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seyahati Lo·ndra ehemmiyetle karşıladı 
. !Jelgradda bir tebliğ neşredildi 

iki devlet arasında 
tam bir ahenk var 

Başvekil bugün Saraybosnaya gidiyor 
Yıllgoslav gazeteleri Başvelıilimizln koyduğu çelenklerin şimdiye 
kadar konulan çelenklerin en muhteşemi olduğunu gazıgorlar 

Almanya siyasetini değiştirdi 

Rus - Alman anlaşması 
nihayet tahakkuk ediyor 
Bir İn~liz gazetesine göre Almanya 

ltalyadan yüz çevirdi 
Fransızlar da Almanyanın, ıilihlann terki için yeni 

bir teıebbüste bulunacağını ıöyliyorlar 

Almanyanı, tahdidini iltecliti ıtoa •iiltem •ilahlar hali faaliyette 

, Londra, 14 (Hususi) - Almanya, , Diğer taraftan, Hitler ile Ludendorf 
~t:~.YJ~~l.Aı!JRll' ~erıg}9.'l'}PJc ıteu·~tı-oc®ı ... 1)-ırını. ~~~v.ıuı,~_-ı .. 
setini değiŞtimıek mecburiyetinde kal- nı ortadan kaldırmış ve yenı• mutedil 
mıııtır. (Devamı 3 üncü sayfada) 

&.p~ı.n va,...ı .. M ... 1;.;n1. ,en11ı1a...;..ı. Sıhhat Vekiletinden 
Bclgrad, 14 (Huı.usi) - Türkiye zel aan'atlar ve netriyat aergitinln açı- B 1 B k • ı • ı d h 

~Yugoslavya arasında, killtür saha- ı., merasimi, bugün aaat 11 de parlak U gar a şve 1 1 izin a ma an azır 
llnda yapılması kararlaştırılan teşriki ve mutantan bir surette yapılmıttır. 

~ninilkscmereıiolanTürkııü· (DevamıSw.cti--) de yaz sonunda iliç yapmak yasak 
Vataniler aleyhinde sesler Ankaraya gelecek Müstahzar ilaç satışı artmakta, ar· nun için ~lli.~aşl.~ ecza.neler iti mür 

1 b 1 d tık eczanelerde eskisi gibi laboratuar tahzarcılıga dokmuşlerdır. 

Yu•• kse meg'"' e aş a J Sofya 1~ (Hususi) - Siyaıi ma. işleri olmamaktadır. Doktorlar için de Faka~ müstahzar ilaç bilhassa .~akiı 
hafil, TÜrkiye Batvekili ismet lnönü- müstahzar yazmak bir ilaç for~üle et- halk içın zararlı ol.m~ktadır. Çunldl 

B 
• k /l b • • J l A (De'VIMDI 3 üncü R!llyfada) mekten daha kolay gclmektedır. Bu - (Devamı 11 mcı sayfada) 

" ıze a ı ı ır ıuare azım,, 

Hatayda tahrikat yapanlann vaziyetler~ kötüleşti. Hi.mid 30000 vatandaşın omuzlarında 
Vataniler ailelerini Halebe gönderıyorlar d ,.. h •• •• •• Jd •• 

Iialep, 14 (Hususi) - H~tay?a do-1,rik etmek ve n~ayet_ ~taY,m Suriye· ebe i istirahatg"' a ına goturu u 
!aşarak Türk halkının manevıyatmı den ayrılmıyacagını ılerı surerek tah-

~ak, unsurları biribiri .ıeybine ıah <Devamı ıı inci sayfada) Cenaze alayının bir noktadan gaçişi tam 57 dakika 

"Son Posta" nm müsabakası : 4 sürüyordu. Alayda yüz çelenk ve 117 otomobil vardı 
Bu resim parçaları kimlere ait? -

.. 

'• 

... • ·~fiti{,:·· 
• '!//!li!i'ff' 

'1; ··~ 

Btıyük HAmidin cenaze alayından iki muhteıem~i-nn_·ba----------.... 
'Dün gÖ'L yaşlan arasında ~bedi is- ntin eNi önünde 1.ajlammşit.ı. Saatler 

tirahate terkedilen Büyük Himidin ce- ilerledikçe kalabalık artıyordu. Cenaze alayma ait arkadaşımız 
M d 

1 
. • . 1 . d naze alayı. memleketimizde şimdiye Evvelce mukarrer olduğu üzere ce- Naci Sadullahm intibaları ... 

o e ; 4 - şl ehGıraı·tıyAatrosu artııt erın ea ·kadar hiç lbit' san'atkAra nasip olmamış ,naze tam saat on beş.te omuzlar üze· 
. ıp rcan • [10 ncu sayfamızda] ı 

Son Posta okuyucuları arasında eğ-ı ka açtı. Bugün bu müsabakaya ait 4 bir derecede muhteşeıın o1rnuşt.ui". Da- ,rinde Maçka Palastan çıkantch. Gene 
l~nce}i ve zengin hediyeli bir müsaba· (Devamı 10 uncu sayfada) .ha erkenden binlerce halk büyük ölü- .(Devamı 11 inci sayfada) '------------



SON POSTA. Nisan _15~ 
22~S~a~yfa~============~===:-========ıı::-.----c:::c:-.....-======::;::=~~~~~;,,;;,~~============~====::::::::::::::J=::::::::::::: 

a::: ---------- r- ~ r- ' Her g Ü 0 Resimli Makale: il Kol ile çalışanlar, dimağla çalışanla~ .. il Sözün l(ısası 

Belgrad, İs;;;et lnönünü 
Karşılamıya hazırlanırken 

Yazan: Muhittin Birgen 
Bdgrad, 11 Niaau 

B elgrad, ismet ıı;önünü karşıla· 
maya hazırlanıyor. Bu sabah, 

ttfurin bütün sokakları do~aumış~ır. 
Her tarafta elektrik tesisatı dıreklerıne 
milli renkler asılmış, ara yere Türk 
renkleri, Türk alfunetleri de karıştırıl
mıştır. Türk ve Yugoslav dostlutunu 
temsil roeıı bu renkler, YugoSlavyanın 
büyük bir misafir olarak karşılamak 
istediği büyük Türk devlet adamına 
karşı Belgrad şehrinin ve Yugoslavya
nın hürmet ve muhabbetini ifade eder. 
Bu akşamdan itibaren Yugoslav· 
ya hükfuneti, ismet İnönü ile meşgul 
olacah.1.ır. Ona hürmet . ve ı_nu_ha~et 
gösterecek, onu k~ndi evınde ırmş, Tur
kiyede imiş gibi kabul edcc~ .ve Yu-
goslavyanın kalbindeki en gızlı v~ en Insanlar ç:ılış:ına !bahsinde iki sınıfa ayrılırlar. Biır Dimağ ile çalışanlar hayatı idare edmler, med~iyetı 
samimi köşeleri bile ona açacak, goste· kısmı dimağları ile çalışırlar. Diğer ık.ısını ise el, kol veya kuranlardır. El, ko!, ayak kuvveti ile çalışanlar .uı;e ha-
recek ve bu maksatla, kendisini Yu- ayak kuvveti ile çalışırlar. Her iki sınıfa mensup olan - yatı ve medeniyeti filen tatb~ ~nlerdir. ~er .ild sını-
goolavyanın muhtelif ve müh~ .. n~k- ]arın da lhayatta kendilerine mahsus ehemmiyetleri, kıy- fa mensup o tanların da yekdlğerinı !hakir gormıye hak· 
talarında gezdirecektir. İsmet .. ~onu. - metleri, mevkHeıi vardır. ll:lrı yoktur, biri olmayınca öbürü de olamazdı. 

=!u~~~;0~1işibu kadarmühımbır ..:::=( ~Ö~~~===~S~I N~D~A=1 
Dokför Arastan bahiedildiği zaman, s z A A 

iş 0 kadar mühim görünmüyor : . 
- Tevfik Rüştü Aras? O, artık bı- ~---..;:=~~=:;.....;;;;;;;;;;;;;:;.... __ .;;:;_.;;...;;;;;;...;;;;;;;;..,;;;;;....;;;._,;;;;;;-..-,~~=--------~~-, 

zim aile efradından sayılır. Biz ona bir Boyları iki buçuk * HER G"u·N e·ın FIKRA *j Diinyanın en uzun 
Yugoslav vatandaşı göziyle bile baka- 111 t kl Bıyıklı adamı 
biliriz. o bizim her şeyimizi bilir, her J.r~e reye ga aşan 
i:zimim~ haberdardır, kendisine ve iki kadın Bir Fransızdır 
Tüıikiyeye karşı olan hislerim.izi ona ô y l e is t! 
g&termeğe bile artık }iizuın kalmamış.. Baron RtçiJd yazı odasında meş-
tır; 0 , buraya gelegide, bizimle konuşa, guldü. Uşağı girdi: 
konuşa, bizim aramızda dolaşa dolaşa - Sizi bir Dük görmek istiyor. 
herşeyi öğrenmiştir. Şimdi iş, Yu'!o~ - _Gelsin. 
lavyayı, bütün kuyvetiyle ve butun Dük geldi Boçild bakmadı: 
doot'luğu ile İsmet Inönüne göstermek- - Bir sandalya alıp otunınuz. 
tedir! diyorlar. Dük hiddetlendi: 

* Hakikaten de Wyle midir? 
:Ewt, hakikaten de öyledir. Balkan· 

lann en kuvvet:re ilerliyen ve en kuv· 
vetli devleti olan Türkiyeye karşı bu
nı ..kı no'lc.. ~; ddt..bi n.ro~-rlı~t..N.P..~'21~ 
şekkülünde, ibaşta Atatürk olduğu hal
de, Tüık devlet adamlarının dürüstlük 
lerine ve samimilik!erine karşı bura
da, birçok tecrübelerle, edinilmiş olan 
fi1dT ve kanaatlerin tesiri büyüktür. 
~izim devlet adamlarımızın kanaatle
ri şudur ki bugünkü Türkiyeyi idare 
eden adamlann kuvvetleri, yüksek gö
rüş, derin anlayış ve samimi konuşuş· 
lanndadır. Onlar en güzel gören ve en 
dürüst yürüyen insanlardır. İşte bizde 
size karşı eıruıiyet ve muhabbet hisle· 
ri veren funiller buradadır.• diyorlar. 
Yugoslavyalıların bu görüşlerinde ne 
kadar isalbetli olduklarını söylemek bi· 
ze düşmez ama, aJdanmadıklanm bu
raya kaydetmemek te kabil değildir. 

Bu akşamdan itibaren, Avala rad~ 
yosu, İsmet İnönü hakkın<la muhte
lif dillerle birer konferans neşretane
ğe ba~lıyacak. Gazeteler bugünden iti
baren hep onunla meşgul oluyorlar. 
Bütün bunlar, İsmet İnönüne ve onun 
şahsında Türkiyeye karşı bu memle -
kette mevcut olan kuvvetli takdir ve 
bağlılık hislerinin ifadesidir. cTecrü
bclı adam, diyorlar; İsmet İnönü, Bal
kanların en tecrübeli ve en başarıcı 
devlet adamıdır; bizim ondan öğrene· 
cek çok şeylerimiz vardır; Bu bakım
dan o, yalnız sizin bir büyüğünüz de· 
ğil, bizim de bir büyüğümüzdür.• di
yorlar. 

İşte, Türkiye Başvekili kendisini bu 
fikirler ve bu duygularla karşılayacak 
olan bir memlekete geliyor. 

* Buraya gelmezden evvel, Küçük 
Antant toplantısı münascbetile yazmış 
olduğum son bir makalede Yugoslav
yanın harici siyaseti hakkındaki fikir
leri.mi izah ediyordum. Bugün o maka
ledeki fıkirlere ilftve edeceğim yeni bir 
şey varsa, o da, oradaki fikirleri daha 

- Beni tanımadınız galiba, 
Düküm. 

- Öyleyse iki sandalye ahp otu· 
nmuz! 

•·~~~~~~~~~~~----

Al ..,.n ... J'h~nR #a"'Yu~Lln .. 

Kızlar ııiçin 

Hep hızıl saçlı 
Nevyorkta bir mağaza sahibi gaze -

tclere şöyle bir ilan vermiş: 

«Tezgahtarlık için bir genç kız ara
nıyor. Tezgahtarın kızıl saçlı olması 
şarttır.» 

Mağaza sahibine niçin kızıl saçlı a-

Uzun sakalliiarın bir cemiyet kur .. 
dukları ve en uzun sakallının cemiye
te reis seçildiği bu devirde bir bıyıklılar 
cemiyeti de kurulursa oraya reis ol -
mıya namzed muhakkak bu adamdır. 

B!yıklan yarım metreyi geçen hu adam 
bir Fransızdır. 

Halaskar rüya 

radığını sormuşlar, şu cevabı vermiş: Peştede kocası işsiz bir kadın ~ok ak 
- Kızıl saçlılar daima güler yiizlü· süpürücü)üğü yapıyormuş. Kadının 

dürler. Çok çalışırlar. Satış kabiliyet· günün birinde bir çocuğu olmuş. Ka-
Bu kadınlar kardeştirler. Bir cam • leri fazladır. dın evvela sevinmiş, sonra da bu ço-

bazha.ncde çalışmaktadırlar. :Biri 2 Bunu öğrenen diğer mağaza salıib- cuğ- nasıl bakacağını düşünerek canı 
metre 3'2 santim boyundadır. Öteki kar leri de mağazalarına kızıl saçlı tezgah- sıkılmış. Gece uyumuş. Bir rüya gör
deşinden küçük olduğu için mütees - tarlar ararnıya başlamışlar. Az zaman· müş. Riiyasında, yakışıklı bir genç ço-
sirdir, boyu ancak 2 metre 12 santi - da haber bütün şehre yayılmış. cuğun beşiğine sokuluyor. ve; benden 

metre gelmektedir. Ağırlığı da karde· 1 I sana fayda gelecek diyormuş. Kudın 
şin garibi nerededir, bi iyor musu· 

şinden azdır. 191 kilo tutmaktadır. ertesi gün bir gazetede Kont Ciyano'· 

Çingene kime derler? 
nuz} Her mağaza kendisine lazım gel-
diği kadar kızıl saçlı tezgahtar bul • nun resmini görmüş. Ve onun bir ak· 
muş ve sarışın yahud esmer satıcılar şam evvd rüyasında gördüğü adam ol-

Macar dahiliye nezareti bütün çin- bundan şikayet etmemişler. Çünkü sa- duğunu anlamış. Hemen Kont Ciya
geneleri müteessir eden bir karar al- rı saçlı ve esmer satıcı kızlar derhal noya bir mektup yazıp rüyasını anlat
mıştır. Bu karar mucibince çingeneler, berberlere koşup saçlarını kızıla bo - mış. Bir kaç gün sonra kadını scforet· 
nüfus ~ütüğüne kaydedilecekler ve bir yatmışlar. Ve bir mağazadan sarı saçlı haneye çağırmışlar. Kendisine harçlık 
yerden diğer yere nakli mekan edemi- oldukları için çıkarıldıkları gün başka vermişler, ve çocuğu için bankaya ay· 
yecelderdir. Bu karar üzerine çingene- bir mağazaya kızıl saçlı olarak girnıek rıca para bırakılmış olduğu müjdesini 
ler Krallarının reisliği altında toplan· imkanını bulmuşlardır. Bu işde en kar- bildirmeyi de unutmamışlar. 
mışlar ve kararı protesto ederek: lı çıkanlar berberler olmuşlardır. 

«Dahiliye nezaretinin istediği şey .. • k 
çingeneliği yer yüzünden kaldırmak- Tavuk kursagı ıle kaça çılık 
tır. Bir yerde mukim nüfus kaydında Ec b' ham lta1 ya g"ırm · . ne ı es ının ya esı 

mukayyet çıngene dünyada yoktur. c:_ıd 1 ed') · t' F kat kaçak • 
N-f ·'-- d d"l .. beli' . 'k 'l'ıa ete men ı mış ır. a 

u usa Kay e ı en mazısı ı, ıstı - l ı..·· •. k t il - e g . . . cı a.r uutun on ro ere ragın n ene 
balı muayyen olan bır adam zate-n çın· 1 l h k ak I b 1 . . ta yjlya es am so m yo unu u -
gene olamaz)> demışlerdır. · d b' 

muşlardır. Polıs bunu geçen e ır te-
Aradaki mücadele devam edip gi- sadüfle öğrenmiştir. Bir otelci bir gün 

diyormuş. kestiği bir tavuğun kursağından iki 

............................................................. 
tan~ esham çıkarınca şaşırmış, vazi • 
yeti polise haber vermiştir. Tahkikat 
neticesinde kaçakcdarın bir çok esha
mı tavuk kursaklarında ltalyaya sok -
tukları anlaşılmıştır. Fakat şimdiden 
sonra ne olacağı belli değildir. halyaya' 
tavuk sokulmıyacak mı? .. Yoksa her 
tavuğun kursağını aramak imkanını 
keşifle mi uğraşacaklar. 

Hô.midin arkasından 
E. Talu--~ 

Oda gitıti .. Llyemutluğuna in~ 
getirdiğimiz şiir peygambe:~ 

e~p dahisi Abdüthak Hamid de öl~~ 
Be~ 0~un, doğduğum günden ~rı jlk 

şinasıydırn. Kulaklarımda çınla) an .. 
ad onunki oldu. Babamın dilinden d~f 
meyen, muhitinde se\·gi ile, ~~y?ı 1~ 
yadedilen bu ad, kendi kendımı b 
rneğe baş.l'adığım andan itibaren mu· 
kaddesa tım sır~ına girdi. . 

Hamid yabancı illerdeydi; biz J$iall' 
bulda bulunuyorduk. Ondan bize bef 
gelen mektup, aile meclisinde bir pe· 
yamı mukaddes gfüi huşu ile okunul"' 
du. 

Babamın çalışma odasında, yazı ına' 
sasınm üzerinde, Namık Kemalinki ve 
Sezaininki ile yanyana duran onun ~ 
resmi Yardı: Tek gözliıkiü, açık re 
erbiseli başı açık, ufak sivri sakalllı 
mü~sim fakat vakur, yanın bir rl' 
sim.. Bombayda çekilmiş ve: cKard.e' 
şim Ekrem'e» itlhafiyesile tevşih edil' 
mi.şti. Bu resmin karşısına geçer, te:oY 
sil ettiği zarafet ve nezaketten hissd 
almak için saatlerce temaşasına dalat' 
dım. 

Meşrutiyette Anayurda d"ônen ve ~ 
tık yerleşen Hamidi xakın~an tanı~4 
Hakiki asaleti tecessum ettıren seviınl 
simasına baktıkça rUhum ısınır ve heya 
canlanırdı. Ve gerek babamın, g~ 
rek rahmetli büyük dostum ve üsW 
dım Süleyman Na21ifin, ona karşı se"I' 
gi ve hayranlıklaTını o zaman izah e
derdim. 

cAibdülhak Hamid öl:dü!:• dedilel'I 
inanmadım. Sanırdım ki, sahiplerini d1 
ğer insanlann fevkine çıkaran bu tüt"' 
lü dehalar, ölümden de korur. 

Ve ağzımdan, gayri ihtiyari, Baki"' 
nin meŞhur mersiyesinin şu mısraları 
döküldü: 

cOlsun gamında :bencileyin zurü bfıı 
karar, 

Aralu gezsin ağlayarak, ebri nevbabar, 
Tutsun cihan nruci mürgan suphudeııı 
Güller yolunsun, filıü figan eylesin 

hczar.• 
. .............................................. . 

Deryalar etse alemi çeşıni güherf cşa:P 
Gelmez vücuda onculeyin dürrü şfıhvaı 

Evet, Afbdülhak Hfunid için In€rsiyG 
söylemek, ancak Baki gibi bi:r dahi Sfl" 
lefin harcıdır. 

Ma'kıber şairi, nihayet bizzat makbe" 
re intikal etti. O yattıkça onu yetişt~ 
ren Türk milleti payed'ar olsun. 

F.~ 
~~-----------···----~-------
Biliyor musunuz ? 

1 - İl!k defa alarak Viyana hangi 05" 
mantı hükümdarı tarafından, kaç yıl 
evvel muhaSCH"a edi.l!miştir? 

2 - Türkiyede beynelmilel takvftn 
ve saat hangi tarihte kabul edilıni.şt.ırı 

3 - Büyıük Tl.irlk hükümdarı CengiS 
hanl!ffi yılda Hakan olmuş ve hangi yıX"' 
da cHallmnlar Hakanı• mfinasına gelen 
Cenıgiz ismini al!mıştır ve hangi yır.da 
ölmüştür?. 

(Cevaplan yann), 

* (Dünkü suallerin cevaplan) 
ı - Viktar Hügo 83 yaşında öbniŞ" 

tür. 

2 - Tarihte Dilen Buldak MoğoJw 
ta:nrla Selenga ırmağı kenarında bir 
mevlmdir ki, CengiZ Han burada doğıo 
muştur. 

3 - Cengiz Hanın babasının adl 
Yesuga Bahadur, anasının adı Ulum 
igadl!I'. 

i S T E R İN AN M A ! 
1
1 }j;~·"d~/~·i"ki~··"d~-g~;~~··"k~"d:; 

kuvvetli .bir surette teyit etmekten iba ,---------------------------------------------

rettir. Buraya geldiğim günden beri İ S T E R İ N A N 
yaptığım fikir teatileri arasında şunu 
gözdüm ki Yugoslavya, Smbistanın 
bayata yeniden doğduğu günden bu 
dakikaya kadar ilk defa olarak, kendi
si için milli bir harici siyaset yapma 
imkAnJarını görmüş ve yapmaya giriş
miştir. Bu fikirleri, burada herkesin ağ 
zında, kendi elimle kOymuş gibi, bulu

«Bir köy öğretmeni akşam üzeri mektep tatilinden cyetinde hakırn huzurundadırlar.• KTavero adında bir İtalyan kadın yirmi 
csonra köyün kahvesine gitmişti, köylülerle hasbıhal Bu h.kayeyı bize garbi Anadolunun bir şehrinde otu- yaşında evlenmi§ ve otuz yaşında on ço • 
«edecekti, de"".ken nahiye müdürü 'çeri girdi, köylüler ran bir arkadaşımız anlattı. Kendisi mübaUığadan kaçar cuk sahibi olmuştur. Bu kadın her doğu. • 
cayağa kDlktılal". Fakat öğretmen oturduğu yerden se- ' ruşta iki çocuk birden doğurmaktadır. lkısl 
elam vermekfe iktifa etti. Nahiye müdürünün canı sı· haberi iyi iştir ve iyi yazar, bununla beraber biz bu me- kız, sekizi erkek olan çocukların hepd 
ckılınışu, öğretlnen ile aralannda §'icfdeili bir münakaşa selede bir yanlışlık olacağına hükmettıik ve inanmadık. sağdır. Ve analanna babalarına bakmakta .. 
«geçti Şimct her ilcisi de müddei ve müdtleaaey.h vazi- Fa.kat ey okuyucu sen: dırlar. Bu söz tuhaf gelecek ama doğruduıı. 

İS TER 1N AN · IS TER iN ANMA 1 Çünkü belediye on çocuk doğuran kadına 
ve Ol'ıın kocasına. iyi bir maa~ bağlamaı " 

yorum. Onlar ilave ediyorlar: 
•- YuP.'oslavya böyle bir siyaset ta

(Devamı 8 inci sayfada) "--------------------------------------------.....1 trr. 

l 
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İspanyada Bilbao işi Avam 
Kamarasında fırtına kopardı 

Madrid etrafında dört gündenberi kanlı boğuşma devam 
etmektedir. Cunıhuriyetçiler iler.liyorlar 

Londra, 14 (Hususi) - Bilbao lima·ı şibald Sinkler ve başkaları söz almış-ı Cum1ıuriyet~Ierin muvaffakıyetleri 
::ıa ~rpi1 döküleceğine dair, İspanyol tır. HükCırnet namına nazır Sir Con Si- Madrit, 14 (AA) - Escuiral cephe 

1 ı~rı b~n evv:el ihtarda bulunmuş mon .. cevıap ve.ıımiŞtir. . • si.nd~. kuvvetli bir topçu ateşi~den son 
ardı. İngiliz bahrıyesi de bundan do· Munakaşafru- çok hareretli olmuş ve ra hucuma geçen cumhunyetçıler, Las 

bcak olan muhtemel tehlikeleri önle- heticede hükfunetin kararı tasvip edii· Navas istikametinde sekiz kilometre 
tnek üzere, İngiliz ticaret gemlierine miştir. .. ilerlemişlerdir. Bu mıntakada ikinci 
Bılbao limanına uğramamalarını ve asi Madrit , 14 - Manzanares ile Uni - bir müdafaa hatları olm.ıyan as'iler, çok 
harp gemileri tarafından çev:rilmeme· \'ersite mahallesi etrafında yapılan mu az mukavemet göstermiş ve Atalaya -
1 rı Ç n sahil sularına girmemelerini harebe, bazı mıntaka1arda büyük har- ya doğru inkişafa öaşlıyan cumhul"i· 
~rn rn etmişti. Hükümetin bu hareke- bi andırmıştır. Yağmur sularının tera yet.çiler düşmanın düm<larının infisa -
t ni, tıcaretin serbcs'tisini muhafaza hu küın etmiş okluğu !birçok geniş çukur hından astifade ederek La Navas istas
&usunda gösteriren bir aciz mahiyetin· lar görülmektedir. En ufak delikler, yonuna kadar gelmişlerdir. 
de telakikı eden muhalif mebuslar, A • ellerinde kumöaralar bulunan kimse· Bir kasaba zaptedildi 
vaın Kamarasının bugünkü toplantı - le.re melce teşkil etımektedir. Asilerin Barcelona, 14 - Hükumet kuvvetle-
sında şiddefü tenkitlerde bulunmuşlar tankları gönüllüler tarafından atılan ri, Saragosse'un cenubunda kfün Tesos 
\·e bahriyenin bu tamimini Franikoya dinam'it paketlerile karşıla~tır. Top adındaki çok ehemmiyetli bir kasabayı 
Ylapılan lbir müzaheret mahiyetinde çu1arın mama ateşi, çok isabetlidr. Bu işgal etmişler ve bu suretle cumhur-i· 
bulın~Iardır. boğuşma, dört günden be!"i devam etti yet.çi1erin Blechit.e mmtakasındaki faa 

Muhaliflerden Atli, Loyd Corc, Ar· ği halde mevziler ıasla değişmemiştir. liyet mıntakalarını genişletmiş'lerdir. 
~ 

Balkan Antantı her 
zamandan daha kuvvetli 

Yunan Başvekili yeni bir nutkunda Balkan 
Antantının kuvvetinden bahsetti 

Atin, 14 A\ina Ajansı bildiriyor: 
Ba~y,ek.H1 dün Pirede ticaret ve sanayi 
odası tarafından verilen ziyafette söy· 
lediğt nutukıta, Balkan Antantından da 
bahsetmiş ve bu An'tantın son şubatta 
Atinada yaptığı konferanstan her za • 
ltr.ı.nd.ın daha kuvvetli çıktığını, Bal • 

Alnıanya siyasetini 
Değiştirdi 

ka.zılaM kuvvetli bir barış müessesesi 
ve Avruparun da en sağlam kovalis -
yanlarından biTi okluğunu kaydederek 
demiştir ki: 

cYunan.iStan siyasetinin ana prensi· 
pi, Balk.an müttefikleriyle tesanüt ve 
barışın müdafaası olmuş ve daima öy
le olacaldır. 

Bulgar Başvekili de 
Yaz sonunda 
Ankaraya gelecek (Baştarafı 1 inci sayfada) 

bir vaziyet meydana getinnıştir. (Baştarafı ı inci sayfada) 
Bu jeni vaziyeti tahlil eden Star ga nün Belgradı ziyaretini ve hu müna • 

zetesin 'n siyasi muhabiri şöyle yazı - sebetle cereyan eden müzakereleri de· 
l~ : rin bir alaka ile takib etmektedir. 

Londrada sanıldığına göre Bay Hit· Askeri klübde iki Başvekil arasında 
ler tarnfından harici siyasette yapıl -

teati edilen nutukları tefsir eden siyasi 
rnası duşünülen değişiklikler, Alman· müııahitler, İsmet lnönünün: 
Ya i e komşuları arasında iş birliğini T 

çnk ko aylaştıracaktır. «- Balkan Antantı tam bir inkişaf 
Daha evvelce de blldirdiğimiz v·eç- halil""Jedir.» 

h le Alman generalleri, Sovyet gene· Sözleri üzerinde durarak, hunun 
taller· ile iki memleket arasında bir it· Bulgaristana. yapılan bir ima olduğu
t fak ıhtimallıerini müzakere etmişler- nu ehemmiyetle tebarüz ettirmekte ve 
dır. Son zamanlarda İtahanm askerl Sofya hükumetinin de Balkan Antan
kudret hakkındaki fikri ~ühim suret tına iştiraki ihtimallerinden bahset -
te de· en Bay Hitler, Alman general· mektedirler. 
ler'nın düşüncelerini fakihe daha ziya· H"'k"' t T·· k' Ba k·1· · 
d.o. t 1 .. .. ktedi B H't u ume ' ur ıyc şve ı ının av· "" mu emayı gorunme · r. ay ı • d . . b . w. 

leı· k k nd 'dd tı· So t 1 uı. etını ve u sırada Sofyada geçırecegı , pe ya ı a şı e ı vye a e,.... 
4 5 

. . 
dan pıopaaandalara lir nıhayet vere· • saatı sabırsızlıkla beklemektedır. 
cekrr. 

0 

B. Köse lvanof, dün, Yugoslavya -
Diğer ta'l"aftan, Sovyet zumamdarla· nın Sofya elçisini de kabul ederek, bir 

tının da ayni tarzda 'bir siyasete tevcc saat kadar görüşmüştür. 
cuh etmekte oldukları sanılmaktadır. Diğer- taraftan, Bulgar yüksek aske· 

İyi haber alan mahafild.e ihtimal ve· ri şurası da yarın i~ttimaa davet edil -
rlldiğ ne göre, Bay Von Ribben~rop miştir. Büyük bir ehemmiyet atfedilen 
Berrne çağınlacak ve Londraya gön· bu jçtimada Bulgaristanın muhtemel 
der lmesine se'bep teşkil eden Garp · ... hh ~. ı ı · · 
P kıt h 1 ak .. S ti B' sıyası lc.;a ut er a tına gırmesı mese -
a mı azır am uzere ovye er ır le · d . . . . 

!im il sulh ed'l k sın en mutevellıt vazıyetın tetkık e-
o• e yapmaya memur ı ece .ı:l v. 

tir. 01 ecegı tahmin olunmaktadır. 

