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Yalan ~ planı, iftir 
planı, tahrik pli 

· j_-;; ;Baharın ilk ve en güzel ayı 
ôY~J/ . 

~~~ugün 1 Nisan 

Fransız müstemlekecilerile Taşnaklar 
arasında dostluk yeniden aldı, yürüdü 

Taşnaklar da kurulıemik mukabilinde bu müstemlekeci/erin 
zağarlığını yapmaktan vazgeçmesinler. Bir Ermeni meselesi mi 
çıkarılacak? Türkiye bütün bunlara karşı sabretmesini bilecektir. 
Beynelmilel meselelerde kuvvetli olanlar, kendilerini kuvvetli 

· liıssedenler için sabır, en güzel muvaffakıyet vasıtasıdır. 

Antakyadan güzel bir görünüş 
Hadiseler inkişaf ettikçe, Hatay da- sının yanıbaşında uyanan, gün geçtik

vası tekamül seyrini takip edip gittik· çe canlanmaya ve şekillenmeye başla
çe. yavaş yavaş, vazıh bir çehre alan yan bir meseledir: Taşnaklarhı Fransız 
yeni bir hadise karşısımh' olauğumu- iar arasındaki dostluk! 
zu görtiyoruz; bu hadise, Hatay dava- (Devamı 10 uncu sayfada) 

/ktısat Vekilinin Mecliste beyanatı 

---------···--.. ·-···········-· ........ .. 
1940 Tokyo 
Olimpiyadına 
iştirak edeceğiz 
Bükreşteki Balkan 
oyunlarına da iştirakimiz 

kararlaştırı!dı 
Ankara, 1 (Telefonla) - 1940 yı

lında J apopyada yapılacak olan olim
piyad müsabakalarına iştirakimize ka
rar verilmiştir. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

lngiltere Akdeniz 
· ~evletlerile 

temasını artırıyor 

Nisanın biri ayni zamanda ( Nisan balığı ) günüdür. 
Dikkatli davranarak aldanmayın 

Nisan baharın tam rnanasile ilk ayı- lar yuvalarını kurup yavrularını çıkar 
dır ve yıl hayata güzelliğe bu ay ile do mağa başlarlar. 
ğar. Her tarafta bir taravet, her tarafta 

Bu aydan itibaren ağaçlar yeşillen· bir yenilik, bir neşe ve güzellik. var
meğe, çiçekler açmağa, kırlar taze ha- dır. 

yat bulmağa, kırlangıçlar gelmeğe, kuş (Devamı 10 uncu sayfada) 

Galata rıhtımı üstünde 
çırılçıplik bir adam 

Meşhut suç kanununa göre derhal duruşması yapılıdı 
ve birgün haps:ne karar verildi 

Kömür havzasında 
amele meselesi 

Ali isminde bir hamal, Galata Tıh • yeis ve hiddete kapılmış ve bu buh • 
tımına yanaşan bir vapurdan eşya çı - ran sırasında elbiselerini yırta yırta. 
karmak istemiş. Fakat, kontrol eden soyunmağa girişmiştir. Polisin ve et • 
pQ.lis, Alinin numarasız olduğunu gö- rafındakilerin ihtarlarına rağmen, bi
rünce, bu işe müsaade etmemiş. j raz sonra hamal Ali, tamamile ~ırçıp· 

Eski Mısır Yüksek Komiseri Bunun üzerine, Ali, bağırıp çağıy· I lak olcırak, rıhtımda koşmağa başla • 
Lord Loyd tekrar mağa koyulmuş, «Ben, numaram yok mıştır. Bunun üzerine de kovalanmıt 

Ereğli Şirketinin satın alınmasına dair mukavele dün 
Mecliste görüşülürken münakaşalar oldu, 

lktısat Ve kili cevap verdi 

Ankara, 31 (Hususi) - Meclisin bu tanbul) İkt16at encümenine İbrahim 
··nkü toplantısında siyasi müste~arlık .Diblay (Kocaeli) Bütçe encümenine r:ra tayin edilen azadan ~ü.nhal ka· ~~if I~radeniz (Trabzon) Arzuhal en 

1 
encümen azalıkları seçtmi yapıl~ı. cumenıne Mehmet Ali Kurtoğlu (Sürt) 

~~liye encümeenine Atılı .Bayındır (Is (Devamı 10 uncu aayfada) 

L- !Bu.~~,M,..? J 
Sizin ise " Son Posta ,, dan hediyenizi aldırınız 

Eğlencemizi diğer şehirlt;,re de teşmil ettik, 
bugün Buruda bir resim koyuyoruz 

( Yazısı 10 uncu sayfada J 

memleketimize geliyor diye aç mı kalayım? Ekmek paramı 1 ve yakalanmıştır. 
nasıl çıkarayım?n diye söylenmiş, (Devamı 3 üncü sayfada) 

Lord Loyd 
(Yaxı•ı 10 uncu aayfada) 

lstanbuldan Tahrana: 

Tahranda bir gezinti 
r 

1 

Eski ve yeni Tahran evinin içi .. Hükümetin Kübizm ile mücadelesi • 
Opera inşaah - Atlı taksiler - Tahranın BeyoğlUS1A .. Dükkin levhaları 
ecnebi kelimelerden nasıl kurtanldı ? - Tahranda tfitüncü bolluğu .. 

lst:anbuldan Tahrana giden esnaf 

Tahran İranın kalbidir. Ve bu kalb- ileriye götüren, medenileştiren, her 
de memleketin en büyüğü, se~gilisi, işaret buradan gelir. 17 Deymah, çar-
Şehinşah Rıza Pehlevi oturur. Ulkeyi (Devamı 8 inci sayfada) ............................................................... 

Ce~~!,üt~a~ık l 
t~~_ka -r -anmrı-çaıışmaıa a 
..lanıı1.erıııııı. ı 
Kontrolü 

Yarbay Safiyettin 
Cebelüttarığa gitti 

Ademi müdahale komisyonunwı 
verdiği karar üzerine Cebelüttarık'ın 
karadan, denizden kontrolü vazifesine 
tayin edilen Büyük Erkanıharbiye 
Deniz Müşaviri Yarbay Safiyettin An· 
karadan şehrimize gelerek vazifesine 
başlamak üzere Cebelüttarık'a hareket 
etmiştir. 

Yarbay Safiyettin'in maiyetinde ça· 
lışııçak diğer memurlar da bugünlerde 
gideceklerdir. 1 Nisan ıakaı •. 

y •paa : Orbu Ural 
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r- "" 
Her gün 
-----

Fransa siyasetinin 
Halaları 

Yazan: Muhittin Birgen -

19' 8 i takip eden senelerde Avrupa
nın hakimi olan Fransa, dünyanın yar
dımı ile. kazanılmış bir muzafferiyet
ten, lüzumundan fazla mest oldu. Bo
napart devrinde, Rusya ve Osmanlı 
hudutlarına kadar bütün Avrupayı ha
kimiyeti altına aJrıış olduğunu henüz 
unutmamış bulunan bir Fransız nesli, 
Avrupa) ı istediği gibi, kesl!, biçti, o
na, her tarafında başka ek, başka bir 
yama vurarak, bizim türkçede parça 1.1 

bohça dediğimiz bir harita vereli. Bu 
şeklı ile Avrupa, Fransanm elinde, is
tenildiği gibi oynatılan bir oyuncak ola 
caktL Uzun zaman Fransa rahat yaşa
yacak ve bu rahatlık esnasında kendi
sine- yeni kuvvetler ilave edecek~i. 
Bu siyaseti, intihabat proplgandaları i
çin bir dıvar ilanı gibi kullanar., parlak 
sözlü Fransız pofüikacıları, para lazım 
oldukça : 

- Almanya ödeyecek ! 
Dediler. Parçalı bohça haritanın b. · 

ribirineı sıkıştırdığı milletler kımılda
dıkça, Fransa, gfilı biraz para verdi, gfıh 
bunlardan birini diğerin~ vurdu, ve 
bu suretle parçalanmış ve biribirine 
düşmüş bir Avrupa içinde bir müdde~ 
borusunu istediği gibi öttürdi.i ve her 
kese kendi şarkısını söyletti. Bu siya
set, hatta Yugoslavya Kralı gibi kur
banlar bile verdi. 

* 

Resimli Makale: 

Bazıları rus saklamasını M!mezler, 
duydukları acı veya zevk içlerinde 
gizli kalmaz, az veya çok tanıdıkları 
herkese bütün hayatlarım anlatırlar. 

Ü Oz 
lngiltere Kralının 
•• 
Opeceği 
Pırlantanın kıymeti 

il Hislerinizi saçıp dökmeyiniz l!I 

İnsan kulağı duymak için yaratıl
mıştır, insan dimağı <la kulağın ge • 
tıirdiği malfunattan istüade etmek 
yolunu aramakla mükelleftir. 

Etratınızda düşüncelerinizden isti· 
fade edebilecek düşman bulunabile · 

. ceğini düşününüz. Düşman önün -
de plan yapan kumandana benze • 
mekten çekininiz .. 

Si DA ) ... ;,..,.. _________________________ .. 
HER GüN BiR FIKRA 
Zamanı geçti 

Süleyman Nazifi bir yere yemeğe 
davet etmişlerdi. Evsahibi çok söyle 
yen bir insandı. Yemekfo mütema· 
diyen anlatıyordu. Bir aralık Süley 
man Nazif söz söylemek isted1. ev 
sahibi derhal susturdu: 

- Sizi de dinlemek isteycceğjz, 
Fakat biraz sonra .. 

Yemek yenildi. Sıra tatlıya geldi; 
evsahibi Süleyman Nazile döndü : 

- Muhterem üstad, şimdi söyliye 
bilirsiniz, sizi dinliyoruz. 

Süleyman Nazif giildii: 
- Boşuna söylemiş olurum. ÇUn· 

kü zamanı geçti. 
- Zamanı geçti, ne demek? Sizin 

sözlerinizi duymak bizim için bir 
şereftir. 

- Zamanı geçti. Çünkü beıı o za-

Hasta bakıcıların 
Evlenmeleri 
Doğru değil 

Sözün Kısası 
Çiviye dair-·--

E.Talu - -D ünya yüzünde, çaktlı çivim ol ~ 

madığı cihetle, şimdiye kadar 
bu ufacık, bodur, soğuk. ve sevimsiz 
nesneye fazla ehemmiyet vermemi~ .. 
tim. 

Meğer, ne kadar önemlı, kıymetli 
imiş haspa!.. Kendini azıcık pahalıya 
satacak oldu da, az kaldı yer yerinden 
oynuy-0rdu. 
Çocukluğumuzda: «Bir küçücük A• 

rapçık, başındadır ta'blacık!> dıyerek 
istihfafkar bir bilmere ile tezyif et· 
mek cüretinde bulunduğumuz bu bü· 
cür, bir parça büyüklük taslamakla kos 
koca devlet mekanizmasını harekete 
getirdi, hükumetin müdahalesim ve A" 
nadolu Ajansının da resmi tebliğ neş• 
ı:etmesini mucip oldu. 
Bakındı şu işe! «Ateş olsa, cürmü ka 

dar yer yakar> derler a, hani? Çivi a~ 
la böyle değil. Onun tahrip sahası ken 
di cürmü ile nisbet kabul etmiyecel: 
derecede büyük oluyormuş ta, benim 
haıberim yoktu. Nereden olacak'? 

Benim çivi ile ülfetim, k~ın. koca· 
karı, bahara karşı da öküz soğuğunda 
dır. O zamanlar, bol bol çivi keser, mü 
bareği hatırlarım. Bunun haricinde de,, 
bazı klişe olmuş tabirler münasebetile 
karşılaşırız. 

Mesela, nerede bir cimri adam gÖI\ 
sem, çivinin farsçası olan cmıh» aklıt 
ma gelir .. 

Birisinderr birşey dilesem de, dil~ 
ğimin husulü gecikse, fırsat bulur, mat 
labımı çivilerim .. 

Eskiden, sıhhatim müsaitken, saba· 
ha kadar süren eğlentileri müteakıp, 
başağırlığını gidermek için cçivi çiviyi 
söker» darbı meselini bir iki kadeh 
limonlu ile tatbik mevkiine koyardım .• 

İşte çivi i1e ülfetim bun!ardan ibaret 
kalırdı; ve onun içindir ki mübareğin 

Fakat, Avrupayı baştan ba~a Fran
sanın hakimiyeti altında tutan bu siya· 
sete karşı reaksiyon gecikmedi. Alman 
ya bir taraftan, İtalya öbür taraftan, 
kendi milli hesaplarına göre milli birer 
siyaset yapmaya çalışan küçük ve orta 
çapta Avrupa milletleri ha~ka. bir ta
raftan, hepsi de harekete geldiler; kı
mıldadılar, sağa ve sola başvurdular, 
duymadan konuştular, nihayet, kendi
lerini Fransanm vesayeti altından kur· 
tarmanın yollarını buldular. Almanyu., 
Fransaya karşı isyan bayrağını açtı; 
İtalya, Fransa siyasetinin önüni.i kesti. 
Bugünkü Avrupa, artık Fransa Avru
pası değildir. Merkezi Avrupada İtalya 
ile Almanya, Fransanın bütün mill{?t· 
leri biribirine düşürme siyasetıne kar
şı muk~bil bir siklet vücude getirmiş
lerdir. Italya Hariciye Nazmnın Bel· 

İngiltere kralının taç giyme gunu 
yaklaştıkca, bu mühim hadiseyi gaze· 
teler de alaka ile takib etmektedirler. 
Fransızca En teransijan gazetesi bu 
münasebetle şu malumatı vermekte • 
clir : 1 

man; tabağıma biraz daha pilaki al 
mnma müsaade eder misiniz? diye .. 
cektim. 

Son zamanlarda Macar hakimleri • bahsini bile etmezdim. 

Kral aynı günde üç taç giyecektir. 
Bir tanesi fngiltere tahtının tacıdır. i
kincisi İmparatorluğun, üçüncüsü de 
Hindistan tacıdır. 

grat seyahatinden, Avusturya Başvekı- Bu taçların en küçüğü İngiltere tah· 
linin Budapeşte ve Çekosiovakya Baş- tının tacıdır. Baştanbaşa altından ma -
vekilinin de Viyana seyahatlerinden muldür. Dört kemerin birleştiği yerde 
sonra bu vaziyet daha büyi.ik bır vu- b 
zuh ile görülüyor. Bugün ' gerek Bal- ir salib vardır. Bu taçta dört tane pır· 
kan milletleri olsun, gerek merke;d lanta vardır. Bunun birisinin ismi Bo
Avrupa mUletleri olsun, artık Fransa- ringtondur ve yalnız kendisinin kıy -
nm kuyrukları değildirler; artık, bu . meti 50 milyon İngiliz lirasıdır. 
memleketlerin Haricive Nazırları, Fr:ın \ 
sa Hariciye Nazırları"nın hu.msi kalem An'ane mucibince merasimden son-
nıüdürleri olmaktan çıkmışlardır. Şim ra saraya giren kral bu 50 milyonluk 
di onlar, daha milli bir siyaset takibi- mücevheri eğilip öpecek ve • d _ 
ne imk4 b l l ı mes u o 

* .. 
Pariste dilencilik 
Yasalı değilmiş! 

nin nazarı dikkatini ce1betmi~tir. Ka • 
rılarından boşanmak isteyen erkekle • 
rin ekseriy_etini muhtelif hastanelerde 
çalışan hastabakıcıların kocaları teşkil 
ediyormuş. 

Hakimle{: «Acaba hastabakıcıların 
evlenmeleri doğru değil mi~ı> diye dü
şünmeğe başlamışlar, fakat bu düşün
celeri çobuk çözülmüş ve meselenin 
iç yüzü bir mahkemede anlaşılmıştır. 

Davacı gene bir hastabakıcı ile evli 
bulunuyormuş, mahkemede derdini 
şöyle yanmış: 

«Karımı on beş günde bir kere göre· 
bildim. Bir kere göreceğim geldi. Has
taneye gittim. Müsaade etmediler, içe· 
ri kaçtım ,yakalandım ve üstelik para 
cezasına da çarpıldım. Ben kanına has-an u uyor ar. lacakmış. 

Bu vaziyet, Avrupa mil1etleri için 
birer kazanç olduğu nisbette Fran~a 
siyaseti için de bir zarar ve bir mağlu

H indislanda 1r b · k · ret kaldığım için kendisinden ayrılmak 
iV zn ZŞi istiyorum. Ü hastalarinı bana tercih 

biyettir. 
vergiden kaçıyor ediyor. İçtimai vazife yapıyormuş. Ben * H" d' bu kadar içtimailiğe gelemem.)) 

Fransa bu mağlıibiyete, sırf herşeyi . ın ısta~ semalarında dolaşan Bir Fransız gazetesinde biz bu ser-
kendi elinde tut k h k d" bır tayyarecı, ormanların arasında te l h k h 'k D'l Mahkeme hastabakıcının haftada 2 

A ma ve c:-şey:. ~en ı d"" f h . .. .. . - ev ayı o uyunca ayret ettı . ı en- k l . . k 
hak'imiyeti altına almak hı""" ile gwı·a- sa u en aylı buyukçe bır sehre rast- . 1 .~. h d k ld w ere eve ge rnesını şart oşmuş, hasta· ,.,. . u I . b h . . "I cı ıgın er yer e yasa o ugunu ve .. d .. · . d b .. d 
dı. Eğer siyasetinin umumi istikamc- ge mış, u şe rın harıtada yeri yok- b'lh ..ı •• b"" .. k h ne mu urıyetı e una musaa e etme· ' A d 'k ı assa vunyanın en uyu seyya · . b k .1 . . 
tinde Franc;ayı kuV\·etilc hak d . 7' muş. v et ettı ten sonra sorup so- . . yınce, oşanmaya arar verı mıştır. 

w. '. •• ' c ernıyel t b"" l b' h . dal .. celbeden rnerkezlerınden bıri olan Pa- D.. k f b l cegı bır buyüklüğe götürmek hırsı ha- ruş urmuş ve oy e ır şe nn ıa uç . b w b 1 d k" 'b" unyanzn en ço uf O cusu 
kim olmasaydı, lbu şiyaset bugünkü va- a~ evvel mevcut olmadığı anlaşılmış. rıste .. u yasagın ., :zı ye: er e ı gı ı ? 
ziyete düşmezdi. Bugünkü Fransa, ar- Nihay~.t hüku~et mensupları oraya a- naz~rı olmayıp_ fı. lı oldug~nu ?a _zan~ nerede var 
tık Avrupanın hakimi bulunan devlet dam gondermışler ve hakikaten JG bin nedıyorduk. Ahıren Pans beıedıyesı Futbol, Sovyetler Birliğinde en zi· 
değildir. 1914 den evvel olduğu gibi, kişilik bir kasabanın orada kurulmuş h_i~ kararla bu usulü bozmuştur. Dilen- yade taammüm etmiş olan bir spor 
Rusya ile İngiltereye dayanan, fakat, olduğunu görmüşler. Kasabaya reislik cılık fakat bazı .şartlar dairesin, Pariste d 

R ı 
ur. 

usya ı 914 deki Rusya olmaciıg· ına na- yapan zat gelmiş, ngilizlere dem is, tir serbesttir. Bu şartlar şunlardır: G B 1 . eçen sene Sovyetler ir iği şehir 

zaran da~ daha ziyade Ingilterenin yi.l- ki: 1 - Dilenci, kalabalık olmıyan ve kasabal~.rı!ld.:: japrİan lutbol maç-
nmda ve hatta onun ayak izlerine b::ı- _ Vergi ver_,.-.... ı·.:::.:_·_ · • b 1 800 k I sarak yürüyen bir Franc;ı:ı f)lmustur. , • -"'"''-'aı~uu.L ıçın ura· zamanlarda vesaiti naklyie içinde di- arına c bin işi oyunc uo arak iş· 

Hırs iyi şey değ'ld" . ~ ıara kaçtık. Ben fakirleri bir araya top· lenecek , tirak etmi~tir. Bunların miktarının bu 
} t1 · t ır; bılhassa, mil • ladım. Üç ayda ]Ô bin kis.ilik bir kasa- sene bir milyona çıkacagwı kuvvetle tah 

Meğer, erbabının indinde ehemmiye 
ti, kıymeti, itihan varmış!. 

Ben de bugün onun için çiviyi,. fık• 
rama mevzu ittihaz ettim.. 

-···················-················· .................... .. 
Biliyor musunuz ? 
1 - Pariste gündüz saat on iki iken 

bizim Van şehrinde saat kaçtır? Bu iki 
şehirden hangisinde sabah daha erken 
olur? 

2 - Paduali Varsalius kimdir? 
3 - Türkiyede ilk rasathane hangi 

şehirde, ne zaman kurulmustur? 
4 - İranın bugünkü nüf~su ne ka 

dardır? 

(Cevaplaı-ı Yarın) 

* Dilnkii Suallerin Cevapları: 
1 - Bugünk~ İtalyan başvekili Mu.

solini Romagne eyaletinde Prednppio 
kasabasında doğmuştur. Bugiin 54 ya· 
şındadır. Başvekilliğe 1922 de gelmiş· 
tir. 

2 - Mutsu - Hito eski Japon iınpa A 

ratorlarından biridir. 1852 de doğınu~, 
1912 de ölmüştür. Çin - Japon, Rus " 
Japon harpleri kendisi tahtta iken vu
,kua gelmiştir. 

3 - Yer yüzünde bugün 6,5 milyoo 
hıristiyan vardır. 

4 - Amerikalıların San F'ransiskoüa 
yaptıkları 'büyük köprünün uzunluğu 
475 metredir. ....... -........................................ ·--···--

Jüpiter hortluyor 
rn
e ednn abr ıkk;/fı'unmış olduklar1 b.•r za- 9 B" "k" .. 1 · 1 k b'l an a, u a k tı· b' h ha olduk. lçeriye yalnız fakirleri alı· - - ır musı 1 

a etı ça ma ve 
1 

- min olunmaktadır. 
k

.. d ar uvve ı ır ta ak- p 1 1 b k 1 hassa akordeon ile kemanı tercih ede· l • < ı m sev ası k" . . yoruz. arası o an arın maya so u - 937 futbol mevsimi ÇOK tmtere· Son zamanlarda Almanya, Avus· 
s • on se ızıncı asır Fransa- cekmiş. mm ma \7l şöhretini baltalamak hu- malım memnudur. san olacağa benzemektedir. «Sovyet- turya ve Yunanistanda taraftarlar bu· 

sus da çok müessir bir rol oynamış· İngiltere hükumeti bunların vazi- Bu suretle halk ufak ve ihtiyari bir ler Birliği Kupası» bu sene, geçen se· lan yeni bir din ortaya çıkmıştır. 
tır. 1918 le 1920 arasında Avrupada bti yetini nazarı dikkate ~lmış ve fakirler ücret mukabilinde musiki dinliyerek nekinden 32 fazlasile, 128 ta!cım ara· Bunu kuran Astrions isminde birisi 
tün milletlerin her türlü haklarını. es- köyüne gayet az vergi tarhetmiştir. yolculuk edecekmiş. sında oynanacaktır. ortodoksluğu bırakıp Kadim Yunan 
kı Fransa derebeyleri gibi, kendi nef- ilahlarına tapmak lazımgeldiği.ni söyle .. 

s"nde toplayan Fransa, o tarihten bu 

1
. S T E R 

1
. S T E R 1 .. N A N M A ! 

1 
mlamek8tketavdeıre.trafına bir çok adamlar top· 

güne kadar, kendi gönül nzasile h!ç İ N A N 
bir milletin en küçük bir hakkmı bile d b Şimdi bunlar Jüpiter'e dua ediyor .. 
tammış değildir. Mesela, Sat·'da on beş Bir kadın dilencilik yaptığı için tutularak Düşkünler nasın a oyuna: 1 

1 k 
' - 11 G 1 d d · ·1 k Ih B h"k' b · Y l armıs. sene i rnisafereti esnasında hıç bir ta· evi ne yo anmıştı. eçen er e ora an getırtı ere su « ay a ım ana ne ceza venrsen ver, razıyım. a · 0 · d k k"l" . b . h' . . rto o s ı ısesı u vazıyetten ıç 

raftar kazanamadığını pekfıla gördi.Fiü ceza mahkemesinin huzuruna çıkarıldı, kadın sorgu es nız sana yalvarırım bana hır koca buh> dıyordu. l d w • • A . .1 t 

h tt

,. N ° memnun o ma ıgı ıçın strıons ı e e· 

ve a a asyonal Sosyalizmden kaça- } STER lN AN İ S T ER iN A NM A! 
k b k t

, vabiini, dini bir mahkeme huzuruna 

ra u ı aya i1tica etmi~ olan birçok --~~~~...ill---~~.-....-'--'~~_.,._..ı~--=--....:ıL__~~~------........ ~==================::::::::::==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:ç~ık~a~r:m:a~ğ~ı~d:üşünüyormuş. 



SON POSTA 

General F ranko İspanyadan 
Fasa hareket etmiş 

Demir ve çelik 
f brikalarını 
temeli atılı or 

Ankara, :n (A.A.) - Karabük.de 
demir ve çelik fabrıkalannın temel at
ma mera~imi cumarte~i yapılacaktır. 

Merasimde Başvekil İsmet İnönü, 
lktısat Vekili Celal Bayar ve diğer Ve· 

/talya Matbuat Nazırı : "[talgada harekete hazır killerden bir kısmı bulunacaklardır. 
- Londrada, bu fabrikaların kurulına-

/ı içb İ r ınü.freze yoktur, diyor. Si lŞİni der'uhde eden şirketin sahih! 
J • bulunan, B. Brassert, beraberinde bu 

• d b h • tler tevk•f edildi şirketin Londra müdürü B. Miles ve 1-~anya a azı şa sıye gene aynı şirketin Vaşington müdürü 
Bay İves ve Türk İngiliz Kontvarı 

Ccbelüttarık 31 (A.A.) - Teyidilkumeti tarafmdan ittihaz edilen ted - sım sür'atle .işgal. et~işler~ir. Londra müdürü Bay Mac Kenzit: oldu-
' b l · cd'l w • • •• liyerek Cuınhurıyetçilerın havad;. YC 

mümkün olmıyan ve fakat tahkiksiz İr ere na.yet ı ecegını soy d . d affakıyctlcri ğu halde bu merasime iştirak için cu· 
d 

. . k ' enaz e muv 
de reddedilmiyecek olan şayialara gö- emıştır ı: . . Valansiya, 31 (A.A.) _ Hav:t ve de ma günü Ankara'ya muvasalat ede -
re Franko İspanya'dan ~etuan'a hare· - halyada harekete hazır w~ı~ btr niz bakanlıklarının resmi tebliği: cektir Ankaradan davetlileri hamil ola 
ket etmiştir. · ı müfreze veya alay mevcut ~egıldır. - Pazartes i günü, Montoro köyünde - rak cuma akşamı saat 21 de iki tren 

f ranaız kabinesinde talyanın ispanya karşısındakı hattı. ha- ki tahşidatı ve Akala Cejos civarında hareket edecek ve cumartesi merasim 
Paris, 31 (A.A.) _ Kabine bugün reketi değişmemiştir. Londra komıte - gör ülen 30 kamyontuk b ir asi nakliyt~ 

sinin kararlanna. uygun olarak yapı - kolunu bombardıman etrni1tir. 
