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Türkiyenin sanayi tarihinde yeni ve büyük bir devirl 

Karabük fabrikasının 
temeli bugiin atılıyor 

Şarkın en büyük, en mükemmel demir 
ve çelik fabrikasına sahip olacağız 

Sivas 
-

- Erzurum hattl ilerliyor] 
' A 

Başvekil 
Karabüke 

dün 
gitti 

Sivas - Erzurum hattı üzerindeJci çalışmalar günden gune ilerilemektedir. 
Tren yolu Erzurum ve ErzinC'an ovalarına yaklaşmıştır. Hattın ulaştığı her 
mıntakada köylüler kurban kec;erek sevinçlerini izhar etmektedirler. Resmi,. 
miz ıbu hatfa inşaatı yeni biten biT köprüyü gösteriyor. 

ismet lnönünün bugün 
söyleyeceği nutuk 

eh( mmiyetle bekleniyor 

Adliyeye intikal eden bir Puvason davril hikayesi 

Mezarcıları aldatmak 
iste:v en berber "karım 

öldü,, diye mezar kazdırdı 
işlerini bitiren mezarcılar akşama kadar cenazeyi 

Sugün (~arablik) de tesiıine bqlanm~ıu memlelcetimiı için dört b~§• mam~r en .büy?1' muvaffa• b kJ d "} • ] • b b • d •• kk" k k 
i:tyatlerdeo biri olan demir ve çelik fabrılı:aıının (Brasser) ve ıurcklisı muhendıılcn tarafından e e 1 er, ge meyınce er erın U anına OŞara 

huırlanan projesi sebebini sordular, berber de gülerek takvimi gösterdi 
Cumhuriyetinin tarihinde başiı başına esasını kurmak üzere bulunduğumuz (Yazısı 10 uncu sayfada) 
w~kmüh~bkmer~~dlı,bkd~ ~rab~f~rikuı~~ininkvhln~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nüm noktasıdır. dir, hepsinden kıymetlidir. 

•Karabük. fnbril::amııın demir yolu üıcrinde Beş on senedir pek çok fabrika tesis Bir çelik ve demir faıbrikasmın ne de 
bulunduğu mevki ile Erefıli madenlerine olan ettik. Bu fabrikalar arasında Kayseri- mek olduğunu anlatmak için söyliye- Alt rnışlık bir a d am 

bir gönül meselesi için 
genç bir kadını öldürdü 

meeafutnı Vöft r' h 'ta k B 1' n.· ı.. " •• d ·· 
.. .. ır arı deki pnmuk mensucat fabn ası, ur- ını, J<.l ıuugı..m yeryuzun .! sanayıı ve 

f B~gun Kar~bukte demir ve çelik sadaki Merinos yün dokuma fabrikası, serveti i~ibarile çok büyük. ve çok zen 
abr k~~ızın ılk temel taşını koyma şeker fabrikaları gibi çok lüzumlu ve gin !bir Ingiltere varsa, o Ingiltere bu 
;erasımı yapılacaktır. Bu, Türkiye çok kıymetlileri vardır. Fakat 'bugün (Devamı 10 uncu sayfada) 

• 

Küçük Antant Konseyi 
dün mesaisini bitirdi 
Macaristan da silahlanacak 

Çek Nazırı B. Kroffa konferansla bazı itirazlarda 
bulundu, Nazırlar bir teblig neşrettiler 

Paris 2 (Hususi) - ~e.lgradda ilk cc1seyi müteakıp Çekoslovakya 
toplanan Küçük Antant Harıcıye Na- ve Romanya hariciye nazırlarını ka
Eırları, bugün de öğleden evvel ve son- bul eden Saltanat Naibi P rens Pol, 
ra iki celse aktederek müzakerelerine Nazırları öğle yemeğine alıkoymuş-
nihayet vermişlerdir. (Devamı 10 uncu sayfada) 

Tramvay kazalarına karşı yeni tedbirler 

Tramvaya son binen 
yolcu kapıyı kapıyacak 

Kapamıyandan belediye cez~sı al~nacak, ceza miktarı
nın tayini için belediye encumenıne müracaat ediliyor 

Tramvay kazaları 
nın önüne geçilme
sini temin için ara
q,alar hareket bDlin
de iken atlayıp, bi-
nenlerden ceza alın. 
tnasına devam edil· 
tnekle beraber kaza
lara büsbütün mani 
olacak daha esaslı 
tedbirler almacaktu· 
P-0lis Müdürii Salih 
~~lıç, 6 ncı Şube mü 
duru Fa:k ile Tram 
vay Ş rketi müdür 
ve mühendislP,.i Ak 
earay tramvay depo . 

