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Paristeki Suriye Hey' eti 
Ankaraya geliyor! 

Fransa hükUmeti Surigege bizimle 
anlaşması lüzumunu bildirmiş 

Cenevredeki toplantının tehir edilinesi muhtemel, Paris hükumetinin 
dalıa evvel Sancağa verllecek şeklin teferrüatına ait mesele/erde 
hükumetimiz/e Suriye Hey'etl arasında ittifak hasıl olması icap 

P.ftiğine kanaat getirdiği bildiriliyor 

Kont de Martel ) 
Ira ka niçin gitti? 

Suriyede 4000 kişilik bir 
ordu vücuda getiriliyor, 

bu orduda bilhassa 
Ermeniler kullanılacakmış 

Şam, 2 7 Mart (Hususi muhabırimiz 
yazıyor) - Buraya gelen haberlere gö 
re, Pariste bulunan Suriy~ heyeti Ni
sanın ikinci veya üçüncü günü oradan 
hakeret ederek İstanbula ve İstanbul· 
dan da doğruca Ankaraya hareket ede
cektir. Heyetin Ankarada iki veya üç 

(Devamı ll inci sayfada) Suriye Başvekili Cemil Merdüm Suriye Hariciye Nazın Hasan Cahiri 

1 Kaybolan telgraf 

Idare i~leri telefonu : 20203 Fiat& 5 Kur-:.ıt 

Balkanlarda ve Orta Avrupada 
siyasi faaliyet lnkişaf ediyor 

Küçük Antant yarın 
Belgratta toplanacak 

Yugoslavya başvekili müttefiklerine ltalya ile 
yapılan anlaşma hakkında izahat verecek 

. Belgrat, 30 (Hususi) - Rumen Baş. 
vekili Bay Tatareskonun Pragı ziya· 
retile, İta~yan • Yugoslav anlaşma.iırun 
akdini müteakıp önümüzdeki perşem· 
be günü Belgratta toplanacak olan Ktl· 
çük Antant konseyi içtimalarına b~vük 
bir ehemrniyet atfedilrnektedir. 

Filhakika, bazı ecnebi gazeteleri ta. 
rafından bozguna uğradığı iddia edilen 
Küçük Antantın bu defak.i toplantısı· 
nın, mühim olacağı kadar harareli ee· 
çeceği de talunin edilmektedir. 

Toplantıya ~tirak edecek olan Ru.: 
men Harkiye Nazırı Bay Antonesko ile 
Çek Hariciye Nazırı Bay Krofta per· 
şembe sabahı Belgrada vasıl olacak Vf!' 

öğleden sonra içtimalara :>aşlıy:ıcak • 
}ardır. Belgrad miJ.ak~rcleri esna•ında çekilen bir re. ml 

(Devamı ı 1 inci sayfadn) Kont Ciano ve Yugo•l•vya Ba,vekili bir arada 

Avrupa ittihadi Alman vapurile 
cemiyetinin gelen iki 

reisi istanbulda seyyah kayboldu Cenup hudutlarımızda 
emniyet meselesi İzmirde garip bir Anası Japon, 

spor hadisesi Avusturyalı, büyük annesi geminin ambarında bulu~-
baba s ı Uzun araştırmalardan sonra 

Dahiliye Vekili alınması gerekli görünen ·tedbirler 
hakkında Parti gurupunda izahat verdi 

rAnkara 30--C. H. Partisi Kamutay durumu, alınması gerekli görünen ted
Grupu Idare Hey'eti Başkanhğından: birler hakkında verdiği geniş izahlar 

C. H. P. Kamutay Grupu ;ıo mart ve muhtelif üyelerin mütalea ve eual-
1937 saat 15 de Reis Vekili Hasan Sn· lerine verdiği cevaplar irupça derin a· 
kanın Başkanlığında toplandı. laka ve hususi ehemmiyetle dinlen~iş 

Cenup vilayetlerinden tetl::ik seya- ve yakın bir zamanda Vekilin Büyük 
hatinden dönen Iç işleri Bakanı ve C. MilJet Meclisine malumat arzedeceği 
H. P. Genel Sekreteri Şükrü Kayanın öğrenilmiştir. 
cenup hudutlarımızdaki şekavet vak'a· Hükumetin hareket ve siyaseti it~ 
ları ve hudut emniyetinin bugünkü lifakla tasvip olundu. ............................................................... 

İspanyada milisler 
tazyiklerini artırdılar 

Hükumet filosu Ma1agayı ve Balear adalarını topa 
tuttu. Malagada asiler 30 halyanı kurşuna dizdiler 

Mili•ler bilerıu bir taarruzuau feddederlerkea 

---· Yunanlı, büyükbabası da dular, şehirde rakı 
Üçok takımının müdafiine Belçikalı içip sızmışlar 
ait lisans nereye gitti? 

Betiktat • Üçok maçı baflarken 
(Yazıaı ll iuci .. yfada) 

r ' 9 aylık varidat 
80 milyon lira 

Ankara, 30 (Hususi) - Dev· 
letin dokuz aylık varidatı &'eçen 
seneye nazaran 14 milyon 3GO bin 
128 lira fazlaaile 80 milyon 190 
bin 713 liradır. 

Avrupa fttihadı Cemiyetinin reisi Limanımıza seyyah getiren Gener'\' 
Von Ştoben adındaki gemide, gayet ga. 

Kont Cudenhof Kalergi, Sofyadan rip bir hadise olmuştur. Hareket zama 
şehrimize gelmiştir. nında gemiyi kontrol eden memurları 

A Ül 1 • · · t ·Lt t seyyahlardan iki tanesinin eksik oldu. vrupa m et erının sıyase , ııt ısa . hk" 
• ·w •• •• ğunu anlamışlardır. Bu vazıyet. ta ı· 

sahalarıle dıger butun sahalarda bırleş· kata girişilmesine sebebiyet venniştir. 
mesine çalışan cemiyetin reisi, vasıf- Fakat yapılan araştırmalara, soruştur· 
ları itibarile bu arsıulusal cemiyetin ri- malara rağmen, kayıp seyyahlarm iz· 

leri bulunamamıştır. yasetine en layik bir sima olarak ta

nınmaktadır. 
Gemi kaptanı ve memurlar, haklı bir 

telaşa düşmüşlerdir. 
(Devamı 11 inci sayfada) (Devaım 1 ı inci sayfada) 

~ . . . ·? 
:J:),u.~~ ~· 

Sizin ise " Son Posta , dan hadiyenizi aldtrmtz 
_ı 

Eğlencemizi diğer şehirlere de leşmil ettik, 
bugün lzmirden bir resim hoyuyoraz 

Londra, 30 (Hususi) - Cebelütta·ımisinde yapılan araştırma keyfiyetini, 
rıktaki İngiliz deniz ınakamatı, ast ;Kadi.ksdeki isi makamatı nezdinde §id 
harp gemileri tarafından üç İngiliz ge. (Devamı 3 üncü sayfada) a....-----------..1 [Yazısı ll ıncı aayfada) 



2 Sayfa 

... ,----------------------~ 
Hergün 

lthalô.tı koi;ylaştırmak 
Cagesine dogru 

- Yazan: Muhittin Birgen -

B irkaç ay evvel, G. İ. R. rejimi 
ilan edildiği sırada, İktısat Ve· 

kaleti, 'bu rejimle takip edilen gayenin 
mevcut ithalat tahdidatını tedrici su
rette ya büsbütün kaldırmak, yahut ta 
asgari hadde indirmek oldu{,runu söy
lüyordu. Şimdi, bizzat Celal Bayarın 
ağzından öğreniyoruz ki bu gayeye 
doğru atılan yeni bir adım olmak üze· 
re, bu defa da, ithali memnu eşyayı 
gösteren M listesi tekrar gözden geçiril 
rneğe başlanılmıştır. Yapılan tetkikler 
neticesinde, bir yandan birtakım mad· 
deler memnu listeden çıkarılarak itha· 
li se11best eşya arasına konulacak ve bir 
yandan da bu tetkiklere devam edile
cektir. 

Celal Bayann sözlerini eğer doğru 
anlıyorsak, İktısat Vekaletimizin bu 
tetkiklerinde hakim olan ruh şudur: He 
men hemen her maddeyi memnu liste
den çıkarıp, ithali serbest bırakılmak 
isteniliyor. Fakat, bu serbest! iki şekil
de ve iki .şarla göre konulacaktır: Da
hil~ himayesi memleket iktisadiyatı ba
Jommdan hayırlı ve faydalı olan e~ya, 

SON POSTA 

Resimli Makale: ll Konuştuğumuz her insan temiz değildir ll 

İnsan asri bayat icabı olarak günde yüzlerce kışi ile 

karşılaşır, yüzlerce .ı sıkar. Karşılaştığı her sima, sıktığı 

her el temiz <ieğiJdir. Fakat ibu, asri hayatın üzerimize 
yüklediği öyle bir yüktür ki çaresiz ağırlığına tahammül 
edi I ecektir. 

Kirli el sJka sıka kirlenmernek istenseniz münasebette 
bulunduklarımzın hüviyetlerini anlamıya çalışınız, ondan 
sonra yapacağınız şey fazla d~man kazanmamak için 
anladığınızı aniatmamak ve münasebetlerinizin sıklığını 
veya seyrekliğini .içiniZde sakladığıruz malumata göre 
tayin etmektir. 

=~:~n~=y~ae~~~ii:~~~~:J~ı::~ (t • ı ~~ Z 1A\ 1 i JA\ t ; 1 N 1 • AJ\ ) Birinci nevi maddeler serbest listeye ~ .. ~ r r !] ~ W 
geçirilirken bunlar için mevcut güın· - ~ - .._ ..,.. -
ıük himayelerinin kafi olup olmadığı ~--.-;...-..;;;;;;;;;._..;;;;;;;;;;;;;. __ ...;;;._;;...::....=;...;;_..;;;;;;;;....;;:=;.....;;...;;;....;;;;;...;;;;;;;;;;;.....;;;;....;;;.._, 

araştınlacak, eğer kafi görülmüyorsa Hırsızları polise *-H-E_R_G-.. u-.-N-8-,.-R-F_I_K_R_A_. Bir tek şehire 
gümrük resmi biraz daha yükseltilecek Yakalatan 1021 Öliige 
tir. İkinci nevi maddelere gelince, bun-
ların ehemmiyetli surette himayeıeri- Para çantası - Mal olan eğlence 
ne Iüzum görülıniyecektir. Anlamıyacak ne var? 

İktısat Vekilimizin söylemediği bir Şaire Fitnat Hanım beslemesile 
cihet var ki belki o da dikkate alınabi- birlikte çarşıya çıkmıştı. Besleme • 
leceği için kaydedelim: Tetkikler bazı sine Rapp Paşanın bir pirinden 
eşyanın lüzumundan fazla himaye edil- bahsediyor. Ve 1iiri çok beğendiği.. 
miş olduğunu gösterirse bunlara ait ni söylüyordu. Bunu söylerken 
gümrük resimleri de tenzil edilebilir. Ragıp Paşa yanlanndan ıcçti. Fit· * nat Hanım paşayı gönnüştü. Gör • 

Talhmin -ediyoruz ki, M lıstesinin bu memezliğe geldi. Besleme hanıını· 
suretle yeniden gözden geçirilmesi ve na sordu: 
bir kısım maddelerin bir yandan ser- - Şiirini bu kadar beğeniyorsu· 
best listeye g~irilmesi, üç muhtelif a- nuz da, kendisini gördüğünüz za • 
.milin tesiri altında vukua geliyor: yakalanan hırsızlar man görmemezliğe geliyorsunuz .. 

Birinci amil, memleketta ucuzlu~ Bunu anlıyamıyorum. 
yapmak arzusudur. Paha!ıhğın amille- Amerikada hırsızlara karşı yeni bir Fitnat Hanım cevap verdi: 
rinden lbiri de piyasada rekabetin azal- :ılıüdafaa usulü bulunmuştur. Gazete· - Anlamıyacak ne var kımn, 

Mart 31 

Sözün Kısası 
lhtifalciye 
lhtifal 1 

E.Tatu--.. 

K aç gündür, buraya gelen gaze • 
telerde okuyorum: İhtifalci Zi • 

ya merhum için, bazı dostları bir ihtl• 
fal yapmış, onun Eyüpteki mezarını zı.. 
yaret ederek, çiçeklerle süslemek ka • 
dirşinaslığmda bulunmuşlar. 

İhtifalciye ihtifal! Bu, birdenbire in
sanın aklına, tereciye tere satılmaz 
da.:rıbı meselini getiriyors::ı da, bu nabi· 
mahal bir tedaiden ibaret kahyor. 

Bence, Ziya merhum, kendisine kar• 
§l gösterilen bu cemilekarlığa tama • 
mile müstahak bir §ahsiyettii ve ben1 

onun kabdne kadar giden kadirşina .. 
san kafilesinde bulunamadığırndan do• 
layı gerçek mütecssüim. 

Ziyayi çok iyi tanırdıın. Meşrutiye. 
te kadar, zulm devrinin tazyiki altın .. 
da, cev'herini dışarı vuramayıp, içinda 
saklamış olanlardan biri idi. 
Meşrutiyet kendisine geniş bir m ey• 

dan ve güzel bir fırsat verdi. Ziya işini 
gücünü bıraktı, vefakAr bir evlat, biı 
torun, bir yurddaş aşkile, tarihte me • 
nakibini okuya okuya sevdiği büyük• 
lerinin unutulmamalarına, hayırla, 
raıbmetle yadedilmelerine temiz örn " 
rünün lbakiyesini hasretti. 
Ölmüş vatan hadim1erine saygı duy .. 

gusu, iddia edebilirim ki, Ziyanın can• 
siparane gayretleri sayesinde bu mem• 
lekette hız almıştır. Ve, Ziya, nihayet 
bu dünyaya gözlerini kapadığı zaman, 
Türk tarihini dolduran eslannın kar • 
şısına, daima ve vicdan ha1.zı ifade e • 
den güler yüzü ile çıkmış ve onlardan 
iltifat görmüştür. 

İıhtüalciye ihtüal! 
- Hayır, bu tereciye tere satmaK 

k®ilinden değildir! 

Onun mezarına gidenleri takdir ve 
t~il ederim. Zira, kadirşinaslıkta ön• 
ayak olan hayırperverler, kadirşinasb• 
ğa herkesten fazla kes'bi istihkak eder• 
ler, 

Biliyor musunuz ? 
~ası. ~lduğuna göre birtakım eşyanın leri~ yAzd_ık.Iarın~ göre bu müdafaa u- ben pastmnayı da çok severim 
ıtlıahnın ser1best bırakılması, bu re ka- sulu çok ıyı netıceler vermiştir: amma, hiç bir zaman öküzlerle dü· 1 - Bugünkü ltalyan Ba§vekili Mu so• 
beti kuvvetlendirecek ve netice olarak Geçen gün New Cersey'de bir ban- 'üp kalkmam. Jini nerede doğmuştur, bugün kaç yatın • 
ucuzluğa d~ğru gitmeği mümkün kıla- k~ veznedarı para ile dolu bir c;antayı .. • R iyo d6 Jaııiroda karDaval dadır, Batvekiliise hanııi yıl geçmi§tir) 
caktır. Aynı zamanda bu tedbir, mem- bır yerden bir yere naklederlerken ü • Avrupa gazeteleri eğlenceleri 2- Mutau-Hjto kimdir'>. 
leketin harici mübadele iktısadiyatını zerlerine iki silahlı hıraız hü t- Bizim /,.in Londrada çıkan Morning Post ya- 3 - Yeryüzünde bugün kaç milyon 
l\vaş yavaş tabiiliğe doğru götürrne a- mif ve çanlayı kaptıkıarı g·b· ~um e ~ zıyor: Hıristiyan vardır> 
Imfarından da birini teşkil edecek ve ı b. . . ı ı açmış· Meler uyduruyorlar? R· d 1 'd halk b .. -Amerikalıların San Franaisko'da 
ithalat işlerindeki "tahdidatı b •t ar ve ır otomobıle bmerek oradan ıo - e • anerio a u sene yaptıkları büyük köprünün uzunluiu ka9 
killere sokacaktır. Bütün bu m:ı~a~: u~klaşmışlardır. Fakat .•radan on da· «Escher Tagellatt» fU aatırları ya- ki karnaval eğlencelerine çok rağbet metredir) 
lar, ?~ t~dbirin alınmasını icap etti- kılca geçmeden o~omobıl durmuş ve: zıyor: etmiştir. Bu eğlenceler eanasındaki za- (Cevablan yarın ) 
ren ~ır~n~ı ~p sebepleri teşkil eder. hırsızlar baygın bır halde kendilerini «Türkiyede saltanatın yıkı)masile bıta vak'alan hakkında neşredilen res- * 

!Jcıncı amıl, memlekette himayesi dışarı atarak, kaldırımların üzerine yat hamisiz kalan ve kazançlarından olan mi istatistikte fU hadi5eler kaydedil- (Dünkü suallerm cevablan) 
ma~asız olan birtakım sanayiin hima- mı~lar, ve polis tarafından kolayca ya- harem ağaları Türkiye Cumhuriyeti mektedir: 1 _San Gabriel bendi Amerikada, Ka" 
yesınden vazgeçmek suretiyle hayatı ka1anmışlardır. hükumetinin aldığı yeni bir kararla de Cem'an 1021 kişi ölmüştiir, 93 ki~i liforniya·dadır. Yeryüzünde en büyü)i 
~cu~Jatma~ m~ks:dıdır. Türk:yede yer Meğer çanta, husuat bir anahtarla rin bir yeise düşmüşlerdir. Malumdur bıçaklanmıştır, kalabalıkta 141 kişi e· bend olarak bu bend tanınmııtır. Bendin 
1ı bı~ endustrı vucude get!nnek fikri açılmadığı takdirde boğucu bir gaz ki Türkiye Cumhuriyeti bekarlardan zilmiştir, lR kişi yanmış, 10:ı kişiyi yüksekliği, 435 kademdir, içine 78204 ga• 
~ı.ktıgı za~an?a~ beri birtakım sanayi neşrediyor, hırsızlar da kendilerini bu hayli yüksek bir vergi alma~a karar otobüs ve tramvay çiğnemiş. 12 kışiyi lon su alır, bu bend Arnerikaya 25 milyon 

1

1
maye edılmi.ştır. Bu himayelerin ba- suretle ele veriyorlarmış vermiştir. kuduz köpek ıaırmış, ve 640 tane de dolara mal olmu§tur. 

zı arı yerinde ve bazıları da iüzumsuz- Q .. · H I 1 k d k' k d d'l 2 - Wı'llı·am Smith O'Brien Irianda d rıı tob l 1 arem ağa an hiç bir suretle ev e- çocu üşürme va ası ay e ı miş- ,., 
u. ıecrübelerin verdikleri neticeler US go CUtarını t• devlet 'adamlarından biridir. 1803 de doi· 

ar d 'b l d' k nemiyecekleri için, bu verginin dairei ır. asın a unlar hakkında birtakım ka- eğ en ırme için A mut. 1864 de ölmüttür. Ingilizlere kar§l 

trarlarVvekı:ne~ Iazımgeldiğmi gören İk· New-York gazetelerinde görülen şu şümulünden dışarda kalmak üzere hü- pandisitin ÖnÜne geçmek lrlimdanın istiklali için dövüşenierden bi· 
ısat e aletı ı:imdi b·r . h . .1A h k kurnet nezdinde teşebbüsatta bulun- 1·çı·n · ak k Ila k 

tasf . , .,k . . ı nevı ımaye ı an er eain nazarı dikkatini celbet • mısv u nma ridir. 
b ıyesı yapm_a ıstıyor, demektir k i miştir: mak üzere Ankaraya bir hey'et yolla- /azımmış 3 - Memleketimizde ilk hafta tatili 

u da çok yerındedir. Manasız bir r=- s· . ·w • • mışlardır.» 924 yılının ikincikanun ayının 5 inci süni,\ 
maye ile hayatı sıkmaya 1.. Im « ırı sarı, dıgerı sıyah, öteki de kır· Son Posta _ Cı.ddı·yet ve haber Budapeştede intişar eden Esti Ku-d ~ uzum o a· I .. .. I k · yapılmıştır. 
ıgını bilen vek.Alet, işleri yeniden . - mızı saç ı uç guze ız aranmaktadır. doğruluğu (t) karşısında hayret etme· rır yazıyor: ---------------

detJ geçiriyor. goz Bu kızların üstelik asabi olmamaları rnek elden gelmiyor, doğrusu... «Herkes apandisit hastalığının, ü- H itler Paris' e ne zaman 
. çüncü amil de şudur: Türkiyenin J~~m~ır. Fevkalade terbiyeli olmaları Bizim için bunu yazan bir gazete- züm çekirdeğinden veya onun gibi 
ıhracatını arttırmak için lthalatı çoğalt bınncı ,arttır. nin, ahvalinden haberdar olunması sert ciaimlerden ileri geldiğini zanne- gidecek ? 
~ak lazımdır. Çünkü, Tilrkiyc klerink Aradığımız ikinci derecedeki şartlar güç memleketler hakkındaki lıaberle- d:r, ~~şkaları ise apandiaitin, badem- Fransız gazeteleri yazıyorlar: 
sıs.temi He ça?şt~ından tediye edeceği- meyanında, bu kızların güzel şarkı l·inin sıhhatini varın kıyaa edin! cık gıbı bir arıza olduğundan dem vu- Bir F ra!lsız gazete muhabirile ko-
mız para mıkdarı azaldıkça ihracatı- söylemeleri de vardır. __ . . -·-·-~--- ...... -- rurlar. nuşan Alman Devlet Reisi Hitler 'öy• 

fmızlz da 8.zalır. Bilmukabele, ne kadar Bu kızların vaz·ıfelerı' ~unlardır· ·· b f'k. 'lk d f N York J·le A d. · d ~ k b a a tedıye edebilirsak o kada d f O b .. 1 d b T • n~ go re u ı ır ı e a ewM- . pan ısıt, ne o ve ne e oa~ a ır le söylemiştir: 
la ihracat ,_, bT . r a az to us er e ulunacaklar, gelen Sıtb arasında otobüs işleten egers ıs- sebepten ileri gelir. Apandisit hastalı· _ 193i Paris sergisine bütün Al "' 