Almanya silihlann cterkini Bulgv Batvekili de Anbraya 
isteyecekmiş gelecek 

Paris, 14 - Oeuvre gazetesinde Mme Sofya, 14 (Hususi) - Jyi haber a· 
Tabouis, diyor ki: lan mahafilde söylendiğine göre, Tür· 

«Almanya, si.lfilllanma yarışında İn· kiye Başvekilinin Sofyayı ziyaretini 
~iltereye mağlup olmuş olduğunu ve mii,tcakıb, yaz mcvsjminıin sonuna 
lngılterenin manevi sahada bütün Av· doğru B. Köse lvanof da resmen An
l'Upavı kendisine karşı bir araya getir· karayı ziyaret edecektir. 
rniş bulunduğunu anlamaktadır. B. Köse lvanof'un, bu arzusunu 

Bu sebel>e ıbinaen Almanyanın1 mü· bizzat İsmet lnönüne :ihsas ettiği söy· 
tekab l yet şartile, s lfıbların tahdidini lenmektedir. 
~e hatta terkini tek~if ebnesine in· 'krı~ go··~ti~u~ir: 
t uı.r k . d I 'lt · d 'li <i"""' eme ıcap e er. ngı eremn o· Gazeteciler Almanyanm Sovyet Rus 
~unm n1?" teslıhini dur~~rmağı ka • yayı Awupa 

1

an1aşmasından hariçte bı 
e muhtemel degıldır.ıt rakmakta devam edip etmedigini sor-

Şahtın ıniihim sözleri muşl!ardır. Şaht cevaben demiştır ki: 
el, 14 (A.A.> - Alınan ekono «Asla: SoV)et Rusya ile mühim tica 

rn nı Schacht Avrupanm ekono - retinıiz vardı:r. Bu ticaretin artacağını 
nıı u ti: tesvıyesi hakkında gazeteci da ümit ediyorum.• 

Cenup 
Vilô.geflerimizde 
Emniyet 

Ankara, 1 l (Hususi) - ~mıh vi· 
layetlerimizdeki emniyet, jandarma ve 
gümrük muhafaza teşkilatlarının tak· 
viyesini temin etmek üzere hazırla • 
nan kanun projesi Başvekalete veril • 
miştir. 

Amerikada iki 
zenci yakılarak 

linç edildi 
Granada - Amerika· 14 (A.A.) -

Yüz kişiden mürekkeb bir halk kütle· 
si, beyaz bir tüccarı öldürdükleri için 
tevkif edilen iki zenciyi linç etmişler -
dir. Halk, mevkufları yakalıyamk di
rekler~ bağladıktan sonra önlerine o· 
dunları yığarak zencileri yakmışlar -
dır. 

Yugoslav 
üniversitelerinde 

Zağrep'te talebe arasında 
çarpışmalar oldu 

Belgrad 14 (A.A.) - Üniversite -
!erde galeyan devam etmektedir. 

Hiubliana'da talebeler grev ilan et
mişlerdir. Zagreb'de faşist aleyhtarı ve 
nasyonalist Hırvat talebeler arasında 
şiddetli bir çarpışma olmuştur. Ağır ·ve 
hafif olmak üzere 6 talebe yaralanmış
tır. 

Bulgaristanın 
Landuru'su ·asıldı 
Sofya, 4 (A.A.) - Bulgaristan'ın 

Landurus'u ismi verilen katil Kırch 
Veno, bu sabah Sofya hapishanesinde 
idam edilmiştir. 17 sene evvel, ika et· 
tiği bir çok cinayetlerden dolayı mü -
ebbed hapis cezasına mabkum t>dilen 
katil, bir kaç ayevvel affedilerek ser· 
best bırakılmıştı. 

Hapisten çıkar çıkmaz, iki ihtiyarı 
öldüren Veno, tekrar idama mahkum 
edilmiştir. 

Gençlik Teşhillitı 
Ankara, 14 (Hususi) - Gençlik 

Teşkilatı hakkında alakadarlar tara -
fından hazırlanan rapor ilgili makama 
verilmiştir. 

Sovyet Sefiri Ankarada 
Ankara, 14 (Hususi) - Bir kaç ay· 

danberi mezunen memleketinde hu -
lunan Rus sefiri Karahan bugün gel • 
miştir. 

• Sayfa 3 

Belgradda bir tebliğ neşredildi 

iki devlet arasınd 
tam bir ahenk v r 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Saltanat naibi Prenı Pol, niyabet 
meclisi azaları, Türkiye Başvekili is
met Jnönü, Rüştü Aras, B. Stoyadino
viç, Türkiye elçisi Ali Haydar Aktay, 
nazırlar, meclis reisi, ecnebi elçiler, 
yüksek hükumet erkanı ve bir çok ga
zeteciler bu merasimde hazır buiun • 
muşlardır. 

Sergiyi açan Yugoslav kültür baka
nı Dr. Dobıivaya Stoyçeviç söylediği 
nutukta Türkiyenin gayet kısa bir za
manda mücadeleci enerjisini, birinci 
sınıf bir modern ve kültür milletine 
yaraşan kurucu bir azim ve kabiliyete 
tah~il etmiş olduğunu kaydetmiş ve: 

«Bu değişiklikte Türk devletinin 
büyük şefi Kamal Atatürk'ün sihirkar 
kudretini ıgörüyoruz» demiştir. 

Türkiye elçisi Ali Haydar Aktay, 
kültür bakanının bu sözlerine cevaben 
teşekkür beyan etmiş ve sergiyi hima
yesi altında bulunduran naib Prens 
Pol' a saygı ve şükran hislerini iblağ 
etmiştir. 

Merasimden sonra General ismet J. 
nönü, Rüştü Aras ve maiyetleri, bera· 
berlerinde Stoyadinoviç, harbiye nazırı 
General Mariç ve diğer yüksek askeri 
erkan da olduğu halde Belgradın ya· 
kınında bulunan Zemun tayyare mey 
danına gitmişlerdir. 

Zemunda1 askeri havacılığa ait tek · 
nik tesisatı gezilmiş ve tayyareoilerin 
havada yaptıkları ekrobatık oyunlar 
biiyük bir alaka ile takip edilmiştir. 

Türkiye Hariciye Vekili Rüştü Aras 
ile Stoyadinoviç ve maiyetleri Treje· 
vo ve Krokacevaç adalarına gitmişler
dir. 
Yarın İsmet İnönü, Aras ve Stoyadi 

noviç, Saray Bosnaya v~ oradan da Yu 
guslavya sahiller'ne gideceklerdir. 

Bu ziyaret münasebetilc gerek Saray 
Bosnada ve gerekse diğer ehırlerde 
mumta T-.ürk -ımi.,afirfor,ini kllbul için 
biivük hazırbklar yapılmaktadır. 

Başvekilin, 19 Nisan akşamı Belgrat 
tan a) nlacağı tahmin olunmaktadır. 

Dün gece, Türk sefaretinde verilen 
ziyafet ve y<4pılan resmi kabulden bah 
soocn gazeteler, ziyafetin çok parlak 
v~ samimi bir hava içinde geçtiğ"ni yaz 
maktadırlar. 

Kral Aleksandnn mezanna konan 
çelenkler 

Bundan başka, Türkiye Basvekili ta
rafından KTal Aleksandrm makberesi 
ne ve Avaladaki meçıhul asker abide· 
sine konan çelenkler hakkında, ayni ga 
ret.eler .şöyle yazıyor: 

- İ.smet İnönü, gerek müteveffa kra 
lın, gerekse meçhul asker abidesiue 
koyduğu çelenk, şimdiye kadar bu abi 
delere künan yüzlerce çelenk Arasında 
en güzel ve en muhteşernidir.» 

Taymisin mühim bir makalesi 
Londra, 14 (Hususi) - General İs· 

met İnönünün ve Rüştü Arasın Bel • 
grat seyahatini mevzuubabsedcn Timee 
gazetesi, bu sayahatin mutat bir ziyaret 
ten p.ek daha fnzla mühim olduğunu 

yazmaktadır. Zira, son zamanlarda Bnl 
kan memleketlerinde siyasi faaliyet art 
mıştır. 

Belgratta cereyan eden müzakerele
rin neticesinde, şüphe yok ki. Balk n 
Antantı ve bilhassa Tüı k - Yu \' 
münaseıbatı daha kuvvetlenecektır. 

Resmi tebliğ 
Belgrad, 1 4 ( A.A.) - Bugün aşa~ ı -

daki tebliğ ne.şredilm"ştır: 
Türkiye Başvekili Ekselans İsmet İn 

önü ile Hariciye Vekili Ekselans Ru~ 
tü Arasın Bclgradı ziyare lerı, Tü k 
devlet adam1arile Yugoslavya BaşveJ...-i 
li ve Hariciye Nazırı Dr. Mılan Stoya 
dinoviç arasında noktaı nazar tears· -
ne ves"le olmuştur. 

Üç de."let adamı konuşmaları esna -
sında, ıki devletin müşterrk menf at
leri.nin tam ahenk içinde bulunduğu -
nu \•e bu konuşmala a mevzu olan bü 
tün meselelerde tam bır noktai nazar 
mutabakatının mıevcut olduğunu bir ke 
re daha müşahede etmişlerdir. 

Üç devlet adamı, ıki devletin imza 
elmiş bulundukları paktlardan doğan 
beynelmilel taahhütlerinin durumunu 
ve keza ahar devletlerle gerek evvel 
ce, gerek son zamanlards girıştikleri 
h~usi taahhütlrj tet.kik etm slerdir. 

Uç devlet adamı, bütün bu taahhüt
ler:n, iki devlet harici siyasetinin Bal 
kan Antantı çerçevesi dahilınde ve Mıl 
!etler Cemiyeti paktına uygun olarak 
takip eyledıği hedeflere tamarnile mu 
tabık olduğunu görmekle bahtiyar ol· 
muşlar ve bu teşriki mesainin kendi 
memlekı~tıeinin menafiine uygun oldu 
ğu kad.ır umumi surhün menafiine de 
de en ıiiyade hizmet et.tiğini müşahe
de eylemişlerdir. 

13 yaşında bir 
Çocuk anasını 
Yaraladı 
İzmır, 14 (Hususi muhabirimiz -

den> - Bugün burada Tuhaflyecıler 
çarşısında bir aile faciası olmuş, 1 3 
yaşında Kemal isminde bir çocuk öz 
anası Hediyeyi tabanca kurşunlarile a· 
ğır surette yaralamıştır. 

Deriıal yakalanan küçük katil, kara· 
kola götürüldükten sonra sa) anı hay • 
ret bir soğukkanlılıkla şu ifadeyi ver· 
miş1.ir: 

- Anam Hediye bir müddet evvel 
ba:'bamı bırakıp kaçtı ve başka bir er· 
keğe metres oldu. Beni doğuran ana
mın bu ağır hareketini uzun mi.'ddet 
yüreğim parçalanarak takip ettim. A • 
namın hareketlerini çok kötü buluyor 
dum. 

Nihayet bu akşam ona Tuhafiveci· 
ler çarşısında rastladım. Bırtlen bire 
gözlerim döndü. Tabancamı çekt"m ve 
üzerine ateş ettim.• 

Küçük katil bu üadeyi verdıkten 
sonra artık iradesine hakim olamamış, 
elleri ile yüzünü kapayarak hıçkıra hıf 
kıra ağlamağa başlamıştır. 
Yarası ağır olan ana derhal hasta 

hane) e kaldırılmıştır. 

Bir eksik 
İnkıl.8.bın malı olan Türk gençliğini daya iyi yetiştirmek için alfıkadar 

makamlar bir rapor hazırlamışlar. Bu raporun gazetelerde çıkan hülasası 
şudur: 

1 - Beden terbiyesi ve spor. 2 -Askerlik. 3 -Ahlak ve yurd bilgisl 
Bu üç ana noktadan her birinin ayrı ayrı kıymetleri inkar edılemez. 

Yarının çetin mücadele hayatına göğüs gerecek neslin bedeni ve ahlfild 
mukavemet kabiliyetini arttırmak pek doğrudur. Fakat bana öyle geli)or 
ki bu üç maddeye bir dördüncüsünü ilave ebnek meaburiyetindeyız. Bu 
da cemiyet terbıyesid'ir. Türk gen cinin zekAsıru ve adalesini işletmek için 
gösterdiğimiz titizliği onun aile, cemiyet ve ve sokak terbiyesini incelt
mek iiç nde göstermek lazımdı.r. 

Kuvvetli olmak için sert adale, keskin zeka kMi gibi görünür. Fakat 
in an otomatik bir makineden ziyade sosyal bir uzvıyettir. İçınde yaşa· 
d ğı cemiyetin elastiki nizamına uymağa mecburdur. Bunun 1çın muh ti~ 
nın terb"ye ve ahiak seviyesine hürmet cdecektır. Bugunun msanı ıçm 
nranacak vasıflardan biri kuvve 1i olmaksa bıri de o kuvveti ıradesıne ve 
terbiyesine göre tanzim edecek ka biliyclte centilmen olmaktır. 

Aıle terbiyesi, cemiyet terbıyesi ve sokak terbiyes olmıyan b"r ın anın 
kuV\ eti hantal bir kuvvet olduğu g'bi bu kuvvetteki ınsanın zekası da 
mu ır ve hatta tehlikeli bir zeka çlur. 

Bunun için yeni nesli yetiştırme programına cemiyet terb"y(>Sini de la 
ve etmelıyiz ki, yarının genç Türkü kuvvetli, zeki ve ccntılmen ol un. 

Bürhan Cahit 



Boiaziçinden bir görün&, 

Şirketi Hayrİ.lfe mayısın birinden i· dır. Şirket, müşterek biletlerin yaz ta· 
tibaren tatbik edeceği Boğaziçi tarife- rifesinin başlangıç tarihine kadar ha -
sini hazırlamıştır. İlkbahar tarifesinde zırla.mak üzere çalışmaktadır. 
ufak tefdk bazı tadilat yapılmışsa da Boğaziçi yolcuları için tenzilatlı 
asıl büyük değişiklikler yaz tarifesine karnelerin tatbikına evvelki günden 
alıkonmuştur. itibaren başlanmıştır. Bu tenzilata gö-

Şirketi Hayriye, Boğazdan fstanbu- re evvelce Yeniköye ayda 1 O buçuk li· 
lun muhtelif semtlerine gidecek halka ra gibi bir ücretle gidip gelenler, bir 
kolaylık olmak üzere müşterek biletler kar karne alarak iki ayda 1 :i lira 60 
yaptıracaktır. Mesela Boğazın her han kuruş ile gidip gelebileceklerdir. 
gi bir iskelesinden binecek yolcu ala - Akayın ilkbahar tarifesi 
cağı tek biletle Köprüye çıktıktan son· Akay, ilkbahar tarifesinin tatbikına 
ra Akay vapuruna binerek Kadıköyü- nisanın 23 ünden itibaren geçilecek -
ne kadar a-idebi1ecektir. Bu hususta tir. Bu seneki ilkbahar tarifesi geçen 
Şirketi Hayriye ~etkikler yapmakta - yılın aynidir. 

Poliste: 
Eroincilerle mücadele 

tiddetlendirildi 

Emniyet Direktörlüğü eroin ticare
tile meşgul olan ve bu beyaz zehirle 
gençliği zehirliycn sabıkalıları çok sı
kı takibe tabi tutmuştur. Bütün kaza 

ve nahiye merkezleri bu gibi şahı,ları 
oturdukları kahvelerde, evlerinde dai
mi bir kontrol altında bulundurmak • 
tadırlar. 

Dün de bazı sabıkalılar yakalanmış
tır: Beyoğlunda eroinci Cemalin ortağı 
Muzaffer isminde bir adam yakalan -
mış üzerinde bir mikdar eroin zuhur 
etmiştir. Kumkapıda oturan sabıkalı 
parmaksız Azizin evi memurlar tara· 
fından basılmış, iki kilo kadar esrar 
bulunmuştur. Polis suç delillerile bera· 
her Azizi yakalamış ve tahkikata baş· 
lamıştır. 

Şehir işleri: 

Tak.si otomobillerine haciz 

konuluyor 

Belediye plika paralarından borçlu 
olup da bu borçlarını ödememiş olan 
otomobilleri ha.czetmeğe karar ver -
miştic. Belediyenin bu husuı;ta v~rmiııı 

olduğu 10 günlük son mühlet dün bit
miş ve borçlu otomobiller yakalanıp 
işden menedilmeğe başlanılmıştır. 

Bu karar bütün otomobilcileri telaşa 
düşürmüştür. Çünkü piyasada çalışan 
taksiler içinde borçsuz olan hemen yok 
gibidir. Şoförler bu borçları taksıt!ete 
bağlanmasını istemişlerse de belediye 
bu teklifi kabul etmemiştir. Şoförleı 
tekrar belediyeye müracaat e<lerek 
borçlarının ödenmesi için kendilerine 
bir kolaylık gösterilmesini istiyecek -
lerdir. Fakat belediyenin bu teklifi ka
bul edip etmiyeceği meşkuktür. 

Evveli gün yakalanan 8 eroinci ile 
beraber şimdiye kadar yakalanan ero
inciler 10 u bulmaktadır. Suçlular der
hal İhtisas mahkemesine sevkedile 
eeklerdir. 

Yeni Tramvay tecrübe ediliyor 

Tramvay Şirketinin tadilen yaptır
mış olduğu üçüncü büyük tramvay a

- rabasının yollarda tecrübesine dün baş
lanmıştır. Tecrübeler, iyi netice verdi -

Bir hırsızın izi bulundu 
ğinden araba yolcu taşıyacaktır. 

Son günlerde Balıkpazarı, Tophane, Kültür işleri: 
Kurtuluş, Beşiktaş semtlerinde muh • ---
telif dükkan ve mağazalar soyulmu~. Ekalliyet mekteplerinin Türkçe 
bunların fail:i bir türlü yakalanamamış- muavinlikleri 

tı. Yapılan sıkı araştırmalar neticesin- Ecnebi ve ekalliyet mektebleri ida -
de bu hırsızlıkların hepsinin meşhur sa rele:-inin birer türkce müdür müavini 
bıkalı İsmail Hakkı tarafından yapıldı- tayin etmeleri için verilen mühlet bit
ğı tahakkuk etmi\i ve polis İsmail Hak- mistir. Mekteblerden bir çoğu muavin. 
kının izini bulmuştur. Sabıkalı hırsız lerini inha etmişlerdir. Fakat bir kı -
yakalanmak üzeredir. sım mektebler heni.iz maarife cevab 

İki çocuk duvardan düıtü vermemişlerdir. Bunların türkce mua-

Hamalbaşı caddesinde 4 numaralı vinlerini kültür direktörlüğü tayın e • 
Evkaf apartımanın i1 inci katında otu- decektir. 

ran Perde oğlu Karbis apartıman du- Giimrük işleri: 

Yalnız lstanbulda iki 
kalemde 700 bin lira 
fazla vergi toplandı 

tarafından nefis bir surette yaratılan 

KR AL EGLE i OR 
AŞK 
ÇOK 

Fraı· sızca sözıu ve orijinal şarkılı 
G Ü Z E L L i K - . M U S 1 K İ filmi 
EGLENCELİ BİR MEVZU 

Aynca programa ilQve olarak ; BüyUk Şair Abdülhak Haınid'in. cenaze 
merasimi. bütUn tafsiiAtile, Paramounut dll nya haberlerı 

Bu yıl geçen yıllara nazaran kazanç, 
muamele, buğday koruma, bina vergi· 
lerinin tahsilatında bariz bir çoğalma 
vardır. Bu cümleden olmak üzere mu
amele vergisinde geçen senelere naza- ~ 
ran 500 bin liraya yakın bir fazla, buğ
day koruma vergisinde 200 bin lira -

ve 2 kısımlık R E N:K L 1 K O M E D 1 
Numaralı koltukların evvelden aldırıl!flası. Telefon: 40868 

•• 
• u ER SiNEMASI 4m_, 
Dnn akşamdan beri ( Mişel Strogof) dan daha a!Akubahş 

CASUS PE Ç s· ya yakın bir tezayüd göze çarpmakta -
dır. Bu hadiseyi alakadar merciler bir 
taraftan ekonomik buhranın te\lirleri -
nin azalmasına ve iktısadi inki~afa, di-
ğer taraftan da maliye sistemlerimizin 1 

geçen senelere nisbetle islahına atfet
mektedirler. 

Nüfus cüzdanı 
ticareti de 

yapıyorlarmış 
15 kuruş beael mukabilinde nüfus 

dairelerinde halka verilmekte olan nü
fus hüviyet cüzdanları kıymetli ev -
raktan madud olduğu ve devlete vari
dat getirdiği için nüfus dairelerine 
makbuz mukabilinde tevzi edilmekte
dir. 

Son zamanlarda bazı kimselerin her 
nasılsa bu cüzdanları satın alarak ka
nuni fiatından daha üstün bir ücretle 
sattıkları anlaşılmış ve buna mani ol -
mak için Maliye Bakanlığı sıkı ted -
birler almıştır. Bu meyanda keyfiyet 
bütün defterdarlıklara tamim olunmuş 
ve nüfus cüzdanlarının yalnız nüfus 
memurluklarına verilmesi bildirilmiş -
tir. 

Üniversitede: 

İbni Sina ihtifaline ecnebi 
üniversiteler de iştirak edecekler 

Büyük Türk filozofu lbni Sina için 
yapılması kararlaştırılan ihtifal ile 
meşgul olan edebiyat fakültesi Türk 
tarihi profesörlerinden Şemseddin 
Türk Tarih Kurumu namına İcab eden 
makamlarla temaslarda bulunmakta -
dır. Avrupanın muhtelif Üniversitele
ri de ihtifale iştirak etmek için müra -
caatta bulunmuşlardır. Bu meyanda 
Ven edik Üniversitesi profesörleri ha
ziran nihayetinde yapılacak olan ihtifal 
hakkında tafsilat istemişlerdir. 

Üniversite imtihan günleri 

Edebiyat Fakültesi mezuniyet imti
hanlarının günleri kararlaştırılmıştır. 
İmtihanlar 1 haziranda başlıyacak 1 '3 
haizran çarşamba günü bitecektir. 

Hukuk Fakültesi Lisans imtihanları 
da 28 mayısta başlıyacak, 30 haziıan
da hitam bulacaktır. 

"FEŞEKKÜR 

DE 
Fransızca sözlll t'ıJmini bnvnk muvarfakiyetle göstermektedir. Da, rollerde: 
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Bir zabitin kahrmııaıılığı... Kübalı lıir elli berin fedakı\rlığı... I 
a ff1i!M... Afk... ihtiras... Zafer... ~CI----· 

Deniz işleri: 
Cehelüttarıkta asilerin soyduğu 

gemi geliyor 

Yunan bandıralı T ermaikos vapu· 
ru Anversten Türkiyeye gelirken Ce
belüttarık boğazını geçtiği sırada asi 
torpidolar tarafından tevkif edilmiştir. 
İçinde Türkiyeye ait bir çok emtia bu
lunan Yunan gemisi asi mıntaka li
manlarından birinde bir hafta alıko

nulduktan sonra salıverilm~~tir. Ter· 
maikos vapurunda şehrimize getiril
mek üzere bulunan 254 fıçı benzol a
siler tarafından gasr- edilmiştir. T eca
vüze uğrayan gemi bir kaç gün sonra 
İstanbulda olacaktır. 

Karadenizde görülen mayınlar 
bulunamıyor 

Son günlerde Karadeniz.in muhte
lif yerlerinde görülen mayınlardan hiç 
biri imha olunamamıştır. Deniz Tica
ret Müdürlüğü Mayn müfrezeleri ev· 
velki gün Karadeniz boğazı açıkların· 
da görülen serseri mayn 'ı aramakla 
meşguldür. 

Mayn'ın izi tamamen kaybolmuş
tur. Bu mayn'ın suların cereyanına 

kapılarak yerini değiştirdiği anlaşıl
maktadır. 

Limanda asri hamallık 
Liman İdaresi yolcu salonlarında 

yolcuların hamallarla pazarlık etmele
rini ve paraya hamalların ellerine ver
meleri usulünü kaldırmıştır. Yolcular, 
salona çıktıkları vakit eşyalarını doğ
ruca hamallara teslim etmektedirler. 
Hamalların kasketlerine, liman vezne 
numaralarına göre numara konmuş -
tur. Yolcular, bu numarayı almakta -
dırlar. Hamallar da kaç numaralı vez
neye mensub iseler eşyayı oraya gö -
türmektedir. Burada gümrük muame
lesi yapıldıktan sonra yolcular, hamal 
parasını da makbuz mukabilinde liman 
veznesine vermektedirler. HamaJ pa
rası için tarife yapılmıştır. Hamallar, 
eşyayı salon haricine kadar çıkarmak
tadır. 

Tapu işleri: 
Zonguldak ve Kocaeli tapu teşkilah 

İstanbula bağlandı 

Müteferrik : 
Prust bir yolcu salonu mütehassısı 

getiriyor 

Yeni yolcu salonunun inşası için o 
mıntakada bulunan ve Liman İdaresi· 
ne aid olan binaların yıktırılmasına 

başlanmıştır. Şehirc i lik mütehassısı 
mimar Prust'tan Liman İdaresin~ ge· 
len mektubta yeni yolcu salonunuP 
yaptırılması için gelirken beraber:nde 
bir de mütehassıs getireceği bildiril • 
miştir. 

Sirkeci - Çekmece trenlerinde 
tenzilat 

Sirkeci - Çekmece arasında banliyö 
trenlerinde yapılan tenzilatlı tarifenin 
tatbikatına. mayısta başlanacaktır. 
Floryaya kadar gidip gelme üçüncü 
mevki 17 ,.), ikinci mevki 25, birinci 
mevki :m 1rnruş olacaktır. 

Çocuk Bayramı 

İstanbul Çocuk Esirgeme Kuruml' 
Şubeleri Çocuk Bayramında yapacak 
lan eğlencelerin programlarını hazırla· 
mışlardır. Bunlar peyderpey Cağaloğ .. 
}undaki merkeze gönderilmektedir. 

Eminönü esirgeme kurumu nahi .. 
yesindeki mekteblerde öğleye 1<adaf' 
bayramlaşma merasimi yapılac<\ktır. 

Saat 14 de Divanyolundaki Çocuk E· 
sirgeme Kurumu kütüphanesinde ha ~ 
zırlanan otomobillerle çocuklar şehri 

1 
gezeceklerdir. 24 nisan cumartesi gü· 
nü Beyazıd ve Alemdar nahiyelerinin 
de iştiraki ile Turan Tiyatrosunda eğ· 
lenceler tertib edilmiştir. 

TARiH 
YALAN SOYLEMEZ 
Vak'aları, olduğu gibi muta
lea edebilmek için, Uzerinden 
biraz zaman geçmelidir. Bu-

nun gibi bir güzeJhk mllstah
zarının değerini unlamak için 
onun icadı Uzerinden en uşa
ğı bir kaç yıl geçmiş bulun
malıdır. 

KREM PERTEV 

varından düşerek başından yaralan -
mış ve ağzından kan gelmiştir. Yaralı 
derhal Beyoğlu hastanesine kaldın] -

Aramızdan ebediyen ayrılarak bizi de
rin teessürlere garkeden büyük babamız 
ve dayımız Selanik eşrafından Hayret Şev
kinin ölümü dolayısile duyduğumuz keder
lere gerek bizzat gerek mektup ve telgraf 
la iştirak etmek nezaketini gösteren akra
ba ve dostlarımıza ayrı ayrı teşekkür et -
miye teessürümüz mani olduğundan aleni 
teşekkürlerimizin gazeteniz vasıtasile der

Asri antrepoların inşasına başlanıyor cini rica ederiz 

Zonguldak ve Kocaeli vilayetleri 
tapu teşkilatı da lstanbul grupu tapu 
müdürlüğüne bağlanmıştır. Ayni za
manda vilayetimiz kazalarındaki tapu 
sicil muhafızlıklarının salahiyetleri de 
arttırılmıştır. Bu suretle muhaberatı 
resmiyenin doğrudan doğruya muha
fızlıklar ile yapılması da bütün vilayet 
devairi ve belediye şubelerine tamim 
edilmiştir. 

dl\n ortaya "tılan bir güzel
lik müstahzarı olmadığı için 
hakkındaki hüküm çoktan 
verilmiştir. O, Cildin gıdası .• 
Cildin hayab. Asri antrepoların inşasına başlan • Torunu Torunu 

mıştır. mak üzeredir. İlk olarak Galata rıhtımı Turıut Talha 

* T h d L"I · H d k dd üzerindeki antrepoya bu ay sonunda op ane e u ecı en e ca e-
. d 26 numa ad t 4 d başlanacaktır. Malın vapurdan alınışı sın e r a o uran yaşın a 

Torunu 
Nazan 

Yeğeni 

Asaf 

Torunu 
Hiram an 

Gelini 
Navek 

Süleyman bahçesinde oynarken 10 ile kamyona yükletilmesi muamelesi 

metrelik bir sedden düşmüş yaralan - ?~ş dakia .. i~~nde y~pılacaktır. B.unun SinemacıJık dünyasının en güzel fiJmi • 
mı tır. Yaralı Etfal hastanesine kaldı- ıçın de butun nakıl vasıtaları, vınçler R o M E o ve J u ·L 1 E T 

1 ş t ve diğer makineli vesait işliyecek, an- 1 rı mıs ır. 

Bir ç~cuk elektrik ceryanına kapıldı trepolara asansörler. kon~~aktır. 
Ü .. d ı k' f h il . d Buradan sonra Sırkecı ıle Saraybur- ı p E K sinemasında Filmini daha görmediniz mi? 

skudar a n ışa ma a esın e o • d k' 1 İl k b f ·ı ·1 
. .. . d nu arasın a ı antrepo ar yıktırılarak aveten: Büyük Şairimiz Abdülha Hamid'in cenaze merasimi ütün ta sı atı e 

turan Hayreddın hamam uzerın e oy- yerlerine asri antrepolar yapılacaktlf. 'am•••ı:.n~~;wıı-~~-m_!l~l~~~~~~!!l''!!l~~-~'!!"lll!!!!l!!!~~--------_,. .. ,V 
narken elektrik tellerine eli değmiş ve --· · · · · · · • · · · · · · ·~ · · · · · · · · · · · ·- ~ R YEL LER• 

d .. H dd' b d !( AT BAH ı• ı• 1 Rus ihtilalinin en mı .eşe.ın cereyanın tesirile müvazenesini kay - üşmüştur. ayre ın aşın an yara-
k 1 1 filmi (Türkçe sözıü) bederek 6 metrelik bir irtifadan yere lanmış ve hastaneye a dırı mıştır. l 
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Urf ada su tesisatı ve 
imar plinı yapılıyor --

SON POSTA 

1 
Bergama da 

Atatürk günü 

l Bergama, (Hususi) - 13 nisan A
tatürkün Bcraamay:a ilk ayak bastığı r 
aüne tesadüf etmektedir. Bu münase-
betle Beraamada cotkun tezahürat 
yapılnııf, bu uiıurlu aünün yıldönümü 
kutlulanmıttır. 

