
HALKIN GÖZO 

HAL K 1 N KULAGI 

HALKIN D 1 L 

Sene 7 - No. 2390 Yazı itleri telefon• : 20203 PAZARTESI 29 - MART 1937' Idare itleri telefonu : 20203 Fiatı 5 Kur.ıt 

Paskalya yortulan siyasi faaliyeti durdurdu 

Mecburi bir mütareke 
"Son Posta, nın Suriye mektupları 

"Tür~iye, Sancak 
Türk, Iskenderun, -Fakat sinirler henüz yatışmadı, Londra, 

SURIYE GAZETELERININ YENI MARtFETLERI -Paris ve Romadan sesler yükseliyor 
Roman yazar gibi vak'alar uyduruyor/ar: 920de 
Yusuf Kemal, Frank/en Buggona : " Yakında 
Şamda görüşürüz ! n demiş ve bütün bugün olup 
biten şeyler hep bu sözlerin tatbikatından imiş .•. 

lspangada Cumhuriyetçiler denizde de faaliyete 
geçtiler, filo asilerin üç limanını bombardıman etti 

Solda: Madrid müdafaa komitesi re W general Miaja bir raperu tetkik 
ederken Sağda: Esir e dilen İtalyanlardan bir ırup 

Roma, 28 (Hususi) - Tribuna ga· orada da İtalya hakiki aulhun istinad 
Zetesi yazdığı makalede İtalyanın Av- etmesi lazım gelen nizarn ve intizam 
rupada sulhu temin için bir çok feda- tarafdarlarile hareket etmektedir. İtal
karhklarda bulunduğunu tebarüz et .. ya hiç bir siyasi nüfuz aramamakta, 

• Jirdikten sonra diyor ki: fakllt komünistliğin de Akdenizde 
<<Ortada bir Ispanya kalmıştır ki, (Devamı 3 üncü sayfada) 

• 
Balkan lktısat Konseyi 
İstanbulda toplanacak 
Atinadan dönen hey'et reisinin beyanatı 

Gelecek seneki içtima lstanbulda yapılacak, müşterek 
ihraç mahsuileri bir elden idare edilecek 

Balkan iktısat konseyinde bulunan 
heyetimiz dün sabah ~ehrimi.ze dön • 
müştür. 

Heyet başkanı, Meclis Ikinci Reisi 
Hasan Saka kendisi ile görüşen bir 
muharririmize konseyin vermiş oldu
ğu kararlar etrafında şunları söylemiş· 
Lir: 

<<- Balkın iktısat konseyi beşinci 
sene toplantısını yaparak dağıldı. Ge • 
lecek seneki içtima İstanbulda yapıla
caktır. Tarihi de yakında toplanacak 
hariciye vekilieri tarafından kararlaşa· 
caktır. 

lçtimadan memnun olarak dönüyo
ruz. Konsey ticareti bahriye ve turizm 
komiteleri adı altında iki komisyon ha
linde çalıştı. Ticareti bahriye komitesi 
teşrinisanide Bükreşte, turizm komi -
tesi de yakında Belgradda tekrar top
lanacaktır. 

(Devamı 11 inci sayfada) B. Hasan Saka 

r 
ı Düşünülecek mühim bir mesele 

Küçük kazançlarin yUkUnU 
hafi etmek kabil değil mi? 

Devlet, böyle bir arneliye ile çok bir şey kaybedecek 
değildir. Bir elden verdiği paranın mühim bir 
kısnıznz öbür elden tekrar alacaktır 

-------....... ·--~~~=-- -=-••ll w •-
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Japonya 50 bin 
tonluk gemiler 
inşa ediyor 

Vaşington, 28 - Japonyanın 
zırhlılardaki topların 14 pusa in -
dirilmesini harp gemileri tonajmın 
tahdidini kabul etmemesi bahriye 
mahfellerince hayretle karşılan 
ma mıştır. 

Tokyo'dan alınan malumata na
zaran çoktanberi Japonya elli bin 
tonluk büyük gemiler inşa etmek 
tasavvurunda bulunmaktadır. 

Amerikan deniz makamatı yeni 
gemiler üstünde lG pusluk topları 
tecrübe etmiş ise de bu topların 
menzilieri ile 14 pusluk topların 
menzilleri arasında büyük bir· fark 
mevcud olduğu anlaşılmıştır. Bir 
çok eb perler 14 puslu k topla:ı da
ha hafif ve kullanılmaları daha 
kolay olduğu için daha büyük çap
ta toplara tercih etmektedirler. 

~-----------------
izmir rllusevileri 
Türkçe konuşmıya 

and içtiler 

Şam, 23 mart (Hususi muhabirimiz . 
yazıyor:) - Türk düşmanlığı ile şöh-
ret bulan gazetelerde aleyhimizde 
neşriyat devam ediyor. Bu gazetelerin 
bütün sütunlarında cTürkiye, Türk, 
Sancak, İskenderun» kelimeleri mut
lak~ vardır. Yazacak şey kalmadıkça 

mevzu icat eden, roman yazar gibi 
vak~~r uyduran bu gazetelerin ma
rifetlerinden size iki güzel numune da-
ha gösterebilirim: 

Bu işlerde en ziyade ileri giden ga· 
zete de, Elkabes'dir. Evvelki nüshasın
da ~öyle bir ilim vardı: 

"3-4-0-5-5 
" «Türkiyede bu ismi taşıyan gizli bir 

cemiyet vardır. Yeraltında gizli içtima
lar, siyasi suikastlar, gizli propaganda· 
lar! Yarınki nüshamıZ'da başlıyor!• 

Ertesi gün başladı. Ayni rakamlar 
(Devamı 11 inci sayfada) 

Milli Küme maçlari 
Ank( rı ve İzmirdeki 
maçlar çok çetin oldu 
Ankaradaki maçta 15 
binden fazla seyirci 
bulundu. Fen er galip 

lzmirdeki maçı 8 bin 
kişi seyretti. Beşiktaş 
Doğansporla berabere 

Ankara, 28 (Hususi Muhabirimiz- İzmir, 26 (Hususi muhabirimiz· 
den) -Fenerbahçe bugün ikinci ma· den) - Milli küme maçıanna devam 
çını Gençlerbirliği ile yaptı. Stadda 15 edilmiş, Beşiktaş bugün de Dcğanspor .. 

D 1 • • bin ed n fazla seyirci toplanmı~tı. Maç- la karşılaşmıştır. Maça tam saat 16, 4S ün zmır sınagoglarında " b · lara karşı alaka günden güne artmak· de sekiz in seyırcinin önünde başlan· 
Türkçe nutuklar söylendi tacJır. mıştır. B~i·ktaşlılar dünkü kadro ile 

B k·ı ls et f •• .. M'JI• M"d • sahaya çıkmışlardır. Doğanspor takı.. 
aşve ı m nonu, ı ı u a kk" l t · · 

fzmir 28 ( Hususi ) _ Muse • f _ Adl' D h'l' C" "k 1 mı şu suretle teşe ·u .e mıştır: , au, ıye, a ı ıye, umru ve n- '~~" hm t Ad 1 f N Uah, 
·ı · H ha ·· b h' I V k'll . d ıua u , nan, r an, uru vı erın · amursuz yramı munase e· ısar ar e ı en e maçı seyretmiş - İ · ı H kk ş f o" Fu t M h· 
il b bah ı · · d' · smaı , a ı , ere , mer, R , e 

t e .~ sa .. .. z~ır~~. :e ı sınagogun- lerdir. met, Halit. 
da Turk ku.ltu~ bırl~~ı azaları tarafın - Fenerbahçe dünkü oyunda yarala· Oyun ıbaştan sonuna kadar heyecan• 
dan Musevılerın turkce konuşmaları nan Ali Rızanın yerine Bülendi koy- la devam etmiş ve ilk on d!lkika Do. 
hakkında nutuklar söylenmiştir. (Devamı 7 inci sayfada) (Devamı 7 inci sayfada) 

Sabah ~kiz buçuk~ Türk kültür ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
birliğinin dave~le İzmirin en büyük J ~ • • ? 
sinagogu olan Karataş Hahamhane -L ~ 8 A.a &AA. ~ ,.,.,.,.. • 
sinde bulundum. Binlerce Musevi ya- ~~~-- • ---\,)- - -

rım saat içinde Sinagogu doldurmuş - Sizin ise " Son Posta ya gelerek hadiyenizi . ahmz -..J 

tur. Sinagogta derin bir sessizlik ha- • - ---'-' - -----
kimdi. Başhaham evvela uzun bir du
aya başlaıd: 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Balkan Antantı 
ve Küçük Antant 

Başvekillerin iştirakile içti
ma yapıla ca ğı doğru değil 

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

Y.azan : Muhlttfn Birgen 
Hergün sütunumuzda okuyunuı: 

Atina, 28 (Hususi) - Balkan ve 
Küçük Antant daimi konseylerinin 
Çekoslovakya Cumhurreisi Benea ile 
Türkiye Başvekili fsmet İnönü ve Yu
nanistan Başvekili Metaksasın iştira
kile müşterek hir içtima yapacakları 
hakkında ecnebi gazetelerinde görü .. 

ı len havadisleri Yunan Hariciye Vekl· 
leti salahiyettar mahfelleri tekzib -ot • 

(Y azıaı 1 1 inci ayfadal ......._ _________________________ ./ mektedir. 
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H ergÜn Resimli Makale: ll Koşma düşersin, durma geri kalırsın 11 Sözün Kısası 

Düşünülecek bir mesele: 
Küçük kazançların 
Yükünü hafifletmek 

- Yazan: Muhittin Birgen -

B u'hranın ağır günlerinde devlet 

varidatını asgari haddinde olsun 
tutahilrnek için, birbiri üzerine bir kaç 
vergi geldi: Kazanç vergisinin nisbet
leri arttı, 'buhran ve müvazene vergi
leri konuldu. O zaman, devlet, dü~en 
varidatını kurtarmak için, müracaat e
debileceği yegane mükellef olarak kar 
şısında mahdut, fakat, az veya çok sa-
bıt gelirli insanları bulmuştu. Devlet, Eski .zamanlarda, bilhassa şarkta Şark dinlene dinlene, rahatını te- Şark hatasını geç anladı, şimdi 
istemiye istemiye, meoburen ve ilk fır· yaşıyan insanlar rahatlarına pek min ede ede yürürken garp durup gal"ba yetişrnek azmindedir, bunun 
satta bu yükü kaldınnak arzusu, haııta dü~kündüler, çok çalışmayı, acele e- dinlenmck bilmeden yürüdü, bugün içindir ki cdurma geri kahrsın di -
vadi ve hatta teminatı ile bunlara mü- derek işi çabuk bitirrneyi sevmez • iki alem arasında görmekte oldu - yoruz, fakat durmamak yetişmez, a-
racaat etti. lerdi, çok çalışana ckoşma dü§ersin» ğumuz büyük mesafeyi doğuran se- radaıki mesafeyi doldurmak için ko. 

Birbiri üzerine gelen vergilerle ay· derlerdL bep budur. şarak ilerlemeliyiz, düşmek tehlike-

Muharrirlerin 
Ömrü 

E.Talu--.. 

B ir gazetede okudum: Meraklının 
biri tetkikat yapmış, muharrir ıo 

lerin vasatİ yetmiş ıbeşer buçuk yıl ya• 
şadıklarını meydana çıkarmış. 

Hekimlere göre de bu hesap doğru 
imiş. Çünkü yazı yazmak, sinirleri dai .. 
mi surette gergin tutarmış, mış ta .. 
Vücudu yıpranmaktan korurmuş! 

Vücut bilhassa dimağ yıpranması • 
nın daniskasma uğrayıp ta orta yaş de
nilen çağa erişmeden, sapır sapır dö • 
külen bir çok tanıdığım meslekdaşın, 
ahirette kulakları çınlasın! 

lık veya günlük kazançlarının yüzde sini de göze alarak. .. 

yirmi ibeşıle otuz beşi arasındaki bir =r=::===========~====:.:==========~~~=~~~==::;;;==========-kısmının ellerielden eksildiğini gören s ö ) 
aylıklı ve ücretli insanlar için bu, bü- &. z 
yükçe bir da:rıbe olmakla beraber, her- , 
kes bunu hafif yürekle kabul etti. Her 

O hesabı yapan adam~a, ona hak ve
ren enayı doktor ya hesap yapmasım 

bilmiyorlar, ve yahut ki beyin arnele • 
liği etmemişleı· .. Ben onların bir sene 
- fazla değil - rnütemadiyen kafa işlet.J 
melerini ve kalem oynatmalarmı çok 
isterim. 

Davulun sesi uzaktan hoş ge1inniş .• 
Her gün gazete sahifelerini açarak biz.. 
leri okuyanlar, efkarı umumiye üze • 
rinde az çok bir nüfuzumuz, tesirimlz, 
ve !bu nüfuzla tesirden doğma bir şöh .. 
retirniz olduğunu sanırlar da, bize gıp• 
ta ederler. Hal!buki mesleğimizin içi 
bizi, dışı da onlan yakmaktadır. 

kes anlamıştı ki devlet için kolay, ça· 
buk ve munta.zam surette cibayet edi· 
lebilir müstacel varidata ihtiyaç var. 
dır. O da bunu bu yeni vergilerde bul· 
muştur. 

Ayni zamanda herkes şunu da gö· 
rüyordu ki kendisinin kazancr bu su
retle eksilmekle beraber eşya fiatları 
da rnütemadiyen düşüyordu. Düşen 

Kadınlarla erkeklerin *~---~-=-=-~"':"':' 
Arasındaki bağları 
Kuvvetlendiren kanun 

Beni de tan1rlar 
Adamın birini bir yere yemeğe 

davet etmişler. Adam yola çıkmış 
davet edildiği yere gidiyormuş. 
Bir tanıdığına rastlamış. Tanıdığı 

fiatlar, kısmen olsun, azalan kazancın sonnuş: 
boşluğunu karşılayacak ve yaşamak -Nereye gidiyorsun? 
gene mümkün olacaktı. - Bir yere yemeğe davet ettiler. * -Ben de beraber geleyim. , 

Bugün vaziyet değişmiştir: Bulıran - Anınıa onlar beni yalnız davet 
dahili piyasaınızdan yavaş yavaş kal· ettiler. 
kıyor, devlet varidatı artıyor. Bir kaç - Zarar yok canım, beni de esa· 
sene evvel !bütçeyi müvazenede tut- sen tanırlar. 
mak için yeni yeni vergilere müracaat - PekaHi öyleyse. 
eden devlet, bu sene varidatının vergi. Beraber gitmişler. Kapıyı çalmış-
siz arttığını görüyor. Bütün bu iyi ha· lar. Ev sahibi inmiş: 
reketler ve güzel alametler arasında - Ho§ geldin, demiş, seni bekli· 
şu küçük kazançların yükünü hafiflet- yordum. 
rnek acaba üstünde işlenecek bir mev. Bütün Amerika gazeteleri Kolo · Ötekini gönnüş: 

Bir avukatı kaçırıp 
Kendisi/e evlenmeğe 
Mecbur eden kız 

zu olamaz mı? Ben zannediyorum ki, rando eyaleti meb'usan meclisi azasın- - Seni bekliyordum amma bu Şikago zahıtası bir avukatı kaçıra • 
hem olur, hem de bu, muvaffakiyet- dan Madam Bel Smit'in teklif ettiği peşinden gelen çanak yalayıcı da rak ve tehdid ederek kendisile evlen -
le işlenebilece-k bir mevzu teşkil eder. yeni bir kanunu methederek başka eya kim. rneğe mecbur eden 27 yaşında Mar • 

Uzun tafsilata girişmiyerek hülasa Jetler için de aynı kanunun tatbik edil· Öteki gülmüş: garit Dust hakkında tevlcif müzekke -
edeyim: mesini temenni etmektedirler. 1 - Nasıl, demiş, beni de tanırlaıı resi kesmiştir. Kaçırılan avukatın ismi 

İki bü'-•Ük sebeple, bu mevzuu ele dememı"ş nıı"ydiın? 
almak laz~mdır: Maclctm Bel Smit meb'usan meclisi- * ··· * Obrin'dir ve 67 yaşındadır. Avukat 
. Evvela, devlet, bu vergileri ilk fır- ne verdiği bu yeni kanun layihasında: Karadenizde yeni zor ile evlendikten bir müddet sonra 
satta kaldıracağım halka vadetmi.ştir. <(Bundan sonra kadınların, evlen • Bi d ht yakasım kurtarıp polise müracaat et-
Allah köre nasıl bakarsa kör de Alla· rnek vaadinden nükul ettikleri için er· r a a Çl ı miş ve başından geçenleri şöyle anlat-
ha öyle bakar. Devlet bu işde sözünü k ekierin veyahud kocalarının sevgili • Kırım ın cenubu şarki sahillerinden mıştır: 
tutmalıdır ki bir ihtiyaç halinde gene lerinin aleyhinde dava ikame etmele - biraz ileride Karadenizde yeni bir a • ((Yazıhaneme aiderken kapının ö -
ona karşı vazifesini seve seve ifa et. rinin memnu olmasını' teklif etmiştir. dacık wpeyda olmuştur. 250 metre ~ - nünde duran bir otomobilin içindeki 
sin. Cumhuriyet, eski devirlerden fark Bu kanun layihası meclisce hemen ek- zunlugunda ve 30 metre ka~ar genış· güzel kadın taralından bir iş tevdi e • 
lı oldu~n~ göste~elidir. Eskiden her seriyetle kabul edilmiştir. Madam Bel liğinde bulunan bu ada, denız sathın • dilrnek üzere otomobi1e davet edildim 
_vergi bır ı_ane şeklınde _başlar, ondan Smit bu layiliasında esbabı mucibe o· dan 5,f> ~etre yüksektir. . . ve otomobile girer girmez iki erkek 
sonra vergı olup yerleşırdi. Eskiden l k I .. I kt d" Bu yenı adacıg-ı kı~ı ile vazıyetı· t f h 
d In ı b·ı · • ara şun arı soy erne e ır: . . n çı "' . •w• . ara ından ağzım tıkandı, şe irden u· 

evlet, ya ız a mayı ı ır, vermege ge- . w .. . . t b t eden So tL B ] gı lhm A· k b 

Çok şükür, rızkımızı çıkarırız. Fa • 
kat nasıl? Hangi ezici şartlar içerisill!< 
de? Onun orasmı, bir lokma e'kmeği 
kaleminin ucile avlamağa teşebbüs et-. 
memiş olanlar bilemez. 

Muharrirlik ayyaşlık gibidir; zevki
ni bayatunızla öderiz! 
Yetmiş beş yıl! Bir günlük yor~ .. 

luğu, ekseriya yesin, hüsranın, yok ı~ 
sulluğun da inzimamile bir kaç aya be-o 
del olan hakiki yazıcı am el esi böyle u• 
zun bir vadeye zor er~ir. 

Ve şaz olarak erişse de, onunkine ().. 
mür demek için insanda insafın zerresi 
bulunmamalı dır. 

İşte, hepimizın cBeybabaa diye ta • 
nıyıp, sevdiğimiz, yüzlerce eserin de .. 
ğerli mü€llif ve mütercimi cSüleyman 
Tevfik» meydandal ~ 

~ .ı:~ 
-··-· --·· 1 .................... ~. ·--Biliyor musunuz ? 

1 - San Ga:briel bendi nerededir, 
yer yüzünde en büyük bent olara·kı 

hangi bent tanınmıştır, San Gabrie] 
bendinin yüksel{liği ne kadardır, ne 
kadar su alır, bu bende Amerika kaç 
milyon lira sarfetmi~tir? 

2 - William Smith O'Brien kimdir'! 
3 - Memleketirnizde ilk hafta tatlll 

hangi yılın hangi ayında ve kaçınc• 
günü yapılmıştır? 

(Cevaplan Yann) 

* ((sevllmeg mustahak b k d h nı es ı vye H:r ır 1 za ir yere go-tu""ru""ldu""m. Orada hazır 
lince yan çizip cibür tarafa geçerdi. . . e ır a ın ıç k d . . . h ... b" h . bu a b 

Cumhuriyet, almayı bilir, verınevi bır vakıt ~oca. sının veyahud dostunun a emısı~ın ~susı ır. _eyetı, . • ulunan bir papas tarafından hemen Dünkü Suallerin Cevaplan: 
,J h bb t k bet E k ki d danın belırmesı sebeblerını de tayın ey 0 güzel kadınla nikahım kıyıldı ve bi- 1 - Obi, yahut Ob ırmağı Sibirya • 

de bilir olduğunu göstermekle sade şe- mu a e ını ay mez. r e er e 1 . • F'lh k"k lar te· dadır. Altay dagwları eteklerinden do.. 
f d ~·ı "'f d k k h t saadet bu Id k b k b" k em ış tır· ı 8 ı a; uzun zaman raz sonra. da serbest bırakıldım.>> Avu-re egı ' nu uz a azamıca ·tır. Eski· ra a ve u ca aş a ır a· .. ·ı ""k k h"l b d lar ta - k ğarak İrt~ gölüne dökülür. Bir losını 

den devlet halk ile alış veriş münase· dına meyletmezlern. sırı ı e yu se sa ı ura a su l at başına gelenlerin sebebini anla • da şimaı denizine uzanır. Uzunluğu 
netlerinde verdiği sözü tutmamakla Gazeteler şu mütaleada bulunmak • rafından aşınarak nihayet deniz a tın- maktan aciz olduğunu da polise itiraf 4300 kilometredir. 

f "d' c mh · d 1 E k kl k d 1 b k dan muazzam bir kaya parçası halinde etmi~tı·r maru ı ı. u urıyct, bir kere daha ta ır ar: r e er ve a ın ar u a· .. k .. d . . .1 d deniz K" · 2 - Almanyada ilk defa demiryol .. 
ispat etmelidir ki söz, bilhassa devlet nun dalayısile birbirlerine daha ziyade ço muş ve sa ernenın tesırı e e adın mahkemede avukatı beğenip lannı kuran adam J. Baderdir. Kendisi 
ağzından çıktığı zaman, mutlaka ıtutu. ba~lanacaklardır. dibinde toprak ivicaçları hasıl olarak sevdiğini söylemiştir. 1831 de Alman topraklarmda demir .. 
lur bir şeydir. Reklam yapayım derken bu yeni ada meydana gelmiştir. Sırtlanlar arasında yolları kurmak üzere hükümete mü .. 

Saniyen, küçük kazancın yükünü ~ll"' · racaat ettiği zaman kendisine anealt 
hafifletmek, bugün, artık iktısadi bir ıl' as etmış de istihlak edilerek sermayeyi kediye bir va k' a 200 liralık bir yardım yapılabilm~tir. 
ihtiyaç ve ayni zamanda bir adalet za- Amerikada Şikagoda bir Fransızın yükletmiş. Bu akıllı zat gerçi şarap Vahşi hayvanların içinde en terbi· Almanlar kendisini cAlmanya demir .., 
rureti olmuştur. aklına şu iş gelmiş: sermayesini kediye yükletın iş amma, yeye müsait olmıyan hayvan sırtlan· yollar babası:• olarak anarlar. 

İktısadi ihtiyaçtır; çünkü dahili pi- - Meşhur caddelerin birinde bir bütün şehirliler de şarabın nefasetıne dır. Sırtlan yalnız diğer hayvanlarla 3 - HarizimDerin saltanatı Asyada 
yasronızın kendisini toplamaya başla- mağaza açarak Fransız şarabı satmak. bayılmışlar. Artık ektiği ni biçrnek za· değil, hemcinsile de geçinemez. Lon- Cengiz Han tarafındım yıkılmıştır'lı 
dığı şu devirde onun kalkınmasına yar- Derhal gazetelere ilan vermiş ve manı gelmiş, Fransadan yeni mahsul· d ra hayvanat bahçesinde geçen şu Harizimil er en satvetli devirlerini Sul
dım edecek tedbirlerin biri de istihlfıki ilk günü mağazasını ziyarete gelecek den şarap sipariş etmiş. Şu işe bakın vak'a bu iddiayı teyit etmektedir: tan Mehmet zamanında bulmuşlardır. 
artıtırmaktır. Bilhassa yeniden yeniye kimselere reklam olma.k üzere mecca- ki bu sefer de Şikagoluların vatanper· Bir ay evvel ayni kafeste bulunan Bu hükümdar bilahaıe Cengizin ordu:. 
işlerneğe başlayan fabrikalara müşteri nen ~·uap vereceğini bildirmiş. verlikleri tutmuş, ve para ile satılan iki sırtlan birbirlerile kavgaya tutu· larmdan kaça kaça Hazer denizinde bir 
lazımdır. Müşterinin alım kuvvetini D""kk" 1 bed b al 1 Za ll F 1 adada 01müştür. k d u an açı mış, ava şarap u· bu şarabı mamış ar. va ı ransız: Ştır ar, o sırada da sırtlanlardan biri, --· · · · · · · ·•· · -· - . - ·--
ne a ar arttırırsak muamele de o ka. 1 Ş'k 1 1 d 1 k k k f · k X 1 kl 
dar çoğalacak ve fabrikalar 

0 
kadar i· ~~ ; ago u ar, urur ar mı, derhal - Bir insan diğer bir insana azı a esın enannda bir temel çivisi gö· şuaz casus U a 

yi işleyeceklir. dukkana koşuşmuşlar, başlamışlar, atabilir, fakat koskoca bir şehir, bir rür, ~erhal temel çivisini dişleri arası- mücadele ediyor 
Adalet zaruretidir, çünkü, eşya fiat- çekme~e. Adamcağızı~ bütün hesap· insana nasıl kazık atar, diye hem dü- na alır, ve gider rakibine saplar. Mec· Casuslar umumi harptenberi dün• 

ları bugün, evvelki senelere nisbetle ları altust olmuş ve bır senede sarfc- şünüyor, hem de hüngür hüngür ağlı· ruh derhal tedavi altına alınır, caribin yanın her tarafında büyük faaliyetler 
yükselmiştir. Dün, kazançtaki noksa· deceğini tahmin ettiği şarap bir gün yormuş. de cezaen dişleri çatır çatır sökülür. sarfediyorlar. Bunların arasında dür· 
nını, fiati~daki düşkünlükle kar~la- .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bünlerin ~ine yüksük kadar fotogra.~ 
yan küçük kazançlı, bugün o vaziyette • • • • l lar sıkıştıranlar olduğu gibi göğüsle-
değildir. * I S T E R I N A N I S T E R I N A N M A ! rindeki çiçeğin ortasından, düğmeıeri-

Bu zaruretlere. kısaca _işaret ettik. Hariciye Vekaletimizin değerli genel sekreteri Nu -
ten sonra meselenın .. an:ıelı ~arafına da- man M.enemencioğlu mühimce bir hastalık geçirdi. Bu 
ir de bir kaç şey soyl_ıyey~m: n!'ada kendisine muvaffakiyetle başarılmış küçük bir de 

Devletin varidatı ıle bırlikte nıas.. ametiyat yapıldı. 

olduğunu da okuyunca dün geçmiş olsun demek üzere 
hastaneye gittiler, ve öğr-endiler ki Nurnan Menemenci
oğlu evinde yatıyordu ve Cerrahpaşada ameEyat geçir-
memişti. 