_,apa 1 mz. Şu halde mem- mÜft · · Ib d. ·· ki · d b. · · · ki 1 · t" Me - ğı A b b. k .. ·· d. f al · 
nu listenin çoğalması ihracatım;zın za- ve yelrdıyı c~ te ·ııp _yer glosterkecle er mın be ırısınlınd~ w ına gk~bmlı! ır.t fev· dınınByefganelsed~.kı:.ldoük_tul ~ş ır~ arı- manların iştirak etmesini t.eı_nındetkme• 
rannad~:; ~u liste ne kadar darahr ve ~ a muf e rı erın ca~ ~rı sı ı ma - ger s u ~u ret e ı ger. ra ~. e rı ne e r · u ırça ar . o ~ e rı ve ın sa~- yi çok isterdim; fakat bızım. o tor 
~atti büsbutün ortadan kalkarsa .h sın dıye o~lara masal, hıkaye anlata - vuk etmış ve kısa bır muddet sonra 0 l~r da kıllarını bılmıyerek yuttuklan ı- Şaht dövizlerin memleket harcıne çık· 
ımkan!~rımı~ da o kadar artar. B~:~~ caklar ve ıcab ettikce de farkı söyliye- yolun imtiyazını almıştır. Halk bu u - ~ın .. hastalanmaktadırlar. ApEmdisitin masına izin vermiyor. Bilhassa sergide 
ne Türk koyliisü fazla alıyor: fazla cekler.» sulü beğendiği için, Megers·i ay~ı za- onune geçmek için misvak. kullanmak bulunmayı ben de isterdim. Parisi zi· 
mahsu_l eld~ Nlebilirsek bunlan ihraç Amerikan gazetelerinin yazdıkları- manda belediye azalığına seçmiştır. lazımdır.» yaret etmek benim için büyük bir zev~ 
etmeyı şfmdvlen düşünmemiz lazımdır 1 d 

~~~ı~ı:;~ ~~ı;~~:;;~:an büsbütü;. r t S T E R İ N A N 1. S T E R ı· N A N M A 1 r o ~ro u~ırada gazet~ci kendisine ,u su· 
cektir. yardım ede- • ı alı sormuştur: 
Büt~n bu. mülaha~]ar çok güzel, çok Istanbul tehrinin Türk eline geçişinden 480 küsur c(latanbulda sokak isimlerinin Türkçel~tirilmesi i- - A.lelade bir a~yyah aıfatile geli~ 

i~abetlı ve ıktısadi sıyasetimizin idare· aene sonra, yani dün bazı gazetelerde şu haberi o· çin yapılmakta olan tetkikat sonuna yaklaf - gezm~nıze, ne manı var?. . 
sı bakımından takdire değer şeylerdir. kud lt mıştır.» Hitler şu cevabı vermıştır: . . 
Celal Bayar, pratik tecrübelerden son- u : l 1 N AN M A l - Bu seyahati devlet idaresını bı· 
n şimdi işlerimizi daha vazıh bir gö- 1 S TE R 1 N A N S T E R raktıktan sonra yapmayı daha emin ve 

(Devaau ı ı inci sayfada) doğru buluyorum. 

.. 
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ispanya da mılısler tazyıklerını heyeti toplanıyor -. ~ ...... s:za-;:,ıaıı~rı.aedı-an:-~~~z~::e 
Yenı•den arttırd·ılar Bankaya mevduat düşeceğe benziyor 

Çoğa lı y o r, s af i k ar: yazan: Selim Ra gıp 
---------- 179,986 lira 

Hükumet filosu Malagayı ve Balear adalarını topa 
tuttu. Ma lagada asiler 30 İtalyanı kurşuna dizdiler 
(Baştarafı 1 inci sayfada) üssünü ve radyo istasyonunu bombar- ve bir piyade neferi, batlanmtza iltica 

detle protesto cylemiştir. dırnan etmiştir. Sallerde birçok yerde etmiştir. Dün hatlarımız;ı iltica eden 
Mühimmat taşıdıkları söylenen bu yangınlar çıkmıştır. ll 7 nefer, Mauser av tüfekleri, iki A-

üç gemide, şüpheli hiç bir hamule bu· Bu tebliğin tebarüz ettirdiğine göre, h1erikan karabinası ve diğer yirmi av 
lunamamıştır. cumhuriyetçilcrin bombardımanları, tüfeği teslim etmiştir. 

Hükumet filosunun faaliyeti •muhtemel olarak İtalya tayyareleri Bilbao, 30 (AA.) - Mili.:;ler, üç bu. 
Londra, 30 (Husus!) - Uzun bir sü· tarafından şark sahillerine yapılan ha· çuk kilometre ilediyerek Santander 

kO.t devresinden sonra tekrar faaliyete va hücumlarına bir mukabele.- teşkil eyaletinde sevküJceyiş noktasından bu 
ğeçen İspanyol hükumet lıarp gemileri eylemektedir. yük bir ehemmiyeti haiz olan ik. kasa 
bugün, asilerin elinde bulunan Malaga 30 İtalyan kurşuna diziidi bayı işgal etmişlerdir. 
§ehrini müessir bir surette denızden to Londra, 30 (Hususi) - Malagada llükumctçiler ilerliyor 
pa tutmuşlardır. Franko rejimine karşı isyan eden 30 Cordoue cephesi, 30 (A-'!..) - Ha • 
Neşre4ilen bir tebliğe göre cumhuri- İtalyan askerinin kurşuna dizildiği ve vas Ajansı muhabirinden: 

yel filosu Baleare adalarımn birkaç Alcesirasın askeri kumandanının vaz.i- Birkaç günden beri cumhuriyetçiler 
tıoktasını ve bilhassa İbiza limanı ile feden çıkarıldığı haber verilmektedir. tarafından Pozoblanco mıntakasmrla ta 
Sollen hava üssünü bombardıman et- Yeni bir isyan kip ediln::I<te olan taarruz, muvaffakı 
miştir. Paristen bildirildiğine göre, Tetuan· yetle neticelenmiştir. 

Valansiya, 30 (AA.) - Neşrcdilen da da Frankisliere karşı blr isyan ha· Hali hazırda milisler, Villa Harta ve 
bir resmi tebliğde 'bildirildiğme göre, reketi meydana çıkarılmış ve 100 ki§ i Ovejo istikametinde Pozoblanca'nın ce 
cumartesi günü gecesi cumhuriyetçi fi kurşuna dizilmiştir. nubunda 30 kilomerre ilerlemişlerdir. 
loya mensup müteaddit gemiler, İdiza- Harp vaziyeeti Ayni zamanda Alcarecejos'un cenubun 
daki istihkam1arı ve askeri k1şlaları mü Bilbao, 30 - Cumhuriyetçi şimal or da da birkaç kilomere iler!emişierdir. 
easir bir surette bombardıman etmiş- duları erkanı harbiyesi, a~ağıdaki teb· Madrit, 30 (A.A.) - Cumhudyetçi-
tir. Ayni zamanda diğer cumhuriyetçi liği de neşretmiştir: ler, Madrit cephesindeki vaziyelerini 
harp gemileri de MayorkQ adasında Asturies cephesinde, bir onbaşı, 4i ısiaha devam etmişler ve .ı.\1iralrıs kasa 
Sallerdeki istihkamları, deniz taY)·are siliihendaz, yedi 'bahriyeli, bir falanjist basını ele geçirmişlerdir. 
----~----·--~~=-----~=------=~~=---~-~~=---~======~ ~=========-

Fra SIZlar ve Akdeniz! Amerikadaki 
mektep faciası 

Adi sa babadaki 

Muhtelif rütbelerde 200 
halyan Ha b{ şistan 
baricine çık.:rıldı 

Londra, 30 (A.A.) - cTimes.- gaze· 
test muhabirinin bildirdiğine göre, şah 
sına kar§ı yapılan suikast neticesinde 
alınan mukabcleibilmisil tedbirlerin -

Uasta sulh ve hasta bakıcısı 
- İngiliz karikatürü -

l'l erkez Bankası Um um 
Mcdür muavinliği 

Ankara, :lO (Hususi) - Istanbul 
Merkez Bankası Müdürü Sait Merkez 
Bankası umum Müdür muavinliğine 
tayin olunmuştur. Istanbul Merkez 
Bankası Müdürlüğüne İzmir Müdürü 
Me~idin getirilmesi muhtemeldir. 

Ecnebi memleketlerde 
oturanların iratları 

Ankara, 30 (Hususi) - Ecnebi mem 
lcketlerde oturup ta Türkiyede iratları 
bulunanların para!arının, b:ızı malları

mızın dövizsiz olarak, dış memleketle
re çıkarılması suretiyle ihracına müsa· 
ade edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Y atılı mektepl~r 
Ankara, 30 (Hususi) - Hükumet, 

devlete ait yatılı mekteplerde pansiyon 
ücretlerinin 19 3 7 - 19 38 ders yılı zar· 
fında .bu senekinin ayni olmasını ka
bul etmiştir. 

Ateşle barıt 
!Yfor salkımlar bahçe duvarların ı aşar, yaban gülleri dağbaşlarını 

donatırken, köy kızları ve köy de likaniıla rı kırlara yayı1ır. Bahar gel • 
miştir. 

Bahar gelmiştir, demek jandarmanın işi artıyor demektir. Çünkü kışın 
bir kertenkele gibi kerpiç duvarlar arkasında yaşıyan zararlı insanlar 
güneş!e beraber kımıldamağa başlamışlardır. Gazete kolleksiyon1arını, 
jandarma dosyalarını karıştırahm. Görürüz ki bu mevsimde kız kaçırma 
vak'aları kabarmıştır. 

Bu çirkin ve tehlike!! adet yüzü nden her yıl kaç bakirenin saadet tıl
sımı bozu1uyor, kaç rielikanlı zindana giriyor ve kaç vatandaş mezara gi
diyor. Bilmem hesap edildı mi? 

Fakat daha geçen gün gazetede gözüme ilişen 'bir kanlı kız kaçırma 

vak'asının bilançosu bu hususta bize fikir verebilir. İzmirde bır deli· 
kanlı tarlada anası ve akrabasından lbir erkel.•le çalışan genç kızı kaçır
mak istemiş, razı olmıyan anasını vurup öldürmüş, akrabasını da bıçak· 
layıp yere sermiş ve kızı da yaraladıktan, mukavemetini kırdılttan sonra 
ölü anasının naşi ve can çe'lfişen akrabanın feryatları arasınd:ı yara!ı .. 
kız üzerinde bırsını teskin etmiş. Muhakemesi yapılan bu delikanlı yir
mi altı yıl hapse mahkum olmuş tur. 

Bugı.inkü ceza kanunlarımıza göre adaletin bu hükmü vemıesi tabii
dir. Fakat memlekette sitma, verem gibi önü alınması lazım gelen bu 
kız kaçırma hastalığına karşı ceza kanunumuza koyduğumuz madde
ler kafi midir? Görüliiyor ki kaçakçılara karşı tatbik ed.len cezalar 
•bazan nasıl müessir olmuyorsa kız kaçıranlara karşı verilen cezalar da 
gene bazı defa müsbet neticee vermiyor ve bu hadıc;eler tekerrür ediyor. 

Dün inegölden aldığım bir mektupta nikiılı kağıtlarını almak ıçin nı -
şanlısı ile kasahaya giden bir delikanlı, önüne ikı kişinın çıkarak çocu· 
ğu yaraladıkları ve gözünün önünde ni~anlısına tecavüz edildiği yazı . 
lıyordu. 

Bu vak'aları önliyecek jandarmanın müdahalesi kadar kanunun me -
habetidir. Adiiye Vekaletiınizden rica edelim:· Bu kanayan :·araya tam 
bir surette şüa verecek tedbiri hemen alıversin. Biirhan Cahit 
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Yarın akşam SARAY • s ın e ması 

Şehirde garip bir jimnastik 
Şenlikleri 
Programı 

En mqhur sinema yıldızı ve "MASKELI KADlN, filminin 
unutulmaz mümessilesi 

PAULA WESSELY (JULIKA)y1 

para 
Macaristan geceleri 

kaçakçılığı usulü en fazla muvaffak olduğu ve artistik mükafatını kazandığı 

k f d •ı d • 19 Mayıs günü yapılacak olan jim· e ş e ı ı nastik şenl iklerine ait esaslar kararlaş-
ltırılmıştır. Şenlikler Taksim ve Fener filminde takdim edecektir. Lutfen yerlerin evvelden 

aldırılması rica olunur. 

Müteferrih : Müzelerde: 

i\lakadarlar şehrimizdeki bazı sar· sarraftarla müna.sebet tesis etmişlerdir. bahçe stadyomlarında yapılacaktır. 
rafları kontrol etmek lüzumunu his- Yolcu buradaki sarrafa muayyen mik- Taksim stadyomuna İstanbul kız 
setmiş bulunmaktadırlar. Buna lüzum tarda Türk parası bırakmakta, sarraf lisesi , Galatasaray, İstanbul, Kabataş 
görülmesinin sebebi pek garip bir şe- da yolcunun gideceği merkezdeki sar- Pertevniyal, Vefa erkek liseleri, lstan· 
kilde döviz kaçakçılığı yapılmakta ol· rafa telefonla veya bir pusla ile bu yol· bul kız öğretmen okulu, Cumhuriyet, IŞ beyannameleri tasnif ediliyor İtalyanlar müzemizden bazı 
masıdır. cu narnma bıraktığı miktarda Türk pa· lnönü, Istanbul, Beşiktaş, Süleymani· Iş idaresi Marmara bölgesi baf mü· kopyeler alıyorlar 

Malum olduğu üzere Türkiye hu- rasına tekabül edecek kadar ecnebi pa- ye .kız orta okul1arı, Davutpaşa, Fatih, fett.işliği muhtelif mıntakalardan dol- Müzemizde bulunan ve Roma ta" 
dutları haricine devletin müsaadesi ol- rası verilmesini bildirmektedir. Burn· Gazi Osman paşa, Gelenbevi, Kumka- durularak gelen beyannameleri tasnif rihini alakadar eden bazı heykellerit1 
roadıkça muayyen bir nisbetten fazla dan giden adam gittiği yerde parasını pı erkek orta okulları, Bakırköy, E- etmektedir. Tasnif işi bittikten sonra Roma müzelerine alçıdan yapılmış bi· 
döviz çıkarılamamaktadır. Yabancı almış olmakta, ayni usul oradan bura· yüp ve Kasımpaşa muhtelit orta okul- romtakada ne kadar iş yeri bulunduğu rer kopyesini koymak maksadile Hü· 
memle.ketlere seyahat edecek veya gi· ya gelen adam için de tatbik edilmek- la rı Selçuk kız enstitüsü, İstanbul ve anlaşılacaktır. kumetimize halya hükumeti tarafın~ 
decek olanlar bu vaziyeti sarraflar va- tedir. Bu usul ile filvaki memleket ha· Beyoğlu kız san'at okulları, Istanbul Baş müfettif Haluk, pazartesi gü- dan yapılan bir müracaat üzerine mÜ• 
aıtasile ve şu fekilde halletmiş bulun- ricine para çıkmamaktadır. Fakat ha· bölge san'at ve terzilik okulu, Darüş- nü Zonguldak iş dairesi ~ubesini tefti· zernizdeki bazı heykellerio alçıdan bif 
maktadırlar: ricten de memlekete para girmemek- şefaka, Hayriye, lstiklal, Işık, Şişli Te- şe gidecektir. kopyesinin alınmasına muvafakat e 

Buradaki
. sarraflardan bazıları Av- d B rakki, Yüce Ülkü liseleri ve «Okullar Devlete bagwlı müesseselerde harem dilmiştir. 

te ir. unun önüne geçmek için sar- f rupanın muhtelif merkezlerinde bazı rafların kontrolü lüzumu hasıl olmuş Güneşi» iştirak edeceklerdir. Sermayeleri hükumet tarafından talyan mütehassıslar faaliyete geç-
---------·•· Fenerbahçe stadyomunda yapıla· konulmuş olan bütün müesseselerin mişler ve m üzenin bahçesinde bazi 

Po/iste : Kültür işleri: cak şenliklere Erenköy, Kandilli kız harem kanununa tabi bulunmaları için heykellerin alçıdan kopyelerini almaie 
ve Haydarpaşa erkek liselerile lstan· bir kanun projesi hazırlanmaktadır. Bu başlamışlardır. Kopyeler ambalaj edt• 
bul erkek muallim mektebi, Beykoz, kanun Deniz Bank teşekkül ettikten lerek Roma müzesine gönderilecektir4 

Emirgan, Heybeliada Kadıköy birinci, sonra meclise sevkolunacaktır. Bu ka- Gümrük işleri : 
Asılsız bir hikAye : Kedinin 

polis hafiyeliği 

Topkapıda Mevlanekapısında bir 
tarladaki kuyudan çıkarılan :"ılikola i
simli Bulgarın cesedi, ölümünün sebe
bi tayin edilmek üzere Morga kaldml
mıttı. Morg, Taporunu vermiş, cesedde 
hiç bir yara, bere izi görülmediğini bil
dirmiştir. 

Dolayısile, bunun bir kaza t-seri ol
duğu, Nikola.nm kuyuya bakarken ba
şı dönerek içine düşüp öldüğü zannı 
hasıl olmakla beraber, her ihtimale kar 
tı, tahkikata devam olunuyor. 

Dünkü «Tan» gazetesi, Nikolanın 
kuyuya düşüp ölmesinin, <<sahibine 
çok alışkın olan bir kedi>> tarafından , 
meydana çıkanldığını, onun «acı fer-
yatla-ıla» zabıtayı harekete getirdiğini 
ve bu suretle cckorkunç bir cinayetin 
izleri meydana çıktığınm yazıyorsa da 
tahkikatı yapan salahiyettarlar, bu
nun kafiyen aslı olmadığını söylemek
tedir. Nikola, meydanda görünmeyin
ce, mal sahibinin ihbarı üzerine aran· 
mış ve cesedi kuyuda bulunmuştur. 

Tahkikat yapılırken, o civara güzel, 
sevimli bir kedinin gelmesi üzerine 
resmi alınmı9 ve anlaşılan, bu resim, 
o yolda neşriyata yol açmış f 

Bir otomobil kazası 

Şoför Arifin idaresindeki :i996 nu
maralı otomobil Kadıköy Kuşdilinden 
geçerken Ali isminde birine çarparnk 
ağır surette yaralamıştır. Yaralı hasta· 
neye kaldırılmıştır. 

Polis telefonlan tamir ettiriliyor 

Bütün pol~ telefon hatlarının ta· 
m ir ettirilmesi kararlaştırılmıştır. Ta
mirat bir ay kadar devam edecek, mer· 
kezlerdeki bozuk telefon makineleri ve 
santrallar da değişecektir. 

Bir amele elini makineye kaptırdı 

Büyükdere kibrit fabrikasında ça· 
lışan Nusret elini makineye kaplıra
rak kestirmiş, hastaneye kaldırılmış· 
tır. 

Şık gencin içyüzü 

T abiat bilgisi dersi hakkında 
konferans 

Erzincan Kültür Direktörü Kemal ikinci, üçüncü orta okulları ile Üskü- nunla Denizyolları, Akay, Tahlısiye 
Kaya bugün Üniversite konferans sa· dar birinci ve ikinci orta okullnrı, Os- Umum Müdürlüğü, Liman Umum Mumhane antreposo yeniden 
lonunda Istanbul ilk tedrisat muallim- küdar ve Kadıköy kız enstitüleri, Bo- Müdürlüğü, fabrika ve havuzlar idare- yaptınlacak 
lerine «tabiat bilgisi)) dersinin tedris ğaziçi lisesi iştirak edecektir. si ve bankalar gibi evvelce maaşları lstanbulda tetkikler yapan Güm• 
usulü hakkında bir konferans verecek- Deniz işleri : barerne tabi olmıyan müesseseler de rük ve lnhisarlar Vekaleti MüstefUi 
tir. Konferansa bütün öğretmenler barerne bağlanacaktır. Bu gibi mües· Adil, beraberinde Gümrükler Baş Mil 
çağırılmıştır. Trabzon açıKlarında görülen seselerde yüksek maaşla çalışan ~f ve dürü Mustafa Nuri, Liman Umum Mü 

Yeni muallim tayinleri mayın bulunamıyor müdürlerine de haremdeki hususiyet- dürü Raufi olduğu halde dün aaba!i 
Üsküdar birinci orta mektep mü· Trabzonun beş mil açığında tesa- ler tatbik olunacaktır. limandaki antrepo ve anbarları geZ' 

dür muavini Saim Turgut Adapazarı düf edilen serseri mayn liman idaresi· SümerBank müdürü Ankaraya gitti miştir. Kendisine yeniden yapılaca~ 
orta mektep müdürlüğüne, Adapazaı ı nin çıkarttığı müfrezeler tarafından a- Şehrimizdeki tetkiklerini bitiren ilaveler etrafında, an bar ve antrepola· 
orta mektep müdür muavini ve tarih ı ranmaktadır. Henüz izine tesadüf o- Sümer Bank Umum Müdürü Nurul- rın çalışma tarzları hakkında izahnt ve-
muallimi müeyyet Üsküdar birinci or- lunmadığından keyfiyelten her taraf lah Esat Ankaraya gitmiştir. rilmiştir. 
ta mektep yar direktörlüğüne ve tarih haberdar edilmiştir. Mayn'ın akıntı ile Piyasada sahte para bulunmadı Galata rıhtımındaki Mumhane an• 
muaJlimliğine tayin edilmişlerdir. · l imanlarımızdan birine düşmesinden Suriyede gümüş paralarımızın tak- treposu yıkılacak, yerine iki katlı, he{ 

Kıymetli fermanlar bulundu korkulmaktadır. lit edildiği haber alınması üzerine Da- türlü asri tcchizatı havi bir antrepo in· 
Istanbul Üniversitesi edebiyat fa· liman dairesi taşınıyor hiliye Vekaletinden bütün valiliklere şa olunacaktır. Projesi hazırlanmıştır, 

L. U b. t · ·· d · ı k b h t d"k Yakında inşaata başlanacaktır. 
kültesi Arşiv profesörü Fekete Aya- ıman mum Müdürlüğü 15 ni- :r amım gon erı ere u usus a ı . 
sofya müzesi evrak mahzeninde Selım, sandan itibaren bürolaranı Galatadaki katli davranılması bildirilmişti. lstan- ı· Antrepokiardan bir kısmı anbar ş~· 

K S ı M k R ht h w b l b 1 E . t M .. d .. ı·· w.. d :ne konaca tır. 
ve anuni üleyman, ve Deli brahım cr ez ı ım anına taşımaga aş a· u mnıye u ur ugu pıyasa a - ..... ~- - - ·--·----·--
devirferine ait kıymetli fermanlar bul- yacaktır. Taşınma işi bir mayısa kadar mevcut ve sahteltği iddia edilen bazı olunmuştur. Hisse senedi başına 12,5 
muştur. Bu evrakın tarihi kıymeti yük ikmal olunacaktır. gümüş paraları derhal sahiplerinden a- İsviçre frangı kar tediyesi kararlat• 
sek olduğu anlaşılmı~ ve Ankarada te· Bundan sonra limandaki tekmil larak darphaneye göndermektedir. mıştır. 
sis edilecek olan Arşiv müzesine gön- muameleler gümrük ve liman idarele- Simdiye kadar darphaneye gönde· Nahiye müdürlüklerine kimse 
derilmesine karar verilmiştir. rının yanyana bulunması yüzün.dcn 

1 
rilen paraların içinde taklidi -zühur et- tayin edilmiyecek 

Şehir işleri: k memiştir .. Darphanenin yaptığı tetki- 19:37 mali yılı kadrosunun hazır· 
d kat neticesinde bu paralarda ufak te- lanmasına başlandığından 15 nisan ta· 

olayca takip olunabilecek ve intaç e· 