Civar nahiye ve köyler halkı da 
Beraamaya aelmişler, tezahürata ~şti
rik etmişlerdir. Kasaba battanbaşa 

, bayraklarla, taklarla süslenmittir. Tö· 
ren spor sahasmda Halkevi bandosu -
nun çaldığı istiklal martı ile başlamış, 
söylevler verilmiş, geçid resmi yapıl • 
mıştır. Gece de Halkevinde merasim 
yapılmşıtır. 

lJ Urfadan bl r ıörünüt 
"ed rfa (Hususi) - Urfada nüfus se- miz su aetirmek teşkil etmektedir. Be
lııu en~ •eneye artmaktadır. Vali At;f lediyeler bankasından yapılan istikraz· 
~hi;~ıdunun gayretile güzelliği artan la su projesi tamamlanmış ve tesisata 
illa e hayat da ucuzlamıştır. Ev ki· başlanmak üzere bulunulmuştur. Prosr 
D~ eskisine nisbetle azalmıştır. ramın diğer bir maddesi de şehir imar 
~e ada devamlı bir imar faaliyeti plan ve haritasıdır. Plan henüz ikmal 
t!<>Rr=-~~~rnaktadır. Belediyenin yeni edilmed:Lğinden inşaat Bayık olduğu 
~ e~a~lı~~d~esi~i ~~h~ hızla ilerleyemiyor. Maamafih bu nok· 

lzmir - Bergama yolu 
Asfalt yapılacak 

Bergama (Hususi) - Halkevinde 
bir neşriyat bürosu teşkil edilmiştir. 
Bu teşekkül memleketi harice tanıtmak 
için neşriyat yapacaktır. Berga.manın 
turistik bir şehir haline getirilmesi için 

lzmir - Bergama yolunun asfalt ola
rak inşası kararlaştırılmıştır. Bu yolnu 
inşası için 2 buçuk milyon lira sarfe· 
dilecektir. 

Nazilli pamokçularma mibzer 
makineleri dağıtıllyor 

Nazilli pamuk 11lah istuyonu 

Nazilli (Hususi) - Tohum ialihl lüzumlu tohum mikdarı maahllinde 
istasyonunda yeni ekir:r1 mevsimi faa· tesbit edilmişt_i_r .. İstasyon mem.urlar'.n
liyeti devam etmektedır. Pamuk mm· dan Orhan Gokova mıntaka köylcrın• 
takası olan köyler vaktinde birer birer de, asistan Hüseyin Akbel merkez ka• 
gezilerek köylünün ekim derecesi ve sabada çiftcilerin tohum isteğini yaz-
-· ... -·-. ___ ,,_ . - mışlardır. Nazilli bölgesinde bu yıl elli 

lliii . k , k t h b r,ef:l bin dönüm araziye devlet tohumu, 
~ÇÜ m(m,e e a e •ı:;ı_!J müteba1dsine yerli beşli çekirdek eki-

İzmitte yakalana._• kaçakçılar lecektir. 

l\Qr [ b • san da bu yıl giderilecek ve halk ya -,... aman ı ır pıya hız vermiş olacaktır. 
9t'İftçinin ihtiraı Belediye, eski ~ük~anları da yıktır-

İzmit (Hususi) - İnhlsar taklp memur- Köyler için Pirlebey, Arpaz köyle-
lanndan Tevflık, İhsan· ve Kazım Gebzede 

Kızılcahamam (Hususi) - Kara • Tavşanlıda Laz Mehmet, Hasan ve Arif oğlu 

Bir uçakçı beyni 
parçalanarak ö.dü 

köyünden elli yaşlarında lzzet Ali isimli kaçakçılarda 66 kilo esrarla yüz-

rinde tohum dağıtma. merkezleri tesiı 
edilerek köylüye ihtiyacına göre to -

humlar bu merkezlerde tevzi edilmek-IC.ra .. . . . makta ve çok i'ptıdaı ta~zda ya~ıl":'ı~ 
Pt~tik ~an .~Hususı) . -: Bır çıftcı bu harap dükka~lar yerın~ yen~~erın~ 
56 bır duven makınesı yapmıştır. inşa ettir;mektedır. Beledıye butçesı 
~~tında Saim Tartanoğlu uzun tec- 120 bin liradır. Bu yıl daha çok arta· 
~ er ~e araştırmalardan sonra mey· ca~ı şimdiden anlaşılm1ftlr 

v~rleny .1 . . d b" k k ı orman· ' ıerce kilo kaçak tütun ve havan yakalamış-
og u eşı ısının e ır aça c . lardır. 
dan kaçak kereste getirmeğe gıdet • Herekede Recep ve Halit iie Kandirede tedir. Ekim işleri istasyon mürakıblan 

tarafından takib edilerek kızakla veya 
mibzerle tohumların çızgıye ekil-

ken hayvanile beraber bir dereye yu· Salihten ve Nimetiyede Mehınetten kaçak 
l ı ve beyni parçalanarak der sigara k!i.ğıdı ve tütün yakalanmış, hepsi ih-

var anm ş tisas mahkemesine verllmlşlenlir. 
hal ölmüştür. ~~ &ctırdiği makine ile şu masrafları · 

tat~ıştır: Biga muhtarlarının Soma''a çocuk esirgeme 
kurumu fa· liyeH · ~-kı taşlı düvenler 25 liradır. Bu Çok haklı bir istekleri 

~diiıne 15 liraya mal olmaktadır. Taş· Biga (Hususi) _Nüfus dairesinde 
~Venl~r 3 sene dayandığı halde yeni aylardanberi doğum ve ölüm kağıdı Soma (Hususi) - Iıçem~e iyi 
~fınenın 30 sene dayanacağı erbabı yoktur. Elden çizilip makine ile yazı· çalışan teşekküllerin başında ~elen 

't ndan tahmin edilmektedir. lanları da nüfus dairesi • matbu örne· Çocuk Esirgeme Kurumu himayesin· 
~fı düven iki hayvan ve iki işciye ğine uygun değildir • bahanesile ka- de bulunan öksüz ve fakir çocuklardan 
'Ut ~örtermektedir, bu makine tek bul etmemektedir. Buna yağmen, ö - 60 kadarının ihtiyaçlarını temin et • 
l6et Çe)ulrnekte ve bir işciye lüzum lüm, doğum vukuatını kanuni müddeti mektedir. Bunlara her!::,;,n öğle yemeği 
~rrnektedir. içinde vermeyen muhtarlarda beşer li· de verilmektedir. 

tııı.ı \•en ınakinesi normal şartlar al· ıa para cezasına çarptırılmaktadır. Bu .. . ·v• 
""4l 6 1_ d f tt l gıne bildirmişler-\>"'nl taş• düven 'in ran ımanını yüzden halkın çektiği müşkulat pek .ya umum mu e .. !şdı .. 

1
.. do _ 

A,., ek.tedir. Ve bu makine ile elde e· dir. Yazdıkları kagı a ya 0 u~, .. 
"ilen fazladır· .. v l buk gönderılmesını ha.. .aarnan tozsuz ve yumuşak olmak B beble köy muhtarları bir top· ğum kagıt arının ça k 
""rıle L. k u se ld · T yazılanların a· ~ .. aayvan gıdası olmak ba. ımın· lantı yapmışlar, taksiratları olmadığı veyahut ~ en ç~zı ı~. 
'ti Uatiin bir saftadır. ha.ide cezaya duçar olduklarını Trak - bulünü rıca etmışler ır. 

~ı~~et Bankası bu ihtiraı satın al
ıçın tetkikatta bulunmaktadır. 

• . 

~~ı San•atklr takdir edildi 

• • 
lımır fuarında Trakya 

JI""- 'la (Hususi) - Geçen yıl İzmir 

16 rın~ takdir edilen ve Bigadan 
'-t ~rılrnit olan yerli kalbur makıne
.__ ttı Yapan aan 'atkir Hasan usta lk-

~~ Vekaieti tarafından bir san' at 
til ~ ve bir de takdirname gönde
'İld ~)[ •uretile taltif edilmiştir. ilk tah
t.;,.,rı batka görgüsü olmıyan ve bu -
~f ~Yrupada yapılan makinelerin 
le • eaıni - hem de islah etmek sureti -
~ >'•Pan bu san' atkar İzmir Fuarına 
ta,, l'ıl da yepyeni bir eserle çıkacak • 

Edirne (Huıu • 
si) - Umumi Mü· 
fettit General Ka • 
zım Diriğin bat • 
kanlığında ıık aık 
toplantı yapılmak • 
ta ve bu toplantı -
larda lzmir Fuarı • 
na bu sene T rak ~ 
yanın daha vaıi bir 
ölçüde ve daha tek
nik bir tarzda çık • 
mak için konutma
lar yapılmaktadır. 

---

Q Somada i~kambil ya~ak Şimdiden bütün tüc 
ıı.11 ~rna (Hususi) - Bcledıye kara· carlar hazırlanmak- dah .. 11" 
•11 L _ T k b l 1 . F i•tiraki hem a fumu u, e qhvelerde . k b·ı kağıdı oyna· tadır. ra yanın u yı zmır uarına ,. 

hem de 

~aaak edil;,: ı daha alaka uyandırıcı bir tekilde olacaktır. 

.._- İster inan, ister inan -
liasan Bey .• 

P•zar Ola Has•n ~ey Diyor Ki : 

... Holandada sütten yün 
yapılıyormuş .. 

... Kolay bir şey mi aca
ba bu? 

Hasan Bey - Tabii azi
zim, her çeşmenin ~nına 
bir fabrika kurulur; olur bi· 
ter. 

İlk okullar resim ve el işleri sergisi 
Gaziantep (Hususi> - Şehrimizdeki ilk o

kullar buyük bir resim ve el işi sergisi aç -
mıştır. Binlerce vatandaş tarafından eezi
len ve çok takdir olunan sergi cidden güzel 
bir esero r. 

mesi temin edilecektir. Pamuk istas-
yonu mevcud ve mikdarı az tohum 

ekme makinelerile köylüye yardım e
decektir. Ayrıca Ziraat Bankalarının 

ucuz fiatla köylüye satmak üzere ıa • 
marladığı 250 aded Mibzer aelmiftİr. İlk okulların bu yıl açtığı sergi, geçen yıl

larda açılanlardan daha muvaffak ve mü-
kemmeldir. Bu makineler çiftcinin işini kolaylaştır 

Gümüşhacıköyde okunı:ı odası racaktır. 

Gümüşhacıköy (Hususi) - Halk Partl81 Pamuk istasyonu bu yıl 1800 dö-
salonunda blr okuma odası açılmıştır. Muh- nümlük Paşa Çiftliği denilen arazide 
telif gazete ve mecmualara ve ulusal kül -
türe yardun edecek mahiyette bulunan bir de faaliyete başlamşıtır. Büyük Men• 
çok kitaplar da getirtilerek halkın okuma 1 dres nehri bu çiftliğin içinden geçmek· 
llıtiyacının karşılanmasına başlanılmıştır. d" N ili" dak" L: d"" .. 1··1_ 

Bu oda muhtelif konferans ve konserler de le ır. az ı ovaaın ı uın onum U11; 

tertip ederek umuma faydalı oımata çalı - yerden başka bu çiftlikte de her türlü 
şacaktır. 

Tosya Ye Araç doktorluklan 
Tosya <Hususi) - Kazamız bukfım~t ta -

blbi Kemal Yula, Araç'a ve Araç lıiıkümet 
tabibi Aaım Türker de Tosya bükümet ta • 
blpliilne tayin edilmişlerdir. 

Bipda kültür tay.dılerl 
Biganın Sakarya mektebi öğretmenlerin

den 1small, Ankara Hukuk fakültesi idare 
memurlutuna, muallim Nahide, onun yerine 
Nazmiye de eğreti öğretmenliğe tayin olun
muşlardır. 

Edirne kültür müfettlşlJll 

1 
Manisa merkez ut t.edrlsat müfettitl bı -

san, Edirne merkez miifett.l~ne ve kÖJ 
j etltmenleri kurs muallimliğine tayin edil -

l 
nüştir. 

Manisa BalkeYinde bir toplantı 

Manisa (Hususi> - Hılkevi salonunda, 
Necati Bey mektebi mualllmlerinden Remzi 
Atalay tarafından ıclnsi terbiye. isiınll çot 1 
~tli bir konferans verilmıştlr. Vall LtUtı 
Kudan, fırka kumandanı General Ali Rıu 
Artınkal, kültür direktörü Naili özeren 'ft 

bütün muallhnlerln hazır bulundukları bu 
konferanstan sonra bir danslı çay ver1.1m1t, 
çok sam1ml ve netell dakikalar ıeçirllmlftlr. 

Göçmen merl Uunal eclWJ or 

Antalya (Hususl> - Kıbnstan &elen ıöç
menler için Gallp Paşa çiftliğinde yaptırıl
makta olan em evden yirml altısı ikmal e -
dllmlftlr. 

MuraUıda drai tetkikat 

ekim ve üretme işleri için toprağın ha
zırlığına başlanmıştır. Sene içinde icab 
eden binalar da yapılacaktır. 

Kaç aydır tedavide bulunan Nazilli 
pamuk istasyonunun değerli Türk mÜ• 

tehassısı Bay Celal İğriboz iyiletmif • 
tir. 

Mütehassıs yakında Naztlliye döne
cektir. 

Şubat, mart aylarında köylünün 
dört gözle beklediği yağmurlar ııisa -

nın ilk haftasında başladı. Bir kaç ~ 
dah\ bol yağarsa ürün bu yıl bereketli 
olacaktır. 

Gazeteleri~ 
Okurken 

SON TELGRAF - Gfu'üıtü ile 
mücadele kararı ka1ktı mı? 

- Kalkmadı, gürültüye geldi. 
AKŞAM - Hilesirı: süt ve midele-

rimiz. 

Muratlı (Hususl) - Muratlıda gerek atar 
sulardan, gerekse yeraltı sularından ıstitade 
etmek suretiyle sulu ziraat. sahalarını teııblt 
ve tetkik etmekte bulunan ve MuraUının 111- ı 
rai vaziyetini, göçmenlerin zirai durumunu 
gözden geçirmek üzere bir haftadan beri Mu 
raıtlı ve havalislnde bulunan Trakya Umuml 
Mutetuşllti ziraat müşaviri Zihni Derin ıı:

dirneye avdet etmiştir. 

- Biribirine kavuşmalarına im-
1Qan oJmıyan iki sevgiliden mi hah· 
sediyorsını? 

KURUN - Ediplerimiz himaye 
edılsin mi, roilmesin mi? 

- Edebiyıat aranken, edipleri bu· 
lunrlu da himayel'eri düşünülüyor? 

AÇIK SÖZ - Ana kız bir olup ev 
sahibin~ dovm~ler. 

Sabancalı ıençler İzmitte 
İzmit (Hususi) - Sabanca Ye-ıılyurd İd -

man Yurdu gençleri İzmite gelm.lfler. Ata
türk anıdına. çelenk koymuşlar. Şehri Ye 

tltıt fabr.U.Sını gezerek a.lqam1ci trenle sa
banca.ya dönmüşlerdir. 

- Kıiracının yavuzu evsahibini 
bastırmış. 

HABER - Henkes hatip olabillırl 
- Pekli amma, her1kes hatlip oluo

ca bun1arı dinleyecek kim? 

• 



6 Sayfa 

Vehbi Saidin mahkOmiyeti temyiz 
tarafından ta sd'~k edildi 

19~~ hazira~ında bir akşam .üst.Ü J kika.t!~· red isteği varid görülmemiş, 
Ortakoy!e Beşıktaş arasında fccı bır kendısı para cezasına mahkum edil • 
kaza olmuştı.ı. Sadrazam Said paşa za· nıişti. 

de Velıhinin sürdüğü hususi otomo - Bundan sonraki bir celsede de, 
bil, Mecidiye camii civarında caddenin .ı b \.eh i Said, gene hak yeri heyeti; i is -
bir tarafından öbür tarafımı geçmek • tihaaf eder yakışıksız bazı sözler sar -
te olan Osman Bekire çarpmış, bu as· fetmiş, heyet, bu arndaki bazı sözle -
ker ağır surette yaralanmıs, ölmü~tü. 

Ö 
· rinden kaçacağı ıkanaat~ni edınmiş, 

nce tevkif edilen ve sonra salıve-
rilen Vehbi Said, muhtelif keşifl r kendısini salonda tevkif edip, ertesi 

yaptırılması v .s. yollarile tahkikatın celsede de tedbirsizlik, dıkkats.zlik, ni
geni~letilme~ini ve dferin}cş:brilmesini Zclmbra riayetsizlikle olüme scbeb ol· 
istemiş, duruşma, bu suretle bir hay- mnktan b·r sene hapse, ölenin var;.le-
li uzamıştı. rine 1 jQO lira tazminat vermeP;e, va • 

B 
rislerin vekiline 150 lira ve ayrıca du-

ütün bu işler halledildikten son·a, 
.ıd ruşma masraflarını ödemeğe mahkum 

mi:..\ eiumumi Feridun Bagana, Vehbi 
"'- 'd etmişti. 
.:ıa1 in yanında bir kadın bulunduğu 
halde otomobili sürerken, sür'ati 100 Vehbi Said, bu kararı temyiz etmiş, 
kilometreye çıkararak, cadde üstünde karar tashihi isteğinde bulunmuş, fa· 
yarış yapmak suretile ölüme sebeb ol- kat, hakyerinin müddeiumumilik mü· 
duğunu ileri sürmüş, suçluya şiddetli taleasına uygun olarak ittifakla verdi
ceza verilmesini istemişti. ği karar, tamamile yerinde görülerek, 

Müdafaa safhasında, Vehbi Said, bu isteklerinden hiç biri kabul olunma
hiç beklenilmedik bir vaziyet ortaya mıştır. Temyiz de, kararı ittifakla tas
koymuş, 13 sebeb zikrederek, (cheyJ!t, dik etmşitir. 
bitaraflıktan in~iraf ettih> diye, durus· Tasdik keyfiyeti, müddeiurnumili • 

masını ~·a~an üçün~~ c~za hakyerini 1 ğe. bildirilmiş, bunun üzerine Vehbi 
ıeddetmıştı. Bunun uzerıne dava dur-1 Saıd, tevkifhaneden hapishaneye nak· 
muş, fakat ba~ka yerlerde yapılan tet· !edilmiştir. 

2u.~ .. ,M,.? 
S ... "S ~ 
ızımse on Posta ,, dan hediyenizi almız ı 

Her resmi cıkan okuyucuya 9 liralık 
hediye veya bedelini veriyoruz. 

Son Posta okuyucuları arasında 
bir eğlence tertip etti: 

Hergün memleketin bir köşesinde 
çekilmiş kalabalık bir halk kitle
sini gösteren bir fotograf çektiri
yoruz. Bu fotografı altıncı no
ter Bay Galip föngöle göstermekte 
içinden tek bir simayı ayırmaktayiz. ' 

Dikkat ediniz: Bu seçilen sima belki 
sizi, belki bir dostunuzu, belkı uzaktan 
yakından bir tanıdığınızı gösteriyor. 
Mesele basit: Seçilen resmin sahih: ida
remiz9 müracaat ettiği zaman kendısi· 
ne üç tiralık bir hediye takdim edile· 
cektir. Okuyucu taşrada ise mektupla 
müracaatını müteakıp hediyesi yolla • 

, CÖNfiL iSLERi 
. Boşuna gitmiş bir 
Kadın hayatı .. 
Bir kadın okuyucum bana hayatı

n~m uzun bir hikayesini yazmış. Hü· 
lasaten diyor ki: 

- c 14 yaşındayken evlendim, ko
cam iyi bir gençti, fakat 4 yıl sonra 
öldü. ~ir. müddet matemini çektim. 
Sonra ıkı çocuklu bir adamla tanış-
tım. Evlenecektik. Söz vermişti. Ço· 
cuklarına annelik ediyordum. 7 se-
ne birJikte yaşadık, fakat neticede 
sözünü tutmadı ve bana çocuklarını 

büyüttükten sonra dirsek çevirdi. 
Ayrıldık. Şimdi bir ba2ka erkeğin 
nretresiyim, bu adam h:!; değilse a
çık sözlü: 

- Hiç evlenmiyeceğim. Fakat ö-

lünceye kadar seni bırakmam, birlik 
te yaşarız, diyor. Amma ben gene· 
koı ku içindeyim Acaba günün bi
rinde bu da beni kolumdan silkip a
tar mı?» 

Bu okuyucuma: 
- Hiç şüphen olmasın, bir defa 

ayağı sürçen kadının bütün havatı 
yuvarlanmakla geçer, diyecektim. 
Fakat çekindim. Şöyle diyeceğim: 

- Bu, sizin hayattan aldığınız 

dersten edindiğiniz istifadenin dere
cesine bakar. Feyizgir olunuz, ken

dinizi refakatinden vazgeçilemiye -

cek bir eş haline getiriniz. Hiç bir 
kul için ümit kapısı kapalı değildir. 

Esasen hayat denilen şey de göz 

1 
açıp kapayıncaya kadar geçiverir. 

1 TEYZE 

SON POSTA 

ı rridiseler 
arş1S1nd \. 

Sütçüler ve apartımanlar 
Sütciilerle süt müstahsilleri anlaf • 

mışlar .. ama nasıl?. Südün kilosunu 
on beş kuruştan vereceklermiş. Apar· 
tımanların üst katlarına da on altı ku
ruştan .. Doğrusu karışık bir iş. Birinci 
ci kattan sonrası hep üst kat sayılır .. 
Bari elleri değmişken kat başına bir 
kuruş fazlnya satmıya karar verseler
di, daha çok kar ederlerdi. 

* Dünyanın altı üstünden iyi mi bil
mem .. Fakat apartımanın altı üstün • 
den her halde iyi..~ Çünkü altta, südün 
l"tresi bir kuruş daha ucuza geliyor. 

* Üst katın ki,.acısına iki tavsiyem 
var. birinci tavsiyem şu: 

Hizmetcisini gönderir, südü alt 
kattan aldırır. 

ikinci tavsiyem de şu: 
Bir İp ted rik eder; ipi süt kabına 

h:ığlar, süt kabını pencereden aşağı 
!arkıtır. 

Bu iki tavsiyemi yerine getirdiği 
takdirde südü alt kattaki kiracının al -
dığı fiata almak hakkını haiz olur. 

* Bir apartımanın alt katında oturu • 
yorum. Apartıman sahibi iki gün evvel 
kapımı çaldı: 

- Ne haber?. 

Nisan 1 ~ 

1 . EDEBIY AT:J 
Himid neden büyüktür? 

Yazan: Halit Fahri Ozansoy 
Dağlar gibi yıkıl- kalmıyan ve keııd'. 

dı; vücudu değil, o benliğinden tM8r
8 

vücut çoktan göç- bütün msaniyel 
müştü, fakat kalıbı· ufuklarını kaplı)3 

na sığmıyan, madde geniş bir hayııl 
sinin içinden taşan his dalgası ak11° 
ruhu ıle, çığlar sü· Düşünüş tarzı ~ 
rükleycrek, kayalar düşünceleri ~~ Jt~ 
sökerek, bulutlar - künden degı~ 
dan biroen bire uçu bu harikulade Y~ 
rumlara inen dağlar lik, Türk edeb. 
gibi yıkıldı. Bir ke· tında bir Rön: V 
limede Hamid.. öl - değil de nedir · 
dü. vm edebiyatı . 

Hamid öldü, fa- şüphesiz ki en l 
kat eserleri yaşaya- bir edebiyattır. ~ 
cak ... O eserleri han kat bütün Şorl< 
gimız tanımayız ki? biyatları gi:bi nib

9 

Hangimiz gençliği - yet kendi içinde~ Jf 
mizin en coşgun yıl di yağiyle kavı;1 
larında en ila.hi iks'· giden bir bususı) , 
ri Hamidm şiirlerin vardır. Divan fi 
d ... n içmemi.şizdir ki? .. Bu sebepten de- irinin neşesinde de, ıztırabında d:ı )t 
ğıl mi ki, bugün saçlarına ak düşmüş nız kendisini bulursunuz. Halbukı 11 
olan bütün bir nesil bir an maziye mid de kendisile beraber bütün in5 

dönerek asil heyecanlarını araiUnrken lığı bulursunuz. Bunun içindir ki: 
muhakkak ki bu aziz hatıra üstünde .jedi nev'i bu büyük şairin Türk ~ 
duracak, Hfunide ağlarken biraz da biyatına herşeyden evvel en canJı d 
kendisı için ağlayacaktır. göz kamaştırıcı hediyesi olmuştur. ~ 

Dedim. 
- Kiranızı beş lira arttırmak 

buriyetinde kaldım. 

Yalnız şu var: Hfunidi tamam~le an- man ve Garp tekniği ile hikayeden g~f 
lıyor mu idik? Öyle sanırım ki buna hiç .rı her yeni edeb.l nev'in ilk nümunel 
birim;z mutlak bir emnıyetle cevet!» rini o vermiştir. İşte Türk teceddiit ! 

mec- dıyemeyiz. Çünkü o, dem oluyor ilah- deb:')'atındaki yeri de bilhassa bu ce~ 
lar gibi konuşuyor, dem oluyor yıldı- heden ·büyüktür. ve arkasından da bil' 
rımlar gibi gürlüyordu. Böyle bir baş· tün bir nesil yürümüştür. Demek o~~ 
met foryadma hangi Kamusun kelime- yor ki modern Türk edebiyatı esas ıd 
leri kafi gelebilirdi? Hangi dil. hangi bari.le Hamidin eseridir. O, bu sahad

31 

beşeri ifade vasıtası bu fırtınayı ve bu Divan edebiyatından sonra, birden 1"' 
fırtınanın bin bir uğultusunu nakle<le- re değişerek mayasını Garpten a1~ 
bnirdi? Edemediği içindir ki dünyanın dünkü ve bugünkü edebiyatımızın rıı 
en zengin dili olan öz türkçe .bile ona decisi, ilk 'binayı kurucusudur. Bir ~e' 

-Niye? 
- Südü üst kattaki kiracıdan bir 

kuruş noksanına alacaksınız da .. 
- Fakat ben bu yüzden ayda ancak 

on beş kuruş kazanacağım. 
Ev sahibim yüzüme sert sert bak -

tı : · dar ve kifayelcrlz gelmişti. Nitekim ba- limede, yeni edebiyatımızın babasıdır 
- Öyle ama böyle fusat her zaman zan en kuvvetli, en zevk al<bğımız şiir· Ne yazık k~ ne acı ki şimrli öldü, it 

ele geçmez .. ben bu fırsattan da istifa· }erinde bile ışığa karışan gölgeler gib• kat hatırası Türk milleti ile beral>f
1 

de etmiyeyim mi?. bulduğumuz ipham bundandır ve bu yaşayacak ... Bir Fransız şairi, ThCo~ . * . ipham gelecek nesil1er için şüphesiz ki re de Banvil meşhur baladlarından ~ 
Çolt şükür kırk katlı apartımanlarile daha ziyade çoğalacaktır. Fakat ne zi· rinde, menfaya giden Victor Hugo iç!f 

meşhur Nevyork'da ya:,;amıyoruz. Üs yanı :ı:ar? .Değil mi ki onun anlamadı· •heyhat ki baba orada, adada» diye it1 
katta otursaydık ömrümüz oldukca süt ğımız tarafları bile en vuzuhla anladı·· ler. Biz de bugün Hamid için öyle iıı' 
içemiyeccktik .. Alt katta da; alt katın ğımız :araflan kadar keli~den e.vvel 14.roruz: Heyfhat ki baba oırada, tol' 
kl.rasına pa t' t' . v• • sesie, ahenkle kavranan bır hakıkat- .rakta şimdi. .. 

. ra ye ış ıremıyecegımız t' 
için, hiç oturamıyacaktık. ırE ... k'd b . H~ id t d · · d' l s ı en en am e eza şaırı ı-

MSET yenler, ipham şairi diyemiyenler, ya-

Adliyeye memur ah11acak 
Adliye Vekaletinde münhal bulu -

nan 14 lira maşlı katibliğe fransızca o· 
kuyup yazma bilen bir daktilo alına • 
caktır. Talihlerin ortamekteb mezunu 
olması, Türk olması lazımdır. Arzu e
denler arasında bir imtihan yapılacak
tır. imtihan 7 mayıs cuma günü saat 
14 de Edebiyat Fakültesine bağlı ya -
bancı diller mektebinde yapılacaktır. 
Taliplerin Cumhuriyet Müddeiumumi· 
liğine müracaat ederek vesikalarını 
göstermeleri ve alacakları imtihan fiş
lerile imtihan günü muayyen Sdatte 

yabancı diller okulunda hazır bulun -
malan lazım gelmektedir. 

Liman umum müdürlüğü taşınıyor 

Liman Umum Müdürlüğiinün Ca -
!atada Rıhtım Hanına taşınmasına cu
martesi günü başlanacaktır. Taşınma 
işi ay sonuna kadar bitecektir. 

Hal' evi ko:ıferansları 
Eminönü Halkevlnden: 
Bu yıl için d,üzenlediğimiz Eeri konferans

ların on dördüncüsü 15/4 1!'37 Perşembe gü
mi saat 17,30 da Evlmizln Cnğaluğlundnkl 
merkez salonunda Bay Dr. Ahmed Asım tn
rafındnn (Hekimliğin İct1mai vnzlfelerl) 
rncvz-uu üzerinde verHecektlr. Davetiye yok
tur. Herkes geleblllr. 

hut demek istemiycnlerdi. Halbuki o
nun hakkında bu sıfatların ikincisi, bi
rincio;i kadar da doğru olabilir ve bel· 
ki cJ.e daha eı;tetik. daha asil, daha kud• 
retli dlişSbilirdi. İzah edelim: Bütiin 
büyük romantiklerde olduğu gibi Ha· 
midin ilham semasında da halka halka 
renk renk toplanan bulut1ar bazan o 
kadar koyulaşıyor, tunçlaşıyor, kararı· 
yordu ki artık ufuklarını seçemez olu
yorduk. Ciinkü seçmek için şairdeki' 

baş döndürücü müthiş tezad alemi bi· 
zim de fılemimiz, ,gözleri bizim de göz· 
lcrimiz olabilıneliy<li. O, mesela Fin
ten'deki Davalacironun ağzından hay
kırıyordu: 

Zulmetin !j3kedip, ey şeb, kılanın sup· 
ha nazar! 

İşte bize de böyle bir nazar lazımdı, 
sadece Hfun4din şiirlerindeki zulmeti 
çakedebilmek için ... Bilmem, belki bu 
sırra hakkiyle erenler de vardır, fakat 
eremiyenler bile bu romantik devin 
herşeyden evvel sesindeki tannaniyete 
hayrandırlar, sonra da hayalinin geniş
liföne, sonsuzluğuna ... Bir dehanın tas 
dikı için' baŞ'ka ne bü.rhan aramalı? 

H5sılı Hamide Hamid demek katidir. 
Dün hayatında olduğu gibi bugün ölü· 
münde de etrafını çeviren sevgi ve hür 
met hfılesi içinde, takdir sesleri arasın· 

........................................................ -.... da ona başka isim yakışmı)'Or. O hal 
!1acaktır. Yukarda gördüğünüz !owgra! de her şeyden evvel şu artık kulağa 
IstanbuJd'a çekilmiştir. Çehresi yuvar- hiç hoş çarpmıya·n. şu hiç türkçe kok
lak dahilinde alınmış olan gell'Ç mat- mıyan Tanzimat artığı cŞiliri Azam• 
baamıza müraca~t ederse hediyesi der- tabir:ni unutalım. Yahut türkçesini söy 
hal yollanacaktır. Bundan evvel neş - liyelim: Büyük şair ... 
rettiğimiz fotoğraflarda kendilerim ta- Hamid neden büyüktür? 
nıyan okuyucularımız matbaamı - Biiyüktür, çünkü edebiyatımızda a _ 
za müracaat ederek hediyelerini almak sırları kapamış, yeni bir asrın, bu as
tadırlar. rın kapısını açmıştır. Bu, Divan Edebi· * yatının dar çerçevesi içinde bunalan 
DİKKAT: Bu sütunda reo;imleri çı· güzellik mefhumunu 0 boğucu hava· 

kan o.k~yucularımız, hediyelerini bir dan kurtarışı, paslı şark estetiğinden 
hafta ıçınde almalıdırlar.. Aksi halde ışık ve hayat dolu Garp estetiğine vol 
haklarını knybedeceklerdır. Bu müd açış1 hız v~ri~ dem kt· B · ~. 
d I

. ta b ı h . . . • ı c • • - ""'. e ır. unun ıçm-
et s n u arıcındeki okuyucuları-ı dir ki JTamicfle beraber cd b. t 

mız için on beş gündür. sadece ferdi b' ı· . . . edıya ımhıza, 
ır ırızm ıçın e ma sur 

Halid Fahri 0zanSo1 

Alay köşkü temsilleri 
Eınlnönü Halkevlnden: 
Evimiz Gösterlt Şubesi, Gülhane parkı ı:çıtl 

deki Alayköşkü binasında 16 Nisan cuma t' 
nrı gecesi saat 2~,30 da halk!l ve 17 N~ 
Cumartesi günü saat 14,30 da talebeye u
ma.k üzere (Dekbazlık) piyesini te111sU edr 
cektlr. Arzu edenler davet!.yelerlmlzl bcrgntl 
Cağaloğlundakl merkez bürosundan alabUlt 
ler. 

