile, mih • Tanzer birdenbire kendini attan ye· 
ve en mahsuldar yerlerine yayılan, ol· mandarlığımza memururn. re attı .. kumların arasma sindi. Bütün 
dukça rnülüm ticaret limaniarına ma· Diye, kendisini Osman paşaya tak· ok lar T anzerin üzerine yağıyordu. 
lik olan Osmanlı hükumeti, o tarihte d im etmişti. T anzerin adamları birdenbire şaşır· 
kuvvetli bir devlet değildi. Hatta es· Osman paşa şu anda gayri resmi bir mışlardı. Tanzer: 
kisine nisbetle zeval ve inhitat halin· vaziyette bulunmakla beraber, istas _ - Düşman kuvvetlidir .. geri dönü· 

de idi. Fakat, bu bükuroetin rnüesses yon civarına bir çok halk toplanmıştı. nüzl 
~ hakimi o'lan (Türk milleti), tar:- Bunlar, bu· Türk amiralım şiddetle sa· Diye bağırdı. w • 

hin her devrinde olduğu gibi o zaman mimi bir heyecanla alkışlamışlardı. Tanzer bu sırada ayagından hafıf· 
Cia da milli cevherinden hiç bir şey Osman paşa, bu alkışlar arasında çe yaralanmıştı. -~ek~_ar ~tına a~ladı .ve 
kaybetmernişti. Buna binaen Türk arabaya bindirilmiş .. küçük bir saraya bu korkunç ge~ıdı dondu .. eskı yerıne 
f:lostluğu, onu kazanmak isteyen her getirilmişti. Milli elbiseli bir çok me· geldi. 
devlet ve her millet için mühim {ay- murlar, hademeler, bu sarayın kapıla- Artık anlaşılıyordu ki, kral buraya 
dalar temin edebilirdi. rı na dizilmişler; milli . adet mucibince saklanmıştı. T anzer, Naraşın cesedini 

Işte .bunu takdir eden Japonlar; yerlere kadar eğilerek Osman p~aya de sürükleyerek kendi karargahına ge· 

(Yokohamn) limanında, Türk mille· karşı derin bir tazim ve hürmet gös - tirdi. 
tinin varlığını ternsit eden ( 61 O - terrnişlerdi. Naraşın ölüp ölmedi ği belli değildi. 
Türk)e, karşı çok ciddi ve çok sami- (Arkası var) Muharipler heyecan içinde kaçışıyor-

lardı. 
reı • .dör Nürkayı bir kenara çekerek: 
ı - Bak, kızım, dedi, müşteri~er gel· 
t1iğı zaman onlara nazik davranmak, 
güler yüz göstermek, her sözlerine te-

• .bessüm etmek lazım. Burası tabutcu 

bir tayyare kanadı vardı. Galiba tay • Tanzer kurduğu pusuyu dağıtarak 
yareci idi. Her halde bu da, bütün di- k k d 1 ·ı b' l"k h d" • - k kl 'b" b" . t 1 . 'd' te rar ar a aş arı e ır ı te şe re on ger er e er gı ı ır egoıs o maıı ı ı. .. 
Nürkayı bir düşüncedir aldı ve ken· du. • • • dl kendine söylenmeğe başladl: 

dükkanı değil, lokanta!. 
Nürka sert ve somurt•kan bir 

ile veznedar kadının sözlerlnı, 
tekrarladı: 

- cBen böyle bir egoiste mi tebes • Tanzer şehre rnuhafız olarak bırak· 
çchrc süm edeceğim? .. » tığı zabitle konuşuyordu: 
adeta Tayyareci cgois't, kakao ile pasta lS· - Burası esrarengiz bir beldeye 

- Bütün erkekler birer egoistten 
başka bir şey değildirler.. beni parça 
parça etseniz ben onlara ıcbessiım ede
mem. 
, Dırektör güldü: 
. - Canım ne egoisti.. heri! şuraya 
gelip karnını doyuracak, biraz kafasını 
dinliycoek. Hem sen üzülme, içlerinde 
egoist olmıyanları da var. Neyse .. sö· 
zün kısası, biz yarından itibaren yenı 
tarzda işimize başlıyacağız. Sen de bu
na göre hareket et!. 
Nüı ka geceyi çok fena geçirdi. Rü ~ 

yasında bir çok erkekler gördü. Bun • 
Jarın. hepsi de kaba birer egoisttı. Kır 
saçlı direktör, yeni önlüğü ... Bırer si
nemn şiridi gibi gözlerinin önünden 

marladı. Ve şunları ilave etti: benziyor. Geçidin ötesine bir türiii ge· 
- Bunları getirmek için acele et - çemiyoruz. Kimler var acaba bu geçi· 

meyin!. Ben şöyle sigararnı içeceğim, din öte yanında} 
biraz da müzik dinliyeceğim .. hem si - _ Kralın oraya saklandığını mı sa· 
zin burası ~e kadar iyi ?~~·: .. nıyorsun} 
Tayyarecı; kızın mavı onlugune, te- E t B ·· 1 .. 1 d"l • 

1
:,.... - ve. ana oy e soy e ı er. 

mız U\Len pırıl pırıl yanan yanaklan - l 
na, dargın gibi duran gözlerine baka - - na nma!.. 
rak sözü uzatmak istedi: ·- -::-_J:I~~k,:.s.s.ö.yl~~~..:..~~ ~r.ar~ .. s.~~: 

- Hatta garsonlarınız bile başka -
laşmış .. daha sevimli, daha can:-l yakın 
bir hal almışlar .. neydi o eskiden ... Bu 
rada bir garson kız vardı, Allahın be ~ 