ilebilecek tir. . 

Üsküdar Tramvay Şirketinin 
senelik toplanbsı 

Üsküdar - Kadıköy halk tramvay· 
ları şirketi senelik umumi hey'eti bu 
gün öğleden evvel şirketin merkezin· 
de toplanacaktır. 

Cihangirde in.şaat yapılacak 

Cihangirde yeniden inşaat yapı]· 
ması menedilmişti. Fakat yapılan tet
kiklerde Cihangirde hemen hemen 
boş arsa kalmadığı görülmü~tür. Esa· 
sen şehireilik mütehassısı Prust da bir 
arsaya inşaat yapılmamasına lüzum 
gösterdiğinden o saha istisna edilerek 
Cihangirin diğer arsalarında inşaat ya
pılmasına müsaade edilmiştir. 

Sütçüler uyuştular 

Beyoğlunda süt müstahsillerile mÜ· 
tavassılların arası açılmış, inek sahip· 

............................................................ 
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fek darp hataları bulunmasına rağmen rihinden itibaren Dahiliye kadrosunun 
kalp olmadıkları anlaşılmıştır. mahallerine tebliğine kadar nahıye 

Esasen taklit paralar hak ikilerin- müdürleri arasında tebeddülat yapı} .. 
den kolayca kabili tefriktir. Sahtelerin maması Dahiliye Vekaletinden vilaye
kenarlarında T. C harfleri ve tırtıBar te bildirilmiştir. 
yoktur. Çocuk Bayramı hazırlıklan başladı 
Elektrik Şirketinin yıllık toplanbsı 23 Nisan çocuk bayramı programi 

Elektrik şirketi atelade toplantısı hazırlanmıştır. B"*'ramın birinci günü 
dün saat 1 1 de Metro hanında yapıl- çocuk geçit resmi y~pılacak ve Cum· 
mıştır. Eski idare meclisinin istifası huriyet abidesine çelenk konacaktır. 
kabul edilmi~tir. Ölen sabık elektrik Bir hafta sürecek olan bayram günle
şirketi müdürü Hanses'in yerine asa- rinde çocuklar için Halkevlerinde mü· 
leten M. Dölo Druva'nın tayini tasvip samereler tertip edilecek, umumi bah· 
olunmuştur. Eski idare meclisi aza- çelerde konserler verilecektir. 
sından Etem lzzct ve M. Orlis yeni · Çocuk Esirgeme Kurumu birer gün 
den idare meclisi azalıklarına, Reşit sinemaların çocuklara tahsisi için de 
Saffet ve Sezai mürakipliklere seçil- teşebbüslerde bulunmuştur. Bu yıl ço
mişlerdir. (cuk bayramının daha parlak :>lmasına 

1936 yılı hesabatı okunarak tasvip çalışılacaktır. 
====================~~~~~~ 
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Zabıta dün Arapcamii civarında leri sütleri kendi vasıtalarüe on kuru
dola.şmakta olan Ahmet isminde şık şa sattumağa başlamışlardı. Bu iş bir 
giyinmiş bir gençten şüphelenmişf ka- hafta kadar sürdükten sonra müstah-1 
rakola çağırarak üzerinde arama yap- ı siller le mütavassıtlar uyuşmu~lardır. 
~ışt~r.d Bub~rama neticesinde gencin Müstahsiller, mütavassıtlara sütü top· 
uzerm en ır tabanca dört t •J-)0 f . 1 o . . . • saa • -· tan ıat - I 1 kuruş arasında ver-

BU AKŞAM M E L E K 'te sinemacı[ıgm en güzel filmi şerefine memleketimizde 
ilk defa olarak büyük RE S M 1 S 1 N E MA M 0 SA M ER E S 1 

ROMEO VE JULİE'f 
Sevenleı·in, sev.leıılerin, aşkı hilenlerin filmi Filmi yaratanlar: 

lıra kıymetınde bır fotagraf makinesi . .. . . 
,.

1
km t G t b b. mektedırler. Mutavassıtlar da eskısı 

~ ış ır. enç a aneayı ır otomo· . . - • 
bı.lden sa tle · G I d h ı · f gıbı ln - 16 kuruş arasında satmakta-, a rı a ata a mu te ı a· d 1 
d 1 b. d f ır ar. am arın ce ın en, otograf makine- . 
sini de Ayaspafa civarında. bir apartı· Çöplen denize müteahhit dökecek 
mandan aşırdığını itiraf etmiştir. Çöplerin mavnalarla denize dökül· 

Emniyet Müdürleri üniforma me~ işi bir müteahhide verilecektir. 
giyecekler Çöp iskelelerinin de çöplerin etrafa 

dağılmıyacak bir şekle konulmasına 
Hazirandan itibaren Emniyet şube karar verilmiştir. 

müdürleri de vazifeleri başında ve me· ------·------ .._ 
rasimde üniforma giyeceklerdir. Mü- tiva etmektedir. 
diirl~rin elbiseleri merkez ve emniyet Müdiirlere hazİrana kadar ünifor
memurlarının üniformalarma benze- ma yaptırmaları için elbise bedeli ve
mekte ise de daha başka işaretleri ih- rilecektir. 

NORMA SHEARER • LESLIE HOVARD ·JOHN BARRYMORE 
Dlkıcat: Bu akşamki mosarnere için loca kıılmamıştır. BOtUn koltuklar aynı fiyatta ve numıırnlıdır. Birmci 

ve ikinci rnevl<ilcr satılmıyncaktır. Mnştcrilerimize hoş b,r vakit geçirtmek Için snat 8 30 ctan film başlayıııcaya 
kadar ve Aııtrakta CAZBAND ve DANS olac:ıitJ gibi çelonlernı sineması da ftlınacAkbr: 

Y ALNIZ BU AKŞ~MKI MÜSAMERE IÇiN SM O KING veya FRAK MECBURIDIR. 

, 
Bu sabah saat 10 dan Itibaren GlŞ.E ~ıçık bulundurulacaktır. Teleron : 40868 

TelefonJa kapatılan biletierin saat yediye kadar aldınlması nca olunur. 

Muazzam Fransızca söperfüm 

Pek yakmda 
•• 

TURK'te 

ŞEHiRLER ALEV iÇiNDE 
Reji: TURJ.ANSKl - Artistler: GEORG RIGAUD GABRIEL 

GABRlO - JOSEL1N GAEL • SUZl VERNON ve MAXUDİAN 

'-------------------------~--------------------~--~~ -



Adana da 
çiftçileri 

yağmursuzluk küçük 
düşündürrneğe başladı 

Trakyadaki mimari anıtlarımız 
tamir ettiriliyor 

,.. 
1 

Edirne (Hususi) - Edirnedeki ta -ı 
rihi bc:destanın tamire ihtlyc.ıcı olan 

yerlerini tetkik etmek ve (Havsa) da
ki Mimar Sinanın eseri olan Sokullu 

Mehmet Paşa camiinin keı:ıfini yapmak 
üzere İstanbul vakıflar müdürlüğü mi
marı Süreyya Edirneye gelmiş ve u -
mumi müfettiş General Kfızım Dirik -

le temas ederek Edirne, Havza, Kırk· 
lareli, Babaeski ve Lüleburgazdaki mi
mari anıtlarımızda yapılacak tamirler 
hakkında direktif almışt1r. 

Mimar Süreyya, vakıflar müdiirii. E
sat ve müfettişlik mimarı Mazhar Al • 
tanla bedest.anı ve Edirnede tamir e -

Adan::ıda belediye bahçesi dilecek olan !büyük mimari anıtları -

Adana (Hususi) - 38 gündenberi olmak üzere teşekkül eden iki hars nuzı te1kik elinişler ve ayrıca umumi 
C!evam eden yağmursuzluk yüzünden komitesi kendilerine tahsis e<iilen C. müfettişliğin lüzum gösterdiği ve tu
arpa ve buğday mahsulleri neşvünema H. Partisi bina~ında toplanmakta, bil- rizm bakımından Avrupa - İstanbuı 
bulamamaktadır. Bu yağmursuzluk h;ssa Eti Türkleri arasında Türk dili- yolunun ilk merhalcsi olmak itibarile ı 
de

vam ettı"gW ı" takdirde mahsul malı _ . h k d k Edirnede modern bir evlmf oteli in~ası Edirnede mimari kıymetlerden ve Sinanın eserlerinden Ali Pnşa çarsıs1 
nı ve arsını yayma ta evam etme - haikk d . 1 · d ı·~· 00 · t k da b d • 

volmak tehlikesinde bulunuyor. Bu . ) ş· d" kad .1 .1.: ! ·::1 a etut cr:'nı yapmışlar ır. ıgı emmıye arşısın ura a se - mıştır. Hamam ise umumi müfettiş 
tedır e~. .ı.m ıye ar ar~pça ı c ~a~ 1\limar Süreyya vakıflar müdürü E- nelerdenberı harap bir halde bulunan General Kazun Dirik tarafından eski 

vaziyet bilhassa küçük çifcileri hayli - rışık bır turkçe konuşan bır kısım Etı sat ve mimar Mazbar Altanla berabE-r ve kasabanın bir ineisi olan Mimar Si- eserler kurumu tahsisatından tamir 
ce düşündürmektedir. Kışın bol mik - Türkleri de türkçeden başka hiç bir 1 Ha\·za ve Babaeskiye gidecek ve H:ıv- nan anıdının canlandırılması Havzaya ettirilmiştir. 
darda yağan y~murlardan ve selden dil konuşmamıya başlamışlardır. zadakı Mimar Sinanın eseri olan So - ayrıca bir kıyınet ve zeynet vermiş o - Kırklareli fati:hi Gazi Mihal oğulla-
sonra yağmurların bu ay içinde de de- Göçmenlerin vaziyeti iyi kullu Mehmet Paşa ve B:ıbaeskideki lacaktır. rından Hızır Beyin H. ( 785) de inşa 
vam ed•,.eği endişeslie pamuklnrını e· Kazalarımızda yerleştirilmiş olan Semiz Ali paşa camilerinin keşiflerini 1 Cami, hamam ve kervansaraydan ettirdiği camiin yıkık minaresinin es. 
kemiyenler de önceden tedarik ettik - göçmenlerin sıhhi durumlarını incele· tanzim cdec~ktır. t i}>aret olan bu mimari manzumeden ki tarzının ayni şekilde inşasına ve Lü-

Jerı· pamuk tohumlarını ekm-ı_te de - · Havzanın Istanbul, Fi!irn~ asf<ılt şo-, kcrvansarav Balkan harbi esnasında leburgazdaki koca Sinanın yüce eser. 
eK mekte o1an vilayetimiz Sıhhat ve Içti· "' -

\
'"m ed"ıyQrlar. sesı üz~rinde bulunması v~ bu sene- ka- tahribata uğramı~ ve yalnız çok san"at- lerinden 'biri olan Sokullu Mehmet Pa· 
" mai Muavenet Müdürü Dr. ı iüsnü h ı 

ı 
za a ine getirilmesi yilzUnden ke>shet-, karane olan muhte~em !bir methali kal· ~a camiinin tamirine başlanmıştır. 

Hars komiteleri çalıtıyorlar Muhittin ~ehrimize dönmüştür. Cöç - =-
Şehrimizde biri vilayet diğeri kaza menlerin sıhhi durumlan yerindedir. l.Jiiğiin hazırlantrken 1 s· d k d b. 
Nişan tallmi yaparke;· Yarın altı yerde Hamıafa damadım ıga a ISa zaman a lf 

!!1ı!d:~,!:6~1~~dü ~:~s!ü!~7t:~~ri ~~,::~:~~:;im,:~:::~~= çok işler başarıldı 
Lüleburgaz (Husu~i) - 15-16 yaııı- K""l .. E k l - l ·ı· karacaveran köyünde kız kaçırma yü 

T u tur ..,a an ıgının atı vı ayette .. . . . . . . 
- k · Id ~ k"" E~ zunden fecı bır cmayet ışlenmıştır. Bu 

larında dört ar -
kadaş ellerine ge 
çirdikleri bir çif· 
te ile bağlar ci .. 
varında \)apka • 
larına nişan ata -
rak eğlenirler -
ken bunlardan 
on beş yaşındaki 
Hiiseyin oğlu Ra Kaza ile arkada~ıtıı 
sim şap ka ı nı öldüren İsmail 
hedefe koymuş, fakat daha şap
kanın yanından ayrılmadan arkadaşı 
on altı yaşında Veli oğlu lsmailin elin
deki çifte birdenbire patlamıştır. Me
safe yakın olduğundan saçmalar Ra -
sirnin göğsüne isabet etmiş. Aldığı de
rin yaraların tesiri ile Hüseyin oğlu 
H.asim hemen ölmüştür. Zabıta vak'a
ya vnziyet etmiştir. ------

Kendine inhisar memuru 
süsü veren nalbant 

açmaga arar Yermış o ugu oy ·gıt· ı .. . · . . 
k 

-1 d "t"b f l koyden Mahmutla kardesı 1 maıl bır 
men urs arı yarın an ı ı aren aa ı- .. . . .. · . _ 

kı d
. K 1 K Ed" akşam uzerı aynı koyden Sakır oglu 

yete geçece er ır. urs ar ars, ır- . . • 

E 
· EIA · ·ı· 1 ·ı L" 1 Hasanın evını basarak kızını kaçırı· ne, rzıncan, azız vı ayet (':Tl e ı:-~s- • 

k
. h" · l_ı "d" M 1 d" k"" ı yorlar. Hasan bır taraftan zabıtayı ha-
ıse ırın -ıamı ıye, a ımu ıye ·oy- b . . 

ı '. d 1 k K 1 d h''() crdar edıyor bır taraftan da kızını ka-
erırı e açı a.ca tır. urs ar a ,).ı ça· 1 k -

d 
.. k }O() ··~ t •ı(' çıranların ar ·asında dolasmaga ba-lı-

vuş ers gorece , o ogre men ve _ ı ı . k .. · . . · 
·· f · ı kt yor Bır aç gun sonra her ıkı taraf da 

muKettış kça ışaca ı~d· . S anlasıvorlar. :\lahmut ve köyün muh- ·~~~~~~ 
ars ursunun ı aresıne anısun ' 1 • k b · ~"""l'ı.'J;ı 

··f · ı · d Al" Ed" l . tan Neş et asa aya inerek evlenme r~~ mu ettış erın en ı, ırneye zmır l . . . .. . . . 
··f · 1 · d F "t E · k 1 muame esı ıçın luzumlu ışlerın ıkına-mu ettış erın en erı , rzıncan ·ur· . 

A k d N · t E 1 • h. . llile meşgul oluyorlar ve geç vakıt ka-
suna n ara an eJa . -~itışe ırın I .. . 
H "d" k A k .. f . ı 

1
sabadan ayrı ıyorlar. Koye on dakıka-

. admı ı}B"e ursun~·t hn ard~ mukettış e- lık bir mesafedeki korudan geçerler· ı 
rın en ayram, lv a mu ıye ·ursuna .. 

ı b ı .. f tt" ı . d s··. ken yollarının uzerinde bir karaltı be-, .6ıganm pazar kurulan 
stan u n1u e ı~ erın en uıeynıan . . B .. .. ··~ .. 

Ed
. E . A k .. f . ! . hrıyor. u, uyuşmus gorundugu hal- Biga (Hususi) - Burada kısa za • 
ıp, · rzıncana n ara mu ettış erın· · 

den Nejat tayin edilmişlerdir. ı de M.Junudu bir türlü affedem1yen manda bir çok işler başarılmı~tır. Bi -

----------------------.-.~· 

günlerden birinde görünü!iii 

muştur. Bir de fidanlık sulama havuzu 
yaptırılmıştır. Dimetokada bir mezb · 
ha, üçer dershaneli iki köy mektebi in· 
şa olunmuştur. Çarşaflar, peçt"ler, ka 
fesler kaldırılmıştır. 

Yabancı dil konu:,;ulınası, brığlar a
rasındaki binlerce metre tuli.indeki ça
lı avlular, kağıt oyunları yasak edi! -
miş, şehre tatlı su getirilmiştir. Köy -
lere fenni arı kovanları verilmiştir. 
Bütün köy evlerine beyaz badana çe

kilmiştir. Şehir halkına 500 dönüm 
meccani bağ yeri verilmiştir. 

Bunlardan başka her kmsa :~ ilk kızın babası Hasandır. Iki arkadaşın l ga - Çanpazarköy şosesi sağlam bir şe· 
tedrisat müfettişi verilmiştir. Kursla· 

1 
i.izerine e~indeki silahını boşaltıyor.ı kilde tamir edilmiş,. köyden köye gi -

rın her birine Türkçe, hayat bilgisi, Mahmut ılk kurşunıa olduğu yere yı- den yolların başına ışaret levhaları ko

ziraat bilgisi dersıeri~i göstermek iize- ı kılıyor. :akat muhtar ~e!'et aldığı ya- nu.~m~ş .. dört jan~~rma karakol~ i~~a 
re :m öğretmen tayın edilmiştir. Bu raya ragmen kaçmak ıstıyor. 1 lasan edılmı~tır. Muhtelıf mıntakalara koy 
hesaba göre altı kursta 1 XO öğretmen 1 arkasından bir kurşun dahrı yetiştiri- katibieri ve telefoncular tayin olun -
çalışacaktır. Kurslar 1 nisan günii vila· yor. (Vuruldum) ses1eri iizerine vak- muştur, köy bürosu vücuda getirilmi-? 
yetlı ~de merasimle açılacak ve tedri::;a· a mahallinden uzaklaşıyor. şehit Harndi beyin mezarı ycıptıı-ılmı~. 
ta L_;flayacaklaıdır. Haberdar edilen miiddeiumuıni der şehirde yeni pazar yeri açılmış, yangın 
hy~;ak· ~~~~kiİ~ -~~hk~;~~·~· ~;.;ı;ıiş-: hal cinayetin işlend;ği yere yetişiyor. !yerlerin.~ i~ar için_ halk~ ~ereste dağı
tir. Bu adamın şuursuzca hareketi es- Ve zabıta da katilin kaçmaması için tılmış, uç ornek fıdanlıgı ıhdas olun -

met adında bir nalbandın vaziyetini nasında köylüden bir şey alıp aımadı- çok sıkı tedbirler alıyor. Bunu hisse- ·-=== KÜÇÜK MEMLEKET HABERLERI ~==-
haber alan nahiye müdürü Mustafa ğı ve köylülere bir guna zarar yapıp den katil kaçmanın faydasızlığını an- ; 

Muş (Hususi) ---- Kendisin~ lnhi 
sar t~kib memuru süsü vererek Azak
pur nahiyesi dahilinde köyleri dola -
~an ve köyden köye köylü ve..-.aitinden 
istifade ederek giden Erzurumlu Meh· 

derhal bu adamı takib etmiş ve yaka-l yapmadığı tahkik edilmektedir. !Iıyarak ertesi sabah teslim oluyor. İpsa~da iki yıl dönümü ltir ararl:ı 
lwtıulandı 

-Oğlunu müesscsemize 
tahsildar diye alacağız a
ma Hasan Bey .. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor KI : 

... Bu i§ biraz güçtür .. Sa 
lbahtan ak~ama kadar elin
de çanta .. . 

... Kapı kapı dolaşıp para 
tahsil edecek.. Bu işte kabi 
liyeti var mı? .. 

İpsn.la (Hususi\ - Aynı güne t~~:ıdur e -
den Çanakkale zaferinin 22 nci \"C köy knl
kıııına programının 12 nci yıl donürnü İpsa
la lle nahlye ve köyleı:lnde pek parlak bir 
surette kutıulrınmış, Arif Kayınt•r ve dlş 

doktoru Ahmet Hnmdl birer konferans ver
mişlerdir. 

ipsalada Kızılay toplant,sı 

İpsala (Hususn - Kızılay mufC'ttişi Etem 
spor kuliıbu binasında Kızılay ha~kın :la 
güzel bir konferans vermiştir Toplantıy 

elliden fazla halk ve memur iş In k etml~. 

hepsi de KtZllaya aza yazılarak tnahhu • 
datt.a bulunmuşlardır. 
İdare heyeti seçimi de yapılı ıış. relslı~e 

hfıkim Fcyzi Kutman. ikinci relsliGe huku -
met doktoru Fuad Türkmen, muh:ısclwclli

Hasan Bey - Var mı da ğe ve veznedarlı~a tüccardan Recc-:h Yuk -
söz mü azizim.. On sene ~ı. kiitibliğe All Os~ıın. mürakı.:ı -.·e faal 
içinde bend t I" k b . k ı azalıklo.ı-a da şube reısl Behcet. beledirl! re-

e me e 1 ll a • isi Ahmet Kuzu, öjtretmeıı Enver Öıalp ve 
madı! ebe Melek seçilmlşlerdlr. 

Gazipaşa nabiyesi müdürliıf:ü 

Gazipaşa CAlanyada nahiye merı.:ezl 

dir - HususH - Antalyanın K"mer nahıyt 
ınüdürl" Faik nahiyemtz müdürlüf;üne te. • 
yi n edilmiş Ur. 

Muğ'lada mü arnere 
Muğla (Hususi) - Vnll Recai Oüreli"nln 

himayesinde munllimler tarnCından Halk -
evl sosyal yardım şubest namın:ı. ,.e fakir 
talebeler menfaatine bir musanıeı·e verU -
miştir. Köy ~retmenı plyesl temsil edU -
ınlş. s!irler soylenmlş, zcybek oynanmıjit.ır. 

Temsil ve oyunlnrdn muvaffak cl•ınmu.ş -
tur. 

Arapkir belediye rr.lsl Ank:ır:ı,..,ı tltti 

Arapkir beledive reısl N3Z1m Pazıllıo"'lu 

bir ay mezuniyet alarak Anknr:ıya hııreıret 
etınlştir. Yerine Kadir Akk ya vekalet et • 
mektedlr. 

Arapkinle ikiL doğum 

Arapkirin Bcrenge mnhn.lleslnden AU us
tnımı eşi bir kaç gün evvel ikiz erkek çocuk 
do~urmuştur. Çocukların ve ımneslnln sıb
hati iyidir. 



6 Sayfa 

Kara Alinin cezası 
18 buçuk seneye indirildi 

Gebze, Darıca ve havalisinde müte· 
gallibe vaziyeti alarak, hoşuna gitme· 
yen kimseleri adamları vaıııtasile öl
dürttüğü bahis mevzuu olan zengin 
çiftlik kahyası Dırarnalı Kua Alinin, 
bundan yedi sene önce, Istanbul ağır 
ceza hakyerinde yapılan duruşmasın· 

da, iki kişiyi adamları vasıtasile öl· 
dürttüğü sabit olmuş, idamına, ancak, 

bazı cezayı değiştirici sebepler görülc· 

rek, asılacak yerde otuz sene ağır hap· 
se konulmasına karar verilmişti. 

Sabit olan iki suçtan biri şuydu: 
Kara Ali, kendisite menfaatleri zıd gi· 

den mahallin eşrafından Idrisi yok e~ 

nüyor, boynunu büküyor, <<neye yara· 
rar} Ben hastayım. Hem masum um, 
hem de hasta .. Ben, ölüyorum 1» diyor· 
du. 

Damadını yaralıyan 
kaynana 

mahkum oldu 
Fe nerde damadı Ömer Seyfi yi öl· 

dürrnek kastile başından balta ile ya
raladığı iddia olunan kaynan<lsı Saffet 
hakkında, ağır ceza, dün kararını bil· 
dirmiştir. 

Saffet, baltayı kendisinin indirme· 
diğini, dışarıdan gelen ve hadiseyi mü 
tealup kaçan meçhul bir adamın bu 
işi yaptığını .müdafaa yolunda ortaya 
atıyordu. 

Hey' et, bu müdafaayı reddetmiş, 

meği düşünmüş, evinin etrafına göz· 

cüler dikmiş, Hasan isminde bir çoban 
da gidip kurulan pusuyu Idrise anlat· 
mış. Planı bu suretle suya düşen Kara 
Ali, yeğeni Halil ismindeki gençle a· 

damlarından Kara Ahmedi, çoban Ha· 
öldürmek kastını da varid görmemiş 

sanı öldürrneğe memur etmiş, Gönde· ve Saffeti, «Mühlik mevzie iki defa 
re denilen yerde, ağaç arasında bal bu- vurmak suretile>> yaralamaktan bir sc· 
lunduğu uydurularak, payiaşılmak va· ne., dört ay, on gün hapis kararile ce· 
dile kandırılan çoban Hasan, yolda ar· zalandırmı9tır. Ayrıca, damadına 200 
kada kalan Kara Ahmedin ve sonra da lira manevi tazminat ödemesi de karar 
Halilin sıklığı kurşunlarla kanlar içe-· altına alınmıştır. 
risinde yere serilmiş. ----

~bit olan ~iğe~ auç ~~· tudur: 1~- Zorla gönUI almak istemenin sonu 
