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800 kilometrelik lıududumuzun öte tarafında eşkıya yatağı, 
çeteler ocağı kurulmasına asla talıammül edemeyiz 

*----------------------------------------------

liududumuzun şanlı ve kolu 
bükülmez bir bekçisi vardır: 
Bütün Türk Milleti 
Dürzilerden sonra Lazkiyeliler ve Kürtdağlılar da 
Suriyeden ayrılmak istediklerini ve icabında silaha 
sarılacaklarını Fransız makamların~ açıkca bildirdiler 

vatanın kahraman müdafileri ııeran harekete amadedirler 
b Dahil'ye Vekilimiz, Mecliste vukul hududun her türlü tabii ~rızalardan ve 
S Ulan Ç0 kuvv tll ~ 1h nutkunda, manialardan mahrum çöl ortasında 800 
~e hududundan bahsederken bu (Devamı 10 wıcu sayfada) 

Vehaba, "Fransız 
tebaası ol!,, dediler 

Türk - İtalyan 
müzakereleri 

Rasing klüpte oynıyan Konuşmalar mühim 

............. ·--·-···········-.. ·······-············-·· 
Türk spor kurumu 

asbaşkanı 
isti fa etti 

Yerine Dağcılık F ederas
yonu reisi getirildi 

lznıirin kıymetli futbol- zorluklara maruz 
cusu geri dönüyor kalmamaktadır Halit Bayrak Şükrü Koçak 

1 . Ankara, 9 (Telefonla) - Türk Spor 
• Zlhir, 8 (Husu Yu.gos1~~ ga.zete1~rı .. son. !ünle~d~ :Kurumu Asbaşkanı ve Beyazıt saylavı 

sı ınuhabirimiz • umumıyet ıtıbarıle Kuçuk ltılaf daımı Halit Bayrak kurumdaki vazifesinden 
den) - Bir müd· konseyinin Belgrad toplantıaı. ltal- istila etmiştir. İstifası Cumhuriyet 
detten beri Fran.. ya • Yugoslavya ve ltalya • Türkiye Halle Partisi tarafından kabul edil~-
Şada Rasing klüp· münasebetleri ve Çekoslovakya Cum· tir. Yerine Dağcılık federasyonu reisi 
te oynayan Veba ~ hur Reisinin Belgrad ziyareti mesele- ve Erzurum saylavı Şükrü Koçak tayin 
ha üç ay içinde lerile meı;ıgul olmaktadırlar. edilm_i.:...şt_ir_. -------F'rans t• b. · t' y 

ız a ııye ı· \ Zağrepte çıkan Hırvat matbuatın· d 
~ee gebçmesi klüp - v h dan «Übzor» gazetesi başmakalesinde 7 yaşın a bir 
ır ·ıa· ·ı · f e ap V h 1 ırı mış ır. _. Türkiye - lta1ya münasebatı hakkın· } 

e ap Fransız tebaasına geçrııegı ka· yaVrUDUD Saç arl 

Başvekilin Belgrad seyahati 

İsmet İnönü sabah 
şehrimize geldi 

Başvekil Belgradda parlak bir surette karşılanacak, 
şehir şimdiden Türk bagraklarile süslendi. Belgrad 
1 ıdyosunda da her lisanda konferanslar verilecek 

Hariciye Velcili istasyondan çıkıırkon 

1Be1grada gitmek üzere dün akşam yo Jer ileri gelenleri tarafından samimt 
la çıkan İsmet İnl>nü Ankara ıstasyo· bir surette uğurlanmıştır .. 
nunda CumhurreiBi Atatürk, Vekiller, , Başvekilimiz Geneıal Ismet İnönü 
kor diplomatik, mebuslar ve vekAlet- (Devamı 10 uncu sayfada) 

Avrupall Türk düşmanımn 
aleyhimizde yaptığı propaganda 
tesirini hala muhafaza ediyor! 

Franıızca mektep kitaplannda, mecmualarında, almanaklarda bize isnat 

ettikleri ,eylerle kendilerinin hiıtefı ve hayadan ne derece uzak olduklannı 

gösteriyorlar. Fakat biz kendimize ne diyelim ki bu kitapları vesaireyi 

mekteplerimizde çocuklarımızın ellerine veriyoruz. 

Yazan: Halit Fahri Ozansoy 
(Yazısı 7 inci sayfada) ---but t a··· . . kınd ı· mı' da şunları yazmaktadır: 

e mc ıgı ıçm ya a z · f .. d b• 
te dönecC>k ve Üçok takımmda, merkez ·-~( t~l~an.!a~ı resmı matbuatının de- bir en ıre agv ardı r 
lb.uhac.ı.m oynayacaktır. üçokun iki haf dıgı gıbı T urkıye - ltalya anlaşması 1 
ta sonra Ankarada yapacam, maçlarda hakkında henüz müzakereler cereyan ----- *k*N .. 

Pek yakında " Son Posta ,, sütunlarında 
"V Mektepte küçii ezahatla "anne, ehap ta yer alacaktır. (Devamı 10 uncu sayfada) 

••·•••·••·······•·•••••·•••••·•••••••··•··•··••·····•·····•·••• ................................................ ·--···--- anne diye "alay ettikleri için 

Eşeğin şehirden sürülmesine eşek 
sahipleri ne diyorlar? I 

Bir sakanın cevabı: " Bu kadar laf edi.mesi bile 
tnemleketin eşeksiz kalması için kafidir. Çünki 

eşek insan gibi değildir. Efendi hayvandır. 
sevilmediği yerde durmaz,, 

t'-.aı.ıbuldıı n .. iı..liyot işlerinde kullaaıl.n eşekler )Yaı:ıaı 10 uncu sayfada} 

zavallı okumayı bırakb, derdine 
çare bulacak bir <!oktor anyor 

Saçlan ağaran ktıçnk Nezahat 
(Yazısı 10 wıcu sayfada) 

2 VENİ TEFRİKA 
l:ffı&V.P~ 84'ı gtzee ~ 

(}),~ 
o ~ -

Çitlenbik Barbaros 
Büyüh edebi roman Korsan peşinde 

Yazan: Kemal Ragıp • Yazan: Celal · Cengiz 
Edebiyabmıza birçok kıymetli : Yeni tarihi tefrikamız şimdiye 
eserler kazandıran muharririn : kadar yazılan deniz romanları· 

en son ve en güzel eseri J nın en kuvvetli.sidir. 

Bunlardan başka eğlenceli ve zengin hediyeli bir 

Müsabaka Açıyoruz 
Muvaffak olan okuyuculanmıza ziynet albnlarından ve diğer 

kıymetli eşyadan yüzlerce hediye 



2 Sayfa __ ;;;;;;.;,;......;. ....................... , 
Her gün 

Orta Anadolu Türküne 
iş kaynakları 

Yazan: Muhittin Birgen -

Y frminci asrın Türkleri olan biz • 
ler için Türklük namına yapıla

cak bir çok keşifler mukaddermiş. Dil· 
de, kültürde, tar.hte, hülasa insanlığın 
bütün insanlığa dair faaliyet sahaların
da Türk için bir çok mezi.yetler ve fa
ziletler kcşf ettik. Daha da edeceğiz. 
Bir keşif değil, bir müşahede olarak be
nim de gözüme çarpan bir hadise var: 
Türkün dayanıklılığı! 

Evet, Türk, tarihin en dayanıkh, en 
yıkılmaz, en yılmaz, en sert, en sağ • 
lam bir milletidir. Ne zaman, orta A • 
nadolu yaylası içinden geçsem, kışın 
Sibirya, yazın da Afrika çolleri ildi • 
mini taşıyan bu geniş s tep ve çöl yay
lasında Türk denilen bu mahlılkun na
sıl olup ta bu kadar asırdanberi ya~a · 
nuş, üremiş olduğunu düşünürüm. Sı · 
fırdan aşağı 30-35 derecede bir ufuk
tan öbür ufka doğru günlerce mesafe 
kateden, yahut sıcak güneslerin ka · 
vutduğu toprak parçasından kendisi • 
ne ekmek çıkarmak için uğraşan Türk, 
hakikaten bir havat kahramanıdır, ne 
zaman o Sibiryanın buzlan arasından 
geçsem ve o çölün güneşleri altında se· 
raplar görsem, Türkün bn kahraman
lığı karşısında içimde bir sevgi ve hür
met hissinin coştuğunu duyarım. 

Çok oluyor, iünlerden bir gün, Çan· 
kırı civarında bir köyde, köylülerle ko
nuşuyordum. yaşlı bir köylü, dedi ki: 

- Sen bu toprağı görüyor mu
sun? Burada ancak biz Türkler ya· 
ııyabiliriz. Hükfımet buralara başka 
memleketlerden bir hayli muhacir ge
tirdi. Hiç biri dayanamadı. Bu kısır top
rak üstünde ancak biz tutunabiliriz! 

Bunu söylerken onun gözünde, bir 
hayat kahramanının ütihar şulesi par
lıyordu. 

Haklı idL 

* Orta Anadolu tabiatin en kısır par-
çalarından biridir. Orada hayat güçtür. 
Mücadele çetin olur. İşin nev'i de, mev
ılınl de dardır. Bunun için Türkiyenin 
imarı düşünüldüğü zaman halledilmesi 
zarurl görünen iktisadi meselelerden 
biri de Orta Anadoluya yeni yeni iş ~ 
ler getirmek meselesi olacaktır. Bil • 
mem, Orta Anadoluda bir takını fab -
rikalar kurulmasını, yeni yeni bazı te
sisat yapılmasını düşündüğü zaman, a
caba hükfunet te bu mülahaza ile mi 
hareket etmiştir? Her halde: diğer mü
lahazalar arasında bu müalhazanın da 
mühim bir mevkii olduğunu tahmin e· 
de biliriz. 

SON POSTA. 

Resimli Makale: il 1914 - 1937 il 

İnsan, tarihinin en büyük faciasını 19 14 yılında gördü: 
Dünyanın bütün milletleri yekdiğerine saldtrdılar, dört 
yıl mütemadiyen boğuştular. On milyon ölü, yirmi mil
yon yaralı verdiler. Beş milyon dul kadın, on milyon ye
tim çocuk bıraktılar. Ve nihayet yorulup silfilıı bıraktık
ları zaman «Artık sonuncudur> dediler, çocukları için 
rahat bir hayat ümit ettiler. 

İspanya ıhtilali insanlığın geçirdiği büyük faciadan 
ders almadığını gösterdi: İspanya ihtila.Ii görünüşte da · 
hili bir :htilaJdir, hakikatte bu bedbahf memlekette 
bütün Avrupa çalışmaktadır. Memleket bir tecrübe talı· 
tası halini alm1~tır. Burada yeni keşfedilen silahlar de • 
nenmekte, yenı planlar tatbik edilmekte, istikbalin 19 J 4 
dekinden daha büyük muharebesi için hazırlıklar ya -
pılmaktadır. 

(s6z 
Bu genç kızın 
Yaptığını 
Yapabilir misiniz? 

Bombay İngiliz askeri kumandan· 
lığının bahçesinde Hintli bir genç kız 
yılanların en zehirliai olduğu için «yı
lan kralın denilen üç buçuk metre bo
yunda müthiş bir yılan ile: numaralar 
yaptıktan sonra hayvanın ağzını ken· 

ARASINDA) 
·-------------------------« HER GüN BiR FIKRA 

Sizin gibi 
Adamın biri Kayseriye ıitmiş, bir 

kahvede oturmuş. Kahvenin önün· 
den bir alay eşek geçmiş. Adama 
merak olmuş. Bir çocuğu çağmp 

sormuş: 

- Sizin Kayseride, insandan çok 
eşek mi vardır? 

Çocuk Kayseriye yeni rehniş o • 
lan adamın yüziine bakmış! 

- Evet, demiş, biziın memleket
te çok eşek vardır .. Fakat hiç birisi 
yerli değil, hepsi başka memleket • 
lerden gelmedirJer. 

·---------------------------« 
Şarlo da· 
Londraya geliyor 

Japonya da 
Reklam 
Nasıl gapılır? 

di ağzı içine almış, salyasını ağzına a· Parası ve vakti olan «bütün dün
kıtmıştır. Her aoktuğunu mutlaka öl-. ya» İngiliz Kralının taç giyme töreni
dürecek kadar kuvvetli bir zehiri ha- ni görmek için Londraya gitmeğe ha
mil bulunan yılanın aalyasile zehirlen- zırlanırken sinemanın meşhur <<Şarlo)) 
mediği görülen genç kız hayretler u· su da ayni hevese düşmüş .. Londra Bir Japon mağazası halka dağıttı
yandırm~, doktorlan •aşırtmıştır. Yı· gazetelerinin anlattıklarına bakıhrsa o ğı ilanlarda müessesesi için şu suretle 

Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Konya E
reğlisi gibi yerlerde vücuda getirilen lanın salyası tahlil edilince bir değil, vakit için Dük dö Vestmenster'in sa· reklam yapıyormuş! 
fabrikalar Orta Anadolu için çok mü- bir çok kimseleri öldürecek miktarda raylanndan birini '!imdiden kiralamış. «Halılarunız, yeni doğmu' bir ço· 
hinı ~ylerdir. Fakat, bunlar kafi de • zehri havi olduğu görülmüştür. Bir hafta için bu saraya ne verdiğini cuğun cildi gibi y~muşaktır, siparişler 
iildir. Bu muhitte halka daha çeşitli ve Fransada mühim bir mesele: bilir misiniz? Tamam 6 bin Türk lira- bir obüs sür"atile sevkedilir. Mağaza-
daha çok .iş vermenin çarelerini ara • Jrışaatın manası nedı"r? sı .. Fakat hayrete düşmeyelim: Şarlo- d b. k 

11 mız a ır çay içme isteyen müşteri-
makla mütemadiyen meşgul olmamız nun bir haftada kazandığı para bundan 
Iizundır. Bu arada, kısır toprağı Fransa tayyarelere karşı 100 mili· fazladrr. !erimize bir zevcenin sevdiği k~sına 
biraz daha canlandırmak ve halkın ö • metrelik yeni bir top icat etti. Bunu Şarlo bir vakitler, gençliğinin en ikram ettiği çay gibi bir çay ikram e-
tedenberi yapmıya alıştıg~ı ziraat işinin Pc:k ehemmiyetli buluyOT', ve çok gizli k tli l .. 1 _ dr . 1. deriz. 

J ıyme sene erını uun anıp. SU! ı sa-: 
hasılat kuvvetini arttırmak için, ziraat. j tutuyordu. Fakat geçenlerde Savyet k kl d kk b ·ı _ Mağazamızda meqıurlarunız sizi 
te x -b R b b b ı.ı·ıd·w· . . . a arın a yarım aya a ı ı e aç ge 

sun 1 gu reler kullanmak yollarını usya 'fi toptan a seaı ıgını ışıt- . . t" ş· d' 1.1_ t it büyük bir ,nezaketle kar~larlar -Hepsı' 
b 1.mak, k la 

· b la . ) çırIJllŞ ı. ım t muva~a en a lna 'Ve . "" . , 
u o ylaştmnak ve genişlet - mış, ve un rdan hır kaç tane a mak b.. .. k ol · k ı.ıa kızmı zengin bir adama drabomaıız 

ınek te elzemdir . . b d b" F . .sırmaya urunece an aynı so a~ rı • 
. ıstemıs, unu a ır ransız gazetesı b' halk d d k k · bab * d . i ' f d b ır sarayın onun an seyre ece verme ısteyen anın etvar ve ha-

uy muş, erya ı asmış: d k . rek"'tı hıi f 1 B' h . . .. HattA düşünüyorum ki Orta Ana _ B .. h. R I d" eme tır. a na sa Pır er. ız epımız, sızı 
d 1 da • . • - u mu ım sırrı us ara mı tev ı A k l k · ı: J w ı b" - d 

O U genış ışleyip az mahsul almak d v • "' d · Til e e frlK çarpmaSlnuan yagmur u ır gun en sonra meydana 
yerine d h d . 1 . e ecegız, emış. k .. "b· }'"' 1 , ar sa a a ış eyıp çok mahsul ş· d' b. f b" f insan ölmiyecek çı an guneş gı ı se am arız.» 
alınanın çarelerini ar k b 1 • ım ı ır tara tan gazete, ır tara - J 
ketin iktisadt inkişah:ay~rd~ ı:~:e~ tan da deniz bakanlığı mahkeme hu· Amerikalı doktorlar elektrik çarp- spango/ların marş/arı 
bakımından, birinci derecede ehemmi- , zurundadırlar. Ve gazete sormakta· maaından dolayı öldü zannedilen in- Her milJetin bir tek marp varken 
yet verilecek bir mesele, en evvel halli dır: sanlan dört dakika sonra tekrar haya· şimdi İspanyol toprakları üzerinde 8 
lAzıın gelen bir davadır. Ekstensif zi- - Gizli bir topu yabancı bir devlete ta ka.vu,turmak imkanının bulunmuş tane resmi ma.r' mevcuttur. 
raat yer~ne inlensif zi.raat politikası- veren mi ifşaatta bulunmu,tur, yoksa olduğunu iddia etmektedirler. Hükumetçilerin dört marfı vardı. 
n~ e.r: .z ıyade muvaffakıyetle tatbik e- topun verilmek üzere olduğunu yazan Hayvanlar üzerinde yaptıkları tec- Bunların bir tanesi General Riego'nun 

Nisan 10 ~ 

r--
S öz ijn Kısası 

Örnek Türkiye 
E. Talu---~ 

T ürk inkılabının ehemmiyet vd 

azameti, hangi zaviyeden bakı• 
lırsa bakılsın, gözleri kamaştıracak de
recede belli olmaktadır. 

Yoktan var etmenin sırrım, asırlar• 
danberi ilk defa, olanca vüzuhu il• 
meydana koyan Kemalist Türkiye ol
muştur. 

Bu hakikati bizlerden çok daha faS" 
la, uzaktan şahid olan yahaı1cılar tak • 
dir etmektedirler. Buna şaşmamalıl 
Durmadan işleyen inkılfıb mekanızrna.• 
sının yanı başında ye hatta içinde, gö~ 
düğümüz işi ölçmeğe vakit ve fırsat 
bulamıyoruz. Bir dağın yüksekliğini 
o dağın yamaçlarında veyahud ki du • 
ruğunda bulunanlar layıkile ölçemez. 
Bunu ancak uzakta, ovada bulunanlaJ 
farkedcrler. 

Cumhuriyetle beraber yeni Türli 
bünyesi teşekkül etmezden önce düll' 
ya camiasındaki mevkiimiz hemen h8" 
men hiçle müsavi idi. Yaşları kırktaıl 
fazla olanlar bunu pek iyi hatırlarla:ı.\ 
Türk ismi, başkalarınca, tezyif maka • 
mında sıfat olarak kullanıldığı zaman' 
lar henüz pek uzak değildir. Avrupa,, 
kendi haritasında bize, kangren olull 
da kesilmesi iktiza eden bir uzuv na • 
zarile bakıyordu. Garblı bir devlet ada:ıı 
mının bize taktığı «Hast:ı Adam» laka• 
bmı uzun zaman taşıdık. 

Ve bu haysiyet kırıcı vaziyetten biZ• 
leri ne Reşid Paşanın tar.ı.zimatı, ne df 
İttihatcıların meşrutiyeti kurtardı. 

Hasta adamı dipdiri, kanlı, canlı, v• 
hepsinden daha sağlam olarak yeni • 
den milletler arasına katan ve bunWl" 

1 
la da kalmayıp ön safa geçiren Ata • 
türk oldu. 

En keskin zekaları bile karşısmdS 
hayran ve mephut bırakan bu mfıcizd 
henüz tamamlanmış değildir: HarikaJI 
lar devam ediyor. 

Dün acze makes olan Türkiye, bugünı 
terakki ve medeniyet hususunda baş • 
kalarına örnek olmaktadır. 

Son zamanlarda, gazetelerde belki 
de gözden kaçan küçük küçük. haber• 
ler çıktı: Irak hükfuneti köy teşkilatı • 
mızı tetkik için Anadoluya rnütehas • 
sıslar gönderiyormuş .. Yugoslav hükll• 
meti Belgradda, Ankara stadyomunuıı 
bir eşini yaptırmağa karar vermiş .. 

Fakültelerimizde Efganlı, İranlı. 
Bulgar ve daha bunun gibi bir takıIJI 
yabancı milletlere rnensub bir çok ta • 
lehe, Türkün kültür nurile aydın-lan • 
maktadır. 

Efgan hükumeti bizden, kendi maa• 
rifi için müşavir istiyor .. 

On yılın içinde, Türkiye Cumhuri • 
yeti, milletlerin ön safında, diğerleri • 
~ örnek olmuştur. 
Göğsümüzü kabarta kabarta bağır • 

mak hakkımızdır: Ne mutlu Türkünı 
diyene! 

-.. 1 . ... ·~ ... .- .. ._ ..................... ...._. _ __.-ı 

Biligor musunuz ? 
1 - Asyada Türk göçü İsanın doğu" 

şundan kaç yıl evvel başlamıştır, Türli 
efsanelerine göre bu göçün sebebi ne" 
dir? 

2 - Osmanlıların yıllarca memleket 
te başbelası ettikleri aşar vergisi h~ 
gi tarihte kaldın1mıştır? 

3 - Reji hangi tarihte kaldınlaralf. 
tütün işi devlete intikal etmiştir? 

(Cevaplan Yann) 

* dılecegı saha~ b~n.c~, Orta Anadoludur. gazete mi? rübelerde.kalbi dumıuf, ve (öldü!) idi, ikincisi lnternational ·· ·· ·· -
Orada topragı şlemek ' uçuncusu D"' k' s 11 ' b" lj 1 1 ' on.un yor • Hakikati\·, aradan geçen müddet teşhisi konmuş bir çoklarının tekrar muhtariyeti idareye sahip yer1erin Ela un ıi ua erin Cevaplan: 
gun ve ta ıaten kısır zerrelerı arasına f d R .1 . . B k l l . . . ) k 1 . 1 iı· k' M A t #'# sun'· g"b il k t f . k zar ın a top usyaya verı mıştır. U• a p erını ış etme ve on arı yemden Segadars Katalonya mar~ı dördüncü- - ırya es 1 acar · vus ury"" 

ı u re e uvvc ve evız arış - .. . d h"k" . . .. k"" 1 .. .. . T ' imparatorlug~u hudutları dahilı'ndeld 
tırmaktaki fayd 1 k.. 

1
.. J 1 t _ nun uzerıne e a ım denız bakanlı- hayata getırmek mum un o uyormuş. su de Baskların hurrıyete kavuAtukla-

a arı oy uye an a w d . . 1 . k 
1
.. ly 1 .. be) ff k' 1. . " T . dağlık rnıntakanın ismidir ki, Adirya" 

mak ve sun'i gübreyi de onlara bol, u- gın an yenı ıza 1at ısteme uzumunu . apı an tec~u er muva a ıyet ı ne- rını ı.fad: eden ~ernikako Arbola idi. tik sahil'lerine kadar uzanır. 
cuz ve kolay venneği tcmın etmek Ja- duymustur. tıceler vermış. Şımdı Franko cular da dört marş 2 - Osmanlılar ilk telsi7. telgrafı A• 
zımdır. r . t . 1 merikaya 1901 de meşhur İtalyan alimi 

Her halde, Türklüğün kolav üremesi } S T E R N A N J S T E R j N A N M Af. Markoni elile gönderilmiştir? 
ve kolay ilerlemesi davasmd;, Orta A- 3 - Konser ilk defa A.rnerikada, 
nadoluya yeni yeni işler ımkanı ver - Dün gazetelerden birine bir okuyucu müracaat ederek ( 14 )den de ( 16 )ya fırladı, benim binam da yarım kaldı. 1850 de verilmiştir. 
mek ve bilhassa orada intenif ziraat u- dert yandı: Halimiz ne olac·::ık? 
sti.lrerine ehemm·yet vermek mesele- B' b" t b l o d · G - ır ına yap ırtmaya aş amıştım. zaman emı- azeteci bu okuyucusuna şu cevabı verdi: söylemeğe başlamışlardır: 
leri, bir inci derecede ele almak mec - rin kilosu 8 kuruştu. Tam sıra benim işime gelince fiatı - Üç ay evvel kağıdın tonu 8 İngilizeydi, birdenbire 
bur·yet1ndc bulunduğumuz şeylerden ı .~ y~ çıktı, tere?dilt ettim, elbette gene iner diye dü • (10)a fırladı, derken (12)yi, (14)dü, ( 15) i buldu, bugün Bu marşların birincisi Kraliyet mat 
biridir. Anadolu kenarları, tabiatin bir şundum. Fakat ınecek yerde çıktı. (12) den (14) de, (16,5) tur. Bu gidişle halimiz ne olacak? şıdır. ikincisi Bandera filminde söyle• 
çok feyizlerinden istifade etmek gibi J I İ nen marştır. Üçüncüsü Fa.şist marşı-
imtiyazlara sahiptir. Orta Anadolu ise, S TER NAN S TER 1 N AN M A 1 dır. Dördüncüsü de Karlistlerin Oria-

-----------------------------

fakir,zayıf ve kısırdır. Muhittin Birgen ·~~====================ıı~------------------------_JJJmmeDnsdı.:i'!lsiu;Jd!!ıi r.,.. ___________ .Jll 



SON POSTA Sayh 3 

ispanyanın bazı yerlerinde 
harp bir kıtal şeklini aldı 

Ankarada bir 
Trakya gecesi 
Yapıldı 

Ankara (Hususi) - Dün gece An 
karada Halkevinde «Trakyalı gençlen> 
bir Trakya gecesi yaşattılar. 

Merasime istiklal marşile başlan
mıştır. Edirne meb'usu Şeref Aykut 
Trakyalılar namına misafirleri selam
lı yarak güzel bir hitabe ile T rakyanın 
kültür tarihindeki mevkiini anlatmış· 

e Cenup hududumuz 
ve bir mukayese 

• Yaguda meselesi 
Yazan: Selim Ragıp Em•ç 

D ahiliye Vekili Şükrü Kayanın ce 

tır. Bir kısım Franko kuvvetlerini Cumhuriyetçiler 
sardılar. Madrid önünde şiddetli muharebeler oluyor Bundan sonra Terbiye Enstitüsün

den Mehmet Hayrinin, Baytar Fakül
tesinden Yahyanın hitabeleri dinlen

bombardıman etmiştir. Hasarat ehem-

nup hududumuz hakkında Bü

yük Millet Meclisind~. ve~iş ol?uğu 
izahatı ibret ve teessurlc dınleyıp o
kumayan hiç bir Türk yurddaşı tasav
vur. edilemez. Sayın Şükrü Kayanın bu 
izahatından anlaşılan hakikat şudur ki, 
bu mıntakada, Türk toprakları, sekiz 
yüz kilometre süren bir uzunlukta, Su
riyedcn gelebilecek birtakım kaçakçılık 
!ara açık bulunmaktadır. Bu açıklık, bit 
tabi bu hududun gayri tabii olmasın· 
dan' ve sınırımızın baştan başa dümdüz 
bir arazi üzerinde imtidat eder bulun· 
masından ileri geliyor. Bu hale, bu hu
dut civarında Suriye müstcmlekecile
rinin iskan ettikleri birtakım muzır un
surların mevcudiyeti inzimam edince, 
muntazam bir duvarda geni.ş bir gedik 
manzarası arzeden bu açıklığın bir an 
evvel örtülüp tamir edilmesi zarureti .. 
ni bir defa daha lüzumlu gösterir. 
Türk - Suriye hududunun bu kısmını 
sekiz yüz kilometre imtidat eden bir 
gedik diye tavsif etmiştim. Amerika ile 
bir İngiliz dorninyonu olan Kanada ara· 
sındaki hudut, yanılmıyorsam üç bin 
kilometre uzunluğunda tek bir muha· 
fızı bulunmıyan bir hattı fasıldır. Ve 

1
Andujar, (A.A.) - Cumhuriyet kıt

a an Penarroya'nın şimali garbisinde, 
~rdoue ve Badajoz eyaletlerinin hu
C Udunda. kain Estramadurede bulunan 
Uınhurıyet kuvvetlerile irtibatı temin 

etınişlerdir. 

d .. liükumet milisleri geniş bir sahada 
uşınan cephesini yararak Estramadu

~e Yolu istikametinde ilerlemektedir -
er. 

Hakiki bir kıtal 

1 
Bayonne, 9 (A.A.) - Bilbao'dan ge

hen haberlere göre, harekat esnasında 
azır bulunan Fransız müşahitler, 0-

chandiano önündeki muharebenin ha-
~iki bir kıtal şeklini aldığ!nı bildiriyortr. O havaliyi iyice tanıyan Bask mi-
:~leri Mola ordusuna çok mühim za
~ ıat verdirmişlerdir. Vitiora ve San Se 
b~~tian hastahaneleri ve diğer sıhhi 
~.uesseseleri tamamen dolınuş olduğu 
tçın, tren?er dolusu yaralı cenup vila
~·etıerıne sevkedilmiştir. 

Franko kuvvetleri muhasarada 
Valansiya, 9 (A.A.) - Röyter Ajan

sının inanılmaya değer bir kaynaktan 
aldığı malfımata göre şimdi Huesca böl 
gesinde hükfıınetçiler asilerin elinde bu 
lunan son yola da sahiptirler ve bu da 
asiierin muhasara edilmiş olması de
mektir. 

Vittoria, 9 (A.A.) - Havas Ajansı· 
nın muhabirinden: 

Biskaye cephesinde düşmanın muan
nidane mukavemetine rağmen Franko 

uvvetlerinin taarruzu devam etmek
tedir. Bir kol Durango istikametinde 
şimale doğru ilerlemekte, diğer bir kol 
da doğrudan doğruya Bilbao üzerine 
Şarka doğru yürümektedir. 

Hava mahsüs derecede iyileşmiş ol
duğundan Franko tayyareleri büyük 
bir faaliyet göstermektedirler. 

