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ltalya Hariciye Naz1r1 
Ankaraya geliyor mu? 

· Belgrad Kont Cianonun 2 Nisanda 
geleceğini bildiriyor, fakat ziyaretin· 

Haziranda yapılacağı rivayetleri de var 
Küçük Antant, Yugoslav - /talyan anlaşmasını iyi 
karşılanıadı, Romanya gayri memnunların başında, 

Antant Hariciye Nazıları ale/acele toplanıyorlar 

' Kont Ciano Ankarada bir ademi tecavüz misakı 
akdi için müzakereler yapacakmış 

vekili Rüştü ATas 
bilahare Türkiye, I · 
ran, İrak ve Efga· 
nistan arasında ak • 
tedilecek Asya pak· 
tını imzalamak üze· 

Belgratta anlaşma 
aleyhinde 

nümayiş yap1ld1 

Paris 29 (Husu 
ai) - Times gaze· 
tesinin Istanbul mu 
habirine göre, hal· 
Yil-n • Yugoslav an· 
}aşması Türk siyasi 
mahafili ve matbu· 
atı tarafından derin 
bir memnuniyetle 
karşılanmıştır. 

re, haziran başlan • Belgrattan Bulgar gazetelerine bil
gıcında Bağdada ha diriliyor: İtalyan • Yugoslav anlaşma 
reket edecektir. sının akdinden sonra, cumartesi ak· 

B . 
1 

d :ıamı, Belgrat Üniversitesi talebesi~ • 
u ş~raıt, 8 tın a den l 000 genç, imzalanan anlaşma 

· Akdenizin ~aııkı 
nı tamamen emni· 
yet altına alan bu 
imiaşmadan sonra, 
lta yanın Doaaz1ar 
mukavelesine işti 
rak etmesi f!luhak 

Kont Cıano un der· (Devamı 3 üncü sayfada) 
piş edilen Ankara \.._ 
seyahati ancak ha • --··-~·-==··-=-=·=· ~.~.=-=·=·~~::: .. :. =~.: 
zirandan aonra ya • Bir atletimizin 
pılabilecektir. Lonrada 

Buda batka Uyandırdığı alaka 
-kak sayılmaktadır. bir rivayet 

halyan hariciye Belgrad 29 (Hu· .. · 
nazm kont Ciano • ausi) - halyan ha· 
nun paskalya yor · Ticiye nazırı Kont 
tutarından sonra An Ciano'nun 2 nisan· 
karayı ziyaretinden da Ankaraya aide .. 
bahsediliyorsa da, ceği haber veril • 
buna imkan göriii rnektedir. Nazır, bu 
memektedir. Çün • Kon Ciano seyahatten dönüşte 
kü, Başvekil İsmet İnönü nisanın 4 de Sofyaya da ziyaret edecektiT. 
,Belgrada gidecek ve bu ziyaretini mü· Ankarada, siyasi ve iktısadi müza· 
teakıp Londrada, taç giyme merasi • kereler yapacak olan Kont Ciano'un, 
minde hazır bulunacaktır. Türkiye ile İtalya arasında bir ademi 

Bu seyahatlerinde Türkiye Başve- tecavüz misakı imzalayacağı da söy· 
~iline refakat edecek olan Hariciye lenmektedir. 

i spanyada asiler cephesi yeni bir sarszntı geçirdi 

l al 

Idare itleri telefonu : 20203 Fiatı 6 Kur"J.f 

ŞU MASKARAUGA BAKlN! 
Türkiyede faaliyete 
geçen (!) gizli cemiyetin 
aslı meğer ne imiş? 

Bir arkadaşımızın bundan 72 sene evvel bir 
Istanbul mecmuasına yazdığı Abdülhamit devrine 
ait hayali vak'a, Suriye gazetelerinde bugün 
hakikatmış gibi gösteriliyor, gizli cemiyetin yeni
den faaliyete geçtigi söyleniyor ve böylece gfiya 
aleyhimizde propaganda yapılmak isteniyor 

.., .~. J 

"""~.'....t l ~ ... ~ ~

.............. ··~ 

S~ye gazetelerinde mevzutı babis okuyuculanw budala yerme koyan 
yazmw çık tığı kısım 

Dünkü nUshamızda, Suriye muha- Amerikalıların Ku - K1uks - Klan tın 
birimizin bir mektubu çıkmıştı. Muha- zında eski bir tedhiş teşkilatı imiş ve 
birimiz Şamda neşredilen Elknbes ga- şimdiye tekrar faaliyete geçmişi 
zetesinin (üç, dört, sıfır, beş, beş) Baştan aşağı uydurma olan bu net 
ünvanile Türkiyede teşekkül etmiş o- riyat, Suriyede aleyhimizde yapılal" 
lan bir cemiyetin yeniden · faaliyete 1 propagandalar için cidden gülünç bir 
geç~iği hakkındaki neşriyatından bah- l nümune idi. Fakat m eğer, işin gülünç-
sedıyordu. Bu neşriyata göre, cemiye~. (Devamı 2 inci sayfada) 

Moskovadaki japon 
Elçisine karşı suikast 

Paris, 29 (Radyo) - Japonyanın şen za'bıta memurları tarafından yaka· 
Moskova sefirine karşı bir suikast ya. lanmışlardır. 
pılmış, fakat sefir kurtulmuştur. Bu hadiseden dolayı birçok şüpheli 

SuikastçHer, se!lrin. ikametgahına kimseler tev;kü edilmiştir. 
hücum etinişlerse de, vaktinde yet! • (Devamı 3 üncii sayfada) 

İş Bank ası Hey' eti 
Büyük bir suikast 
şebekesi keşfedildi 

Esır düşen halyanlar düşmanı tefrik edemediklerinden 
birbirlerile çarpıştıklarını, bu yüzden mağlôp 

olduklannı söylüyorlar 

Türkiye gülle atma §anıpiyllnu ve A • ı d 
cSon Posta• nın Londra muhabırı İr· umumıyesı top an } 
fan Şahiıibaşın bulunduğu Kembriç 

Maririnın Onıveraıu maballeııinde .. ük&eetçiler tarafından wcudc ıı;ctirilen aipcrler 
c Yazısı S çnneu sayfamuda ) 

Üniversitesinde yeni bir rekor kırdığı-
nı telgraf haberi olarak yazmıştık. İr· 1 Dünkü içtimada okunan ve memleketin iktısadi vaziyeti 
~~ ~x!~~ı~~sis ettiği rekoru ge.oe ken ile bankanın faaliyetini anlatan şaydr,~ dikkat rapor 

Kıymetli atletimizin bu muvaffakı -
yeti İngiliz maVbuatı tarafından da bü· 
yük alaka ile karşılanmıştır. Resmimiz 
İngilizlerin en büyük mecmualarmdan 
(London News) ün İrfandan bahsed~n 
yazısını gösteriyor . .............................................................. 
r- . 

Dıl Kurumu 
"Ceyb, ve"Teceyb, 
kelimelerinin Türkçelerini 
bulana hediye verecek 

Ankara 29 (A.A.) -Dil Ku
rumu Genel Sekreterliğinden : 

• Ceyb - ve • teceyb - sözlerinin 
Türkçelerini nisan iki akşamma t~ bank:lsı umu tti merkezi 
kadar mektup veya tdgrafla bil-
diTeceklere 100 lira hediye edile· Türkiye İş Bankası hissedararı ale· ıli bankamızm faaliyetini .zah etmesi 
cektir • Iade umumi heyetlıı dünkü toplanti!' bakımından çok mühimdir. Raporun 

._ ___________ _... sında okunan idare :nıecliSi rapora. Mil .(Devamı 10 uncu ..,Uda) __ 
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Iki şeyi başka başka 
Ölçülerle ölçen Fransa 1 

Yazan: Muhittin BirgeD -

H atay meselesinin halli~i ta~ip c. 
den ilk günlerde üzerıne dikka· 

ti davet ettiğimiz bir nokta vard1: Ha· 
tay meselesi, prensip olarak, halledil
mekle beraıber ıbu prensibin tatbika
tında pek çok müşküller çıkacaktır; 
başta yüksek komiserlik olduğu halde, 
Fransanın Suriye siyasetİnı idare ede!l 
ler, Cenevre prensıplerinin tatbikatı 
esnasmda onlan balta!amak için herşe 
yı yapacakl'ardır.• diyordu~. O zaman
dan beri, hayli gün geçti, hayli konu
şuldu ve yazıldı. Neticede gördük ve 
görüyoruz ki gerek Sancağa verilecek 
idare şekli üzerinde, gerek Sancağı ala
kadar eden diğer meselelerde ilerı atıl
m~ bir adun yoktur. Her şey, tahmin 
etmiş olduğumuz tertip ve hava için· 
de cereyan etmekte ve herşey, ortaya 
yeni bir Sar veya yeni bir Danzig 
(Dançik) meselesi çıkmakta olduğunu 
göstermektedir. 

* Hangi taraflan bakılsa, ortada ayn! 
maddenin iki türlü ölçü ile ölçüldüğü 
görülür. Fransa, iki türlü ölçü kullan· 
mak hususunda emsalsiz bir ihtisas sa
hiıbidir: Kendisi için ayrı bir ölçü, baş· 
kası için de ayrı bir ölçü. Fransa, Su· 
riye meseleleri karşısında kendisi için 
ayrı bir ölçü kullanıyor ve yüzde yüz 
Arap olan Lübnanı Suriyeden ayırıp 
kendisine bağ1amak politikasında sür
atle yürüyüp gidiyor. Çünki'i Lübnan, 
senelerden beri bu maksat için hazır· 
}anmış olan katoliık Araptarla Fransa· 
ya sımsıkı bağlanacaktır. ('ünkü Fran
~, Şarki Akdeniz müstem1ekesini tut. 
mak için Lü'bnanı kendisine geniş bır 
kapı o1arak kullanınaya karar vermiş· 
tir. Lübnanı, tabii olan en geniş budu· 
dundan daha geniş bir sun'i hudut ile 
Suriyeden ayırıyor, günden güne t:. 
mamen mü:ıtakil • sözde! · bir devlet 
halin-de kendi eline alıyor. Bunu ya
parken de Suriyeliler, Araplar buna a· 
caba ne derler':• dıye zihn nden en kü
çük bir mülahaza geçirmiyor. Fakat, 
iş öte tarafa, Hatay meselesine gelince, 
Fransa ce'binden başka bir ölçü çıka. 

rıyor ve bir taraftan bize, bir taraftan 
Milletler Cemiyetine, nihayet bir ta· 
raftan da Suriyeye başka başka söLler 
söylüyor; haktan, adaletten, ittifaktan, 
mes'uliyetten bahsediyor. Kimse de o-

Resimli Makale: 

Garp memleketler-inde bir tatil gü. 
nü kahve ve gazinalara uğrayınız, 
sigara dumanı arasında ciğerlerini 

zehirlerneyi göze almış tek kimse bu
lamazsınız, herkes kırda, denizde, 
gün~ altındadır. 

( s=; öz 
Bütün mahlullların 
Yavruları 

Bir arada 

Saigon'da çocuklara mahsus bir 
bayram yapılmış ve bu bayramda ço
cukların eğlenmeleri için her türlü 
hayvanatın yavruları getirilmiştir. Re
simde görülen fi1 yavrusu ancak sekiz 
aylıktır. Ve çocuk velilerinin birinden 
sevdiği şekerlemeleri yemektedir. 

Vahşi hayvanlar arasında 
yaşıyan adam 

Arr;erikalı alimlerden William La· 

SON POSTA l'~ut 30 

ll Bol hava, bol güneş .. g Sözün Kısası 

Şark memleketlerinde ise tatil 
günleri kahve ve gazinalar adam al 
maz, sigara ve nargile dumanından 
içerisi sislenmiştir. Sabahtan akşa • 
ma kadar buralarda ciğerlerimizi ze
hirleriz. 

A 
ir -· · HER GüN ~R FlKRA 1 

Ç•plak gezemem 
Neyzen Tevfik bir gün bir ba • 

vulcu diikkanının önünden gl'çiyor. 
du. BavuJcu kapının öniindcydi; 
Neyzene bağırdı: 

- Bayım buyurun. 
Neyzen sordu: 
-Ne olacak? 
- Buyurun bir valiz l'ercyiın. 
- Valizi ne yapacağım? 
- Içine elbiselcıiniz.i koyarsınız. 
Neyzen güldü: 
-Olmaz. 
-Niye bayım? 
-Çıplak gezcmeın de! ·- .. Eski boksör gazinocu 

Olursa ne yapar? 

Garp havanın ve güneşin hayat 
-demek olduğunu anlamıştır, sokak • 
larını ve evlerini güneşe ve havaya 
açm~tır. Biz ise aksini yapmış, so
kaıklarımızı daraltmış, pencereelcri • 
mizi küçülttükçe küçültmüşüzdür. 
Şimdi bu yanlı!i yoldan geri dönüyo 
ruz. 

DA J 
Beşizierin serveti 
Bir milyon 
Doları buluyor 

Yazı Çok Olduğu için 

Bugün Kortamatlı 

Şu maskaralığa 
Bakın! 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
lüğü bundan da ibaret değilmiş. Dür\ 
matbaacia bir arkadaşımız bu mektubu. 
okurken birdenbire kahkahalarla gül" 
rneğe başladı ve: 

- Yahu, bu cemiyeti hen kurdurol 
Diye bağırdı. 

- Hangi cemiyeti} 
- Üç, dört, sıfır, beş, beş cemiye. 

tini 1 
{)nce alay ettiği zannına kapıldığı .. 

mız için inanmadı k. Fakat arkadaşım ı~ 
sözlerini ciddi şekilde tekrarladıkta~ 

sonra hemen kütüphaneye giderek es· 
ki bir resimli gazete koleksiyonu ge· 
tirdi. Bir müddet karıştırdıktan sonra, 
bize bu cemiyetin kuruluşundan bah~ 
seden makaleyi gösterdi. Bu arkadaşi• 
mız, Sait Kesler'dir. Hikayeyi ağzıq· 
dan dinieyeJim: 

«- 340 (1924) senesi mayısınıl\ 
beşinci günü Sirkecide şimdi bir gra• 
mofon mağazası olan bir pastane var• 
dı. 

Mücteba ve Rıza isimli iki arkada• 
şımla burada oturmuş, kağlt oynuyor 
duk. Bir aralık oyun bitti. dereden te• 
peden konuşmaya başladık. Bahis Q 
zaman gazetelerin sık sık mevzuu balj 
solarak ele aldıkları Ku - Kluks • Klan 

1 cemiyetine intikal etti. Bu cemiyetlerili 
nasıl olup ta gizli kaldıkları görüşülürı 

- Bilfarz, denildi, ~u elimizdeki is· 
kambil kağıdını 2 parçaya kessek. Heo 
pirniz birer tanesini alıp diğerlerimiziq 
tanımadığı birer arkadaşa versek V4 

ı desek ki: 
- Biz gizli bir cemiyet te~kil ettiK. 

. Bu cemiyetin azaları birbirlerini tanı• 
Teksaslı eski boks şampiyonların- mazlar. Herkesin elinde böyle bir ka· 

dan Sam Geraldo, ringde dövüşmek· ğıt vardır. Bu kağıdı diğer bir adamıQ 
ten vazgeçip te İstirahat etmeğe karar ı elinde görürsen kendi kağıdmla yari• 
verdiği zaman Nevyorkta bir gazino yana koy. Eğer ikisi birbirini tamam• 
açtı. Her sporcunun olduğu gibi, o- Kanadada bir batında doğan beş layıp bir kağıt haline gelirse anla ki 

veli Finby, iş hayatının :ıo uncu yıl· nun da dost ve ahbapları pek fazla ol- kardeşin servetleri bir milyon doları 
0 

adam da bu cemiyet mensubudut 
dönümünü tes'it etmektedir. Bu adam d y b 1 d · 1 b 1 k ·- d" B k I d .. ugu, ve un ar a veresıye nam ı a. u ma uzere ır. u ız ar . un yanın ve ona açıl. Fakat hüviyetini, kim ol• 
şimdiye kadar 1000 defa kı lık değiş· tında heleşten yiyip içmek istedikleri en zengin drahomasına sahıp olacak- d w b ıı· t 

na sormuyor : . . 1 kl h d F k b 1 ugunu e ı e me. 
b tırmış o ma a meş ur ur. a at u· için, gazinasunun muhte1if yerlerine arından, daha üç yatma evvelki gün V d ·ıd· k" - Ya Lübnan? Şimdi, parasını i1e f k 1 w d'l . c e gene enı ı ı: 

11 nu ena ma sat a yaptıgı zanne ı me- 1 h l t d yan 28 t ·· ·· L--mıf 1 Suriye parasından ayırma t a meşgul şu ev a arı aa ır ı: ı mar pazar gunu DCla 
0 • - Bu cemiyeti adlandırmak lazım• 

olduğunuz Lübnan ? sin. Hayır o hayvan pisikolojisini tet· Muamelelerimiz peşindir, veresiye ~alarma rağmen talipleri de çıkmış, aa mesela ona da şöyle bir remz veri• * kik etmek için, onların kılığına gir· yoktu~. . y ... ış olsun diye timdiden oğullarını on· lebilir: Bugün 340 senesi mayısının 
Suriyeliler de, yahut Suriyenin bu miş, gah aslan gah, kartal. gah at ol· Muşterıle~ eger hsapları.1:> sent o· ı~_ra nişanlamak jsteyen babalar gö- beşinci günüdür. Bu tarih _ 0 zaman 

günkü 'hükümet rnahafili de, Fransa- muş ve küçük fotografile onların en lur da bunu odemezlenıe, bır sol kro~ rulmüştür. Arap harfleri ve rakamları vardı _ 
dan aldııkiarı dersi güzel öğrenmiş ve mahrem hayatlarını alınağa muvaffak I 
onu • bittabi Fransa hesabın.l _ gayet I yer er. Kanada hükumeti befizlerin hesap· şöyle yazılır: 3 • 4 • O • fl · 5. Bum~ 

0 muştur... . . _ . Eğer hesapları 25 senti geçmemiş- larını neşretmiştir. Bu hesaba naza· soldan sağa doğru okursak üç, dört1 
güzel tatbik eden insanlard~r. Fran~a, Profesor \Vılham Lavelle şımdıye se, çenelerine bir sağ kroşe yerler. I h f b b 1 
onların ellerinden Lübnanı koparıp kadar bu vahşi hayvanların arasmda E~ 

35 
b 

1 
I d . ran şimdiye kadar 573.7()5 do ar sa i· sı ır, eş, eş o ur. 

günden gu··ne daha kat'i surelt•.! sıms·kı h" b' , . A 1 ger ' • sent orç.arı 0 ur a ver bi ~lmuşlardır. Bu miktara bunların İşte kuruldu sana bir K1ı • Kluks '" 
yaşarken ıç ır zaman sılah taşıma·ı y k Jk 1 k 1 I 

kendisine bağlıyor. Kitletu!vataniyye. memege a ar arsa na avut o ur ar. sahip oldukları hisse senetlerile tahvi· Klan cemiyeti. Eğer bu iş ciddi tutu• 
nı· n buna karşı bellı· başlı hı,.. b·.·r ı"tı'ra·ı mıştır· .. • 50 sentten ötesi için de polise tes- 1 '()0 000 1 b.. ·· "' ·ı b' · t I "' v atta hesaba katılacak olursa h . ursa uyur, şamı ır vazıye a ır. 
zı yoktur. Belki itiraz ediyorlar, fakat, .nomunısl olan heykel lim edilirler.» doları bulur. Bu servetin muhtelif Tabii bahis havai olduğu için bir 
neti~cd:.• gene ~~an ol~? b:tiyor. _H'l!· .Fransada Chamonix'de otel Rova· Sovyet Rusyada 70 dil için membaları vardır. Paranın idaresini başka mevzua geçildi ve nihayet dağıl-
bukı Lubnan yuı.de ) uz Araptır' fn. ) al ın tam karşısında bronzdan ma· ... • • . • d 1 h b' · dık Arkadas1arım işlerine git•iler Ben. 
kat, yüzde seksen Turk olan s~nca~a ı b" h k ı d F k _L /atın alfabesz kabul edıldı .ev et üzerine aldığı için iç ır ısra- - . ~ . 

1
. E .

1 1 
k d mu ır ey c var ır. ransız wıra· . . fa meydan verilmemektedir. Paralar, de resimli gazeteye uğradım. 

g(.> ınce, o zaman, rmenı e ar es o· 1 k 1 1 k ı S 1 B ı R ı ] · d 
lup Türkiycye karşı hemen bır h mm- manlarından birine ait olan bu ı ey e ı n ı ap tan evvel; ovyet er ır ~· film şirketlerile, çocuk arabaları ya· esi m i gazetenin patronu e ın & 

met cephesi vücude getiri" orlar. İst~" elini uzatmış ve işaret parmağile ğinde sakin yüzden fazla muhtelıf pan müesseseler, gıda maddeleri sa- bir takım acayip resimler tutuyordu. 
bu da ikinci bir ö çüdür. " • '"'ıMont- Blanc'ı göstermektedir. milletten bir çoğunun alfabesi me~ltan mağazaların, çocukları ileri süre· İçeri girince ~ana gö~terdi: 

Tu~kiye, bu iki öl_çülü do-stları :ızak. . Halk cephesi taraftarlarından biri cut değildi ve bu milletler, ya Arap rek yaptıkları reklamlardan ~emin edil - Bak Saıt, dedı, Ku • Kluks • 
tan dikkatle seyredıyor. Frans'-\ sıyac;;e bır gece 0 uzanan parmağı kırmış, alfabesi ve yahut daha başka alfabeler ınektedir. Klan'lılar. Şunlara dair bir yazı yazsa• 
tinin bu oyunlarını anlamı:'·acak kadar meşhur kahraman bu halile yumruğu· kullanırdı. ·-· · · - - na.ıı 
çocuk veya ahmak değiliz. Fran aya, nu sıkıp havaya kaldıran bir komünist lnkılaptan sonra ise, 25 milyon ki· altı sene zarfında Tatarca 5:> milyon Bay Sedat Simavi ısınarlama yazi 
tedrici surette. Şarki ve Mcr~ezi_ Av- olmuş. şi tarafından konuşulan 70 kadnr dil, nüsha kitap tab'e<lilmiştir. yazdırmaya bayılır. Bu bahse ait fik· 
rupay~ ka~"b~ttıren bu ruh, !ürkıyede Bu vazi et sabahle in örülür ··- l.iıtin alfabelerine kavuşmuşlardır. Sovyetler Birliğinde yenİ alfabe rim olmadığını söyledim. 0: 
de tesırlerını yapmaktan halı kalmıva- .. ~ Y g gq y ı ö b k c h · · d ' ~- k ll d d" 617 

k T 
.. k fkA • , . b · . rulmez, şchırde galeyan başlamış. Bu- a nız z c um urıyetın e ı...cı u anan matbaaların a e ı ye - Canım dedi, Abdülhamit devrin• 

ca tır. u:r e arı umumıı esı, u ~ı· . ı- h A ·ı ')4- d" I k· k ' ~ . h fli b" 1 . d h f" 1 d bah b" d d 
t
. .

1 1 
.• b" b" .. d"" k nun üzerine beledıye derhal heykelin tın ar erı e - J gazete neşre ı me çı mıştır. ı..atın ar ın erce yenı ya- en, a ıye er en set, ız e e ~ 

yase ın cı ve erını ırer rrer gor u - . d" B .. k·· T . h lk k' 1 . . .1 . h b ı · ı· · 1 Id w 
çe Fransa siyasetinın, hudutlarımızın etrafına tahtaperde çektırerek 12 saat te ır. ~g~n u . atarıstan •' _ının ~ı ~a ın~ ~rı ımal edı mış ~e .mu te· zaman öy e gız ı cemıyet er o ugunu 
yanı'lıaşında ki bu faaliyetin, ve bu faa. zarfında orta parmağı yerine tak tır· ll yiizde. 8.>_ ': yenı alfabeler sayesınde 1 h_f d_~ller ıçın !~ni _st~nografı sıstem le· yaz .. Hatta çullanmak tabirini bu gizli 
liyetin hedeflerini not etmesini bile· mış. ana dıllerını okuyup yazmaktadır. Son n vucuda getırılmıştır. cemiyete mal et. Ku • Kluks • Klan 'lı· 
cektir. Bunu Fransızlara açıkça söy]e- lara benzesin diye de, hani yağmur· 
mekte hiç bir rnahzur görmüyoruz. r · larda harnallar ba,Iarına çuvaldan kü· 

Suriyenin Kitletül\'atani'lerinin kul- ı· ST ER İ NA N İ ST ER J NA NMA! lah geçirirler, sen de bu cemiyetin bat-
landıkları an'anevi Fransız Ö1çüsiine lar.ına öyle bir külah geçir. 
g~lin~e, __ bunlar iç~n şi.ındiki halde ayrı 1 Istanbul zabıtası bir müddet evvel Aüseyin isminde Makinenin üzerinde bir Alman fabrikasının dam- Patronun dediğini yaptım, muhay· 
bır hukum vennege lüzum yoktur. Çün k · · ··ı gası vardı, numarası vardı. Polı"s oradan sordu, 20 yıl yel cemiyete biraz evvel pastanede uy: 
k .. a.. 1 L I 1 b'ır leblebicinin elinde kagwıdın mu avemetını o çmeye u, ııuun ar, ıua en Fransanın kukla1a. ·- K · d d b" Al b Id durdugvumuz .·ı _ 4. O - ~ , 5 ı'smı"nı· de ·· d once oponı a ın a ır mana sattığı ceva ını a ı. J v 

rmdan başka birşey değildir! mahsus oldukça kıymetli bir ölçii görmüştü. musa e- Fabrika 20 yıl önceki müşterisinin adresirıi de yolla· ınal ettim. Yazının sonu da fÖyle idi: 
Muhittin Birı•n re etti. Hüseyin bu ölçüyü 50 kuruş mukabilinde bir mıştı. Emniyet direktörlüğü adama yazdı ve öğrendi ((Bu cemiyetin mensupları hafiye· 

------- çocuktan aldığını söylüyordu. Çocuk bulundu, ve ci- ki bu zat 20 yıl önce kağıt ticareti yapıyormut ve bu lerle mücadele ederlez, ürkütecekleri 
Zirai kombinalar bazı bir çöplükte bulduğu cevabını verdi. 1 cihazı o vakit kaybetmif.. haliyenin ba\nna da kendi hatlarına ge 

Ankara 29 (Hususi) -Zirai kom· J S TER J NA N 1 S TER J N AN M A l çirdikleri çuvallardan bir tanesini atar· 
binalara ait kadro yüksek taadib ik· lar, onu etrafını göremiyecek bir hale 

tiran etmittir. • (Devamı 3 üncü upada) 



30 Mart 
SON POSTA 

ispanyada asiler cephesi yeni bir sarsıntı geçirdi 

Avusfuryada 
Krallık 
Geri gelirse 

• Yugoslavya İstiryanın İtalya 
ll da Tirolün cenubunu iade 

edeceklermiş 

Madrit, 29 (A.A) - Müd9.faa meı:- Jlegraph)) gazetesının bildirdiğine göre şiddetli olan beyanatı hakkında Lon- Viyana 29 (A.A.) - Hususi bir 
ili.si öğle vakti n~r~ttiği ~ir~ tebliğde 'Ingiltere ile Fransa bundan sonra ye-ıdraya yatıştırıcı izahat verdi. B. Del- membadan öğrenildiğine göre Avus
Guad~z:ama ccphesınde hukumet kuv niden lspanyaya gönülfü sevkedilecek boSun Sir George Clark'la görüşme· turyahlarca bir ziyaret mahalli olan 
vetlerının San Rafael kasabası ıle va- olursa vaziyetİn pek nazik bir safhaya sinden sonra, komite meselesinin aldı- Mariabell'de lmparator Karl ve \mpa-

Büyük bir suikast şebekesi keşfedil 

disine hakim olan Casa Vahen te m ev- . v • • .. f' . k O · d k 1 h· d 1 .. . . 