("Cegb ve 
Tecegb,, in 
Türkçeleri 
"SiNÜS VE 
KOSiNÜS,, TÜR 

Sivas ( Husu • 
ai) - Kılhudik kö-

1 yü civarında bir çif t 

l likte 60 yaşında Haı
cı Ahmet isminde 

;'bir ihtiyar üvey kar 
deşi Veyselin kanii 
Şerifeyi öldürmüş .. 

Ankara, 2 (A.A.) - Türk dil ku- tür. 
r umu genel sekreterliğinden : Anlatıldığına gö 

28/3/937 de reyb ve teceyb'in türk 
h kk d il" re vak'a günü Ver çelerinin bulunması a ın a an e- . _ • 

' J 

dilmiş olan müsabakanın müddeti bu se1ın 3:> . ya.şındakı 
akşam bitmiştir. o.arısı Şcrıfe ıle Ha- Katil Sıvu mubabiriml:ıe facıayı anlatıyor 

(Devamı 10 uncu sayfada) J cı Ahmedin karısı, kardef i Hatibin 14- lmedin karısı Z eynep , Veyselin evinin 
\... _ yaşındaki kızı Şehnaz, bir başka Ah- (Devamı 2 inci sayiacla) 

Yeni Tarihi Tefrikamız-====================== 

Barbaros korsan peşinde 
o 

• Korsika adasında 
mezarı bulunan Türk 
denizcisi kimdir ? 

. e Barb aro s 'u n aşk 
maceralarını duydunuz 
veya okudunuz mu? 

e T ü r kün en b üyük 
denizcisine Akdenizde 
ilk şöhreti kazandıran 

macerayı 

hatırlıyor musunuz? 

o 

Yazan: Celal Cengiz 

~una gıderek tram· Aktam saatlerinde bir tramvay aı:"b~ınm ~~. 
\aylar üzerinde tetkikler yapmışlardır. ! de iken yolcuların inıp bııunesı ıçın ne - il 
Bu tetkikat, tramvaylar hareket ha]ın- . ,,a!Devanu 3 üncü sayfada) !.::=====================Pek yakında "Son Posta,, da=:!.! . .. 
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Her gün 
CumhuriyetTiı kzsa bir 
Zamanda halle mecbur 

Resimli Makale: llKendilerini mazurg6stermek isteyen suçlular • Sözün Kısası 

Olduğu büyük bir 
Mesele : Kağıt 

Yazan: Muhittin Birgen -

M emleket okumuyor! 

• 

DIREK TORLOK t1APISANE 

Yazı Çok Olduğu için 

Bagiin Konamaılı 

···············-····--······· ...................... -....... . ... 
Altmışlık bir adam 
Bir gönül meselesi için 
genç bir kadını öldürdiJ 

(Ba~tarafı 1 inci sayfada) 

kapısının önünde oturup buğday eler' 
]erken karşıdan elinde filinta denileıf 
tüfek olduğu halde Hacı Ahmet ger 
rünmüş ve gülüp eğlenerek işlerind 

devam eden kadınlara: 

- Savulun oradan diye haykırmlf 
tır. Hepinizi geberteceğim. 

Bundan yirmi beş sene evvel, İs
tanbulda bir hayli gazete çıkardı. Bu 
gazetelerin tabı adetlerini topladığınız 
zaman elinize hiç olmazsa bugünkü ~ 
lerin yekunu kadar bir yekun· geçerdi. 
Biz, Tanini otuz beş bine kadar bastı -
ğımız olurdu. Bir aralık Tevhidi Efkar 
da ayni seviyede dolaştı. Bugün en çok 
basan gazete, yirmi beş bini güç1ükle 
geçer. Türkiycde bugün on sekiz mii
yon insan var. Halbuki s~ milyon -
luk bir memleket olan Macaristanda 
gazetelerin asgari tirajları yüz elli bin
dir. Üç yüz - üç yüz elli bin a
rasında tiraj sahibi olan Macar gaza -
tesi bir kaç tane sayılabilir. Ayni mü
şahedeleri Balkan memleketlerinde de 
yapalbiliriz. Küçük Bulgaristanda ga -
zete tirajı Türkiyedekinin bir kaç mis
lidir. 