.... -····································· ... ···· .. ·····---
Viyolonist Ekrem ZekinİO 

konseri 

Ekrem Zeki 

Kıymetli viyolonistlerimizden Ek 
rem Zeki 22 nisan saat 18.30 da Sarıt1 
sinemasında bir konser verecektir 
San'atkar bu konseri için bilhassa ço) 
yeni ve güzel parçalar hazırlamıştıf• 
Bu arada Zirnanovski'nin sonat"ı, ç,
yakovski'nin ve Maks Bruh'nun koli' 
serto·ları, Tartini'den, Bah'dan par~· 
lar vardır. 

Viyolonist bunlardan başka J.efldl 
eserlerinrlen de bazı parçalar çatacai" 
tır. 

tın 
de 
ini 

la 

d 
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Petrol meselesi : 2 

Günlerin hatıra 
defterinden yapraklar 

Dünyanın bir senelik 
petrol istihsalitı 

1936 istihsalatı 1935 den yirmi milyon ton fazladır, 
bu miktarın 1937 de artmıya devam etmesi bekleniyor 

Pazartesinin def -
terinden: 

Yazan: }MSET 

Dünyada yaşıyan 
lnahıüi-Jarın en ne· 
~·. , 
da:oızi, ayn 1.aman • 
ha en tcnbe ı mu • 
dır kkak kı ınsanlar· 

· Ne \akit gelsem 
onları uykuda bulu 
l'Uın. Bır tü rlü uyan 
inak ka · \ ataklarından 

An~a~~ istemezler. 
ka ak oglcye doğru 
tın lkarlar. Ağızla • 
de da tad, ceplerin • 
itti: l>ara yoktur, ki· 

;: Başım ağrıyor!. 
~r. Kimi : 
j): liastaymı ! 

Iİ'l.~ ıye tekrar yatar:. 
;qeri evlerde kav· 
,.a olur: 

t - Tramvay pa • 
anı Yok! 

'ce::- Bugün ne yiyo 
&ıı? 

- Onu d b ini ~ .. a, en 
tı: duşuneceğim. Be 
i.~ es en hiç işta· 
&4.lUl. Yok. 
d - Para bırakma· 
an ını gidiyorsun? 

J Aşık - ~ir .nevi hastalı~tır. ~~a~ 
gayri kabı! <lıycnler oldugu gıbı zu • 
ğürtlük aş:si le tedavi edildiğini iddia 
edenler de mevcuttur. 

Bu hastalığın en bariz arazı hastalı-
ğn tutu]anın alemi kör, etrafını dört 
dU\·aı· sanmasındadır. 
Aşık - Aşk hastalığına tutulanlara 

denir . Hastalığa tutuld'ukları ilk anda 
«ah • d iye bağırırlar. cHastalığın de • 

1 vaın ettiği müddetçe coh derler. Ve 
hastalık geçerse cohıt çekerler. 

lVIa'?uka - Aşk haSt..alığının mikro
bunun adıdır. Bu mikrop cihazı ayniye 
vasılasile insanın kalbine nüfuz eder. 
Mikrop:arın nevileri vardır. Bunlara; 
sarışın. esmer, kumral, cana yakın. ci -
velek, güzel, güzelce isimleri vel"'ilrn~ (Musul) petrollsinin )'enim f1t1artbk tan IOD1'8 nud nehirler ve ıöller teşkil 
tir. ettiğini ve blıwemleyh ne kadar zene in ve bereketli oldujunu ıösterir resim 
iıamaşk - Kalbin <fili olan gözlerle Bir kaç gün evvel; bu sütunlarda ran k:esbetme~e halk zengin olmak· 

söylenileni anlamıyanl'ara, ağızla anlat· ı Irak petrollannın kıymetine ve geçen ı tadır. ' 
mak güclüğüne ~rmek.. 1936 senesi es:ınsında.ki alınan iıisı • VenezuelidB.n 90n.ra en çok petrol 
Muaşa.~a - ~~ır nevı oyundur> her 

1 

lata dair yazdı,gmuz hır yazıda bu pet-1 çıkaran memleket Romanyadıl-, ki 1936 
dP\·rc gorc deVlsir. Evveke esrardan ro! madenlerinin 7Jenginliği hakkında da istilısalatı 8 mil'yon tonayı geçmek· 
addedilirken bi'imıare bir sır olına~tan malCımat vermiştik. tedir. 
çı.km.ıs .. her tarafla krasma müsaade e· 1 Bu münascbeUe gene geçen 1936 se· Romanya dan sonra kısmen İngiliz • 
dılm şt. r. nesi esnasında bütün dünyada istihsal lerin elinde olan İran ve Irak petrol • 
A~km at 0~i - Bir nevi yangındır, su edılmiş olan petrolun umumi miktarı lan gelıiyor. 

ile oonmn : lçki i!e hazan söner, hazan hakkında t>u defa neşrecfilen rakamları Irak petrol kuyularının ne kadar 

-~-~h!.S.~ .. !1.~~.:]_:~~-~:-·----··~-·?-.. 1 okuyucularımıza bildireceğiz. zengin olduğunu ve bu kuyulardan tam 
.---------------. ı 1936 senesinde, bütün dünya petrol hasılat alınacak olursa dünya petrol 

Ga t 1 · · den 1 istihsal'atı (245) milyon tonayı bul • fiatiarı üzerinde büyük tesir edeceğini, 
z_e e e~ımız • muş olup 1935 senesınden yirmi mil· bundan evvelki yazımızda söylemiştik. 

tefrıka omeklerı yon ton kadar fazladır! çünkü 1935 de· !rakın petrol hasılatı geçen 1936 da ;..ı_ - Para kaldı mı 
"il bırakayım ? . 
)t Veihaı>ı l tuhaf şeyler .. Hiç hoşlanmı· l Boğaziçi gezmesini tercih ediyorlar. 
0tıun. Bayan adayı tavsiye ediyor . Bay: iLK GÜN 

Jü hasılat (227) milyon tondan ibaret- 4 milyon temayı bulınuştur. Bu mik -
i.i. Bir sene zanfmdaki bu fazlalık pek tar, dünya hasılatına nisbetle tabii çok 
tabiid ir. Çünkü her sene memlekette o- ı bir şey değildir. Fakat İngilizler bu ku· 
tomobil ve kamyon gibi vesaiti nakliye yuları ellerinde bir nevi ihtiyat hazi· * - Suacliyeden başka bir yere gidil • 

Salının defterinden: mez! diye tutturuyor. Ve neticede ya Yaz:ın: Kesat Mamut Canavar arttığı gibi, bil1hassa tayyare miktar ve nesi olarak tutmaktadı.rrar. Bir harp 
lii Bu . ınsan1ar ne tuhaf mahluklar.. ayrı ayn gitmiye karar veriyorlar, ya· 

ç hır iş yaptıklarını görmedim .. Hep but ta lbir tanesinde uzla'.?ıyorlar. Hep 
RnJatınakla, ded kodu ile vaitle vakit beraber !bir yere gitmiye uzlaştıkları 
leçinr r. zaman pek memnun olmuyorhrr. Fa • 
le - Geçen pazar neler yaptıktı bil • kat ayn ayrı gitrniyc karar verirlerse 

Tefrika numara: 6 
uçuşları da sür'atle tezayüt etmekte· zuhuru halinde Irak petrolları, İngi • 
dir. Halta bu sene bütün dev~tler tay· !izlerin muhtaç oldukları petrolun kıs· 
yare kuvvetlerini bir misli arttırmağa mı azamıru temin edebilir ve o zaman 
karar verdiklerine göre gelecek .sene· İngiliz hük\ımeti, şimdi Irak petrolla· 
ki petrol istihsalatının ( 300) milyon rından Fransızlara vermekte olduğu 
tonayı bile bulması muhtemeldir. beşte bir hisseyi de keserek kendine 

~nç z:ıbil kumandayı verdi: 
- Süngü tak! 

n? hepsinin sevinçten ağıtları kulakları • 
~.:--:_Bugün canım çalışmak istemiyor. 

Takıldı süngüler. 
- Nişan! 1936 senesi umumi istihsalatında hasrctmekten çekinmez. 

Utün bu işler yarına kalsın. 
lf lieıe kadınlar pazar mıdır, nedir ... 

ep ondan bahsediyorlar 
Aınına: 
- Güzel eğlendik! 

d Derken coşuyorlar. Bir ~ikodu • 
Ur başlıyor. 

l AYşenin şapkasının modası geçmiş 
od w . ugunu, Fatmanın robunun fena ter-r eli~den çıktığını, Naciyenin konuşur· 
~n Çırki nleştiğini, Aliyentn saçlarının 
l Yandığını, daha buna benzemez ne • 
er neler öğreniyorum. 

* t.rşambanın defterinden: 
.. lier gelişimde insanları çalışır gö • 
t~~rum. Erkekler erkenden işlerine 
~rlar. Memurlar masalarının ba • 
Şı?\da, is-lerinden baş kaldırmadan çalı
:Y'orJar. Se.rlbest meslekte olanlar da 
~·le, doktorlar hastalannı dikkatle 
~Uayene ediyorlar. Avukatlar müşte
rilerini kemali ehemmiyetle dinliyor· 
~r. Mimarlar yaptıkları binaların iyi 
~ lllasına azami gayretlerini sarfediyor 

r. 

h· }{adınlar evlerini temizliyorlar, el -
lSelerini ütülüyorlnr. Yemek pişiri • 

)orıar. Velhasıl bütün insanlar çalışı • 
l'O.tlar. 

* Perşembenin defterinden: 

1 
İnsanlar eğlence düşünmekten, eğ • 

ence. gezinti terti:p etmekten ıbaşka bir 
Şey bilm ·yarlar. 

}{an koca evde ikonuşuyorlar: 
- Pazara nereye gideceğiz. 

A - Nereye istersen, hava iyi olursa 
qda.ya .. 

- Fena olursa. 

- s ·nemaya .. 
f Ban e\ lerde münaka~alar oluyor, 
akat .._,. tin bu münakaşalar hep gez • 

l'nek ı C'nmek mevzuu üzerinde .. 
Rüc" bay· 
- S.ncrnayıı gidelim! 
Dıyor .. Küçük bayan: 
-: B ,o var, oraya gitmek isterim! 
Dıyor. B~yük bayla büyük bayan bir 

Bir onbaşı atırdı. 
- Süngüyle n.şan mı a!acağız? 

na varıyor. 

* -Dur. 
. . Bunu söyliyen bir genç kızdı. Bahar 

İnsanların ya~y~la~da bır gan• ı elerinin ipek buluUarı bir an ara • 
lik sezerim. Hepsı bılt>ırınden borç pa· gec 

1 lanmıştı. 

petrol çıkaran memleketlere isabet e • İngilizler bu petrol madenlerinden do
den hisseye gelince yaLııız Amerikanu:ı layı (Filistin} ddd (Hayfa) limanına 
hissesi 149 mily<:>n tondur. Yani Ame· da fevkalGde ehemmiyet vermektedir
.rika, yalnız başına dünya hasılatı u • ler. Hatta İtalyan ·Habeş harbi esna • 
mumiyesinin yüzde ( 60) nı vermek· smda İtalyanların Akdeniı.de İngiliz • 
tedir. Bu rakamlar, Amerika petrol lere karşı savurdukları tehditler İngi· ra alırlar. _ Dur. 

.. _ j madenlerinin ne kadar zengin olduğu· lizleri hem az çok korkutmuş, hem de 
- Aman dostum bana on lira borç Durdu herkes.. Bir bakışta butun nu ve Amerikalılara nasıl tükenmez ikaz eylemiş olduğundan İngiltere hü· 

para ver, karım hasta! dünya erkeklerini önünde diz çöktü • bir servet membaı teşkil ettiğini gös • klımetinin Irak petroHarının yegane 
Yahut: .. .. . . ren bu genç kız kimdi? Avrupa çölle • termeğe kifayet eder. mahreci olan Hayfa limanında fevka· 
- Kaynanam oldu, cenazesın~ kal • rin ·n sonsuz boşluklarında esrarengiz Amerikadan sonra en çok petrol is • lade tahkimat yaptığı malfundur. Bu 

dıracak param yok .. Bana otuz lıra bu· ham!elıer:e savlet eden tankların ho - tihsal -eden memleket Rusyadır, ki o tahkimat sayesinde İngilizler hem Hin· 
luver. 1 murtuları, tankların homurtuları dur· mernbeketin 1936 senesi hasılatı 27 mil- distan deniz yollarının, hem de Irak 

Paralar bulunuyor. Paralar bulun • muşlu. yon tondur, yani umumi istihsalatın petrollarının mukadderatını teminat 
duktan sonra biraz evvel karısının has· _ Benim size söyllyeceklerim var. takriben onda biri ve Amerika istih • altına almış oluyorlar. 
ta olduğundan bahseden; içinden: . semaisi . b t 1 salfıtının ancak beşte biridir. Esasen İngilizler, petrolun bundan 

_ Aı.a, diyor bu para ile bu hafta .~efuofenın :~üm e~aen 'b~ :. e- Rusyadan ~nra (Venezuela) 22 sonra mnletler için ne kadar hayati bir 
güzelce eğleniriz. dıgı parçayı r er gı 1 soze 1 milyon ton ile gelir. mesele olduğunu pek iyi takdir ettik· 

. . başladı. 1 (Venez~la> da, petrol madenleri leri için, Irak, İran ve batta ,Venezue-
.. Kayna~~ın~n 

1 
ce~azesını kaldırmak _Bir Arap alının kalın dizgini gib'i keşfedileli çok olmadı, fakat dünyanın JA) petrol madenlerindeki hisse • 

ıçın °~~ ı~~ u an. b ld k Ş'md' k yollaı:da koştum. Söyleyfo mantomu ne en zengin madenlerinden biri de bu lerine rağmen, gene bir gün petrolsue: 
-

1;.:>c . P.a~ayıın: u~~ k ~ a- 1 yaptınız. mcm'lekettedir ve bu madenler saye - kalmak korkusile, doğrudan doğruya 
nmı.n e ıs:sını derz na 

1 
a 1• _ Bayan. sinde (Venezuela) günden güne, um· (Devamı 9 uncu sayfada) 

Dıye sevmem en zıp zıp zıp.ar. c:===-===---=-:========"="================ 

* 
Bayan derken, gözleri gözlerine dal· 

mıştı. Ah bu kızın gözleri bir hindis • 
Cumartesinin defterinden: tan cevizinin kabuğu içine saklanmış 
İnsanlan hep hazırlık yaparken gö • süt kadar berrak; halı üzerine dökül • 

müş bir mürekkep lekesi kadar siyah .. 
Ve alev alınış bir bavagazı musluğu ka· 

rürüm. 
Kadınlar saçlarını yaptırırlar. Er -

kekler yeni göml~k, kravat alır .. Yahut 
Balıkpazarından )';yecek, meyva te • 
darik ederler. Genç erkekler, sevgilile
rini arar, bulur, bir gün sonra buluş • 
mak için söz alırlar. Bütün günü hep 
böyle geçirirler. 

* Pazann def terinden: 
İnsanlar kadar, zevkine düşkün, ne

şeli mahKıklar dünya yü:r.ünde yok. 
Bütün · hayatları zevkü safa, eğlence 
içinde geçiyor. İnsanların hepsi de pa· 
ralı. Eğlenceleri için hiç acımadan bol 
para sarfedıyorlar. Eğlence yerleri a· 
danı alınıyor. t~ su gibi sarfediliyor. 
Ve içki içenlerin içtikçe neşeleri artı· 
yor. 
Ayrılmamak, h~ bu i.Manlann ara· 

sında yaşamak isterim amma ne yapa· 
yım ki ancak haftada bir gelmek hak· 
kını haizim. Yoksa böyle neşeli mah • 
liıklar arasından hiç ayrılmam. 

dar ateşli idi. 
Eridiler, gerilediler, durdular. 
Hayır yürüdüler. 
Kız bütün bunlardan sanki bihaber· 

di. Kızgın bir bahar akşamının eflıitun 
rü7.garı bu çölün ortasındaki çam a· 
ğaçlarını birer birer yelpazelerken o, 
bir ipek kümesini andıran saçlarla süs· 
lü başını koyacak lbir yer arıyordu. 

Acaba bu bruj nereye konacaktı? 
_ Başını omuzuma koy çöllerin, şe • 

hirlerin, ovaların, ormanların, Kadı • 
köyün, Modanın, Kalaınışın, Cadde • 
bostanının güzel kızı.. 

Bu ses te nered-en geliyordu. Bu ses 
hıın.gi kahramanın sesi idi? Gözler göz 
oyuklarından dışarı fırladılar .. Kanat· 
landılar, sesin sahibini aramıya çıktı

lar .. 
-Kimdir o? 
- Aç kapıyı ben geldim! 

• Sonu yok 

Kültür işlerinde 
Göze çarpan 
Bir kaç nokta 
Maarif müdürlüğünden mütekait e ·

mekt.ar blr maarifçlylm. Buna ratmen 
maarif lşlcrlmlzde gözüme çl4rpan üç nok
taya bir türlü &kıl erdtrem!yorum. 

1 - Orta tedrisat ölret.menlerlnln 
yüksek mektep mezunu olmaları prttır. 
Fakat bu ~ret.menlerin t.erfılennde mu
him bir rol oyruyacak olan mektep mu · 
dfulerinde bu prt bazan mc,cut de~ı~ 
dlr. 

2 - İkide bir muallim buh:ruundan şl-
kftyet edilir. Hatıkatte ben tıoyle bir 
buhran olduğunu sanmıyoruı;ı. O kada r 
çok unlverslte mezunu tanın.'ll kl öğrot
menliğe hahlşkerdlrler. Fakat 4.0-45 lira 
gibi bir para l1e ücretli şekllôe tayin edl-

l 
lecoklerlni gördükleri lçln tereddüt geçi
rirler. Halbuki 170'l numarah kanun sa -
rlhtlr. bk tayin stajyerlik devrldlr ki 25 
lira asil maaf)a başlar • 

3 - Oazf en&tltüs6, Onlwrslte mezuna 
az olduğu için, orta mektepler ile llt ıed
rl.sat.a müfettiş yeUftlrmek gayeslle açıl
mıttır. Fatat bu ensUtü nıcr.~arınm aon 
zamanlarda, muallim mektebi ve orta 
mektep olan yerlerde de maarif müdftrO 
olarak taytn edilmekte oldu~lıırı görül· 
mektedlr. Halbuki az evvel tle söyledi -
tim gibl bu mettep öğretmenleri ünlver .. 
site mezunudurlar. 

Gördutumü yazıyor ve Mdlsenln ln • 
celenmesinl alA.k.adarlanna tııra.kıyorum. 

Eski Maurıf direktörü 
Refet 

* Apçaga köyü öğretmen istiyor 
Kemallycnin Apçağa koyü 300 evlidir 

Bu köyde eskiden bir mektep '<ardı.. Fa • 
kat otırctmenl olmadığı için durt. yıldan· 
beri kapalıdır. Civar köylerde de mektep 
olmadığı için çocuklarımız o:ruyamıyor· 

lar. Kültür Bakanlığımızdan bıze blr ö~
retmen yollaml\Sını rica ederl7. 

Gedlkpaşa, 13, Hi.ıseyln 
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Dört muharrir iş arıyor : 3 ı j»f'ŞPOll!fk 

1 
112'Yazan - ·J 
u~ Enıı/.) , --

'ı İngiltere lik 
şampiyonası ile kral 

- kupası maçları 

r~ancestr -Arsenel maçın
da 70 bin seyirci bulundu 
. İngiltere Hk §ampiyonasının otuz do 
kuzuncu haftası maçlarile Kral kupa
sının dönrifinal oyunları büyük heye
canlar doğuran maçlarla geçmiştir. 

Ben ezelden beri 
doktor olmak için 
yaratılmış bir ada -
mım.. Fakat bugün 
d'oktor olamadımsa 

bunu sırf bir tesa -
düfe hamletmek 
mecburiyetin 
deyim. Tıbbiye mek 
tebine gireceğim sı
rada şiddetli bir ne'7 

rasteni geçirmem bu 
kıymetli mesleğe in 
tisabıma mani oldu. 
Onun için ben, şim
di kendimi o mes
leğin hülyalarına 
terkederek doktor ol 
saydım ne yapmak istediğimi tahlil et
mek arzusundayun; peşinen söyliye • 
yim ki aşağıda yazacağım bazı müta • 
lealarımı belki sert bulacaksınız; fakat 
bunu benim seciyemdeki huşunete at
fediniz. 

Şimdi kendimi doktor olmuş tasav -
vur ediyorum. Davetlerde ve ziyafet -
ierde riayetin .şahıstan fazla kür
ke ve zahire olduğu gibi ben de 
ilk iş olarak piyasanın en güzel bir a
partımanında bir muayenehane kira -
lardım. Bunun kübik olması, dilkkati 
calip bulunması itiıbarile daha ziyade 
şaıyanı arımdur. Apartıman kübik ol
duktan sonra eşyaların da kübik o:ıma
sı icap eyliyeceğini söylemeğe bittabi 
hacet yoktur. 

Bir dtikat ve iddiaya göre doktorla -
nn illm~ ve tıl:fui terakkileri muntaza • 
ınan 'takip etmesi muvaffakiyetin te • 
meltaşı imiş! Fakat aksiye bakın ki ben 
bunu yapamam; çünkü müf.rhiş surette 
boğazıma düşkünüm. 

İnsan vücudu kadar koyun, sığır, ku· 
zu g~bi ot y!iyen hayvanların vücut teş
ıihlerini bi'.kliğim nisbette enginar, ma
rul, turp, pırasa, 'hıyar, maydanoz, do· 
mates1 patlıcan ve bi:ber gibi zerzevat· 
lann da nebati teşrihlerine vtıkıfım. 
Canın boğazdan geçtiği hikmeti ise, bü
tün hayatı.mrla en müessir amildir. Bi· 
naenaleh boğazıma düşkünlüğüm dola· 
yısile akşam ve .sabah yemeklerinde vü 
cudumu derin bir rehavet kaplar .. Bun
dan dolayıdır ki ben, ilmi tetkik ve te
te.l)bülerimi ekseriya ıbol yemeğin ver
diği rehavet arasında, uyku ve rüya 
içinde yaparım. . 

Bent herk~, bütün müşterHerim, en 
büyük dok.tor bildlikleri için çok müf -
tehirim. Muayenehanemin bir arı ko
vanından farkı yoktur. Çok kereler, 
bu kadar müşterimden - hepsi paralı 
olmasına rağmen - müştekiyim. Çün • 
kil vaktim, bu kadar hastayı muaye -
neye kafi d'eği1k:lir. Onun için eğer dok
tor ol'saydım, ilk işim bir kronometre 
saat alın.ak, antırede bek1iyen hastala • 
.rın adedile mesai saatim arasında bir 
tenasüp kurmak olacaktır. O zaman 
şahsi kanaatim şu olacaktır ki şu kub
be altında nasıl söylenmedik bir söz 
yoksa, hastalıklar da aşağı yukarı hep 
'bi.ııbirinin aynidir. Verem, frengi, tifo, 
kuşpal'azı, lko.1€ra, kızır, kızamık, u -
yuz ... Bunları zincirleyişime şaşmayı -
nız. Hepsi hasta11k değıl mi? .. Sız ona 
bakınız. Eğer ben doktor olsaydım, 
• mademki saydığım bu kadar müte . 
nevv'i hastalıkların hepsi insan vücu -
dunu bizar eden birer marazdır, ve ma
demki benim adım, doktor ve san'atım 
doktorluktur? Hastamı, kabine kabine 
dolaştırmamak, onu bir sürü fuzuli mü
tehassıs dbktora vizite vermek mecbu
riyetinde bırakmamak için bütün bu 
hastalıkların tedavisini kendi ihtısasım 
dahilinde addeder ve ibu suretle hem 
insa~i, ıhem d'e iktısadi bir vazifeyi 
tevthıd ederek memlek~te ve ~miyete 
her ~ki. cihetten faydalı olurdum. Esa
sen ıh'thsas denilen şeye pek aklım _ a·v· d er 
rnl .. ke ~~ındlden maada bunu biraz da işin 
u su a ed.enlerdenim. Mesela hastam 

verem mi? Işte ilacı: Bol güneş, bol gı
da ... Frengi mi? .. Me.Şhur şırınga .. u . 
yuz Amu? .. Onu~ m~themi de herkesçe 
malum ... O haide ıhtısas ve ihHsasın 
manası? .. 

Ya'lnız bir nokta ... Bunu itiraf etti • 
ğim için beni muahaze etmeyiniz. Her
kesin zayıf bir tarafı olduğu gibi be • 

Kral kupası dömifina1i 
Sanderland 2 

Haftaym ( 1 • 1 ) 
Seyirci 
62.813 

Preston... 4 
Haftaym ( 3 - O) 

Seyirci 
42.636 

Millwal 1 
Stad (Haderafifd) 

Huılit 

5.240 lnıili:t liraaı 
W. 8. Albion .. : 

Ar1enal Stadı (Hiıbburı)f 
Huılit 

5.265 lnııiliz liruı 

Bir Mayıata Wembley ırtııdında yapılacak 
Kral lcupuı finalı Preston - Sanderland 

aruında olacaktır. 

Mancster City Arsenal 
nim zayıf tarafım da paradır. 2 O 

Tevekketi para canın yongasıdır de · İngiltere lik maçlarının ~n şayanı 
memi.şler. Hayır, para canın yongası dikkat olan bu maçı 70,000 seyirci ö
değil, beTh.i tam manasile onun temel nünde yapılmıştır. Kral kupası şampi
diregidir. Eğer doktor olsaydım; şahsan yonu Arsenal haftalardan beri önüne 
hastalarunı meccanen muayene etmek gelen takunlan yene yene başta gitti
fi'krini fuzuli bir gayretkeşlik, abes bir ği halde bu maçta 2 - O gibi bir netice 
gösteriş telakki eder, bunu mesleki bir ile mağlfıp olmuştur. 
hata olarak addedeceğim için bundan İlk devre l • O bitmiş, ikinci devre
fevkalade çekinirdim. Çünkü bir adam nin 68 inci dakikasında sol &çığın çok 
hasta olsa bile - ö1ım.edliğine ve yaşa • ,kolay bir şeiklde ortaladığı topu yaka 
<lığına nazaran - doktor vizitesini ve - !ayan Mancster merkez muhacimi 
rebHecek mevkide demektir. kuvvetli bi:r şütle ikinci defa Arsenal 

Bununla beraber ben eğer doktor ol- kalesine sokarak oyunu 2 • O vaziyete 
saydım, çok hisli ve içli bir adam ol - getirmi:ft:ir. 
duğum için hastalarımdan fazla para Bu maç İngiliz futlbolü için bir mo-
istemekten çok ziyade içtinap eder - ,del olarak kaydedilmektedir. 
dim. Maç Mançster sahasında oynanmış-

Doktor orduğum kad'ar iktısadiyat tır. 
meraklısı bulunacağım ve hele ticaret Mancster bir maç noksan oynadığı 
odasının arasıra neşrettiği hayat en - halde bir puvan ileri fırlamış ve lik'te 
deksini yakından takip edeceğim için en başa geçmi.ştıir. Mancsterin dört, Ar 
hastalanın hakkında çok müsamahakar senalin henüz üç maçı kalmıştır. 
davranacaktım. Kendi hesabıma bun - Charlton A. Hadersfield 
lar için ileride artırıp artrrrnıyacağımı 1 o 
henüz tayin edememekle beraber şirn- Likte on altıncı olan Hadersfield en 
dilik beşle on lira arasında bir vizite- başta bulunan Charlton ile yaptığı ma 
yi kafi bulurdum. çı l - O kaybetmiştir. 

İş sadece bu kadar değil ... Eğer ben Charlton bu galibiyetle kazandığı pu 
doktor ol!saydım, cemiyete faydalı ol- . vanıa tekrar Arsenal ile ayni puvana 
mak üzere ~imi daha ziyade tevsi e- yükselmiştir. Bu maçta 241000 kişi bu
derdim. Mesela ... Hususi bir hastane ,lunmuŞtur. 
açrnağı çok isterdim. Şu şartla ki bir Seicster Aston Villa 
vakitler meşhur olan İkikapılı eczane 1 o 
gibi... İkinci likte en mühim vaziyette olan 
gibi... Hastanemi l1iri giriş, diğeri çıkış .bu takımların maçında 41,000 kişi bu
kapısı o1!ınak üzere iki kapılı yapardım. ,lunm.uştur. Bütün oyun müddetince be 
Giriş kapısını hastalarıma, bilhassa rabere giden maç son dakikada bir gol 
hastanemin arka kör sokakta, çıkış ka- yiyen Aston Villanın mağlfıbiyetile 
pısını da hastahanemde ölenlere tahsis ,bWmişt:ir. 
ederdim. Çünkü hastanıemin vasfı fa • , İskoçya - İngiltere milli maçı 
rikı, hastanın sadece oraya girmesidir. İki memleket arasındaki senelik mil 
Çıkması değil. Ve halkta şu kanaati ha- ,li maç bu ayın on yedisinde Glaskovda 
sıl ederdim ki bu hastaneden her şey çı· yapılacaktır. 
kar; fakat ö1ü çıkmaz. . Bu müsabaka İngilizlerin bu mevsim 

Belgrad, ismet lnönUnU 
karşllamıya hazırlanırken 

{Bastarafı 2 inci sayfada) 
k.ibi imk~larını bulmuşsa bunu, sırf 
Balkan Paktı sayesinde temin etmiştir. 
Balkan paktının temeltaşı Türkiyedir. 
Onun kuvvetli tesir ve müdahalesi ol
maksızın Balkan Paktı olamaz ve işin 
alt tarafı da gelemez. Türkiyenin coğ
rafi vaziyetine bakılırsa onun Balkan
lardaki vaziyeti, kendisine Balkan 
memleketi ismini verrneğe kafi gelmi
yecek derecede basit olduğu görülür. 
Fakat, onun vaziyetindeki hususiyetler 
ve haiz olduğu kuvvet te, diğer taraf
tan kendisine Balkanların en mühim 
unsuru olmak sıfatını vermiştir. Bal
kanları bir araya toplayan kuvvet, o· 
mm kuvvetidir.> 

İşte, Yugoslavya, Balkan siyasetini, 
bu siyaset içindeki kendi mevkiini böy 
le görüyor. O, bugünkü vaziyetten 
çok memnundur. Bu memnun edici va
ziyetin temininde, kendisi ile hudut a
lakası bulunmamasına rağmen, Türki
yenin oynadığı rolün ehemmiyetini çok 
iyi takdir ettikleri için de Yugoslav· 
lar, Türkiye dostluğuna büyi.ik bir kıy
met veriyorlar. 