Reisicumhur Lebrun'un riyasetinde 

lan ademi müdahale ve kontrol taah - Aragon cephesinde tayyarelerımiz, 
toplanarak hemen hemen münhasıran d k 1 

hütleri herkes için aynı suretle tetbik asiler tarafından bomba imalln e u -
beynelmilel '\raziyetin tetkikile meşgul edilmelidir. lanılan Kusco civarındaki Sabi.nanigo 

yapıldıktan sonra davetliler ayna tren
lerle Ankara·ya avdet edeceklerdir. 

olmuştur. Tevkifler bafladı fabrikasını dün gece bombardım.an . :t-
Hariciye nazırı Dclbos, ispanya iş· Londra, :H (A.A.) _ Cebelütta - miş ve bu fabrika üzerind e..: 40 ı~ı~~ Osmanlı imparatorluğunun en son 

Jcrine ademi müdahale komitesinin rık'dan Röyter ajansına bildiriliyor: ve 100 yangın bombası atmı~tır. a rı kabinesi azasından eski sadrazam 

Eski sadrazam 
izzet (paşa) öldü 

mesaisini, kara ve deniz kontrolü me· B ·· Lah' •..ı ··h'm ı:ıahsi,.·et· kada yangın çıkmıştır. izzet (pa~) dün ögwleden sonra vefat 
ı ugun m .. ea aa. mu 1 

• ' .1 Cumhun··.··etçi «J. oe Luis Diezıt torpi r-
selesin in bugünkü halini ve ıspanya - 1 d dd k f l ' 1 iJ(' ·• l d d w h er arasın a mutea ıt tev ı at yapı • to muhr~bi ile iki silahlı fısı gemisin\! etmiştir. o Ft yı ın a ogan mer um 
daki gönüllülerin geri alınması için mıs.tır . 188-ı de yu"zba<ıı olarak erkanıharbiye de mermi isabet etmiştir. T 
''apılan müzakereleri anlatmıştır. Harb -azı'yeti" k b ' d k 2 ] k lagw 
J .. Asiler ricat edivor me te ın en çı mış, yı sonra o -

Yeni halyan - Yugoslav anlacıması A d · .,1 H · ·) ö• ı l k Al · · l8<)l.., d T n uıar, " - « avas aıansının ~belüttarık, 31 (A.A. - grenı - s1 0 ara manayaya gıtmış. · , a 
da görüşülmüştür. muhabiri bildiriyor:» diğine göre Almeriadan gelen hükfı - Tisalya harbine i~tirak etmiş, kazandı-

ltalyanın teminab Dün saat 18 de milisler tarafından met kıtalan Motril civarındaki asi k~~, ğı zafere mukabil mükafat göreceği 
Roma, ~l - Matbuat nazırı 8. Al- yapılan bir baskın neticesinde Alaca - v:tıerin~ taarr~z ~ere~ bunlara bu- yerde miralay olarak Şama sürülmüş, 

fieri Romadaki yabancı gazete ınuha· laceJ'os ve Villa Nuova del Ougue kasa yuk zayıat verdırmışlerdır. Al · paratoru Vilhelmin tavassu· 
C. 1 t' . 1, k man ım 

birlerini kabul ederek ltalyan siyaseti baları zaptedilmiştir. · ıngenel~r KTba 1 kmerve mı 'r:an oya tu üzerine general olarak Yemene 
1 k l 1 b ı_ ıra ıs 

\a ·ında muhtelif suallere cevab ver - Dün seher vakti mi is er ir Kaç Varşo\•a, 31 (A.A.) .:_ Leli cingene- gönderilmiştir. 
miştir: sevkülceyş noktasını ve bilhassa Sanc- lerinin şefi Mathies Kweiz'n );akinleri Meşrutiyete kadar A Yeme~de. kalan 

Nazır evveli ltalyadan İspaı.yaya tuarre de Luna mevziile Mirabueno te kendisinin hiç bir ser\'et bırakmadı- merhum 1908 de erkanıharbıyeı um~
yeni gönüllü sevkiyatı hazırlıkları.11 pesini ele geçirmişlerdir. ğmı. zira sen·etinin büyük bir kısmmı miye reisi olarak lstanbula gelmış, 
yalanlamış ve beynelmilel ademi mü- Milisler ileri hareketlerine devam e· Genera l Frankoya terkelm<ş olduğunu fakat İttihat ve Terakki tarafından 
dahnlc taahhüdü üzerine ltalyan hü - derek Villa Nuova del Dugue kasaba- bildirmektedirler. imam Yahya isyanını bastırmak Ü7.ere 

Türk Ticaaret 
Bankası 

Adapazarı Türk Ticaret 
bankasının yeni ismi 

Şirketler ve 
sigortalar 

Küçiik Antant 
Nazırları 
Belgratta D ün Ankarada senelik 

toplantılar yapıldı 
Ankara, 31 (Hususi) - Anadolu Si- Bir askeri pakt vücuda Ankar<t, 31 (Husu~i) - Adapaurı 

l ürk 0 l ıı:aret Bankası umumi heyeti bu - gorta Şirketi heyeti umumiyetıi İş Ban • getirilecek 
kasında toplanmış ve bilançoyu tasdik ve Belgrad. 1 {Hususi) _ Küçi.ik An-gün soı:ı t on beşte Bankanın merkez bina· 

•md:ı toplenarak alelade ve efe,·kal~de iç
tiınn la rını yapmı tır. Bu toplantılarda 

Bankaliın İ!mİ, Türk Ticıı.rd Bankasına 
çevri!miş mürakıplat raporu okunarak, bi
linçol:ır l.ıııdik ve idare heyeti ibr edil -
mi'ltir. 

idare heyetini ibra etmiıtir. k 
tant konsey toplantısına i tira et • 

Milli Reasürans Türk Anonim Şirketi 
1 ıa d h . mek üzere bu sabah Belgrada vasıl o · 

ıt eıa c eyeti umumiyesi bu tıebah iş Ban-
kasında yapılmııtır. Şirlcet hissedarlarına lan Cekoslovakya hariciye nazın B. 
:> ü~dc sekiz temettu verilmesi kararlaştınl- Krof;a ile Romanya hariciye nazırı B. 
mıştır. Toplantıda ayrıca bilançolar tas - Antonesko, başvekil Stoyadinoviç ve 
dik ve kabul \'e idare heyeti ibra edilmiş, hükumet erkanı tarafından parlak bir 

lznll·r Je yenı·ıı·kler münhal idare a:ı:.alığınn da müıekaid kay- surette istikbal edilmişlerdir. 
U 1 makam Emin tayin olunmuştur. Konseyin ilk toplantısı bugün öğle-

lzmir, :H (A.A.) - Kültür Park On bf"..ş nisandan itibaren l!J Bankaları den sonra yapılacaktır. 
' '<"' Fuar sahasında yapılacak bir c;ok iş· şubeleri l<!ıncttuu tevzic başlıyacaklardır. Londra, :n (A.A.) - Daily Tel -
lc·r ve tesisat için faaliyet günden gii- Ercani Bakır Şirketi 1;raf gazetesinin Bclgrad muhabirinin 
ne artınaktRdır. Bayındırlık Vekaletin· •. An~ara, 31 (Hususi) - Ergani Balm bildirdiğine göre, küçük antantın Bel-

i . • .. d 'len mu-telıassıs B Şırketı umumi heyeti merkez bina!lında Eti la k 1 d k c;e ıznur c goıı en . · gradda top naca o an önümüz e i 

1 b l d. ..1 d' I . t"' f dan il Bank umuın müdürii iıhami Nafızin reis - I d f' . k k 
O\'C ,. e ıye mu ıen ıs erı .. rH ın 1.•. irtimaının le e ını, iiçü antant fı -

• f ıgınde toplanmıs ve bilançoyu tasdik ,.e s 
hazırlanınıs olan plan dışında uar '\'e id· h .. 'b . . U • h zası devletler arasında bir askeri pakt · · ., . arc eyetını ı ra etmıştır. mumı c - . . . . 

tekrar Yemene gönderilmiş, ayni za· 
manda da ayan azası yapılmıştır. Mah
mut Şevket paşadan sonra da Harbiye 

nazırı olmuştur. 
izzet {paşa) umumi harpten sonra 

sadrazam olmuş, Mondoros mütare · 
kesini :imzalamıştır. Sonra da Vahdet· 
tinin meşrutiyeti kaldırmak i~temesi 
üzerine ağır bir istifaname yazıp sad
razamlıktan ayrılmıştır. Bundan sonra 
da imparatorluğun dahiliye ve harici
ye nazırlıklarında bulunmuştur. 

Mareşal (müşir) rütbesinde olan 
merhum vatanını seven bir asker ola
rak tanınmıştı. Kendisine rahmet di -

leriz. ı 

Gaita rıhtımı Ustünde 
Çırılçıplak bir adam 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Beyoğlu adliyesine getirilen hamal 

Alinin, meşhud suç kanununa göre 
derhal duruşması yapılmış ve edebe 
ınuhalif harekette bulunduğu sabit gö
rülerek, bir gün hafif hapse konulma· 
sına hükmolunmuştur. 

Kül~ ür Park sahasında bazı cazıo rcnı- vet ınu'.dd ti . b ' t 'd . h ti . Az. vücuda getırılınesı teşkıl edecektir . 
• A , .. - e crı ı en ı arı eye ~rr a a - 1 • •• .. 

likler vr ılavelcr y~p":ıştır. ) uz metre srndan Sumer Bank umum müdiırü Nu - ı Bu p~kt ıle, ~uçuk .ant~nt dP-~~letleri, ,, 
uzunluğunda ve yırmı beş metre gP. • rullah Esad, l Bankası lstanbul .Şube i mü- sebebıyet verılmemış bır tecavuz tak· 
nisl iğinde bir göl yapılacak \'e göliin et 1 dlirü Yusuf Ziya ve tüccardan l li.iıın ii Öz· c.iirinde birbirlerine yardımda bulun -

,- S at ahtan Sabaha 

rafı ağaçlandırılacaktır. Fuar işleri de nlp'in yerine lcimseyi tayin ctmemictir. ınayı tnahhüd eyliyeceklerdir. 

İngiliz matbuat1nın 
İta/yaya hücumları 

e Hitler - Ludendorf 
11zülakatz 
Almanya bir tecavüzde 
bulunabilir mi? 

Yazan: Selim Ragıp 

B ir müddetten ben İngiliz gaze~e 

Ieıin in İtalya hakkındaki neşr •. 
yatında göze çarpacak kadar bar~z b!L 
fark \'ardır. Bu gazeteler, ssnk. bır mu 
basarna arifesinde bulunuluyormuş gı
bi italyaya hücum etmektedirleı . Maa
mafih İtalyan gazeteleri, bu neşriyata 
ınukaıbele etmemekte, yazı hücuı:nları 
ıun inkişafını 'bcklemektedırler. Italya 
da, bu neşriyatın İngiliz hüklımetinın 
isteğiyle yapılmadığı ha~kmda kuvvet 
li bir kanaat varsa da, lngiliz gazete
lerinin, bu yazıları, tanıamen kendı 
kendilerine vazmadıkla rı da, ayrıca He 
ri sürlilen ·mülahazalar cümlesinden· 
dir. Bundan ötürüdür k i bir müddet 
evvel, bir parça yumuşak görünen iki 
taraf münasebatmda, bariz biı huşunet 
göze çarpmaya başlamıştır. İngi~iz mat 
buatmın bu sert konuşmasını, Ingilte
renin. her ihtimale karşı durabilmek 
için bir müddetten beri yapmakta ol· 
duğu hazırlıkların ilerilem i ~ olmasınn 
atfedenler de yok değildir. 

* Günün dikkate değer hadiselerinde::-
bir i de Hitlerle General Ludendorf · 

rasında vukua ge 
Hltl•r • L uden· len mülakattır. 

dorf m UIAkah Malum olduğu ü
zere. I .udendorf, 

büyük harpte, Alman karargfıhı umu 
misi kumandanı idi. 

Ve fili vazifesi, umum erkanı har
biye riyasetine muadildi. Büyük harbi 
takip eden günlerde ihmal~ uğrayan 
General, zaman zaman, memnuniyet· 
sizliğini bazı neşriyat \•e bazı beyann
tile ifade ederdi. Milli SosyaEzm, onu, 
sistematik bir surette unutmus görü
nüyordu. Fakat bu defa HıtlerlP \•uku 
bulan miılcikatın buyük s'.yas: bir ma· 
·nası olmamakla beraber, tecrubesin · 
den, Milli sosyalizmin istifade etmek 
ıstediğine hükmolunabilir. Mı tı: Sosya 
lizm, bu hareketiy1e, Alntanyads , ken
disine karşı cephe almamış hıç b.1 km·
veti ihmal etmek istemediğ~ anlaşı l:yor. 

* Çekoslovak Hariciye Nazırının Al· 
man - Çek münasebetleri hakkında yap 

tığı !:On beyanat, 
Almenr• bir hakiki vaziyetin 

tecavUzde bu• doğru bir ıfad~ı 
hına blllr mi? addoiunabilir. Bu 

zat, Almanyanın 

Çekoslo,·akyaya bugfüı taarruz nı~ etın 

de olmadığına emin bulunduğunu ~öy 
lüyor ki doğrudur. ÇünkU Almaı1ya, 
dinamik \'arlığiylc etrafını alan kom
şularının daimi endişesini da••ct eden 
bir varlıktır. Buna, Fran anın, Alman
ya etrafında tesis etmeye muvaffak 

ayfada) 

Sahne 
/ııgillere Kra!ı Ert>ğli hönıiir şlrkl>fi t·· k k b ) . 
Doıninyonları Satın alındı ur UŞU şu e erı 
Ziyaret etnıigec.ek ı·stanbul, İzmı·r ve Bursada 

Politıka sahnesinde yer doldu:- malan liızımgelen fıgurani, 1 çoğaldı 
Gandi, Negüs ve Surıyenin yenı diplomatları. 

"'1' Ank.ıra :~ 1 - Ereğli -?irketinin tesi-
Londra, 31 (A.A.) - Da ily ·" ırror 

. .. İ T k al ve kraliçe· sat kuyularının, lavalarının. fabrika - ameli çahşmalara 
gazetesıne gore ngı ız r d !arının liman ve simendiferinin bütün b } 
. t ·yme merasiminden sonra o - k ' f'l' ., · . . aş anıyor 

sı aç gı a ·tı ı e .ı buçuk mılyon lıraya satın · 
· 1 'yaret etmekten vazgeç • Ankara, :{I (A.A.) - lnönü kam· 

mınyon arı zı 
0

.. alınmasına bu paranın on senede ve 
• 1 d' O !arın yerine Dük ve u- S . 1 '. l .. pının temmuzda başlıyacak olan ikinci 

mış er ır . n urıye ıarıç o arak Fransa ' 'e mus -
K b · f acaktır devre faaliyetine hazırlık olmak iizere 

şes Of ent u zıyare 1 yap · temlekelerine kömür vermek suretile T .. k H K C l 11.1 k · 

40 Ol• • dlll 'l . . A • ur nva urumu ene n er ezı 19 ımpıga « ödcnmesıne dnır olan kanun la! ıhası 1 b 1 1 . B d I 1 
J 

.., • r . b .. k .. 1 • d d k ' ı stan u . zmır, ursa a açı mış o an 
şfirah edecegız ıı:ı~~ ı~ın. ugun ·u ce sesın e tas 1 Türk Kuşu şubelerinin nmcli çalışma-

(Baştarnfı 1 inci say(actn) , .. c ı mıştır. larına b ir an evvel ba,lamaları için bu-

Ankara, 1 (Telefonla) - HUı Branşman ve llofra günden itibaren muallim ve plani>r 
Balkan oyunları Bükreşte yapılacak • göndermeye başlamıştır . 
tır. Romanya kralı oyunların h imaye- Kirası alııınuyacall Bursa}a dört planör, Adanaya bes, 

sini kabul etmiştir. Hükumetimiz bu Elektrik şirketinin abo11elerind,...n İ stanbula üç, İzmire iki. 
oyunlar için Türk sporculatına her branşman, kofra ve kutu kirası ve ce· Burc:aya Abdürrahm nn, Ekrem, Hiis 
türlü yardımda bulunmayı ~~va~k reyan açma ücreti olarak para alma- tem. Adanaya Fikri Mehmed, Cemal 
bulmuş ve bunu federasyona bıldırmış- ması kararlaştırılmış, bugünden itibh- Uygun, istanbula Alacddin, Cemaled
tir. Oyunlar -eylulün ilk haftacıın~a. ya- ren bu paranın abonelerden tahsil e · din, Sdçuk, lzmire Hüseyin, Hik -
ılacak Türk takımı oyunlara ıştıraıc dilmemesi de firkete bildirilmiştir. met. 

Çıplak gezmekten kösele halıne gelmiş derisi ile ıki yüz miıyonluk bir 
kiUenin hürriyetine kalkan olduğunu ıddia eden Gandi, ipek şemsiyesı 
ile on milyonluk bir · esir kitlesineistiklalin iade edeceğini ümıt verc'1 
Negiis ve eşkiya bozuntusu deımc çatma birkaç baldırı çıp ıak çete . ıle 
Hatay davasını yıkmağa uğraşan Suriye politikacıları. 

Hakikat şudur ki bugünün poli tıka sahnes inde sıcak azami d erece) <J 

çıkmıştır. Neticesi meşkuk b~r h:ıilen in henüz ilk perdelerini se;redij o. 
ruz. Bu arada temaşaperverleı in gergin sinirlerin i yumuşatmak \•azıfı-. 
sin i üzerlerme alan komikler olmasa cıdden bunalacağız. Bereket ,·ers n 
arada bır güllabi kıyafetiie ortaya çıkan Gandi ve koca b ir imparator!u~u 
kaptırdıktan sonra Surıyelilere akıl öğreten Negüs sahney~ çık· yor ve 
haile ~an'atkfırlnrının bıraktığı he J ecanı giderecek sözle rle alemı gıcık· 
lıyorlar. 

Son günler de bunlara Suriye po litıkacıları da karıştılar. Sahnenm he· 
nüz acemisi olmalarına rağmen üs t perdeden konuşan bu amatörler sah
nede figüran olduklarını unutara'kftdeta rol almağa heveslemyor ve hcı
kiki bir haile artisti gibi kıçtan dolma piştovlar patlatarak gürültü <'diA 
yorlar. 

Fakat süslü salonlardu ,.e dekolte kadınlar arasında başbaşa \•eren ha 
k iki dip1omatların fısıltıları o kadar manidar ki bu teneke çaııp pıştov 
patlatan figüranların gürültüsüne kimse kulak vermiyor. Muhakkak ki 
kuvvet asaletin, zaaf sefaletin timsalidlr. Bilrhan Cahit 



Prma t 

' 
1 

Sular idaresi yeni su 
tesisatı yaphrıyor 

IÜsk_u_· d-a-r ---K-a-d-ık_ö_y1 
tramvayları 

Şirket bu yıl 35 bin lira 
kir etti 

.1 , 

Üsküdar-Kadıköy ve havalisi halk 
tramvayları Türk Anonim Şirketi his
sedarları umumi heyeti dün 9irket 
merkezinde idare meclisi reis vekili A
vukat Necatinin riyasetinde toplan -
mıftır. Şirketin 1936 yılında gördüğü 
işleri anlatan raporla, mürakıb raporu, 
bilanço ve kir ve zarar hesapları tet • 
kik edilmiştir. 

Bu tetkiklere nazaran şirketin ge -
çcn yıldaki varidatı 355 bin, masrafı 
da 323 bin liradır. Bu suretle şirketin 
35 bin liralık bir varidat fazla11 elde 
ettiği görülmüştür . 

• Bundan sonra şirketin inkişafı için 
Odabaşına doğru terkos borıılan döşeniyor, resimde görDlen evlere çalışan murahhas iza Bay Necmed -

bedava tesisat yapılacak din Sahir ile idare meclisi Azasının me· 
Belediye Sular idaresi bilhuaa fa • rülmüftÜr. Belediyece fakir halka yar saisi takdir ve tükranla karşılanm19, 

kir halkın su sıkıntısı çekmemesi için dun esu olduğu için Sular idaresi bu bilanço, kir ve zarar hesapları aynen 
iradı gayri aafisi 90 liraya kadar olan kabil mahalle ve sokaklara su tesisatı kabul edilerek idare meclisi ibra edil· 
evlerin alt katına kadar ıu tesisatını yapmayı da kararl-.tmnıf ve işe baş· mişth · 
bedava yapmayı ve bu evlere bir mua- lamıftır. ilk olarak Şehremini, Oda - Yeni yapılan intihab neticesinde i
luk takmayı, au parau oluak da sene- ba", Yayla, ve havalisine su tesisatı dare meclisi izalığına tekrar ve ittifak· 
de 8-9 lira kaclar bir para almayı ka • yapılmak.tadır. Buradaki evler ka • la Bay Necmeddin .eçilmittir. Diğer 
rarlaştırmıftı, fakat bu karardan fakir milen küçük ve iradı pyri safisi 90 li· Azalığa. da. e~ekl~ ge~eral Galib inti -
balkın listifade edemediği, çünkü bu rayı geçmiyen evlerdir. Şehrin de nü· hab edilmıftır. Şırketın mürakıplığma 
kabil evlerin bulunduğu mahalle ve fus itibarile mütekasif yeridir. Bu ev- da Ticaret Odaıı ikinci reisi Bay Ziya 
aokaklarda su tesisatı bulunmadıiı gö- lere 15-20 güne kadar su verilecektir. Taner yeniden seçilmi9tir. 

Yeni icra Reisi 
işe başladı 

lstanbul icra Reisliiine tlyin edilen 

Ongon Fransezde 
Şan lıonserl 

Kolonya kon· 

KD/tllr işleri: 
Tabiat bilgiai konferaDS1 

Dün Üniversite konferans salonun· 

Bu alışam SARAY sinemasında 
ıenede yalnız bir pbeıer filmi çeviren yıldız 

PAULA WESSELY 
MACARiSTAN GECELEAi 

(Julika) 
filminde mDesslr ye ihtiraslı rolDndeki muvaffakiyetl ile bDtOn evvelki 

muvattakiyeUerini unutturacakbr. 
Bu filmdeki musiki, mizanseni ve bilhassa cazip mevzuu bOtDn seyircilerin 

nazan dikkatini celbedecektir. 
blveten: FOX JURNAL aon diinya haberleri. 

-ilk çilek mahsulü dün sabldı 

bk turfanda çilek ma.tahaili, alıcı ve aabcuı ile aeyircileri 
Dün tehrimize Ereiliden ilk turfanda çilek gelmif ve Meyveho9ta mera • 

simle aatılm19tır. lstanbul bu mevsimde turfanda çileği ilk defa görmekte • 
dir. Karadeniz Ereğlilileri bu sahada rekor kırmış olmaktadırlar. ilk tur • 
fandacı Ereğlili Mustafa Hamid' dir ve dün lstanbula 500 gram çilek ge • 
tirmi,, bu çilek Meyvehot komisyoncularından Ahmet Alkan ta.rafından 4 
liraya satılmıştır. 

~--~--------.............. --------~----
Adliyede: j 
lmralıya bq bin fidan dikilecek 

Toplantılar : 

Adliye Müfetti • 
fİ Hamdi yeni va 
zifesine · batla • 

da Antalya Maarif Müdürü Kemal Ka· 
eer va tu a rın ya tarafından lstanbul ilkmekteb mu- Bir haftadanberi lstanbulda bulu • 
dan mezun Celi allimlerine Tabiat Bilgisi mevzuu Ü • nan Bursa müddeiumumisi Cemil, im· 

Alayk6fkünde temail 
Eminönü Halkevindea: 
Evimiz Gösterit Şubesi, Güllıane 

Parkı içiııdeki Alayköfkü binasında 
2/ nisan cuma günü gecesi saat (~0.
:iO) da yalnız halka ve 3/nisan' cu • 
martesi günü saat 14,30 da talebeye 
olmak üzere lMeraki) piyesini temsil 
edecek ve piyesten önce de gene Evi· 
miz Temsil Şubesi üyelerinden Bay 
M. Fevzi Özeren tarahndan (Garp ti· 
yatro tarihine bir bakış) mevzulu bir 
konferans verilecektir. 

mıftır. 

lstanbulun YC4 
ni icra Reisi, ev· 

velce Adliye Ve· 
kileti ceza itler: 
umum müdür· 
lüğü ~muavin
liğinde, lzmir ih· 
tisas mahkeme • 
sinde ve nihayet 

le Enis Oza ye, • zerinde bir konferans verilmiştir. ralıya gitmiştir. lmralıdaki asri hapis· 
rın Ünyon Fran· Konferansta bine yakın ilkmekteb haneye, Jstanbul hapishanesinden beş 
sez alonlann • muallimi hazır bulunmuftur. Maarif \ ~ahkumu da, beraberinde götürmÜf· 
da bir faD konle"' Müdürü Tevfik ile maarif müfettiş - •tur. 
ri ve re cek tir. leri de .konferansı alaka ile takib etmiş· Büyükderedeki Vilayet Fidanlığı -
Konserde kliaik }erdir. na lmralı hapishane bahçesine dikil -
ve modern Av '" Bu konferansın tab'edilerek bütün mek üzere sipariş edilen 5,000 fidan 
rupa mu ıi ki si 1 öğretmenlere tevziine karar verılmiştir da yakında gönderilecektir. 
paradçall arı .. ikl~.1A • ! Üsküdar semtinde yeni ilk mektep 
n o u tu:· u e • O .. 
• d .. t "-'le ,..__ skudar ve Kuzguncuk havalisin -

rın en mun e • "'""i va. d k. 'lk k 1 'h . k 1 
hab --' t • ed ekt. CeJ:1 e ı ı o u ı tıyacını arşı amak ü-

par,.-ıar epnm ec ır. ı.~ ı . 
O 1 b" ··k .. .1 . . zere bu mıntakada bulunan bınalardan 

zaclaaabyılı uyakutadmupnnı erımız ara· mekteb ittihazına elveri,li olanlar Ma· 
un u unm ır. 'f M"d·· 1..• •. 1 k 

.ı u ur ugunce araştırı ma tadır. 

Şehir işleri: 
Tesbit edilen binalar, fenni bir incele
meden geçirildikten sonra satın alına· 

Nevşehir Ağırceza Reisi 
Nevşehir Ağır Ceza Reisı Bay Seyfi 

kalb sektesinden vefat etmiştir. Band1r 
ma, Sivas ve daha birçok yerlerde mu 
vaffakıyetle vazife görrnü'? olan mer -
hum, kabiliyet ve dürüstlüğü ile tema 
yüz etmişti . Merhuma m3f1firet diler, 
~ilesine taziyet beyan ederiz. 