metın Ahmet ısmınde bırı, Kara Alı· T ka ıda Ulviyenin evine gire· 

• w • H rı ·· k op p 
nın yegenı a ı e goz oymuş, teca- rek, kendisine tecavüze davranmak· 
vüz etmiş. Kara Ali de, öc almak mak· tan ağır cezada duruşmaları yapılan 
aadile, bu işe gene Ahmedi memur e· Sadettin, Salahattin, Şükrü, Hüseyin 
derek, talimatı üzere Ahmet, yol ke- haklarındaki karar, dün açık celsede 
narındaki bir anbarın penceresine tü· bildirilmiştir. 

fek dayamış, pusu kurmuf. Uzaktan Sadettinin, rızası hilafına gecele· 
lametin Ahmet, yanında İbrahim isim· . uı . . . . d•w• b•t ı r b· k d ·ı .. .. .. K Ah yın vıyenın ev ın e gır ıgı sa ı o -

ı ır ar a aşı. e gorunmuş. ara • muş, bu sebepten altı ay hapis cezası 
met, ~teş etmış. Fakat .. ç~an k~rşu~, yemiştir. Tecavüze davranmaktan be
lbrahıme rastlamış. Öldurulmek ıstenı· raet etmiştir. 
len, kurtulmuş, öteki kurban gitmiş. • 

Bu iki cinayeti işlemekte Kara A· 
liye vasata olan Kara Ahmet, vak'aları 

bütün lafsilatile apaçık itiraf ediyor• 
du. Kendisi, yirmi iki sene~e mah· 

kum olmuştu. Geçenlerde de Oaküdar 
tev1dfhanesinde bir para meselesinden 
başka bir mevkufla kavga sırasında, 
öldürülmüştür. 

Kara Alinin yeğeni Halil, yaşının 
küçüklüğü dolayısile üç seneyle yakayı 

kurtarıp, müddetini ikmal etnıi~ ve sa· 
lıverilmiş bulunuyor. 

Davada Kara Alinin başka bazı a
damları da suçlu yerindeydi. Fakat, 

Salahattin, Şükrü ile Hüseyinin de 
eve yalnız Sadettini dışarıya çıkarmak 
üzere girdikleri neticesine varılmış, on· 
lar hakkında da beraet kararı verilmiş· 

tir. 

lsvlçrede bir 
Alman casusa 
Tevkif edildl 
Bern, 30 (A.A.) - Bale şehri emni· 

yeti umumiye memurları Ravenburg· 
Wurtemberg'de faaliyette bulunan bir 
Alman casusluk merkezi hesabına Fran 
sa aleyhinde birkaç aydanberi casusluk 

onlar hakkında beraet kararı verilmiş· yapan 24 yaşında bir memuru tevkif et 
ti. mişlerdir. 

Casusu, Alzas ve Fransız · İsviçre hu 
Kararın, yalnız Kara Aliye ait kıs· dudu civarındaki Fransız askeri tayya-

mı bozulmuş olarak yapıla~ . son du- .re karargahıarı hakkında maltınıat top 
ruşma sonunda., Kara Alının cezası, lamakta idi. Bu adamın ayni zanıandn 
dün otuz seneden on sekiz sene altı a· Dubendorf'daki İsviçrenin arkeri ha· 
ya indirilmiştir. \"a üsleri hakkında da maliimal verdiği 

Fakat, o bunu da azımsamı~ gorü· zannedilmektedir. 

, tÖNÜL iSLERi . 
Dört yıl süren bir 
Uenç aşkının sonu 
Bir genç okuyucum, (Bedia-Y.) 

diyor ki: 
cTahsilim esnasında tanıştığım bir 

gençle dört senedir sevi§!yoruz. Fa • 
kat şu son bir kaç ay içinde bana 
karşı olan alakasının gittikçe azal -
makta olduğunu hissediyorum. Hal
buki bu müddet zarfmda sevgisini 
öldürecek hiç 'bir hareket yapma • 
dım, bana bir fikiı verir misiniz?• 

* Bu genç okuyucum bilmiyor. Ken· 
disinin kanaatine rağmen o genci 
soğutmak için yapılacak en büyük 
teYi istemiyerek yapmıştır. Yani bu 

gençle dört sene hiç bir neticeye var. 
madan konuşmakta devam etmiştir, 
demek istiyorum. Sonra sevdiğini 
tahsil hayatı esnasında tanırlığına 
göre, o da talebe olacaktır. Mektep 
sırasında ise gaye yuva kurmak de· 
ğildir. Her şeyden önce hayatı yap· 
malı. Bu müddet zarfında düşüncesi 
dar ve kontrolu gevşek gençte aşk 
nihayet bir zaman geçirmektir. Fa -
kat bizi alakadar eden mesclede a -
lakadarların ikisi de tahsil hayatını 
geçirmiş olabilirler. Şimdi yapıla -
cak şey genç kızın da biraz çekin -
gen davranması, karşısındakinde 

merak ve arzu uyandırmıya çalış · 
masıdır. TEYZE 

SON POST~ 

Sayfiye mevsimi 
yaklaştıkça 

Büyük bay - Eh artık yaz geldi de
mektir. Kendimize Bağazda bir ev tut· 
malıyız. 

Büyük bayan - Ben doğrusu Bo • 
ğazdan noşlanmıyorum. Şöyle Bestan
eıda filan mükemmel. 

Bayan - Olmaz olmaz; Moda var -
ken Bestaneıda oturulmaz. 

Bay - Bana kalırsa Caddebostanı 
hepsinden muvafıktır. 

Küçük bayan - Büyükada durur -
ken ne o olur, ne de ötekHer. 

Küçük bay - Ben Kilyastan başka 

yeri istemem. 
Büyük lbay - Bizim hani biraderirı 

tanıdığı Hüsameddinler vardı. Bizde 
tanımıştık İyi insanlar, onlar Boğaza 
gidecekler. 

Büyük bayan - Bayan Naciye var 
ya.. Onlar da Bostancıya gitmiye ka· 
rar vermişler. 

Bayan - Nedalar da Modada köşk 
tutmuşlar. 

Bay - Bizim Hüsameddınin Cadde· 
bostanında kendi evi var. Her sene o • 
raya gider. 

Küçük bayan - Arkadaşım İnci de 
hani evve!ki gün bize gelmişt:. Bü • 
yükadada denize kar~ı bir ev bulmuş· 
lar .. Görme diyor. 

Küçük bay- Bizim klüpteki Nec • 
minin evi Kilyosta zaten .. 

Sustular, düşündüler. 
Dadı cesaret aldı. 
- Ben de söyliyeyim mi'? 
- Söyle dadı. 
- Herkesin istediği olsa. 
- Nasıl olur dadı. Altı yerde, altı t3-

ne ev tutamayız ya? 
-Altı tane ev tutmıya ne hacet, bu n· 

ların her birine birer defa gider, on 
beşer gün misafir kalırız. Ya?. da ge -
çer. 

- Ne iyi söyledin dadı. 
- Aferin sana dadı. 
- Yaşa dadı. . 
- Bu fikir mükemmel. 

* Adaya, Modaya, Suadiyeye, Bostan· 
cıya, Boğaza. Yeşilköye, ~uraya, bura
ya gidecek okuyucularım.. Bu yazıya 
dikkat edin. Bugünlerde açıkgözlerin 

evlerinde böyle konuşmalar oluyor. B'.l 
tarzda kararlar veriliyor. Beni dınler
seniz, sakın gideceğiniz yerı, gittiğini7. 
yeri, eşinize dostunuza haber vernıe
yiniz .. 

Ayağınızı denk alın, dilinizi tutun. 
Kendi dilinizle düşeceğiniz derde ne 
bülbül düşer, ne de dudii güf!ar. 

Çocuk elbiseleri 

Sağda - Krem üzerine kırmızı be· 
nekli yünlüden elbise. 7-8 yaşlarında· 
ki çocuklar içindir. Ön ve arkada roba 
ve robanın altmda pliler var. Arka ro
ha düğmelidir. 

Solda - Ekose kumaştan ı 0.12 yaş
larındaki çocuklar için şık bir elbise. 
Bütün ön açık olduğu için giyilmesi 
pek rahattır. Arkası ortadan dikişli ve 
roba1ıdır. 

-----
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Ingilierede Lik Maçları 
.--------------~--· * ·----------------~ Arsenal, Stok Siti ile berabere kaldı, Sanderiand 

ve Aston Villada rakiplerini ma lup ettiler 
Bir Mayısta nihayetlenmesi usulden 

olan İngiltere lik maçları vaktinde ye· 
tiştirilmek için hafta araları da maç ya 
pılmağa başlandı. 

Otuz ~inci hafta oyunları, likin 
sonlarına yaklaşıldığı için her stadda 
ayrı ayrı kalabalık toplarrııştır. 

Bugüne kadar yapılan maçlarda ka
zanılan puvanları muhafazay:ı çalışan 
takırnlarla, üç beş sayı geride kalmış 
olan takımlar likteki yerleri için hayli 
çekişmeğe 'başlamış bulunmaktadırlar. 

Stok Siti Arsenal 
o o 

İıigiltere likinde on 'beşinci vaziyette 
olan Stok Siti takımiyle Arsenalin yap 
tığı bu maç iki tarafın sayı için sarfet· 
tiği gayretiere rağmen sıfır sıfıra bit
miştir. 
İkinci haftayımda Arsenalın merkez 

muhacimi Drak sakatlanmı§, buna rağ
men çok kuvveetli hücurnlar yapan 
Arsenal karşısında altı oyuncuyu mü
dafaaya çeken Stok takımı mağlfıbiyet 
ten kurtulmuştur. 

Bu maçta 65,000 seyirci bulunmuş
tur. Arsenal iki puvan farkl:ı likte en 
başta dır. 

CheJsea 
3 

Ch:ırlton 
o Arweaalıa ••t içi havada VUnıJ Için Jıçırarkell 

-····-···· Haftalardan beri lik !iderliğini ya -
pan Charlton takımıbumaçın ilk dev· /zmit/i atietierin 
resini ı - O mağliip bitirmiştir. İkinci 
devrede iki gol daha yiyen Charlton muva-1-lakiyeti 
3 • O mağlfıp olmuştur. J J 1 

Charlton likte ikinci, Chelsea onun- ------ * * .. -----~ 
cu vaziyettedir. Memleketin tanınmıt mukavemet-

Bu maçta 65,000 seyirci bulunmu~· cilerini geride bırakan genç at-
tur. lt>tler iatikbalde bize büyiik şeyler 

Sanderiand Wolves vAdediyorlar 
6 2 

İngilterenin lik şampiyonu Sander· 
land birinci devrede altı gol yapmış ve 
iki gol yemiştir. Kırk beş dakikada se
kiz gol yapmış olan iki takım, ikinci 
devrede bir tek sayı yapamamışlardır. 

Sanderiand likte sekizinci, '"''olves 
dokuzuncu vaziyettedir. Bu maçta 30 
bin kişi bulunmuştur. 

Aston ViiJa Newcastle 
2 o 

İki ezeli rakip takımlar arasındaki 
bu müsabaka haftanın en hırçın oyunu 
olarak geçmiştir. Devre ı - O Aston Vii
lanın lehine bitmiş, ikincı devre As -
ton takımı bir sayı daha yaparak maçı 
kazanmıştır. Bu maçta 48000 kişi ha
zır bulunmuştur. 

Galatasaraym yeni antrenör U 
Galatasaray spor klübii Macaristan

dan yeni bir antrenör getirtınektedir. 
Kıymetli bir antrenör olduğu söyle

nen Zabo yakında şehrimize gelecek
tir. 

Devrekle güreş ve 
At hoşusa yapılacak 

Devrekte Kızılay Kurumu menfaa· 
tine 2 mayısta yapılmak üzere büyük 
bir at koşusu ve pehlivan güreşleri ter
tib edilmiştir. Koşular tay ko~usu, 
halk koşusu ve tahammül koşusu o • 
larak 3 kısma ayrılmıştır. Tay koşusu· 
na süd dişleri mevcud yerli yarım kan 
arab dişi ve erkek taylar girecek ve 
1200 metre koşacaklardır. Bunlardan 
birinciye :30, ikinciye 1 O lira ·kramiye 
verilecektir. Halk koşusunda bil'u • 
mum yerli atlar koşacaklardır. Birin • 
ciye 40, ikinciye 20 lira verilecektir. 

Tahammül koşusunda dört yaşın · 
da ve daha yukarı yerli ve yarım kan 
arP,h atları 3600 metre koşacaklardır. 
Birinciye 120, ikinciye 40 lira müka
fat verilecektir. 

Güreşler de baş, başaltı, orta ve a • 
yak olmak üzere dört kısma ayrılmış -
tıı:. Baş ın galibine 100, başaltının ga
libine 50, ortaya 20, ayağa 10 lira mü· 
kafat verilecektir. Başa göreşenler Tür 
kiyede tanınmış baş güreşcilerden ola· 
caklardır. 

Küçük çapta bir Finlandiya timine 
benziyen İzmit Akyeşil klübünün at • 
!etleri· Ankarada yapılan Türkiye Kros 
şampiyonasında bir kere daha gözümtl 
ze ilişmiş oldular .. 

Altı bin metrelik 'bir mesafe üzerin. 
de her türlü müşkülatı yenerek yarı§ın 
son metrelerini bitirmek üzere slada 
bütün atletlerden evvel giren İzmitU 
İbrahim, stadın giriş kapısında küçük 
bir dikkatsizlik yüzünden üç beş met• 
relik bir yol kaybettikten sonra kazan 
dığı dereceyi son elli metre içinde elin• 
den kaçırdı. Altı bin metreyi kateilik• 
ten sonra son elli metre içinde yarış 
kaybedilir mi? diye bitkin bir hale ge 
len atıeti hem teşvik, hem de tenkit 
edenler, yorgunluktan o hale gelen at .. 
lcte metre başına altı bin dolar bile ver 
seler gene o temponun b:r adımını bi· 
le değiştiremezler. 

Otuzdan fazla atıeti peşine takan ve 
onları tam altı bine metrelik yolun son 
metrelerine kadar sürükleyen İzmitli 
İbrahim, atletizmin icap ettirdiği pist 
tecrübelerine sahip olsaydı, o günkü 
yarışiyle mağlup değil, muhakkak ga· 
lip gelirdi. 

Memleketin en çok tanınmış ınuka• 
vemetçileri olan Rıza Maksudu, Rec~ 
bi, Galibi, geride bırakarak daha mev• 
sim başında yapılan ciddi bir yarış es
nasında muvaffakıyet göstermek sure
tile nazarı dikkati eelbeden muhafız gü 
cünden İsmail ve İzmit Akyeşil kli.i • 
bünden İbrahimi burada •,akdirle ya• 
detmek lazımdır. 
Koşlukları uzun mesafe üzerinde en 

küçük bir taktik bilmiyen, bu mü~kül 
mesafenin idrnanını ıt•yikiyle yapamı· 
yan bu atletler ciddi bir mesaider. son 
ra elbette bugünkü derecelerinin üstün 
de iş göreceklerdir. 

Atletizm federasyonunun hazırladı • 
ğı senelik kır koşusu, nazarlarımızı şöh 

retli atletlerden ziyade köşede, bucak· 
ta olan atletler üzerine çevirmcrn:zin 
lazım olduğunu bize işaret etmiş oldu. 

Yeni mevsim içinde yer yer yapıla
cak atletizm müsabakaları bize daha 
birçok şampiyonları tamtaeağı için o 
günleri heyecanla bekliyoruz. 

Ömer Besiın 
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Si e ma 
Amerika sinemacılığı 
varlığını bir Macar 

köylüsüne borçludur! 

KÖY RÖPORT AJLARI: 

Köyde bayram 
havası esiyor : 
aşık gelmiş ! 

Seksen 
ihtifal 

yaşında bir 
müptelisı 

Yazan : Cevdet Yakup 
Köyde bayram havası vardı; köy ne

§eli 'bir cünbüşle yer yer, sağanakla~ı • 
yordu. 

Mütekait Saray hademesi, hemşerisi Mimar Sinanın 
ihtifalinden sonra büyük adamlan tanımak merakına 

düşmüş, "Bütün ihtifallerin defterini tutuyor ve gü~ün
de merasim yerinde mutlaka hazır bulunuyorum, dıyor 

-Ne var, acaba?. Yazan: Nacl 8adullah 
Modern sanayiin her bir kısmı bir 

tek adam tarafından tesis edilmiştir 
denilebilir. Mesela otomobil sanayiinin 
başında Ford vardır. Petrolun: Rok .. 
feller ve Deterling, çeliğin: Carnegie, 
'.flhyssen, Krupp, kömürün: Hugo Stin· 
nes, va . ·culuğun: Ballin, deıniryolla. 
rının: John Dierpont Morgan, pamu -
ğun: Asquit'h, elektriğin: Lrewnstein, 
filmin: Castman. 

Diye sorduk. Ben, bizde yapılan ihtifallerin bazı· 
- Aşık gelmiş. }arına gönül rızasile, bazılarına da mes· 
Dediler. · lek iktizası giderim. Ona, bulunduğum 
cAşı.k gelmiş• deyince, biz!m İzmi • ihtifallerin ılıemen hepsinde rastgel • 

tin ünler aşığı Memo sandık. Meğerse dim. Tarihe karışan eski köprü tahsil
gelen aşık cHak aşığı• imiş.. darlarının meşhur, cepsiz gömlekleri • 

Tahir ile Zühreden dem vuran, Ar- ne benziyen haki, ince hırkasını, yaz 
zu ile Kanberi dile getiren, Aslısi için kış sırtından eksik etmez. Bembeyaz 
32 dişini söktüren aşıkların soyundan.. sakalları, ak bir oğlak tüyleri gibi par· 

Amerika ve İngilterede bu gibi a -
damlara: cself·made men• denilmek • 
tedir. Koca Amerikanın sinemn sana. 
yiinin başında da: Adolph Zukor bu -
lunmaktadır. Bilamübalağa debilebilir 
ki ıt>u adam olmasaydı Amerikan sine· 
macılığından da eser bulunmıyacak 
idi... 

Elinde kırık bir saz, dilinde niyaz, laktır. Beyaz pembe cildinin, ak saka
gönlünde eyan \'ardı. Yeşile çalan Jile tezat t~kil eden kırışıksızlığına, ve 1 
gözlerinde sevda denilen şeyin hüzün.' birer kopça kadar ufak gözlerinin ma· 
lü panltıları titreşiyordu. Sakula kö • surniyetine bakınca insan onu, ihtiyar 
yünün 'bu, esmer akşamında köyün makyajı yapmış bir çocuk sanır. Fakat 
gün görmüş üıtiyarları, gün görecek hallerinin yorgun ağırlığı, bu zannı 

"' yiğitleri lahuti bir sükfıtla adayı dol- tekzip eder. Adımlarını o kadar güç -
durmuştular. lük çekerek atarken, ayaklarının her 

Adolph Zukor çok fakir bir Macar 
k .. ı·· ·· ·d· 18 yaşında iken para -oy usu ı ı ... 
sız, pulsuz Arnerikaya hicret etmişti. 
Çok zeki, çok anut, çok kuvvetli bir 
iradeye malik idi... İşe cesaretle atıl - Adolf Zukor 

dı. Durmadan çalıştı ve muvaffak ol - ya çıkardığı san'atkarların hepsini say
du... mak imkansızdır: Aralarında: Douglas 

1912 senesinde sinema henüz boca. Fairbanks • Mary Pickford • Sessuec 
hyordu. O tarilite sinema adeta bir la· Hayakawa - Viiiarn Hart - Ferguson - . 
boratuvar aleti gibi bir şey idi ... Kim VaHintino · Wallace Beery - Pola Neg. 
der idi ki sinema sanayii günün birin·, ri- Gloria Svanson- John Barrymore • 
de sanayiin ilk safına geçecek ve mil· Chevalicr - Marlene Dietrich • Emil 
yarlarca dolar, frank, mark, sterlin ile Yanings - Charles Boyer • Claudette 
oynıyacak, alemi kendine bendeyliye- Col'bert • Jeanctte Macdonaldı saymak 
cek? .. Kim der idi ki sinema en kuv - kafidir sanırız ... 

vetli 'bir öğretici vasıta olacak; milyon· Son olarak bulduğu san'atkarlar ise 
larca halkı yerinden oynatacak; binler· Gladys Swarthout ile Dorothy La • 
ce ve bin1erce kişiyi besliyecek?.. mourdur! 

Buna o zaman bir tek adam iman ey· 
lemişti. O da Adolph Zukor idi. Bır 

En meşhur rejisörleri de o yetiştir· 
miştir: Cecil de Mil!e .. Von Stroheim • 
Lubitsch -Von Strenberg • Mamu1yan. rUbu asırdan az bir zaman içinde dü -

§Ündüklerinin hepsini• kuvveden file 
En büyük romancıların eserlerini sa· 

çıkardı. Sinema kralları lalmblarını al- tın alarak filmlerini yapmıştır. Mev .. 
mış olan: Lrew; Foks; Laemm1e, Kent, 
Mayer, Schenck, Goldfish, War _ kiine ve fazla meşguliyetlerine rağ • 
neriere yolu hep co• gösterd~... men bu filmierin en ince teferrüatı ile 

bizzat meşgul olmuştur. Adolf Zukor 
her bir filmin bilaistisna herkes ta .. 

19 12 senesinde Daniel F'rohman ve 
Edwin Porter ile birleşti ve cFamous 
Players:o kumpanyasını kurdu. rafından beğenilmesini istemiştir. Bu· 

Büyük Fransız san'atkari. Sarah 
Bernhardt'a çevirtmiş olduğu (Kraliçe 
Elizalbeth) filmi o derece büyük bir 
muvaffakiyet kazandı ki bütün dünya 
allak •bullak oldu. Herkes hayrette 
kaldı. 

Neticeden memnun olmıyan bir a -
dam vardı. O da kendisi idi! .. 

nun için çalıştı ... Çaba1adı. .. Ve mu .. 
vaffak ta oldu .. . 

1 '22 senesinde Adolph Zukor köyü· 
nü görmek arzusunu hissetti. .. Hemen 
yola koyuldu ... Köyü (Peşte) nin ya· 
kınmda idi. .. Köye varınca köylülerin 
umumi haPbin tesiri altında çok fakir 
düştüklerini gördü ... Bunların hepsim 
iaşeye karar \·erdi. .. Elbiseler dağıttı. 

- Şöyle buyurun. birile, yüzer kilo ağırlığında birer gül-
- Döşeği serin.. le sürüklediği sanılır. Fakat buna rağ· 
- Yastığı iletiverin. men o, dik, 'bozuk mezarhk yollarında 
Derken, Zileli aşık Osman· sevdiklerini anmıya gidenlerin kafile--
- Yaroacıma geç. lerini, insan şekline girmi!j bir kaplum· 
Diye i'ltifat etti. bağa azmile takip etmekten geri kal -
Şöyle yamacına geçtim. maz. 
Deli deli yüzüıne bakıyordu. Onu ilk gördüğüm gün, ihti!ali ya -
- Bizim Zileyi bilir misin? pılan meşhur adamın muhabbetkarla· 
- Cevizli kümesine, leblebisine, he1c rından sanmıştım. 

0 pekmezine pek bayılınm! Kaledeki 
mektepte de oku.muştum. Muallim 
Yusuf Efendi, Zeki Bey sağ mı, dedim. 

Gurlbette bir hemşehri bulmanın o, 
anlaşılmaz sevinci yüzünde dalgalan • 
dı: 

Fakat ona bir başka meşhur adamın ih 
tüa1inde de rastlayışım, beni bu ilk 
zannımda yanıldığıma kani etti. 

Üçüncü tesadüfte ona karşı duydu· 
ğum alaka bir merak şeklini aldı. 

Ona, gittiğim son bir ihtifalde de 
bilmem kaçıncı defa rastlayınca, bu 
meraktan kurtulmak arzusunu yene .. 
medim. Ve kendisine orada verdiğim 
sözde durarak dün onu Beşikta~taki 
evinde ziyaret etmek fırsatını da kaçı. 
ramadım. 

* Adı Mehmet, soy adı da cTalas• mış: 
- İşin gücün? diyorum. Anlatıyor: 
- Şimdi boştayım... Eskiden bek · 

Çünkü daha mükemmel bir şey yap· 