Hastaneye ziyar~te gidEn1erin arasında bu yanlı§ ha -
beri veren gazeteciler başta bulunuyorlardı. 

raflan da arttığından ve 0 ?un ı:?~r~- ' Genel sekreterin dostları ve takdirkarlan gazetelerde 
larda israftan da !kaçındıg~ gorüldu- bu haberle birli'kte Cerrahpaşa hastanesinde yatmakta 
ğünden, kendisinin birdenbıre b~ ver. J J 1 
(ileri kaldırmasını isternek abootır. İs- S TER NA N S T E R 

(Devaım 1 ncu sayfada) 
1L • 

IN ANMA 1 

, nin ilik deliklerinden gizli resim alan· 
lar da bulunuyormuş. 

• Nihayet Macarlar buna bir çare 
bulmuşlar, mühim müesseseleri gezen 
kimseleri kapıdan dışarı çıkarken x 
~uaına tutuyorlarmış. x ~~ıuaları fotoı.t• 
raf filmlerini bozuyor, ve bu nevi ca· 
suslar hiç bir fey elde ederneden dışarı 
çıkıyorlarmıf. 
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JELGRAF H:ABERLERi 
Amerikada 
Yeni kanunlar 

Paskalya yortulan siyasi faaliyeti durdurdu 

Mecburi bir mütareke 

B. Ruzvelt ile yüksek 
mahkeme arasında yeni 

bir mese!e çıkıyor 
Vaşington, 28 - B. Ruzvelt, iki 

haftalık tatilini geçirmiş olduğu 
Warmspringe'den avdet eder etmez 
kongre ile temasa girmiş ve mümessil
ler meclisi liderleri reisi Bonkhead, 
demokratlar şefi Raybum ve ayan 
medisi liderleri ikinci reisi Gorner ve 
demokratların şefi Robinson ile gö -
rüşmüştür. 

e Siyasi sık/et merkezi, 
yine Orta Avrupaya . geçzyor 

Yazan: Selim RaFP 

Fakat sinirler henüz 
Romadan 

yatışnıadı, Londra, 
sesler yükseliyor 

Paris ve •
1 

spanya vaziyeti münasebetile İtal-

yanın ingiltereye vermiş olduğu te· 
minat, seyri bir hayli endişe ile takip 
edilen son siyasi vukuatı, beklenıniyen 
bir vakfeye uğratmıştır. Bazılarmın (Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

ferleşmesini istememektedir. » 
F ransıziara göre vaziyet 

Paris, 28 (Hususi) - Paskalya 
yortuları, Ispanyadaki vaziyet yüzün· 
ıien ortaya çıkan gerginliği bir derece 
yatıştırmış, adeta bir mütareke devre· 
ai vücuda getirmiştir. Maamafih ga -
zeteler Jspanyol meselesile meşgul -
;iürler. 

Le Journal diyor ki: 
«Eğer Ingiltere hükumeti müdahale 

~erek Roma'dan, Berlinden geçme -
mek şartile, gayet sarih malumat al -
tnamış olsaydı barut fıçıları şimdiye 
~adar çoktan alev almış bulunuyor • 

Cl u." 
ropulaire gazetesi, Ispanya mese -

lesinin Milletler Cemiyetinde ve Lon
tlra komitesinde tetkik edilmeğe de • 
yam edileceğinden teessürle bahsede -
tok şöyle diyor: 

«Bu suretle vaziyet düzeleceğine va 
harnet kesbediyor. Yegane takib edi· 
letek yol Milletler Cemiyetine giden 
yqldur.» 

Ekselsior şu satırları yazıoyr: 
«1937 senasi paskalya yortusu Av

tupada mahsus bir gevşeklik husule 
.ge'\irmiştir. Fransa He Ingiltere ls pan· 
ya harbini bir sulhla neticelendirmek 
-özere tam bir anlaşma ile • gayretler 
tarfetrneğe devam etmektedirler.>ı 

Oeuvre şu mütaleada bulunuyor: 
<cGeçen vak'aların tal>lili neticesin

de şü cihet anlaşılıyor ki, evvela Ber
lin-Roma mihveri ile ParisLondra cep
lıesi yerlerine iyice yerleşmişlerdir. 
Sonra da Berlin-Roma mihveri, Pa -
ris·Londra cephesinin hareketsiz ve 
faaliyetsiz göründüğü nisbette faal ve 

sağlamdır.)> bakımından elde edeceği ~enafii say- Reisicumhur, hali hazırda bu hapta 
İncriliz gazetelerinin mütalraları makta ve bilhassa orada bır tayyare . h" k ~ d · t 

e· . yenı ır anun yapmagı erpış e me -
Londra 28 - Pazar gazeteleri Is· meydanı intası imkanından bahseyle • k d" 

b ] ·ı 1 k C k'd b"" 1 h" me te ır. panyol sahillerinde eync mı e on· mektedir. ebelüttarı a oy e ır 1 1 l . 1 · s'l. .. k f · · şga grev erı mese esı, yası ma-
trolün işlemeye başlaması ey iyetı ı- meydan inşası ciddi müşkülata maruz h fl"" d"kk t" · lbet kt d" 
le paskalya yortuları tatillerinin sü- a ıın nazarı ı a ını ce me e ır. 

ku .. netbah.:: tesı"rlerı"nin, son günler din.. kalmaktadır. f li . Bu kanunları tevhid maksadile bir fe· 
"i: ı:- Hükumet filosunun aa yetı 

lomatik hadiseleri neticesinde ademi deral kanunu yapmak imkanını derpiş 
Valencia, 28 (A.A.) - Hükumet etmektedı"rler. Fakat yu""ksek mahke • müdahale komitesinin karşısına çıkan 1 M 

· h Ilin ··h· tt filosunun Malaga, Melil a, otril'i menı"n bo""yle hı"r kanunun, kanunu e-meselelerın a e mu ım sure e yar 
dım edeceğini iııhar etmektedir. bombardıman etmiş olduğu hükumet sasiye muvafık olduğunu kabul edece· 

Sunday Times, ademi müdahale me- tarafından neşredilen bir tebliğde be- ği zannolunmamaktadır. Yüksek mah
selesinde İngiliz hükfunetinin noktai yan edilmektedir. Cumhuriyetti harb kemeye göre bu kabil kanun, devlet • 
nazarı hakkında Fransız matbuatında gemileri, Carthagene'deki üssülhare • lere ait teşrii selahiyetlerini gasbet -
çıkan bazı tefsirleri reddetmektedir. kelerine avdet ederken asiler tarafın - rnek olacaktır. Şu halde bütün mesele, 

Gönüllüler meselesi dan bombardıman edilmiş ise de isa - B. Ruzvelt'in yüksek mahkemede re • 
Observer gazetesinin diplomatik bet vakı" olmamıcıtır 

T • form yapılması hakkındaki teklifi üze-
muha-biri de şunları yazıyor: F l"yet" b"lh tınıcı cumh · aa ı ı ı assa ar T urı - rinde temerküz etmektedir. 

Halen İspanyada bulunan gönüllü- yetci tayyareler asilerin Madrit cep • 
lerin geri çağırılınası işi, kontrol planı· lıesindeki mevzilerini ve Saragösse, 
mn tatbik mevkiine konmasından cv- Huesta, Teruel, Almidevar, Belchite 
vel mevzuu bahsedilemez. Bu mesele 
etrafında Fransız hükumetmin tem- ve Viveldebrio şehirlerinin askeri he-

Orta Avrupa da 
siyasi kaynaşma 

kinli ve itidalci siyaseti, cidden şavanı deflerini müessir surette bombardıman 
takdir olm~tur. Filhakika Fransız hü- etmişlerdir. Tuna havzasındaki ittifak-
kumeti, anlaşmanın İ talya tarafllldan Me~hul bir harp gemisi 1 d t d ·ı"' t 1 k ? 
ihlali hakkında çıkarılmış olan mesele- Cabelüttarık 28 (A.A.) - Meçhul ar a a ı a yapı aca mı 
nin Milletler Cemiyetine gönderilmesi bir harp gemisi, dün dini bir alay y::ı.- Viyana, 28 (A.A.) - B. Hodza'
hak.kındaki Sovyet taleplerini azaii- pıldığı sırada, Malagayı 30 dakıka bom nın dün başvekil B. Şuşnig'e yapmış 
mıştır. bardırnan etmiştir. Üç kişi ölmüş, blr olduğu ziyaretin öğleden sonra uzun 

Cebelüttarık'a mukabil çok kişi yaralan.mıştır. müddet devam etmiş olduğu öğrenil • 
Resmi tebliğ miştir. 

Londra, 28 (A.A.) - Yisamiral. Bi1bao 28 (A.A.) - cR~smi tebliğ::. Dün akşam istihbar edildiğine göre 
Sunday Times gazetesinde çıkan u • H~Uınetin bataryaları, düşmanın iki devlet adamı, siyasi ufku etraflıca 
zun bir mektubunda, İngilterenin Aseencion dağındaki mevzilerini mü- gözden geçirmişlerdir. 
Ceuta'ya mukabil Cebelüttarık'ı ls - essir surette bombardıman ve bir ba. o·~ t ft · · I" t 1 k . . . ıger ara an ıyı ma uma a ma -
panya'ya vermek suretiyle bir müba- ruthaneyı herhava etmlfjtır. ı h f"l h . . k .. 

E ·lt. h · d to d"" ll 1 ta o an ma a ı , u zıyaretın mer ezı 
dele yapmak teklifinde bulunması la • ııuar cep esın e pçu ue osu 0 • A ·ı B ]k ı d k" d" 1 · f mu:::tur. vrupa ı e a an ar a ı ıp oma.sı a-
zım geldig~ ini yazmaktadır. Bu teklif, ., ı· · · · ·ı · Id ~ · İsveçten yardımlar a ıyetının ıstı zam etmış o ugu nagı-
vaktiyle 18G8 senesinde Amiral Georg h .. b" · ı d w •• k"" b Stokholm 28 (A.A.) - Socia! De- anı ır zıyaret o ma ıgını, çun u u 
Grey'in teklifini tecdidden başka bir mocraten gazetesinin yazdığma göre, ziyaretin bir aydanheri mutasavver ol-
şey değildir. İspanya komünistleri için şimdiye ka· duğunu beyan etmektedir. Aynı zn -

Amiral Usborme, Ingilterenin Ceu· dar toplanan iane bir milyon kronu manda B. Şuşnig'in Prag ve Budapeş· 
ta'ya yerleşmek sureıtıiyle sevkülceyş geçmiştir. te arkadaşları ile sık sık yapmakta ol

iddiasına göre, bu suretle, umumi ba· 
rış, hiç olmazsa daha rki sene için em
niyet altına alınmıştır. Barış ve harp 
bahislerinde kat'iyetle konuşmak dai
ma hatalıdır. Hele bu zamanın şartları 
içinde. 

Bu sebeple, kendisini, benimsediği 
davayı halledebilecek bir hazırlık ta 
görerek, sulhu ihlal etmek istiyecek 
bir devlet, her hal<ie, bu niyetini, açık· 
ça ilan etmez. Kaldı ki, bugün. sulhun 
esas itibarile nereden himayl! gördü • 
ğünü, harbi yapmak istiyenlerın de 
kimler olduklarını sarahatle göstere • 
bilmek mümkün değildir. 

Zira, vaziyet o derece girift, devlet
lerin durumları, her bakımdan o de • 
rece şüp~lidir. Maamafih garbi Av • 
rupa vaziyetinin, bir müddet için, mü· 
zakere devresine gireceği de, kuvvetle 
tahmin olunabilir. Bu ~artlar içinde, 
faaliyetin siklet merkezi. ~ene mer • 
kezi Avrupaya intikal etmek çok muh· 
temeldir. Ortada b ir Ha:bsburglar me. 
selesi vardır ki, bu işi, İngilterenin, 

italya, Yugoslavya ile anlaşmak 
için milli fedak8rlrklar yapmış 

Ingiliz 
Ordusunda 
Subay /ıkdanı 

duğu temasların hiç bir veçhile yakın· 
da T una havzasındaki ittifaklarda ta· 
dilat yapılacağı manasını tazammun 
etmiyeceği kaydolunmaktadır. 

Başvekilin ve Hariciye vekilinin 
Yunan başvetiline tebrik 

telgraflan 

Alman dileklerine zıt bir şekilde hal· 
!etmek istemesi, bugün, beklenebilir 
bir faraziye olmuş gibidir. Bunun öir 
neticesi olarak, bir Macar - A vustur • 
ya federasyonu düşünC€si, aklın ala • 
mıyacağı ihtimala-ttan sayılmamak ltı • 
zımdır. Son zamanda bu iki devletin 
Çekoslovakyaya doğru göstermekte ol
dukları temayül, her halde dünden bu· 
güne hasıl olmuş bir değişiklik ifadesi 
sayılamaz. Şu halde, İspanyada kon · 
trol işleri teşkilatlandırılırken, beri ta
rafta, merkezi Avrupa da sıkı bir siyasi 
düellonun baş göstermesi müsteb'at gö
rülmemek gerektir. Umumi vaziyetin 
alacağı istikamet, ancak bu devre geç
tikten ve devletler, muhtelif istika -
metlerde katettikleri mesafeyi ölçmek 
için arkalarma dönüp bakmak ıüzu -
munu duyduklan zaman, belli olabi • 
lir ki bu da, az veya çok, faka: her hal. 
de bir zaman meselesidir. 

Selim Ragıp 

:-;~b;ı"i~ . Thli;;-s·;şvekili İsmet t. 
• İngilterenin izhar etliği hiddete rağmen İtalya bu 

devJet ile de Akdenizde anlaşmıştır , 
~ Roma, 28 (A.A.) - Tribuna gaze· te rağmen İtalya bu devletle de Akde· 
tesi, halyanın Avrupa sulhunu temin nizde anlaşmıştır. 
.etmek için ekseriya büyük fedakarlık- Fransızlann tefsirleri 
Jara katlandığını kaydederek bu mem· Paris, 2~ (A.A.) - Son Belgrad 
}eketin harici siyasetini muhik göster· anlaşmalarından bahseden Liberte ga· 
mektedir. zetesi diyor ki: 

Bu gazeteye göre Yugoslavya ile i- halyanın askeri kuvvetinin yük • 
tilBf edebilmek için İtalya milli feda- selmesi, müstemleke teşebbüslerinin 
ltarlıklar yaparak bazı iddialarından muvaffakiyetli neticeler verişi ve Al
vazgeçmek mecburiyelinde kalmıştır. manya ile bir yaklaşma husule getir· 
fransa ile de iyi komşuluk münase - mesi, muhakkak ki, orta Avrupadaki 
betlerini bozan ve mazide iki milletin iklimi değiştirmiştir. Yugoslavya ile 
yanyana yürüdüğü tarihi tesanüdlere yaptığı anlaşma da ltalya için yeni bir 
mukavemet eden eski ihtilafları hallet· muvaffakiyettir. Ayrıca Yunanistan 
miştir. İtalya Almanya ile halli imkarn ile daha sıkı bir teması da nazan dik • 
ll.Z addedilen Avusturya mese1esini tes kate almak lazımdır. Bunu, Türk·İtal
vlye etmiştir. İngilterel)in Milletle; yan münasebetlerinin selahı takib ey
Cemiyeti vasıtesile izhar ettiği hidde • liyecektir. 

·~---------------------
1 Paskalya yortuları 

Londra, 28 (A.A.) - Muntazam 
orduda suba.y fıkdanı. daima hissedil· 
mektedir. 

980 zabitlik münhaldir ve hususi 
bir komisyon bu boşluğa bir çare bul~ 
mak için tatkikatta bulunacaktır. Bi
lakis tayyaretilik alemi, daha müsaid 
bir talie mazhar olmuştur. Son iki se• 
ne zarfında 2140 mevki için on dört 
bin pilot namzedi müracaat etmiştir. 
Alelade neferlik için yirmi bin yere 
altmış beş bin namzed müracaat ey -
lemiştir. 

Yeni meb'uslar 
dün seçildi 

Ankara, 28 (A.A.) - Boş olan 
Kayseri ve Cazianteb vilayetleri say· 
lavlıkları için bugün yapılan seçimde 
Cumhuriyet Halk Partisi namzedleri 
Maliye Vekaleti Müste~arı Faik Bay
sal ve Hariciye Yekaleti Genel Sekre
teri Nurnan Menemencioğlu ittifakla 

A vasturyanın 
lstiklali P 200 b• k" • ... ·· d scçilmislerdir. apa ın ışı onun e · ------

Şuşnig, istiklalimizi 
kıskançlıkla koruyacağız 

diyor 
Viyana, 28 (A.A.) - Başvekil 

Şuşnig paskalyalar münasehetile neş -

rettiği bir makalede diyor ki: Eğer A
\'usturya hürriyet ve istiklalini kıs • 
kançlıkla koruyahilirse kendisine dü -
fen vazifeyi yapabilecektir. Ye bun • 
dan böyle de öyle kalacaktır. Avus • 
turya ayni zamanda kendisi için infi· 

takdis merasimini ifa etti Libyalı/ar /talyan 
Vatandaşı olaınıgorlar 

Roma 28 (A.A.) - Salahiyettar ma
kamlar Libyalılar }ehine hazırlanınak
ta olan tedbirler hakkında hiç bir iza. 
hat verımernekte ve bunların İtalya va· 
tandaşı olacaklarını teyit etmemekte
dir. 

Bu mahafil yalnız Duçenin 18 mart· 
ta Trablusta irad ettiği nutukta verdi. 
ği söz mucibince bir çok tedbirlerin 

radın veya bir taraflı hareketin müm • \hazırlanmakta olduğunu hatırıatmakla 

Vatikan 28 (A.A.) - Paskalya mü· 
nasefuetile bugün 12,30 da Papa, Va
tikan büyük kilisesinin balkonuna çı
karak, meydanda toplanmış olan .k~ 
yüz bine yakın halk huzurunda, ta};:. 
dis merasimini ifa etmiştir. Pap::ılık 

nezdindeki bütün elçiler bu esn~.da 
hususi tribünde hazır bulunmakta idi. 
Yalnız Almanya büyük elçiliği azası· 

nın yokluğu nazarı dikıkati çekiyordu. .................. -.. ' .. -- . . .. .... ·-.-... . _... .. ·-
kWı olmadığını da müdriktir. ıfktifa eylemektedir. 

Atina, 28 (Hususi) - Yunanİsta
nın Milli Bayramının yıl dönümü mü-

nönü ile Hariciye Vekili Tevfik Rüş • 
tü Aras Başvekil Metaksasa tebrik 
telgrafları göndermişlerdir. 

ll [Şabahtan S;baha 1 
Zevk 

Büyük hadiseler arasında sinire dakunacak ufak tefek şeyler az de • 
ğildir. Bunlar pire gibi insanı gıcı klar, ısırır, !huylandırır. Tehlikeli ol .. 
mamakla beraber müz'iç oldukları nı da inkar edemeyiz. 

Sinekten ve çöpten şüphelenmeyin. Bunlar netice itibarile büyük 
ıztıraplar sınıfındadırlar. Ben size daha küçük sinir meselelerinden 
bahsedeceğim. 

Radyoda alaturka musiki fasilla rını dinliyor musunuz? Eski şarkılan 
okuyan bazı meşhur •1Ugannilere dikkat ediniz. Güftelcri nasıl yanh~ 
okuyorlar. 

İşte bu yanlışlar beni Beyoğlu tatlı su mağazalarının türkçesi kadar 
sinirlendiriyor. 

Geçen gece İstanbul radyosunda meşhur bir muganni Enderun mu • 
sikisi dediğimiz son devri n yüksek bir üstadına ait suzinak şarkının bir 
mısraını zehir zakkum etti. 

Bir sihri tarap nağmei sazındaki tesir, 
Hep yareli sesler ediyor ruhum u tcsh ir. 

Bu şarkı bestesi ve güftesi ile o kadar hemahenktir kı bir noktasını 
!bozmak, bütün kıt'anm ahengini bozmak olur. Halbuki yeni hanendeler 
ikinci mısrada yare kelimesini ya ra diye okuyor ve beste He güftcnin 
mlimteziç ahcngini kepaze ediyorlar. 

Bu şarkıyı yapan edip, şair ve musikişinas Rahmi merhumdur Kim 
bilir ruhu ne kadar muztarip olur. 

Sonra aynı şarkının birinci mısraındaki nağme kelimesinin(g)sını Türk 
şivesine göre (y) gibi okumak lazım. Jialbuki eski hafızların ayını çat -
}attıkları gibi bunlar da g yı nag me şeklinde çatlatırlar. Sinir. 

Geçen gece de Ankara radyosunda, şair Ziyn Paşanın: 
Asude olam dersen eğer gelme cihan~. 

Şarkısındaki eğer kelimesinin (g) sını öyle bir çatıattı ki Adanadaki 
kabrinde rahmetli Ziya Pa§a bile işitmiştir. 

Sinek küçük amma mide bulandırır derler. Bu zevksiılikler de gerçi 
ehemmiyetsiz gibi görünür amma itiraf edeyim, çok sinirime dokunu • 

yor. Musiki ile edebiyatı ayırmak imkanı var mı? Dürhan Cabit 



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

4 Sayfa 

Hadınıköyünde 
Bir tren kazası 

Mart 29 

Hatay Erginlik cemiyeti 
yeni idare heyetini seçti Sağır bir adam tren altında 

kalarak parçalandı 
Hadımköy civarında evvelki akşam 

feci bir tren kazası olmuştur. Hadise 
şudur: 

Almanların piyasadan 
müşierisi~ kalan 

ingilizler alıcı 

çekilmesi üzerine 
tijtiklerimize 

çıkmışlardır 

Toplantıda bu lu nan Hataylılar 

Saat 18 de Hadımköyünden kalkan 
167 numaralı katar lstanbula doğru ge 
lirken memnu mıntaka dahilinde bu· 
lunan köprü üstünden geçmekte olan 
80 lik hem sağır hem de gözü pek az 
gören Mehmet adında birine çarpmış· 
tır. Çarpma ani olmuş ve zavallı adam 
lokomtoifin altında kalmış, parçalana
rak ölmüştür. 

Tren durdurulmuş, hadiseden Ça -
talca müddeiumumiliği haber • 
dar edilmiştir. Vak'a yerine gelen müd 
deiumumi makinist ve yolculardan bir 
çoğunu dinlemiştir. Tren bir müddet 
sonra hareket ederek lstanbula gelmiş
tir. Tahkikata devam olunmaktadır. 

Deniz işleri : 

Hatay Erginlik Cemiyeti Istanbul memelidir. Zira Hatay Türktür. Ekal· 
Şubesi idare heyetinin müştereken is· liyet yoktur. Hep türkce bilir» demiş, 
tifa etmesi üzerine dün saat 14 de E • bilahara intiliaba geçilmiş ve Abdur • 
~inönü Halkevinde yeniden intihab rahman, Dr. Salim Ahmet, Said, Zi • 
yapılmıştır. ver, Memduh, Baha, Hülusi ve Zihni Gümrükler müsteşan bilgün 

Kongre reisliğine Antalyq saylavı yeni idare heyetine seçilmişlerdir. tetkikler yapacak 
K ih b 1 D Abd Şehrimizde tetkikler yapan Güm -T ayfur, katibliklere Sami ile Kemal se- ongre n· ayet u u nca r · · ur· .. .. Adil b .. . 

'ldikt 'lk ·· .. t" z· rahman Faı'k Tu"rkmen ve Memduh rukler musteşarı ugun Lımarn U· 
çı en sonra ı sozu opera or ıver • .. .. .. f . . . 
1 k t ı· b' h't bede bulunmuıı Şakir birer birer kürsüye gelerek, Ha· mum Muduru Rau • muavını Ham1d 

a ara aeş ı ır ı a T G" "ki B ' 'd" .. M f 
ve: tayda sünnilik mevcud olmadığını bi- ve . ~mru er ~şmu uru usta a 

<<- İdare heyeti bir anlaşamamaz • lakis her tarafta Kemalizm rejiminin Nun ıle Istanbul lımanını gezecckler • 
lık yüzünden istifa etti. Hatay cemi • hükümferma olduğunu söylemişler ve dir. Dahili ticaret eşyalarile idhalat eş
yeti büyük bir vazife görmek üzere alkışlanmışlardır. yalarının ayrı ayrı yerlere çıkarılması 
teşekkül etmiştir. Bu cemiyet hayatına Kongre dağıldıktan sonra büyük • kararlaştırıldı~ için bugünkü tetkikte 
anla.şamamazlık vesaire gibi şeyler gir- lere tfızim telgrafları çek~tir. bu yerler tesbıt olunacaktır. 

_________ .._. - Galata yolcu salonunun tarzı inşası 

Dama müsabakaları Şirketi Hayriyenin hakkında bugünlerde Güzel San'atlar 

Devam ediyor }'eni tarifesi Akademisi mimari profesörleri fikir • 
lerini söyliyeceklerdir. Inşaat projesi • 

Dama maçiarına evvelki akşam Şeh Şirketi Hayriye bir nisandan itiba-
zadebaşında bir çok meraklı önünde ren vapur seferlerinde yeni bir tarife 
devam edildi. tatbik etmeğe başlıyacaktır. Her iskele 

Gazcı Mehmet ile Kadri karşılaştı· arasında evvelce birinci mevkiler için 
]ar. Gazcı kazandı. Birinci sınıf da • alınan 13 kuruş bilet ücreti 7,5 kuru· 
macılardan Bıçakcı ile Mustafa oyuna şa, ikinci mevki bilet ücreti olarak a· 
devam ederlerken Mustafa oyunu ter· lınan 7,5 kuruş da 5 kuruşa indirilmiş· 
ketti ve Bıçakcı galib ilan edildi. tir. 

Bundan sonra yapılan lzmirli Orhan Her cumartesi günü Boğaziçine 
ile yumurtacı Emrullahın maçı çok köprüden bir tenezzüh vapuru kalka· 
heyecanlı oldu. Üç saat devam eden caktır. Saat 14 de köprüden ayrılacak 
bu çarpışmada İzmirli Orhan ;kiye kar· olan bu vapurda bir caz ve zengin bü· 
fı dört sayı ile birinci partiyi kazandı. fe bulundurulacaktır. Bu vapurda gi-

nin yapılmasına yakmda başlanacak -
tır. Müsteşar Adil bir kaç giin sonra 
fstanbulda kalarak bir nisandan itiba· 
ren tatbik mevki ine konacak deniz 

nakliyatında umumi talima tname iie 
Marmara ınıntakası için muteber ola· 
cak talimatnamenin tatbikatı etrafın • 
da meşgul olacaktır. 
"talyan balık alıcılarile balıkçılarımız 

ara ındaki göruşme 

Geçen hafta kambiyo borsasında 
muamele gören esham ve tahvilatın 
fiatlarında az ÇO'k yükseklikler kayde· 
dilıniş, bu meyanda Anadolu tahville· 
rinin de kıymetleri bir m iktar yük • 
selmiştir. Ünitürk fiatlarında geçen 
haftaya nisbeten biraz yükseklik var • 
dır. Paskalye münase'betile Paris bor
sasının kapanmasına rağmen şehrimiz· 
de bu nevi tahvilat üzerine büyük iş
ler olmaktadır. Beher tahvilin fiat! da 
bir hafta içinde elli altmış kuruş ka • 
dar yükselmiştir. 
Haftanın son günü Ünitürklerin bi -

rinci kısmı % 20, ikincileri 19,45, ü • 
çüncüleri 19,35 liradan kapcı.nmışhr. 
Anadolu mümessillcri 43,85, obligas • 
yonlar 4 ı ,50, aksiyonlar 33,6S lira ve 
Merkez Bankası esl·ıamı da 92 Uradan 
muamele görmüştür. 