Arzu edenler davetiyelerimizi her 
gün Cağaloğlunda merkez bürosundan 
alabilirler. 
Çocuk Esirgeme Kurumu konferansı 

Çocuk &lrgeme kurumu na.biye konı;r"le
rl bitmiştir. Kaza kongreleri de bitmek üze
redir. Kaza kongreleri bittikten sonra mtil
hakattan gönderilecek murahhaslarla İst.an-

Adliye Müfet • icra Reisi Hamdi 
tişliğinde, kayda değer faaliyetler göa
termittir. Çalıştığı her muhitte kendi
smi sevdiren, zeka, vukuf, ihata ve 
nezaketile tanınmış olan Hamdinin, 
burada da hakkında aynı intıbaı uyan· 
dıracağını kuvvetle umuyoruz. Yeni 
icra Reisine vazifesinde muvaffakiyet 
"temennisini tekrarlarız. 

Hal Müdiir Muavinliği 
• Hal muhasebecisi Nuri, hal müdür 

caklardır. 

Talebenin kitap ihtiyacı karıılanacak 
---- .............. -. ....................... ~ • bul merkezinin senelik kongresi 15 Nisanda 
111JA•••••••••••••111ı. aktedllecektlr. 

Poliste: 

muavinliğine tayin edilmiştir. 

Yeni tip tramvaylar çoğalblacak 

Lise orta okullarda yapılan tetkik 
ve istatistikler neticesinde talebelerin 
büyük bir tetebbu hevesi göstermele · 

Taksim-1Beyazıd arasında İfliyen iki rine rağmen kitab pahalılığı ve talebe
büyük tramvay arabasına aynı tipte · aı~Lad _..ı __ k k bl 

Otomobill--...ıen L.ırnzlık wapan yı a& ar cucıı:;e ita arın azlığı yü-
eru o J bir araba daha ilave edilecektir. Yeni a· d ı 

biri yakalandı zün en arzu o unduğu kadar kitab o- 1 

Marrsel Ouessant 

Haydar Rifat 

Karagömlekliler 
tabanın tecrübeleri yapılmı9tır · Yakın· kumadıkları görülmüf, bu vaziyet kar· 1 

Y~i muhtelif otomobilden saat, iki da seferlere haşlıyacaktır. Bu tip ara· fısında Bakanlık kitab fiatlaranı ucuz- Faşistlik nedir ? 
ihtilali 

Hayatımızın çaresiz dertleri 
şı,u Halkevinden: Nisanın 2 inci Cuma 

günü akşamı saat 21 de Halkevimizde Oala
tasaray lisesi Oğretmenlerinden K. Gürcaıı 
tarafından (Hayatımızın çaresız dertl rl> 
mevzulu btr konferans verilecek, Bayan E. 
İnal ve arkadaşları tarafınd~n Tilrk musl-

1 
kiainden seçkin parçalar çalınacak ve ayn
ca bir de piyano konseri verllecekUr. Het· 
kes geleeblllr. 

Emiooni Halkevinde konferans otomobilden radyatör kapajı, üç oto· balar peyderpey çoğaltılacaktır. !atmak, mevcud lcitabların muhit ve MDsollni nereden, 
mobilden de muhtelif eşyalar çalan 20 Bin kapek 61dtlriildG memleketle allkasını çoğaltmE'k, tale· nasıl gelmiştir? Eminönü Halkevinden : Bu günü saat (l'l, 

Hayik isminde bir adam yakalanmtt. Geçen sene kuduz köpeklerin sayısı be için enteresan kitablar yazdırmak Nereye gitmek istiyor? 30> da Ev1mlz1n C&lalotlundaki merkez sa-
ld • J __ ..ı_ ed'lm' h-L lonunda Profesör Fahretttn Kerim tararın-

ça ıgı efya ar mÜBilOere 1 lf, a&· ve bu köpekler tarafından ısırılanların makaadile bir komisyon tefkiline ka -ı YENi ÇIKTI dan (Kultür ve Terbiyenin marazi ruhlyat-
.kında tikibata başlanmıştır· mikdarı da çok oldufıundan köpekle • rar vermittir. Komisyon ilk, orta, lise tak1 yeri) mevzuu üzerinde bir konferans 
K.çakçdık boroau kadrosu tevai rin iınhaaı iti oldukca fiddetli yapıl - talebeleri için te'lil, tercüme ve adap· '•••11••E-•V-•L•0••T••-~ ;~ııecettir. Davetiye yottur. Herkes gelebl· 

edileeek mıftır. Mücadele memurları geçen yıl te eserler vücuda getirecektir. Bu e - -----!:'---------
Görülen lüzum üzerine gümrük mu 20 t>in köpek öklümıüttür. Mücadele- aerlerin bilhaua te'lif olmasına .büyük; naı..ı nlisl merhum Bay BUat Danlt- ......, ıeı•• Pran~~ aı:ı~~~roını 

hafaza tetkilatı emrindeki kaçakcılık ye devam edilmektedir. Şehre köpek· bir ehemmiyet verilmektedir. mendln ruhuna ittılhaf olunma1t here nl - ~.L:.."ft· •• A-ıı Operet ınemı 
ler l.:ilh•••• k .. 1 d 1 Lted• Vücuda ıetı"rı·len l &.~t! te - aanm dördüne müsadlf Pazar günb ölle na- .,..... .... ..,. s ıat 21 de büroeu bdroaunun genifletilmeeine .>' - oy er en ae me.. ır. eeer er uwm, r muım müteakip Patth camll şer1finde ınev-

karar verilmittir. Avrupadan bua sar- Seueri köpeklere en ÇPk Topk.apı ve biye heyetinin tetkikine arzecliJdikten ıüt okuttunılacatuıdan merhumu 1nen ef MEVSiMiN SON 
raflar ve mali muamele yapan ,ahıt • Edirnekapı .havaliainde rastlanmakta, eonra Devlet .Matbuaında basılacaktJT. ve doltıannın ınevıatta buır tnııvnmalan TEMSiLi 
Jar namına gelen Letr pakeler de kon- buralara mücadele memurları da pek Bu kitablar maliyet fiatma MtılaCak allat tarafmdan rioa*olımmattacbr. N A Ş J T 
trole tabi tutulacaktır. az uğramaktadırlar. ve kar alınmıyacaktır:. MOlp hariciye nezareti tereiinıı kalemi VE 

Bir kadma otomobil çarpb Bu eemtlerde oturan karilerimiz kö- 1 L A N mtıdürtl ve Vanderze etrbtı mthUir ve mü· ŞEHiR OPERETi 
pek mücadelesinin semtlerine de tet· 13181987 tarlbli Son Posta ve Tan tercJml merhum babamız Sadığın altuıcı yıl· BERABER 

Takaimde Marmara apartımanın • T . . L ed' 1 dönümü dolayuile Lllell camıı feriflnde A ~ K 1 E K T E 8 1 mı ını nca etmeııd ır. er. gazetelerinde zayi oldulunu nan Yeraltı eaml1 lmamı Hafız All tarafından f V 
da oturan Fotikaya Tarlaba,tndan ge· Şehir Meclm bag&n toplanıyor ettiğim ruhsalnamelerlmi buldum. nı.san pazar gönü ölle namazını mtlteallp AYRICA NAŞIT.tN bir komedisi 
çerken 2508 numaralı toför ihsanın Şeh. Me l' . . . . d . O nanın hOkmO yoktur. mevlCdunebevt okunacaktır. - - , -,·---------
.idareainclelci otomobil çarpm19, ağır h. . .ır 1 c ısı nıbsan .~çtıma evkresı Merhumun mek'8p ve meslek arbdaf)a - yen efl ve otuııan: 

et la F 
'ka h ırıncı top antısım ugun yapaca tır. MU11lr .. h in rUe arzu buyuran zevatın teşrttlertnl dile • Hayrünnisa, Vahdet, Allfa.n, Payidar 

sur te yara mıştır. otı aataneye Bu .ıevre ·çt' da ha ı ı k 
bldı 1 '4 ı ımaın ş ıca mezar ı -

rı mıftır. lar tarifesi, polikliniklerde yapılan te· 
13 Yapncla bir bırau yakalandı davilere aid ücret tarifesi çıkanlacak • 
Samatyadaki Hamam çıkmazında 

bakkal Nikonun dükanından hırsızlık 
yapan 13 yafJllda Dimitri çaldığı ~ • 

tır. 

Ekmek narkı ipka edildi 
Buğday fiatlarında esaslı bir deği· 
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Kızılcahamam kereste fabrikası 
kapanmak tehlikesinde 

Aksarayda sineması, konferans salonu 
olan modern ·bir köy kuruluyor 

Aksaray (Hususi) - Aksarayda ' 
köy kalkınması için h1zlı bir çalışma 
göze çarpıyor. Üç veya dört köyün bir 
araya. bağlanıp birlik vücude getirmesi 
projesi kaymakamlıkça hazırlanmış ve 
vilayete yollanmıştır. 

Kıztleahamam ke reste fabrikası 

Bir çok köylerde yeni yatı mektep· 
leri inşaatı devam etmektedir. Niğde 
valisi Faik Üstsnün halkın kalkınması 
yolunda attığı mektepçilik adımı kay
makam Cenap Aksu tarafından ehem· 
miyetle kavranmış ve başarılmıştır. 
Ulukışla, Kırkıl, Amarat, Sultanhanı 
ve f.şmekaya mektepleri ikmal edil Aksarayda yerleştirilen göçmenlerden bir gençlik grupu 

Kızılcahamam (Hususi) - Kaza·ısaa.dc verilmediği takdirde kapanmağa 
mızın dört çevresi Aliç, Güllüpınar, ve iflasa mahkum olacaktır. 
Balaban, Kurumcu, Osmaniş, Aiakoç, Her sene kış ve yaz fırtınaları dola· 
Elmadağı, Kanlıpınar, Kavaközü, El· yısile bir çok yaşlı ağaçlar rüzgarlara 
delik, Yıldırım, Kavakdağı isimlerin - mu~avemet gösteremiyerek devril -
deki cesim ve namidar ormanlarla mu· mekte ve bunlar orman sa.tıhlarını kap· 
hattır. Evvelce kazamızda bir çok ke· lamakta ve binlerce metre mik'abını 
restekeşler, müteahhitler, eski orman bulmaktadır. Bugün bu ağaç gövdeleri 
intifa kanununa tevfikan ruhsatname hep ormanlarda yatmakta devlet hazi
a1ırlar, :işledıikleri tomruklardan hasıl nesine beş para bir fayda temin etme· 

miştir. 

Ak.sarayda halen üç kooperatif faa· 
liyete geçmek üzeredir. Köy kalkın • 
nıası ve köy işleri, köylüye tohumluk 
tevzii ve kooperatiflerin bir an evvel 
faaliyete geçmesi işlerinde ziraat ban· 
kasının kıymetli müdürü Baki Özdalın 
yüksek hizmetleri kayda layiktir. 

tniş ve hükumetçe muvakkat iskanları adı verilen bu köyün planları çok gü
yapılmıştır. Halen Sıtma mücadele Lel olup sineması, konferans salonu 
teşkilatı tarafından kurutulan Karasaz mektebi hasılı medent bir yerin muh· 
bataklığından meydana gelen araziden taç olduğu bütün ihtiyaçlar düşünül • 
yer tevziatı yapılmaktadır. Hükumet müştür. Aksaray 'elektriğini idare c • 
büyük fedakarlıklarla bu araziyi bir den Azmi milli şirketi bu köye de 
müteahhide sürdürmüş ve sünilmü~ elektrik verecek, bu suretle bir köy 

olan keresteleri Ankara piyasasına mektedir. 

Göçmen itleri 
Aksaraya Romanya ve Bulgaristan 

göçmenlerinden 400 hane iskan edil· 

halde tevziine başlamıştır. Aksaraya. değil pek canlı ikinci bir şehir kurul· 
bir saat mesafede kurulacak 400 evlik muş olacaktır. Hükumet göçmen evle-
göçmen köyünün planları Sağlık Ba· rini 937 yılı mali yılı bütçesinden yap· 
kanhğından gelmiştir. Sağlık köyü tıracaktır. 

arzederlerdi. Ormanlarımız nümune ==---==-==:ıo:::c:o:>o-=:ı---==--=::ı-===-==--=:ı:=-ı------==-m::::ıo..::::ı1..-------------------=---C;IC=-ıc::1=-=---c:11-----
ormanları meyanına dahil edilerek Uzunkönrü lzmit kağıt fabrikası 
kat'iyat menedilince bir sene evvel ka· r Altın madalge 
zamızda teşviki ~anayi kanununun ver· Yakında elektri;;e Jıe ıaıti'' editdi 
diği müsaade ve halka bahşettiği ko • 6 I 
laylıktan fatifade etmek ümidile üç ](. İzmit (Hususi) - İkinci kağıt ve 
yüz metre murabbaı dahilinde elektrik avuşugor sellüloz fabrikaları inşaatına bu ayın 
i 'h l d k l 15 inde ba~lanacaktır. İn~aat gece ve atı sa e er ma. ine erle mücehez ve T T 

yevmi vasati 25 metre mik.ap muhte· gündüz durmaksızın devam edecek 
lif eb'atta kereste imaline kabiliyeti ve bir sene zarfında bütün noksanları 
olan bir fabrika kurulmuştur. Fakat ikmal edilmiş ve işlemeğe hazırlanmış 
bu fabrika kerestelik eşcar kat'ına mü· bir vaziyette bulunacaktır. 
- •· • • • ......... . • • ~ .... •·•·L • • • • ·- ........ _ Bilhassa sellüloz fabrikasının inşa -
Kayın biraderler atı daha sür'atle bitirilecektir. Evvelce 
Eniştelerini Çekoslovakya ve Rusyadan getirilen 
Yaraladılar sellülozun bugün barut imalinde kul

lanılmakta ve harice de sevkedilmekte 
Nevşehir (Hususi) - Kurugöl kö· olması, bu fabrikanın daha si.ir·atle ik· 

yünde İhsan ve Mevlud isminde iki malini zaruri kılmaktadır. lzmit kağıt 
kardeş Esad ve Veysi ismindeki eniş· fabrikası mamulatı Şam sergisinde 
telerini yaralamışlardır, iki kardeşle e- «altın» madalye ile taltif edilmiştir. 

~;;1::;:.,,: .. ~:~:i.~·u;ü:::::ı:d7~:,~~ f KiıÇiık. ~-;~iek!l.hab~M;~i· f 
varmış, Esadla Veysi bu ihtilafın halli Uzunköprü kaymakamlıtı 
için İhsanla Mevludun evine çağrıl · Uzunköprü Belediyesi Üçüncü umumi müfetttşllk lsklin mü~avlr 
mı 1 b · · " ·· ·· l k l d muavini Sadettin, Uzunköprü kaymakamlığı 

ş ar' u ışı goruşur er en ara arın a Uzunköprüden yazılıyor: Birbirini na tayin edilmiştir. 
kavga çıkmıştır. Kavga neticesinde istihlaf eden iki kaymakam kayma • Demirköy kaymakam vekilliği 

Nevşehirde 
• 

Damat lbrahim 
Pş. kütüphanesi 

l~s~nla Mevlud enişteleri Esadla Vey· kam Nami Ünal ile onda~ evvelki Demirköy (Hususi) - Kazamız kayma. -
aıyı yaralamışlardır. Eniştelerin yara· k kam vekfiletlne tayin edilen Edirne maiyet 

aymakam Necmettin Uzunköprülü- memurlarından Tevfik Akkutay gelerek Kütüphanenin kapısı 
farı ağır olduğu için Niğde Memleket lerin hatıralarından silinmiyecek eser· l vazifesine başlamıştır. Trakya umumi mü - Nevşehir (Hususi) - Damad İbra· 
hastanesine kaldırılmışlardır. Mevlud ler bırakmış k . . . l fettlşliği hususi kalem müdürü Nazun Edir- him pa~anın dogy dugyu memleket olma· 

ıh k
.f 1 l ' azanın ımarı lÇIIl can a neden Ş"hrlmlze gelmicıtir. T 

~ san tev ı edi mi!! erdir. b I I "" .. ...., 
T aşa ça ışmış iki şahsiyettir. Kayma- Kütahy:ıda konser sı itibarile Nevşehirde yaptırdığı eser-

Bigada iki boya değirmeni 
işlemeğe başladı 

kam Nami, kaymakam Necmettinin Küta~ya, CHusu~i> - Münir Nurettin dört ler pek çoktur. Kütüphanesi bu eserler 
h 1 d y l · l · arkadasile Halkevme gelmiş ve bir konser 'k . . 
azır a ~gı eser en tamam amış, yenı vererek' gitmiştir. meyanında zı re şayan bır mevcudı • 

parkı ıslah etmekten başlıyarak bir çok Gönende kaçakçılık vııl('aları yettir. Bina teknik bakımdan rnühm· 
Biga (Hususi) - Burada iki boya işler başarmıştır. Bu meyanda itfaiye Gönen <Hususi) - Akçapma" köyünde mel bir kütüphane olduktan baska 

d · · · l y b J B · 1 k b y l d ] ÇolakAhmette bir havan, 25 kilo tütün, Tu- T·· k . · eğırmen!ı ış emege aş' amışhr. u tesısatı yapı mış, asa a agaç an ın - zıı.kçı köyünde bir havan, Babayaka köyün- ur ressamlarının en ınce zeYklerle 
değirmenlerde, şehrimizin muhtelif mış, nümune bahçesi tesis edilmiş, de Keçi Eminde 60 kilo tütün, Malkoç ma - işledikleri ve kendi yaptıkları solmaz 
yerlerinden muhtelif cins ve renkte kasabanın elektriğe kavuşması için de hanesinde İsmail oğlu Ali de bir havan ya. boyalarla nakşettikleri tezyinat gün -

h l d k 1 b 1 •·Y.. t bb" ... 1 . . U k" . kalarunış, müsadere edilmiş, sahipleri hak- l k''- . k 
külçe a in e çı arı an oya ar ogu · eşe use gırışı mıştır. zun opru ya· kında takibata başlanmıştır. erce tet 111[ ve temaşa mevzuu olma • 
dülmekte ve İstanbul piyasasına sev· kında elektriğe kavuşacaktır ve bu eserr Ayvalıkta kız kardeşini vuran istanbula tadır. Kütüphane kitab muhteviyatı i· 
kedilmektedir. bugün Mihalıççık kazasına tayin edil- rönderilıH tibarile de zengindir. Mukavva ve de· 

l . d . l k k N . u·· l Ayvalıkta hemşiresini yaralıvan Mehmet . ·ı l 1 f kal"'d . . h Şehrimizin muhtelif semt erın e mış o an ayma am amı na ın ese· çavuş akli müvazenesinde bo~ukluk görfıl- rı cı d er e ev a e ıyı mu afaza 
bulunan boya madenleri kaza merke· ri vaziyetinde kalacaktır. Bu iş için düğü için tedavi edilmek üzer.? istanbula edilmiş, zaı;if ve gayet nadicie minya • 
zine azami be~ sa.atlık bir mesafede - belediyeler bankasından 30 bin lira ~~~d~~i~n;ıı~~U:· -· . -·. ·-· , ·~ türlii kitablar bilhassa göz çekmekte • 

d . M d lerin yolları düzgündür. A· istikraz yapmaya muvaffak olmuştur. edilmiştir. Yakında ihalesi yapılacak • dir. 
ır. a en T k f 1 k 1 N edelin Fıkri &··· k .. nba ve kamyon işleyebilmektedir. esisatın proje ve eş name eri i ma tır. ur •ur Kütüphanede 160 yazma, 717 yeni 

_Karga fiyat ıarmm art 
tığından haberiıı var mı 
Hasan Bey'l 

O l H Dl r Ki • Türk harflerile yazılmış, 393 Arap har· 
Pazar a asan Bey yo • fi ile yazılmış. 24 Farisi. 9 Fransızca, 2 

_ Ziraat müdürü eski • 
den karganın tanesine beş 
kuruş verirken. 

- Şimdi bunu yedi buçu 
ğa çıkarmış. 

İngilizce matbu kitab vardır. Kütüp -
hanenin tasnifi mükemmeldir. Kütiip· 
hane memuru Arif Demirtaş kütüpha· 
nenin hüsnü muhafazası için kıymet· 
li mesai sarfetmektedir. 

Sivas itfaiyesi takviye edildi 
Sivas (Hususi) - Belediye itfaiye 

kadrosunu çok mükemmel bir hale koy 
muştur. Memleket içinde çıkan yan • 
gın hemen söndürülmektedir. Son haf 

Hasan Bey _ İhtikarla ta içinde çarşı içinde çıkan bir yangın 
alakası olnuyan yegane fi . da etrafa sirayet etmeden hemen ye· 
yat artması işte bu olsa ge- tişen itfaiye tarafmdan söndürülmüş· 
rek ! tür. 

Sapanlı köyünde 
3 ev yandı 

Yangın Gerede de minare
den görülerek haber alındı 

ve söndürüldü 

Gerede, (Hususi) - Geçen çarşamba 
günü Camiikebir müezzini İbrahim Öz· 
türk öğle ezanını okumak için minare
ye çıktığı zaman kasabaya beş kilomet 
re mesafede bir köyde yangın çıktığı· 
nı görmüş, derhal minareden inip Ge· 
rede belediyesini ve itfaiyey: haberdar 
etmiştir. İtfaiye derhal yangının çıktı· 
ğı Sapanlı köyüne gitmiş, sıkı bır çalış 
madan sonra yangını söndüı müştür. 

Köyde üç ev, bir samanlık, bir beygir, 
bir inek, 30 arı kovanı, yanmıştır. 
Yangının, çocukların ağzına kadar 

dolu bir samanlığın kenarında oynar
ken ateş yakmalarından ve çift zama~ 
nı olduğu için köylülerin tarlada bll
lwunası dolayısile ateşin görülmeme • 
sinden çıktığı anlaşılmıştır. 

Gazeteleri~ 
Okurken 

AÇIKSÖZ - İspanya vaziyetı. Si 
perlerde paskalya eğlenceleri 

- Eğlencesiz İslanbulda bu yazı· 
yı okumak insanın içine dokunuyor. 

SON TELGRAF - Kadıköy ve 
Haydarpaşa vapurlarında kalabalık. 

- Tramvayı kalabalık, tüneli ka .. 
labalık bir şehirde vapurlar tenha 
olursa insan yerini yad:rgamaz mı? 

KURUN - Hitler umumi harp 
generali ile görüştü. 

- Bu haber erbabının eline geç .. 
seydi, umumi harp ilan edildi tar .. 
zında serlevha koyardı. 

KURUN - Yemek içitı mi yaşıyo· 
ruz, yaşamak için mi yiyoruz? 

- Ölmiyecek kadar yiyecek bu· 
!anların çokluğuna bakılırsa yaşa .. 
mak için verdiğimiz muhakkaktır. 

SON TELGRAF - Çikolatacı ve 
çiviciler toplandılar. 

- Bundan sonra çivileeri çikola· 
tadan mı yapacaklar, yoksa çikolata 
lara çivi mi karıştıracaklar'! 

AÇIK SÖZ - İnhisar!a:- niçin 150 
sene yaşamıyorlar? 

- Yüz elli sene sefalete taham• 
mül edemiyecekleri için. 
AKŞAI\1 - Basamak yolcuları. 
- Alt basamaktan Ust basamağa 

çıkıyorlarsa iyi, fakat üst basamak· 
tan alt basamağa iniyorlars:t o z.unan 
fena 1 
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Yeni Rus nıuharrirlerinin en orjinal ve canlı olanlarcndnabiri. Ôj• Zamgatindir. 
Bu muharrir Pariste birdenbire ölüverdi. Elli üç yaşında itli. 

Öjen Zamgatin bahrige inşaatı tahsilini yapmıştı. asi bir ruha sahipti. Bu sebepten 
Çarlık Rasgası zamanında hapsedüdi. Hapisten çıkınca lngiterege gitti w katııblar 
için imal edilen buzkıran gemileri inşaatında çalıştı. Bu fen adamı '1911 senesinde 
bir hikage neşretti ve derhal büyük bir şöhret kazandı, ikinci kitabını da neşretti. ismi 
"Düngarun bir rıcanda,, olan 611 eser, Rusgada Çar sansörü tarafaından yasak edildi. 

San'atkirla musiki 
esnafını ayırmak lizım 

Musikişin.aslarımızın dertleri 
Alaturka musiki yavaş )'&Vaf bir meyhane mezesi 
haline getin1i1or. Bunun önüne de reçmek icap eder 

ihtilal olunca, Zamgatin büyük bir edebi f aaliget gösterdi ve 1933 senesine kadar 
çalıştı. Bu tarihte, Fransaga *eldi. /ngiliz ve Fransa kültürlerini tamamiltt benim· 
semiş, fakat Ruslara mahsus hislerini hiç kaybetmem~ olan bu ,ayanı dikkat 
ınuharririn ölümü, muhalJcak ki tlünga edebiyatı için bir kayıptır. Onun en son gazmış 
oldugu hikayeyi elde ettik. Arkadaşımız Fikret Adil tarafından tercüme edilen 
bu hikaye, Rus köylüsü ruhunu/evlcalada güzel ve saf bir şekilde tahlil etmektedir . 

• 
TAHRiREN 

Dün lireediii- söre. ...m aa' a~r-ı ratacak 1.u eemi,ret !Unndırl 

Bir alatarka muaiki takımı 

Olen Rus muharriri Zam7atinin en son hiki1em 
Çe11lnn: Flllrel AdU 

lan~ ...... a.....ı. ihtillf ~- * 
1Dlf. Ve IMa iatillf ..... _., cemqet Te• K.....,,.hlYana tlejerli _... .. Sa,. 
ia Se,rf«tia /vaf iıllila m.itl Yumf Zip: 

Daryanm babu\ 
Volgad!l öldü. :O.
kesten fazla suyal 
dıöinde JrıleralJna 
dair mü3iklerle id -
df aya tutuşmuştu. 
Daldı, iddıasını b· 
zandı, lakat canını 
\oerdi. O günden son 
ra. Darya, erkeksiı 
bir e\ de, annesil4' 
tek başına yaşadı. 

Darj anın annesi 
uzun müddet sabret 
tı. onra bir gün de· 
dı ki : 

- Eh, artık Ere • 
meey ile evlensene, 
hani) e şu kulaksız. 