mak azminde idi... Filmierin yazılarını 
beğenmiyordu. Filmleri sesli yapmak 
istiyordu. La dam o Kamelya filmini 
yaptı. Beyaz perdenin arkasına san'at
karlar dizdi ve film çevirildikçe dramı 
onlara söyletti. 

Köylüler boş kalmasınlar diye köyün -Yusuf Efendi sizlere ömür amma, 

çiydim. Amma öyle senin bildiğin bek
çilerden değil... Koskoca saray bekçi
siydim... Do lmabahçe saray .ını tam 
kırk sene ben bekledim. Benim nöbe -
tirnde de koca sarayın bahçesinden bir 
çakıltaşı !bile çalınmamıştır. On sene 
evvel, bir !buçuk lira aylıkla tekaüt e. 
dildim. Çünkü tam seksen beş yaşım· 
dayım. Benim akranlarım, JŞten değil, 
dünyadan tekaüt olundular. Bu yaş -
tan sonra ben saray değil, kulübe blie 
bekliyemem. Fakat gel gör ki, içim· 
tieki meslek aşkı ibir türlü sönmek bil. 
miyor. Hala, bazı geceler, i~im coşuyor. 
Sopamı kaptım mıydı, sokağa fırhyo • 
rum. Gidip sarayın etrafında güneş do
ğana kadar dolaşıyorum. Vakıa şimdi. 
sarayı aslan gibi askerler bekliyor. On· 
ların, benim gibi ahretlik ihtiyarların 
yardımına ihtiyaçları yok. Fakat ne 
yapayım? Alışkanlık bu, kurtulmak e· 
limde değil! 

Bir rubu asırdanberi Amerikan si -
nemacılığının alemdarlığı vazifesini 
parlak bir muvaffakiyet ile başardı ... 
Şimdi Holivudda şöhrete kavuşan • 

lar bunu hep ona borçludurlar ... Orta· 

civarına ufak bir fabrika bil~ kurdu ... l kerem et, Zeki Beyi tanıyamadım, dcd, 
• ve birdenbire sordu: 

Adolph Zukor halen Paramontun S d ed. bil. · · ? • .. d.. . .. • . . - ev a n ır ır m!sın .• 
(murahhas azası \'e mu uı u umumısı ,· ve lahzcde gene kendisi cevap ver -
dir. Bundan başka ondan fazla şirketin di: 

meclisi idare azası olmuştur. _ Böyle filiz gibi genç olursun da 

İşiettiği sermayenin miktarı: sevmemiş olur musun?. 
4 000 000 000 frangı bulmuştur ki bi· Elindeki saz yanık yanık inlemcğe 

' 1 1 

ziın paramızla: 240,000,000 lira eder. başlamıştı: 

o. Tuğrul Bülbül havalanmış yüksekten u~ar, 
Hasbahçe içinde gülüm var deyi, 
Seni seven yiğit serinden geçer, 
Gi.izeller içinde yarım var deyi. 

* Ben seni severim, sen de sev beni, 
Mevlanı bir karara koynıa.ı insanı, 
Elbet bir gün olur ararsıu beni, 
Şurda bir divane yarım var deyi. .. 

* Ben seni severim can ile candan, 
Mevlam ayırmasın sevdiğim senden, 
Canımı esirgernem güzelim senden, 
Götür sat pazara göleın var deyi.. 
Kalın, davudi sesi, perde perde dal· 

galanıyordu. 

Kısmet olup ben bu elden gidersem, 
Sen de bu ellerde kal kara gözlüm, 
Gurbet elde kem haberin duyarsanı, 
Başının çaresin bul kara gözlüm. 
Aşık bilir aşıkların hevesin 

Adolf Zukor'un en son yetiştlrdiği yıldız Gladys Svarthout 
Valsi) filminde 

( Şampanya 

Kömür sandım yar kaşının karesin 
Yoksa sen kapma kul mu ararsın .. 
İşte ben kapına kul kara gözliim. 
Sazının nağmeleri durmuş, hançere. 

Cevabile, merakımı gidereceğim sua. 
li sormak için daha fazla bekliyemiyo. 
rum. Ak saçlı, ak sakallı Mehme~ Ta~ 
las, kundağından yeni çıkmtş bir ço • 
cuk safiyetile gülüyor: 

- Demin: cSoy adım cTalas• tır» de· 
miştim. cTalas», Mimar Sinanın doğ -
duğu köydür. Biz onunla b!r köydeniz, 
yani. cTalas» ta hala, Sinanna akrab~. 

sinin nağmeleri başlamıştı: 
Gökte uçan böliik böHik turnular, 
Yok mu sizin meskeniniz, eliniz, 
Mevlayı sev('rscn arzıh:.ıl eyle, 
Uğrar ise «yaru eline :yohmuz. 

* Coşkun sular gibi çağlnyaınadını, 
Gitti kömür gözlüm eğlcyeınedim. 
Elden ar ettim de ağlnyamndım. 
Çöller oldu meskenimiz. elimiz. 
Şimdi delikanlılar için cniyeb çe • 

kiyordu. 

Ak imiş gerdam beyaz kar gibi, 
Boyu giil ağacı, selvi dul gibi, 
Siyah ziilfün tel tel, etmiş uznnnuş, 
Salıvermiş ak gerdanın iisWne. 
Köylülerin hepsi sevdalı. Kimi baş· 

lamadan nihayet bulmuş, kimi nihayet 
'bulu.rken gene başlamış , kimi de unı.ı · 
tulmak denilen o zalim hashdığ:n sızısı 
içindel er ... 
Başı al balalı sünneti gelin, 

Mehmet Talas 
ları vardır, Zaten bana onu oradayken 
akrabaları anlatmışlardı. İstanbula ge·· 
!ince ilk işim, onun yaptığı Süleyma • 
niye camiine gitmek oldu. Camide bir 
namaz kılınca, Mimar Sinan adamakılb 
gözüme girdi. Bir kere, dindar oldu • 
ğum için, cami yapışı hoşuma gitti. 
Sonra Süleymaniye camii, namaz kıl. 

mak için birebir. Oraya kfıfiri soksan, 
sccdeye varır. Çünkü hem çok ferah, 
hem de hafızlarm sesleri, harnarnda gi. 
bi çıkıyor. Ben orada her namaz kıldık· 
ça, Mimar Sinanın ruhuna da bir fa • 
tiha okurum. Aradan çok zaman geç. 
ti. Bir gün, Mimar Sinan için ihtifa] 
yapılacağını duydum. Sinanı sevdiğim 
içn, gününü, saatini kollayıp gittim. 
Orada söylenenleri dinleyince, Sinan 
göziime peygamber gi·bi göründü. Bi • 
zim köylü olduğu için göğsüm kabardı, 

Ondanberi bende, öyle biiyük adam. 
ları tanıma'k merakı uyandı. Okumam, 
yazmam y<>k ki kitapları karıştırayım, 
düşündüm, taşındun, ihtifallere gitmi· 
ye karar verdim. 

Fakat gitgide öyle alıştım ki, şimdi 
üıtifallerin arası soğudu mu, rahat e • 
demiyorum. 

Defterimde, bütün ihtifallerin ta • 
rihleri yazılıdır. Fakat bu kend! yap . 
tığım ihtifal tarifesi beni ekseriya kan. 
dırıyor. Bazılarının ta mezarıarına ka· 
dar yapayalnız gidip tek bir nutuk bile 
dinliyemeden dönüyorum. Çünkli ba~ı 
üıtifalleri bir defa yapıyorlar. Günü 
gelince tekrarlamayı unutuyorlar. Bu 
işlerle kimlerin meşgul olduklarını bil· 
sem, günleri gelince gidip hatırlataca· 
ğı m! 

Nutuk müptelası oldum. Uzun za -
man dinliyemedim miydi, kafamda, 
tıpkı mide boşluğu gibi bir açlık hasıl 
oluyor. 

Fakat bu merakımdan şikayetçi de. 
ğilim. Çünkü 'bu sayede, Mimar Sina · 
nın, Cebarlb Şehabeddinin, Ahmet Ha· 
şimin, Namık Kemalin, Namık İsmai • 
lin, İbrahim Müteferrikanın , Tc\'fik 
Fikretin, Ziya Paşanın, Zekai Derlenin 
kim olduklarını, neler yaptıklarını öğ
rendim! 

İhtiyar ihtilal müptelası, sağlam te. 
miz dişlerini göstererek gülüyor· 

- Gene bu merakım sayesınde me -
zarlıklara alıştım. Yani arhk ölüm • 
den de korkum kalmadı! 

Naci Sadulluh 

Elinden bir bade doldur da yörii, 
Sen beni düşürdün, rnihnctc, dcrdc, 
Gel ağiattın benit gi.ildiir de yiirii ..• 

* Beyaz göğsün görünrniyor diiğnıcdcu 
Siyah zülfün rnah gerdana cğmt>dcı:ı. 
Gonca güle garip hoyı:at dcğınccit·n 
Topla yanağında soldu da yörii... 

* Ak göğsünde düğnıclerin çitin:.in, 
Güzeller içinde alıdı bütiin:,iin, 
Bilmem narnalıremsin. bilmem lıa 

tuıısıın 

Puşuyu yüzünden kaldır cla yürti. 
Odanın içi bir an rcnkleşir, ışıkl, 

ve sevdalaşır gibi oldu. Baktım; on ) c· 
disini yeni süren bir yosnıa salma sal;.. 
ııa geliyordu. Elinde kalıve tepsıs; var 
dı. Uzun kirpiklcri, siyah tatlı gözle · 
rini bir sihri füsun kutusu yapıyur gi· 
biydi. 

(Devamı 11 inci aayfftda) 
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" Kadın evvela kumral, sonra 

anlay1şh nihayet uysal olmall !, 
Teyzecığim. 
Açtığınız ankete ccvabun zaten ha

zırdı. Çünkü ben bu sorguları kendi 
kend me birçok defalar sormuş, birçok 
defalar da cevaplarını vermiştun. İşte 
tekcmmül etmiş bir halde bulunan bu 
ce\·apıar şunlardır: İnce Ç<!hrell, ela 
gozlu. ma um yapılı, orta boylu, balık 
etınde kumral bir bayan, bak~larında 
samımi) et ve tatlılık. gülü~ünde c~ın
dan bır ıçe yakınlık ararım. 

T biatı dürüc;t, görgülü. anlayı!ilı, 
u~ sal 'e söyliyeccklerini. süsleyerek 
kanzısındakine dinletebilmelL 

Bilgisi: Asgari orta mektep, azami li
se mezunu olmalı. Teyzec:ğim, eğer a
radı • m böyle alıruyacak olursa ara
mızda chemmiyelsiz bir cinsi rabıta~ 

dan ba~ka ne kalır ki... 
Söy.cdiklerimi anlamıyacak kadar 

bilgi az olan bir bayanın sı.islü, fakat 
koku uz bir gülden ne farkı olur dejil 
mi? 

Bostancı Cihadlye caddesi No. 47 de 
S. Veclhl 

-57 -
" Erkek asabi ve kıskanç 

olmall r" 
Muhtcrcm Bayan teyze, 
Erkekte en ziyade aradığım evsaf şun 

]ardır: 
Tipi: Esmer, hafif dalgalı saç, siyah 

ve manidar gözler, uzun boy \'e geniş 
omuzlar. 

Her cevap yollıyan 
okuyucuya hediye 
verilecek, neticede 

en güzel cevap 
sahibi 50, ikinci 25, 

üçüncü 10 lira 
mükafat alacaklar 

h bir tebessümün yayıldıi'rını, gül pen· 
besi yanaklannın al al oldu~um. gor
tnek ve zevkten ürpermek isterim. 

Işte hayalimde yaşayan \dea 1 kadın .. 
Slrkect M. Kartat 

-59-

Ideal bir erkeğin 9 şart1 haiz 

olmasa laztmdtr 

Beğendiğim erkek tipi ~udur: 
1 - İçkı ve kumar müptclitsı olmı -

yan, 
2 - Çok güzel olmıyan, 
3 - Çok cömert olmıyan, 
4 - Çok hasis olmıyan, 
5 - Asabi olmıyan, 
6 - Riyakfır olmıyan, 
7 - Yuvasına sadık, 

8 - Tahsilı tam Ye zeki olan erkek, 
aile ve cemiyet için her zaman mükem 
mel ve faydalıdır. 

Teklrdağı: M. Mua.;:zcz 
(Sarlh adresinizi gazetenin bu p:ırcr.slle 

birlikte gonderirsenlz bediyenizi 
yollayacağız) 

-60-
"Durgun tabiatli kadm isterim., 

SON POSTA 

man, ne zayıf). Elleri ve ayakları kü
çük, beli ine€ o~malı. Çehresi: Ben cs
merim. Sarışın bir güzel daha çok ho· 
§Uma gider. 

Tabiati: Durgun, temiz huylu, fakat 
,zeki olmalı. 

Bilgisi: Benim gibi orta tahsilli olma 
sı kafi. Musiki ve elişinden anlaması 
da aynca değemi arttırır. Fakat tam 
bir ev kadını olması en büyük şarttır. 

Adapazarı: Abdullah 
(İsim ve sarih adresinin ncşrini 

1stememiştlrl -·--···- ....... ' ' ........ --· ............. ...... 
İSTANBUL 

Ticar·et ve lahira Borsast 
~ -

30/ 3 / 937 
= 

FİATLAR 

1 
"= 

C 1 N S 1 Aşaf!ı Yuknrı --K. P. K. P. 
Bu~day yumuşak 6 2.) 6 22 
Buğday sert 6 12 6 18 
Arpa .. 22 4 24 
Çavdar 5 ov 5 10 
Mısır sarı soo o f)J 

Mart 31 

i~~ 
ithalat serheslisini temin için 

yapilan tetkikler ilerliyor 
teklifini İtalyaya bildirmişlerdir. Gelecek ce
va'ba göre hareket edeceklerdir. Balık nun
takalarını gezen Balıkçılar Cemiyeti idare 
heyeti azalan donmü~lcrdir. Boykot.a daha 
bir müddet devam olunacaktır. 

1 stanbul Borsası kapanış 
fiatları 30-3 .. 1937 

İktısat ve Maliye vekfüetlerinirı genel it
halat rejimiyle ithnlütın serbestisı için atıl
mış olan adımı genişletmek için tetkil•at yap 
tıklarını blldlnniştık. Gümrüi< tarifesindekı 
sıraya göre sanayleller Sanayi Bırllğınde top 
lanarak genel ithalat rejimi etrafındaki mü
talealarmı tesbit ettırmcktedirler. Dün Ilk o
larak çikolatacılar toplnnrnış ve bu husus
tak! mutalealarını bildinnl§lerdir. Toplantı
ların sonunda Sanayi Birl1~1 blı· rapor ha
zırlayarak İktısat Vekllletlne yollayacaktır. I---=-_, .. ~-P-A=-=R==A~L-==A~R-----1 
Sanayi umum müdüru Rellat bu işle meşgul 
olmak üzere yakında .1jehrlml7c gelecektir. 
Genel Ithalat rejimindeki M. listesi kaldırı-
lacaktır. ithalatın serbest1slne M. listesi lle 
başlnnac.aktır. Şimdiye kadar ihtiyacı kar
şılayacak mtkdarda dahilde yapılmakta olan 
mamuUI.tm gümrükie himaye edilip edilme-ı 
dlCI tetklk edilecek, klifi hımavP. varsa bu 
kabil eşyanın hariçten gelmt'SI serbest bıra
ktla&ak, himaye kfıri mlkdarda yapılmıyors:ı 
dahili sanayli himaye edici bir gumrük zam
mı yapılacaktır. Menmu listede bunlardan 
manda bazı lüks eşya da vardır Bu cins eş- I 
yanın gümrükleri fazladır. Fa1Ja giıınriik res ı 
mi kaldırılacak. ithaline miisaad,.. edilecektir. 

Vckflletlerden müsaadcsı ahno.rak it.hai e
dilecek eşya listesi ve memleketlmizle anlaş- ! 

ı mn yapılan memlcket.lerden gctlrilcce1• eşya l 
listeleri ıle giren eşyadan kı.mıer. dahilde 

ı Sterlln 
1 Dolar 

20 Fransız Fr. 
20 LirP~ 
20 Belçika Fr. 
20 Drahmi 
20 İsviçre Fr. 
20 Lcva 

ı Filorın 

20 Çek kuronu 
1 AV\ısturya BL 
ı Mark 
ı Zlotl 
1 Pengü 

20 Lcv 
20 Dinar 

Ruble 
ı İsveç kuronu 
1 Türk altını 
1 'Banknot O.s. B. 

Alış 
6ı3.00 

Satış 
619.•Wl 

123,(() 126,00 
110.00 110,0J 
120, 125. 

hO. 84. 
18.50 ııı.so 

565. 575, 
2\J. 23. 
63. 66, 
70. 75. 
21.00 23.00 
25. 28. 
20. 22. 
11, 24. 
ll, 00 14.00 
48. sı. 

00. oo. 
30 • 32. 

1042 1043. 
247, 248. 

Keten tohumu . 9 20 

Yapa~ı .Anadol 

ı 
60 

Peynir beyaz 29 ıs 

0000 
00 00 
30 12 

ı yapılanların, memnu listenın tctkUd bitiril-ı 
dlkt.cn sonra ithallnin serbest kılınara~ı is
Uhbar edilmiştir. Butün bu telkikler yapı-

1 
lırken ham maddesı mcmlekettc yetlşmtyen 

ı ı ve lmaUıttakl kıymetıendlrmt' ni<>bf'U ltıba-l 
l ! rile buyük blr fayda tt-min ctmlyPn tşyadan 
ı ı himayeye Ifıylk görülmiyenlerln Bumrük re

Ç E KL E R 

A~·ılış Kapanış 
Peynir kaşar 35 50 00 
~ 

GELEN 
t~· ~· 

Bu~day t 9J ToA 

Un 75 • 
K e pek 26 • 
Arpa 143 • 
Çavdar 60 • 
Keten tohumu 

,, • 
Susam 76 • 
Mısır 45 • 
Nohut 14 • 

ı ı simlerinde bir de~işlkllk oımıyaraktır. 

l ıdtsat Vekaleti ç :vi fiatıarım 
yeniden tesbit etti 

Londra 
Nev-York 
Paris 
Mllı\no 

Bruksel 
İktl~at VekaleUnden: Çivi snnayHnin ham Atina 

maddesi olan demir fiatlarının son zam:ın- Cenevre 
larda cihan piyasasında vfı.ki ytik.;elmesl do- Sofya 
layısile, 3003 No. lı endüstriyel ın:ımul!ı.tın Amsterdanı 
maliyet ve satl!l fiatlarının kontrol ve tes - Prag 
bit! hakkındaki kanunun btrlnci maddesi- Viyana 

617,0J 618.00 
0.79ı9 0,7910 

t7.2l7S 17.2•)75 
15,0437 15,025 

4.7025 4.6967 
88.5737 88.43 

S,4760 3,4710 
64.5056 64.4012 

1.4464 1.4445 
22.71 22,6730 
4.2334 4.2265 

11.4667 11.417.) 
1.9692 1.9658 

Ahlakı: Neşeli, temiz kalpli, ailes ine 
Sabl. 

ol- Teyzeciğim, beğendiğim kadın s.u ~ --~ GiDEN 
düşkün. yerinde kıskanç, ve <ı ~·==:;:o~-===-" 

nin verdiği saHi.hiyetc istinaden karflçt> ta - Madrid 
bir edilen demir çivi fiatları 30-3-037 tari - 1 Berlin 
binden Itibaren mer'l olmak iııerc aşa~ıdrı 

1 
Varşova 

104 Ton --=:ı , ya~ılı veçhllc yeniden tesbit cdllmlıjt.lr. 1 Hudnpe~te 

4.1734 4.1666 
4.•H17 4.0'J5J 

makla beraber tam manasile hayat a- dur : YapaCı 
damı ve izzeti ncfis sahibi, milletini sc- Tipi: Boyu 1,65 metn~den yukar:, susam 

· · b b b lm b'l' vücutça da orta olmalı, (vani ne şic:- İç ceviz v<'r ve ıyı ir a a o asım ı ır. J - • Porsuk dcrisı ı 49 
7 

2:CO 
Tahsıli: Kuvvetli bir zeka, fazla ka- r --~ DIŞ FİATLAR 

biıi) etli, müteşebbis, cesur ve hiç bir He diyelerim:z 
i~ten yı:maz yaradılı~ta ... Orta tahsilli 
olma5ı bence kafidir. 

Ankara: Mu1ıslne 
Dünkü 51 _ 55 numara·ı cevapla· 

rın ·lt'ediyelcri erkek kemeri, kah-
( Adresinin yazılmasını lstemem~tlr.l ve fincanı, tuvalet ma\ıeme~i, çay 

- 58 - fincanı olarak seçilmişt~r. 

ı 
l ı Bu~day 

ı 
Buğday 

Buğday 

Arpa 
Mısır 

Keten T. 

, -
K. 

: Llverpul o 
: Şi ka go 6 . Vinlpek 6 . 
: Am·ers • 
: Londra o 
: Londra o 

108.2658 
S4.68411 
2.7786 

24.65 
3 1434 

" ı - Çıplak demir çivinin sandık amha -ı Bukreş 
• l:'illı otarak ve fııbrtknda teslim edilmek ve ı Belgrad 
aı'et toptan fl:llılmak üzere kilosur·un fintı 16,!) ı' Yokolıatna 

· = kuruştur. Moskova 
2 - Sandık ambııllıjlle berııbcr he'l kilo - St.okholm 

-== ~. hı!( kMıt am~Hijlı palcetl~rde bulunan cl - ESHA!I 
00 v}!Prin lcllo fiatının lc&~ıt amb:ılfıı farkı o -
&4 larak nvrıca 20 para il:ive edillr. ı 

H3 1 • 3 - Clvi lptldai maddesi olıın knngal ha- i 
00 llml p~in 114 lira olmak üure t.csbit edll-
00 linde c:lvl tellnin fiatı ton basın&. fabrika tes-, 

00 j mioıtlr. 

Anadolu 1m. r. 60 
peşin 

A. Şm. % 60 vadelt 
BomonU - Nektar 
Aslan çimento 

A~ılıt 

23.ıSO 

00.00 
0,0\1 

00.0) 

108.09 
54.6275 
2.7140 

24.69 
3.1383 

Kapanıt 

23.50 
00.00 
o.~ 

00,0) "Tahsili orta, fc:kat ev kadmhğl Bunlardan İstanbul dl~ın • 

bilgisi n amütena hi kadm isterim,, da bulunan okuyucuların hediyc~c· 
ri posta ile adreslerine derhal gön-

Fındık O. : Ham b u rı; o 
Fındık L. : Hambur~ {1 

oo 4 - Toptan satıştan maksat fabrikanın 
00 1 j yantı~ı her mlktıır satıştlr. Merkez bankası 92.00 91 SO 

' .. · .;.··--.;;.; •• ;;.;. •• ;.;. •• ...; •• ;.;. •• -•• -•• -•• ...; •• ..;. •• ;.;.; •• ;;.; •• ;.;. •• ~ •• !.. •• -•• -•• -.-•• ;.;. •• -.. ...; •• ;.;. •• -•• -•• -•• -•• -... .ı 5 - TP.cıblt edilen fiatlardan yüksek satış - t S Tt K RA z LAR 
Ha) alimde y~şayan genç kızın ahlakı derilmiştir. İstanbuida bulunan o· 

cıddi ve sami ıri, tahsili orta, ev kadın- S üvarilerim iz beş N iEanda kuyucuların da idarehanemize ge-
lıgına elzem olan bilgisi namütcnahi lip hediyelerini almaları laz mdır. Romaya gi iyorlar Balıkçılarm boykotu devam 
oımalıdır. Hedıyeleri ayrılmıştır. Kendilerin: Avrupaya müsabakalara giciecek o· 

Bu meziyet ve kabiliyeti haiz kndın· bekliyoruz. Pazardan ba~ka hergün lan binicilik mektebi müdürünün riya- e d iyor 

r.>nan fabrikalar hakkında kamınd,\ yazılı 
cezai hükümler tatbik olunur. 

Türk borcu I pe§ln 
, • 1 vadeli 
• J n vadelı 

Açıiıt 

O>.OJ 
20.20 
19.7S 

TAHVILAT 

Kapaoı~ 

00.00 
20.075 
19.75 

-
-

da arayacağım ikinci meziyet te güzel- müracaat edilebilir. &etindeki kafile nisanın on iki erden Ralık~ıların boykotu devam etmektedir., 
lıktir. Vucudu terütaze, dolgun ve mcv h d Dün de denize çıkılıp balık tutulmnmıştır. A,.,1,. Ka .. aıı•ı 
zun. Bol kirpikli, iri ela gözlerinin süz- Hediyelerini idare ancm!:t.den ala mürekkep kafile nisanm be.~in e şeh- Bııl>~çılar bos vaklt.lerlni ağtarıııı t.nmlr et- Anadolu I pe. 4i 4T':J 4 1~40 
gi.in ve mağrur baklşları altında kalbi· cak okuyucularımızın yaniarında timizden Romaya hareket P.decektir. met.-le geçinnektedlrler. Dün balık tüccarları , I vadell 41 .50 41 .53 

min he.} ecandan bir kuş aib:, çırpındı· hüviyetlerini is bat edecek bir \'esika İtalyada yapılacak müsabakalardan j ile İtalyan balı!teılnrı ıırasında bir toplantı , n pe. 41.40 41.4o 
"' b 1 d 1 d · d p · d 'd k yamlmıştır KendUerlne torik balıfunn 20 ku , u va. 41 50 ~ 50 ğmı hissetmek, bilmukabele manidar u un urma arını rica e e!"ız. onra a arıs ve Lon raya gı <".re· İ ru.,t.-ın asa~ı verUmlyece~i tekrar aıılatılmı~- Anadolu mü. ~ .ı. 