1 

tm' Id ki b'ld' k gırecegını mutte ıkan tasd1k etmekte· ğı şe ilden hafifçe endişeye düşen B. rator tto ya sa a at e ın e yapı -
zıını ışga c ış o u arını ! ırme d' 1 k · ·ı b' · d ır er Musolini Londraya yalıştırıcı bir ce- ma ıstenı en ır merasım en vazge-

tedir. Madrit ve Guada1aj!lra cephele· · . · . . . _. .. . rinde iş'ara değer birşey voktur. lngıltere gınştıgı taahhutlere har!ı- vap vçrdi. . çilmiştir. Bunun sebebi davet edilen 
Asiler tekrar tnnrruza hnzırlaıııyorlar yen riayet edecektir. Paskalya yortu· Kont..ol komitesine dahil grup ve cemiyetlerden bir kaçının me· 

Madrit, 29 (A.A.) _ Dün hük\ımet su zarfında iki kere toplanmak üzere olacak hey'etimiz rasime murahhas gönderecek vasıta-
tayyarcleri Madrit cephesindeki düş- kontrol bürosu mesaisini yakında bi- Cebelüttarığı karadan ve denizden ları olmadığını bildirmeleridir. 
man hatlarının üzerinde tarassul uçuş- tirmeği ümit etmektedir. Bu suretle kontrol edecek olan ademi müdahale Styryadan Kral taraftarı bir hatip 
ları yapmışlar ve sevkülceyş noktala· nisanın ortalarına doğru kontrolü mü· komitesinde Türk delegesi Albay Sa- saltanat iade edildiği takdirde Avus
rında askeri kıtalar tahşid edilmekt~ essir surette tatbik etmek imkanı hasıl fiyüddin'in maiyetinde 16 kişilik bir t~r.ya?a ~erhal yaranın kıymetleı~m.e-
olduğunu görmüşlerdir. Tahmin edıldı olacaktır. Türk deniz hey'eti bulunacaktır. Hey- sı ıhtımalı oldugunu beyan etmıştır. 
ğine göre General Franko, kuvvetleri- Fransız gazeteleri vaziyeti et yakında yola rıkacaktır. Henüz ha- Hatibe göre Amerika bankerierinden 
ni tekrar toplamakta ve yakmda Macl- :s •• kk b' b kd' d 100 nuıl görüyorlar? reket tarihi tesbit edilip alakadarlara mure ep ır grup u ta ır e 
ride taarruz etmeğe hazırlanmaktadır. D Asiler arasında is)·an ,.e suikast Paris 29 - Petit journal gazetesi bildirilmemiştir. milyon dolar verrneğe hazırdır. iğer teşebbüsü yazıyor: Hey'ette muhafaza memurlarından Kral taraltarı bir hatip te eğer lmpa-

Londra, 29 (A.A.) - cManchester Delbos siyasetinin münekkitlerinin da bir müfreze bulunacaktır. Gümrük rntor avdet 1ed.ecek olursa Yugoslavyr 
Guardian» ın diplomasi muhabir~ bil- bütün tezviratına rağmen, Delbosun muhafaza teşkilatı lspanyaya gönderi- nın derhal stıry~nı~.. cenubunu ve -
diri\!or: · d' W· Id L d h k p lecek l . . I • . b' .1 talyanların da Tırol un cenuhunu A-

J ıste ıgı o u: on ra ü fımeti aris memur a~\l ısım erını tes ıt ı e . 
Geçenlerde Burgos hükumet komi- hükumetile olan tesanüdünü bir kere meşguldür. vusturyaya iade edeceğini idllia etmış 

tesine karşı vücude getirilmi.j bir kom daha teyit etti ve ademi müdahale ko- H ' 1 b b 'd k ·{;! ı. / v plo meydana çıkarılmıştır. Komplo,, bil ey et e era er gı ece gümrük yU masfl.ara ıga 
hassa Malagada çok şiddetli olmuştur. mitesi kararlarına riayet ettirmek hu- muhafaza memurları Cebelüttarık bo· Bahın f 
Birçok şehirlere de şamil olan fesat ter susundaki kat'i niyetini bildirdi. fngi· ğazından geçen gemilere yanaşarak (Baştarafı 2 inci sa~·fada) 
tibatının· en ?Jyade Malagada hararetli liz kabinesinin bu hattı hareketi karşı· boğazlarımızda yaptıkları gibi serbest· ge\irirler ve adamakıllı ıslatıriardı . 
olduğu zannedilmektedir. sında, Roma daha az yüksek perdeden çe içeriye girecek ve tam bir ~alahiyet- İşte çullanmak tabiri buradan kal-

Bu fesadın gayesi, asilerin ellerinde konuştu. ·\'e, B. Crandinin biraz fazla le her tarafı arayacakla.rdır. dı. Bunlar dövdükleri hafiyeierin cep· 

bulunan esirlerı kurtarmak ye hatların Sı. _a" h ları tahdı· d Casuslar faaıı· yette lerine üzerinde ((Vatanına hiyanet e· 
gerisinde müsellfıh bir isyan çıkarmak ·.:ı· denler ceza göreceklerdir. :i · 4 - O -
ı·..~ ı. Z I d - .. G ı F p ) 5, 5ı> yazılı bir de kart bırakdardı. )> 

k 

anno u~ uguna gore enera ra_n Amerikalı/ar bir sene sonra O onya Haric:ye Nazırının Işte ]_'>yıl evvel çıkan bu mecmlıa 
·onun emn altında çalışmakta olan bır d çok zabitler bu işte metıhaldar bulun- yeniden beynelmilel müzake· O asına girmek is' ed:ler son ~ünlerde Elka.bes muharririnın e-
maktadırlar. B~ kompl~yu idare etmiş re/er ofacag"'ı ümidinde Paris 29 (A.A.) - Cannesdan line nereden geçmiş ise geçmiş. Mu-
olmalarından şuphe edile:ı 18 kişi he· bildirildiğine göre, evvelisi gece Po- hayyilesi geniş, fakat aklı kıt muhar-
men idam edilmiştir. NeyYQrk, 29 _ cNevyork Herald lonya hariciye nazın Beck'in en yakın 1 rir bunu görünce inanmış, mal bulmuş 

Paris, 29 (A.A.) - cManchester Gu. Triıbune• gazetesinde Atbert Varner ~esai arkadaşlarından birinin otelde-l mığrıbi gibi sevinerek oturup bir sürü 
ardipn• gazetesinin yazdığ •na göre, Al şöyle yazmaktadır: kı odasına meçhul biri girerek eşyala- ilaveler uydurmuş ve Saidin o zaman 

man\casusluk servisi Franko hükume-. cAmerika bir deniz muahedesi inne.l rm ı araştırını ştır. Meçhul şahsın mü- bu muhayyel cemiyet mensuplarının 
Une karşı Ispanyada bir suikast me'\.·- ed h dana çıkarmıştır. Hükfunetçilcrden c'. ilmesi ümidilc 10 yeni kru,·azörüıı im siyasi vesikalar araştırdığı tahmin başına geçirdiği küliihı, tutmuş, Elka-
sir edildikten sonra serbest bırakılan- in§Rasını. tehirhf*:ltlmi~tir:. . .w. .. ediliyor. Bu oda Beck'in oturduğu o- besin ne kadar Suriyeli okuyucusu 

esmı ma ı erın umıt ettıgıne go- d b' · 'k Id ~ .. b' d ha · · ı tarın yardımı ile bir isyan çıkarılacak- L' b' L k - b" .. d" aya ıtışı o uguna. gore, hırsızın şa- varsa topunun ır en ~ına geçırmış 
re 'UIT, ır uuçu · sene sonra utun un k Beck'' od . k z 11 S · 1'1 ı tı. Frankoya mensup birçok zabitler de . 1 ~hl t hd'd' ' kt d' . şırara ın asma gırece yerde ava ı urıye ı er ya sı a annın a ı ı ve ı ısa ı, sıya- k d . ·~· . . -----

suikast ile allıkadar bulunuyordu. Sui- si vaziyelin istikrarı için yeniden mü- ar a aşının odasına gırdıgı zannedılı-
kast te~obbüsü tenkil olunmuştur. zakereler ccrcyan edecektir. yor. Suriye fevkaiAde komiseri Irakla 

Tan~a., 29 (A.A) - Askeri bir su!· Ayni mahfellere göre bu işlerde İn- • Şam, 29 tA.A.) -Fransanın Suriye 
kast teşkilatının meydana çıkması üze giıtere önayak olacak ve bu takdırd€' Lındberg Rodos ve fevkalade komiseri M. de Martel, bu 
rine Teluan kampmda otuz sübay ve Amerika hükumeti de kend!sine ınüm Atinadan geçerek dönCyor sabah tayyare ile Bağdada gitmiştir. 
as'kcr tevkif edilerek hemen kut'§ur.a kün olduğu kadar müzahcreı: edecek _ Kendisi karaya indiği zaman Irak h ii-
dizildikleri tecyyüt etme!<tedir. Halep 29 (A.A.) - Lindberg, dün kumeti erkanı tarafından istikbal edile· 

İtalyan csir1crinin söyledilderi tir. öğleden sonra buraya gelmiş ve şehri 1 cektir. M. de Martelin seyahatinin res· 
Va1ansiya, 29 (A.A.) - İtalya sara o·:nkü Meclis toplantısı ziyaret etmiştir. Kendisi bu sabah Ro- mi olmamasına rağmen kendısinin ika-

yına mensup Vikontes Hastings, Valan dosa hareket etmiştir. Oradan Atina- meti esnasında birçok kabuı resimleri 
siyaya ~lerek Cumhuriyetçiler tara - Ankara 29 (A.A.) - Kamutay ya gidecektir. yapılacaktır. Fevkalade kom!ser, çar -
fından esir edilen İtalyanları isticvap bugün Refet Canıtez'in başkanlığında şamba günü buraya dönecektir. 

et~~ı:;:·rin if· desine göre, Guadaiajara :7P;:;z~!~:~:~:~ ~:~7~.;'.~~ ~a~~ Sil m er Bank idare meclisi Azalığl 450 kilo ağirlık kaldıran adam 

m h b 
. .l .. 

1 1 1 
b b k . . Ankara 29 (Husu~i) Açık bulu· H b 29 (A A ) 01. . 

u are P"l'"'v.e oy e an.ar o mu~ ki, atanın irinci müza eresınt yapmış· .. z l . . .. am urg . . - ımpıyat 
İtalyanlar düsmanı tclrik edemediklc· tır. Gene bu toplantıda, siyasi müste- nan Su.~er . a~k dare Medısı azalı- müsabakaları ağır siklet ~ampiyonu 

Sayfa 3 

Belgratta anlaşma 
Aleyhinde 
Nünıagi~~ yapıldı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
ile Kon t Ciano aleyhine gi.iriillülü 
bir nümay~ yapmışlardır. Talebeler, 
cMihailof» sokağında Kont Cıanonun 
resmıni teşhir etmiş olan bır dükka
nın camlarını kırmış \'e İtalyan rica· 
line karşı şiddetli bir !isan kullanarak 
Kont Cianonun fotografım yırtmışlar 
dır. 

Vak'a mahalline yetişen polis ve 
jandarma kuvvetleri nümayı-.çileri 
zorlukla dağıtmış ,.e birçok kimsele
ri tevkif etmiştir. 

Yugoslav gazetelerinin ncşriyah 
Belgrat, 29 (A.A.) - Yarı resmi 

cVcreme• gazetesi, İtalyan - Yugos· 
lav itilafları hakkında tefsirlerde bu
lunarak diyor ki: 

Bu ıtilafların dostlarımız ve miitte 
fiklerimiz için faydalı olmaktan bal'i
ka bir neticesi olmıyac3ktır. Gerek 
küçük itilaf ve gerek Balkan itilafı 
vahdet ve irtibatlarını muhafaza edc 
cekler ve azalarından bir!nin büyük 
lbir devlet ile anlaşmasından ancak 
yeni yeni kuvvetler alacakia.rdır. Bu 
anlaşma Avrupanın hassas bir nokta
sında ibtilatlar vukuu tehlikesini or
tadan kaldıracaktır. 

Küçük Antant toplanıyor 
Bükreş, 29 (A.A.) - Hariciye Na

zırı Antonesko 31 Martta Küçük An· 
lant konseyinin toplantısınci.t bulun
mak üzere Belgrada gidecektır. 

'I'una üzerinde Rumen - Yugosl:ıv 
köprüsünün temel atma merasim' ve 
keza Çekoslovakya Cumhurreisi Be
nesin Belgrad seyahati tehir olun • 
muştur. 

Siyasi mahafilde söylenildiğine gö
re, Yugoslav - İtalyan muahedesi kü
çük antant devlet rcislerınin toplantı 
sından ve Benesin Belgrad! ziyaretin 
den evvel üç hariciye naz-rı arasında 
bir mülakatı zaruri kıld!ğı söylen -
mektedir. Romanya, LatinlE•re olaıı 
bütün sempatisine rağmen Yugoslav
İtalyan anlasınasının kend:sine ?.aı·ar 
verdtği kanaatindcdir. Binaenaleyh 
Küçük Antant konseyinin toplantısı 
na büyük bir ehcmmiyct verilmek
tedir. Mevzuu bahis olan meselelerin 
fevkalade nazik olması dolayısi'e ko· 
nuşmalarda ince teferrüata kadar ~i 
dilmemesi ve ittifaktaki miişte"ek 
menafi esaslarının bir kere d:ıha tes· 
lbitiyle iktifa olunması muhtem"1dir. 

Romanya Ba.,ı,ehi i 
Memleketimize 
li eliyor 

Ankaradan bildirildiğine göre Baş -

bakan lsmet lnönü nisanın on ikisinde 

Belgrada gitmek üzere Ankaradan ay

rılacaktır. Romanya Başvekili Bay 

Tataresko da 6 nisanda Ankaıaya gi

decektir. Dost memleketin hükumet 

rinden ıı..ı·rcok ahva1de kendı' araların- I ki d'l h kk ğına mutekaıt Jandarma yarbayı Re- Al H lt . . J h W u • şar ı ara tayin e ı en zevat a ında- f . d'l . . man a ereısı osep agner, 
da haı•betmişlerdir: İspanya cephelerin ki Başvekalet tezkeresi oktınmuş ve et tayın e ı mıştır · 4:10 kilo kaldırarak bll sınıfa ait dün· 

de dört fırka yani 40,000 İtalyan aske- yeni memurin kanununun alakadar 
Maliyede yeni tayinler ya rekorunu kırmıştır. • . 

şefini karşılamak üzere bir program 

hazırlanmıştır. Bay Tataresko İstan -

bulda. da büyük meraöimle karşılana· 

ri h1 rbetme1• edir. bütün en cü menler tarafından ayrı ay-
yeniden gönüllü sevkedilecek rı tetkik edilmesi kabul edilmiştir. 

olursa Kamutay çarşamba günü toplana-

Londra 29 (A.A.) - «Daily Te- caktır. 

.. ~~~~? L Sızın l:,8 Soıl Posta , ya gelerek hediyeniza a!mız 
Resmi çtkan her okuyucuya üç liralık bir hediye 

veya bunun bedeH" i veriyoruz 

(Y uuı 6incı sayfada) 

A k 29 (H 
") 1\

1 1
. Wagner, bu rekora evvelce 420 kı-

n ara . ususı - a ıye l .1 . b 1 d k 

M
.. 1 - k'k h , 1 o ı e sahıp u unuyor u. ca tır. 
udquıgınat~ ı eyetire~iCe~ ~~~~~~~~-§-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; 

minin, tetkik hey'eti reisliğine de tef- ! ~-
tiş hey' eti reisi Rüştünün tayin edil- ~S~ l aht.1n S;bah.ı ı 
meleri muhtemeldir. Teftiş hey' eti re· -
isliğine de Istanbul defterdan Kazıının 
getirilmesinden bahsolunmaktadır. 

E ir .fa cia 

Bir kadm dört çocuk doğurdu 
Londra, 29 (AA.) - Bir kadın üçü 

kız, biri erkek olmak üzere dort çocuk 
doğurmuştur. Kızlardan biri doğarken, 
erkek çocuk ta doğduktan 12 saat so:ı· 
ra ölmÜ§tür. Diğer iki çocuk sağdır. 

Moskovadaki Japon 
El{;isine karşı suikast 

(Devamı 1 inci sayfada) 

Paris, 29 (Hususi) - Moskovadaki 
Japon sefareti 'başkatibiylc, Vladivos· 
toktaki Japon konsolosu bu~üt\ Tokyo· 
ya vasıl olmuş ve Hariciyc Nazırı B. 
Sato tarafından kabul edilmişlerd!r. 

Sovyet -Japon müzaker~:eı: hakkın 
da iki mume5silin verdikle:-i izahalı din 
leyen nazır, biluhara Harbiye Nazırı ;
le r-örüşmüştür. 

İki nazır arasında yapılan bu istişa. 

reden sonra, Rus - Japon mümısebatı· 
nın sulh ve uzlaşmaya müstenit bir saf 
haya _girdiği anlaşılmaktadtr. 

Bir tesadüf, Anadolu içinde bir nahiye müdürünün köy odası için İs· 
tanbula sipariş ettiği kitap listesi ni bana gösterdi. Bu köy okur ya7.arla
rının ihtiyacı için istenilen kilapla rın listesine beraber göz gezdirelim: 

12 inci asırda İstanbul hayatı, Salahattini Eyyubi, Ben kaptan oluyo· 
rum, Sarnur devri, Rehberi mua~eret, Tarihi ·kadim, Tarihi Taberi v. s. 

Dikkat edilirse bu kitapların hemen hepsinin Arap harflerilc basılmış 
eski kitaplar olduğu anlaştlır. 

Bundan başka istenilen kitapların çeşi.leri de üzerinde durulacak bir 
mevzudur. Bir kısım köy Tarihi Taberi ve Salahattini Eyyübiyi okuyor. 

Geçen bir fıkramda Maarif Vekalelinin köy maarifi için düşündüğü 
neşr.iyat sistemini tenkit etmiştirn. Dün elime geçen bu kitap listesi bu 
tenkidimde ne kadar haklı olduğumu bir daha isbat etti. 

Sekiz dokuz yıldan beri yeni Türk harflerile yapılan neşriyat bilhassn 
halk neşriyatı, bir köy odasına yüzlerce ciltlik kütüphane kazandıracak 
!kadar zengindir. Buna rağmen işte elimdeki ~iste bir kalkan gibi (jmi· 

me dikiliyor. 
Köy muhtarı İstanbuldan bu kitapları dstiyor. Bunların yekiınu da yir-

mi lirayı buluyor. Çünkü Arap harflerıle olduğu için mikdar!ar: azalmı§ 
ve k1ymetleri yükselmiş. 

Bir köy 'odası 20 lira kitap parası veriyor. Eğer bu para ile yeni Türk 
harflerile basılmış hal\< kitaplarından alsa bir kütüphane sahibi olur. 
Peki ama Maarif Yekfıletinin bast1rıp veyahut satın alıp Halkevlerine 
köy odalarına yolladığı söylrnen yeni k itaplar nerede ? 

Tekrar ediyorum. Bu kıtnplar ipleri çözülmeden balya halinele ambar· 
larda yatıyor ve bazı köy odaları işte böyle para ile (Tarihi Taberi) sa· 
tın alıyorlar. Bürhan Cahit 
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Istanbul köylerinde kredi kooperatifleri 

Yeni kanuna in-

Devlet sigortası dairesi 
teşkil ediliyor 

Kıztaşının etrafına 
bahçe yapılacak 
Fatih te Bizans devrinden kalma 

HKıztaşl)) adile maruf sütunun eğri:
diği Fatih belediyesi tarafından bildi 
rilmesi üzerine belediye fen hey' etin· 
den Mimar Samih, mühendis Nafiz ve 
müzeler mimarı Kemalden miıteşekkil 
üç kişilik bir hey' eti fenniye mahalli

tibak eden ()] :2 sa· 
yılı Kernerburgaz 
tarım kredi koope· 
ratifi az zamanda 
inkişaf etmiş, or .. 
taklarının sayısı 
(10{), e çıkmıştır. 
Civar köylerin de 
iltihakile bu mikta· 
rın az zamanda 
(~.->0) ye kadar yük 
seleceği ümit edil· 
mektedir. 

Işçiler ve aileleri kaza, doğum ve ölüm halinrle, 
daha sonra da hastalık ve ihtiyarlık vaziyetleriı_ıde 

mukannen bir para alacaklar 

Haziranda iş kanununun tatbikatı· 
na geçilecektir. Iş yerlerine Yerilen be 
yannameleri, iş yerleri daldurarak ka· 
zalar vasıtasile iş dairesi Marmara böl
gesi baş müfettişliğine göndermişler· 
dir. 

Baş müfettişlik, iş yerlerinf' Yuku 

bulacak kazalar hakkında dünden iti· 

baren kaza anket 
rneğe başlamıştır. 

kağıtlarını gönder-

Kaza vukuunda iş yerleri, bu an· 
ket kağıtlarını doldurarak hemen gön
C:ereceklerdir. 

Bundan maksat bir sene İçınde vu· 
ku bulan kazaların miktarını, kazala
rın daha fazla nelerden ileri geldiğini 

tesbit etmektir. 
I lükumet, iş kanunile işçilerimizin 

hayatında büyük bir iııkılap yarat· 

maktadır. Bu maksat la H:lR sene~ i i· ne gönderilerek abiden in vaziyeti tet· 
çinde (devlet sigorta dairesi) kurula· kik ettirilmiştir. 
caktır. Kanun projesi hazırlanmı~tır. Yapılan fenni tetkikler neticesinde! 

(~evlet sigorta dairesi) D: IX mali 

1 

hey'et abiden in esasen biraz mail ola· 
senesı başında kurulmuş olacak ve fa· rak dikilmiş olduğunu tesbit etmiştir. 
~liy~te .geçecektir. (Devle.t sig~rt~ d~- ~ Bundan başka fen hey' eti abidenin ta
ıresı), ılk kuruluş senesınde ışçılerın 1 r:hi kıyınetine binaen etrafımn bahçe 
(iş kazaları), kadın işçilerin (doğum) : haline getirilmesini, kaidesinin tahkim 
ve bütün i çilerin (ölüm) halindeki si- 1 edilmesini taı::ın lüzumu olan verleri· 
gorta işlerile meşgul olacaktır. Mi1te· nin kenetİen~esini kararlaştırn;lştır. 
akıp senelerde daha üç maddeyi ele a· fmparator Jüstinyen 'den bir evvel 
lacaktır. Bunların başında hastalık, ih- imparatorluk eden Marcien tarafın· 
tiyarlık vardır. dan rekzedilmiş olan bu abid~ Bizans 

Işçileri, kazalara karşı iş yerleri ~i- devrinden kalan eserlerin en e:ikilcrin
gorta ettireceklerdir. Diğer haller için dendir. Ayasofyadan takriben SO sene 
de işçilerin yevmiyelerinden bir nis· evvel dikilmi~tir. 
bet dairesinde sigorta parası kesilecek- Kaidesi korent merrnerinden yapıl· 
tir. Bu suretle işçinin ölümüne kadar 
hayatı temin edilmiş olacaktır. .,. 

Eorç senetleri Zi-
raat bankasına is· 
konto ettirilmek su· Kemerburgaz kooperatifi müdftr ve ortaklan 

retile köylüye ikrazatta bulunulmaktadır. Mıntakaya çok faydalı olacak olan 
bu te\'ekkülden dolayı köyiiiler pek memnundurTar. 

9 nisanda her yerde 
Mimar Sinan 

ihtifali yapılacak 

Ziraat işleri: 
Beykoz fidanhğı tevsi edilecek 

Beykozdaki Arpacı çiftliğinde bu
lunan fidanlık tevsi edilecektir. Bura· 
da mevcut olan çam çeşitlerine ilave· 
ten Anadolunun bazı ınıntakalarmda 

bulunan nadir çam çeşitleri de getirti
lerek üretilecektir. 

Kültür işleri: 
Beşiktaş Halkevinde musiki dersleri 

----------------------····~-------------------

!) nisanda yapılacak olan Mimar Si· 
nan ihtifali programını hazırlamak ü
zere cuma günü Halkevinde Kültür 
Direktörlüğünden, Emniyet Müdür · 
lüğünden, Güzel San'atlar Mektebin · 
den gelecek murahhaslarla bir içtima 

aktedilecektir. lhtifalin bu sene di -
ğer senelerden daha canlı ve parlak 

olması için çalışılmaktadır. 

Beşiktaş Halkevinde keman derslen dP
vam etmektedir. ıs Nisan tarihinden ıtıba
ren piyano, mandolin ve vlyolonsel dcr.c;leri· 
ne başlanacaktır. İsteklileri her giın Evt • 
miz idare memurlu~una murncaat ederek i· 

Deniz işleri : 
Denizyol arının yeni tarife.si 

mayıstda tatbik edilecek 

Atinada toplanan Balkan İktı~at 
konseyinden dönen İktısat Vekal<:ti 
tarifeler dairesi müdürü Ayet, diin De 
niz Ticaret Müdürlüğünde me~gul ol· 
mı~tur. Bu akşam Ank~raya gidecek· 
tir. Ayet Atinaya gitm.:den evvel De
niz.yolları tarifesi için İstanbulda top· 
lanan komisyonun mesaisine i~tirak 
etmişti. Ankaraya ~idince Vekalete 
komısyonun mesaisi etrafında izahat 

Şehir işleri: 
Yörük Ali plijı adaları güzelleştirme 

cemiyetine verildi 

Büyükadadaki Yörük Ali plajı A· 

daları güzelleştirme Cemiyetine 15 se

ne müddetle terkedilmiştir. Cemiyet 
mevcut tesisata ilaveler yapacaktır. 
Muayyen müddetin mürurundan son· 
ra da bu tesisatı belediye emrine ter· 

kedecektir. 

Edirnede mimar Sinan ihtifali simlerini kaydettlrebllirler. 

Edirne (Hususi) - Mimar Sinanın Polisle : 
ölümünün yıldönümüne rastlıyan ~) Bir adam tramvaydan atlarkan 
nisanda Edirnede yapılacak Mimar S:- sakatıandı 
nan ihtifali için vilayet mamif, evkaf . . . .. 

.. d .. 1 ·ı b 1 d. p t' ·· 1 Pangaltıda oturan Rayne Şışlı · ru mu ur erı e e e ıye ve ar ı uye e · · 
· d 'b b' k "t t k'l d'l nel tramvayından durmadan atlamış. 

rın en ı aret ır o nı e es ·ı e ı-

· · H lk · d t 1 ; k · belinden ve hacaklarından ağır surette 
mıstı. a evın e op anan ou omı- ı _ . 

(, · 'h "f 1 h yaralanmış, Beyoglu hastanesme kal· 
~ te .., nısan ı tı a programını azır d l 

Doğru posta tramvay arabaları lamıştır. Hazırlanan programa göre, ırı mıştır. 
Istanbul Tramvay Şirketi, Kadı· ı- ihtifal Koca Sinanın şaheseri olan Se- Bir sigaradan yangm çıktı 

yünde olduğu gibi başlangıç ve son limiyede yapılacak ve Sinanın hayat Feridiyede ~X numaralı evin üst ka-
verecektir. istasyonlar arasında doğru sefer yap- ve eserleri hakkında nutuklar okuna _ tında oturan () Oyaşında Kabriye: f iga· 

Denıqo\ları ilkbahar tarife i ma· ınak için tetkikata başlamıştır. caktır. lhtifale bütün mektebler işti · rasını sönmeden elinden di.işü ,;iş, 
yısın birinden itibaren tatbik edilt:cek- Yeni şekle göre, Şişliden kalkan rak edecektir. 1 bundan yangın çıkmış. itfaiye sir. yeli· 
tir. Tarife etrafında Vekfılet tarafın· arabalar Hamam istasyonuna kadar - -- • ne meydan vermeden söndürmü~tur. 
dan yapılan hazırlıklar bitmek iizcre yolcu alacak ve sonra hiç bir yerde Üniversitede: Bir kişi, düştü, iki kişi yarab ıdı 
dir. durmadan d ~ ca Ka ak .. y 1 k Galatada Necati bey cadd~sinde 

Denizyolları idaresi önümilzd<'ki tir. ogru r 
0 

e ge ece - Kızta~ının şimdiki hali Üniversitede imtihanlar Mehmet çalıştığı kahvenin kepe.ıkle-
yaz mevsiminin devamınca vapur se- Maçka ve Kurtuluş hatları için ara ~ışt~~· ~ir dıl'ı 1 ·?O metredir. Ka id~- Üniversitenin yaz d:vresi imtihan . rini tamir etmek üzere nıerdiven üze· 

ferlerini arttıracaktır. durağı Harbiye olacaktır. Yedikule ~:ın .. uze~ın~.e granıtten yapıl~~ıış . bır llnrını.~ ~aşlangıç . Ye. hıt~~ zaman_lar~ rinde çalışırken müvazenesini kay be· 
Bu seferleri yapacak gemilerden tramvayları Etyemezden, Topkapı 1 ustuvanı sutun ve bunun. u~~:rın.de Rektorlukçc tesbıt edılınıştır. K.-.yfıyel 1 derek yere düşmüş, elinde bulunan 

havuzlanmaları icap edenler Halice çe· tramvayları Çapadan, Edirnekapı tram 1 ıne~mer ba~lık var~ır ... Vaktı~e ~ızerın- Fakültelere bildirilec~kti:. :'erilen ~~ • keser de o sırada yoldan geçmektc o· 

kilmiştı·r. Yalnız, havuzlarda yer yok· 1 At"k J'd ' Y 1 o ı de ımparator l\larcıen ın hey .<el ı oldu· ı ra ra ~öre yaz devresı ımtıh<mları 2! lan Perikli isminde birinin basma gel-vay arı ı a ı en sonra a nız oeya· . b 1 · . . · ' 
tur. Bu yüzden tarifenin tatbikine ge- zıtta duracaklardır. Doğru posta ol- ğu anlaşılmakta ıse de elyevm u 1ey· ı mayısta başlayacak .lO hazıra nd~ hı te- miş, her iki yaralı Beyoğlu Zükih has-

çilı"ncc bir vapur buhranmm me~·a'ana d"~ bal . . d"k· "b" kel mevcut değildir. cektir ')') mayısta da de rsler kesı lecek· tanesine kaldırılmı~\·tır. 
ınıyan ıger ara ar ıse sım ı ı gı ı l · --

çıkmaması için Denizyolları şimdiden bütün duraklarda tevakkuf eder.ckler·l Asıl ismi «Marcien _;i.itunu , 0 .ni 

1 

tir. bir kuyuda ceset bulundu 

te~bir nlmak üzere harekete geçmiştir. dir. bu taşa yaHnlış olarak Kıztaşdı d~ndı- Toplallftfar : Mevlanekapıda bir sulu kuyu için-
U M""d.. S d · h d y . .. . k I I . mektedir. albuki Bizans evrın e 

mum u ur a e~tın ve mü <'n is· enı çop ıs e e erı yaptırılacak K .1 f I ,.1.T 
1 

GGlhane tıbbi müsamereleri de bir ceset görülmüş, Merkez efendi 
ler diin geç vakte kadar havuzlarda .. · · ·· .. cc ıztaşl)) namı e maru 0 an aır..ı 1 aş · d k k 1 h b ·ı · 

Çoplerın yakında denıze dokulme- s··ı . .. . di alinde sii· Geçen cuma gunti G{ilhane 'fıbbi miısa- )an arma ara o una a er verı ınış-
meşgul olmuşlardır. · b 1 k U k d u eymanıye camıının nıe 1 merelerine Prof. Dr. Lütfi Ak<ıu riyn•ell al- t' 

sıne aş anaca tır. n apanm a ve I k k ll l R'vay~t e na ır. 
G ·ı .J 15 .. I"' k t t . 1 tun o ara u anı mıştır. ı tında d a edllm!rtı"ı· l f . 1 k d k d emı er\: en gu ı u pa en e A ,-~kapıda kı eski çöp iskeleleri yık· . d l d b . ev m .. .. .. · . 1 1 t aıye ge ere cese i uyu an çı· 

aranacak t Im& ış oldııg~ u d "d . k l :raran cıvarın an geçen er arasın a e 
1 
Toplantıda gonışulen tıbbı ınN;e c er şun- karmış, yapılan tahkikatta öli.iniin 

ırı n an venı en ıs e e k" t' · k b t · 6. k btıiunursa ardır· & • . · ~ are ını ay e mış ır ız ı · . . . . B 1 b d N'k 1 · · d b' 
Sıhhat ve içtimai muavenet Veka· 

leti biitiin hudut ve salıiller sılıhat 

yaptırılması lazım gelmektedır. Dıger b" ~ .1 k .
1 

. u·~,·ı ı - Ree sıfılızi Dr. Sedat t,:ı ı a ı ınc!an. u gar te aasın an ı o a ısmın e ı-
. k 1 I k I ıraz egı me suretı e onu ışare.t e ıgı ı 2 - Pellagraf va'<.';ısı Dr. F:sat tnr.ıfmdaıı . ri oldug)-u anlasılmıştır. 
ıs e e er yı t_ırı ma~ıştır. için o devirde Bizans halkı arasında 3 ~ Demaus Pn:ko:)in insülln ile tedav ısı. . 

Cenazelerı beledıye kaldıracak ı f k r d h ı ta sa Kız Dr. Mevliıt tarafından Kuyuya ne şekilde düştüğü etra· ıni.idürlüklerine yeni bir tamim yapa
rak Türk !imanlarına gelecek gemıle· O··ı ··ı . b I d" l k . . ev ~ a. e nıeş ur 

0 muş ;e ~ . ., B' I" ' 4 .._ 1\Iezanteri sipc~lf!k olmayan !ltihabı fınC: .. jandarma kumandanlığı tarafın· 
u erın e e ıye mezar ı ıdares: 1 t<>şı ısmı bu sebepten verılmıştır. ı a-

1 
bir tümo-r. Dr. Opeı·atör Mustafa tarafınd:ı.n. d 

1 

an tahkikat yapılmaktadır. 
tin on beş gün ev' elki hareket liman· va~;ıtasile kaldırılması haziranda başlı- ha re Kanuni Siikyman mezkl:ır taşı ProCsör Dr. Abdfılkadir Noyan. Nfızıın Sa-
ları na ait sıhhat patentelerinin aranıl- yacaktır. Bunun için mezarlık müdür- Si.ilevmaniye camiinde sütun ola:·ak ki~, Zeki Burhan, Bürhanettin o~m:ı.n, 'Mıırnt Ad/iye de: 

b"ld' · · A k b - ı··~ .. d b" k 1 ~ k"l • . ,.. münakaşalara iştirak etmişlerdir. • 
masını ı ırmıştır. nca u ) .l gün ııgun e ır ın er ez memur ugu teş ı kullandırmıştır. Fatihteki Marcwn a· K 'f . . h' I h kk d Yeni lcra Reisi vazifesine ba•ladı 
] .. k "'dd tt d h ı h ı d"l k . C · · b 1 d' · . . . . . 1 1 eyı verıcı ze ır er a ın a Y u mu e en a a evve areket e· e ı ece tır. enazesını e e ıye marı· bıdesının ısmı her nedense yan ış o a · I· f İstanbul İcra Reisliğine tayın edi· 
dilen veya uğr.ınılan aralık limanlara 

1 
fetile kaldırmak isteyenler, mahalle· rak Kıztaşı diye taammi.inı etmiştir. ·.o 

1 
erans len Adiiye Müfettişi Hamdi, makamı· 

ı k f d Eminonü Halkevinden : 
ait unutu ma • ırtına. a~ ötürü alına- rindeki belediye komi~erliklerine mii· Abide milattan sonra -t:"->0 - ı.-)/ sene· Bugiın saat 17.30 da Evimizin Cağalo~lun- na gelmiş, vazifesine başlamıştır. 
rnamak veya herhan~ı bı.r ~ebepten a· racaat edeceklerdir. Belediye kom:ser-, !edi arasında dikilmi~tir. . .... ı daki merkez salonunda Dr. Huseyln ~-{enan Kıymetli bir adliyeci olan yeni icre? 
lıkonulmuş bulunmak gıbı sebeplerle leri de hemen telefonla mezarlıklar .. . . . . . . . . . . . ............ • . tarafından !Keyif vcrid zehirleı-le ımıcade- rei&ini tebrik ve kendisine yeni vazife· 

I 
k , 1 le) nıevzulu bir konferans verilecektir. Bıı 

ihraz edilemiyen patente er ar<tnılmı· ~1er ez meınurluğuna işi bildirr.cek· 6ENit.A B!::DRI GÖKNIL konferans bütiin yurdda!il:ıru r.rıktır. sinde de muvaffakiyet temenni ede· 
yacak ye ceza kesilmiyecektir. tır .. Merkez, techiz, tf"kfin, ka bir için in 1 Halit Ziya ve Musa hi b Zade rız. 

d ·k· d tertıbat alacak ve sın f ·· "'1'' ·· 1" tl 1 · Yekalet yaptığı tamim e ı ı ma - · ~ ı ına gore 0 unun ere m.: ı>rı: jübileleri '••llliıııiılııııiilııııiıı .. ıııiıiıııiııııllıııııl ... ııiiıııı••' 
d . 'h . . 1 .• b. · bulundugu eve cenaze otomobi.ı ·1 •• F A U S T 
eyı ı tıva eden bu yenı usu u ır mı· d k . gon· p E R G O N T Nisan ayı zarfında Halkeviııdt> üç cgece» 

salle de izah etmiştir. erece tır. yapılacaktır . . Bunlardan biri a Nisan pı>r-
T hl' • . - · ·- ...•• ~ K R A L L 1 R 1 şembe günii yapılacak Tanzimat, .. ed.cbiyatı 

a ısıye ıtleri motöı le,tirilecek mı öniimüzdeki yıldan itibaren t ... tbik Her kilapçıdn hulunıır. 1 grcesı, diğeri 22 Nisan perşembe gunu yapı-
Ankaraya giden Tahlisiye Umum edilmeğe ba~lanacaktır. Hazırlıklar 1 lacak Hallt Ziya j\ıbllesidir. 