Tayyareler Fransa üzerinde 
Perpignan, 9 (A.A.) - İki asi tayya 

resi hudutta kain Port - Bou şehrini 

Yurdda sanayiin tesisi 
teşvik ve mürakabesi 

Yeni proje meriyetten kaldınlacak olan teşviki sanayi 
kanununun ve tadilleri yerine kaim olacaktır 

Ankara, 9 (Hususi) - Teşviki sa- hasredilmiyerek bütün memleket sa
nayi kanunu ve zeyli olan kanun ile nayiine teşmili kararlaşmıştır. 
Vaz'edilmiş bulunan sanayi!n teşvik Ekonomi Bakanlığı bu hususu te
\·e himayesi sistemi bugünkü sanayi min için sanayiin tesisi, teşvik ve mü
Politikamızın ve ihtiyaçlarımızın vüs- rakabesi hakkında bir kanun projesi 
atini karşılamağa artık kafi gelmedi- hazırlamıştır. Bu proje, mer"iyetten 
ğinden hu ihtiyaçları temin ve ayrıca kaldırılacak olan teşviki sanayi ka
devletin mürakabesi, şimdiye kadar nununun zeyl ve tadilleri yerine ka
olduğu gibi, yalnız bir kısım sanayie im olacaktır. 

Nazilli 
Mensucat 
Fabrikası 

lık kumaşlar iz mir fuarında 
teşhir edilecek 

Muğlada 
Heyecanlı 
Bir dava 
Evvelce idama mahkum 
edilenler beraet ettiler 
İzmir, 9 (Hususi) - Muğla ağır ceza 

Nazilli, 9 (A.A.) - Kasabamızda mahkemesi yıllardan beri devam eden 
YapıJmakta olan kombina bitmek ü- mühim bir cinayet davası hakkındaki 
~credir. Dört bin amele geceyi gün - kararını vermiştir. Köyceğizde Sabriyi 
dü.ıe katarak bu bü1ük eserin ikmali- öldürmekle suçlu olarak idama malı -
l'lc çalışmaktadır. Fabrika ilk kumaş- kfun edilen Abdullah ve Asımın nak~ 
larJnı 20 ağustosta Arsıulusal lzmir zen cereyan eden muhakemesi heyecan 
F Uarında teşhir edecektir. Kombinayı 1ı safhalar geçirmiştir. 
kend"I · · · b.. ··k b. · f l · Geçen hafta cuma günkü celsede 

ı erı ıçın uyu ır şere mese esı 1 1 .. İ 
add d S .. h d' I . k b" suçu arın son mudafaalarını zmir me 

e en ovyet mu en ıı en om ı- busu Malım t E t t llq k. .. . . 

1 

u sa yapmış ır. 
1 }~ ma ıne senayıının en son ıcat • Vereseyi Manisa mebusu Refik Şev-
l~rını ilave ettiklerinden Nazilli kom- ket temsil ediyordu. Civar kazalardan 
bınası bugün dünyada mevcut mensu- gelen binlerce dinleyicinin huzurunde. 
cat fabrikalarının en rnodernidir. Mahmut Esadın müessir müdafaasın -

İlk olarak trikolar, Japon basmaları, dan sonra bugün Mugla ağır cezası suç 
~rif diyagonlu basmalar ince iflemeli luların beraetlerine karar vermiştir. 
ışler ve emparimeler yapılacaktır. ilk 
h~tnunelik kum8.flar lzmir fuarında teş 
l l! edilecek ve }>azı noksanlar tamam
andıktan sonra Cumhuriyet hayra -
~ında fabrikanın açılma töreni yapı
U:lcaktır. 

Memur ve 
Mütekaitlerin 
Borçları 

Ankara, 9 (Hususi) - Askeri ve 
lnülki memur ve mütekaitlerin, mahi
)'eti şüpheli zimmetleri hariç olmak ü
~ere, istihkakından fazla aldıkları pa· 
ralar gibi kat'i mahiyeti haiz borçla
rını rı.zalarile ödemedikleri takdirde 
ayrıca karar ve hüküm istihsaline ha
cet kalmaksızın maaşlarından tevkifi 
suretile tahsili kararlaşmıştır. 

Evkaf da 
Fabrikalar 
Kuracak 

Ankara, 8 (Hususi) - Evkaf U
mum Müdürlüğü Evkafa ait Taşdelen 
suyu, ormanlar, ve zeytinliklerin ida
reai için bir mütedavil sermaye ayır
maktadır. Bu husustaki kanun projesi 
hazırlanmıştır. Umum Müdürlük mü
tedavil sermaye ile ayrıca fabrika ve 
müesseseler de vücuda getirecektir. 

Vekiller hey' eti 
Ankara, 9 (A.A.) - icra vekilleri 

heyeti bugün Başvekil İsmet lnönii -
nün reisliği altında toplanarak muh
telif işler iiAcrinde görüşmelerde bu -
lun.ınuş ve bu işlere ait kararlar ver -
miştir. 

di. Bütün Trakyaya ait manzaralardan 
miyetsizdir. 

Madrid önünde projeksiyonlar gösterildi. 
Madrid 9 _ Hükumet kıt·aıarı, Genç şair Kamiran Bozkurt'un 

fecir vaktı Casa del Campo ve Pardo «Merice selam» adlı çok güzel bir şiiri, 
t kı d 'dd ti" b·r taarruza Terbiye Enstitüsünden bir bayanın 

mın aa arın a şı e ı ı 

geçerek Lacapilla mevzilerile eski me- şiiri dinlendi ve memleket türküleri 

zarlığı ve meşhur Cuesta de Las Pe~ söylendi. 
dices civarında bir sırtı işgal etmf!k su- Bundan sonra canlı bir tablo göze 
retile üniversite mahallesi istikavıetin- çarptı. Bu sahnenin fonu muhteşem 
de ve Pardo mmtakasındaki mevzile- bir Selimiye dekoru. Ön planda bir 

· l h mezar, y~il ağaçlar ve Selimiyenin 
rinı ıs a etmişlerdir. 

ı minareleri üzerine sarkan kara bir bu· 
talyaıılara ait dosya 

Paris 9 (A.A.) - Figaro gazete- lut .. l. . . . 
· L d h b" · d ld - w nce ve narın mınarelerın arkasın-

sı, on ra mu a ırın en a ıgı aşagı- . .. .. 
d k. t 1 f d' dan v~ muhtesem kubbenın ustunde 

a ı e gra ı neşre ıyor: b b" f k. . 'k b"" .. 
( S lAh• b. k d ld pcn e ır şa a atıyor .. gıttı çe uyu-
< a a ıyettar ır ma am an a ı-

gw ım m IA t .. 1 ·ı F yor, yayılıyor, ve kara bulut beyazla-a uma a gore ngı tere ve ran-
sa hükumetleri, halen, İspanyadaki 
İtalyan faaliyetine ait inkar edilemi
yecek derecede kuvvetli bir dosyaya 
malik bulunmaktadır.n 

nıyor. 

Rusyada büyük bir 
temizlik yapılıyor 

piyes. yıllar var ki, bu hudut üzerinde ne bir 
Çok heyecanlı bir gece geçiren mi- kaçakçılık olmuş, ne de adi bir huduı 

safirler, General Kazım Dirik tarafın- vakası. 

Ayni dekor içinde Terbiye Ensti
tüsünden Mehmet Hayri çok güzel bir 
zeybek oynuyor. Gençler piyano ve
keman çalıyorlar .. ve iki perdelik bir 

dan gönderilen badem ezmelerile i _ Şüphe yok ki bu hal, iki tarafı tahrik 
eden büyük hüsnüniyetin bir neticesi

zaz edildiler. 300 memur te\ kif edildi dir. Eğer, ayni hali Suriye ile aramız-

h 
Misafirler dağılmadan önce T rak- daki hudutta göremiyorsak, bunun ka-

ükumet vaz"yete hakim ya meb'usları, Trakya çocukları na- bahati, bu hududun Suriye kısmını bir 
Paris H (A.A.) - Petit Parisien mına Atatürk·e, Başvekilimize, Mare- takım muzır unsurlarla dolduran müs· 

gazetesi, Moskova muhabirinden aldı- ~al Çakmağa, Dahiliye Vekiline ve temlekeci zihniyetli kimselerdedir. 
ğı aşağıdaki telgrafı neşrediyor: General Kazım Diriğe birer telgraf Bunlara karşı, Türk arazisınin tecavüz 

Moskova, tam surette sükun için- çekiidi. Trakyanın saygıları bildiril- edilebilir açık topraklar oimadığını is· 
dedir. Hiç bir karışıklık vukua gelme- di. bJ.t edeceğiz. Hem de nasıl. 
mi~ hiç bir barikat vücuda getirilme· R d * 

Omanya a Vazifesinden alınarak tevkif edilen 
miş ve Kızıl ordu ile Gepeu'nun husu- ve mahkemeye verilen eski P. T. T. Ko· 
si kıt'aları arasında hiç bir çarpışma ifa/na ile ;] miseri Yagoda,. 
olmamıştır. Halen, dahiliye komiseri :;, ~agu nın başına gelen 
lejov'un enerjik idaresi altında, Ge- Anlaşıyor mu? bu hadisenin siya 
peu'da aman vermez bir temizlik ya- . si olmaktan ziya· 
pılmaktadır. Hükumet vaz:yete ha- Paris H (A.A.) - Oeuvre gazete- de idari olduğu, Moskovadan verilen 
kimdir. sinin bildirdiğine göre, Romanya Kra- haberlerden anlaşılıyor. Çekanın eski 

Diğer taraftan, ayni gazetenin Riga lı, İtalyanın Bükreş elçisi ile uzun gö- ikinci müdürü olan bu zatın, birçok su
muhabiri de gazetesine şu telgrafı yol- rüşmelerde bulunmuştur. Bu görüşme- iistimal yaptığı, bu suiistimallerin bir 
lamıştır: j ler esnasında ltalyan - Yugoslav anlaş- milyon rubleyi bulduğu, hususi haya

Burada dönen şayialara göre, Ge· masına mümasil bir İtalyan - Rumen tının bir sefahat ve sefaietten ibaret 
peu'da yapılmakta olan temizleme a- nnlaşmasının vücuda getirilmesinin bulunduğu bildirilmektedir. Bu ada-
meliyesi neticesinde tevkif edilen Ge- mevzuu bahsedildiği sanılmaktadır. mm, Sovyet Rusya gibi bir yerde, böy-• 1 · d b k le bir hayatı nasıl yaşayabilmiş olduğu, 
peu memurlarının sayısı, takriben zmır e ugUn U maç etrafının gözünü korkutmuş olmasile 
:füO dür. İzmir, 9 (Hususi) - Ankara ancak izah edilebilmektedir. Mahkeme-

Süvari/erimiz 
Gençler Birliği geldi. ilk maçını ya- sinin dikkate değer pek çok feci haki· 
rm Doğansporla yapacaktır. Biletlerin j katleri meydana çıkaracağı umuluyor 

lf a/gada ekserisi şimdiden satılmıftır. Selim Ragıp Em'--

B~nd~i 9 (A.A.) ~~ynclmildl ~,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Roma at yarışlarına iştirak edecek o· ,-Sabahtan Sabaha 1 
lan Türk süvari zabitleri, bu sabah bu- ıı 
raya ge]miş1erdir. Başlarında General 
Şemsettin bulunmaktadır. 

Bazı mebusların teşrii 
masuniyeiierin kuldu·:!ınaşı 

devre sonuna bırakıldı 
Ankara 9 - Bugün Fikret Sılay'm 

başkanlığında toplanan Kamutayda 
bazı meb·usların masuniyeti teşriiyo
lerinin kaldırılmaları hakkındaki tl
leplerin, intihap devresi sonuna bıra
kılmasına ait muhtelif encümen maz
bataları okunarak tasvip edilmiştir. 

9:~6 yılı umumi müvazenesine gi
ren bir kısım daireler bütçelerine 
1,210,000 liralık munzam tahsisat ve
rilmesi ve gene ayni bütçenin muhte
lif fasıl ve maddeleri arasında 279.774 
liranın münakalesi hakkındaki kanun
lar da kabul olunmuşlardır. 

Fransız frangı 
Tekrar düşüyor 

Paris, 9 (A.A.) - Fransız fran
gında bugün büyük bir tenezzül görül
müştür. Açılış fiatı: J 06,9fi, kapanış 
fiatı: 109,90 .. 

Frank fiatı, dün 106,75 idL 

1 

ıı 

Devran 
Büyük İngiliz tarihçisi Wels Avrupa milletlerinin görünür bir fela • 

ketten kurtulmaları için çare bulmuştur: 
- Avrupayı da Amerika gibi Confcdcration haline getirmek. 
Siyasi nüfuzu paylaşamıyan kodamanların böyle bir kalıba girmele • 

rine i:mkaii var mıdır! Avrup~ oldu.t!! olfl.S~ ~iyasi grupların çarpışmaları 
içinde yuvarlanır. Büyük harpten evvel bu mücadele bir zaman Avrupa 
sınırları haricinde devam etti. Daha sonra kuvvetler arasında bir teva· 
zün oldu. Fakat büyük harp eski diplomasinin maruf ifadesi olan statu 
quo (statuko) yu altüst etti.Haritalar, hudutlar değişti. Devletler battL 
Yeni yeni devletler meydana çıktı. Velhasıl büyük bir fırtınadan sonra 
arzın her hangi bir parçasında görülen harabiyet kendini gösterdi ve 
bunları tamirine vakit kalmadan yeni bir kıymetin hazırlığı başladı. 

Muhakkak ki bugünün 48,000 tonluk zırhlıları açık denizlerde meh • 
tap sefası için yapılmıyor. Binlerce tayyare mavi göklerde beynelmilel 
bir şenlik için hazırlanmıyor. Yerler kazılarak, çelikler, betonlar döşe .. 
nerek yapılan istihkamlar meşhur yeraltı barların,a rekabet etsin diye 
kurulmuyor. Bunlar 2amanı, saati meçhul bir kıyametin aJametleridir. 
Avrupa bir mahşere hazırlanıyor. Günahlarından henüz yıkanmış değil • 
dir. Kana susamıştır. Fakat görülüyor ki çarpışacak kuvvetler henüı 
kendilerine güvenecek hale gelmemişlerdir. 

İnsanlar karınca gibi çalışıp kazanıyor, devletler fil gibi yeyip sö • 
mürüyor. 

Bu vaziyeti daha 1920 de keşfeden Wels yegane çareyi :>;ukarıda işa
ret ettiğim gibi Avrupa devletlerinin bir patente altına toplanmalarında 
buluyor. 

Avrupa (As) lan da bu kanaa ttcdir. Yalnız şu fark vardır: 
Wels bütün devletlerden bir devlet çıkarmak istiyor, devletler ise 

bütün rakiplerini kahrederek tek devlet kalmak istiyorlar. 
Bürlıan Calıit 



4 Sayfa 

Soğuklar şiddetlendi 
Geredeye kar yağdı, Manisada, Karamanda sobalar 

yakild , :>~ ltolar ç · yi .di .. 
Son dört beş günden beri memleke

tin her tarafında havalar soğumuştur. 
Hatta bazı yerlere kar bile düsmüstür. 
Şehrimizde de iki günden beri kış geri 
dönmüş gibidir. Halbuki Mart ayı sıcak 
ve adeta yaz mevsimini andırır bir şe· 
kilde geçtiğinden havanın tekrar soğu
ğa yüz çevırmesi halkın sıhhi vaziyeti 
üzerinde de tesir yapmaktan hali kal
mamıştır. Nezle, öksürük çoğalmıştır 
ve dün hararet derecesi en çok 8, en az 
5 kaydedilmiştir. Soğuk devam etmek
le beraber şehrimize yağmur yağma • 
maktadır. Fakat bazı vılayetlerde yağ
mur da vardır. 

Si:vasta yağmur 
Sivas, (Hususi) - Çiftçınin sabırsız 

!ıkla beklediği bereketlı yağmurlar baş 
la.nıştır. Çiftçi sevinç içindedir. Yeni 
yıl mahsulünün çok iyi olacağı anlaşıl· 
maktadır. 

Geredeye kar yağdı 
Gerede, (Hususi) - Bir aydan beri 

havalar çok güzeldi. Bütün ağaçlar çi
çek açmışlardı. Çiftçiler, çift sürüyor
lardı. Fakat bugün hava birden bire so 

ğumuş, kar yağmıştır. Her taraf hem 
beyazdır. Karın boyu on santımı bul
muştur. Ağaçlar çiçeklerinı dökmüştür. 

Mahsulata zarar yoktur. 

Talimatname Tür ki yede bütün vi
layet, kaza ve köylerde 19 mayıs spor 
bayramının yeknasak ve planlı bir şe
·Jc ilde kutlulanmasını teminen bütün ı 
T ürkiyeye tamim edilmiştir. 

Deniz işleri : 

Poliste: 
Bir kız pencereden dü~tü 

Küçükpazarda Demirtaş mahalle
sinde oturan Neriman evinin pencere-
6inden düşerek yaralanmı~ imdadı sıh
hi otomobilile çocuk hastanesine kal
dırılmıştır. 

Bir çocuk mangala düştil 

Kasımpaşada Hacı Hüsrev mahalle
sinde iplikçi Fırın sokağında 103 nu· 
maralı ev<Ye oturan Çalgıcı Şabanın 

kızı oynamakta iken mangala diişerek 
tehlikeli surette yanmı,, deıbftl ŞiT}i 
çocuk hastanesine kaldırılmıştır. 
............................................ -............ -

1937 

PAR • 
1 s 

SERGiSiNE 

NATTA 
nın tertip etliği seyahatlere kayıt 

ACELE EDiNiZ 
KÜÇÜK SEY AHA'!': 

(1 Temmuz) trenle Belgrnd, Mllano 
Paris 142 liradan itibaren ' 

BÜYÜK SEYAHAT: 
(2H Temmuz)· Lloyd vapurile Brin· 
diziden, Hoınrt , Rivierıı sahili Nis, 
Monte Karlo, P11ris, Londra, Pli
muttmı Mnnhntan Transatlantik ile 
Hanıhur'({U Berliıı. Bnkreş Honıanyu 

vapurile dörıOş, ~6) liradan itiba
ren. Adres: Beyoğlu N A T T A 

'l'el. 44914 

Üniversitede ders k~silmesi 
Üniversitede İnk:ılap Enstitii:.ünde 

bugün Fakültelerin son sınıf talcbele· 
rine okutulmakta olan inkılap dersleri 
bu ayın sonunda kesilecektir. Diğer ta
raftan yabancı dil dersleri de 5 mayıs-

ta kesilecek ve imtihan lara başlanacak-
tır. 

Fuat 
öldü 

SON POSIA Nisan 10 

Mimar Sinan ihtifali 

jVergilerde tenzilat 
Dün binlerce vatandaş Sinanın Süleymaniyedeki 
mütevazi kahrı başında toplandı ve onun ölmez 

eserlerini takdirle yadetti 
Dün büyük Türk 

• 

MaJiye Vekili, imkan 
bulundukça vergilerde 

tenzilat yapılacaktır, diyor 

2 - PAUL MU N 1 
Gangsterler hayatına a i(t btlyUk ve heyecanlı film 

DOKTOR SOKRAT 

Bngün S A K A R V A sinemasında : 
Tarihin ölmez kahramanlarından biri olan: 

BEYAZ MELEK (Fransızca 
sözlü) 



panagırları başladı 
eplerde talebe ve köylülere ancıhk dersleri veriliyor, J 

~:·:m~Jtöyden bir kişi .de fenni ıtraat kurslanna gönderildi 

Urfalılar yann kurtuluş yıl 
dönümünü kutlulayacaklar 

~..-111Miıı:: (ffutu.t) - Trakya • 
... ,.ttiıda büyGk faydala

F.!liliıı1r.iti: ... y,u •e ~ya panayırla • 
• Lülebur~ ~ıftıt. 
balen r•urlu aeçmetine 

~--~ ~'1?& civar baba ve- köy
BJMı;w•z;.;:._ pek çok otmuftur. Pana

e,Ja •6 Layvanw k&milen 
~11111!.•::_ :Panayır münuebetile bir 

" ·a&lllızlık hayvan müaabakan 
'lilnıiftir. Lüleburgaz panayı • 
.._. Hayrebolu panayın aça-
"*-Jıi'Iİlt dolqaaile köy kre-

;.:~:"9İieiiiiı.tıflerı. ikrazat it~erini art• Tnba u,.Jedmleld . ......... fenni ........ .... .ı 
. . Bu eebeble koylü pa • idi; Halbuki yeni ve fenni uauJler • • la ~ gün devam ec:lea Jaimmlar Lü • 
lh~cmı daha mütaid ter~ imha edibnek auretile hal alınmakta lebuiaaz ve havaJW ziraalcılannın 
edtdWmekteclir. yaindıt anlara~ wu veımedeıi b.- )'izlerini sülclürmGftir. Bu havalide 

,... analilr lı kolaylıkla •haak miimkün olmak • YaiUı YBimurun mi~mn 44 milimet· 
Mif9'titlik twafındu Trak tadır. re mikabı kadUdır. Tekirdai V6 Har 

~.WtjıWıı ~ dajıtılan nümu• Son teneler arfuıda Trakya analı· reboıu4a 6kilen kutotu 1N pancarlann 
~ köylü ve mek • it bayii pmpf etmiftir. Her 1ene lr bu ~ne çok Yerimli ol&caiı tahmin e- U,,_. ,.a Jllld ........ ..,._ ... Wr lntdla 

~~ICWtla. Çok iatifade aörmekte • ta.bala bal eevbdilmektectir. Trakya dilmektedir. Urfa (Hueual) - Cenub laudadlr tanmı YarabmJllı'. Y~ bhramaa 
uwa!liln Ye mateb talebeleri • balluma haril piy...ı.rdmı ela ıaibet Trakya köylerinde feıint aarette zi. nmızda çelikten bir ble ~- Ptil Ur tehir o mutlu ~ yıld&ı&mtbıl 

:t""1ea.ıt .t...ıdentlcı\ld W18ileri bu eu- aöaterilmeie ı.,lanıhmttar. raat yapılabilmen için her köyden bir fa. baftalarea devam ede.n çetin bir mi kutlay~bi. 
T...., ... ._ l wtll ........ kit( ayıı1ı.r.k merkezleNe eçtlan llua. cWaa v.e •Vllflan eonra 11 ailaDcla _. Kutlulama töreninin fl9'llık ~-
Lülebuıpz (Huuat) - F..ılalar • laıa devama b-.lamıtlardır. fere ve mikWe bvufl'IUftU. YÜZier-~ aylardanberi yapılmlf elan ham

ce evlldını ~ verendi ve aa).ialZ .,., lddar ikmal edilmiftir. una daha hu-
rd rda Halkevi temsilleri ÇQcuk kavgası han, hamam ve mektebleıini harabe .. ıünclen bir aelin gıDi ıüaLmmip. Her. •• •• d • zara çevirerek elde -ettiii Mı zaferin tarafta, her binada fallh ba~ yuzun en bır yıldönümünü Urfalılar her tene COf - eallanmaktac:lır. Halk tarın 1apl. 

d •• Jd.. •• Jd •• kun tezahüratı. kuthdamaktaclırlar. lacak tenlik için baftalarclanberi ha • 
8 am 0 UFU U Kahraman Urfalı eavq meydanına zırlanmıt bulunmaktadır Buraya ae-

Sivas, (Hususi)_ Sivasın Yıldı7.eli topsuz, tüfebiz ve~ ah~ len haberlere söre baJb ~ k 
'knMm• baih Delikbya köyünde ço- blbinde tafıdıiı mlü ve derin inanı lunan Urfalılar da toplantılar yaparak 
cut yüzünden bir cıııayet J.ılenmiştir. •yesinde o bainuet ve ,ehariıet det• bu ıbUtlu pnü kutluh)'acaklaıdır. 

»Nikla,_ Jm,ıin~n Hasa\\ oğlu Ab- MıUf 111Bl~1fiile *san»t lohııınlluna dufiah ile Ahmet iJd blnşudUrlar. Ay· s-9 .:7.n. 

nca 'uzaktan da biribirlenne akrabadır TelıeaunBl Uboratrıoarı acıltlı 
Jar. Abdullah ve Ahmet Utisi de evli· M (H _.) n~35 -_ı::... • :....:.ı- B (H •) M • • dirler HAdiae gün .. Ahmedin üç Uf UIU•• - .. 91me81 ~· Ufla UIUSı - ermoe Jdit-
dakl ~jlu Delil,. A:cıullahın çocu:ı:: lanna kadar villyetimiz oo bZa)rı .i&a tirm4' müfettifli;irıin aun't !Ohumleina 
dan Veysi ve Yusufla kapılarmın önun tjva ediyordu. Buna ıajaıen tüullt laboratuvarı b6Ylk meruzmle tıpldı • 

........ Jll••nMia el la ,.,...... ~ de OJ'Darlarkerı aralan bozularak kav· mikdan maballt mura~ temin ede • Sun't tohuma. .. tatbikatulda yedi 
(Hueuat) - Haltevinin y_ eni komiteleri hUırWılrlan proirain pya tutuşmuşlardır. iki ~ .,Delili mediiinden birinci -~t atilfettitlik abn ftZifai bir ata, IO kocQn ftZileli 

~llıııH. ~ devam .etmek~. ~erit fabeli Himmetin or ~· ba1Jam111ar. 90CUklaruı ıüıiil tarafından her ay on binlerle lira ıöa- bir ~ aönlürüleceii ........ , •• fbr. 
hl~ Wr muvaffakiyetle temail etuaiftir. taıerini d~ •kaja fırlayan Ah· ele "li ıdu 935 . diha~t ~ Yll Buı•:. • ...-18.9'l2 

met kendi ojlunun döVüldüihU göre- d ~ yo~ *';~ aelen ~.,.... am·r teIWr ameu,.b ,...ı • 
( lilla•lr •llllekel haWlsi J rek: ogru e •tbr A~ bir k~ J200 e nkın 
~~-...,........--~~------ ~ Burada durup 1a ~ döv· Abbaı • Öznıen bu v.aıirflti ,atGnte kôyun telkih etınM Dhil o ........ r. . . '**• ...,. ,.a NJ1b1W ~ ~~ ~ .yok.m~? ~di eVi- hemen vali Niyui Mecketle temaa e • Yeni binada iki ....... bir o-

~pllfll (ALmyada nahı- ..:--..:-:~= .::--,.:: ~ llizfn onune gıtsetpa.• ~ye 90Cuklara derek oradan aJd+. ilham ve direktif tokJan daireai itPl ve memur dairele-
t~lli~~°!· • Hunüt) - Burada mal ed1lıettlr çıkıpnıftır. AhJnedta wıui duyan Ab- - . derhal aJ•lrad mali ileri . b l _L .. _ı 
.:ı:; ~ -·l·cak 1 ec . • dullah evden~ kavga xnahalline uzerme -•- ar yec h u unm.mwwr. 

,-r- hr. n,.... t.maı <Buull>Y~ı: • ._.. teda'1 aıtuı- iftınil ve Abmede : eeferber etmit eeki eeneler yeni LUlebur9azda Wr ilk H 
~ı-.ıfü ... 

0

u_LL- bu t "h" • da bulwıaa Menlleat. ııutanaı dablll1e - Utanmıyor musun, çocuklara ba· eene. boTçlannı tahıile batlamlf idi. Jlpılıyor 
na&u ranın arı ını mtltehı•" '4ottol' l'eftlD1n 'Jefat ewıtne ğırmasa · . . . . 

~~,...DAIPtedir. Bu civarda Lidya, dair bir l&Jta fl)ıımJt. herbl tizülmöt. faka' na .. demiftirbzarak A 935 seneıı ıçınde {ıi0,000) lira aan- &lime (Hu t) - ı ::.t-ı.....;__ 
ı. • .._. Set.....L "b" d 1 1 bUU>• dottAmm sıhhatte oJ.dutu.. nebhat Ahinet te buna bdullahın dıL .. lbed'l . "k b ~ ~•-
·~ ''W".. il 1 ev et er c1enl*lı ~lrmette bulundutu ~nlbbıt. ilıierine yürümüş, elincJe çarık diktiği 11; ~çıgma ~· ce 1 mıt •1 ~n. u merkezind~ 5962 k6ı~r lira ~file ye-

"·•""9--.Uf., bWunmaktadır. '1!a _.. de bertesl ~ We ~ f\1>d~ jcaÇmak istemiş, tah.u&t sayeJın<le 936 seneaı ıçmde nidep bir ilk okaf bu>a11nm 1Df811Da 

l"BllMilı.Qlııl-'·J•i inttaat Kımia.llwı ~~ ~ t6Ji Coban1 ~t ~t onu pe.b?deu -çı!Qrdıjı bı- yabJız (29,444) lira aelmittir ki H- beflanmak iııeredir. 
• Y dlald~Çan ~rın 4l'lr.Mma Plerten çagı ile sol memesmm .. a tından ;var~- nun 2&.o.G.* Uraaı hqeu•• m~io L ;;~=:::c:::::::;m::ı:ı;cı:ı:==:= 
:reden yazıhyor: 11 ay ev- dÜfllliif, bellndett tabanCUl patlalmf. kur- lamıştır. A~u . h _aldig! !ara.~1;11 tes~ mali eden istedi . hillelİne (3,440) azetelerı• ~~~~~ 

":"llllu..- haritada U..banın batı ta- ıun tamına taabet. etmlftlr. Kö7Uller )ara- nle hemen o?muştur • .,Söy endıgıne go- . Y . '1 .. .. 
~ da 1 w • .. at 1J1l ı.nen butane)'e taldu:mlflarcbr. ea • re Ahmet bu işı yaparken annesi Mev· lirası da pıyuaya çıkarılan yenı IU11111f 

n mey n ıga ınr- tı ıehl1tededlr • Abd 11 h l . dı 
~- -----L'- ö .. 1rn .. t.. Ka J& • I'lldenın de u a ı e lerınden tut - para r. Ok k 

au~a.. I ru Uf Ur. • ......... -.8'71 · · edilAf~.. ur en 
7iiz metre meaafeelek.i ağaç BeıW&madan blld1rlldllhıe 16re H btJ1 a- :uş =~~·Adi ..,.u,den her ikisi Ceçen sene Bingöl ve Bitlis kaza -

aeller harap etmitti. Bu kQp- = == =-=mm: m- rnbrferdir. ıyeye teslim edil· larının Viiayet haline ifrağı dolayııile 
.l:ıtabaya 300 metre me- tnde ıulacatt.ır. Baztramıı en betine ac:; ~ ' • vilAyetımiz üç kazaya dütmüt olma -
~ bir beton köprü yaptı- JaPlll ltma1 edllecettlr...... AJnc& tdr .- liıill llDllD& tebrik ed11mJf- 11.._ rağmen bir buçuk aenedenbeh 

1111b..ıa l>eledi~e. oir par.k Be=::':=cUllne :::-' Baıtm :...Baanloam! ::U ..:-::-= bütün mahalli masraflar yapılan tab-
~lbıL. rdu açın de bı, ba1tm musltl Ye .-Jref!tı.&Yadıl alma lb&l - 8elWlde l'llllll. el" n. lllerl. tloet "Ber ~ eilltlarla temin edilmittir ki bu vazi • 

1D1D1 tıemlıı l9ln Mlona bir *'° toJmat- PJD&J& alt neerb'at 1nahaıacakbr. yet vali ve defterdarımız heaabına kay· 

. Kimde ne gorse, con
dan biraz da bana veri» 

.. . Dıye tutturuyor. ~er· 
mezlerse dövmeğe kalkıyor. 