~akışımla alevden dudnklar~ın~a~ta~t~·~~··-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-~=~m:ü:sa~b~a:k~a~l~a~ra~i~şt~i~ra~k~e~d~e~c~e~k~le~r~d~ir~.=~~tı~r;.,. ~İ~la~ly~a~n~b~a~lık~ç~ıl~ar~ı~!ba~l~ık~c~ıl~ar~ı~m~ız~.ın~b~u~~==~~~~~~
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~~~1 
ğil tazyiki altında k.aldııı. . ı ~ediyorum . 

Buna kanaat getirdiğim içindir ki Evlenmek bir heyecanın son tesirle· 
Milli roman No. 26 

Silih bas1na! 
bu mektubu mu yazıyorum. Yok (\ ar- rini, ihtilaçlarını duymak değildir. Bu 

tık hakikate çok yaklaşmış bir hadise genç seni nasıl yaşatacak! 
iizerinde durınıyacak ve seni ıahatsız Evlendiğinin haftasında mutfağa gi
etmiyecektjm, fakat bu kuvvetli şiip· rip ispanak ayıklıyan, yaptırdığı bir 

heden sonra seninle bir iki satır daha mantoyu üç yıl aırtmda taşıyan, bu -

F aknt ak lım yalnız bir noktaya ta· 

k•tdı, ka~ı. 
Acaba bu vaziyeti arzu ile mi kabul 

ettin. yoksa ailenin israrile mi? Bun -

dan şüphe etmekte haklıyım. Çünkü 

b izde anneler ve babalar kendi düşü -
nüş zavjyelerine göre kızlarının iitik

balini \'e hayatını ölçrneğe ve ona isti
kamet \ermeye kalkarlar. Bu eski ve 

cahilane bir itikaddır. Bizimkiler de 

bana sık sık haber yollar, bulduklan 
kızları kendilerine gelin görmek iste· 
diklerini söylerler. Cevab bile ver -
mem. Çünkü onların bana buiacakları 

kızın bana tam bir hayat arkadaşı ol

mıyacağını bilirim. Onlann zevki ve 

görgüsi.i ile benimki arasında o kadar 
geniş bjr uçurum vardır ki! 

Fakat sen benim gibi değilsin .. da

ha doğrusu kızlar arkekler gibi değil -
~erdir. Kendi hislerini ve düşünceleri
nı annelerine, babalarına karşı ihsas 

' •-en çekinirler ve ~k defa onların 

·~urhan Cahit konuşmayı doğru buldum. runları ~ıyrılan is'karpinini tamirciye 

bulduğu hayat arkada~ı n ı kabul eder • A7iz ve güzel Nilü fer. veren ve her gün biraz daha darla~an 
ler. Gerçi eski görücü adeti de bunun · Attığın bu adım geri alınınıyacak geçim çerçevesi içinde mahrumıyet le-
bir eşi imiş. B una rağmen babalanmız bir adım değildic. re alışıp susuz kalmış menekşe gibi 
ve ninderimiz mes'ud yaşamışlar. Bunun için sana bir teklifim var. boynunu büken bir Nilüferi görrneğe 
Doğrudur. Fakat bilir m isin ki itiyad· Eğer b u nişan meselesinde senin tahammül edemiyorum. 
lar insanlara ne ltad ar hakimdir. O za. samimi bir arzu ve inanın yoksa etra· Ve ben o fik irdeyim k i yalnız gö -
manın adederi adeta yarı mukaddes fının ta7yikmdan silkinip kurtul.. s~n nül ateşi ile gittikce sağuyan ooyle bir 

görenekieri o kadar yerleşmi~ti ki bu- mes·ud olmağa layık bir kızsın. Keyfe yuvayı ısıtınağa imkan yoktur. 
gün bize gülünç gelen 0 izdivaç şekli ve cahilane arzulara kurban olmamalı· Ama sen şimdiden bu neticeleri gö-

ile evJenir ve ömürlerinin sonuna ka- sın. remezsin. Eğer bu nişan kararında se-

dar birbirini ineitmeden yaşar, çocuk Kapının önünden geçerken mah - nin d e sözün varsa ki b una ihtimal ver-
ve torun -sahibi o1urlarmış. muzlarının şıkırtısı yüreğini titreten miyorum, doğrusu büyük bir hataya 

Fakat bugün buna imkan var mı? mülazİminin şahsı hakkında hiç bir !ik- kurban gidiyorsun. 

İzdivaç şeklimiz yeni bir değişiklik ri m yok. Bu genç belki de kahraman Tehlikenin neresinden dönülürse 
geçirecektir. Yıllarca birbirinin hissini ruhlu, asil dü üneeli bir askerdir. Za· bir kazançtır N ilüfer. Kendini b ile bi

ve zevkini, yaşayışını payla~acdk o • ten Türk ZLıbiti üniformasım taşıyan le uçuruma atmak istemezsin. Attığın 
lanların birbirlerini tammadan, anla • gençler arasmda bunun aksi olabile - adımı geri al, bak açık konuşuyorum. 
madan bu kadar uzun bir yola çıkma· ceklerine ihtimal vermem. Benim, se- Benim le nişanlan, ben imle evlen de 

ları bugünün düşüncesine aykm ge • nin hakkmdaki fikirlerim de esasen ıniyorum, b unu kabul ettiğin g ü n be
liyDr. Bu da pek tabii. phıs üzer:ine yürütülmüf fikirler de - nim için ne b üyük bir saadet olaca -

Bwıiaı:dan bahsedişimin sebebi fU: ğilclir. Isim ve -şahts üzerinde konuş - ğını tahmin edemezsin . Fakat bunu 

Öyle hissediyorum ki sen bu izdi • muyoruz . Ben sana sen;n ]ayık oldu - sana tek lif ede bilmek iç in önce bugün 
vaç karamada a ileni n tesir i, t esiri de· iun hayatı verecek b ir aTkadaştan bah- verilmit kararlarından dönme n lazım-

dır. Bu h aberi aldığım gün karşma se· 
ni sevecek ve mes'ud etmeye söz ve
recek bir insan olarak çıkacağıına şüp
he etmemelisin. 

H er şeyin üst ünde senin saadetin 
lazımdı r. 

Seni küçii ktenberi tanıyanlar aJ'a -
sında beni belki d e unutmuşsundur. 
Beş altı yıl var k i eski maha llemizden 

U7.ak yaşıyorum. faka t ben i telcrar ta· 
ııımak istersen bu senin için h iç d e güç 
değildir. 

Öncek i mektublarımda yazmıştım. 
T elefonla emrettiğin a nda o tomobi -
lim m ünasib gördüğün yerden seni a· 

labilir . Istersen B üyülcderede b ir gazi -
noda beraber yemek yiyebiliriz. Is ter -

sen apartımanımda bir çay içebiliriz . 
Bu teklif im i sana şimdilik bir sam i • 
mi dost ve arkadaş sıfatile tekrar edi
yorum. Eğer yalnız gelmeyi kendince 
mahzurlu görürsen muvafık bulacağm 
bir arkadaşını d a yanına alabilirs in. 

Sana emniyet ve sam irniyet göstere -

bilm ek için her şeyi sana bı rakıyo • 

rum . 

Ç ok rica eder im N ilü fer. Buhranlı 
günter geçirdiğini hissediyorum. Böy

le zamanlarında insan yanında daima 
ca ndan b ir arkadaş görmek ihtiyacın-
dadır. (ATkası var) 
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ittihad ve Teraklıide on sene 
No. 13 PostaJ.nın Hikayeleri _ On üçüncü kuım------- ..... 

MOTAREKE GÜNLERiNDE iTTiHAD VE TERAKKi 
Yazan= Eski Tanin Batmuharrlrl MuhiHin Birgen Pinlinin kurnazlığı 

Muhalefet bir takım serserilerin 
yardımile iş görmek istiyordu 

Yazan: H. Humbaracı 

Bunlar, lzzet paşanın hakikaten ı du. Fakat, meşrutiyet gelip affı umu· 
meşrutiyet yapma~ isteyen hükumeti· mi ilan edilince bu serseri de çıktı ve 
ni beğenmiyorlar. Önce, dedikodu ha- mahallede ilk İttihat ve Terakki mu • 
linde, şayia halinde, sonra, gazete sü· halifi oldu 1 
tu n ların da, yavaş yavaş, dedikodu ve Damat F eridin hUviyeti 
şayiadan hücuma geçen bir hareket 
başladı. Bununla beraber, henüz kor· 
ku var. Henüz İttihatçılar orada duru
yorlar; Kabinede dahiliye, Fethi beyin 
elindedir ve bu zat Enver paşaya, şuna 
veya buna muhalif de olsa nihayet İt· 
tihatçıdır. Fakat, mademki hükumet, 
hürriyet istiyor, zaaftan istifade ede· 
deklerdir. Yavaş yavaş, hücumun ilk 
istikşaf hareketleri başlamıştır. 

Ağızlarda bir isim var: Damat Ferit 
paşa. Mütemadiyen saraya gidip gelen, 
her yere girip çıkan bu adam, padişa
hın mutemedidir; mutlaka onun sad· 
razam olması isteniliyor; mutlaka sad· 
razam olacaktJT. Oldu, dluyor, lzzet 
paşa, ·istifa etti, ediyor... Ağız· 
larda dolaşan şayialar bunlardır. Saray, 
faaliyettedir: her türlü insanlar oraya 
girip çıkıyor. Hatta Refi Cevat, Peh -
li van Kadri bile. 

Refi Cevat 

Hırsı kendisini nihayet V ahdetnne 
dostluk gösfe·meğe kadar sürükliyen 

Ahmet Rıza Bey 
hiç bir şey kar etmediğini görünce hiz· 
metine nihayet verdim. O da onun ü· 
zerine, Pehlivan Kadri ile ortak olarak, 
Alemdar gazetesini çıkardı ve me~hur 
bir muhalif oldu 1 

Pehlivan Kadri kirndi ? 

le,te, Osmanlı Padişahının 
arkadaşları bun1ardı. 

siyaset 

Fakat, sarayın asıl mutemedi ve gü· 
n ün adamı Damad F er id paşa idi. Mah· 
mut Şevket vak'asında asılan Damad 
Salih paşa gibi bu da Ittihat ve T erak· 
kinin ve inkılabın düşmanı olmuştu. 
Bu da, öteki gibi, serserilerle düşer 
kalkardı. Her ikisi de Vahdettin·in 
çoktanberi dostları olmuşlardı. Salih 
paşa daha c ür' et kar olquğu ve hariç -
ten ,de teşvik gördüğü için, malum 0 • &nmız sür'at asrı olduğu için gali· 
lan suikasdi tertib etmiş, fakat, Damad ha, her sahada her gün yeni bir rekor 

kırılıyor. Pintilik rekorunun da bu u • 
Ferid, İttihat ve Terakki tarafından mumi akilbetten kurtu1masına imkan 
uslu oturmıya davet edildiği için, bir var mıydı? 
kenara çekilerek fırsat beklerneğe mec· Şimali İngilterede oturan Efzun e • 
bur olmuştu. Beklediği gün nihayet tekli, Bulgar gaydalı İskoçya halkı, 
gelmiş olduğu için meydana çıkm1ş, medeni alemde ta bilmem hangi za -
sadrazam olmıya karar vermişti. Vah- ınandanlberidit, pintilik rekorunu ken. 
dettin mutlaka onu sadarete getirecek· di inhisarları altında tutuyorlardı. 

ti. lzzet paşa kabinesi teşekkül edince Gayda ile cimriliğin arasında bir mü· 
sarayla Babıali arasında irtibat vazi • nasebet var mıdır, yok mudur? Orası· 

Saray müdavimlerinin başında Ah· fesı' onun elı'ne geçmı'ştı'. nı pek bilmem. Boş tuluma üfürerek Pehlivan Kadriye gelince, tam ma • met Rıza bey de vardır. Abdülhamide mızıka çaldırmakla sivrisınekten yağ 
nasi.le ipten kazıktan kurtulmuş bir D d F 'd' b dak' 1·· k k karşı mücadele etmiş olan Ahmet Rı- ama erı ın u esna ı ro u çıkarmak arasında ihtimal ki pe o a-

l sabıkalı idi. Kendisini çocuklu gw umdan h kk d b' t 1 t d k d ·· 1... Y 1 za bey, meşhur ttihatçı Ahmet Rıza a ın a ızza zze paşa an ço en- ar munaseuet aranamaz. a nız, mu. 
tanırım, bizim mahallede oturur, bedes t ha I d. 1 d. B 1 h kkak ı b. G d 1 kt bey, daha ilk gününden itibaren mev· eresan zı şey er ın e ım. un arı a o an ır şey var: ay acı ı a 
tan tüccarlarından iyi bir adamın kö· ki d w· İskoçyalılardan hı·ç ac::ag~ ı kalnııvan ki hırsı ve adım başında bir gafı ile na c ecegım. -ı ,J 

tü bir og~lu idi. Işi gücü güreı:ımek he - (Arkası var) Bulgarlarm bi .. rı·vayete go··re hasis • 
~öhret bulmuş olan Ahmet Rıza... T ' ... 

vesi olduğu için adına Pehlivan Kadri likleri Avrupalı İskoçyalıları bastır -
Bu Refi Cevadla Pehlivan Kadri 

demişlerdi. Mahallede herkes bundan y . . 1 mışmış. Bulgaristanda Gabrovo kasa • 
hak~ında biraz malulmat vereyim: bizar olmuştu. Kadri demek, bizim ma- enı neşrıyat basında gayet garip bir vak'a olmuş, 

Birincisi, eskiden stanbulda mahal· hallede edebsizliğin timsali demekti. -1-.c-n-i _A_1m_a_n-ya---M-nr_u_f_c_of_r_a_fy_a_cı_Fa_t, k vak'ayı şöyle anlatıyorlar: 
le beyi, külhanbeyi gibi isimlerle yade· G Sabri tarafından yeni Almanya adıyle gü- Gabrovo kasabalılan ötedenberi sıkı ünün birinde, sırf edebsizlik yüzün· dilen tiplerdendir. Galatasaray Sultani- zel bir eser meydana geUrllmlşUr. Almanya- elliliklenle şöhret almış kimselerdi. 

den mahalle halkından ve galiba kom· ı - h ırn eslml ır d t ı sinde okumuş, fakat mektebi bitire • Y mun as n r e a e e meye çn ış- Fakat bahsedeceğimiz aile halkı cim • 
şularından birini vurdu ve on seneye mış ve muyaffak ta olmuş bulunan bu esen 

memiştir. Tam manasile sefih ve ser- cYedigün• retiklmlz tertip etmiş ve basm"•- riliktc o derece ileriye gitmişlerdi ki, 
mahkum oldu. Bu suretle, mahalle ... ı d ı· k ı ı h h seri<l_ir. Balkan Harbinden evvel, gü· tır. Her kütüphaneyt süsleyeb1lecck l\yıırda on arın yanın a s ·oçya ı ar emen e-

n ün birinde bu, Tanin'e gelerek muh· halkı da ondan kurtulmuş bulunuyor- co~rafi blr rövüdür. men mirasyedi birer müsrif pa§azade 

b.l.k d Bed bı~===================~========~~~~~~. ır ı yapmak iste i. n e tecrü e .411 ' 

için aldım. Bir dereceye kadar mekteb Günün birinde işbu tutumlu aile ef-
radından birisinin gidip ta Bulgaris • 

gÖrlJ)ÜŞ olduğu için alelade yazılar 1 tanın idare merkezi olan Sofyada öle • 
yazabilirdi. Bir müddet sonra, bana ceği tuttu. Ölünün aile ve akrabasını 
Hüseyin Rahmiyi takliden yazılmış 1 aldı mı size .bir düşünce! Şimdı ölüyü 
bazı yazılar gösterdiği için, yazıya isti- 1 ta Sofya gi!bi 'bir yerden Gabrovoya 
dadı olduğunu görerek yetiştirmek is· 1 kadar ağır masraf kapıları açmadan na-
tedim. O sıralarda gayet güzel dalka -

1 
sıl getinneli? Eğer Sofyadan bir tabut 

vu~luk ettiği için de evvela ahlakının satın a1acak olsalar yüzde yüz kazık· 
ne olduğunu anlıyamadım. Sonraları 1 lanacaklan muhakkak. Bundan başka 
gördüm ki, bu cihet tamamen sıfırdır: ölüyü istasyona kadar nakletmek için 
Işi, gücü içmek ve geceleri sabaha ka- 1 ayrıca bir cenaze ara:bası kiralamak, 

trende hususi bir mevki tutmak ve ilh .. dar pis yerlerde dolaşmaktır. Parası 
1 icap edecekti. 

yoktur, borç alır; fakat, vermez. Her 1 
ı Aile reisi, dostlardan gelmiş eski bir 

rastgelene bir borç takar. Bazan da ı 
zarfın boş yerlerine cenaze merasimi 

gazetenin ismini kullanarak miinase- 1 1 için gidecek zaruri masrafları kaydet· 
betsizlikler yapar. Uzun zaman sab ·ı ti: Matem elbises'i, mezar kazıcılan, pa-
rettim, genci kurtarayım, dedim her paz, araba masrafı. .. Hey Yarabbi! Ne 
hareketini kontrol altına aldım, fakat, l yapıp ta bu zalim masraflardan tasar -
---....-----·-i::ll ·-----··-·------·----
r 
Bir Doktorun 

--, 
Günlük 
Notlar• ndan 

Öğütler 
3-

Çarşamba 

(*) 

- Kuru so~uk, sinirlllere faydalıdır. 
- AsnbUik, dnlmn değilse blle ekserlya 
irsldJr. 
- Asabiler her şeyden çabuk mütecssir 
olurlar. 

ruf etmeli? Doğrusu, bir ölüye son say. 
l gıyı yapmak için bır çok dirilerin bor
ı ca ginnesi, olur şey deği1di. Bununla 
1 beraber, kendi sülfılelerinden birisine 
l son vazifeyi yapmamış olmak ta ele gü
l ne karşı ayıptı. 

1 Her şeyden evvel ölüyü Gabrovoya 
kadar getirmek bir mesele idi. Bir kere 
ölü gelse, etbet elden düşme bir tabut 
bulunurdu. Ölünün akrabalarından bi -
risi temin ediyordu: 

- Bizim çarşıda öyle enfes tabutlar 
var ki, üzerlerindeki kurrıaşın ipek ol
madığını taş çatıasa kimse farkede -

kun tutan mr.Barif listesinden kesili; 
kısılacak bir tek fasıl daha bulunamadı. 

Teessüründen gözleri yaşaran birisi 
dayanamadı: 

-Yahu! Şu mübarek momçe de geoıı 
lip sanki namusile yerinde ölemez 
miydi? 

Derken beşaretli bir ses yükseldi: 
- Durun, kardeşliklerim, durunJ 

Aklıma «bir fikir geldi. 
Akla gelen fikir ortaya konulduğu 

zaman, cümle cemaat hep bir ağızdan, 
bunun daıhiyane bir keşif olduğunu 
haykırıştılar. 

Aile efradından aklı başmda iki ki ~ 
şi cesedi Gabrovoya getirmek için Sof.. 
yaya yollandı1ar. Orada ölüyü giydi • 
rip kuşattılar. Sonra birisi istasyona 
giderek Galbrovo için bir tek gitme bi.. 
leti aldı. İki kişinin biletleri, esasen 
berveçhipeşin gitme gelme olarak te • 
dariklenmişti. 

.. \kşam ortalık kararınca bizim ah • 
bap çavuşlar yola düzüldüler. Ölüyii 
ortalama alıp koltuklamışlar, sanki sar .. 
hoş adamı sürükler gibi götürüyorlar
dı. Dalgay~ kimse çakmamıştı. Hatta 
onları istasyona kadar ileten arahacı 
bile ... 

istasyonda ev.vela ikinci mc\rki bir 
vagona bindıler. Ölüyü tenha bir kö • 
şeye iyice oturtarak, 'biletini de kon • 
trolun zahmetsizce görebileceği şekil· 
de şapkasının şeridi içine sıkıştırdılar. 
Ondan sonra, kendileri de başka bi!' 
koropartimana gidip yerleştiler. 

Tren Gabrovoya varınca, ölüyü bı • 
rakmış oldukları kampartimana koştu• 
lar. Lakin, hayret: Mütevaffay!. mu .. 
maileyhi aradınsa bul! Sizin anlı)' aca • 
ğmız ölünün yerinde yeller esiyordu ... 
Oradaki yolculardan birisı ızahat verdi: 

- Uyuyan yolcuyu mu arıyorsunuz? 
O, ·bundan evvelki istasyonlardan biri. 
sinde indi? 

Bre aman! Şaşkınlıktan dona kalan 
iki aklı başında adam· evierine döne .. 
rek hal ve keyfiyeti ailelerine anlattı• 
lar. Kimse bu işten bir şey anlamadı. 
Fakat, ertesi günü polis efendı kapıya 
damladı: Ceset yolda bulunarak, kim 
olduğu. üzerindeki evraktan anlaşıl • 
mıştı. Ölü ile ayni kampartımanda yol. 
culuk eden zat ta bulunmuştu. Yolcu, 
koroparlimana girdiğ.i zaman, filhal 
köşede bir ·gospodin görmüş. GospodJ· 
n•n uyumakta olduğunu anlıyarak, 

kendisi de tatlı bir şekerlerneye dal • 
mış. Epey sonra, ansızın bir tren sar • 
sıntısı ile gözlerini açmış ki: Gospodin 
yerde boylu boyuna uzanmış ~lü o!n· 
rak yatmakta .. Bu sefer aklı başından - As:ı.blllğin sebeplerını bilmek, sınır -

lllcr lçln olduCu kadar, sinirli olmıyanlar 
için de 11lzımdır. 

m ez. 
Bir başkası hak verdi: giden yolcu, bir cinayetle itharn edil • 
_ Öyle, birader. Geçen gün pana _ rnekten korkarak cesedi yol üzerine at 

- Slnlr hastalıklarının sebeplerinden bl
ri de luınsızlıktır. 

- Asabı pek zayıf olan bazı kimselere 
deniz havaSl faydalı olur. 
- Sinirli babanın ve sinirli annnın ço -
cuiDı hemen daima sinirli olur. Yaradı -
hşta bu lstıdadın hıfzıssıhha Ue ve Jyl 
bir terbiye ilc önü alınabUlr. 

,yırda nikel kulplu bir tabu! gözü me m ış.·· .. . . . . . 
ilişti. Ne olur, ne olmaz diye soruş . B~nun uzerıne.' ıki. cımrı akraba, fıl· 

En hoş ve taze meyvalıırın nsnrelerinctcn ıstibsal edilmiş tabir bir mey- turdum. Yemin ederim ki Sofyada .tıakıka ortada ~ır c~nayet mevcut ol-
va tuzudur. Emsalsiz bir fen harikıısı olıiu~unda tamamen taKlid edile- bundan daha ucuzu asla bulunamaz. ~ayı~, cenazeyı nakıl masrafından ba· 
bilmesi ınnınknn de~ildir. Hazimsizli~i, mide yan"1alannı ekşiliklerini ve Bir üçüncüsü atıldı: sıt bır t~sarr~f yapm~k1 mevzuubahs 
muannid inkıbazları giderir. A~z kokusunu lzale eder.Umuınl hayatın in _ Azizim, bence asıl bize tuzluya 

0
_ bulundugunu ızah etmış cr. 

tizaınsızlıkhırını en emin surette ıslnh ve insana hayat ve canlılık bnlışeder. turacak bir ~ey varsa o da. hani şu CC· Yarınki nushamızda: 
(•) nu notları kesip saklayınız, yahut İNGILIZ KANZUK ECZANESI uazenin arknsına takılıp tl' sonunda 1 

btr atbüme yapı tınp koneksiyon yapınız. ht· ar E 1 · ' 
Sıkmh zamanını7dl\ bu noUar bir doktor BEYOGLU • ISTANBUL ıskat İstiyenleri doyurmaktır. ı lY ey e ey• ..... 
cibl Imdadınıza )etişebilir. _. Elhasıl allem edilip, kallem edildi. n K( fiz 
'-----------~--•l'ıta•••••••••••-••••-••••••••-~- Fakat korkunç surette yüksek bir ye •• ~ __ ....__ _______ _ 
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Yazan : A. R. 

Kahvelerin, gazinolarln, lokantaların nakil vasıtalarının 
hemen hepsi Türklerden kat'iyyen para almamışlardı 