N Tanzimat edebiyatı gecesinde. t:ınzimat 
~lüdürü ecmeddin ve mühendis Ha· ikmal edilmektedir. Ncemeddin S<'ya- l\lllltııııımoııını şe.ı.r ,'ıy.ı.rıHıJ ınuhnrı:trlcrinin edeblvatımıza hizmetleri an 
mi İstanbula dönmüştür. N~cmeddin hat i esnasında yeniden dikilece-k fe· ~thir1i"uD1rosu Tevcbıışı latılacak ve H~mit: Kemal, ::?!nnsi, Re -ı 

H · F J 'dares· · · ·· k hl" · tl ~ 1 cal zade Ei:rem gibi tnmoJmnt de"'rinln mü-ve arnı en er er ı ının malzC'me- n er yerlerin ı gorece , ta ısıy,.n:n fa· drn·ll kı~ •ıı ı J him şahsiyetleri üzerinde duı ularak es'!ıle-
sinin kıymeti ve satış mukavelesinin e· aliyeti etrafında yerinde alak<·darlar- sunt 20,il0 <In rlnden parçalar okunacaktır. Rrlm~minl Hal 
aasları etrafında Vekalete kendilerin- dan izahat alacaktır. BUyük Hala kevı de bir Müsahip ıade jübll~o;i yapacaktır. 
den istenen izahatı vermişlerdi.r · Tahlisiye işlerinde tcıhlisiye ıoaııdal· 4- perde koınecli Hatay gecesi 

Marsel Ouessant 

Haydar Rifat 

Karagömlekliler 
Ihtilali 

Faşistlik nedir ? 
M Osolin i nereden, 

nasıl gelmiştir ? 
Nereye gitrnek istiyor"? Umum Müdür ve miihendıslt:rden larından ı"stı"fade olunmaktadır. Ikinci Tıp Fakültesi ıo Nisan gecPsl Dağc:ıhk klü-

frıwsı'. 11\' t rhı b"' 
bazıları yakında memleket dahilindeki beş senel'ık ta. hlı"siye procrraınındrt bu u salonlarında bir Hatay gecc-.1 tertıp et- YEN•I Çlv .. Tl 

f . e O per !t ! ıs 11111 lı miştir. Geceye biıtün Üniversit~ profesörleri .. , 
tahlisiye teşkilatı ve fenerleri etra ın- ış motörl~stirilecektir. Bu ınotörlı•rdcn orıın yoh tıır. ,.e talebeler ile her vatandi~a~ş~d~n~·;~e~tl~ld~ir~·==~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
da tetkikat yapmak üzere seyahate çı· bir tanesi iık olarak İn~iltereye s i p.ıriş ---===-== ::::; ---- ==ı 
kacaklardır. . edH_miıtir. May•sta geti;ilerek b~· .nıl·, KRQiı..lş , t _D BAHR1.YEL1•LER1• t3üy~i~h:C~ı! :t~~~!~~~i co 

Ikinci beş senelık tahlisiye progra- maga ba~lanacaktır. 1 a~ Yaklftda To R ~-'te 

• 

, 
ı 
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35 bin nüfuslu kazada ancak Toprakbayramıher yerde 

2. 14 k k b·ı· neş'eyle kutlulandı çocu o uya ı ıyor . 
Kahta (Hususi) - Kahta, Malatya ·ı 

vilayetinin dokuz kazası içinde en çok 
bakılınağa layık olan bir kaza 
merkezidir. Bu yoksulluklarının 
en başında mektepsizlik gel -
mektedir. Kazanın tam teşkilatlı dört 
nahiyesi, iki yüz parça köyü ve :~.)000 
nüfusu olmasına rağmen ancak dört 
ta.ne ilk okulu vardır. Bunlardan birisi 
1500 nüfusu olan kaza merkezinde, 
diğer üçü de köylerde bulunmaktadır. 
Merkezdeki ilk okul tam teşkilatlıdır. 

Binası tahtanidir. Sıhhi şeraiti haiz de
ğildir. Bu mektebin 8:1 talebesi var • 

dır. Mektep dar olduğu için yüzlerce 
çocuk okuyamamakta ve tahsilden 

mahrum kalmaktadır. Köylerdeki üç 
okul binası köylünün müşterek yardı-

mile vücuda getirilmiştir. Bu üç rnek -
tebte okuyan talebe mikdan (149) -
Clur. 200 parça köyü ihtiva edep ve 
~5000 nüfus gibi oldukca mühim ve 

Clolgun bir vatandaş kütlesini sinesinde 
taşıyan kazamızın bu geniş çevresin -

Kahtabiann hasret çektiği bir köy 
ilk mektebi 

de topu, topu 214 çocuk tahaile de • 
vam etmektedir. Nüfusun kesafetine 
göre bu rakam nisbetinin azlığı mey -
dandadır. Kazamızın hususi muhase • 
be iradı bir çok komşu kazalara göre 
bol ve tahsilatı da o nisbette fazladır. 

Erzurum ticaret odası heyeti 

ı 
Binaenaleyh bu normal gelirden ma
halli maarife ifraz ve tahsisi !azım ge
len kısmın, kazanın bu mühim ve ha • 
yati ihtiyacına muntazaman sarfile ve 
ilk tahsilin mecburiyeti hakkında tat· 
bik edilen kanuni ve zecri tedbirlere 
bu bölgede daha sık ve hususi bir e • 
hemmiyet atfolunmasile bir kaç sene 
içinde bu büyük mahrumiyeti izale im 
kanlarını elde etmek kabildir. Milli 
kültürümüzün bu sahalarda da inkişaf 
ve fi'li semerelerini verebilmesi için 
irfan ışıklarının bu muhite de sokul • 
ması ve bilhassa yeni nesle temiz bir 
ruh, arneli ve enerjik bir fikir ve eği -
tim temin edebilecek bir köy yatı melJ. 
tebinin açılması matlup faydaları, ih
tiyaçları sağlıyabilir. Hülasa, Kahta 
komşu ilçeler için de bakımsız kal· 
mı~ ve üzerinde hiç işlenınemiş bir yer 
dir. Cumhuriyetin yüksek feyizlerin • 
den ve sayısız nimetlerinden kazarnı • 
zın da istifade yollarını temin ve kül
tür ihtiyacının karşılandığını "örmek 
umumi bir dilektir. 

) /zm ir hava sefer leri 
Haziranda başlıyor 

lzmir ( Hususi ) - Devlet hava 

yolları umum müdürlüğü haziranın 

ilk günü başlayacak olan hava seferle

rini tanzim etmiştir. lzmir ve Bursada 

mecburi ve ihtiyari hava iniş sahaları 

tamamlaqmak üzeredir. Bursadaki 

hava iniş sahası Yenişehirde bulun· 
maktadır. 

Gönende toprak bayramında açılan ı-l)ligonda ilk atış 

Gönen (Hususi) - Toprak bayra· başkanının nutkundan sonra kordeli 
mı burada emsalsiz tezahüratla geç • kesilmiş ve 15 metrelik hedefe ilk isa
miştir. O gün Halkevi narnma hazır· betli atışı Parti ve Halkevi başkani 
lanan atış yerinin de küşad resmi ya - Osman Gönen atmıştır. Bundan sonr
pılmış, bayrama iştirak eden halk a- askerlik şubesi başkanı orada bulu • 
tı~ yerini doldurmuştur. Atış yerinin nanlara atıcılık hakkında güzel bir 
hazır1anmas:ında aı*erlik şubesi· baf· ders vermiş, kadınlar da nişan 
kanı binbaşı Hüseyinin büyük müza· alma ve atış tecrübeleri yapmı§ • 
hereti bilhassa kayde şayandır. Parti lardır. 

Ankaradaki umumi istasyondan baş· Söğütte lllayrama ıştirak caen talebeler dere kenannda 
ka İzmir ve Adanada iki büyük hava Söğüt (Hususi) -Toprak bayra ·ıdilmiş ve bayram köylülerle beraber 
istasvonu kurulmaktadır. Pilot Abdul· mı neş'eli geçmiş, ilk okul talebeleri kutlulanmıştır. !Bu arada köylülere 
lah Bülbül bu günlerde Ankaradan bayrama aileleri ile beraber iştirak et- fenni ziraat usullerinden, toprak ha· 
şehrimize gelerek hava istasyonile mişlerdir. Bayram günü kasabadan ya- kırnından bahsedilmiş, köylünün de 

Asli ve yedek azalar vali ile birlikte 
Erzurum (Hususi) - Müddeti biten Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası 

idare heyeti seçimi Vali Haşim lşcan ın b~kanlığı ve Sıhhat Müdürü Sa
lim Cimilli'nin komiserliği altında yapılmıştır. 

meşgul olacaktır. l' rım saat mesafede Zeyve köyüne gi • __ bu sahadaki tecrübeleri dinlenih.i~tir. 
Tüıklrutu faaliyeti 

Yeni idare heyeti: Sadreddin Gözübüyük, Neş'et Solakoğlu, Hasan Bed
ri Erdem, Mehmet Hilmi Efendioğlu, Dursun Cinisli, Tahsin Şerifsoy, 
Lutfü Alemdar'dan teşekkül etmiş, Sadreddin Gözübüyük birinci reisliğe, 
Solakoğlu ikinci reisliğe seçilmişlerdir. 

İzmir Türkkuşu klübünde uçuşla
ra nisanın ilk gününden jtibaren ~aş· 

lanıyor. Planörler ve muallimler yarın 

akşam Ankaradan şehrimize gelecek· 
tir. 

Hekimhan;11ar belediye ebesi 
isfycrlar 

Hekimhan (Hususi) - Burası :-35 
bin nüfuslu bir şehirdir. Bundan 
üç dört sene evvel belediye bütçesi 
1 GOO lira iken son senelerde genç ve 
çalışkan belediye reisi Galip Mutlu -
nun g yretile 5j00 liraya kadar çık -
mıştır. 

Belediyemiz evvelce daha dar büt
çe ile çalışırken bir ebesi vardt. Bu -
gün ise daha geniş bir bütçeye malik 
olduğu halde che tahsisatı bütçeden 
çıkarılmıştır. Bu cümleden olmak 

Üzere son bir ay zarfında doğum ha • 
linde dört lnıdın vefat etmiştir. 

Şehrimize bir belediye ebesi tayin 
edilmesi bütün halkı sevindirecektir. 

Edirne hava kurumu kadınlar kolu 
Edirne, (Hususi) - Edirne Türk Hava Kurumu kadınlar kolu, Bayan 

Maide Diriğin başkanlığında Halkevinde toplanarak Hava Kurumuna üye 
yazmak için büyük bir faaliyete geçmiş bulunmakta.clırlar. Başta Bayan 
Maide Oirik ve Bayan Münevver Sabri olduğu halde diğer Bayanlarımızın 
bu husustaki çalışmaları her gün bir kat daha artmaktadır. 

Resim evvelki gün toplanan T. H. K. kadınlar kolu idare heyeti ile yar • 
dırncı azalarını Halkevinden çıkarlarken göstermektedir. 

lnogöldc bayrama iştirak edenler 
Jnegöl (Hususi) - Toprak bayra-t ........................................... ._. ••• ._ ••• __ 

mı her yerde olduğu gibi burada da ı G 8 z 8 t 8 l 8 r .1 ~~ büyük bir neş'e ile kutlulanmış, rnek· ~ 
teb1iler de bu hayrama iştirak etmiş · 
lerdir: Bayram günü bir çok ağaç da 
dikilmiştir. 

Antalyacia bahar 

Antalya (Hususi) - Havalar ısın· 
mıştır. Esasen kışın bile yeşillikler içe
risinde bulunan Antalyada baharın 
güzelliğine doyum olmaz. Kara A!ioğ
lu parkı, Tophane gazinosu, bahçeler 

Okurken 
HABER- On altı yaşında bir l· 

şık yirmi altı yaşında b!r kadını ka· 
çırdı. 

- Pireye sormuşlar : 
- Devenin sırtında m: geldin?:. 
Cevap vermi§: 

-====================================:::ıc:====:::.::::z::o:=:z:=:aı:::ıı:::ııı::::ıı:::=::::a baharın zevkini çıkaranlarla hıncahınç 
Pazar Ola Hasan Bey Diyor KI : dolmaktadır. 

«- Deve benim sırtımda idi.• 
TAN - Halkı nasıl 'lkutmah ? 

- Şimdi senden ayrıl -
dıktan sonra.. 

•.. Maçkaya gid!p ..• ... Borç verdiğim adam
dan alacağıını isteyeceğim .. 

Hnsan Bey - Dur öyle 
ise telefon edeyim, iır.dadı 
sıhhi otomobiLi hazır olsun! 

Belediye {lehrin iman hususunda 
nazarı dikkati eelbeden bir faaliyet gös· 
termektedir, 

~~üçük mem!eke~haberleri 1 
Sivas Maarif ::uüdürlüğü 

İstanbul ilk tedrisııt müfettişlerinden Na
zım Sivas Manrif müdürlüğüne tnyln cdil -
mlşUr. 

Hekimbanda tahriri arazi faaliyeti başladı 

Hekimhan (Hususi) - Havalann mulın
letetl yüzünden dört aydanberl mesatslne 
devam edemlyen ta.hrirl arazı kom1.o;yonu 
havalann düzelmesinden bll'istilads tekrar 
faaliyete başlam~tır. 

- Evdeki eşyayı nasıl okutmalıT 
diye sorsaydın cevap verecek çok o· 
lurdu. 

KURUN - Barut fıçıları ateş at. 
ma dı. 

- Ateşle yanyana kalmamıştır. 

Hele kalsın da: Bak o zaman ! 
IIABER - Hazineler arasında. 
-Aç ta\·uk kendisini arpa amba

rında sanınnış. 

AKŞAM - Beykozda ruhsatsıı 

yapılan binalar. 
- Ruhsatlı yapılanları görüyoruz. 

Bir şeye benzemiyorlar. Ruhsatsıl 

yapılanları da bir görsen belki b~ 
lar bir §eye benziyorlard!r. 



8 Sayfa 

Yugoslavyada garip bir 
idet: Danslı ve çaylı 

• • cenaze merasımı 
Genç kızın tabutu mezara indirilmişti. lhtiyann sesi 
duyuldu: "Kızım, Tangolitayı çok severdi. Haydi 

dostlanm, hep beraber söyliyelim 1, 
rada halk arasında ölen genç kız • 

B e I g r a t ( Hususi ) Bu· 
lann Azrail ile nikahlanarak melek ol
duklan hakkında bir itikat mevcuttur. 
Ye bu inanan insanlar evlad • 
lannın ölümlerini mehma emken da • 
ha az ıztırabla karşılamaktadırlar. 

Geçenlerde Belgrad civarında Kro· 
ko~ kasabasında bir )ıadise olmuş, 
eşraftan biri verem olup öıen kı • 
zını büyük merasim1e Azraile nikfıh .. 
lamıştır. 

HAdise şöyle cereyan etmiştir: 
Bir gün kasaba duvariarında şöyle 

bir aıaıı okunmuş : 
cTüccar (P ... in) 2 t yaşındaki kızı 

Azrail ile evlenece1dir. Dün akşam öl· 
müştür. Tüccar (P ... ) akrabalarını ve 
ao5tlarını bu merasime davet etmekle 
mü.şerreftir.• 

Tüccarm dost ve akrabaları bu ilanı 
okuyunca, evvela gülmüşler, sonra §a§
k:ınlığa uğramışlar ve nihayet: 

- Zavallı P... delirdi. 
Diye ona da .acımışlardır. 
Buna rağmen muztarih babanın ke· 

derlerine iştirAk etmek için davetin 
vfıki olduğu tarihte tüccarın evınc git· 
mişlerdir. 

Bundan sonrasını orada hazır bulu· 
nan bir gazeteciden diniiyelim : 

Eve her g iren şu manzara ile kar§ı • 
]aşıyordu. Köşedee tüccar P .. f1rakh ola 
rak .ayakta mütebessim duruyor, ka .. 
dm'lar tuvaletli, erkekle en aşağı· smo· 
kenli içeri giriyorlar, ve babaya: 

- Beyanı tiziyet ve takdimi tebri
ki4 eykriz, diyorlar. 

Bir taraftan kızın ölümü iç!n baba -
ya thiyet sunarken, diğer taraftan da 
Azmil ile evlendiği için adamı tebrik 
ediyorlar. 

Ba'ba da her birine bir şeyler söylü -
yor. 

Her taraf çiçeklerle süslenmişti, i • 
çerde büyük' bir tabutun içinde ölen 
kız en ağır gelin elbiselerini giymi~, 
ayakta duruyordu. 

Tabtrtun etrafında buhurdanlıklar .. 
dan acaib kolrular inti§ar ediyor, sa • 
kallı sakalsız, genç rahiblerle, güzel 
sesli kilise hanendeleri kızın sevdiği, 
dint şarkılan terennüm ediyorlardı. 

Nihayet gece saaı tam on iltide yıl 
başlannda olduğu gibi elektrikler sön
dü. O sırada muztarib tüccann da sesi 
duyuldu: 

- Misafirler'im. Size ne kadar ve na 
sıl teşekkür edeceğiini bilmiyorum. Bu 
bedbaht ve mes'ud günümde beni yal~ 
nız bırakmadınız. Evet kızunla aynlı· 
yorum. Fakat o artık ilflhi bir mevcu· 
diyet oluyor. Dün gece ;rüyamda gör .. 
düm, Azrail onunla evlenmek istedi, 
ben de bu aqam onun düğününü ya • 
pıyorum. 

Şimdi nikah kıyılacaktır. 
O sırada içerden papasın sesi yük .. 

seldi, bir takını latince dualar okudu • 
lar. Ve nihayet sakallı papas: 

Yugoslavyalı bir genç kız 
- Nikah iloyılınıştır. Genç Dorya Az 

railin karısı olmuştur .. dedi. 
Elektrikler aÇıldı. Şampanya kadeh· 

leri havaya kalldL Caz çalınağa başla· 
dı. Ve tüccarın sesi yeniden duyuldu: 

- Kızım dans etmesini çok severdi, 
şimdi siz de dans edeceksiniz, ve onun 
etrafında, onun ruhunu ~ad ederek dö
neceksiniz. 

İçinde gelinlik kız bulunan tabut or· 
taya getirildi. 

Çi!tler eveltt hazin bir vals ile dön· 
rneğe başladılar; vals tangoya tebed · 
dül etti, tango, fokstrot oldu, fokstrot 
runtbaya kalbeyledi. Artık herkes sıç· 
rıyor, kızın ruhunu ~dediyordu. 

Gayet zengin bir büfe tertib edil · 
mişti, sofrada içkilerin her çeşid! var. 
dı. Herkes bol bol yiyor, ve bol bol içi· 
yordu. 
Nih~yet sabah olmağa başlamış, şa. 

fak atmıştı. Alaca karanlıkta e1ektrik • 
ler bir daha söndü. Ve gene babanın 
sesi duyuldu~ 

- Sevgili misafirlerim, şimdi iste • 
yenlerle beraber, kızımı ebedi istira. 
hatgaruna götüreceğfZ, o artık orada 
yaşıyacak.. ve mes'ud olacak. Sesi t!t
riyordu. 

* Hep beraber tabut elde evden çıkıl· 
dı. Mezara kadar gidildi. Yollara çi _ 
çekler serpilmişti, bütün kasaba halkı 
ağlıyordu. 

Baba mezar başında kızının duvağı
nı örttü, mezarın kapağını kendı elile 
kapattıktan sonra, gene davetlilere 
döndü: 

::__ Kızım, dedi, en fazla Tangolita 
şarkısım severdi. Hep beraber söyli • 
ycliın. 

Üstü ağır ağır örtülen mezarım bn· 
şında Tango Litanın nağmeler~ duyu!
mağa başladı. Herkes söylüyor, fakat 
ayni zamanda herkes ağlıyordu. 

.. CÖNÜL iSLERi 1 

Okuyucularıma 
Cevap/arım 
Bahtsrz irnzalı mektup sahibine: 
Düşüncelerinizi -doğru buluyo -

rum. Mütalealarınıza tamamen iş • 
1irak ederim. Fakaıt ileriye sürdüğü· 
nüz şartları haiz bir kocayı nerede 
bulacağınız meselesine gelince ça -
resizlik 'karşısındayım. Ve biraz.. 
Müneccim olmadığıma müteessifim. 
Sabırlı olaca&tsınız, çok gezeceksi • 
niz, çok tetkik edeceksinız, kalaıba -
lık muhitlere girip çıkacaksınız, 
biraz görüneceksiniz. Ne diveyim: 
Tesndüfü bekliyeceksinız. 

* 
Fat i ht e Bay (İ. M .) e: 
Açık konuşalım, t>ahsettiğiniz kız 

metresiniz ise münasebet günün bi • 
rinde kendiliğinden kesilecek, de • 
mcktir, telaş etmeyiniz. Aksi halde 
kız evli bir erkekten fayd<i çıkını • 
yacağını görerek kendilığinden size 
kapıyı gösterecektir. Bu taktirde de 
telaşa lüzum yoktur 

* Bay A. S. H. ya: 
Mektubunuz bana sizi kuvvetli 

karaktere sahip bir erkek olarak 
gösterdi. O halde anlıyamadım: İn -
tikam almayı zayıf insanlar düşü -

nürler, kuV-vetli olanlar geçip gi ·-ı 
derler, ve unuturlar. Esasen orto 
da gücenccek bir mesele de yok. 

TEYZE 

Mart 30 

Sonu gelmiyen masal 
Size ionu gelmiyecek bir masal an· 

lat deseler ihtimal §Öyle bir§ey uydu· Fantoma Mehmet dört yıl on ay 
rursunuz: 

Bir memleket te bükfundarın birı em ha p s e m ah kul\ m o 1 d u 
retmişti. Büyük amma çok büyük bir 
ambar yapmışlardı. Amban memleke- . 
tin bir senede yeti~ecn buğdaylarla Fakat fenni raporlara itimadı olmadığını, teknik işlerin 
dolduıımuşlardı. Am'barm her tarafı i k... -ı d" · · J •• l k · k sımsıkı kapalıydı. Yalnız bir karınca· e amu etme iğını ue soy eme ten gerı almadı 
nın girElbileceği kadar küçük bir deiik «Fantoma, Mehmedin bir müd- mi,tir. Osman, evvelce de Beyoğlq 
kalınıştı. Bu delikten bir karınca gir· dettenberi üçüncü cezada yapılan du· sulh ceza kararile, bir meseleden dört 
di. Bir i:>uğday aldı, çıktı. Derken ikinci ruşması, dün aktam üzeri neticelen· ay cezalandırılmış bulunuyor 
bir ~armca girdi. Bir buğday aldı, çık· mi tir. a· k . . k. "Id" 
tı Uçüncü bir karınca girdı bir buğ- !G ı d p d' k Ir yan 8SICIY8 ceza 851 1 

. .. _ _ a ata a an ıspanyanın asasını F' 1 d G d ı· Yak 
day aldı, çıktı. Dorduncu.... k d I F ıncancı ar a ere e ı ubuö; 

Tabii zihne gelen sual dudnklar ara- soymaMtahn ud~Ufmaks! yapı a~ d<< k~nbt~ cebinden yankesicilik suretile part 

d f ı ,_ ma» e me ın va a yerın e ı ır k 1 M h sın an ır ayacal". .. .. ..' .. . . . çantasını .aşırma tan suç u e medeı 
E sonra ? cam ustunde gorulen parmak ızlermın S lt h t b' . . ıh h"k'-' - · '- d' · . 

1 
ad .1 • •. . u ana me ırıncı su ceza a ırw 

Koca ambar ağız ağıza dolu .• Boşa· Ken ısıne aıt o m ığını ı erı surmesı Re it ta f d lt h . 
b d k

. Em · M""d"" ı··"- .. Ş ra ın ana ı ay apıs cezası v• 
nır mı? ve ura a ı nıyet u ur ugu mu· rilmi~ir. 

_ Nihayet bir gün gelecek.. Boşana· tehassıslarının verdiği raporu kabul Ça ki h hkO Id 
cak, masal da bitecek. etmemesi üzerine. Ankaradaki tek- Y mera ISI lrSIZ ma m O U 

Diyeceksiniz; fakat o zamana ka- nik bürodan rapor alınması kararlaş- Marpuççularda Nuri isminde bir çaJ 
dar yeniden mahsul yetişecek, ambar tırılmıstı. Orada tetkike esas olmak ü· taeirinin yanında çalışırken, muhtelif 
dola~ak ve y~nide~ delikten bır kann· zere d~. üçüncü ceza .alonunda, bir zamanlarda topyekun 500 liralık çaY. 
~a gırecek, bır bugday alacak, çıkacak. Emniyet memuru da hazır bulunarak aşırmaktan suçlu Osmana, Sultan~ 
Ikinci bir karınca ' t b' · · lh h"'-· · R · ... <~F an torna» Mehmedin parmak izi a· me ırın cı su ceza a~ımı eşıt ta'" 

Şimdi de 
60

nu .!ımiyecek bir hadi- Iınmış, başka iki kişinin parmak izile r~fından, bir ~Y'. ~rmi sekiz gün ha-

ed 
:ı..~ı..~ed ı· Bu 1..:.d· k .. ı beraber bunlaı-a aadece birer numara pıs cezası verılmıştır. 

s en 1J(U,I;) e un. .llQ ıse pe guze ' D · ·· 
tahmin ettiğiniz veçhile lspanyada ce- konmuş ve izler. böylece Ankaraya eve yap1lan 460 hra odenecek 
reyan ediyor. gönderilmişti. Belediye zabıtası memurlarınd<41, 

İspanyada isyan çıktL Asiler hüku- Dünkü celsede, Ankaradaki teknik Hulusi ile Şaban isminde biri aleyhin• 
met kuvvetlerD:~ ~arbettiler. Har?i asi· bürodan gelen rapor okundu. Bu ra-,Hayik isminde biri tarafından açıl~ 
ler ~azandı. Huku~et ku~~:tlerı mu· porda, 1, 2, 3 numaralı parmak izle· dava, üçüncü cezada bitmiştir. 
ka'bıl .taarruza geçtı~er. Huıtuınet kuv rinden ,1 numaralı izin, vak'a yerin· Davaya göre, Hayikla Şaban, 2{1 
v1.e1tierı Hkaz~~ı.il Askıler t;~rat· ~a~bet. deki bir cam üzerinde görülen parmak ağustos 1936 akşamı saat 20 de, Bey~ 
ı er. arbı as er azan~. Rukurnet . . il d "' 1 d -ı d K 1 k 11 ... · 

k tl 
. uk 'b'l ta t"l ızıne tamam e uy ugu yazı ıyor u. og un a a yoncu u ugunda Küçüli 

uvve en m a ı arruza geç ı er. l k . F h · · · Hüh'iımet kuvvetleri kazandı. numara onan ız, « antomal> me - Alının kahvesınde oturuyorlarmış. Bıt 
_E sonra ? medindir. Raporda, parmak izlerinin sırada aralannda bir konuşma geçmif. 
mı dediniz?. Hikaye devam ediyor. kafiyyen birbirine benzemediğini; Şaban, Yunanİstana gidecek olan Ha• 
- Nihayet bir gün ge1ecek .. Her iki hatta ikiz çocukların parmaklanndaki yiğe, hususi tertibatlı bir bavul içeri• 

tarafta ne insan, ne de cephane kala- izierin bile bafka ba~ka olduğu; i nsa· sinde eroin götürmek üzere, kendisine 
cak. nın doğmasından ölüp de cesedinin eroin tedarik edeceğinden, ancak Ha-

Diyeceksiniz; fakat unutmaym ki İs· tefessühüne kadar, bu parmak izleri· yiğin de Yunanistandan gelirken dert 
~anya ya dünyanın her tarafından ~em nin hiç değifiDediğini; fen ni tetkikat- getirmesi lüzumundan bahsetmiş. Şa· 
U:Sa?, hem de cepha_ne gelecek .. Asıler, la herkesin parmak izile tanınabilece· han, dışarıya çıkmış ve bakkaldan al• 
hükwnet kuvetlerıle harbedecekler· -· 1 1 d d- k'l · · H ·-
harb

. ~-:ı ~-~ k. Hük" A .k • gı ayrıca an atı ıyor u. ıgı yarım ı o pırınç ununu ayJgO 
ı CiMler ~zanaca umet uv· F M h · · 

tl 
. k b 'l t k! « antoma» ehmet, u rapora da eroın dı ye uzatmış. Tam bu aralık1 ve en mu ·a ı aarruza geçeec · er. . . . . . 