Mahkeme huzuruna çıkan suçludan, hapishaneye 
düşen mahkumdan sık sık işitiriz: Kaderimmiş, çe • 
keceğim, derler, kendi kabahatlerini unuturlar, omuz
larına çöken felaketin yükünü kadere yüklerler, kade
re iftira ederler. Ve bu tarzda hareket etmek ile de ade
ta suçsuz. masum haline gelmek isterler' bu tarz tefsir
de bir teseJli bulurlar. 

insan kaderini daha çocukken kendisi hazırlar, ha -
yatınm hikayesi doğumundan önce yazılmış değildir, 
yaşadığı müddetce kendisi tarafından yazılacaktır. İn
san hayata ayak basınca iyi ve kötü yolların ortasına 
düşer, bunlardan birini tercih etmek imkanına malik -
tir. !şte yaptığı hu tercihtir ki kaderi meydana ge -
tirir. 

Kadınlar bu yaman tehdit karşl" 
sında hemen e11erindeki kalburları a• 
tarak kaçmışlardır, Şerife de bulundu"' 
ğu kapıdan içeri girmiş, ve Hacı Ali .. 
medin kapıyı itip içeri girmemesi içiıf 
sırtını kapıya dayayıp kapının arka• 
sında. durmuştur. Kitap bahsine gelince, Türkiyede ki· 

tap, hayatta hemen hiç rol oynamıyor. 
Mektep kitaplarını bir tarafa bırakınız, 
bir kaç romanı bir tarafa bırakınız, ge
riye kalan kitapların, masrafmı çıkara
nı nadirdir. Bunun için kitapları, ek -
seriya devlet basıyor: Maarif, İktisat. 
Ziraat Vekaletleri, muhteli! müessese
ler, eğer bunlar kitap basmasalar. ya -
but basanlara yardım etmeseler, Tür -
kiyede ciddi bir eser basılabilmesine 
imkan yoktur. Onların yardımlarile ba
sılan eserlere gelince, bunlar da, ne her 
gün ve ne de heilkes tarafından oku · 
nan k)taplar değildir. İçlermde batı: 
iç~n basılmış oılanlar da bir hayli yekun 
teşkil eder. 

* Halbuki yirmi beş senedenberi Tür
kiye bir yandan harıl harıl okur yazar 
insan yetiştiriyor; yeni efübc de oku
yup yazmayı kolaylaştırd•. Türkıyede 
okur yazar insanların miktarı artlı; 
bugün demiryolları idaresmde gard -
fren olarak lrondöktör olarak alına
caklar arasın.da tahsil ve mektep şart
ları aranmıya başladı. Demek ki yirmi 
beş sene evveline nisbetle Ti.irkiyede 
okur yazar insan çok artmıştı:-. Ayni 
zamanda gazeteler, hacim itibarile bü
yümüş, teknik yükselmiş, gazete her 
sınıf insana hitap eder hale gelmiş, 
içinde okuyucuyu eğlendirmek ve dü
şündürmek için her şey vardır. Niçin 
gazeteler daha fazla satıl~ı.yor? Nıçin 
kitap, onu yazıp bastıran için fayda ve
ren bir şey olamıyor? 

Bu sua1'lerin cevabı basittir: Türki -
yede aylık kazancı elli lirayı dolduran 
insan çok azdır. Bunun içinde bir kaç 
çocuk sahibi olanlar da vardır. Elli li -
ralık bir bütçe içinden ayda bir kaç 
lirayı gazeteye, kitaba ayıracak, kaç 
insan çıkar? Bir reçetenin bir liradan, 
ve bir dok1or vizitasının ikı liradan a
şağıya olmadığı bir memlekette ayda, 
gazete için, kitap için para ayırmak 
hayli müşkül bir hünerdir. Eskiden 
fisiyokratla.r, bir memleket iktisadi is
lerinin iyi gidip gHmediğıni, refah ~
lup olmadığını anlamak çin toprak kıy
metlerine bakmayı tavsiye ederlerdi. 
Zamanımızda buna bir şey daha ilave 
etmek lazımdır: Gazetelerin tirajları 
ve kitap neşriyatı ... Bizde toprak kıy -
metleri malCımdur; gazete ve kitap va
ziyeti de işte bu halde bulunuyor. 