Nöbetçi 
Eczaneler 

lfısı, barut gibi, cadaloz bir şeydi .. her Bu ı:ece nöbetci olan eczaneler §Unlar • 
halde onu da kovmuş olacaksınız!. dır: 

istanbul cihetindekUer: 
Nürka hiddetinden çatlama derecele- Aksarayda : (Şereı>. Beyazıdda : (Asa-

rine gelmişti. Bu egoisti, bu küstah h('. dor>. Fenerde : {Vitall). Şehreminlnde: 
rifi dişlerile parçalamak istedL Fakat, < Hamdl). Karagümrükte : <Kemal). 

resmi geçit yaptılar. Sabah!cyın üzün. kendisi de farkına varmadan ağzından Samatyada : (Teofilos). Şehzadebaşın -
tü ye can sıkıntıs1le uyandı. .gayri ihtiyari şu kelimeler döküldü: da : CAsaf). Eyüpte : <Artt Beşir). E -

minönünde : <Sallh Necati). Küçükpa -
Lokanta sabahın tam saat altısında -Evet onu da, bu cadalozu da kov • zarda : (Hulüsn. Alemdarda : csırn A-

açıldı. Nürka nkşamki müthiş rüyasım duk. sım>. Bakırköyünde : <Merkez>. 
Petrovnaya tabir ettirmek fırsatınt bu· Ve ... ilk defa olarak müşterısine tc· Beyoğlu cihetindekiler: 
Iamadı. Çünkü salondaki yenı orkestra bessüm etti. Tünelbaşında : <Matkoviç). Yüksek -
neş'elı bir fokstrot havası tutturmuş ~ ------~------ kaldırırnda : (Vingopulo). Ciaintada : 

V k. ha da · <Merkez). Takslmde : <Kemal - Rebull. 
tu. Yeni tamir edilen lokantanın kapı· arm 1 nUS miZ • Şlşllde : <Pertev>. Beşlkta,ta : (:-lail 
sı tatlı bir gülümseme ile açılıp .kapan - Ş k d • t•h Halldl. 

dılar. Yazan: Michel Corelay üstüdarda : cittihad.). Sanyerde : <A -
"1 .. ı· Btı.f). Büyükadada : (Şlnast Rııa). Hey-

- Akad kralını elde etmek çok güç - O halde Naraş müebbeden öl .. 
bir iştir, mellal miyecek dernek} 1 

- Ben Gudeaya söz verdim: - Şüphe yok. Hepimiz 6leceğiz., 
Akad kralının peşini bırakmıyaca· o yaşayacak. (Arkası nr) 

ğırn. 

Genç zabit mühirn bir atr ifşa eder 
gibi, Tanzerin kulağına eğildi: 

- Naraş, Akad krahnın nereye sak· 
landığını biliyormuş. Akad kralı, Na
raşı elde etmiş. Naraşın büyük babası 
Akadlı imiş. 

- Bunu kim söyledi sana) 
- Kralın adamları .. 
Tanzer hiddetlendi: 
- Naraş benim düşrnanımdır ama, 

ben ondan böyle bir şey ummazdım. 
Naraş Sumrede en büyük bir yurdse· 
ver olarak tanınmıştır. 

- Nar aş yaşıyor mu} 
- Biraz önce {Asu) lar, ölmek ü· 

zere olduğunu söylediler. 
Tanzer, Naraşa bakan (Aau)yu ça

ğırdı: 
- Naraş öldü mü. 

- Biraz önce ölmüştü .. tekrar di· 
1 il di. 

Tanzer ve arkadaşı hayretle Asu· 
nun yüzüne baktılar: 

- -· .. . 'ö;:-·.h·;;~;~-ıal.a:m~lj;iiiiii;i;: 
. TIFO A'ISI 

Tıro ve parntiro hastalıkianna tu
tulmamak için teöiri kat'l, mulfi· 
yeti pek emin taze aşıdır. Her ec. 
zanede bulunur. Kutusu 45 kurtıştur 

Aldanmamak Için 
V erilen tey le alınan karp
lık arasında, büyük bir mit
badele farkı bulunmamuma 

dikkat etmek lAzımdır. 

Krem Pertav'In 
değerini onu senelerce ey

ve! beğenmit ve kullanma
ğa karar vermi~ olanlardau 

aorunuz. 

- Tekrar dirildi mi. lbtal edilen makbuzlar 
~-Evet, Naraşın (Sirteil~)da. {ebe- c. H. P. İstanbul İlyönkurul B•,...nh· 

dı hayat) kuyusundan vaktıle bır bar· imdan: (73101 numaradan 73200 .... 
dak su içtiğini söylüyorlar. , maraya ) kadar olan 732 Tom ııumaralı 

Tanzer (As u) n un kulağına eğildi: bir cild makbuz iptal edilmit olduiundaıı 
- Sirtelladaki (ebedi hayat) ku - bunlann ne teberrü ne de aidat tahsili • 

yusundan su içenler ölmez mi} tında kullanılanuyacağı ilan ohmw. 

Bilumum "Esnaf, , "Küçük tacir, ve ''Küçük 
San'at'kirların" nazarı dikkatine. 

İstanbul Ticaret ve 

Sanayi Odasından: 
1 - 1561 numara ve 29/Şubat/932 tarihli sicilli Ticaret G•uteüt 

ilin edilen Oda Umumi karanna uyularak Istanbul Ticaret ve Sanayi (). 

duı mmtakumda bulwwı bilumum esnaf, dükkinı bulunna küçük IUI • 

at ve küçük taeirierin Odaya kayt ve teacilleri yapılacaktır. 