~k mühim muvaffakiyetlerc:len 
biiidjr. w= On 

' 1 

Samsunda iş Kanununun-tatbikab 
Samsun (Huıusi) - Mühim bİl' 

itçi merkezi olan villyetimizde İf ka
nununun temamit tatlii.kini kipm1D IÇİ1l 
bütün hazırlıklar ikaıal, bir de İfÇİ 
bürosu da taıı edilmfttir. Bu büro 
eıabc:har m6essaelerden kanuna uy
au olarak tanzim olunan beyanna • 
..el.eri toplayarak bu beyannameler 

1Juuı Bet,_ 8eii ol· 6zerinde tetkikata batlamıttır. Hazi • 
hmdan mı baheediyorsun, t.andan itibaren tatbik edilecek olan 
yoksa Avrupa devletlerin • it kn.unu itçiler arumda büyük bir 
dtn miT le'finç uyandınmfm. 

CUMptJJdYBT - Sınema, ro
man, tiyatro. 

- Ne demek ist~ anlıyorum; 
sinema seyredilir, tiJatro buma •1· 
redilir~ roman biç o~ 

llABER - 'Umum! lıarbln tarihl 
taın 1 s 2 .cild tuttu. 

- Ölenlerın adlanm jazsa1ardı •· 
caıta dld~l 
:'-'tD~r-;- -Deniz aJtmda kalmıı 
defineler. 

- Toprak altında kaımış deım. • 
ler yuzunden toprağın altını üstüne 
getirenler duymasın; şımdi de deni· 
zin altını üstüne getırmeye kalkar
lar. 

SON TELGRAF; - Kahrolsun ev· 
lenı!ıek! 

- Böyle duşünen çok ama, soyle
nuye cesaret eden yok. 

AÇIKSÖZ - Harp ve silAh. 
- Yumurta ile tavuk hiklyesi. 

harp mi siWu doğurdu, aiWı mı har 
bi' 



8 Sayfa 

Ziraat Bahisleri: 

Sudan çayuotu hayvanlar iç·n 
en mükemmel gıdadır 

* • -tc ı 1 Sudan çayırotu, sulanamıyan toprağı verimli o ?D!-
yan yerlerimiz için mükemmel bir hayvan yemıdır ( 

Köylümüzün bugünkü geçinmesin · 
ae dayandığı tek şey toprağ1.; ve bu 
topraktan faydalanabilemek hususm:ı· 

da güvendiği ilk vasıta da hayvanıdır. 
Köyde hayvan olmazsa zirai işler ak • 
sadıfı gibi, köylünün sofrasındaki bel
li başlı katıklar da eksik olur. Onun 
için köylüJ.erimiz; hayvanı çocukları 
kadar sever ve onlann nafakasını ha • 
zırlamakta ayni gayreti gösterir. Fa • 
kat bir çok yerlerde hayvan gıdasını 
hazırlamak, ona insan nafakasını ha • 
zırlamaktan güç gelmektedir. 

Çünkü :i'kUın ve toprak şartlan her 
yere, çeşit çeşit yemler yetiştirmek im
kanuu vermemiştir. Anadolunun bir 
çok yerlerinde samana eş olacak bir 
yem bulmak meseledir. Halbuki hay -
vanlan sat ve verimli yaşatmak için 
besleyici ve çeşitli yemlere ihtiyaç 
vardır .. İşte bu zarureti hisseden Ye • 
şilköy tohum ıslah enstitüsü memle • 
keti.mize ilk defa (Sudan çayırotu) nu 
getirterek tecrübelerini yapmış ve bu
nun sulanamıyan, havası toprağı pek 
verimli olmıyan yerlerimiz için güzel 
bir ot olacağı kararını vermiştir. 

Sudan çayırotu. bildiğimiz mısırın 

yetiştiği her memlekette yetişir. Ve 
sulanmadan yılda iki defa da biçilebi· 
lir. En güzel tarafı da bu otun yıllık 
bir ot olmasıdır. Yani biçildikten son
ra tarlasını bozarak ertesi mevsim baş
ka bir şey ekebiliriiniz. (Sud.ça) tar -

lasını ekmezden önce iyice sürmeli, 
bilhassa yabanj otlardan ayıklamalı -
dır. Ondan sonra dönümüne üç kilo 
hesabile tohumunu 1açarak üzerinden 
bir tırmık geçirmek kafidir. Tohumlar 
çimenlendJkten sonra az zamanda bil· 
yüyüp boylanırlar. Çiçek açınca biçi • 
lecek çağı gelmiş demektir. Bız 26 ni
sanda ektiğimiz bir tarlayı 2 1 temmuz
da biçtiğimize göre tam 86 günde ke· 
mal~ gelmiş demektir. 

Sud·ça, mısır, dan, buğday sınıfın
dan olduğu için yaprakları onlara ben· 
zer. Hayvanlar yazın ortasında onu se· 
ve seve yerler. Otun bir kısmını kuru
tarak kışa saklamak ta mümkündür. 
İkinci biçimi de az zaman sonra yeti • 
şir. Hele bu arada biraz yağmur düşer· 
se boyu bir metreyi geçer. Tohumunu 
almak isterseniz birinci biçimden bir 
kısmını alakoyup iyice olgunfoşmasını 
beklemelidir. 

Tohumu süpürgenin yassı şekline, 

yahut kuşyemi dediğimiz tohumlara 
benzer. Sopa ile döverek çıkarmak pek 
kolaydır. 

(Sud-ça) yı siz de deneyiniz. Bulun· 
duğunuz yerin ziraat memuruna baş 
vurarak tohumunu, Yeşilköy tohum 
1Glah enstiı1ıüsünden g.e.tirteb!ti.irsi.n:iz. 

Tarmunan 

Müşküllerinizi bize yazını.z. Size ce-
vap verelim. T. 

L (İ) • • • ·? 
:.J:l-U.~~ ~-·. 

Sizin ise " Son Posta ,, dan hediyenizi ahmz J 

Her resmi 
h.edige 

çıkan okuyucuya !J liralık 
veya bedelini veriyoruz. 

Son Posta olruyuculan arasında ı Hergün memleketin bir köşesinde 
bir eğlence tertip etti: çekilmiş kalabalık bir halk kitle-

Her genç hız refah 
ve huzllr ister 
Altı ay evveline gelinciye• kadar 

şen bir gençtim. Yüksek tahsilimi 
bitirmiştim, para kazanmıya da baş· 
lamıştım. Esasen epeyce param da 
vardır, atiyi penbc görüyorum. Fa -
kat tedricen değiştim. 

Beni bilenler asabi, hırçın, titiz bir 
adam haline geldiğimi söylüyorlar. 

Haklıdırlar. Bu değişmenın sebe· 
bini aradım, bir genç kızın hayatıma 
girmiş olmasında buldum. Onunla 
mevsimin son balosunda tanışmış -
tım. Ailece de dost çıktık. Konuşma 
devam ettL Flört sahasına girdi. Ve 
n ihayet bir gün öpücfü"!e kadar da -
yandı. Fakat bu öpücük, kızın kendi 
yarım muvafakatile alınan öpücük 
bir tekten ibaret kaldı. Kız o vakit· 
tenberi benden rnunta7.aman kaç -
maktadır. KlZ scrvetçe benden aşa • 
ğıdadır. Ve bana öyle geliyor ki zen· 
gin birisine varmak hevesidir, ve 
şimdiki halde bu şekilde hareketi ile 

beni tutuşturmak niyetinde olduğu
nu göstermektedir, ne dersiniz?» 

* Bana öyle geldi ki genç kız bu de-
likanlıyı biraz tecrübesiz bulmuştur. 
Fakat okuduğumuz satırlarda gör -
düğümüz muhakemeye bakılırsa al • 
danmaktadır. Çocuğum kıztn tarzı 
hareketine bakarak takip ettiği mak· 
sadı istidlalc çalışmak hence ikinci 
derecede kalan bir iştir. Sen bu k1zı 
seviyor musun, kendine 15yık bulu -
yor musun, iyi bir ev kadını, namus
lu bir anne olacağını tahmin edi
yor musun? Her şeyden evvel bu 
noktalara ehemmiyet verme?lisin. 
l3ir genç kız zengin bir erkeğe var
mak isterse, niçin tayin edılsin? El- 1 
bette hayalinde rahat, huzur, refah 
besler. Bütün bunları kendisinin se
vebileceği bir erkekte bulursa el · 
bette memnu~ olur. Genç kızın ta -
yip edileceği zaman, sadece para ha
tırı için hiç bir zaman sevemiyeceği 
bir erkeğe varması halidir. 

TEYZE 

Sinan günü 
- Bugün Sinan günü? 
Dediler. 
- Ya, dedim. Sinan günü mü? 
Bu Sinan dediğiniz de kim? 
Anlattılar: 
- Büyük bir mimar .. Dünyada eşsiz 

bir mimar ... '!ürk ... Yapmadığı kal -
mamış. Köprüleri yapmış, yollar aç -
mı.ş, çeşmeler, kervansaraylar, camiler 
yapmış. Eserleri bütün yurda yayıl • 
mı.ştır. Şurada bir camü, ötede bir ker· 
vansarayı, daha ötede bir köprüsü. Da· 
ha daha ötede bir kaç çeşmesi vardır. 
Velhasıl yurdun her tarafında Sinanın 
bir çok eserlerine tesadüf edersiniz. 

Öleli tam üç yüz kırk dokuz sene ol· 
du. Ölümünün 349 uncu yıldönümü 
bugündür. Onun mezarına gideceğiz. 

- Mezarında ne olacak? 
- Nutuklar verilecek. Eserlerinin 

kıymetinden bahsedilecek. 
- Ağlanacak mı? 
- Belki de ağlıyanlar olur. 
- Öyleyse ben de gideyim. 
- Sen ne yapacaksın? 
- Ben de söz söylerim. Sonra da 

hüngür hüngür ağlarım. 
- Ne söylersin? 
- Ne söyliyeceğim, ey Sinan derim, 

Uç yüz kırk dokuz sene evvel öldün; se
nin eserlerin eliın yaşıyor. Ve daha ya· 
şıyacaktır. 

- Bu söze ağlanır mı? 
- Dur ağlanacak tarafı daha gel -

mcdi. Sözümü şöyle bitiririm: Senin Ö· 
lümünden bugüne kadar 349 yıl geçti. 
Bugün işte mezarının başına toplandık. 
Aramızda mimarlar da var. Onların iç· 
!erine bazı mimarlık incelikleri ilham 
etsen de onlar da bir Sinan olmasalar 
bile birer Sinancık olsalar. .. Çünkü 
bir çoğunun kendilerinden bir şey ola
cakları yok! Bize verdikleri hep Av -
rupalının karikatürü şeyler ... 
Diyeceğim ve bunu dedikten sonra 

bunu derniye mecbur kald ığım için 
hüngür hüngür ağhyacağırn. 

İMSET --............................ ,......,, ..... ·- ....... ... ·~ -
sini gösteren bir fotograf Ç€ktiri· 
yoruz. Bu fotografı altıncı n~ 
ter Bay Galip Bingöle göstermekte, 
içinden tek bir simayı ayırmaktayız. 

Dikkat ediniz: Bu seçilen sima belki 
sizi, belki bir dostunuzu, belkı uzaktan 
yakından bir tanıdığınızı gösteriyor. 
Mesele basit: Seçilen resmin sahih ida
remize müracaat ettiği zaman kendısı
ne üç 1iralık bir hediye takdim edil'.?
cektir. Okuyucu taşrada ise mektupla 
müracaatını müteakıp hediyesi yolJa -
nacaktır. Yukarda gördüğünüz fotograf 
İstanbulda çekilmi,.~ir. Çehresi yuvar
lak dahilinde alınmış olan Bayan mat· 
baamıza müracaat ederse hediyesi der
hal verilecektir. Bundan evvi neşretti· 
ğimiz fotogrnflarda kendilerini ta· 
nıyan ol..-uyucu1anmız matbaamı • 
za müracaat ederek hediyelerini alır.ak 
tadırlar. 

Şahitleri çocuklardan 
ibaret olan bir dava 

Bir polis, bir çocuğu dayaktan kurtarmış, bunun i~ 
dayak atan çocuğun babası kendisini dava ediya 

Bir polis aleyhindeki dövmek da-ı Dava iddianamesinde, gerçi tokat 
vası, «vazife ifası e.nuında ve resmi disesi «katli nefse müncer olabil 
clbi&eyi labia olarak. darph> Fa.kat, em- bir vaziyete zabıta mania aıfatile ı1' 
sali görülenlere benziyen şekilde de· dahale esnasında vaki olmuŞsa . 
ğil: Hadisenin oluşu noktasından, ba- kaydile vaziyetin hususiyeti tesbıt 
riz surette göze çarpan bir fark var l dilmekle beraber «maamafih bu ~ 

Davanın .cvk ~kline göre, hadise, dahalenin tokatsız da yapılması JJ1 

şöyle olmut: Fatih polislerinden Ha- kün olduğuna» da. ayrıca işaret 
lil, bir gün o civardan geçerken, bir mektedir. Hareket, ceza kanunun 
de bakmış, ki bir mahalle arası mey- 245 inci maddesine uygun görüler 
danında, iki çocuk, altalta, üstüıte bir dava açılmış bulunuyor l 

birlerile boğufuyorlar. İş bu kadarla Polis Halil, sorguya çekilirken:, 
da kalmıyor. Bunlardan biri, eline bir _Ben, dedi, oradan geçerken 
taş almış, alta düşen arkadatının ha· düğüm vaziyete, bir insan ve 8yni 
fına vunnağa davranıyor. Hiddetle manda bir zabıta memuru sıfatile 
vuracak da. ... V c neticesinin ne olaca- daha le ederek, bir çocuğun haya 
ğı ne malum) Taşla başına vurulan, kurtardım. Bu arada .. 
belki yaralanma ile canını kurtar ahi- Reis Sadettin, sordu: 
lecek, belki de..... V b da v •• ı bir J 

P 1. H 1·1 d h 1 k b bo - e u ara çocugu şoy e o ıs a 1, er a oşuyor, u - d .. I "'\ 
v boğu l fın şa ın, oy e mır 
guşmayı, fan arın etra a sıra· . .. . tut 
lanmış, çoluk çocuk kalabalığını dağı- - Hayı~.' b~akıs 1 VKolundan t 
tarak, üstteki çocuğu bileğinden kav- kaldırdım, otekı çocugun yanından 
rıyor, elinden altındakinin baflll& vur- zaklaştrrdı~. ~ kad.ar l 

0
"' 

mak üzere bulunduğu taşı alıyor ve - )'.'az, ınkar cdıyor. ccBen, t 

kendisini, kulağından çekerek ayağa atmadım I» diyor. 
kaldırıyor. O sırada iki de tokat aşke· ~osya, k.anştmld~. Vasf! adlı ~ 
diyor 1 çocugun babası Bahrıye Bınbaşılı~ ... 

Alta düşen, polisin bu vaktinde dan mütekait Mehmcdin, yalnız D~ 
müdahalesile kurtuluyorsa da, polis, dan şikayette bulunduğu, dava istı fi 
iki tokat aşkettiğinclen dolayı, takiba- sı vermediği öğrenildi. Kendisine .. ı 
ta uğruyor. Kulağı çekilip tokat yiyen dosyada şahit olarak isimleri ~ 
çocuk, ağlıyarak babasının yanına Muammer, Melik, Kadriye, AhrP""', 
koşmuş, polis tarafından kendisine da- S. şahitlere celpname çıkanhnası le• 
yak atıldığını aöyleyince, babası, bu rarlaştmldı. 
hareketten dolayı şikayetçi ol:İnuş ve Şahitler, hep o sırada o meyda;! 
sorgu, sual, tahkikat neticesi, pol~ı a- boğuşmayı s7yreden çocuk1~r .. ~ 
leyhinde duruşma kararı verümesı 1 Bunlar, 24 hazıran saat 14 de dinlev 

Duruşma.. birinci cezada başladı. lecekler t .... ....... ------~~~-
Eski mavnacılar 

paralan nası 1 

• • • • • 
cemıyetı reısının 

dolandınldı? ---------
Bir müddet evvel, Mavnacılar Ce· miserlerinden Eşref dinlenilmişlerdi1' 

miyeti Reisliğinde bulunan Yakup is- Kadriye, dolandırılan paralann araştı' 
minde birisinin 1 HOO lirasını dolandır- mada meydana çıktığına şahit oldtıS~ 
maktan suçlu Fehmi ile Temelin du· nu anlattı. Komiser Eşref de, suç~\l~~ 
ruşmalarına. üçüncü cezada dün sa- rın, bu suçu işlediklerini itiraf ettık 
hah devam edilmiştir. ri şeklinde if~de verdL ·fi' 

Yapılan tahkikata g~re bu hadise Fehmi ile Temel, poliste zorla ~ 
su suretle olmus: Şimdi ~erede oldu: de alındığından bahsederek, itirafl $ 
: .. - ·ı ed:_. d · t" t k h" nın hakikatı ifade etmediğini söyle gu ogrenı em ıgın en, ıs ın a a· 
kimliğince hakkındaki dava, muvak - ler. Ol 
kalen tatil edilen Yusufla durutmala- Müddeiumumiliğin esas hak.kın 

*.. n yapılan F ehrni ve Temel zengin bir ki mütaleası alınmak üzere, duruş~ 
DİKKAT: Bu sutunda resimleri ç1· d 1 y k ha .. ' t t . nın devamı yirmi bir nisan saat on 

kan okuyucularımız, hediyelerini bir a am .0 nn a u mu~a~ ~ mış- re bırakıldı. 
hafta içihde almalıdırlar. Aksi halde ı:r: Bız, A?ada Che~mı~etlı hır d.e- • . dil' 
haklarını kaybedeceklerdir. Bu müd. fınc keşfethk. Bu defıneyı satmak ıs· Bır terazı hırsızı mahkOm e 
det İstanbul haricindeki okuyucuları· tiyoruz. O kadar kıymetli tarihi mes- Şehremininde Necatinin dükkarı~111 
mız için on beş gündür. kukat bulduk, ki bunlar size vereceği- yoğurt almak bahanesile giderek, dor 

?O gün sonra sırt hamallığı 
kaldırılıyor 

niz paradan kat kat fazla kar getirir f» kancının 0 aralık meşgul olmasını fıt' 
demişler, örnek olarak da, gı'.i.ya top· tıat bilip terazisini çalan Yakup, ka~ 
raktan çıkarılmış gibi çamura bulan· ken yakalanmış, Sultanahmet üçiir> 
mış eski meskukattan bir :rpiktar gös· tıulh cezaya verilmiştir. 

Sırt hamallığının kaldırılması hak- a,f 
k d k. k'kl b' . 1 termişler. Pazarlık yapılmış, 1900 lira Meşhud suç kanununa göre dur 

1 

Beınl da' ı teEt ı .. er 
1.tmış, ril~pı.aı~ proje üzerinde uyuşulmuş. Sıra, Adaya gi- ması yapılarak, üç buçuk ay hapis': 

e ıye ncumenıne ver mıştır. En- .J• d f' · · d ı· lı·· k ·ı · d h 1 k'f d'l_:,( .. d b .. ] d 1. uıp, e ıneyı yerın e tes ım ve tcse u- zası esı mış ve er a tev 1 e ı ı•· cumen e u gun er e mec ıse sevke- l . 
d k . y· . .. k d b. me ge mış. tir. 

ece tır. ırmı gune a ar tat ıkata k ıru\l\ ı· 1 k 
b 1 kt S h 11 ~ k ld . Ya up, <IVV ırayı yanına a aca , J I .h t 
aş anaca ır. ırt ama ıgının a ı- . k d' . ·ı· b ta yaya 1 raca 
) · · t k l l cılc d . defıne en ısme verı ınce, u parayı f• 

rı ması bı~kı mıln :a akara ayrı ar te rr' define satanlara verecek 1 Fakat hare· İnebolu, 9 (AA) - Bt7giln geleJ11ı0 
cen tat ı · o unaca tır. ' t l, V t ·1 v d·- dO .. 

. . . ket zamanı, define satıcılar, «hu işi te- a J an es ~ v~?~~. ı e ~e ı~e . a-
Araba ve kamyon gıbı nakıl vasıta- l. d r B" b k b" .. r .san ton cevız kutugu, Napolıye ıkı Y 

1 !arının giremiyeceği dar ve dik sokak- ~ır ebe ım.'d ı.z 1 a. ;r g~l g~ ır ve sandık yumurta ihraç edilmiştir. İflcl' 
!arda şimdilik sırt hama1lığı menedil- I era e~ ~i er~~OO e~ış er y k e:e 

0
: bolu ihracatının önümüzdeki ayltıl' 

ıniyecektir. Fakat bunun harici yerler ıp .say '. a·nı ırayı a u gerı ,daha ziyade olacağı umulmaktadır. 
v verıp, gıtmış er. ....ı 

de sırt hamallıgı derhal kaldırılacak- Bel d. r· Od fikriır 
S h ıı - k ld 1 w Sahiden mi} Hayır! Define satıcı- e ıye, ıcaret asının 

tır. ırt ama ıgının a ırı acagı yer, . _ .. . < • 
dd V t k 1 .1.. d ') k . lar hır daha gorunmeyınce, 1.)()0 lıra- muanz ,., ca e e mm a a ar ı an e ı ece tır h " 
G nI . . . bal · sını başka bir işe harcamak üzere kasa· Ticaret Odası nakil vasıtaları ~ 

arso ar ccnnyetının osu sından çıkaran Yakup, kendi hakiki kında tetkikler yapılırken yük nr•1 ot' 
Garsonlar Cemiyeti bu akşam Mak kağıt paralarının el çabukluğu ile kıy- larmın tahdit edilmesini muvafık g ı,( 

sim salonlarında bir balo verecektir. metsiz kağıtlarla değiştirildiğini öğ- müştü. Bu husustaki rapor, henüz . 
Bu balonun hasılatı ileride açılacak o· renmiş 1 lediyeye gelmemiştir. Fakat beled•~ 
lan mütehassıs garson yetiştirme mek- Bu define dolandırıcılığından hak- kat'iyen tahdide taraftar değildir. :.ı~ 
tehine tahsis olunacaktır. Balo için yerine verilenlerin duruşmalarında, ta yük arabalarının teksiri iyi got 
zengin bir program hazırlanmıştır. 2 şahit olarak Kadriye ile ikinci şube ko mektedir. 

I 
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Avrupalı Türk düşmanının 
aleyhimizde yaphğı propaganda 
tesirini hala muhafaza ediyor 1 

Fratısız mektep kitaplarında, mec!zuaİard:, almanaklarda bize isnat ettikleri 
~7le ~iler~n~ hisden . oe ~aga~an ne 1erece uzak old_ukl~nnı gösteriyorlar, 

bız kendımıze ne dıgelım kı bu kıtapları ve saıregı mekteplerimizde 
çocuklarımızın ellerine veriyoruz. Artık bu meseleyi halletmeliyiz. 

Senir la tete de Turc 
Bu da çok aşağılık uydurma sözl_; • 

den... Tamamile ,argo.. aşağı yukan: 
kes kafasını Türkün. .. 

Daha bunun gibi misaller çoğaltıla -
bilir. Meseli Paristeki Haşet kütüpha
nesinin son defa mektepler için üçük 
hacimde ve ucuz fiatla bastırdığı kla -
sikler serisi içinde de bu yıl tesadüfen 
Molyer'in cL'avare• komedisini gör -
müştüm. Eser meşhurdur: herkesin bil
diği Hasis ... Fransızca aslında, bilmem 
hangi sayfasında ( comm• un Turc = 
Bir Türk gibi) ve (Turquerie) keliıne-

(l>enm 15 lad .... ) 

1 Eski bir Rus deniz sübayının habraları 1 

Mecidiye Odesa önünde 
nasıl batmışh? 

~-------- * * .. ---------KraYadr telüre ahf açmak için llzım paı meufeJe pmek 
kere balma1mda ki birdenbire bir mayma prpb •• 811r'atle 
batmıya 1-tladı. Refakatindeki torpidolar mlrettebabm kurtar
dıktan sonra bir daha kallamlmeema ..m olmak emelile Mecidiyeye 

iki torpdo furp ettiler Ye aoma azaldaftdar 

Eski bir Rus de-

icra dairelerini 
Islah etmek meselesi 
İcra dalre1ertnln ıalabı için A'fl"11P9dan 

mütehassıs get.trtllecell haberinl memnu
niyetle okudum. 

Ben ne mütehassısım. n.t de lllın, ,.ı
n11 meslek mekteblniD llk deneelnden 
çıtt.mı, on bir )'ıl da lc;lndeJlm ff bu ih
tiyacı bu işe strd1kten ima blr zaman son
ra anladım. Yalnız mtlteha.saıaı Avrupa
dan getirtecek ,erde lçtmlzden arasak da
ha iyi olur, derim. Nasıl ıLramalı? dlye
cekslniz. Çok basit: Adliye VekAletl bütün 
tcra memurlanna ıslahatın nasıl olması 
icap edecelt hakkında birkaç sual sorma
lı, gelecek cevapları tetkik ettirmeli, lç
lerlnden en makullerinl yazanlan blr be
ret halinde toplamalı, mutaııavver ıalahat 
teldinl onlara telbit ettirmeli. Yotııa AY
rupalı mtl~h••ıın verecel1 rapor blr tav 

gün, birkaç icra dalnalnde pdtltlerlne 
inhisar edecektir. 

&mup: allat ÇelikH. 

* Bir amele ....... ,.. ı.tndt'b çlkanbna 
Sütlücede oturan Bay Hbseyln 1fç1 hu

kukunun gö7.etllebillp gozetllemiJecell 
noktası üzerinde filpheye d~mtıf, okuyu
cumuzu böyle tara görmeye aeYteden not 
ta: 

«Blr amelenin hatsız yere !tinden çıka
rılmış ve sözünü dinletecek makamı bu
lamamıt olmasıdır. 

İt kanununun ifçlye ftrdlti yeni im· 
ldınlardan sonra blz bu düşünceye lftlrat 
etmiyoruz. Fakat henüz lat.ihale devrinde 
oldutumuz da unutulmamalıdır. lşt ve
ren de, ifl yapan da yeni vaziyete benb 
tamamen lntıbat etmlt d~Jlerdlr. Bu. bir 
az alııkanlık, biraz da uyanıtlık meaelell 
olacaktır. 
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Tarihi tetkikler: 

M 1 z A H Osmanlı tarihinin meşhur 
şahsiyeti: Halel efendi 

* * lf. 
ikinci Mahmut umanmda latanbulda karı&f&lık IOD dereceyi bulmuttu 
yangınlar tebri kuıp kavuruyordu. kimae hayatından emin değildi, Halet 
efendi vükeli meclisinde bu mesele ıörütülürken fC>yle eledi: «Şimdi meseli 
Okçulu bafındaki berberin bqı kesil.in bafblaruwı yüreklerine korku 

siner ve ortalık dü7.elir. » 

EŞEKLER DE İNSANLA 
ŞEHİRDE İSTEMİYORLAR 

Yazan: Mizahçı 
Y•z8ın : Turan Can 

Eşeklerden biri, 
yüksek bir yere çı· 
kar: 

İkinci Mahmut sanki Osmanlı impa· ı 
ratorluğunda hüküm sürüyordu. Hal • 
buki onun sürdüğü şey sadece salta -1 
nattı. Her akşam Tophane köşkünde 
içki sofrasını kurar; bazı geceler kıya· 
fotini değiştirerek bazı mabeyin adam
larile birlikte İstanbulun berber dük· 
kanlarını dolaşırdı. 

ötede asıl padişahlığı Halet Efendi 
yapıyordu. Sultan Mahmut Yeniçeri • 
lerin el1erinde can vereceği sırada kur· 
tulmuş ve tah:ta çıkını Çok şeyler 
yapmak, Osmanlı irnparatorlujunu ye· 
niliğe kavuşturmak ist1yordu, fakat 
padişah olur olmaz da kendisini saray 
erkAnile Halet Efendinin etlerine tes
lim etmiş bulunuyordu. 

Hl1et Efendi şehrin sokaklarında 
kargaşalıklara meydan vermemek, gi· 
diş ve gelişi kolaylaştırmak için çok 
miJhim bir karar vermişti: 

Ata, arabaya binmek için her halde 
hükUrnetten izin almak lbımdı. 

Bir gün, Kayseride bir haydudun bir 
kaç yüz kişi ile dağa çıktığı duyulur; 
köylerin ve kasabaların yakıldığına 
dair haberlerin ardı kesilmezdi. 

Haydutlar üzerine kuvvet yollamak 
düşünülmezdi. Ondan önce Sivas ta -
raflarında ortalığı kasıp kavuran baş • 
ka bir hayduda :bol para verilir, diğe· 
rinin üstüne gitmek için kışkırtılırdı. 