* ' O k1adar kıymet veriyorlar ki, bura· 
ya geldiğimiz günden beri, muhitimiz
de daimi surette gördüğümüz şeyler
den biPi de Yugoslavya dilleri arasın
daki türkçe kelimeleri bulup çıkarmak 
tır. Bugün, sofrada bir gazetecinin bu
lup çıkardığı bu kelimeleri cşappoy, 

yapacakları son milli maçtır. 
Güneş İzmire hareket etti 

, Milli küme maçlarının beşinci turu 
oyunları için iki maç yapacak olan Gü
~eş takımı dün akşam Bandırma yolile 
Izmire g11lrniştir. 

Ankarada milli küme maçJarı 
Ankara, 14 (Hususi) - Bu hafta bu

rada cumartesi günü Milli küme maç
larında Beşiktaş, Ankaragücü, pazara 
da Beşiktaş, Gençlerbirliği karşılaşa
caklardır. •...................................••...........•. .._. .... 
zümbül, gül bahçesi, gül ve ilah:. sayıp 
dökerken öteden bir gazeteci bağırdı: 

- Yahu, bırak artık! dedi; bu gidişle 
bize dil kalmıyacak! 

Ben de dedim ki: 
- Biraz daha gayret edelim de şu iki 

dilden bir dil yapıp <laha rahat konu
şalım! 

Gülüştük. On}ar bu müşahededen 
memnundular. Geçmdş tarihin bu yadi 
garları, burada şimdi acı hatıralarla 
değil, tatlı duygularla hatırlanıyor. O 
kadar tatlı ki gazetecinin biri bugün, 
bunlardan bahsederken şöyle söyledi: 

- Osmanlı imparatorluğunun yapa
madığı Balkan ittihadını, Balkanlıların 
milli devletleri pekala yapabilirler. 
Her taraftan buna doğru çalışmamız la 
zım! Balkanlılar, müttehit bir Balkan· 
lar devleti vücude getirerek Avrupa 
devletleri ittihadına misal vermelidir
ler. 

Bu fikir, bugün için ham bir fikir 
dir. Fakat, zaman yürüyor ve hayat ta 
isUyor... Muhittin Birıen 

Nisan 15 

Büyük Himidin 
alayı a aiti 

cenaze 
a r 

,Cenazeyi takip eden Cumhurreısı Ata türkün yaverı, Hariciye siyasi müsie• 
şan Numan Menemen cioğlu ve generaller 

Atatürkün Hamidin cenazesine 
gönderdi(i çelenk 

J 

Dün büyük ölüye hürmetle kütüphane
ler kapalı kepenklerine böyle bir kağıt 

yapıştırmıştı 

Lüsyen Abdülhak Bim.id ağlıyor 

Büyük .,airin tabutu önünde ıiden çe lenkler ve ardından gelen binlerce halk 

Büyük ölü ebedi istirahat gahına tevdi edilirke1 
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Holivudun en 
kadını : Gloria 

namuslu 
Svanson 

Kırk yaşına yaklaştığını söylemekt~n 
çekinmiyen san' atkir nihayet yeniden 

film çevirmiye başlıyor 
Sinema yıldızla. çılgın bir hayat se· 

tından Gloria Svan verdim. Kendimi 
~ona Holivutta cHo düşünmeğe vakit bi 

vutun en namuslu le bulamazdım. . . O 
kadını» sıfatı veril • vakitleri hususi bir 
iniştir. hayata bile malik de 

İki bucuk sene • ğildim.. . Belki de 
den beri -film çevir· kurmuş olduğum yu 
ln€rniş olan bu san· vaları bu halinı ma·h 
atkar yeniden stüd- vetti!... 
~Y& dönmüştür. Bir aktris istediği 

Gloria Svanson şeyi yapmağa hiç va 
~~ SÖzlü, düşündü- kit bulamaz. 
r,ıni.i apaçık söyler Seyahatlerin dai • 

1 
u- san'atkardır. Ya ma fiki:lere küşayıiş 

andan hiç hoşlan - bahşcylediğini dü • 
?naz. iün.düm. Ayni nok· 

Otuz aydan beri tada, ayni mahalde 
k~ndisine filin çevir uzun müddet kal • 
tilrnediğini; tam 39 .. mak doğru bir şey 
Y"~şında olduğunu 1 o· değildir. 
buyuk kızının Üni· Çok zaman ayni 
V'ersıiteye gitme ça· ' · memlekette, ayni şe 
l~nda bulunduğunu hirde kalınak hayat 
löylemek cesaretini ta yerinde saymak • 
göstermiştir. tır .. . Bu takdirde in 

. Başka yıldımar gi san inkişaf tan mah-
bı ne yaşını gizle • rum kalır ... 
ıniştir, ne de efali- Öğrenmek istedi • "., 
ul. Gloria Svanson ğim neler vardı!. .. 
Sinema aleminde ka Çok genç iken dai -
deme kademe yük • ma cneden böyle ?» 
selmiştir.Sessiz sine diye sorardım. 
rna zamanında en İnsan yaşlandığı 
fazla beğenilen ar .. vakit her şeyi öğren 
tistl~rden biri idi. miş ise bu büyük 
1foşhur Mack Sen GJorya Svanson bir varlıktır ... Haki 

n:~ kcınıedilerinden başl-ayarak ~ Mil· J det .duraklamak la~m geldiğ.ini takdir 1 ki. ve uzun n:üadet sü:ez: ~ir. varl:~t!:: .. 
le ın dramlarına kadar yükselmiştir. etti ve otuz ay muddetle bır kenara Bız evvelemırde kendımızı bılmegı og-

Sesli film onun şevkini kırmamıştır. çekildi. renmeliyiz. Bu çok mühim bir nokta-
SesU film için .§Öyle demiştir: . . .. .. d" . b k dır. Çünkü kendi kendimizi Iayikiyle 
- «Ben hiç birşeyden feragat eyle· Şırodiç skozul ken 'lSı;~ ırt~'dıyodruz: 'k" bilmezsek kimseyi bilmemiş oluruz ... > 
~ H . k . . . - « o o muyor. ır s u yo a ı ı . 
'V rn: erşey.ı tam . yapma ısterım. ,sahne arasında istirahat etmekte idim. Bu güzel yıldız pek yakında yenıden 
aktıyle Holivutta sınema yıldızları • v ~ d b 1 an saaie bakıp duru • film çevirmeg· e başlayacaktır. 

nın ukl Im lı k 'd . ,..~rşım a u un . _ 
. çoc arı o ama , aı esı vaze • ·d B' 1 amanı Ü""' taksim ede Peresfr·lrarları çevırecek oldugu dUm· t' B b k "d . h . . k yoı um. ız er z r- ~ 

tırn ışı. e~ u bulaı. enıd nw arıchınekçı riz : filmleri sabırsızlıkla beklemektedirler. 
sÖ ve çocugum un ugunu er ese · Mazi. Hayatlta şimdi ne arzu eylediği ken· 
. Yledfın. ~asen on beş yaşından be- · H 1 · disine sorulın~· Şu güzel cevabı ver· 

rı hep anne olmak isterdim! .. > ' İ ~·İtb 1 miş· 
. Gloria uzun zaman Herbert Marşal 5s 

1 
t" a ' .. le ini gösteren akrebi . 

ile sevişti ... Bu sevişme sona erdi. .. halaa ın sandıyeb~ şey bulunmadıgın· ı - Dilediğim .şey: Saadet ve sükfm· 
B · h t d · b. « » namın a ır dur. Hayatta en kıyın.etli şeyler: ço · 

l
- u sevışme on.un aya ın a yem ır bana ihtar eyledi! .. Herşcy ya maziye 

~ gır açtı denebılir. O vakit en fazla . . tikbale tabidi·r... cuklar, çalışma zevki ve fikir sükfuıu· 
Ucret alan san'atkar o idi. O bir müd'- ve;>a ıs rlur. Bundan gayrısı hiçtir! ... » 

, Birçok inısanlar gibi ben de «hah 
için yaşadım durdum. Fakat yerinde 1 

saydığımı farkettim. ·çünkü «hal> de
nilen şey mevcut değildi. .. İnsan «is· 
tikibali» nazarı itıbara alarak yaşamalı 
ve saniyeleri bile saymalı. .. 

Hayat hakkında fikir yürütmenin 1 

kolay olduğunu pekala biliyorum. Fa- I 
kat geçirdiğimiz tecrübeler daima bi· 
ribirinden farklıdır ... 

cAdam sende!.. Hayatta hep fena tec 
rübelerde bulundum arlık emniyetim 
tükendi:. desem kusurda bulunmuş o-) 
:uru~ . . Bir insan . yan1ış-~ı~arından da·( 
una ıstıfade temın ede.bilır ... 
Aşklarıma gelince: 
Şuna kani oldum ki: Birisine tabi m i 

siniz? O halde muh akkak onun dunun· 
dasınız ... 

Zayıf olduğumu biliyorum. Hissiya
tıma W:bi bulunmaktayım. Biz aktörler, 
ta bii bir ömür sürmüyoruz ... 

Sayfa 9 

Ankaranın ilk Beynelmilel S ergisi 

Kömür sergisi 23 Nisanda 
merasimle açılıyor 

Sergi genç Türkiyeyi medeni memleketlere tanıtmağa 
yanyacak bir şekilde hazırlanmışhr 

Ankarada sergi binuı 

Ankıara (Hususi) - Anıkaranın ilk biz e'llı çok ıkömüır sarfma h ak kazan • 
beynelmilel sergisi ola~ k()mıür ve mış bir milli.etiz. Herkes biliır ki top " 
kiimür yakan vasıtalar sergisi 23 ni • ı rakllıarımızın alltı ıkörr.ür depolarile dbr 
sanda büyüık merasimfi.e açılacakteır. A· luduıı\ 
çıhş tarilhinin 26 mart.itan 23 nisana Biz Türkler kömürü yer yüzünde il!k 
kalb:nasıo:ıını sebebiı, sergiye iştirak ede- olarak kulfananl'arın evlatJarıyırz. Na • 
cek ecnobi firmaların geniş ölçüde ha- sı:l' ki BerHın olimpiyatlarında, olimpi
zınJanmak isltemeTeri ve kömürle işH - .yafiların kurucll5u Yunanlıfar olimpi • 
yecck vasıtaları getirecek vapurtarın yat ateşiıni memJ.ekefilerin<le yaktırdı • 
den'izleırdeki fıı;tıınadan dolayı mezkur tar. Berlin stadının en yüksek yerimle 
güne kadar geıJJmelerine mani o.Laca . bu meş'aleyi günlerce yaktırıdılarsa, 

ğınıı Ekonomi Bakanllhğına 'bi1d:irerek serginin açılış gününde Y"·nacak olan 
açıfa.ş tarihinin daha bir müddet uzatıl- Eti mangalı da bir ay sönmeden yana
masım istemelerfrlir. Ekonomi Bakan • caktıT. 
lığı bu isteği yerine getirmiş, diğer ta • Şeref sa1bnunu geçtikten sonra bil· 
ra:Btan da serrgi h(lzıırı'lıkiarının bu alaka yüık ıbir salon siizi karşıl'ıyor, J.şıte bu en 
nisbetinde genişletitmes~ mümkün o]- büyük salhn; ıburada derhal üç tabl!o 
muş, i'lavesi lazım pavilyonllar inşa o - gözümüze çarpııyoı\ bu tablol.ar üç Tür
lunmuşiur. Serginin !bilr ay geç açıl • kiyeyi canJandınyor; birisi Imparator· 
masmdan istifade eden Ekonomi Ba · luğu gösteriyor, o zaman pek · tabii 
kanlıığı, serıgide yallnm: kömür ve kömür memleketin servetleri ecnebi serma• 
yaıkan vasıtaları teşhiır etmek hududll- yedarların ellinde ... Bu devfrd'e Türk 
nu aşarak, genç Türkiyeyi medıeni kıömürü; sütü y~bancılara akan bir 
memleketlere tarutıın~ya yarıyacak şe - jneğe benzilyor .. Iıldnci tab'io, plfı.n ve 
kiltle çalüşmıya başlamı..~ır. Sergi yur - kal'kınma devrinde olan Türkiyeyi can
dun her tarafından bi.ırıl-erce vatandaşı landıırıyor ... Bu devirde biçare ağaç1ar 
meııkeze toplarken d:ığer taraftan da katiiller elinden kurtuı1rnuş, memleketi 
memll'eket haricind.enı yeni Türkiyeyi heyecanı sarmış ... Ve nihayet kömür • 
görnnek is.tiyen büyük bir kalabahğınr, ler.imiılln ·iStihsahne başlanmış, fahri • 
gösteri~en gjrliş geıhlş kolaylıkları do - ka1arın inşasına baştanrmş ki bu devir 
lavısile a'kın etmesine imkan verecek- cumhuriıyetlle baş'loarnış'tır. 
tiı;. Üçüncü tablo mes'ut ve müstahsil 

Güzel bir tesadüf: Türkiyeyi canlandırıyor ve bu tabloya 
Serginiın açılacağı 23 nisan ayni za· göğüs kabararak bal{lil'abilinir, çünkü 

manıda ımliıfü hakimiyet ve çocuk bay - burada tam cumhuriyet Türkiyesinin 
ramımıza tesadüf etmekteclir. İşin en eserleri görünüyor .... Tüten fabrika ba
caztp tarafı sergi dlol.ayısiıl.e Ankarada caları, ağ gibi demiryolfarı, iş~iyen ma· 
tQp'lanacak olan yabancı dostlarımız, denler, tırakı'tör'ler ve nakil vasıtaları ... 
büyülk bir günün yıföönümünü ve bir Bütlün bu saydıklarım miH1 kömür.le 
de cumhuriıyetin şen ve mes'uıt çocuk· faaliıyctte /bulunmaktadır. İnsan bu tab· 
larının bayıram tez~hürlerini görmüş lo karşısında yapılan işforin azametin· 
olacaıklardır. Sergiinin açık bulunduğu den gözler•i yaşarıyor. 

Selim Tezcan 23 nisandan 2 3 mayıs tarih leni. arasın
da futbol maçları yapıJacak, yeni statta 
ye-n1rı takımlanml!zdan ba~a bir de ec- Petrol meselesi: 
nebi teması yapılıacakıtır. Bunun içiın 
İtalyadan bir takımın getirilmesi dü • 
şünülmekkdil'. Ser-gi binasının son ha
zırilıkl'arı biltttıeik üzeredir. 

Sergi binasının dahili vaziyeti : 
Sergi binasının /büyük kapısından m:ı.~ 

önce gendş ve güzel bk salona giriliyor. 
Duvarda Türk miID'et ve tar'i.hinin var
lık rerrırlıİ. olanı Atatü.rkl!n güzel bir 
heyıke'lli .. Buranıın cŞeref Salonu» ol · 
duğunu s6ylemiye füzum yok .. Hey · 
ke1'in alttınd'a biri ıkız diğeri erkek iki 
küçük Tilırk yavrusu büyük Şefe min -
net ve şükran çelenkler} uzatmaktadır. 

Bu sa1ooun duıvarları sergıye iştirak e
'den devlıet1'erjn azıma ve firmalarile db· 
lru ... Devletleırin arnnaları a1'fabe sı·ra · 
sile sıralanmış ... Bu salbnun en hoş ve 
güzer kısmı; döM. iri yarı madencinin 
sıııtına yer'lıeştirilmiş olan Elli rnangalı
mn bulunduğu köşe ... Bunun manası 
büyük, bulurrduğumuz asrın medeni • 

(Baştarafı 7 inci sayfada) 
İngiltere de büyük benzin depoları yapa 
rak buralarda, İngiliz hava Ye kara 
kuvvetlerini en aşağı iki sene idare e· 
decek :kadar benzin idhar eylemiş:er
dir. Bu depolar, İngilterenin pek muh· 
telif yerlerinde tesis edilmiş olup üıy· 
yare hücumlarına karşı muhafazasını 

temin için hepsi de yer altında yapıl· 
mışlardır. İngilizlerin şimdiden göster· 
dikleri bu ihtiyatkarlık, petrol maden· 
lerine malik olmıyan diğer milletler ve 
memleketler için de bir nümune ve 
rehber olmalıdır. 

Eskiden harbin can damarı olarak 
para gösterilirdi. Şimdi ise harbin ye
gane can damarı petrol ve ondan çı • 
karılan benzinden ibarettir. Çünkü 
benzin ile para tedarik edilebilir. fa • 
kat bir harp halinde, yoliar kapandığı 
va1kit, dünyanın altınını saçsanız, size 
kimse bir katre benzin vermez. 

Lüzumundan çok fazla h assasiyete 
malikiz ... 

Dünyada en çok arzu ettiğim şey 

kalp ve fikir düzenliğidir ... 
İstirahate çekildiğim müddet zarfın~ 

da iy:ce düşündüm v.e şu kanaate var· 
dım: 

Mutlaka herkes .böylece bir müddet 
inzivaya çekilmelidir. Bunun çok bü· 
yük faydası vardır. 

ı yetini kuran bugünkü insal'!1arı imren
direcek kadar bir medeniyetin sahiple· 
ri olan ecdadımıız Etilerin; ilk maden 
kömürünü yaktıkları bu mangal ser
giyi seyre gelecek yer.tn ve bilhassa ya· 
ban'Cılara Atatüı"'ık Türıkiyesinin kömü
re veı~diği önem ve değeri görecekler ve 

** * 
Şişli Halkevinde konser ve konferans 

Şişli Halkevinden: Nisanın 16 ıncı Cuma 
günü akşamı saat 21 de Halkevlmizde mu
harrir M. Turhan Tan tarnfmdan CCmci ho
ca\ mevzu unda bir konfrr:rn.. verilecek '\"e 
besiegar Bimcn Şen ve arkadaşları tarafın
dan da Türk musikisindı.>n .:;rçkin parçalar 
çalınacaktır. Herkes gelebilir. ~ 

..... n1~ka.ı ı eski resimlerinden biri Vaktiyle seneden seneye daha fazla San'atki rm eski resimlerinden 
1 

işte; bunidan sonradıır ki kömür dava · 
biri mızın manasını an'1ıyacakılardır. Çünkü 



!O Sayfa SON POSTA 

•• iik 
Cenaze merasimine iştirak eden Son 

Po ta muhar irinin intibaları 

Et fiatları yeniden· 
yükselmiye başladı 

Koyun, _sığır ve kuzu flat.:ırı.n teıtrar yük- şeccğl söylenmektedir. Diğer taraftan et fi• 
selmektedır. Kızıl karamanın kilosu mezba- atlarının yükselmesinde deri fıatınrının dlit 
selmektedlr. Kızıl karamanın kilosu meslnin de lmll olduğu söylenmektedir. 
mezbaha.da 55 kuruşa, sığırın kilosu 37 Canlı hayva ti t" • k ti 

Yazan: Naci Sadullah 
- Siz gördlinüz mü Bayunl' 

- Sen de görmek ister misin dayı) 
mczımnda hiç söz aöylenilmemesini 1\rasi -

yet etmitl 
içindir ki. bu çe§İd çeşid mücadelelere gi
rişenlere mukadder olan bütün iğbirarlnr-

kuruşa. kuzunun kilosu 48 kuruşa n care 1 şır e 
satılmaktadır. Geçen sene bugünlerdeki fi- kuruluyor 
atlara göre kilo başına 10 kuruş bir yüksel- Şimal ve Cenub vj)iiyetlerimizden ko • 
me vardır. Mezbahada normal şerait içinde n w 'b · lı h . ·ı c~ 

- Size isterseniz bir daha göstereyim 
Bayan? 

* dan, husumetlerden, kinlerden, maddi ma-
Saat 1 S de Teşvikiye camiinde kılınan nevi auikaadlcrden, tehlikelerden. lekeler

Merhum Şair Abdülhak Hamidin evin

Clek.i t~nfatc.ılar, bu nfızik cümlelerle tiizi-
namaz.dan sonra hareket eden k.alabJığa, den, beliyyelerden masun kalabildi. günde lkl bin koyun kesllmektedir. Halbuki :'1 • sıgır gı ı can ayvanlar getırtı er ·• 

bugunlerde kesilen koyunun mlk.dan her gün ıhrac~t yapılması için bir canlı hayvan U 

dört yüzü geçmemektedir. Ege mıntakasın- careti anonim şirketi kurulacaktır. fstaıı· 
da bôl rnlkdarda koyun bulunduğu halde İs- bul Emlak Bankası müdürü de ııirketin rnii· 
tnnbula. getlrU~emektedlr. Bu i~le uğraşan- dürlüğüne getirilecektir. 

yetcileri ü•tadın cenazesini son bir defa 
görmeye dnvet ediyorlardı. 

Ve i~n insanı en fazla düıündüren ta • 
rafı da, uÖlümu kelimesinin telaffuz.undan 
bile iırperecckleri sanılacak kadar çıt kınl
dım metane•li gözüken Bayanların bile, bu 

davete sevme sevine icabet ediııleriydi. 
Yanıma sokulan Necib Fazıla: 
- Acaba. dedim. ihtimal flitle boğul -

muş bir örümcek ölüsüne bile yüzlerini bu
ruıturmadan bakamıyacak olan bu yufka 
yürekli Bayanlar, nasıl oluyor da. Hami -
Clin cenazesini, bir san'at eseri temaşa ede!' 
aibi zevkle seyredebiliyorlar> 

Necib Fnzıl hiç düşünmeden cevab ver
di: 

daha doğrusu, yokU§ yukan ak.mıya ba§lı- Geçkin bir ıöhret gibi görüldüğü için 
yan insan nehrine bakıyorum. Bana: de, ardından gelen nesilkrin hasedini tah· 

- Kimler vardı> diyecek.siniz. Ben bu ril etmedi. Bu sayededir ki. ıeniı şöhreti, 
.uale; çok fazla mübaliğa etmediğimden ı kendisini rakib saymıyan genç nesiller.in, 
emin olarak: yıkıcı ta'rizlerinden kurtardı. 

- Hemen bütün 1atanbullular oraday- Gençler, ve orta yaılılar, yani onu takib 
dılarl cevabını verebilirim. eden nesliler, el, ağız. ve kalem bfrliğilc. 

En önde giden süvari polisler alaya iş - aralarında payla~amadıkla~ cDehi» tacı
tiri.k edenler kadar kalabalık olan seyirci- nı, Ye uEn Büyük Şairn sıfatını. Him.id za
lcri - kenarda çelcilcc.ek yer bulunmadığı denin kıskanamadıldan ak saçlı ba§ına 
için - önlerine htıp götürmek mecburiye- giydirdiler. 
tinde bbyorlardL Yolun bu suretle açıl - Ba itibarla. bence onwı en büyük kuv
maaına meCbur kalınmua yüzünden. süvari .-eti, ya~dığı muhtelif devirlerin muhtelif 

polialerin ön1erinde de. arlc.alaruıdan ce - cereyanlanna kapılmak z.a.afından kurtula
len alay kadar büyük bir kalabalık tqek- bilmesidir. 

kül etmift,i. Ve en büyük hizmetlerinden birisi de. 
Polisleri takib eden alayın en önünde. Laşına ıi'Ydirilen aDehb tacını ölene lca • 

- Bu sual beni belki yirmi dört saattir Tıbbiye talebeleri, Atrtük'ün, al - dar muhafaza. edebilmekle. ruhlarının 
düşünd rüyor. Ben bunun sebebini, bır ~ tın yaldızlı yapraklardan. ve san ye~ çi- mahrumiyetlerinde büyük jddialar gizliyen 
matemden bunalan ruhun, iptidai bir mc- çelderden yapılmıı eflatun kordelalı mu - orta ya~lı ve genç tairleri birhirlerile çar • 
:rakın leLzetli hududlan içine kaçışında bu- azzam çelellitini tB.fIYorlardı. MiBet Mcdi- pışmaktan kurtuabilmesidir. 

luyorunı. sinin, İsmet lnönünün, Şükrü Kayanın bir Ben, ıade bu bakımlardan bile Hamidi. 
Mntcm, hürmet gibi en yüksek hisler, in- kaç ndım arkadan getirilen çelenkleri de kaznndıklanna layık sanmaktayım! 

sanlara tecessüs, merak gı'b'i en geri duy • Oniversite talebelerinin kollarındaydı! Salonunda şair Nazım Hikmetle Namık 
gularla kanşrnı§ bir halde geliyor. Onlan takiben götürülen, ve tamamen Kemal, Sami paşa zadeyle Florinalı Nazını 

Yani insan, bir ölü önünde. en nezih his- OniverŞ?teliler tarafından taşman çelenk• sade merhumun salonunun duvarlannda 
lerle, en zelil hisleri aynı zamanda duyu • fer, lalettayin biT aan'atkar cenazestnm birleşebilmişler. 
yor. bütün cemaati kadar lcalabalıktı. Yaldızlı konsol, kübik masa, saray üs-

Bu acaib hiıtet de. dediğim gibi, ölünün Komutanlığın, Vilayetin, Belediyenin. lubu kadife laplı. yühek arkalı tabt bi • 
ölümün karşısında duyulan acizden ve acı· Maarifin, Bahriyelilerin, Üniversitelilerin, çimli koltuklar da aynı aalonda yanyana-

dan kaı;ı .ın bir aksülamelidirl İstanbul ve Calatasuay Liaelerinin, diğer lar. · · 

Kulak misafiri olduğu mevzuumuza in- Tesmi ve hususi liselerin ve mel1eblerin, Anlaııılıyor ki, «Hayat. acvmektirl» di-
kayd knlamıyan şair Şükufe Nihal aynı fj. Ermeni. Rum, Musevi cemaatlerinin, şairin yen koca şair, hiç bir üslfıha, hiç bir gayeye 

kirde değıl. O: yakın dostlarının, saylavların çelenktcri, diişman olamamı§ ve bu yiizdendİT ki bu-
- insan, diyor, sevdiklerinin ölüleri Ö· koca bir caddeyi bir çiçek ormanına çevir- gün tabutunu, Üç neslin sırtında taıııtıyor, 

nünde bir ölü karşısında bulunduğunun far mişti. Merhumun zevcesi Bayan Lüsyen ta· ve sevgisini üç neslin yüreğinde ya§atabili

kınn bil,. varmıyor. Nitekim ben, Abdülhak rafından gönderilen siyah İpek kordeliilı yort 
Hamidın cenazesi öni.nde; onun cansızlı - zarif çelenk de ıiyahlar giymiş iki Üniver- Profesör Mazhar Osman da merhum üs-
ğını o kadar unutmuşum ki. yanaklarını, sıteli Bayan tarafından taşınıyordu. tadı, meslelci zaviyesınden görüyor ve: 

ellerini, saçlarını, sakallannı. tahteşr1uu - Çelenkleri hemen bütün Üniversiteliler, - Bence, diyor, onun 90 sene kulla -
ruma i!!lemiş bir ıztırabın gözlerimden a - ve onları da, bu ölümün derin ıztuabını nıldığı halde, hiç örselenmemiş olan hafı
kıttığı ya~lar arasında Öperken. adeta u - besteliyen hazin ~ğır havalar çalan bahriye zası, öyle bir hilkat harikasıdır ki, akliye-
yandırmaktan korkar gibiydimt müzikaaı takib ediyordu. cilerin akıllarını durdurabilir! 

Necib Fazıl itiraza giriııirken, felsefileı· Daha arkadan gelen, ve yedi katana ta- * 
me :istidadı gösteren bu bahisten kaçmak rafından çekilen top arabasında, büyük Abdülhak Himidin, Zincirl.ikuyudaki 
mecburiyetinde kaldım. şairin, müzeden alınımı kıymetli bir tala asri mezarlığa götürülen tabutu, aeaaiz göz 

Ve bir başka köşede Hilmid"deo bahıe· sarılmıı olan tabuta vardL yaılan ~ra11nda toprap gömüldüğü zaman 

den bir grupa sokularak, pİiio bilmedi - Talebeler, top arabasıru kendileri çek- ortalık kararmıya başlamış bulunuyordu. 
ğim bir hikayesini dinledim: mek istemişlerdi. Fakat yolun uzunluğu dü İıtiri.k edenler döneTlerlcen, yüks~kce 

!ar piyasayı düşürmemek Jçln Istanbula az 
mn.1 sevket.rMkte olduklan sbylenmcktcdlr. 
Ege mıntnkn.sı koyunlannın İstanbula geti
rilme zamanıdır. Yakında et tiatlarının dfi-.............................................................. 

ldhalat rejimi hakkındaki 
tetkikler 

Serbest idhalit rejimi hakkında aanayi 
birliğinde dün de hir içtima yapılmlftlr. 

İktısat Vcki.letindeıı listeye lıaqi nevi 
m~delerin konacaiına dair yirmi yedi 

madde bildirilm.ittiT. Bunlann arasında 
marazıeozluğa a.id i.letlerlc bazı maden su
lan vardrr. Yeki.Jet. tetkikatın çok ehem
miyetle yapılınaaını iste~tir. 

Şehrimizde mühim ve ticari 
bir toplanb yapılacak 

Türkiye ile bazı b.ariç memleketler ara• 
sında ticari mübadelenin inkişafı etrafında 
görüşmek üzere bu ayın yirmi sekizinde 
şehrimirde beynelmilel Ticaret Odası bi -

Tinci reisi ile lngiliz ve Alman murahhas • 
lannın ve mali, iktısadi müesseseler direk
törlerinin i§tirak:ile büyült ekonomik içtima 

yapılacalttır. 

Muarhbaslar ayın yirmi yedisinde §Ch

rimize geleceklerdir. Şereflerine Ticaret 
Odası tarafından ziyafet verile<:ektir. 

İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
14/4/937 
FİATLAR 

C 1 N S l 1 A~ Yukan 
K. P. K. P. 