Zahire bonaamda 
Zahire borsasında bir değişiklik ol· 

mamı.ştır. Maamafih önümüzdeki haf
talarda durumun müsait bir safhaya 
ginnesine intizar edilebilir. Nitekim 
İtalya ve Belçikaya lbir miktar yulaf ve 
arpa ihraç edildiği gı."bi Almanların pi· 
yasadan çekilrnesile lbüsbütün müşte • 
risiz kalan tiftiklerc de İngilizler alıcı 
çrkmışlardır. 

BU(iDAY : Piyasa hafta iptidala -
rında sa:bit bir halde gitmiş ve hafta 
sonlarında istekler dalayısile fiatlar 
6.7 para kadar yükselmiştir. Buğday
dan maada arpa ve çavdar fiatları da 
yükselmektedir. 

Birinci yumuşak buğdaylar 6,35, al· 
tı yedi çavdarlılar 6,25, mahlütıa:- 6,1 O 
parad·m satılmıştır. 

ARPA : Vaziyet ümitlidir. Bilhassa 
hafta sonlarına doğru satışlar ehem -
miyet kesbctıniştir. İhracatın artması 
da fiatların yükselmesine fuııil olmuş, 

bu suretle hafta iptidasında 4,16 paraı. 
dan satılan arpalar !hafta sonunda 4 ku• 
ruş yirmi beş paraya kadar yükselmiş· 
tir. 

Geçen hafta içinde 25-30 vagon ka • 
dar mısır dört buçuk kuruştan satıl • 
mıştır. 

FINDIK : Türkiye ile Almanya kU • 
ringindeki güçlükler her iki memleket 
tacirleri arasmda işler yapılmasına im .. 
kan bırakmamıştır. Geçen hafta için • 
de şehrin;ıiz piyasasında fınd\klara sı 
kuruşa kadar alıcı çıkmışsa da satıCJı • 
lar henüz bu fiatıara satınağa yanaş • 
madıklanndan iş olmamıştır. Son su • 
kuttan fındık tacirleri büyük zararlani 
uğradıklarmdan fiatıann bir miktat 
daha yükselmesini beklemeği muvafı.JC 
bulmaktadır lar. 
TİFTİK : Geçen hafta İngiltere içl:a 

olduğu anlaşılan 225 balyelik bir part! 
tiftik satılmıştır. Bunun haricinde işleı: 
olduğu duyulmamıştır. Fiatlar Polatlı1 
Beypazar ayarı malların kilosu 130, de. 
ri mallar 103-105, derili vakit malı kıvo 
rışık olanlar da 115-11 7% kuruştan ii'liıı 
tılmıştır. 

YAPAGI : Fransa için Diyarıbeklr 
ve şark havalisi mallarından 1 000 bal· 
ye kadar kilosu 50-53 kuruştan satıl~ 
mıştır. Geçen hafta yerli fabrikalann 
mübayaada bulunduğu duyulmamı~ • 
tır. Yerli fabrikalar tercihan Trakya 
mallarını kullandıklarmdan yeni kır • 
kımı beklemektedirler. 

AV DERİLERi : Tilki derilerine is • 
tek fazladır. Ve geçen hafta içinde iyi 
satışlar olmuştur. Tavşan derilerine 
talep devam ediyor. Adedi 25-26 ku • 
ruştan mühimce bir miktar satılmıştır. 
Diğer derllerin fiatlan: Zerdevanm 

çifti 5 0.5 2, sansar 36-3 7, tilki orta mal .. 
lar 7-9 lira arasında satılmıştır. 

Erı mühim maça sıra gelmişti. Bir diş geliş elli kuru~tur. Mehtablı gece -
çok meraklı bu maçı seyretmek üzere lerde bu vapur deniz üstünde daha 
sabırsızlanıyordu. Bıçakcı Ali, rakibi fazla bir müddet alakonacaktır. 
Kadriye hiç oyun vermeden mağlub T enzilatlı iki aylık kartlar da nisa· 
etti. nın ll inden itibaren muteber olacak-

Müsabakalara devam edilecektir. tır. 

İtalyan balıkcıları dün şehrimizden 
torik balığı almamışlardır. Bugün bu 
balıkcıların İstanbulda bulunan mü • 
messili ile Istanbul balıkcıları bir gö -
rüşme yapacaklardır. halyanlar torik· 
lerimizin çiftini 15 kuruştan satın al • 
makta fakat balıkcılarımız 20 kuruş -
tan aşağıya vermemektedirler. Bugün· 
kü toplantıda aradaki anlaşamamazlı· 

Bir evin bahçesinde rakr sofra s ı 
kuran iki arkadaş mahkUm oldu 

Po/iste: K ültür itJleri : ----
Kaynar su ile ha~lanan kadın Ege tarihi yazılıyor 

Küçükpazarda Leblebiciler sokağın· Kültür Bakanlığı Ege tarihini yaz-
da oturan Fatma ocakta su ısıtırken a- dırmağa karar vermi~. Türk tarihi a· 
yağı kayarak yuvarlanmış, bu sırada raştırma kurumu narnma üniversite 
kaynıyan su tenceresi kadının üzeri· Yunan tarihi doçenti ve müzeler mü· 
ne devrildiğİnden muhtelif yerlerinin dür muavini Arif Müfidi Yunanİstana 
tehlikeli surette yanmasına sebebiyet göndermişti. 
vermiştir. Yaralı kadın hastaneye kal· Yunanistanda 1,5 ay kadar kalmış 
clırılmşıtır. olan Arif Müfit dün şehrimize avdet 

Bir yılda 147 randevü evi etmiştir. 
meydana çıkarıldı Doçent yazacağı Ege tarihinin ana 

ğın zail olacağı umulmaktadır. ltal · Dün nöbetci cürmü meşhud mah · 
yanlar balık almağa başlayınca ağları- kemesinde enteresan bir duruşma ya"' 
nı denizden çekmiş olan balıkcılar tek· pılmıştır. Hadise şudur: 
rar denize çıkınağa başlıyacaklardır · F ah ri ile Hüsnü adında iki arkadaş 
Toplantılar : birer şişe rakı ve bir parça da meze a· 

F R 1
-:--. . larak hava kararınca Çukurbostanda 

ener um ısesının çayı b' . . · k · ~ ba 
R si 

f tl ır evm bahçesıne gırere ıçmege ş· 
Fener um Yovaklmos Use men aa - 1 l d T k f 1 .. "I d'kl · 

ne dün saat 15 den 20 ye kadar devam et- amış ar ır. am a a arı tutsu e ı erı 
mek üzere Tokntllyanda bir çny verilmiştir. sırada uzaktan birinin kendilerine doğ· 

Galata Kızılay şubesinin çayı ru gelmekte olduğunu görmüşler, bu 
Galata Kızılay şubesi menfaatine dün sa- vaıı:yette görünmek istemediklerio -

nt 16 ile 21 arıısında Parkatelde verilen çay- d b h . k k .. v 

da bulunanlar hoş vnklt geçlrmlşlerdlr. en a çeyı ter etme uzere ayaga 
Şehremini Halkevinde konferans kalkmışlardır. Tam bahçeden çıkacak· 
Şehremini Halkevinden: Şehremini lan sırada arkadan gelenin kendilerine 

Halkevinde 31 / 3/ 19:17 çarşamba gü· doğru koşmakta olduğunu görmüşler, 
nü saat 17 de lhsan Konger tarafından kaçmak istemişlerse de muvaffak ola· 
«Cemiyette ülküler ve mürebbinin ro~ mıyarak üzerlerine doğru gelen bekçi 
lü)) adlı bir konferans verilecektir. tarafından yakalanmışlardır. Iki ah -
Herkes gelebilir. _ , . ·- babı yakalıyan bekçi bunları hırsız 

iki arkadaşı alarak mahkemeye sev • 
ketmişler, duruşmaları nöbetci cürmü 
meşhud mahkemesinde cereyan eder • 

ken her iki arkadaş barıştığından rnah• 
keme sukut etmiştir. 

Kaçakçılık ve iptila mahkOmlar1 
Eroin içmekten suçlu Ali Rıza do • 

kuzuncu ihtisas mahkemesinde yapılan 

duruşma neticesinde iki ay hapse mah
kum edilmişse de, heyeti hakimece ıs
lahı nefsedeceğine dair kanaat hasıl ol• 

duğundan mahkumiyeti tecil edilmit• 
tir. 

· ·Eroin kaçakçılığından suçlu F atma. 

Yaşar ve Belkisin duruşmaları doku• 
zuncu ihtisas mahkemesinde bitirilmif 

tir. Duruşma sonunda F atma bir ay yir 

mi gün hapse, Yaşarla Belkis altışar 

Zabıtai ahlakiye gizli fuhş yapan - hatlarını tesbit etmiştri. Arif Müfit E
larla çok sıkı bir şekilde yaptığı mü - ge medeniyetinin en parlak devirleri~ 
cadelesine devam etmektedir. Bir sene ni yaşatmış olan Argolis, Aegos, A
zarfında 147 evde cürmü meşhud ya • sime, Mideo, Dendra, Girit, Festos, 
pılmış ve suçlular müddeiumumiliğe Krosos harabelerinde tetkiklerde bu
gönderilmişlerdir. Bilhassa cürrnü lunmuş kitabeleri, lahidieri incclemiş, 
meşhud mu hakemelerinde 21 yaşın - ve miladdan evvel ı 200 tarihine ka· 
dan ufak kızları fuhşa teşvik eden ev dar olan Ege medeniyetinin kaynak· 
sal!iblerinin derhal tevkif olunmaları }arını, ve bu medeniyelin Orta Asya, 
iyi neticeler vermiştir. Mısır, Eti, Elam, Sumer, Suz medeni-

- - ' · • · 'Bugü~d~~ 'itiı;;.;n- zannederek karakola götürmüş, ora -

Ş A R K 
dan da mahkemeye sevkolunmuştur. ay tevkif ve tedavi cezasına mahkum 

Duruşmalan sonunda her iki arka- edilmişlerdir. 

( 
d daş birer lira para cezasına mahkum Sahte pasaport kullanan 

Arkada, kavgası yetlerile olan münasebetlerini tesbit 

Galatada Karaoğlan sokağında otu· etmiştir. 
ran sabıkalılardan Yusuf ile Kumkapı· Eser Bakanlık tarafından bütiin ü· 
da oturan Emin ve Ahmet anlaşılaını _ niversite ve liselere tamim edilecek· 

yan bir sebebten ka~~~ay~ tutuşmuş ~ tır . , . , , ·--· , ·- ·~ . 
lar kavga şiddetlendıgı ~ır sırada Yu- y;~Jıl;;. hastaneye kaldırılmıştır. 
suf bıçağını çekerek Emınle Ahnıcdin Aşçı Örnerin yapbğı 
üzerine yürürnüştü r. Yusuf, elindeki Tavukpazarında aşcılık yapan Ö • 
bıçak ile Emini sı rtından, Ahrnedi mer bir alacak meselesinden kunduracı 
J~ürek kem' ~ inden tehlikeli sure.tte Ya- Seyfi ile kavga etmiş, aşcı Ömer, Sey· 
r ladıktan sonra kaçmak istemış e de fiyi taş ile başından yaraladığından 
muvaffak olamıyarak yakalanınıştır. Yak.lanm,ıtır. 

Eski Ekler) sineınasıo a olmuştur. Lehlt' sallvert"ldt" 
Mevcud programa Ilaveten 1 M hk · · 
Türkiye, Yunanistan, Romanya, a emede barişan Iki arkadaş Suriyeden Türkiyeye gelirken, baş· 
Bulgaristan ve Yugoslavyanın AkS-;\rayda oturan Semih, arkadaşı ka birinin pasaportundaki resmi ko • 
iştirakile Yunanistan kralının Şerafeddinin kız kardeşine göz koy - parıp kendi resmini yapıştıran ve ltal-

bimayesi altında yapılan muş ve onu muhtelif bahanelerle önü· yan vizesi yaptıran Abraham Yakobo· 
1936 ATINA'daki ne geçerek kandırmak istemiştir. viç adlı Lehli gencin, birinci cezada 

Balkan Bundan haberdar olan Şerafeddin evvelisi gün 25 gün hapsine karar ve
Semihe: rilmiş, bu müddeti mevkuf olarak bi· 

Ollmpiyadları <<-Sen benim kız kardeşime ne· tirdiğinden, salıverilmiştir. Kendisi bu 
den laf atıyorsun, ayıp değil mi'?)) de- radan Lehistana giderek, zamanı ge • 

filmi tekmil teferruatile yince kavgaya tutuşmuşlardır. len askerliğini yapacağını söylemiş • 
~--• gösterilecektir. Hadise yerine yetişen polisler her tir ı 



29 Mart 

Kırkağacın bütün köyleri\ 
elektriğe kavuşuyor 

Belediye eski elekbik santralı yerine 30 bin lira ile 
yeni ve büyük bir santral yaptınyar 

SON POSTA 

Y araladıkiarının 
ölüm haberini 

bekliyen adam 
Amasya, 28 {Hususi) - Burada 

evvelki gece bir cinayet işlenmiştir. 
Şehrimizin Akdağ nahiyesine bağlı E· 
bemi köyünden Himmet oğullarından 
Ali oğlu Veli, gece yarısı tenha bir so· 
kaktan geçmekte olan kadı Kadir ka • 
rısı Hamide ile oğlu Yusufun üzerine 
saldırmış, elindeki bıçakla Hamideyi 
boynundan, Yusufu da iki küreği ara
sından ağır surette yaralamıştır. Ka -
til kaçmak isterken yakalanmış, cina· 
yeti itiraf etmiştir. 

Katilin iddiasına göre Hamide ile 
oğlu karısını fuhşa teşvik etmişler, 
kendisinden boşatmak için dava aç -
mışlardır. Iki çocuk babası olan kotil 
Hamide ile Yusufun ölüm haberini ge
tirenlere müjde vereceğini söylemek· 
tedir. Bu arada: 

- Karımı da öldürecektim, fakat 

Konyada halk tiyatroyu 
sinemaya tercih ediyor 
Anadoluyu dolaşan tiyatro san'atkarlan en çok 
Konyada rağbet görüyorlar. Konyaya hergün yeni 

bir tiyatro kumpanyası geliyor 

kucağında çocuğum vardı, kıyama • Konyada Alaeddin tepesin bı doğudan göriinüşU 

Kırkagaçtan güzel bir görünüş dım, demektedir. Konyadan yazılıyor: - Beş sene memur ve esnaf dinlenmek için bir yer 

Kırkağaçtan yazılıyor: Belediye on senedenberi çalış~n ve so·· g"" u••tte b• k evvelki Konyayla, şimdiki Konya a· bulamıyor. 
Bir dağ etğeinde toplu bir halde bu· artık ihtiyacı karşılamıyacak bır ha· Ir IZ rasında, pek çok. değişiklikler olmuş - Konyada yaşıyanların günlük ha -

lunan Kırkağaç son seneler içinde bü· le gelen eski elektrik santrafı yerine k vak'aSI tur. Istasyondan müzeye kadar cadde yatları çok basittir: Sabahtan ikindi -
yük bir imar ve inkişaf faaliyeti gös . 30 bin liralık yeni ve modern techi - . açırma boyunca yeni ve modern binalar, ev· ~'e kadar çalışmak sonra ya kahve, ya 
termiştir. On bini geçen nüfusu her zatlı bir elektrik santralı yaptırmakta· Söğüt, (l lususi) - Evvelki gün ler, apartımanlar yükselmiş, Alaeddin ev ... 
gün biraz daha artmakta, Manisa vi • dır. Bu santral kazanın her tarafını Söğüt ile Behçetiye köyü arasındaki tepesi yeniden tanzim edilmiş, cum - İki ay var ki havalar güzel gidiy:or; 
layetinin en faal ve güzel kazaların • aydınlattıktan başka civar bütün köy· yolda bir kız kaçırma vak'ası olmuş - huriyet meydanı genişletilmiştir. on beş gün evvel meyva ağaçlarının 
dan biri olmaktadır. lere de ışık verecektir. Kasabalı ve tur. Behçetiye köyünden Ali oğlu Yu· Konya her sene biraz daha güzellcş· bir kısmı çiçek açtı, paltolar sırttan çı· 

Belediye reisimiz CeHilin devamlı köylü bu yüzden çok büyük bir sevinç suf ile nişanlısı Zülfiye evlenme işle· tiği ve imar edildiği halde eğlence yer- kanldı. Ikindi üzerieri herkes cad(.1e • 
çalışması sayesinde kazaya bir asri içindedir. rini tamamlamak üzere Söğüde gelir- leri azalmakta, halk nereye gideceği • de ... Akşam oldu mu bu insan seli, 
mez.baha. güzel bir hal yapılmış, tam Santralın kurulmasile uğraşan mü • lerken yolda önlerine Çaltı köyüııden ni, ne yapacağını tayin edememekte - yavaş yavaş istasyona akar. Bu da ay
kadrolu bir itfaiye teşkilatı kurulmuş· hendis Hasan Halidin ve arkadaşları • imam Mehmet ile Kızılsaray köyün • dirler. rı bir zevktir .. hem de Konyalıların si· 
tur. Küçük bir şehir gibi toplu, büyük nın çalışmalarını bitirmesi ve şehrin en den Tekeli sami çıkmışlar, karnalarını Bir kaç sene evvel baharın gelme · nemasından sonra yegane ve daimi 
ve gösterişli olan Kırkağacın su tesisa· küçük sokaklarına kadar aydınlan - çekerek her ikisinin üzerine saldırmış· siyle beraber, Merama, Hatibe, Çayır· zevkleri .. · 
tını tevsi için belediye tarafmdan bu ması merakla beklenmektedir. lardır. Yusuf bu hücumun nişanlısını bağına otobüs seferleri başlar, beledi· Konyada bir kamyon kazası 
ise daha büyük bir çalışma yeri veril - Kavunları ile meşhur olan Kırka - kaçırmak gayesile yapıldığını anlıya - ye gazinosu, iki sinema, Dede bahçesi Burada bir otobüs bir talebeyr çiğ-
~iştir. Bu yıl içinde Kırkağacın bütün ğacın en büyük ihtiyacı da mektebtir. rak derhal mütearrızların üzerine sal· tıklım tıklım dolar, parklarda oturmak nemiştir. Orta okulun ikinci sınıf ta • 
evlerinin su ihtiyacı tamamen temin e· Burada ortamekteb olmadığı için köy· dırmış, her üçü arasında korkunç bir için yer bulunamazdı. Halbuki ~imdi lebesinden, marangoz ustası Mehmet 
dilmiş olacaktır. Son beş yıldanberi lerden ve kasabadan ilkmektebi bitiren boğuşma başlamıştır. Bu sırada Sami Konya halkı için bir sinema bile faz- Saidin oğlu Muzaffer. Araboğlu ma -
de .. ·am eden ima.r faaliyeti ile kasaba çocuklar çok mü~kül bir vaziyette kal· dovüşten ayrılarak genç kızı yakala • la geliyor. Ara sıra şehrimize bir ti • kasındaki yan sokaklardan birinden 
istasyona doğru yeni ve modern bin. · makta, içlerinden hemen dörtte üçü mış ,kama ve tabanca tehdidile :30-40 lyatro trupu uğrarsa tam aksine ola • bisikletle sür'atle çıkmış ve caddede 
farla ilerlemekted.ir. Bu suretle iataı il~mekteb tahs.ilinden başka. bir tahsil ~e.tr~ ileri götür~üş, ~rkad~ı~ın ken· rak, 0 zaman sinema binası doluyor. geçmekte olan buğday yüklü bir kam· 
yona 1 O dakika metafede olan kaeabJ gorememektedırler. dısını yardıma çagırdıgını goruncı! ye· Hem de taşarcasına. yona rastlıyarak bisikletini durdu ra -
yakın bir zamanda istasyonu içine a.l Değerli belediye reisimiz Celal bu niden Yusufun üzerine saldırmış, her Şehrimizde her halde tiyatro tutu - mamış, kamyon kendisini çiğne-miş, 
mış olacaktır. yüzden Kırkağaçta bir Talebe Yurdu ikisi de zavallıyı vücudunun muhte • luyor ki biri gitmeden biri geliyor. biraz sürükledikten sonra fren yap -
-·· • ·-- -~-:-· . tesia etmi~tir. 5 i kız, 17 si erkek ol. lif yerlerinden yar.alamışlardır. Bundan evvel «Kemal Sahir ve ar • mıştır. Bisikletiyle tekerleklerin altına 
Tarsusta esmrengız bır cmayet mak üzere 22 talebeli olan yurddan Zülfiye de bu sırada perişaıı bir hal· kadaşlarm gelmiş. dört ay fasılasız giden Muzaffer baygın bir halde kal· 

Tarsus, (Hususi) - Evvelki gece •lU yıll i kız. 9 u erkek olmalt üzere de kaçarak kasahaya çıkmıştır. Müte • temsiller vermişlerdi. Ondan sonra 1 dırılmı~. ilk tedavisi askeri hastanede 
burada Istasyon caddesinde esraren • LO talebe mezun olacaktır. arrızların her ikiai de yakalanmıştıc. ((Mişellenı geldi; daha sonra da Kay· yapıldıktan sonra Memleket hastanes1-
giz bir cinayet işlenmiştir. O civar • seride kıymetli bir artist F ah ri Gülüç'ü ne yatırılmıştır. Zabıta derhal işe el 
da bakkallık eden Mehmet oğlu Siiley- kaybeden <15abriye Tokses ve arka • koymuş tahkikata başlamıştır. 
man akşam. evine geldiği zaman oda daşları)) gelmişlerdi. Dutlu suyu Konyaya getiriliyor 
kapısı önünde karısı Cemilenin boğu· Konya ~lediye sineması ancak Konyada Dutlu suyunun şehre geti· 
larak öldürülmü, ce8edini bulmuş, 700·7:>0 kişi alabildiğinden temsilleri rilmesi çalışmaları devam etmektedir. 
derhal :z:abıtaya haber vermiştir. Ka • görrneğe gelen halkın yarısı geri dön· Bu işle meşgul olan müteahhit, hafri· 
dm Süle)•mania bir kaç senedenberi rnek mecburiyetinde kalmaktadır. yatı bitirmiş olup bugünlerde ferşiyata 
evli bulunmaktadır. Bir de çocuğu var- Bundan yirmi gün önce Halkevi - başlanacak ve bir, bir buçuk ay içinde 
dır. Zabıta derhal tahkikata girişmiş, mizin gösterit kolu tarafından «Akımı su şehrimize getirilmiş olacaktır. Diğer 
Süleymanı zan altına almıştır. Cina • piyesi iki gün üstüste tem,·ı edilmiş, taraftan ,Dutlu suyu menbaında bazı 
yetin kimin tarafından, ne sebebe rneb· halk gene ayni rağbeti göstermiştir. hafriyat yapılmış ve böylece de su art· 

ni yapıldığı henüz anlaşılamamıştır. Kahvelerde oturmaktan herkes u • mıştır. 
sanmıştır. Akşama kadar çalı an bir --~.;..;...;.;.;;.;...:.;;;.;.;;;.;,;..;.;;..;;;.;..,;,;;..;.;;;,;,~~~~ 

Edirı1ede büyük at koşusu 
yapalacak 

Edirne (Hususi) - Her yıl ilk ı.•e 
eonbahar mevsimlerinde Başvekil ls· 
met lnönü.nün himayelerile yapılmak· 
ta olan büyük at koşularının bu ilk 
bahardan itibaren Edirnede yapılması 
karariaşmış ve hazırlıklara başlanmış-

Takdir edilen Antepli san'atkarlar 
Gaziantep (Hususi) - Bu yıl Ankarada açılan el işi ve küçük san'atler 

sergisinde Antep esnafından on iki kişi madalya kazanmıştır. 
• On birine madalyaları ve birisine yirmi lira ikramiyesi ticaret odasında 
vali huzurunda teşekkül eden heyet tarafından tiirenle dağıtılmı~tır. 

Vali Ali Rıza Çevık bu vesrie ile 937 lzmir sergiai için Antebin bir 

pavyon yapması 1üzumundan bahsetmiş ve bu teklif memnuniyetle kabul 
edilmiştir. Teşkil edilen heyet faaliyete geçmiştir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor KI: 

- Haberin var mı Ha
snn Bey, mejhur kaşif 

Mar koni ... 

Artık yıldızlada 

meşgul olup .•• 
Onların harekatını 

. tetkik ediyormu§ .. 
Hasan Bey - Acayip, 

o da Holivuda gidip sine
ma rejisörlüğüne mi baş· 
ladı? 

ı Ku~~k ·~~;;~k~; ·h~b;~;hl Gazeteleri~~ 
inegölde tütün piyasası d urda o k u rk e n 

inegöl (Hususil - tCtı7.nnu-tda tııtiın pi -ı 
yasas1nın birdenbire düşı.•esi yuzuuden alım 
satım durını.ı"' ur. Yüz binlerce tütün sa -
hiblerinln elleri koynunda kalmıştır. 
Tüccarlar malın deg-er fiatını vcnncdiklerln
den zürra tütünlerini emanet anbarlıı.rınn 
kaldırmak ınecburlyetindc bulunmakta ve 
çok sıkıntı çekmek:tedirler. ~ . 

ı 
inegölde Yenido(anspor'un musameresı 

inegöl (Hususn - Şchrimi~de Yenido -
~anspor kulübü tarafından Halkevi sa.lo -
nunda bir ane toplantısı yapılmış ve saba -
ha kadar e~lencell blr vakit geçirilmlştir. 

Yozgadda bir hırsıztık 
Yozgnd (Hususi) - Tüccnr:lnn 'l'unuslu 

o~lu Cclatin evine hırsız girm~. çekmece -
smdc bulunan 230 Urnyı alarak sıvışmıştır. 

İzmit Vilayet bütçesi 
İzmit vilayet umumt mecllsl çalışmasını 

bltırmiştır. vnayetın 937 bütçesi 9HU!OO Ura 
olarak tesbit edllmlştlr. 

Afyonda harniyetli bir ntnndıış 
Afyonun Şuhut nahiyesl, Kandilli Daıu

bul köyünden çn Ali o~ullarınd:ın Mehmet 
Türk::ı.slnn Hava. Kurumuna 51 llrn tO ku -
ruş teberrü et.ml~tir. Aynı zat her yıl ku
ruma 20 Ura, Afyon Fufaraya Yardım ve 
Çocuk Esirgeme Kurumlıı.nna onar Ura ver
me~i taahhüd etmlşt1r. 