Hükumet kuvvetleri kazanacak. ıtırazla «parmak ızlerı arasında benze· beledıye zabıtası memurlarından Hu· 
Koca dünya ağız ağzına insan dolu. yiş de olabilir. Bu, hiç bir kat'iyet ifa- lusi kahveye girmiş ve: «Yakaladım 

İnsan biter mi? de edemez. Esasen teknik işler, bu hu· sizi h> diye ikisini de merkeze götür• 
- Nihayet bir gün gelecek bitect>k susta bir kat"iyet jfade edebilecek ka· müş. Hayikle Şaban, bir müddet kori• 

diyeeceksiniz. dar ilerlememiştir. Bu raporu da ka- dorda bekletilmişıer, bir odaya giriP. 
Fakat o zamana kadar bu insanıann bul etmiyorum» dedi. çıkan Hulusi gelmiş, Şabanla konuş-

yavrul~rı büyü?'ecekler, dünya dolacak Bir müddet müzakereyi müteakıp, muş, bunun üzerine Şaban tekrar Ha-
ve ye~den bogazlaşacnklar. c(Fantoman Mehrnedin suçu sabit gö· yikle temasa geçmiş ve ((komisere ve-

Malum ya can çı:kar :fakat huy çık· ··ıd··~·· d · ·ı k b'ldi ild" ·ı ... k d"l H ·-· ·· · d 1..1 
1 

' ru ugune aır verı en arar ı r ı. rı ecegm ay ı e ayıgın uzerın e" 
maz • İMSET Kendisine dört sene, on ay hapis ce· 460 lirayı almış. Bu paradan 11 O lira• 

zası verilmiştir. Ayrıca, otuz sekiz lira sını alan Hulusİ, 350 sini Hayiğe geri 
Bu resim sizin mi ? duruşma masrafı da ödeyecektir. verilmek üzere Şabanıa aöndermiş. 
son Posta okuyucuları arasında Bir Profesör,bir kapıçidan davaci F~kat, bu kısmını da Şaban benimse-o 

bir eğlence tertip etti: Edebiyat Fakültesi ccArkeoloji» or- mışl .. . 

H 
.. hr k 1 b d' · ·· f .. ·· B t t af d Boylece 460 lırasını elden çıkaran ergun şe in bir semtinde a a a. ınanyus pro esoru osser ar ın an H . . 

lık bir halk kitlesini gösteren bir fo· eskiden oturduğu Cihangirdeki bir a· . a:ık, bır~ sonra. Şabanla Hulusiyi 
~ kt' · - 6 d Se . şıkayet etmış, tahkıkat yapılmış dava 

tograf çe ırıyoruz. Bu fotografı ncı partımanın kapıcısı An erya gonı 1 ' 
noter B. Galip Bingöle göstermekte, aleyhine açılan tahsi hürriycti tahdit açı müış.: .. .. . . 
· · d t k b" · kta d .. - - ı· d bak 1 çuncu ceza, dun suçlulardan ıkı-
ıçın en e ır sımayı ayınna yu:. avasına uçuncu as ı ye ceza a ı ı- . . d .. h h k... . 

Dikkat ediniz: Bu seçilen sima belki yor. sını .e uçer .. ay aps~ ~a um etb ve 
sizi belki bir dostunuzu belkı uzaktan D b d t k 460 luanın odenmesını de karar altına , . ~ , .. . avacı, apar man an aşınır en, ald 
yakından .bır ta?ıdıgınızı. gost.e~ı~or. k.apıcının eşyasını ve kendisini bir ı.-------~---
Mesele basıt: Seçılen resının sahıb ıda- mu"dd t 1 ı k d - 'dd' d" . .. . e zora aı oy u8unu ı ıa e ı· Gu··mru··k ,·~teri remıze muracaat ettiği zaman kendısı· v : 
ne üç liralık bir hediye takdim edile- yor.K .. . Haydarpaşa gümrüğü teftif edildi 
cektir. Yukanda gördüğünüz fotoğraf apıemın da profesor aleyhıne . . .. .. 

d
- k 'l . . Ç . . . d h'l' Beyoğlu ikinci cezada <<beni o 11rada Şehrımızde bulunan Gumruk ve 
un çe ı mıştır. ehresı çızgı a ı ıne ba ' 1 h' ı y k"l · M·· Ad'l 
ı 1 b b 

.. "t-1.. stonla dövdÜ)) diye bir dava açtığı n, ısar ar e a etı usteşarı ı 1 
a mmış o an ve umm uyu u .... G" ""ki B M"'d" .. M f N ·· eki' .. .

1 
B ogrenilmiş her iki dava üçüncü asli- umru er aş u uru usta a U• 

muş ş ı ayrıca gosterı en ay ' ' · ·ı b b d" b h H d 
tb 

.. t d h ye cezada birlqtirilmek üzere, duruş· rı ı e era er un sa a ay arpaşa 
ma aamıza muracaa e erse e- .. .. v .. .. f · · · B d k1 
d

. · d h 
1 

kd" d'l k ma kalmıştır. Duruşmaya 7 nisanda gumrugunu te tış etmıştır. ura a 
ıyesı er a ta ım e ı ece • d · "k 1 d'l · · E 1 b 

t
. B d ı t•·~· · f t g· evam olunacaktır ınşaat ı ma e ı mıştır. vve ce ara• 
ır. un an evve neşre .ıgımız o o · • · k ı d b ı .. ·· 

fl d k d·ı · · ta ıru . B1r mahbus yen1·den 16 gün a ar a u u nan gumruk memur ları· ra ar a en ı erım nıyan o vucu . 1 •. "'k b' d 
ı rnatbaam .. t d. rek h ~ f na yenı yapı an gumru ınasın a sa• 
arımız ıza muracaa e e apse &,; ıl\ o du 

hedivelerini almaktadırlar. man um lon tahsis edilmiştri. Müsteşar Adil 
- * Tevkifhanede, mevkuflardan Os- Haydarpaşa gümrüğünün son şekli ve 

DİKKAT: Bu sütunda resimleri çı· manla Süleyman, mangaldaki külün muamelatı etrafında tetkikat yapmış, 
kan okuyuculanmız, hediye1erini bir dökülmesi sebebile kavga etmişler, bu B~ş Müdür Mustafa Nuriden izahat 
hafta içinde almalıdırlar. Aksi halde sırada Osman, bir teneke parçaaile Sü· almıştır. 
haklarını kaybedeceklerdir. Bu müd. l~ymanı kulağından yaralamış. Bugün Müste~ar ve Gümrükler 
det istanbul haricindeki okuyuculan· Sultanahmet birinci sulh cezada ~ Müdürü Mustafa Nuriye Liman U· 
mız için on beş gündür. yapılan duruşmada, tahit olarak gar- mum Müdürü Raufi ve muavini ~

diyan İbrahim dinlenilmiş ve neticede dit de iltihak ederek Istanbul Limanl 
Osmana on altı gün hapis cezası kesit· gezilecektir. Antrepolar görülecek, bu Müteferrlk : 

Zebirli gazlar hakkında konferans 
verilecek yerler 

Zehirli gazlar hakkında açılacak 
kurslar için yerler tesbit edilmektedir. 
Vilayetteki komisyon, kurslarda kon
ferans verecek kimseleri bu günlerde 

• antrepolardan anbar şekline sakulacak 
tayin edecektir. lar tesbit olunacaktır. Ithalat eşyası i· 

Aylıklar yarm veriliyor le, ticareti dahiliye eşyası Jimanda ay· 
Ücretli memurların mart aylıkları rı ayrı yerlere çıkarılacaktır. Bugün 

Çarşamba, muvazzaf memurların ni· beğenilen yerlerden biri seçilerek itha· 
san aylıklan perşembe günü verilecek· !at eşyası getiren mavnnlar badema o-
tir. raya yanaştırılacaktır. 
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1 Eski bir Rus deniz subaymm hatnalan ~ 

İki Türk ganbotu ile dört Rus 
muhribi arasındaki muharebe 
Rusların büyük bir zafer diye gösterdikleri 
bu muharebenin neticesi bilakis Türk denizcilerinin 
babayiğitliğine yeni ve ölmez bir misal teşkil ediyor 

ı MUSiKi =ı 

Eski Mosikimiz 
Bestekar Sadettin Kaynak "Ben bu musikinin halini çakrl 
ları, çimento/arı, daglar boyunca gıJılmış oldugu halde 

bir türlü kurularnıyan bir saraya benzetiyorum, diyor 
Apartımanın iç kapısı önüne gelin-ı 

ce, zile uı.anan elim gayri ihtiyari geri 
çekiliyor. Zili çalmaktan vaz geçip, 
kulağıını kapıya yakh1~tırıyorı.un, ve 
bir hırsız gibi içerisini dinliyorum: 
Çünkü harikulade maharetle vurulan 
bir mızrabın, uttan kopardığı nağme -
ler insana o vaziyette yakayı ele ver-Eski b~r Rus de • yaylımı takip edi - menin utancını hile göze aldırabile<:ek 

niz sübayının Fran yor ve devamlı bir kadar fettan ... 
sız gazetelerinde ne~ uğultu halınde top. Taksirnin sona erişinden sonra çal -
retti~ı hatıraların - lar •biril:liri pe~inc a- dığım kapıyı açan bestekar Sadeddin 
dan yem bir parça· teş ediyoriar. Kaynağa soruyorum: 
3'ı neşrediyoruz: İlk mermilerimiz- - Nevres değil mi üstat? 

1915 senesi ikir.· den hemen hemen O, tahminimi teyit ediyor: 
citesrin ayında (~i- ~epsi düşmanın ge· - Evet... Onun intişar etmemiş bir 
kolaycf) tersanesin· risine düştü. İkinci plağını çalıyordum! 
de in~a edilmiş olan salvomuz düşmanın Salona doğru yürürken konu~uyo • 
1lk dritnavtımızın daha yakmındn kü· ruz: 
tcsHhalı ikmnl edil· melendi. Üçilncit, - Niçin neşrettirmiyorsunuz? 
rni!'l. bu yenı vahidi dördüncü ve bc~in :- Neşretmiyoı1ar! 
harbuniL boyanmış, ci salvo!ardan son ·1 Içime doluveren hayreti tutamıyo • Bay Sadettin Kaynak 
gıcır gıcır denilccek ra ateşimizi nihayet rum: tadırlar. Ve biz Arap, Fars musikisinin 
derecede temiz bir tanzim etmeğe mu- - Nevresin plağını mı? değil, fakat Arap ve Fars lisanlarının 
halde cSivastopo!» vpffak olduk. Şimdı - Evet.·· cHalk, o kadı:ı.r yüksek tesiri altında kalmışızdır. O devir lerde, 
Jimanma gelmL~ bu artık obüsleı imiz bi musikiden anlamaz• diyorlar! .. Hakları resmi muhaberatımız bile hemen he· 
lunuyordu. rer birer düsman ı da yok değil. Çünkü halk, hakikaten, men tamamen arapçaymış, farisı imiş. 

Dritnavt cSivasto teknelerınc isabet e ı san'at değeri daha üstün olan eseri de. Nitekim eski şairle!'imizden bir çokla-
pal .. da bazı ufak diyorlar. j ğil. kendi zevkini daha fazla okşıyan rı, §iirlerini arapça, farsça yazmışlar. 
tefek noksanlarını Ateş açtıktan ta. şarkıyı tercıh ediyor. Buna bakıp ta, on1arın, duygularını ve 
da ikmal etti ve u- rnam bir saat iki cia 1 Newes. eski ve klasik musikiyi te - fikirlerini de Accmlerden, Araplardan 
mumi karargiıhtan p ., kika sonra ateşi kes ı rennii?' etmişti~. O ~usikinin tek~ i ği, aldıkiarına mı hükmedelim? Benim a-
\•erilecck emr: bek- ·~ tiğimiz zaman düs· cEdebıyatı Cedıde• lısanı kadar agda- dım Sadeddin, sizinki Sadullah ... İsim· 
lemeğe başladı. man torpidolar! at~.ş lıyor. lerimiz arapçadır diye biz de Arap mı 

"Gen:inin yapa~ağı ilk .seferc çok bü-ı payitahtını Karadenizden gelecek düş· ı ve duman içinde kalmışlar, alev alev ya .1:u.~iki~in, b.ir m_illet~n. içtimai b ün- sayılacağız? 
~·uk bır ~emmıyet ~C:.ılmekt~ ol?u - mana .karşı kapalı bulunduran Kara • nıyorlardı. Sacala rı, direkleri devrilnıiş tek ycsı u~r.ındckı tesırlerını. k_olayca an· Bu itibarladır ki, makamlarımızın a-
g~~ıdan drıtn~vtın ibutun za~ıtlerı v~ deniz boğazı .idi. neleri delik deşik olmuştu. Buna rağ _ lamak. ı~ı~, saltanat devrın. hatırla .. rapça, ve farsça olan isimleri, ınusiki • 
murottcbatı bır an evvel d~nıze açıl - * men Türkler kahramanca muka\·emet mak kafıdır. mizi meleziemek istiyenlerin en cılız 
mak iç~n sabırsız'lanıyorlar ve hareket 1915 yılı ikinciteşrin ayının yirmi ediyorlar, teslim olmuyorlardı. Saltanat deVIrinde, millet, o ağdalı de1illeridir. Ve bütün nağmelerimiz, 
emrini dört gözle bekliyorlardı. altıncı günü guruptan evYel Karade . Düşman denizaltı gemisine gel;;ıce, lisan ve bu a~dalı. mu.si~i yüzünden, ruhlarımızm içine il sesi kat:lmamış 

Bu kadar heyecan ve sabırsızlıkla niz boğazına varmış bulunuyorduk. gernilerimize bir kaç defa hileuma },:al- avam ve zadegan dıye ıkı sınıfa ayrıl- mahsutleridir. Ancak, eslafımız, bir e. 
beklenen emir nihayet ikincit:şrir. ayı- Donanma kumandanının verdiği e. ı kışlı ise de bu hücumlar muvaffak! . 'mıştı. ser yaparken, güftenin mazmununa, 
nın sonuna doğru çıkageldi. Istisnasız mir mudbinc• torpidobotların bır kı.;. yetıe tardedildL Halk, anlıyamadığı bu ağd3lı musi ·ı medlfılüne ehemmiyet vermemişler, 
h:r.kes n~~ ve sevinç __ iç~~de .idi. Ç~n. mı geceleyin düşman sahil boyunca ke~ FilotilHi kumandanı Prens »Trubets- kiyi, ve ~ ~~?al~ li.s:ını alaya a~dı, o ~ğ- sadece tutturd.u~la:.ı ~akama saclık 
ku «Yavuz• la boy olçuşebılecek ılk şifte bulunacaklardı ve ancak ertesı lroy• un muharebenin de\'arru müdde- dalı musıkı) 1 dınlı) en, ve o agdalı lı • kalmak gayretını gutmuş1.er. 
Rus dritnavtı artik harekete. geçecek,: günü sabahleyin, boğaz önünde kendi- tince donanma kumandanına gönder • s~ nı _konuşan a.ristokratlar halkı~ ~~ık Faraza, besleyi cferahnak» ma ka • 
c Yavuz• korkusunu Karadenız donan- lerine tayin edilen randevudl isbah vü- m~ olduğu telsiz raporları sunlardır: lısanıle ve basıt görünen musık:sıle nundan yapıyorlarsa: 
mamızın yüreğinden silecekti. Binaen- cüd eyliyeceklerdi. cSaat 9,:l6: Boğaza doğru ·rota tut • eğlendiler. - Aman Evice kaçmıyahm! diye 
aleyh emir süvariye te!bliğ edılir edil - sabahın saat dördüne doğru Am:- muş olan iki düşman torpidobotiie har- Salondaki yerierimize y~rlc~tikterı çırpınm1.1lar. Ve bu suretle ilhamlannı 
mez ~ocam~n ~ttı harb ge~\sin~n için ral telsizle torpido muhriblerinır: •Kef- he tutuştum. Seyir istikam .. timiı: batı n :~nı:a, fal'kına. varmadan içine girdi ·ı' daha geniş bir sahada inkişaf etmek im· 
de bır faalıyettır başladı. ..1akıneler, k(m• den cŞilıe• bumuna kadar nütün cSaat 9,.0: eBurak Reis• sınıft duş- gımız bu gen~ mevzu etrafında ko • kanlarından tamamen mahrum bırak .. 
yardımcı rootörler tecrii'be ediliyor, fli. düşman sahilini taramalarını emretti. man torpioobotu ( *) cKef!~en:. in ar-. nu~maktan kurtulamıyoruz: 1 mışlar. 
kalar, merdivenler yerlerin: ~lınıyor, Aynı Dınanda cKagul• kruvazörü bo- kasına gizlendi.» --:- Şu hald: si.z: hal~ı~; san'at mert~- . Bence, o şekilde şarkı bestelemek, !i-
puntcller albura olunuyor hulasa koca ğaza doğru istikşaf yapması emrini al· cSaat JO,OS: (Malatya) torpidos!.l besıne varmış bu musrkıdıen zevk du)- kırden ve duygudan evvel bulunmu~ 
dridna\1 ıbaştanbaşa muayen~ ediliyor- dı. (..,) baştan kara etti. Ateşe devam edi • n:ı)~a alıştınlmasına taraftar değ:lsi ·' muayyen kafiyelere şiir uydurmıya 
du. Dritnavtın her iki bordasında berayi yorum. Düşman gemisinin krızanı pat· nız . benzer. 

Nih~ye't hareket edilerek mayın tar· ihtiyat iki muhriib kalmıştı. ladı. Yanıyor.• - Hayır ... Fakat ben, h:ılkın faraza Halbukı, bizim halk musik!miz, ken-
lasında açılan geçide doğru ilederneğe cKeLken• .istlikametine gönderilmi.ş cSaat 10,17: Kefken hiz.asındayım.• Ne\'~esi ~~l~mas~le, Nevre;;ten ~oşlan.·ı disini. muayyen makamlarm duvarları 
başlad~k. olan muhdbler sabahleyin bu adanın cSaat 1 O,H: Dü~manın ikinc! gemi- mas.ıle ~u.hı~ ~ır ~.ey _k~zan~;~gınuza içine hapsetmem iş. Bu itibarladır ki, 
Provamızda ,.e iki bordamızda mu- ilerisinde iki duman sütunu görmüş ~ sini de inıha etmekteYim.• kanı degılım. Çur\ku bıztm k.as:k mu-. bir güftenin manasını ifadeye, tasvire 

hafız olaı;.ak torpido muhribleri mev!d ler. Filotilla kumandanı Pren~ cTru • cSaal 1 0,4 6: eBurak Reis• vanmak • sikimiz, bugün dünyada benzeri kal · ve temsile, klfısik musikiden çok daha 
almışlardı. lotayın tarlac;ındar. geçe: - betskoy• derhal vaziyeti Amirale tel . tadır. İştialler işidiliyor.• ~ mamış musikidir. el\'erişlidir. 
ken gemide herkes heyecan ve helecan sizle rapor etti ve sür'atini arttırarak ıtSaat ll : Mubarebeye nihayet veril- - Bu benzersi~li~. eşsizlik,. yani bu Fakat eski musikimizin melodileri, 
içindP :di. dumanların üzerine yol verdi. di. Emrinizi bek!emekteyim. Zayiatım k~~ret ona en buyuk kıymet! venncz alabildiğine zengindir. Bu itil?arla, 
Öyıc ya! O kadar ernekle vücuda ge i· * ehemmiyet.sizdir. Rotam: Do.7u sür'a- mı· tarzları verimsiz olan eski musikinin 

miş o!nn bu yepyeni dridnavt b:r ma- İkinciteşrinin yirmi yedinci günü sa- tim 18 mii.N Ve nihayet saat 11 °d: gönde- - Eski musikimiz, bir melodiler o melodilerini folıklorize ederek, tarz· 
yına rırpmış olsa yoktnn emekler. bahı... rilen fU telsi~ raporu: mecmuasıdır. Onun zevkine varahil -ı ian çok zengin olan halk musikisine 
masraf ar heba olur,· kemli sHah.ımız. Son derecede latif bir hava; deniz cBütün düşman se\•ahili tarar.dı. rnek için, ifade etmek :istediğ~ duygu • katınakla biz, bütün dünyanın hep bir 
la ke di gemimizi batııınış oiurduk. bir aynanın yüzü kadar cilalı. (Zon~uldak) limanı da dahil olduğu hal yu, rnanayı, mefhumu hiç düşünme .l ağızdan \"e hep bir yürekten okuynbi • 

Ka ı ndenizdeki kuvvetlerimizın hem MuhrJblerirniz gördükleri duman sü. de hiç bir dfuıman gemisine tesadüf me.k, ve melodilerin tadrnı, ismi bilin- I eceği ~ah eserler kazanabi!iriz. 
iftihar kaynağı~ hem de istinad dlreği tunlarına sür'atle ileriiyorlar ve biraı: olunamadı. Tahrib olunan dü:jman ge. miyen meyvaların esrarlı lezzeti ha • Nağmeler, musiki denilen sesli şii • 
o lan bu yepyeni driuıavtm bir an sonra bunlann mahiyetleri anlaşılıyor: milerinin Buıa < Reis) ,.e {Malatya) linde ruha .sindirebilmek lazımdır. rin keLimeleridiı1er. Ve bizim e~ki mu· 
ev\•el bu tehlikeli maym mıntakasın- İki düşman torpidobotile bir deniza!u sisteminde ()l<iukları anla.~ılmlştır... Halbuki. musiki kavrayış: bu derece sikiniz, bu kelimelerin, harikulade be-
dan ç ':masını arzu ediyorduk. işte ~on gemisi... Filotilla kwnandanı, cİmparatoriçe yükselmiş bir kütle yetiştirmek, küt • lagatlilerHe doludur. 
rn.aym şamandırasının nihayetindeki Denizaltı gemisi muhribler:mız~ #{Ö • Marya• dridnavtında bu'unan filo ku. lenin anlıyabileceği şaheserler yarat • Bu bakımdan ben musikimizin bu -
şamaı~dırayı da yıwarlamış bulunu • riir görmez derhal dalnuya başlıyor. mandanından şu emri aldı: maktan zordur. günkü halini, çakılları, çimcntoları, 
yoruz. Herltes derin bir n efe!) alıvor Bizimkiler sür'atlerini ( 26) mil c kadar cŞarkı cemfbi ye doğru seyrediniz. - Şu halde. eski muc;ikiyi: kendL<;i - bütün harçlan dağlar boyunca yığıl • 
ve blitün simalar, korkunç bır kabus- çıkarıyorlar. Aradaki mesafe sür'atle Sür'at ı 2 mu.. njn değil, muhataplarının aczine kur· mış olduğu halde, bir tüdü kurula mı. 
tan uvanmış gibi. gülümsh·or.. eKa • kısalıyor. ban edeceğiz? yan bir saraya benzetirim! 
guh k··üvazörü keşif \'3Z.if~sile ileriye Nihayet ilk olarak düşman torpido • C"') ~<'Burak ~Js" n .. 1\ratat ra- torpldo • Bu sonuncu sual, beni konu.şrnı>·a Harcımız bol, fakat biz hala bir bi· 
gönderildi. ları at~ açıyorlar. Bizimkiler hemen bot delil bl~ küçük ~anbot idner. Adi bir başlayışunızdanberi güttüğüm maksa - na kurup içine giremiyor, ve ruhları -

Dritnavtımızı d~an denizaltı rotalarını degwi<iiriyorlar ve SÜ!"'atler:- n purdau f:ırksu; olan bu ıemilerlmizin mi- da kavuşturdu.' Çünkü değerli beste. mızı nağn.elerin enkazı üstünde süriin· 
·ı · d k 'l' nimini toplan soo sistem Rus muhribler·'.te k. S d d d"· -gemı.erın en korunma için Pronzi • nı· bı·raz ..ıaha arttırıyolar ve bir müd • ar a e din Kaynak, bu sonuncu sor~ uruyoruz. -u . karşı koyacak b ir kıyınet Te ebe.mmiyette 

telni, Derzki, Pilki, Sıçasli\·i ve Grom. det sonra bu si.ir'at haddi azamiyl bn _ olnı:ıdıkıarı ıhalde dört büyük Rus mııhri- guma cevap verebilmek için. eski mu. Bu \'aziyet1en kurtulmak için sade-
k i t.orpidobot muhribleri etrafınuzı al- luyor. bi.?e karşı ~arbi_ <'esurine kahul etmeleri stkimizin en feda olunmaı hususiyet· ce bol musiki mimarına ihtiyacımız 
mış bulunuyordu. Kocaman bir bali _ Düşman ateşine devam ediyor. De • T urk denizeileı-inan deniz sava,ıarında ha - lerini, Ye en tahammül olunmaz ku - \'ar ... 
nayı düşmanlarından korunıak vazi • · lt · · e gelince kim bilir b J. 1 taU_arm.• hi~. saydıklannın Te t>rke.kce ba - surlarını, geniş vukufundan gelen bir - O halde, mevcut harç!ardan bir 

n~za ı gemısı.n . . e bayifitlıklerıııbl yeni bir mlnlidır. Rus de-
fesi hamsi baiıklarına verildiğini hiç kı de pek yakınımıza sokulmu~ bız: ze. niz ubitlııio her türıu kıymeti harbiyeden belağatle hülasa etmek mecburiyetin • bina kurmak tam si1.in harcın!z! 
tasa,·vur edebilir misiniz? Halbuki ha- hirli iğnesile zehirlernek için fırsat gö iri illi küçük n sür'atsız tek~ıeyi bir torpi- de kaldı: Değerli bestekar, olanca te\.·azuilc 
kikat bu idi ve içinde bulunduğum şu zetiyordur. dobot olarak cöstennesl nu~ kumandanı -Bazı iddialara bakarsan•z, musiki· gülüyor: 
muaz7 am çelik kaleyi düşmanın gö • Düsman mermileri etrcıfımızdrı kii • etTnabetskor .. a pek de ereOi olmıya~ haya- miz, arap ve fars musikisinden çok - Ben bu işin naçiz bir amelesiyim. 
rünrr ~ denizaltı tehlikesincien \'J.k"· ı ·. bazıları oldukc... , k . li bir ma.zafferiTet ka?andırmaıc istem~int> genic: ilhamlar almıştır. Bu iddiaların O harçlardan bina!ar, sarat.·lal' degwil, .., mc enıyor ve • ~ a. ın.· aU edilebilir. 'i - .T 

ye <'A"'c~k silahımız, yan•başımızdc mızda suya dü~erck infilak ed1yorlar; Yoksa alelade bir hedef atı ıua. bcntij'en sahipleri, delil olarak, bizdeki. maka:n ancak kulüberikler kurabiliyorum! 
hak:.F -;emiden ziyade çocuk onınca . yüksek su si.itunları kaldırıyoriar. bu şerefsiz Ye ozahn1etsiı gallbiveti l.ıir nııı- isimlerini sayıp dökerler ve: Gülüvorum: 
ğına ' "'nziyen şu minimini tekneler _ Saat tam dokuzu otuz sekiz dak!ka hare~ şeklinde gö$termek ıhiç bir hııktld ele- - İşte, derler, cHicaz•, cİsfahan», - Bu bestekar bo1luğunda, söyle • 
di. geN> filotiUa kumandanının forsuı .. ni:ıcinin aktından bile ıec;mez .. ~nlaşılamı - •Rast•. cSE.'rrah• ... Arap ve Acemler .1 diğiniz binanın çoktan kurulması la • 

ı t f d k ~- . . . .~ ı .. yan bir cihet varsa o da böyle iki küçük d d w 1 ı d w.l · d"? 
Ş e etra ımız a öpükler saçarak taşıyan muhrrbın dırek. cundasındn: canbotu Karadenize c; ıkamıak gibi akıl ve en, sa e nagme erini değil, m:ıkam~:ı- ı zım egı rnıy ı. 

seyrooen dist.royerlerden mürekkeb _Başla ate:-j!.. fşaretı uçuşrr.ıyc. ba~. mantııın kabul edemiyecetı blr işi 0 za _ rının isimlerini bile almışız... Muhalabıının mütE"mad!ven, derin 
mu}v-ıf•zlarımızla Karadenize açıldık. ladı ve zaten ateşe hazır duran toplrır ~.a~ıki Osmanlı Bahriye Nezanıtinln neden Ha'lbuki bence, bu iddiamn, muarız· bir nağmeyi içer gibi d;ıl~m duu:ın 
Hedefimiz Osmanlı İmparatorluğunun sür'atle gürlemeğe başladılar. Yaylım ıoze aJdırm~ oNatudar. ları, haklarını isbat etmış bulunmak _ (Devamı 10 uncu sayfada) 



8 S.yta 

Tarihten Sayfalar: 

Kepçe muharebesi 
------------------- * * ~ ------------------~ Yüz bin ki~ilik ordunun yarıdan çoğu darmadağınık olmuştu. 
Dü~man padişahın çadırına kadar ilerilemiş, orada kıymetli eşyayı, 
para sandıklarını yağmıya başlamıştı. Padişah kaçmıya haZlr· 
lanıyordu. Fakat bu sırada ellerinde kepçe ile bir sürü aşçı ve aşçı 
yamağı ortaya atıldı: "Bire vurun! Koman! .. , diye bağırıyorlardı. 

1596 yılı birinci teşrininin yirmi al· 
tıncı günüydü. (Haçova) da iki ordu 
karşı karşıya gelmişti. 
Bunların birisi Avusturya ve Macar, 

diğeri de Türk ordusuydu. 
Üçüncü Mehmet tah'ta çıktığının er· 

tesı senesi lbu harbe gelmi.ş bulunu • 
yordu. Uzun zamandanıberi padişahlar 
ordu ile bırlıkte düşman üzerine git ~ 
medıkieri halde Hoca Sadeddin Efen
dinin teşviki üzerine Mehmedi salis 
bu iyi adeti yeniden kurmağa razı ol· 
muştu. 

Bununla beraber lbu genç padişah 
yüklendiği ağır mes'uliyetin değerini 

anlamaktan uzaktı. İstanbuldan ayrı -
lırken gözleri hep arkada kalmıştı. 
İstanbuldan 2 1 haziranda hareket 

etmiş ve ancak dört ay sonra Eyri ka· 
lesi önüne gelmış, orayı zaptetmişti. 

24 teşrınıevvelde düşmanın büyük 
bir ordu ile Türklerin üzerine geldiği 
öğrcnilmişti. Arşidük MaxımEyen ku· 
mandasındaki Avusturya ordusu çok 
kuvvetliydi. İki gün içinde piştar Türk 
kuvvetlerile yapılan bütün muharc ~ 
beler kaybedilmişti. 
Padişah sooatsız ve çekin~endi: 
- Düşman pek kuvvetlidır. Askc ~ 

rimiz de yorgundur. Mevsım dahi geç· 
mek üzeredir. Geri çekilmek doğru o. 
lur. 

Fakat bora Sadeddin Efendi buııu 
reddetti: 

- Geri çekilmemeliyiz. Açık sahra· 
da düşmana hücum etmelivi7. Bir Os· 
manlı padişahının sebep.,ı;. dü~man ~ 
dan yüz çevirdiği işıtilmiş değildır. 

Bazıları padişaha yaranmak için: 
- Harbin ıdaresi Sokullu Hasan P a

şaya verilsin. 
Dediler. Hoca Sadeddin buna da ra

zı olmadı: 

- Bu iş paşaların yapacakları ~şler
den değildir. Padişahın bizzat bulun • 
ması lazımdır. 

Teşriniev,·clin yirmi altıncı güniı pa
dişah Eyri kale<>inden çıkmıştı. 

Ertesi gün harp olaca~.na dair or
duda tellallar bağırdı. Fakat buna 
rağmen padişah sadrazam paşaya ) az
dığı tezkcrede şövle diyordu: 

- Benim lfılam, seni burada serdar 
bırakarak ben m İstanbula gitm~mde 
ne mahZtır vardır? 

kir beyleııbeyi Sinan Pa~a piştara ku· 
manda ediyordu. Yeniçerilerden b ir 
kısmı bir bataklığm geçit yerindeki ki· 
liseyi zaptetm~, top yer!eştirmişlerdi. 
Öğleye doğru Macarlarla Avustuı- ~ 

yalılar dosdoğru padişahın bulunduğu 
tarafa ilerlediler. Karşılamağa giden 
ve zırhsız olan Türk askerlerini yaylım 
ateşlerile yere seriyorlar, durmadan 
yaklaşıyorlardı. 

Kısa bir zamanda yüz binden çok 
ccnkçi birbirine ginnişti. Kılıçlar, mız· 

raklar, baltalar, tüfekler birbirine ka· 
rışıydr; her an bir kaç yüz kışi atların 
veya düşmanlarının ayakl.:ırı altına 
yuvarlanıyorlardı. 