Eı emcyiu kansı 

ölmüştü. öte. berl 
işler yapardı. Fakat 
hiç şansı yoktu. Ya .. 
nık ve kıllı yüzü ile bir cüceciğe benzi· Panayır olduju zamanıa.r, Eremeyin 
yordu. Daryaya baJttıia nman, kız bir heıJaca 'if yapbb kimle1er, Lo,unıann 
köşeye büziilÜl'dü. Blr lmls~ı yoktu. ,da kırmızı mendiller bağlı çingeneler
Bir gün uyuı:ken. arkadaşlan şaka ol • di. 
sun diye kesiftmlişlerdt. Zavalb Dar- Bir Abalı. Darya, kovalarla avluya 
ya ~e )a~n! Annesine nasıl karşı .çıktılı vakit, ahırda güzel bir at gör
gelsın? .Agladı, ağladı, fakat evlendi. dü. Bu at nereden gelmişti! Darya, ak 

Ertesı ~balı, kocumm evinde. Dar- pm at, mat g6rmemlşti. Fakat kocası 
)•a, uzun orgülü saçlannı, ilk defa ola- geldi : 
~k evli kadınlara mahsus yemeninin - Ne o. dedi, yabancı ağıia düşmüş 
ıçıne koyuyordu. Bujday rengi, uzun koyun gibi göderini ne açıvorsun~ Düc 
saçları kolay kolay yemeninin altına satm aldım.. · 
~rmiyor, hoş ,elleri de onları yerleş • - Dün gece mi? 
tırmek istemiyordu. Hem o azap için· - Gece olsa ne olur sanki? Sana ne! 
de geçen g.eceden sonra!. .. Darya, da • Bir iki gün sonra Morşansk"dan ihtı-
yanamadı, yatağının üzerine kapandı yar bir ortodoks olan Kapiton geldı. 
\•e ulumağa başladı. Keçi sakalım titrete titrete pazarlık et 

Ere.mey oturmuş. akşamdan kalan tL Tilki külMunı masaya vurdu. Sonra, 
şarabı bitiriyordu. Yasaya b;.r yum - gece olunca atı alıp gttti. 
rum vurdu: 

- Daha ilk günden ulumağa mı ~
ladın? Kimin için ağlıyorsun, söy!e 
bakayım. Sus! Hemen gül! Hayd;, gül 
bakayım! 

Hüngür hüngür ağlarken nasıl gü • 
lünür? 

- Gül diyorum sana, istem~yor mu-

sun? 
Ve saçlarından tuttuğu gibi, zorla gü 

lene kadar, ölümün sırıtışına benzer 
bir gülüş ile gülene kadar kızcağ;z• sü-

rükledi, patakladı. 
Daryanın işkencesi işte böyle başla-

dı. 

Meryem ana yortusunda, kulaksızın 
talihi genw güldü. Bir gece, sürü ile 
at getirdL Hem ne atlar ? İhtiyar Ka· 
piton gene geldi. onunla beraber kırmı 
zı mendilli çingeneler de gelmişti, se
vinçlerinden bütün gece içtiler. Hern 
ne içtiler! 

İhtiyar Ortodoks bulut g'bi olmuş, 
herkese saldırıyor: 

- Sivrisinekler, diyordu, hep:ni:= 
sıvrisinekten başka birşey değilsini?.. 
Topunuzu, hem pılınız, ptrtmız avrat· 
larınızla beraber satın almm. Daşkı.. 
gel buraya .. Gel diyorum. 

Daryonun eteğinden tutup çekti, d:z 
lerine oturttu. Daryonun ayakıarı tu. 
tulmuştu. kıpırdanamadı, bağıramadı; 
Ereemeyin gözlerini gördü, çivilenmii 
gibi olduğu yerde kaldı. 

Eremey, döküm gibi yavaş yavaş 
kalktı, hiddetinden sanki ağırlaşmıştı, 
duvardan kantarı aldı. Güm. ihtıyar or 
todoksun beynine! Eremey, kendı \'e 
Darya hesabına, usta blr oduncu gıbi 
güm, güm vuruyordu. 

ya, birdenbire yal - Ben. mıuiki .. ·~ela 'birce- - Bu~ daha dyade alat.ıka 
nız ve hfir olduğu• mi,yetled olchiu-~ deiilclim. Fa- muüi ••'.ık&rlanaa alik.aclar eder. cli,,or. 
nü anladı. kat b.anclaa hir .adclet ernıl. aRaW.U' Ve izah ecliyOI': 

- Meryem ana, Uh afatıaa hak lr-••0 ,.ibek aaaat - - Basüa. kQometlerioi i..,.t etmit b.-
dedi, beni bu men- kir Nenen. Cernt.pap l.utanmnde ök- hanan bütün alafranp mutıiki •a atUnan. 
hus kulaksızdan kuı aüz kalan cenazeeini aade liyilr. olduju kon8el'vatavar ~atım altına toplaom11 be
tardığın için Allah dejil, muhtaç oWaia alibya hvuttura· lunu7orlar. Ve hlç birmain bir cemiyetle 
senden razı olsun ! bilmek ümidile. ba cemiyete de müracaat alaltalan yoktur. Bunlar haricinde kalaa-

Ve hemen, başın· etmi§tim. lara iae. & muaiki ean'atkarlan • deiiL 
dan, evli kadınların Telefonda k.aq1ma çıkan meçhul mu- «Musiki esnafları11 demek icap eder. 
yemenisiru fırla tıp ha tap bana: Alafranga musiki eanaflannan ekteriai 
örgülerini döktü. - Bayım, demifti, burası musiki san'· de, ya Mu11evi. ya Enneni. 7•hı.at da Rum· 

- Evvela, gidip atlc.irlara cemiyetidir. Bizim «tec:hiz• ve durlar. Bu vaziyet karflaında. yani orta • 
kuyudan su çekıni· «telr.finıı iılerile alikamız yoktur! hkta, aiafranca mwüi RD'atkan bulun -
yeceğim, ormana gi Ben ba sözlere. o andaki haleti ruhiye madığma. ve bu cemiyetin de adandan 
deceğim. içinde verdiğim ağır cevabı. bur&)'• ceçir- anlaflldajı gibi, caan'atklnlan bir ara7a 

Ve koşa koşa or - mek lüzumunu duymuyorum. Flılkat o gun- ııetinndr. mak•dı~ pttüjüne nazaran. 
mana gi.ttL Öğleye denberidir ki cmmıiki ean'atk&rlan cemı· mevzubaha edilenler alaturka muiki ••
kadar orada çiçek - yeti• kulağıma. bir cemiyetin değil, bir atlı:arlan olacaltlardul. 

ler, kuşlar, ağaçlara facianın ismi gibi ııeliyordu. * 
:asında kald\. Heı • Yukarıya yazdıiun bavadi8İ öirenince. Bu cevaptan 90nra. alaturka muÜİIİ 
kes şarkı söylüyor - hu cemiyetin mabiyetile. yani İç yüzü ile bir .. n' atUrlannın en tanuunttlannclaa biri· 
du, o da şarkı söyle parça daha yakından alüadar olmak ar- aioi. deierli Kemant CeYdeti bulu,orum. 

di. Annesı : ZU1Unu yeneme<lim. Cevdet ele : 
- Darya, diyordu, gidip kocanı mah Bu makaatla da. bu cemiyete mensup - Bence. diyor, benüz, bir musiki san" -

pushanede görsen iyi edersin! olan n olmayan muik.i an' atlr.arlanndan atklrlan ceaü,Jeti ~tu. Me..baU IMr-
Fakat o stnirleniyordu: buılannı dinledim. iiie o._ ..... mmiki ..... nan ada ..,-. 
- Ne!! .• Değer mi? Haydut gen~ be- Cörüttüklerim arumda. ko.Mr .. tuva - bilir. 

ni dö\'!l'leğe kalkar. rm sene muaUi-i. dejerli kompocitör Mu- Hem. o imnia a.. tekilde ...._i. i.akilU 
Eremeyin muhakemesi sonbaharda lıittin Sadık da~ •aatklıiarua t.ayai)'et*i ........ elum-

yapıldL Jüri :reisi, pemba gömlekli, Muhittin .s.dılı:: clir. 
genç Sebastiyen hiikmü tebli'f etti - Beace. ~r. 'bizim. hir ......UU san· - Bunun haricincle. MI c:emQreU. hareüb-

Eremey küreğe mahkum edild~. O atlı:Arlan cem~ .. ..-..&. bir muiki m da. ..1u Wr mürabbeye tabi wtmak 16-
da.kikadan itibaren, Daryanın omuzla- un'atkirlannı ayıklama birliiicıe ilıtip - amclır. 
rından yük tamamen kalknuş oluyoı·- cımaz var. Bugün. eler ciddi bir cemiyeti - Ceıai)'etia mm •Mu.İki •a atkldan•-· 
du, Daha evvel. kocasım.'l bird~nbırc- miz buluneaydı, Maim mevcudiyetinden Falı:at azalan iıçincle, muaikile. maktan 1•· 
hapisten kaçmasından veya serbest bı haberim olurdu. Daha detir-. busiin •· l lr.mdan hiç bir ilitikleri olmayaa kimeeler 
rakılrnasından korkuyordu. Artık ş:m- ier vazifelerini lııi'- bir •muild aan' at - •de .. r. 
di, korkacak birfey kalmamtşt1. Ere • Urlan cemiyeti• balunaa1ch. •aan'atk.au Cemi,.ete müracaat eden R.er bdw. her 
meyi aklından çıkardı. aafata. aizin Baballiıdeki eütadı. unvanı erkek bir aaaa' atkln nya • Mneacle ,. 

İn • n bati b. h t . kadar iptizale uinmazdı. ebli)oetnamai ala~or. . !'::: agır ve ı·e ıhr 'bayka hakgeç~- Bucün. aok.akta keman ~alarak dilenen Alaturka muüki7i. yaftf yav ... bir 
. . . H &ara «mu-.naa• .. ,, ... yor. meyhane meze8İ haline ıelirmeye liıwdc· rır. ~ sene geç ı sanar, a u ~ ı· ı fuL .:.~ -•· 

katte bır sene geçmıştır. erseyı ve her ''-- .. uuf L_ 

f tlar 
ı.. 

1
_..,._.. c:..~- ~uncu • meynaaede wt tınsutarak yen, ve iptizale ujramak t.Wik•ine ma • 

tara ı o aap.-~~ı. ~~stıyenı. - . ,!_ı_·· • • • .L.11._ •• 

D 
· de go·· .. ı rd ded" mutten u..uten llfllZ «aan a~ .... ıeçınıyor. ruz O.nıkan da bu kolayWdarclır. 

aryanın evın rmuş e ı ve ı \' L h k-L d . k d başl t e a.a ve 1111'" olataa deflt, zuruh Niumnameleri bilmeyen bir toföre eh· 
°Faukat ~erye~ anaya vahvol d • aeyyar çalıııcılar. anmiki •natklrı .. yıh- liyetname verilmi,.or. Ustura t't.makta 

• w un ugu · l H lb k · ' it· ff lı · ve sakaların kafeslerinden aza!. edHd~- }or ar. ~ u ı. .~~at ar • abna ak ka· mallirletmi~ berber. çalıtmak miiaaadesi 

ği gün, beklenılmeyen had•se kendini ~~ l>ir ~uaıkitiaa~a. bualar aruanda alallUJ'or. 
göısrerdL Postacı Daı-yaya bil' mektuo bır .edı~e hır ınih-ezzı aruandaki kadar Fakat k.ırk fal.o ,apmadan tek taft' 
getirdi. • ensan ~ mesafe vardır. oku,.amayanlar. hanende lr.e.iliyodar. 

Duyanın okuma. yazması yoktu ve Ve baze. bu m..ı.a Jlkacak deiiL ya- (ne.- 13 hei ayfMa) 

hayatında mektup almamı!it!. Okutmak 
içın Sebastiyenin gelmesini bP.klecr. Ge ,-
lince. ona okuttu: 

•Aısi:ı kanclfım 0.rya Nikişna, mü
llarek tepnk aa111111a •e hikipayiabe 
yh sürerek 9hi -'i.mlaJ"Jm. Ve aynJ 
umanda tahriren ıizden bütün haya
bn11ı ~ alY 40erim, çizmelerina tanaa 
mea ,.rçala..... topraklar ltzerinde ya 
bn ayak çalqayona. Ben mahvoldum 
sira iteni kalWaae 1alun tutarak ısıt: 
aa.ı.an ve tahriren clarnıadan awlryo-
rum ve Iİzİ •tırbyomm .. ,. "' 

Olıug ucu larımızın 
Suallerine 
Ceoaplarımız 
AJ.allk\a mHilyacı Bay (Kotol> a: 

Yede ctra bir prthlatma yapıJmalı: hte
nllmlftlr. 

4 - Anlrarada 1apalan son blnalann 
hemen hepsi url oereranm birer NWi -
clir. Ne garb, D9 prk mlmarlai l&dece mi

marın ae•tl •llml " tarlbaaulır-
5 - Loail Kem 991• Rena!asanoe rrao

sa tarlhlnba muanen dfflrlenncle moda 
olmuş mobilya TI!Ja mlmarl teldllerl • 
dlr. 

Eskiden girgin. işgüzar olan Dary~, 
artık· Eremeyin kurt göıleri ve demır 
eller{nden uzaklara kaçıyordu. Köşele· 
re sığınan bir fareye dönmüştü. Darya, 
ancak, kocası işe gittiği zamanla!' rahat 
yüzü görüyordu. Ermey g!dcrken onu 
kilitliyordu ama. bunun ehemmiyet! 
yoktu, hiç olmazsa istediği gibi uyuya 
biliyor, genç kızken söylediği şarkıla:ı 
hatırlayabiliyor ve mırıldanıy~~~~· B.~r 
gün, iki gün geçiyor, kocası gorunınu-

Sonunu Darya dinleyemedi. bu me.ıe 
tup onu alt üst etmişti. Sebastiyen, ne
şeli neşeli konuşuyor ve alay edıyoı

Dary · izbede yalnızdı. İhtiyar orto- du. Darya : 

ı - İstanbul camilerinde arall mimari 
tarzının teslrt hemen hiç JOk gibidir, ma
bedlerimlzde Blzarıa mimarisini andaran 
nott.aıan daha çot bulabillnz. Yeni ya
pılanlarda m~ blr alil aram1.1ı - * 

yordu. Dorya: 
- Ah, diyordu, Allah \'ere de mel-

un bir çukura düşmüş olsa! .. 
Fakat tam o arada, kapı Yuruluyoı·, 

Eremev üstü başı parça parça, yara, . ' 
bere ic nde, eskisinden daha korkunç 

bir ha ide geliyordu: 
- Ne o, beni gördüğüne memnun ol 

mu yor musun? Ne diye hem~n ağla~a 
ğa başlıyorsun? Hele dur bı.r gocugu· 
mu çıkarayım da görürsün .. 

doksu rneezara sürümüşl~rd.. Ereme" - Aılah aŞkına, dedi, gıt, dilşün • 
mahpushanede idi. Bütün gece, Dar: a. mem lcizım. Ve sen ... 
başında bir örtü, lambayı öndürmem·ş Büttin bir gece, bütün bir hafta dü-
ti, o kadar dehşet içinde idi ve korku ündu \'ee bı.rşey bulamadı 
yordu. •Çizmelerim tamamen par(alandL .• 

Ertesi sabah, pencere~in. nçtı. K raz 11.:ikipayinize yüz sürerek... Tahriren 
ağacı çiçek açmıştı. Üzerinde. mana.; _ ı durmadan ağhyerum ...• 
tırdan kaçmış bir rahip n.ı.mzetligi gibı Daı ya kendı kendine soylen:yordu: 
sanki beyaz bir örtü vardı ve bunun1a - Aptal, ne aptalsın! Yetişmedi mi 
seviniyordu. Serçeler cıvtldtyorlardı. çektiklerın! 

Bir varsandan kurtulmuş gibı, Dar- (Devamı 14 üncü la)'lada) 

1 
mz. Heder aadellt, kolaylık, ucuzluktur. 
Ouzell!ğl veya çlrklnllll minumnın ka.
blllyetl ıle ölçOlür. 

2 - Kübik denllen mtma>i şeklinde 
Türklüğun doğrudan dotruya veya dola-
yıalle tesiri yoktur. Fakat işi ince e•er -
set bütun dünp. mllleUerinin oymacılı -
ta lrlşmedlltleri devirlerde yaptıkları .ııı-

mari eserlerlle aralarında birer benze -
y1ş noktası bulunmaz dflllldır. 

3 - Ta.kslm anıtı esasta garb ımıtlan -
nın bir 6rnelldlr. fakat talclede ite çer~ 

lteıaldade BaJ YllSafa: 
- Mevnu ba.MeWlinb meaele bir U-

caret. ifldtr. Klr " zarar blttabl dö.tü -
nülerek hareket edllmif ve n\&l ptpsa-
ya sürülmuştür. Bunda blr fedalclrlıt 
gönnedlğlmls için neşredllmPStnde israr 
etmezsiniz sanırız. 

* Lüleburpsda .._ al'kadq nanuna 111ek 

tu• pnderen M. M. O ya: 
Mektubunuz aynen KlUtür Bakan • 

lığına gönderllmlfU,r. 



8 Sayfa 

• 
lstanbuldan Tahrana 

Tahranda bir gezinti 
Eski Ye yeni Tahran evinin içi - Hükumetin Kiibizm ile mücadelesi -
Opera in,aah - Atlı taksiler - Tahranın Beyoğlusu - Dükkan levbalan 
ecnebi kelimelerden nanl kurtanldı ? • Tahranda tütiincü bolluğu • 

İstanbuldan Tahrana giden eaınaf 
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şaf inkilabı ilk olarak Tahranda yeşer· 
di, filizlendi, büyüdü ve bütün şehir • 
lere dal budak saldı. Şapkayı ilk önce 
Tahrandaki zabitler, sonra da nazırlar 
heyeti giydi. Mollaların, ahundların 
kökü evvela burada kurutuldu. Sakin1 
ve o nisbeUe 7.ararlı olan muharrem a
yinleri ilk defa burada ınened!lcl. Bir 
kelime ile, i.U inci asrın bütün icapla · 
rına uyması lfı.zım gelen İrana bayrak· 
tarlığı hep Tahran yapmaktadır. 

Tahrana ı~ gelen bir yolcuj bu koz· 
mopolit şehrin manzarasile büyülenir, 
efsunlanır. Göz alabildiğine uzanan 
,geniş, muntazam, asfalt veya parke 
cHiyaban» caddeler, geniş ve yüksek 
duvarlar, yer yer kubbelenen cami, 
mescit siluetleri ve bütün bunların üs· 
t ünde her zaman mavi gök, ziyaretçiye 
şark masallarını hatırlatır ve ihtiyar • 
sız uzun sakallı, cüb'beli der~lerini; a
yağında Halhallar, sülün endamlı ka· 
dınlan aratır. Tahrandaıı 7S kilometre ötede bulunan m. hur 

Tahran inişi, çıkışı olrnıyan ve adeta Demanend dağı 
kırışıksız, dümdüz kağıda benziyen bir bil alışkanlığı ve ka'biliyeti ile alelade, 
şehirdir. K~bak~ı seyrettiğiniz Tal1- iptidai 1bir aletle o kadar güzel şeyler 
r an düz damları, beyaz binaları, birbi - vücuda getirir ki bunun nasıl olup ta 
rine kaynaşın~, müvazi caddeleri ve meydana geldiğine şaşarsınız. L akin 
d.ışarlara doğru kayan yer yer yeşil • parası bol, zevki kıt patronlar, sırf a
likleri ile şirindir. Onda ne Bağdadın la frangalık olsun diye frengin o kaba 
fazla cami, hu.şu kokan havasını, ne de mimari tarzına kapılarak İran ustası • 
Parisin tefessüh etmiş cişinuş:. alem - nın o ince san'atını, Franko, Greko, 
lerinin sızıntılarını bulamazsınız. Tah· Rönesans methaller yaptırmakla kör · 
ran fazla kozmopolitliğine, isyankar letmeğe çalışffil§lardır. Bu tehlikeyi 
harici şekillerine rağmen bütün karak· vaktinde sezen hükumet, Tahranın yaz· 
terlerini muhafaza eden V€ bunu yer lığı sayılan Şimran civarında en iyi ve 
y er belirten tam bir İranlı şehirdir. tabii İran stilinde ev yaptıranlara mü · * kafat vadetti. Ve hükUmeti:ı yaptırdı· 
Tahranda günden güne arcan bir yapı ğı o muazzam harbiye nezareti, maarif 
faaliyeti var. Hangi köşesine döns~niz: müzesi, polis müdüriyeti, subaylar klü. 
şehir hariçlerine doğru uzansanız. kum bü binaları da tama.mile İran stilinde
yüklü e.şeklerin kendilerine has yü - dir ve hepsi de bir mıntakayc;, toplan -
rüyüşle çatısı henüz çatılmış b inalara mıştır. Resmini gördüğünüz ve dev · 
doğru ilerlediklerini görürsünüz. Bun- letin resmi bankası sayılabilecek olan, 
dan ötürü de şehir çok tozludur. Bu · cBank Milli İran• ile inşası devam e · 
nunla beraber, Tahrana cMusub gibi den opera binası da halis muhlis yer -
pis ..şehir damgasını vuramayız. Ve el- lidir. 
bette ki onda Berlinin, Stokholınün * 
ideal temizliğini de bulamayız. Otelinizin kapısından çıkarken önü· 

Tahran artık caddeye çıkıyor. Bu nüzde tazim dolu bir e.Ja ile eğilen sır
sözle artık binaların yüksek duvarlar rna üniformalı kapıcının çağırdığı Do
a.rkasında saklanmadığını, duvarlarır... roşkeye binelim. Doroşke de ne midir?. 
a lçak yapıldığını ve evlerin daha ziya- Taksi makinesi olnııyan, aı.lı taksi fay· 
de apartırnan şeklini aldığını söylemek tonları, burada ve bütün İran şehirle· 
istiyorum. Filhakika eski İran mima · rinde, şehir haricine çıkmadığınız tak· 
r isinde, yüksek duvarlar arkasın .. giz- tirde bu faytonlardan birine bindiniz 
lenrnifi binalar inşa edilirdi. mi, gideceğiniz yeri söy !ersiniz ve a · 

Cümle kapısından gfrilincc, munta - rabacı da 2 Rial ( 16 kuruş) mukabilin
zam tarhlı ve ortasında geniş havuzlu de sizi oraya götürür. Binaenaleyh 
bir bahçeden geçer ve Enderun · Birun' pazarlık yoktur. Bu faytonlara Doroş· 
(selarn.Iık · haremlik) kısımlarına ay - ke diyorlar .. 
rılan, benim gibi kısa boyluları olduk- Bakınız bu geçtiğimiz caddenin ismi 
ça üzen, yüksek basamak~ı merdiven - Lalezardır. On sene evvel burası bir 
lerden çıkar, geniş methalli avluya ve- çamur mezbelesi idi. Şimdi ise mun -
ya dehlize girer ve cinsiyetinize gfüe tazam asfalt döşelidir ve şehrin en 
ya «enderun» ve yahut ta cbirun» ava· meşhur hiyabanıdır. İstanbulun cBey. 
rırdınız. Bu sade, taş binaların içinde oğlu• sudur. Bu caddenin bır ucu ta 
hakikaten ne hazineler saklı idi. En pazar ckapalı çarşı• ya kadar dayanır .. 
mutena, en güz~l, eski, kadifeleşmiı Öbür ucuna da muhtelif hiyabanların 
Buhara, Keşan, Isfahan halııarını oda· merkez noktasıdır. İki taraftaki dük · 
lara serilmiş görür, binbir türlü nakıs. kanlara dikkat ediyor m:ısunuz. Ekse· 
larla işlenmiş tavanlarından sarka~ risi müslüman ismi değil mi?. Aldan· 
billur avizelerin üzerinde parlıyan re· .mayınız okuyucularım. Bu hiyabandaki 
s imler, duvarlarında asılı minyatürler ekser mağaz: .• arın sahibi, dünyanın 
gözlerinizi okşar, şöminen:n ve yahut her bir tarafında dörtay3k üstü düşen 
piyano, ctar:» ın üzerine ıöyle kay:ıisız·: Beni İsrail ahfadmdandır. Ve isimleri· 
ca atılmış gibi duran Lahut şalları, Rest · ni de iktisat siyaseti mucibince fars -
~lemeleri size haz verir, ge'ie en nadi· laştırmış, islamlaştırmışinrdır. Dik· 
de seccadelerle örtülü sedirler, divan· kat edilecek bir nokta daha ... Dükkan 
lar hemen oraya uzanıverdirecek ko. ~ levhalarının afışler•.ıue biç fransızca 
dar sizleri çekerdi. \Teya diğ~r bir dil ile yazı yok .. Nasıl 
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, 1 Tayyarecilik Bahisleri. ! 
Rus tayyareciliği Avrupayı 
niçin bu kadar korkutuyor? 

Sovyet fabrikaları senede şimdilik 12000 tayyare gövdesi ile 4000 motörlü tayyare 
yapmaktadırlar ve Sovyet Rusya tayyare hücumlarından hemen tamamHe masun 

olan yegane Avrupa memleketidir 

Rusların, hariçten hiç tayyare al • 
maksızın, böyle Avrupa devletlerinin 
hepsinden, hatta Aınerikadan da fazla 
tayyareye sa!hip olması, ancak Rusya • 
da tayyarecilik sanayiinin bir han\lede 
fevkalade kuvvetli olarak tesis edil ~ 
miş olması sayesindedir. 

Tayyarecilik sanayiinin tesisi ilk 
beş senelik plana dahildi. Bu planın 
tayyarecilik programı tamamen tatbik 
edilmiş ve ikinci plan devresinde, yan: 
1933-1937 devresinde bu tatbikat aza
mı tekemmül derecesine vardmlıwt • 
tır. 

Rus tayyarecilik inşaatı (Guap) tes
miye edilen umumi bir merkeze tabi· 
dir. Bu merkezin umumi müdürü 
(Kaganoviç) tir, ki lbugünkii Rus nak· 
liyat nazırının biraderidir. Bu zatın bir 
de müşaviri fennisi vardır. İsmi profe
sör (Toupolev)dir. Profesör {Toupo · 
lev) çok muktedir ve meşhur bir mü. 
hendis olup Rus tayyarecll'.ğinin adeta 
müessisi ve mucidi adde1Umekte ve 
iktidarı fennisi bütün dünya tayyare· 
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cilik muhitlerinde maruf bulunmak • Sovyet tayyarelerinden paratütlerle düşman gerisine kuvvet indirmek 
tadır. .. . . . . . için yapılan tecrübeler 

C?,uap) mudırıyetının !.~ares~ altın?a Hava mukavemeti tecrübe müesse - ı tayyare mühendis mektepierinde mo • 
bugun IO adet t~Öyare .~vdes~. f.~b~k~ sesi ta 1918 de tesis edilmiş olup başı· tör mühendisi yetiştirilmesi için pell 
kas~ vardır, bu . fa~rikamn uçuk na çok muktedir fen adamiarı geçtiği çok fedakarlıklar yapmaktadır. 
sayı ~arktad.ır~ vazife.sı Japonyaya ar- cihetle, Amerika, Almanya ve İngilte- Rus tayyareciliğinin kıymetin~ umumi 
şı mudaf~a . ıçın . te~kıl e~tlen tayyare redeki tecrübe müesseseleri derecesin· bir nazar 
kuvvctlennı yetıştırmektır d '"h t· h · d" Rus t ·ı· ~.. · b lı k . · e şo re ı aız ır. ayyarecı ıgının aş ca ıyme· 

Moskova cıvarında olan (Fili) is - (Tsiam) isminde motör tecrübe mü- tini arttıran sebep, bir tek elden, ve 
mindcki fabrika en son sistem gövde • essesesi de fevkalade mükemmel ahit fakat bilgili bir elden idare edilmesi • 
!erden günde şimdilik bir tane ima~ et· ve vesait ile mücehhez olup (Viam) dir. Saniyen Rus idaresinin tamamile 
mektedir. Bundan başka gene Mosko · müessesesi de henüz yeni kurulmuş • (otoriter) bir idare olması, tayyarecili .. 
vadakfi ( 1) numaralı fabrika ile (Gor - tur. ğin terakkisinde amil olmaktadır. Bu 
ki) fabrikasından her biri günde ( 5·6) Bundan başka Rusların (hava kuv · hususta yapılacak masraflar, edilecek 
tayyare imal etmektedirler. vetleri harp akademisi), (hava kuv • fedakarlıklar hiç bir kanuna tab: de • 

Aksayi Şarktaki üç fabrikanın ima • vetleri tecrübe merkezi), (Rybınsk), ğildir, diğer memleketlerde bu işler 
latı hariç olmak üzere, bugün dahil - (Leningrad) ve (Moscou) hava mühen bir bütçeye tabidir, bütçe meclıslerclen 
deki yedi fabrika tek satıhlı, çift satıh· dis meektepleri vardır, ki bütün bu geçer, bir çok münakaşalaı· olur, bu da 
lı olmak üzere senede ( 4ooo) tayyare müesseselerde tediizat ve tedrisat iti· tabii işin vahdetini bozduğu gibi uza~ 
imal edebilmektedrler. Bu adetlere barile en son tekemrnülata mazhardır- masına da sebebiyet verir. Rusyada bu 
mektep, talim tayyareleri dahü değil - !ar. mahzurlar ~'oktur. (Stalin) emretti mi, 
dir. Rusların bugün tayyare in,şasında, bütçe dahilinde ve haricinde istenildiği 

Motör fabrikaları k d yeni tayyare sistemi bulmakta şöhret a ar para sarfedilir. 