KURUN - Kütüphanelerimiz. 
- Nedir? Nerededir? Niye yarar? 

Sö} leki öğrensinler. -
AÇIK SÖZ - Harp diyarında şen 

kadın kahkahala·rı yükseliyor. 
- Güle güle ölüme gitmek buna 

derler. 
AÇIK SÖZ - Bir pencereye veri· 

len kira. 
- Karşıki evde dünya giıze.i mi 

var? 
AKŞAM -Kadına elmas kadar, 

inci kadar, zümrüt kadar şiir de ya· 
raşır. 

- Evet, e\·et, hatta ötek ler ya -
ra~maz o yaraşır. Çünkü lanesini 25 
kuru.la alıp hediye etmek imkanı 
vardır. 

TAN - İki saatte bin tane kıtap 
satışı. 

- inarunadım amma hoşuma git-
U.aöyle. 



6 Sayfa 

Gök yüzünde ölüm 

Tayyare kazalar• nasil 
ve niçin oluyor? 

* * Bir gün Ni.irembergden kalkan biiyük bir yolcu tayyaresinin Iavabosuııda 
müthiş bir infilak oldu. Tayyareci ye re indikten sonra Javaboyu açtılar ve 
içeriden baygın bir adam ~ıkardılar. Sonradan anlaşıldı ki dehşetli bir pa.. 
raşüt meraklısı olan bu adam, sırf kazayı mütcakıp paraşütlc inerken ih· 

tisaslannı bir gazetcye yazmak için bir bombayı 8teşlenıi;:tir! 

. 
Yanarak düşen bir tayyarenin son par~aları kül olurken ... 

Bir tayyare kazası vuku bulur bul - olacağını düşünür ... Bereket versin a
maz bu kazayı hemen makınenin sa - zılı cani teşebbüsünde muvaffak ol -
katlandığına , pervanenin koptuğuna, maz ve sıkı sıkıya bağlanır ... 
kanatların parçalandığına , ta yy arenin 20 kanunuevvel 19 34 de Suriyede 
şu veya bu no'ksanına atfederiz. büyük bir tayyare kazası olmu~tu ... 

Haki1katte ise tayyare kazalarının ço- Londra - Melbourne tayyare yarışın -
ğunun sebepleri daima meçhul kalmış- da ik inciliği kazanmış olan büyük tay
br ... Kazalardan sonra tahkik heyet - yare Amsterdam - Batavia hattı üze -
lerinin raporları pek büyük bir kat'i - rinde iJk ücari seferini yaparken Su -
y~ arzetmez... Bır sürü tahminden riyede düşüp parçatanmışh. Bu tay)ta· 
ibaret kalır! re kazasında yedi kişi telef olmuştu. 

Fakat... Öyle ta yy are kazaları ol - Tayyareye yıldırım çarptığı ileri sü-
muştur ki bunlarda tayyaredierin ve rülmüştü. Fakat yapılan tahkikatta bu
tayyare aksamının sun'u taksiri ol- nun aslı olmadığı meydana çıkmıştı. 
madığı meydana çıkmıştır... Çün'kü cesetlerin hiç birinde yanıkhk 

Bu gibi va'k'afarın en heyecaniıla • eserleri görübnemiştir. 
rını okuyucularımıza sunuyoruz. Bu tahmin üzerine (Holfmda) ve İn-

Bundan lbir kaç sene evvel meşhur giliz zabıtaları tahkikata gı rişirlc.:r ... 
bir satltekar olan Vesse ismınde .bir Al· Bu tahkikat çok uzun sürer ... Nihayet 
man, karısının sigorta bedeline k,n- hakikat meydana çıktı. Tayyare yol -
mak ister. Karısını Liverpulda tayya- cularından biri, Suriye üzerinde uçu· 
reye bindirir ve çantasına bir de bom· lurken tayyaı eciye müracaa~ ederek 
ba koyar. tan· aren ·n çölde göstereceği bir nok • 

Oity of Liverpool tayyaresi Alman · tada yere inmesini talep eder. Tayya • 
yadan kalktıktan sonra Belçikada Db:· reci bu adamın arzusunu is'af etmedi· 
mude şehrin in üzerinden geçerken bir~ ğinden derhal katledilir. Adam tayya~ 
denbire iştial eder. Tayyarenin enkazı recilikten anladığından hemen pilotun 
arasından çı ·arılan ceset!er tanınmaz yerine geçer ve tayyareyi istediği yere 
bir hale gelir. indirmeğe karar verir .. Fakat muvaf • 

Kadının cesedi de bittab: teşhis edi- fak olamaz ve kaza husuıe gelir ... 
lemez ... Vesse de sigorta bedelini alır. Tan·arede mürettebattan gayri i.iç * yolcu varmış. Bu yolculardan ikisi meş-

10 kanunuevvel 1935 de (Kanada) hur esrar kaçakçılarından imiş. Mak • 
da iki cani, muhakeme edilmek üzere satları çölde evvelden tesbit edilmi!? 
uzakta bulunan bir şehre götürülmek bir noktaya adamlarının deveteric ge
üzere hazırlanırlar. Adiiye dairesi Ca- tirecekleri afyon yükünü.. almak imiş ... 
nadian Airwas tayyaTe şirektinden bir Tayyareciye müracaat ederlerken ken
tayyare kiralar. İki caniyi Bartram a· disine topluca bir de para teklü eder -
dında bir serkomisere teslim ederler. ler ... Fakat maksatlarına muvaffak o· 
Tayyare büyük bir ovanın üzerinden lamazlar ... 
geçerken canHerden biri kelepçelerini 
sökmeğe muvaffak olur ve hemen ser· 
komiserin üzerine atılır ... 

Bunu gören ikinci cani bir hayli uğ. 
raştıktan sonra o da kelepçelerini sô· 
ker... Fakat arkadaşına değil, serko • 
misere yardım eder ... 

Biçare tayyareci bu mücadeleyi bü· 
yük bir heyecan ile takip eder. Yerin
den kımıldaması ıimkiınsız olduğun -
dan ne yapacağını şaşırır ... Serkorni
ser alt edil:diği taktirde , .a7:yetinin ne 

* Almanyada Nuremberg civarında 
Lufthansa tayyare kumpanyası tayya -
relerinden bıri kazaya uğraı·. İçinde 
dokuz yolcu ile iki tayyarecı ve bir ma
kinist ölü bulunur. 
Kazanın sebebi bilahare anlaşılır. 

Tayyarenin istasyondan hareketinden 
bir saat sonra yolculardan biri lavabo 
mahalline gider. Bir iki dakik:ı sonra da 
çok kuvvetli bir infilfık duyulur ... Ko
yu \'e siyah bir duman tayyarenin içini 

r' •• " • .,-~~--

CONULISLERI 
Aşkta her şeyden 
Önce s1hhat bahsi 
Bir okuyucum, Bay T. T. diyor ki: 
Ötedenlberi bir genç kızı seviyo -

rum. Fakat mektepteydi. Aşkımı 
kendisine söylemekten çekinmiştim. 
Geçend~ sanatoryoma gitti. Sevg!m 
elfm bakidir, fakat bir doktorla ko
nuşurken bana: 

- Senin bu kızla evlenmen onun 
jçin zararlı olabilir. T1bben 6 yıl ne
zaret altında bulunması lazımdır, 
dedi. Tereddüt ettim, size 6ormıya 
karar verdim. 

* Ben lbu mektubu okumadan önce 
açtığım ankete gelen cevapları sıra· 
llyordum, dört erkek mektubundan 
dördünde de «Sıhhatli kadın:ıı iste • 
ğine dikkat ettim. Çocuf,rum bu o -
kuyuculara hak vermek zaruretin • 

deyiz. Hayatın hayal tarafı a7, mad
di tarafı çoktur. Ve maddi taraflarm 
başında da sıhhat gelir. Daha genç· 
sin, akşam evine dönen bir erkeğin 
hasta bir sima ile karsıla~t1ğı zaman 
duyacağı üzüntünün derecesim ta • 
yin edemezsin. Bu üzüntü sonraları 
acımaya, daha sonraları da kızmıya 
inkilap eder. Tavsiyem şu: Doktoru 
dinlemelisin. 

* Balıkesirde Bay (S. S. 0.) ya: 
Kadında her şeyden önce yuva • 

ya sadakati, mihnete tahammülü, va
ziyclleri soğukkanlılıkla muhake -
me edebilmek kudretini ve görgüyü 
arıyacaksın. Bütün 'bunlarla birlik • 
te kanaatkar da olmalıdır. Hem ne 
hacet, diğer sayfada açtığım anke
te gelen ~evaplara bak. İyi bir fikir 
edinirsin. 

TEYZE 

$ON POSTA 

Seyyahlara n.eler 
göstermeliyiz ? 

Burası Kostantinin şehridir. Burada 
Romalılar, Bizanslılar oturmuşlardır. 

Mart 29 

lhtifalci Ziya gününden intibalar: 

Bay Ziyaya '' İhtifalci , 
sıfatını kazandıran sebep 

Şehrin etrafında Bizans zamanından Eğer Mimar Sinana, Barbal'oaa, lbni Sina ya, Namı'k Kemale, Ihrahim 
kalma surlar vardır. İşte meşhur A • Müteferrikaya ve daha bir çoklannııza ihtifal yapılıyorsa bu borcumuzu 
yasofya. Bu dikili taş Mısırdan geti -
ri~~~Ö~ini ~nda~~~~ı~~-----~--~-·-;_n_k_ey_~_._ili_ö_'f_ili_·_z_i_Y_~_a_~--~-~_z_··-----~ 
Hipodromun biri burası olacaktır. Ev· 
velden kilise iken, sonradan cami olan 
Kariye şuracıktadır. Kapalı bir çarşı 
vardır. Kapalıçarşıdan eski devirlerin 
antikaları satın alınabilir. 

İstanbulun feth i zamanında Halicin 
bu noktas ı zincirlerle kapalı idi. Ve 
saire ve saire ... 

* Dünyanın başka uçlarından; gemi 
gemi, kafile kafile gelen seyyahların 
bildikleri budur. Gördükleri budur. 
Bunları görüyor ve gerisin geri gidi -
yorlar. Ayağımızacak gelen bu sey -
yahların bilmeleri ve görmeleri lü
zumlu olan başka şeyler \"ardır: 

* Burası istanbul şehridir. Bu şehir 
Türklerind:r. İşte Türk yapıları. Türk
ler şu kadar asırlık bir millettir. Tür • 
kiyede- büyük bir inkılap olmuştur. 
Atatürk Türkiyesi kurulmuştur. Ata
türk Türkiyesi günden güne terakki 
etmektedir. İşte fabri'kalarımız, ~te 
mekteplerimiz, işte üniversitemiz, işte 
hastanelerimiz, işte Türk genci, işte 
Türk kadını, işt Türk işçisi ve saire \'e 
saire .. 

* Evimize gelen misafirlere, evin bil
mem kaç asır evvelki sakininin artıık· 
larını değil, biraz da kendi yetiştirdi~ 
ğimiz mey,•aları ikram edelim! 

İl\tSET 
·······-····················································· 
kaplar. Tayyarenin ateş aldığın:ı hük -
ıncden tayyareci hemen yere iner ... 
Derhal lavabonun kapısı kırılır ... Şaş
kın bir hulde bulunan ve az çok yara· 
!anan yolcu yakalanır. Hadise sonra • 
dan anlaşılır, meğer yolcu bomba ile 
tayyareyi uçumıak istemi~... Fakat 
bomba layıkı veçhile infılak etmem:ş ... 
Nuremberg zabrtası adamı sorguya çek. 
miş ... Hiç cevap alamamış .. Tekrar sor
guya çektiğ'i zaman şu neliceyi aimış: 
Adam meraklı bir paraşütçü imiş. Tay
yareyi infilak ettirdikten sonra kendi
sini paraşütle kurtaracak ve !htisasla. 
rını da bir Amerikan gazetesine yaza
cakmış. 

İçimizde cİhtifalci Ziya• ismine a.şi· 
na çıkmayacaklar yok gibidir. Fakat 
cİhtifalci Ziya» denilfnce, onu bilme
yenlerin, tanımayanların gözleri önü. 
ne ihtimal, sade mezarlıklarda ms-a
sim yaptırmak manisine tutulmuş bir 
yarı meczup gelir. 

Halbuki cİhtifalci• sıfatile tanılan 
Bay Ziya, 60 yıllık hayatının tam kırk 
senesini memleket kültürüne hi.ııneüe 
tüketmiş bir bahtiyar fanidir ki, geri
de bıraktığı ölmez eserlerile cBakb li· 
ğe kavuşmuştur. 

Midilli, Edirne, Bursa, Konya, Ha
lep, ve İstanıbul liselerinde yıllarca 
müdürlük eden ve memleketin hemen 
bütün mekteplerinde tarih, resim, 
Fransızca, edebiyat hatta nebatat ve 
kimya hocalığı yapan Bay Ziyanın zen 
gin şahsiyetini, cihtifalci» sıfatının da. 
racık ifade hududu içine sığdırmaya 
ka.\kışrnak, bir ctransatlantik» (*) i bir 
havuza sokmaya çabalamak kadar bey 
hudedir! 

Fakat muhakkak ki cİhtüalci:ıı sıfa· İhtifalci Ziya merhum 
tı, ·Ziya» isminin yanında çok şümul- 1 

• •• • 

1.. k · b" manaya kavıı~ clhtifalcı» sıfatını kazandıran sebeple-u ve ço zengın ır .-..- . A 

1 
. 
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maktadır. Ben bu basit hakikatı isbat i· rı belagat e sıra amış o acagıma ·aıw 
im: çin, evvelki gün, köprüden Eyüpsult~ 

na kadar süren kısa bir seyahat esna· Bay Lebi~: 
d k. ·· ·· 1 · · duyuşlarımı «Bence, dıyor, bazı hadiseler, söz· 

sın rı ı gorus erımı ve ' h .. ı d ı Ad h ·T d -: 1 lerden çok da a m ana ı ır ar. ına 
u asa e ecegım. dil denilen ve ağızlarımızda habire 

"~- kıvranıp duran geveze et parçası, bazı: 
Saat on dört buçukta, Köprünün E· hadiselerin engin manalar.nı anlatmak 

yüp iskelesinden kalkan vapur, mem- kudretinden mahrumdur. Bugünkü bu 
leketin en hakiki münevverlerile, en ziyaretimizde de dilin bu ezeli aczını 
uyanık üniversitelilerile ve en tanın· hissediyoruz. Burada da «Hadise», 
mış simalarile doluydu. cSöz» den manalı, ve kuvvetlidir. Çün~ 

Hepsinin sol göğüslerine, kalp biçi- kü bugün burada biz, İhtif:ılci Ziya 
minde birer ckokart:ıı iğnelenmişti. Ve merhumun ihtifalini yapıyoruz! 
bu kalpler üzerine takılan kalp biçi- Bu sözleri haklı bulmak için, 40 - .5 0 
mindeki kokartın içinde yüksek kalp· yıl öncelere bakmak lazımdır. O de~ 
li İhtifalci Ziyanın. ismi gibi her kalıbe virde, ileri cemiyetler, büyüklerinin 
aydınlık veren tertemiz bir yüzü var· ölüm, doğum günlerini, bu günlerin 
dı. onuncu, yüzüncü, bininci yıllarını, hü· 

Herkes ondan bahsediyordu. Yanı· lasa hatıralarını, saygıyla, sevgiyle a .. 
ma sokulan oğlu Celal Erguna: nıyorlardı. 

- Baban, dedim, bundan çok sene- Halbuki o devirlerde biz, müthi~ 
ler evvel, Edirnede, istiklal mahkeme- bir nankörlük gayyasının ta dibindey· 
si reisi ve Denizli saylavı Mazhar Mü· dik. * fide: Her millet, büyüklerile öğünür du. 

Air France kwnpanyasına mensup «- Ah ... Demiş... Şu Dolmabahçe rurken, biz sayacak tek isim bulamı .. 
Belgrad - Bükreş - İstanbul hattında sarayında bir kolera çıksa da, saltana· yorduk. Çünkü bize iftihar verecek o· 
çalışmadan evvel Cezayir ve Biskra a. tın bütün mikroplarını silip süpürse!... lan bütün isimleri adeta zorla unut-
rasında yolcu nakletmiş olan Victor Sa. Sonra ürnih·ar ve nikbin, ilave et- muştuk. Bilmiyorduk ki milli şuurlar. 

' · b d k miş: yaret nın aşın an geçen vak'ayı en- da, milli vicdanlarda en derin ve en ge 
di ağzından dinliyelim: - Fakat bu milletin kurtuluşu böy- niş yer, milletin en büyük evlatlarına 

- Biskradan hareket etmek üzere le hayallerin tahctkkukuna bağlı değil- ayrılır. Ve gene bilmiyorduk ki, büyük 
idim. O zaman tayyarelerde daha ka • dir. Ben, bu milletin başındaki taçlı ölüleri anmak, bizim için hir vazife, bir 
mara yoktu. Bir yolcu geldi, yerine o - ve tahtıı 'beliiların, çok yakında bu mil- borç ve istikbal için bir ihtiyaçtır. 
turdu. Fakat tam tayyarenin kalkaca- ,!etin içinden yükselecek bir diıhi tara. İşte, bu ihtiyacı, bu vazifeyi o gün-
ğına yakın yolcu yere fLrladı ... Yoı - fından yıkılacaklarına kaniim::ıı kü cemiyette ilk gören, duyan ve der· · 
cuya ;refakat edenler onu tutup oturt - Bu kanaati daha o zaman besleyen, hal gidermek için, maddi, manevi hiç

1 
tu lar ... Ben de hareket eWm. Ben yol- ve bizi Cumhuriye te kavuşturan deha- bir fedakarlıktan kaçınmadan tatbika· 
cunun korkak bir adam oldu!tunu san· ya daha yüzünü görmeden iman eden ta girişen, muvaffak olan adam, Ziya 
mıştım. Bir müddet yolcu r~hal rahat ba!banın şu göğsündeki resmine bak- beydir. 
oturdu.·· Birdenbire valizin i açtı ve tıkça a.zap duyuyorum. Eğer bugün, Mimar Sinana, Barba. 
palto ve fanilalar çıkardı. Ben belkı ü· Celal Ergun: rosa, İbni Sinaya, Namık Kemale, İb· 
şümüştür dıye düşündüm ... !<.,akat biraz . - Sebep? diyor. Ve ben, medeniye- rahim 1\iütefcrrikaya ve daha bir çok 
sonra paltoyu, faoilaları ta) yareden tın .şapkasını, daha şaıJk? kanunu çık- büyüklerimize ihtifal yapılıyorsa, bu 
fırlattığını gördüm, şaştım. Aradan bir ,mad?n ruhuna geçiren Ihtifalci Ziya· borcumuzu ödememizin kPyfini İhti .. 
çeyrek geçmeden adamın bu sefer so • nın ıleri başını, geri bir külah altında falci Ziyaya borçluyuz. Çün'kü bütün 
yunmağa başladığını hayretlc gördüm. ,gördü~ne Üzüldiiğümü söylüyorum! bu ihtifallerin bayrakdarlığını o yap· 
Bu arada tayyareye irtifa vermiştim. , Celal Ergun cevap veriyor: mıştır~• 
Adam elbiselerinin hP.psinı atmıştı... - B~bamın kokartlara bastırdığımız 
Çırıl çıplak bir vazi,·ette idi... Cezavirc bu fesh resmi, son çektirdiği fotograf-
geldiğimdc büzülm~ş kalnnştt... Onu tır. Babam, yedi sene evcvel, yani tam «Bir gün, bir ecnebi seyyahla, Sü~ 
dört beş adamın beklediğim gürdüm .. şa~k~. kanununun çıktığı sıralarda öl· leymaniye camiini geziyorduk. Ecne
Mcğer bu bckl'iyenler bir tirnarhane muştu. O sırada, yataktan kalkamıya. bi, camiin yüksek san'ati önünde hay-
gaı'<'liyaııları ... Yolcumda bir deli imiş .. cak kadar hasta olduğu halde. bir me- ranlığı?.ı gizleyem~i. .Y_.e: . 
Ya tayyarede iken üst"' o tı'mış ol • lon şapka aldırtmıştı. Fakat maalesef - Turklere, dedı, hala barbar dıyen-
saydı halim nice olurd~ı:ıiy~ ~erin de- bir daha yataktan kalkamadı! .ler var ... Bence a~ıl, böylt! abideler ku. 
rin düşündüm ve cidden ürktiim... 1f.. raniara barba:, dıyenler, barb~rdırl~r! ... 

Bu yepyeni bir vak'adır. O~wyucu • Tıb Fakültesi talebelerinden Lebi- Ben, b~ sozle~~en duydugum ıft:· 
larımızın hepsinin hatırında ol..sa ge - din. mezar başında söylediği gi.izel nut- harın keyfine henuz ~a~?mamıştım kı, 
rek .. . Madam Selımeder namında gü - ku hillasa etmekle size, Bay Ziyaya muhatabım acı acı guldu: 
zel bir Fransız kadını çok sevdiği bir - Fakat siz, cbarbar:ıı sifatını zorla 
delikanhyı tayyarede rüvelver ile vur- ( * ) ccTransatlantiku kelimelerini kazanıyorsunuz. Herkes, kanaatini tas• 
muştur. Bu kadın delikanlıya tayyare • çok büyük gemi» manasma kullanı. hih etmek için gelip Süleymaniyeyi 
ile bir gezinti yapınağı teklif etn:ıi~. yorum. Geçenlerde yazalaı·ımdan birin- gezmez ya? 
Kadın da yolda delikanlıyı rüvelverle de ayni manada kullandırrıın bu keli- Eğer siz, bu eseri bana, Şikagodaki .,. 
ağırca yaralamış, sonra hcmerı yere in· melere rastlayan meşhur -,Uameleri- yazıhanemde tanıtabilmi~ olsaydınız, 
miş ... Delikaniıyı bırakmış ... Ve tay - , mizden birisi, bu keliınelcıhı •atlantiği ancak o zaman sizi vaz:fderinizi yap
yare kullanmasını mükemmel surette geçenn manasma geldiğini bilmediği.. mış sayabilirdim!:ıı 
bildiğinden havalanmış . .. İngilte· me hiikmedivenniş. Bu suretle de bu Bu sözleri, merhum İhtifalci Ziya, 
renin bir noktasında yere inmiş. Şim· kelimelerin artık, atlantiği geçen' bü- meşhur ve değerli Mimar Scdat Çetin 
di bu semalar katilinin muhakemesi gö yük gemilere- has bir isim haline gel- taşa söylemiş. Mimar Sedat Çetintaş 
rülmek üzere imiş. O. T. 4i;ini bilmediğiDi röstermi~ (Devamı ı ı inci sayfada) 
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Sayfa 1 

i li •• um e maçlari 
Ankarada 

bisiklet yarışı 
• 

ve lzmirde yapılan maçlar 
Dünkü yarışta Güvenç 

spordan Nuri birinci geldi Ankara 
çok • 

çetın ve heyecanlı oldu 
Ankara, 18 - Bu sabah, bisiklet 

ajanlığının mübtediler arasında tertib 
ettiği bisiklet yarışı Taşhandan Eti • 
mesuda gidip gelme suretile 40 kilo • 
metre mesafede yapılmıştır. 

( Mu~telif klüblere mensub sekiz 
koşucunun iştirak ettiği bu yarış, baş• 
tan nihayete kadar heyecanla geçmiş· 
tir. 

ı 

Neticede Güvençspordan Nuri, bir 
saat beş dakika 45 saniyede birinci, 
aynı klübten Yak u b dört dakika fark
la ikinci, ikinciden biraz farkla Muha
fızgücünden iştirak eden koşucular 
aıra ile üçüncü, dördüncü ve beşinci 
gelmişlerdir. s 

Fakat y:mş esnasında bir aralık bi4 

sikletinden dÜşen Yakub, açılan me -
safeyi kapatll)ak için tarafdarlarının 

motosikletile yardımına uğramış ol • 
duğundan hakem heyetince diskalifye 
edilmiş ve ondan sonra gelenler sıra 

Dün Ankarada galip gelen Fenerbah~e takınu İzmirde Beşiktaş takımile berabc>re ka lan Doğanspor oyunculan bir arada 

İzmirdeki maçı 8 bin kişi seyretti. 
ile ikincilik, üçüncülük, dördüncülük 
derecelerini almışlardır. 

Ankaradaki maçta 15 binden 
Beşiktaş Doğansporla berabere 

Yarışı baştan nihayet e kadar tnkib 
eden bisiklet federasyonu reisi Hüs • 
nü Nail, yarış sonunda koşunun mÜ· 
kafatı olan, ferdi birinci Güvençspor· 
dan Nuriye saati ve takım birincisi o· 
la, Muhafızgücüne de kupayı veııniş
tir. 

fazla seyirci bulundu Fener galip 
şan Beşiktaşlllardan Rıdvanla Hüsnü 
beraiberliği temin ettiler. R !dvan ilk 
golü yaptı. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) ıınına yeni bir enerji verdi. Buna mu-
ınuştu. Gençlerbirliği de kendi kadro· k~bi_I~_H~ dakikadan it~baren .G~nçlc~ 
1
ile sahaya çıktı. Bırligının yorulmuş, ılk azınını kay· 

Oyun ba~lar ba~lamaz, sarı laci ~ betmiş bir halde olduğu da nazarı dik· 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
ğansporun hakimiyeti aitmda geçmiş
tir. 1 ı inci dakikada Fuadın, Beşiktaş 
kalecisinin ileri atıldığı bir s:ı·ada çek
tiği şüt Doğanspora ilk go!ü kazandır
dı. 

dl
.l 'h"' t'l t 'le net' kati celbetmeye başladı. Bu suretle bir ver ı er ucuma geç ı er, av ı ı· .. . . w 

ı b 
"lk k d'W b' k t tarafın enerJısını arttırması, dıı:!er ta4 

İkinci devrede Beşiktaş nisbi bir ha. 
kimiyet tesisine muvaffak olmuşsa da 
gol yapaımamıştır. İki taraftan bir çok 
goller kaçırılmıştır. Balıkesirdeki 

maçların netice~ i 
ce enen u ı a ını ıger ır aç a - ~ İlk devrenin yarım saatlik kısmında 

Beşiktaş takımı yorgun bir adam gibi 
mecalsizdi. Bundan iyi istifade eden 
Doğanspor takımı Be~iktaş kalesini 
çenber içerisine alarak yarım saat mü
temadiyen sıkıştırmışsa da çekilen bir 
çok şütleri kaleci hertaraf edebilrniştir. 

arruz daha takib etti. 
Fenerin ilk golü 

Dördüncü dakikada ise, sola gelen 
bir topu durduran Fikfet haf beki at
lattıktan sonra Naciye güzel bir pas 
verdi. Önünü kapalı bulan Naci ise 
topu hiç durdurmadan Bülende ge -
çirdi ve genç merkez muhacimin sıkı 
bir şu tu ile Fenerbahçe ilk sayısını 
kaydetti. 