N ir aş zehirlenmişti, 
kendisini affetmes"ini 

Yazan : Celal Cengiz 

Tanzerden -Ah, bu japonlar .. ne candan, ne Türk zabitlerine, 
tamimi adamlar... Çok durgun görü- göstermişti. 

son derecede iltifat 

diliyordu DÜyorlar .. çok büyük bir sükunetle ko· 
auşuyorlar.. fakat, ılık bir hava gibi 
tatlı tatlı inaanın ciğerlerine kadar 
nüfuz ediyorlar. 

* Artık; davet daveti, ziya fet ziyafeti 
takib ediyordu. Resmi ziyaretler, Türk 
heyetine günlerce göz açtırmamıştı. 
Fakat, her gtin geçtikce, Türklerle Ja· 
ponlar arasmda muhabbet ve sam•rni· 
yet de artmıştı. 

lmparator, çok büyük bir incelik 
göstermişti. {303) senesinde İstanbu· 
lun misafiri olan japon müşiri Prens 
KQmaçoya, Türklerin şerefine bir res· 
mi geçit yaptırmıştı. Bu resmi geçid~. 
imparatorun {hassa ordusu} na men· 
aub dört alay piyade, iki bölük süvari, 
üç batarya top, bir bölük istihkam as· 
keri iştirak etmişti. Ertuğrulda yalnız 
aöbetciler kalmı11; bu resmi geçidi gcw 
ınek için Türk zabitlerinin hepsi Tok
yoya gelmişlerdi. 

Resmi geçidde japon askerlerinin 
•österdiği intizam ve çeviklik çok tak· 
dir edilmişti. Ve bu askeri merasim -
den sonra, Türk zabitlerinin şehre 
tlağılmaları, yeniden bir takım dost • 
lukların teessüsüne sebebiyet vermiş· 
ti. 

Fakat .. bütün bunlar, orada bulu -
Dan bazı İngilizlerin hased damarlarını 
harekete getirmişti. ~lhassa İngiliz 
pzetelerinin Tokyo muhbirleri taia -
fından, mensub oldukları gazetelere, 
prib mealde mektublar gönderilmiş· 

ti. 

* Burada en ehemmiyetle kaydedile-
...,""'-... bir fey varsa, Türk efrad ve zabi· 

tanının gerek Tokyo ve gerek Y oko • 
hamada göstermiş oldukları Yakar, 
elddiyet, terbiye ve zabitlerine karşı 
ltaattir. 

* Böylece, aradan bir buçuk ay ka -
dar bir zaman geçmişti. Bir kaç gün ---------------------------
sonra, kurban bayramı olduğu için, talan altın vergi vermek hiç de ağar - Naraş ölecek demek? nünde ona işittiemek maksadile .öyle-
geminin bütün zabitan ve efradı, muh· gelmez bana. Yarın Tanzer gelince, _Hayır çabuk ölmiyecek .. sürüne mişti. Yüz yüze gelirse, merhamet\ 
telif programlar tanzim etmişler; hiç kendisine altı maddelik teklifi aynen sürüne yaşayabilir. Elleri, ayakları tut- belki bunları söylerneğe de mani ola· 
olmazsa, bu bayramı olsun, memnun kabul ettiğini söylersin ı maz .. belini kaldıramaz .. iki büklüm caktı. 
ve mes'ud geçirmeye karar vermişler~ _Senin böyle düşünmekte hakkın yatakta yatar. Bu meş'um zehir, çabuk Naraş odasında ağlıyordu.: 
di. Bunda da, haksız deği1lerdi. Çün • var! Eğer benim gibi, şerefin yerlere ölecek hastaları bile yaşatır .. ömürleri· - Tanzer .. beni affet 1 Sen beni af· 
kü, ana vatandan ayrıldıktan sonra, düşmemiş olsaydı, elbette kabul et • ni uzatır .. günün birinde yalnız gözle- fetmezsen, ulu tanrının gazebinden 
ilk bayramı Süveyş'de uğradıkları ka- mezdin! Fakat, şimdi ben mağlup bir tinin ışıldadığını görürsünüz! Gözle· kurtulamıya1cağım. Ve bu gece rüyam· 
zanın heyecanları ve can sıkıntıları a· hükümdarım .. Sen de mağlup bir hü-: rinden başka hiç bir yerinde hareket da gördüm {(Sana atılan okiarın zehir· 
rasında geçirmişlerdi. İkinci bayram • kümdar karısısını Surner ordularının kalmaz .. ve nihayet bir gün gözleri de lerini göğten gönderen benim .• seni 
ları da bir buçuk ay kadar evvel b ·· t k 1 · ·· zehirleyip işkence He ölüme mahkum ' ' yurdumuzu ir gün once er etme erı soner .. 
{Hongok) dan (Nagazaki) ye gelir • için, Tanzere müsbet bir cevap verme· _ Demek gözlerinin aöndüğü gün eden benim .. >> diyen sesler itittim. Se-
lerke·~·~olda, o korkunç fır.tı~~nın ser- ğe mecburum. Bayağı bir tutsak gibi, ölecek?.. nin öcünü tanrı alıyor, Tanzerl Beni 
semlıgı ıle pek tatsız geçmıştı ... Hal· ~Ilan bawlanarak Sumere gitmekten· _Evet. affetl Vücudüm, bu ıztıraba daha faz-
buki. şimdi, emin bir w1anda ve ken ~ se, mağlu: olarak, fakat tahtımda 0 • _ Şimdi ne yapacağız? Onu nasıl la t~hammül edemiyecek. Kemiklerim 
dilerıni o kadar seven dost bir millet t "st 'ı m götürecegw iz Sumere}. sızl~}'or .. kolları m, hacaklarım tutmu· 

urmayı ı er . . 
arasında bulunuyorlardı. Onun için * * • _Gayet kolay. Yüklü bir devenin yor .. beynimdeki uğultu iİttikçe arta• 
b. t L w 1 1 t t"b d k J (Ak d) d b d k 11 d k yor ve dünyanın sesini duymuyorum .• ır aıum eg ence er er ı e ere a - Sumer ordusu a an üstüne in irir ve o arın an, aya • 
pon dostlarını gemiye daveti düşünü- larından bağlarsınızl Deveci kendisine cinJer vücudümü sardılar •• damariarım 
yorlardı. ayr.hrken.. yemeğini ve suyunu verir .. kon~k yer· yanıyor, Tanzerl Beni bu itkenceden 

k d k l ·ı T d 1 S ancak sen kurtarabilirsin ı Fakat, Ertuğrul'un etrafında hir • A a ra ı e anzer arasın a yapı· lerinde indirirler .. bu surete umere 
ôenbire felaket bulutları ~lirmişti. lan anlaşma, ertesi gün kral tarafından kadar götürebilirsinizı Tanzerin gözleri sulanmatb.. 

b k'b d k" · ı k Narasım yanına giremedi.. Bir irini mütea ı ana vatan an i ı ımza anmıştı. Tanzer, Naraşı bu halde görme iste Yu"'ru'"Ydu" .. 
k ,_ h b 1 · · S d A'- d ülkesinden or&unç a er ge mıftı. umer or usu ll[a miyordu. 

h ı d Ve devecilere emir verdi: Ajans telgraflarının verdiği birinci dönrneğe azır anıyor u. 0 k' · ·b· k tl' lmalıydı 
. . - es ısı gı ı uvve ı o · 0 k ··kı ·· b' d • 

haber: Akad kralı kendi hazınesınde altın Ben onunla Ur'a dönünce Gudeanın - nu yumuşa yu u ır evenın 
h · · G d ' üstüne yerleştiriniz ı Bir saat aonra A· [ Jdarei Mahsusanın (Şark) vapu • mücevher ne varsa epsını u eaya önünde güreşen pehlivanlar gibi dövü~ 

ı k b kaddan ayrılıyoruz. ru, içinde üç yüzü mütecaviz hacı bu· hediye etmişti. Ka denin erza am ar- 1 şecektim, Halbuki o şimdi bir yığın 
lunduju halde, (Cidde} ye giderken, ları hıncahınç doluydu. Tanzer bunla· et ve kemik halinde yatakta yatıyor. 
Bahriabmerde bir fBP yıjınına çarp • rı da develere yükletmişti. Zavallı Naraş! Sen beni (Ölüm kuyu-
DUf, ve derhal batmıttı. Içindekiler • O sabah yola çıkacaklardı. su} na attırdın .. sevgilimi elimden al· 
ken, Imk elli kiti müsb~sna olmak ü - Tanzer birdenbire Naraşı hatırladı: dın .. ve Gudeaya benim kanlı gömle· 
zere, hiç kimse kurtulamaiDlflL] - Dün çok hasta idi .. bugün yola ğimi göstererek Surnerde öldü diye 

Şark vapuru, ldarei Mahsuııanın en 
büyük ve en güzel gemilerindendi. Bu 
geminin batması, ve bithusus içinde o 
kadar canın boğulması, Ertuğrul'un 
temiz kalbii erkan ve mürettebatını 
son derece dilhun etmişti. 

çıkacak halde midir? ilan ettin 1 Bana fenalıkların en büyü-
Diye sordu. ğünü yaptın ı Şimdi elimdesin .. fakat, 
Yerli As ulardan biri Tan zere heye- ne yazık ki, bugün ben sana bu halde 

can ve merak uyandırıcı sözler söyle~ bir fenalık yapamam .. öç almak hatı· 
di: rı mda n bile geçmiyor. Seni Su m ere, 

- Naraşa atılan akların ucunda ze- ana yurda kadar götürceğim .. ve sana 
hir varmış. Naraş zehirlenmiş.. insanlığın ne demek olduğunu anlata· 

• 

Naraşı bir deveye bindirdiler. 
Muzaffer Surner ordusu kol kol yola 

çıkmıştı. En önde zabitlerle beraber 
T anzerin beyaz atı göründü .. Abdlı· 
lar T anzeri hazin tarkılarla uğurluyor· 
lardı. 

Sabah güneşinden iki aaat aonra, 
surları tamamile yıkılmış olan Akad 
kalesinden uzaklaştılar. 

* * • 
Bir taş •. ve iki sözl 

Bunun arkasından, ikinci meş'um 
haber gelmi~ti. O da, şundan ibaret • Yabancı hükumetierin bahriye ef • 

ndı: meyhanelerde, birahanelerd~. ti: 
(Arkası ~ar) 

- Ne dedin .. zehirlenmiş mi) cağı m ı 
- Evet. Fakat, bu zehir insanı çar· Diye söyleniyordu. 

çabuk öldü rm ez. Tan zer bu sözleri N ara'ın kapısı ö-

Sumer ordusu üç yerde, üç gece ko· 
nakladıktan sonra, Bir suyun bafma 
gelmişti. 

Ye diğer sefahat yerlerinde zil zurna 
.. rhoş olarak büyük küçük bir ço" 
hadisata sebebiyet verd!.kleri halde, 
İürk efrad ve zabitanı daima temiz v~ 
bezih yerlerde gezmişler; eıı küçük 
lrir hadise ve tikayete meydan verme· 
... itlerdi. 

Türklerin bu ahlaki nezahatleri, Ja· 
ponların bir kat daha nazarı dikkatini 
celhetmi11; artık Türklere karşı, zerre 
~dar yabancılık gösterilmemişti. Kah
Yelerin, gazinoların, lokantaların, na· 
kil vasıtalarının hemen hepsi de Türk· 
lerden para almamışlardı. Halktan 
toiu da, Türk zabit ve neferierini ev· 
lerine götürerek, kendilerinin aile ef -
rada ile tanıştırmışlardı. 

Türkler; asıl kendilerini Yokoha • 
mada yapılan kayık yarışlarında gös -
termişlerdi. Ecnebi filolarına mensub 
aemilerin mürettebatının da iştirak et· 
tiii bu yarışta, Türk kürekcileri, dede
lerinden kalma ezeli kudreti göster • 
mitlerdi. 

* lmparatorundan, en basit ferdine 
kadar Japonlar Türklere karşı mu -
laabbetlerini izhar etmeye veııi!e arı -
J!Orlardı. Her hangi bir merasime, iç· 
timaa, resmi ve hususi toplnntılara 
Türkleri davet etmeyi unutmuyorlar-
clı. 

O esnada Japonyada beynelmilel bir 
ekapozisyon vardı. Bu, büyük mera -
aimle kapanacaktı .. . Yokohama li • 
manında bulunan Ingiliz, Fransız, A· 
merika amirallerinden hiç biri, bu me
.nsime davet Pd.lmediği halde. İmpa • 
rator Mutsu·l ~ ;to tarafından yalnız 
"Türk amirali O man paşa çağmlmış • 
b. 

merasim", imparator da iştirak 

Ve, o gün o merasirnde de, 
paşa ile refakaitnde bulunan 

o 
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( ... •6.- .. 

Burası dördüncü konak yeriydi . 
Tan zer «istiklal savaşmndan mu • 

zaffer olarak dönen muharipleri fazla 
yarmamak için, sık sık konaklayordu .. 

Tanzer çok yargundu .. 
Atından iner inmez bir hurma aia· 

emın dibinde uzanmıştı. 
Birdenbire gözüne bir taf ilifti. 

.- Bir cücenin boyu kadar yübek., be· 
yaz bir taş. 

........ ·--· ·- 1 

Nöbetçi 
Eczaneler 

(Arba 'IV) 

Ba ıece nöbetçi olaltı ecuneler ......,._: 
İstanbul cihetindekUer: 

Aksaraydakller: (Pertev) . BeJUJtta: 
(Belkis). Fenerde: (Hüsa.meddin). Şeh -
remlnlnde: (Hamd1>. Karaıüınriltte: 
<Suat). Samatyada: (Erofllos). Gebla -
debaşında: (Hamdl). Eyüpte: (Artf Be
şir). Eminönünde: (Beşir Kemal). Kü
çükpazarda: (Necati Ahmet). Alemdar
da: <Esat>. Bakırköyünde: {Hllll). 
Beyotia cihetindeldler: 
İstiklal caddesinde: <oaıataaaraJ) .,. 
(Oarihl. Oalatada: (Hidayet>. Kuma -
luııta: (Kurtuluş>. Maç kada: (!'eJzl). 
Beşlktaşta: (Süleyman Recep). 
Botaziçi ve Adalarda: 
Üsküdarda: (İmrahor). Sarıyerde: fNa -
ri) . Büyükadada: (ŞIAasl Rıza). BeJ -
bellde: (Halk). 

hıaııtvı llltf"lftt 

~hir 1i'gatros• 
~ehir J'tylltCOIII 

Tepebıtfl 
dram kısmında 
saat 20,30 da 

BUyük Hala 
4 perde komedi 

Fransız \ıyatro.m 
OpeNt kısmanda 

BugUn saat 14 de 
Çocuk tiyatrosu 

tarafından 

DOGANLA SELMA 
akşam saat 20.30 da SAZ- CAZ 

Yarın akşam son temsil: 
Atk llektebl N!tşit tarafından komedi 



31 Mart 

Paristeki Suriye Hey' eti 
Ankaraya geliyor! 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
gün kalarak Türkiye hükumeti ile mü· 
-akerelerde bulunacağı anlaşılmakta -
dır. Bu suretle, gelecek ayın dokuzun
da Cenevrede yapılması evvelce karar· 
laştırılmış olan toplantının da tehır e· 
dilmesi ihtimali çok kuvvetlidır. Çün· 
kü, oradaki toplantının müsbet netice· 
ler vennesi için evvelemirde Suriye 
heyeti ıle Türk hükfuneti arasında, San 
cağa verilecek şeklin teferrüatına ait 
meselelerde ittifak hasıl . .olmasına hi· 
zum görülmüştür. Böyle bir ittifak ha
sıl olduğu takdirde Suriye heyetmin 
tekrar Parise ve Cenevreye dönmesi
ne lüzuın kalınıyacak ve orada işler 
Fransa tarafından idare edilecektir. 
Zayıf olan diğer bir rivayete göre Su· 
ri ye heyeti . Ankaraya uğramaksızın, 
doğrudan doğruya Şama dönecektir. 

Bu havadisler buraya geldiği z&man
ttan beri etrafta türlü 1ürlü şayialar ve 
rivayetler dönmektedir. Bir rivayete 
göre Fransa, Suriye hükumetini Tür
kiye ile karşı karşıya gelip anlaşmaya 
V€ Türkiyeden bazı ricalarda bulun
tnaya sevketmek suretiyle kendisim 
yalnız başına bırakmıştır. Diğer bir ri· 
vayete göre de Fransa, Türkiye nez· 
dinde-: bizzat iltimaslar yaparak Suri
yelilerin gönüllerinin hoş edilmesini 
rica etmiştir. Suriye heyeti de Ankara
ya Türkiyeden aldığı vaat üzerine gi
decektir. Bu rivayetlerin hangisinin 
doğru, hangisinin yanlış olduğunu bu· 
rada tayin etmeğe imkan yoktur. 

* Bugünlerin yeni ve mühim bir ha· 
disesi de Kont de Martelin Baron Fan 
la birlikte Bağdada yapmaya karar ver 
dikleri seyahattir. Baron Fan, İngilte
renin Şark tayyare filoları kumanda· 
nı ile birlikte dün hareket etmiştir. 
Kont de Martel ise yarın hareket ede
cektir. Baronun seyahati iki ve De Mar 
telin seyahati de bir hafta sürecektir. 
Seyahatin sebebi olmak üzere her iki 
zat ta, alelade bir cemile seyahati yap
makta olduklannı söylüyorlar. Ancak, 
bu vE!Sileden bılisti!ade ikı memleket 
arasındaki iktısadi münasebetleri tan
zim için bazı konuşmalar da yapılacağı 
ilave~ edilmektedir. Kuvveti: bir riva· 
yete göre, Suriye petrollerinin işletil
mesi için İrak Petrol Şirketi ile bazı 
müzaker~ler de yapılacaktır. Her ne 
kadar seyahatin siyasi bir gayesi ol
madığı söylenmekte ise rle benim al
dığım lllalumata göre Kont De Marte· 
lin asıl gayesi Suriye ile Irak arasında 
bir yaklaşma tesisi için zemin araşhr· 
maktır. Seyahatin birden bire kararlaş 
tırılmış olması ve bir gün içinde De-: 
Martelin Bağdat He muhabere ederek, 
ziyaretin memnuniyetle kabul edile· 
ceği cevabını alması, bu malflmatın 
doğruluğunu gösterir. 

* Suriye ve B€rutta bir ordu teşkili 
için öteden beri yapılmakta olan pro
pagandalar bugünlerde birtakım fiill 
neticelere varmaktadır. Paristen gelen 
haberlere göre Suriye heyeti orada 
Fransanın askeri adamlarile ve bu ara
da Genernı Gamlin (Gamlen) ile ko
nuşmuşlar ve Lübnnnda olduğu gibi 
burada da bir ordu vücude getirilmesi 
için Fransa lhükumeti ile mutabık kal
mışlardır. Sözde Lübnan ile Suriye bi
rer ordu vücude getireceklerdir. Hal
buki, hakikatte orduyu Fransızlar ya. 
pacaklar ve bunu kendi askeri kuvvet 
lerinin emri altında bir yardımcı kuv
vet haline getireceklerdir. Mecburi as
kerlik meselesi bahis mevzuu değildir. 
Şimdilik Lübnandaküçük bir bölük vü 
cude getirilerek yavaş yavaş bu kuv-
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vet üç bin kişilik bir Lübnan ordusu 
haline getirilecektir. Suriye için de ay
ni tarzda hareket olunacak dört bin kişi 
lik bir ordu vücude gelecektir. Bu 
kuvvetler Fransaya muti unsurlardan 
mürekkep olacaktır. Suriye ordusunda 
daha ziyade Arapların kardeşleri olan 
(!) Ermeniler kullanılacaktır! 

* Lübnnnın Suriyeden kopup ayrılma 
sı ve açıktan açığa Fransızlaşması işi 
de harıl harıl yürümektedir. Yakmda 
Lübnan Cumhurreisi Fransaya bir se
yahat yapacak·ve Paris sergisinin açıl
ma merasiminde bulunacaktır. Ayni za 
manda Fransız - Liibnan ittifak mua
hedesi imzalanacak ve bundan sonra 
da Lübnan hükumeti Parise bir scfir 
gönderecektir. -----------------
Ithalatı kolaylaştırmak 
Gayesine doğru 

(Baştarafı 2 inci sayfada) 
rü~ içinde götürüyor. Bunda şüphe yok 
tur. 

* Fakat, ayni zam-anda, bütün bu ted· 
birierin bir hamlede herşeyi düzelte
ceğini zannederek hayale kapılınamak 
ta lazımdır. Memnu listenin kalkması 
tabii hale dönüş demek olmadığı gibi, 
dönüşü kuvvetle hızlandıracak bir ha
dise olalbileceğini de pek zannetmiyo· 
ruz. Hedefe doğru bir ad ı.mdır; gidiş 
içinde bir merlıaledir; fakat, klering sis 
temi kalkroadıkça - ki yakın zamanda 
kaldırıla!bileceğini de pek mümkün 
görmüyoruz -tabii hale dönme imkan
sızdır. Bugün birçok Avrupa memle
keti ve bunların pek çok ta müessese
leri vardır ki klering ile Türkiyeye mal 
satmay-a razı olmuyorlar. Geçen gün 
iplik meselesi hakkında verdiğim iza
hatı hatırlatarak diyebilirim ld, mcm
nu listenin kaldırılması, bu listedeki 
eşyanın, hemen, kolaylıkla Türkiyeye 
gire'bilmesi demek olmıyacaktır. Yal· 
nız şu olacaktır ki Türkiye ithalatçıla
n, memlekete mal sokabilmek ve bu su 
retle klering muhasebesinin daha iyi 
işieyebilmesini temine yardım etmek 
bakımından, bugüne ni.Sbetle daha faz· 
la imkanlar 'bulacaklardır. 

Fakat, ne yapalım, Türkiye iktısadi
yatını yeni baştan tanzim ve asri bir 
iktısat sistemine koyma ihtiyacı, bizi 
şimdilik bu kadarla iktifaya mecbur e
diyor. Hedefe elbet erişeceğiz. Elverir 
ki adımlarımızı usul ve nizama uydu· 
ralım ... Verilen yeni kararlar da bu-
nu gösteriyor. Muhittin Birgen 

Kaybolan 
Telgraf 

lzmir 29 {Husust muhahirimiz
den) - Üçokspor - Beşiktaş maçın
dan evvel garip ve tuhaf bir hadise ol· 
muştur: 

Üçokspor takımının kıymetli mü
dafii Cemilin lisa~ı Ankaradan son 
güne kadar gelmemiş, ancak maçtan 
iki saat evvel federasynndan gelen bir 
telgrafta lisansm postaya verildiği, bu 
itibarla Cemilin oynayabileceği bildi· 
rilmiştir. 

Bu kanaatle Cemil oynamak üzere 
sahaya gelmiş; fakat romtakaya ge1en 
telgraf ortadan kaybolmuştur. Hakem 
Şazi Tezcan da pek haklı olarak telfra· 
fı görmediği için lisanssız bir oyuncu
yu oynatmamıştır. 

İzmir ajanlığı azasından Alaeddin 
telgrafı gördüğünü, diğer bazı zevat 
d?,d_"'\ görmediklerini söylüyorlar. Key
fiyet derhal Ankaradan sorulmuştur. 
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iN K i BAZ 
ve ondan motevellld baş agnlannı de· 
feder. MıDE ve barsakları kolaylıkla 
boşaltır. Son derece teksir edilmiş bir 
tuz olup MÜMASli. MOST ABZARLAR
DAN DAHA ÇABUK, DAHA KO
LAY, ve DAHA KAT'f tesir eder ye
meklerden sonra alınırsa HAZlMSlZ
LIGt, MlDE EKŞİLIK ve YANMA -
LAHINI giderir. MIDE VE BARSAK
LARI AI.JŞTIRMAZ. ' 

Aıtızdakl kokuyu ve tatsızlı~ dere
der. MAZON isim ve HOROS marka
sma dikkal 

Koçnk şişesi çıkmıştır, fakat bOyOk 
şişesi ekonomiktir. 

SON POSTA 

Avrupa ittihadı 
Cemiyetinin 