2 - Bilumum esnaf, küçük aan'atk&r ve küçük tacirlerden, Odalar ka
nununun onuncu ve Odalar nizamnamesinin 135 inci maddeleri ınuciMD· 

ce tanzim edilmif olan esnaf cemiyetleri talimatnamesi vechile cemiyeti 

t~kkül etmit olanlar, men1up oldukları cemiyet vasıtuile ve henüz emaf 
cemiyeti tqekkül etmemit olanlar doğrudan doğruya Ticaret ve Sanayi(). 

daaı esnaf tubesine müracaat ederek kayıt ve tescil ve yoklama itini UlU • 

lü dairesinde ifa ettirecelderdir. 

3- Tescil ve yoklamanın Oda Umumi kararına göre 1937 yılmm illE 
üç ayı içinde ikmali lizımdır. 

4 - Bu müddet zarfında kendisini kayıt ve teacil ettirmeyen ve JDU.ae 

metesini ikmal etmiyenler hakkında Odalar kanununun betinci macide-I 
vechile Istanbul Ticaret ve Sanayi Odası tarafmdan hüküm olunACak ceza. 
yi nakti, doğrudan doiruya icra dairesi manfetile ve tescil ücretile ........ 
her tahsil olunur. u3720)) -

1 ] Istanbul Belediyesi Ilinları ı 
ı Şile köylerine dağıtılmak üzere Viiiyel Baytar Müdürlüğü namına almacak 15 

ı 
tane inek açık eksiilmeye konulmuttur. Beher ineie 65 lira bedel tahmin olUDililif • 
lur. Şartnamesi Levaz.tm Müdürlüğünde görülebilir. Istekliler 2490 nurnarala ka • 
nunda yazılı vesika ve 73 lira 12 kurutluk ilk teminat makbuz veya mektuha ile 
beraber 29/3/937 pazarteti cünü saat 14 de Daimi Encümende bulunmahda- • 
lar. ((1» <~1434>) 

İşletmesinden: Akay 
1 - Akay ltietmesinin bir sene z.arfında retarteceği kömürlerinin İstan&..1a aaldl 

açık eksiltıneye konulmuttur. 
2 - Eksiltme, 31/Mart/937 Çartamba günü aaat 15 de Idare merkeı::iade 

Şefler Encümeninde yapılac:aJrtır. 
3 - İstekliler 2250 lira mavakkat teminat getirecekler ve ihalenin keabi bt'"ayet 

etmesini müteakip bu mikdar, bedeU ~Je üzerinden yüzde 15 te iblai eclkek1ir. 
4 - Şarbwneyi aörnuık ve tamamla7ıcı malUm.at almak istiyenleria a... ... 

mağa, müşteriler sökün elmeğc başla-~ a a an )0 1 ar Bofaıiçi n Aclalarda: 

Nürkanın masasına gu er yuz u, ca- , Çeviren: Faik Beremen bellde : (Halk). na yakın bir genç oturdu. Şapkasındıı ,. ____ .......,;; _________ -:,,, _____ ...;... ________ ..J Idare Levazım Şefttiine aalracaatlan. d 167• 



28 Mart SON POSTA Sayfa ll 

Türkiye iş Bankasi 14 üne" YIIına i k eo me maçlarının 
2 ineisi heyecanlı oldu 

(Baştarafa 1 inci sayfada) ltışürülen damping fiyatlarlle ve bu Hyatlnr- bct, çalışma şevkimizi arttınnakt?dır. 
- Bankamız on dördüncü çalışma yılmn la memleket.e sokulmuş stoklarin mucndele Tasarruf sandığı hesaplarımızın büyüK ln• 

girmiş bulunuyor. Geçen yıla att faaliyeti- etmek mecburiyelinde knlındıjtını da söyle- kişatını tebarüz ettlrmek Için birkaç r3kam 
mizln ıma ç.izgUerlnl ve elde olunan neUce- rnek lfızımdır. zlkretmek faydalı olur. Bllfmçolarımızın bu 

• 
Ankarada lzmirde 

leri gösteren idare meclisi raporumuz önü- Siıorta kısmında muhtellt yıllarda şu rakamlar gözQ 
mUzdeki pazartesi günü toplanmaya davet Sigorta ve Rensürans şlrkctıerlm.lz rnemle- çarpmaktadır: • 
edllmLş bulunan umumi heyetlmlzde görüşü- ket lçirı faydalı çalışmalarına devam etmek- Bankamızın tesis yılı olan 1921 de 12,554 
lecektlr. tedirler. Geçen yılın başlangıcında İnhlsar- Ura, 1926 en !"20,310 lira, ve bu rakamın 1027 

(Uaştarnfa ı inci sayfada) ( Baştarafı ı inci sayfada) nır yıl evvele nisbette lar İdu.re.s ı ve Zlraaı. B:mkas: ilc milşlereken de birden 1.178 325 liraya yükseldiğini, 1930 

dk b ı A k ·ıe gelen Beııikta.:ın ilk akını kesildikten 1936 da bankamızın ~leri, memleketin u- cTütün Lıııııted. ~rkeU bir yıl zarfında tütün da 4 milyona y:ıklaştıl:ını, 1932 de 7 1/ 2 ıtııı .. 
ç me us ar ve n aranın 1 rı • • mumi vazJyetlnde olduğu glbl, blr yıl evvele mahsulümüzden dışan memleketlcrc iyi sa- yon lirayı buldu~unu, 1933 de 12.000 000 ll· 
leri bulunmuştur. sonra lzmirliler ahenkli akıniara baş· ıılsbetle 1nk1şaf göstermiştir. Mahsullerin tışlar yapmıştır. aİş Limited, ve cPamukl§ rayı geçtiğini görürüz. 1934 de bu hesap 3 
Takımlar tam 15,30 da hakem Bay ladılar. Ilk yirmi dakikalık müddet i- si.ır'atıe ve memnun edici fiyatlarla satümı§ Limited• şirketlerimiz de geçen yılki çalışına milyon llra birden artış payı kaydetml.ş, 1935 