* 908 de genç bir muharrir olarak mat. 
bua.ta girdiğim zaman, hocalıkla bera
ber, aylık kazancımı, isra.f ta etsem , 
gene sarfedemezdim. Ayda beş altın . 
dan aşağı para kazanan muharrir hiç 
yoktu. Beş altm, bugün, net, yi.iz lira 
demektir. Halbuki, bugün gazetelerde 
'40-50 lira ile çalışanların miktarı çok· 
tur. Bunun için, on iki sene fasıla ile 
tekrar matbuat hayatına karıştığım za
man, ortalığı hayli boşalmış, yazı kali
tesinin düşmüş olduğunu gördüm. 
Meşrutiyet devri, hiç olmazsa edebiyat 
saha~da, bi~ kaç defa basılmış beş on 
eser gosterebilirdi; bugün, üç defa ba
sılmış eser var mıdır, bilmiyorum. Var
sa hile yalnız romandır. Bundan yirmi 
beş sene evvel, her gazetede o zamanm 
en yüksek kültür derecesıne mensup 
hiç olmazsa üç, dört yazıcı bulunur -
du; bugün ise bu devrin en yüksek 

(Devamı 13 üncü sayfada) 

Cs O ___ z _____ A_R_A_s_ı_N_D_A ___ ) 
Hacı Ahmet kadınlarla beraber Şe

rifenin de kaçtığını görünce: 

- Niye kaçtın? Dur hele biraz, baJtl 
niydecem sana. demiş ve elindeki fi .. ' 
lintayı kapalı kapıya boşaltmıştır. Ka• 
plyı delip geçen kurşunlardan biri Şe
rifenin sırtını da delmiş ve genç ka"' 
c:lın sırtından giren bu kurşunun yara
sile yüzü koyun düşüp ölmüştür. 

Bir Amer ika şehrinde •--- -------? 
KiJpeJılerln geceler i HER GüNJ_ift f IKRA 1 
Havlaması menedildi 

Şehir halkına sakin bir uyku temin 
etmek için Amerikanın Kearnj şehri 
belediyesi köpeklerin gece 21 den sa
bah altıya kadar havlamalarmı yasak 
etmiştir. 

J<öpekler tabii bu yasaktan bir şey 
anlamadıkları için gene bermutad hav 

lamakta ısrar etmişler, bunun üzerine 
belediye meclisi, köpeklerin yerine sa-

hiplerinden 100 dolaıra kadar ceza al
mağa karar vermiş. 

Halle, «biz köpeklerin ağızlaımı na
sıl durduralım, bu hayvanlara günah 

değil mi?» diye kıyameti koparıyor
larmış~ 

Artık. bağıran köpeklere kimse sa
hip olmuyor, belediye de yak.aladığı 
köpclderin tüylerini tıraş ederek en
disine varidat temin ediyormuş. 

Dünyanın en gaşlz ikizleri 
Dünyanın en yaşlı ikiz hemşireleri 

Filadelfiyada oturan ve bugün O 1 inci 
ydarını idrak etmiş bulunan Bayan 
Berthe Budenfeld ile hemşiresi Emma 
Krawse'dir. Bunlann ikisinin de sıh
hatleri fevkalade yerindedir. 

ikinci yaşlı çiftler Ohio' da Middle
burg' da bulunmaktadır. Buniarın biri 
erkek ve diğeri kızdır ve 87 yaşında
dırlar. 

91 yaşında olan hemşireler şimdiye 
kadar 22 tane reisicumhurun gelip 
geçtiğini görmüşlerdir. Esasen Ame
rika da bu güne kadar 32 cumhur reisi 
görmüştür. 

Bu iki hemşirenin her ikisi de 1870 
de evlenmi,ler, ikisi de birer erkek ço· 
cuk sahibi olmuşlardır vel888 de iki
sinin de kocaları ölmüştür. O tarihten 
itibaren de bir daha evlenmemişlerdir. 

Şiir krala 
Florinalı Nizım, etrafına birkaç 

kişiyi toplamış, kendisinin şür kra
lı olduğundan bahsediyordu; etra • 
fındakilerden biri : 

- Evet, dedi, şiir kralı olduğu • 
nuza ben de inanırım. 
Florinalı bu iltifattan nıenmundtt. 
Öteki sözüne devam etti: 

- Şiir krah olduğunuza biiyük 
bir delil de var .. Nasıl ekseri kral
lar kendi ülkelerile alalmdar olınn-

1 

dan yaşamışlarsa, siz de krallık et 
tiğiniz şiirle alakadar olmadn11 yaşı 
yorsun uz. 