reisi lstanbulda 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Filha.kika, Kont Gudenhof Kaler· 

gi'nin annesi japon ve babası da A
vusturyalıdır. Babasının annesi Yuna· 
nistanın meşhur Kalergi ailesine men· 
suptur. Belçikalı Gudenhof kontu ile 
evlenmiş ve Viyanada yerleşmiştir. 

Merkezi Peştede bulunan cemiye
tin reisi genç Kont Gudenhof, harbı u
mumiden sonra Çekoslovak tabiiyeti
ne girmiş ve ceddi halyan olan Avus
turyalı meşhur artİst Jda Roland ile ev 
lenmiştir. 

Kon kendisil~ görüşen gazetecilere 
~unları söylemiştir: 

- «Cemiyetimizin istihdaf ettiği 
gaye, Amerikalıların Mönro doktrini
ne müşabih bir esas vücuda getirmek
tir. Bütün Avrupa milletlerinin siyasi 
İstikialine hürmet etmekle beraber, bir 
federasyon vücuda getirmek istiyoruz. 
Avrupa hudutları içinde bulunan Tür
kiye, cemiyetimizin tabii bir azasıdır.>> 

Kont Cudenhof şehrimizde bir kaç 
gün kalacak ve ağlebi ihtimal bir kon
ferans verecektir. Kont, buradan Ati
naya gidecektir. 

----------
Alman vapurile gelen 
iki seygah kayboldu 

( Baştarafı 1 inci sayfada ) 
Fakat birkaç saat sonra, hadisenin 

garip mahiyeti anlaşılmıştır. 
Seyyahlara boğazı göstermek üzere 

Karadenize kadar. gidip gelen vapur 
avdette tekrar rıhtıma uğramış, gemi
sinde devam ettiği tahkikattan bekle
nilınedik 'bir neftice alan kaptan be
şinci şubeye başvurmuş ve : · 

- Merak etmeyin ... Kayıplan bul· 
duk! demiştir. 
Memurların sorguları üzerine de, gü 

lerek şu sözleri söylemiştir: 
- Kaybolan seyyahlar, şehirde bir 

hayli rakı içmişler, bu içkiye alışık ol 
madıklan için başları iyice dönmüş. Ve 
gemiye gelince, karnaralarma girdikle 
rini sanarak, ambara dalmışlar, ve 'ora
da sızmışlB.T ... 

Ayılır ayılmaz etra:l!anna hayret ve 
korku ile bakmarak biribirierine : 

- Eyvah ... demişler ... Galiba sar • 
hoşlukla bir hal edip hapse soku1duk ... 
Ve tabii vapuru da kaçırdık! 

Fakat gemide bulunduklarını anla .. 
yınca, sevinçlerinden hemen hemen ye 
niden sarhoş olm~lardır.» 

Balkanlarda ve 
· si ya si fa aliyet 

Sayfa 11 
-===-

Orta Avrupa da 
inkişaf ediyor 

(Baştarnfı 1 inci sayfada) ı Bunlar Hariciye Vekili Rüştü Arn~ 
İki gün devam edecek olan konsey protokol şefi Şevket Fuat, üçüncü dal• 

toplantılarında; beynelmilel siyasi va· re şefi Cevat, Başvekalet kalemi maH• 
ziyet, Tuna havzasını alakadar eden me sus müdürü Vedit, Hariciye kalemJ 
seleler, Habsburgların tahta avdeti ve mahsus müdürü Refik Amlr ve diğer 
iktısadi meseleler görüşülecektir. Bay üç memurdan ibarettir. 
Stoyadinoviç yeni nktedilen İtalyan • Yugoslavya Batvekili Romaya gidiyot 
Yugoslav anlaşması hakkında nazırla - Belgrat, 30 (A.A.) - cHavas Ajansı 
ra izahat verecektir. muhabirinden» İyi malumat almakta 

Konsey toplantılarından sonra bir olan mahafile göre Bay Stoyadinoviç, 
resmi tablig neşredilecek ve nazırlar Bay Cianoya iadei ziyaret etmek üze .. 
mat'buata beyanatta bulunacaklardır. re Nisan sonunda Romaya gidecek, si• 
Çalışmalarını cumartesi giinü bitire· yasi ve iktısadi itiltıfları ikmal edeceJi 
cek olan nazırların, daha birkaç gün olan kültür sahasında teşrikı mesaiye 
Belgratta kalmaları çok muhtemeldir. müteallik ibir itilfıfname imza edecek .. 
Çekoslovak Cumhurreisinin BeJgrad tir. 

seyahati Almanlar ne diyorlar 
Küçük Antant konseyinin bu toplan Berlin, 30 (A.A.) - Beriiner Börseıı 

tısını müteakıp, Nisanın 4 ünde, Çek- Zeitung, İtalyan - Yugoslav anlaşmasl 
oslovakya Cumhurreisi Bay Benes de hakkında diyor ki: 
Belgrada gelerek üç gün kalacaktır. «İtalyan dostluğunun Yugoslavya hal 
Bay Beneş, saltanat naibi Prens Pol'iin kına kabuL ettirilmiyeceği faraziyesJ 
misafiri olacaktır. kabul dahi edilse, aktedilen pak~ birin• 

İsmet İnönünün ziyareti ci derecede bir ehenııniyette olmakt311 
Bütün bu diplomatik hare1{etıere sah çıkmaz. Tesirleri yalnız iki memleket 

ne olan Belgrat, Nisan 12 inde de Tür· arasında iyi münasebetler tesis etme~ 
kiye Başvekili General İsme~ İnönünün le kalmıyacak, merkezi ve cenubu şarı 
ziyaretini kabul edecektir. İsmet İnö- ki Avrupasında siyasi sa:hada daha çolı 
nü, geçen sene Bay Stoyad!noviçin An· mühim olacaktır. 
karaya yaptığı ziyareti iade edecektir. Romanya • Çekoslovakya 

Türk heyeti Bükreş 30 (A.A.) - Adverul ga• 
Ankara, 30 (Hususi) - Bay Stoya· zete~ine göre, Çekoslovakya Başveki~ 

dinoviçin Ankaraya ziyaretini iade et- Romanya milli bayramı milnasebeti14 
rnek üzere Başbakan İsmet İnönünün Bükreşe gelerek B. Tatareskonun soJ7 
Bel.grada yapacağı seyahatte kendisine defa kendisine yaptığı ziyarete muka• 
refakart edecekler tesbit edilmiştir. hele edecektir. 

Köy röportajları Be,ik~ Tapu Sicil Mubafulığından\ 
( Baştarah 7 inci sayfada ) latanbul Ermeni patrikliğine merbut Ye • 

- Sağlıcakla ge).mişsiniz, dıyordu. dikule haricinde kain hastahane vakfm • 
Zileli [ışığın koyu yeşil gözlerinde dan Ortaköyde Gül sokağında bir tarafı 

neşeli ateşler alevleniyordu. İspironun evi ve bir tarafı lahakın evi vcı 
Sazına sarılmıştı: bir tarafı hacı Tahsinin evi ve bir tarafı 
Garip biilbül idim, geldim ötmeğe, yol ile çevrili eski 3 yeni S kapı No.lı e'V 
Ynnn bahçesinde figan etmcğc, evvelce abcı Abmedin karısı Meleğin ikeq 
Çe\•irdim gönlümü alıp gitmcğc, ölmeaile kızı polis Sadullah karuı Zehra· 
Sanldı boynuına kandırdı beni. ya intikal ettikten sonra 75 liraya Yasd * Selih .kızı Donnaya aabnıJ olmasında~~ 
Kerem der ki, bu yollarda yol idim, 

mÜJ~eri Donnanın eline mezlcU.r patrikJıa., 
Tuna suyu gibi coşkun sel idim. 
Ben bir açılmamış gonca gül idiın, ne evkaf mütovelliliğinden 3/Şubat/328 
Yar aldı koynuna soldurdu beni.. tarih ve 774 aayıb vakıf senedi verilmit it4 
Zileli B.şığı ve Sakular köyünün sev. de Tapuya devr olunan defterlerde bu saı 

dalı sakinlerini arkada bırakalı gün - bt vukuah kayıtlı olmamasından sözü ge. 

ler var. Karacaoğlanlann, aşık Ke • çen evin tasarrufunun tahkik ve tesbiti 1. 
.remlerin, Gevherilerin ve Köroğlunun çin 937 Nisan ayının 14 üncü çar1amb.ı 
yaşadığı yerlerden geçiyoruz. (ÜnÜ saat on üçde yerinde tahkikat yaplll'lo 
Yanımdaki arkadaşın çenesi birte • lacağından tasarruf iddiasmda bulunanlq 

Bu resim sizin mi ? · · ı· Yıye ış ıyor: varaa tahkikat gününe kadar Beıiktat T .. 
Son Posta okuyuculan arasın..:ıa Sallanı sallanı tre] kız yanıma "" • ' pu sicil muhafız1ıiına ve yahut tahkikat d 

bir eğlence tertip etti: Sallanıp gelişin benzer sunoy:ı, 
H 

. nü mahallinde bulunacak olan memura 
ergtin memleketin bir köşesinde Sen de eliyon aşkın benim canımn, 

çekilmiş kalalbalık bir halk kitle- Utanıyon, bildinniyon ne fayda.. müracaat eylemeleri ilan olunur. (833) 

sini gösteren bir fotograf çektiri- ____ t ... znıi.t : ~C~v~~~u~~ İstanbul Yedinci İcra Memurluiundanı 
yoruz. Bu fotografı altıncı no- Bir borç:an dolayı mahcuz olup paray• 

ter Bay Galip Bingöle göstermekte, IR A D~O ı çevrilmesine karar verilen krom imaliı"l 
içinden tek bir simayı ayırmaktayı.ı. U ~ mahsus çelik boru, elli ma.IWıeai; 15 •• 

Dikkat ediniz: Bu seçilen sima belki 3 beygir kuvvetinde iki adet dinamoaıle 
sizi, belki bir dostunuzu, belkı uzaktan G roup motör, zimpara tozu, ve çeyrek 
yakından bir tanıdığınızı gösteriyor. Bu gUnkü Program beygir kuvvetinde motör, puvanye; san· 
Mesele basit: Seçilen resmin sahib: ida- dalya, koltuk, kasa vesaire 2; 41937 cu-
remize müracaat ettiği zaman kendısi· 31 1\lari 934 : Qarpmba 

İS ma günü saat 8,30 dan 1 O a kadar Bey. 
ne üç liralık bir hediye takdim edile- TANBUL 
oektir. Okuyucu taşrada ise mektupla ötıe neşriyatı: oğlu Tokatliyan civannda Solakzade ~ 

.. 12.30: PlWn Türk muslkJsl. 12.50: Haladls. kakta ve Galata Hara S K f b • muracaatını müteakıp hediyesi yolla • ççı • rom a rı· 13,05: Muhtelif plAt ııe.şrlyatı. d 
nacal-tır. Yukarda gördügwünüz fotogra! kasın a hazır bulunacak memur tarafm. 

Akşam Neşriyatı: 
İzmirde Beşiktaş . Dogwanspor maçın- dan açık arttırma sure~ile aatılacağı ilü 1'1: İnkilA.p dersleri: Üniversiteden nnk -
da çekilmiştir. Çehresi çızgi dahiline ıen Yusuf Kemal Tenglrşenk, 18,30: PlWa ~~~~.~~: •• ~~.!.~.~~!.. ............................. __ 
alınmış olan ve bı.mun .büyütül .. dans muslklsi, 1U,30: Konferans: Tayyare İ t b 1 G ·· ··k B d 
müş şekii ayrıca gösterilen Bay Cemlyetl narnma Nuri Kızıl kanat, 20: Ne- S an U Umru aş mÜ ÜJ 
matbaamıza müracaat ederse he- zlhe ve ar.kadaşları taratmdan Türk musı- vekillig .. i 

klsl ve halk şarkılan, 20,30: Ömer Rıza tn • 
diyesi derhal verileceektir. Bundan ev· rnfındnn arapça söylev, 20,45: Blmen Şen Ankara, 30 (Hususi) - İstanbul 
vcl neşrettiğimiz fotograflarda keiıdile ve arkadaşları taratından Türk muslldsl ve gümrük başmüdür Vekili Mustafa Nu• 
rini tanıyan okuyucularımız matbaamı halk prk.ıları: Se.at ayan, 21,15: Orkestra, rinin Nisan sonunda esas vazifesi olan 
za müracaat ederek hediyelerini almak 22•15: AJans ve borsa habcrıerı, 22·30= Pli\k- Ekonomik işler rnüdürlüğunü görmek 

d ı ın sololar, opera ve operet. parçaları. · 
ta ır ar. üzere şehrimıze çağırılacağı Istanbul 

BUKREŞ * Gümrük başmüdür vekilliğine de ha· . 16: Salon orkestrası, 1'1,20: Romanya mu-
DIKKAT: Bu sütunda resimleri çı- slklsl, 18: Orkestra, 19,20: Muhtelif hava _ len Avrupada tetkik seyahatinde bulu 

kan okuyuculanmız, hediyelerini bir lar, 20,10: Şarkılar, 20,30: Haberler, 20,45: nan Galata ithalat gümrüğü n-..üdürü 
hafta içinde almalıdırlar. Aksi halde Orkestra, 21,45: Haberler. Mithatın getirileceeği kuvvetle söylen· 
haklarını kaybedeceklerdir. Bu müd- BUDAPEŞTB mektedir. 
d İ bul h 17,30: Çl~::m orkestrası, 18,55: Flüt hava • ---....;.,----~~-------

et stan aricindeki okuyucuları- ları, 19,30: Opera, 22,40: Cazbant havnlan, Stuart., 21,45: Orkestrn, 23: Dans pl!ıkl::ı.n 
mız için on beş gündür, 23: Haberler, 23,ıO: Çlğan orkestrntı, 24.05: Yarınki Progranı 

lspanyada da son söz gene 
Ingilizlere düşecege benziyor 

(Baştarafı 3 üncü sayfada) 
hi sarfa muk'tedir olaınıyan ve olamı
yaca'k gibi görünen Alınanya ile İ talya 
gibi devletler içi·n elastiki olmamanın 
ve bazı hadiseleri hazmetmiş görün
memenin im'kanı mı vardır? Şu halde, 
İspanya meselesinde son sözü, gene İn· 
iiltere söyliyecek ve iradesini hakim 
kılacak demektir. - Selim Raııp 

Haberler. ı Nisan 937 : Peı-şembe 
PRAO iSTA~~UL 

18,45: Haberler, 18,55: Plflk neşriyatı, 19: Öğle neşriyatı: 
Haberler, 19,20: Orlrestrn, 21,30: Plfik neş - 12,30: Plaklr;. Türk musiklsl. 12,50: Hava 
rlyatı, 21,35: Tiyatro, 22: Haberler, 22,20: dls, 13,05 Muhtelif Plfık neşriyat.ı. 
Muhtelif havalar, 22,45: Pl?Lk ncşriyatı, 23: Akşam neşriyatı: 
Hnberler. 18,30: Plalua dans muslklsl, 19,30: Konre. 

ViYANA rans: Doktor Fahrettin Kerim İrade ~fı, 
17: Konser, 19,25:,0peret, 22,10: Hnher - 20: Sadl ve arkadaşları tarafından Türk mu· 

ler, 23: Plik neşrlyatı, (dans muslkl.s1J. sildsi ve halk şarkıları, 20,30: ömer Rıza ta· 
VARŞOVA ratından arapça söylev, 20,45; Safiye ve ar-

17,15: Karışık program, 18: Spor, 18.20: kada§ları tarafından Türk muslkisl ve 
Hafif müzik. 19;20: Pllk nqrlyab, 19,45: halk prtılan: Saat ayarı, 21,15: Orkestra 
İtalyan şa.rkılan (plAk). 20.45: Haberler, 22,15: Ajans ve borsa haberleri, 22,30· -
21: Ohopln resitali, 21,45: Tiyatro ,llı(ary la sololar, opera ve operet pa .. ~ 
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Meyvalardan ve meyvaların özünden yapılmıştır. Şekersiz meyva 
tuzu tertibi ve tekerli limonlu tampanya tertibi enfesi nefais nevileri 
Yardır. Harereti teskin ve mideyi tasbib eder. Şerbet ve limonata 
yerine diloyanın her tarafında bu sıbbi tertipler kullanılmaktadır. 
Yüzde ~ yüz nisbetinde daha ucuz ve daha leziz ve daha nefis 
olan HlaSan gazöz özlerini tercih etmek menfaatiniz icabıdır. Kava• 
Doz Içerilinde 25, büyük 35, dört misli 50 kuruttur. Hasan deposu. 
Ankara, Istanbul, Beyoğlu, Eskişehir, BeşiktaJ. 

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

TÜRKİYE B IRiNCİ . . 

Terazi Fabrikasi 
M• m u lllini 

tercih 

MIII'Jıi:.V .• 

l 

Mukavemet/ ve zara/eti emsalsizdir 
taklitlerinden sakınınız 

Toptan satış Deposu: Istanbul Tahtakale No. 68 

Tel: 22269 

SON POSTA 

Hiç bir iddia 
Aslında kıymetsiz olana 
fazla bir şey illlvo etmez. 

KREM PERTEY 
lrrat ve mobaıag-anın ifa· 
d esi deg-ildir. Terkibi bir ren 
harikası gibi volvoleli bir 
tarzda ortaya aWan gozel 
lik ınOstahzarlarım d.1 ken
disine karşı hiçbir zaman 
rakip oltırnk tunımamıştır. 

B Ü T Ü N 
C E B 1 N 

K 1 Ş 
l Z D E.. 

Hir kutu 

AK Ri OL 
Bulundurunuz. Bu sayede 

Soğuk algınlığından 

Gr· p, Nezle ve Boğaz 
olmaktan kurtulursunuz. 

AKRiDOL boğaz ve badem· 
cik iltihaplarını da pek çabuk 
geçirir. Her eczanece bulunur 
Ufak kutu 35, büyük kutu 70 
kuruştur. 

•• • 
SEKSULIN 
Ademi 

, iktidar, 
Bel 

1 gevşekiiQI, 

Dermans1zl1k, · 
Vücut: u DlmaQın 

yorgunluAunda 
pek "'üeaslr ve e"'ln 

bir ilaçt:er. 

Kutuau 200 kuru• 

BEŞiR KEMAL - MAHMUT CEYAT 
Eczanesi - Slrkecl 

Dr. SUPBI ŞE~SES 
ldrar yollar• haatahkl•r• 

mUtehaaal&l 
Beyotlu Yıldız •iuemıuı br~uıı Leklergo Apt. 

uayeue 4 den ııoura. Cumıırteııi fııltirlere 

P"""'· Td, 4392< ı 

Zonculdak Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

.. 
Zolli'Uldaiın Kaca köyünden Mustafa reis 
oğullarandan Ihrabirnin vefat etmit olma
sından emvali menkulesi tahriri tereke e

dilmi§ olduiundan müteveffadan alacaklı 

olanlar ve müteveffaya borçlu bulunanlar l 
tarihi ilandan itibaren bir ay ::ıarfanda sulh 

mahkemesine müracaat etmeleri, aksi hal-

e götü 
ı ile tar 

Türkler· , 
yapı! 

işlerdi. 
ilerin ır 

de alacaklılar mirasçılan ne tahsen ve ne 

Ek • de terekeye izafeten takip etmiyecekleri Istanbul Üııiversitesi Arttırma, 
sJltme ve Pazarlık Komisyonundan: 

kanunumedeninin 561 ve 569 maddele • 
rine tevfikan ilan olunur. . ......... . 

bu yarı 
nden ka 
lerdi. 

mira! ı 

mera 'm ill' 
Ve, o gi' 

n paşa ile 

Mulıammen bedeli 1980 lira 23 kurut olan üniversite ve müttemilatı için ll O 
•oltluk ve muhtelif vatlak ampuller 12/4/937 pazartesi günü saat 15 de açık ek· 
liltme suretile Rektörlükte aatm alınaca.kıır. Bu ite cinnek isteyenler 149 liralık 
JDuvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalan ile eksiitme günü komisyona 
müracaatlan lazımdır. Bu iıe ait J&rlname ve liste her aiin Rektörlllide cörülür. 

«1692» 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGİL 
S. Ragıp EMEÇ 

jKOmür sergisini gOrünüz 

Milli Kömür davasının, her safhası ile alakadar olan 
BeyneimiJel Kömür sergisi, yurddaşlarımızın şahsi 
menfaalleri bakımından da görülecek bir yerdir. 

123 Nisan Ankarada aç1hyor.l 

Mart 31 

Dişierin ab1hayat1 
Hiç bakılma· 

mıt dişleri bile 
kısa zamanda 
temizler, parla· 
br, sıhhat ve ta
ravetini iade e
der. Günde iki 
defa Radyolin 
diş macunu ile 
fırçalanan dişler 

aağlamhğını ve 
güzelligini asla 
kaybetmez. lıte onun 
bu abıhayat tesiri sa· 
yesindedir ki bugün bin 
Jerce ki~i daima ve yalnız 
Radyolin kullanmaktadırlar. 
Radyolin dişler için bir hayat 
sigortasıdır. Bunun içindir ki 
Radyolin icad olunduğundanbc-
ri Türkiyede sağlam ve güzel dişli 
vatandaşlar artmışhr ve artmakta-
dır. 

Daima Radyolin 
, .. ·~· ~.. .. 

makarna yemek isterseniz ? 

Her Yerde 
ltalyan usulü safi irmikten yapılm 

YILDIZ 
MARKA GLUTEN LÜKS MAKAR • 

NASINI lSTEYINtz. 
Batlıca bakkaliye mağazalannda satılır. 
Fabrikası: Galata Necati bey caddesi No. 167 
MAKARNACIUK T-ORK L'TD. i-ŞIRKETI Telefon; 

Esnaf cemiyetleri talimatnamesinin beıinci maddesine uyularak idare lleTeli ba 
lannan rusfını tebdil için 5/4/937 pazartesi günü seçim yapılacaktır. Ce~erimiwe 

kayıtla esnaf ile mefsuh kuru ve yaı yemitçiler cemiyetinde kayıtlı olan Yat me,.n 
ve sebze aatanların yukanda yazalı tarihde saat 10 dan 16 ya kadar K•edecila

yeni Hiıl binall karıısındaki cemiyet merkezine hüviyet cüzdanlan ile biriide Ke< 

lerek rey vermeleri bildirilir • 

....................................... , 
Türk Hava Kurumu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
6. c1 ketlde 11/ Nisan /1937 dedlr. 

Büyük ikramiye: 2 O O • O O O liradır ..• 
Aynca: 40.000, 25.00(), 20.00l 15.0~)), 10.000 Liralık ikrami

yelerle (50.0:>0 ve 20().000) liralık iki adet mükifat varc:br. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkea 7 1 Nisan /937 günü aktamına 

biletini değittirmiJ bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı aakıt olur ... 

kadar 

Istanbul Üniversitesi Artt1rma ve Eksiitme 
Pazarhk Komisyonu Ilinlari 

Cinsi 

Patiska 
Amerikan 
Düz kurtuni ıiltelik 
Beyaz, sifab çizııili pijamalık 

CömWdik dimi . )) 

Masa örtüsü pike 
Pati.b 

Me tr esi 

5370 
1650 
2730 
1800 

soo 
984 
330 
682 

1 

1 - T1p Fakültesi İkiac:i Hariciye Kliniiine alınacak ve mu'-am,_ W 
C!7695 ı> lira 44 kurut tutaa ,.._nda mıktar ve cinsleri JiDiı aekbı kalem ..,.a 
15/4/937 perıembe cünü saat 15 de Rektörlük binasanda ihale edilmek ibıere b

palı zarf usuliyle eksittmeye konulmuttur. 

Bu iJe cirmek iateyenterin kanunun tarif ettiti vesikalarla muvakkat tem...,. .. 

lan 578 liralık makbuzlanm ve teklif mektuplarını ihaleden bir saat evvel Rııldal

lüie vermit olmalan lbamdır. Nümuneler ve f&rlname her gün Rektörlülde prit
lür. 

2 - T1p Fakültesi tkinci Hariciye Kliniğıne alanacak olan 2340 kilo .,....-

15/4/937 perıembe cünii saat 16 da Rektörlük binasında toplanan Komiayoada 

ihale edilmek üzere açık eksiilmeye konulmuıtur. Bu ite cinnek isteyenleria ba. 
nun tarif ettiii vesikalan •e muvakkat teminat olan 95 liralık makbusluile ...._ 

ber O saatte Komisyonda bulaamalan lUımd.ır. Şartname ve DÜmUDe beır .... Relr,-

törliilde cöriiliir. •1777 • 