Çok alkı,Janan bu golden sonra on 
beş dakika kadar İstanbul takımı gü -
zel kombine bir oyun gösterdi. Fakat 
bu müddet esnasında gençler de ezil
miş olmaktan çok uzak bulunuyorlar· 
dı. Hasımları ile adım adım mücadele 
ediyor ve kendi oyunlarını karşı tara-l 
fa kabul ettirmeye çalışıyorlardı. · 

Gençler Birliğinin golü 
20 inci dakikadan itibaren Gençle

rin evvela yavaş yavaş ve fakat az 
sonra daha kat'i bir şekilde bu arzula
rına muvaffak oldtikları görüldü. Fe. 
nerbahçe, kendi sahası içinde tazyik 
altına alınmış bir halde idi. Vcı 1<it iler
ledikçe bu tazyik mütemadı) en arta
rak nihayet tahammülü mi.i~kül bir 
şekle geldi. Fakat bu müddet esnasın
da Gençler yalnız bir tek gol çıkara-ı 
bildiler. Oyunun bu şekhne nazaran 
daha realize edici şütçüleri olsaydı, 
gollerin sayısı daha ziyade artmak i
cap ederdi. Fakat Gençlerin çol{ !iaynnı 
ta'kdir olan bu tazyikleri, hücumları 
güzel pnsları ve hattil pek yerinde ol. 
mamakla beraber, gene birbirini takip 
eden şütleri, çok sıkışmış ol:m Fener
müdafaasının canını dişine takarak 
gösterdiği aziınkar gayretle 11otralızc 
oluyordu. Bunun içindir k! İstanbul \'e 
Türkiye şampiyonunu hakH:aten sıkı 
şık bir vaziyette yakalamış olmak.l.ı 
beraber Gençler, ha4dan o!an t,fevvu
ku sayı adedile ifade edemediler. Yap
tıkları tek gol, arada ancak musavatı 
husule getirdi. Fakat Gençlere bekle
dikleri bir iki sayı tefevvuku temin et
medi. -Devre bu suretle bir an ardı 
arası gelmiyen şiddetli hücumlar ara
sında ı - ı berabere vaziyette n:hayete 
erdi. 

İkinci devre 
İkinci devreye çıkıldığl vakit, Fe -

nerbahçe, daha ilk dakikada Aytarıın 
otuz kırk metre bir mesafeden J..aleyt: 
çektiği sıkı bir şandelin gole tahavvül 
etmesi ile vaziyeti 2 - 1 kendi lehine 
tebdil etmiş oldu. Bu gol, Fener takı-

Balıkesir, 28 (Hususi muhobirımiz
den) - Mıntaka kupa şildi. bitmiş, 
Bandırma salıayı terketmi~tir. Ayvalık 
finale kalmıştır. 

Bu hal yarım saat devam ettikten 
sonra Beşikta~ kendini topla.m~ ve iyi 
şartlar altmda oyuna devam etmiştir. 

Beşiktaş takımı sert oynrımıştır. İ
kinci devrenin ortasında Beşikt~ın 
sağ ihafı Taceddin, ayağı S3katlandı
ğından salıayı terketmi~tir. Oyunun 
bitmesine on dakika kala da Bcşikta
şın orta hafı Enver tekme attığından 
hakem tarafından sahadan çıkarılmış
tır. Bu suretle Beşiktaş 9 kiş'le oyuna 
devam etmiştir. 

Oyun bir bire beraberlikle netice
lemniştir. ~iktaşlılar yarı11 İstanbu
la hareket edeceklerdir. 

Bundan sonra Balıkesirgücü • Ay· 
valık final maçı yapıldı. Balıkesirgü
cü 3 - 2 maçı kazanarak kupayı aldı. 
Maçta. görülmedik bir kalabaiık \'ardı. 

Fener takımı maçlardan birmde 
salıaya çıkarken 

ı afın ise kuv\·etten düşmesi oyuna baş 
ka bir şekil vermekte gecikmedı. 

Fenerbahçe, şimdi uzun paslarla ve 
açıklarla ilerliyor ve Gençlerin muka
bil taarruzlarını daha kolaylıkla defe
debiliyQrdu. 

Bu devre esnasında ikı tarafın ka
lecileri .güzel muvaffakiyetler göster· 
diler. Yalnız bir aralık HLisarne1.tinin 
güzel bir plonjonla bir gol kurtardığı 
vakit, Niyazinin şiddetli bir sadernesi
le yere yuvadanarak harekct .. iz bir 
halde kaldı. Vaziyete nazaran tehlike. 
li surette yaralanmış olm1sından k<Jr· 
kulurken biraz sonra kalkarak gene 
oyuna devam edebildi. Bu devre es
nasında Fener, daha iyi oynamış ve ta. 
kat Aytanın golünden ba~ka sayı kay· 
dına muvaffak olamamı§tır. 

Gençlerbirliği ise bidayetteki yor -
gunluklara rağmen maçın sonuna ka
dar beraberliği temin için gayret sar
fından çekinmemiş ve fakat neticeyi 
lehine çevirememiştir. 

Bu suretle heyecanlı ve bidayette 
neticesi tayin edilerniyecek derecede 

Beşiktaşm golü 

37 nci dakikaya doğru ~ü1el pasla· 

-----------------·~--------------

ls tan buldaki maçlar 
Süleymaniye Anadoluya, Beykoz Topkapıyı, 
Eyüp Hiliili, istanbulspor muhteliti yendiler 

• 

Beykoz • Topkapı maçından 
bir görünüş 

Sekiz klüp turnuvası maı;larına dün Jiılaştı ... ~e Eyüp iki haftayın birer gol 
de devam edilmiştir. İlk karşıl~ma A- yaparak 2 - O galip geldi. 
nadolu ile Süleymaniye arasında ol- Son maç İstanbulsporla Yedi klüp 
muştur. Süleymaniye birinci devrede muhtelit.i arasında oldu. İstanbulspor 
hakim bir oyun oynıyarak maçı 2 - 1 .bu karşılaşmacia çok düzgün bir oyun 
kazanmıştır. göstererek 6 - O galip geldi. 

Hekimhanda at koşulari 
İkinci maç Topkapı ile Beykoz ara

sında oldu. Her iki takım uzun çalış
malara rağmen birinci haftayın ikişer 
sayı ilc berabere kaldılar. İkinci hai· Hekimhan (Hususi) - Yerli hay-

Hakerne itirazlar yapıldıysa da bun. 
ların netice üzerine tesiri olmaınıştır. 

Yozgatta pehlivan güreşleri 
Yozgat (Hususi) - Halkevimizin 

himayesindeki spor kulüpleri menfaa
tine bir pehlivan güreşi tertip edilmiş
tir. lkramiyeler, başa güreşenlerden 
birinciye 120 lira, ikinciye 80 lira, or· 
taya güreşenlerden birinciye 90 lira, 
ikinciye 60 lira, ayağa güreşenlerden 
birinciye 50 lira, ikinciye :30 lirodır. 
Güreşler mayısın 16 sında spor saha
sında yapılacaktır. 

lzmitte spor hareketleri 
lzmit (Hususi) - Akyeşil spor at· 

let1eri, Ankarada yapılacak müsaba • 
kalara iştirak etmek üzere Ankaraya 
hareket etmişlerdir. 

Bazı gazetelerin yazdığı gibi bu pa· 
zar İzmitte Idrnan yurdu ile Adaspor 
takımının yapacağı maç hakkında ının· 
taka reisliği tarafından henüz v~rilmiş 
bir karar yoktur. Çünkü ınıntakanın 
spor ajanları henüz tasdik edilnıediği 
gib4 Ada sporla, lzmit Idrnan yurdu 
mu, yoksa Akyeşil spor mu karşılaşa· 
cak bu da belli değildir. 

Bu pazar günü İstanbul V efa takı
mı.. lzmite gelerek Akyeşil sporla 
karşılaşacaktır. 

Trakya spor bölgesi 
mUmessilligi 

taymda Beykozlular daha ağır bastı- vanatın teksir ve ıslahı maksadile ka
lar ~ birbiri arkasına -4 gol daha ata- zamızda ilk ve sonbahar mevsimlerin- Edirne (Hususi) -- Merkezi E
T~ maçı 6 - 2 kazandılar. de iki senedenberi at koşuları tertip e· dirne olmak üzere yeniden ihdas edi-

Üçüncü maçta Hilal ile Eyüp kar- dilmektedir. Bu suretle kazamızda cins len Trakya böigesi spor müme!'silliği
;;uhim b·i; r:ı~çt~~· ~~~;;·, ·F;~erb~hçe at beslemek hevesi günden güne art- ne Kadri Nemli oğlu tayin edilmiştir. 
2·1 galib olarak sahadan ayrılmıştır. maktadır. Nemlı oğlu ötedenberi spor i~lerile 

l:iakem B. Mustafa maçı korekt bir Baharda Kızıiay menfaatine tertip candan alakadar olJTl'Qkta ve Trakya· 
~ekilde idare etmiştir. Yalnız lüzumlu edilecek at koşularının plan ve prog - daki spor haleketlerinin bugünkii te· 
lüzumsuz her favl için düdük çalması ramları hazırlanmış, Malatya vilaye-ıkamülünde en büyük amil bulunmak-

oyuncuları oldukca sinirlendirmiştir. tine arzedilmirtir. tadır. 



8 Sayfa SON POSTA 

Geçen 
bilmecemiz · 

Mart 29 

hafta ki 
kazananlar 

Beğendiğiniz ka dm ve ~rkek tipleri nedir? 
13 Kart tarihli bilmecemizde kazanan ta-l369 Selim, Hayriye llsesi 8 de 309 Salfthnddln. 

llhll okuyucularımızı aşa~ıya yazıyoruz. İstan KÜÇÜK SULU BOYA 
bulda bulunan k&zanauların pazartesi. per- snmatyn 29 uncu mektep 51 de Nefisc Kı-

-46- 1 Her cevap yolhyan 
okuyucuya hediye 
verilecek, neticede 

en güzel cevap 
sahibi 50, ikinci 25, 

uçuncü 10 lira 
mükafat alacaklar 

f 
tesinin her sütununu okuyup, h.er ke
limesinin manasını teşrih edebılecek 
derecede bulunmalı. 

şcmbe günleri ö~eden sonra hediyelerini nay Türt, Çine 2 ncl mektcp öt:retmeni Re
bizzat idarehanemlzden nlmalan lAzımdır. cep ~u Önder, Ankara İltckin mektebl 
Taşra otuyuculanmızıq hediyeleri posta lle 4/0 dan 596 Ömer Bayhnn, Ankara Mesçl\ 
gönderllir. mahallesi Baykal .sokak 20 de Hasan oğlu 

13 ~rt. tarlhH bUmecemlrln haUedUml~ Nalm, Balıkpazarı 97 de kuyumcu Zakir, An
şekli: c~tlkbalimc omnlyetle bakıyorum. kara Cebeci Kutlugün sokak Utsal apar. 6 
Çünkü Iş Bankası kumbarasma dayanıyo- da Feyyaz Yüce. 

Kadmda aranacak şart evvela · 
sıhha~ sonra terbiye, daha 
sonra nörgüı nihayet servettir 

Kilis: A. B. Akk:Lr rum. du. BÜYÜK SULU BOYA 
15 Lira 

Ben erkekler arasında ideal bır ka
dın tipini §Öyle tasavvur ederim: Ek· 
seriycı sarışl.ll, bazan hafif c.smer, fa

kat mutlak surette srh'batı:. Tabiat iti
bar e sakin, ailes'nden teselsülen ge -

ı b:r terb'ye ve gör~Ü>e ma -
Bıl!{ı it'barile: Yemek ve dikişten 

ak bütün ev ş er n"' ,.e çocuk 
. na viıkıf, b'raz da m k.ye a .ı-

n ı-vetçe ze\ c'ninkinden d.ıha aş-:ı· 

f, d~ ecede .. 

Karadeniz E"reğllsinde, Bozane 
çarş~ıncf:ı Mastafa özet 

tanımıştım, fakat şimdi belk: toprak 
olmuştur. 

İzmit. Demiryolu caddesi, Ekrem 

* -49-

Kad mn bilgi derecesi Son 
Postanın her sütununu 

* -50-
Kadml mes'ut eden tip mutlaka 
hayalinde yaşatttğl tip değildir 
Beğenilen €rkek mu~aka tasavvur 

edildiği gibi olmaz, çok defa insan ha
yalinde bir tip yaşatır, fakat kısmetine 
bam'başkası çıkar, onunla mükemmel 
anlaşır ve mes'ut ta olab' ir. 
Şımdi suallerinize cevap ver yorum: 
Vucudu: Boyu ort d:ın fazla. Zayıf, 

çekik yüz, teni: Aç k buğd.,y, rnunta
zam ağız. burun, yeşil göz, uzun kir -
pikler ve o, gözlere yaktşacak rnunta
zam bakı.şlar, hafıf dalgalı saçlar. 

Tabiati: Gayet nazrk, kadına karşı 
hürm€tkar, ciddi tavırh. hoppa rneş -
ceplikten uzak. yürüyfu.ü ahenktar. 

Ankara Çocuk Esirgeme Kurumu caddesi 
No. 56 da Fevzi Çadırcıoğlu yasıtaslle Sü -
heylft. 

10 Lir 
İstanbul Kumkapı orta mektep 1/L dan 

284 Hurşıt Sivas. 
1\IUHTIRA DEFTERi 

Edirne Gazi Uk mektep 3 den 44 Orhan 
A ·koç, Samsun vlliiyet şo!oru kerimesi Ner
mln, Ankara maliye me--:Jek mektebi 214 
Mustnfa Duruno~u İbrahim, Balıkesir 
Martıı mahallesi emı:iki milliye dalrcsl lt -
Usalinde No. 17 de Kemal, Topkapı Arpae -
mlnl yotuşu 26 d:ı. Rezsn Osman, Fatih 
trnmvay durak yeri Mahmut Nedim apar. 
No. 3 de Biricik, 15 ınci mektep '172 Ra.şlde, 
Beyo~u Bulgar mettebi 7 1ııcl sınıf 37 Bla -
goy LütlkoC. 

AL BÜM 

Mersin lthaJ~t gumrü~ muhasebe birinci 
katibi Esat kızı Tuna, Kadıköy Kurbağalı -
dere İnci sokak ı ı de komlser Hayri oğlu 
Nureddin, BeyoAlu Bostanbaşı cad. 20 de 
Sadık Aksoy, İzmir erkek llsesi 440 İçel, A -
dapazarı Karaa~aç bakkal Mahmut kızı Gül
süm, Adapazan ortn mektep 280 R. N. Batur. 

KİT AP 
Ankara Do1Tanbey mahallesi Andaç sokak 

12 de Pakl e, Ankara Cebecl İltekin mek -
tebl 5/C den 185 Fnhir Erız. Anknm Ha -
mamönü Erzurum mahallesi Türlü sokak 
8 5 den Erdem Cemal, Ankara Gazi lisesi 
son sınıf 1022 Cezmi öztekin, Ankara itfai
ye meydanı Kurtuluş apar. 9 da A. Ferhan, 
Kabataş erkek lisesi 4/ A dan Bedl, Heybeli 
sanatoryomu orta pavlyonda Enver Sözer. 
Alpullu posta telgraf ve t.elefon direktörü 
yanında Hikmet Süzer, Ankara Cebeel İlte
.tln mektebl 5/D dan 814 Flkret Meral, U -
zunköprü P. T. T. merkez l}eti kızı Cahlde 
Pcker. 

KART * -47-

Kadm her şeyden önce uzun 
boylu küçük et ve ayakh olmah 

r nh yacak derecede of m ah 
Ben şöy e bir kadın tipi se\·erim · 
Boy 1,65 metre, ağırlık 70 kiJG. Kaş 

siyah, göz siyah, yahut koyu ela, ağız Tahsili: İyi bir me\•ki işgaline mü -
sait olacak derecede, muhakkak musi
kiden de anlamalı. 

Kars· &esi sınıf 3 den İst!~ Bl{:a orta 
mektep 2 den ll. All Ayetüz. Antalya llses1 Konya tüccardan Sandıkçı Mehmet. o~ıu 

Sırrı, Ankara Divanı Muhascbat mürakip -
4JB den 692 Saklp, K\ t..'Üly& lisesi llk devre lerinden Seyfeddln kızı Mecdude, Üstüdar 

Ben kadını bayca daima 1,70 den 
yu\an tahayyü~ ederim. Bu halde en
damı mcvzun, vücudu balık eb, yüzü 

küçük, dudak ince, diş muntazam. si
ma mustatil, renk esmer, el ayak, tır

nakl:tr giızel, düzgün. 
Yürürken ayaklarını ne :-;eriye, ne 

de drşarı)a atmamasına çok dıkkat e
derim. 

loda: Iünevver 
son sınıf 86 da Ma.h!r Tunçay, Mercan İs - Hayreddlnçavuş mahallesi Ayin sokak 5 de 
mctıye caddesi Teslllhcl sokak da Hayat, Orhan, Beyo~lu KanZ\lk eczanesi Bayan E. 
Ka.bataş erkek llsesi 2/B de'n 373 Esat Özer - Emlrhan, Fındıklı Molla Naziri No. 23 de 

Şehir iş/eri: tem, Kasımpaşa Bahrlye caddesi Tür.t Nü- Salt Dalgalanır, Ankara Erzurum mahallesi 
mune fınnı 16 da Abdullah, F.,renköy kız ll- Yazıcıoğlu sokak 3 de Asım Konuralp, İs -

Şehrin çöpleri nasıl imha edilecelc? sesi talebesinden 246 Dtıriye. tanbul erkek llsesi 1371 İhsan Tulman. An-
da •lla uüleç. renS!i de sarlŞ1n olacak _ Vücudun heyeti umumiyesi mütcna- Çöplerin denize dökülmesi hakkın- DİŞ MACUNU karar Hamamönü Abay sokak 15 de I~n.kkı, 

Q ~ Uşak orta mektep 2/B den 155 All Olcny, Ankara 2 nci ortn mekrep 552 Nüzhet, Izmlr tır. sip. tavn nazik, kibar, düşüııccsi m n- da Sıhhiye Vekaletince verilen karar U§ak orta mektep 1 c den 23 Behçet Alpat, Bayraklı mektcbi Erdo~an, Zara lnhlsarlar 
Kadında ellerin ve ayaklarm küçük trki olmalı.. belediyeye b1Jdirildiği cihetle vali ve Anl:ara Yenl..şchlr llkiz sokak 12 de Suat anıt, mfidiırü Seyit Tarcan kızı Neyytr, Maçka 

almas!Ill her şeyden evvel ısterim.. Tahsilinin derecesi: Son Posta gaze- belediye reisi Muhiddin Üstündağın Maçka Güzelbahçe so :nk İskender Bey n. _ Muradlye Ömer Ruştü paşa sokak 34 de za-
partıman O;;man kızı İnci, Unknparu Fener ter, Osmancık İnönö 5 tncl sınıf İlhami, 

Bütün bu şartlan bir kadrnda top .J:r J riyasetinde bir komisyon teşkil edile· cnddesı No. 19 da Hnyrl, İstanbul kız llsesi Kiıtahya mevki komutanı o~u Kaya ınusoy, 
!anmış bulmak güçtür, onun ıçmdir kı Hediyelerim "z rek tetkiklere başlamıştır. 1352 Zehra Konatçı. Ankara Hamamönü Taeeeldin camii karşı -

sında İman sokak 3 de Cahldc, Ankara Dev-
bekar kalıyorum. Dünkü 4 t- 45 numaralı ce\·aplan Çöp ler, eskisi gibi mavnalara. ko • DİŞ FlRÇASI rim mektebi Münlre AltuJl, Ankara Atatürk 

io:t.nnbul, Slrkecl, Tan oteli Ahmet nacak ve romc .. ~örlerJe sahilden çok Arıkarn erkek lisesi 1313 Kemal Knpıcı, mektebl 4/B den 570 Erkol, Ankara İltektn yeleri erkek kenıert; mürekkepa A k 2 1 ktc b 2'C d N t 
uzakl ra götürülerek denize döküle - n ara ne me P şu e en usrn • mcktcbl 3 1B den Türkft.n Slem, Ankara bl-* dolma kalem, tuvalet malzeme:,İ, Çorlu polis M. M. Hikmet Yıldınm oğlu E - rlnci orta mektep 117 den ıoıo Necati ne _ 

48 _ tabaka, kol duğmesi olarak seçi: - cektir. PU!j mevsiminde çöplerin su - rol. Bcş1kt.a.ş Ab~a mahallesi 6 da Te - mlrhan, Anlrnra kız lisesi 3/C den 423 Sa -
nuştir. lann cereynnile banyo yerlerine düş- zel, Gazi Osmanpaşa orta mek~p 454 Hüs- mlha Ersöz, İzmit ömera(;a mahallesi Orta-

Ka ı;un bilgi derecesi erkeğinden Bun!ardan İstanbul dı~ın - memesi bu suretle temin edilmiş ola nu Erkmen, Yerebatan Orhanbey apartı - hamam Cad. 4.8/1 de Hadiye Erdi, Kab:ıta-1 
manı 1 de Güner Oerova. erkek lisesi 371 Nevzat, Kasıfpaşn Nalıncı -mutlaka iJS,ag"t Ofmah.. da bulunan okuyuculann hediyele- caktır. PtlÜREKKEPLİ KALEM yoku~u Mektep soktık 7 de Asiye, Kadıköy 

ri posta ile adreslerine derhal gön- Moda add-' c bu~ı 
3 

d s a 
İnhisarla bazı sigaraları yeniden İzmit mugazı mettebl 5/A dan 688 Sü - c .,.... e "'&'u apar. e emr Kadın uzunca zoyTu ve zayıf olma - derilmiştir. İstanbulda bulunan o- Jeyman Eryargı, Antara Öneebeci u~rlu 

80
_ Akarsu. Üstüdar hüldimete bitişik 35 de Yıl-

lıdır. Yüzünü çenesinden şakaklarma kuyuculann da idarehanemize ge- ucudatacak tak 4 de Ömer oııu Galip, Kınkkale aüel dız, Ankara Lise caddesi Çayl~n sokak 25 de 
doğru çekik görmek isterim. Güierken lip hediyelerini almalan lazımdır. lnhisarlar Idaresi geçen sene ~arap san'at mettebl ta Rahmi, Heybeli Hıqmet _ Makbnle, İstanbul erkek lisesi 803 Nihat, An-

K --sokak 12 de T. Baykara, ethanglr İlyas- kara Gazi llsesi 4/B den 21& Alırnet Doras, yanaklarında ~r belinneli, gözle - Hediyeleri ayrılmıştır. endilerini fiatlarında yaptrğı tenzilattan müsbet ;{ebi -*" 
29 

da Georcfassis, Tophane İstanbul 44 üncü mektep 1/A da 43 Yaşar, 
rinden hep gülümseme dökülmelidir. bekliyoruz:. Pazardan başka hergün netice aldığı için diğer inhisar m<ıdde- örtnıeaıtı solcı.k 1 de Memdaha Temlzaoy. Ca~alo~lu Şengülhamam çıkmazı 13 de Meh-

T b . k d k, 1 k ·· müracaat edilebilir. lerı' fiatlarında da ucuzluk yapmak Ü· met, 44 üncü mektep S/JI. dan 1154 Hikmet, 
a ıaten a ınL yumtlli8 a.c;a go· KALEMTlRAŞ Eyüp Otakçılu Çayır caddesi 24 de Gün -

nüllü~ halden anlar bulursam severim. Hediyelerini idarehanem:.zden aia zere tetkiklerde bulunmaktadır. Bil - Beşikt.q Köyiçi Atmaz çeşmesl sokak 4 de doğdu, istanbul Vezneeller Kiraılım~çtt 11 
Bilgi derecesi benimkinden yukan ol- cak okuyuculanmrztn yanlannda hassa bazı yüksek nevi sigara fiatla - '-ne. C!hang1r Sonnagfr No. 95 de Eyüp Şa- de Nurtye, Beyo~lu Nuribey apartımanı Şa-

l hüviyetlerini isbat edecek bir vesika rında yeniden tenzilat yapılması düşü- kar, Kalamış ~ memuru Hllm1 kızı Şa - fat sokat A. Mallı, tt uncu mettep 22 de 
mama ı. bulundurmalannı rica ederiz. diye. ~alata~ray lisesi idare memuru Nurll Ya.tar. Beyotlu 11 tncl mektep 105 M. De -

&n böyle bir kadını yıllarca evvel nülmektedir. otıu Iluan, Kumkapı orta mektcp lll den mir, 11 Inci mektep 549 Başınet Aytaç. 
==--=====~==============================================================~===~~==~~ 

Milli roman No. 24 Ben seni de bu ted&irli kadıniarclan ailenin ısrarına mukavemet edemiyor-

Silih b a! 
sanırdım. sun .. yoksa böyle bir izdivactan bah-

Bu nişan meselesjnde afdrğın va- setrnek bile sana karşı hürmetsizlik 
ziyeti görünce kanaatim oeğişti. Fakat olur. Senin gibi tabiatin bütün incelik

son dakikaya kadar ümidimi muhafa- lerini ve güzelliklerini varlığına toplı
za edeceğim. yan haki.katen, ismin gibi Nilüfere ben-

Bunu söylerken düşünüyordum ki 
eğer hakkındaki fikirlerimde biraz 
'üphe etseydİn ilk mektubumuda red
dedecektin. Anladın ki seninle meşgul 
olanlar seni sevenler ve senin saadeti-

b urban Cahit Sana o kadar güveniyorum ki nişan ~eyen taptaze bir kızın saadeti ıçın 

ı meselesi hakkındaki birbirini kuvve:-ı böyle bir izdivaç talihsizliğin ta kendi· 
dının cınsı münasebetlerinden daha lendiren. bütün rivayetlere rağmen nı- sidir. 
mühim olarak görülür. hayet bu çürük ve sonu şüp 1eli. hatta Sana nişanlı olacak gencin saadeti-

B tehlikeli hareketten vazgeçeceğine ina- ni kıskanıvorum zannetme .. başkala-u günün yaşayışma uygun bir ha- J 

yat kurabilmek zannedildiği gibi ko- nıyorum. nnın kaderi bizi nasıl alakadar etmez-
lay değildir. Hayat sadece yemek iç - Bu kanaatİ de kaybedersem o za - se sevinci ve aaadeti de alakadar et -

ni i~tiyenler.~ir. . .. . .• rnek ve yatmalctan ibaret olsaydı şehir- man seni başka cepheden mütalea et- mez. 
) a.lnız dun bır tesadufle kendısını lerde .bekar kalmazdı. Ne çare k.i evlen- rnek lazım gelecek. Çünkü hiç bir akıl- Zaten ben onun seni almakla mes'ut 

aördüguw "m lsmet hanımdendi bana L h • ·ı - h kk lı kız, böyle bir zamanda ve böyle şe- olacagı-na da 1'htimal vermiyorum ki. e Jlle.ll[ er manası e ya~aga a ı o· 
fena bir haber getirdi. lan bir kadının mes'uliyet.üı& üsti.ine rait altmda senin gibi bir izdivaca .razı Senin gibi çok güzel ve iyi bir ha-