Buğday yumuşak 6 22,S 6 'J.7 
Buğday sert 6 12 6 24 
Arpa • ıs 4 32 
Çavdar 

4 '° s 4 
Afyon kaba '175 00 c.o 
Mısır san 4 37 s 
Peynir beyaz 3ll 2() 31 20 
Kaşar peynir 60 00 00 00 
Tilki derisl 400 500 
Çakal 9 240 00 

- 1 Iamide doktorlar, et suyu tavsiye et- ıünülmüş, karşılaıılabile<:ek zorluklar he • bir köşeden çelenkleri, otomobiller~ ve 0 • ı=====------=-==.,..-===--= ....... ==-ıı== Tav1t1n • 19 00 

mişlerdi. Fakat Humid et suyunu adeta sablanmıı, ve bu samimi arzunun is'afına tobüaleri saydım; ve yayaların aayıaını tah GELEN 
zorla içiyor, her seferde şikayet ediyordu. maalesef imkan görülememi~ti. Generalle- mine çalıştım: -=:: 

Buğday 210 Ton 
Bir gün, sinirli bir anında önüne ıene et rin, yüksek rütbeli zabitanın büyük ünifor- 69 çelenk, f 13 otomobil, 4 otobüs ve 

1 

Çavdu 6) • 
suyu kasesini sürmüşler: malan, ecnebi sefaretler erkanının, saylav- eier yanılmıyorsam 30 bin insani.. Arpa 164 • 

Susam 15 - Gene mil' diye hayretle baiırmıı. ve larımızın, valinin. ıehir meclisi azalarının, Şüphe yok ki, yol kenarına •ıralanan • 
Un 6') 

sesini biraz daha yükselterek ilave et ~ zabıta memurlarının ycsmi kıyafetleri, ıne- yaalı kadınlara: • 
Mısır 45 • 

miş: nsime azametli bir resmiyet veriyordu. - Maşallah. cemaate.·· Böyle ölüm iç fındık 1 • 
- Bu et suyu değil, it suyu 1 Fakat toplu bir halde bulunacakları söy- dostlar baıına 1 dedirten. ve ektıeriyeti genç-1 
O sı rıda, salonda bulunanlardan birisi: lenilen bu zevatın talebeler ve halk arasına lerdcn teşekkül eden ve önümden geçmesi 
- Şu sokağın haline bakml.. diye ha- karışıp dağılmaları, kıyafetlerin uyandırdı- tam 5 7 dakika süren bu kalabalık, mem-

Kendir tohumu 
Afyon 

2.5 • 
114 • 

GİDEN 
ğırıyor. ğı tiizimkar resmiyeti. derin bir samimiye- lelı:etin hiç bir san'atiinnm cenazcşi ardın- Afyon 2,S Ton 

Salonu dolduranlar. pencerelere ü~ü - te inkılab ettiriyordu. da görülmemiştir. 
DIŞ FİATLAR §Ünce, beriki zatın sayha .. ını tutamıyacak Bu hususiyet. 0 muazzam kalabalığa, «- Hamid mea'ud doğdu. Mesud ya. 

-===-----===--====::cı-=-=-=-==::c======-==== 
kadar hayrete düşmesini haksız göremiyor- müşterek ıztırabı paylaşmak için kaynaş- pdı. Mesud öldü.» diyorlardL 
1ar. Çünkü caddeyi, bir insan ormanı ha • mı, samimi bir kütle ahengi vermişti. Bu zengin istatistiğe göz atanlar, onun 

K. S. 
Buğday Llverpul 6 72 

Lne sokan kalabalığın tasvir edilmez aza· Cenazeyi tiikib edenler arasında, mem- mcş"ud cömüldüğüne de ıüphe edemez Buğday Şlkago 
Buğday Vinlpek 

6 38 
6 56 
s 81 
3 88 
7 94 

meti aynı hayre:i onlara da duyuruyor. leketin en meıhur hekimlerinden, san"at- ler ya> •• Arpa : Anvers 
Hattfı iclerinden birisi: karlarından, tüccarlarından, avukatlann ~ 

- Bari, diyor, tliyin olunan $11ati bekle- dan, mimarlanndan, ,airlerinden, edible
meden hareket etsek ... Çünkü biraz snnra rinden hülasa münevveT ve maruf şahsi -
bu kah.balığın keımfeti; gittikce artan taz- yetlerinden hiç. biri.si eksik değildi. 
yikı, caddelerin kenarlarındaki muazzam Cenazeyi tikib etmek için, 39.S derece 
apartımanlan, yerlerinden geri itebilecek at~le yatağından kalkmış olan Ağaoğlu 
kadar ileri vardırabilir 1 Ahmet, halsizliğini sezenlerin şiddetli is • 

O arada, doktor Ali Şükrü ile. meşhur ranan üzerine, bir otomobille evine dön -
Rum avukat Teologos arasındaki şayanı mek mecburiyetinde kaldı. 
dikkat konuşmaya dn kulak misafiri olu· Cenazeyi takib edenler arasında bulu • 
yorum. Teologos: nan meıhur bir ıairimize sokuldum. 'İsr~ -

- Eğer, diyor, müsaade temin edebi • rım Abdülhak Hamid hakkındaki kanaat· 
lirsen iz, üstadın mezon Laşında bir kaç söz lcrini gizlemesine mani oldu: 

söylemek istiyorum. Ve söylemek istiyo • - Hamid, dedi, hiç ıüphe yok ki, son 
nım ki, bugün Abdülhak Hamid ayarında asnn yetiştirdiği ııairlerin en büyüklerin • 
bir ~airi, sade Türkiye sade Roma dendir. Fakat bence, onun ıen buy-ük ""İm • nya, sa- ,.... 
de Yurıanfstan, yani sade Balkanlar değil, 
bütün dünya y,.:ti9tirememiştirl 

Ali Şükrü; ôşikar bır iftiharla cevnb ve
riyor: 

- Bu sözleri bilhassa l!izin gibi, mü -
nevver bir Rum vatanda~tan dinlemek o· 

rnda bulunacaklnrın hepsini benim kadar 

zevklendirebilir. Fakat mnıılesd, hepimiz. 
kendimizi bu zevkten mahrum etmelt 
mecburiyl"tindeyiz. Zira Abdülhak Hamid, 

sıfatını kazanırken, sade kendi dehasının 

değil, bazı hadiselerin, ve şahsiyetindeki 

başka kabiliyetlerin de yardımını görmü~
tür. Hamid, manevi temayülleri iıerunda 
bo1 bol katlanabildiği cefalan, fikri tema
yülleri uğrunaa da göze nlmıya lüzum gör
medi. 

Yani, idrak ettiği üç devrin siyasi, içti
mai bütün birbirine zıd cereyanları önün

de. bitaraf bir seyirci pasifliği takınabildiği 

Naci Sadullah 

"Son Posla,, nın 
Müsabakası: 

Mısır Londra 
Keten T. : Londra 
Fındık O. Hamburı; 
Fındık L. : Hambur?, 

83 92 
83 92 

(Baştarafı l inci sayfada) 
kacak resimlere ait olabilir. ( nwnaralı resimleri neşrediyoruz: 

Müsabakamız 40 gün sürecektir. Yapılacak iş şu: Bu resim parçalarını 
Şimdi müsabakıanın esasını anlata _ kesip saklamak, yanlarındaki model1e

lım, 40 tane tanınmış simanın fotoğ- ri de kesip ayrıca hı.fzetmek, resim neş-
ri bittikten sonra modellere bakarak rafını aldık. Her fotoğrafı üçer parça-

ya böldük. Bunları birbi:rlerile karış- her üç resim parçasından bir fotoğraf 
.tırdık. Bu parçalardan her gün laalet- meydana getirmek. 

Bu suretle elinizde 80 resim olacak, tayin üç tanesini neşredeceğiz. 40 gün 
bunları sarih isim ve adresinizle bize bitince elimizdekıi resim parçaları da 

bitmiş ola<:a.ktır. Sizlerden bu resim yollıyacaksınız. İşte müsabakamızın e
sası bundan ibarettir. 

parçalarının her üç tanesini bir araya 
yapıştırarak bir .fbtoğraf vücude· getir- Resi~lerin g~nd~rme .m~~eti gaze-

. · · •: B . . . . . h" t tede resım neşrı muddetı bıttıkten son-
men~ı ısı.r.ı.yoruz. u ış sızın ıçın ıç e · .. .. k · 

1m kt Ç .. k" ··ro·· -·· .. ra uç !haftadır. Bunu mutea ıp netıce zor o ıyaca ır. un u go ugunuz .
1

A _.,,.

1 
kl' 

..,.;n...· b .. . .1 ·ber rı...~ ı an ~ı ece ır. 
&""ı u uç .resım parçası ı e a~r 

ayrıca parçaladığımız resimlerin asılla- Birinciye bir beşibiryerde altın, ikin-
nnı da neşrediyoruz. ciye 2,5 liralık bir altın, 3 kişiye birer 

Parçaların yanında bergün tanınmış altın, 1 O kişiye yarımşar altın, 20 ki

.bir simanın fotQğrafını bulacaksınız. şiye çeyrek altın ve diğer 165 okuyu· 

.Parçalardan biri bu ıresim, diğerlerıi cuya hoşlarına gidecek hediyeler vere· 
daha evvel çıkmış veYQ daha sonra çı· ceğiz. 

o 1 ..utı -
İstanbul Borsası kapanış 

fiatları 14 - 4 - 1937 
PARALAR 

Alış 
I St.erlliı 617.0) 

1 Dolar 173,00 
20 Franm l"r. 109.00 
20 Lire~ 120, 
20 &lçlka :rr. tı>. 

20 Drahmi ıs. 

20 İsviçre l"r. 56S. 
20 Leva 20. 
ı Jl'Uor1n 6S. 

ıo Çek kuronu 70. 
l Avusturya Ql. 2l.OO 
1 Mark 25. 
1 Zloti 20. 
1 Pengü n, 

20 Lev 12, ()() 
20 Dinar 48. 

Ruble 00. 
ı tıisveç kuronu 30. 
ı Türk altını 1043 
1 Banknot Os. B. 248. 

ÇEKLER 

Açılı~ 
Londra 62.'.l,OO 

Nev-York 0.7917 

Parl.s 17.7475 

Mllfı.no 15,045 

Brüksel 4.6975 

Atina 88.3J64 

Cenevre 3,472S 

Sofya 64.193) 

Amsterdam 1.445) 

Prag 22.7217 

Viyana 4.2338 

Madrid 12.9J32 

Berlln 1.9685 
Varşova 4.16/:i 

Budapeşte 3.9920 

Bükreş 107.9)32 

Belgrad 54.5160 

Yolı:ohamı 2.76S 

Moskon. 23.96 

Stokbolm 3.1286 

E S HAM 

Açılıı 
Anadolu ım. ,. GO 
pe~ln 00.00 
A. Om. " 60 ndell C0.00 
BomonU - Nektar oo,o;ı 
ASlan çimento 00.00 
Merkez bankası 00.00 
İş Bankası 10,0) 
Telefon 8.00 
İttihat ve Detir. 10.60 
Şark Değirmeni 1.15 
Terkos 11.0 ı 

Satış 
620.00 
126,00 
us,oa 
125. 
64. 
22. 

575. 
2'. 
66, 
75. 
23..00 
28. 
22.SO 
24. 
14.00 
52. 
00, 
32. 

1044. 
250. 

• 

Kapanış 
618.00 

0,79 
11.65 
15,0935 

4.711S 
88.5925 
3,4834 

64.41112 
1.45 

22, 795 

4.2475 
14.4012 
1.9745 
4.1812 
4.oııso 

108.2525 
S4.623S 
2.1742 

23.88 
3.1387 

Kapaaıı 

00.00 
O G.llO 
OJ.JO 
00,00 

00.00 

İSTİKRAZLAR 

Türk borcu I pe.ş1n 

ı ı 1 vadeU 
ı ı n vadeli 

Atılıı 

00.00 
20. 60 
00.0) 

Kııpaıııı 

00.00 
2{1.85 

OJ.00 

TAHVİLAT 

Anadolu I pe. 
ı I vadell 
• n pe. 
, n n. 

Anadolu mü. peşin 

Açılış 

00.00 
OJ.OI) 
oo.oo 
00.00 
O'J 00 

Ka;ıaıııı 

oo.oo 
0).1).J 

00.0J 
oo.oo 

00.0) 

TAKViM 
NlsAN 

Rumt sen& 15 
Arabt se.l., 

laü~ taı)6 - -Nl•an ResınI sene Kasını 

2 1~J7 159 
~ 

PERŞEMBE 

bABAH 
Safer 1 l!d:::ıAK 

.:ı. u . 
os ı ;~ 10 35 3 

1) 21 . a s:ı 

----o '" lkirdı Akşam ) '" ,, r· ::s. . '· '· "· ·r 6 ~6 u 10 ·- - L 37 
E. 

1.! ı 4 ın 57 18 47 :,:o 24 z. 

J 
\ 
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Niaan SON POSTA _Sayfa 11 

Son Posta'mn '!'efri' ası: 4 

(iTLENGiKsra 
h - ~y ... Biraz da .. 

a soylersen, bü • 

Y axaa : Kemal Raııp 

Himit 30,000 vatandaşın 
omuzlarında ebedi 

istirahatgihına götürüldü 
r· un neş'em kırıla • 
cak .. 

·~-:--- Ben senin iyi· 
ligın için söylüyo • 
rurn. Bunun bir ça· 
re· · b sını ulalım diyo· 
r.uın. Elimden ge . 
lırse hatta, ben de 
sana Yardım ede · 
Yirn. Fena mı L 

~ Turhan, barda • t n dibinde k lan 
ır kaç yudum " s • 

k' . ıyı de içti. A ~ zı • 
na b' k ' ır aç tane de 

tu~u badem atar · ken: uuyük §air &cnçliğ in elleri üstünae 
(Baştarafı 1 inci sayfada) / rasimine işiirak etmek suretleriyle ~' 

- Eksik omuzlar üzerinde Teşvikiye camiine J tenniş oldukları büyük lfıtufkarlıklar• 
:_rna, şimdi sırası götürüldü. Orada namazı kılınan bü • dan dolayı hepsine ayrı ayrı arzı teşeli 
degjJ k.i,, sonra u . yük ölünün ta'butu bir top arabasına J küre derin kederlerimiz mani olduğun 
ıun uzun konuşd • kondu. dan kusurumuzun büyük matemimize 
ruı. Cenazenin en önünde Atatürk, Mec" • bağışlanmasını dileriz. 

Bülend kalktı: -Şi•man bayan ÇitJenbı"gı""n annesı·, lls, İsmet İnönü, Dalliliye Vekili ve Lüsyen Abdülhak Hfunld H y yanındaki de damadın babası ••• Doktor Cevat Sadık! Paırti Genel Sekreteri Şükrü Kaya ve AWülhak Hamid ailesi 
k - aydi, dediğin gibi olsun. Hem ı ı -Şöyle bir salonu dolaşalım, sizin saiır zevat ve müesseseler tarafından 
1 onuşuruz, hem de dolaşalım. Baka • de benim de tanımadığımız, kimbilir gönderilen yüze yakın çelenk götürülü 
~~· şöyle representant cenablarının kaç kişi çıkarı. yordu. Ta'butu taşıyan top arabasının 
ışıne göre bir şeyler var mı?.. Doktor: iki tarafında bir askeri kıt'a, polisler, 

'f Salona doğru bir iki adım attılar. _ Evet amma, kapıdan içeriye her mektepliler yer almışlardı. 
ı. urhan, kendisine ilk cesaret verecek · d Cenazeyi Atatürk namına yaverleri 
Jt ı gırene, avetiyenize bakalım, demek 

aUlnla dansa hazırlanıyormuıı oibi et- Cevdet, şehrimizde bulumın bütün me 
?' f T b adet olmamış ki... .. t N 

d
a ına göz gezdiriyordu. Birdenbire buslar, ve Hariciye siyasi mus eşarı u 

d 
- Olsun olmasın, sorulursa kim ne u • ~ aı· 11 

ur u. Sanki aklına bir şey gelmişti: der). man fü.enemenciog1u, v ı, genera er, 
- Kapıya kadar gidelim, dedi. Ba· dı. O da pek 90klarına karfı, zoraki, profesörler, Vilayet ileri gelenleri, Par 

kal d kl b" _ _ı 1 - Hatta hiç kimseye sormamak 8· ti ve Halkevleri azaları, Hamidin dost 
ırn, irektör gelmiş mi?. Bir kere yapmacı ı tr t:Qa i e: d h det olmuş la.:rı ve takdi:rkarları, memleketin en 

a a soralım. - Buyurunuz •.• Ne iyi ettiniz de ··• meŞhur hekimleri, Üruvt?rsite, yüksek 
Kapıcıya sordular: Gelmemiş!. geldiniz!. Sen nasılsın kızım). Yavrun - Bu adeti, düğünden ziyafete do- mektepler talebeleri ve binlerce halk 
Turhan, dudaklarını büktü: nasıl~. Annen neye gelmedi}.. laşıp bedava karınlarını doyurmaya a- takip edlyordu. 
- Neme lazım, benden günah gitti. Diye kırık dökük bir iki sözle iltifat lışmış açıkgözler koymuş olacak.. ya- Cenaze merasimine iştirak edenlerin 

Sö.ı verip gelmediği için 0 utansın!.. ediyor; sonra arada bir, gelenlerin ba· hut da otel sahiplerinin kendileri .•. adedi 30 bin kişiyi geçmelde idi. Ala· 
- O utanır mı, utanmaz mı?. Yok· zılarını hiç tanıyamamış gibi birdenhi· Öyleya, adam başına iki lira alıyorlar; yın geçişi tam 57 dakika sürmüştür. 

la umurunda bile değil mi onu bil • re duruyor; başını doktor Cevad Sa· az para mı? .. Verdikleri de ne ki} .. Alayı ayrıca 117 otomobil de takip edi· 
ınern arna ... bu işde bir zararlı varsa dığa çeviriyor: iki tane pasta, iki dilim aandoviç ... Li- yordu. 
0 da sensin!.. - Bunlar da kim). bunlarda mı si· monata, dondurma ... Süs olsun, diye Bir aralık gençler cenazeyi omuzlar 

Sıhhat Vekaletinden 
izin almadan hazır 
ilaç yapmak yasak 

(Baştı.rafı linci sayfada) 
müstahzarcı ilacını rekabetle satabil • 
mek için maliyet fiatma bazan yüzde 
iki yüz zam ederek piyasaya vermek • 
te ve bu yüzde iki yüzün ancak yirmi 
beşini kendi almakta üst tarafı depo
cu ile satan cezacının cebine girmek • 
tedir .Müstahzarın cicili bic'ili ambal&• 
jının da pahalıya mal olduğunu unut
mamak lazımdır. 

Her hangi müstahzar, bir doktor ter 
rafından fornritle edilse hasta, ilacı üç• 
te iki nisbetinde ucuz almış olacaktır. 
Bu ilacın taze oluşu da bittabi hasta 
için daha faydalı bulunacaktır. 

Müstahzarlar için Sıhhat Vekaletin• 
den runsat almak lazımdır. Fakat bazi 

Kapının iç tarafında, davetlile:i kar· zin davetlileriniz?.. Maşallah, ne de biraz şekerleme, biraz soğuk et... üzerinde götürmek istemişlerse de yo
tılıyan, kadın erkek, iki kişi duruyor- çok ahbabınız varmış, hiç ardı arası Hepsini toplasan, adam başına otuz lun uzunluğu gözönünde tutularak bun 
d k 1 

dan vazgeçmek mecburiyeti hasıl ol • 
U. ·esi miyor. kırk kuruş ya tutar, ya tutmaz. Servi· eczacılar ibunun da kolayını bulmuf • T muştur. 

urhan, Bülendin kolunu çekti: Arası biraz daha geçip de gene öyle si falan haydi olsun olsun da elli kuruş, Alay bandonun matem havası için- lar, öksürük, baş ağrısı vesaire gibi ra• 
- J?ur biraz, dedi. Gelenleri seyr~ bilmediği, tanımadığı bir iki kişi g_ö- diyelim. Geriye kalanı: Kar ... Üstelik de ağır ağır Zincirlikuyudaki as· hatsızlıklarda komprime olarak kulla• 

delim. En eğlenceli yer, galiba, bura • rünce büsbütün sinirleniyor: nazlarından yanlarına varılmıyor. San- rl mezarlığa götürülmü:j ve bu· nılan ilaçları imal edildiği en esasli 
ıı... - Anlaşılan, diyordu, bedava büfe ki sadaka v riyorlarmış, sanki ltitfen rada gün kararmağa başlar - ma-':lenin kodeksde yazılı iemile çı • 

- Hele bir gazeteci gözile bakar - var, diye Kumkapıda, Y edikulede ne bu işi üstlerine alıyorlarmış gibi hır ken büyük Hfunid göeyaşları ve hıçkı· karmak suretile ruhsatiye almamalıi 
•an, değil miL kadar bildikleriniz varsa hepsini bu • edaları var ki insanı asıl çileden çıka- rık.lar arasında ebedi istirahatine terke· yolunu tutmuşlardır. Sıhhat Vekaleti 

Bir kenarda durdular. raya çağırmışsınızl.. ran bu ... Koskoca fstanbulda kaç tane dilmiştir. bunu göz önüne almış, bunların da 
Saçları kızıl sarıya ıboyalı, şişmanca Doktor bu kadar ağır sözlere bile otel var, kaç tanesinin aalonupda dü- AtattJrkUn laziyetleri ruhsata tabi otduğunu alakadnrlara 

bir kadının telaşlı telaşlı oradan oraya &!dırmıyor; hiç durmadan ezilip büzü· ğün yap.ılabilir, hangisinde üç beş ki- Atatürk namına Ankaradan gelen bildirmiş ve piyasada bu kabil ne ka• 
dolaştığını görenler, önüne gelene si:>y- lüyordu: · şiye ziyafet verilebilir? .. Bütün i~ &de- yaverleri Cevdet, Bayan Lüsyene Ata· dar müstahzar varsa hepsini tesbit e
len~ini duyanlar, onu tanımasalar - Valla'hi, size gösterdiğim listede ta inhisar gibi bir iki kişinin elinde... türkün taziyetlerini bildirmiştir. Lüs- dip mühürletmiştir. Bu ilaçlar ruhsat 
hile, kız anası olduğunu çarçabuk an- kilerden başka hiç kimseyi çağırma • Onlar ne isterse boyun eğmekten baş- yen, teşekkürle tazimlerini arzetmiş - alınıncıya kadar satılmıyacaktır. Bit 
larlardı. Kim bilir, belki de böyle öf _ dım. Gönderdiğim davetiyeleri siz de ka çare yok ki ... Muhtaçsınız!.. Ben, tir. Bundan başka Hamidin birader za kaç eczacı bu iş etrafında teşebbüstô 
keli bir tavır takınmayı kendine daha gördünüz. ne diyeyim, o Çitlenbiğe?.. illa ki ni· desi <le Yaver Ccvdete: bulunmak üzere Ankaraya gitmişler 
~ok yaraştıran, bunu adeta biiyükül • Tur hanla Bülent, onların henıen şan ziyafeti otelde olacak, diye tuttur· - Atatürk bizleri ihya buyurdular. dir. 
RÜn fantndan sayan bazı insanlar gibi hemen arkalarında duruyorlar, bütün du. Şimdi moda, öyle imi!lf,. Bilmem Arzı tazimat ederiz, arzını rica ederiz. "iT I ... l l h • d 

T demiştir. r a anı er a ey ın e 
o da, ikide birde, etrafındakilere çat - konuştuklarını duyuyorlardı. Dünya- kimin kızı bile burada yapmış. Biz S / 
rnaktan kendini alamıyor denilebilir - ca meşhur, fakat kendisi için meçhul onlardan da aşağı mı kalacakmışız}.. Maarif Vekilinin taziyetleri es er 
di. hir fabrikanın lstanbul mümessilliğini Eh, ne yalan söyliyeyim benim işime Maarif Vekili Saffet Arıkan namına Yükselmeğe başladı 

Yanında da, ellerini ovuştura ovuş· yapan genç gazeteci: de böylesi uygun geldi. Maarif müdürü Tevfik Kut merhum şa (Baştarafı 1 
inci sayfada) 

t d l D kt b ir A!bdülhak Hfunidin ikametgahına gi- rikat yapmak istiye.nlerin vaziyetleri 
ura o a~an uzunca boylu hir adam - o orun en üyük ihtisası ha - H h fta k k d b er a • onu omşu, ev e ir derci< taziyette bulunmuş ve kendi tees ,gülünçleşmiştir. Çünkü Türkler aleyhi 
'\'ardı. Kadın, sanki başkalarına du - zım cihazı üzerinde olacak, galiba'\.. · w t ] r çay ıçmege op anıyoruz; arkaların - sür ve taziyelerini de beyan etmiştir. ,ne tahrikat yapan Vatani memurlar ve 
Yurmamak 4çin sesini yavaıılatmış, a- diye dudaklarını büktü. En mu'"esser d t 1 wı top! k . . 1 İ tahrik ·ı 1 k kl . ı· giz T an or a ıg ama ıçın gün erce Tevfik Kut, Maarif Vekilini ve stan· çı er, ÇO u çocu arını gız ı .. 
deta ıslığı andıran keskin bir fısıltı ile, hazım ilacını ilk önce kendisi yaptırıp uğraşılıyor. Sekiz on kişi gelmicken bul maarifini temsilen eenazede hazır .li Şama ve Halebe göndermektedirler. 
di~lerinin arasından hep bu adamla içmiş!.. b" ) 'şa d d '" bul H" 'd' k b · M K"r taassup cereyanı tavsayor oy e.. ya nı nı a ev e yapmıya unmuş ve rum ın ·a rıne aa· 0 

· 

lı:onuşuyordu. Bülent başını .salladı: kalksaydık, hem evin altı üstüne ge· rif vekilı namına çelenk }:oymuştur. Şam, 14 (Hususi) - Vatanilerin i~ 
Bülendi görünce: - Senbakma ona, dedim ya ... En lecek, hem de bütün eşi dostu çağırma- Kütüphaneler kapandı re ettiği sözde Arap milliyetperverliği-
- Ah, dedi, bittim!.. Kaç gun - sonunda nasıl olsa hepsini yere vura . ya imkan bulunamıyacaktı. Hele sizin Ankara caddesindeki bütün kitapçı· ne dayanan kör taassup cereyanı Surl-

dür çektigw im elvermiyormuc gı'bı' bu cağını biliyor da !llİmdilik herkese bo _ ht ahba 1 k w Iar cBüyük ölüye hürmeten dükkanı· ye& fiilen aksülarneller husule getir• 
r T mu erem P arınıza arşı dogru· b 1 c'f Çe k ı Al ·ı ak d b d 'b' .. ·· k 1 k mız yarma kadar kapalıdır:. cümlesini meye a.ş amı':l.ır. r es er, evı er, 

fam a ura a....... •• yun eyer gı ı gorunüyor. su pe ayıp o aca tı il H · b' . . er ne ıse, ı .... taşıyan levhalar asarak dükkaruarını Kürtler, hıristiyan1ar bu siyasetin ga• 
Turhan sordu: Çitlenbiğin annesi, bir türlü hıncını zim paşanın kulağına gitmesin amma, kapamışlardır. yet tabii düşmanları arasındadırlar. 
- Kim bu, çitlenbik ağacı mı? f... alamıyormuş gibi: en doğrusu, galiba gene onun dediği Cenaze ala)fının güzergahındaki bü _ Surjye, Lübnanın kendisinden ayrıl 
- Evet, Lebibenin annesi... - Hepsinin iyisi, diyordu, gelen • gibi .. adamcağız böyle düğünleri, der- tü~ tlicarethaneler de at.ay geçerken masından so~ra da ha~ikatt~ muh~eHJ 
- Yanındaki). lerin birer birer davetiyelerini aormalıf rıekleri, toplantıları hiç sevmez. Her· kepenklerini indirmek suretiyle büyük anasırdan murekkep bır camıa halınde 
- O da damadın babası.. doktor - Bilmem ki nasıl olur) .. Herkesi kes onun hasisliğine verir amma hak- mateme iŞtirak etmişlerdir. dir. Bu camianın .ekalliyet halinde bu• 

l:evad Sadık, işte bu.. durdurup ayrı ayrı davetiye sormak kı yok mu sanki) .• Ne kadar mükellef Teşekkür lunan sün~ilik. pe.rdesi~e bürü~en ta• 
- Ama, pek öyle anlattığın gibi ayıp olmaz mı? .. Artık ın· san davet düğün yapsan, ne kadar para harcet • assup ve hıle ile ıdaresıne imkan kal• . Ailemizin mübarek ve sevgili reisi madıgı· nı akl b::ı!:: d A ı d "ddi 

&örünmüyor... olunmadıg·ı yere gı'tmez ya... sen, gelenlerin hepsı' gene egwlcnecek, 
1 -ıın a rap ar a ı a A!bdülhak Hamidin matem günü bü - etmektedirl~r. 

- Sen onun böyle uğunmasına, kı· Bülent, arkadaşını dürttü; manalı dedikodu edecek bir eksiklik bulurlar; yük milletimizin gösteı:miş olduğu yük Bir Arap münevverinin sözleri 
tılap dökülmesine bakma ... Hepsi gös- manalı gülümsedi. arkadan arkaya hiç olmazsa dudak bii· sek ve asil alaka 'le İstanbul Vilayet Bir Arap münevveti şuniarı anlat-
teriş. · · Ne yaparsa hep böyle tatlılık- Turhan başını sallıyordu: kerler · · · Gittiği yerde her şeye bir ku- ve Kumandanlığının, Halk Fırkası ile mıştır: 
la, hep güler yüzlülükle yapar. _ Adamcağız beni görmesin!.. sur bulmak, zaten, pek çoklnrınca hir Evleı inin, Üniversite gençliğinin, mat- cŞ'malde Kürtler, Ermeniler, Ha bur 

Nişana gelenlerin hepsi, kapıdan i· Kovulduğuma yanmam, 0 yalancı çı- büyüklük, bir başkalık eseri sayılır. buatın. mektepleıimizin, muhtelif mü kenarlarına yerleştirilen Nasturiler Su 
ç~riye girerken, o şişmanca kadını gö- kacak, diye acıyorum.. Ne zaman bir ziyafet, bir düğün Jakır- csseselerle teşekküllerin, tanıdığımız !'U) edeki Arap unsuruna adetçe faiktir 
rur görmez, hemen onun yanına koşu. Arif paşanın karısı, kendi bildiğin _ dısı olsa bizim paşa hep böyle söyler!. ve tanımadığımız birçuk vatandaşımJ- kr. Vatani er bunları Semm~r ve A· 
Yorlar, karşısında ezilip büzülüyorlar· den şaşmıyordu: zın lutfcn z yaretimize gelmek, telgraf 1 neze bed;?Vıleri ile nasıl idare ederler? 