Motör fabrikalarına gelince bunlar kazanmış üç mühendisleri varci.ır. Bun· Sonra Rusyada gene tayyareciliğin 

dört tanedir. Her bir fabrika bir sis · lar ((Toupolev), (Grigorovilch) ve bir elden idaresi sayesinrle halk ve 
tem motör imal etmektedir. Bu fahri- (Poutilov) dur. gençlik arasında hakikaten büvük bir 
kaların hemen hepsi mevaddı iptid.ıı· Bu sonuncusu bilhassa baştan başa tayyare (iman Mystique) ve h~vesi u~ 
yesi bol olan yerlerde inşa ediimiştir, o Ç€likten tayyare iınali usuiünü tatbik yanmıştır. Böyle 170 milvon nüfuslu 
cihetle imalat hususunda Avrupa dev· etmekle tearuf etmiştir. bir memlekette bu ·iman bUtün halk ta-
letlerinin hiç birinin mazhar olamadı- Bu üç mühendisin mütemadi mesai- bakasına telkin edilecek: olursa ordu ve 
ğı büyük kolaylıklara maliktirler. si sayesinde Rusyada bilha:;sa tayyaı·c memleket için ne tükenmek bilmiyen 

Bu fabrikalar şimdilik hariçten pldn gövdesi imalatı garbın her hı:ıngı bir bir tayyare efradı hazinesi elde edi• 
ve ·imtiyazları satın alınını~ olan mo · büyük memleketinin imalatı derece . leceğini tahmin güç değildir. Hatta dl-. 
törleri yapmaktadırlar. sindedir, hatta gövdelerin sağlam oldu· ğer milletler için Rus tayareciliğınin er. 

Bu motörler meşhur (Hispano • Sui· ğu kadar sade imali cihetine çok ehem- korkunç tarafı budur. 
za), (Gnome Rhone) ve (Wright Gye· miyet verilmesi sayesind.~, bu gövde • Rus tayya"teciliğinin inkişafını temin 
lone) markalarıdır. Fabrikalarır. bir lerin (seri) halinde imali çok kolaylaş- eden üçüncü bir amil de memleketin 
senelik imalatı şimdilik ( 1 O) ila ( l 2) mıştır ve ondan dolayıdı:-, Jö Rusyada coğrafi vaziyetidir. Arazisi gayet vasi 
bin arasındadır. İleride bu adedin iki şimdilik senede ( 12,000) tayyare göv- olan Rusya düşman tayyare tecavüz • 
misline ibiağı mümkün addedilmekte- desi imali kabil olmaktadır. Ba~ka hiç }erinden hemen tamamilc masun olan 
dir. bir memleket, hatta ne Amerika, ne yegane Avrupa .memleketidir. Tayyara 

Tayyarelerin pervane, köstekler İngiltere, bir senede 'bu kada::- tayyaıe fabrikaları, müesseseleri de bu coğraf· 
(frein), radyo aletleri ve karbüratörler imal edebilecek fabrikalara malik de . ya vaziyetinden b1listtfade düsmanın 
gibi ikinci derecedeki kısımlar da hep ğildir. kolay kolay yetişemiyeceği yerl~rde ve 
ayrı ayrı ihtisas fabrikalarında yapıl • Motör meselesi yekdiğerinden uzak olarak vücuda ge. 
maktadır. • Motör meşelesine gelince, nuslar bu tirilmiştir. Şu halde Avrupada Rus tav-

Bu fabrikaların hepsinde henuz a- hususta gövde imali kadar iıeri!emeği yare:iliği, yegane emniyet altında ç;
melenin çalışma ve ustaltk kabiliyeti temin edememişlerdir. Bu da tabiidir. lışabılen tayyarecilik addolunabiliı. 
.bir değildir, o cihetle ayrı ayrı fabri· Nihayet motör bir tayyarenin canıdır Netice 
kalardan çıkan tayyarelerin kıymeti ve imalatındaki naziklik itibarile de Yukarıdan beri hülasaten verdiğimiz 
arasında fark vardır. Fakat (Stalin) in ancak (teknik) kuvveti çoi< ilerlemiş mahimat ve izahatın, Rus tayyaıecili • 
demir idaresi; ameleyi çok şiddetli ve memleketlerde hakkile yaptl<ıbilir. ğinin bugünkü vaziyeti ve kuvveti 
nefes aldırmıyan bir disiplin ile çalış · Rusların şimdilik bir çok tecrübeden hakkında okuyucularımızda kafı bir 
tırdığından az zaman içinde bu fab- son kendi eseri icatları olan bir (M. 34) fikir husulüne medar olmuş buluna • 
rikaların imalatı çok tekemmül etmis motörleri vardır. Bu motör sağlam oi. cağını ümit ederiz. 
olacaktır. , makla beraber ağırdır ve büyük ha - Görülüyor ki Rus tayyareciliği ha .. 

Şimdiki evleri ise frengin kötü zevk· mı olur, diyeceksiniz'?.. Belediyenin 
l i mobilyeleri istila etmiş. Halıs İsfa - bir kararı, bi.itün o frenkçe süslü lev -
h an işi işlemeli gümüş te9siler içind·~ haları bir günde ~ade farsça yapıver · 
getirtilen gene gümüş işlemeli zarfl2rl3 miş .. Cidden takdir edilecek bir karar .. 
içtiğiniz nefis çayınızın tabağm? sözde Mesela Almanyada, almancadan ba!Ska 
kübik, yamrı, yumru bir masanm üze- afi~ler görülür mü ve lüzum da var mı 
r ine koyuyor, içiniz şöyle pufla bir se· sanki? .. 
dire uzanmak istediği halde gene sö- Lalezar caddesi sabahın saat doku -
züm ona kübik adı verilen ne tarafına zundan öğleye kadar, süsüne düşkün 
oturacağınızı şaşırdığınız Ve adeta Hit- (hele çarşaflar kalktıktan sonra bu 
lerin gamalı haçının bir bacağma ben· dü~künlüğü bir kat daha e.rtan) İran 
ziyen koltuğa vücudunuzun küçücük kadınının uğrağıdır. En pahalı kumaş· 

Tetkik ve tecrübe enstitiileri cimdedir. Bunu yeniden bir çok tec . kikaten çok inkişaf etmiştir ve önii • 
Bu fabrikalardan başka (Guap) mer- rübelerle ıslah ettikten son1·a kuvveti- müzdeki senelerde de çok inkışaf e • 

kezi üç tane büyük tetkik v~ tecrübe ni son zamanlarda 1250 beygire çıkar· decektir. Bu itibarla bu tayyarecilik
müessesesi vücuda getirm:ştir. Bun · mak kabil olmuştur. ten bütün dünya şimdiden endişeye 
ların biri (Tsagui) hava mukavemeti Bundan başka motörler ıse, hep pl5n düşmekte haklıdır. Hatta Almanlnn 
tecrübeleri müeSS€sesidir, diğeri ise Ve' imtiyazları hariçten alman motör- bile yalnız Rusların ta:n·a reciliktek. bu 
(Tsiarn) motör imal ve tecrübe mües - !erdir ve Rus fabrikaları ancak bıt terakkileri düsündürn~.:ktcdir. Cünkü 
sesesıdır, üçüncüsü (Viam) tayyare le· Fransız ve Amerika motörlerini imal bu terakki, ş~diye kadar takıp· eti lgi 
vazimi tecrübe müessesesidir. edebilmektedirler. seyirde ibir kaç sene daha devam eder-

i Maamafih (Stalin) motör planı çiz • se Rusyayı istila emellerinden hatta Al 
(*) kinci yazı 23 Mart tarihli mek hususunda da harice haraçgiiza: man ordusunun bile vaz geçmesi la • 

~------~----..-u~ 
bir parçasını. iliştirebiliyorsunm:. lar, ayakkabılar, şapkalar b1ırada satı· 

~---~""'..-.'.a.+bA _ T,,..I"\,_ . .... + .... ,.. .. -. ~ -- '- 1~-- 'I~ _ .. _ . 



Jimnastik ve vücud güzelliQi 
Vücudünüzün arkadan bakarken ince görünmesi için 

muilaka şu hareketleri yapmanız lazımdır. 

1 

dunuzu öne doğru eğiniz. (Kollannızla 
beraber). 

İkinci hareket: Bu hareket kalçala • 
rın güzelleşmesi içindir. 

İlk vaziyet: Ayak parmaklarınızın 
ucuna basınız. Dizlerinizi hafifçe bü -
künüz. Ellerinizi yanlarımza koyunuz. 

a - Belinizin alt tarafını d1şarı doğ
ru çıkarıp, dizlerinizi lhiraz daha bü -
künüz. lb - Belinizi düzeltip, bacak -
larınızın bükülü olduğu halde arkaya 
doğru eğiliniz. Vücudunuzun başınız • 
dan dizlerinize kadar olan kısmı eğri 
bir çizgi teşkil etmelidir. 

3 üncü hareket: Yere oturunuz. Diz
lerinizi bükünüz. Ellerinizle topukla .. 
rınızı tutunuz. 

SO'N 

manto 

Sayfa 9 

ingilterede lik maçlan 
Oyunlar en hararetli 

bir safhaya girdi 
Sanderland şaınpiyon olmak ümidini kaybetti, Arsenal 
da kendisinden beklenen mevcudiyeti gösteren1iyor 
İngiltere lik maçlarının otuz altıncı de bitmiş ikinci devrede takımlar bi 

h f • a tası. oyunları sona yaklaşan maçlar rer sayı yapmışlardır. 
dolayısıle oldukca hararetli geçmiştir. 

G :ireş teşvik müsaba~a:ar1 
Lik şampiyonu Sanderland :~3.000 

kişi önünde, Stoke City takımına 5-3 
mağlub olmuştur. Türk spor kuı umu Güreş fedcrasyo• 

ilk d · 3 o ı b b nu Avrupa şampiyonasına h .r1rlıl< mak cvreyı · mağ u itiren San· 
d 1 d k sadiylee büyiık bır teşv ik mü::ıabakası 

er an i inci dcrcede 3 sayı yapmış, hazırlamaktadır. 
iki gol yemiştir. Likte en başta bulu - ı O ve 1 1 Nisanda başlayacak olan 
na~ Arsenal takımından sekiz puvan bu müsabakalar bütün kategoriler Ü· 

gerıde bulunan Sanderland bu seneki zerinde yapılacaktır. Müsabakalar Ga· 
lik şampiyonluğu yarışından artık ta· ,latasaray kliibü salonunda icra edile ~ 
mamile uzak kalmıştır. cektir. 

Anenal 
1 

Midel.bro 

1 

40.000 kişi önünde yapılan maçın ilk 
devresi sıfır sıfıra geçtiği zaman bütün 
gözler ikinci devre Arsenal'in bir tek 
sayısını beklemiştir. 

Bursa - lnegöl maçı 
lnegöl (Hususi) - Bursa Duraspoı 

futbolcuları ile Yenidoğan futbolcu • 
lan arasında yapılan maç bir, bire be• 
raberlikle net icelenmiştir. Yenidoğan• 
lılar Bursalı m isafirlerine bir kuzu zi• 
yafeti çekmişlerdir. 

Manisa sporcular1 Sipil dagmda 
Sağ iç Bovden oyunun ortalarında 

Arsenal'in yegane sayısını yapmış, 
pek kısa bir zaman sonra Midelsbro da 
bir sayı yaparak oyunu beraberliğe 
sürüklemiştir. 

Manisa (Hususi) - Dağ sporlari 
klübü azası Sipil dağına bir gezinti 
yapmışlardır. Dağda Eti, Frikya dev • 

Midelsbro takımı Arsenal'den üç r inden kalma tarihi eserler tetkik edil· 
puvan geride ve likte üçüncü vaziyet· miş ve spor gezintileri yapılmıştır. 

a - Sol 'bacağınızı öne uzatıp sol ta- tc<lir. 

Birinci hareket: Sol dizinizi hafifçe rafmızı yerden hafifçe kaldırınız. Sağ Mancater uty Bolton w. Ankarada yüksek mektepler 
kıvırarak ayakta durunuz. a - Bu v._a- diziniz yere değinciye kadar sağa doğ- , VOieyboi turnuvası 

v ü.mk"n oldugu ru eğiliniz. b - Sonra bu hareketı sola 2 2 
ziyette sağ ayagınızı m u . . . L'k 

1 
d . . . , Ankara, 30 (Hususi) - Bugün, "·iik, kadar arkaya dognıv uzatıp ellerınızı doğru tekrarlayınız. Sağ bacağınızı yu- 1 maç arın a en y tt J 

karı ve öne uzaıtınız. G . 1 . buf · k la l 1 ı vazıye e 0 
- sek mektepler turnuvası voleybol maçı, arka tarafta !beliniz.in biraz aşağısına eruş rever erı, and ol rı var, an takımlar arasında bulunan Manca- · . . . . 

dayayını.,. b _sağ ayajınızı arkadan ö --···----........ --........ - ... - .. --....... Belindeki kenıer siyah süettendir t J'kt d ._ . ) nndan sıyasal bılgıler okulu ve zır:ıat .., · er ı e on OJ[uzuncu vazıyette o an 
ne doğru mümkün olduğu kadar ~zatı- Lekecı·ıı•k Düğmeler de siyahtır. Siyah eldiven, Bolton W. takımlie yaptığı bu maçta enstitüsü arasında karşılaşma yapıldı 
nız. Ellerinizi yukan kaldırıp vucu • siyah çanta, siyah dekolte ayakkabı - çok güzel oynamıf olmaaın .. ve iki Jcuvve!li rakip çok heyecanla --··- ····--·-···----·-ı Bu serlevha altında •azetenıizde larla çok hoş ıbir takımdır. Eşarp ta si· he be kal t a ragmen çarpı.ştılar, ndticeyi ürüncü sette S,j .. 

1 
"' Şa k · kum ra re mıf ır. >-yü"" güzelllgv i çıkan yazılann ikincisi yarnıki mas yahtır. P a aynı aşın parçasın- yasal Bilgiler okulu kazandı. 

• • hamızdadır. Bu faydalı yazıları oku dan yapılmıştır. Düz ve yüksektir. Sa. 40.000 kişinin bulunduğu bu maçan 
Yüzünüzün vaktinden yan herkes, ıekelerin ne surette t~ de kıyafetıeri seven genç bayanıarın ilk devreıi t-ı bitmiı. ikinci devrede Ankara bisiklet ajam istifa etti 

mizlenmesi lizım geldiğini öğren • zevkini oqıyaıbilir. Kalçaların üstün • takımlar birer aayı daha yaparak bera· . 
evvel buruşmam&SlDID ıni• olacaktır. deki yarma cepler modele daha ziyade be kal l d ' Ankara, 30 (Hususı) - Haber aldı• ..., re mış ar ır. v .. A k .. 

Çareıen• gençlik vermektedir. M t "k' 1_ __ • ,gıma gore n ara bölgesi bisiklet aja· ---"""::."'===-=-·--------..,._..:::.....;. _______ -===----- ancs er ı ı oyun no1UN1n vazıyet - . . . ~ . .. 
Yüzdeki çizgilerin ııdıtelif sebeple- Son moda b. k Ih. . le olduğu ~alde Arsenal'den dört pu- .n.ı ışlerının fazl~~ıgını ıleri surerek va 

ri vardır. Fazla yorgunluk, uykusuz - 1r a Ş8ID e JSeSI van geride bulunmaktadır. Noksan zıfeden affını bolge başkanından rica 
luk mideyi yorma, fena havada y~şa - maçları kazandığı takdirde Araenal ile etmiş ve istifası kabul glunmuştur. 

' ı· Tabıı en nıa 'bunların lbaşın<la ge ır. aynı puvanda olacaktır. 
' il sakın -iyi çare !bunlardan tamam c b 

nıaktır. Fak.at t>ugürikii hayat unu 
hemen hemen imkfu'ısIZ bir hale koy • 
rnnci Cild. ·bu fena düşmanların • 

'""i.ur. ın k uhak· 
dan er geç birine yakalanma m. 
kaktır. i~te o.zaman ~ kol.~~ ~ır ~ : 
sulle, kay'bettiğiniz ci1t tazelıgını telafı 
edebilirsiniz. v kitlere 

Midenizi yordugunuz, geç val bol 
ldıv ı gece er kadar uykusuz ka gını . .. 

bol taze meyva yeyiniz. Ertesı gun taze 

bir cilıtle uyanırsınız. b. de az 
Cildin buruşmasının bir seb~- ı 

zamanda çok zayıflamaktı~. E?er za -
ıflamak medburiyeünde ısenıl bunu 

Y '"mk"' ~ıduguv kadar ağırlaştırınız. mu un • _ " 
Y k ıfla.maktan kazandıgınız gu-

o sa zay v. ··d ·ş o 
zelliği cildinizin tazeliğile 0 emı -

lursunuz. b'lh sa .. nd fazla ışıkta - ı as Luzumu an 
kuvvetli bir güneş altında - okuyu~ 

ak ta cildin çizgilenrnesme yol a 
yazm ··t 
çar. Çünkü bu kU'Vve~li. ış_ıkt~!1 ~~. e: 

. olan gözler gayn ihtıyaı ı buzu 
essl .. ırGö'zleri küçültmek için bütün et • 
ur. f k . 
rafındaki deri de büzüşür ve u ~ · ~ız-
giler olur. Sonra zamanla bı: çızgüer 
yerleşir ve derinleşir. . 

Yüzünüzü sık .sık sabunlamak t~ çız
giler yapar. Çünkü bu suretle yagı a -
lınan cilt kurur. Elastikiyetin: kaybe -
der. Elfıst-ikiyeti azalınca tabıatile de· 
ri buruşur. Bilhassa kireçlı sular. yüzü 
dehşetli boı.ar. Böyle bir suyu f !ltre -
den geçirmeden kullanmamal~dır. Hat
ta bazı ciltler su ve sabuna hıç dayan
maz. Bunu kendiniz deneyere!" anlı • 
yabilirsiniz. Deriniz sudan ve sabun • 
dan müteessir oluyor, yani k~n:ulaşı -
vorsa yüzünüzü temizlemek .. ı~~n su, 
~abun yerine bir (tuvalet sulu) kul-

lanmalısınız.. 

Sire dantelden akŞarn elbisesi. Ceket erkek elbisesi !biçimindedir. Bu se
ne akşam elbiselerinde bu biçfmler çok modadır. 

Aaton Villa 
4 

Blacbbum R. 
3 

25.000 ki•i önünde yapılan bu maç 
ba;tan sona kadar iki taraf için de he
yecanlı olmuştur. 

ilk devre 3-2 Aston Villanın lehin -

Ankarada Milli küme maçları 
Ankara, 30 (Hususi) - Bu hafta mil 

U küme maçlarının üçüncü haftasıdır, 
İzmirin Doğanspor takımı buraya geliı 
cumartesi günü Gençlerbirliğı, pazaı 

günü de Ankaragücü ile karsılac;acak· . .. 
tır. 

Kıymetli atletimiz Nailinin 
muvaffakıyetleri Amerikadaki 

( x ) işaretli zat Naili Mor andır. 
Yedi aytfan beri Amerikada beden 

terbiyesi tahsilinde bulunan Galatasa
ray atletlerinden disk atıcı Nailı Mo -
ran Şikagoda bulunduğu Oniversited~ 
sporun her şubesinde büyük muvaffa
kıyet göstermeğe baş~ışhr. 

Değerli atlet Naili Vater Polo takı""'
larmda yer aldığı gibı son zamanlar <.. 
Amerikan futbol takımlarında da oyna 
mağa başlamıştır. 

Naili tahsilini haziranda bitirecek -
tir. 
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1 Nisan 
SON POST.( Sayfa 11 

lnhisa~lar idaresinde bir tetkik: 

Son günlerin hadiseleri münasebetile 

umumi Harp 
DEDiKODU 1 

Janet Makdonald 
geliyor 

· İçki sofralarında şarap 
rakının yerini alıyor 

1 

Gazete idarehanelerinde 11asıl patlatdır? 

Alakadarlar: " Fakat şarap içmenin de kendine mahsuı 
bir ilmi vardır ,, diyorlar 

Yaşlı erkekler arasında: 
- İstanbula J an.et Makdonald ismin

de biri gclecekmiş. 
- Bilirim. Eskiden J an eti yoktu. 

Makdonalddı. Siyaset adamıdır. Ja • 
netini sonradan almış. 

* Yaşlı kadınlar arasında: 
- Ayol haberin var mı, Janet Mak • 

donald adlı sinema kansı İstanbula 
geleookm~. 

- Benim gençliğimde olsaydı .. Ce • 
saret edip te gelemezdi. Yanyana dur:
saydık, ben onu gölgede bıraklrdım. 

* Orta yaşlı erkekler arasında: 
Janet Makdonald gelecekmiş .. 
- Aman kanın duymasın. beni bu İnhisar idaresinin Tekirdağında tesis ettiği asri kav 

Şimdı bir çok akşamcılaı:, birbirle -ı mıyacakhr. günlerde eYden dışarı çıkarmaz. 

* • rine; . Bundan anlaşılır ki içtikleri içkileri 
Orta yaşlı kadınlar arasında: -. Şurada ikı kadeh mı afahm! de- kötü bulanlara muhatap olanlar, bu 
- Aman komşu hani Şu bir kere Mo- m.yorlar : noktaları nazarı iti.bara almadan hü -

ris Şövalyeyle oynıyan sesi güzel kız Şimdi bir çok keyif ehı leri cköşei kü.rn verirlerse mutlaka yanılırlar. 
yok mu? Adı neydi? Şey; Janet Mak • meyhane> ye yerleşince garsona bir Çünkü az evvel de söylediğim gibi 
donald, o İstanbula gelecekmiş.. duble rakı ısmarlamıyorlar. Ve şimdi ağız hlç bir zaman bir kimyahlme va .. 

Vak'a bir gazete idarehanesinde ge·ı İtalya, Almanya, Frans~, .Japonya, - Gelsin, gel.sin de göreyinl de sa - ibir Ç<>k cmey» sofralarında ak renkli zifesini göremez. Sonra unutmayın ki 
,er.. Sovyet Rusya, Amerika. Ingiltere bir· çını başını yolayını. O sinemada oyna· •iibıhayab tahtı •liinl> renkli şaraba bizde bir çok kimseler, şarap içmesinİ 
Neşriyat müdürü sinirli sinirli do • birlerine ilanı harp ettiler. dığı zaman kocam tam üç gece eve gel- terkediyor. bilmiyorlar. 

laşır: ~aha altına 48 puntuyla 3 satır: meıniş, onu seyre gitmişti. Yani a~amcılarımız; ehli keyifleri- Güldüm: 
- Ajans telgrafları geldi mi? Jspanya tamamile çiğnenmiş bir va· * miz cBekri Mustafa• lıktan, cÖmcr - Bunu öğrenmek için de mektebe 
_ Gi?ldi. ziyetteclir. Fransa şimdiden mağlup Yeni evli erkek karısına söyledi: Hayyam• lığa yükseliyorlar. gitmek mi lazım? 
_ Ne var, ne yok? sayılabilir. Bitlerin orduları Parise - Karıcığım, balayı seyahatine çık· Dün inhi'Sarların salahiyettar bir a· - Hayır ... O kadar değil. Bizim, dai-
- Hiç iskandinavyada bir tav~an doğru ilerliyorlar. madığunız için hiç üzülme. Bal ayını mirile başka bir mevzuda konuşurken. ma tekrarladığımız tavsiyelere bir neb. 

wnılmuş. Cebelüttarıkta... - Aman üstat ne-yapıyorsun? İstanbulda geçirmek modaların en ye· bu hayırlı değişikliği hatırladun ve ze dikkat etmek kafi. .. 
- Mesele mühim, Cebclüttarıkta ne - Hiç gazeteyi hazırladun. nisidir. Bak Janet Makdonald bile bal düşündüklerimi söyledikten sonra -om: - Nedir o tavsiyeler? 

olmuş? - Bu havadislerin hiç bıri doğru ayi seyahatinde İstanbula uğruyor. - Acaba neden? dedım ... Rakıların - Gayet basit: Hangi .şarapların oo 
- Bir kadın ikiz çocuk doğurmuş. değil Yarın ne deriz? * bozulmasından mı? Pahalı olmasından zaman ve nasıl içileceklerini öğren ,. 
- Ben de Cebelüttarık denince bir - Bundan kolay bir ~ey mi var.. Genç kızlar arasında: mı? Yoksa şarabın düzelmesınden nıi? mek!.. 

şey zannetmiştim. İspanyadan bir ha· Dünkü sayımızda bir nisan yapmıştık, _ Janet Makdonaldın resmini ay _ UcuzlamaSJndan mı? - Bunu öğrenmenin yolu? 
ber yok mu? deriz.. nanın yanına koydum; aynanın karşı _ Muhatabım, mütemadiyen meşgul - Biz, ~arap alanlarat birer tane 

- Var. Gazete makineye verilir. Biraz son· sına geçtim. Yüzümü onun yuzune bu1unduğu lm mevzuda konuşmı) a matbu tarife verdiriyoruz. Bunu og • 
- Bombardımanlar devam ediyor ra gazeteyi koluna alan müvezzi 50 • benzetmek için tam üç saat makyaj başlamak için çok düşünmedi: renmek için o tarifeleri okumak kafi_, 

mu? kaklarda bağırır: yaptım. - Rakılar ne pahalıdır, ne de bo • Kulağımıza gelen bazı .şikayetlerden 
- Bilakıs durmuş. - Umumi harp ilan edildi, yazıyor.. _ Bari benzedi mi? zulmuştur. Biliıkis piyasadakı inhisar öğreniyoruz ki bir çok kimsele.r o ha-
- İtalyanın vaziyeti? Sokakta müvezzün sesim duyruılar _Benzemez olur mu bizim hizmet· ..rakıları iyi bir fiatla satılmakta bulu· sit izahatı bile okumak zahmetinden 
- İtalyanın vaziyeti ayni. gülümserler~ ç~ bile g-örür görmez. A~an küçük ba· nuyor. N~setlerine de hiç. dıyecek kaçmıyorlar. 