Kemal Halimm idaresi altmda sahad~ · d ik" f h•k' · · d bulunması, seyyal banka muamele hacmini larında muvaffak olmuşlardır. de 20,Hl0.4.44 Urayı ''e geçen yıl da 22,620.293 
çın e ı tara ta a ımıyet tesıs e e· 1 1 t 1 h Yurdun toprak altı servetıerı· ııdcn birini lira b ı t sıralandılar. Fenerbahçede N •yazl yok- gen ş e,mlş; lkrazattan yapı ar. ~ sll:itta ko yı u muş ur. 
medi. Bununla beraber bazan tehlike• laylık ternın etmi• ve umumlyetle placıman değerlendirecek olan Ergani Baltn Şirketi ----------

tu. Muh::ıc:m hattı s::ıg· dan itibaren Şa- -s '-- J J li hücumları alkışlanıyordu. büyiimiiştür. Ayni yılda plyasalarımızda lflfıs 1938 yılının ortalannda baıur lhrnç etmek fa(ya, Spanyaya 
,ı..an, Esat, Rizn, Naci, Fikret ı:ekl;ne gir 1 k k d al Id u··zcre ~~~•"atını ı·kmal ue me"'"'id"r 'u -ı Bundan sonra açılan zmir takımı ve on or ato vak annın norma en nr:~.!ı w.=> ..... ~ "' • miş, ha( hattında Reşat sağa, Cevat so· olduCunu kaydederlm. l\lalatya l\len ucat Komblnıısı Ye ni lutaat 
la geçirilmişti. ahenkli hücumlarla Beşiktaş kalesini Eleseri şubelerlmlzden allnan dalıa iyi ne- Birirıcl endüstri programının tnhakkuku Gö • 

Oyunun ilk 20 dakikası iki taraf ara adeta abluka altına aldı. Saniyeler için- tlcrıerıe partıslpasyonlnrımızın ayni yıldaki yolunda muıı banknlar hissstne dUşen vazJ- ndermıyeceğiııi 
d k l d k I 'd t 13 'kt mahdut randımanları bir araya gelince ban telerden biri de Malatya mensucat kombina- J/iin e~l·gor 

smda müvazcneli bir surette geçt •. l<'e e a e _en a eye. gı en °P eşı aşı j kncılık sahasındaki verimil çalışmamız ~ye- ı sının kurulmasıdır. Bu maksadı t.cmln lçirı u 
nerıbahçe henüz oyununu kuramam1ş, bu tazyık çenberınden kurtaramıyor· sinde ayrıca dahili Ihtiyatlar tefrlkinden bnş Ziraat Bankası ve siımer Bank ne bankamı- (Baştarafı 1 inci ~yfndn) 
~ilhassa Ankarablar üzerinde hiç bi-: du. ka, 1936 da 1935 den fazla bir safi kô.r elde zın müsavl niSbette i•tiraklerile kunıl:ın .şlr- kıtaat göndermek fikrinde olmadıi:rını 
Mıkimivet tesis edememişti. Buna mu ·~o d k 'k d O k t k d ettiğimizi memnuniyetle işaret etmek L>tcrlm ket fanliyete g~miş bulunmaktadır. !{om- temin eylemiştir. İngiliz ka binesi çar• 

• .' A uncu a ı a a ço .a ım~n a 735 bin tira kir . pina zamanında çalışmaya başlayacaktır. 
kabil Ankaragücünde de bir :fevkalade tadılat yapıldı. Bu arada Saıt genden Bankamızın 1936 daki kiın 73:5 bin lirayı Tiirldyenln mllli davalan arasında yer alan §nmba günkü toplantısında bu temina· 
lik göze çarpmıyor, akınlarının kuv - kaptığı topu derin bir pasla Üçokspor geçmiştir. Bu mcblft.gdan gerek bankalar ka enrlüstrllcşme hareketı pl~rı ve tbtisnsla ba- tı almış bulunuyordu. Bunun içindir 
vetli hasını karşısında bir emni.} etsiz.. v • .. d d" S . . k nunu gerekse nlzamnamemiz hükümlerine şarılırken. bankamızıı da ''azife verilmiş ol- ki, Jngiltere, Fransız Hariciy~ Nazm• 
lik içinde yapıldığı seziliyordu. ;?g açıgına go~ er ı. aımın ço ~e- uygun olarak ayırdığımız lhtiyatıarla banka ması; müessesemlze kıyınet ve şeref vermiş- nın lngiliz ve Alman elçilP.rini kabul 

}i"cncrin ilk sayısı ıs ortasına yetışen namık oyunun ılk mızın Ihtiyat akçesi 3.250.000 Uraya yüksel- tır. ederek girişrnek istediği teııebbüse il-
ve son golünü vaptı. Bu golü fzmirli· miştır. Blrlncl beş yılbk programın z<~manındnn 