... --· . 
Yeni elektrikli 
Sandalye evvela 
Mucidini öldiirdü 

Amerikadaki idam mahkumlarını 
elektrikli sandalyaya oturtarak öldür· 

dükleri malumdur. Yalnız bunları öl
dürmek için verilen elektrik miktarı-

nın az olduğundan şikayet edilmekte 
idi. 

idam mahkumlarının ırahat ölmele
rini temin için Amerikalı bir doktor 

yeni bir alet keşfetmiştir. Bu alet sa
yesinde bir milyon 250 volt kuvvetin-

deki elektrik cereyanı bir araya teksif 
edilebilmektedir. Fakat gelin görün ki 

böyle bir ölüm makinesi keşfeden bu 
adam. ilk tatbikatını yaparken, kazaya 

uğramış, ve o bir milyon iki yüz elli 
bin voltluk cereyan kendisini bir sani· 

yelik müddet zarfında kömür haline 
getirmiştir. 

Altı kişi bir banyoda 
yıkanabilir mi? 

Japonların temizliği maruftur. Or· 
duda da bütün asker1erin her gün han
yon yapmaları mecburidir. Fakat son 
zamanlarda orduya fazla asker alınma
sı, ve banyo mevcudunun az olması 
yüzünden, altı~ nefer bir banyoda yıka
tılmağa başlanmıştır. 

Alelade bir banyoda altı neferin Y!
kanması rahatsızlığı mucip oluyor, su 

fazla kirleniyor, ve neferler de banyo
ya sığamıyorlarmış amma, adet yerine 

geldiği için gene hepsi memnunmuş
lar. 

Güzel satıcı 
Kullanmak gargi 
Kanuni rekabet midir? 

J 
Bu cinayet muhitte günün en de~ 

dikodulu mevzuunu teşkil etmiştir. 

Ortada belli başlı bir hadise yoltı 
ken bu cinayetin işlenmesini muhtelif 
~killerde tefsir edenler vardır. Guy~ 
Veysel bir katil meselesinden bir mü& 
det mahpus kalmıştır ve Veysel hapis .. 
teyk~ Hacı Ahmet Şerife ile seviş• 
miş, Veysel çıktıktan sonra da Şerif. 
Hacı Ahmede: 

- Artık kardeşin hapisten çıktı, be.ı 
Budapeştede iki mağaza arasında ni rahat bırak! demiştir. Hacı Ahmet 

tehaddüs eden bir dava mahkemeye de huna içerlemiş ve Şerifeyi öldür* 
İntikal etmiş ve hayli dedikodu uyan- müştür. 

dırmıştır. Dava gayri kanuni rekabet Fakat Hacı Ahmet hadiseyi dah~ 
sebebile açılmıştn. başka şekilde anlatmaktadır. O diyof 

Mesele şudur: ki: 
Peştenin maruf caddelerinden bi- - Şerife ortağımlZ Ahmedi sevi( 

rinde iki tane kadın eşyası satan bü- yordu. Bunu ben bir kaç kere gördüm, 
yük mağaza vardır. Bunlar daimi re- Namusumuza yetiremedim, bir gÜQ 
kabet halindedirler. Nihayet bunlardan kardeşime: 
biri bir çare düşünmüş ve satıcı kızla- - Bu kadın sana yaraşmaz Veysef 
rını, Macaristanın güzelliğile maruf dedim, namusumuzu berbat ediyor .• , 
genç bayanlarından seçmiş. Bu tebed- Veysel: 
dül derhal tesir-ini göstermiş, mağaza- - Hele bir şey yaparız, diye benf 
nın satışı yüzde 80 nisbetinde artmış. teselli etti ve savdı. Halbuki ben Ah':c 
Diğer mağaza ise bu vaziyetten çok metle Şerifenin buluştuklarını goru .. 
müteessir olmuş. Ve mahkemeye mü- yordum. Dayanamadım, tüfeği elim4' 
racaat ederek: aldım: 

ccO mağazanın ancak ucuz mal sa
tarak kendisile rekabet yapacağını, sa
tılan mallara, güzel kızların işvelerini, 
zerafetlerini zam ve ilaveye hakkı ol
madığını ileri sürmüştür. 

Mahkeme henüz bir karar verme
miştir. Maamafih efkarı umumiye ma
ğazasına güzel kızları dolduran tücca
rın lehindedir. Davacı olan taraf mah
kemeye müracaattan sonra bütünmüş
terilerini kaybetmiştir. 