Düşman kısa b ir zamanda tam bir 
zafer kazanmış gibiydi. O kndar ki bü
tün Türk toplarını ele geçirmişlerdL 
Padişahın çadırına kadar sokuldular. 
Üçüncü Mch}llet korkulu vaziyeti gö· 
rünce ordunun ağırlıklarının bulundu· 
ğu gerilerdeki bir çadıra çekildi. Ora -
dan da atma binip kaçınayı düşünü -
yordu. Fakat Hoca Sadeddin onu bı • 
rakmİyor: 

- Padişahım, yerinizde sabit dura -
sız! Böyle yapmak gerektir. Harp hali 
bazan böy1e olu r ve böyle\ olmu~tur. 
Sonunda belli olur. 

Diyordu. 

Bu sırada Avusturya ve Macar as
kerleri padişahın çadırlarını yağma e· 
diyorlardı. Yeniçeriler \'e muhafızlar 
geri çekildikleri veya dağıldıkları için 
ordunun hazinesi bulunan biiyük san
dıklar da ortada kalmıştı, düşman bu 

çadırlarda ve sandıklarda ne bulur • 
larsa alıyorlardı. Türk ordusunun ar· 
tık dağıldığını görerek zaferin kaza -
nılmış olduğunu sanıyorlar; bazıları se· 
vmçten sandıklar üzerine bayrakla -
rını dikeıek dansediyorlardı. 

Fakat bu sırada : 

- Bre koman! .. Vurun! 
Diye haykıranlar oldu. Ayn~ zaman

da ellNinde kepçcler, kefgirler. şişler, 
sat • bıçaklarla bir sürü ahçı usta· 
sil .ıklarının yağmacı düşman as· 
kerı-.:r me saldırdıkları görüldi.i. 

SON POST,. Mart 30 

f "SOn Posta, nın resimli zabıta hikayeleri 1 

Katil uşağı yakalıyabilir misiniz? 

1 Aklıselim sahibi hiç kimse mütekait yarbay "Wragge, i iyi, mUşfik 
bir ihtiyar olarak tavsif edemez. Eski günlerde kumanda ettigi 2 Johnson daha agzını açmadan ''Şim· 

di bana cevap vermek zahmetin i do 
alaya cehennem bayatı yaşatırdı. Şimdi tse şiddetli bir damla bastalı4I 
yUzUnden kötOrOm gibidir. Bu yüzden çektili acıyı hizmetçisl John· 
sondan çıkarır. Adamı eıı ehemmlyetslz, kOçDk şeylerle azarlar durur, 
o gnn ö~leden sonra da onu haylll hırpalamıştı. Johnson erendi-
sinin o~leden sonra okudu~u gazeteyi abp getirmeyi unutmuştu. Yarbay 
wragge hizmetçiyi ça~ırmıya mahsQs zile bOtUn kuvvetile basıyordu. 

Ihtiyar etmiyor musunuz?, Diye ba~ırdı. 
Sonra acı acı devam etti. "Bilirim siz 
tenbel, yalnız kendinizi dllşDnOr, biç 
bir Işe yaramaz bir adamsıuız, bu bas• 
tonu omuzlannızın Qzerlnde kırmalı, 

9 Johnson dışanya çıkb~ zaman 
ü içerdeyken söylemeyi çok Istedi· 
~~ birkaç cUmleyi mınldandı. Bu 
cUmleleri içerde de söyleme zama
nının gelecegini dOşUndO. 

5 Yarbay akşama kadar olan vakti 
uyuklamakla geçirdi.Çenesl gö~su-

nnnü zerine düşmUştO. TeneffUs a~r ve 
gayri mnntazamdı. Johnson odaya 
girdi. 

4 Bu sırada Yarbayın gözbebegi olan kızı soka~a çıkıyordu. Evde lhtiynrlıı bu 
kızdan başka kimse yoktu. Bayan Constanco sokaga çıkmadan önce ~abnsıua 

cAllaba ısmarladık» demek istemişti. Baba ile kız arasmda hakiki bır sevgi 

vardı. 

6 Hizmetçi efendisine earı:arken çekmiş 
oldu~u bUtUn ıztırapları dDşOndO, 

ve vaktile okumuş oldu~u birşey habnna 
eeldi. Bir adım ilerledi, bir elini lhtlyann 
başı üzerine koydu. 

7 Yavaş yavaş fasılusızca tnı· yik etmeye başladL Içinden: 
clş kolay, mesele sadece ntıznı 
inmiş bir ihtiyann ölUınD • 
sanılacak diyordu. 

Gerek saddizarn ve gerek Reisülkü:
tap padışahı kandırmağ::ı çalışıyorlar
dı. Bu sırada Kırım Hanının yaıkal, Jığı 
esirler getirildi. Düşmanın harb:: ha· 
zırlandığı öğrenildı. 

İşte bunun üzerine ii çi.ıncü ?\[ehmet 
26 teşrinievvel günü sabah eerkendcn 
ordusunun ortasındaki çad•rı önünde 
harbe hazır bulunuyordu. 

8 Johnson servis dairesine dOnUnce 
kendisine cesaret verecek bir içki 

_ Ne durursuz? Kafir kaçtı. Can a- hazırladı ve bahçeye çıktı. 

Uşaklar, sakalar, deveciler, çadırcı

lar 'e sa ir saray haclernesi de bundan 
cc aret alarak yürüdüler. Bunların da 
ellcrınde çadır kazıkları, sopalnr, bal
talar, kazma ve kürekler vardı. Dağ ı !· 

mış olan ve sevinçten danseden düş ~ 

man askerleri birdenbire şaşkına dön
düler. Onların bu ilk şaşkmlık'arı.. ü • 
zerine ortalıkta: 

lın, mal alın! dıye sesler duyuldu. 

Düşmanın yüz binden çok siivari ve 
piyade askerinden yüzde sekseni baş· 
tan ayağa kadar zırhlar giymişlerdi. 

Hepsinde ağır tüfekler vardı. Bu h.ıl • 
lerile demirden bir kale duvarından 
farksı1..dılar. 

Padişahın sağında vezir1el' solun • 
da da hocalar vardı. Ordunun ön i.indc 
duran toplar bu·birler ine zincirlerlc 
bağ1anmışlardı. Sağ cenah ta Rumelı 
ve sol cenahta Anadolu beylerbeyileri
le askerleri bulun u) or1ardı. Diyarı be-

Ordugahın etrafında şaşkın şaşkın 
dolaşan bozgun asker kendini topar • 
ladı. Cesarete geldiler. Silahların: çe· 
kerek büyük bir hızla dü:iman üzer i
ne atıldı lar. 

Bu sırada Diyarıbekir beylerbeyi Si· 
nan Paşa da bekled iği pusu yerinden 
piştar askerlerile ansızın fırladı ve 
di.işmanın ardını kest i. 

Demin şaşkın şaşkın ne yapacağını 
hilmiyen ve can korkusuna düşen as • 
kerler in her biri şimdi birer ejder ol
muşlardı. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

9 Genç kız eve dOnoıı~u zaman babasını döşeme üzerinde cansız buldu. 
BAdisenin nasıl cereyan etmiş olabilece~ini dtlşOndO. Hemen Jobnson'u 

aramaya çıktı. Onu bahçede buldu. İkisi birlikte lhtl~ arı bir kanepenin Uze
rine yatırdılar. Johnson doktora telefon etti. Doktor bir kalb sektesl o:mnsı 

' ihtimalinden bahsetti. 

1 O .Johnson gıızt:ıe almak için çık-
tı~ zamandan beri odaya 

dönmemiş oldujtunu söyledi. Bu-
na nıtlteessit oldu~unu ilAve etti. 
"Zira ihtiyar efendime yardırnun 
olabilirdi, dedi. Genç kız bu iradeyi 
oldu~u gibi kabQl etti. 

G ece maktulün kızı dütündü. Birdenbire babasının Johnson'a mua
melesini hatırladı. Hizmetçinin bazan hiddetle yaptığı hareketleri 

gözönüne getirdi. Kendisinin sokağa çıktığı zamandan sonra Johnson'un 
odaya girmediği hakkındaki iddiası belki de yalandı. Genç kız hizmetçi
nin bunu neden söylemif olabileceğini dü!ündü, hayret etti. Ve nihayet 
buldu. Evet mutlak yalan söylüyordu. 
Genç kızın bunu nasıl anladığını tahmin edebilir misiniz? Bilemezsen iz 

10 uncu sayfadaki hal fekline bakınız! 



Suvare 
Elbisesi 

El örgüsü bir rob modeli 
Öni.l yarım ay ~eklinde deri motif • 

lerle süslü olan bu güzel robu örmek 
insana hem bir eğlence olur, hem de 
şık bir elbise kazandırır. Sentürüne de 
ayni deri motiflerden konulmuştur. Bu 
modeli yünlü kumaşiara tatbik etmek 
te mümkündür. 

Yaka ve ceplerin örgüsü - İlk sıra: 
Bir ilmik düz, yünü ön tarafa alıp bir 
ilmiği örmedeen geçiniz. İpi tekrar ör· 
günün arkasına geçiriniz. Aynı şeyi 
tekrarlayınız. 2 ncı sıra: İlk sırada ör· 
meden geçtiğiniz ilmiği ters orunuz. 
Yünü örgünün arkasına geçlıip bunu 
takıip eden ilmiği örmeden geçiniz. 
(Ters örüyormuş gibi). Sonra yünü ö· 
ne ahnız. Bütün örgü bu iki s•ıanm 
tekranndan ibarettir. 

Robun örgüsü - İlk sıra: İk~ ters -
iki yüz. İkinci sıra: Ayni örgü, fakat 
tersleri ve yüzleri birer ilmik soldan 
başlıyar~ 3, -4, S, 6, 7, 8, 9, ve ıo uncu 
sıralar hep birer tane sola kayarak ay· 
ni örgü. ı ı inci sırada bu kayma sağa 
doğru olacak, ve (ı O) sıra hep sağa 
doğru birer tane kayıJacaktır. (20) inci 
sıraya kadar. (2 ı ) inci sırada gene sola 
doğru kayma başlar. Bütün örgü bu 
20) sıranın ayni ve tekrandır. 
Örülüşü- cJüp» ün arka ve önün· 

deki parça!ar: ( 68) ilmikle ba~layınız. 
( 40) santimetre örünüz. Her ( 1 O ı san
timetrede yanlardan birer tane ::ırttı • 
rınız. (80) santimetre olunca i!mikleri 

tıimetrede bıra<kırsınız. 

hep birden kapaymız. 
Yan parçalar - ( 115) le b::ışlayınız. 

• .....- (40) santimetre örünüz. Her beş san-
timetrede iki yandan birer ilmik art · 
ırın ız. ( 80) santimet.rede nıhayetlen · Siyah kadüeden ;kşam elbisesi. 

Dekaltesi ve kolları orıjinal bir §Ckil· diriniz. 
Ön ün s::ığ ampcsmanı - (H) ile ba~-

............................................................. layınız. (25) santiınetrc örünüz. Sol 

'-

l ler lladtn bilm. elidir 1 yana (25) ilmik birden ilave euirıiz 
( 1 O) santimetre öriinüz. Ya ka yerini 

dedir. 

Burun kanaması 
her i'ki sırada 16, 6, 4, 2, 2, 6 ilmik kese 
rck açın ız. (38) inci santimetrede her 
iki sırada bir defa ( 6) ilmi k birden 

Buı:un kanama~ı sık sık rastlanan kapıyarak omuzu yapınız. 
b r ar ızadır. . Bılhassa çocuklarda ... l Bu parçayı örerken aşağıd::ın rtibaren 
Başlı ba~ına bır hastalık olmamakla ( 7) inci santimctrede uzunluğuna bir 
~: aber bu yüzden ka~ ~a~bedılcliği ilik açımz. Böyle üç ilık yapınız. (7) 
ıçin her halde derhal onunu almak şc.r santim aralıkl::ı. 
icap eder. ' Sol ön de bunun aynidir. 

Burun kanamasında yapılacak l Korsajm yan parçaları - Dört ta • 
ilk şey kımıldamamak, sakin durmak- nedır. Hepsi birb:rinin ayni dir'. ( 38) le 
tır. Aksine hemen her burnu kanıyan başlayınız. Her üç santimetredc kolun 
llızumsuz yere hareketler yapar. de- altına gelecek taraftan ( 1) tane arttı • 
r in derin nefes alır, kan~ytp kanama- rınız. (21) inci santimetrecte koltuğu 
dığını anlamak için bumunu yoklar. oyunuz: Her iki sırada bir (8, 3, 2, 2j • 
He buki bütün bunlar kanın burunrla ilmik keserek. Bo\ u (2S) santimctreyi 
pıhtılaşıp kanıyan damarın önünü h - bulunca hep bi:-den kesiniz. 
kamasına engel olur ve kanın deva - Kol - (SO) i!mikle başlaymız. (8) 
mına yol aÇar. ~antim örünüz. Her iki sırada birer ta· 

ne arttırarak (20) santimetn·ye kadar 
örünüz. Sonra her iki sırada yanlardan 
(2) şer ilmik kesmiye ba~lay:nız. Ör • 
günün boyu (30) santım olunca hep 

Bunun için her şeyden e v\·el kımıl
damak yasak. En iyisi derhal ark::ı üs
tü yatmaktır. Vfıkıa bu şekilde biraz 
kan boğaza akar amma buna alctn·ma
malı. 

nundan sonra ilk basit çare şndur: 

birden kapayınız. 
Arka roba - ( 64) tane ile başlayı ,. 

Ya ka - ( 44) ile başlayınız. ( 7) san-
timetre ördükten sonra ( 2 2) ilmi ği ka
payın ız. ( 1 S) santim örünüz. İç tarafa 
gelecek yandan her santimetrede ( 1 ) er 
tane arttırarak ( 36) tane oluncıya ka· 
dar örünüz. ( 2 2) santimetre oluncıya 
kadar örmekle devam ediniz. Bu, ya -
kanın tam yarısıdır. Bundan sonraki 
kısım bunun tamamile aksine olacak
tır. Yani birineide arttırılan yerler 
ikinerde eksiltilecek, eıksiltilcn yerler 
arttırılacaktır. -············································ .. ········-·--
İlkbaharın modası 

Solda - Belden itibaren kloş ve 
bol etekli bir tuvalet. Korsaj kruaze • 

d i ı. 
Sağda - Daha dar elekli, büzgi.ilü 

)<:orsajlı bir tuvalet. Her ikisi de bu 
bahar modasını çok güzel canlandır -
ma.ktadır. 

Du nu kanıyanın arkasına hemen bii
) lik bir anahtar koyunuz. Gülmcy.iniz, 
bu eski bır usuldür amma anahtarı:ı so· 
ğu k 1u ~u dcrile temas edince bir refleks 
yapar. Bu refleks - aksülfımel) çok de
fa knnı keser. Fakat tabii her zaman 
dc<•ıl. 

nız. (25) santim örünüz. İki yanlar -
dan ayni sırada ( 2 6) ~er tane arttı rı ~ 
nız. ( 40) ayni santiınde ( 6) şer tane 
keserek omuzları yapınız. Yaka ) eri 
arkanın takriben üçte biri kadaı· ge • 
nişlikte olmalıdır. Bunu ( 43) ücü san-

........ ..,..,...,..,,..,...,....,._._ ............ _,...,_....,_ . ....,,...,_ . ....,.,.,..._..,.. -"'_ .. ,., .... --.... ....--~ 

Kan devam ederse yapılacak ikinci 
çaıe "udur: 

S 8 gram (ant"pirin) i büyük bir bar
d ak sud::t iyice eziniz. Kanıyan bur · ı 
n un kanını ivice temizleyip bu malı • 
ltı1E' batııılmış bir parça temiz ~ • 
mukla burun kanadığını tıkayını7.. 
(ı O ı da sekiz ihtimalle kan kesilir. 

Fakat her zaman evde antıpırin bu. 
iunmaz. O zaman da pamu~u suda ıs -
]atm d· marın üzerine doğru tıkırsmız. 
Ve hiç kımıldamadan bir saat bekler -
siniz. Is aR pamuk damar üzerinde bir 
panc:;ıman yerine geçer ve kanı durdu
rur. 

Bazan kanıyan damar burnun de -
rın E:>rındcdir. O zaman kam durdur • 
m.ık b.raz d:ıh::ı güçl~ir. Mnamafih 
bunun da önü böyle bir tıkama ilc a • 
lınab:l:r. Esascn böyle derin bır da • 
marın kanamasına az rastlanır. 

Bu un kanamaları çok defa b:ı· da _ 
marın zedelenmesinden ileri gelir. Fa
kat ayni zamanda kalb, böbrek Ve ka. 
ra C'·;;(' de bir bozukluğa da delalet e -1 
d"b ... r . 1 

Alın masa jlarınızı kendiniz yapınız 

Soldaki resim - İki orta parm::ığı nızla kaşların ortasından başlı ya rak 
saçlarımza doğru cildinizi oğun uz. K uvvetle bastırabilirsiniz. Fakat sakın 
derinizi parmaklarınızla çekmcyiniz, gev!?er. 

Bu masaj iyi yapılırsa alın çizgilerini siler. 
Sağdaki resim: Kaşlarınızı çatıyorsanız bundan hasıl olacak çizgilere karşı 

şu masaj hareketini yapmahsmız. Ka§ların ortasından şakaklara doğru bir 
çok kerreler iki orta parmağınızia alnınızı uğuşturunuz. 

Sayfa 9 
f 

An kc rada spor faaliyeti 

Ba.4balı:an Atletiı.m müsabakal:ırmd:ı k aıananlara madalyalarma veririerken 

Başbak:.~ı ve vekiller Fenerbahçe - Ankarar ücu maçını seyrediyorlar 

Fener - A~ıkara~ücu maçm dan bir ensta n tane 

Atletlzın mıis:ıbakal:ırınt ka z.ın:m ıenı; ı,. r bir arada 



10 Sayfa 

Radyo bahisleri: 

Parazife karşi 
çare bulundu mu? 

& * <tl ~ 

SON POSTA Mart 30 

I• B k h ' t• A • f Eski 
Ş an ası ey e ı UmUDtıyesı ·Musikimiz 

dün Ankarada toplandı 
ve memleketin iktısadi 

anlatan şayanı dikkat 
Dünkü içtimada okunan 

ile bankanın faaliyetini 
vaz,yeti 
rapor 

( Battarafı 1 inci sa)fada) 
göz:lerinin içi, hırs kıvılcımının, zeld 
ışığını hile sönük bırakan aydınlığı be. 
lirdi: 

- Bir nağme, bir medeniyelin kıy 
meti hakkında en kuvvetli, en canlı ve· 
sikadır. Bu bakımdan, piyasaya kalp 
nağme sürmek, kalp para sürmekten 
daha büyük bir suçtur. Halbuki bu • 

(Battarafı 1 inci sayfada) Buğday mahsulü, evvelkı kurak yı· Milli endüstriye iştirak cüzdanımıza; gün piyasada nağme kalpazanları, pa-
başında denilmektedir ki: la nazaran yüzde on be~ kaaar fazla Malatya kombinası ve Üzum Kurumu- ra katpazanlarından çoktur. Ve onlar, 

- Sayın bayanlar ve baylar, elde edilmiştir. Başlıca buğday müstah na iştirakimiz hisseleri ilave edilmiş- bizim duyamıyacağımız kadar aşağı -
Bankamızın on üçüncü yılına ait mu sili memleketlerde, kuraklık yüzünden tir. Bu !asıl, 12,440, ı 43 liradlr. lık, ve yabancı nagmeleri musikirnize 

amelat raporile birlikte 1936 yılı bilfm az mahsul alındığı için geçen yıl buğ- Ticari senetler cüzdanım\z; 4.S62. ı o ı kabre maietmekle, medeni haysiyeti. 
çosu, kar ve zarar hesabını yüksek he- day talepleri fazlalaşmış ve dış piyasa- lira artarak ı ı.735.922 !iraya yüksel. mize suikast yapıyorlar. Binaenaleyh, 
yelinize sunuyoruz. Maruzatımıza baş. larda fiyatlar artrnı~tır. Memleket ihti· mUitir. ya bundan sonraki güfteler: ve beste • 
larken, kıymetli mesai arkada§ımız B:ıy yacından geriye kalan kıstm az olduğıı Esham ve tahvilat cüzdanı he;;abı ; leri bir jüri tashihinden geçirmek, ya. 
Mahmut Soydanla Bay Nurı Conkeri için fazla mikdarda ihracat aypılama- cüzdanda mevcud valörJerimizl göster- hut .ta, mevcut bestelerin kalplarını iiç 
kay!betmiş bulunmaktan doğan tessür- mıştır. mektedir. Geçen yıla nazaran ; katlı müstehcen saymak farzdır. 
lerimizi ifade etmek isteriz. Huzuru - Zeytinyağı mahsulümüz geçen yıl - Emtea mukabili avanslarda 795.27CJ - Ya şimdi? diyorum. Bize neler 

Radyo aletlerine mu~llat olan en nuzda iki arka.daşımızın yuksek hatıra dan az mikdarda ve daha düşkün kali· liralık bir fazlalık vardır. hazırlıyorı::unuz? 
büyük anzanın parazit) olduğu ma - lannı saygı ve sevgi ile ananz. tede olmuştur. Rakip memleketler mah Esham ve tahvilat muk. avanslarcia - Kendi yazdığım beş yüz mısralık 
IümduP (Parazit) fransızca bir keli - Dünyanın umumi vaziycti sullerile de gayri müsait hava şartla- ı 50.32 ı liralık, Senedat muk. avanslar inkiJap ve istiklal tarihimizi besteli · 
me olup mukabili (tufeyli) dir. Tu - ı 936 yılı, bazı siasi hadiselerin mey- rından dolayı ayni vaziyette bulundu- da 56,372 Jiralık. Mütenevvi teminat yorum. Bu eserimin tamamlanmış kı· 
feyli ise gerek insanlara, gerek neba- dana getirdiği umumi bir emniyets~z- ğu için zeytinyağı fiyatları piyasada muk. avanslarda 715,78'i liralık kı sımları. büyük Atatürküroüzün liitüf-
tat ve hayvaniara musaHat olan arsız Jik ve kararsıZlık içinde geçtiğ. halde, yükselmiştir. cem'an 922.478 liralık eksilme vardır. kar ıakdi.rlerine de mazhar olmuştu. 
mahlukat veya haşerata' denir. Bu iti- dünyanın ekooomik vaziyet~ geçen yıl- Dış ticaretimiz Borçlu cari hesaplarla aç tl: krediler- Bu eser için tam dört senedir çalışıyo· 
barla (radyo) ların verdikleri tatlı dan fazla düzelme ve inkişaf göstermiş ı936 yılında bütün mah~ullerımizi de; geçen yıla nazaran 2.490.372 lira· rum. İstik.lal savaşımıza ve inkilabı • 
musiki sesleri arasına karı~arak sesi tir. iyi şartlar ve yüksek fiyatlarla satmış lık artış görüln•ektedir. Bu hesnpların mıza dair okumadığım roman, hikaye, 
de .. musikiyi de lbcı'bat eden cızıltıya Milletler arası ticaret mübadelesi. bulunuyoruz. Dış ticaretıınizin seyri, 8.333.824 lirası doğrudan doğruya kon görmediğim vesika ve dinlemediğim 
(parazit) isminin verHm!:: olması çok hacim ve mikdar itibarile artmakin cb- sevinilecek bir tarzda ink:.c:af etmekte- trolümüz altında bulunan müesseseler menkabe kalmadı. Çok yakında çıka · 
doğrudur. vam etmiş; kıymet bakımından da e· dir. Kıymet bakımından dt.'j ticaretimi- lehine ve 5.003.081 lirası da piyasaya ı racağım bu yepyeni tarzda yapılmış e-

Radyolann son senelerde pek ziya- hemmiyetli bir fazlalık göstermiştir. zin yekün u 184,685.000 liraden 2 ı O açılmış bulunan kredilerdir. &erde bütün bwılarla beraber, Koro, 
de tek-mmül ettiğini hepimiz biliyo - İç vaziyetimiz milvon 265 bin lirava, ithalatıımı 63 Kefalet mukabilı krediler; 2.420.160 Solo marş, ve çok bol hareket var. 
ruz. (Parazit) olmıyan zamanlarda Dış memleketlerin umumi ekonomik milyon 823 bin liradan 92 '>32,000 li- lira, sair muhtelif borçlular 4.052589., Ayrılmadan önce, cYanık Ömer» in 
radyolar, her hangi bir memleketteki vaziyetlerinde görülen inkişaf, memlc- raya , ihracatımız ise 95 ,R61,000 - Iir:ı- - lira, ipotek mu'kabili. avans!arımız değerli bestekarının bugünkü san"at · 
konseri, konferansı vey:ı he:- hangi ketimizde, daha geniş bir mckyasta be dan 1 ı 7,733,000 liraya yükselmiştir. da 4.662.981. - liradır. lı:arlarımız hakkındaki kanaatlerini dt. 
neşriyatı, 'bazan aslından daha vazih, lirmiş ve devam etmiştir. Bilyük Şef· Geçeen yıl ticaret müvazenemizde 25 Menkullerimiz hesabına bu yıl ayır· öğrenmek istiyorum: 
daha ahenkli qir surette bize isal et - lerimizin idareleri altında Cumhuriyet mnyon liralık lehimize bir fazialık gö- dığımız itfa •bedelinin tenzi!inden sonra -Bence, diyor, hepsinin kendileri ... 
rncktedirler. hükümetimizin, yapıcı, ilerletic: \'e ko rülür. bu fasıl 248.230. - lira düşmüştür. ne mahsus bir okuyuş janrleri vaı·. 

Radyodan gelen bir musiki parça - ruyucu tedbirlerine güvenen ve daya - Umumi tcşebhü ler Gayri menkullerimize; yenı kıymet- Ben bestllerimi mevcut san"atkarları • 
sını tatlı tatlı dinlerken b:rdenbire a - nan halkımız, huzur ve emniyetle. mi.is Kömür işlerimizden geçen yıl da nor ler ilave olunmuştur. Bu fasıl ı .94S. mızın t:nıarına ve seslerme uydurmı· 
ra) a (parazit) ler karıştı mı artık ra d- bet çalışmalarına devam etmiştir. mal neticeler aldık. ı 6 ı 4. - liradır. Bu yıl ayırdığımız 1 O 1. ya da dikkat ederim. Çünkü bir beste. 
yonun kıymeti kalmıyor, hemen düğ - Memleketimizde ferd ve m:, ssese1c Paşabahçeedeki şişe Ye cam fabrika· 416. - liralık tahsisatile birlikte itfa karın, bir san'atkara şarkı uydurması 
meyi çevirip aleti susturmağa mecbur rin ba.şaramıyacağı veya bunlara veril mız, ilk çalışma yılını muntazam fanli·ı bedeli hesabı 613.905. - liraya çıkmı~ tıpkı bir rejisörün bir aktöre Tol uy • 
oluyoruz. rnesi, milli ekonomi bakınundan fayda yetle başarmış. sadece amort:sman b~- tır. durması, ve bir piyes müellifinin, mev. 

(Parazit), ya ahvali havaiyedeki bo- lı görülmiyen teşebbüslerin, devletçe c- delini ve masraflarını kar~ı:nmı~tır. İlk tesis masrafları bakiyesi; bu yıl cut elemanların malum kabiliyetlerine 
zukluklardan, mesela bir yerde fırtına le alınması hususunda atılan kuvvetli Ş~e ve camdan mamul e~ya ihti::a- ı ortasında Ankarada Yenişehir de açtı- uygun tipler yaratması gibi bir şeydır. 
neticesi .şimşek çakmasındaıı veya e . adımlara, bu yıl da yenileri ilave o:un- cımızın mühim bir kısmını, bu fabı ika ı ğımız bir ajans ile Ceyhan da açıbn Fakat, içlerinde, iki san'atkarımız 
lektrik santralının ve sıru:.i tesisatın muştur. mız muvaffakıyetle imal etmektedır. 1 bir şube dolayısilc bir miktar art~tır. vardır ki, her Tolü başarabilecek kıy . 
havada yaptığı bizce gayri mahsus te- Çalışmağa başlayan veya inşaatı de· Milli sigortacılık sahasındakı müsbe' Bu fasıl için me\·cut karşıtıkiara inzı- mette artistler gibi. het şarklyı tuttu· 
şevvüşattan husule geldiği ve bunla - vam etmekte bulunan parrıukıu, kağıt, faaliyet, yurda faydalar temin edece.< mamen, bu yıl ayırdığımiz itia bede· rabilecek üstünlüktedirler. 
rın da radyo mevcelerini kanştıracağı sun'i ~pek ve merinos fabr.:.kala!'ında:ı kıymettedir. linden sonra bakiye, 22.737.- lira kal Bunlardan birisi Bayan Safiye, di 
malüm bulunduğu cihetle !j!mdıye ka- başka, endüstri sahasında, geçen yılm 1936 yılı başlangıcında Türkıye İn- mı~tır. Bu bakiyeenin 193 7 yılı içinde ğeri de Münir Nureddindir. 
dar radyolan, bütün tekemmülat ve en mühim hamlesi; Karabükte kurula- hisarlar İdaresi ve Ziraat Bankası ile de temamen itfası düşünülmektedir. Kıymetli bestekar, veda iç!.n uzat · 
terakkiyata rağmen, (parazit) ten kur- cak demiP ve çelik fabrikasının ısmar- müştereken bir cTütün Lim!ted,. şirke- Kefaletten dolayı borçlular; 5.969. tığım eli sıkarken, tevazuunu son had 
tarmak kabil olamaz zannediliyordu. Janmasıdır. İki buçuk yıl sonra ça:,~ - ti kurduk. Şirket bir yıl zarfında tütün 066.- lira artarak 24.916.H6.- lira. dine vardırıyor: 
Halbuki ilim alemi çalışa çalışa bu • maya başlıyacak olan bu fabrika, en· mahsulüroüzden dışarı nıemleketlere ya yük;;elmiştir, Bu meblağın 1 S.098. - Eserlerimi yaşatan bu san'atkar. 
nun da çaresini bulmuş vey:ı bulmak düstri haya~mızın, değerli \·e manalı iyi ,;alışlar yapmıştır. 22 7. - lirasını büyük ecncbi bankal:ı- lann eserleridiır. Onlar olmasaydılar. 
üzere bulunmuştur. Mesela radyolara eserlerinden birini teşkil edecektır. cİş Limited• ve cPamuk İş Limited• rm hesapları teşkil etmektedır. ben de olmazdım! diyor. 
şimdi öyle cihazlar konuımak.tadır, ki Birinci .beş yıllık endüstri planının, .şirketleriniz de bu yıl çalışmalarında Pasüde; ihtiyatlarımız 3.0-40.000. -- Naci Sadullah 
bunlar yalnız radyo mevcelerini al • zamanından evvel başarılmar;ı ile be- muvaffak olmuşlardır. liradır. ı936 bİlançosundan ayrılacak 
makta, 'bu mevcelere yabancı her han- raber iiknci beş yıllık planın da hat.ır· cErgani Bakır Şirkçti» ; 1936 ort:ı- 210.000. -lira ile ihtiyatlanmı7. ye - Tarihten sayfalar: 
g\ ıbır. cereyaru reddetmekledir veya lanması, enditstri hareketlerınin sür"at Jannda bakır ihraç etmek üzere tesisa·\ künu, l-1-ı937 tarihinde 3.2)0.000.- (Battarah 8 inci aayfada] 
bazı muhteriler de mevceler. alırken, li inkişafını göstermekted:r. tını ikmal jle meşguldür. liraya çıkmış bulunacaktı:-. Yirmi bin düşman süvarisi batak _ 
ya'bancı olan sesleri, gürültüleri tefrik Bayındırlık, endüstrile~me ve müda Bilinçomuz l\Iuhabir bankalar hesabı 4.867.102. lıklarasürüldü ve çamurlarda boğul . 
evliyen biı takrm terUbat imaline mu- faa teçhizatlanması gibi her biri büviik Muhterem heyetinizin tas\·ibine ar- liıadır. d T" . T t tl 1 k 1 1 ., ·-· · b:n~ ·ı· d M . u. ur.ır ve a ar a ı arının ı ıç arı 
vaffak olmuşlardır. Fak&t bu tertibat fedakarlıkları istilzam eden iş progra. zettıgımız, ı.ıançonun tetk· un e : evduatta, 7.033.3ıı lirası ıbrazın- lt da 1 . 11 . b' . . a ın 1.:an veren erın sayısı ·e ı ın· 
ve cihazlar, henüz tam surette kemale mına. geçen yıl zirai kalk m ma ve su- A~tı~de; •Kasa. ~ Ban~~l~r· faslı~- ~ak ı ~esaplarda olmak üze!'e _ı O ıs 7680 1 den çoktu. 
gelmedi~i gibi, ibunlann ilave edildiğ-i lama ili d __ e ilave olunmus . .tu .. r. .. da gorulen umunu dısponib1lıte 26 mıl-llıı-a bır fazlalık görülmektedır. Tasar-ı 0 b' lt 1 .. 1 A" t 

320 658 . · . n ın a ın a en guze ıman op-
ilctlcr de çok pahalıdır, bin<Jenaleyh ATATURK devrinin INONU hüki'ı- yon . lıradır. Bankala:- kanunu ruf hesaplarıınız bu yıl 2 •2t>.649 lıra 1 d d ks be t T .. kl . . - ı ' · ann an o an ş anesı ur e:-ın 
fevkalfıde addedilecek bu yeni aletleri metlerinin tarihe mal olan eserlerinin mudbınce ayırdıgım:z cmun_za~ .~arşı· ı artmış; 22.620,293 liraya baliğ olmuş- ellerine. geçti. 
elde c• rnek herkesin kar~ olama7_ B!i. · taaddüdü, Kemalist Türkiyenin dünya lık kasası» bu fasla ıthal edıJmısıır. tur. 0 k b t .. T" 1 d .._ . . · , . . a şam a an guneş ur;.t or usu· 
bassa bir çok kimselerin el!nd~ mcv _ mü\·acehesindeki .şerefli mevki:n~ kuv- ıtorazında tedıveJı mevdunt hesapla- 'Iedıye emirleri geçen ytia nazaran f . . 1• 1 d e .. . 
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30 Mart 

- Ben yalnız sokağa tıkmaldan 

çok hazzedcrim. 
-Ben de öyle. 
- Ne iyi, beraber çıkanz. 