- Yani Avrupayı tehdit etmiyor - Gene kuru sıkı; satış düştü galiba! yan siz tıpkı sinema kadınına benze _ yoktur. Bu 1tı:barla şarap sarf.) atımızın Mesela: Biz bir cmi.Skeb şarabı çı .. 

mu? - Çocuğum buraya geL missiniz, dedi. artmasındaki sebep1eri büsbütün ba~ • karıyoruz. Bir ne\11. tatlı şarap olan 
:-- Vallahi şu an siz hepimizi t.ehdit - Yazıyor. Janet Makdonaldın geldiği gün bu ka noktalarda aramak laztmdır. Şa~p misketin alkol derecesi on altıdır. Bu 

edıyo:sunuz amma, onun öyle bir şey .. w- Dur istemiyorum. Yalnız şunu makyajla sokağa çıkarım. Herkes be- fıat!a.nnın ucuzlatılmış bulunma_sı b11- ıb.tilibır·a.rla biraz sertçe bir likör sayıla 
yaptıgı yok. ogreneylın, bir nisan şakasını sen mi ni görünce Janet Makdonaldı gördük • tabı ılk akla gelen sebep1crdendu·. Bız 

- Böyle gazetecilik mi olur. Havn • yapıy.?_:-;un, yoksa gazete mi yapıyor?. lerini sanacaklar. şarap fiatlarını ı 936 yılının te~rmisa -
clls bunlara mı derler? Onu ogrenmek istiyorum da. * * nisinde indirditk. 

- Ne yapalım üstat uyduracaJ: de- .................. _ ....... ••••.-.-•••••••••• ••• ••••••••••••·---- 1935 yılının teşrinisani ayı zarfın • 
ğiliz ya.. ' daki, şarap satışımız on yedı bin litre 

Radyonun başına geçer. Manzum fantezi iken fiatlann ındirildiği teşrinisani 
- Radyodan ne haber? 936 ayı esnasın<iaki şarap sarfi) alımız 
- Bir şey yok. Uım 60 bin litreyi bulmuştu. Kanunu • 
- Şu İspanyayı aç? evvel 936 sarfiyatı ise 92,000 litredir. 
İspanya açılır, pat küt, pat küt bir ta· - Şarap fiatları ne nisbette indıri\· 

kun sesler gelir.. m"şti? 
- Mükemmel Fevka15.de güzel.. Bu· - Yüzde .!\.-ırk n"sbetinde ... Yani he-

rası Madrid değil mi? Bu sesler de top men hemen yarı 2'arıya ... Hem .şımdi 
sesleri.. eskiden, seyyar eslticilere nihayet yüz 

- Ne münasebet bunlar parazit. paraya satılabilen şarap şişeleıinı bi2' 
- Parazit sensin! - boyuna göre _ on, on beş ve yirmi ku· 
Kapı açılır, idare memuru içeri gi • Aşk uğrunda ruştan geri alıyoruz. 

ter: G Tabiidir ki şa.rap sarfiyatının çoğal • 
- Ne o, gene idareye ait bir iş mi? ece bekçisi masındaki sebepler sade bunlar değil-
- Hayır bayım, dünkü satışı haber dir. Bir ke.re ~·apılan mütemadi pro -

verecektim. pagandalar sayesınde halk şaraba alıc:-

D 
. - - ? Caddede yürüyordum, bird"n ona rastladun. ~ - Ne kadar? uştu mu gene. maiia başlam~ bulunmaktadtr. Bu yüz. 

d d
- t 150 000 Peşine düstüm, hemen y~iriidüm adım ndun.. - Bilakis fırla ı, un am , ~ dendir ki. dereceleri düşük olan hafif 

Görüniişü çok hoştu, boyu biraz uzundu. gazete satılmış. içkiler derecesi yüksek olan kuvvetli 
Vücudu pek mükemmel, hem de pek pek mevzundu. _ ı 50,000 mi? içkilere tercih edilmektedir. 

b k Kıvır kıvır sacları bir gece kadar siyah, 
- Öyle., bugün beş yüz . ine çı ar - Özenmiş, be~nmiş tc ynrat mış onu Allah.. Sonra .şaraplarımız en müşküipesent 

malıyız. Havadis isterim. Öyfo hava • kimseleri bile tatmin edebilecek kadar 
Is 

Beyazdı, giizcJdi, ho~tu sevimli )·di yiizii. 
dis isterim ki şi.şebilsin, harp o un, mükemmeldir. 

il 
Yok denirdi bu ) iızi.ın bir tek olsun pürüzü 

diinya karışsın, yüz binlerce, yok m· · y Daha üç beş sene evvel Avrupadan 
el d 

.. anına gittim; dedim. «Ne o1 ur sunay bir an, 
yonlarca insan harbe girsin, dem ~ un şarap ithal ederken bugün ihracata 
150,000 di öyle mi? Söyliyeceğim siizii dinleyin kuzum bayan!» başlamış bulunuyoruz. l\feselıl, Dani -

Din1edi; dedim om\: nisterim sizi almak;- k b - Evet. mar aya ir hayli şarap sattık. Onlar 
- h Sizinle ümrii~ hep her an beraber kalmak.. i1 ı· · _ Mademki öyledir, bütun mu ar· ı.e. _ıcarı münasebetlerimiz müsaitleş· 

. Dedi: «Bu olur, hen de bekarım; söyleyiniz:• t il d rirlere birer maaş ikramiy~ verm: _ır ırse, aha bir hayli de :satacngyız . 
.Gidip babama hemen, bunu şöyle deyiniz:- ı · idare memuru güler: sveçe ıse şarap ve vermut ihraç et -

l d 
Kızını gördiim, sevdim. Artık benim her gecem;- kl · ı 

- Nasıl da an a ınız. . k me eyız ... 
_Neyi? Hıç göz ırpmadan geçer ti ti sabaha kadar hem.a İçkinin tadı, içenin vaziyetıne göre 

Babam bir fabrilmuın sahibi bulun onu .. » d 
- Bir nisan yaptığımı .. Siz de, mu· cği.şir . • Size §imdi ben tarif edeceğim yolunu.• N 

harrirlere birer maaş ikramiye demek- eşesiz olmak, rahatsız bu1unmak 
le benim yaptığıma karşıltk bir nisan ~ tarif etti yolu; yollandım babasına; u~·kusuz ve yorgun o1ma'k en nefis iç~ 
yapıyorsunuz. Oniimii ilikledim, ben girJi m odasına. kılerden hoşlanmamak için kafi se . 

- t 50,000 gazete satıldı demen bir Dedim: «Bayım kızını sevdi nı, şimdi her gecem; beplerdir. 
nisan mıydı? Hiç göz kırpmadan geçer iil sabaha kadar hem .. • Bunu anlıyabilmek için çok b:ısit bir 

_ Bir nisandı ya! l\f cmnun oldu bahası; dcıli, «Pekala baynn; tecrübeye girişmek kafidir: Neşeli biJ 
_ Vah vah ... Yok,yok, mükemmel «Btıgiin de sir;in gibi birini aramaktayım.• adama ikı kadeh rakt içiriıı, gözlen 

art1k havadise filan lüzum yok. Ga • cl\lademki gece asla uyu~-oınıyorsunuz...- hazla parlıyacaktır. Fakat ayni adamı 
zeteyi hazırlıyorum. En büyük yazıyla cYanndan itibaren fabrikay ya buyrunuz;» bir de neşesiz saatinde yakalayın, gene 
bir manşet koyuyorum. cBir gece bekçisiue benim ihtiyacım var .. • ayni içkiden iki ka8ch daha içirio, ne-

« Umumi Harp Baş' adı:> .sizin gibi birisi bn İ§e iyi yapar.• * * şeli zamanında beğendi&ri içk:yı kötü-
Altına 60 J>Untuyla dört satır yazı: lemek için icat edilmedik kusur bırak . 

Bu şarabın yemeklerden sonra mey. 
va ile içilmeşi lfızımdır. Yani ycmeği
nizı yerken içeceğinizi jçcceksiniz. İç
kiden ve yemekten sonra da neşenizi 
ciil.alamak için. misket şarabından niha· 
yet iki kadeh alaca'ksmız! 

Halbuki bir çok 'kimseler bunu bil .. 
miyorlar. Misket şarabım içki sofra • 
sının ortasına oturtup bardak bardak 
içiyorlar. Ondan sonra da mideleri bo· 
zulunca kabahati bize buluyorlar. 

- En çok sarfcdilen şarap misket 
şarabı mıdtr? 

- Ha~ ır ... Vakıa misket şarabı çok 
sarfedilıniş ve elimizde tükenm ş bu • 
lunuyor. Fakat Türkiyede en .çok içi • 
len ~arap Döınisclt beyaz ~araptır. Vfı· 
kıa bu şaraptan şikılyet edenler de yok 
değil. Fakat bizce kabahat gene müş. 
tekilerde! Çünldi bir şişe şarap alıyor· 
lar. Kapağını açıp iki kadeh içtikten 
sonra dolaba koyuyorlar. Aradan on 
beş gün geçiyor. Gelen misaf~rlere o 
kapağı on beş gün açm kalmış şişeden 
şarap ikram ediyorlar. 
Vakıa şarabın eskisi makbuldür. Fa· 

kat şarabın makbule geçmesi için ha • 
va almadan eskimesi lamndır. Kapağı 
açılmış şişede beklenilen şarabın es • 
kisi makbul deği~ sirke olur. 

Bu it.ıôar1a kapağı açılmış ~işeleri 
günlerce, hatta haftalarca bekletip te 
içenler kabahati bizde değil, kendi!~ 
rinde aramalıdırlar!.. 
Muhatabıma sonuncu bir sual daha 

sordum: 
-İçki satışı Türkiyenin nerelerin • 

de daha yüksektir? 
- İstanbulda, All'karada ve İzmir • 

de ... Fakat bu yükseklik bitt.ab. b'zim 
diğer şehirlerimize nisbetend:r. Yoksa, 
Avrupa memleketlerine nisbelen biz 
çok az içki içiyoruz. 

Mesela Fransada adam başınrı sene· 
de 16 litre içki düşer. Halbuk· bizde, 
bir senede bir adamın hisc:esiıw düŞen 
içkinin miktarı 0,026 Htrcdir. Yan. biz 
l<'inlandiyadan sonra dünvanm en az 
içki içen milletiyiz!.. · 

Naci Sadullah 
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Beğendiğiniz kadm ve erkek tipi eri nedir?, 

Genel ithalat rejimi 
nasıl genişletilecek? 

Türkofis Başkanı Bürhan Zihni mevcut Ki. A. ve M. 
- 61 -

'•Tanrı kadım yuva kurmak . . 
ıçın yarattı,, 

Bence bir kadın 

Her cevap yollıyan 
okuyucuya hediye 
verilecek, neticede 

en güzel cevap 
sahibi 50, ikinci 25, 

üçüncü 10 lira 
mükafat alacaklar 

erkek kardeşlerime şıı tavsiyede bulu
nacağını: Hayat arkadaşınızın hemırk 
olmasına biilıassa dikkat ediniz. 

Samsun Hanra Güvercinlik köyü 
Nazmi Demiralp 

-65 -

Kumral o!mıyan kadmla başım 
hoş değildir! 

listelerinin tasfiye edileceğini söylüyor 
İktısat Vekaleti Türkofis Başkanı Bürhar. 

Zihni dün Türkofise gelerek meşgul olmuş
tur. Muhtelif meseleler etrafında müdür 
Suphi Ziyadan izahat almış, müteakıben ora 
da bulunan ihracatçıların toplantısına işti
rak etmiştir. Genel ithalat rejiminin serbes
tlsi ve Almanya ile aramızdaki ticaret an-
laşması etrafında kendisi ile görüşen bir mu 
harririmize şunları söylemiştir: 

İstanbul Borsası kapanışı 
fiatları 31 - 3 - 1937 

1 Sterlln 
ı Dolar 

PARALAR 

Alış 
620.00 
123,(1() 
111.00 

ancak şunu bilme 
lidir: Tanrı kadı
nı erkekler için 
mes'ut bır yuva 
kurmağa memur 
etmiş ve bunun i
çin yaratmıştır. 

Bu bilgı bütün bil 
'gilerden üstün 
sayılır. İşte ben 
bundan başka be 
ğendiğim kadın -

t 
. Kadınların yalnız sarışm ve kumral 

Feragatkarlıkla müterafik gönül zengin planlarından hoşlanırım. Diğerlerile ba 
liği. Titizlik derecesinde temizEk. U- şım hoş değildir. Çehresi yuvarlak ve 
munıl sadelik. Barakayı apartımand3n ya sivriye meyyal olması bence birdir. 
üstün görmek telakkisi. Malumatını va Bilgisi vasat derecede olmalıdır. Orta 
sıta olarak kullanmak itiyadı Çalışa - boylu, yun:uşak mizaçlı, ciddi, fakat in 

«- İtharn.t rejiminin serbestisl etrafında 
tetkikler yapılmaktadır. Bugünün ihtiyn-cına 
göre bazı esaslar kabul edilecektir. Gümrük 
tarifesinde bazı kayıtlar vardır kl bir mad
denin z.ikrlnden sonra <<Ve emsaUı> denir. Hal 
bukl emsali diye zikredilen listeden bir kıs
mı ithali memnu listede de bulunur. Bunun 
için bazı müşküller ortaya çıkmıştır. Buna 
mani olmak üzere bütün gümrük tarife mad 
deleri gözden geçirilecek, eşyalar listelere 
taksim edilecektir. Bu suretle M. A. ve Ki. lis 
telerl tasfiye edilmiş olacaktır. Kl. listesin
deki bazı maddeler S. listesine alınacak, V 
listesi de tadile uğrayacaktır. Bu suretle kle
rlnk iyi işliyecek, dahlll sanayi himaye edi
lecektir. Bu tadilat hayatın ucuzlatılması ü
zerine taıbiatlle müessir olacaktır. Romanya 
ile bir ticaret anlaşması yapılmak üzeredir 
Muahedeyi imza etmek üzere bizden bir he
yet yollanacaktır. Macar ve Fransız anlaş
ması için o memleketlerden birer heyet ge-

20 Fransız Fr. 
20 Lire~ 
20 Belçika Fr. 
20 Drahml 

120, 
80. 
18. 

Sabş 
620.•IO 
126,00 
115.00 
1.2.S. 
8t. 
22. 

575. 
21. J 

20 İsviçre Fr. 
20 Leva 
ı Fllorln 

20 Çek kuronu 

da çocuk yetiştirmek, yemek pişirmek 
ve ev işlerinde tam bir müdire olmak 
vasıflarını da ararım. Tahsili de iJk 
mektep tahsili olmalıdır. 

madığım zaman yuvamızı söndürmiye- . . . 
cek b"r · t·ı..- ı k d t' tızamı savmak, çocuk terb:.yesıne, ev 

1 Avusturya SL 
1 Mark 

S6S. 
20. 
63. 
70. 
21.00 
25. 

66, 
75. 
21.00 
28. 
22.SO 
24. 
14.00 
52. 

ı ıs ıu~a u re ı. . 1 . . . k . 
Mes'ut bir ölüm istikametınde. mu- ,ış erme ıtına etme şartıyle bu mezi- 1 Zlotl 20. 

kadderse mihneti zevk edinmenlıı. can yetleri nefsinde cemeden kadın daima 
yoldaşlığı. hürmet edilmeğe layıktır. 

1 Pengü 
20 Lev 
20 Dinar 

Ruble 

n. 
11, 00 
48. 

Vücut kusursuz olmaz. İşte ben tatlı 
tebessümlü, kıvrak endamlı, bahk etin 
de bir kadının geceleri evin·~ yorgun 
argın gelen erkeğinin karşısına çıkarak 
evini cennet gibi güzel göstermesini is 
terim. Böyle bir kadını, kusursuz bir 
vücude sahip bir kadına tercih ederim 

, Tam manasile okur yazarlık. Nevşehir Hafız Mahmut hanesinde 
1 İsveç kuronu 
1 Türk altım 

oo. 00, 
sı. 

1042. 
248.. 

Ankara Bendderesinde kahveci Usep 
vanında ocakçı Mehmet Üc;hisar 

Sirkeci R. Korçağ 
{Adresinin neşrini istememiştir.) 

- 64 -
Hayat arkadaşmızm 
olmasına bilhassa 

edin izi 

Türk 
dikkat 

- 62 - Beğendiğim kadın tipi şudur: 

Erkek her vesi'e ile bag"'ırıp Türklüğün vasrı oıan breksefai ka-
taıı, kumral ve tabii saçlı, orta , 1 ,65 -

çagırmamah! 1,70) boylu, boyu ile mütenasip düşe-
Beğendiğim erkek tipi: cek bir beden sahibi, temiz giyinmesi-
Vücudu: Orta boylu, tertemiz dişli, ıni bilen , lisanı öz türkçe, pudrasız ve 

sıhhatli, benden azami on yaş büyük boyasız bir yüz. Beyzi çene, rengi açık 
Tabiati; Yuva sevgisi kuvveUı, ciddi, pembe, yuvarlak yanaklar ve ela göz

hassas. musiki sever, her vesEe ne bağı ler. Bu gözlerin üstünde siyah kaşlar 
rıp çağırmaz. Kızdığı zaman az, fakat ve açık bir alın .. 
müessir söyler. Zevk sahibi, enerjik ol Tahsili en aşağı orta olmalJ. Gen.<.:? 
malı. . ırkına mahsus metin ve temiz bir ahlak 

Tahsili: En az orta. Kazancı kurdu _ sahibi bulunmalı. 
ğu yuvanın seviyesine göre ihtiyaçlan Mektubumu burada bitirirken kız ve 
nı sıkıntısız karşılamalı. Tuttuğu işi iler r 
letmeli. Ayni yerde kalmamalı. Keza 
malumatını da olduğu gibi bırakmama-
h I 

İstanbul Şehremini Zarafet 
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Kadın icabırıda barakayı 
apartımandan üsttJn görmesini 

bilmem 
Beğendiğim kadın tipi: 
Vücut, tabiat, tahsil. • 
Boy uzuna doğru, zayıf denmyiecek 

bir bünye. Kadınlık vekarını ifade eden 
Ahenkli bir endam. Saçlar kumralca, 
eözler koyu. Mütenasip aza. 

Maraziliğe kaçmıyan bir hassasiyet. 
Mütecessis bir zeka. Olgun bır muha
keme. Heyecanlı, samimi, vefakar, şa
kacı mizaç. Eğilmez bir ~ahsiyet. Tabi
at, evlat, aile, SPor ve telebbü s=vgisi. 

Milli roman 

Hediyelerimiz 
Dünkü 56 - 60 numaralı cevapla

rın hediyeleri masa saati, tuvalet 
malzemesi, cigara tabakası, kol düğ 
mesi olarak seçilmiştir. 

Bunlardan İstanbul dışın -
da bulunan okuyuculann hediyele
ri posta ile adreslerine derhal gön
derilmiştir. İstanbulda bulunan o· 
kuyucuların da idarehanemize ge
lip hediyelerini almaları 18.zımdır. 

Hediyeleri ayrılmıştır. Kendilerini 
bekliyoruz. Pazardan başka hergün 
müracaat edilebilir. 

Hediyelerini idarehanemizden ala 

cak okuyucularımızın yaniarında 

hüviyetlerini isbat edecek bir vesika 
bulundurmalarını rica ederiz. 

No. 27 

Si öh basına! 
Samimi olduğuma inan ve tek

rar ettiğim daveti kabul et. 
Bundan hatta İsmet hanımefendi -

,ıiıı bile haberi olmıyacaktır. 
Cevabsız kalan üç mektubtan sonra 

zannediyorum ki artık o çözi.ilmiycn 
lisanın harekete gelecektir. Gözlerin -
den öper, emiderini beklerim.» 

Suad Pertev 
Mektubu bitirdiği zaman genç yüz

başının dudaklarında hafif bir istihza 
belirmişti. 

Mavi kağıdları zarfına yerleştirir -
iten mırıldandı: 

- İş dönüp dolaşıp apartımanda 
haşhaşa çay içmeğe, Büyükderede ye
mek yemeğe dayanıyor. Bu numarala
rın nereye dayandığını çakarız. Fakat 
bakalım bizim hanım bu tatlı dillere ne 

:zamana kadar mukavemet etmiş ... 
Bu mektublan vapur fzmire gidiociye 
kadar bitirmek lazım. Eğer küçük ha
mının nihayet mantara bastığı anlaşı-

fsürhan Cahit 

lır$a. vapurdan doğruca kışlaya git -
mek, küçük hanıma bir İstanbul bile
ti alıp göndermek gerek. 

Haydi bakalım. Düşman taarruzu 
sıkla~ıyor. Ate~ baskını var. Silah ba
şında beklemek lazım. 

Ve okunmuş mektubu ötekilerin ya
nına ayırıp yenisini çıkaı(ırken ilave 
etti: 

- Eşyayı getirmek için iyi ki Is -
taPbula kendim gitmişim. Tesadüfler 
neler neler yapıyor. Neler öğretiyor. 
Benim yerime İstanbula Nilüfer git -
miş olsaydı şüphesiz İzmire dönerken 
bunları yok edecekti. 

Ve içindeki şüpheleri ,acıları kaşla
rile ve yüzünün gerginleşen hatlarile 

ifade ederek okunmamış mektupların 
sırasından birini daha aldı, açtı. 

«Suad Pertev» in bu mektubu şöyle 
başlıyordu: 

Güzel Nilüfer. 
Bu serlcvhayı okuyan yüzbaşı 

Vehbi Günal 
_.._ ............ ,....,. .. _., '"''' ı t••""fıılr.,.ılll<u•""' ,.,.,._,.., .. •...-ııl•lll'ı•••••t"I,.,._ 

İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
31/ 3 / 937 

==---====FİATLAR=====-=--...-~ 

C l N S 1 

Buğday yumuşak 
Arpa 
Çavdar 
Mısır san 
Merclmelc 

1 Aşağı 
K. P. 
6 22,S 
4 20 
s 2 
s 00 
8 00 

Yukarı 

K. P. 
6 25 
4 30 
s ıo 
s s 
o 00 

liyor. 
Almanyadaki bloke para meselesi halledJI 

mek üzeredir. Bugiinlerde alınan kat'i karar
lar anlaşılacaktır.» 

Sanayi birliğinde gümrük tarl1e sırası ile 
yapılan sanayicilerin toplantısına dün de 
devam olunmuştur. 

Çivi narkına itiraz edildi 
İktısat Vekilletinin çivi fiyatlarına koy -

muş olduğu nark çivi fabrikalarını tatmin 
etmemiştir. Fabrikatörler narkın değiştiril

mesi için alakadar makamlara müracaat et
mişlerdir. Ticaret odası sanayl fU)>esl bu iti
raz üzerine piyasada iptidai madde tıyatla-

30. 
1041 

1 Banknot Os. B. 247, 

ÇEKLER 

L<mdra 
Nev-Yorıc 

Par ıs 
Mlllno 
Brüksel 
Atına 

Cenevre 
Sofya 
Anı.ster dara 
Prat 
Viyana 
Madrld 

Açılış 
617,00 

0.7925 
17.2350 
15,0518 
4.70SO 

88.5737 
3,4775 

64.5056 
1.4470 

22.69 
4.2334 

Kapanış 
618.00 

0,7920 
17.3'> 

15,275 
4.6988 

88 • .U 
S,472S 

6'.4012 
L4446 

22,6SS7 
4.26S 

İç fındık 
Koza 

ss 30 
210 
130 

()() ()() 

00 00 
()() 00 
70 ()() 
S2 

rının tetkikine yeniden başlal1ll9tır. Berlln 
11.4830 
1.9692 
4.1734 
4.0113 

11.46U 
1.9664 
4.1666 
4.0050 Tiftik mal Navlun komisyonu mesaisine Varşova 

devam ediyor Buda.peşte 63 
Bükreş 

Yün tabak 
Yapak 
Tilki derisi 
Kunduz derlsl 

sı 
soo 

1100 

GELEN 

2000 
1800 yicilerle nakliyeciler arasında ihtilaf vardır Moskova 

Nakliye işlerinde menfaatler çarpışmaktadır Stokholm 

108.2658 
34.6840 

2.7786 
24.65 

3.1434 

108.09 
M.627S 
2.7740 

24.69 
s.ım 

Ticaret odasında çalışmakta olan navlun Belgrad 
komisyonu dün tekrar toplanmıştır. Yükle- ı Yokohama 

Komisyon bu meselenin halli için mesaisini i------E-8-8--'--A---M=-------ı 
Buğday 120 
Çavdar 13S 
Arpa 7S 
Un 91 
Kepek 100 
Mısır ıs 

Fasulye 14 
İç fındık 3 

Ton 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

bir müddet daha teemdit etmiştir. 
Yerli Mallar Sergisi ve İzmir 

Fuan hazırlıklan 
İzmir Fuarına iştirak için İstanbuldan Ti

caret odasına müracaatlar yapılmaktadır. İs 
tanıbulda açılaack yerli mallar sergisine iş

tirak edecek mües.seseler hazırlıklara başla-
· -==~==--==---===cz:-=-'==o:-'"'"'"";,,,,..~ .... --I mışlardır. Diğer taraftan Sanayi Birllğl ta
,- rafından yapılan hazırlıklar da llerllemek-

Yapak 2 • 
GİDEN 

YuUl.t 70 
Yapağı 2 

DIŞ FİATLAR 

Buğ'day : L1verpu1 

Ton 
« 

tedlr. 