1820 yılında, yedi ay içinde İstan -
bulda tamam yetmiş üç yangın oldu. 
Her taraf derin bir sessizlik içinde u· 
yurken birdenbire bekçilerin ucu de · 
mirli sopaları kaldırımlara vurulur; 
bekçiler kalın seslerile bağırırlardı: 

- Yan ... gın ... va ... rrr!. .. 

- Benim eşek ar 
kadaşlarım. 

Bugünkü ruzna -
memizin en mühim 
maddesine geçiyo • 
rum. Bu hususa bil· 
hassa nazarı dikka· 
tinizi celbederirn. 

Bütün eşekler u· 
~un kulak kesilirler. 
Hatip sözüne anıra 
anıra devam eder: 

- İstanbul şehir 
meclisinde hakkı • 
mızda söylenilenle -
ri duydunuz mu? 

- Duyduk! 
- Ne yorulursunuz? Rum patriği ile 

bir kaç pappz idam edin, Morada bakın 
ihtilal kalır mı? - Mademki duy· 

Patrik Grigoryos patrikhanede asıl· dunuz; hakkımızı 
dı ve üç gün asılı kaldıktan sonra de • korumak zamanı • 
nize atıldı. Üç Rum metrepolidi de İs • nın ~~l~iği~i, hatta . . 
tanbulun üç yerinde ipe çekildi. Fakat geçtıgını bıle anlamışsınızdır. Bızım a· 
bunlar ibti'lali büsbütün alevlendir -· leyhimizdeki raporu şehir meclisi kür· 
mekten başka bir netice vermedi. süsünde avazı bülent ile okuyan Refik 
Şehirde Halet Efendi aleyhinde tek Ahmet Sevengil! 

söz söylemenin cezası idam veya sür • - Hayır, Sevengil olamaz, Sevme -
güne gitmekti. yengi!! 

Tok sözlü bir adam olan Benderli Ali - Evet Sevmeyengil bi.zden ~ıırat • 
Paşa sadrazam olmuştu, fakat tok söz- sız diye bahsetti. 
lülüğü yüzünden onuncu gün azledil· _ Suratsız kendisidir. 
di. Kıbrısa sürülmesine ferman çıktığı _ Ama sonra tashih etti. Sür'atsizi, 
haılde bununla kalınmıyarak idam o • suratsız okumuş. 
lundu. 

- Sür'atsiz de kendisidir. Hem o ka· 
dar sür'atsiz ki:. Babıali yokuşunu bi • 
zim en ihtiyanmızdan, en yüklümüz · 
den daha yavaş çıkıyor. 

- Orası öyle; fakat onun okuduğu 
rapora göre biz şehrin güzelliğine ha
lel getiriyormuşuz. 

dm erkek müsavatı ki medenileşmiş 
mahluklarda vardır. 

- O yalnız bizdedir. 

- Evet, yalnız bizde. Bizim erkeği -
miz de, dişimiz de aynı işleri görürüz, 
Aynı derecede yük taşırız. Halbuki in • 
sanların erkekleri yük taşırlar. Kadın· 
ları taşımazlar. Erkekleri pantolon ce • 
ket giyerler. Kadmları entari giyer • 
ler. 

- Biz dişi, erkek hep ayni tarz se
merler taşırız. 

- İşte eşek, eşek oğlu eşek kardeş
lerim. Dediklerim, diyeceklerim bun • 
lar .. şimdi bir karar vermeliyiz. 

- İnsanları şehirierden dışan çıka· 
ı·alım. 

- Çıkaralım. 

Birbirine yaslanarak ancak ayakta 
durabilen evleri, kocaman ahşap ko · 
nakları alevler sarar; çıtırtılarla yanar
dı; Yeniçeriler, cebeciler hemen ye'ti -
§irler, fakat yangın söndürme-kten zi • 
yade mal yağmasına dalarlardı. O ka • 
dar ki artık hiç kimse rahat uyuyamı· 

Andre adasındaki voyvodahk müd
detini bitirerek İstanbula gelen Reşit 
Efendi isminde birisi kendi halinde ya· 
şıyordu. Fakat onun büyük bir kusuru 
vardı. O da Halet Efendinin idam eıt -
tirdiği darphane nazırı Abdürrahman 
Beyin adamı olmasıydı, Reşit Efendi 
ansızın evinden kaldırıldı. Hapse atıl

dı ve idamına ferman çıktı. Bu sırada 
Halet efendin:iın ycAkın1arından, fakat 
merhametli bir adam bu zavallıyı kur· 
tarmak istedi: 

- Affetmiş onu. - Şehirlerdeki evlerde, apartıman -

yordu. 
Her evde birer ikişer nöbet bekle • 

mekten başka çare kalmamıştı. Halk 
de~t içindeydi ve: 

- Kundakçıları niçin hükumet mey
dana çıkarmıyor? Halimiz niye vara 
cak? 

Diye dertleşiyordu. 
H3.1et Efendi buna hemen çare bul· 

du: Kambur Süleyman adında bir ser· 
seriyi şehrin en kalabalık yerinde idam 
ettirdi. Kendi düşmanlarından mek • 
tupçu Ata Efendi ile beylikçi Saip E
fendiyi nefyettirdi. 

Kargaşalıkların ardı kesilmiyordu. 
Saray bostancılarından birisi bir ka· 

dm yüzünden bir hamalı öldürdü. Bir 
kumbaracı da bir Kürde kıydı. Hüku
met bu cinayetleri yapan askerlere hiç 
bir şey yapamadı. Halet Efendi hük · 
münü verdi: 

- Bıra'km, kendi intik3mlarını ken· 
dileri alsınlar! 

- Bir genç adamdır, yazıktır. Başka 
türlü cezalandırılsa da canı bağışlan -
sa! .. 

Dedi. 

- Şimdi arkadaşlar, söz sjzindir. Ne 
diyeceksiniz?. 

Beyaz eşek, boz eşek, kulağı kesik e· 
şek, taşcı eşeği, eşek oğlu eşek, sa • 
kanın eşeği, Nasraddin hocanın eşeği • 
nin torununun torunu, pastırmalık e • 
şek, hepsi söze karışırlar: 

Halet Efendi adamcağızın yuzune 
baktı ve hayret ederek şunları söyledi: - Biz, bizi istemiyen insanlara kar-

- Genci asmak yazık. ıhtiyarı öl • şı koymalıyız. 
dürmek >'azık. her zaman idam için ar- _ Evet, karşı koymalıyız. 
ta yaşlı adamı nerede bulmalı? _ Beni dinler misiniz .. 

Cevdet tarihınde şu garip hikaye 
vardır: - Söyle. . 

·İstanbulda ve dışarıda bir insan ha- - Söylüyorum. Şehirlerin ilk 
yatının h"ç bir değeri yoktu. Adam öl _ sakinleri bizlerdik.. Biz şehirler 
dürmekle piliç kesmek b ir gibiydi. 'ı şehir olmadan evvel şehre girmiştık. 
Hatta bir aralık İstanbulda serseriler Şehirleri kaplıyan binalarm taşlarını, 
pek çoğaldı. Ortalık karıştı. İnzibat kal· çimentola rını biz taşıdık. Şehri kuran: 
madı. Bunun önünü almak için çare a· Biziz. Dizi şehirden atmak istiyorlar. 
ranıyordu. Bir gün vakeJa meclisinde _ _ . . 
konuşulurken herkes bir türlü fikir -:- Dagdan gelenler, bagdakın1 kovu· 
ileri sürdü Askeri çoğaltmak, devriye yor.ar. 

Asker1e hamallar ve Kürtler arasın- İ ı - d -d 1 1 gezdirmek. stanbulda oturanları birer - ~vet, dogru, ag an ge en er bağ· 
da müthiş bir muharebe oldu. bireı tahkik ederek işsiz güçsüz olan - dakını kovuyorlar. 

Yirmi beşınci Yeniçeri ortasmdan bi- l h' d k k b 1 d · B" b It d k l -. . . b" . . . . .. arı şe ır en çı ·arma gı i şey er iı· - ız, unun a ın a a mıyacagız. 
rısı ~et~ ırıncı. ?rt?ya geçmıştı, böy- şünülüyordu. _ Kalmıyacağız. 
le, bır ortadan dıgerıne g~iye Ye • Halet Efendi bunları d·nıedi dinle - . · · 
niçeriler arasında (semer devirme) . . . _ ·- .. - Arkadaşlar bır tek!ıfım var: Şe • 
derlerdi ve bir dava halini alırdı. Bu 1 d~. de b~r netıcey: baglanmadıgını go- hırlerdc yaşıyan insanların vaziyetleri-

d 'tt'k b"' .. d.. B .k. y . . runce bırdenbıre adeta çıkıştı: ni müzakere edelim ava gı ı çe uyu u. u ı ı enıçerı N d b ·· 
t (bT"k) .. .. .. k d - c en oş yere yorulursunuz. Bu- Edel' 

or ası . 0 u uç gun ~ç gece ara .a nun kolavı var: Şimdi Okcularbaşm • - ım. 
ve hde~zde tam] manasıle yaman bır daki berberin başı kesilsin·. Başkala • - İnsanlar şehirlerin güzelliğine ha-
mu ar1::1ue yaptı ar ·· ki . k k . l·kı d o · rının yure erme or u sıner ve orta - Jel veren çirkin mah u ar ır. nların 

!.lükumd· et bunları ayırmayı düşün · lık düzelir. şehirlerde dolaşmalarının önüne geç • 
muyor u. O d ki1 d b' · h k b d B k d'" .... ra a ı er en ırı emen atıldı· me ica e er. ir ere uşunun ayak-
Aklınca onların terbiyelerini birbir- Ok 1 b d k ' be b · ·b . - çu ar aşın a ı r erın aşı ları o kadar çirkindir ki çıplak ayakla 

forıne verdiriyor; büyük bir iş görü • mı kesilsin? Aman, meı ha met buyu · yürüyemezler. Vücudları o kadar çir· 
yordu. run. o benim berberimdir. kindir ki çıplak gezemez, elbise giyer -

l\forada bir ihtilal çıkmıştı, 'bu ihti· Halet Efendi hiç istifini bozmadı ve ler. Bılhassa kulakları, başlarının iki 
lale yardım etmek üzere İstanbulda ce- şu cevabı verdi: 
miyetler kurulduğu söyleniyordu. Hü- - Ana mahsus değil. Öte taraftaki yanına yapışmış kaşık gibi şeylerdir. 
kCımet ise gittikçe alevlenen ihtilfıli berberin boynu vurulsun! Maksat h5. • Onlara kulak mı denir?. Bizim en çir· 
bastıramıyordu. Gönderdiği kuvvetler- sıl olur. kinimizin bile gene on santimden u • 
den bir netice alınamıyor; daha büyük Bu inzibat usulü Halet Efendinin zun muntazam, mozon bir çift kulağı 
ordular göndermek te mümkün olamı· idamı tarihi olan 1825 yılına kadar is- vardır. İnsanlar bizden çok geri mah • 
yordu. tanbulda tatbik edildi. lukturlar. Guya onlarda da kadın ve 

Halet Efendi gene imdada yetişti: Turan Can erkek müsavatı vardır. Fakat asla .. ka· 

larda biz yerleşelim. , 
Sakanın eşeği - Ben zerzevatcının 

eşeği ile nişanlıyım. Bir yerde güeel 
bir apartıman biliyorum. Onun dör -
düncü katı denize nazırdır, ben oraya 
yerleşeceğim. Gerçi merdıvendcn çı . 
kıp inemezsem de söylediğim apartı • 
manın asansörü var. Asansörle çıkıp 
inemezde değilim ya! 

Etrafa bir çam kokusu yayılır. Ko • 
ku de ~işir. Fulya olur, koku gene deği· 
şir leylak kokusu olur. 

- Bu koku ne? 

- Adadan bir mavnadolusu Ada e· 
şeği gelmiş. İçtimaa iştirak edecekler. 

Eşekler yüzlerini buruştururlar. 
- Mademki gelmişler. Buyursun • 

lar. 

Ada eşekleri, kırıta kınta yürürler. 
- Bonjur eşek dostlarımız. 
- Hoş geldin"z. 

- Şöyle bir piknik yapmak istemiş-
tik. Burada toplandığınızı duyduk. 
Belki bir tedansan, belki de bir balo ve 
riliyor .. zannile geldik. 

- Zannınızda yanılmışsınız. 
- Ya demek öyle deği l.. Bugün ha . 

va biraz bozuk, tura çıkmak imkanı ol
madığı için dinleniyorsunı.ız öyle mi? 

- Hayır hayır ben size arııtatayım; 
İstanbul şehir meclisi bizi şehir harici· 
ne atmak istiyor. 

- Fena mı, şehrin havası esasen 
bozuktur. Sayfiye yerlerine gidersı 
niz. 

- Alay mı ediyorsunuz? 
- Hayır ciddi konuşuyoruz. 

- Böyle ciddi konuşulmaz. Bizi is • 
temiyen insanları da biz isternyioruz. 
Onlar bizi şehirden atmadan; biz onla
rı atacağız. 

- Olmaz! 
- Niye olmasın? 

- İnsanlardan 
rılmayı hiç se 
yiz. İnsanlar b 
ıSırttlarımızda 

bile neş'eleniriZ· 
- Ben sakayı 

şırken hiç te hOŞ 
mı yorum. 

- Ben de ze 
vatçıyı taşırken Ö 
le. 

- Ama ben/. 
da banka müdüril 
nün kızını taşır 

neş'emden ooşuYo 
rum. Görseniz tJ1 
le hoş kız ki, sıt 
tına incecik bir 
tari giyiyor, er 1fl 
incecik bir sopa 
dır. Onunla bile ti 
na vurmağa kıY'' 

• maz. Ben koştu~ 
zaman öyle bir gtııı' 
lüş güler ki: on 

~a~~asının sesi, bizim en güzel s': 
lınuzın anırmasından bir kat daha j..i 
henklidir. Beni ara sıra okşarken V" 
sevinirim. Çok hoşlanırım. Biz bu itı' 
sanlardan ayrılamayız. 

İstanbul eşekleri hiddetlenmişle~ 
Kulakları kısılmıştır. Burunlarınd"' 
hızlı hızlı nefes alırlar. 

- Arkadaşlar, bu Adalı münaseb'" 
' sizlerin sözlerine kulak asmayın. oıı 

• • 
lar eşeklik asaletini artık kaybetrnıŞ 
ler. Yaptıklarına düpedüz insanlık det' 
ler. 

' - Evet, onların bu hallerine insaJJ 
lık derler. 

- Bunu söylemekle misafirlerimis' 
fazla hakaret etmiş olmnyor muyuzf 

• - Az bile. Bizim gibi düşünmeyeıı 
ler, bizden olmıyanlardır. Onlar :rneı ' 
bahalık küstahlardırlar. 

Ada eşeklerinden biri sorar: 
- Mezbaha neresi, yeni bir mesil" 

yeri mi? Orada caz var mı? Çiftler gr 
liyorlar mı? Gurup seyredilir mi? 

- Sen kendini kaybetmişsin, deli; 
bi Jaf söylüyorsun. 

- Hakaret ediyorsun, Adanın Jd • 
bar eşeği, şehrin bayanğı eşeğind~ 
böyle söz işitmek istemez. 

- Bayağı sensin! 
- İnsan sen de! 
- İnsan senin babandır. 

Eşek ler birbirlerine karışırlar. J3~f 
birlerini ç~ftelerle. Anırırlar. Artık l~ 
tima içtimalıktan çıkmıştır. Ada eş~ 
leri kaçarlar. İstanbul eşekleri y:orgııp 
düşerler. Şehir mec:isi nasıl " 
şekler hakkında bir karar vermed~ 
dağılmışsa eşekler de insanlar hakk1111 

da bir karar veremedC!'l dağılırlar. 

Mi7JlhÇ1 ___ , ______ -.. -··-··-·--·-··-· ---..... . .....-~ 

"' I / ..... """ . . _.,,, 
, .... · ·-
,,,, --- ---~A 

~-~ 
~-/ _______ ...;;;: = --

- Ne o, oltana gerdanlığı taktın? , 
- Evet, deniz kızı avlamak istiY'0 

rum da ... 
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Bu haftaki milli küme maçlan j Güreşçilerin yeni P.~'~"n~~~an~a~ar~aa~! 
Ankaragücü bugün Güneş haznllklan . Bugünkü saç modası geçmiştir 

taklmı•ıe, yarın da Mayısta memı!k:ti!nzde Lv~- ~e::~iro kik~'::~ 
lerle karplqacak olaiı gllretçı· da her bayanın 

B • k 1 k 1 lerimlz haziranda Çeklerle mtı- kendine yanşan e Ş) ta Ş a ar Ş) a Ş) y 0 r aabaka yapacaklar ve Avrupa 

1 

bir orijinalite bu-
pmpiyonaana bundan ıonra ir laınaması im .. 

B tirak edecekler kinsızdır. Yeter 
U IDÜ&abakılar bize Ankara futbolü ile lstanbul futbolü ki: Bu orijinalite 

ll'aanıda ciddi bir mukayese yapmak imkanını verecektir Türk Spor Kurumu güreş federas· aransın ve isten .. 
yonu Avrupa güreş şampiyonasına ha- sin. 
zırlık. maksadile büyük bir program ha Çok zen~in ve 
zırlamıştır. mütenevvi ol • 

masına rağmen 
Güreş federasyonu Mayıs ayı içinde bugünün saç mo-

lsveç takımını İstanbula getirtecektir. dasında hikim 
İsveçliler Ankara ve İzmirde de mü· olmıya başhyan 

sabaka yapacaklardır. umumi bi cere .. 
Haziranda bir Çek takımı davet edi· yan var: Saçlar 

lecek, Temmuz başında da takımımız düzl~iyor. Dal -
Parise gidecektir. galı saç gittikçe 
~ sene yapılmıyan Balkan oyun azalmaktadır. Bu 

larmın beşincisi bu sene Eylulde İstan· na mukabil (buk· 
bulda yapılacaktır. le) gittikçe art • 

makta .. Fakat ye· 
Birinciteşrinde Peştede yapılacak o- ni (bukle) lerin 

Wı. Turan müsabakalarmi da iştirak yalnız adı bukledir. Yoksa bunlar buk· 
4!decek olan güreşçilerimiz 19 3 7 sene· led · de _ ,__ k ) l be 

1 1ini büyük faaliyet içinde geçirmiş o- en zıya eski ( aıuoş ör ere n· 
1 lacaktir. zemektedir. Kıvırcık değil düz, ve bir-

. Anbraıtldl lporculan phrimbde birlerine geçmekte. 
Jliiiı kiime oyunlarmın dördüncü tu· 1Ankaralı oyuncular daha ziyade sür'at Bu müsabakalan gü~ilerimizin şe Kabank ve kıvırcık saçlarla pek uyu-
~ İatanhuia plen Anka~gücü ta- ve tahammül ~lanna dayan~~~ o- refile mütenasip bir şekilde hazırlama t şamıy~ siyah ~lı bayanlar ~in bu 
da bugün ilk maçını Taksım stadın· yuna başlıyor ve oylece oyunu bıtırıyor ğa ve başarmağa uğraşan Güreş Fede· tarz mükemmel bır fırsattır. 

Güneşle, JU'1D da ildııci ve son oyu )ar. rasyonumuzu tebrik etmek lazımdır. Saçların uzunluğu için mu&yyen bir 
llunu Şerefte Beşiktqla yapacaktır. Detitoplu kombinezon yapabilmek 1 G I t h I , şey söylemek kabil değil. Bazı moda 

Soiı senelerin nazan dikkati celbe- ,uzun seneler, yany~na oynamış oyun- ,1 a a asara1m usus maç.arı mu~itle~i saçları hiç kesmemiye ve en-
den takımıaruıdan biri olan Ankaragü· ~ulann senelerce ugraştıktan sonra or- Galatasaray birinci futbol takımları se uzerınde pek uzun bırakmakta ıs • 
tibıiln. İatanbulda yapacağı oyunlara hu taya çıkardıklan bir sistem meselesi· pazar günü sabahı b:ri Süleyman iye, r~r .. ediyorlar. Buna mukabil bazıları 
au..t bir ehemmiyet vermek lazımdır. dir. .. .. . . diğeri de İstanbulsporla iki hususi Pk- butun e?seyi saçla kapamanın her ba· 

gitmediğini düfilnerelt muhtelif boy~ 
saç tuvaletlerine taraftardırlar. v.ı 

bunda pek. te haklıdırlar. Boyunlan b 
sa olan bayanlarm enselerini mümkün 
olduğu kadar açmaları güzellik bakı• 
mından elzemdir. 
Şu veya bu hangi (kuvafür) ü kabuJ 

ederseniz ediniz, ilk düşünülecek ~ 
saçların sağlığıdır. Sağlam o!mıyan sa, 
ça hiç bir tarzı ta1bik etmek kabil d~ 
ğiıldir. Saçların sağlığı ne yağsız, ntt 
yağh olmamaları demektir. Bunun içU. 
kuvafü.rünüzü seçmeden evvel saçı • 
mzın sııhhatinl tetkik etmeJisıniz. luıkarada muhtelif vesilelerle maç ya , Ankaragucu şu veya bu sıstemden zı zersiz yapacaklardır. yana • bılhassa boyunları kısa olanlara-

Pan İstanbul takımlarıııa karşı cidden yade bir buçuk saatlik oyun esnasında E • • k_l __ J _______ l ____ b ____ _ 
1üıeı neticeler aıan Ankaragücü uzun .baştan sona kadar enerji sarteden bir Garatasaraym antrenörü mprıme ıpe iuen yapı mış ir rop 
~dan beri yalnız kendi sahasında ,takımdır. bugün geliyor 
laiaç yaptığından İstanbulda yapacağı , .. Kalelerini iyi müdafaa ettikleri gibi, 
\u ın·· .... _ ... _, _ _.ı_ b" k h kikiA ,hucumlarda toplu olarak kaleye kadar Galatasaray klübü tarafından anga· 
L UBaMGAAMUua ıze anca a Ad ta dal A A l k h b' dil M ·· Z bo b ~Yınet kudr t• . .. tıe • lacak il e arcasına anı o ara ep ıı:· je e · en acar antrenor a u sa-
tır. fst vebuldamıe ınıf tgboosl d~ı·· 0 

k • ,den harekete geçmektedirler. bahki konvansiyonel ile şehrimize ge· 
an u us u, yo sa T kuru k · · · b' .\ııkara · a n mer ez muavını mce ır o- Jecektır 

ıtbinı da mı futbol ~leli şeklinde yuncu, sol açıkları tehlikeli olacak ka Antr~nör Sirk/!ci istasyonunda Gala
lfnd eberi kurcalayan bır mevzuun hal· dar ayağına çabuk ve şutlan kuvvetli- tasaraylı futbolcüler tarafından karşıla 

e ili bqlı rol oynayacak olan bu dir 1ı a.n ... ,___ ...ıın.'--tl taki tın k · · · ,nacaktır. 
~ u.uuu& e P e e ıcap e· 'Oç haftadan beri resmt bir maç yap· 

.. _,__~ . . . mamış olan Gü~eş . ~evsim içindeki lstanbulsnorlular Ankarada 
~• taJmn1armın ıçıa• cıdden formunu ve eskı şeklını muhafaza edi· r 
~W uzuvlar vardır. yorsa bugünkü maçın çok güie•olma· . Ankara, 9 (Hususi) - Cumartesi Al 

l1zun. boylu tecrlibe sahibi olmıyan sı lazımdır. ,tınordu ile pazara da Demirsporla hu

Ankarada Ziraat Enstitüsü -Mülkiye 
mektepleri futbol maçı 

Saraçoğlunun koyduğu kupayı kimse 
' maç tekrar edilecek 

alamadı, 

.susi birer maç yapacak olan İstanbus
sporlular bugün buraya geldiler. Ken
dilerini Ankarada yüksek tahsillerini 
yapmakta olan İstanbul lisesi mezun· 
,ları Gazi istasyonunda karşıladılar, şe
,reflerine Mülkiye talebeleri tarafından 
bir çay ziyafeti verildi. 

Ankarada glir"'f mGsabakalan 
Ankara, 9 (Hususi) - Cumartesiye 

..&-L ve Pazara milli stadda Anadolu klübü 
~ra, 9 (Hususi) - Yüksek mek· oğlu iki tarafın hakikaten güzel oyna· 

~ler futbol turnuvasının son maçı hu dığını adeta birinci sınıf takımların ma güreşçileri, Ankaragücü ve Demirspor 

• 

~ Siyasal Bilgiler O.kulu ve Ziraat çı hissini verdiğini yanındakilere mem güreşçileri ile müsabaka yapacaklardır. 
tlıaiıtüsü arasında Ankaragücü saha • nuniyetle söylüyordu. İk:nci devre Mül Bu iki günlük müsabakal!lr greko ro· · (Lu:yen. LelongJ ın. son .modellerin-, lann, ko~jın ve ~ğin ~cuda san}1' 
~ oynandı. Tribünler yüksek tahsil ,kiye baştan sona kadar üstün bir oyun men ü~rine yapılacak, üçüncü karşı- den agkırb~U:.ğl~edpnme ıpekli~ ~apıl • çok mahir~~ ~ ~ldır. Önden W 
..._ta.: lise lebel il 1 'di. d F k 27 . . . . mış şı ır o en sonra elbısesı. Kol· arkadan gorunuşe dikkat ~lnız 
r~ ve . . ~ er e ~ u .. ı o.yna ı. a a~ ıncı dakıkada Zıraat· laşma salıya olacak ve tamamen serbest · 
~~çın galibı Tüze Bakanı Şukruw Sa iller ~l~an bı~. akın yaptılar ve bu akı güreş teması yapılacaktır. Anadolu klü Çocuk mantOSU d il • 
~ ilunun koyd~ğu kupayı alacagın· .nı Mulkıye mudafaası çok ustalıkla at bü 9 .güreşçi ile gelmiştir. MO C erJ 
be oyuıı çok alaka uyandırdı ve çok latmaya çalışırken hakemın düdüğünü B 1 56 k'l <fa Ö 61 ... ~ecanıı oldu. Galip gelecek takıma işittik. Mülkiye aleyhine penaltı kara-' 66: :ahın ~ o72 d İer, 7:edaRa~ 
'"P8Yl vermek üzere Şükrü Saraçoğlu eli. H . 1 u e u.et, • 
da itada -:ı-:.. b l du Oyun sa· rı ver . albukı ortada penaltı ceza- met 87 de Adnan, ağırda Celildir. Bun • 
't a~ u unuyor · sını mucıp olacak bir hareket mevcut ' • 

on alt~da başladı. İki taraf en iyi o- olmadığından bu ceza st~tta herkesin Jardan ba~ka Mukbil ve Rahim de güre 
1lınc:.uıanıe maça çıkmışlardı. Takım • . .şeceklerdır. 
larda birinei smıf takımlarda yer almış protestosunu ıc~p ~ttir~~· Bu h~ksı~ ce 
~r bulunuyordu. Fakat oyun ;:ı!:ı d:!~yı M~lk~~et•ıtıradz. ettı. ~kin Cim Londos Cenubi Alrikadan 
-.ıayacağı sırada bu ma ın hakemi arını egış ırme ı ve vazıyet 
lebnenüş olduğu görüldü. ıihayet se· 1· 1 ~ldu. Ve o:.un bir aralık durdu, Sa- döndU 
)frene . . . . w. raçoglunun mudahalesile tekrar başla- . 9 H I 
lJUı et~ İasından bırısı h~emlıgı ka- dı. Son on sekiz dakikada Mülkiye ta· ~tına 1 ( ~sust) - ngiliz Em· 
!arı a.. . ~nlarda Zıraat o~nc~ mamen tek kale oynadr. 34 üncü daki- per::\ hava naklıyat kumpanyasının 

gır ya başladılar ve mulkı· kada bir ceza O h z· tayyaresile dün Hfal'D Cim Londoı 
~ kalesini on be dakik vuruşunu r an ıraat . 1 
lırdılar likin ş a k~da: sıkı~~ ağlarına takmaya muvaffak oldu. Li· cenubt Afrıkanın pehunıburı teh· 
daıa b. gol o~dı, Mul~ıye mu kin hakem bunu da gol saymadı ve o- rinden buraya gelmittir. 
~lası ılbassa Nihat Fahrı Canla, yun Mülkiyelilerin bir akını sırasında 
ba ı8 çalıştılar ve tek kale oynamaya bir, bir beraberlikle bitti. Bu vaziyet Pa! a:;~.ar .. Ak.ınlarınl' daima soldan ya- karşısında Saraçoğlu kupasını iki takım 

ltalyan : Fransız futbol maçı 
yapalamıyor 

la ulkıyelıler gene soldan bir akın da alamadı. Şimdi tekrar karşılaşmak . 
da~?da so~ açık Tal~t. vasıtasile 32 inci icap ediyor. Bu karşılaşmanın tarihini Par.ıs 9 (A.A.) - Bu ayın 14 ün· 
re 1~aga ı!.k ~ollerı~ı att.ıl~r. Ve dev- Saraçoğlu Şükrü tayin etti ve iki takı- de Panıte yapılması karariaı,tırılııııf o-

. . Mulkıye lehıne bıttı. mı da 14 Nisan 1937 Çarşamba günü lan Fransa. ltalya futbol maçı jptal e-ae!e n~ı devrede çok güzel bir oyun karşl.laşır, kazanana kupayı veririz de- dilmittir. Çünkü F 8'İat partisi genel 
ftln._ ttık. İki taraf ta seri ve .. teknik bir dL sebettJri ltalyan oyunculannın pasa- Altı ile on yaş arasındaki çocukların -.,un tutturd b alık ş k ilk ve sonbaharlarda giyecekleri 

u, u ar u rü Saraç- eli. Selim Tezcaa portlannı vize etmemi9tir. mantolardan üç model 



bükülmez Tokatta bir hakimi Hududun şanlı ve kolu 
bir bekçisi vardır : 

Başvekilin Be grnd sGyahuti 

Bütük Türk Milleti 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 1 edeceğiz ve bu sı:;retle dünya sulhünün 

.. ·· · akfır taraf· kilometrelik bir çizgiden ibaret oldu- en durust, en şereflı, en fed_ . 
A ·1· b" oldugumuzu cı· ğunu söy1emışti. Evet, cenup hududu· tarı ve amı ı gene ız ~. 

nıuz hakikaten tabü her türlü müdafaa hana bir daha isbat e~ecegız. A 

bab d A • b. · ·d ·b eıt·ır Fakat bunun için bır şart lazımdır. es ın an arı ır çızgı en ı ar . . 
B · · h ik" tar fı d sank· ge o da medeni komşumuzun bızzat ken· u çızgıye er ı a n a ı 4 

• • 

çilmez çelik istihkfunlaı:la mücehhez disinin de ahdınde ~efa etm:sı, hudu
. · 'b· h.. t• · t · edecek ye- dun öte tarafını eşkıya yatagı, çete o· unıs gı ı urme ını emın . 