Ni"an meseleniz tabak.kuk etmek ü- almak demektir. Bu öyle ağır bir mes'· olmaz. Oluna muhakkak bunda yat aürmeğe layık bir kızı alan erkek 
zere imiş.. Müteessir oklwn ve hayret uliyettir ki 1 kt":ndine göre ya bir düşüncesi veya- ne ağır bir yük altına girdiğini bilme-

ettim. Memk.ketin fU hnnakarıtı.k Biliyor musun Nilüfer, bizde en a- hut bir mecburiyeti vardır. lidir. Kupkuru aşk susuz bırakılmış 
zamanmda genç bir zahitin güzel ve k 11 · ı_ • • • k 1 ·ı Bunu zaman gösterecek! fidan gibioir. Meyva vermek şöyle dur-, I w lA lt b" k 1. . ı ı geçınen~er hıle bu ışlerı afa arı e 
mcs ut 

0 ;~~a ayı ır ıza ~ ~~1 ~-- değil, hislerile yaparlar. Babalarımız ve Yüzba~ı Fikret mektubun bu satır· sun çiçek açmadan kurumağa m ah -
zatmasın a ı cesarete ta-Şmauıa.x ILa- d d I . . d b- r J '1 larını okurken hafifre aüldü ve mırıl- kumdur. . • > e e enmız e oy e yapmış ar. 1" e - ~ o 

bıl mı. ı~ k · h ı· · d 1 k d' dandı: Cüzel ve kıymetli bir inciyi adi bir K d' kadd .. . de d sc a va tı a ı yerın e o mıyan, ·en ı 
~ ı ml ub l erah ';;,erın .ay m- idarelerini bile güçlükle temin eden bir -Bu herif de duygu, his narnma bir tütün paketine koyarsak onun kötü 

lık bır yo u amamış ır gencın ma- k · 1 k 1 k ki · 'b' k ı·ba H · b knotla he- bir boncuktan farkı olmaz. Fakat bu . k h k ço ınsan ar u uç a. ma nesı gı ı ço- 'ey yo ga ı . er şeyı an • 
sum bır ·ızı ayatına arıştırması ne k · · · l B ki h ·ı· L· la ··ı ·· l k lbini kıymetli inciyi maroken kaplı mo::- ka-.. .. fl cu yetıştınr er. u çocu arın ta sı ı, sapla, JI[Jtap o çuyor. nsan a 
huyu k ga et 

1 
k' k d terbiyesi ve sağlığı on lan düşündür - de dizel motörü alır gibi fatura çıkarıp dife bir şık kutuya yerleştirirsek inci 

Anlaşılıyor ı sen ne a ar masum Ço k k 1 1 k. b' · NT' olduğu belli olur. . I w h" mez. cuğu veren tanrı nz ını da ve- öyle alaca . An aşı ıyor ı ızım ı u-
ve ri:nahsızsan senınb~ar ı!ına ks? ıp rir, derler. fer herifçi oğlunu söylehnek için ona Kadınlar, güzel kadınlar da böyle· 
olmak istiyen gene za ıt ue o adar h · hem de rnek - d' 

~ b · Bu gaflet ve kuru tevekkül.. kana· em cevap vermemış, ır. 
düşüncesiz kvekitecrüher· ıkz. 'f 1 . at yu"zünden se.falete düşen aileler ne tuplarını suratma almamış. Ama ha- Tabiatİn güzel bir mahlulcunu, o • 

Evleome i . ma u un çı t eşmesı kal .. 1 ki f" 
k d k b ı d · h k ım sonu ne o aca nun ne ıs vücudünü pazen bir entari, ve yavrulaması demektir. Cemiyet ha- 8 ar ço ·sa öy e üşüncesız are et . • w 
d b V k ı kagıtları çevirmeğe yünlü bir hırka j,.ine almak bence san'-t · · ların görebe ve kabile c en ana ve aba yüzünden mahvolan e a ın mavı ~ 

ya ı geçıren ınsan ~ kl d devam etti: at ve zevk narnma bir cinayettir. Böy-hayatı süren insanlardan farkları şu • çocu ar a o kadar çoktur. 
dur ki medeni insanların bir çok ihti- Bu mes"uliyetleri düşünen kadınlar <C Buna rağmen ben seni daha zi- le güzel bir vücuda layık olan onun 
yaçları vardır. Bu ihtiyaçlar o kadar ve er~e~ler evlenmek bahsinde daima yade masuro ve nezih görüyorum. ~ül ya~rağında.n daha hassas tenini 
t..,yatidir ki hatta birleşen erkekle ka- temkınlı hareket ederler. Sen ya hislerine kurban oluyorsun. Ya orselemıyecek ıpekli kumaşlar ve ne-

fis vücudünün hararetini kaybettir -
miyecek nadir kürklerdir. Cüzel bir 
kadın kolu çıplak hali ile şüphesiz ge
ne güzeldir. Fakat bu bill ür gibi kola 
pırlanta serpilmiş bir bilezik takılırsa 
daha güzel görünmez mi} 

En sade zevk sahibi bir insan bile 
bahçesinden kopardığı bir çiçeği kaya· 
cak şık bir vazo arar. Pembe bir gonca 
gülü kahve fincanına konmuş göriir
sek acırsın, bunu yapan zevksize de 
gülersin değil mi? Bu pek tabiidir. O 
halde tabiatİn gülünden çok güzel olan 
bir kadını mesela basma entari ve şa
yak hırka içinde hapsetmeyi doğru bu
lur musun? 

Işte bunları düşünmek lazım. Sevgi 
heyecan, gönül sızıları, bütün bunlar 
gelir geçer şeylerdir. fzdivaçta edebi
yat olmaz. İnsan hislerile değil kafa -
sile yaşamalı. Bunu yapmaz da hislere-, 
heyecana kapılırsa hayalinde kurduğu 
kişaneler pek çabuk altüst olur. 

Sana çok rica ederim Nilüfer ... Ken· 
dine hakim ol. Hislerine kapılma, ha
tırına getirme ki seni bu nişandan vaz 
geçirmekten menfaatim vardır. Hayır, 
seni sevmediğimi, senin için cJ,üşünce
lerirn olmadığım inkar edecek değilim. 
Fakat her şeyden evvel senin mes'ut 
olmanı isterim. Gönül istiyor ki sen 
zengin ve mes'ut bir hayata kavu~asın. 
Çünkü buna layıksın. Mutlak benim 
olmanı isternekten ziyade mes'ut ol· 
manı isterim. Bugün yürüdüğün yol 
tehlikelidir. Sana hiç bir şey va d et -
mez ve edemez. 

(Arkası var) 

• 
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.----------11 ittihad ve Terakkide on sene 
- On ü~üncU kısım No. tl Hikayeler ı"' - . ' 

MOTAREKE GÜNLERi DE iTTiHAD VE TERAKKi 
Şakadan intihar Yazan: Eski Tanin Başmuharrlrl Muhittin Birgen 

Çeviren: Faik Berçmeıı 

Talit Paşa : "Bizim için acı da olsa 
• 

Yazan~ Michel Corda7, 

hakikat budu • Ittihat ve T erakkiyi 
kongreye teslim edeceğ · z! , dedi. 

Gazetenin sahibi olan Mithat da bu fi. 
kirdedir.Şu halde şimdilik Tanini ka· 
patmak lazım geliyor. Sonra, bakalH~& 
V.\lkuat ne gösterir} 

Bu sırada gözler bana çevrildi. 
Doktor Nazım, kızgın kızgın: 
- Korkuyorsun, Muhittin 1 
Dedi. 

Korkmak değil, utanmakl 

karşı en büyük mes'uliyeti asıl o za • 
man üzerimize almış olacağız. Ittihat 
ve Terakki içinde öyle insanlar var ki 
hiç ses çıkarmadan, tam bir kalb hulu· 
eu içinde ve sadakatle senelerdenberi 
bizim arkamızdan yürüdüler. Bunla • 
rın içinde pek çoğu bizim arada bir ha· 
talarımızı gördüler, ağızlarını açmadı· 
lar. Bir kısmı da var ki, bizim yaptık
larımızı hiç beğenmediideri için bir 
kenara çekilip uzakta durdular4 fakat, 
namussuzluğun, irticaın, ecnebi uşak· 
lığının ekmeğine yağ sürmemek için 
sabredip ağızlarını açmadılar. Ittihat 
ve Terakki içinde bir hay lı mü ra i ve 
ahlaksız bulunduğunu da, maa1esef, 
tecrübelerle gördük. Bunlara karşı ben 
kendim hiç bir mes'uliyet hissetmiye· 
bilirim. Fakat, ötekilere karşı benim 
vicdanıının üstünde ağır bir yük var
dır. Ben bu yükü bundan fazla taşıya· 

Korkmak 1 Bütün insanlar gibi, kor 
kulacak bir vaziyette elbet ben de kor• 
karım. Fakat, bu defa korkulacak bir 
şey yok: (Arkası var) Saat gecenin onuydu. M. Griset, J Göz yaŞları dinmeden devam edi:vor .. 
...... ::· .. : ... ··::-·······-··· .. :······ .. •••• ........ - · çalışma odasından yatak odasma geç • -Ah! Chan1:el! Bu çok müthiş .. Çok 
Duşunulecek bır mesele. rneğe hazırlanırken birden kulağına te· müthi~ .. Hakikati görmeliydim.. Evef, 
Küçük kazançların laşlı ayak sesleri geldi. Bir saniye son- gururuınla hodgfı.mlığım onu öldürdÜr 
V ük·· ·· h ffletmek ra u~ak yanında arnele k.llıklı birisile Bu sırada otomobil köşkün kapıslllt' 
l ' unu a ı kapıda göründü. da durmuştu. Doktor dostunu bu halde 

(Ba§tarafı 2 inci sayfada) Her ikisi te1a~lıydılar. Adam sık sık yalnız bırakmak istemedi .. 
tenilmesi en makul ve hem millet, hem nefes alarak kasketini çıkarıp: Salonda, M. Griset gene inJ.emeğe 
de devlet için faydalı olan şey şudur: _ Affeders.iniz mösyö, dedi. Beni sa· başladı: 

mamt 

Ben bu yükü taşıyarnam 
Talat paşa, bittabi aynen bu kelime· 

leri söylemiyordu. Fakat, «ben bu yü· İttihat ve Terakkinin son günlerinde 
kü bundan fazla taşıyarnam l)) kelim.. Sıııbistana sevkettiği kuvvetler le 
leri kulağımda duruyor ve Talat pa • Fransızları yenemiyen 
fallin bu sözleri söylerken, çehresin· 1\fare~l Von Mackenzçu 

dek!, kararını vermiş adamlara mah • Bizim için acı da olsa hakikat budur. 
·~s aziınkar ifade, gözümün önünde· 1 'h T ttı at ve erakkiyi kongreye teslim 
dir. . edeceğiz. 

Devam edıyor: B "zl d h n · 1 . . . . u so er avayı a etmı~ o uyor • 
- BizJm, artık, bır vazıfemız var: du Merkezı' .. · · d lttt'h 

B b h 
.• . .. d k l . · um um ı iÇin e, at ve 

u a settıgım samımı ve sa . ı ttı· Te.sakkinin oldu·u 'b' d • 
h ı k d

.. .. l ak B' . g IP ı evam etme 
atçı ara arşı .. urust 0 m · ıze ar· 6ine taraftar olanların, dün ak~amdan· 

bk onlara da soylemek, karar vermek beri tekrar uya 1 d ... nan son ısrar arını a 
vbe !ap~dak ~mkBeanlarıknı vd~rmhekbm-::c· Talat paşa yenmişti. 
urıyetm eyız. n, en ı esa ıma, Artık lttı'h t T kk' · · 'k . , a ve era ının 1sb . 

kararımı venn:ış bu1unuyorum. Kon· hali kongreye b ak 1 1 d · .. 1 · . . ır ı mış o uyor u. 
are yı çagırıp ttıhat ve T erakkıyı, ser• D ok to N r azım: 

bestçe, kongrenin eline teslim etmek p k"l" .. 1 1 .. 1 1 · .. .. 1 'h - e a a, oy e o sun, oy e yapa ım. 
lazımdır. Biz artık çürüduk. ttı at ve Fak t b b f'k' d d -·ı· . a , en u ı ır e egı ım. 

T erakkiyi, şimdi onun yenı unsurla· D d' Bah tt' ş k' e ı. ae ın a ır; 

rma bırakmamız lazım. Bu yeni un - _Ya Tanin} 
aur, kongre esnasında beni tutup dar- D d' T l"t d' e ı. a a paşa cevap ver ı · 
ag" acına assa dahi, ben mührü onların T · h kk d M'th t ş' k - arun a ın a ı a .. ·· 
eline teslim etmek fikrinde musırrım t il d" .. d'' k M h'tt' uBru . . . . . . .. e ayrıca uşun u . u ı ın, (( e· 
Tavsıye ederım, sız de benım gıbı du· nim artık İttihat ve Terakki narnma 
~ününüz. halka söyliyecek sözüm kalmamıştırı> 

Ittihat ve Terakkinin tarihine karşı diyor. Ben ona hak veriyorum. Nete· 
kendimizi mes'uliyetten ancak bu su· kim, bugün için benim de kalmamıştır. 
retle kurtarmış olabiliriz. - ' " · • ·- ~ -

.!alat paşa bu sözleri s?yle~ip ?.iti:-ıRA (1)~0 
dıgı zaman, salonda derın bır sukut U ~ 
hasıl oluyor. Bu sözler, çok doğru ve 
ayni zamanda samimi ve müessirdir. 
Iki doktor da sükut ediyorlar. Belli ki Bu günkü Program 
onlann üzerinde de tesir etmiştir. Şim- 29 - ıuart - 1937 - Pazartest 

di, bu sahneyi hatırlarken düşünüyo· iSTANBUL 

küçük kazançlann aşağı mertebele- hil memuru yolladı. Bir !bedbaht in • -Ondan başka kimsem yaktu. Her 
rindeki yükü hafifletmek, mesela, otuz tihar etti de.. şeyim onun içindi. Onu, kimle olursır 
liraya kadar olan kazançlardan hiç bir M. Griset onun sözünü keserclt ba • o'lsun evlenmeğe bırakmalıydım. Sen 
şey almamak, hiç olmazsa yüz liraya ğırdı: bu muallimeyi tanıyor muydun? 
kadar olan aylık ve ücretierin yükünü _Oğlum mu yoksa? Doktor başile evet i§~reti y~ptı. Ba• 
derece derece hafifletmek. Bugün ek· Amele kılıklı adam başını eğerek ce· ba gene şaşkın şaşkın soylendi: 
ser amele, yirmi liraya kadar çalışıyor. vap verdi: - Griset'nin oğluna layık değildiıı 
Ondan sonra, c:kazancımın üst tarafmı _ Evet mösyö .. Barajın yanında bir diye düşünüyordum. Çok fakir bir kı:z. 
devlet alacak, ne diye çalışayım?» dü· saat evvel kendini suya attı.. dı. Afrı, 1htiyar deli! Ben, işe amelelıkle 
şüncesile çalı~yor. Faraza maden, Baıba ıztıraplı ve hıçkırıklı bir sesle başlamadım mı? Acı günler, mazi ça· 
fabrika ve atölye arnelelerinde ben bu in1-edi: buk unutuluyor .. Cesetlerini bulup on• 
hali ekseriya görüyorum. Bu yüzden _Öldü mü? lardan af dilemek istiyorum. Acaba 
ekscriya işçi bulmakta müşkülfıt çekil· _ Evet mösyö .. Ne onun, ne de mu· beni, hıçkırıklarımı duyarlar mı? Klın 
diğini de bir çok yerlerde tesbit etmek allimenin cesetleri bulunmadı.. bilir .. 
kabildir. Esasen, bugünkü hayat'ta o- _Ne? o da mı beraberdi? M. Griset, yorgunluktan elbiS'esile 
tuz lira kazanç, fakir sınıflar için ne- _ Evet mösyö beraber intihar etti .. bir kanapenin üstünde kıvnlmış ka1 ;. 
dir ki bundan da vergi alınmak haklı ler... mıştı. Uykusunda, kabuslu rüyalar gör· 
olsun. Bu merte'benin yükü kaldırıl· M. Griset güçlükle bir nefes aldı; al- dü. Bu rüyalar içinde hep oğlunu gö • 
malıdır. Ondan sonra da yukarıya, yüz nını çatıatacak gibi sıkıyordu .. Lakin rüyordu. 
liraya doğru gidildikçe derece derece çabucak kendini topladı ve u~ağa: Gözlerini açtığı zaman hala bu rü • 
bu yük hafifletilebilir. Bu suretle es· _ Hemen otomdbili.. Doktor Chan • yaların tesiri altındaydı. Sanki oğlu 
kiden zaruret sevkile konulmuş olan teli de uyandınn, dedi. gelmiş gülerek ona bakıyordu. M. Gri• 
ağır nisbetler ortadan kalkmı~ olacak- On dakika sonra otomobil baraja set birdenbire korkuyla fırladı. Evet 
tır. doğru hareket ediyordu. uyumuyar w! rüya görmüyordu. Kar • * M. Griset bir senedenberi bütün şısında dipdiri olarak oğlu Etienne du;. 

Devlet, böyle bir ameliye ile çok bir kuvvetile ve nüfuzile oğlunun bu mu- ruyordu. 
~ey kay!bedecek de değildir. Bir elden aHirneyle evlenmesine karşı koymuş - - J?tienne!. 
verdiği paranın mühim bir kısmını ö- tu. Kendisi sanayi sahasında yüksel • Delikanlı babasını kucaklıyarak: 
bür elden tekrar alacaktır. Şu suretle: mi.ş ve çok zenginleşmişti. Bütün varı , -Evet, .benim baba! d~ye cevap verdi. 
Küçük kazançlılar, ellerindeki parayı yoğu oğlu içindi. ogıundan başka kim- M. Grıset uzun dakıkalardan sonra 
mütemadiyen piyasaya vereceklerdir. sesi yoktu. Kansı çoktan ölmüştü. kendine gelebildi. Hangi mucizeyle bu 
Bunun da eksensini mamul eşya mü- Her yaz, bir kaç hafta dinleıutıek ü· basü~adelınevt vu~u bulmuştu? . 
bayaasma tahsis edeceklerinden evve- zere oğlu Etienne'le beraber buraya Etıenne rneseleyı anlattı: eBu ışi 
la bu eşyadan devletin almı§ olduğu gelirler ve çok sakin bir hayat geçirir- ma~us, ~a~ayı yumu~atmak ve yola 
muamele vergisi artacaktır. Ayni z.a· le.rrli. Baba, oğlu için muhteşem bir is- getirmek ıçın yapmışlardı. Kıyıda ge • 
manda falbrikaların kazancı da arta- tild>al hazırlıyordu. Onun bir !köy mu-- zirunek suretile, evvela, sahil memu-. 
caktır ki bu da devlet için kar demek· a11imesile evlenmesine nasıl razı ola • runun nazarı dikkatini celbe uğraşmış .. 
tir. bilirdi? lar ve karanlık 'basınca o şapkasını, 

Ondan sonra piyasaya daha fazla ha- Otomobil durdu. Barajın gürültüsü sevgilisi ıeşarpını sahilde bırakarak 
reket gelerek dahili piyasada hareket gecenin içinde uğulduyordu. Yeniden kendilerini suya atmışlardı; ayni za -
artacak, bu da kazanç vergilerinde bir yapılan bütün araştırmalar boşa çıktı.. manda da bağırmışlard.ı. Delikanlı iyi 
yükselme yapacaktır. Neticede devlet Cesetler gene bulunmadı. bir yüzgeç olduğu için, sevgilisini tUı-
bir elle verdiğini öbür elle almış ola· Sahil memuru bu acıldı hadiscyi şöy. tarak hemen karşı tarafa geçmişti. O .. 

rum: Eğer bu memlekette her posta Ötle ne~riyatı: 12.30: PIA.kla Tilrk muslkhı. 12.50: HAradl& 
caktır. le na'kletti: İki genç saat sekize doğru rada, ~ç yüz metre ö~e otları~ için· 

Fakat, böyle bile olmasa, yalnız dev görünmüşler .. Önce, sahil boyunca ge- d.e elbıseler bulunan bır otomobil bek-
ve telgraf memuru böyle duymuş, ve ıs,os: Muhtelif plftk neşrlvatı. 
böyle söylemiş olsaydı elbet Türkiye- Akşam NeşTiyatı: 
nin manzarası büsbütün başka türlü 18·30

= PUı~a dans musllrlsl. 19.30: Çocuk-
lııra masal: I. Gallb Arcan. 20: Rt!at ve ar-

olurdu. Hiç şüphe yok, bütün zaafla- kadruılan tarafından Türk musikls1 ve halk 
rına, bütün ilimsizliğine rağmen, Ta· şarkıları. 20.30; Ömer Rıza taratından arab-
1at paşa zeki, güzel düşünebilir ve te- ca söylev. 20·45 : Safiye ve arkadaşları ta -

rafından TÜrk muslklsi ve halk şarkıları. 
miz kalhli bir adamdı. Saı>t ftyarı. 21.15: Şehir Tiyatrosu dram 

kısmı (samson DalUa). 22.15: AJans ve bor
sa haberleri. 22.30: Plakla sololar, opera ve 
opcret parçaları. Ittihat ve Terakkiyi kongreye 

teslim edeceğiz! 
Biraz sükuttan sonra topçu Rıza bey 

aor.du: 
- Ya kongre Ittihat ve Terakkinin 

*nini de değiştirirse1 
T.ıılat paşa cevap verdi: 
-Ne isterse yapar. Bir vakitler İt

tihat ve Terakkinin sahipleri, Selanik· 
te, Manastırtla, bütün Makedonyada 
gizli çalışan insanlardı, bizlerdik. O 
zamandanberi Ittihat ve Terakki bizim 
olmaktan çıkmıştır. Kongrenindir. 
Kongre ne isterse onu yapar. Bizim ar
tık, hiç bir şey üzerinde musırran ileri· 
ye fjkir sürmemiz bile caiz değildir. 

Yarın ki Program 
30 1\lart 937 : Salı 

iSTANBUL 
Öile neşriyatı: 
12,30: PIA.kla Türk muslklsL 12~0: Hava

dls, 13,05 Muhtelif Pllik neşrlyatı. 
Atqam neşrly:ıtı: 
17: İnk11€Lp dersleri: Üniversiteden nak _ 

len Yusuf Kemal Tenglrşenk, 18,30: PHi.kla 
dans muslklsi. 19,30; Eminönü Halkevi neş
riyat kolu nıı.rnına Bay Nusret Sefa (Yenı 
çıkan eser ler) ,20: Belma ve arkad8,1Jları ta
rafınd~n Türk muslklsl ve halk şarkıları, 
20,30: ömer Rıza tarafından arapça söylev, 
20,45: Cemal Kfunll ve arkadaşlan tarafın
dan Türk musildsi ve halk şarkıları: snat 
ftyan, 21,15: Şehir Tiyatrosu oper~t kısmı 
(Lüks Hayatın 3 üncü perdesi), 22,15: Ajans 
ve borsa h:ı.berlerJ, 22,30: Pllikla sololar, ope
ra ve operet parçaları. 

letin verdiği sözü tutması, küçük ka· zinmi~ler. Memur onları gözlerile ta • lıyord.u: . . . . . . 
zançlı insanlann, amelelerin, arnele gi.. kip et.mi...ctti. Karanlık basar basmaz, ba- ~ece~ı cı~ard~kı bır mısafirhanede 
bi kazanan memurların hayatlarının rajın homurtusuna rağmen bir çığlık geçınnışlerdı. Etıenne, bunları .anlat • 
biraz ıslalu ve nihayet bilhassa dahili duymuş ve lroş:mu.ştu. Sahilde bir er • tıktan sonra daha yumu~ak bır sesle 
piyasayı kuvvetle harekete getirme gi· kek şapkasile bir kadın eşarpı duruyor· devam etti: 
bi sebepler uğrunda bir fedakarlık du. Onlar da iyi aramış1ardı amma ce. -Bana darılına lba'ba! Seni merha" 
yapmak, hiç de mühim bir .şey değil- setleri bulamamı~hlar. mete gotirmek için başka çare kalma• 
dir. Her şey, ıbize bunda fayda bulun· Çamaçar doktorla M. Griset dön • mıştı. Kendi kendime .şöyle dü~ünmü§'" 
duğunu gösteriyor. rnek mec'buriyetinde kaldılar. tüm. Babam, benim ölümüme inana • 

İş nihayet bir hesap meselesidir: B~a. ad~ta çökmüştü. Yolda kırık rak, bana kar~ı göstermi~ olduğu mu • 
Millet Meclisinin iktısat ve müvazene bir sesle .ağlıyor ve hem de mırıldanı· halefetten ve mümanaattan pişman o· 
encümenleri bu hesabı kolaylıkla ya· yordu: lacak .. Ve kalbinin, vicdanının sesi, o· 
pa'bilirler. Yaptıktan sonra, bu satır- _ A'h! Şimdi anlıyorum. Bu felakete na, yanlış hareket ettiğini haykıracak .. 
lardaki fikri yabana atınıyacakları mu- sebep hep benim gururumdur. Muhi • Doktoru gördüm. Ve bu düşiincemde 
hakkaktır. Muhittin Birgen tirnin dedikodusundan ve tenkirlinden aldanmadığunı anladım. Benı affet.. Bi· 
-- çekindim .. Ayni zamanda tecrübcme ve zi affet baoba .. 

kllfltuı lmdııınt Şehir TfyatrosıJ mantığıma istinat ediyordum. Ne bu - M. Griset müşfik bir sesle sordu: 
$thir1l'yzı'trosu Tepebaşı dalalık! .. Hangi tecrübe? Hangi man • - O, nerede? 

dram kınıında tık? Elli ya~ında bir adam elbette ki - Kapının önünde .. Otomo'bilde. 
oyun yoktur. yirmi ya~ında bir delikanlı g~bi dü • - Hadi, çağır, buraya gelsin! 

- şünmez. Hakikatte onun mes'ut olma - Yarmki nushamızda: 
Fransız Uyatro:uı masına çalışıyordum demekti. Şimdi.. 

Gençrk cü.·· leri Operet kısmında Her şey bitti artık. . .A:h, benim küçük 
akşnm saat 20.30 da Etie-nne'im!. Ne kadar neşeli, ne kadar 
SA z _ CA z cazipti .. Seni •bir daha göremiyecek mi- Çeviren: F. V aral yim? ._ ___________ _ 



151 numarali şehit 
(Ertugrul faciasına karışan aşk macerası) 

Yazan t A. R. 