Senede 14()()() elma veren 
agaç 

Dünyanın en fazla meyva veren el
ma ağacı İngilterede İmif. Bu ağaç 
Cornwall' de bir çiftçinin çiftliğinde 
bulunuyormuş. 75 yaşında imiş. Boyu 
on metre imiş ve asıl garibi, yalnız bir 
mevsimde 14,000 elma veriyormuş. 

Meraklı çiftçiler bu kıymetli ve 
velud ağacı görmek için çok uzak -
yerlerden geliyorlarmış. 

- Dur hele, şunu bir korkutayım 
da vazgeçsin şu oynaklıktan dedim~ 
Maksadım vurmak değildi. Fakat tü• 
fek birden elimde ateş aldı ve kafii 
kurşun Şerifeye isabet etti. O bir kaz~ 
nın kurbanıdır. Yoksa ben Şerifevi ölı 
dürecek değildim. 

B ir ayı yavrusu 
için /stanbulda 
Kalan üç seyyah 
Birkaç gün evvel, Galatada bir ha .. 

mal, eline geçirdiği şirin bir ayı ya'V'j 
rusunu satmaya çalışırken, yolcu ı;alq 

nunun önünde parmaklığın içinde bu .. 
lunan seyyahlar tarafından çağırılmış" 
tır. 

Seyyahlarla pazarlıkta uyu~ulmuş, 
fakat tombul ayı yavrusunun parmak. 
Jık aralığından sokulup ta seyyahlara 
teslimi mümkün olmamıştır. 

İS TE R İNAN İ S TER İNANMA! 

Bunun üzerine, ayının sahibi, zabıta 
ya müracaat etmiş, ve ayıyı seyyahlara 
vermek üzere salon kapısından ~eçiP. 

rıhtıma girmek istemiştir. 
Fakat memurlar, hamalı içeri bırakt

mamışlardır. 
4 yaşında minimini bir çocuk dün Balat caddcsınde 

oynuyordu, cirkasmdan bir otomobilin gelmekte oldu -
ğunu ~öremedi, yüzüstü yere kapandı ve kimyager 
Bay Abdürrahnıana ait olan otomobil çocuğun üzerin-

den geçti. r'akat yavıu o kadar küçük idi ki otomobilin 
dört tekerleği al'asmda kalınca hiç bir yerine bir şey ol
madı. Bununla beraber 24 saat müşahede altınd:ı kalması 
için Etfal hastar2esine göııderHdi. 

iSTER İNAN İS T ER i NANMA ! 

L-------------------------------------------------------" 

Bu vaziyet karşısında küçük aYJya ta 
lip olan üç seyyah, 'bavullarını aldır· 
tarak hareket saati gelen vapurların .. 
dan inmişler, sadece seyahatlerini te• 
bir etmişlerfür. Bu tehirin seyyahlara 
paraca tuzluya mal olduğu an1115ılmall 
tadır. 



3 Nisan 

• 
Ispanyol asileri arasında l H~gretugandıran 

Bır dava 
firarlar çoğaldı Bir avukat kansını tahkir 

eden suçlu kadını 
müdafaa etti Valansiya h~kumeti İngiltere ve Fransaya verdiği not~da 

ispanyanın Italy a tarafından istila edildiğWıi iddia edzyor 
c lzmir, 2 (Hususi) - Civar kaza· ebefüttarık, 2 (A.A.) _ Ceuta ye kumanda heyeti İtalyan olan İtalyan 

Tetu d t• lardan birinde meraklı bir cfümü meır n garnizonlarından ı o a~i nefer ordusu cüzütamlarının mevcu iye ı, 
geçen gece kaçmışlar 'e bır kayıkla b~ 2 - İtalyan cüzütamlı.ırı, kendileri· hud dava.sı gö:ülmüştü~. D~\:a şudur: 
sab h Cebelüttarık 1 . 1 d" B hakiki bir işg·al ordu.,u gibi tahsıs Beledıye cıvanndak1 evının pence-
l d a gem s eı .r. un ne . d k 1 b" d k' 
ar, urmaksızın 8 saat k • k ekmis· edilmiş olan mıntakalarda icrayi hare· resın e oturma ta o an ır ava ve ı · 
l~ dır. urC!' ç ~ kat etmektedır. . linin eşi yoldan geçen bir kadın tara· 

ita)~ an askerleri lıal .. kmda biı· nota 3 - ital) an hükfuneti, Ispanya top fmdan ıkabaca tah kir edilmiş, suçlu da 
Va ncia 2 - İspanva hı.ikCtmeti dün rağmda 'kendi askeri cüzütamları için cürmü meşhud mahkemesine veril-