(Arkası var) ve mektup göndermek ve cenaze me· Bize akJlJı b 'r 1dare Ia.zımdır.• 
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BARBAROS 
Beğendiğiniz kadın ve .... ~-Korsan 

Yazan : CelAI Cengiz 

e~~~k tipleri hangile~~i~? Denizcilerden biri ıssız bir sahilin 
K d A ·ı ·ı Her cevap yollıyan "Zamana erkek- k 1 ki d ''I. d ı· a ' 1 l~e=~u:ı eye ok~yucuya h~diye !erinin gençleri aya ı arı arasın an m at... m at.,, 

olmahl verılecek, neticede şipsevdi şeyleri,, d• b "" b• k d • • •tt• 
Kadın bence hiç en güzel cevap Bence bir erkeğin ıye agıran ır a ın sesı ışı 1 

olmazsa ilk tahsili- sahibi 50, ikinci 25, güı.elliği mevzuu 
ili bitirm~ bulunma - - .. 1 O 1 • bahis değildir. Ye • 

u ç u n c u 1 r a ter ki biraz sevimli lı, asil bir aileye 
pıensup, sarı saçlı, mükif at alacaklar ve tabiati güzel ol -
kıvırcık uzun kirpik sun. Kurduğu yuva-
IJ., büyük ve ela gözlü, ufak ağızlı~ ince yı saadete erdirecek kadar da kudrete 
belli olmalıdır. .malik bulunsun. Genç olması c:Y. ıart 

Evini ve kocasını seven, her zaman değildir. 
bligili görünen, zeki ve kanı sıcak, şen, Atalarımızın bir sözü vardır: 
musikiye meraklı bir Türk kızını her Genç alıp başımı derde sokacağıma, 
uman tercih ederim. ihtiyar alıp refah içinde yaşamak ev-

.Ankara Çocuk sarayı Öğdü sokak .lad.ır. 
No. ıı de o. ErSÖDme7 • Bilhassa zamane gençleri şıp sevdi 

- 146 - şeyler.. Belki siz bu fikirlerimi tama-
Uı·sal kabiliyetli güzel aile 11M!1 aykın bulursunuz. Maamafih bu, 

' ' 'k d bir karakter meselesidir. 20 inci asrın 
efradma hor bakmayan a m icap ettirdiği hareketleri tatbik ede-
Tahayyül ettiğim kadının: pıiyorum. 
1 - Öz bir Türk gılbi kurduğu yuva- Hoşuma .giden meslek te bahriyed'ir. 

sının yarınki sah bini yıet~irmeğe muk Ankara: M. A. 
(İsminin ve adresinin neşrini 

tedir olması, istememiştir) 
, 2 - Yuvasının saadetle bel{ası için _ lSl _ 
uysallığa malik bulunması, 

3 - Her'hangi bir işini gereğinde ba- Kadın daima şen olmahl 
şaracak kaıbfüyeti haiz yüksek bir ze- Hoşlandığım kadın tipi şudur: 
kaö'a sahip olması, Boyu orta, saçları kumral ve kı:vır-

A - Orta veya yüksek tahsilini bi- cık, kaşları yaradılıştan ince, ay yüzlü, 
tirmiş bulunması, ela gözlü, ağız ve burun yuvarlak, çeh 

S - Eşine ve yuvasına, ailesi efradı· reye yakışacak derecede küçük ve za· 
na hor bakmaması, musikiye vakıf ol- rif, teni ve dişleri beyaz. Vücudü balık 
ması. etinde, tahsili asgari orta, tabiati dalına 

6 - Güzel, orta tipte, bal rengine şen, söz söylemesini bilen, ev işlerin
me.yyal bir tene, cazip ve mavi gözlere den anlıyan, koca.sının huyuna göre ha 
ince bir 'hele malik bulunması lazım- reke.t eder bir bayan .. 
dır. Zonguldak Çaycuma Cavit Unsal 

Ankara: İbrahim 
SON POSTA: Sarih adresinizi gön-

Cieriniz, hediyenizi yollayalaım. Hediyelerimiz Genç bir kadın elindeki bez parçaaını 1allıyarak haykınyordu 
- 147 - Dünkü 138 • 144 numaralı cevap- Salih R~sin gemisinde güvertede Fakat hakikat olan bir cihet varsa, - Bizi mi takip ediyordunuz J'olİ 

ideal kadm : Evini konser ve lann hediyeleri, çay fincanı, kol düğ dolaşan denizcilerden biri, ıssız bir aa· kadının açlığıydı. Maryanaya yemek sa} .. Biz de gelirken oradan ıeçmiftl.k. 
baloya tercih eden kadİn mesi, vazıo, dolma kurşun kalem, hilin kayalı\ları arasından bir ses ifit- getirdiler.. ekmek verdiler. lspanyol - Benim .kocam kaçakçwbr. Bil 

mürekkepli dolma kalem, kemer, tu ti: kadını yemekten önce ekmeğe aarıl • küçük gemisi vardı. Biz Halki ile Arw 
Evinde piyanosunun başında, bahçe- valet malzemesi seçilmiştir. - İmdad.. imdad .. beni kurtarın bu- mıftı .. açlıktan gözleri dıtanya uğra • fipel adaları arasında kaçakçılık Yat* 

sinde çiçek ve civcivlerle eğlenmeyi, Bunlardan İstanbul dışın • radan .. I mıf. yanakları çökmüf ve rengi uç • rak..geçiniriz. Sizi ne diye takip edec» 
sinemalara, konserlere, balolara, şu her da bulunan okuyucuların hediyele-
kesin sık sık toplandığı yerlere tercih ri posta ile adreslerine derhal gön- Bu bir kadın sesiydi.. muf bir hakle titriyordu. ğiz'? 
ea.en, kendisine oralarda hiç tesadüfe- derilmiştir. İstanbulda bulunan o- Genç, saçları dökük, ~şan bir ka· Salih Reis arkadaflarına: - Mademki Halki ile Arfipel area 
dilmiyen, asri dedikoduların hepsinden kuyucuların da idarehanemize ge. dm kayalıkların arasına uzanmış, elin- - Hele biraz canlansın .. eırtına bir ıında kaçakçılık yapıyordunuz.. Ce • 
uzak yaşamış, çok sıkı bir aile terbiye lip hediyelerini alm~lan lazımdır. deki bez parçasını eallıyarak haykırı- kaput verin. Üfüyor. zayir sahillerinde ne işiı:ıiz van:İı> 
'i almış, dindar bir ruhu, iyiliğe ve Hediyeleri ayrılmıştır. Kendilerin! yıordu: Diye seslendi. - Amira Alvaroya altın aötürüyor-
doğruluğa karşı incizabı olan, kalbin- · bekliyoruz. Pazardan başka hergün - Ey deniz aslanları! Beni kurtar- Gemicilerden biri maryananın ıır • duk. Fırtına.ya tutulduk. Buralara dür 
de hiç bir çarpıntı duymamış, hayatta müracaat edilebilir. madan ğeçip vitmeyin 1 Size faydam tını örttü. tük. 
macerası olmıyan, evlenmeyi sadece Hediyelerini idarehanemizden ala dokunurf Gemi yoluna devam ediyordu. -Amiral Alvaro nerede timdi> 
bir aile kurmak, tabiatin icaba tına in- calt okuyucularımızın yaniarında Sali-h Reis: Kayalıklardan bir mil kadar açılmıt· - Bccayede Halkulvad kaleli 1 • 
kbrat etmekten ibaret addeden, merha hüviyetlerini isbat edecek bir vesika K b. k dı ı ı d d 

k - azaya uğramıf ır a n o sa ar ı. nün e.. _ mefli bir ·1·-111..- rnalı"k, tahsili orta, um bulundurmalarını rı·ca ederiz 1 k _..__ llL<lı~ 1-=.:=:.:;.;:;.:.:.:;:.:;,;.;;,;;;.;.;;.-.---·---1 gerek. Tez indirin bir fCl ope, wtara- Şimdi kumsal kıyılardan ve hurma- Salih reisin Cezayir sularına ..--
raı güz.eli bir kız muhayyalemde can- lım fU kadını.. lıklarla bezenm~ sahillerden nwaçiyor· gv İni feytanlar bile bilmiyordu. ....... ıandırdığım eşimdir. S K -·-.- e-

Kaysert Şlremmll caddesi Asmalı por urumu Diye bağırdı. lardı. yolların Salih reisi böyle bir vaiJe İle 
IOb.k 8 de Hüsamettln Oökhan Kürek.ciler durdu.. Maryananın aklı ba,ına aelnü,ti.. tuzağa düfÜrmeleri, en zayif jhtjma) 

- 148 :- Asbaşkanlığı Gemi yolunu kesti. Birdenbire gemicilerin yüzüne ba • ile bile kabul edilemezdi. 
Erkek, &ilesine muti Olmahl Anka l.f (H .) _ Halit Bay- Bir kaç gemici bir kayığa atJayıp k.arak: Filhakika üç gece evvel draizde 
Hayalimde yaşattıgvım erkek tı"pi·. w . rt~f, .1 uskusık lan Türk Spor ıahile uzandılar .. saçları dökük ka - - Siz Türk değil misiniz) müthif bir fırtına vardı. Salih reis n 

ragın ıs 1 ası ı e açı a dı k 1 • . d" o· d k 1 d b f : .. ı-
Vücudü: Esmer, bakışları sevgi dolu Kurumu asbaşkanlığına Aydın sayl~vı nı ayığa aldı ar .. gemıye gctır ı • ~~e eor. u. .. . a~ adaş arı a u ırtın~yı yem~ • 

ıiyah gözler, o gözleri çerçeveleyen ikı- Adnan Menderes tayin ediimiş, vazıfe- ler. Dumencı Huseyın: dı. 
nrcık kirpikler, ş~ olmamalı. Sıh- sine b~lamıştır. Genç kadın lspanyolca konuşuyor- - Neden hayret ediyorsun? dedi, Maryana belki bir çok fCYleri yalan 
~tli, orta boylu, dik yürüyüşlü olma- Halit Bayrak bugün kendisile görüş du. ömründe hiç Türk görmedin mi? söylüyordu. Fakat, hakikat olan tarafa 
h. tüğüm zaman bana : Yirmi beş yatlarında kadar var yok- - Hayır, tlk defa kartılllfıyorum. fU idi: İspanyol amiralı donanmawile 

Ta:biati: Ailesine muti, şen ve terbi- - .Biliyorsunuz lü uzun zamandan tu. Bütün Türkler .izin gibi merhametli birlikte Becaye limanında yabyonla 
yeli, kimsenin kalbini kırmaz, güzel söz beri Türk Spor Kurumu iki':ci ba~~~ Salih Reis ilk 'Önce kadana adını insanlar mıdır? ~:ılih reis bu malumatı aldıktan 80D• 
~lemesini bilir, mert ve kibar .. Tab- lı v n1 rda da reıs vekıl1ıgı ç 1 k H 
.. m. gını, son zama a d M 1ardu. Kadın korku ve heyecan içinde o a üaeyin fakacı bir adamdı .. ra genç kadına sordu: 
.W: Yüksek tahsil... ni yapmakta idim. Ayni zaman a ec- . . t ı · · .ı_ ·ı· d. ' A . 

1 
.. •. k · ec1:x.:-• -' 

Ankara: Utlfe · • · d B ·· tıtrıyerek: spanyo cayı ıyı oı ır ı: - mıra a. goturme ııt ._ ... az ... 
(Adresinin ne§rini tstememııUr> lisde' te de bkırçok işleb:ı: vlıaı:, ı. ı:myy~- - Maryana - Yerine ve adamına töre, dedi, tınları nerede kaybettiniz) 

1 9 n spor urumu ~an gmı - o· .. . ha k .L Hd· 1 Ba . . v 

- 4 - pamıyacağım endişesile şeflerimin de ıye cevab verdı. . zan ço mema~et ır er. zan ın- - Benı buldugunuz kayalıklar 1 • 
.. Esmer kadmları sevmem ,, muvafakatini alarak ayrılmağa mecbur Bu ıssız kayalıklarda hır lspanyol lah~z olurlar... Bılhassa aldandıkları· nünde kayığımız parçalandı .. o kı,.Jar 

kaldım.• cremiştir. kadınının tek ba•ına dola11masından nı hıssederlerse.. da denize dü11mü•tür elbette. Ben, pek esmerleri sevmem. Kadı- T T T T 

nın sarışın veya kumral olmasını iste- P~ı:t' .~er_ı:el Sekrete;i. ve .Dahili.~e şüphelenen Salih Reis &<>rdu: ~~ry~na .. gözünün ucile Çolak Hü· _Bu altınlar ne içinde duruyordu>: 
rim. Mavi veya yeşil gözlüleri tercih Vek~:ı Şu~ru Kaya .spor ışlerınde gos- - Nerden düftÜn buralara se!l··) eeyını suzdu: _ Kıldan örülmüf bef torba için • 
ederim. Kalem kaşlı, çekme burunlu, teııctigi mwusbet faa .. ıyette~ ~olayı Ha- - Üç gün önce buradan geçiyor • - Çok zeki bir adama benziyorsu- de .. 
küçük ağızlı, hafif yuvarlak çehreli ol- 1it Bayraga teşekkur etmıştır. duk.. mürhif bir fırtına vardı .. kiiçük nuzl _Amiral Alvaro sizden albn mı» 
malıdır. Zayıfları sevmem .. Balık etin- Mülkiye Ziraatçiler maçı bir geminin içinde bulunuyorduk. Ge- Salih Reis tekrar İspanyol kadınının temi.ti? 
ele bulunanları daima tercih ederim. beraberlikle neticelendi mi kayalıklara çarpıp parçalandı. Her- yanına geldi. Çolak Hüscyine: - Evet. Oradaki araplar altmı çok 
Tabiati çok zeki, biraz hırçın, bol ne- k t 1 f ld So b k I d d" b k d 

A _,..ı... 14 (H usi) _ B ·· M··ı es e e 0 u. - r a a ım, e ı, u a ın ner- seviyorlarmıf. Amiral hu altınlan .. şeli, güler yüzlü, ve cazibeli, ciddt ve rulAClra, us ugun u y 1 · k ld .,. ı d ı· 
kı·ye ve Zı'raat "1:"-~tu··su" takımlan şu··k - anız sen mı sağ a ınr en ge ıyor·'· ner.eye gidiyıordu? raplara dagı-tacagvını .söylemifti koca• samimi1 her türlü işe kabiliyetli olma- .c • .u.,ı.ı 

lıdır. Böyle bir kadının isterisi olma- rü Saraçoğlu kupası için karşılaştılar. Marya.na başını sallıyarak: Çolak Huseyın sorguya başladı: ma. 
malı<iır. Tahsil derecesine gelince, ben Geçen hafta bir, bire berabere kalmış- - Belki benden başka sağ kalanlar - Buraya nerden gelmiftiniz, Mar- _Altınları nerden aldınız) 
ce ev kadını olacak bLr genç kıza yük- lardı. Bugünkü maç ta gene 1-1 bera- da vardır, dedi fakat ben kendimden lyana? _ Arşipel adalarından .. 
sek bir tahsil la7.ım değildir. bere bl~~i. Kupa gene ortada kaldığın ba,ka bir kimse göremedim buralar - - Halki adasından.. _ Bütün altın kaçakçıları orada mi 

Kayseri: H. o. dan musabaka haftay& tekrarlanacak da. Üç gündür açım.. - Ne dedin .. Halki adaıından mı) bulunur) 
(İsim ve adresinin Defrlnl lstememLştir) tır. Salih Reiı bu ıözlere inanmadı.. - Evet .. niçin faftınız) (Arkası nr) 



ittihat ve Terakkide on sene 

ini HAT y·Ecü İERAKKrilN SONU 
TalAt, Enver ve Cemal nasll kaçtılar, nasıl öldüler? 

Dahili siyase;·;~;h::i d;u~~;ii;0

;ii:ıiş, 
nıubalifler faaliyete geçmişlerdi 

lıııı Hlrnyet Ye ltillf fırkaaına mensup olanlar tarahndan idare edilen intihabat 
ttt~Yordu. Bir k111m, onların bu ıu· J şey yapamıyacajı çok atikir idi. Baf j ğilıe, yaptıkları İflerin derin manasını 
~ leael~!e ~rdikten eon~a,. ittihat ittihatçıların kaçışları, onların arasın· anlamıyarak hareket eden tuursuzlar 
"1i rakkıyı lııç olmana ıizlı başlar da da bozgun yapmıf, manevi kuvve- te,kil ediyordu. 
il. nde tekrar toplayacakları zannın• tin tamamen yıkılmasını intaç etmişti. . .. 

l>uhınuVftrlaıdı Bu -'l..iler onların Talat ftAAA k v k d . Fakat, harp eınaaında herkesın ıo· 
tt..ı J- • 1JA1 ...-,.-. açacaiJnı ar a aşlarının .. ba 1 b. _L t..•Lı· 1 
_,~•nda pyet vazıh bi fiki ihtila· pek v d . . ~. zune tmış o an ır t~ım IUIQıse er, 
fı hulundua....... bilm' r le d~ T l .. t bazı çogunl an,b~layehtabemnıyet et.tı~ı eğer memleketin bitaraf olan kıımı ile 
Ilı.. .-.. ıyen r ı. a a nazır ara ı e er vermemı•tı. 1 . . . · k" b 
:.:... on]ar.ı..n tamamen J t M J.. k . .. T ttıhat ve T erakkı ıçınde ı unsurun ır 
~ aa ayrı mış ı. ese a, mer ezı umumı azasından kü- 1 · T k · ·· 
l. "~r P8'8Jlın ittihat ve Terakkinin çük Talatın bile bundan haberleri yok· kıs~ını~~ . t~ihat ~e ,~ra kıdbenl yuz 
:_"lfına beli lm b' ld v tu B bo k h~..ı· . . . çevırmeıcrım mucıp oUDamıf u un • l' .. ı.. o Uf ır unıur o ugunu · u zgun, açma ouısesınm fayı d lk"l d d b" · · 
~t ~ ... _ ....... L L • • lam C oJduv .. .. . d . "ba say ı, ne evve ı er en, ne e ırıncı· 

.. _, .-~, arU& ços; ıyı an ıftı. ~ gu gunun ertesın en ıtı ren ken· h.. h · k 
-.... Pa• .. .J-n .:ı_ '--L..., ... 1• d;·ı·n· "' .. t d" Gazc l d "d k lerden gelecek ucum er fCYı yı a-

.,_ ua D1s; .. ..,.. ... ı .os er ı. te er e, gerı e a· k d d b' k ·dd ·· 
,,~?nun]a iki doktor araıındaki fikir lan ittihatçıların ileri gelenleri bile ca etec.e ~ ır u.~et ve r .. et g~s-
ı_~larına gelince, o noktada da fark· kaçanlar aleyhine bağırmaya başladı~ ~~r.~m~~dı. h u;un ıçin. :sı ucum u 
~ \'ardı. Bundan sonra, eğer doktor· lar. uçuncu cep e en ıe maş ır. 

)'1t 1' •lit p&f8llın yumutak fikirlerine Bu hal, cihan harbindeki cephenin, Bitaraf kütle, ittihatçıların aleyhine 
t~ ~ırlarsa, anların aralarında bir ikinci defa olarak, hiç beklenilmiyen dönmüştü. lstanbulda ve memleketin 
~ıt~ olabilirdi. Talat paf8, sekterlik· bir sırada yıkılması demekti. Bir iki her tarafında levazım teşkilatı vasıta· 
tij nı c;ok iyi bildiği bu eski arkadaşla· hafta evvel askeri cephe, harici siya- sile, bilerek veya bilmiyerek yapılmış 

e •rtık anlafal1lazlardı. set cephesi, nası] hiç beklenilmediği olan fenalıklar, hep birden ittihat ve 
kaçanJarm arkasmdan Lır sırada birdenbirl yıkıvererek her: Terakki üzerine yıkılmı.Jtı. Bütün fe-

b ..., 1 kesi şaşırtmışsa, dahili siyaset cephe· nalıklar, onun namına yapılmış oldu-
1 . agıran ar si de bu cepheyi tutan bütün siyasi ğu için, arada kurunun yanında yaş 

de ttihat ve Terakkiyi, bafka bir şekil· cidal kuvveti ile birlikte bir günde da- da yanarak, fimdi her kabahat ona 
de d~\'am ettirebilmek vazifesile geri· ğılıp gitmişti. Bu hal, askeri sahada atfediliyor ve herkesin, senelerce çe -
fıı dunıda.r bırakılan bizim Teceddüt olduğu gibi, siyasi sahada da diişma· kilen ııJuntı içinde dolmuş olan kin ve 
'ltt ~ına gelince, bunun o günkü şart· nın birdenbire kendisini tıalip hisset _ husumet duygusu, bütün ittihat ve 
~de, o günkü unsurlarla çok bir mesi neticesini verdi ve 0 zaman, boz· Terakkinin, hep birden ba~nda bat· 
~ - h ~::=!!!!~---mtl!!!!~------· gundan mümkün ola.n istifadenin son hyordu. Bu, öyle bir ru i dakika idi ki __ IOD POSta haddine kadar temini jçin, düşman bunun içinde bulunan insanlara göre 
-~ hücuma başladı. ittihatçı olmak başlıbaşına bir cürüm 
~~ 817ul. BaYadla " Balk ıazetesı Ali K~mal, Refik Halit, Refi Cevat, teşkil etmeğe başladı. 
'\' ... ... tarafından temsil edilen en aşağı ruh· •1 erebaıısç;ı_:ı~:~LIOkak, ıs. taki muhalifler başta olmak üzere bü- Hocalar, mUrtecı er ve dönekler 

"""""-- ™ tün muhalefet, ittihat ve Terakkiye Ayni zamanda hocalar ve mürteci· 
Gazetemi7.de çıkan yazı ve hücum ediyordu. O zamana kadar itti- ler de harekete geldi; gene ayni za • 
resimlerin bütün hakları 1 hatçılardan korkup, bütün ~iddetlerile manda ittihat ve Terakki içinde bulu-
mahfuz ve gazetemize aittir. h"" v d 

ABONE FIATLARI 
1 • a ı 

Sene AJ Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

u~um etmege cesaret edemiyenler, nan bir kısım unsur a öte tarafa geçti. 
lttıhat ve Terakki cephesinin tamamen Bunların ekaeriıi, ittihat ve Terakki· 
yıkılmış olduğuna emin olduktan ıon· yeye, ondan istediklerini alamamış 
ra bütün kuvvetlerile hücum ediyorlar- olduklarından dolayı düşman keailmit 
dı. bulunanlardı. Bir kısmı da, sadece dö

nek insanlardı. Bunların envaı vardı. 

Sıwra 13 

Hikayeleri 

iPNOTİZMACI .. 
Çeviren : Faik Bercmen 

Profesör Konrad, büyük tiyatroda, 
ipnotizma numaraları yapıyordu .. ~~
yurnu uyutuyor ve herkesin ne duş.un· 
düğünü keşfediyordu. Seyircilerin için· 
de, profesörün bu marüetlerine en zi • 
yade şaşan Gabriyel adında, on dokuz 
yaşında bir delikanlı vardı. Bu iş onu 
pek sarmıştı. Ani bir düşünce bütün 
varlığını sardı! İpnotizmacı olmak.. A 

Numar.alar bföp te, profesör hususı 
locasına çekilince, delikanlı, derhal ye· 
rinden fırladı ve profesörün locasının 
kapısında soluğu abdı. 

Şimdi ibüyük ipnotizmacı ile karşı 
karşıya idi. Önce üstadın büyük mu · 
vaffakiyet1erini tebrik etti ve sonra da 
onu için için yiyen düşüncesini ve is • 
teğini söyledi. Profesör alçak gönüMü, 
ve hoşsohbet bir adamdı. DeUkanlının 
bu arzusunu yerine getirebileceğni bil· 
diroi. Yalnız buna mukabil beş lira gi· 
bi küçük bir ücret alacaklı. Gaıbriyelle, 
büyük profesör yarı.m saat yalnız kal· 
dılar. Bu müddet zarfında delikanlı, bu 
büyü'' ilmin bütün ıırlarını öğrenmiş· 
ti.. 

Tiyatrodan çıkınca, cadtiede hızlı a-
dımlarla yürümeğe başladı: artık o da 
büyük bir ipnotizmacı sayılırdı. Med· 
yumu uyutacak ve herkesin iç yüzü • 
nü okuvabilecekti. Bu suretle bu iç yü
zünü okuduğu adamları, bir kral gibi 
iradesi al'tına alacaktL 

* Ga'briyer, istasyona gelO'i. Banliyö 
!Tenine binip evine gidecekti. Bütün 
düşüncesi yeni öğrendiği marifet üze· 
rinde toplanmıştı. 

Kompartimanda, elinde bir ga~ete 
tutan sakallı bir adam oturmuştu. Ih • 
tiyar kfilı gazeteye gözlerL'rn gezdiriyor 
ve kah hafif hafif kestiriyordu. Deli -
kanlının aklına dahiyane bir fikir gel· 
di. İşte tam zamanıydı: İhtiyarın üze· 
rinde il!k tecrübeSini yapmalı, onu u • 
yutmalı ve ona istediği emirleri verip 
yaptırmalı idi. 

Delikanlı, hemen faaliyete geçti. Tır· 
naklarım, avuçlarına batırırcasına yum 
ruk!larını sı•ktı; iradesini bir noktada 
topladı ve gözlerini açarak karşısın • 
dakine keskin nazarlarını çevirdi. Sonr 
ra içinden şöyle biT emir savurdu: 

- Uyu! .. Çabuk uyu!.. Ben böyle is • 
tiyorum. .. 

rar yerine oturdu. 
Gabriyel dehşet ~inde kalmıştı. Şim· 

di lbir korıku onu kemi.Tmeğe başlamış· 
tı. Adamı nasr] uyandıracaktı? .. Hay 
aksi şeytan hay!.. P.rof esörden uyan • 
dırma sı.r.rını öğrenmeği unutmuştu .. 
Çıldıracaktı. İhtiyar bir türlü uyanını· 
yordu. İpnotizma tesirile \belki de ö
liirdü. O vakit, delikanlıyı katil ola • 
rak yakahyacaklardı; ve ondan sonra 
bütün emeller, bütün hülyalar suya dü· 
şecekti. Böylece, kıorku içinde bir ih • 
tiyara, bir de pencereye bakıyordu. A· 
ca'ba kaçsa nasıl olurdu? 

Tam bu sırada fren durdu. İhfyar 
gözlerini açarak yerinden kalktı. Çıka· 
cağı vakit delikanhya dönerek sakin 
bir sesle: 

- Affedersiniz, galiba pencereyi ka· 
pamak.la sizi uykunuzdan uyandırdım, 
dedi. Nezlem var da. Dışarıda da serin 
bir rüzgar esiyor ... 

İhtiyar cümlesini ö itirerek, inkisar 
uğramaktan doğan bir şaşkınlık içinde 
bulunan delikanlıyı kompartimanda 
valnız bıraktı. 

Yarmki nushamızda: 
Hekimin sırrı 

Yazan: D. W. Preston 
Çeviren: Nurullah Ataç 
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RADYO 
lu günkü Program 

15 Nisan 93'7 : Per~embe 
iSTANBUL 

ötıe nqriyatı: 
12,30: PlAkl:ı Türk musiklsi. 12,50: Han· 

dls. 13,05: Muhtellf plAk neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18,30: PlA.kla dans muslklst, 19,30: Kon -
ferans: Doktor Sallnı Ahmet tarafından 
(Barsak tufeylfltı>. 20: Sadi ve arkadaşları 
tarafından Türk musiklsi ve halk şarkıları, 
20,30: Ömer Rıza tarafından arapça soylev, 
20,45: Safiye ve arltadaşları tarafından Turk 
musikisi ve halk şarkıları: Sa t. ayarı, 21,15: 
Orkestra, 22,15: Ajans ve borsn haberleri, 
22,30: Pliı.kla sololar, opera ve operet par -
çaları. 

VARŞOVA 

18.25: PlA:k neşriyatı. 19: Tiyatro. 19.40: 
Muhtelif havalar. 21: Parodowskl resitali 

Y annki Program 
18 - Nisan - 1937 - Cuma 

İSTANBUL 
Aradan bir da~ika geçmeden mucize 

kendini gösterdi. İhtiyarın elinden ga· 
zete düştü· başı sağa sola bir iki defa Ött• n.-tyatı: ' _,_ AO~.... k d . b" 12,30: Pllkla Tiirk musiklsı, 12,50: Ha -
sallandı ve ar\l\.aya ""~re erın ı.:r . ndls, 13,05: Muhtelif pllk neşriyatı. 
uykuya daldı. Akşam netrfyatı: 

Delikanlı, bu anf muvaffakiyetinden 17: İnkılAb dersleri, üniversiteden naklen 
çıldıracak gilbi sevinmişti. Bununla be· Receb Peker tarafından. 18.30: Pllkla danı 

1'00 '160 ~ 150 
2340 1220 710 270 
2700 1400 800 800 

it.~ ,_ di k nd' ı· ak musikisi. 19.30: Spor musahabeleri, Eşref 
(A ra!ucr A~n e ıne şu sua ı sorm - Şefik tarafından. 20: TOrk musiki heyeti. 20. 

Bu hücum bir kaç cepheden birden l'kası var) tan gerı kalmadı: 30: ömer Rıza tarafından arabca soylev. 20. 

iki hucum 

Abone bedeli peşindir. Adres 
dejiftirmek 21 kuruftur. 

c.ı... .oral • .n omlma. 
lıa,.lardan mu'aliyet aluuna. 
Cevap için mektuplara 1 O kW11fluk 

Pul ilavesi lizımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telp-af : Son Posta 
Telefon : 20203 

geliyordu: Başta muhalefeti vatana - Acaba hakikaten ipnotizmacı mı 45: Vedia Rıa ve aritadaşlan tarafından 
hiyanete kadar götüren, İttihat ve Te· Tallt Paşanm refikasmdan oldum? .. Yoksa adam yorgun da trenin Tüık muslklsi ve halk şarkıları, saat ~yarı. 
rakkiye kartı yapılan hücum tarzile sallantısından mı uyumuştu?.. 21.15: Orkestra. 22.15: Ajans ve borsa ha -

] k aldlg...,lmlZ b"ır me'·tup.. l muıh l l l de berlerl. 23.30: PlA.kla sololar, opera ve operet 
mem e eti de yıktıklarnı bildikleri 1\ Bun ar teme o mıyan şey er • parçalan. 
halde sırf intikam almak ve bir külah Merhum SadrUam Tallt Paşanın haremi ğilldi. Bunun için, Gabriyeı muvaffa • -~ . . ---m-·-· -~· ·-
kapmak için vatanın yıkılmasında bı"le Bayan Hayriye &amdlden bir mektup aldık. kiyetini sağ!am bir şekilde tevsik et • At1kerlik işleri: 

İttihat ve Teraltki tefrikasının 12 Nisan ta- mek istedi. İçinden tekrar emirler ver-
beis görmiyen unsur vardı. Bunların rlhll nüshamızda çıkan parçasında cTallt meğe başladı: 313 • 326 doğumlu istihkam ve 
meydanda görülen çığırtkanları yuka- Pqanm iatanbuldan hareket eden son tren- _Ayağa ıkalk!.. Ve git, pencereyi ka- lflidak yedek subayları 
ıdaki muharrirler, arkada oynayan 0• le refikasını memleketten çıkardığı. yazıl- ı S ed" D-ikt•• Askerlik Şubesi Reisligvinden: 

mıştı. Bayan Hayriye bu noktada bir zühul pa... ana emr ıyorum... IYÇY -.. 

yuncuları da damat Ferit, Sait Molla olduğunu, kendisinin mütarekeden bir bu _ Hayret!.. Delikanlının içinden mırıl· .f 5 günlük ıtaj görmek üzere kıtaya sevke· 
gibi insanlardı. çuk sene sonra memleketten çıktığını blldir- dandığı emir üzerinden üç saniye geç- dilecek istihkam ve ıtıldak yedek yarsu • 

ikinci hücum ce hesini bunla _ mektedlr. Ayni nüshada çıkan resmin dt> memişti ki, ihtiyar ağır a~ır yerinden baylarmdan 313 ila 326 doğumluların 

d h 
. f] p '. ~a na ressam tarafından yapılmış bir tablo 1 kalktı. pencereye doğru !!iderek onu sevk günlerini öirenmek üzere ıubeyc mü· 

zaran a a. ınsa ı muhalıfler, hıç de·! ğunu, kendi inin arzusu üzerine yazıyoruz. le d ··zı . . d ı· t k tl 
.:ıoa ı ve go erını açma an ge ıp e · racaa arı. 



14 Sayfa 

'Son Posta ,, nın tefrikası: 73 

151 numaralı şehit 
(Ertuğrul faciasına kanşan aşk macerası) 

Yazan : A. R. 