A • A ·ı . h ile. tarafın le cağı yapmaktan vazgeçmesı şartıdır. gane amı ıse, gene er ı · . · ed · 
madisi ve şereflerile müekkit olan la· Eğer bu şarta ilanihaye rı9.yet edılm ! 
ahhütleri, imzaları ve nihayet beynel- ğini görürsek o zaman ortaya vatan ~~ 
milel muahedelerde bir kanun kuvve- dafaası meselesi çıkacaktır: Vat~ ~u

dafaası mevzuu bahsoldugu vakit ıse 
Türkü durduracak hiç bir kuvvet, hiç 
bir düşünce, hiç bir mülahaza kalmaz. 
Şurası muhakkaktır ki bundan sonrası 
için, mevhum çizgiden ibaret olan o ga· 
rip hududun mevhumluktan çıkarak 
fiilen müdafaa ve muhafazasını kolay· 
laştıracak bir şekle ifrağı artık bir za
ruret haliHi almıştır. 

tini haiz olan muahedelerdir. 

Çünkü bu hudut tashihi işinde daha 
ziyade teahhür yalnız birçok Türkün 
kanının heder olmasına sebebiyet ver· 
mekle kalmıyor, ayni zamanda memle· 
ketin huzur ve selametini de daimi bir 
tehdit altında bulunduruyor. 

Buna ise artık cidden tahammül edi· 
lemez. 

at çiğnedi 
Tokat (Husu -

•İ) - Tokat ağır 
caza mahkemesi 
azasından Rüştü 
Y etgin ,ahlanan 
bir atın altında 

kalarak vefat et • 

(Baştarafı t inci sayfada) cektir. 
ve refakatindeki zevatı hamil olan hu· Hariciye Vekilimiz 
susi tren bu sabah saat 9,20 de Hay· Dün sabah şehrimize gelen Harici-
darpaşa istasyonuna dahil olmuştur. ye Vekili T~vfik Rüştü Aras Perapa• 
Başvekilimiz Haydarpaşa garında res- lasta istirahat etmiş, öğleden sonra ba .. 
mi ve büyÜk merasimle karşılanmıştır. zı hususi ziyaretler yapmıştır. 
İsmet lnönünü prşılamak üzere, ken· Belgradda hazırlıklar 
dilerile beraber gidecek olan Hariciye Belgrad 9 (Hususi) _ Türkiye 

. . Vekili Te\rfik Rüştü Aras ile Maliye Başvekili ismet lnönünü karşılamak miştır. Vakili Fuat Ağralı Hariciye siyasi müs-
Rüııtü Y etgin -1 üzere yapılan bütün hazırlıklar ta• 

T teşarı Numan Rifat Menemencio&.U• 
öğle zamanı iki Meıhum Riitft 1etıia • Vali ve Belediye Reisi Muhittin Us- mamlanmış ve parlak istikbal progr8"' 
çocuğu ile Tokadın en kalabalık yen tündağ, İstanbul komutanı. diğer ge- rnı tanzim edilmiştir. 
olan meydan mevkiinden geçerken, neraller, İstanbul merkez komutanı, Türk bayraklan 
uzaktan kendilerine doğru başı boş bir Emniyet müdürü Salih Kılıç, Haydar· Dost Başvekilin muvasalatını hara· 
atın gelmekte olduğunu görmüştür. paşaya geçmişlerdir. ret ve sabırsızlıkla bekliyen halk, da• 
Seyit Necmettin mahallesinden Dede Köprüden hususi olarak 8,40 ta kal- ha şimdiden hususi binaları Türk bar 
oğlu Hüseyine ait olan bu at, Rüştü kan Akay vapuru vilayet, belediye mu· raklarile donatmış ve yeşilliklerle sÜıJ
Y etgine çarparak yere düşürmüş ve avinleri, vilayet, belediye, cumhuriyet !emiştir. 
üzerine basarak kaçıp gitmiştir. Hay· Halk Partisi erkanını, daireler müdür; General ismet lnönü pazar gecesi 
vanın tekmcşinden ağıı: yara alan ha- lerini, Üniversite profesörlerini, inhi - Belgrada vasıl olacak ve bizzat Başve· 

· sarlar ve mali müesseseler müdüleri • kim kaldırıldığı Memleket hastanesın- kil B. Stoyadinoviç tarafından karşı-
. ni ve teşrifata dahil zevatı Haydarpa· 

de dört saat sonra ölmüştür. Cenazesı d lanacaktır. Hususi bir hey'et, dost 
şaya götürmüştür. Bu zevat silin ir ve 

büyük merasimle kaldırılmıştır. jaket atay giymiş1erdir. Başvekili daha hudutta selamlıyacak 
Atın sahibi Hüseyin. cürmü meş· istasyonda askeri ve polis müfreze· ve hükumet namına hoş geldiniz di· 

hud mahkemesine ıevkolunarak dik- Ieri yeralmış bulunuyorlardı. İstasyo • yecektir. 
katsizlikle ölüme sebebiyet cürmün- nun içini ve dışını halk doldurmuştur. Radyoda konferans 
den bir sene hapse ve 30 lira para ce- İsmet İnönünün bindikleri hususi tren Türkiye Başvekili şerefine tertip 
zasına çarpılmıştır. saat 9,20 de gara girmiştir. Askeri ban edilecek ziyafet ve resmi kabullerden 
İ yaşında bir do selam havasını çalmış, asker ve po- başka, nisanın 11, 12, 13, ve 14 iincü 

lis müfrezeleri selfun resmini ifa etmiş· günleri, Türk saati ile saat 19,30 da Yavrunun saçları terdir 

Biz bu hududu çizerken ve Fransız· 
lara kabul ettirirken verilen tmza ve 
yapılan taahht.ide tamamile riayet edi· 
ieceğine kani olarak çizmiştik. Hatta 
biz bu hududu gene :mücahcde senele· 
rinde verdiğimiz sözde durmuş olmak 
için aynen kabul etmiştik. Çünkü İs
tiklal harbimizin bir beratı necatı, bir 
rehb~ri kudsisi olan (Misakı Milli) 
mizde bu hudut tayin edilmişti. Zaferi 
kazandıktan sonra (Misakı milli) nın 

bu hiıkmüne riayet ettik. Çöı ortasında 
böyle mevhum bir çizginin hudut ola
rak tayinıne hatta memnuniyetle mu· 
vafakat ettik. Çünkü maksadımız her 
hangi yeni bir macera peşinde dolaş • 
mak değildi, bütün maksadımız beynel 

Bl.rdenbı·re ag" :'>rJı G~eral İsmet İnönü, trenden indik- Belgr8:d rladyosundan Tlürkçe,t Fran· 
u U sızca ve ngilizce olarak smet nönü· Hataytla tazyik ten sonra istikbaline gelen zevatın el· 

Sivas 7 (Hususi) - Şehrimizin !erini sıkmış ve askerin selamlarına mu nün hayat ve siyasi icraatı h'!kkında milel ahkam ve kavait dairesinde müs
takil, dürüst, medeni ve şerefli yeni bir Halep, 9 (Hususi) - Bayır ve Bucak Gökçe Bostan mahallesinde oturan şe- kabelede bulwunuştur. Halk, Başveki· bir konferans verilecektir. 

nahiyelerindeki Türklere yapılan eza kerci Mehmedin yedi yaşındaki kızı- limizi tezahüratla karşılamış ve alkış· Türk gazetecileri 
Türkiye kurmaktı. Karşımızdakilerin 
de bu samimi ve merdane maksatları· 

ve cefa gittikçe şiddetlenmektedir. Tü- Nezahatin saçlarına ak düşmektedir. lamıştır. Evvelki gün lstanbuldan hareket e· 
tünlerini reJ·i idaresine götürerek satan İ ı h 1 ı· ı d B ı 

mızı takdir edeceklerini zannediyor · 
duk. Nasıl zannetmiyeli.m ki, bu hu-

Bundan bir müddet evvel bir gün smet nönü, emirlerine ta sis o u- den ürk gazeteci eri ün gece e -Türk köylülerinin paraları reji ıdare- · A 
ku··çu"k Nezahat sabah uykusundan u· nan Akayın vapuruna Hariciye Vekilı grada vasıl olmuş ve Türk elçisi B. • sinden verilmemekte, bütün paralan 

d t Yandıgwı zaman annesi ktzını kollarının ve diğer zevat ile birlikte binmiş, Köp· li Haydar Aktay, elçilik erkanı ile bir 
l geçmiş senelere ait hatta, aba ve ec a · ·· , 

1 
d 

dut meselesinde bizimle anlaşan, mi . arasına almış ve saçlarını taramak i- ruye çıKmış ar ır. çok Yugoslav gazetecileri ve kalabalık larının miriye olan borç!arına mahsu-
let, Avru.Pa medeniyetinin en eski, en ben reji idaresince hüki'ımete yatınl· çin yanına oturtmuştur. Birdenbire Başvekilimiz, Hariciye Vekili ve di· bir halk kitlesi tarafından samimi bir 
mümtaz, en görmüş geçirmşi bir mü- maktadır. anne kızının başında siyah saçlardan ğer zevat bu akşam semplon ekspresi· surette karşılanmışlardır. 
messili idi. Biz böyle bir milletin bıze Tu'·rk'er ar bırakılıyor be l w .. .. ne bağlanacak hususi vagonla Belgrada Belgradın en güzel otelinde misa· 

.., , bazılarının yaz aştıgını gormuş, saç· hareket edecektir. Hareketlerinde de ven.:ccği sözden, yapacağı taahhütten Llzkiye: 9 (Hususi) - Kırıkhandan lar, 
0 

günden, bu güne kadar her gün fir edilen gazeteciler bugün şehri gez· 
bir zerre ayrılabileceğine kat'iyyen ih· ve Antakya hapishanesinden Halebe d bu sabah yapıldığı gibi resmi merasim· . 

1 
d b l l d 

biraz daha ağarmış, ayni zaman a le ug-urlanacaklardır. miş ve zıyaret er e u unmuş ar ır. 
tim al veremezdik. Eg-er ihtımal versey- nakledilen Türklere hapishanede çok l k 1 d ı O t ·ı f' t t. di· 

vücudunda da beyaz e e er pey a o - z· t d B 1 dd üh. ost gc:ıze ecı er şere ıne er 1p e dik, o zaman öyle mi hareket ederdik? fena muameleler yapılmaktadır. Bun· ıyare esnasın a e gra a m ım .
1 Çöl ortasında çizdiğimiz bu hattı, da· lar ekseriya aç bırakılmaktadır. Mah· mustur. siyasi konuşmalar olacağı tahmin edil· len öğle ziyafetinden sonra, gece, mı· 

.Mektebe devam eden bu yavruya mektedir. ismet İnönü, Belgraddan dön li tiyatroda «Salon» piyesi temsil e-ha cenupta, hatta çok cenuplara kadar pus1ara kafı mikdarda su da verilme- . . 
k b. h k d arkadaşları bu sebepten dolayı: dükten sonra Mayısın ilk haftasında İn dilmiş ve meşhur Türk mugannıyesı sarkma tan ızi angi uvvet mene e- mektedir. 

bilird ? Bahusus ki, tav'an terkettiği· İsyanlar - ·Anne - anne ismini takmışlar- giltere Kralının taçgiyme merasiminde Bayac Bahriye Nuri Haçiç bu temsil· 
miz o on binlerce kilometrelik arazi, Hama, 9 (Hususi) _ Cebelidürüz is- dır. bulunmak üzere Londraya hareket ede de baş rolü oynamıştır. 

o biri diğerinden güzel ve zengin bü- yanından sonra Lazkiye ve Kürt dağın Zavallı yavrucak bu vaziyet 'karşı- Tiirk _ /talyan ______ Esklbir Rus deniz 
yük mamureler, asırlardan beri Tür· da da gayri meinnunlarm faaliyeti gö· sında mektebi terke mecbur kalmıştır. 
kün malı' ve malikanesi idi. Oraları is· ze çarpacak bir hal almaktadır. Lazkiye Ak saçlı küçük kız yüzüme yalva- /Jf üzakereleri Sübagının hatıraları 
tcseydik vermezdik. İstiklal harbinde ve KürtdağWar Suriyeden ayrılmak ncı bir vaziyette bakarak: (Baştarafı ı inci sayfada) (Baştarafı 7 inci sayfada) 
zaferimizden sonra isteseydık tekrar a· arzusundadırlar ve bu hususta icabın· _ Ne olur ağabey beni gazeteye etmekte olduğundan İtalya _ Yugos· Bir müddet sonra Türkler, tamir e-
lırdık, nitekim bugün de istersek adi da silaha sarılacaklarını Fransız ma· b l d 

b.ld" . 1 d. yaz şu saçlarıma bir çare u unsun a lavya anlaşması, zaman itibarile, Tür- dilmekte olan sabık cMec:.diye• kı ü -bir askeri yürüyüş He üç ~ haftada kamlarına açıkçıı ı ırmış er ır. ' . k k b d k · 1 
1 

1 k dd 
gene dünkü gibi şanlı bayrag-ımızın sa- Hata d · hufJ hende annelıkten çı ıp me te e eva- ıye - ta ya an a~masına ta a üm vazörünü yedekte olarak çekip götür • 

Y a yenı er b 1 d _ı· • • B .. k l . h. k Yei emnü emanetine ithal edebiliriz. Ş · 9 (H · ") - Hataylı Türkler ma aş ayayım, eoı. etmıştır. u muza ere erın ıtamı ey· müşler ve yeni cProub eskı ismini al • am, u.msı ·~· · · b .... k b. . k 
Fakat bunu yapmıyoruz ve yapmıyaca· arasında yeni Türk harf!erile okuma Mektebe gidemedıgı ıçın uyu ır fıyeti ısmen anlaşmanın metnine ve mış. 
ğız. Çünkü bir kere dünya sulhünün seferberliği bütün hıziyle devam etmek iç acısı içinde sızlanan yavruyu boy- kısmen de, imza merasiminde hazır Son tamir esnasında bu kruvazöre 
ancak (ahde vefa) ile teP.ssüs edeceği tedir. Halk dershaneleri her yaşta Türk nu bükük bırakarak yanından çıktım. bulunmak üzere Hariciye Nazırlarının uzun çaplı ( 13) santimetreiik Rus top-
kaidesini kendimize yeni bir (Misakı lerle dolır.aktadır. İhtiyar kadınlar bi· N~'et Nafiz seyahati meselesi dahi dahil olmak. ü- lan konulmuştu. 
milli) yaptık. Bu (Misak) ımızda da Ö· le yeni harfleri okumaya azmetmişler- --····-·· .. ··--·····-············00

••••
00
···-··- zere, digw er imkanlara tabidir. 

Demek oluyor ki biz düşmanın bat· • teki (Misak) ımızda olduğu gibi sebat dir. mış gibi dargın dargın yuruyor. Türkiye • İtalya konuşmaları mü- mış bir gemisini çıkarmış, tamir etmiş 

E 
----------·---------- Seyyar satıcı Kemahlı Etem de (soy him zorluklara maruz kalmamakta· "hl ı h "k ~ 

Şegv ı'n şehı'rden su .. ru•• ımesı'ne eşek adı yok.muş) diyor ki: d T·· k' I 1 . b. ı·w· . onu yeni sila ara tec iz ettı ten son-- . . ' E ·ek bize ben- ır. ur ıye - ta ya ış ır ıgının ana ra ona hediye eylemişiz. 
Eşegın nesı varmış. ~ · . ·ı · M·ı od R·· ·· A c· 

•. zemez. Anıracağı saati şaşırmaz, çifte· çı~~: erı ı an ~ uştu .ras - ıano Harbin bazan böyle ncfüb cilvelen 

Sah I• p 1er1• ne d 1• y o rl a r "· leyeceği adamı bilir. Hani kötü davra- mulakatında tayın ve tesbıt olunmuş- oluyor! .. 
nanlara : cEşeklik etme ! • deriz ya? tur.» ----------·-
Keşki hepimiz eşekler kadar iyi davra- ltalyanın Yugoslavya ile akdettiği IRA [)~O' 

Eşek hikayesi, yılan hikayesinden f de, velinimetlerinin mukadderatı etra· na bilsek, yani eşeklik edc:bii~k! ve Türkiye ile akdedeceği anlaşmala- a ~ N 
fazla uzadı. Şehir Meclisi, bu mübarek fında koparılan tehlikeli gürültüden Seyyar suculuk eden, ve Üniversite rın Milletler Cemiyetinde tescili mese- U 
mahlfık hakkında bir türlü bır karar zerre kadar haberleri yok. mezunu olduğunu söyli::en Hüseyin lesini mevzuu bahseden «Übzorı> tcs-
veremiyor. Meclısteki azalardan bir kıs Dün, onlarla görüşme!< istemiştim. (onunla başka mevzular etrafında ko- cil işinin bir formaliteden ibaret oldu- bU günkü Program 
mı : Eşeı. etrafında kopan kıyametlerden, iç nuştuk!arımızı ayrıca yazı:ıcağım): ğunu ilave etmektedir. 

- Eşek, medeni bir nakil vasıtası de lerinden pek azı haberdardı. Ve hemen _Ya, diyor. Biz ne yap~cağız? Eşek ...... ____ .. ___ .. ______ ., .... _ .. 
ğildir. Medeni bir şehrin sokaklarına hepsi de: bizim canımız demektir. Sehir Meclisi latanbul ikinci if1ia memarluğunc:lan: 
yakışmaz. Onu artık, şehirlerden nef- - Eşek ortadan kalkar mıymış? K Q1 topumuzun b.rden canıınııa kıy.a~az Müflia Civan Yakupyan tnas İdaresince 
yetmemiz lazımdır! diyorlar. demi..: onu? diyerek sualime istihfafla .ki? İtiam hükmü için Millet. Meclısı ka 

"' fİmdİye kadar seçen itler hakkında izahat Bir kısmı da, bu teklife: dudak büküyorlardı. rarı lazım değil mi? 
H E k · · · l k verilmek üzere alacakhlarm toplanmaya - ayır... • şe , ıy1 tımar edilmek. ih En az kırk tanesile görüştüm. Bazı· Mecidıye köyünde seyyur satıcı ı e· 

timam görmek, ve şık bir semer altına )arı suallerime, yazmaya değmiyecek den cAhmet Taze• de başka cevap ve- davetlerine lüzum görülmüt olduğundan 
sokulmak şartiyle, medeni bir şehir kadar boş kelamlarla mukabele ettiler. riyor: alacaklıların 14/4/937 çarpmba ıünü 
caddesi için czilleb değil «Zinet. tir! ce Bazıları hiç umursamadıfar. Fnkat ba- - Bir de bizi çağırıp sorsalar ya? Ba aaat 15 de dairede hazır bulunmaları ilin 
vabını veriyorlar. zıları da, yazmamaya katlanamıyaca · zı eşeklerı, hakikaten, insan içine çıkar olunur. (31712) 

Ve bu biribirine zıt kanaatleri dinle· ğım kadar nefis cevaplar verdiler. mak ayıptır. Sırtlarına altı ay kaşağı ----------------
yenler, gayri ihtiyari düşünüyorlar: Farza, Taksimde suculuk eden, ve Ci vurulmamıştır. Midelerine bir haftada 

- Hangisi haklı? Eşek, bir czineh hangirde Harzım çıkmazında, 3 numa- bir kilo saman girmemiştir. Semerleri 
midir, yoksa bir •zillet• midir? rah evde oturan Osmaniyelı Hasan Ka- küfe değil, köpek ölüsü yüklemeye 

Hü!asa, eşek davası henüz, ne eşek- rakaçan diyor ki: bile ığrenirsinız. 
!eri ortadan kaldırmak istP.yenlerin, ne - Eşeği şehirden sürmPk istiyorlar· Halbuki baksana şu benim eşeğe ? 
de eseklerin ortadan kaldırılmasına da- mış. Bu hususta bu kadar J{ıf cdılmesi, Benim pantalonumda kırk tane yama 
yanamı_ranlnrın lehine neticelenmiş de- memleketin eşeksiz kalması için kfıfı· var Faka,t eşeğimin takımları pırıl pı· 
ğildir. Işin en şaşılacak ciheti de, kimi dir. Çünkü artık eşeği şehirden sürme· rıldır. Ben yemem, bunu beslerim. Ben 
ınizi kızdıran, kimimizi güldüren ve seler bile, bu kadar lakırdıdan sonra içmem buna iç.ririm. Bununla ikimizi 
bir türfü bir neticeye bağlanamıyan bu hayvan kendiliğinden çekilip g ider. bir arada görse;er, bunu salona sokar
eşek meselesinden, eşekçiJerin haber · Çünkü eşek 1!1san gibi değildir. Efendi lar, beni ahıra bağlarlar . .. 
dar olmamalarıdır. . hayvandır, sevilmediği yerde durmaz! Eşeğe böy1e bakmak la7.ım. Şehir 

Ömürlerin in dörtte üçü eşekle bera- Vakıa okuması yazması yoktur ama, Meclisi asıl bu noktayı düşünmeli. E
ber .f'.C'Çtiğ, ve kursaklarına giren her <ınlayışlı mahluktur. Şimdı bile adeta 'ı şek sahiplerini, eşeklerine iyi bakma· 
lokmayı eşe -,e borçlu bulunduklan hal Şehir Meclisinde konuşulanları anla - ya mecbur etmeli ... Böyle yapmaz da, 

eşekleri ortada·n kaldırmaya kalkışırsa 
ayıp eder. Bunların yüzünden bir ordu 
adam geçiniyor. 

Gene Mecidiye köyü sakası Sakip: 
- Eyvah ... diyor ... Asıl biz yandık! 

Şimdi eşekleri şehir dahilinden yürüt· 
tüler miydi, bütün eşekçiler eşeklerini 
alıp buralara akın edecekler. Yani biz 
bu cMecidiye• köyünde cçeyrek:t bile 
bulamıyacağız! 

Ve ilave ediyor: 
- Senin anlayacağın, şimdiye kadar, 

sermayeyi eşeğe yüklctiyorduk, bun -
dan sonra kediye yükleteceğiz! 

Naci Sadullah 

il Nisan 931 : Cunıiılrtesl 
İSTANBUL 

Öfle neşriyata: 
12,30: Plakla Türk musikisi, 1~,50: Ha -

vadls, 13,05: Muhtelif plak neortyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Plft.kla dans muslklsl, 19,30: Kon -
ferans: Doktor İbrahim Zatı mikroplar ve 
mikroplarla hastalıkların tarzı tnUJcall, 20: 
Fasıl, Saz heyeti, 20,30: Ömer Rıza tarafın· 
dan arapça söylev. 20,46: Fasıl, saz heyeti: 
Saat ayarı, 21,15: Orkestra, 22.15: Ajans ve 
borsa ha.berleri, 22,30: Plakla sololar, opera 
ve operet. parçalan. 

Y armki Program 
11 Nisan 937 : Pazar 

iS'fANIStJL 
Öğle neşriyatı: 
12,30: Plakla Türk muslldsl. 12,50: Huıt.• 

dis, 13,00 Beyoğlu Halkevl göstcriL kolu tara· 
fından bir temsil. 
Akşam n~riyatı: 

18,30: Plft.kla dans musikisi, 19,30: Konfe
rans: Ordu saylavı Selim Sırrı Tarcan (RUS 
edebiyatı), 20: Müzeyyen ve urkadaşiarı ta
rafından Türk musikisi ve hnlk şarkıları. 
20,30: Ömer Rıza tnraflndan nı-apça soylev. 
20,45: Muzaffer ve arkadaşla.n tarafından 

Türk musikisi ve halk şarkıl..ı.rı. Saat ayarı. 
21,15: Orkestra, 22,15: Ajans ve borsa ha • 
berleri, 22,30: PHikla sololar, opera ve ope· 
l"et parçaları. 
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MONOLOÖ 

~ 
Kaplu~bağa yumurtadan 

çıkarken 

Benim bir atım var 
f Oyunlar, eğlenceıe..ıJ 

Göz aldanması 

• 
kapluınbata yumurta ijç!nde iken 

kabuklanmış bir haldedir. Ve yumur
~-~ylece çıkar ... Şimdi belki so • 
--=-~ kabuklu kaplumbağa tavuk 
f~.Y\lmurtarun üzerine nasıl otura -

llayır, kaplumbağa tavuk gibi ku -
luçka olmaz. Yumurtayı kuma bırakır; 
1Uınurta güneşin sıcaklığıle olur ve 
Javru çıkar. 

Doğduğu zaman büyüdüğü 
z"'man 

Bir ayı doğduğu zaman ancak 200 fam gelir. Fakat büyüyünce ağırlığı 
.~~ kiloya çıkar. Aradaki fark ne ka -
\l&l" bü;vük değil mi? 

Benim bir atım var. Görseniz hemen 
bayılıverirsiniz. Öyle fiizel, 6yle gü -
r:el, öyle güzel ki nasıl tarif edeceğimi 
bilmiyorum. Hem benim atım başka -
!arının atlarına benzemez. "Ozıerine bin· 
diğim zaman öyle koşar ki peşinden 
yetişebilene a§kolsun. 

Bakın dün ne Qldu anlatayım; bir 
aralık, atıma bineyim, demiştim. Hop 
üzerine r:ıplayıverdim. At benim sır -
tında olduğumu hisseder etmez ala -
bildiğine koşmak istedi. Ben de kendi 
keyfine bıraktım. koştu, koştu, koştu. 
Sokaklardan geçtik, kırlara çıktık. De
niz kenarına indik. Atım deniz kena · 
rında da durmadı. Haydi denizde, yüz
miye başladı. Ben üstündeyim ya .. 
Pantalonwn suya değip ıslanmasın di
ye ayaklarımı biraz yukarı kaldırdım. 
Denizde at daha coşmuştu. Karadakin
den daha hızlı gidiyordu. Marmarayı 
geçtik. Çanakkale boğaz:na vardık. 
Çanakkale boğazından dışarı çıktık. E
ge denizi, Akdeniz derken çıktık Okan 
deniilere, yanımızdan büyük amma 
evden, apartımandan büyük gemiler 
geçiyordu. Gemilerden bakıyorlar, se -
lamlıyorlardı. Ben de onların selamına 
cevap veriyordum. Bir aralık deniz 
dalgalanmıya başladı. 

- Sallandın! 

Diyeceksiniz, öyle sallanmak filan 
değil... Siz galiba hiç Okan denizlerde 
dalganın ne olduğunu görmediniz. Ben 
gördüğüm için söyliyeyim. Sallanmak 
filan değil. Oralarda dalgalar tıpkı 
dağlara benziyor. Aldı mı beni bir kor
ku. Geri dönsem dönemem, ileri git -
sem gidemem. 

Şöyle kendimi bir toparladım. Atı • 
mm gemini çektim. Kırbaçla vurdum. 
Vurur vurmaz at havalanıverdi Adeta 
tayyare olmuştu. Dalgaların üzerin -

1 
Uzun boylu, iyi giyinmiş bir adam 

yanıma sokuldu: 

- Ben, dedi, Nevyork belediye rei· 
siyim. Şehir namına ıize hoş geldiniz! 
derim. 

Elime bir büyük demet çiçek verdi. 
:Beni aldılar.. Büyük biı bina,ya gö -
türaüler. Orası Nevyork belediyesi 
imiş. Binada mükellef bir ziyafet sof -
rası hazırlanmıştı. Bu ziyafet te benim 
~erefime idi. Bol bol yemekler, yemiş
ler vardı. Tıka basa yedim. Ziyafetten 
sonra benim yaşımdaki bir çok Nev . 
yorklu çocuklar beni görmiye geldiler. 
Kendilerile uzun uzun konll§tum. Bir 
de saatime baktım ki geleli üç saat ol
muş. Eve dönmek vakti idi. Atımı ha· 
zıırlamalarmı :istedim. Atım hazırlan
dı. Bana bir alay hediyeler verdiler. 

,_,._."'_.,,· Yola vurmak içi-n gene halk birikmişti. 

den uçmı)11 başladık. Tayyareler vızır 
vızır yanımızdan geçiyorlardı. Hani 
meşhur tayyareci Lindberg yok mu o
nu da gördüm. Tayyaresıle pek yakın· 
dan geçti. Nihayet kara göründü. Ben 
sevindim. Karaya yaklaştıkça her şey 
seçilir oldu. 

Bir şehir vardı. Kocaman kocaman 
evleri; kırkar, ellişer katlıydı. Sahilde 
bir alay insan birikmişti. Polisler öte
ye beriye koşuyor, bu birikmiş insan
ların arasında boş bir saha açmıya çalı
şıyorlardı. Derhal bunun sebebini an· 
ladım. Bütün bu halk beni karşılamak 
için toplanmıştı. Kendime çeki düzen 
verdim. Atımla kalabalığın ortasına 
iniverdim: 

- Yaşa! 

Hepsine veda ettim. Atıma atladım. 
Kamçıyı vurdum. Atım havalandı, 
Nevyork şehrinin üzerinde bir iki de-
fa döndükten sonra gene Okan denize 
çıktım. Deniz dalgalı olduğu zaman u
çarak. Deniz dalgasızken de yüzerek 
ilerliyorduk. İngilizlerin büyük Ken 
Mari gemileri de Amerikadan kalkmış· 
tı. Yolda rastladım. Hatta yanı başında 
biraz durdum. Gene yolda Fransızla -
nn Normandi vapurlarına da rastla -
dım. O da Am.erikaya geliyordu. 