~ı.an a ve İngiltereye~ b"r nota ve~miş- amme servisleri tesis et~iştir. . . miştir. Söylendiğine göre suçlu kadın 
t ı. Bu notada Guadalajarada geçenler Notada netice olarak .şoyle denılı~·or: dava vekilinin yakın tanıdıklarından 
d \ uk~a gclmış olan muh&rebelerde cBütün bu husus~t •. I~~anyanın It~l- imiş. Mahkemede eşının karşısında 
Cukı:ıı U:ıyetçılerin bu mınt&kadaki ha- Ya tarafından adeta ıstılasın~ m.u~dıl- suçlu kadının müdafaa vekili olarak 
l'e ·atı dare etmekte olan İtalyan ) ük dir ve garbi Avrupanın cmr.ıyetını ve ld ~ .. ·-r· h tl t l 
sek kumandanlığının birtakım emirna- umumıyetle sulh davasını ihlaldir.» yer a ıgı goru unce ayre e Karşı an· 
me eı n' . d mıştır ... 

ı ve saır vesaik ele geçirmic: ol· . l\leksikamn yar ımı 
du · ~ Mahkemenin suçluyu 1 5g\in hap-ını beyan etmektedir. Vaşington 2 - Meksika. sefiri Bay 

No · \ T l se mahkum ettiği bildirilmektedir. ya raptedilmiş olan \esikalar, Napera, Meksi a hükumetinın a en-

Korkunç 
aşagıdaki hususat hakkında kat'iyyen cia hükCtlneline cınanen ve maddeten» 
şuph ve mahal bırakmamaktadır. müzaherette devam eylemeğe kal'iyyen 

1 
- Efrad ve zabitanı, malzemesi, azmetmiş olduğunu bildirmiştir. 

bir cinayet 
Filistin biri Ar8P, diğeri Ya h_udi Bir köylü .. öJd~rüıdükten 
O k 

.. 
1 

sonra yu'lunun derisi 

.ma uz ere iki parça ya ayn ıyor Suşehri (lt~~~:dü Honi köyfin-

İngiliz J l d b · y h d• d de henüz ismi ve hüviyeti tesbit edile· 
mperator uğu için e ır a u 1 ominyonu m iyen bir köy1ü bazı iş1erini görmek 

ile bir Filistin Arap devleti kurulacak için kasabaya gelirken yolda öldürül 

Londra 2 (A.A .) - Daily Heral· tesviye tarzı derpis olunmaktadır: müştür. Köylü öldürüldükten sonra 
dın hus • · 1 ' k f ·· ·· ·· d · · ·· ··ı· usı muhabırine göre Filistin l lk· .. k 'I d l "hd . 1 _ a asının ve yuzunun erısı yuzu 
ıneselc. . 1 - 1 m usta 1 evet 1 ası. n •... c· . k" 1 f d 

. s.ını tetk ike m emur komisyon . . . ~ . . . . muştur. ınayetın ım er tara ın an 
- kı şımdi L d d l . gılız ımparatorlugu ıçınde bır Yahudı ve ne için yapıldığı hen üz malum de· b 1 o n ra a top antı halınde 

u unrnaktadır- cezr"ı bı"r dom inionu ile müstakil bir F ilistin A · g"ildi r. Zabıta ve müddeiumumilik tah-sureti hal 
teklif etmek fikrindedir. rap deYleti. kikata el koymuştur. 

Bu proJ·eye ·· F· ı · · · · ') F"I' t ' · 1 • d k. t d ·k· h d' gorc, ·ı ıstın , bırı Ya· - - ı ıs m ı ısvıçre e ı arz a ı ı 

u ı ve digw eri Arap olmak u··ı.ere ı'kı· h le k d · mu tar antona ayırma ve man a ı· 

pa~ç~ya ayrılacaktı r. Bu hususta iki daresini ipka etmek. 

Silahla_r_ı ---·-· 
Tahdit Hatagm 

Anayasası 
Ne\')Plk. l (A.A.) - Ne\·\•ork Ti 

me.s gazetesinde k .J .-

0... o unmuştur· 
« rend·~ · . .. . 

Ba, oRo ıgılmıze gore, Reisicuınhu:-
ose\'e t bı"rk ·· mi i 

1
A ' aç gun sonr::. umu· 

sı ahları tahd't !{onieransımıı 
ıçt J d t 
1 t a\e edilmesini buvı..ik dev . 
e ıer teıdif edecektir. . 