Japon Imparatoru hayatında ilk defa işittiği bu 
Türkçe sözleri büyük bir dikkatle dinlemiş ve din
lerk~n dudaklarında beliren tebessüm genişlemiştİ 

Yazan : Celal Cengiz 

Tanzer esirlerden birininsırtına basarak 
Sarayın müdürü, Türk amiralınaıdönmüş: 

takdim ec:Hlmiş .. sarayda bulunan, at- - Bu minimini askerlerin küçü 
ların ve arahaların kamilen emirlerine cük gözlerine dikkat ediyor musunuz~ 
arnade olduğu bildirilmişti. Hiç şüphe etmiyorum ki; bunlar dev 

bey az atından aşağıya atladı 
Şu anda Osman paşanın buradaki gibi bir ordunun üzerine atılmakta, " Ta?zer, kendisinin de vaktile. s~~t.e1: Bir geniş toprak yığınının yanında lpandı V~ dizlerinden öptü. 

mevkii, bir hükümdardan kat'iyen zerre kadar tereddüt etmezler ... Yakın ladakı mukadde~ ku.yudan su ıçtıgım durdu .. yerden bir taş kaldırdı .. dar bir - Haydi, şimdi kralın yanana çıka· 
farklı değilciL Sarayı dolduran o Sc\ - bir istikba1, Japon ordusuna parlcalt bir hatıriayarak genış bır nefes aldı. merdivenden yer altına inmeğe baş- J 1ım. 
kin, terbiyeli ve zeki memurlar, h ade- ik bal hazırlıyor. Fakat T anzerin sevinci çok sürme- ]adı. • * • 
meler, uşaklar, yalnız Osman pnşaya Demişti. di. Asunun söylediği bir kaç kelime Bir kaç adım indikten sonra, yer al· 
karşı değil. onun maiyetindeki Türk Türk heyetini, büyük ve müzevyen Tanzeri tekrar yese düşürmüştü. tından bir konuşma aksetti: 
neferlerine bi1e, son derecede hürmet bir salona almışlardı. Burada bulunan As u dedi ki: « - Tan zer sizinle anlaşmak isti-
ve tekrim göstermektelerdi. saray ve hükumet erkanile tanıştırmış· - (Mukaddes kuyu)dan su jçen yor. O, çok temiz kalbii ve merhametli 

Osman pa.şa bu saraya yerleştİk - lardı. her adamın ömrü uzun olmaz. Çünkü bir generaldir.» • 
ten sonra, imparatorun teşrifat nazırı Yarım saat sonra, kabul merasimi kuyunun bu mucizesi ancak yılm bir << - Canıma ve çocuklarıma el u· 
gelmi~. haşmetmeabın selamını getir- icra edilmişti. Evvela, saray erkanının gününde tecelli eder. O günü kimse zatmıyacağını nerden biliyorsun}>) 
mişti ... Büyük hükümdarıo huzurun- refakatinde olarak Osman paşa impa- ~lmez. Bu bir tesadüfe bağlıdır. Ba- (( - Bana söz verdi. Sizinle görüş· 
da icra olunacak merasimin, ayın on rator (Motso - Hito)nun huzuruna zan yaza, bazan kış mevsimine rast· rnek istiyor! Hemen sarayımza gidi -
üçüncü günü akşamı olacağını bildiy· girmiş .. Abdülhamidin iki mektubu lar. niz. Tanzer sizi ziyarete ~elecektirl.ı> 

''Akadhlar, Gudeanm buyruğu 
altanda yaşayacaklari, 

Asu yol gösterdi.. 
Tan zer heybetli muhariplerinia mu• 

hafazası altında saraydan içeriye air· 
di. 

Akad kralı, karısı ve çocuklarile 
başbaşa vermiş, Akad tahtının :Jallan• 
da oturuyordu. mişti. ile (murassa imtiyaz nişanı)nın al ka· Acaba Tanzer (ebedi hayat} su • Biraz sonra kral, karısı ve çocukları 

Osman pafa usulen bu merasime dife mahfazasını ve bu nişanın, gene yundan o mukaddes günde mi içmiş· yer altından çıktılar. (Arba YU) 

lftirak edecek olan Türk ümera ve za- al atlas kese içinde bulunan beratını, Asu muhariplerin yanına sakula • - ... "" -···-·------
bitanının ismini ha vi olan list ey i ver - haşmetmeaba takdim etmiş .. ve sonra; N ara ş yaşıyordu .. rak: 
mişti. Ve o zevatın T okyoya gelmesi, im paratorun bizzat gösterdiği arzu ü- Gözlerini açmıştı. - Işte, dedi, Akad kralı fimdi sara-
için Yokahamaya telgraf çekilmişti. zerine, Türkçe olarak bir nutuk söyle- O artık Tanzere karşı fena gözle yına gidiyor. Biriniz Tanzere koşsun 

Cuma günü sabahı, Ertuğrulun sü- mişti. bakmıyordu. ve kralın sarayında kendisini bekledi· 
varisi kaymakam Ali bey, muavini Ce- lmparator, hayatında ilk defa işit- « - Ben onun yerinde olsaydım, ğini söylesin. 
mil bey, ilcinci kaptan binbaşı Nuri tiği bu Türkçe sözleri, büyük bir dik- hasmımı yaralı olarak geçidin Öte ya- Muharipierden biri atına binerek 
bey, çarkçıbaşı miralay lbrahim, serta- kat le dinlemişti . Ve dinlerken de, du- nı nda bırakır giderdim. Cesedini kurt· Tan zere koştu. 
bib miralay Hüsnü bey, büyük ünifor· daklarında beliren tebessüm, gittikçe lar, yaban domuzları yerdi. Fakat, o - Kralı yer altından çıkardık, mel· 
malarını giymiş oldukları halde, Tok- genişlemişti. Anlaşılıyordu ki; Osman bana böyle yapmadı .. beni yaralı ola- la! Arkadaşlarım As u ~e birlikte kralı, 
Y.Qya gelmişlerdi. paşanın tatlı ve tannan bir ahenkle rak kucakladı .. şehre indirdi. Bundan karısını ve çocuklarını sarayına gö -

O gün, icra olunacak merasim bü ~ söylediği güzel Türkçe, ıi.mparator sonra hayatımı ona borçlu yum. Ona türdüler. Asu kendisine teminat verdi: 
tün Japon gazeteleri tarafından ilan Motso - Hitonun çok hoşuna gitmiş • ~~edi~en kardeş gözile ba~acağım .. ve 1 « Canınızdan emin olabilirsiniz hı 
edildiği Jçin, Tokyo halkının mühim ti. ıyıleşırsem, ulu tanrım şahıt olsun, ona dedi. Şimdi kral sizi sarayda kabul e-
bir kısmı sokaklara dökülmüşler. ilk H sağ eli gibi faydalı olmağa çalışaca - decek .. görüşeceksinizl 

aşmetmeap; Osman paşanın out-
defa o1arak gördükleri Türkleri, derin k J ğım l ı) Tanzer yerinden fırladı .• una, apon lisanile cevap vermiş; 
bir hayretle temaşa etmişlerdi. 0 ı Demişti. ,. Kendi kendine: - sman paşaya, ngiJizçe olarak 

Progw ram mucibince; evvela torpido Tan zer şehir muhafızını üç bin kişi- B' d b verilen tercümesine nazaran: - ır rüya için e ucaladığımı his· 
11ıuallimi Reşat bey, (Abdülhamid)in lik bir ordu ile Akad kralının peşinden sediyorum. 
hediyelerini saraya götürmüş ; im pa· - Hükumetim ile hükumetiniz a- göndermişti. 
ratorun hazineihassa nazırına teslim rasında başlıyan dostluk münasebet- Sumer muharipleri geçidi sarmışlar· Diye söylenerek beyaz atma bindi.. 

ı · · d yanına muhafız1arını ve değerli muha-
etmişti. Yalnız, ha.şmetmeaba takdim . erının gün en güne artmasını temen- dı. · d · B B riplerinden bir çoğunu alarak, ııehrin 
edilecek nişan gönderilmemişti. Bu - nı e enm. u münasehet ve muhab· u sırada Naraşı tedavi eden Asu· T 

b k 
doğu kapısına bakan meydandaki A-

nu, Osman paşa bizzat takdim ede • et arttı ça, benim memnuniyetim de lardan biri Tanzerin yanına geldi: 
c~kti . tezayüt edecektir ... Hükümdarınız ta- - (Ölüm geçidi) ne gönderdiği :- iz kad sarayına gitti. 

f d Tanzere bu haberi veren ihtiyar A-
Akşama doğru, imparatorun sara • ra ın an gönderilen şu nişan ile rnek- ordu boş dönecek, mellal dedi. Çünkü, 

t ı b 
su, saray kapısında Sumerli kahrama-

yından gayet mükellef arabalar gel - up ar, enim için kıymetli bir hatıra peşinden koştuğunuz kral uzaklarda 
ı k 

nı bekliyordu. 
mi•ti. Üzeriellinde impar~tarun altın ~ aca tır. Gerek bunların ve gerek di: değil, burada, şehir içinde saklanmış-

Y • - k Tanzer esirlerden birinin sırtına ba-
armalarını taşıyan bu arabala ra, Os • ger ıymettar hediyelerin; şu anda tır. 

d
. Y k h ı· T b' d b ' b sara k yere atladı. Asu T anzerin dizle-

man paşa ile mihmandarı ve ığer o o ama ımanında Tüik sancağını anzer ır en ıre ir ateş parçası 
1 

rini öperek yalvarınağa ba•ladı: 
Türk heyeti erkanı binmiş er .. gene temevvüç ettiren bir gemi ile, bahusus gibi kızardı: Y · · b k - Sumer orduları bu büyük istiklal 
halkın coşkun alkışiarı arasında sara- sızın gi i şerefli bir Türk bahriye ku- - Şimdiye adar bunu benden ni-

d 
savaşından, yurdlarına muzaffer ola-

va gitmi•lerdi. man anı ile gönderilmesi beni son de- çin gizledin? k 
, y ra dönecektir, mel1al Akad kralı, Su-

Türk heyeti, saray kapısında bir aa- recede memnun etmiştir. Bundan do· Diye haykırdı. 
ı d 

mer kra1ına istediğiniz yıllık vergiyi 
keri bandosu ile, deniz ve kara asker- ayı a hükümdarımza sureti mahsu· As u: 

d b kk f lı verrneğe hazırdır. Ve bugu"nden itiba-
lerinden mürekkep müfrezeler tarafm- sa a ir teşe ür telgrafı gönderece • -Kralın i erinden korkuyordum .. ren Akad topraklarında Sumer yasası 
dan istikbal edilmişti. Bu istikbal me- ğim. Dün fillerin yaralanıp öldüğünü duy- h k 

D 
a im olacaktır. Kral, istediğiniz •ekil· 

rasimine, jmparatorun yaverlerinden emişti. dum. Korkum kalmadı .. size hakikati d Y e anlaşmaya hazırdır. Onun canına 
ve saray memur1arile zabitlerinden İmparatorun bu mukabil nutkunu söylerneğe mecbur oldum. dedi. ve karısının, çocuklarının kendi ya -
bir çokları da iştirak etmişti. .. Osman müteakip, salona Türk heyetı· gı'rmı'ııtı'. Tanzerin içini bir şüphe sarmıştı: d '~' nın an ayrılmamasını, kendisini sara· 
paşa ' bu ihtiram kıt'alarını teftiş ettik· Osman paşa; baııta Ertugwrulun su··varı'· Acaba Asu doğru mu söylüyordu~ d '~' yın a bırakınanızı bütün Akadlılar 
ten sonra, saraya girilmişti. O tarihte, si, kaymakam Ali bey oldug~ u halde Yoksa T anzeri yeni bir tuzağa mı d ü-k] d' narnma sizden dilerneğe geldim. Akad 
Japon ordusu henüz tekemmül dev - bu zevatı birer birer haşmetmeaba tak- şürece er ı~ ülkesi ve Akad ordusu bundan sonra, 
resine vasıl olmamakla beraber, ihti- dim etmişti. Tanzer ihtiyatlı davrandı.. k büyü Sumer kralı Gudeanm buyruğu 
ram kıt'aları efradının ciddiyet ve in- Bu merasim, .bu suretle hitama er _ Asunun yanına sadık adamlarından altında yaşayacaktır. 

Okslreaıere 

KANZUK 
Okslrlk tarall• 

Göğiis nezlelerile had v• miia -
min kasabat iltihablarmda, zatilJ'.. 
ree, zatülcenp ve boğmaca öbii • 
rüklerinde çok faydalı bu iliçbr. 
Göğüsleri zayıf olanlara BJI'IQ 
tavsiye olunur. 
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E. 6 49 9 21 u - 1 82 
z. 12 19 15 51 18 30 20 Ol tizamı Türk heyetininnazarı dikkatini mişti. Osman paşa ile diğer Türk hey- bir kaç kişi verdi. Asuya döndü: Asu tekrar Tanzerin ayaklarına ka-

celbetmi~L Hatta Osman paşa, he~- eti, imparator Motso - Hitoyu askerce ~ Haydi, kralın nereye gi~endiğ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
canını zaptedemiyerek; arkadaşlarına selamladıktan sonra, salonu terketmiş.' ni bu adamlarıma göster. Ondan ötesi- Akay İşletmesinden •. 
-- · · · ·~· · · · · · · ••·•• · ·- • · ~ · · · ·----lıerdi. ni bana bırak.! 

Bir Doktorun lmparatorun huzurundan çıkar çık- Asu muhariplerle birlikte Tanzerin 1 - Yalova kaplıcalarmda intaab ikmal edilmekte olan oteliD alataP ....._ 

Gu
••nlük maz, saray teşrifat nazırı, Osman pa- yanından ayrıldı. Şehrin kenar mahal- yesile perdeleri için kapah uıf ile yapalan münakua neticesinde almaa -&i 

P t · k 1 1 1 · d b' · 1 (26.800) lira haddi itidalde ıörülmeditinden bu itin ihalesi açak ebiitme _.... 
azar esı şanın o una girmiş; heyecan irinde e erın en ırıne saptı ar. 

N 
b Y 1 1 tile Japılmasana karar verilmit ve eksiltıneye ittirak tartı tahlif edilmittir. 

otlarindan (*) ulunan Türk amiralını, diğer bir sa- Asu ya an söy ememişti.. 2 - Muvakkat teminat --L--da JUila miktardan ....... olarak b• taliW. ... 
lona davet etmiııti. --~-- · · · · ·- - ·----· 

7
...... ~·· Ö "Ü T lif edeceii fiahn yüzde .,edi buçujudur. 

'1/ ller Japon medeniyetinin bütün zara - Nöb l l 3 - Eksiitme 1/ Niaan/1937 taribii pertembe ıünü saat 16 da ......,_.. 
- 1 - fet ve haşmetini gösteren bu salondaki e Ç 17 de bittiği takdirde 17 de karar verilecektir. Eksiitme Karaköyde lct.. ...... 

- Gebe bir kadının hlddetlenmesl ç0- !: manzara, Osman paşanın kalbine, bir Eczaneler kezinde Şefler Encümenincle Japalacakbr. 
cu~n sinlrll olmasını in tae eder. ı • k d h h - lliddetll ve meraklı zamanlarda an- ı at a a eyecan vermişti. Çünkü bu Bu ıece nöbetçi olan eczaneler funlardır: 4 - Şartnaıne, ketif ve resimleri aörmek ve mülemmim maliımat almalı ide-

neler süt Yermemelldlrler. tlsalonda da, Japonyanın kıymetli ıın - istanbul cihetindekiler: yenierin idare levazım tefliiine müracaatlan. (1655) 
- Bir çok vnildeler vardır ki şefkat his- ı paratoriçesi ( Haroko ) bulunmakta Aksarayda: <Şeref). Beyazıtta: (Asador). İ --

leri Iüzumundıın fazla oldu~undan idi. Fcnerde: (VItall). Şehremlnlnde: (Ham- stanbul Orman Baamüdftrlüğünden: 
çocuklarm Jrorşı zayıf davranırlar, ı ı di). Karagümrükte: (Kemal). samatya- Y 
ve onları sinirli etmek sııbcblerint mparatorun ]apon müşirlerine da: (TeofUos) . Şehzadebaşında : (Asal). 1 - Ziraat Vekaleti besabma tarlnamesindeki terait dairesinde ve bu ve iplal• 
kendileri hazırlarlar.. mahsus resmi üniforma ile bulunma- Eyüpte: (Arif Beşlr). Emlnönünde: (Sa- nümune veçhile çift sahbla dört buçuk metre kutrunda SO adet mabruti çadır ka-

- Çocuklarla lüzumundan fazla me~ -
1
! sına mukabil, imparatoriçe, gayet kıy· llh Necati>. Küçükpazarda: <Hulüsl). palı zarf usulile münakasa.,a vazedilmittir. 

gul olundukca onların asabiliğl ar - b. Ib Alemdıırda: (Sırrı Asım>. Bakırköyünde: Ç d 1 'b 1 arib' d . 'b b' fı d ı· ed''---! mettar ır e ise giymişti. Genç inıpa· <Merkez). 2 - a ır arm ı a e t ın en ıh aren a ay zar n a tes ım IUJRR pdbr. 

_ ~~utun orkeslne mukabele etmek ratoriçe, etrafında bulunan damdö _ Beyotıu cihetlndekiler: 3 - Ilan 20 gün müddetle 27/ Mart/ 937 taribinden 15/ Niaan/937 taribiDe 
do~ deb>ildlr. Çünkü hlddet slnlr nörlerine nazaran, henüz yeni yetişen Tünelbaşında: <Matkovlç). Yüksekkaldı- kadardır. Yevmi ihale 15/Niar.n/ 937 taribine müsadif pertembe ıününde Ormaa 
tutmasına benzer. b' k b rımda : (Vingopulo). Oalatada: <Mer - Müdüriyelinde mütqekkil Komisyon marifetile saat IS de lcra edilecektir. 

_ SlnJrlUer bol meyva yemelldlrler. 1 ır ıza enzernekte idi. Gayet ciddi kez>. Takslmde: <Kemal - Rebull. Şloll- 4 - ÇadU"Iann mubammen bedeline aöre muvakkat teminat akçesi 162 lira 
ve vakur olduğu, pek aşikar olmakla de: <Pertev>. Beşlktafta: (Nal! Halid>. 

( •) Bu saotlan kesJp saldayınız, ·yallat ı be b 'lk d f I L Botazlçl n Adalarcla: 50 kuruttan ~ettir. Talip olanlarm ihale taribinden bir saat evvel arttirma ve ek-
•ir aU.iıM yapqill'ıp kollekslyoa 7&PIIl1L ı ra er, 1 e 8 0 ara~ bir Türk gör- Üaküdarda: (İttıhat). SanJerde: (Asaf). ailtme kanununa tevfikaa ilııtilu vetiıkasa ve iatitaat aıaliJe mektubuna ..W. ile 
B•k•nb saaaaa1nada ba ao&lar .a tlokı. rnek, imparatoriçeye de hafif bir he- Büyütadada: <llnuıl Rıza). Heybellde: urflarmı komia,.oaa t..- .._eleri w bundaa aoara verilecek ..,_ kMii .til-

_;.cı_b_i_1_... __ UUD __ ,... __ •_0_1r_. ____ ...J yecan vermif... (Arkası var) '-•<B••-•-.>.-· -----------11 ..U,.eceiL «1722a 



29 Mart SON POSTA Sayfa 11 
~ 

/zmir Masevileri Özür 

T eşkilitı Esasiye Kanunu " Son Posta, nın 
Suriye mektupları ~u··rı.çe koı uşn ıya D ün münderecatımızın çokluw dan 

H l 1 İstanbul t icaret ve zahirc borsası pa• 
( Baştarafı 1 inci sayfada) A d • t •t 

Millet Meclisinde 
etrafında yapılan 

kanunun bazı maddelerinin tadili 
müzakereleri aynen neşrediyoruz 

n IÇ l er ra borsasına ait cedveli koyamadık. O· 
sıralandı, Türkçe olarak cüç - dört .. sı-fır • beş • beşlt diye serlevha yapıldı. (Baştarafı 1 inci sayiada) kuyucularımızın ihtiyaçlal'mı yerine 

- o - r·ı 
Bu cemiyet Türkiyede vaktile ku- Türk yurdunu düşman istilasından getirmek için 2 7 mart cumartesi ced· 

ı k Am 
"k d k" K K K. kurtaran bu··yu""k şef Atatürk'ün sıhha· vetini bugün koyuyoruz. 

Dünya için en iyl yapılan kanunlar bugün ı Türk milletınin tarih Içerisinde ve dünya- ru muş, tıp ı erı a a ı · · ce· 
kütuphane camekfullannda tozlarla örtülü- nın bu hallnde yapacaı:ı çok daha büyi.ik iş- miyeti ( 1) gibi teşkilatı varmış. _Yeral .. ti, Türkiye Cumhuriyetinin muvaffa· 
dür. Ne mükemmel sistemler vardır ki hiç ler vardır. Şu veya bu hayal ve mefhumu tında toplanma yerleri varmış. Azaları kiyeti hakkında duada bulundu. 
bir tatbik sahası ve 1mkfun bulamamıştır. mücerredln peşinden koşacak ne vaktimiz arasında, bil1birlerini tammak için bir Bundan sonra kürsüye çıkan hatip 
En ıyı kanunlar maddeleri en iyi olan kanun- var, ne de koşturacak 1nsanlanmız vardır. l B 
lar deRlldlr. Mlllcte en iyi uygun olan kanun- Biz tek blr dilek, tek blr ideal tçln, yanı takım işaretleri bu uouyormuıı. u, diş doktoru Hayim, dindaşlarım, diye 
dur. (Alkışlar) ve Millet Meclislerinin en bü- memleketin seifı.metl, bu mllletin refah ve sa- meşrutiyetin ilk zamanlarında kurul- söze başlıyarak gür sesiyle ve çok be
yük vazıresl millellere en muvafık gelen ka- adeli ve alemin huzuru için kütle h::ılinde muş siyasi bir terhip, korkutma teşki- liğ bir türkce ile Musevi Türklerini iç· 
nunları yapmaktır ve bizim Meclisimiz de çahşmıya mecburuz. Tuttuğumuz yol budur. latı imiş. İşte, bu korkunç te~kilat, ge
böyle yapmıştır MUlet Meclisleri bir takım Atatürk'ün bize gösterdl~t yol budur. <Bra- çen sene yeniden faaliyete geçrneğe ten gelen bir samirniyetle daima her 
rııozoflann ve hukukçulann mahalli lçttmıı.ı vo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar). f . ed yerde türkce konuşmıya, Türk) ültü· değildir. Millet Meclisleri günün ihtıyaçla- BAŞKAN - Kifayetı müzakere hakkında karar vermiş ve şimdi aaıiyett ir. 

S 
,.,. S · · h t f d b rünü benimsiyerek Türk yurdu içinde 

lanndan hayatın zaruretıerlnden aldıkları muhtelif takrlrler vardır. Kifayet.ı müznke- ancaA·~a, urıyenın er ara ın a u 
llham üzerine mUletln lnklşafı için en iyi reyi kabul edenler ... Etmlyenler ... Kabul e- cemiyet mensupları dolaŞlyorlar! Hat- nafi birer uzuv olmıya davet etti. l 1 

kanunu yapmakla mükelleftir ve bizim Bü-ı dllmişllr. ta, gazete bunların bir de resimlerini Bu sözler samimi şekilde karşılana- ı 
yük Millet Mccl\simlz de doğduğu günden Maddelere geçilmesini kabul edenler... koyuyor; reisieri Asım (paşa) nın hu- rak türkce bilenlerin bilmiyenlere mü_-1 
bugÜne kadar böyle kanunlar yapmıştır. Ve 

1 
Etmiyenlcr ... Knbul edilmiştir. 1 

Türkiyeyl ooyle kurtarmıştır. (Alkışlar bm- Teşkilatı Esao;iye Kanununını barı zurunda bir tahlif, and içme merasimi: temadi şekilde telkinatta bulunmaları l 
vo sesleri). m:uldelerinin df'~i tilrimesine dair Kötü bir ressam elile yapıimış bir re- na karar verildi. Türk Musevileri hep 1 

Toprak Kanunu, çiftçiye toprak vermek kanun teklifi sim. Bir masa, etrafında, altı yedı k~i, birden Türk kültürünü benimserniye 1 

k:ınuhu, çok isterdim ki benim dairei 1nti- Madde ı - Teşkilfi.tı Esasiye Kanununun hani tozlu çuvallar tasıyan arneleler d . t"l 
::::: :ı~~ı~:~:rn~~~~;'l::m ;.~~~ş;'ü~~ i~~~~~~~desl aşağıda yazılı şekilde de!ılş- başlarını ve enselerini toz ve toprakırın ann ı,~~ er. , .. , t u i 

.. 1" ü T- ki 1 tl h i ... 1 h 1 sakınmak ı"çın· b"ır adi çuvala !-ukulete l 8 nan .li lS8 nOnSeg 
Koylüsfınün çe'·tl ,1, toprakmz Turk kcı~· us - ur ye Dev e , Cum ur ye...,. , n kçı, 
nün çektı~ı ızurabı, bilhassa kendt daireı devletçi, lftlk ve inkıliibçıdır. Resmi dül şekli vererek başlarına geçir:rler, bu islanbıılda toplanacall 
lntlhabiycmlzde benim kadar o da görmüş- Türkrcdlr. Makarrl Ankara şehridlr. resimlerde de başiara öylt! bır çuval ı 
tür. Nitekim, topraksızlı~ın dellll olurak BAŞKAN - MD.dde hakkında mütaıea geçirilmiş, karşılarında da cemiyetin (Haştarafı 1 inci sayfada) 

~stanbul Borsası kapanış 

fiatları 27-3 - 1937 
PARALAR 

Alı') S atı~ 
ı Sterlin 613.00 618.•)\) 

ı Dolar 1::'4,75 124,15 

20 Fransız Fr. 111.00 llS,O'l 

20 Lin>!. 120, 125. 
20 Belçika Fr. ro. 84. 
20 Drahml 18.00 22.0) 

20 İsviçre Fr. 565. 575. 
20 Leva 2\). 23. 
ı Fllorln 63. 66, 

20 Çek kuronu 70. 75. . 
ı Avusturya SL 20.00 23.00 
ı Mark 25. 28. 

ı Zlotl 20. 22. 
ı Pengü 21, 23. 

20 Lev 11.00 14.00 
20 Dinar 50.25 50.25 

Ruble oo. 00, 

ı İsveç kuronu 30. 52. 

ı Türk altını 1040 1041 

ı Banknot Os. B. 2-.7, 248. 