Nihayet memleketime döndüm. Atı
mı odama bıraktım. 

Bu atı merak mı ettiniz? Hiç görül -
memiş bir at diyorsunuz. Uzakta de -
ğil, şuracıkta şimdi getireyim. 

İşte getirdim. Ne gülüyorsunuz o -
yuncak at mı .. tabii. oyuncak at. Ne ne 

'\ ' 
ben yalancı mıyım. Affetmişsiniz .. niye 

Diye bir ses yükseldi. Alkış, 
alkış .. Beni alkışlıyorlardı. 

alkış, yalancı olayım, yalan değil, yalan değil 
ama .. rüya! 

Yukarıdaki uzun, aşağıdaki kıs l -

~il mi? Hayır ikisi de ayni boya·~ 
inanmazsanız ölçün. , 

Resmi ufki olarak ayıran çizg~ 
birbirlerine müvazi değil öyle mi. 
vazi olduğunu iddia ediyorum. İn8ll 
mazsanız pergelle ölçün! 

Bu resme bakın. Başınızı çevirin, t• 
rar bakın. Tekrar başınızı çevirin illi 
kere daha bakın, her bak1şınızda to ~ 
parlakları başka taraf dönmüş gibi .. 
receksiniz. :.J 

• • • 
Bir tas suda bir ağaç 

Balonla elma koparmanın usulil 
Dün gece atımı karyolamın yanına 

bırakıp yatmıştım. Uyumuşum. Bütün 
anlattıklarımı rüyamda gördüm. 

Size hof bir oyun tarif edeceği~ 

Bir tas su alır ortaya koyarsınız. Arır.I 
daşlarınw toplarsınız, onlara: ' 

Ağaçta elma gördü. Bir çare aradı. Balon yükseldi. Elma ilmiğe girdi, koptu. 

RESiMLi HIKA YE 

İhtiyar kadına çarpan otomobil 

~-
l;"'~ -

lJ İhtiyar bir kadın yolda yj.irüyordu. I dını gördüğü halde durmadı. Kadına 
za~n hızla gelen otomobili göre - çarptı ve gene hızla yürüyüp gitti. İhti

llledı. Otomobili kullanan adam da ka- yar kadın, yaralanmıştı, etraftan koşup 
kadını kaldırdılar. Otomobil çoktan u· 
zaklaşmıştı. Otomobili ve şoförü göre
bilen yalnız bir tek kişi vardı. O da 
o civarda bir evde oturan küçük Nec
mi idi. Küçük Necmi düşündü; ben na
sıl olsa bu adamı yakalarım, dedi. Git-

i',r.•.f-t.. tiği yerde kalacak değil ya, muhakkak 
~~ dönecektir. 

O gün akşama kadar yolun kena . 
rında bekledi. Akşama doğru otomo • 
bili gördü. Görür görmez de tanıdı: 

- İşte ta kendisi, dedi, geliyor. 
Gündüzden çivili bir tahta hazırla

mıştı. KarşıQaıı karşıya geçiyormuş gi-

bi yapıp tahtayı yolun üzerine bırakı
verdi. Ve ,otomobil çivili tahtanın üze
rine gelince birdenbire !astikleri pat -
layıverdi. Ve otomobil durdu. Otomo -
bili kullanan adam başına gelen bu ka· 
zanın ~bebini araştırıncıya ~dar. 
Necmi koşup polise haber verdi. Po -
lisler geldiler. Otomobili kullananı ya
kaladılar. Adama, sabahlevin bir ihti
yar kadına çarpmış olduğ~nu itiraf et
tirdiler. 

Otomobili kullanan adam, kadına 
çarpıp kadını yaraladığı için hapse 
girdi. Küçük Necmiye, polisler; adamı 
tutmakta kendilerine yardımı dokun • 
duğu için çok teşekkür ettiler. 

( 
' 

* * 
Geçen ·;;;ce,~i~d;-kaza~;·;-ar - Bu taıı aörüyor musunuz} I~ 

. de su var, dersiniz. biraz sokulun h'\i 

Kol .. ati kuaaan 

Kemal Tayman 
llaaa hali bsanan 

Saba 

beraber dikkatlice bakın, suyun t~ 

ortasında kocaman bir ağaç göteceJid' 

niz. 

Onlar bu ağacı görmek için sokq " 

lup bakacaklardır. Siz de o zaman ~ 

vucunuzla suya dokununca ıu y~ 

rine ııçrıyacaktır. 

- itte, diyeceksiniz, tastaki 111~ 
ağaç fıÖt~iine inananların hall4IJI 
böyle o'lur. 

Yeni bilmecemiz Kol saati 
Veriyoruz 

-~~:k .. tutan çocuğu görüyorsunuz. Tuttuğu balıkları görüyor musunuz!! 
~rdunuzse onları boyayla boyayı{> bize de gösterin. Resimde daha başka! 
ınsanlar da varmış. Onlar neredeler acaba? Yalnız balık değil, kurbağala1' 
atlar,_ . başka h~yv~lar, da varmış. Onlan da bulun. Hepsi bulundu mu?ı 
Hepsı ışaretlendı mı? Öyıeyse resmi kesip bize gönderin. Bir kişive bir Kol 
saati, diğer yüz kişiye de ayn ayn güzel hediyeler vereceğiz. -
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lzmir fuarı ve lstanbul yerli 1 Genel ithalAt rejimi etrafındaki 

- 110 -

mallar sergisi 
İzmir Fuan ve İstanbul Yerli Mallar ser-

gisi için dün· sanayi Birllğinln de lştlraJd ile 

1 

ticaret odasında bir toplantı :yapılmıştır. Bu 
toplantıda İzmlr Fuarında İstanbul lçln tah 
sis edilen yer ile İstanbul Yeril Mallar Ser
gisinin açılacağı Galatasaray u.al aalonlan
nın tanzimi etrafında görilflHmtıf, lftlrak 
lmkAnlarının çoğaltılması lçln tararlar alın
mıştır. 

Vağ fiatlarmda yükselme var 
Her Cevap Yollıyan .isteklerini şirretçe değil, bir kadın in-

k sanayide müstamel yat fiyatları son giln-

tetkikler 
Dün lpllk sanayll ile uğraşanlar laDQl bir

liğinde toplanarak genel lthallt rejlm1Dlıı 
serbestisl etrafındaki noktal nazarlanm ıee
bit ettirmişlerdir. sanayi Birllll lllllbt.eUf 
toplantılarda.n sonra ithali memnu lll&e 118-
rindekl tetldklerlnl tamamlıyarat Allbra1I 
yollamışlardır. Dlıter listeler~· 
dır. ---

lstanbul Borsası kapanıf 
fiatlan 9 - 4 - 1937 

k h 
. .celiği ile yaptıran bir genç ız. lerde yükselmeğe başlamıştır. Karadenbden 

O uyucuya edıye Şu misal hakikati tamamen ifade et- mevsim icabı İstanbul plyas•ana u mttdar p A a A L A a 
verilecek, neticede mezse de bir taslaktır: Vücudü Lili Da- da toyun gelmektedir. Ege mıntakaaı toyun- •--------z--------

" Erkekte yalnaz bir şey 
ararım 1,, 

.mita, şuhlugu- ve konuşması Marta E- Iarı ise 50 gün müddetle yaylaya çılı:arılnuf-
Bir erkekte yalnız bir şey ararım: - 1 tır B ltlıbarla ı ...... Ard .. _ en guze cevap gert, cazibesi Greta Garbo gibi olmalı. · u P yasaya az m._ a ..,yun 
Bana tamamiyle bağlı olsun, ihanet gelm ı iç .., rı tı ... A -~·-1• ... •·tır 

h~b· 50 "k• • 25 Daha dog-rusu bence hakikt güzel, es YBır.• ya annı ..... :1- ... ..., . 
etmesin. Böyle bir erkekle ben aç dahi sa ı J , 1 IDCI , Bir hafta evvel toptan Jcllosu n turup aa-
yaşasam mesut olurum. hayalde yaşatılan kadındır. tılan iç ya~lan bugün 45 kurup fırlamıftır. 

üçüncü 10 lira izmlt: Tamay Bu işle utrap.niar aldıklan tç J&llannı aa-
Beyazıt: 8. c. yid n-ta 1 (Sarih adtealnln neşrln11stemem1ftlr.) mÜkaf at alacaklar (Adreatnln ve isminin neşrln1 na e mwı me yağ yapanlara atmak ls-

tatememlştlr) tememelttedir. Piyasanın daha Jilkselecett 
- 111 - tahmin olunduğundan bllAhara daha mü.salt 

" 17 yaşındayım, 55 J8C?1Rda !ursa olsun sevilmez. Kadının vücudü - 115 - fiyatlarla satılmak üzere stok yapılmaktadır. 
y süt gibi beyaz, hele boyu da uzun olur- Evvel" hayal"ımdekı" erke"gin Bu ttlbarla içyağı tedarik edemtyen fabrika-

bir erkek tipi tahayyül ediyorum,, sa höfle bir kadına baha biçilmez. CI lar sanayide müstamel yağ f17atlanna bir 
Beğendiğim erkek tipi: , Zayıf, e.sme .. r kadınlara kıy.met verip askeri doktor tipi Olduğunu mlkdar zam koymuşlardır. DollJ&lı fiyattan 

b f d d l 1 
da son günlerde yükselmlştir. 

Ben son derece sempatisi olan ihti- ,te u anı unya a on ar ıçın ~ ışan- Söyliyeyim. 
yar erkeklerden ho~lanırım. Kendim )ara acırım. Ticaret Odası kaldırılacak mı? 
17 yaşınuiayım. Hayalimde canlandır- , Tahsil derecesine gelince: Kadın evi- Evvela. h. aya~deki .. e~keğ~n askeri d kt t ld ı U un İstanbul Ticaret odasının ~ bentız 
idığım erkek tipi SS yqlarında, balık pi, çocuklarını, kocasını idare edebile- 0 or ıpı 0 ugunu soy ıyeyıın. z tasdik edlllp vekfiletten gönderilmem!ftir. 
etinde, uzun boylu, kül rengi saçlı, bu ~ek kabiliyette olursa bence kilidir. ~ylu, kara kaşlı, kıvırcık saçlı, balık Buraya gelen haberlere ıöre Velı:llet diler 
ruşuğu olmıyan sıhhatli yüzlü, eli göz- .Tahsili orta dereceyi geçmemelidir. Ge ,etınde, kıskanç ve hırçın olmalıdır. odalann bütçelerini de henm taad1k etme-

1 Bterlln 
1 Dolar 

20 Fransız l'r. 
20 ~ 
20 Belçıta l'r. 
20 Drahmi 
20 İsviçre l'r. 
20 Leva 
ı nıorın 

20 Çek kuronu 
1 Avusturya Ş1. 
1 Mark 
1 Zloti 
1 Pengtl 

20 Lev 
20 Dinar 

Ruble 
ı :ineç turon11 
1 Türk altını 
l Banknot Oe. B. 

Alış 
616.to s:-.. 
1~6.00 r».aD 
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lü, takma olmıyan muntazam dişli, bu :çerse kadın evden uzaklaşıyor demek- dırçj'!rda~dve ~~lola~dan :.a~şlanm~l~ mlşt1r. Hulrandan itibaren tıcant odaları- ÇEK L B 8 
):Üze yaraşan pembe dudaklı bir erkek ,tir. Meslek sahibi kadın ev kadım ola- · at gı .~.egı y~r. ere ıma eşını nın lltvı ve yerlerine llı:tJSat odalannın tta- 1---------:-----------11 
t'lr. Beni, ben olarak anlıyan, ölmemiş ,maz. Bence kadın analık için yaraW- de be~aber goturmelidir. mest tasavvuru vardır. Bu itibarla bOtçeıeriıı Londra ~:,1::,' !,V1 

l>lr kalbe sahip, serveti benim sevdiğim ,mıştır. Kadın evde kocasının ve çocuk- · Denız doktoru olsa da olur. Hazirana kadar velı:Alette alaamıcatı tah- Nn-York 0:78915 O.'JllO 
lüks hayatı temin edecek derecede olan !arının rahatı için çalışmakla mükellef <Actres~nbul: ı!" ::nıeın.ltti > m1n olunmaktadır. P&rll 17.725 ıı• 
bir erkek.. tir. Dudakları, tırnaklan rujlanmış, yüz Defi' me r :---------------- Mlllno 15,00 M.ale 

Ankara: Leman Jeri ter gibi meçhul lanolinli, gliserin- - 116 - İSTANBUL Brtttael 
4
.6860 M9 

(A..o~•-•- y· t z h• Bo Atına 88.216' ll.2l1D U&~ neşrln1 iltememlftlr) li kremlerle yağlanmış kadınlar ne ka- K &k k t b b k d ""ld" f IC8re V8 8 lre fSaSI cennre S,475 ~J 
- 112 - dar güzel de olsalar erkeğin midesini e aş e e egı ır " 9/4-/-937 Sofya 6".245 IU'7U 

" Pehpehten hoşlanan kadından bulandırırlar. Teyze, her kadırµn evlenmeden ev- ı----~.;..,,,,,;;,.;;.,;==-----1 Amsterdam 1.4454 1MliO 
Brenköy sahrayicedlt No. 18 de M. Turan . vel, hayalinde, özene bezene canlandır ı---=--==-==™==TLAR...;.ı,;,=;.... ____ _. ~ ~::: : 

el'aman J ,, 
114 

dığı bir tip vardır. Kız, kadın olurken C 1 N s 1 Aşalı Yukan Madrld ll.4'66 lLtm 
Eşimi seçerken, çehresinin güzel ol- - - ,ekseriya bu tip bir taş bebek gibi kırı- ı Berlln 1•9665 U.'IO 

anasını şart koşmam. Bilakis, göze çarp " Kadmm vücudu Lili Damitaya, lır, ,~nunb~çin hherkkikadtın bu tabloyuk.Ylda~ jı Butday yumupt ~ ~ ~· !:s V&rl<>ft :·!r ':.~ 
mıyacak bir çehreyi tercih ederim. Ma "b . G t G b ,par.l\.en ıraz a a e uygun şe ı e Butday sert 6 ıa o 00 Budapefte ·77• .. 7-, 

IUın ya, cgüzellik ifeb tir. Yeter ki, Cazl 9SI re 8 ar oya hareket ederse, canlandırdığı hayali ya ' Arpa Anadol 4 28 4 ss ==d 1::~25 = 
e<>ze batacak kusurları olmasın, bahti benzemeli f ,, şatacağını zannederim. 1 Çavdar 5 2•5 5 10 Yokohama 2.7675 2.785 

Mısır san 4 S8 5 o 
yarlığın baş amili yüz güzelliği değil, Gürel diyeceğim kadında aradığım .. E:ke~. bebek değildi·~ı ki,_ kaşı~ı, ~ö-ı Peynir beyaz 26 18 ~l 14 ::::::n ~:~~10 ~:s 
huy güzelliğidir. ilk meziyet ahlak güzelliğidir. Orta 1zunu, ... gzmı, burnunu. o.çelırn, bıçelım, Kaşar peynir ss 60 00 

Vicdanlı, geçimli, idareli bir Bayan 'boylu, balık etinde ince belli iri kara ,bu renk, bu şekil olsun diyelim. Kadı- ~=:~:a d~~~1: ~~~ 00 oo 00 E s B A M 
~ımın tacıdır. Her önüne diz çöküp sözlü, konuşması 'hali tavrı' sevimli, ,na benzemiyen, hatları muntazam ca- Kunduz dertsl 2 ıoo 

3
200 

caman!> diyene han kapısı gibi kalbini ' ' ,zip bir yüz, benim boyumdan kısa ol- ı Porsuk ıı 6JO ~ 
açan yufka yürekli, su gönüllü, mace- r .mıyan bir boy, sıhhatli, temiz, emsali \ S~~al ıı 13S 2SO 

Açdıf 

Anadolu om. CJ(, 60 
peşin 00.00 oo.• 

oo.• ra düşkünü, pehpehten hoşlanan ba - Hediyelerim ·z kadar şık, iyi tahsil ve ahlaklı ... İşte 1 1=-:.~==-=-==--==-G-=E=L~EN~==--=:ı:~-1 
yanlardan elaman .. Gönül avcılarının Dünkü 103-109 numaralı cevapla- hayali ve aklı uzun olmıyan her kadını 

A. Şm. ~ 80 vadell 00.00 
Bomontl - Nektar OC,OU o:>• oo.ao 

tuzağına düşmiyecek, kocasını atlatıp rın hediyeleri çay fincanı, kahve ,mesut edebileceğini zannettiğim b:r 
450 Toa Aslan çimento O'J.00 
116 • , Merkez bankası 00.00 oo.• 

1>aşkalarını aldatmıyacak kadar şuurlu fincanı, mürekkepli dolma kalem, .tip. 
karakterler, iyi bir aile terbiyesine in- tuvalet malı.emesi, dalına kurşun ka 

Butday 
Arpa 
Çavdar 

Sultanahmet B ...... s İ Yapak 
91 • İş Bankası 10,0J -
ı • ı Telefon 8.00 -
2 • ittihat ve Delir. 10.60 -~am eden lise tahsili ile elde edilir lem, cigara tabakası seçilmiştir. 

kanaatindeyim. Bunlardan İstanbul dışın -
Ankara Postrestant 80:5 M. Plfk1n da bulunan okuyucuların hediyele-

- 113 - ri posta ne adreslerine derhaı gön- • Daimi sanayi meşheri 
'' Esmer kadntlara kıymet derilmiştir. tstanbulda buıunan o- tstanbuı ncaret Odası sanayi eubesı hır 

Un ı .s:ı • I Şark Deilrmenl ı.u -
Kepek · Terlı:os ıı.oo -

15 • 1 
ı c~z=e~y=tın~y:_a::::tı==-=,= ·=' =:;==ıs==..a..' ---1 t S T t K B A Z L A 8 

GIDEN Avilif ~ 
00.00 ... 

(İsmlnln ve sarih adresinin neşrlnl ı Tlftllı: 
btememlştır ı 

Tart borcu I pef1n Kıl 10 To11 

k ki - I kuyucuların da idarebanemize ge- me§her yapmata karar vermlşUr. Bu mqher 
veren 81' 8 ere acırım ,, lip hediyelerini almaları lazımdır. anayt ıubeslntn tşgaı ettıtt odalara tonu- =-====-ı-==D==-=IŞ==_!'İATLAB 

Evveli şunu söyliyeyim ki yaşım el- Hediyeleri ayrılmıştır. Kendilerin! lacak zarif cameklnlardan ibaret buluna- K. s. 

21.oıs anı 
20.50 ... 

, ıı I nd.ell 
• • D vadeU 

TABVILA'I' liye yaklaşıyor. Birçdk defalal' evlen- bekliyoruz. Pazardan başka hergün ca'lı:tır. sanayi erbabının getırecek.lerl nümu- Buğday : Llverpul 7 os 
neler bu camekAnlarda teşhir edilecektir. şıka ' diğim için bu hususta tecrübe sahibi- müracaat edilebilir. Buğday : go 47 

Aoallf ıc.,... 
Jifn. Kadında çehre gu .. zellig-i arandıgı- Hedi"""lerini idarehanemizden ala Deniz nakliyatı sigortalanacak Buğday : Vlnlpek 5, !! Anadolu I pe. ()()'.(!() oo.• 

J - Arpa : Anvers ~ ı dell 
lib.i daha ziyade vücut güzelliği lazım- cak okuyucularımızın yaniarında Deniz sulanndan müteessir olan ticaret Mısır : Londra 4 08 • .,. C)l).OO 00

·• 
öır hüviyetlerirtl isbat edecek bir vesika eşyuının .sigortalanmasına karar verllm1§tır. Keten T. : Londra 8 24

1
, 

11 
II pe. oo.oo ::: 

V.. d.. .. l lmı b l d la . ed . Bu gibi eşyalar vapurlara yük.let.filrken sa- Fındık G. : Hamburıı 84 07 
11 

II va. 00.00 
ucu u guze o yan veya kıllı o- u un urma nnı rıca epz. lüplerinln müracaatı üzerinP. Slgorta şirket- Anadolu mü. peşln 44.40 44.e 

lan k k bir k ı Fındık L. : Hamburg 8' 56 ı ... •••••••lllı••••••" ' o an adın ne kadar güzel o- ·----------------· 1erl tarafından sigortalandırılacaktır. ________ ....... ..._ ___ ....;.; ___ _, 1 " 

Milli roman No. 36 O zamanı gözümün önüne getirdik- ğun, dostluğun bir devamından başka ni tahmin ettiği bu son mektup onu 
çe sana acıyorum Nilüfer. bir şey olmıyocak ve ne aenin ne de daha elim bir müşkülle .kartıJa,mmıf-• ı A h b ' ismet hanımefendi senin lzmire gi- kocanın şerefinden bir şey eksilmit tı. 

1 a a Ş 1 na . deceğini haber verdiği zaman aklıma olmıyacaktır. Beni bir aile dostu gibi Şimdi artık muammayı aydınlata .. 
bir şey geldi. Kendi kendime: kabul edebilirsin. benim için bu kadarı cak hiç bir iz kalmamıştı. 

- iyi bir fırsat, dedim. Ben de be- da kafi bir saadet olacaktır. Acaba Nilüfer lzmire gelirken va• 
bürhan raber giderim. Ayni vapurda elbet ko- Artık aöylenecek, tekrar edilecek purda Suat Pertevle görÜfmÜf müydü) 

nu,mak fırsatını yakalarım ve aylar - bir şey kalmadı. Küstah çapkın, mektuplarla mavaf-

Bubran geçiriyors11n. Safında bir man için böyle olmuştur. Senin taze danber~ aana izah edemediğim hakika- Her şeyi talihe, zamana ve mukad- fak olamadığı maksadına bu yol arka· 
ı,ahar sarhoşluğu var. Zannediyorsun henüz bulanmamış aşkınla kocanı~ ti bizzat tekrar ederim. Artık· vapurda <lerata bırakıyorum. daşlığı fırsatı ile yaklaşabilmİf miydi) 
ki ömrün hep öyle çiçekli ve renkli dumanı üstündeki zafer neş' esi ikinizi bir yere kaçacak değil. Bugüne kadar yazdığım mektuplar Genç zabit burgu gibi bfuına up-
aeçecek. Fakat aldanıyorsun Nilüfer. de çılgına çevirebilir. Fakat unutma- Ace~~eye ~~am gönderdim. Bütün da gururunu kıracak bir teklifte bu- lanan bu endişeden 'kurtulmak için 
Kendine güvenme! Aşkın gacıklayıc• yınız ki bütün bu başdöndürücü keyif yolcu 111mlerını. :e kamara numara!~- lunduğumu zannetmiyorum. Sana her kıvranıyor, Niljiferin lzmire ae)diji 
tatafatına kapılma. Şimdi eminim ki ve ne .. e her şeyden evvei gelip geçid- rını kontrol ettırıp ~.na en. yakın .hır şeyi samimi olarak söyledim. Beni ba- günü hatırlıyor. Onu kartılarkea etra• 
kocan da senin gibi zaferin neş'e,ile dir. Tabii hale döndüğünüz zaman çok 

1 
kamarayı almaları ıçın emır verdım. sit bir çapkın gibi telakki etmediğine fındaki yolcu kalabalığı arasında ola· 

mestolmuştur. sıkıntı çekeceksiniz. Şimdi birbirinizi ~akat geç kalm~şım. Kamaraların hep- şüphem yok. Çünkü bütün teklifleri- cağı muhakkak, Suat Pertevin phre-
Mohmuzunnu şakırtısı sana bir cennetin ilk çiftleri Ademle Havva sı tutulmuş. Bu arkadaşım vasıtası min gayesi sana mes'ut bir aile ocağı sini hayalinde arıyordu. 

orkestra kadar kuvvetli gelir. Omu - gibi görüyorsunuz. Fakat onların yer- ile merkezde~. ~a~er yollattım. Niha- kurmağa varıyordu. Şimdi önünde bir yığın halinde du
ıunun sırması temmuz güneşi kadar yüzüne inmeleri nasıl gecikmedise si- yet vapur katıbının kamarasını bana Her şey geçti. Fakat ümidim tü - ran mektuplar artık ona bir fCY röyle
parlaktır. Ve şimdi her yerde ve her zin de bu tatlı rüyadan uyanmanız gc- ayırdılar. Şimdi tem saat on i~ide Ga- kenmiş değildir. Dediğim gibi artık ta• miyotdu. Monte Kristo romanındaki 
köşede itibarı artmıştır. Bugün onların çikmeyecektir. lata tıhtımından kalkacak fzmır posta~ lihimi tesadüfe bağlıyarak yaşayaca - mahpus Edmondun aylarca tmıaklarile 
gün il dür· O zaman ne kadar gaflet içinde ol - sında ben de bulunacağım. Sen belkı ğım. kazdığı zindan duvarından kurtulut 

Fakat zaferin keyfi de tıpkı ilk at· duğunu anlıyacaksın Nilüfer. beni tanıyamıyacaksın, fakat ben seni Hiç bir muvaffakiyetim olmasa bile yoluna çıkacağını beklerken ikinci bir 
kın neş'esi g;bidir. Çabuk gelir, çabuk Her şey eski haline getince kocan o kadar iyi tanırım kil öbürgün başlıyacak İzmir seyahatimiz zindana düşmesi gibi bütün gece bin 
geçer. omuzundaki tek veyahut çift yıldızile Seni gördüğüm zaman bir eski dost bana kafi bir saadet olacaktır. bir ruhi azap içinde okuduğu mektup· 

Harp zamanları fevkalade zamanlar- bir kışlanın çıp]ak duvarları arasına gibi yanına. yaklaşıp hatırını soraca • Vapurda. görüşmek üzere şimdilik lardan sonra daha elim bir muammaya 
dır. Tabii hal başlayınca o fevkalade girecek, sen de evde, köte minderinde ğım. Öyle ümit ediyorum ki 0 kadar Allaha ısmarladık • saplanan yüzbaşı Fikret heyecan için· 
zamanların adamları yavaş yav:ış yırtık çoraplara yama vuracak veyahut ince, hassas ve nazik bildiğim güzel Suat Pertey de idi. 
ehemmiyetlerini kaybederler. Onlar da birbirini takip edeceği şüphesiz olan Nilüfer bu dostluğu reddetmiyecektir. Yüzbaşı Fikret bu son mektubu bir Artık hiç bir şey ifade etmiyen mek· 
nihayet bütiin vatandaşların mevkiine çocuklarına kundak takımı hazırlıya· Şunu da ilave edeyim ki bu seyahat çırpıda okuyup bitirmişti. Fakat mu- tupları topladı, zarflarına koydu v• 
avdet ederler. 'su her yerde ve het za- caksın. arkadatlıiı aramızdaki eski komtulu-lammalı maceranın esranm ,.;;z w•. küçük el çantasına yerleştirdi. 

a-- ecep (Arlma _.) 
.......... ____________ ~-----~~~~~~~~~~~~----------------------------------------------------------------------------------------------------~~:.......ı....~~~~~~~~ 
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ı-------ı-lttihad ve Terakkide on seneJ1--------. 
- On üçüncü kısım No. 23 Posta., nın Hikô.geleri1 

Yazan: Eski Tanin Batmuharrlrl Muhittin Birgen -

M OTAR EKE G ON LE R İN O E İT Tİ HA O VE TER AK Ki Tamuçin'in gözyaşı ... 
Mithat . Şükrü, Talit Paşanın 

Yazan : Kadircan Ka/lı 

alacağı kararı bekliyordu 
bini bil l . d. e an ayamıyor! O zamankı ba- ğildim. Balkan Muharebesinde Darül- hakemem, bugün bile bucalıyor; karar 
~re, b~nun yanında. hiç bir şey değildi. fünun talebesinin Babıali .. önünde yap- veremıyorum. En iyisi, o mevkide ol· 

vak1t düşm · d kl ld ki h b · · ı .. · mamaktır .r. bil k ... an, ıçer c ne yaptı arını mış o u arı « ar ısterız .» numayı-
Ba ~e ten acız, eski devir adamları jdi. şini vesile ittihaz ederek bir müddet Herkesin nazarları değişti 

ş arındaki hükümdar da herkeı.e sonra bizi Bekir ağa bölüğüne tıktık - 1 b 1 d lrıavi b' b • . . . stan u, ün ya, hayat ne çapuk 
~i d ~r oncuk verip, mavi boncuk lan sıralarda ben de o gün Mi tat Şük- değişiyor! Tanini kapadığımızın ertesi 
ıö~· e ıse gönlünün onda olduğunu rü gibi düşünüyordum. «Benim ne gününden itibaren, sokakta tesadüf 

0 
y ıyen bir adam olmasına raömen, kabahatim var? Bana ne yapabilir - · · ,.ene f t'> ı ettığım insanların gözleri bana başka 

tikarn ena w~u~gulu, hain kalbli ve in- ler?n diyord~~· .. Fakat,y~ir.dikten son~ türlü bakmıya başladı. Selamların öl
tab'l cı degıldı. Bu defa ise, hem mu- ra anladım kı ış oyle degıldır. En evve çüsii kısaJdı, çehrelerin ifadesi donuk
işte,ı ~~rafta.ki. l)irosaar aTtmış, hem, j bölüğe kayd~dilen. ben olm.uştum. Ben- !aştı l Sözler, kelimeler, fikirler, her şey 
""' duşman bızzat işlere el koyacak den sonra bırer bırer geldıler ve ade - b k f ••ıe"k' l a\> ·a ! şte "ize bir dost,· matbuat ha-