Lfltlea 
Sarhoş sokakta, yürüyor • 

du. Cebinden tabakasını çı • 

kardı, bir sigara aldı. Ağzına 

l<oydu. Elektrik fenerinin al· 

tma gitti; fenere selam ver • 

di: 

- Lutfen biraz eğilirseniz 
bay, sigararnı; sigaranızdan 

yakacağıml 

* 
Tek gözle 

Hasis sinemaya girecekti; 

gişeye uğradı: 

-Kaç para? 

- Altmış kuruş! 

- Al şu otuz kuruşu. Tek 

_H_a_b_e_r-tm--V-a_r_J 

Beni bıraktığım, , 
işittim, haberim var. 
Bir yürek yaktığını, 
işittim, haberim var. 

Atlayıp daldan dala, 
Düdüğü çala çala, 
Nihayet bir budala, 
Bulmuşsun lıabcriın var 

Yollarında dolaşıp, 
Kuş gibi cıvıldaşıp} 
Onun gönlüne aşıp, 
Girmişsin, haberİnı var. 

Aniarım bu gidişten, 
Edilen serzeneşien, 

Olan biten her işten, 
Benim do ha beri m var. 

Ziya Vehbi 

SON POSTA 

- Gazetede bahar modellerine mi 
bakıyorsun? 
- Evet, senin baktığını görmüş. 
tüm de, bana kaça malolacağını 
hesaplıyorum. 

Iki Usaa 
Papağan alacaktı: 

-Kaç para? 

-Elli lira. 

- Çok değil mi? 
- Iki lisan konuşur 

- Iki lisan mı? 
- Evet, biri türkce 1 

. -Ya öteki? 

- Kendi ana lisanı 1 

* 
lv et 

Ticaret hayatından çekil • 

miş birinden bahsediyorlar -

dı: 

- Çok dürüst bir adam 1 

Dediler. Yakından tanıyan 

biri tasdik etti: 

Sayfa 11 

Dama oyuncuları arasında birkaç saat 

49 senedir 
oynarım, Fakat hala 
(biliyorum!) diyemem, 

' am ayı 

Damacıbaşının talebesi "Benim hocam lbarhim, 3000 
türlü yenme usulu bulmuştu" diyor 

Damacılar arasındaki heyecanlı §3ID· 
piyonluk maçlarının yapild·ğı kahve 
hıncahınç doluydu. Bu maçıarda ha -
kcmlik yapan ak saçlı ve e.skı bir da • 
macı, oyuna ba~lıyacak oıan iki müsa· 
bıka talimat veriyordu: 

- Taşları ellerinizle tutabilirsiniz ... 
Tavla:da olduğu gibi, el değelirilen taşı 
oynamak medburiyeti yoktur. Fakat 
yerinden kaldırdınız mıydı, yani altı 
hava aldımıydı, artık aynı murabbaın 
içine bırakamazsınız. Başka bir yere 
koymak mecburiyetindesiniz. 

Az sonra, beni bu müsabakaları sey· 
re davet eden arkadaşım, bu izahatı 
veren ak saçlı zata sesleniyor: 

- Bay Muhlis ... Sen hal{emliğini bi· 
rine devretsen de, biraz konuşsak? 

Bay Muhlis, kendisine benim niye· 
timi de kısaca anlatan arkadaşının ri • 
casını ikınnıyor. Ve kahvenin nisbeten 
tenha bir kösesinde konu~mıya başlı • 
yoruz. 

Zürradan olduğunu söyliyen ak saç. 
lı muhata'bım, Abdülazizin meşhur da· 
macıbaşısı Bay İlbrahimin talebele -
r.indenmiş ... 

- Deme~ diyorum, Abdülazizin da-
macılığı da varmış? 

Bay Muhlis anlatıyor: 
- A'bdülaziz damanın meraklısı de· 

ğil, adeta delisiymiş! Evvela şöyle böy· 
le bir dama nocası bulmuş. Sonraları, 
her sene sarayda dama müsabakaları 
yaparmış. Bu müsabakalarda birinci 
çıkana, cdamacıbaşı:o sıfatını verir, ve 
eski hocasını gönderip, yenisini sara -
yında alakoyarmış! 

Bu müsabakalar başlıyacağ! zaman, 
adamları, memleketin bütün dama us· 
talarını aratırlar, butdururlarmış. 

Damacılar faaliyette 
maz, bu yüzden, saatlerce gürcşirle~ 
de, lbir türlü yenişem~zler. Damada de 
öyledir. Bazı oyuncuların oyunları bir-ı 
birini tutmaz. O zaman oyun, İspnnya 
haırıbinden uzun sürer. Buna misal o " 
larak, size fevkalade bir vak'a anlata" 
yım. Çıracıoğlu ile miralay Recep, vak• 
tile İstanbulun en usta damacılarıy • 
dı lar. 

Bir gün, Topkapıda, Değirmen arsa• 
sının kar§ısındaki kahvede kapışmış • 
lar. Üç oyunluk bir maça ba§laınışlar. 
Sabah dokuzda b~lıyan maç, gece ya .. 
rısına kadar sürmüş. Gece yarısı , kan• 
veci: 

gözümü bağlayıp gireceğim. 

:iki gözle seyretmek altmış ku 

ruşsa, tek gözle seyretmek o

tuza olur değil mi? 

- Dcmindeıtberi çağınyorum, niye ses vermiyorsun? - Evet, ticaret hayatın • 
Bir seferinde, usta damacı anyan bu 

adamlar İbrahim adında bir delikan-

-Artık, demiş, dükkfm kapanacak! 
O zaman düşünmüşler, taşınmışlar1 

bir çare bulmu.şlar. Dama tahtasını, ol• 
duğu gibi, bir dolaba koymuşlar. Do • 
laba üç tane de asma kilit takmışlar, 
Anahtarların birisini kahveeiye tees • 
lim tmişler. Birini birisi, ötekim de di .. 
ğeri almış. - Tcrbiyt·siz karı neredcsin? diye bağırdınız da bfm de 

bay am çagmyorstın.;.u~z~za~n~n~c~t~ti~m~·:::==.,.....,_,;;a::=-===-....,;;;d~a;;n=ç~e;;k:.;il;;;d;;ik;;· t;_;e;,;n::;be.,._ri~ö~y=le=l-==-=-
' . 

lının methini duymuşlar. Sorup soruş· Ertesi sabah, dolap merasiınl( açıl • 
mış, \·e oyuna devam olunmu~. Fakat Q 
gece de, hatta ertesi gece de bitmemi:ı-. 
Üçüncü gece kahveden ayni şekilde 
çıkıp konağına giden miralay Rrct>bin 
gözüne bir türlü uyku gırmemiş. Taş• 
ların, tahta üzerindeki vaziyetlerı ak • 
lındaymış. Kendi dama tahtasındll ta~ 
ları o vaziyete sokup, geçmiş başım~. 
Elini şalkağına dayayıp o;aatlerce dü • 
şündüh."ten sonra: 

- Nerede yatıp kalkıyorsun? 
- Şurada, burada. 
- Ben deı öyle. 
- Desenc, ayni yerdeyiz de bir • 
birimizden ha berimiz. yok. 

--u ·--· · &evııisiii .. ~ ··· ~-·-

Dört yaşındakine haber ver.diler: 
- Senin bir kardeşin oldu. Bu ha • 

bere sevindin mi? 
- Çok sevindim; annerne de söy • 

liyeyim de o da sevinsin! 

Dişler 

Di, lafı açılmıştı, 
çene yorup uzun u
zun anlatıyorlar · 
dı; biri: 

- Be nim ki ler 

yirmi ya"ımda iken 
çü rümeğe başla • 

mışlardı. 

Dedi. Öteki de 

eöyledi: 

- Be nim ki ler 

de on beş yaşımda 

Jken. 

Daha ötekisi de 

söze karıştı: 

Ltlzuma var mı? 
Bayan aşcıya danldı: 

- Balıkları yıkamadan 

koydun hal 

ıskaraya 

- Lüzum var mıydı bayan, doğ • 

duğundanberi su içinde kalmış hay • 

vaQiarı bir kere daha ne diye yıkama

lı! 

* * * 
lsürabat 

Geveze kadın doktora gitmişti, dok· 

tor; İstirahat tavsiye etti: 

- Nasıl olur doktor. Beni iyi nma• 

yene etmediniz ki.. hatta dilime bile 

bakmadınız. 

- Bakmıya lüzum yok bayan; onu 

da biliyorum.. o da istirahate müh -

taçtır. 

- Ben doğdu -
ğum zama nağzım· 
da damaklı takma 
dişler varmış .. 

- Meğer boşuna çencıni yorup şakaetmişim.~ 
- Şakadan hazetmiyormuş 
- Onu bilmem; fakat kulağı işitmiyonnu} 

turunca, onun meşhur, fakat çok mü -
tevaz.i bir dama ustası olduğunu anla • 
mı§lar, ve gidip kendisim bulmuşlar. 

İbrahim, Üsküdarda fakir bir yor • 
gancının yanında çıraklık ediyormuş. 
Davet üzerine, mecburen, fakat sıkıla 
ezile saraya gitmiş. Padişahın hocası da 
dahil olmak üzere bütün karşısına o • 
turanları yenmiş. ve damacı başı olmuş. 

- Sevincin niye? 
- Otomobilimi çaldılar. 
-Buna sevinilir mi? 
- lliç scvinilmez olur mu. kanm 
da içindeydi. 

...... ·--~~~· ..... e-:.-~- •• .,.... ..... =----
Temizlik 

- Nasıl oluyor? Senin eldivenlcrin 
bala kirlenmemiş? 

- Ben çok dikkat ederim. Kirli bir 
§ey tutmak lazım gelse hemen ellerim· 
den çıkarırım .. 

ı:= :X 

El çabuklugu 
Yankesiciler a • 

rasında: 

-Geçen ada· 

mın kor do nu nu 

gördün mü? 

- Güzel miydi? 

- Fevkalade gü 

zeL. 
- Aşırsaydık. 

- Ben aşırdım 

bile, cebimde. 

- A~dülfıziz de iyi oynar mıymış a· 
caba? 

- İbrahim hoca: cBcn, derdi, Ab -
düUizize yarım 1aş bile çıkaramadım!• 

Halimden, ibu cümleden bir mana 
çıkaramadığımı sezen muhatnbım, izah 
etti: 

- Lisanımızda kullanılan: cTaş çı • 
karmak:o tabiri, dama oyunundan çık· 
madır. Dama, 'bildığiniz gibi, on altışar 
taşla oynanır. Eğer iki taraftan birisi, 
üstalığına güvenir ve eksik bir taşla 
oynayıp ta yenerse, onun jçin: 

- Rakibine taş çıkardı! denilir. 
Benim en acıdığım şey İbrahi

min, hazırladığı dama kitabını bastı ~ 
ramamasıdır. Tam 3000 türlü yenme 
usulü bilirdi. Bütün bunları, Babn Ta· 
birin !basmıya ".laşladığı cDama:o ki • 
tabında inşa ediyordu. Fakat Baba Ta· 
hir ölünce, eser yarıda kaldı. 

- Şatrançla dama arasında çok fark 
var mı? 

- Tabii .,ar .. Dama, evvelleri çok 
kolaydır. Sonraları btittikçe zorlaşır. 
Şalranç evvela çok zordur, sonra git • 
tikçe kolaylaşır. 
Ben şatrancı, on günde öğrendim. Fa • 
kat damayı on dakikada .. Şatrancı altı 
aydan fazla oynamadığım halde, bu . 
gün: 

- Biliyorum! diyebilir, ve istiyenle 
iddiaya gmşcbilirim. Fakat damayı 
tam 49 senedir fasılasız oynuyorum. 
bugün sorsanız, size: cBiliyonım!• di

-Oradan da yemem! 

ben aşırdım, benim 
cebinıde. 

- Emin misin? 

Ben sen in ce bin • 
den biraz evvel al • 

mıştım. 

- Daınada, diyorum, ç.ok düşünü • 
lürmü~. Buna 'ba'kılırsa, üç oyunluk 
bir dama par.tisinin hayli uzun sür · 
mcsi lazım? 

- Bu hiç belli olmaz ... Dama, bu ba. 
kımdan da yağlı güreşe benzer.. Bazı 
pEfulivanlann oyunları bı:rbirini tut -

- Buldum! diye, deli gibı sıçramış. 
Ve yanına çağırdığı ayvazma: 

- Çıracıoğlunu yeneceğim, demiş., 
Ve çırağın, damanın cDıt sini bile bil • 
mediğini unutarak, heyecanla anlat !! 

ın~: 

- Ben şu taşı süreceğim. Çıracıoğlu 
da karşılıyacak. O kar~ılayınca, ben 
kesip kazanicağım! 

Sonra alık alık yüzüne bakan ayva" 
za bağırmış: 

- Haydi. .. Ne duruyorsun. Çabuk, 
çıracıoğlunun evine koş. Hemen kalk· 
sın. Kahveyi açtırıp, oyuna oturalım. 
Üç dakikada işini bitiriverirım. 

Ayvaz. derhal bu emri yerine getir• 
miş. Çıracıoğlu, miralayın sözlerini ke
mali sükfmla dinlemiş ve gülmüş: 

- Efendine selam söyle. Ben onun 
yaptığı hesabı biliyorum. Fakat o ta • 
şını sürdüğü zaman, ben karşılamıya • 
cağım ld, beni kesip te oyunu kazan " 
sın! 

Ve :lave ctmi§: 
- O taşını sürünce, beriyandım ben 

de ta~ımı sürüyorum. Ve netice Kay· 
yum ( *) oluyor. 
Muhatabım, peygamberane bir ke • 

rametten bahseder gibi, hikayesini ta • 
mamladı: 

Ertesi sabah tekrar ba~laaıkları 
zaman, oyun hakikaten, Çıracıoğlunun 
dediği şekilde Knyyum olmuş! 

Ayrılırken güii.lyorum, ve: 
- Anlaşıldı! diyorum. Bu .. :)ama• 

merakı., dünyanın bütün merak arına 
taş çıkarıyor! 

(*) Damacla, her iki tıınıfın I.Jirer, 
ynhut ikişer taşı kalına!-ıı,' 'ani U\ unun 
bağlanıp berabere bitnw .. ı! 
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Beğendiğiniz 
-51-

Erkek zUppe, kadm sUs ve 
eğlence düşkonu olmamall 
Bayan teyzeciğim, 
Açtığınız ankete ben de şu satırlarla 

cevap vermek istedim : 
1 - Beğendiğim erkek sanşm veya 

esmer ne olursa olsun boyu bosu ye
rinde olmalı, züppeliği hiç se\•meıneli, 
Bir aileyi geçindirecek kadar maaşı ve 
ya geliri olmalı. Sevdiği kı?.dan başka· 
ı:anda gözü olmamalı. Gerek evli, gerek 
bekar olsun cakayı çok sevmeme1L 
<knç kız kendisini ne kadar çok sevi
yorsa, o da onu o kadar çok sevmeli. 

2 - GEnç kız dahi sarışın veya es
mer ne olursa olsun sevdiği gencin fik 
rinde o1ınalı. Böyle bir genç kız erke
ğin sözü.nde-!1 kat'iyyen çıkmamah. Si
nerı-aya, eğlenceye, gezmeğe çok düş. 
kün olmamalı. Kendi güzelliğ! durur -
ken süs ve boyaya karşı zaaf gösterme
ıneli. 

Her .iıkl genç birlbirini dınleyip iyi 
ıeçindi.k.ten sonra, hele vaz:yetleri de 
orta halll olursa, kuracaklar~ yuYa, 
yetiştirecekleri yavru daima iyi ve ha· 
yırlı olur. 

Hayreboluda sizin yaşınızda 
Ha.blbe Abla 

(Sarlh adreslnlzl bize bildirirseniz 
bedlyenlz1 post.a Ue gönderecellz) 

"Gönül 
-52-

kimi severse 
odurl, 

güzel 

Benim gllii gençlerin gönüllerinde 
yer alacak güzel şöyle olmalrcltr: 
Ayakları ufak, bacakları zarü, belı 

lncc, boyu kısa, yüzü .buğday renginde 
~ ':1 uvarlak, daima tatlı bir tebessüm 
taşı.} ı:ın dudaklar, gözler razip ve ma i. 
Kaş.ı:ırı hilal, saçları kumral, tabiatten 
onduleli. 

Bütün bu hususiyetlere sahip olduk· 
tan başka mutlaka yaşı b.:nden küçük 
olmalıdır. 

Ancak §U var ki, gönül kimi sever
le güzel odur! 

Mersin: M. H. G. 
(Adres ve Isminin neşrinl istememiştir 

Her lklsl de klar.ehanemlzde mahfuzdur) 

- SJ-
"Erkek Yüksek tahsil görmüş 

olmahl, 
Beğendiğim erkek tipi şudur: 
1 - Çehre ne şekilde olursa olsun 

llerkes üzerinde (normal) bir tesir 
bırakma lı. 

2 - Temiz, sağlam bir karaktere ve 
enerjı sahibi oımalıdır. 

3 --ı Yüksek tahsil görmüş bir genç. 

SON POSTA 

ka dm ve erkek tipleri nedir? 
Her cevap yollıyan 

okuyucuya hediye 
verilecek, neticede 

en güzel cevap 
sahibi 50, ikinci 25, 

üçüncü 10 lira 
mükafat alacaklar 

ı 

Hangi mcsl~k ve san'atte oiursa olsun. 
Balat Eğrikapı Şişhane tnddesl No. 

34 de M. Borteçinc 

-54-
"Kadın ilimden anlamah 1 , 
Beğendiğim kadın tipi şudur: 
Çehresi: Haf-if esmer ve yuvarlak, 

saçları ve gözleri siyah, endamı müte
nasip olmalı. 

Tabiati: Uysal ve biraz da mukteslt 
olup inatçı olmamalı. 

Bilgi derecesi: Ev işlerinden, giyim· 
den ve ilimden anlamalı. Yan~ kendi
ni düşük göstermemeli. 

Kadıköy Altıyol No. ı68 de Zeki Sevinçli 
-55-

Kadın kocasına daima güler 
yüz göstermeli 

Teyzeciğim; 

Sevldiğim kadın tipi şöyie olmalt -
dır : 

1 - Boyu 1,65 , balık etinde, 

~,--------------------1 
Hediyelerimiz 

Dünkü 46.50 numaralı revapların 
hediyeleri dolma kurşun kalem, ciga 
ra tabakası, kol düğmes!, vazo, çs
tal, bıçak ve kaşık olarak seçilmiş
tir. 

Bunlardan İstanbul dışın • 

2 - Yüzü beyaz, gözleri mavi, saç
ları kumral, dişleri küçük. 

3 - Tabiati şen, yuvasıpa muti, ev 

idaresini ve intizamı gayet iyi bi· 
len, misafirperver, kocasına, çocuğu • 

na can ve gönülden a~ık... Dedikodu 
bilmcmeli, erkeğine daima güler yüz 
göstermeli. 

4 - Orta mckte'bi bitirmiş olmalı. 

Dikiş yurtlarından birinden mezun bu· 

lunmalı. 

Ankara NUmune hastahanesinele 

2 lncl ma.klnlst AU Toçsoy _ _... ................. -~ ... .-... . .. -................... ._..__ 

İSTAl'lı~UL 

Ticaret ve Zahire Borsasi 
29/3/937 

FiATLAR 

C 1 N S 1 1 Aş attı Yukarı 

K. P. K. P. 

Bu~day yumu~ak 6 17,S 6 2•) 
Bufday sert. 6 12 000 
Arpa 4 07,S 420 
Çavdar s 07,5 s 10 

Mısır san 4 27 4 35 
Yullt 430 0000 
Keçi kılı Tabak 31 33 20 
Tiftlk derlll ıoo 00 
Yapa~ı Anadol S8 0000 
Sansar derıst 2500 ~ 

Tilki derısı S50 2200 
Porsuk derisi s so 600 

GELEN 

Bug-day 240 Ton 

Çavdar 165 • 
Nohut 30 • 
Arpa 4S • 
Mısır 88 • 
Un 4S • 
K e pek 22 • 
Yulaf 38 • 
Yap:ı~ı 17 (1 

~· 

DIŞ FİATLAR 
da bulunan okuyucuların hediyele· ı 
ri posta ile adreslerine derhal gön- = = =-======.==:K'::'.==::s"'". -=="1 
derilmiştk. İstanbulda bulunan 0 • Bugday : Ltverpul O 00 

kuyucuların da idarehanemize ge- Bu~day : Şlkago : :~ 
lip hediyelerini almaları lazımdır. Buğday : Vinlpek 

0 00 Arpa : Anvers 
Hediyeleri ayrılmıştır. Kendilerini Mısır : Londra o 00 
bekliyoruz. Pazardan b:ışka hergün Keten T. : Londra O 00 
müracaat edilebilir. Fındık o. : Hamburg o 00 

Fındık L. : Hambın-ı O 00 
Hediyelerini idarehanamizden ala 

cak okuyucularımızin yanlarında 
hüviyetlerini isbat edecek bir vesika 
bulundunnalanın rica ederiz. 

Sarih adresinizi yollaymız! 

29 Mart tarihli anket cevapları a
rasında yazısı çıkalll Kilisli Bay A. 
B. Akkar: ' 

Saııih adresinizi gazetenin bir par 
çasile birlikte gönderiniz. Hediye ~ 
nizi yollıyalım. 

Soğuk hava antrepolan yapbnhyor 

İktısat Vekô.letl yaş sebze ve meyveleriml
zin gerek da.hlle, gerek harlee taze olıırı.k 
sevklerini temin için İzmlrdttn başiıyıırak 
bütün ihraç ve istihsal merkezlerındr so~uk 
hava antrepoları tesisine karar vermiştir. Bu 
antrepoların yapılacağı her tnrn!a ıırın edi
lerek teklifler istenmiştir. Yeni antrepolar 
yapılıncnya kndnr Devlet Den!.?.yollarının ye
ni yaptırdı~ı so~uk hava tertibatlı yt~nl va
purları da gelmiş olacaktır. Devlet Demiryol 
ları da o vakte kndar birçok so~ukhavn ter~ 
tlbnth vngon getlreceh."\lr. 

• 

1 

Mart 30 

kadar makamlara başvurarak paralannı kur 
tarmak Için blr yol gösterilmesini 11temlfler
dlr. Vekdlet zahlrecllerln dileklerını ebemmt
yetıe tetldk etmektedir. 

Istanbul Borsası kapanış 
fiatları 29 - 3 - 1937 

Türk balıkçıları Ue İtalyan balıkçılan ara
sındaki lhUlaf devam etmektedir. İtalyanla
rm torlk bahğına ıo kuruştan fazla vermek 
istememeleri, balıkçıların da toıi!Un çiftini 
yirmi kuruştan aşa~ı satınamalan yüzün
den balıkçı kayıkları dün de denize çıkarıl
mamıştır. Balık tüccarları dün tekrar topla
nncak bu mesele üzerinde görUşmüşlerdlr. ı 
Balıkçılar cemiyet! idare heyet.lnden blrk:ıçı 

Bo~nzlardakl balık ınıntakalarmı gezme~e 1----=---------------1 
çıkmışlnrdır. Bunlar balık tutanlarla gorüşe P A R A L A R 
cekler, birkaç gündür harlee balık satışı ya
pılmadı~ına göre bu vaziyete daha ne kadar 
tahammül edeblleceklerlnl tesbıt edecekler
dir. İhtllaf yüzünden balıkçılarımıa ekm('k 
pnrnsı tedarik etmekte müşküllıt çekecekleri 
glbl İtalyan balıkçıları da İstanbul Ilma
nında boş bekleyen gemllerine büyük mas
raf etmektedirler. Balık mınıakalarını ge
zen cemiyet azalan İstanbula döndükten 
sonra ııldıkları neticeyi Idare heyetine bil
direcekler ve ondan sonra hareketlerine ye
ni blr şekli vereceklerdir. 
BaJıkçılığımız hakkındaki tetkikler 

devam ediyor 
Balık mınta.kalnrmda tetklkat ynpan İk

tısat Vekaletl Balıkçılık Şubesi müdürü Maz 
Him, balık mütehassısı İsmail Uakkı Ege 
ınıntakasını gezdikten sonra Merslne gltınl~
lerdir. MazUim ve İsmail Haktı İskenderun 
körtezinde süngerclllk etrafında tetklkat ya 
pacak, bugün de istihsal mlkdan, l.st!hsall art 
tırmak Için alınması lAzımgelen tedbirleri 
tesbit edecekelrdir. Buradaki tetklkat ta bi
tince mütehassıslar İstanbul yollyltt Karade
niz ınıntakasma geçeceklerdir. Botazlardatl 
tetldkat evvelce bltlrU~ oldulundan Kara
denizden sonra Ankaraya gldUecektlr. Heyf!
tln tetklklerine dair Vekalete verecekleri ra
por Hazirandan Itibaren merlyet mevkllne 
konacak, balıkçılık kanunu projesi üzerinde 
müesslr olacaktır. 

Çiviye nark konacak 
İktısat VektHetl piyasadaki çivi vazlyetıni 

yeniden tetklk etmc~e başlamıştır. Çivi fi
yatlarına nark konacaktır. Son günlerde pi
yasada bazı tahavvüller olmu,tur. Hariçten 
memleketimize demir gelmPmektedir. Veki\
let alAkadarlardan bu de~lşlk.llkleri telgraf
la sormuştur. istenen malümat hazırlanarak 
gönderilmiştir. 

Iplik ihtikin 
Hükümet iplik fiyatıarını tesbit etmiş, bu 

Işin kontrolünü istanbul Ticaret Odasına 
vermişti. Piyasayı dolaşan Ticaret Odnsı me
murları birçok kimselerin narktan yiiksek 
fiyntlarln gizli gizliiplik satmakta oldukları
nı tesbit etmiştır. Ticaret odası memurları 
teftişlerini ve aldıkları neticeyi bir raporla 
İktısat Vekfiletine bildirmişlerdir. 

Çorap standardizasyouu 
İpek kadın çoraplarının st.anrlardizasyo

nundan sonra di~er cins kadın çorapları lle 
erkek çorapları da standardize edllecektır. 
Diin Sanayi Birliğinde çorap fabrikatörleri
nin iştiraki lle bir toplantı yapılmı~tır. Fab
rikatörler bu mesele etrafında tlldrlerini söy 
lemişlerdlr. Yakında bunlar hakkında da blr 
formül bulunarak İktısat VekAletıne yolla
nacaktır. Her nevi çorap clruılerlnin standar 
dize amellyesl bittıkten sonra İktısat VekA
letl halkın aldanmaması için bllümum QO
raplarm :.abul edilen markalarını ili'ın ede
cektir. 

Ankaraya giden zahireciler döndüler 
Almanyadaki 'bloke paralan için temas

lnr ynpmnk üzere Ankaraya giden znhirecl
lerln murahhaslnrı <iönmüşlerdlr. Bunlar alô. 

1 

ı 

Alış Sabş 
ı Sterlln 613.00 6ı8.•JO 

ı Dolar 123,(t() 126,00 
20 Fransız Fr. 111.00 115,00 
20 Llre~ 120, 125. 
20 Belçika Fr. 80. 84. 
20 Drahml 18.00 22.00 
20 İsviçre Fr. 565. 57S. 
20 Leva 20. 21. 
ı Fllorln 63. 66. 

20 Çek kuronu 70. 7S. 
ı Avusturya Sl 20.00 21.0D 
1 Mark 25. 2ll. 
ı Zloti 20. 22. 
ı Pengü 21, ıs. 

20 Lev 11,00 14.0D 
20 Dinar S0,2S S0.2S 

Ruble 00. 00. 
ı İsveç kuronu 30. n. 
1 Türk altını 1040 1041. 
ı Banknot Os. B. 247, * 

ÇEKLER 

Acılı' Kapanış 

Londra 617,00 618.00 
Nev-York 0.7919 0,7910 

Paris 17.2375 17.2ır1S 

MUA.no 15,04~ lS,OtM 
B rtıksel 4.702S 4.69SO 
Atina 88.5737 88.0 
Cenevre 3,4758 S.47 
Sofya 64.5056 64.4012 
Amsterdam 1.4464 1.4440 

Prat 22.71 22,6730 

VIyana 4.2334 4.226S 
Ma dr id 11.4667 11.4482 
Berlin 

' 
1.9692 1.9MO 

varşova 4.1734 4.1666 

Budnpe~te 4,1)113 4.00Si) 
Bükre3 ı08.26S8 1~.09 
Bclgrad 34.6840 SU27S 

ı Yokohama 2.1786 2.7740 
Moskova 24.65 24.69 
Stokholm 3.1434 s .ı m 

-
E SHAM 

Açılıı K.pa.., 
Anadolu tm. % 60 
pe~ln 00.00 00.00 
A. Şm. % 60 vadeli 00.00 00.00 
Bomontı - Nektar O,ou 0.00 
Aslan çimento 14.65 14,6S 

Merkez bankası 00.00 00.00 

İSTİKRAZLAR 

Türk borcu I peşin 

• • I vadell 
• • n vadeli 

Açılı1 
00.00 
20.00 
19.4S 

TAHVİLAT 

Açılı1 
Anadolu I pe. 00.00 

• I vadell 00.00 
• n pe. oo.oo 
• n va. ()() 00 

Anadolu mU. pe3l OJ.Ol 

00.00 
20.10 
19.6S 

K..-. 
00.00 
oo.oo 
00.00 
oo.oo 
110.00 

~~======~============~==========================~~~~================~====================~==~~==================================================c:==== 
Milli roman No. 25 maaşma takılıp kalan Nilüfer bu şa - noksandı, cephaneleri kıttı, ayakların· muydu? 