Üniversitede: 
Hukuk Fakültesi Dekanlığma he -

nüz kimse tayin edilmemiştir. Ankara-

, Aç11ı1 

Anadolu fIIl. % 60 
peşin 00.00 00.00 
A. Şriı. er. 60 vaden oo.oo oo.oo 
Bomontı - Nektar O,(l(ı 0.00 
Aslan çtmento 14.70 14,70 
Merkez bankası 92.00 92.00 

iSTİKRAZLAR 

Türk borcu I p~ln 
• • 1 vadeU 
• • II vadeli 

Açılıı 

00.00 
20.15 
19.575 

TAHVİLAT 

Kapu1t 
oo.oo 
20.65 
20.10 

Buğday : Şikago 

Buğday : Vlnlpek 

K. S. 
6 71 
6 69 
6 99 
s 66 
3 95 
8 21 

da bulunan Üniversite Rektörünün o- AçJıı KapalUf 

Arpa : Anvers rada bu işle meşgul olduğu tahmin e - Anadolu I pe. oo.oo oo.oo 
dilmektedir. Kuvvetli bir ihtimale gö - • 1 vadeli 4ı.so 41.SO Mısır : Londra 

Keten T. : Londra 
Fındık G. : Hamburg 
Fındık L. : Hamburg 

s1 n 
81 37 

» II pe. oo.oo O'l.00 
re Dekanlığa esas t~kilat hukuku pro- • II va. 41.SO 41.SO 

fesörü F uad'ın .g~tirilmesi mevzuu - 'wAn•a•d•ol•u•m•ü•. •pe•§i•ıliııl•o•o•.o•o••oo•.oo••F. 
hahstır. 

Fikret hayretini saklıyaınadı: Kendini ve istikbalini bugünkü ha-
- Oooo .. dedi. iş şakadan çıkıyor. yat şartları içinde hiç bir kıymet ifade 

Kadmın zayıf taraflarını yoklamak etn;;ı.iyen bir gence bağlamıf bulunu -
faslı başladı. Taarruzun ikinci planı yorsun. 
tatbik ediliyor galiba. Önce beni kö- Bir zaman üniformasının şerefi ve 
tülemek. Sonra onu pohpohlamak.. gururu ile omuzları gergin, başı dik 
Herif kaldırım erkanıharhi.. Bakalım gezen zabitin bugünkü vaziyeti ken -
daha. ne manevralar çevirecek. dilerile beraber bütün onların kanın -

Ve okumağa başladı: dan gelen vatandaşları sızlatırken böy-
«Artık kendimce tabii gördüğüm le bir hayat kurmak doğrusu her genç 

bir hakikatle karşı karşıya gelmiş bu- kızın göstereceği cesaret değil. 
lunuyorum. Fakat ben buna cesaret demiyo -

Cevabsız kaldım. rum. 
Ve ismet hanımefendiden öğrendim Çünkü senin gibi zekasını etrafın -

ki geçen perşembe günü resmi nişan dakilerce de tasdik edilmi~ düşünceli 
merasimi yapılmıştır. Demek oluyor ki bir kızın böyle bir izdivaca razı olma
üç gündenberi İstanbulun en güzel smda mutlak bir sebebiyet aramak la
kızlarından biri hayatının yeni çerçe· zım. 
vesine girmiş bulunuyor. Müsaade edersen açık konuşayım. 

Tanrı mübarek etsin r Hislerimi, düşüncelerimi söylemek-
Önceki mektubumda yazdığım gibi ten ne çıkar. Zaten bugüne kadar or -

bütün endişem senin saadetindir. Sen taya döktüğüm fikirlerden birini ne 
mes'ud olduktan sonra bana ve hiç red ettin, ne kabul ettin. Onun için 
kimseye bir şey söylemek düşmez. hiç olmazsa kalbimi olduğu gibi aça -

Yalnız ne yalan söyliyeyim, seni, yım. 
nişanlını ve memleketin halini düşün- Biliyor musun Nilüfer .. şimdi, sa -
dükce gözlerim kararıyor ve kulakla • na, seni bilenler ne diyecekler! 
rıma garib sesler geliyor. Bazı insanlar vardır ki kendinden 

- Eyvah .. güzel Nilüfer, ya sen ne fazla başkalarile meşgul, olurlar. Bun-
alacaksın. ları mazur görmelidir. Bu da bir ruh 

Evet, sen ne olacaksın? hastalığıdır. Beni bunlardan zannet .. 

me .. seninle bu kadar meşgul olu • 
şumun sebebini daha evvel anlattım. 
Ben seni yolumun, istikbalimin en te
miz ve güvenilir anlaşılabilir bir ar • 
kadaşı olarak kabul ettiğim için alaka 
gösteriyorum. Gerçi sen ümidimi kır· 
mış bulunuyorsun.. fakat meı"ud ol • 
mak için mutlak hayatın basma kalıp 
şekillerine sığınmak lazım değil Sen 
evlenmekle saadetini bağlıyan lakırdı 
dan ibaret rabıtalara takılı kalacak de
ğilsin .• 

Bu kadar uyandırıcı ve hak.ikat1eri 
gösterici tavsiyelerime rağmen bu iz· 

divaca adımını atmakla hayatını çem 
ber içine atmış olmuyorsun ... Üç gün 
evveline kadar seni başka türlü düşü
nüyordum. Etrafının tazyiklerine ka· 
pılmış sanıyordum. Fakat her hakikati 
öğrendikten sonra da bu izdivaca el u· 
zattığını görünce artık fikrimi değiş · 
tirmeğe mecbur oldum. 

Darılma .. makul düşünenler de be
nimle beraberdirler. 

Şimdi herkes şöyle düşünecek: 
- Nilüfer gibi zeki, uyanık ve gü· 

zel bir kızın böyle yavan ve atisi meç
hul bir izdivaça el uzatmasında mut • 
lak bir sebeb vardır. Bu sebeb de şu 
olahilir : 

(Arkala nd. J 
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lttihad ve Terakkide on sene 
- On üçüncü kısım No. 14 - Posta,, nın Hikayeleri 

------Yazan: Eski Tanin Batmuharrlrl Muhittin Birgen 

MÜTAREKE G ÜN LERİNDE İTTİH AD VE TERAK K İ 
İhtiyar Beylerbeyi! •.• 

Vah<lettin Mondrosa damat Feridin 
muhakkak gönderilmesini istiyordu 

Yazan: Kadircan Kaflı 

izzet paşanın siyaset sahnesine çık· - - çoktanberidir. hiç bir resmi hizmette 
tığı günlerde Damad Ferid hemen her bulunmadı. 
vakit onu ziyaret ediyor v~ üç defa da Diyor ve Kamil paşadan duydukla -
gerek evinde ve gerek Serde d'Ori • rını aynen anlatıyor. Hünkar ise mut· 

ent - Serkl Doryan • da kendisine zi • laka onu istiyor: 
yafet veriyor. Bu davetlerde daima, - Biz idare ederiz! Siz yarın sabah 
siy~sete aid bahisler ve hatta müzake· onu çağırıp kendisile konuşunuz! 
reler vardır. Bazan bu müzakereleri Diyor. Zavallı sadrazam paşa, o 
herkesin önünde yapmıya kadar gitti· müşkül günlerde böyle şeylerle de uğ· 
ği için izzet paşa bu hal karşısında ra~acak. Ertesi sabah, Damad F eridi 
mütehayyirdir. Nihayet bir gün, izzet ayan dairesinde görüyor, konuşuyor. 
paşanın harbiye nezaretinde me~~u~ Bi~ gün ev~.e~, kendisine, .ilk te.sadüf t 
olduğu bir sabah, Ferid paşa kendısını edılecek, mulazıma dehaletı tavsıye e· 
orada ziyarete geliyor ve kapıdan gi - den Damad paşa, bugün değişmiştir. 
• r girmez: izzet paşaya diyor ki: 

- Saraydan geliyorum. Şevketme· - Devletin tamamisi esaslarına is-
ab, mütareke ve müsaleha hususların· tinad"teden şartlarımı Amiral Galtrop'a 
da ne yapıldığını anlama k arzu bu • bildireceğim. Kabul ederse eder, et · 
yurdular. mezse bir kruvazöre atlayıp doğru 

Diyor. Sadrazam paşa, bu, damdan Vabdettinin ille Mondros'a Londraya gideceğim ve hemt:n krala 
düşercesine vaki müracaat karşısında, göndermek istediği ubir baba dostun geldi!n diye haber 
cevaben, m ümkün olan her tedbire Damat Ferit haini göndereceğim. işleri orada kralia hal· 
bactvuruldu gwunu , faka t, netice hakkın- 1 d" h 4

' • 'h ) k Y e ıp aın ıttı atcı arın in ıraza sü • 
da henüz hiç bir malumat gelmemiş muvafakat etmiş, fakat, bilahare ken· rükledikleri memleketi kurtaracağımı 
o~duğu için bir şey ıöyliyemiyeceğini disi ile konuştuğu sıralarda '<garip fi- Diye yüksekten atıp tutmıva bnsla
b.ıldiriyor. Bunun üzerine, Damad F e· kir lem de bulun~uğuna dik~a: ederek 1 mıştır ! Sadrazam paşanın, bu sözler 
rıd: bundan vazgeçmış ve bu hıkayeyi de karşısında nasıl hayrete düşmüş oldu· 

- Vakit pek dardır, hemen Edir - İzzet paşaya anlatarak: ğunu farketmek kolaydır. Buna rağ • 
neye adamlar gönderip ilk rastgeline· - Meğerse bu adam deli imiş!. men, soruyor: 
cek mülazimc dehalet e tmek icap e - • D · B"'t"" b ı h ft 
deri emış. u un un arı ve son a a· - Ne vakit hareket edebilirsiniz? 

Dl.ye b' t . d b ) k k lardaki halleri bilen izzet paşa Vah • - Sandıklarımı yerleştirmt>k mec· 
ır avsıye e u unara çı ıp . . . . 

gidiyOl' 1 dettının tavsiyesine de, nıyetıne de· buriyetinde olduğum için yarından ev-

Ben Ferit Faşa ı önderece""im aldırmıyor. Kaçamaklı ~ir yol ~rıyor: vel hareket etmek maddeten imkan • 
Y g g - Fakat, şevketmeab, Ferıd paşa sızdır. Arkası var} 

Fak.at, İzzet paşanın başına musal· ----

lat olan bu bela, bununla bitmiyor, 1stanbµldan s , = 
o gGn, altfam üzer i gen eral Tavns1ıend an afkar /a IRUSİkİ 
ve amiral Galtrop'tan gelen telgraflar Tahrana Esnafını agırnıah 
mütareke için Monchoıa murahhaslar ( Baştarafı 8 inci sayfa da ) Lazım 
gönd. erilme!ini bildirince keyfiyeti lır. Ve bu caddede her dilden konuşu· B f ) 

d h ı_ be ı ( aştara ı 7 inci sayfada 
pa. .ışa a na r vermek üzere saraya lur. Gandinin akra:baları, yorgan sa · 

d V h 
Acaba bunların verebileceKleri za arlar, 

gı ıyor. a dettin, murahhas olarak kallı, tipik sarıklı Hindliler burada alı-
k 

1 

acemi şoförlerin çıkarabilecekleri k, zalnr-
imlerin gönderileceg~ ini 80 • • d- haplarını bulurlar. ruyor, sa Ak d • d L. l . . dan .Jaha az tehlikeli mi sayılıyor:> . 

razam paı:ıa da k d' . .. . şama ogru a a ezar ışlerırtden 
Y • en ısınce munasıp k d }'k l l Geçenlerde bir gazinoda, bol rcıelamia 

gördu"·g~u·· • · 1 . b I çı an e ı anı arın, genç, ihtiyar ho • ısım en sayınca un arın as· d 
1 

'f .. Eyüp düdüğü gibi şişirılmiş bir kadın, no-
ke ıd kı .. • var a arın, keyı surmek ıstiyen ehli . 

r o u arını gorerek. d'll . . 'd' talının kaşlarını gözlerini yara yar~ garkı 
· ı erın pıyasa yerı ır. Yav8 kaiciırım· 

- Daha du'"n k d b" b. l · · okuyordu. Kadının iki metreye vakın ho-e a ar ır ır erının larından gezenlerin seli akar. J 

kan~arını döken :insanlar karşı karşıya Tahranlılar ve yahut daha uımun'i yu. yarım metreye yakın da eni ..ardı. 
geç ) ·· k 1 B b 'f d · Sahnede çiftetelli oynar gibi kırıtıyor, Ye 

ı.p nası mutare c yapar ar? en, ir ı a e ile Iranlılar çok tütün içiyor· 
F · harekatının cilvelerile sesinin hatalarını 
erıt paşayı göndermek niyetindeyim! laı-.. Onun için de adım başında blr tu. 

D 
.. · ört bal!I ctmiye çabalıyordu. Kafayı tütsÜ· 

iyor. Halbuki mes'ul sadrazam, bu tuncu dükkanına rastlarsınız. Lakin 
f k b l 

· leycn müşterilerden birisi bir aralık, boyu 
İ irde degıw "Jdir. O, Feridin, Balkan mu· ura arda Ingiliz sigarala!'ını ve yahut, 

harebesi aıraıındn, aulh müzakereleri·, m~eıa Yenice, Baframaden, Sipahi o-
o kadından daha alçak, fakat sesi ve san' 8 • 

ne memur heyete tayin edilmek ve 
Londraya gitmek istediğini biliyor. O 
zaman sultan Reşat, sadrazam Kamil 
paş ,ya bunu tavsiye, o da bu tayine 

. b l tı mukayese edilemiyecek kadar yüksek 
cagı u amazsınız. Hepsi de yerli tü · . . • d .. · tündü p·· hır san atkarımızın a ını ıoyledı, ve ba-

r. uroya varıncıya kadar... w d 
Tahranda eczacılık karlı bir meslek gır 1 

: • • 
olmalı k' • - Sen onun dokuz tanesınc bcdelsın! 

1
• gene bu Lalezaı· hıyabanın· Bu söz yalan değildi. Hakikaten, sahne· 

da yanılmıyorsam ona yakın eczane . . . •w . ~ 

Yıllardanberi Avusturyalılarla harp 
vardı. İranlıların da hududu geçtikleri 
söyleniyordu. Hasta, düşkün bir halde 
olan Lfüa Mehmet Paşaya padişah şöy· 
le ferman buyurmuştu: 

- Elbet serdar olup Acem üstüne 
gitmen gerektir. 

- Padişahım, önce Nemçe üzerine 
varıp bu yandan barış işin bitirsek da
ha iyi olur. 

Dedi. Fakat dinletemedi. 
Üstelik kendisine çok güvendiği ve 

doğru bir adam olan kapıcıbaşı Mus • 
tafa Ağayı da yanından alarak Kasta • 
monu sancak beyliğine göndermişler • 
di. Bunun önüne geçmek için yalvardı. 
Lakin birinci Ahmet onun yazdığı ka· 
ğıdın altına şu lbir tek satırı karalnm1ş. 

tı: 
~ihsan ettiğimiz sancağı beğenmez 

mi?• 
Üsküdara geçti ve çadırım kurdu. 
Fakat o kadar üzülmüştü ki bir haf. 

ta ı;,eçmeden felce uğradı. 
Üç gün sonra öldü. 
Lala Mehmet Paşayı padişahın ya · 

nmda kötüliyen Derviş Pasa sadrazam 
oldu. 

Derviş Paşa, bostanc:bafJ•!ıkta bu · 
lunmu..,:, genç padişah birinci Ahmede 
kendısini sevdirmişti. Bö 'le ikle Derya 
kaptanı ve vezir de olmuştu. 

Katılıktan ağrı çeken Lfıla Mehmet 
Pa~avı da ona laoman yapan Portekizli 
bir ynhudi doktor elile zchırlettiği söy
leniyordu. Fakat kimse scs!nı çıkara . 
mı) ordu. 

Derviş Paşa çok cimri, kendini be • 
ğenmiş, insafsız bir adamdr. Sadra -
zamlığa geçtikten sonra büsbütün sert 
olmıya, kendi emirlerine uymıyanlaı ı 
hemen öldürmiye, böylelikle ortalığı 

düzeltmiye karar vermişti. 

* ..... ................ - .................................. _. var H tt: b l d . . dekı kadın, ısmı geçen dıger san atkardan 
·· a a un ar an bırı bundan kırk d k d f d h · · d' H • Bu sırada Üsküdarda bes. altı odalı beş se 1 D .. . ~ .. . . o uz e a a a ırıy ı. atta arkasında 

· ne evve « arul ulumulhıkemı · d 1 h lk .. tahtadan bir "'"de bı·r tek ka s ·· 
Y
ei şah . I' b 

1 
kalan sazen e er a ı goremez olmu~lardı. '- • rı ı ve uç 

aneı stan ul» dan mezun o.du F k t d "ld''"" .. b . carivesile .eski bir vezir oturuyordu. Son Posta 
gunu ı ı arla etiketlerine basan Bey- k . h kk k k. ~ 1 k b. Süleyman Paşa beyaz sakallı, aydın· 
w "ft"h 1 a ·a o an a gu u~umuz u acayıp .; . 

Yevm1, SlyaaJ. Havad!a ft Halk eazeteal og·lulu p d mu ayesenın mu a ·a ı ag anaca ıı· 
_ __... __ ,.._ apazyan ır. tarafı vardır. lık yüzlü, uslu ve her şeyden önce doğ· 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 2S. Şu so~da gördüğü~üz cicili, bicili bi· Ve eğer hakiki bir musiki san'at.karları ruluğu ve iyiliği seven bir adamdı. 
t S TA N 8 u L ~a h~?rı.n meşhur clran» ':lın~masıdır. cemiyeti kurulup da hakiki san'atkarla, Senelerdenberi pek düzensiz bir su . 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
reSimlerin bütün .lıaklan 
mahfuz vv,aretemize aittir. 

ABONE 

Tt)ıUrtn 

YVNANİSTAN 

BCNEBİ 

. ..,,.. 
FİATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 
ı--------

1400 760 400 150 
2340 12~ 710 270 
2700 1004 600 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. - ,,,,... 

Gelen evrak geri Hrilma. 
ilanlardan me•'aliyet alınma. 
Cevap için mektuplara 1 O kUTU§luk 

Pul ilavesi J.izımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf: Son Posta 
Telefon : 20203 

a ı ı de gene uzun müddet Istanbul· kalp san'atkarı ayırdetmezse halk h rette verilen küçük bir maaşla pek sı-
da Modad . l k · l s· 1 ' ı, sa • k l b" h t ·· ·· · ' . a sınemacı ı etmı~ o an ı· ı neye çıkanlara 11dinleyiciıı gözil d •. 1 ıntı ı ır aya suruyorau. F~kat 
roçkın Yold t B k 1 d b' ·· e egı ' b d ' k~ t t · d w aşır. ~ ınız ş m 1 ır uç «alıc111 gözile bakmaktan kurtaramayız! un an şı aye e mıyor u. Çünkü 
yol agzmda ve Lalezarın ba51ndnyız. N S memleketin acıklı halini görüyordu. 
Ne karşımızdaki hiyabana gideceğiz. ___ ... .. ... ........ ___ .:. •• :._ Her vezir devrildikçe arkasından bi: 
Ne de sağ tarafa kıvrılacağız. Doro~- rada portakalı tane ile verıyorlar da: sürü paşalar, beyler ve ağalar da yıkı
keçinin kırkacile SEvrüsefeı· memuru • mandalina, lahna, kavun karpuzu ki-· lıyordu. Sonra bunlann yerierine yen! 
na verdiği işarette~ anladığımız gibi loya vuruyorlar... İstanbul fıyatlarile sadrazamın adamları getirilıyordu. 
sola döneceğiz. Burası İstanbul hiya- de_ mük~yese ed~rseniz, herhalae ucuz Bir çokla~ı gibi saray kadmlarma 
hanıdır ve bütün ecnebilerin. bogw a·~ına lugun bıraz da Istanbul lehı'ne l b h d ' h •· w . . . . o aca- o ça, pa ışa a cariye, vezire arma . 
düşkün yerlilerin viyecc!{!erini temı·n gıııı ıtıraf etmelıyım Burad" b 1 b l y l 

" ••• u o o gan ar verip te yeniden bir bevlerbev-
eden yer burasıdır. Sola bakınız, şu taze havyar yiyebilirsiniz. Kilosu da lik istemiyordu İşte aç kalmıyorlardı; 
adamın elinde uzun ve kah\'Prengimsi 4 tümen (320 kuruş) Ya'nız d b' k d k l · . . . . · ~ o a ır enar a a mış paraların da yaşama . 
şeyler sengck denilen pide ekmeğidir. çok şeyler gıbı ınhısara tabı olduğun- larına çok yardımı <>luyordu. 
Ftrında, gözü önünde pişirtmi~ ve evi· dan, günde 400 gramdan fazla alamaz- Fakat kenardaki para bitti. 
ne götürmektedir. Tavuk altından he· smız. Alfıiye sancak beyi olan oğlu Mus . 
nüz çıkma yumurtamı, canlı pil!ç, taze Şu gördüğünüz duvarlar, eski Tiirki tafa Beyden de bir haber ve hayır yok· 
havyar mı isti'uorsunuz? .. İşte şu cKa· • ve sefaretinin duvaı·larıdıı· V · t h t - k " " • . e yem u. a ta ona ızıyordu, çünkit ortalığı 
la _ erzak kooperatifinin mağazalanna sefaret binasının temelleri de buradc kasıp kavurduğu halka fenalıklar etti· 
girmelisiniz. Meyve mi alacaksınız? İs· atılm~ktadır. Esasen bu caddeye Hiya- ği duyuluyordu. 
ter seyyar esnaftan, ister5en:z mağaza· b.anı ı.stanbul denmesi de buradan ile- Der,,1·ş Paşanı d -n sa razam olduğunu 
}ardan alınız. Yalnız, pazarhğmızı ih • l'l gelıyor.. . . . . duyrluğu zaman yüzünde biraz ümit 
mal etmeyiniz .. Esnaf bi.itiin takyitlere Tahran ıçmdekı gezıntımıze bunda11 parlndı: 
rağmen ihtikara sapmaktan kendini a- sonraki rnck ubumda devam. edece~~m. ı _ Acnp beni hatırlar mı? 
lamıyor. Ne denir ki, eloğlu bu, ağız llirahuıı JJn Di) e kendi kendine sordu. 
onun değil mi, istediği gibi söyler .. Bu (Arkası var) On bir yıl önce, Derviş Paşa henüz 

ağa iken Zikette tanımıştı.. Derviş A· 
ğanın Yeniçerileri: 

- Maaş verilmedik~ elımizc silfilı 
dahi almayız! 

Diyerek baş kaldırmışlar, orduda 
bozgun çıkaracak olmuşlardı. 

Sadrazam İbrahim Paşa kabahati 
Derviş Ağada bulmuş, cellada veı mek 
istemişti. Fakat Süleyman Paşanın yal. 
varması üzerine ıbu defalık bağışlamış. 
tı. 

Süleyman Paşa yedi yıl önce Sivas -
ta beylerbeyi iken her y11 olduğu gıbi 
vergileri toplamış, İstanbufa gönder· 
mişti. Fakat paralar yolda haydutlar 
eline geçmiş, İstanbuldan da şu garip 
emir gelmişti: 

- Akçeler buraya varmadıkça, top· 
lanmış sayılmaz. 

Süleyman Paşa yalvarmışll: 
- Halkın bir da'hi akçe ödemıye gi.i

cü yoktur, bağışlıyasız! 
Ay geçmeden yeni be) leı beyı ge! -

mış ve ona azlolunduğunu, İstanbu.~ 
çağırıldığını 'bildirmişti. 

Son günlerde sıkıntısı çok a ·ttıt~ı. 
borçlandığı halde gene bir .şe~· ıstıyP· 
cek değildi. 

- Hele tebrik için gideyım. Gö ünct> 
hatırlar ve insaf ederse iyı orur. 

* Şalvarını, kaftanını, kavugunu daha 
düLgün bir hal~. soktu. Mest ve pabuç· 
laı mı yağladı. Usküdar iskeles.n~ ındi 
ve üç akçeye kıyarak bir sandula bın • 
d i. Eminönüne çıktı. 

Efe yürüyüşlü Sipahiler, ma ,rur Ye. 
nıçeriler sokakları doldurmu~tu. A • 
raslar, karakollukçular her yanda do -
laşıyorlar, kargaşalık olmamasına d k· 
kat ediyorlardı. 
Sadrazamın konağının önü kalaba -

lıktı. 

Girenin çıkanın hesabı J oktu. Ça • 
vuşlarla kapıcıbaşının renk renk elb:. 
seleri her zamandan daha çok göze çar
pıyordu. 

Neden sonra onu da içerl aldılar. 
Derviş Paşa kocaman ve sırma şc . 

ritli kavukla daha uzun boylu görünü· 
yordu. Kürklü cübbe, ipek entari, s.ırı 
pabuçlar da ona heybet vermiElı San 
ki kendisi gökte, etrafında b~ u'nan • 
lar da kara topraktılar. 
Derviş Paşa o kadar ma~rurdu. 
Çatık kaşlarının a1t,ındaki ıri kare 

gözlerinden alev saçılıyordu. Her ar: 
ağzından bir idam emri çikacal~ sanı 
lıyordu. 

Süleyman Paşa onun dah'l birinc1 

gün kurulan divanda: 
- Beni geçmiş sadrazamlar gibi bil 

mesinler. Her kim ki bugünkli işi ya 
rına bırakır, başın keserim! 

Dediğini duymuştu. 
Buna sevinmiş, kendi işinin de çabuJ. 

bitirileceğini ummuştu. Kendisini ta 
nıttı ve etek öptü. 
Derviş Paşa hiç ses çıka rm1yordu. 
Demek ki tanımamış, yahut aldır 

mamıştı. 

Girdiği gibi çıktı. 
Bu sırada Derviş Paşanın yanındı 

bulunanlardan biri ona doğru eğilere~ 
~öyle dedi: 

- Ala.iye sancak beyi Mustafanın 
babasıdır. Evvelki gün andan şikayet· 

(Ltltfen sayfayı çevirin iz) 
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(Ertuğrul faciasına karışan aşk macerası) 

Yazan r A. R. 

sahillerinde başlıyan Kolera japonyaya kadar Çin 
sirayet edip Yokohama limanında birdenbire Yazan : Celal Cengiz 

Tanzer rastgeldiği taşların Üzerindeki 
[lstanbulda, Ermeniler tarafından 1 san varsa; o da (Suat) dı. 