20 inci dakikada soldan akan Fener "' 1 b ıı iki cı be 11 tihak etmemi:tir. ]erin hücumu takip ediyordu. Hissedarlarımız umumi h,.~U tarafından evve aşar ması ve ·n ş yı ık progrn- ----------
lilcr ilk sayılarını yaptılar. Fikret gü- tnsvlp edlldl~l takdirde, 1936 yılı temettüil mın hazırlanmış bulunması bu hnrcketi_n, A k M . 
zel bir drfulingle evvcla hafı, sonra be Sait ve Basrinin iki şütünü Beşik- olarak on liralık beher hisse Için yüzde 9,2 ı memleketin ekonomik bünyesine uygunlugu n ara emurın 
ki atıatarak yakından sıkı bir şütle to taş knlecisi güçlükle kurtardı. Ilk dev· kuruş hesablle 92 kuruş. Beher müessese his- nu; ve böy}e bir harekete olan ihtiyaç ve Kooperatifi uınuml 
pu ağlara taktı. Fakat bu gol o dakika rede son dakikalarda Hayati geriden sesine de 9 Ura; kanuni vergUeri tevkif edi- tahassürünu lsbat eden bir dellldlr. H . l 
Y

a kadar oynanılan oyunun tabiı bır aldıg·ı pası ııüte tahvil etti. İzmir kale- !erek dağıtılması kararlaşmı~ttır. Uco7' şeker eyetı top andı ' Partlsipasyonlanmızın bankacılık sahasın- Son aylarda demır, kdğıt, şeker gibi mad- Ankara 47 - Ankara memurin 
neticesi değil, Fikretin şahsi b~r gayre- cisi bunu kurtardı. daki Işierimize nlsbetle daha dun net\ce ver- dPJerln dünya piyasalarında görmen fiyat 

tl
. eserı" ı" dı" . Bu sebeplcdı"r kı' Ankara Iki · d yükselişi ve bunları yurd dışından temlne kooperatifi hey' eti umumiyesi bugün 

ncı evre miş olmasında aranacak sebeplerı lzaha gl-
.. 1"1 .. "nd h'ç bir tesir yapma 2 ı .. cd . mecbur olan memleketıerln tesadüf ettikleri Halkevinde toplanarak idare meclisi• 

guç u er uzerı e ı inci devrede Beşiktaştan daha iyi r~m en, memleketin umumı menfaatınl da- müşküller, hayat ve istlklflllrnlzle alft.kalı o- ı . . . • 
dı. b ki . k b k d h k lma ve her şeyden üstün tutarak endüstride lan endüstrtıeşmemlzdekl yükselt isabet.! de- nın yıllık raporunu tasvıp etmış ve ın• 

h
. oyun e enır en u ta ım a a en karşılaşılan rnu- cküll" eri yenme~c çal•ı:tı""mı- h ı ı d , 21 inci dakiknda Fener aley me ve- " 6 ... ı;• rlnleştırmektedlr. Ucuz şeker davasının ta- i a eden azalıklara müd etleri biten 

kalmadığı anlaşıldı. Orta haf ve hü- zı itnde etmeliyim. rilcn 'bir korneri Ankaragücü so! içi ani hakkukundnn sonra memleketımlzde (!ünden Divanı Muhasebat azasından B. Yu· 
ve güzel 'bir şütle gole tahvil ederek cum hattı aksıyordu .. Fırsattan istifa· Şeker fabrikalan güne artmakta bulunan şeker lsUhlflk nls- f . . l . . . t . 

desini bilen Üçokspor oyunun sonuna Bankamızın hissedarı bulundu!1u Türkiye betı, istlhsnll co~altmnk Için yenı tedbirlere su Zıyayı, Posta ış erı Reısı brahım 
beraberliği yeniden tı:-sis eltL k şeker fabrikaları anonim şirketi de !!eçen yıl 1 başvurmayı zanırt kılmaktadır. Besen'i ve Binbaşı Sabriyi ipkaen, Sa• 

F • "k" • ı·· ·adar taZ"-'ikini temadi ettirdi. • cncrm ı ıncı go u "' b~z: mıntakalara fu'ız olan pancar hastalı~ıl Bankalar kanunu ııayi Umum Müdürü B. Re,s:ıd ik 
Bu Savl U"zerı'ne sarı ]aAcı've,.._ tlı'ler u"'st Hakemin bazı kararları, bı"lhassa yuzunden az rn dımnn vermiştir ç k "' 'k n .. · o nıı'h ı Geçen Hazıranda merlvcte glrml~ bulunan G"" "kl ı· ""d"" .. 8 F 

üste hü~umlara başladılar. Dört daki 1 Beşiktnş kalesi önünde ofsayt çalma- bir endüstri şubesi olan şeker Için hiikume- Bankalar kanunu milli bankacılık sahasmda umru . er n:ıuame at ~~ uru ·. ~· 
ka sonra sağ açık Şaban karşı taraf mü ları halkı si:Rirlendirdi. Bu suretle Oc- timlzJn daima gösterdi~! yakın alaka ve h:ıs- raydalı tesirlerint gösterecektir. B:ı.nknmız, zılı yenıden ıdare meclısıne seçmıştıl) 

~ saslyetln blr mlsallnl de son defa aldığı hi- çalışmalarını bldayetten beri teknik esaslara 
dafaasını atlattıktan sonra uzaktan sı- ok sahadan galip çıktı. Hakem oyun· mayc tedbirlerinde görmek kabildlr. Bu sa- istinat. ettirdiiri Için; bu kanundakl hilküm- Avusturya Başvekilinin 

Roma sey~hati kı bir şütlc takımı lehine bir go ı daha dı:m sonra dedi ki: y~dedlr ki, şirket. 1936 bllô.nçosıında ancak lerden çoğu na esasen riayet eylemektc tdl. 
kaydetti. O oks r )'b" · h k · · yuzde 6 1/ 2 kfır temin edebllmlştir. Bunun Içindir ltl müessesemiz kanuna lntı-

F 
.n... h h . 