SON POSTA 

Yazan : CelA.l CenglJ 
Kazazede Türk b~hriyelileri bitkin ve kan içinde 
fener civarında\ti kayalıklardan ve dar patikalardan 

geçirilerek Kaşinozakiye nakledilmişlerdi 

Takano, Receb onbaşının koluna \zerine, mavi çizgili bir peştemal dola
girerek onu köye getirmiş .. evine mi- 1 mıştı... Bu peştemal nereden eline 
safir etmiş .. badiseyi köylülere haber geçmişti} .. Bunu, o da bilmiyordu ... 
vermiş .. oradan, sür'atle fenere gP.l - Deniz sularından ve yağmurdan peş· 

Nebohandzer bir gün Tanzere yeni 
büyük bir ordu hazırlamasını emret 
Kral, kralın karısı, kızı ogwlu ve t -d b al k d · d'k B' · f ·~:i mişti. temalın rengi solmuştu. Kan rengi ile • anava an an ur ara a ar ın ı ten ıraz önce ta silatını verd1iğıP" 

ı d d k 
hizmetrisi. 'ki k d 1 · l ba L L-n şte o sıra a a, azazedelerden mü- karışan bu soluk peştemal, artık rengi K ( 80nra ı arma arasın a yer eşmış er, su sJl;.ını yahud Arabların tuı-

rekkeb olan kafile bin mü~külat için· belirsız' bı' r paça be · d ra ın muhafızlarından kurtulan - (Sumer), (Elam) ve (Akad) mede - dikleri bu felaket denı'lebilit 
, T , vraya nzıyor u... l da :kad b' . 

de, feneri bulabilmişti. 1-ifiydar beyin bu haline bakan fener ar ar. an ır başka sala bınerek niyetlerini yaşatmışlardı. Sumer medeniyetinin tarihe t 
B k fil · 'Ik .. f d' ··d·· .. kalh" d h' ·- · yola çıknu~larch. · Bu medenı"vw-tlerden 1-uvvetlı' ve mesı'nde .. t 'l b hl ..:ıı u a eyı ı goren, ener gar ı - mu uru, ın e ıssettıgı teessür ve Y J - Ji;. gos en en se e eı .... 

y~larından biri idi. Bunları gor~r ıztırabı gösteren hareketkrle başını nı Tun~yın salını !anzer, kral~n salı- ~~-~~mmel bir devle~ h~n~~ en bü - başında gelir. Çünkü Sumerlilel'• 
gormez, büyük bir telaş ile fenere gır- sallıyor .. bir şeyler mınldanıyordu. da ikı hayvan t.1marcı.~ı 5ekıyo:~u. yugu (Su:"1er. medenıyetı) ıdı. şehrine büyük servet ve gayret 
miş .. fener müdürü [ veyahud, mühen· Fener, halkı, derhal işe girişmişti. .. Cud~~ uzakta ~d~~ kuçuk .. sal ~s - ı Sumerlıler ılk önce eski adı (Des • mişlerdi. Ur şehri yıkılıp bütün 
disi] (M. Seijia Takizava) ya koşa - Temiz sular, temiz bezler getirerek tunde ikı kn~ın gordu .. Salı surenı ta- ~~r). olan bug~nk~ (Bağd~d) ~n kırk yii ,bütün mabedlerile su altında~ 
rak: Türk felaketzedelerinin yaralarını gü- nıch .. Ve eevmçle haykırdı: l ı~ı .kılometre ş.ımalınde (Sırtella) şeh- lınca, aynı medeniyeti Nipur şe . 

- Bir takım, korkunç adamlar ge- zelce temizlemişlerdi. Ondan sonra, - Tanzer .. Tanzer .. Yaşıyor mu· nnı, daha sonra aşağı Fırat sahillerin- kurmak kabil olamamıştı. 
liyorlar. Hepsi de yarı çıplak. Her ta - mükemmel bir portatif eczaneden çı • sun? de (Ur) u ~u. rdu. lar. . . Ur şehrinin batması, Sumer 

Tanzer: Ur d S l 1 · rafları kan içinde ... Ne yapalım>.. kardıkları ilaçlarla ilk tedaviyi yap _ me enıyctı umer ı erın en par· niyetinin inhitatı demekti: GerÇI 
Demişti. mışlar .. paraları sarmışlar .. yara!ıların - Yaşıyorum.. lak devirlerine tesadüf eder. Ve Sumer tarjhten sonra Ur'u bir kaç kere 
M. T akizava, hiç düşünmeden şu ıztıraplarını bir dereceye kadar teskın Diye cevap verdi. Kralı Cudea bu medeniyetin en büyük sular bastı .. ve şehir tekrar imar 

cevabı vermişti: etmişlerdi. Biraz sonra salları birleştirdiler. kurucusu ve yaratıcılarındandı. di. Fakat, Sumer san 'atinin ilk ~e 
k k Tanzer kralı selamladı: C deada .. U 'd b" k h 1 il - Çok yaz& .. deme i, civarımız- Sıra, yeyecek meseles-ine gelm~şti. .. u n once r .. a._ ır ço ü- eseri o an eski Ur şehri tamam· ı 

d b f 1 k k eld
. Deh l - Saray muhafızı nered .. Mella> k da 1 lt t d l F k k 1 da kal h k " a ir e a et vu ua g ı. r a A.r- Fenerdeki yiyecek, ancak orada~<ilere -. um r ar 68 ana sur u er. a at, ra @!tın mış, şc rin es i 

kadaşlarmıza haber veriniz. O gördü- kafi gelecek derecede idi. BunA rau- - Boğulmuş.. Cudea devri kadar bize eser bırakan liğini iade etmek mümkün olanı 
-

0 
- Cariyel~riniz?.. h' b' d · k 

günüz adamları, buraya davet ediııiz. men, derhal ocakları yakmışlar .. ten- ıç ır evır Y0 tur. • tı. 
Fener müdürü, zaten iki gündenbe- cereleri üzerine koymuşlar .. miimkün - Hepsi boğuldular.. Çok eski zamanlardanhcri bu mem- Gudea, Nipur şehrinde büyiik 

C k 
- l+·zineleriniz, erzak ambarları - Ll'-~..: b d · · 'h' d' 1 k l ti endişeli saatler geçiriyordu. . ün ·ü, olduğu kadar sür'atle prinçten mürek- ıc:K°"ın ve u me_ enıyetın tarı ı ıye sevgi i e arfı anmıştı. Sumer 

iki gün evvel patlıyan; ve hatt5 şu kep bir Japon yemegı-· pi~irmişlerdi. nız ne oldu? dıllerde dolaşan hır _takım ma .. sal v. e ef· P. ayitaht olarak Nipur şehrini kabol. 
- Su altında kaldılar. le d ba L_ b b 1 1 1-0 anda bile, sanki koca fener binasını 1 Türkler, bu yemcg-e alışık olmamak- sane r en Ş1'A ır şey ı ınmıyor • ı an etmişti. O bu şehri ôe Ur gİU10 
- Veziriniz? d ..:.t 

temelinden yıkmak istiyormuş gıbi la beraber, açlıktan bita.p bir hale gel- u. yütecek, imar edecek, zenginleflP" 
zangir zangır. sarsan .o ku~urmuş fır- dikleri iç!_n ... bu sade suya pirinç haşla· gördü~sedini su üstünde yüzerken Son yüz yıl içinde Fırat havalisinde cekti .. Urdan g~lirken !olda hast ~ 
tınanın, bu cıvarda bır felakete scbeb masını buyuk bir minnet ve şükran ile T . I . . yapılan toprak ahı ara~tıTmalarında, dı .. Nıpura geldıkten hır ay eonr•• 
olacağını tahmin ediyordu. kabul etmişler .. kaşık olmadığı için bu .. ah~zeb~· ~l dırıml.a. vurul~uş gıbı, çok eski eserler meydana çıkanldı .. bir sabah günef doğarken, gözlerini ~ 

B b. M T k' . _ ... k mut ıc; ır sarsıntı ıçınde yuksek ses· k 1 ka ld d k d "ld"' una ınaen, . a ızava o emrı yagsız plavı, apışa lcapı~a, avuçlarile I b w: d . · ' ço yer er zı ı ve mey a.na çı arı - pa ı .. o u. 
vermekle beraber, kendisi de fener lca- yemişlerdi. 1 e tıi'.r .. 1 

... • • •• • ... lan eserler bize Sumer Medeniyeti hak- Gudeanın yerine oğlu Neboharıd 
pısına koşmuş .. gördüğü manzaranın Biraz yemek ve birazda istirahattan K - Sula.le~ılz sorurıyecek, Mella~ kında cildlerle yazı yazacak kadar zer hükümdar ilan edilmişti. 1 

f 
. k d k b' . . . ! rzınız, ve <>g unuz, ya.c;ıyorlar. Kork· ··h· ~- l d' h L'k 1 N b-L d bab · · Joı ecaatı arşısın a, ço acı ır teessür sonra. herkeı kendını bıraz toparlaya· 

1 
) : : mu ım vesıKa ar ver ı ve aJı;.ı at er e unan zer asının yennı 

duymuştu. ı_·ı .. s· d' h"d' . , mayın. Ur o mazsa, Nıpur .. Nıpur ol- ög-retti. durmak . t" d E b"' ük' k ~ 
Dl mıştı. ım l sıra, a l!enın Ve vazi- s· 'IA • . . IS ıyor U. n uy U 

O b k 1 
. •. . . mazsa, ırteı a b:zı beklıyor. d l k T · I c çer eşer i.şilik gurup ar, birbirle· yetın halime gelmıştı ... Fener miidü- Türkler orta Asyadan Dicle - Fırat an o ara yanına anzerı a rnıv ~ 

tinin kolların~girere'k, bitab ve perişan rü, hem resmi ve hem insani vazifesini .... ···· · · · ...... ·· ·· · .. · ..... · ·· ... · ... kıyılarına yayıldıktan sonra Elam, A- Elam kralını esir almak hevesine daf 
bir halde. fenere <loğru ilerliyorlar .. .ifaya siritııni,ti. Ealc.at, büyüle. bir mü"- ................... · · · · · .. · · · • • .. · .... " kad. Sumer hükumetlerini vücuda ae· müştü. 
her adım atışta, sendeliyorlar.. pek kulat başgöstermişti. · lufan_an SG ıra.. tirdiler. Bu kadar büyük insan kala • Nebohanclzer bir gün Tanzere ~ 
güçlükle ayakta d1,1rabiliyorlard1. Hangi lisan ile konuşacaklar, nasıl Büyük göçten sonra anayurddan I balığıni bir töre ve bir buyruk altında ve büyük bir ordu hazırlamasını ~ 

Lime lime olmuş don ve gömlekle- anlaşabileceklerdi~. batıya doğru giden Türkler iki yoldan toplamağa imkan yoktu en büyük ka- retti. 
rin.de~ k~nlar sızan bu za~allıl~rın yüz- Haydar bey ile zabit arkadaşları top· ı iler~~mi~lerd~. Bu yo.:~ar~an biri Ha -

1 
bilele.r. etrafındaki küçük ~abileleri Tanzer: 

lerı şışmış, Morarmış .. gozlerı, çukura lanmıflardı. işaretle konuşmaya haş- 1 zer ın şnnalınden, dıgerı de Hazer'in kendıne çe'kerek bu suretle ibırer hü - - Nereye gideceğiz> 
batarak etrafları simsiyah halkalannıış- lamışlardı. . . Fener müdürü, her şey -ıcenubundan uzanıp gider. kumet kurmuşlardı. Diye sordu. 
tı. den evvel, kazazedelerin hüviyetlerini Cenup yolu üzerinde .ilk önce lran Ara.dan uzun asırlar geç.ince bu hü- Genç Sumer kralı: ;ıO 

Kafilenin önünde bulunan Haydar, tespü etmek istemi~tir. Fakat, lisanla yayiası vardı. Hazer denizi ile Hind kümetkr birbirlerile hazan dost geçin- - Suz şehrine gideceğiz .. ve f:l 
fener müd~rüne doğru ilerlemi~_; ~~~ anlaşmak mü~kü~ olma~ığı için bun· 1 denizi arası.nd~ yayılan ve yüksek dağ- 1 diler; hazan çarpıştılar. kralını diri olarak yakalayacağız. 
askerce selamlamıştı. Fener muduru .. lara beynelmılel ışaretlerı göstermiş.. larhı çevrılmış bulunan bu büyük Elam - Sumer çarpışmaları o devir- Dedi. 6' 
büyük bir şefkat ve insaniyet hissi ile bu suretle, kazazedelerin Türk olduk- yaylanın ortası geniş ve uzun bir çöl- !erin en büyük harplerinden sayılabi- Halbuki tufandan sonra Nipurda r 
Haydar beyin ellerine sarılmış. bir şey- larını öğrenir öğrenmez, memleketin den farksızdı. Bunun için bu yaylayı lir. harbe canla başla koşacak kimse Y

0 

ler mırıldanmıştı . Fener garcliyan]arı misafiri olan Türklerin bu feci akibet· aşarak batıya doğru gitmek isteyen - Bilhassa Cudea zamanında Elam tu. 
da koşmuşlar .. ağır yaralıları kucak - }erine bir kat daha teessür izhar etmiş· ler, Hazer denizinin cenubundaki dağ- kralı, Sumer sınırlarını sık sık işgale Tanzer harbin mevsimsiz olduğtJl1d 
lıyarnk içeri almışlardı. tir. ların etekleri !boyunca ilerlemişlerdi. kalkıştığı için, bir çok muharebeler ve söyledi. 

Haydar bey, parçalanmış ve kan • Fener gardiyanlarından biri, der _ hanı batıdan çeviren dağlar, yolu toprak kavgaları olmuş ve bütün bu Gudeanın kızı da ümitsiz bir hatd' 
!a;:-. ~ula.n.m11_d?~' v~?~leğınin ~ ~i: haJ Kaşinozaki köyüne koşarak fela· tekrar ikiye ayırıyordu. Yaylanın şi- çarpışmalarda Sumerliler üstün gele·_ hasta yatıyordu. r --, 

1 
keti haber vermiş, fıalktan imdat kuv- mal .batısına doğru gene yayla yolu rek, yurdun sınırlarını her zaman bi • Gudea ölürken: 

e=r Doktorun veti istemiştir. Zaten, hadiseden rnüp- uzanırdı; buradan yürüyenler doğu raz daha genişletmişlerdi. - Kızıma iyi bakınız! diye vaıi)'~ 
_ •• hem surette haberdar olan köylü?er, Anadolusuna varmışlardı. Dağların a- * etmişti. 

Gun luk Perşembe bu resmi ihbar üzerine, işlerini güç - rasındaki geçidlere gidenler ise yavaf işte, Gudeanm son saltanat yılla- Çudeanın kızına jyi bakılması j~O 
Ne arınd n (' J lerini bırakmışlar; sahile dökülmüş • yavaş geniş bir ovaya inerlerdi. Bu. - nnda icli .. bir akşam Fırat taşarak, Ur her şeyden Önce harp fikrinden 1/~ 

YB"' ılarda 
!erdir. gün (Irak) dediğimiz hu ovaya da, iki şehrini su ibasmıştı. k }"' d (Ark r) geçme __ az_ım _ı.___ nsı v: ...-

Türk bah~ye'ileri, ~ner civarındr sahilinibaş~nbaşa sul~an nehrin su- c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~==~~~~~~ 
Göı·nıe huvvetini:ı 
Azc..lnıası 
Kırk yaşından sonra lnsanlurdn yakın

dan gorme kuvYetl azalır. Bu blr derece
ye kaaar ta.bil sayılır. Yakın mesafeden 
yazıları, resimleri ve saireyl goremez, iğ
neyi ıpllğe geçırem('.,., O zan-:.an derakap 
gozl kle bu zaafı gidermek mumkün o
lur. Fakat bazan da bu gonnemek hall 
gozlü.kie de izale cdUemezse o zaman goz
de b:ı ka hastalık aramak mecburiyeti 
hisıl olur. 

ki kayalıklardan ve dar patikalardan larını akıtan büyük göçmen kollarıy -
rıeçirilerek, Kaşinozakiye nakledilmiş.- dı.. Türkler kuraklıktan kaçtıkları için 
!erdir. Vak'adan haberdar olan, (Ohs- D:de - Firat kıyılarına yani (Mezopo· 
kimamura) belediye reisi {M. Sıono· tanıya) denilen iki ır:mak arasına yer 
ki) de, Kaşinozakiya gelerek faaliye- leşmişler ve burada Mezopotamya me· 
te geçmiş .. herşeyden evvel, Türk hah- deniyetini kurmuşlardı. 
riyelilerini köyün ilk mektebine, ve Büyük kuraklıktan sonra bu kadar 

(Dairuji) mabeqjne yerleştirilmiştir. gü~~l. :·~. ~t.ı!_a~ b~r. ?"~~~ ~'-!1.!1.?_ Türkler 
Ayni zamanda belediye reisinin I r 

haber gönderdiği ( M. M. Kensai - l\~ii/Jeiçl 
Evvela glokom denilen tara su veyahut K b h') (1 h' D ) s· 

ta\•ıkko.rası akla gelmelidir. Gerçi b::ı.zı o ayas 1 
• c ıro ate ' ıon Eczaneler 

glokon: lar ağrı ve ıztırap llc başlar. Fa- Matsushita) ismindeki doktorlar da 
kat b zan da gayet batı ve hiç bir ağrı sür'atle köye gelmişler; mecruhların 
go:;terıneden de b:ışgostertr. Gözun gor- 1 b d 
me kuvvcu azalır. Bu detlınl tedaviyi icap esas ı ir surette te avisine girişmiş -
ettiren bir hastalıktır. Ve stır'aUe hareket lerdi. 
etmek 11'izımdır. Ne kadar çabuk tedavi e- Ölümden kurtulan ve fener civa -
dil r veyahut amellyat yapılırsa hastalık 
o ka ar olduğ'u Yc>rde tevnı· ~ur eder. B.r nnda kendilerine sığınacak bir yer ara-
de perde denilen ha~ ı:ı.lık vaıdır ki bu da yan iki Türk neferine daha tesadüf o· 
gttgtclc kalınlaşır-..a hasta hiç görmez o- lunmuştu. Bunlar da derhal köye gön
lur. Bunu ise ôtekinin ıı.ksinn olarak tam 
ko.lınl" m.asını beklemek lfızımdır k1 ame- derildiği için, kazazedelerin adedi, 
llyat muvaffakıyetli olsun. Ma:ı.maflh goz (69) u bulmuştu. 
perdı> i çok güzel ve kolaylıkla kaldırıla- Belediye reisi ile doktorlar, her şey-
blllr B r haftada hastanın ruyeU iade d 
edıld: •ır. en evvel yiyecek ve giyecek mesele· 

--C:>_B_u_n_o_t_Ia_n_k_e."'-.P-s-a-kl-a-)ın-ız-,-y-a-h-ut-~ .. ini nazarı dikkate almışlardı. Japon 
bir r•bumc yap) tırıp kollek iyon yapınız. köylüleri, evlerinde ne kadar yiyecek
Sıkıın ı zam:ınınızda bu notlar bir doktor leri varsa, ilk. mektep ile mabede ta· 
ııih' 'mdadını7.a ''Pt: ebfllr. şımışlarclı. (Arknsı var) 

Bu gece nöbetçi olan eczaneler şunlardır: 

İstanbul clbetlndekiler: 
Ak.sarayda: (Şeref). Beynmtta: CCemU}. 
Fenerde: (Hüsameddin). Şehremininde: 
CNAznn>. Knragümrükte: CFuat). Sa -
matyada: (Rıdvan). Şehzadeb~ında: 
CÜn1vers1te). Eyfıpte: CHlknıet Atlamaz) . 
Eminönünde: (Bensason>. Küçıikpaznr
da: (Hikmet Cemil). Alemdarda: (Eşref 

Neşet). Balruköyünde: (Hilfıl). 
Beyotıu clhet~dekller: 
İstiklfil caddesinde: (.Kanzuk). Galata -
da: Cİ.smet). Taksimde: CNlzameddln}. 
Kurtuluşta: (Necdet). Beşlktaşta: (Sü
leyman Recepl. 
Boğaz.içi ve Adalarda: 
Üskiıdarda: (Ömer Kenan). Sanyerde: 
(NurD. Büyükadada: (Halk>. Heybell -
de: CTamı4). 

E:MiR e 9 e Tr:aş Bıçagı. kuUanmakJa olur 

Yc l li B h.eı ycud4 a&a. 
tır 1 raş ıçağr r Q">erakcnde 10 tan2si 15 kuruştur. 

.:r~ 1 .:hfa7ttJ ~al:z/a ~ '(Piaxu/anl!li ...... --------------------------------~/ 
1 İstanbul Belediyesi İlinları ""I 
İlk okullar için lüzumu olan 60 tane 4 ayaklı masa açık eksiltmeye konul01ot' 

tur. Bu masaların beherine (8) lira bedel tahmin olunmuıtur. Şartnamesi leva~ 
Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N.lı ltanunda yazılı vesika ve 36 Jirll • 
lık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 16/4/937 cuma günü saat 14 d' 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) ( 1846) 

* * 
Senelik muhammen kirası 240 lira olan Süleymaniyede Elmaruf mahallesiııd' 

Tiryaki çarıısı sokağında 51 No. 12 odalı Süleyİnaniye tıp medresesi 938 ,,ef' 
939 ve 940 seneleri mnyııı sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık ekııiltrııc>" 
kon~lrnuşt~r. Şar~namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 18 !~ 
lık ılk temınat mektup veya makbuz ile 16/4/937 Cuma günü snat 14 de J)a1 

Encümende bulunmalıdırlar. (İ) (1845) 



Türk kadmhgrnın en bGyük ihtiyacına karşıl.k okn tu gazeteyi 
mutlaka oi<uyunuz. EV • iŞ evinize düzen, yuvamza neş'e 
getirecektir. Hiçbir kad.n ve yetişkin kız ı nsuz olamaz. 

Türk kadmmm ilk EV ve ELiŞLERi gazetesi 
40 sayfa 1 büyük elişleri Örnekleri paftası 
100 den fazla klişe •. Fiatı her yerde 15 kuruştur. 

16- 60 yaşlarında 

12.000.000 
C 

Ka~ının 
iltie · · k rı çır indir ve kurtulma 

1J çaresini bilmiyor. 

10•"'11
" ha akşam, bu t11crübe11l 

6iid'?'.z neticesini biz• l•lgrofla 
ırınız. 

'Yalnız FranAdıa ·anne, zevce, 
~' kız- 12 milyon bdm; cildle
~ açlıktan öldürüyorlar. Beılen
lbefe muhtaç bir cildin be.fLca ali-
~ ~--·--·-··-1_1__ •..)_!_ • -Uf'UUUIUlll", Çlnun ten,, 
ll)aJı benler, açık mesameler, za • 
h!. JGz adaleleri... Cildinizi besle
~ onu; genç hayvanlarda giz
...m, cild hüceyrabndan iatihsal 
ec&len ve cildi besleyici bir unsur 
olıut Biocel 'ile besleyJniz. Hemen 

~ . nüfuz il~ ~il~e hulul 
• Z-ıra Biocel, cıldinızle ayni 

'-Liattac1ır Bu . , .. Le . • • umur, ttmm, pen-
l'elıgindeld T okalon kremine cil-
~ beyaz, taze ve genç olmuı 

natlUp miktarda kımtbrılmlf
tır. Hemen bu ıece )"abnazdan ev· 
"" l---.!!L __ _ı:_ • y •• ~ ııcuuıız. ann ıabah yü· 
llİlıÜze dikkatle bakınız, tafmayı • 

~! Sizin yüzünüzdür. İfte iyi bir 
~lenınenm meımıuniyet baht ne
ticesi. Gece penbe rengindeki Toka· 
'°'1 kremini lnıllanmız, Ve sabahta 

~-~ yağaız Tokalon 
~ laıllanınız. Beyaz rengin· 
~ Tdcialoo beminde cildinizi 
hiı- kaç tün zarfında birbirinden 
1faha beyaz üç levin üzere değiştire· 
~ ((Beyaz obijcn» cevheri var • 
dır. Bu iri kremi kullandığınız tak
clrde son derece memnun kalacak-

~----------~·----
Dr. H AF 1 Z C E M A L 

(Lokman Hekim) 
.._~bBiye mitebasnn: Pazardan maada 
~n (2 - en Dlvanyolu numara 104. ev t.e· 
:"&Otlu 22398 - 210ü 

___________ ._. ________ , __ __ 
~ Posta Matbaası 

keşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

8A111P.1..F;Rt· A. Ekrem UŞAKLIGİL 
• S. Ragıp EMEÇ 

Eml6k ve Eyta;n Bankası llir1lırı 1 

KİRALIK El\jLAK 
Depozitosu 

Esas No. Ycrl No. su Nev'i T. L 

14/2 B yo.)urı a Aşıklnr mey- ~/l Dükkan 28 • 

aanı ... da Cumhuriyet gazino· 
su bitiştıg.n .. e 
B ey oğlu n d a Kaır c. hatun 20 452 Ev 75 

mahallesinde Topçular sa-
ğında. 

Mevkileri yukarıda yazılı f rr lak bir y~ hut ~ç s~ne rrüı:1~dle kira~a 
verilmek üzere açık arttırmay l ı o,ulmuştur. iste l l rın ıhaleve mu
sadif 21 Nisan 1\J37 Çaııamba günü ~c.t on~a ŞuLemize gdmeleri. 

(474) 

* * 
SATILIK APARTIMAN 

Depozitosu 

Esas No. Yeri No. su Nev~ _T_._L __ 

C İÖ Beyoglun'aa Bedrea" i·• Ma- .5 - 1 Apartıman 3800 
hallesirıde Urla Şımal so-
kağında 

Tafailib yub.n:la yazdı apartıman petin para ile ve kapalı zari uıulile aa· 
tılmak üzere arttırmaya konulmuştur. ihale 3. Mayıı. 1937 tarihine mü· 
aadif puartesi günü au.t onda yap~lacaktır. lıtekliierin Şubemize müra • 
caatla tafaili.t ve bir lira mukabilinde birer f1ilrlname alarak fUbıamede ya

zılı hükümler dairuinde teklif mektuplarını o gün saat ona kadar tubemize 

vermeleri. 

El, ayak, koltuk t~rlerini kesen, 
nahoş kokuyu gıderen yegane 
sıhhi pudradır. 

lNGlf:.İZ KANZUK ECZANESİ 
1 Be~ oğlu • lstanbul .., , 

Ayhk hesaplarmda Kolayhk 
Her muhasebeciye, Mndnre faydalı 

ve ltlzu nludur. Kitapçılarda vardır. 

Operatısr • Urolog 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yolları 

hnstahklım mQtahassısL KOprObaşı 

~ Emınönü han Tel: 21915 .mJI 

(696) 

Ereğli Kömür Havzası Saglık Komisyonu 
Başkanlığından : 

ı - Zoquldak Kömür Havzası Sağlık tqlıilib için «4988» lira c35• kurut 
~en beclelli cc267» kalem eczayı tıbbiye tekrar on cün müddetle eluilbneye 

~Wınuttur. ' 
2 - İhale 19/4/937 Pazartesi günü aaat 15 de Zonculdakta MM• Mfidürlii· 
~e Sağlık Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - lbtiyacabn listesi ve prtnamesi İıtanbul'da 4.ncü VakıfUa ....._ lrtmat 
~an ve Zonpldakta Sailık te,ki1ib Bat HekimJiiW• ........ 

4 - eluiltme suretinde olacaktır ... 

.$'4elu.: 
~.2. c.:r •• .f LT, 

1~1.r.~ 3,r. 

lstan bul Sıhhi Müesseseler arttırma ve eksiltme 
komisyonu Riyasetinden: 

btanbuJ Leyli tıp talebe ,.arda talebesine ( 772) çift :razlık iskarpin açık .. 
me auretile yaptırılacaktır. 

1 - Eksiltme : Caialoilunda Sıhhat Ye İçtimai Muavenet Müdürlüğü b~ 
daki komiayonda 21/4/1937 Çarf81Dba günü aaat (lS)de yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat. bir çift iskarpin (440) kuruftur. 

41 - Mu.akka! teminat: (254) lira (76) kuruftur. 
• - isteklilerin Çemberlitaı civarmda Fualp8f8 türbesi ka11ısmda Tıp tale .. 

,ura. .,.erkezinden prtnameyi parasız olarak alabilirler. 
5 - isteklilerin cari seneye ait Ticaret odası v~ikuı göstermeleri ve bu ite 1• 

ter muvakkat temİnal makbuz Yeya banka mektuplarlle birlikte ve saatinden önel 
komisyona gelmeleri. ( 1817) 

• 

' 

1 

' ' . 



u; :)ayta 

• 

· Dört damla peynir mayası dört damla su ile kanştı~rak bir litre ılık bir süte dökülür ve yirmi dört saat bırakılırsa nefasetine doyum olmıyan çok leziz bir peynir elde edilir. BiJJllllll 
koyun sütile yapılırsa enfesi nefais ol ur. Şişesi 25, peynir yapanlar için büyük şişeler 36 • 60 • 80 • 100 kuruştur. Hasan deposu: Ankara, İstanbul, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. ______. 

DAiMON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde: 

000 A .i° mM ··o···N 
fenerleri gelmiştir. 

iri •tık almak için ralnız 

~· DA İM ON Pilleri 
ile 

DA 1 M ON Ampullarıni 
kullamnız, ve her yerde D A l M O N 

markasına dikkat ediniL 

·--------------------------------!' 

KEl2PETEN 6i61 
SIKER 
ATAlll. 

. J 1 • . ,. 

• 
NEOKALMINA 

Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Baş ve Diş ağrıları, Artritizm 
,. •• • • • • • .. ""'" • •. - , • l;: • ' • ~ -":~· ,..... __ •• - ..... ..; ~ 

·Antalya Umumi Nakliyat Türk Anonim Şirketinden: 
Müeueıemiziıı ıimdiye kadar muhterem halktan i'Ördüiü rağbetten kuvvet alarak 

İstanbul ve Ankara halkına da bir hizmette bulunmak üzere 

"Şehirlçl ve civarı nakliyat servisi,, açmıştır. 
Bu ıube gerek ıehir dahilinde gerek civar yazlık köylere yapılacak ev eşyası naklini 

ve ambalajları kendi vasıtalarile şirketin şiarı olan 

CiDDiYET 
iNTiZAM 

EMNiYET 

-
1 Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilAnları 1 
Kadıköyünde Zühtü pap mahalieıinde Y oiurtcuda eaki Mecidiye t.ım.I ....... 

pazarlıkla aatılacaimdan isteklilerin 20/ 4 / 937 Salı cünü saat on betd• KM' 1; Vr 
kıflar müdürlüjüne müracaatlan. ( 208 7) 

ile ve ucuz fiatla yapacakhr. 
Mnracaat yerl: lstanbul için. Sirkeci Ankara caddesi No. 26. 28 Telefon: 24220 Santral 

Ankara için: Yeğen Bey caddesi. Antalya Nakliyat Şirketi Şubesi 'felefon: 1821 
. ı ~-----B-Ü_T_Ü_N_D~Ü-N_Y_A .. 

o POKER 

KUMBARA BIRE, 
1000 

Tıraş bıçaklarını kullanıyor. 

Siz de alınız. 

POKER PLAY 
markasına dikkat ediniz. 

TARLADIR 

--- I ---

.. ~ ~. ·-
, 

' - .• ,.14'. 

' .. "-"""' . ..,,., ' - -- . "',. . 