Bir aylık kazancı genç bir kadının 
udece sabah tuvaletine yetişebilecek 

erkeğin sana ne cesaretle el uzatabiidi
lini hala hayret ediyorum. 

Dikkat et Nilüfer, hislerine ve etra· 
fına kapılma. • 

Senden bir gün bir saat olsun gö • 
rüfmemizi rica etmiştim. Hislerine ve 
kendine hakim bir kız olduğunu gos· 
ter ve bu ricam ı kabul et. Tekrar edi -
yorum, telefonum, apartımanım ve 
otomobilim emrine amadedir. Kendi 
•aadt: tini düşünerek rica mı kabul et. 

Suat Pertev 
Yiizbaşı Fikret bu mektubun son 

aatırlarını bir kaç defa okudu. Kağıt· 
ları zarfına yerleştirirken söylendi: 

- Yüksek perdeden atıyor ama kal· 

dırım zamparası gene içindeki dalave

reyi saklıyamıyor. Önce koltuklayıp 
tifirip göklere çıkarıyor. Sonra bir so· 
kak yoemaaı kandırır gibi otomobille 
-nar~ımana çağınyor. Zekasını, aklını 

bürhan Cahit 

o kadar beğendiği kız bu dalgayı çak· 
maz mı~ Ne ise büyük söylemiyeyim. 

Daha elimizde mektublar var. Ba • 
kalım iş nerelere kadar gitmiş. 

Ve okuduğu mektubu evvelkilerin 
yanına yerleştirip «4» numaralı rnek -
tubu aldı. 

Genç zabit kendine hakim olmak 
istemesine rağmen mektub numarala· 
rı arttıkca içini kemiren şüphenin bü
yüdüğünü hissediyordu. Her kocanın 
elinde bir günah ve töhmet vesikası o· 
Iabilecek bu mektublar Nilüferi itharn 
edecek miydi~ 

T oy bir kızın bu kadar sinsi bir so· 
kuluşla ruhunu ve kafasını altüst eden 
bir erkeğin pususuna düşmemesine im 
kan var mıydı~ 

Lüks otomobil şık apartırnan ve 
bunların arkasında o hayatın bütün ci
cili bicili parçaları.. mektubta yazıldı
ğı gjbi kürkler. inciler veeaire vesaire .. 

Bütün maddi varlıiı bir mülhim 

ta fat önünde mağlub olmamış mıydı? daki postallar parçalanmıştı, fakat yü· En son numarayı taşıyan mektubu 
Suad Pertev gibi insanlar için his ve rekleri o kadar sağlam, kafaları o ka- okusa hadiselerin daha ileri noktala • 

gönül davalarının ne kıymeti olabilir .. dar dinç, imanları öyle kuvvetli idi ki rını anlamış olacaktı. Fakat bu garib 
Onun her kıymetinin bir faturasını çı- en modern silahlarla karşısına dikilen maceranın tabii seyrini takib etmek i
karan ve yekundan pazarlık yapıp fi· düşmanı çürük bir tahtaperde gibi de· çin kendini zorluyor, heyecanını ve 
at kıran toptancı tüccardı. Ellerindeki, virip geçmişti. merakını yenrneğe çalışıyordu. 
kafalarındaki ölçüyü gönüllerinde tat· Gönül davaları da milli davalara Numara sırasını bozmadan ve aç • 
bik etmekte hiç tereddüd etmezlerdi. benzerdi. tığı yeni paketten bir sigara yakarak 

Işte Suad Pertev ne kendi gençliğin- Her genç kız kalbinde binbir hayale okumağa devam etti: 

den hatta ne de Nilüferi sevdiğinden filiz vermek için havadan, muhitten Suad Pertev bu mektubuna pek tek· 
bahsetmiyor.. parasına, otomobiline, kuvvet arar. Kadın ruhlarının esrarı, lifsizce başlıyordu: 
apartımanına o kadar güveniyor kil muamması çoktur. Fakat bütün o çö· <1Nilüfer, 

Genç zabit onun hücum tekniğinde zülmesi müşkül tılsımlar arasında zapt Bu mektubumu kalhim aızlıyarak 
bu noktayı hatalı buluyordu. Suad Per· ve idaresi en kolay olan sevmek kabi- yazıyorum. 
tev bir genç kızı elde etmek için pa - liyetleridir. Kadını zayıf düşüren ~ey· İsmet hanım~fendiden aldığım ha • 
radan, kürkten, inciden ve otomobil • ler az değildir. Suad Pertevin otomobi- her bugüne kadar hakkındaki dütün • 
den eşantiyonlar gösterdiği halde her li, apartımanı, kürkü ve ineisi muka· eelerimin mecrasını değiştirdi. Anlata
genç kızın gene zayıf taraflarından biri vernet edilmez birer silahtır.. fakat yım. 

olan kalb, gönül taraflarını ihmal et - bütün bu silahlardan daha kuvvetli, Bütün samimi mütalealarıma rağ • 
mişti. adeta yeni harblerin zehirli gazleri gi· men büyük hadise tahakkuk etmif. 

Bu tıpkı silahları, techizatı son sis· bi mukavemet imkanı bırakmıyan, öl- lstanbulun en güzel kızı Türkiyenin 
tem bir ordunun moralinin, manevi dürücü, bağucu bir silah vardır ki o meçhul bir erkeği ile nişanlanmıf. 
kuvvetlerinin zayıf oluşuna benzer • da kalbinin sevgisidir. Bunu zapteden Ümidlerimi kıran bütün hakikatle

di. erkek onu ayaklarının altında yaşatsa re, rağmen senin için saadet dilemeyi 
Halbuki heyecan ve şeref davaların· kadın gene bahtiyardır. vazife bilirim. Kim bilir, mukadderat 

da moralin ne eğilmez, çetin kuvveti Yüzbaşı Fikreti düşündüren ve bir diye tanıdığımız bir kuvvet var. Tesa-

vardı ~ an evvel öteki mektupları ok um ağa düfler her zaman fena olmaz. T alihe 
Sakarya ve Dumlupınarı görmuş o· sevkeden şüphe bu idi. inananlar için Okyanuslar kadar ge-

lan genç yüzbaşı bunu pek iyi biliyor· Acaba Nilüfer bu etek etek önüne niş bir ümid sahası da mevcud demek· 
du. Milli kuvvetlerin belki de ailahları dökülen hazinelere "l"b 1 t' ( •-~--- -) maa u o muf ır • ~-- ·-

1 
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~-------1' Ittihad ve Terakkide on sene 1--------. 
- On üçüncü kısıro No. 12 - Hikayeleri 

MOTAREKE GÜ lE i E iTTiHAD VE TERAKKi 
Yazan: Eski Tanin Başmuharrlrl Muhittin Birgen j Gençlik cürümleri 

Çeviren: F. Varal 

eral Tavnshendden İzzet Paşaya Ge 
gelen tavassut mektubu 

Bizim elimizle değil de, ya j yarısından fazlası Kafkasyada bui un· 
hükumet, yahut düşman elile kapatı· mak üzere, G1,000 tüfekten ibaret ıdi. 
lacak bir gazetede bir iki hafta· daha ya Mareşal Von Mackenzenin Sırbi:ıtana 
zı yazmak, benim vaziyetimi değiştire· sevketmiş olduğu kuvvetlerle Fransız 
cek değil ki bundan dolayı ayrıca kor- ordusunu tevkif edemiyeccği anlaşıl· 

kıyorlardı. 

Tam kü;ah kapma zamanı 
Ali Kemal, Refi Cevat, Pehlivan 

Kadri başta olduğu halde, ruhları ciyfe 

halindeki b\itün on senelik ihtiras un· 
ı-urları birer birer kalemi ele alıyorlar. kuya düşeyim. Beş sene tahrir müdi.1r· mıştı. 

lüğünü, beş sene de başmuharrirliği - General Tavnshendden ge;en İzzet paşa hiiklımeti, meşrutiyet usul

ni yaptığım bir gazetede siyasi faali-ı mektup Jler.i dahiliı.ıde hi.irriyet rejim. ine avdet 
yetimden dolayı başıma gelecek şey· 
lere, bir iki haftalık fazla faaliyet, yeni Bizim Canakkaleyi müdafaa edebi- edıyor. Bızde de demokrası harekete 
bir şey ya ilave eder, yahut etmez . lecek kuv~·etimiz a,ltı bin tüfekkn ve geliyor! İttihat ve Terakkinin evvela 
Bunda korkulacak ne var? Bulgaristan hudutları ile İstanbul ara· nefy edip sonra da, kaleminin güzelli-

Cevap veriyorum: sındaki mevcudumuz da üç, döıt bin ğine hiirmeten affederek geri getirdi-
. d d ·L~ • B · · · 1 ği Refik l-1, lit Ziya Gökalpın yeni 

- Korkmuyorum, doktor fakat p.ya e en ıoarettı. u vazıyet ıçınce • -' '1 · t t ··b t ~ k't mecmuası muhitinde hayli ((ıslahı hain 
artık u tanıyorum 1 sıvase yapmayı ecru e e mege va ı . .. -k o·· h k d etti, denilirken o da öbür tarafa gee - w • Talat paşa öteden, bem mudafaa yo tu. uşmanı, payta ta so ma an . . • . .. A ~ O gece ay ışıgı vardı. Penceremden \lar. <.;ok geçmedı, yalnız ba~larına ai 
ediyor: ı r.n·el bir miitareke yapmak hayırlı idi. ~~~~ır. I am kulah kapma zama~.ı~ır, plaja .bakıyordum. Ağaç!arm gö~gesin- gezintilerine çıktılar. Onları ormandan . 

_ Şimdiye kadar ben Muhittinin Bunun is:n, İzzet paşa, Talat paşa ka· kul~h kapacakl~r! . K~pılac~k kula~, 1 
den bir gölge ayrılarak denize doğru i- dağınık saçlaTla çıktığını görenler olu· 

k kt ~ örmedim. Hnklı -'b: ıesiııin başlamış olduğu miitıneke . perışan olmuş bır rollletın yaglı, lekeh, llerledL Dil&.at ettim. Bu, çıplak bir ka- yorsa da gençler hiç bir ~eye aldırını· 

d
or ~gud'l~kamb~n.ı g .. 

1
. ~. . .. te -.bbü ·le"ine hararetle devam edi' or kalıpsız fesi de olsa bu serseri güruhu dm vücudu idi. Suya girdi. Ben de he- yorlardı. 

ır; şım ı ı , ızım soy ıyecegımız soz. ; :; • . - k k A • So · k ı Be d ı .. ı d.. .. d onu apmaya kar>' vcrm>şhr ve pa - men odamdan çıkara plap k01jtum. nbahar gelınce delikanlı Parıs• 
~ ~amıştır. n e 0 sam oy e uşu- 1 u.

1
· h''kA . k'l d' . dişoh da onlarla beraberdiri Fakat su kenarına gelince hlç bir şey döndü. Rose her gün postaya gidereli 

nururo 
zzet paşa u umetı tes ı e ıp ışe ·· d' b' k b' k · • · (A k . ) goreme ıan. ır me ·tup atıyor ve ır me ·tup a· 

h 
. S k' . h .. b l d - d . 1 k \ r ası var Sonra, bir lahza Ba aettın .s ·ır~n' en uz aş n ıgı :ı~a a, esır .o .ara r • * lıyordu. Mektuplar günden güne sey· 

yüzüne bakarak gözlerini bana çev ır· d da oturan lngılız generalı f avns • Ertesi gün arkadaşım Potel 'i görün- rekleştiler. Bir gün Rose bir mektup 

di ve ilave etti' ı lıcnd'den bir mektup aım,şto . Bu mek- RA ll)~O ce sordum: aldı. İçinde ne varoı bilinwjyor, fakat 
- Bizim ((Şurayıümr_net>,i be~ ~y-1 tu~t.ı geıı~r~l. arzu edildiği ta~~irde ~ - Siz ki bu memlekette herkesi ta· genç k.~z .. o.ndan. sonra bir rtaha posta· 

da batırmamıza muknHıl. Muhıtl'n, mutareke ıçın tavasutta bulunamıece· nırsınız, geceleyin denize giren kadın nede gozukmedı. 
Tanini, beş senedir. hiç gaf yapmadan ~~-:ni Türkiye stıdrazamına b;ldiriyoıdu. Bu günkü program kimdiN'bili~ m~iniz:. d.. .. ..? . k Ge~ç k~z feceleri d~;.~ gi~ı kırlarda 
idare etti. Ben ona karşı çok müteşek- 7..7~· p \n ertesi günü onu nezdiııe ça· - asıl.... nu gor unuz mu. Ister· oşkmaga ~ş.am~ş~~· .. ucu unu mu 

k

. · ö.rınıs, konuşmu"- ve sonra da hemen 30 :'\tart ' 37 : Salt seniz size o kadını bu günle!'~e gösteri- yo sa kalbını mı oldurmek ıstiyordu? 
ı rı m··· be ·.. k k ... k d"l 

1
. .. iSTAI"Blll. rim. Cumartesi günü ban:ı hir gelin Heı~halde ikisini de ... 

Şurayıümmeti, doktor Bahnetti n Şa :r nıutarc ·e a tı ma ~a ı e onu, z - OG-Ie neşriyatı: .. . . * 
kir idare etmişti. Bunun için, Talat pa· mir üzerinden, Mondrosa göndt-rmis· 12ı30: Pl!tkla Turk musıkisı. 12,50: Hava- hele ... . . · dls, 13,05 Muhtelif Plak neşrlyatı. Cumartesi günü arkad::ı~ımın evine Delikanlı bir türlü dönmüyorciu. 

şanın o g~n söylediği s~zlerin w beni ne tJr. ~u~~~-nla beraber, .lzz~t ~aşa, y~l-, Akşa.m nt.şriyatı: . .. . . gittim. Ne yalan. ~öyliyeyim, kıyafe- Rose, babası öldükten SOf!l'a hl.r ~e 
kadar mutehassıs elmış vldugunu. ta-

1 
n ız I ngııızlerle temas ıle ıktıfa et nu - 17: Inkilfıp dersıerı: Unıversıteden nak - tirnde bazı değişiklikler ..ı!.nustu. Po· ı yi ni salarak elde ettiği parayı fakirleı e 

savvur edemem. ı yen•k F r nsızlarla da temasta bulun ·,lerı Yusuf. Kemal Tenglr~enk, 18•30: :lakla tel'i kitap odasında valnız huld~m. Fa- dağıttı. llerkes onu deli ~anı) ordu· 
• • k ·· 

1 
- F l , l dnns musıklsl 19.30: Eminonu Halkevı neş- . _ .~ . . . .. .. . . . Gerıda bırakılan on sene n .ı uzere tanıGigı ransız aı;ı lar~· ri)at kolu namına Bay Nusret Sefa (Yeni kat ınkısara ugradıgımı hıç beılı etme-ı cGoruyor musunuz, dıyo~du, bır erke-

B 1 k 1 
'h T kk" kete getiriyor. çıkan cserlcrı,20: Belma ve arkadn.şları ta-ı meğc çalıştım. ğin aldattığı kadın ne ha!e rluser . .Fa-

. u surete artı ttı .. at ve. cra· ı· ı Bir taraftan mütareke aktı icin bu nı!ınd:ın Türk musikisl ve halk şar~ııarı, Akşamın altısına ikadar konuştuk. kat bir gun olur o da benim bu ha imi 
nın mukadderatı taayyun etm:ş oluyor bb'' 

1 
, I k d·~ f ~ 20,30: ömer Rı:r.a tarafından nrapça soylev, 1 Arkcıdaşım şövle bi dolac:rr.c.tı ... çıkma- görünce vicdan azabı duv:ır va ... • 

, T lA k d 1 d teşt> us er ) apı ır en ger tara tcın 20,45: Ccmnl Kamil ve arkadaşları tarafın- . .~. . r ·. :-"' · . ~. 
au.. a at ~a!a, ~r. a aş ~rı arasın~ a ı da dahilde siyasi v::ıziyet değişiyordu. dan Türk musıkisi ve halk şarkıları: Saat 1 mızı teklıf ettı. Bıraz gez.ıntiı~en ~o~- Işte Ros~. ~. zama~daı:berı. ho~. e . • ı . 
vazıyete hakım ıdı. Gerıde bıraktıgı· ... 

1 
h l'fl k Id b 

1 
t fıun~· 21 15· Şehir Tivatrosu operet kısmı ra evın arkasında yolun uzerı:1dekı çı· çuvralara burunen pıs dılenc• halını al-

• • A • • ı' u n ı er nnı anmn·a as dnıış ı. ... • · · · ' · mız on senenın, ona nüfuz ve hakımı- l· ·h~ T kk' . • d ·~ b.. ıLüks Hayatın 3 üncu perdl' il, 22.15: Ajans menliğe oturduk. Niyetimiz, geleni ge· mıştı. 
yet kazandırmış, ona dolgun!uk Ye ~~ı ut ve era . ının. sustur ugu u - ve borsn haberleri, 22.30: Plfıkla sololar, ope-l çeni gönnekti. Potel sordu: Zavallı: cBeni görmesc~ d"' duvar cl-

ı ı k 
. . b l d ~ . d' tun unsurlar, bırer bırer meydamı çı - ra ve operct parçaları. _ Sigar nız var mı? bet. divot'du 0 zaman d:.ı auıptan son 

o gun u getırn1ış u un ugu ım ı ·-· ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. UUKKE" a "' ' 
pek güzel görülüyordu. Dün gece ve-1 Siz de bU kremde.D 18,10: ııanr ~i.\zlk. ıs:ss :Mııhtehf ııa - Tabakaını uzattım. günleri zehir olur tabii.:ı. 
rilmiş olan kararlara karşı 

0 
gün hala 1 valar. 19,15: Müsahabc, ı_:ı.3o. ı-:;eııfonl .kon- - Teşekkür ederim, del1;. Ren iç· * 

. · d .. f . f'k' ı· d k · d ser, 20,30: Haberler, 21,2;,: Plfık nr.srıy.:ltı. m cm, fakat birazdan b; ı is:ııe vermeni- E,·et, Rose, intikam a 'm3k için kı k 
ıtıraz e en mu rıt ··ır ı o torıar a Bl1DAPEo;:1 r · t k . 

k ı 
.. f l hA · zı ıs eyece ·tım. sene bu halde yaşamış• ı. E<;k· d ı~·~ 

artı susmuş ar, onun nu uz u ve a· 1 19: Plük ncşrlyntı. 20 ' Edrbi pro·•ı'l'' Et ~f b k d y ı · · d 'h Jean acaba onu hiç gormerıııs m.yd.? 
kim ifadesi kar ısında son iti.azları· 120,45: Haberler, .21: Ciğan orkco;trnsı. 21,( . r. ım~ a. ın ım. o U7~ıın .e ı . ş ' • ı Kuartet. 23.10: Inı;Uizce mu,::ı.lınbe ve Ma- tıyar bır dılencı kadından b:'Şkli kımse Hayır. 
nı. da y~ptıktan sonra, boyunlarını eg- car sporu, 23,25: Cazbant havaınrı, 2l,05: ı yoktu. Bu kadının halı n ı~.:ıdar peri- * 
mışlerdı. haberler. şandı ki elimi cebime götı.~düm. La· Jean. teyzcsinden ka!dn ~sk· b.r evi 

İzzet paşa da bugünlerde miitarcke ,
1 1 

t 
111 1PR.~ıG kin Potel beni durdurdu: satmak için gelmişti. Po!~l :le ık:miz n 

w 17,30: .. u 1 e . 1ava ar, 1s.ıo· Almru1yıı.- .. . 
yaprnaga çalışıyordu. Yapılmış olan. dan nakil, 18.45 : Haberler, 19 Plfık neşri _ - Erkeklerden yalmz sıgaıa kabul de aklından hemen u:ı,ı'i ~f'Y .,(. i: 
müracaat, eski zamanlarda Babıali yatı, 19,30: Bratlslfıvdan nakil, 2025: Ti _ eder. dedi. Para verirseniz gücenir. cKırk senelik bir intizarın t!~tiremedi· 
sadrazamlarana verilmiş bir istida gibi, ., yatro. 2ı: Ork~-;tra. 21,30: Şik 21,35: Plfı.k Yanımıza geldiği zaman bir kaç sigara ği tcsadüfü tertip etmek!~ 

h ı d
'l . . B k b'l 1 -- ncşrlyatı, 22.20. Plnk neşrlyntı, 22,45: Brno- uzatırsınız * 

asır atı e ı mıştı. una mu ·a ı . z· dan nakil, 23: Haberler. ~ · 1 b' · ı ·ı· · ı .. ,,
1
,. Sonra tat ı ır sesle k:ıdma seslen· Po tel, Jean 'ı yemeğe çağırdı. Öğle-

zet paşa ngı ız arnıra ma muracant " .. ASI\ d' d 

d

. b ' ·· ek k · · d 17 40· Bariton 18 25· Fr·aı1sızc• der~ 19lO· ı: en sonra bir gezme tcklif etti. Dönu~~ 
e ıp ır mutar e y?:lma · ıstıyor u. · · . • · ., .~. · . . . . . . Oda musıklS,i, 20: Konser, 20,10: Hnbeı·ler, - Bonjur Marlmazel Rcse te de gene yolun üzerinciekı çimenlik-

Izzet paşa, kabınesını teşkıl ed ıp ış- 21 ,20: Muhtelif havalar, 22.20: Muhtelif ha- Dilenci nezaketle cevap 'lP.rdi: te oturacaktık. «Ya Rose g~çme7.SC» di 
leri eline aldığı sırada vaziyet -;u ıner· vaıar !Beet.hn,·enden parçn!arl, 22,50: _ Bonjur. l\1ösyö. ye düşiindüm. Fakat ark1d~~ım beni 

k d 
·a· Straustnn parçalar. ~ ez e ı ı: VARSH\'A Bu pis kadının elleri ta bakama do· temın etti: «Onu bu sabah goı·düm \ e 

Bulgaristan hn..lutlarında ti'y) are 16.30: Mandolin havaları, 17,50: Oda mu- kunmasın diye içinden bir :{aç sigara biiyük bir paket sigara varlPttim, gt>l-

ile yapılan istikşaflar, Cisri ;\lustdfa sildsl, ııı: Hafif müzik, 19 30: lJgtır orkes - çıkararak vcrdlm. Kadın öyle bir va- mez olur mu'!» 
paşa • bugiin Sivilin~rad - da virmi bin tra. 20·15: Koro, 21 ·45: Brahmeden parça - kar ve kibarlıkla te~ck'kür etti ki hay. 

k d ı ıar fplfik), 22.20: Kısa temsil. 22,35: D:ıns ı·ette kaldım. 

a ar Fransız askerinin top anmı~ ve muslklsi. 
bunlara mensup istiJ...şaf müfrczeleri· Yarınki Progr? m Dilenci, ağır posta1larım sürte sürte 
nin aşağı Meriç üzerine kadar inmiş 31 :\lar~ 934 : Çar~:~mba giderken. arkadaşım: 

ISTA!'IIRUJ, - Tanıdınız mi? dedi. 
-· Onu daha e\•vel görmüş değilim 

ki. 
oldukları anlaşılıyordu. Erkfmıharbi - Öf.lf' ne•riyatı: 

d 
ÇOnkfı; 

Y
eni n verdig- ı· ordu mevcu u muz ise 12 30' Plakl" Tu~ rk mlı 'ki 12 50 H dl 

..... . .. . ·- ... 
r 

Nöbelçl 

ı:t os: Muhtelif plalc ııeşriyatı . . . ... _ ... l l LıHOn cihnııdu elli ı::enedir daima n s- ·· · .. sı <~ı . · : ı.n ıı. 

l
l( ın ve f>';'StZ lot!lll ~tır. Aksam Nesri:vatı: 

1--. Rl: M l: AL~ AMiN 17: İnkiHlp dersleri: Üniver.,iteden ııak _ 

- Nasıl görmediniz. Gece denize gi· 

ren kadın. 

i: ezaneler 
Bu gece ııöbetı:i olan eczaneler !}onlArdır: 
İ"lanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Sarıın ı, Beyazıttn : (Ce
mil). Fencrde: CEmllyadl). Şehremin!n
de: <Nazım). Karagümrükte: (FuaO. 
Samatyada: (Rıdvan). Şehzadcbaşında: 
(Üniversite). E) üpte: (Hikmet Atın . 
maz) . Eminonünde (Hüseyin Hüsniı) 
Küçükpaznrda: (Hikmet Cem il). Alem -
dnrda: (Eşref Neşet). BakırkC.yiinde : 

(İstıpan). 
Beyoflu clhetintlekiler: 
İstı.klfll caddesinde: men~ Suda). Gnln
tada: /Hüseyin Hüsnıil. 'fakslınde : (Ll -
monclyan). Pangalüda: (Nargilcciyan ı. 
Beıı tnştn: (All Rı?a). 
Hoğaıiçl ve Adalarda: 
Uski.ıdardn: CAhmediyeL Sarıyerdc: 

<Osmnnı. Buyukadadn: (Halk}. Hey -
bellde· <TanaşL 

ıen Yusuf Kemal Tengirşenk, 18.30: Plfıkla 

1 BilyUk bir bilgi ve ıızıın bir tecriihe dans muslklsi, 19,30: Konferans: Tayy:ne 
1 nıaııs ılil olarak vi cutl:ı gelir.1mi~ cemiyet! nanıına Nuri Kızıl'{anat, 20: Ne-

yeg~'ııe ~ılılıl t. reınlenlır. zilıc ve arkadaşları tarafınorm Tıirk mu~ı-

KREM BALSAM·ı·N kisi ve halk ııarkılarıı 20,30: Önıl'r Rıza ta _ 
. raftndan arapça söylev, 20.45: Blınen Şen 

ŞO nt ııi ~öz ye ~mrlatıınlıkla değil ,.e arkadaşları tarafından Tiirk nıuslklsi ve 
sınhi c\'sarıııı Lo rtra. Parıs. Berlin, hnlk şarkıları: Saat ayarı, 21.15: Orkestra, 

22.15: Ajans ve borsa hab<>rlerı, 22,30: Plak-
Kcv · York gfızel.ik enstittllerinden la sololar, opera ve operct pnrrnları. 
ynzlPrce kreın arasında biriııciiik mU- -· · · · • • · · · · · · · · · · · · · · · 
ı fif •• tım kazanmış olmakla isbat el- Yeni Neşriyat 

- Bu kadın ovsa. Bunun hır hikave· . . 
si de olsa gerek. 

Potel: 
- BraYo! diye haykırdı. !\.Jademki 

ke.~fetliniz. Anlatayım. 

* ~imdi altmış yaş!arın::la bulunan 
Rose'un başından, yirmi ya~ında iken 
bir aşk macerası geçmh:ti. 

Rose. zengin bir köylünürı kızı idi. 
Pariste tahsil gördükten !--Onra mem 

nıişlır. AR - Bu. ııan'at mecmua!ının 1 üncii lekeline dönmüş \'e babası kotiırüm ol-

KREM PALSAMiN 
Gnıı<Hız ırin ynğsız, gece için yağlı 
ve halis acıbadem hro3mJcri. 'J'aııın

ıııış cC'za. ıtnyat V;} tuhafiye mağaza
lımnda bulunur. 

Deposu : lngiliz Kaıızuk Eczanesi 
Beyoğlu - İstanhuJ 

~ayısı gene zengin bir nıürıderecatla, ta· duğu için çiftlik işlerine babnağa baş. 
nınını :ı resı;am 'e yazı~ ı ların. san' at adam· lamı~tı. Ba~ında ana"\\ da ni ınıyan bu 
larımızın makale, aııket \e kısa ~ilzılarile 1 

!J;l'!1Ç .kız çuk serbest bir hay~ı sürüyor-

çıkm ı ştır. du. 
ÇOCUK - Çocuk E..<>iıgeme Kurumu Bir gün 

, Genel Merkezi tarafından cıkarılan 1 ,. •. j di. !\1E"ktep 
\cuk mecmuasının 27 nci sayısı çı'·mıjtır. 1 gLÇır".; n..i. 

Paristen bir 1cliltanlı gel· 
t,.t:ıin. tc\ ze:sin.n yanında 
lki genç Lır gün tanıştı • 

* Dilenci uzaktan gözUktince yüreğim 
atmağa ba~ladı. 

Potel yüksek sesle: 
- Bonjur Madmazel Rosı~. dedi. Si~ 

garalaı·ı alınağa geldiniz. değıl mi? 
Sonra Jcan'a döntip fısıl<iadı: · 

- Siz verin. olmaz mı? Veni çchre· 
leri pek se\·er. 

Jean bu teklifi, iğrene ıgrene yap-
h. Dilenci ile bir müddet hakıştılar. 

Gerçi aradan uzun senet~r geçmiş, 
yüzler ve \'i.icutlar yıpranmıştı. fakat 
isimlerinden de mi birbirlerinı tanıma
mışlardı? 

Potel dayanamıyarak: 
- Bu zavallı Rose, dedi, genç kız i

ken bir aile çocuğu tarnfından alda~ 

tıldı. 