• ıc g l · h d l d' · · · . H .. d' " bi e m11, em de hüküm ar :ğa 1 ımız yetmışı geçtı. er gun, ıvanı - yatında tanıdıgy ım bir münevver on s~-
ıe düş l · h · h b · · A · f ·· t d -b{ . nıan o an mtikamcı ve arıs ar reısı rı paşaya muracaa e er, nedenberi kendisi ile dostça konuş -

l 

c/b~nsan, bozulmuş b'ir sülalenin ikin- tevkif sebebimizi sorar, o da: muşum, hatta ara'da sırada, bir derdi 
hü ır Abdülhamidi gelmişti. Bu defaki - Henüz evrakınız gelmedi, intaç oldukça bana gelmiş, onun derdine ça· 
d tcl~tn, eskisinden yüz kere daha şid· ı edeceğiz, efendim, merak etmeyiniz! re bulmaya yardım da etmişim. Bu''tu··n 
e 1 ola ak · "k' T d b · d' B · · k b' le . c ve ele geçenlerın a 1bet - arzın a ceva verır ı. unun ıçın harp esnasında pek çok defa konuşmu- Karşıki yamaçta kısa boylu, ara ır 

kt1 ney: varacağını AHahtan başka adını intaccı koymuştuk. Sonradan şum, daima, "evetl>ı diye baş sallamış, ata binmiş olan bir adam göründü, san-
%~ bılcrniyccekti. j öğren~i~ ki ".'e~e"~· o zama~ın _mis - Bilir ki. ben her nevi fikri serbestçe ki bu bir atlı değil, dağdan son hızla 

ett'· hat beye ben bu fikirlerimi izah kın hukumetı bıle hır aralık zıhnmden münaknşa ederim, ben komiteci değil, yuvarlanan kara bir taştı. 

olan Kignin, Salcut, Kunkurat gibi ya
kın ve uzak kabile reislerine birer elçi 
gönderdL Görüş ve düşünüşlerini bil • 
dirdi: 

ltn. bizi - ibret olsun diye ı _ idam ctıncği fk' d f k Sonbahar yağmurlarile yemyeşil o • 
D 1 ır a amıyım, i ir hürriyetine hür- lan ovada yer yer koyun ve at sürüleri 

lı'r:- oğru, dedi; fakat, ne yapılabi- bile düşünmüştü. Sonra, kafileyi ka- met etmesini ~everı'm. Bana her qey Kıld l .. t r " ., otluyordu. an yapılmış o an ve us • 
laba~k görünce bunu yapamıyacağını ·· 1 b'I' h B soy ene 1 ır, er şey benimle konusula leri açık kara çadırlar, bu ovanın orta· 

d' - en yakalanmamıya karar ver - anlamış, bunun yerine toptan bir bilir Buna ağ h' b' . .' 1 sında toplanmıştı. 
ırn, dediın. nefiy kararı vermiş, fakat kendinde mem. ı"' Q cru~n mben,k ıç ır kşey ~oy:-- S ~· b , en ırmızı onaga gı- İşte bu çadırların arasında gittikçe 

~·ı en, be bir şey değil· asıl öte-, bunu da yapmıya cesaret bulamadığı derken bana ç · l v 1 d t l' artan bir kaynaşma oldu. Kımız tulum· 
ir~~r, İdal~t Ra;a, Enver, Ce~al ve sa- i~in, vaz~eç.i~ bir miiddet sonra birer 1 yor. B~ı düşmü;:~:~~n d:d:~~a~~nıd~ !arını, yayıklarını, ellerindeki öııgüleri 
t...·· •• edı; a~l onların vaziyetleri bırer hepımızı de bırakmıştı. Nümayiş bir tebessümle ka 1 bırakanlar hep karşıki yamaca ve ora· 
~ıı.ışk"ld" ·ı ·ı k"f ·ı · ~ ı . rşı ayor: d · k b k l d B' u ur.' vesı es~ e tev ·'.. e~ıw mış 0ol~ugumuzu _ Bilir misin, Muhittin, diyor; an men ara atlıya a ıyor ar ı. ır 

Enverın TalaA tın Cemalı'n çıkacagımız gun ogrenmıştık. Bunun bende senin yazıl d 1 b' kısım ise ona doğru koşuyorlardı .. , , . . b d f b . ' A • • arın an a ır.,ıuş ır G" l .. . 1 hab . . t' . ıçın, u e a, enım kararım kat ı ıdı: hayli notlarım va 1 oren er gonnıyen ere er ven • 
LI vazıye ıen Her ne bahasına olursa olsun vakamı N .b. : . yorlardı: 
l"lİç .. 1- 1 1 1 k . • - e g: ı not. Buka geliyor' 

dat Şupnettiz, on a•ın variyet eri e e verme istemiyordum. irademi, is- Gülerek bi a k d k b' - · rıa tn" k"ld" B' l . b l . ı d'W' d . d'Y' . • r z şa a e ere ve ıraz Çadırların ortasındaki en büyi.i.k ça· 
la.rı l uş u u. ız ere nıs et e, sa &- ı te ıgım yer e, ıste ıgım zaman ve ıs· da intikam alarak: · dırdan da genç bir adam çıktı. Başın • 
da tna arı da daha güç, yakalanmaları\ tedifııi gibi kullanmak hakkımı elimde Za r .. .. .. 1 da bol tüylü kuzu derisinden kara bir 
n.'. a

1
kihet itibarile, daha vahim idi. tutmak istiyordum. Çok yorgun olma-

11 Oed' imlkandı fge 
1

1nce,k gorlursudn k' Qöy c .., 
1
, w ı. e a. o ara an ıyor um ı kalpak vardı. Arkasına uzunca ve içi 

titıd zamanıarda, insa1-.1ar, kendile- ma ragmcn, henüz gençtim, kuvvetle- hayatt" · l b' · .. .. d'" kuzu ~erisi kaplı bir kaftan giymişti. en d h . ı • . . . .. "• ınsan arın, ırı gorunen, ıge-
tı .. a a beter vaz.1yette bulunanla-ırım yerınde ıdı; mucadele etmek hoş r'ı gı"ıru"lm· k kl 'k' .. Aya!·'Jrına sahti'-•an çizmeler geçir • Qor·l"k . . ıyere sa anan ı ı tane yuz- .; 
ler. n u çe kendi hallerine şükrede:- - bır şeydı ve ona alışmıştım. Bunun leri vardır. Bir müdd t 8 d" mi~ti. :r3u kıyafet diğerlerine benze -
\'aı· oen de o vaziyette idim. Onların için Mi tat Şükrü ye de tekrar ettim: bayra w ı h. . e it o~ra, . uş~'.n~ l mekle beraber daha düzgün ve güzel-
0 •• 11Yetini düşündükçe kendiminkini - Yakalanmamak lazım... Yaka- t g nbı~ ıma!esı a ld1~ •• a. kebn ı~ı- 1 di. Yakın çadırlardan da birer ikişer a-
~u gib· .. l ne am ır emnıyet ge ıgı ve cnım d k b. · · d t f 1 
d ı gorüyorum. Hatta, günahım ka ı anmak, her türlü mücadele ümidini d d d l d _ am çı mış; ırıncı a amın e ra mı a · ar 

8 
e mey an a oma ıgım zaman not- m t H b' l'kt ta · k 

eli evmediğim En verin bile düsman kaybetmek, silahı kat'i surette elden 1 d b 1 •v. • '.. •. ış ı. ep ır ı e, yamaç n men a· 
ne, bald 1 k 1· d .. '.. k. b k k d kt' H b h ' arın an azı arını neşrettıgını gordu- ra atlıya doğru yüdüdüler. 

~ ı~ı çıp a e ıne uşup epa- ıra ma eme ır. er ne a asına - .. b d · · · ·· 1 · e edil . .. .. l . gum u ostun ısmını soy emıyorum. Bunların en önde gideni Moğolların 
d" tnesıne gonlum razı olmuyor - o ursa olsun, bunu yapmak ıcap eder ı Bana hayat h kk nda ı'lk t "b t Durba k b'l · · · B ı d t '" O • h · ' a ı ecru e no - n a ı esı reısı u gu ay, e ra • 

E. • benden da a mı Y?rgundu, ya- j larını almama imkan ve vesile veren fındakiler de başlıca sava~çılardı. 
fer~ le geçmemelidirlcr, dedim; hal- hut, daha mı ~ırgındı?. Y ~k~, yaka - bu dost, belki de şimdi bu satırları u- Bulguday son zamanlarci..ı telaş et . 

M arap olurl lanmayı, mevkı ve vazıfesının bir fe- kuyor. Havatta onun gibi ne kadar in- miye başlamıştı. Çünkü babasının on 
ithat Şükrü de: dakarlık bor~u mu sayıyordu? Bilmi- ı:;an var! Hatta, ilk tecrübeyi onun 'a üç yaşında bıraktığı §U Tamuçin yıl • 
~ E:~~t, dedi; ben de bu fikirdeyim. yorum. Belkı de benden .d~~a bedbin /apmış olduğum için kendisine burada lar?an~eri her 'beladan kurt~

1

uyor; he~ 
la" tnızın de aynı fikirde olmamız ko- ve daha meyustu; kendısını mukad-1 t kk" b'l d · 1 B b hAd• . felaketı savuşturuyor \'e etrafındakı 
~ı~tı. fakat, gelmekte olan fırtınada sı- derata teslim ederek, her ne olacaksa 1 eşe ur b

1
.1c eOerıml. en u k~, 15~Y~ 1 kabileleri arttırıyordu. Hele Tuğrul 

~ a k . unuttum ı e. nun a gene es ısı gıbı H 1 b. 1 t'kt k M - l 
lla ca bir eaçak altı bulmak ve fırtı- bır an evvel olmasını istiyordu 1 k . A b' k an a ır eş.ı · en sonra artı ogo 

geç· - Belki haklısın a b · h' b' onuşu.rum, ~atta ır ~ç ay evvel, illerinde başkasının kılıcı şakırdamaz 
tun ıncey.e kadar dayanabilmek, tu- "be ~~.a, en ıç ır bana bır de zıyafet verdı ı olmuştu. 
:til'c7ak ınarifetti. Mitat Şükrü, bu va- şeyDted~ruB he~ebcek degdılımkl 1 Ben bu nevi hadiseleri sonradan Kırk altı yaşına gelmiş olan Tamuçin 

ı hesab ederek: e 1. a sı u tarz a apattık ve 1 k .. d" O ·· d b · •d. d N k b.l -..._ B k' ş· r 
1 

: ço gor um. gun en ugüne, sizle- şım ı e 1 ayman ·a ı esıle harbe tu-
:turn .. en, dedi, saklanmıya bile lü g:ç v: .. ~t, 

1 
ış 1 Y~. unu tuttum. Ertesı rin içinde, 0 zamanın dostlarından öy- tuşmuştu. Bu büyük ve kuvvetli ka • 

l>ab·ı ·i0rmüyorum. Bana karşı ne ya· gun, agıt arımı. gozden geçirmek üze- lelerini gördüm ki, onların n , . . bile de bu adamın hakkından gelemez· 
vak~ ırlcr? Saklanacak bile olsam, ne re matb~aya hır kere daha uğradım . vefasızlıkları türlü türlü kü .. ~il~ nev~ se bütün Moğol ilinde herkes onun kı -
}'ap c kadar, nerede? Ne yaparlarsa Burası, hıç olmazsa bir müddet için ) k d . h çu esap lıcına boyun eğmeliydi. 
" sırıları örümcek bağlamıya mahkum hatıra~ 1 arı ar.şıs·ın· a,kınslanın ayat için şevk İşte bunun için, Bulgudav, harbin 

- Birleşelim! 
Dedi. 

* Çok .geçmeden bu kabile reisleri yan· 
larında en seçme atlılarla Durbanla • 
rın obasına geldiler. Hepsi de Bulgu -
day gibi .cfüşünüyorlardı. Bunların a · 
rasında Tamuçinin kaynatası ve Kun -
kurat kabilesinin reisi (Dı) de vardı. 
Damadına o da kızmış görünüyor; kı • 
zını istemiye istemiye verdi&ini, bu a
damı kendi elile öldüreceğini söylü -
yordu. 

Reisler kararlarını verdiler: 
- Birleşeceğiz! Birbirimizden ay -

rılmayacağız! 

Dediler. 
Geniş ve üstü açık olan cadıra bir at, 

bir boğa, bir çoban köpeği ve bir teke 
getirdiler. 

Bunlar Moğullarca hayvanların reis· 
leri sayılıyordu. 

Bulguday gözlerini önce ) ere, sonra 
da havaya çevirdi. Elini uzatarak hay· 
kırdı! 

- Ey toprak Tanrı! ey gök Tanrı' 
Bizim andımızı dinleyin! Ortamıza al· 
dığımız bu hayvan reislerinin kanlarfü 
and ediyoruz ki, eğer sözümüzden d~ 
nersek bu hay\•anlar gibi öleceğiz. 
Arkadaşlarına döndü ve sordu: 
- Öyle değil mi? 
- Öyledir! 
- And ediyor musunuz? 
- Ediyoruz~ 

Bütün reisler bir hamlede kılıçları
nı sıyırdılar ve ortalarına aldıkları hay
vanlara bütün kuvvetlerile vurmağa 

başladılar. . 
Hayvanların dördü de kan içindey -

di. Can acısıle rastgele fırladılar. Fa -
kat çok ge~meden oldukları yere yı • 
kıldılar. Yalın .kılıçlar hiç durmadan 
inip inip kalkıyordu. Hayvanlar par
ça parça bir halde cansız kalıncıya ka· 
dar bu hal devam etti. 1 aka 1 1 d 1 . 1 ve neş esının ırı maması kabil değil- .. y k .. h ~ l yı ele vermek istemiyorum. ar a o u, sessız bir yer olmuştu. dir sonu~~ ogrenme uzcrc en ız ı ve .:n 

1-Iayıt be k •. b f'k' d d Sonradan anladım ki, ittihat ve T e- F. k T . . k ld açıkg?z atlısı ~ulkayı. o. taraflara gon· 
;::. • n, at 1yyen u ı ır e e· I rakkinin katibi . . d k'k d a at, anının apatı ığının ertesi dermış, şu emrı vermıştı: 
1 _. umumısı, o a ı El a .. k k b d II be .. k'' ld . k d 

Akşamın alaca karanlığında reisler 
çadırdan çıktılar ve doğan ay ışığının 
gösterdiği .yollardan kendi obalarına 

döndüler. En çok· bir aya kadar her 
türlü hazırlıklarını yapacaklar, Dur • 
ban obasında birleşerek Tamuçin üze
rine baskın vereceklerdi. 

--------·-·;.;,·_·;.;,· .. ·-·-·-·-- Talat pa!O:an · ld • k b" ıgun arsıma çı an u ostun hiç bir - ar mum un o ugu a ar ya· b T ın vermış o ugu aran ı- ' ' b. b' IQir D k ı ı· b d d 1 b . 
1 

ahlaki mahzur görmeksizin k d~ · kın bulun, ıter ıtmez ban& gel ve ne 
O torun ıyor ve un an o ayı enım e bu tarz- ' en ısı- ld - h b ı 

Q 
• · b k ·k· · b" o ugunu a er ver n 

1
•• ı da hasbihal ederek onla d'kl . ı nın ana arşı ı mcı ır çehresi de bu- · 

~n Uk eumartesi 1 • ' rın ver 1 • en j w . . Şimdi Bukanın ona sövJiyeceklerini 
~Otl kararın muhıtte yapabileceği t~sirleri lundugunu açıkça ıfade etmesı, beni büyük bir merakla bekliyordu. 

............... 8 rında n (*) 1 anlamak istiyormuş! Eğer bana o za- lhay~i şiddetle ~u.rmuştu. Benim ma- Buka yamacı indi. Atmır velesi ve 
Jt ~ man, açıkça söylemiş olsaydı, ben ce- nevı kuvvetlerımı sarsan bu hadiseyi kuyruğu, hızdan dimdik oluvn"'rdu. Rei-

IJ/enme/erde vap vermekte ve kat'i bir fikı'r beyanı hiç unutamam. · .... .J ..,. - h · S ı Stl! ~r.un .... e uır bo ça halinde sanki 
i111r ve etmekte .~0k,. ~üşkulata uğarardım. .. . Siyasi V~Z;}'et hergün, hatta her düştü ve düşmesile doğrulması bir ol • 

So v • • Bu m~şkull:\t e:d~ o zaman cJeğil, 'saat sıkışmakta idi. Bütün hareketler, du: 

81 
9 saglamfll}l aradan hır hayli seneler geçtikten son- ı Babıaliden ziyade sarayda toplanmıştı. - Tamuçinin kılıcı üstün çıktı. Nay· 

11a~lrd~e akıl hastalıklannın bir kısmı ana ra da hissettim. Bugün bile, kendimi izzet pa~a hükumeti, mütareke ak!~ manlar dağıldılar. On beş bin ölü hı -
rııı ğma, blr kısım iııe sonradan kaza- 1 l · k .. .. · · .. d · ld v h kt l T · k 1 k d tnadır. Fakat 

80 
d ka nılm 

1 
d on arın yer erme oyup duşundüğüm ıçın gon ermış 0 ugu eyetle mu ha- ra ı ar. amuçın açan arı ovalıyor. 

a~ lllüsaıt bir tar~:ı'v:::ın. Z:ınae~:ı:Y~ zaman müşkül mevkide kalıyorum: bere ediyor, mütarekenin aktedilmek Bulguday hiç bir şey söyliyemedi. 
re to~astalı~a karşı koyma~ için ilk ça- Memleketi terkedip gitmek mi, yoksa üzere olduğu anlaşılıyordu. Orta yer- Olduğu yerde taş kesilmiş gibiydi. 
"e umu duzeıtmektır. Bu hususta ilk k 1 k d h d - 1 d d d'' . I d . Etrafındakiler hep ona bakıyorlar -
l 

Yegane.çare evlenmekte ğl a ma mı a a ogru o ur u? Hesabı e o nen şayıa ar an vazıhan anlaşıl· ı~ın soy sa nm - l k k l" dı. 
kat a dikkat etmektir. Evlenirken ilk dik- mem c ete verme - azım geldiği tak- dığma göre ne saray, ne de onun etra- Bulguda'y birdenbire başını kaldırdı 
oıına~lecek şey sinir ve soy sağlamlığı dirde, şüphesiz, kalmak, en doğru ha- fında toplannrak İttihat ve T errıkkiyc ve: 
e\'l ır. Pek yakın akraba arasındaki k · F k h b d ·· ıh.. h · enıneıcrın sinir bo kJ ğu ,

5 
re ettı. a at, esa ı uşmana vermek ucuma azırlanan çesıt çeşit muha- - Eğer c şımdi ortadan kaldıra _ 

llllan t zu u yapt~ı ya- d" · ccrübclerden nnlaşllmıştır. veyahut uşmanın pespaye uşakları- ldet zümreleri İzzet paşa hükumetin- mazsak <:1 
• yakında o bizi yokedecek _ 

(•) 
bir •l ~u notlan kesip aalll&yınız, yahut 
Sll(ı buıne yapıştırıp llolleksiyon ,apınız. 
llbi ntı tamanınızda bo notlar bir doktor 

~ırıdadmıza yetifeblllr. 

nın elinde kepaze olmak ve belki de den memnun değillerdi. Mütarekenin tir. 
onlatın elile ipe çekilmek lazım geldi- aktmı düşmanın memlekete girmesini 1 Dedı. Çadırına doğru yürüdü. 
ği zaman, belki de kaçmak dah3 mii _ b!'!kliyorlar ve lıatta bunu istiyor1.., Aık~das~aııle konuştuktan sonra he· 
nasip idi. Bu iki ihtimal arasında mu- (Ar~ası var) l nüz Tamuç:nin emri altına girmemiş 

Reislerin hepsi de andl~rıw göllü! -: 
den y:~:'.i1:trui. 

Yalnız birisi böyle değildi. 
Bu da Tamuçinin kaynatasıydı. H& • 

nüz obasına \'armamıştı ki en çok gü
vendiği atlılardan birisini yanına ça -
ğırdı. Olup bitenleri anlattıktan sonra: 

- Git, bunları Tamuçine haber ver! 
Dedi. 
Tamuçin her zaman olduğu gibi düş· 

manl~rmdan daha erken ·davranıyor, 
bu ugurda hiç bir şey esirgemiyordu. 

O sırada bulunduğu Kurtun gölü ke· 
narından k~lktı. Buyun gölüne doğru 
at sürdü. Daha önce giden atlılar düş· 
manların burada toplandıklarını haber 
vermişlerdi. 

Tamuçin bir yıldırım gibi onların or
talarına atıldı. Otuz yıldanberi en ça • 

(Devamı 15 inci ıayfada) 
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Yazanı A. R. 

Gövertedekiierin dilinde iki kelime dönüp dolaşmıya 
başlamıştı. " Tayfun - Siklon. " Ortalık birdenbire 
kararmış, binlerce köpeğin olumasına benziyen bir ses 

eşitilmişti. Herkes korkudan sapsarı kesilmişti 

Çünkü, ha°"a sakin, ve cereyanlar - Süvari Beyi.. Suyu yenmek ka-

Yazan : Celal Cengll 

Aradan günler geçti, Gudeanın kızı 
hala Samayı bekliyordu 

da çok hafifti. Fakat şimdi? .. Bütün bil olmuyor. Makineye de su giriyor. 
bu mıntaka, bir ölüm kaynağı haline Ocakları söndürecek. Hamat krallığından bir erkek - ra düşüp ölmüştür, diyorlar. - Herkes onun yakında dün 
gelmişti. Ali bey, sesının bütün kudretile le evJenmiş olsaydı, dediğin doğru idi. - Sen buna inandın mı? geleceğini bekliyorlar. Ulu ~ 

Zeval vakti, bu boğucu hava, arttık- cevab vermişti: Fakat, Sama da nihayet orta Asyadan - Siz nasıl onun Suz'a gittiğine i- Samayı size bağışlıyacak. melllf 
ça artmış; semadaki koyu renkli bu- - Yaşamak isteyenler, kollarına Dicle-Fırat gerilerine göç etmiş bir nandmızsa.. Gudeanın kızı o gün çok sinir· 
lut parçaları, bir merkez etrafında sür'- kuvvet versinler .. ıuyu boşaltmıya ça- Türk kabilesinin oğludur .. ana kök'- - O halde düştüğü çukuru araştı· Saatler günlere kalboldukça 
atle dönüp dolaşmıya başlamıftı. Biraz lışsınlar. Ocaklar ıönerse, hepimizin den soyumuza hiç de yabancı değil - ralım. Öyle bir kahramanın yeryüzün- sızlanıyor ,süslü elbiselerini sır 
sonra, bu bulutlar üstüste yığılarak hayatı sönecektir. dir. Elamlar (Suz) şehrinde büyümüş- de mezarsız yatması, yattığı yerin bel- çıkarıp ağlıyordu. 
bir noktada toplanmıştı. Deniz; artık Yeniden, herkes faaliyete geçmiş • ler .. hükumet, krallık kurmuşlar .. or· li olmaması hem ayıp, hem de günah· Talihsiz kral kızı, artık iyice _,,_ 
büsbütün kudurmuş .. dalgaların irti • ti. Artık her şey bir tarafa bırakılmış; du, hazine düzmüşler. Biz Samayı on· tır. mıştı ki, kendisi Samadan başb 
faı, insan kalblerine dehfCt verecek bir ocakları su basmamasına ehemmiyet larda.n esir almakla, Samanın kanı bo- erkekle yaşıyamıyacaktı. 
hal almıştı ... Güvertedekilerin dilinde, verilmişti. Fa.kat, kudurmuş tabiat zulmadı ya.. Tanzer, Samanın Suz'a gittiğinden Sama, onun yıllardanbcri arayıp 
iki kelime dönüp dolaşmıya başlamış- karşısında, insan kollarının kudreti; Rahip kralın çok haklı ve çok c!oğru emindi .. fakat, onun peşinden gitmek lamadığı erkekti. 
tı: çok zayıf ve çok acizdi. .. Böyle ol - sözlerine itiraz edemedi. istemediği için Gudeaya yalan söyle- Artık geceleri rüyasına ne ih' 

_Tayfun. makla beraber, en cılız nefer bile, be- - O halde el birliğile Samayı arıya- meğe mecbur olmuştu. geyik, ne kara yılan, ne de iri k 
_ Siklon.,. ş~ri kudretin fevkine çıkacak kadar lım, dedi. Tanzer saraydan çıkarken, Akad yo- kartallar giriyordu. O uykusunda 
Ortalık birdenbire kararmıştı. Siyah varlık göstermekte idi. Rahipler mabedlere, atlı muhafız- lunda Samanın geçtiği yerlere arayıcı muyor .. her gece yatağına girince• 

bulutların toplandığı o simsiyah nok· Geminin başı daldığı zaman havada. lar da etrafa yayıldılar. atlılar gönderilmesini emretmişti. Sa- yuyordu. 
tadan, tıpkı ahtapot kollan gibi bir ta· dönen uskuru parçalatmamak için ma- • • • ray muhafızı bu iş için on beş atlı a • Demek ki bütün mabudlar ve ıf' 
kım siyahlıklar uzanmıştı. Ve sonra, kinenin regiletörünü bizzat idare e • Gudea, T anzeri çağırdı: yırdı.. ler Samayı Gudeanın kızına mü 
gene bir ölüm süklıtu başlamıştı. den, başmakinist miralay İbrahim bey, - Samanın Suz şehrine gittiğini Atlılar yola çıktılar. görmüşler, ikisinin birleşmesini ill' 

Bu sükUt, çok devam etmemişt~ Bü- yerini muvakkaten ikinci makinist söylüyorlardı. Ben bu habere inanma· Aradan iki gün geçti. mişlerdi. 
tün o korku;nç dalgaların üstünden, binbaşı Ahmet beye vermiş, kendisi o- mış ve onun nehire düştüğünü ve ne· Gudeanm kızı hala Samayı bekli - Fakat, şimdi de Sama meyd 
binlerce köpeğin ulumasına benzeyen cakların başına inmişti. Ocaklar, ya - hirde su aygırı tarafından yutulduğu- yordu. yoktu. 
b~r ses işitilmişti. Bu ses, 0 kadar müt· ı nan ~~eş~.,almıy~c~k .hale gelmi~ti. .F ~- nu tahmin etmiştim. Rahiplerden biri Talihsiz kız, başı ucunda duran ma- Gudeanın kızı iki gecedenberi 
hış, o kadar müesserdi ki; güvertede kat kom ur pek adı cınsten oldugu ıçın de bunu söyleyince, bu habere inan • salcı kadına sordu: ğına bile girmiyor .. gözleri yolda, 
bulunanlar, birbirlerinin yüzlerine ha· hararet kafi derecede müe11ir değildi. mamak için sebeb de yoktu .. muhafız- - Su aygırını hala ele geçiremedi • mayı bekli)'ordu. 
karak sapsarı kesilmi,ler .. bir an için f alimi yükseltmek şu tarafa dursun, lara au aygırını bulmalarını emretmiş- ler mi) • • • 
tiril tiril titremişlerdi. aynı derecede muhafaza etmek bile tim. Halbuki Sama su aygırının kar • - Hayır, mellal Biraz önce bütün Akad yoluna giden arayıcılar, 9' 

Kumandan köşkünde bulunan, ve müşkülleşmişti. nından çıkmadı. Şimdi gene ilk kana· Fırat ıözcülerinin harekete geçtiğini, manın izini bulamadan döndüler. 
yer:ere yuvarlanmamak için önünde- Bu sırada, tabiat; artık en büyük atfm .. c~~~d~ Sam~nın ~endi yurdu: aygırı elbirliğile aradıklarım saray mu· Cudea çok muztaripti. 
ki pencerenin kenarlarına ıımsıkı tu· zulmünü göstermeye hazırlanmıştı. na dondugu!1u tahmın edıyorum. Senı hafızından duydum. Her halde çok ya· Mabedler rahiplerle dolup bo.-Jı 
tunan Osman paşa, başını arkadaşları· Gaipten gelen, ve (Denizin çağırma • oraya göndermek niyetindeyim. kında ele ıeçecektir. yordu. 
na çevirmiş; heyecandan titreyen bir sı) denilen 0 korkunç uluma, birden - Tanzer birdenbire 'aşaladı: _ Benim içime bir şüphe girdi.. ., Gudeanın kızı büyük bir ümid · 
sesle: bire artmıştı. Şimdi, meçhul ufuklar - - Sama size çok bağlı bir kuman· caba, Sama bu su aygırının karnında içinde çırpınıyor ve yavaş yavaf 

- Arkadaşlarf... işitiyor musu • dan, yüzlerce topun bir anda ateşlen- dandı, melli! O ordusunu yüz üstü bı· yaşıyor mu) sının pencerelerindeki kalın perd 
nuz):·. lngi~izler bu korkunç sese, mesini andıran gök aürültüleri işitil- rakıp da Suz'a gider mi? - Umarım ki . ya,ıyor, mellll Eğer indirmeğe başlıyordu. ,J 
(denızın çagırması) derler. meye başlamıştı. • - Herkes böyle söylüyor .. Sama. yaşamamış olsaydı, bütün rahipler ay· O gün birdenbire Ur şehrinde .w' 

Demişti ... Bir kö-ye sıkışmı• olan El kal 'l. •w• } k dırım sür'atile yayılan bir ha.her o• 
T- T Henüz ikindi vakti olmasına rağ • nın am r ına ı tıca ettıgı mu la • gırın karnı deşilmesine razı olurlar 

imam Ali clendinin rengi, kül kesil - kak yuldu: 
. . D hal k . . ,__ men, beş on dakika zarfında her tarafı tır. mıydı? _ Na .. raf 0··ımu··ıı .. mış tı. er o uyup gemının onşta- T 

f d 
w fi d ( l derin bir gece zülmeti kaplamıştı. Yal- - Samadan bu bayağı hareketi bek· - Samanın su aygırı tarafından yu Na .. raşın o"lu'"mu'"nu" her'-es beklı'.rfJ 

ra ına ogru ö e iği ayetü kürai) ye hak A J 
fasıla vererek yanındaki (hesap me. · nız tepede, tam semanın ortasında, bir lemek çok büyük bir ıızlık olur, tulduğunu görenler ne diyorlar bu i · du. .., 

m uru, Tahsin bey) in kulağına eğilmiş: t-ek=n=o=k=t=ao::d=e=li=k=k=a=lm=ış;;:t=ı.=(Ar=ka=s=ı =v=ar=)=m=e=ll=a=I =Sa==m=a='=A=ka=d=y=o=lu=n=d=a==b=i=r =ç=u=k=u=-=fe=·· =? ==::::::ıı=====:::::::ııo========- Fakat, bu kadar kolay, bu k•Cll"'" 
- Eh, mevlana!.. J,imiz tamam. sessiz ~i ölecekti? j 

Artık, tövbe ve istiğfar edelim. Ke,ki Naratın kapısında toplanan halk 

fU J~:i~~y~::~i~~maaaydım. KUM BARA B IORE lerini ~=~::. ==~d~:ta~ar methut~ 
Zavallı Ertuğrul.. fU anda, ölüm ız- ' yurdsever bir kahramanı nasıl öldiif 

tırabile kendini oradan oraya çarpan . dün? O ölürken niçin gökler gürle~ 
bir hastaya benzemekte idi. 1 00 o yor) Neden fırtınalar, kasırgalar,.J' 

Elindeki dürbünü güçlükle idare yametler kopmuyor) Onun ölü , 
edebilen süvari Ali bey, geminin pro- bir hayvan timarcııının ölümü at" , 
vasında ve sancak tarafında bir nok· ıında bir fark, bir batkalık yok ıo" 
tayı göıtererek: dur) 

- Müjde, paşa hazretleri 1.. (Uti • Diye bağrıtıyorlardı. 
ma) feneri göründü. Naratın evinde genç bir kadın 1" 

D. 1 dı: Mira. 
ıye ıöy en mitti... Şimdi, bütün 

gözler ve dürbünler. o tarafa çevril • Mara, Naraşın ıevgilisiydi.. 1 
1 Ve Naraf ölmeden bir gün önce 

mitti. leride, ancak dürbünlerle gö • 18~ komfularına: 
rülebilen beyaz bir nokta belirmifti. ~\ .... , ~'"1111 - Mara benim mezarımı aaçl.J 

Osman paşanın çehresinde, bir an· • . ~' ... ~~~,~~~~ .. _~~\\\\~.~-~\\\\\\~\\"\\~~\~.\~ ~ aüsliyecek .. 
c.la sevinçle keder birleşmişti. Çünkü \~ ..M 
b 

Demiftİ. 
u fener, onun için bir ümid noktası ~' 

idi . Eğer Ertuğrul bu feneri geçip de Miranın, Nara' ölürse, saçları~ 
sanrak tarafına dümen kırarsa, artık sip bu methur kahramanın me ' 
felaketten kurtulmut addolunabilirdi. - r··· dökeceğini bütün Ur halkı duyro.ıf 
Fakat, bu kudurmut denizlerin insaf· tu. 
sız. akıntılarına dayanamıyarak karaya 
pojru sürüklenirse, (Ölüm yatağı)nın 
üzerine Ji.işecek.. o uman, artık h~r 
sey, bütün varlıklar mahvolup gide -
cekti. 