1 
. .. b" "k Ç po ga ı ıyetı a etmıştır. x· .. 1 eneı-ua çe mu acım ermııı uyu B "k f B omur şleri bak Için zorluk çekmiş de~lldlr. 

k ı "t k kt 'd' T · eşı taş en ena oyununu oynadı. u Kömür 1şlerlmlzden geçen yıl alınan netı- Tasarruf hesaplarımızdald rakamlar hf'r 
usur arı şu çe meme e ı ı. op sag 1 k .1 . 1 . . 

dan sola dolaşıyor, fakat yakın mesa· yorgun u tan ı erı ge .. mıştır. cclrr normaldir. Şişe ve cam !abrikamız ise yıl esaslı bir yüksellş göstermekt.edir. Mcm-
felerde bile kale,.·e dogw ru a.ümwordu. Takımlar sahaya şeyle çıkınışiardı: lik çnlışma yılını muntaz:ım faallyetlc başar lekette ll k olarak kumbaraları meydana çı-

"' "' B "k k M h Al F mıştır. Bu nevi eşya lhtlyacımızın mühlm karmış olmakla teşkilatlı bir tarzda rıarn 
Oyun bu vaziyı:-t içinde b ir 'nc: devre. eş ı taş ta ımı: e m et i, · a- bir kısmını muvaffakıyetle imal eden tabrl- blrlktlrmck içln glrlştı~lmlz fnallyetln m us-
nin sonuna kadar devam ettı ve Fener ruk, Hüsnü, Feyzi, Enver, Salahnttin, kamızın her gün daha Iyi şarttarla piyasa- bet net.tcelerlnl almakt.ayız. Para arttınna 
bahçe 2-1 galıp vaziyette istirahat oda Eşref, Fuat, Muzaffer, Rıdvan, Hayati. ya çıkardığı eşya rağbet görmektedir. Bu hevesint aşılayan ve büyük bir biriktirme va
sına çekildi. O çok takımı: Eşref, Aziz, Ziya, mevzu üzerinde görüşürken, mfıtemadlyen sı tası olan kumbaranın gördüğü büyük rr~-

Bu devrede Fenerbahçenin iyi bir o- Hüsnü, Enver, Adil, Namık, Basri, Fa
yun oynadığı iddia edilemez. Muhacını ik. 
hattında yalnız açıklar muvaffak olu
yor, üç orta topu ya ayaklarında fazla Bu resim sizin mi? 
ezmek veyahut hasım tarafa kaptırma"k Son Posta okuyucuları arasında 
suretile akınlan nkamete uğratıyorlar- bir eğlence tertip etti: 
dı. Hergün şehrin bir semtinde kalaba. 

İkinci devrenin başlangıcından itib3 lık bir halk kitlesini gösteren Dır fo
ren 16 mcı dakikaya kadar oı:ı.n kısmı toğraf çektiriyoruz. Bu fotoğrafı 6 ncı 
tam bir hakimiyet tesis etmiş olan .Fe- noter B. Galip Bingöle göstermekte, 
nel'bahçenin, hasım tarafın b!r tek a- içinden tek bir simayı ayırmaktayız. 
kın yapmasına bile mü~a~_de etmeden Dikkat ediniz: Bu seçilen sima belki 
oyunu Ankara kalesi onunde paslar, sizi belki bir dostunuzu belkı uzaktan 
d:i'bl~~ler ve ~~tler ile geç~esi ilc yakından bir tanıdığın;zı gösteriyor. 
bıtmıştır. Bu muddet zarfında ılk de~-~ Mescle basit: Seçilen resmin snltib ida
rede fena oynı~·anlar arasında da gu-

1 
remize müracaat ettiği zaman kendısı· 

zel oyunlar belırıneye başlamış ve .. sa- ne üç liralık bir hediye takdim edile
y~ çıkmamakla ber~ber. h~rkes: ~uz.el cektir. Yukarıda gördüğlinüz fotoğraf 
bır oyun .. o~nanıldıgı hıssı ve:ılrr, ıştır. dün çekilmişt.ir. Çehresi çizgı da
Ank~raguçluler 16 ınc_ı_ d~kıkada bu hiline alınmış olan ve bunur: büyütül
tazyı~_tcn kurtuldular, Ust ııstc. ):aptık müş şekli ayrıca gösterilen Baya11 

ları liır.kaç akın Fener kalesı ıçın Je matbaamıza müracaat ederse hc
tehlik,eli vaziyetler çıkarmaya k ifayet diyesi derbal takdim edilecek • 
etti. Fakat, bugün çok ~z~ı bır oy~~ tir. Bundan evvel neşrettiğimiz fotoğ
oynıyan Reşadın ve Le'bıbın sıkı mu- raflarda kendilerini tanıyan okunıcu
dahaleleri bu akınların bir ço[,runu hü larımız matbaamıza müracaat ederek 
kümsüz bıraktı. Büsarnettin de biri hediyelerini almaktadırlar. 
plonjonla olmak üzere bir ikı güzel kur * 
tarış ~ap~ı. . . . DİKKAT: Bu sütunda resimleri çı-