.Jean gene an1amadı ve sadece ~u 
cevahı vt>rdi: 

- Gençlik bazan inc::ana farkında 

alnından öyle curi.lmler :şletır kı ... 
Arkada~ım bu sefer dilenciye dön~ 

dü: 
- Tanımadın mı, Ro-:p' di) e h<wl,ır~ 

dı. tanım:ıdın mı Jean'ı? 

ll..Ütfen ~ayfayı çt'\ ,riııi l.) 
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lmparatoriçe, dudaklanna çok yakışan bir tebessümle 
hafifce başını eğerek: " Japonyaya ilk defa olarak 

bir Türk gemisinin gelmesi. bizim için kıymetli 
bir hatıra olarak kalacaktır., dedi 

Yazan : Celal Cengiz 

Akad Kralıyenildi, fakat tahtını muha-
faza etti, Tanzer onu. ölümden kurtardı Onun d udaklarında da hafif ve tatlı mişti ... Diğer teşrifat memurları ta -

bir tebessüm belirmişti. Minimini si- rafmdan da Türk heyetini teşkil eden 
ya h ve zeki gözleri, Türk amiralının zevata, gene o nişanın muhtelif rüt • Tan zer odadan içeriye girdiği za - - Ne isterseniz vereceğim, dedi, 
sevimli çehresi üzerinde temerküz et- belerde birer kıt'ası tevzi edilmişti. man, başlan yerde bir kaç insan gör- yalnız canımı ve karımla çocuklarımı 
mişti. Bu iş de bittikten sonra, saray na - dü .. gülmernek için kendini zor tuttu. elimden almayın ı 

Osman paşa; imparator\çenin ö - zırı Osman paşaya imparatoru n bir ira- Akadlılar galiplerden çok korkarlardı. Tan zer: 
nür~e zarif bir reverans yaptıktan desini tebliğ etmiş: Ve bu korku ile başlarını yere koya - - Merak etmel. diye söze başladı. 
sonra, fasih bir lngilizçe ile: - Haşmetmeab, akşam yemeğini rak, muzaffer Sumer kumandanına Gudeanın buyruğu altında kalınca, 

- Haşmetpenah 1.. Hükümdanının beraberce yemek arzu buyuruyorlar. yalvarınağa başladılar: emnıyetle tahtında da oturabHirsin! 
selamlarını ve afiyet temennisinde bu- Demişti. - Bizim suçumuz yoktur. Yurdu- (1 Her yıl Gudeanın istediği vergi-
lunduklarını arzetmekle şeref kespcde- Biraz sonra, diğer bir salona geçil - muzu Surneriileri n is tilasından koru- yi vaktinde göndereceksin ı 
rim. mişti. Burada prenslerle, jmparator mağa savaştık.. muvaffak olamadık. (2 Şehirdeki (Büyük Akad mabe-

Demişti ... lmparatoriçe, dudakları- hanedanına mensub bazı zatlar bu - Canımıza kıymayın .. sizinle anlaşma- di)nin kapısına Gudeanın heykelini 
na çok yakışan bir tebeasümle, hafi.f.çe lnnmakta idi. Bunların arasında hulu- ğa hazırız .. ve bundan sonra Gudea- dikeceksin t Her yıl mayıs ayının birin
başını eğerek: nan (Prens Komaço) derhal Osman nın buyruğu altında yaşamağa söz ve- ci günü Akadlılar bu heykelin önün-

- japonyaya ilk defa olarak bir paşaya ilerlemiş; büyük bir hararet ve rıyoruz. de törenle eğilecekler. 
Türk gemisinin gelmesi, bizim için samirniyet ile ellerini uzatarak: Tanzer bu sahneden çok müteessir (3 Sumer sınırlarına yakın olan bü-
kıymetli bir hatıra olarak kalacaktır. - Muhterem Amiral 1.. Geminizin olmuştu. tün köyler bugünden itibaren Sumer 
Hükümdarınızın selam ve teme~miya- Japon sahillerine muvasalat ettiğini Koskoca bir Akad kralının başını topraklarından sayılacak. 
tma, mu kabele ederken, Türk bahri- duyduğum dakikadanberi sizinle gö - yere eğilmiş görmek bir kumandanın ( 4 Akad muharipleri, icabında Cu
yesin in de daha bir çok muvaffakiyet· rüşmeyi sabırsızlıkla bekliyordum. E- gururunu arttırdığı kadar, merhameti- deanın bir işaretile derhal Sumere yar-
Iere nail olmasını temenni eylerim. min olunuz ki, güzel memleketinizde ni de çekebilirdi. dıma koşacaklar ve Sumer kumandan-

Diye cevap vermişti. geçirdiği m tatlı saatleri, ve bilhassa se- Tan zer kralın omuzuna dokundu: larının emri altında düşmanla dövü -
lmparatoriçeye takdim merasimi vimli milletinizden gördüğüm nezaket - Sizi tahtınızda oturmuş görmek şecekler. 

de böylece bitmişti. Osman paşa, gene ve samimiyeti ,bir an bile unutamıyo isterim ı Siz şerefli bir hükümdarsınızl (5 Akad muhariplerinden hiç birisi 
saray teşrifatçısının delaletile, Türk rum. Hatta, her vesile ile, imparator dedi. · Dicle - Firat sahillerine çıkan su aygır-
heyetinin bulunduğu büyük salona hazrederine tekrar ediyorum. Akad kralı dizlerinin Üzerinde güç- larını öldürmiyecek ve onları mukad-
gelmişti. Demişti. Ve sonra, orada bulunan lüı·~e duruyordu.. sendeleyerek yer ·ı des tanıyacak. 

Burada, Türk heyeti ile hükumet r'ı- zevatı birer birer Osman paşaya tak- den kalktı .. tahtma oturdu. Ve kralın (6 Akad - Sumer sınırlarını Gudea 
cali ve saray erkanı arasında, sanki dim etmişti. karısı ile iki çocuğu kirpi gibi yerdeki çizecek ve Akad kralı olduğu gibi ka-
kırk yıllık ahbab imişler gibi, samimi Burada, ayak üzerinde bu konuşma- halıların kenarına sinmiş!er, gözleri - bul edecek. 
bir muhabbet cereyan etmekte idi. lar devam ederken, salonun yandaki ı nin ucile Tanzere bakıyorlardı. Tanzer bunları söyledikten sonra, 

Beş on dakika zarfmda teessüs edi- kapıları birdenbire açılmış ; içeri lmp3- Çocuklardan biri, birdenbire ağla - ayağa kalktı. 
veren bu dostluk, Osman paşanın çok rat or Motso·Hi\o PJirmişti... İ m para· yara k: - Yirmi dört saat mühlet veriyo -
hoşuna gitmişti. torun göğsünde, imtiyaz nişanının - Babamı öldürmiyeceksiniz, de - tum. Yarın bu saatte, teklifimin imza-

Sertabib, Miralay Hüsnü bey; gayet pırlanta ları, parıl parıl parlıyor; bu ni- ğil mi? la nmış olarak aynen kabul edilmediği ! 
ciddi, ağır başlı, bir şey hakkında ko - şana mahsus olan madalyaların al ve 1 Dedi ve Tanzerin hacaklarına sarıl- takdirde Akad tahtını yıkarak, hepi -1 
lay kolay hükmünü vermez bir adam yeşil kordelaları, bariz bir surette gö- 1 dı. T anzerin tüyleri ürperdi. Yerde ya- n izi Sumere götüreceğim. 
olmakla beraber Osman paşayı görür ze çarpıyordu. Hükümdar, çok mem· tanların b"'~1 "' rını kaldırdı: * * * 
görmez derhal yanına gelmiş: nun ve neş'eli görünüyor; başile ayrı - H-ydi gidiniz, emin ve müsterih Akad kralı, Tanzer gittikten 

-Aman, paşa .. bu Japonlar, ne ka- ayrı oradaki zevatı selamlıyordu. odalarımza çekilip yatınız. Sumer mu- karısile düşünrneğe başladı. 
sonra 

kahul1 dar cana yakın şeyler. Görünüşte ga- Ziy~f~t salonunun kapıları da açıl- haripleri zannettiğiniz kadar zalim ve Kral, Gudeanın ana yasasını 
yet ağır ve sakin duruyorlar amma, bir mıştı. lmparator, ağır ağır ilerlemiş .. insafsız değildir. ettiğini ve onun buyruğu altında yn -
zim kalblerimizi çarçabuk cezbediver- Kendine mahsus olan koltuğa yerleş • Kralın karısı ve çacukları birer bir~' şayacağını söylediği halde, Tanzerin 
diler. mişti. odadan çekildiler. altı maddelik teklifi karşısında tered-

Demişti ... Osman paşa, derhal mu- Türk heyeti de, ziyafete iştirak ede- Akad kralı, Tanzere: düde düşmüştü. 
kabele etmisti: cek zevat ile salona gelerek, teşrifat- - Seni bu kadar merhametli tanı- Akad kralı bu teklifleri kabul eder-

• 
- Ben de, aynı hislerle mütehassi- cılar tarafından gö!tterilen yerlere mazdım, dedi, benim şerefimi ayaklar se, istiklalini ebediyen kaybetmiş ola-

sim ... Jmparatorla lmparatoriçeyi o geçmiş erdi. lmparatorun sağındaki nltına düşürmedin ... Çocuklarımı ve caktı. 
kadar sevimli buldum ki ... F aka siz, sandalye, Osman paşaya tahsis edil - karımı bana bağışiadın 1 Bundan sonra Kralın karısı: 
nasıl anlaşıyorsunuz .. nasıl konuşabi- mişti. !ölsem de gözüro arkada kalmıyacak. -Orta Asyadan buralara göç eden 11 
liyorsunuzL İki saat devam eden ziyafet, çok Tanzer Akad kralının yanına otur- atalarımız da bir çok kabilelerden iba- i 

- Eh, işte. şöy1e böyle .. yarı fran- neş'eli geçti. lmparator, mütemDdiyen du: retmiş, dedi, yıllarca birbirlerile uzla · ı 
sızca .. yarı ingilizce ... Canım, insanlar Osman paşa ile konuşmuştu. Cöğsün-ı - Çok uzun konuşmaya lüzum Ş<tmamışlar. O zaman her kabile reisi ! ı 
birbirinden hoşlandık tan sonra, anlaş- de pa rı ldıyan nişandan dolayı Ç':>:.: m em yoktur sanıyorum. Tek liflerimi kabul kendi kabilesinin hakimi imiş. Sonra-

orta Asyadan iki ırmak arasına göç 
eden Türk kabilelerinin en büyüğü ve 
en kalabalığı olan (Alageyik) kabile
sinin torunlarındandır. Ben onun buy
ruğu altında yaşamayı, soyumuza ya
bancı bir ulusun boyundurugu altında 
yaşamaya tercih ederim. 

- Ya yıllık vereceğimiz vergiler .. 
ona ne dersin? 

- Cudeanın hakkıdır, derim. Bu 
kadar kudretli bir hükümdarıo idaresi 
altına geçerken, yılda bir kere bir kaç 
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İngiltere, İsviçre. Avusturra. Maca-
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Galata Voyvoda eaddesl Karaköy 
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Şeh"r dahilindeki acenteler : 

istar Allilemclyan hanında 

Teleı . J /3/11/12/ 15 Beyot -

mak kolay oluyor. nun görünüyordu. (303 tarihinde fs - edersen, bir kaç gün içinde ordumuzu dan büyüyen kabileler, küçük kabile~ ı 
lunda: U."tıkl!U caddesi Telet. 410-18 

IZ.M:İRDE ŞUBE 

~ 
Onlar konuşurlarken, imparatorun tanbulu ziyaret eden japon heyetine derleyip Akaddan uzaklaşırız. Eğer lere de hükmetmeğe başlamış. Gudea, lı.. 

teşricıtı um um iye nazırı resmi bir ta- karşı gerek hükumetin ve gerek ha! -
1 
teklifimi reddedersen, seni ve çocukla- =-

vırla içeri girmiş .. birdenbire salonda- kın gösterdiği büyük alaka ve samimS- rını harp tutsağı olarak Sumere götü- Dahiliye V ekaletinden: 
ki konuşmalar, duruvermişti. yeti unutmak imkanı olmadığından receğim. 

T eşrifatı um um iye nazırı, elindeki bahsediyordu. Akad kralı, böyle merhametli bir 
uzun bir malıfazayı Osman pa~aya gös Prens Komaço, fstanbula aid bazı kumandanın birdenbire bu kadar sert 
tererek: ı hatıralarını anlatmıştı. O zaman tanış- konuştuğunu görünce titremişti. 

- Haşmetlu lmparator Hazretleri tığı bazı zevat hakkında malumat al - - -·- · · · · · · · • · • · · · · · · · · -
tarafından, ziıtıalinize gönderilmiştir. mıştı. 

Demişti. Bu uzun mahfazanın için- Bu ziyafet, tamamile (Tesmi) bır 
de, Japonya hükumeti tarafından an- mahiyette olmakla beraber, bilakis 
cak mümtaz zevata verilen (Süli Lö- gayet dostane ve samimi bir hava i
van) nişanının büyük kordonu bulun- çinde cereyan etmişti. Yemekten son
makta idi . ra, diğer bir salona geçilerek orada da 

Osman paşa, teşekkürlerinin impa· kahveler ve sigaralar içilmişti. ! 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Öğütler 
-2-

Salı 

(*) 

rator haı:retlerine arzedilmesini rica et- Bu sırada, İmparator Motso-} lito, 
t ikten sonra, derhal bu kıymetli nişanı Osman paşa ile hususi bir mülakatta -Kızıl. kızamık, bo~maca, grlp, ka

bakulnk hıı.st.alıkları hastnlnrın ağızia -
tnkmış, kindesini de boynuna geçir - bulunmak istemişti. Teşrifatı umumi- rıııdan iCraz olunan madd'!lerıe sirayet 
• · · · ·~ · • · · · • · -· · ·- -- · ·- ye nazırı, Osman paşayı imparatorun eder. 

Kadının alt dudağı :;arktı. Gözleri hususi çalışma odasına davet etmiş • - Tifo, diznnterl, kolera, barsak has -
dalgın bır hal almıştı. Sigara paketi e- . ı tahklan, solucanlar, sul r ve çly yeni -

tı. !en ııeylcrle Intikal eder. 
linden dJ tü. Rose bunu hcmPn kakiı- Buradaki mülakat da yarım saat ku- ı - Tctanoz mlkrobu yara ve yırtık gibi 
ıarak eleğıne sildi. Ve sonm rica etti: dar sürmiiştü. lmparator, ordu ve do şeylerden vücuda dahil olur. 

- Bir kibritiniz var nu, Mösyö Po~ - Ankylostome denllcn bit nevi ınce 
tel? nanma iie, Osmanlı hiik metınin barsak ba~Inngıcı olun on Iki parm:ık 

harici ve ticari siyaseti hakkında Os - ~ barsai?ında oturan küçük bir p:ırazlt 
man paşaya bir çok sualler sormuştu. (tufcyll deri vasıt:ıslle sirayet eder. 

A. kasından, her zamanki gibi kibar 
kiba-r: 

- Lütfen iyi 
unutmamıştı. 

Ö I - Kan çıbanı, uyuz, kclilk do~rudan 
misiniz? ... derneği de ğrendiği şeylerden, memnun o mu~- do~ruya deriden deriye sirayet eder. 

tu. - Verem m!krobu bulgarnların kuruyup 
Türk heyeti, bu··yu""k bir memnun: - havaya yayılması ve o havanın tenctrlı

su Uc vücuda dahll olur. 
V art 1 i nushamızda: ıyet içinde - kendilerine tahsis edilen - 1---:-:-:-::---:-::--~-:--------l 

• • • 1• küçük saraya geldikleri zaman, herke· <•> Ru notları k~ip sakıayınız, yahut 

P t k I v bir aıhume yapı tırıp kolieksiyon yapınız. 
1!{) }fl}fl urnaz ıgı sin yüzü gülüyor; herkesin dilinde, Sıkıntı zamanınazda bu notlar bir doktor 

y H H - L -- __ şu sözler dola,ıyordu: ribi imdadınıza yeti,ebila. 
aza n: • Uuıuanu,:ı (Arkallt .aF) 

1 - Y enit~hirde Devlet mahallesinde Vili.yetler evinin harici projektör tesisatı 
kapalı zarf usulile eksiltıneye konmuştur. 

2 - Eksiitme 14/4/937 tarihinde Çartamba günü saat 15,30 da Vekalet binasa 
içinde ~op'anan Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Muhammen ketif bedeli 11276 lira 90 kuruttur. 
4 - Muvakkat teminat 845 lira 77 kuruJlur. 
S - İstekliler bu baptaki tartnarneyi vesair fenni vesaiki V iliJet Leva:run bii-

rolUndan bilabedel alırlar. 
6 - lstekli'erin 14/4/937 tarihinde Çarıamba gününde saat 14,30 za kadar 

teklif mek:Ublannı aabnalma komisyonu reislijine vermeleri ve makbuz almalan 

icabeder. 
7 - Posta ile gönderilecek teklif mektublannm altıncı maddede yazılı saate ka-

dar reisliğe gelmit bulunması ~rltır. Postada olacak gecikmeler muteber deği1dir. 

Dıt zarfların mühür mumu ile iyice kapatılmıt olması prltır. <c 750ıı t<l750ıı 

İnhisarla~--İ-s-ta_n_b_u_l __________ __ 

aş ·· dürlüğünden : 
Tütün ve sigara r.atrnak için ruhsat teıkersei talebinde bulur:acak dükliancı ""'" 

r.ağ, sol ve kartı taraflarına uıoo, metre mesafe dahilinde tütün salıcısı bulun a-

ması meınıttur. 

Bu teraili haiz olmayan dükkancılara !ezhere veıilemiycceğinden beyhudc milra-

caat etmemeleri ilan olunur. (,1533ıı 

Diyarıbekir Viiayetinden : 
Çel.ik zer'ine mahsus ve mahalli idareye ait Silvan kazası dahninde P11r"in 

namile maruf ve üç seneliği 24081 lira sabikli, gene Silvan dahilinde 21 !WO lira 
sabildi Bayik Barkut ve Merkez kazası dahilinde 18003 lira aabikli Madrapha 
Yi.amit Madrap sularının 937, 938, 939 senelerine ait icariarı 5 Nisan 1937 pa~ 
zarteai saat 14 de kadar kapalı zarfla arttırmaya konulmuıtur. Muvakkat teminall 
o/o 7,5 tur. Talipleria Daimi Encümene müracaatlan ( 1651) 
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Peşinizden Geliyor, 

ONA KARŞI 

Haz1rhkh Davrananazi 

OksUrenlere: KATRAN BAKJlJ J:K 
~---------------------------------~------------------------~ 
1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
~------· 1 - Şutnamai mucibince ( SO.OOO) kilo aiklop çemberi puarlıkla aahn •· 
Jmaalmr. 

ll - Pazarlık, 9/IV / 1937 tarihine rastlıyan Cuma günü aaat 16 da Kabatatta 
Le.UDD Ye Mübayaat ıubaindeki alım komisyonunda yapılacaktll'. 

DI - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen ıubeden alınabilir. 
IV - lstekblerin pazarlık için tayin edilen gün ve aaa~te o/o 7,S cüveıune pa· 

ralarile birlikte adı ceçen komisyona gelmeleri ilin olunur. (1684) 

Devlet l)eıniryolları ve Limanları 
Işletme Um um Müdürlüğünden: 
1 - Hareket ve münakalat serviiimiz için müsabaka ile en az orta tahsili bitir

miı olanlardan istasyon memur namredi almacaiG:Il'. 
2 - Müsabaka imtihanı Sirkeci, Haydarpa§a, Ankara, Kayseri, Adana, Malat· 

7&, Afyon, Balıkesir, izmir, Mudanya, Erzurum iıletme merkezlerinde yapılacaktll'. 

3 - Müsabaka imtihan ı : Fen bile isi, hesap, hendese, memleket coğrafyası ve 

yabancı lisenlardan yapılacaktır. Yabancı dil veya lise derecesindeki tahsil ayni 

notlann kazanılması halinde tercih hal•kını verir. 
4 - Müsabakaya ittirak ed eb ilmek için talipterin bulunduklan it letme mıntaka 

müdürlüklerine qağıdaki fıkralarda yazılı tar:Jara ait vesaiki ve allıfar vesika fo· 

tocrafa ile beraber pulsu%. bir istida ile müracaat etmele:-i gerektir. 

Şartalar: 

A) Türk olmak, 

B) Yatı 18 den atağı ve 28 den (dahil) yukan olmamak, 

C) En az iki sene için askeriilde alAkası bulunmadağına dair aıkerlik fU• 

besinden vesikası olmak, 
Ç) tyi hal eshabından olduğuna ve devlet hizmetinde çalıtbrılmasına marÜ 

bulunmadağına dair alakadar makamatın musaddak vesikası bulunmak, 

D) Müsabakaya i~tirak e~meden evvel idaremiz merkez aıhhat bey'etleri ta

rafmdan muayene edilerek faal serviste çallfmaia mani bir g\ına sıhhi 

irızası ve butahiı olmamak, lizımdll'. 

S - Sıh.bi muayene vesikası istida verildikten sonra idaremizce temin edilir. 

(Talipler aıbhat merkezierimize davet edilmek suretile muayeneleri yaptırılır.) 

6 - Ayni tartlan haiz olup da iyi ~elgraf mubaberesi bilenler yalna telgraf· 

tan imtihan edilirler. 
7 -En aon müracaat tarihi 10 nisan 937 ye kadardır. Bundan aonra vaki ola· 

cak ınüraeaatlar muameleye konulma:z. 

8 - Müsabaka imtibaru 17 nisan 937 Cumartesi cünü aaat on dörtte yapıla· 

cak tır. 

9- Ku.nanlara tebri 57 .... a ücret verileceklir. laimleri de gazetelerle iliD edi

leceii cı"bi kendilerine ayrıca tebliiat 7apalacakbr. (1540) 

Umu•t IladarlUk 

AKBA 
Kİ'fABEVİ · 

Yerli, yabancı bütün kitap, ga· 
zete ve mecmuaları size ehven 
f ialla temin edebilen modern 
bir müessesedir. Telefonla dahi 
sipariş kabul eder: 

Telefon: Ankara 3377 

. . . . ,. . .. . .. 
_· SEK.SQLIN 

·-.-~Ad~~i _ ... · 
, .. ··: · ·~.ı~ ktidar 

' . ·-... :.B~ e~ 1" ,·_.- ... ~· · ·-. ·, - . - "·"· .... 

. _.-: ·.• .. ·:f_;,-g~~e~uğ· •• 
. ·~cerman.sazl•k, 

~ü~~tJe, o•.~cııQ•n 
· · Y9rgu"aiQ'ünda 

·• io ·'"" · .., •• 'l' • 

'pek mOesslr~ .;. emin .. -·· s .. . . . 
. , · .. -bir il6çtar. . . 

Kut:usu 200 kuru$ 

BEŞiR lEMAl - MAHMUT CEYAT 
Eczanesi - Sirkecl 

~---~------------------... DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank ŞubesJ 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki rubeleıi: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* H er türlü. banlra iti * 
.,._..--. ....... __ _ 

Or. H AF 1 Z C E MAL 
(Lokman Hekim) 

DabW:re llliitehaa~~a: Pasardan muda 
hergün (2 • e> Divanyolu numara lOt. n ıe
lefonu 22311 - 21CKI 

TÜRKİYE 

KIZILA Y CEMiYETi 
GENEL MERKEZINDEN: 

Kızılay Genel meclisi. 1937 senesi Nisanının yirmidördüncü 
Cumartesi günü saat onda Ankara'da Yenişehir'de Cemiyetin 
Genel merkez binasında alelade içtimaını yapacağından murah· 
baslann yukarda yazılı gün ve saatte Kızılay Genel merkezine 
gelmeleri rica olunur. 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER : 
1 - B .. şkan ve Ikinci Başkanlarla katipierin seçilmesi, 
2 - Genel Meclis T etkik Komisyonu ve Genel Merkez 

raporlannın tet.dkile kabulü halinde Genel merkez zimme
tinin ibrası. 

3 1937 - 1938 bütçesinin tasdiki 
4 

5 
6 

Çıkstcak üyelerin yerine diğerlerinin seçilmesi. 
T etki k komisyonu üyelerinin yeniden seçilmesi, 
Genel merkez teklifleri. 

(Ankara yı ziyarete hazırlanınız) 

Kömür 
1 

Sergisinde· 
En kullantşlı, en iktısadi, en ucuz ve 
memlekete en fayda:ı tesbin aleti se
çilecek ve Türkiyede kullanılmasım 
tamimiçin kolaylıklar gösterilecektir. 

Koır .. ürle ı ş eyen v sıtaların en iyi B K S 
ve en elver;şlisi t esbit olunacakbr. • • • 

Açılış tarihi: 23 Nisan 1937 
1505 -

Istanbul Vak1flar Direktörlüğü ilanlari 

Cinsi 

ll· kalem 

Bez ve 
kumat 

Mikdan 

11700 • metre 

Muhammen 
bedeli 

6543 ·Lira 

50- kurut 

tik 
teminat !hale günü 

490 ·Lira 2 / 4 / 937- Cuma 

76,5 • kurut saat lS • de 

Gureba Hutahaneaine 1üzumu olan yukarda cins ve mikdarı yazılı bez ve ku • 

mat kapalızarf usulile eluil:meye konulmuttur. Ihalesi yukarda yazılı gün ve ... 
atte Batmüdüriyel binasmda toplanan Komiayonda yapılcaktır. Nümune ve tartna
meler her ııün levazım kaleminde görülebilir. Istekliler teklif mektuplarını (12490» 

sayılı kanunun tarifatı ~eçbile hazırlandaktan sonra ihale saatinden bir saat evveJi. 
ne kadar makbuz mukabilinde Komisyon Baıkanlığına vermeleri mecburidir. Posta 

ile gönderilecek mektuplar cene ihale saatinden bir saat evvel eelmit bulunmalan 
prtbr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1490) ---Dahiliye V ekaletinden: 

1 - V ekaletin Bodrum kat koridorlannda beton direkler arasında yaptırıla • 

cak arşiv dalapiarı açık eksi! tm eye kon muştur. 

2 - Yapılacak d olaplar 205.05 met re murabbaıdır. 

3 - Eksiitme 31/3/ 1937 tarihinde Çarşamba günü saat 15,30 d a Ankn.-ada 

Yenişehirdeki V eknlet binaııı içinde top lanan satınalma komisyonunca yapılacak· 

tır. 

4 - Muhammen keşif bedeli 3 7 3 1 li ra 9 l kuru§tur. 

5 - Muvakkat teminat 2i9 lira 90 kuruştur. 
6 - Isıekliler bu işe dair eksjJtme şa rtnamesini vesair evrakını Vekalet !eva• 

z.ım bürosundan parasız alırlar. 

7 - Istekiiierin 3 1/3/ 1937 gününde muayyen saatte teminatlarını ve belge le-

Tini hamilen komisyona müracaatları ila'!l olunur. (588) ( 1445 ). 
------------ ~--------------------------------· ·--

Kastamonu Orman 
Direktörlüğünden : 

Kastamonu ilinin Tatköprü ilçesinde hududlan tar~namede yazılı Elekdağı Or • 
manından bir yıl içinde imal ve ihraç olunmak Ü7'f!re numaralanıtUt ve ölçü!mü, 

. gayri mamul S107 metremikab ve 0,40 Desimetremikaba denk (926} adet Çam 
ağaca 30 gün müddetle ve kapalı zarf ile arttırmaya konulmuttur. 

2. - Arttırma 20/ 4/ 1937 Salı eünü saat 15 de Kastamonu Orman Müdürlü. 

günde yapılacaktır. 
3. - Beher gayrı mamul metremikab çarnın muhammeD bedeli 300 kuruttur. 
4.- Muvakkal teminat 1 ıso liradır. 
S. - Şartname ve mukavelename projesini görmek isteyenler bu müddet içinde 

her aün Kastamonu ve istanbulda Orman Müdürlüklerine ve Ankara Orman U • 
mum Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

6. - İJan ücreti orman kimin üzerinde kalırsa onun tarafından tesviye edilecek• 
• (1765) tır. -

Devlet Basımevi Direktörlüğündenı 
Puarlıkla aatın alanacak iki devirli tipo makinesi iıçin prtnamede bazı madde

lerde deiifildik yapılmadıkca ittirak edilmi7eceii bir kaç firma tarafmd• ileri sü • 

rülmüt olmaaaodan ö~ürü istenilen taclilat icra edilerek pazariatm 8 Nisan 1937 per-
tembe ıüoü ... t 15 e bll'&kıldaia ilin olunur. (1772) 
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SON POSTA 

BI OCEL .•. hüceyratı 
i stihsal edilmiş 

yeni ve kıymetli 
cevher 

merkezinden 
cild için 

bir 
28 gün zarfinda 

daha genç 
yaşli kad•nlar• 
gösterir. 

Cildinizin g•nç, terü taz• v• p•mb• kalma•ı Için onu 
h•.leginlz. Artık h•r•l•kluklar kalmadı. 

25 yatından son • 
ra; cildiniz, )uy
m e t 1 i Biocelini ...__... ................ ..__..L1o.j~ ........... ....., 

kaybetmeie biL§ • 
lar. Eier hemen 
beslenip ihya edil
meue burufup &O• 

lar ve ihtiyarlar. 

unsurunda 

cildinizinkinin ay • B İ Q C E L 
nidir. Adeta bete· 
renizin lizımı gay- tesirini gösterdi 
ri müfarikidir. Cil-

50 yaşlarında mil· 
yonlarca kadınların 
karakterleri genç o
lıbil ;r. Fakat, ihti!· 
yarlamış gibi gö • 
ründük1eri cihetle 

dinizi açlıkdan öl. 
dünneyin.iz. Onu 
Biocel ile beale)li· 

Tecrübe eclebi:triz. 
Biocel'i zenıin bir cilde 

malik olan 50 y-.lannda 
bir kadan 30 ve 30 y-.la • 
nnda bir kadın 24 yqında 

görünebilir. Genç kızlar da 
hiçbir vakit röremiyecek· 
leri tayanı hayret bir tene 
malik olurlar. 

niz ve y-.landığı • 
nız zamanlarda bi
le cildinizin daima 

erkeklerin yüzünde taze ve cazip gö
hiçbir itibarları yok rünmeaini temin 
tur. Son zamanlar- ediniz. 
da büyük bir alim, 
Viyana Tıp Fakültesinin profec:ö
rü tarafından keşfedilen bu yeni 
cild unsurunda lremali itina ile 
Intihab edilmiş genç hayvan • 
larda gizleruniş cild hüceyratı 
merkezinden istihsal edilmiş saf 
Biocel vardır. Bu cevher, pembe 
rengindeki Tokalon 'kreminde 
cildinizi beslemek ve gençleştir· 
rnek için matlup nisbet daire -
sinde mevcuddur. Geceleri yat • 
mazdan evvel kullanınız. Beyaz 

rengindeki (yağsız) Tokalon 
krcmini sabahları kullanınız. 

Terkibinde «Beyaz Oksijen• bu-
lunduğundan birkaç gün zarfın· 
da birbirinden daha beyaz üç le-
vin üzerine cildinizı şavanı lı:ıy· 
ret bir surette beyazlatır. Siz de 

hemen bu iki kremi kullanmağa 
başlayınız. Memnuniyetbahş n~

ticesinden son derece memnun 
kalacaksınız. 

BİOCEL'li TOKALON KREMİNİ 
KULLANlNIZ VE HER SABAH 
DAHA GENÇ GÖRÜNÜNÜZ •• 

Binlerce T okalon müşterisinden müessesemize mektup 
yazanların müşahedeleri kendiliğinden gelen en kıymeJi 
deliherdir. 

( Tolcalon lcr•minlzden bihakkın istffade ettim. 
Yü~ümdekl çirkin kabarcıklar zail oldu ••• . 

Z. B. H. O. Fatsa 

( Tokolon lereminin /;enim cildimin ne$cins çok 
ııgıun geldilini itiraf ~tmegi bir vazife bilirim. 
Cildim esmer olduğu hald• Tokalon sürdükten sonra 
bega61tınmakta v• ufak kabarcıklar tamamil• zail 
olmaktadır.) 

B. Şehir 1. B. M. Eşi. . Tü. Konya 

Mektuplaran astiiar• dosyalar1m1zda sakhd1r. 

.... . ..... .. ....... --........ 
Son Posta 1\fatbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

.ro .. nh•LERI: A Ekrem UŞAKLIG İL 
~ S. Ragıp EMEÇ 

Mart 30 

,.. ' Pirinç- Yulaf -Mercimek · Buğday - i rm ik - Patates -
Mısır - Arpa - Bezelye - Çavdar - Türlü - Badem 

o e •• 
J 

Yavrulur seve seve yiyor. Ve bu leziz gıdruara bayılıyorlar. Tabiatin saf 
tıulnıhatın özh rimlerı istihsul edildiiti jçin çocuklar çabuk neşvn nOma 
buluyorlar. Ç~lmk baynyoılar. Hastahksız ve çok uzun OmUrlU oluyor· 
lar. l\1utl1ka H A S A N ismine ve markasına dikkat ediniz. Eczane-

ı rde ve bakkaliyelerde bulunur. H A S A N D E P O S U 1 
t~tıı•ı bu., An ~ara, Beyo~lu, Beşiktaş, Eskişehir. 

Akay İşletmesinden: 
ı - Akay ltietmesinin bir sene zarfında retirieceği kömürlerinin fatanbala aa.ldi 

açık ekailtmeye konulmuttur. 
2 - Eluiltme, 3ı /Mart/937 Çar, amba rünü saat ıs de İdare merkeziade 

Şefler Encümeninde yapılacaktır. 

3 - Istekliler 22SO lira muvakkal teminat retirecekler ve ihalenin ke.,bi btrıyet 
etmesini müteakip bu rn.ikdar, bedeli ~ale üzerinden yüzde lS ıe iblai edilecelrtir. 

4 - Şartnarneyi rönnek ve tamamlayıcı malUınat alm.ak istiyenleria ller cia 
Idare Levazım Şefiiiine müracaa:ları. <c ll 67 » 

DAiMON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde: 

2 0 0 lll eoo m etro .,.k ve ren 

DAIMON 
fenerleri gelmiştir. 

Iyi rt•k almak Için yalniz 

DA İM O N Pilleri 
ile 

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

markasına dikkat edininz. 

• 