bir afet kesilivermişti 

bir ihtilal vukua getirilmit; bu da bü- Suat, bir an durup oturmuyordu. 
yük bir katliam ile neticelenmİftİr. Gözünü açar açmaz, geminin hastane· 
Bunun üzerine bir lngiliz filoşu Is • sine koşuyordu. Orada, saatlerce has· 

eski yazıları okumıya başladı 
tanbula girmif, vaziyeti ialih etmiJtir. taların başucundan ayrılmıyordu. Ser- Tanzer yerinden kalktı.. taşın önün· şam sonra. eve geldiğim zaman karım 
Binlerce yaralı ve ölü vardır ... ] tabip Hüsnü bey ile doktor Yasef e· de durdu. gene komşuya gitmiş, hala dönmemiş· 

Bu meş'um haber, herkesin tüyleri· fendi günde on defa ona teşekkür edi· - Atalarımdan biri dikmiş olsa ge- ti. Bahçeden seslendim .. geldiğimi gö· 
ni ürpertmiş; bütün kalblere, büyük yorlar; ellerini açarak: rck bu taşı.. rünce koşarak geldi. «Gene kuzular mı 
bir endişe ve merak vermişti. Bu da - Allah, şu çocuktan razi olsun. Diyerek yere oturdu. hasta.}» dedim. O: «Hayır, bu sefer 
pek tabii idi. Çünkü zabitanın hemen Hızır gibi imdadımıza yetişti. Taşın üstünde eski yazılar vardı. komşunun öküzü hastalanmıştı. El bir 
hepsinin aileleri, İstanbulda idi. Bu Diye söyleniyorlardı. Tan zer hu yazıları güçlükle okudu: liğile ona ilaç verdik ve ayaklarını 
b~yük f~laketten, bunla~ın da zarar Suat, bununla da iktifa etmiyordu. « Ey yolc~ ! Yolun Firata ~Ü • ı da.~ln.~ık !~> d:di. İçi~e bir şüphe düş· 
gormelerı çok muhtemeldı. Hastaların başından ayrılır ayrılmaz, fCne, oradaki su aygırlarına bıraz muştu. Bır gun sokaga çıktım .. o ak • 

işte, bu zavallılar hu endişeler için· meyus ve m\iteessir gördüğü insanla- kızannıt av eti vermeyi ihmal şam Gudeanm yanında gecikeceğimi 
de, dünyanın öteki ucundaki ailele - rm yanına sokuluyor, onlara teselli ve· etme! çünkü onlar göriindükleri söyledim .. halbuki evimizin bahçesin-
rinden birer haber almak için çare a • recek sözler söylüyordu.. maneviyatı kadar cesur ve becerildi mah· de saklanmıştım. Bir yere gitmemiş -
rayıp dururlarken, bunlardan daha kırılan kalblere, kuvvet ve cesaret ver· li:t~lar değ.lilılir.. bu\andc suyun tim. Karım biraz sonra, benim Rrkam-
tehdidkar bir felaket haşgöstermişti. miye çalışıyordu. içindeki küçük balıklan avlamak- dan komşunun evine geçti. Ve ortalık 
O da, (kolera) idi. Fakat; günün birinde onun göster- ta güçlük çekerler ve daima aç kararıncıya kadar orada kaldı. Onu bir 

(Çin) sahillerinde başlıyan kolera, diği bu harikulade metanet iizeriııe de kalır.» aralık genç bir erkekle komşu evinin 
büyük bir sür'atle Japonya S<\hiHeri • ağır darbe inmişti ... Bir sabah. uyku· Tanzer hayretle dudağını bükerek taraçasından bahçeye bakarken gör • 
ne de sirayet etmiş .. bilhassa Yokoha· dan kalkarak hastaneye gittiği zaman, düşünmf'ğe başladı: düm. Karım o delikanlının kucağına 
ma limanında birdenbire bir afet kesi· mülazim Asafı da koleranın korkunç - Koııkocaman su aygırları demek atılmış, kendini ona vermiş gibiydi. 
!ivermişti. ıztıraplarilc kıvranırken gorur gör - bu kadar zavallı ve talihsiz mahluklar· Bu adam kimdi) Onu hen tanımıyor· 

Bayram şenliklerine hazırlanan Er· mez, birdenbire sendelemiş .. kalbinde, mış. Bense onlan nehrin bütün balık· dum. Komşumuz ihtiyar bir çadrıcı i· 
tuğrul'.un üzerine adeta bir m~tem ka· mahiyetini anlıyamadığı bir eza ve ız· larını yutan müthiş canavarlar sam:-- di .. karısı ve kendisi namuslu insan -
nadı gerilmişti. Gemi, derhal kara ile tırap hisseylemişti: dım. Firat kıyılarından geçerken onlara lardı. Ya bu adam ... ! Karımı bu halde 
:irtibatmı kesmişti. Osman pa~ he • Mülazim Asaf, tam sekiz gün, has· kızarmış av eti vermeyi unutmıyaca - görünce Ur şehrinin bütün kubbesi ha· 
men İstanbula. hareket etmek istemi~- talık.la pençeleşmişti. Bu müddet zar- ğım. şıma düştü sandım .. sendeledim. Evi· 
ti. Fakat, kolera birdenbire her tara· fında da Suat; yememiş, içmemiş, ge· Tanzer taşın üstündeki ikinci yazı- me geldim .. odamdaki sedire uzandım. 
fı sarmış .. bilhassa Ertuğrul'un uğra· ce gündüz onu beklemişti ... Hatta, ar· yı yüksek sesle okuC.:u: Karımı bekledim .. işte bir ses .. şen bir 
mıya mecbur olduğu limanlar, artık tık ölüm tehlikesinin geçtiği gün, dok- «.·.Bir kadm tarafmdan sevildiği • kadın se~i. Karımın sesiydi bu ses.

1 ihtilata im kin olmıyan tehlikeli bi~r tor· Yasef efendi. mülizim Asafm ku· , nizi biuetseniz de, bunu ona aezdir • Kim bilir, belki de o delikanlının dizi· 
mıntaka haline gelmişti. ]ağına eğilerek: memeie çalıtmız! Hat:i o kadın ka • ne yatmış .. türküler söylüyordu. O • 

Osman paşa, bir an evvel Y okoha - - Bu delikanlıya teşekkür et. On nnız oha bile. Beni karım çok sevi • nun ilk türküsünü merakla dinledim: 
ınadan uzaklaşmak .. \•e yalmz yelken- tane hasta bakıcı olsaydı , !lana bu ka· yordu. Ben bir ıün nas.ıba karuna: 

le hareket ederek, on beş gün :rarfında dar bakamazdı. (Senin aevainle oiiinebilirün!n de • 

iç denizleri aşarak temiz bir limana Demişti. miıtim. Kanın toımarda.. beni bu iti-

k t L d d h .. ··k d rafundan ıonra eskisi kadar candan ' 'arma .. ar ı~ ora an a uyu av et Asaf. teşekkür etmek için elini Su-
yolculuğuna hazırlanmıya karar ver- ada uzatmıştı. Fakat, meçhul bir hisle, 

rnişti. Ve bu kararını da, Japonya hü· bütün vücudünün sarsıldığım hisset -
lc.umetine bildirmişti. Hatta. hareket miş .. buna, hayrette kalmıştı. 
giinü bile tekarrür etmişti. Ertuğrul, Bir şeyler söylemek istemişti. Fakat 
iiç gün sonra, hareket edecekti. söyliyeceği 8 öçler, dudaklarında dü -

Fakat o gün, Ertuğrul ilk felaket ğümlenmişti. Onun için, hiç bir şey 
darbesini yemişti. Çünkü, gemide de söylemeden, gözlerini kapamayı tercih 
hastalık başgöstermittL etmişti. 

Bunun üz.erine gemi kald•nlmış; 
Y okohama civarındaki (Nagora) de • 
nilen karantine mevkiine scvkolun -
muştu... Felaket, birdenbire gemiyi 
sarmıştı. Birbirini "'üteakib koleraya 
tutulanlnrın adedi, bir iki giin zarfın· 
da elliye varmıştı. 

Burada, on üç arkadaş kurban ve· 
rilmişti. Tam otuz üç gün kara ile ta· 
mamil~ alaka kesilmişti. Başta, ku -
mandan Osman paşa olduğu halde 
g(UTIİnin son neferine kadar herkesi 
derin bir yeis ve fütur istila etmışti. 
Bütün bu felaket havası içinde neş'e 
ve cevvaliyetini kaybetmiyen bir in -

Suat, birdenbire büyük bir endişe 
ve heyecana kapılarak mülazim Asa
fın yarımdan çekilmişti. His!lettiği giz· 
li ıztırabl daha iyi duyabilmek ihtiya· 
cile, derhal kamarasına inmişti. 

Yatağına. uzan mı~; başını ellerinin 
içine alınış .. derin derin düşünmeye 

başlamıştı ... Uzun düşüncelerden son-

ra: 
- Bütiin hislerim, bir noktada bir 

!eşiyor. Artık, tamamen hükmediyo· 
rum ki; hen Asafı seviyorum. 

Diye mırıldanmıştı. 

(Arkasa var) 

çiler gelmişti. 1 kcrek: 
Derviş Paşanın gözleri birdenbire - Sultanım, anın hakkından gelmek 

sevmedi.. ve nihayet çok mühtaç ol • 
duğum onun bu sevgisinden ebediyen 

maarum kaldım. su de ~nim ıibi 
yapmayımz.. siz de benim cı'bt, icarını-
:wı Ye ~vgililerinizin 

mahrum lcalınınız ! ı• 
sevırisinden 

Tanzer bu sözleri bir kere değil, 
bir kaç kere okudu .. dii~ünmeğe baş· 
ladı. 

- Bu ne doğru oğüdlcr .. tıpkı be· 
nim gibi. Bu zava!h da içindekileri 
karısına açıvermiş.. ve ebediyen karı

!'lının sevgisinden mahrum kalmış. 

Ben de öyle değil miyim? T unçaydan 
önce genç bir karım vardı .. beni çıl • 
gınca seven karıma. bir giin şarap i • 
çerken: «Beni sevdiğini gördükce kol· 
larım kabarıyor.. göğsüm kabarıyor. 
Artık mes'ud bir erkek gibi. senin sev
ginle her yerde her zaman öğl.inehili • 
rim ! ıı demi~im. Aradan üç gün bile 
geçmedi .. karım bir akşam kom~umu· 
zun evinden çok geç geldi. Neden ge· 
dktiğini sordum. HKomşumuzun ku
zuları hastalanmr~tı.. onları ilaçladık .. 
bu yüzden geciktim! ıı dedi. Bir kaç ak· --- .. - .. ~ -·.. . . .. ---·--bir misli daha büyümüştü. S:mki bi:i · 1 benim elimde değildir. 

yük 1bir rırsatı eıac etmişti: 1 Dedi. e· D kt 
- Çevirin şu herifi!.. Derviş Paşa sanki bu cevaoı bekli . tr 0 Orun 
Diye bağırdı. ı yordu. Haykırdı: Günlük 
İhtiyar Süleyman Paşa kendi halin- - Bre şu ~unağın dediğ:nc bak. Ih· 

de gene kenara çekilmek için g!diyor· baların çocukları haklamadığı olur Notlarından 
du. Merdivenin orta ye.rinde iki Ça • şey midir? Madem ki sen anın hakkın ~ igafik 
vuş yetiştiler: dan gelmezsin; ben efbet senin hak 

_ Gel, seni Den·iş Paşö ça0ii'ırır. kından gelirim. Tez., baş1t1 vurun:.. Bu. büyük bir .sinirin adıdu·. Fakat bnlk 
,.._, b arasında bı.ı sinirin ş!ddetıi nğrımasın -

Derviş Paşa ona sordu: ..., .. vuşlar ir anda adamc:ığızı kol . dan mütevellit hast.al:ğa slyatlt, has _ 

- Senin oğlun Alaiyede sancak be· tukladılar: talığı derler. Siyatik ağrılan hakikaten 
yi imiş! - Aman, benim suçum ne<lir? Al · çok ıztırııp \'eren ve hastalan çok za • 

_ Andadır. !ahtan korkun!.. mantar adeta işinden, gücünden, raha -
D · k ı d dr. k • tmdan edecek kadar müthiş htr hnst::ı. -- Ni<'in dogr· u is. görmeı ve fakir emıye a ma ı; sa azam ·onagı > lıktır. Bnca~ın arka tnnıfındıın, knlça-

fukaraya iz.iyet eder? Evvelki gün şi. nın kapısı önünde, başkalanua ibret ol· dan iUbaren ağrılar başlar ve baldırdan 
kayetçiler geldi. Bir çok hallerin şe . mak üzere, başını gövdesinden ayırdı • ·~ğıya kadar intişar eder. Siyntlk verdl-
riate ve kanuna uygun bulmadık. Ne - lar. ği ıztıraptan başka hasta bac:ağıu kuru-
den hakkından gelmezsin? Biraz sonra eski bir tabu: içindf: , c mnsını bile intaç edeblllr. Slyntlk h.ıs -

.d .. t h ı t d k' b·ı· h tnlığının ta'bıat.t ekseriya romatlınaldlr. 
Kendı·sı·nden gun·· lerce uzak bir ~er· or ama ın sır ın a ım l ır anı?i - ~ Romnt.ızmaııın bir nevi tezahürfı dahi 

de saçlı sakallı, inatçı bir sancak beyi çukura götürüyorlardı. sayılablllr. Fakat tabfi diğer sebeplerden 
yedi yıldnnberi açıkta kalını~ olan bir Derviş Paşa etrafa heybet saçıyor ve de nuhai şevki ateşlerinden, amudu fı-
beylerbcyini dinlemezse ne ) apılabi . yaptığı işlen kurumlanarak kend. ken· kari hastnlıklarından dahi siyatiğe ben· 

Perşembe 

(*) 

« Kadın, bir kut 11"bidir .• icadın net'· 
e İlter .. kutt.r CtDİ cınldaf'Dak: cey • 

linlar CtDİ, çiçek tarhlan Arasında 

kotmak ister. Kadın toprak ıürer .. e-1 

kin b~mez. Fakat, o, bu itleri yapar· 

Tahriren 
( Baştarafı 7 inci sayfada ) 

Meryem ana seni canav:ırdan kurtar 
dı, daha ne istiyorsun? 

Kiraz. ağaçlan tekrar pencerenir. Ö· 
nünde çiçek açtılar, serçeler cıvıldadı· 
lar. Fakat Daryanın kalbinde bir ferah 
hk olmad1. Kalbi ağrıyordu, hep ş:ka· 
yet ediyordu \'e uyandığ; zamanlar, 
yastığı göz.ya~larından sırıls:kıamdı. 

Darya. Sebastiyen ile görüştü. Pılısı 
nı, pırtısını toparlıyarak bu pazar O· 

nun e\•ine taşınmağa karar verdi. An
nesi düşünüyordu: 

- Oğlan genç ve neşeli. Onun evfr:e 
gidince kızın aklı, fikri dü1.elir. 

Pazar günü, Sebastiyen bir e! ara· 
basile Daryanın evinin öniine geld!. 
Darya bohçasını hazırlam!Ştı. Yalnız.: 

- Bir dakika, diye ric:ı etti, bana 
bir rncktupçuk yaz. 

Darya masaya oturdu. Pencereden 
sonsuzluğa baktı ve üzerine bir hiiz.ün 
çöktü. 

- Eh. yaz bakalım. cAziz kiiçük dos 
tum Eremey Vasiliç. Beni kimlere ter
kettiniz ve sensiz nasıl yaşayacağız. Si
zi hala aşk ile, mübarek toprak namına 
ve gokyüzüne kadar selamlaı·ım. Çiz
meleri dün satın aldım ve doğrusunu is 
terseniz. ge<:eleri uyumuyorum. V c tek 
rar mübarek toprak namma ... » 

Sebastiyen, Daryanın bütiin emret -
tiklerini sonuna kadar yazdı. Bıtince 
mektubu yüksek sesle okudu. 

Birden'bire Darya ağlam:ığa ve ulu -
mağa başladı. Uludu. uludu ve Sebas
tiyenin önünde diz çökere~< yalvardı: 

- Savassiyuşka, cicim. Beni Aliah aş 
kına affet. Senin evine gelemem. Ta
hammülüm kalmadı. Kalbim taşıyor. 
Sibiryaya gideceğim .. 

Ah bu kadınlar, ne aptal, yarabbim 
ne aptal şeyler! 

Ve Sebastiyen el arablsın: geri.sın 
geriye evine götürdü. 

dl.ne şo .. vle dı'yordu· ziyen driız görülür. Bunla:-ın basit mu:ı-
l.ı·di? Baba olmak bir kuvveL sayılıı J • 

I. 1 d" 1 ki yene ile hal ve, teşhisi mümkündür. Ruam mücadelesi bitti 
mıydı?. - ş er uze e<:e ... t 

Başka blr no ta slyaUğln tedavisinden 
Adamcağız !böyle bir sorgu karşısın· Yarınki nushamızda: bahsederiz. Dört ay süren ruam mücadelesinde 

da O'"ncc hayretle baka kaldı. I-!er halde ı---------,--,-----ı 8 bin hayvan muayeneden geçirilmiş· - E • t • - ı·· •• (•) Bu noUarı kesp sak a:rınıı, yahut 
ağır bır cevap verecekti. Derviş Paşa i RIŞ emın O UmU bir albüme yapıştmp kolleksfyon 1apınn. tir. Pek az hastalıklı hayvana t_esadüf 
buna hak kaz.anmıştı. Fakat buna rağ· ı vazan : Sala"'hattı·n Enı·s Sılcınh samanınızda bu notlar bir doktor edilmiştir. Bu sene için mücadele bit· 

k d · · · bo b · I ı rlbi imdadınıza yetişebilir. 
men en ısını tuttu ve ynunu i..ı • "---------------...: ·-----------------zı miştir. 

ken ıülerae, mahsuller çabuk yetiılr. 

Ekinler onun neı'esile, fen sesile çar· 
çabuk büyür. Kadın sesi duymıyan 

tarlalardaki mahsuller oılız olur.. ve 

vaktinden çok sonra derlenir. Kadm 
aiilmeli •• her zaman, her yerde Ye mü

temadiyen gülmelidir!ıl 

Tanzer dikkatle karısının ağzından 
duyduğu hu türküyü, taşın dibinde u· 
zanmış, kendi kendine söylüyordu. 

Başını taşa dayadı .. 
içini çekerek konuşmasına devam 

etti: 

- Ah, o günler.. o kara günler. 
Nerden hatırladım, beni boğan, mah· 
veden o günleri. Karımın sesi birden 
durmuştu. (Arkuı var) =----.--.... .... . ___ _ 

Nöbetçi 
Eczaneler 

-, 
Bu rece nöbe~i olan eczaneler ~uMarJır: 
İstanbul clhetindekiler: 
Aksarayda: (Ziya Nurll. Beya:ııtta: 
(Haydar>. Fenerde: (Vitali). Şehremi -
ninde: CNA.zıml. Karagümrükte: {AritL 
Samatyada: <Teotuos) Şehzadebqmda: 
<İ. Halil). Eyüpte: CHilanet AUanıu). 
Emlnönünde: CMelunet Kazım). Küçüt
pazarda: (Yorgil. Alemdarda : (Abdfil -
kadir). Bakı.rköyünde: <Merkez>. 
Beyotl• eihetindeldler: 
İstiklal cadde.sinde: (Kıınzukl. Galata -
da: (İsmet). Tatslmde: (Nlzameddin). 
Kurtuluşta: {Necdet>. Yenl~hlrde: (Pa
ronak:yan). Bostanbapnda: (İtlmat). 
Beşlktaşta: CNall Halid). 
Bofaziçi ye Adalarda: 
Üsküdarda: (Selimlye), Sanyerde: CA
safl. Biiyükadada: (Halkı. Heybetlde: 
(Halk). 

IRADYO 
Bu günkü Program 

1 Nisan 9l'l : .Perşembe 

ISTANRUL 
Öile neşriyatı: 

12.30: Pllkl~ Türk musikisi. 12.SO: Hava
dis, 13,05 Muhtelif Plak neşriyatı. 
Akşam neıriyatı: 

18,30: Plakla dans musikisi, 1~,30: Konfe
rans: Doktor Fahrettln Kerim İrade zarı. 
20: Sadi ve arkad~tarı tarafından Türk: mu
sikisi ve halk şarkıları, 20,30: Ömer Rıza ta
rafından arapça söylev, 20,45: Safıye ve ar
kadaşları tarafından Türk mustld.sl ve 
halk §artıları: saat ayarı, 21,15: Orkestra. 
22.15 : Ajaruı ve borsa haberleri, 22.30: Pllt
ıa sololar, opera ve operet pa~aları. 

BUK&EŞ 

19,20: Muhtelif havalar, 18,45: Plılt neş -
riyatı, 18.55: Müsahabe, 19,15: Benfoni kon
ser, 21,15: Plak ııeşrlyatı, 21,45 · Haberler. 

BUDAtEŞTll 

17,30: Rus havaları, 18,'6: MuhtellC ha . 
valar, 19,20: Müsahabe, 2ı,10: E~lenceli net
rlyat, 22.20: Budapt?Jte kon5er orkestrası, 
23,30: Çiğan orkestrası <şarkıları, 24,03 : Ha
berler. 

PRAG 
17,15: 'Muhtelif havalar (Bachdan parça

lar>, 17.45: AlmanY,adan nııkll, 19.25: Koro 
(şarkılar>, 19,50: Kazak orkeslrnsı, 21 : Fillr
monlk konser, 22: Haberler, 22,20 den 23 e 
kadar dans plakla~. 

Vİl'.ASA 
17,40: Muhtelif havalar, ııı : Haberler, 

21,30: Konser, 23: Dans havaları. 

VAR O\'A 
16,3S: Muhtelif havıılar, 17,15: Beethoven. 

den parçıılar, 18.20: Hafif mi.izlk, 18,35: Plılk 

neşriyatı, l!l: Tiyatro, ı9 ,30 : Ko.bnre !l;ıva . 
!arı, 21: Muhtelif havalar, 21.50 OrkP ı.ra 
22,45 den 23,30 a kadnr: Dans plfı.kları 

Yarınki Program 
2 Nisan 937 : Cuma 

İSTA'NBCL 

Ölle neşriyatı: 
12.30: Pliı.kla Türk musiki~ •. 12 50: ru.nab. 

13,05: Muhtellf plak ııeşrivntı. 

Akşam Neş"fiyatı: 

18,30: Plfi.kla dans mus!ldsl. 19,30; Spor 
miisah::ı.belerl: Eşref Şefık. 20· Tı.trk ınust -
klsl heyeti. 20 3Q. Ömer Rıza tarafından a· 
rapça söylev, 20,45: Vedia Rız.ı. ve o.rkad'.lşla
rı tnrafıııdan Türk mu~lk:lsl \'e halk şaı-kı

lnrı: Saat ayarı, 21 ,15: Ork"' ... trıı. 22.15 · A -
jans ve borsa haberleri, 23.30 Plakla sololar, 
opera ve operet parçaları. 



' 

ı -1Gı.. 

Soğuk havalı tesisat 

İktisat Vekaleti 
TUrkofts'den: 

tamirden hatfıyaralr memlelmtia _....lif aoktaWhla tae 6aiim ve meyva için 
R1lk hava antrel"llan tesis edilec:ek:ir. Bu •bepolar, iç ve .. ..-Jara ... a
.tilecek taze üziim, tue elma, ime Mbze iPa ........,.cak '" Mr hım &O, eliler 
'bmı 150 ton istiap edecek büyüklükte olacaktll'. . • . 

Muhterıf Iİstem ve pkilde tekliflere imkan vermek için teknik evsafa fimdilik 
leabit etmİyorm. Vaki teklifleria içinden en ekonomik ve en İflt uysun olanmı "'" 

teceiia. 
Bu anll'epolarla istihsal vqa istihllk mahalleri arumda l,leyecek nntilatar 

'"1• ctii- JOiuk hava ve tecrit tertibath bm,..,.._ ve an~ cl•hjljnd~ içle• 
rine taze meyva konup s~e npur veya vqonlara pecek ve bir DOnDal va-

1 

- dahili """emi- ve ,ekline uypa «Container» ler ele miibayaa ... ecelrbr. 
«Force Motric:e• in tat kömürü V97& ps povr e9UIDl ihtiva etmesi münccah.... 

"rtHI ,..P .... itliyeiıleria • ser 30 N'aean 1937 tari1aiae W. tekliflerini re
llm, lrat'alot, rücl..n .......... ... fiatlarile elikte JMldinDeleri illn ola-

- •l"l18J> (723). 

Tftrk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Şimdi1e kadar biolerce-ki,iyı zengin etmiştir. 

&ca k••* ft/.,pn/1937 dedir. 

Btjak hmiye: 200.000 liradır ... 
Aynta: 40.000, 25.000, 20.00l 15.0()J, 10.000 Uralı1t ikraml· 

releıle (50.0a() ve 200.000) lirabk iki atlet milkıfat vardır. 

Dlı<KA'J': 
Bilet 

biletini de•ıiıri'iftil.aüs~ef .,-R[ısae / 937 •• aqamma 
Ba :•· bııluıun-.mr. 

--...--- ...-ı111U111. -. Wle lzeriiadeid 'hakla •kıt ohır ... 

kadar 

El, ayak, koltUk terlerini kesen, 
nahot kokuyu gideren yeğAne 
sıhhi pudradır. 

INGlıJz KANWK ECZANESi 
.. Beyoğlu - İstanbul 

SELANIK BANKASI 
Tesis taıihi 1188 • idare merlesl: 
İstanbul (Galata) 

Türltiyedeld ıaWeriı 

.İstanbul, (Galata, Yenicami); 
İzmir, ~ersin. 
Adana bürosq. 
Yunani•tandalıi pıb-1eri. 

SelAtıik. Atina, Pire. 

• 

Resimli Hakiki Bir 

GENÇ ve TAZE 
Görünmenin yeni ve kolay usulü 

Saat 6 da,_.. 
bir m..,.U~ 
aonra, barufuk ve 
yorgun bir yild 
vardı. 

Bu yeni pudr.anm 
son derec9 yaptpila 
ba~ını veren fevka
lade inceliği adeta yü
zünde gayri mer'idir. ı:n ... 
mimi dostlarınız bile şa~ hay
ret teninizin, tabii güzellikten 
mütevellit olmadığına kail ~ 
lamıyacaktır. Dışarıda, yağ .. 
murda ve güneşte yeya deniz 
banyosunda veya'.liıit 'lenlS maç
lannda, ıçerde ~ salonda 
dansta daima ~'""jlmntk(e bir 
tene malik olabiliııPniz. 

Saat 7 de pyanı 
hayret bir tenle 
genç ve teriitaze 
girlnüyordu. 

Yoz ve burun par
lakiJlı tamamen zatı 
olmaş hatta blton si
yah benler bybolmllf 
tur.- Bir defa pum. 
18Jımak klfidir. can
" bu pudra clldlnlz 
için kuvvetU bir 'fil• 
pışma hassasma ma
liktli'. 

den kat'iyyen müteessır olmaz ve 
yüzde leke ve tabaka teşkil et
mez. Tokalon pudrasını, cildiniz • 
de. son ~ yapışma hassasmı 
veren ve fevkalide ince olaıı bJl 
sihrimiz 4l4 de bir• pudrayı kul· 
tanınız. Neticesinden son derece 

Bu pudra, ne Slldan, ne de ter- memı;ıun kalacaksınız. 

Binlerce Tokalon mlfterisinde mllusesemize mektup yaza. 
lana miiphedel.ı kendiliğinden ıelea en kıymetli delilleıdir: 

(T.alca/en krem N pıulral•nıtı ~rıllllfl••• baıl•tl.«tı• 
1inde11hrl c~lıll"' kendi kre111 • prıdrcaını 6,.ld.•) 

Beılerb•ı-··· K, caddesi...... ita 
( Kr•ınlerl•tlzin 6lr luı/ftı #IU'/ıntla cilıllaJ• ı&t.rmlı 

oltluja lgi feslrd.n. mitenllitl memnunlpliınJ bina • 

·"'··~'· ilfln ••eııüi .n-a ........ , BeH/ı. .. · ili- bo ••• No. 1 Ra... 
Me~ •m•n ~ aldptğ. 