25 ~ncı_ dakı~ad~ . Fener le~m.e ve~ı- kan okuyucularımız, hediyelerini bir 
~~~. 'bır k~rnerı Fıkret çc_k~ı~iı. KaıE hafta içinde almalıdırlar. Aksi halde 
onunde bır karışıklıktan ıs.ıfade eden haklaxım kay;})edeceklerdir. Bu müd
R:~~-dın bir diz vuruşu i~e içeriye sür. del istanbul haricindeki o1myucuları
dugu topu hemen kalecı tuttu. Fakat 

1 

mız için on be~ gündür. 
bu tu tuş kalenin içinde olduğu için to _.:.· ~----
pu hemen uzaklaştırmış olmasına rağ. lhffalci Ziya için bir ihtıfal yap1ld1 
men h.akem gol verdi. Dün Eyüpte ihtifalci Ziyanın mezarı 

': azıyet bu suretle 3-1 olduktan son başında büyük bir ihtifal yapılmış. merhu
ra Istanbul takımı artık galcbeyi sigar mun hatıralan taziz edilmiştir. lhtifnl i . 
talamış gibi idi. Bunun içindir ki git- tirnk eden memleketin münevverlerin~ : 
tikçe açılarak ve ken~ini bilhassa son üniversitelıleri nakleden vapur saat on dör~ 
15 dakıka zarfında bıraz fantaziye d~ buçukta Köprünün Haliç iskelesinden hn
kaptırarak çok teknik bir oyun oyna · rcket etmiştir. 
maya başladı. Bunun neticesı o]a:·ak Merhumun mezarı başında tıb fakült _ 
Ali Rizadan aldığı bir pası gi.izel kulla si talebesinden Lcbib tarafından harare~i 
nan Narinin bir şüt ile dördüncü sayı- bir nuttık söylenmi~ merhumun hayatı nn· 
sını da kaydetti. ı ı M h h ı · · alı mı~tır. cr umun atıra arı yad edıl-

~yu~un b~ndan sonra·ki kısmı gev· dikten sonra ihtifale nihayet verilmiştir. 
şemış bır vazıyctte kalan Ankaragücü .... ·-- ·- · · · · ...... · -·- ·- • ·-~ ~. ~
karşısında Fenerin muttasıl paslarla gü Fener takımında Şaban, Fikret, Re -
zel fakat dediğimiz gibi fantazist bir 0 • şat ve Lebib en iyi oynıyanlardandı. 
yun göstermesi ile geçmiş ve maç 4-1 Ankaragücünde, sağ ve sol haflar ve 
Fenet-bahçenin galcbesi ile neticelen • solinsayd muvaffak olanlar arasında -
miştir. dır. 

Viyana 27 - İtimat edilir bir mem 
badan alınan malumata göre, Başve• 
kilin ltalyaya seyahati önümüzdeki &4 

yın ilk günlerinde vuku bulacaktır. 
Avusturya Reisicumhuru Miklasıl\ 

Budapeşteye seyahati Mayıs ayına lıı• 

rakılmıştır. 



SON POSTA Maıt 28 

Hasan ac1 badem yaği kremi ve Hasan eece kremi ile 

iv ·ı eeleri ve leke eri at'iyyen · zale e e 
Dünrada mavcut .Jaernleıin en nefialeri, en aabhileridir. Nazik clJdli kadınlann hayat arkadaf,)ıdır. İhtiyarlan cençlettirir ve cençleri aiizellqtirir. lnaua d.edl 

bir taravet veren HASAN acıbadem yağile yağaız cündüz ve yanın yağlı gece kremlerini unutmaymız. Kutusu 5.0, tüp halinde 20. Türkiyede yapılıp ta Avrupa eliaıli 
yapıttırılan ve halkı aldatan kremlere ve aair ıtriyata aldanmayını.z. HASAN ilmine ve markatına dikkat ediniz. 

HASAN DEPOSU: İSTANBUL, ANKARA, ESKIŞEHIR, BEYOÖLU, BEŞIKTAŞ. 

DAiMON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde: 

Doo A aoi mM '''ö .. N 
fenerleri gelmiştir. 

Iyi 'ftk •lmak Için r•lnt:ı 

DA İM O N Pillerl 
ile . . 

DA İ M O N Ampullarını 
kullanınız, ve her yerde D A 1 M O N 

markasına dikkat edininL 

1 

kASADA 
SAKLADIGINIZ 

DA D-A 
KURU 
Slrl 

çı;:ŞM~ 
VAZiYE:TiNO~OiQ 

ONU rAiZL~ 
QANk'AYA VEQiNi2 

~USUSi SARTLARIMlZI 
SORUN UZ 

WOlANTS~ 
QAN k:' ONIN. 
kA~Ak'ÖY PA LAS • ~LALEMci HAN 

Tel 20848 

Denizlinin 

KARAKURT 
mükemmel sistemindeki 

imaliithanesinin meşhur 

i RM iK- UNLARINI 
şehrimizde T aşçılarda k ai n 12 
No. lı mağazada bulabilirsiniz. 

Kalite ve Fiatları 
rekabetsizdir. 

'-............... .. 

Kocaeli lcra dairesinden: 

Adapazarı Türk Ticaret Bankasına 
borçlu olup mukaddema Istanbul Ga· 
latada Meymenetli handa müteahhit 
iken halen ikametgilu meçhul bulu • 
nan Rafetin Tepecik mahallesindeki 
hanesi 12/4/937 tarihinde birinci ve 
2714/937 tarihinde de ikinci arttırma
sı yapılacaktır. 

Bir itiraz olduğu takdirde yevmi 