1 

kendi çlftll~inl koylulere tevzl cttiğ\nl bu - var mı? ... Söz Şerif İlden'indlr. Konseyde verilen kararlara göre 1 
E

,.. k .. 
1 

b ŞERIF. ı·LDEN (K t i) M"' A a.vni kıyafetindeki reisi l~sıııı \pasa J! i 
roda kendisi soylemlşUr. ı;er, oy uye u - as amon - usaaue "ll 1 . d k" .. k İ><:te, bu Türkiveli K. K. K. adamları Balkan mı et en arasın a ı muştere 1·---------------.::..-------------1 
nu uzun v:ıdelerle vcyahut bedels!z olarak ederseniz buradan söyliyeyim. Encümendcn ~ .; l l k _ ç E K L E R vermişlerse. buradan kendilerine ·ılcnen te- blr kelime sornca~ım. şimdi Suriyede çalışıyorjar. ihraç mahsulleri bir elden iş eti ece l----------------·-------------1 
şckkür ederim. Demek ki topraksızlık lhtl - Maddede resrol dlll Türkçedir denntyor. Bunları yazan herif, bi":·az gayret tir. 
yacını kendisi de gormüş ve biz bu k::ınuhu Bu rest13i Akellmeslne. lüzum v~.r mı?. etse cdün akşam bunlar, bizim eve ge- Bu devrenin mesaisi heyeti umu • 
yapmadan daha evvel blze tekııddüm ede - TE..~KIL Tl ESASIYE ENCUMENI MAZ-rek Icabını yapmıştır. DATA MUIIARRİRİ KENAN ORER <Manl _ lip eya canını, ya Suriyeyil diye beni miyeleri itibarile daha evvelki içti • 

Arkadaşlar, Mu~la Vilayetinin Köyce!;tz sa) - Tekiifte buna dair bir ~ey yoktu eski tehdit ettiler!• diye<:ek! malarda elde edilmiş olan neticelerin 1 Kazası tamamlle çiftlik ağalarının elinde - maddede vardı, biz de aynen muhafaza et- Bunun g ibi bir masal da 'jUdur: İslahına taalluk etmiştir. Yakında ku - J 

dir. Hukumet konağı merkezı kazada bir lik. Ankarada 9l0 senesinde Fransızlar· B lk T" ~ r· ü · · rulmasını arzuladığımız a ·an ıca ~ 1 
çiftlik ağnsının tarlası Içindedir. Koy ıın n ŞERIF ILDEN <Kastamonl) - O halde la Ankara muahedesi aktedil:liği za· 
blr kanş toprae? yoktur, orada çalışır VI- bu kelimenın tayyını teklif ederim. . . . . ret Odaları ofisi mevzuuna da temas 
layettmizln dl<~"er kazalannda da hal böyle- BAŞKAN - TeşkilAtı Esasiye Kanunu - ' man, 0 sırada harıcıye vekıh olan Yu- ettik. Balkın Ticare t Odaları ofisi için j 
dir. Dalrel intıhabiyemlzln yarı çiftçlsl top~ nun, eski maddesinde vardır. Bu yalnız sızın su( K emal Bey, Fransız mnrahhası k raksızdır. Çalışnııynn :ıf:a otunır, köylü ç:ı - teklifiniz ve kanaatınizle değiştirllemez. Bu- F ranklin - Bouyon'un elini sıkmış ve Bükreşte bir kongre yapılması arar· 
lışır. Antnlyn da böyledir, Şark Vllayetlerl- n~n nnsıl defiiştlrllece~inl gene aynı kanun C;lde edilen neticeden dolayı k endisini laşmıştır.» 
miz <!e tamn.mUe boylcdir. gos~~lştir. " teb. ik ederken Türkçe olarak demiş ki.. Hasan Saka bu akşam ki tren ile An· 

Bu memleketin agrcrlerlnln ızUrabı bü - Şukru YAŞIN (Çanakkale) - Benim so- _ İn nallah akında Şamda görüşü- karaya gidecektir. 
yi.ık ve millı btr 1ztirabdır. Eğer bunu hallet.- züm esasa tanlluk eden bir şey değildir. .. 1 ş Y 

Londra 
Nev-York 
Paris 
Mll5.no 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterdanı 

Prng 
Vlyamı. 

Madrid 
Berlin 

Açılış Kapanış 
617,00 618.00 

0.19115 0,7902 
17.2375 17 .2•)75 
15,04 15,0162 
4.7050 4.6950 

68.5737 88.45 
S,4750 5,4692 

64.5056 64.4012 
1.4464 1.4440 

22.70 22,6634 
4.2334 4.2265 

11.4667 11.4482 
1.9692 1.96~0 
4.1734 4.1666 
4 •JU3 4.(}J50 

108.2658 108.09 
3-1.6840 84.6275 miyecek\ek, memleketımizde topraksız çırt- Maddenin yazılış tarzına aiddir. Teşkılfıtı ruz. Bu resim sizin mi? 

çiyl Cumhuriyetın ve ltıkılabm b.iyük nimet- Esasiye Kanunu birinci maddesinde rür - T abii, Fransız murahhası bu sözle
lerinden mahrum bırakmış olacağız. Jo:ğer klye bir Cumhuriyettır diyor ve 102 nci rin manasım anlamıyarak, teşekkür e· 
millet kendi topraklarında ekmtğine hakim maddesı de, devlet şeklinin Cumhuriyet ol- dereesine bır tavır almış ve orada ha
olmazsa ve bunu temin edemezsck yapılan duğuna dair olan birinci maddenin hiç bir .. . d'l · · şeylerin manası kalm:ız. vatnndıı.şuıı aç ve vechile tadil, tağyirlnln teklif dahi edlleml- zı!.', bu~unan ;!'u~_kler ıse ke~ 1 erını 
topraksız bırakıp şu veya bu mulıayyel lde - yeceğlnl tasrllı ediyor. Yani bu hükümle bl· gu.meı~ len guçlukle menedebılmışler. 
aller peşinde koşmak, kendini alrl:ıtmak de- rincl madde, bir ebedlyet iktlsab ediyor ve Bu sözlerden haberdar olan Gene
büyük seeiyenın asaletini goldere çıkardı!;ı- bu ebedlyeti de Teşkilatı Esasiye Kanunu ral Von Sanders, Dresdener, Neuste 
Cfi midir? Kendlırkdaşlarımızı ve bu ırkdaki tekeffül etmiş bulunuyor. Halbuki şi~dl Nac.hriohıten (2) gazetesinde yazdığı 

vnrşova 

Budape'te 
Bükreş 

Belgrnd 
Son Posta okuyucuları arasında ı Yokoh:ıma 

bir eğlence tertip e tti: Moskova 
Hergün şehrin bir semtinde kalaba-

1 
~-o-lm _____ . 

2.1186 2.1 140 
24.65 24.69 

S.l434 3.1383 

lık bir halk kitlesini gösteren t>ır fo· E S H A M 

büyük seeiyenin asaletini göklerP. çıknrdı~ı- teklif edilen ikinci maddenin tadillnde Tur- . - . .. . mız Türku bu halden k..ırtarmak lazımdır. klye devleti Cumhuriyetel mlll!yctci halk- bır makalede şu sozlerı soylemı~: 
(Bravo sesleri, alkışlar) çı, devletçi, Hi.ik ve lnkıH'ıbçı olup re~i dili «Fransanın Suriyedekı mUşkülatı 

Toprak, çiftçiye toprak; esbabı muclbe - Türkçe, Makarri Ankara şebridlr denlll - nihayet bulmaz. Orada yaptığı fenalık
sinde söylendli;l gibi bu bir defalık lş de - yor. lar, Kilikyada olduğu gibi, Suriyeyi de 
r:tldlr. Topraksızlık hlssedildikçe verUecek- Devlet şeklinin Cümhuriyet olduğu kabul Türklere bıralkınakla neticelenecek
tır. Kanun geldiği vakit esaslan müzakere e- edlldlkten sonra onun esas vasfını, daha 
dllecekUr. Bir taraftan bu 1y11\k yapılırken, do~usu şart.ı asıısının T~kllatı E~stye ta
dlı:ter taraftan hiç kimsenin hukuku tasar - nunu lle kendisine verilmiş iken bu vastın 
rufiyesine tecavüz etmek niyetinde deAillz. Cumhuriyetçiilkten başka bir şey olmasına 
Hukuku tasarrufiyenin en mahfuz olduğu - Imkan yoktur. Burada cumhurtyetçl kel\ -
nu, bilhassa tekrar etmek Isterim, hukuku mesinl zikretmek veyahut Teşkılltı Esası -
tasarrufiyenın en çok mahfuz kaldılı yer yenin ebedlyetini temin etmedi~ bir mad -
Türklyedir. Ve bunu böyle tutmak mecburi- deye bu vasfı sokmak, evvelki hükümle a -
yeUnde oldu~muzdan toprak kanunu tat- henkdar olmaz. Onun lcln diyorum ki Cüm
blk edilirken, getirDecek kanunla da mu - hurlyet idaresinin Cüm.huriyetçi olması ga
hafaza edilecektir. Belki kendilerinin dedltl yet tablt bir es:ıs olacajtına göre, bunu bu -
şekilde veya başka şekilde Büyük Meclis 0 - rada zlkretmektense maddeyi şu <ruretıe vaz
nun şeklini tayin edecektir. Bence Toprak mak maksadı ternın eder. (Türkiye Cümhu
Kanunundan dolayı gönüllere bir endişe ge- riyetl milliyetçi, halkçı, devletçi, lAik ve ln
tlrmek ve düşünmenin hlç blr mi\nası yok - kılM>c.ıdır. Resmi dlH Türkçedlr. Mnknrrı 
tur. Ankara Şehridlr.) Bu şeklin kabuliınü tek-
Arkad~lann bilhassa bu noktaya n:ııarı ı Ut ediyorum. 

dikkatlerini celbctınek isterim. Burada ha- TEŞKİLATI ESASİYE ENCÜMENİ M. M 
yatını, hukukunu temin etU~lmlz kütle, dili KENAN ORER (Manısa) - Teşkilütı F..sasl
olup da söylemiyen fakat söylemiye sizleri 1 ye Kanununun 102 nci maddesinin saraha
tevkll etmiş olan kütledir. Bizim yaptı~ımız tı karşısında bu vasıflann kanuntın birinci 
kanunları okumıyacak, gazeteleri okumıya - maddesine ıı~vesl do~ru oımadı~ı için bu 
cak, onlar 1çln nasıl çalıştı~unııı bllmiyecek- altı umdenin ikincı maddeye tamamen sı
tir. Blzlm eserimizin büyüklüCü buradadır. ralanmasını muvafık gördük bu itlbarla 
(Alkışlar) Bunu bilecek kütle menfaatine cumhuriyetçi vastım da bu maddede tekrar
dokunur gibi görünenler kütlesidlr. Biz on- ladık. Aksi takdirde bu ana prenslpleıin yal
ıarın da menfaatlerine dokunmuyoruz. Bl- nız beş maddesi, TeşkU~t Knnunumuzn geç-
15.kls menfnatıerlni müdafaa ediyoruı. Biz miş şeklinde bulunacaktır. ki bunun do~ru 
kendisine hakkını vermezse k o almak yolu - olmıy:ıca~ın3 kani olduk. (Doğru ~sleri). 
nu blllr. Biz doRru yollardan, kanunt yol - OL. REFET BELE {İstanb~l) - Kürsü a
lardan herkesin hakkını vermek, herkesin l~kanlığını kaybetmiş oımaklı:.;m doh~'1s\le 
haysiyetlnl, hayatını ve hukuku ta.c;arrufl - demin arzedilecek bir şey! unuttum Fakat 
yesin! kurmak ve korumak istiyoruz. ıŞ!d - bu maddeden istifade derek bunu da söyli -
detll nlkışlar). yeceı;tm. Esasen temas edece~lnı en mühlm 

El\ffiULLAH BARKIN (Mal:ıtya) - Bir şey de bu ldl. Devletçllik ve aksarnı olmak 
daha söyle, blr daha söyle... üzere diğer beş umde maddeye y~nl iH\ve 

tir.lt 
Gene Alman Generali V <Jn Sl:'ckt de 

gene ıbu ,meseleye. dair yazdığı bir ma

kalede: 
cSuriyenin coğrafi vaziyet!, onu To-

ros dağlarının hakimiyeti altmda tu
tar. Hiç bir devlet, burada Türkün 
ku\'Vetini yerinden oynatmaya kafi bir 
kuvvet sahibi değildir.lt 

Demiş. İşte, bütün bugün olup biten 
şeyler, hep o 920 muahcdesL.,in akdi 
esnasında, Yusuf Kemal Beyin: 

- Yakında Şamda görüşürüz! 
Sözlerinin tatbikatından jmi~. O 

sözler, Türkiyenin Suriye üzerindeki 
arzularını ve fikirlerini gösteriyor ve 
Türk gayelerinin elde edilmesi için da 
ha 920 senesinde kararlaşt,rılmış olan 
siyasetin neticeleri bu suretle hirer bi· 
rer meydana çıkıyormuş! 

Bütün bunların birer romandan 
başka bir şey olmadığını söylerı1eğe lü
zum yoktur. Ben de dünyada bu ka
dar yüısüz ve edepsiz ne~riyat pek az 
gördüm. Suriye hey'eti İstanbul ve An 
kara yolile dönecektir. Onları vaka1a
yıp, kendi zümrelerine mensup olan 
gazetelerdeki bu neşriyat üzerine dik
katlerini ce1bediniz ve bunun hir dost
luk ve komşuluk eseri olup olmadığını 
sorunuz. Bakalım, size ne cevap vere
ce:lder? 

(1) Ku· Klux- Klan 
(2) Drestcner Noyste Nahrihten 

toğraf çektiriyoruz. Bu fotoğrafı 6 ncı 
noter B. Galip Bingöle göstermekte, 
içinden tek bir simayı ayırmaktayız. 

Açılış 

Anadolu çm. % 60 
peşin 25.70 23.70 
A. Şm. % 60 v:ıdell 00.00 O 0.00 
BomonU - Nektar 0,~1 0.00 
Aslan çlmento 14.50 14,65 
Merkez bankası OO.OJ 00.00 

İSTİKRAZLAR 

Türk borcu I pe~in 

• lt I vadell 
• lt n vadeli 

Açılı1 

00.00 
19.65 
19.05 

TAHVILAT 

Kapaoı1 

00.00 
20.00 
19-43 

Dikkat ediniz: Bu seçilen sima beiki 
sizi, belki bir dostunuzu, belkı uzaktan 
yakından bir tanıdığınızı gösteriyor. 
Mesele basit: Seçilen resmin sahib: ida
remize müracaat ettiği zaman kendısi
ne üç liralık bir hediye takdim edile
cektir. Yukarıda gördüğünüz fotoğraf 
dün Haydarpa~a istasyonunda çekil· 
miştir. Çehresi çizgi dahiline a 4 

lınmı~ olan ve. bunun büyütül 4 

mü~ şekli ayrıca gösterilen Bayan I---------.--A~ç~.ı~.,--K-ap-&11-,-,--• 
matbaaımza müracaat ederse he- .Anadolu ı pe. 00.00 oo.oo 
diyesi derhal takdim edilecek - lt ı vadeU oo.oo oo.oa 
tir. Bundan evvel neşrettiğimiz fotoğ- • n pe. oo.oo cıo.on 

fı d k d ı . k lt n n. oo oo oo.oo 
ra ar a enb i erıni tanıyan o ~uyucu. Anadolu mü. Pet! oo:oa oo.oo 
larımız mat aarnıza müracaat ederek "w••••••••••••••ı•rıl 
hediyelerini almaktadırlar. 

* 
İSTANBUL 

DiKKAT: Bu sütunda resimleri çı-

kan okuyucularımız, hed~yelerini bir 
Ticaret ve Zahire Borsası 

hafta içinde almalıdır lar. Aksi halde 1 27/3/937 
haklaırun kaybedeceklerdir. Bu müd- -=====--=FI=. A=T=LAR=-===-:a::==-=-1 

dct İstanbul harkindeki okuyuculan-
mız için on be.~ gündür. C 1 N S l ( 

Jhtifalci Ziya 
Gününden intibalar 

( Baştarafı 6 ın cı sayiada) 
da, evvelki gün, onun mezarı başında 
bize anlattı, ve: 

Buğday yumu~ak 
Buğday sert 
Arpa 
Çavdar 
Mısır san 
Keten tohumu 
Tiftik mal 
Tiftik derili 
Yapa!;ı Anadot 
zerdeva derisi 
Sansar derisi 
Porsuk de~i 

Aşaı!I 

K. P. 
6 12,5 
6 10 
4 03 
4 37,5 
4 27,5 
9 20 

ıso 

117 
54 

4200 
3000 
625 

- İşte, dedi, bence, Ziyadaki, bü
yükleri tanıma ve tanıtma arzusunu 
o derece ileri vardıran en müessir a
mil, bana ağlıyarak anlattığı bu feci ce 
vap karşısında duyduğu derin istırap

tır! 
GELEN 

İhtifalci Ziyanın ihtifalinden döner~ 
kcn, herkesin ayni istırabı duyduğuna 

kanidim. 1 
Kendi ihtifaline gelenlere bile, şah- i 

Bu~ day 486 

Arpa ıs 

Un 4S 

Kepek ıs 

Mısır 66 

Yuk an 
K. P. 
6 19 
000 
000 
000 
4 ss 

0000 
00 
20 
00 00 

4900 
.S200 

00 

ToD 

• 
• 
ll 

c . 

DAHİLİYE VEKİLİ (Devaınla) - Arka - edlllyor. Bunların teyit kuvveti nedir? 
daşlar bizlm bu 1nkıl5.blarımız kendi kcnni- Arkadaşlar pek iyl izah ettiler; bundan 
ne vo demin dediğim gibi tarihin zarureti o- sonra Hükümetin programı Devlete mal e
larak do~amıştır. Bu uğurda çok kanlar dilecektlr. Fakat şimdiye kadar, Devlete ma
dokülmi.ış ve çok lzUrablı olmuştur. Asırlor- !edilen bu uındclerden yalnız bir tanesi var
ca Türkler bu 1nkılO.ba kavuşmanın lztlrabı- dı: CumhurlyetçiUk. onun da blr müeyyldes1 
nı çekti, nihayet büyük dehanın Atatfırkün mevcuttu: En son maddenin son fıkrası: 
milletin kudretlle kendi irade ve kudretile 102 ıncl mndde olan bu son madde, işbu kayerleşti. Türke vatan verdi, lstiklfıl verdi, nunun, şekil Devletin Cumhuriyet oldu~uııa Hindistanda kabine buhranı 
prensip verdi Bu prensloler kendi- dair olan, birinci maddesinin tadill ve ta~ylri P..ombay, 28 (A.A) - Bomhay e· 

si değil böyle milli istırapiar aşilayan 
İhtifalci Ziyanın büyüklüğünden ve 
vatanperverliğinden şüphe edebilir mi 

Susam 
Ketentohumu 
Fasulye 

22 • 
25 • 
14 • 

miz için ve milletimiz ,çin ayrıl- hiç blr suretle teklif dahi edilemez, der. M l 
mnz esaslardır, hepsi biribirine bağlıdır. Yarın bir Uberal, ekonomik ve siyasi her- yfıl.eti Üs Üman birliği lideri B. Kan· 
Eğer biz bunun birini blr tnrafa bırakırsak h::ıngi bir liberal çıkıp bunun üZerinde pro~ dehlevi, kabineyi kurmaktan istinkaf 
meınleketln bir tarafında inhUfll olur. Biz pa~anda yapamaz mı: <yapamaz seslerll. etmiştir. Bilahara, merkez eyaletleri 
memleket! bup vasıflı CıımhurJyetle muha - Teşkilatı Esasiye Kanonundaki bu madde~ kongreleri partisi lideri B. Kare de, ka· 
!aza ve idare etmekle mükellefiz. Memleke - nin tadil ve ta~ri tçln tarartar tedarikine tın bu ~yede kurtulduğuna ve yaşıyacnğına çalışamaz mı? Nasıl ki blz bugün TP.şkllfttı bineyi kuramıyacağını bildirmiştir. 
kanllz. Inkıllbcılığa ba~Wı~ımız bundan - EsaSiyenin bu maddesinin tadll ve tağylrlnl --~-
dır. tekllr ettik. Fakat bugün hlç birimiz çıkıp da tin yanında diğer bir umde olarak bulunur-

Bu tnkıUıbın sa~dan ve soldan karşısına cumhuriyetın tadilini teklif edemeı.dik. Eğer sa o zaman bunun aleyhinde kiıııse bir tek
çıkacak olan her hangi blr ocreyan bu Jnkı- bir kimse dl~er beş umdenin böyle blr müey- Hfte bulunamaz. Bugün old$ clbi kalırsa, 
l!ibın lruvveU karşısında devrllmlye ve ezil- yktesl yoktur diye bu hususta elinde sUD.h o- efkan hazırlamak hakkına herkes malik 
mlye mahkflmdur. larak ıruvv~Ue ışe girişrnek Isterse bunu kn- olur. Blnaenaleyh bu meseleyi Fırkanıa na-
Şimdiden böylelerine haber vermek Iste - nun, bu cümıünden dolayı yakasından yak& zan dlkkatlne arzederlm. (Arkası var) 

rim ki Türtlye Cumhuriyeti bu gtbl cere - lar tedlp ve tecziye eder. Fakat do~udan 
yanıarn asla müsaade etmlyecel{t.lr. (Bravo doıtruya ikna kuvvetlle yaparsa buna m(ml <*> fla4taranan !5, %6 Şubat Te 2, t, 1, 1, 
sesleri, alk:ışlar) • olabfiecek miyiz? Fakat bunlar cumhuriye- 11, ıs Mart tarihll alshalaruaDcladar. 

yiz? 
Naci Sndullah 

Müleferrik : 
Yeni Halkevi binası .Cumhuriyet 

Bayramına yetiştirilecek 

İç fındık 2 • 
ı·-

GİDF.N 
=-

'-=~ l25 Ton Çavdar 
Kıl 25 « 

-
snlonudur. Salonun güzel ve modern 
bir salınesi olacaktır. Burası Istanbul-Eminönü Halkevinin yanındakı 

arsaya yapılması kararla~tırılan yenı da mevcut hususi salonların en büyü· 
binanın ihalesi yapılmıştır. Bina ikı ğü olmak üzere tesbit edilmiştir. 
katlı olacak, alt katında bir jimnastik Nisan bidayetinde başlayacak olan 
salonu ve bir duş dairesi bulunacak- inşaat Cumhuriyet Bayramına kadar 
tır. Üst kat konferans ve müaamere bitiriimiş olacaktır. 
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i E YUVALARINI TAHRiP EDiNiZ. 
Geçen sene gibi bu sene de ainek Afetine ve hflcumuna ve ha,aratın istilAsına maruz kalmamak için şimdiden P A Y D A ve pompaaile yuvalannı temizleybiz 

Bütün ıztlfablann panzehiri 

En küçiik Wr lunldık 
eıımda, bir kate Gripin 
almakla kendinizi aoiuk al· 
amhiı, nede, grip, bron· 
tit Ye em•li hutalıklardaa 

• 

konıdujunuz ıibi c:Jit, bat, 
romatizma, ainir ve aciele 

ainlann• da aür'atle teakin 
etmıit oluraunuz. 
Günde iki bte alınabilir. 

Türk Hava Kurumu 

BUYüK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

a. Cl ketlde 11 1 Nisan /1937 dedlr. 

BUyük ikramiye: 200.000 liradır ..• 
Aynca: 40.000, 25.000, 20.00:1 1S.O()J, 10.000 Liralık ikrami· 

yelerle (50.000 Ye 200.000) liralık iki adet müklfat Yardır. 

DIKKAT: 
Bilet alan herke. 7 1 Nisan /937 gtinü aktamına kadar 

l:iletiDi değittirmit bulunmalıdır. 
Bu tarihten aoora bilet üzerindeki hakkı aakıt olur ••• 

Dr ~M;iz~u~~oAifl 
idrar yollara 

hastalıklari mUtahassısı. Köprnb:Jş• 
• EminOnU han Tel: 2UHJ 

ASiPiN KENAN 
Halis ve bakiki tabietleri sıhhatinizi 

so~uktan ve lı(ltUn a~rıl ırd nn korur 

ISMI N E DIKKAT 

Dr. H AF IZ CEMAL 
(L Jkman Hekim) 

DabWye mutebassısı: Pazardan maada 
llıerıün (2- 6) Divanyolu numara lM," te· 
lifonu 22398 - 210M 

•• • 
SEKSULIN 
Ademi . 

iktidar, 
Bel 

g~~ekllğl, 
Dermans•zllk, 

Vücut ve DimaOan 
yorgune4gunda 

pek mOessir v• emin 
:~ir IIAçtır. 

Kutusu 200 kuruş 
BEŞiR KEMAl · MAHMUT CEYAT 

Eczanesi - Sirkeci 

Dr. SUPBI ŞINSIS ' 
ldrar rollari hastaliklari 

mUteh&SSI&I 
Beyotlu Yıldız ainem .. ı karşıııı Wlergo Apt. 
uayeııe 4 den aonra . Cumartesi fakiriere 

' paraaız. Tel, 43924 ~--lll' .--... ·····--············· .. ·-······ ... ····-.. ···---
Son Posta Matbaası 
........ =====-
Neıırlyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

sABlPLERl: A. Ekrem UŞAKLIGİL 
s. Ragıp EMEÇ 

Avrupa, Amerika ve lngilterede 

BugUn 150.000.000 

Münevver kadın 
ve cild meraklıJan 

Dünyanın en büyük cild alimleri ta· 
rafından son defa formüle edilen 
VENÜS terkibi krem lı:ullanıyorlar. 
Çünkü : VENÜS leremi çok. huauai ve 
mahrem bir terkiple, cilde gıda vere· 
rek. onun ya§ama kabiliyetini artırır • 
Uzun müddet tuvalet görmemit yüzler· 
de bile VENOS gece, gündüz ve acı 
badem hemlerinin yaptığı tesir ancak. 
bir harika kelimesite ifade olunabilir • 
VENÜS k.remi ve müstahzaratı tanın· 

TüRKiYE B iRINCI 

Terazi Fabrikasi 
' n 

A(Q]{q 
O#)~~ 
Markara 
4Jkkat 

llamulltın1 

tercih 

Mukavemet/ ve zarafeti emsalsizdir 
taklitlerinden sakınınız 

Toptan aabf Deposu: Istanbul Tahtakale No. 68 

Tel: 22269 

MAZON MEYVA TUZU 
İNKIBAZI, HAZIMSIZLIGI, MiDE EKŞİLIK 

ve YANMALARINI 

giderir. Hiç bir zararlı ve müshil maddesi ,oktur. 
Şeker hastalığı olanlar bile a1abiliroler. MİDE ve BAll
SAKLARI ALIŞTIRMAZ. İçilmesi latif, tesiri UkJ 
ve mülayimdir. Yerini hiçbir mürnasil müstalızar tu· 

tamaz. MAZON isim HOROZ markasına dikbt 

mıt ve maruf eczane, ıtriyat ve tuha· .._ __ _ 
fiye mağazalarında satılır. •---. Nefia ve leziz makarna yemek iateraeniz ? ___ ......._ ____ ~ _..,.. ,_. 

Vi KING 
Markalı 

SOT MAKINASI 
kullanmış obm daha 

başka marka 
almaz. 

:JiirK .:Jiurupa ltd. Şti. 
ISTANBUl.. GALAT' PERSEMBE PAZARI (ll 

Z I""A. T ı atanbul • T oıelon 41100 Telgrol ,.... 

Her Yerde 
ltalyan usulfl safi irmiktea 1 ...... 

1 1 
MARKA GLUTEN LÜKS MAKAR • 

NASINI ISTEYINIZ. 

Batlıca bakkaliye mağazalannda satılır. 
Fabrika n : Galata Necati bey caddesi No. 167 
MAKARNAClLlK TÜRK L TO. ŞIRKETI Telefon : 43481 

o 

KUMBARA BIRE, 
1000 

.. 

TARLADIR 