Onun için gözlerini endişe ile ge • 
minin provasında gezdirerek : 

- Makineye emir verin.. bütün 
kuvvetlerile fayrab etsinler .. geminin 
başını da mümkün olduğu kadar açın. 
Sancağa kaçırmamıya çalışın. 

Diye emri vermişti. 
Bu emir, sanki bütün gemiye sira

yet etmişti . Her taraftan: 
- F ayrab.. fayrab !.. . 
Sesleri yükselmişti. Sa'nki bütün ü

midler; Ertuğrul un cehennem gibi ) a· 

nıp tutmrnn ocaklnrı üzerinde temer • 
kiiz e-tmicıti. 

" nğıdan, korkunç bir haber gel -

-

-- ,--
.. ı //.. .... 

, 
- .• 4'_.. 

. ·a--, ..,... 
. .... . . 

(Arkası ~ 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu rece nöbetçi olan eczaneler t•~ 
fSiinbul ttlıettnMkller: ~ 
Akaarayda: <Slrım>. Beyıızıt.ta: <Al'cl' 
dor). Fenerde: CVltalll. Şehremini.O ., 
(Hamdi). Karagümrükte: \l'~emal>. :: 
matyada: (Teofilosı. Şehzadebaşııı 
(Üniversite) . Eyüpte: (Ant Beşir) . ı:~ 
önünde: (5alih Necati). Kilçükpaza 
(Bulfısn. Alemdarda : csırrı.Asun>. S
kırköyünde: (Merkez). 
Beyotıu cihetin dekiler: __ _.,, 
İstiklal caddesinde: CDelli Suda) . 'l!i) ~ 
başında: (Kinyoll) . Karagumrukte: (P 

seytn Hüsnü>. İatıklaı caddesinde : <1!» 
monclyan) . Pa.ngaltıda: (Narguecı,
Beşiıktaşta : (NaU Halit). 
Botaziçi ve Adalarda: 
Ü8küdarda: (İttihat). Sarıyerde: 
Büyükadada: (Şinasi Rıza>. Heybe 
(Balk). 
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' •• 
ı go şı •• 

(Baş tarafı 13 üncü sah_if_e_d-e)-----A-damlarma emretti: 

~n savaşlarda pişen veya yetişen Mo • - Onun dileğini yapınız! 
~l 0~.dusu sanki bir ordu değil, kö • Bulgudayın can acısile yola gelece • 

·PUrmuş denizdi. ğini sanarak işaret ediyordu: 
bi!Birleşik kabileler niye uğradıklarını - Yavaş yavaş! Yalnız yaralayın! 

eınediler. Öldüresiye değil! 
~ağıldılar. · Fakat umduğunu bulamıyordu. 

b' u~uday bu kargaşalık ortasında Bulgudayın tıer tarafı yara ve kan 
k:lkeJdcr ~·bi .dövüşüyordu. Sol elinde içinde kalıyor, fakat ne yüzü, ne de vü· 
ki ~n, sag elınde kılıç her an bir iki cudu kımıldıyordu. Ayakta duramıya · 
beş Yı Yere seriyordu. Onun andını ha· cak hale geldiği zaman belindeki kuşa· 
ın;~ ?1nıış olan Tamuçin şu emri ver - ğı çıkardı. Biraz ötedeki çadırın dire • 
--.tı: ğine doğru yürüdü. Kendisini oraye 

;: Diri tutun! bağladı. 
'Ust ~ı zamanda gösterd ;;_i cesaret ve Bulguday öldü, fakat yere düşmedi. 

~u;ga hayr~n o.uyordu. Tamuç~ hayranlık ıçindeydi. 
du· guday bır kaç yerinden yaralı ol· Tamuçın ona koştu, kucakladı, ~a~ı ~ 
le.~ halde yakalandı. Yüzünden, el • ·nna götürdü, yüzüniı ıslattı, su ıçırdı 
k den, elbisesinin k"'s:k yerlerinden ve hayat vcrmeğc:: çalıştı. 
y~~ sıZdığı ha.de gene dimdik duru · Fakat boş yere uğraşıyordu. 

u. Bunu anladığı zaman, mırıldandı: 
'l'arnu · Çın ona baktı· - Sen bana ıavık bir adamdın! Ben 

(ıib;" ~n~ını duydum.' Sem o hayvanıar büyük bir kuma~dan ve arkadaş kay· 
ğend. durecektim. Fııkat savaşını be • bettim. Ah, bu kadar in1t etmeseydin: 
_ 1; Ve vaz geçtim. Gel, benimle ol! Kirpiklerinin dipleri ıslandı. Uçla -

ayır!. rında birer damla yaş göründü ve ya-
ın; B;>ş Yere inat etme! Zararlı çık - naklanndan yuvarlanarak ölünün et · 
l:'a~ın. Gene kabilenin reisi olursun! leri parça parça kalkmış olan kanlı yü· 

ız benim emrimde bulunursun! züne damladı. 
fır;ttli~·ır .. Şimdı kurtulsam gene ilk Bir kaç yıl sonra (Cengiz) adını alan 

a seni öld"' .. .. Tamuçinin hayatında ilk ve son göz 'l'a . ururuın. 
rnuçın zorladı, fakat dinletemedi. yaşı bunlardı. te; Senin bir köpek gibi öldüğünü is· -----------------: 

:ın. Al §U bıçağı da kendini öldür. Yarınki nushamızda: 
t oks Ben bir kurt gibi ölmek islerim, 

l3 a Uzun saçlı bir Çinli gibi değil! Yepy ni bir lllm 
rtıan~ Taınuçin için müthiş bir düş -

ı. 

sa~ b 
~akamazdı. 

Çeviren: F. Varal 

r Emlak ilanl arı 

la k tli 
E.aa No. 

...........__~---

Mevkii ve Nevi Depozito 
T. L. 

292 Küçükçekmecede içinde muhtelif binaları havi 36 tapu 
aenedile mutasarnf olduğumuz Alibey çiftliği (ta· 
pu senetlerinde yazılı hudutlar mucibince) 4140,-

263 Küçükçekmece ve lspartalnıle civannda 31 tapu ile 
mutasarrıf olduğumuz Tahtakale çiftliği (tapu aenetl~ 
lerinde yazılı hudutlar mucibince) 2700 

~failab yukanda yazılı çiftlikler bedellerinin birinci taksiti pqin, geri 
~ Y A tak.aiti yedi senede ve yedi taksitte ve fU suretle tamamı faizsiz 

&e taksitte ödenmek f&l'lile kapalı zarfla arttınnağa çlkanlmıttır. ihale 
16 Niıan 1937 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat onda şubemizde 
~Pılacaktır. isteklilerin tubemize müracaatla tafsilit ve birer lira mukabi

llf de birer şartname alarak fUinamelerde yazılı hüküm~er dairesinde tek-
ltıektuplannı o gün saat ona kndar tubemize •ermelen. (472) 

* * 
l<iR LK E K 

Yeri Na.su Nev'i 
Depozitosu 

T. L. 

Beyoğlunda Aşıklar mey· 
danında Cumhuriyet gazino-
su bitiştiğinde 
Beyoğlu n da Kamerhatun 
mahallesinde Topçular s~ 
ğmda. 

~/1 

20 

Dükkan 

Ev 75 

._, .Mc~kileri yukarıda yazılı emlak bir yahut üç sene müddetle kiraya 
~~~lrııek üzere açık arttırmaya konulmuştur. isteklilerin ihaleye mü· 

ıf 21 Nisan 1937 Çarşamba günü saat onda Şubemize gelmeleri. 
(474) 

Türk Hava ({urumu 1 
u i u 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
6. cı keşide 11/Nisan/1937 dedir. 

Büyük ikramiye: • · liradır ... 

Aynca: 40.000, 25.COD, 20.00J 15.0)), 10.00J Liralı~< ikrami
Yelerle (50.0JO ve 20 ).OOJ) liralık iki adet mükafat vardır. 

DiKKA T: 
bil ~il~t alan herkes 7 I Nisan / 937 günü akşamına 

etinı değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihte.:ı sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ... 

kadar 

ÇiLLER ve LEKELER 
K NZU 
Balsa min Ek s !ri 
ile tamamen zail olur. 

.. ~ 
I ' · 

' ~ 
-~ 
§: • 

. tY ı. 
JBAlLSAMilN 

Kanzuk Balsamin Eksiri cildi 
yumuşatır, mat ve cazip 

bir ten ttmin eder. 
· İngiliz K A N Z U K Eczanesi 

BEYOGLU - İST ANBUL -

Avrupalı Türk düşnıanının aleyhimizde 
yaptığı p~ opaganda tesirini 

hala muhafaza ediyor 
(Baştarnfı 7 inci sayfada) sırda uydurmuş ya, müfessir de üç s&I 

leri var. Molyer sadece cBir Türk gibhı ne sonra sözüm ona anlamıyana bunq 
dem~ değil mi? Kitabı bu defa rnek - anlatmak istiyor. Amma bakın ne §fi' 

tepler için yeni izahlar, yeni haşiyeler- kilde: cMolyer'in icat ettıği komik keıı 
le basan kütüphane bu tabiri kafi gör • )imeJ> diye .. (l\lot comique bwente paıı 
me~; düşünmüş ki ihtimal Fransız l\1olierc). 
çocukları bu sözü iyice anlıyamazlar; k b · M Komik kelime! .. Yani 'für lük!.. 
an şunu oliC:re'i şerhederek açayım. Eyy ... Artık bu kadarına insan ta • 

demiş ve sayfanın altına şu saçmayı, hammüI edemez ve kötü espirin.in 
ıhayır saçmadan daha büyük olan şu e· Türklük aleyhine bu kadar ilerlemesi• 
depsizliği izah diye kondurmuş: ne de ancak acı bir teessür duyar. 

cYanl Türk gibi hissiz ... > ("') Hasılı anlaşılıyor. Propaganda va 
Vakıa bunu yazan müşerr.ih kadar 

basan tabi de asil bir milh~tc hissizlik neşriyat işleri tanzimi düşünürken bu 
isnat ederken bilhassa kenaiJerinin ne görünüşte pek küçük, fakat hakikatte 
derece histen ve hayadan uzak olduk • pek ehemmiyetli noktalan da ihmal etıı 
Iarını göstermiş oluyorlar. Fakat biz memeliyiz. Aleyhimize bir tek kelime-ı 
kendimize ne d'yelim ki bu basıyı yi içerisine alan her hangi bir kitabr1 

mekteplerimizde fransızca klasik etüt- bir mecmuayı,, bir gazeteyi bile memle 
ler yapılırken 'bilmiyerek talebenin e - ketimize sokmamak, yılanı kendi göğ"! 
line vermişiz! Neden? Çün.l.;ü bu biçim· sümüzün fiararetile ısıtmamak illi 
siz haşiyeli Avare komedısi tetkikten 
geçmediği için bu izahlarda tabiatile ~~e~~~b:~:~ ~!~:~~dı~iy~~~~~~ ~~~~ 
gözden kaçmış!.. Demek ki hundan son-
ra başka bir diyarda başka bir dille ba· propagandamızı kendimiz yapacağı~ 
sılmış bir kundura ilanı bile görsek her dilden risaleler, kitaplar ve gaze • 

1 son kelimesine kadar okumadan cka • 1 • • ·rJe. · · Bu uğurda dökeceğimiz pa • 
jŞiliıiSlim:ilRE:i:::.ımısı~!lti:llil&ı:m:..-._ ı bul!» diycmiyeceğiz! ıaya gelince, öyle sanınz ki başka miJ,\ıı 

letlerin bu işlerde harcadıkları para • 
Ayni kitabın Turqucrie (**) keli - dan bir kaç yıl içinde ne fazla, ne d 

mesine verdiği izah ta ömür! Molyer eksik olacaktır. Çünkü bugün millet • 
bu kelimeyi o tarihte, yani 1 7 in't:i a -

en izyolları 
iŞLETMESi 

Acentelet:: Karaköy Köprübqı 
Tel 42352 ·Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 ...as:mm-• 
Tr ~zon postaları 

Pazar, Salı 12 de 
Perıembe 16 da , 

lzmlr Ur'at po taeı 
Cumartesi 15 de 

Bartın 

lzmit 

Mersin postaları 
Salı, Perıembe 10 da 

. kalkarlar 

Diğer postalar 
Cumartesi, Çarfnm -
ba 18 de 
Pazar, Salı, PCl'felll
be 9,30 da 

Mudanya - Pazar, Salı Pe11embe 
Cuma 8,30 da 

Bandırma 

Karabiaa 
Ayvalık 

İmroz 

- PftZlll';esi, Salı, Çar-
prnba, Perıernbe, 

Cumart~si 20 de. 
- Salı, Cuma t 9 da 
- Salı, Cuma t 9 da 
- Pazar 9 da. 

Trabzon ve Menin postalarına kalkq 
aiinleri yük alınmaz. cc2006 » 

SAÇ 
BAKIMI 

GüzelH"'in 
en birinci şartıdır. 

PETROL NiZAM 
,-. TiFOBIL 

Dr. IHSAN SAMI 
Tifo ve pllrntıro hastalıklarına tu
tulmamak için ağızchuı alımın tifo 

' haplundır. Hiç rahatsızlık vermez. 
' H~rkes alabilir. Kutusu f>5 Kr. 

Hafiflik - Rahatlık 
J . R • u a a e I Korulerl,.d• 

-~ (O•l11e)., ald lo.cıteb!leuk ,.. 
• l)all11a ft l d• lllçblr tazyolı J Ok• 

"':.-7"' tu•. 811 korae~ • .OcMdunuH 
\T / ~ 11kmahırıl\ tanH0bOnGıı1 i l\• 
\ 1 celtlr •• 16§a0110ıD kun..ı endlrlr. 

'rıya lı ı 25 liradan itibar ... 

8atıt r•rl yalnıa a 

ISTANllUl., llefqla 
To ... ı ma7da110 12 No.İ1». , 

M.Jaıemııı ı lya,.t eıll11lı ••1• 
t6 Mo.lıı ta•ll•mlzl lıtaylnlı. 
Fl,.Uar"ıurda ııort• taıııllll. 

ler arasındaki propagandaları en kuv .. 
vetli silahlardan daha tesirli görülü • <*> C'ert-fı-dire lnsenslble commue un 

turc. yor. Bu da, bugünkü siyasi ve içtimai 

1 

(Aynen 1ransızcası) hayat şartlan içinde pek tabiidir. Bi • 
<**> Ne bileyim, Türkkarillk. Türkva.rlllk zim için de öyle .. Çünkü başka türHi 

gibi bir manada belki ı Piyer Loti kuklalarını öldüremeyiz. 
ı~~ ~=========~~~~~~~ 

._ ____ ı _st_a_nbul Belediyesi İlii.nl:ırı ı 
Madde: 411 - Etlerin üzerine madeni varakalar veyahut süs makamında renk

li kiğı:lar yapıştınlmarnalıdır. Tamamen "·eya parça halinde bulunan bilcünılc et· 
lerin üzerine koyun, keçi, sığır, diıi vey erkek eti olduğunu gösterecek ufak ve 
boyalı çinko yaftalar konacaktır. 

Az. veya çok keçi eti satan kasaplar bu etin belediyece yaptınlan levhayı bedeli 
mukabilinde alıp halkın kolaylıkla görebileceği bir yere asacak, etrafında veya üxe
rinde görünmesine mani olabilecek hiç bir feY bulundunılmıyacağı gibi daima te-o 
miz tutecaktır. 

Belediye zabıta talimatnamesinin 411 inci maddesi yukanda yazılı olduğu gıöl 
deAtirilrnİ§tir. · 

İlgili olanların maJUnıu olmak üzere ilD.n olunur. (B.) ( 2018) 

* * Fenerde Tevkücafer mahallesinin Kiremit yokutunda • Tapç.ıleıtof veresesinin 
mutasamf olduklan 23 N.b evin Kazancı Sefun sokağına tesadüf eden bahçe du • 
van yıkılarak yolu iıgal ehnİ§tİr. Bu mahzurun kalkması için mutasarnflannm Bul· 

garis;anda olduğu anlatıldığından kendilerine tebligat yapılamamaıtır. Sokağı iıgal 

eden bu an.kaz ilim tarihinden itibaren on bet gün içinde kaldınlmadığı takdirde 
bu husustaki kanuna tevfıkan ankaz kaldınlarak yapıl n masraf yüzde on fazlnsile 
mutasarnflarından alınacağı tebliğ maknmına kaim olmak üzere ilan olu • 
nur (B.) (2011) 

Devlet Demiryolları Umumi 
Mü ürlüğünden: 

Sağlık he~etim.izce yapılacak muayeneleri neticesi hizmetimize elverİ§li çıkınali, 
Türk tab'asından bulunmak ve 35 yaşını geçmemek ıartilc idaremiz, Ankarada 
çalı§tınlmak üzere iki ressam ile i.§letmel~ ihtiyacına göre lüzum görülecek mahal· 
lerde istihdam olunmak üzere 6 ıube ıc!i ve 15 kısım ıefi hizmete alacaktır. 
Ressamlık ve kısım ıefliği için Anknrada Y ô1 dairesinde, fstanbulda Haydarpa• 

ta İşletmesinde, lzmirde de İşletme merkezinde 28/ 4 / 1937 ÇIU'§amba günü mÜsa• 
baka imtihanı yapılacaktır. Ançak'. .ıu'.bc ıefi olarak alınacakların irntihanlan aynı 

günde yalnız Ankarada yapılacağından bu İstekte olanların muayyen olan günde 
biz:za~ Ankarada Yol dairesine müracaatları lazımdır. Şube ıefi olarak alınacakların 
yüksek tahsil gönnüt olması lazımdır. Mühendis olanlar imtihansız alınır, diğer ta• 
!ipler ve Nafia Fen Okulu mezunları arasında imtihan yapılır • 

Kısım şefi ve ressamlık imthianına gireceklerin en aıağı tahsil §artı ortadır. Na
fia fen okulu mezunlan bu hizmetler -için imtihansız alınır. Diğerleri arasında yapı• 

lacak imtihanda san'at okulları ile Lise mezunları tercih edilir. İsleklilerin dilekçcle• 
rine aıağıda gösterilen vesaiki ve eksiksiz olarak iliıtirerek en geç 26/ 4 / 1937 tari
hine kadar doğrudan doiruya adı geçen İtlebne Müdürlüklerine ve Ankarada yol 
dairesi Reisliğine müracaat etmiı bulunmaları gerektir. Bu tarihten sonra yapılaca~ 
müracaatlar kabul edilmez. 

1. - Diploma (veya Noterlikten suret) 
2. - Hizmet vesaiki (en son ve evvelki hizmetler için) 
3. - Polis:en tasdikli iyi ahlak belgesi 

4 - Hüviyet cüzdanı (nüfustan tasdikli) 
5. - Askerlik vesikası (Askerliğini bitinni§ olmak veya alakası bulunmamak 

§arttır. 

Şube ıefi olanlardan yüksek okul mezunlarına bidayette 97, yüksek bir mektep• 
ten mezun olmakla beraber yabancı bir memleketten yüksek bir ihtisas diploması bu· 
lunanlar ı 30 lira ücretle hizmete alınır. V e tatbik olunan esaslar d airesinde terfi e

der ve ıtam görürler. 
Kısım tefi ve ressam olarak alınacaklardan yüksek tahsil görenlere 97, füe veya 

muadili meslek okulu mezunlarına 67, orta tahsil görenlere 57 lira ücret verilir. Garp 
lisanlarından birini bildiği ayrı bir imtihanda b elli olanlar bir derece daha yukarı üc
retle alınabilirler. 

Hizmetimize gireceklerin terfileri ve görecekleri otomatik zamlar idaremiz için 
tntbik olunan kanunu mahsus hükümlerine tevfikan yapılır. 

Ankarada kendilerine vazife verilenlerin alacakları mesken bedeli yuklmda gös-
terilen ücretlerden hariçtir. (853) ( 1967) 
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SUYUN KiRECİNi 
ACILIGINI ALAN 

CiHAZLARI; MUSLUÖUNUZUN, KUYU
NUZUN KİREÇLi ve ACI SUYUNU O -1 
DERECEDE TATLI SUYA CEVİRİR. 

Banyo ve •aç yıkamada, yemek, çay ve metrubatte, çama,ırda, kalorifer kazan ve borularında, berber salonlarında, mekteplerde, otel, 
haatane, 1Aboratuvarlarda1 buhar kazanları ve lnblklerde, boyahanelerde, gazoz, mUaklrat, deri fabrikalarında va alelOmum sanayld•= 

Tazyikli ve tazyiksız 
Su ile işler. 

Saatte 2SO lıtrc tufiye 
eden portatif cıhazlar 

25 T. llraaı 

V E B O L 1 D ile kireci tasfiye edilmiş su ; 
Sadece, Sıhhat, nefaset ve lktısatdır. 

Saatte 250 litreden 15,000 lltreye kadar au tasfiye •den portatif ve sabit cihazlar va teal•at. .Talep 
Uzerln• brotUrler ve mUtehassıs derhal gönderlllr. Clhezl•r1n kudreti va tasfiye ettl§I suyun evsafı 
asllye ve tabtfyeslnde bir delltlkllk yapmadılı lstanbul GUlhane ve ZUrlh hıfzıssıhha ve bakterlolojl 
enstltUlerl tarafından tev•lk edilmlftlr. 81parltler posta Ucr•tl ahnmaksızın gönderlllr. 

lavlçrede de Webbollte A. O, in TUrklye ve Şarkı Karıp veklll VEBOLiD LiMiTED 
Voyvoda caddesi 40 • 42, Galata, latanbul 

UMUMi SATIŞ YERLERİ : 

Bütün su şcbclteaiıai bnfiye 
eden sabit cıhaıd.,. 

125 liradan 
Ankara: Vehbi Koç Ticaretevi. Adana: Feyzi Dural. Kütahya: Ihsan Şerif eczanesi. Sivas: Yusuf Ün salan. 

Malatya: Mahmud Nedim ve biraderi. İstanbul: Z . S. Erim, Voyvoda 40 - 42 Galata. 
İzmir: Şifa Eczanesi ve Hakkı Türegün ve Şsı. 

Samsun: Şık Terakki Ticarethanesi. 
Aydın: Emniyet eczanesi. İnebolu: Salahaddin Çelebi. Biga: Zühtü Zeren. 

~ Anadolu, Suri ye, Irak ve ıranın başhca tehirle r lnde sallş yerlerl aranıyor. -.. 

Nasıl muvaffak Oldum ? 
Güzelliğim asri zamanın bir muc!zesile 

0
/ 0 50 nisbetinde artmıştır. 

Cildim, hemen yan Ol· 
ınnş bir halele idi. Btı
ruşmuş, solmuş ve ih· 
tiyarlanııştı. Maanın-

fıh karakterim hennz 
gençti. D,rnsı seviyor
dum, fakat hiç kimse 
beni dansa davet etmi
yordu. Bugnnnn erkek
leri, gençlıği arıyorlar. 

Nihayet bir cild 
mütehassısı ile isti -
şare ettim. Dedi ki : 
Cıldimin « Biocelı> i cil
di lerll taze tutHn kıy-
metli cevherJ • azalmıştır. 1'en, son 
zamanlarda cBiocel» i genç hayvan· 
hırda gizlenmiş cild hUceyrelerin
den istihsal çaresini bulnıağa mu -
vnffak olmuştur. 'l'ıbkı cildiııizin 
• Bioceı » i gibidir. Bu cevher· 
şimdi clldinlzi beslemek ve genç~ 
leştirmek için mntlllb nisbet daire-
sinde Toknlon kreminin terkibinde 
mevcuttur. Vakit kaybetmeden 
bunu tecrübe ettim ve resimlerde 
gürllldUğU gibi meııınuniyetbahş 
neticeler elde ettim. Sonra, hir 
nıiknatlsin çeliği cezbettJ~i gibi 
e.lde son derece yapışma hassası
nı veren husust ve kıymetli nıad-

deleri ihtiva eden yeni ve gayet 
ince bir pudra ıcullaııdım. Hemen 
hemen gaynmer'i olup sudan, yağ
murdan ve tngayyUratı havaiye· 
den kat'iyen moteessir olmadığı 
1çin banyoııuzu alırken Yeya sıcak 
b ir snlonda dans ederek lerlese
niz bi.e yUzOnllzde sabıt kalı r. Bu 
yeni pudranın şayanı hnyret ve 
orijinal renkleri vnrdır. Bu cazip 
keşif pek bUyOk ve rrınH fedakar
lıklarla 'I'okalon mücsse~esi htra-
fından temin ecUlmiştir. Ve Toka
lon pudrasına karıstırılmıştır. Her 
yerde Tokalon kr~m ve pudrasını 
arayınız . 

..-----------...... --------------------------Biıılerce Tokalon müşterisinden müessesemize mek
tup yrızflnlnrın müşahedeleri, keııdıli,:tiııden gelen ye 
kıymetli delillerdir: 

(Krem Ye puclrnlanmzı kullanmak suretile yOzUnU-
znn dl\z ve pUrUssOz hııle geldiğini gördU:ıı. Bu hal 
arkaclnşlarınım bile nazarı dıkkatlni cPlbetti. ) 

M. F. S. M . Bursa 

(Toknlon kreminin yOzdeki kabarcıklar lı;in çok 
istifadesini gördüm. Bu krem ve e~siz purlrnlumıız 
sayesinde dllzgnn ve beyaz bir cilde malik oldum.) 

Z. B. M. H. O • • • • Fat•a 
Mektupların asılları dosyalarımızda saklıdır. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler arttırma ve eksiltme 
komisyonu Riyasetinden : 

lstanbul Leyli tıp talebe yurdu talebesine ( 772 ) çift yazlık iskarpin açık eksilt
me suretile yaptırılacaktır. 

1 - Eksiltme : Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binasın· 
daki komisyonda 21/4/1937 Çarşamba günü saat (15)de yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat • bir çift iskarpin ( 440) kunııtur. 

3 - Muvakkal teminat: (254) lira (76) kuruıtur. 

4 - İsteklilerin Çemberlitaş civarında Fuatpqa türbesi karıııında Tıp taleb e 

yurdu merkezinden şartnameyi parasız olarak alabilirler. 
5 - İsteklilerin cari seneye ait Ticaret odası vesikası göstermeleri ve bu iıe ye

ter muvakkat teminal makbuz veya banka mektuplarile birlikte ve saatinden önce 
k omisyona gelmeleri. (ı817) 

T defon : 20840 

DENiZLİ 

KARAKURT Şti. 
Son sistem fabrikasının 

emsalsiz 

i R Mi K 
ve kırma 

U NL ARINI 
İstanbul, Taşçılar No 12 

A VR. Borasanotıa 
dt:posunda RAKABETSiZ 

FiA TLARLA bulabilirsiniz. .______________, 

·Pektorin · 
fek~:9rin 
Pektorin .• 

Öks~rüiünü~ ıflü var 7 
- N'7zle mi oldunuz 7 

- /Bronşite mi tutuldunuz 7 
/ 

Pektorin'den ~.~mayınız! 

Pektotin 

Pektorin _ 
. l -

.PeKtorin> 
- i. ıc.ım.ıi; is\;uauş . 

.. - ~ ~ ' • 1- .. '· • .. ~ . .... • • 
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