mezkurde daireye bildirmesi ilan olu-
nur •...... 

BELSOGUKLUGU 
~ı,.E FRENGiYE YAKALANMAMAK 
· " iÇiN EN jYi . iLAÇ 

PROTEJiN, dir .: 
50 Klf. HER ECZ~NEDE ~LUHUR . 

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

==-
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAHIPLEitl: A. Ekrem UŞAKLIGİL 
S. Ragıp EMEÇ 

Tabietleri , ffer eczanede arayuuz. (P.ta kutuu ) 1255 Hormobia Galata l.t.nhul 

anzu 
J U V ANT i N 

Kumral ve siyah olarak 
iki cinsi vardır. Ter ve 
yıkanmq.kla kat'iyyen 
çıkmaz, tabii renk ve· 
ren tanınmış yegane 
sıhhi saç boyalarıdır. 

iNGiliZ KANZUK 

1 
ECZANESi 

BEYOGLU- lST ANBUL -
lnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

---~----------------~------------· 600 Adet boş bidoıı : Paşubahçe MUsll:irat Fabrikasında 
385 Kilo iskarta çuvru: Ahırkapı bakım evinde 
Hl5 • » Çul : • • » 

35 » • Ip » .. • 
447 » • Kancviçe: » • • 

57 Adet eski mu$ıııııbıt Cibali Fahrikasmda 
30.0 ,0 kilo kapak tahtıısı: Cıbnli Kutu rabcikasında 

3.000 » yamalık Çul : Ahırkapı bakım evinde 
3.~,00 • lskurta • • ,. • 
2.000 » yamalık Çuval: • Jl )lt 

10.000 • İskarta Kanuvıçe: » » • 
Dinamo ve tererraatı : Şemsipaşa bakım evinde 

2396 Adet dört köşe imalat tahtası: Bo~aziçi depolar guruba. 
184 » Yuvarluk • • • » )lt 

16 • 1stit sandıgı • • • 
150 • sıız kutusu • • • 
160 • inıııH\l iskemiesi • • • 
16 » kal b uru • • • 

482 • • sepeti • • • 
3 • Çocuk kuryolnsı Cibali fabrikasında 

6.j6 Kilo 1skarta Kanaviçe Periye İşleme evinde 
583 » tp • • • 
324 • • Kınnap • » • 
9J 11~ kilo murka bezi • • • 
61 ... İskarta Çul • • • 

Yukanda cins ve ınıklarları yazılı Iskarta malzeme 14nVM37 tarihine 
rusUaydn Çar~amba gnno saat 10 da p1:1zarlıkla satılacaktır. lstetlilerin 
malları görmek Ozere hergUn bizalımnda gösterilen mahallere puarlıt 
içinde tayin olunan gOn ve saatte % 15 gUvenme Paralıırile birlikte Kaba
tıışta lnh sarlaı· Levazıın ve mUbaj aat şubesi MOdUrlO~Undekt satış Komis
yonuna mUracaatlurı. ·'1685, 

KERBELA V AKASI 
ALi, HAS.AN ve HÜSEYiN 

. tarihi, merakh eser. Forma formıı. 

çıkmakdadır. Maarif Kitaphanesinde Forması 5 kuruetur. 

Soğuk havali lesisat 

İktisat V ekaleti 
Türkofis'den 1 

İzmirden batlıyarak memleketin muhtelif noktalarında taze üzüm ve merva lçia 
aoğuk hava antrepoları tesia edilec:eklir. Bu antrepolar, iç ve dıı pazarlara sevke
dilecek taze üzüm, taze elma, taze sebze için kullanılacak ve bir k11mı SO, cliier 
kısmı 150 ton istiap edecek büyüklükte olacaktır. . 

Muhtelif aistem ve tekilde teklifiere imkan vermek için teknik evaalı pmdilik 
tesbit etmiyoruz. V aki teklifierin içinden en ekonomik ve en ite uygun oı....u se
çeceiiz. 

Bu antrepotarla istihsal veya istihlak mahalleri arasında iJleyecek vantililör 
veya diier soğuk hava ve tecrit tertibatlı kamyonlar ve an~repolar dahilinde içle
rine taze meyva konup aerbeatçe vapur veya vagonlara girecek ve bir ııoraıal vaı• 
gon dahili hacmine ve tekline uyıun ııContainern ler de mübayaa olunac:ald.. 

(( Force Motricen in tq kömürü veya gaz povr eJ&Jını ihtiva etmesi mür.ccala
tır • 

Teklif yapmak ittiyenierin en geç 30 Nisan 1937 tarihine kadar teklifleriai re
sim, kataloğ, rüchan aebepleri ve fiatlarile birlikte bildirmeleri ilia olu
nur <cl718 ıı (723). 

Diyarıbekir Viiayetinden : 
Çetik zer'ine mahaua ve mahalli idareye ait Silvan kazası dahilinde Parkim 

namile maruf ve üç aeneliği 24081 lira aabikli, gene Silvan dahilinde 21900 lira 
aabikli Bayik Barkut ve Merkez kazatı dahilinde 18003 lira aabildi Madnplaa 
Yiamit Madrap aulannm 937, 938, 939 aenelerine ait icarlan 5 Niaan 1937 .,.. 
zartesi aaat 14 de kadar kapalı zarfla arttumaya konulmutlur. Muvakkat......,. 
o/o 7,5 tur. Talipleria Daimi Eaeümene müracaatlan (1651) 