Bu konfer., ·· · · m. ...ns, onumuzde ki ya" nıev 
nd Kopenhagda toplan, caktır. 

inlıisarlar. velliileti11i11 
L!Jğııedileceği 
Söı;lenipor 
Ankara - G ümrük ve inhisarlar Ve· 

kaletin ·n lağvedileceği söylenmekte· 
d ir. Söylend:ğ:ne göre bu işler Maliye 

Hatay ~ınayasası projesini hazırla • 
tnak üzere, 9 Nisanda Cene\ rede yapı· 
lacak eksperler komitesi tbplantısının 
başmurahhası Numan Rifat Menemen· 
cioğlunun rahatsız bulunması hasebile 

hükumetimiz 22 Nisana tehirini iste -

miştı. Teklifımize muvafık cevap gel· 
miş olduğundan eksper1cr komifesi top 

lantısı 2 2 Nisanda Ccncvrcdc yapıla _ 
caktır. 

Başınurahhas Numan Rifat Menemen 
cıoğl~nun rahatsızlığı tamamen geçmiş 
v~ dun akşamki trenle Ankaraya git

~.ıştır. ~areketinden evvel :kendisıle gö 
ruşen b r muharririn:ıize Numan Rifat 
Menemene· ·ı 

İngilterede iki 
tren çarpıştı 

40 kadar yaralı ve birçok 
ölü var 

Londıa, 2 (A.A.) - Bu sabah, Lon
dra varoşlarından B attersea - Prcrk a 
kininde bir tren müsademesı olm u"tur. 
Şimdi) e kadar 7 ölü sayılmıştıı. Bun
lardan birı kadındır. 40 kaaar yareılı 

vaıdır. 
ö üleri 'e yaralıları ç karmak hu, 

suc:unda çok zahmet çekihn~stir. 
Öli.ilerin mikdarının 12 ye çıkrııa

sından 'korkulmaktadır. 

Bulgar kabinesind~ 
değişiklik 

Köse f vanof tamamen 
bitaraf kabine kuracak 

\ kA' O d "h .. e ü etın e ı d.ıs edilecek ik i umum 
rnüdürlük tarafından tedvir ol uııacak 
bu ik. umum müdürlük de gen•"' MRli~ 
ye Vekaletinde ihdas edilecek yeni bir 
rnüstesarlığa bağlanacaktır. 

ıog u şunları söylemiştir : 
c - 9 N· d Bd g rad 2 (Hususi ) - S ofyadan 

ısan a yapılacak eksperler 
komitesinin t 1 ıılınan haberlere göre, Bulgar kabine· 

op antısı 22 Nısana hıra- s"ınde m u'"him tadilat yapılacagw ı anla 
kılmıstır Bu k 

• · a şanı Ankaı a) <.ı hareket k d 
edi\ orum Bu 18 . sılma ta ır. 

· ayın ındc veya 19 un · 8. Köseivanof yeni kabinede Baş· 
da arkadaşlarımla bernb r komite top vekil kalmakla beraber, diğer nezaret-
lantılarında bulunmak .. C 

ti sabahki yangın reye gideceğim.» uzere cnev • lere tamamen bitaraf şahısların geti· 

Bu sabah y eşildirekte Kocacı ha . " .• .. , . • . , . . •. . •. . • . . , .• . .•.• .• 1 ileceği sÖ) lenmektedir. 
nının üçüncü katındaki kumaş ima· y Yeni kabinenin teşkilinden sonra 
bthanesinden yangın çıkmıştır. Ateş a.n~ının imalathanede asılı bulu - intihabat yapılacaktır. Dağıtılan sıya· 

~an . kumaşların her nasılsa sobanın s"ı fırkalar bu intihabata is, tirak ctmive-
tavana sirayet ederek tehli keli bir lıal d .; uzerınc il sın esi d · ı . ld'W. ki d' I 1 · n en ı erı ge ıgı an• ce · er ır. a mıştır. lnşılmıştı r. 

HükumetçHere göre ispanyada vaz:y~t 

lııpanyol k r l t ru 

~s.i asker - HükUmetçiler bizden nıçm bu kadar çok top altyorfar, 
bılıyor musun?? Bilem edin mi? Topların kaçmak için ayakları 

yok da ondan. 

JJleclis 
JJliizakereleri 

Ankara 2 (Hususi) - Meclısin bu 
günkü toplantısında, Kayseri Saylavı 
Faik Baysal'ın Finans Bakanl:ğı siya
si anüste arlığına tayini hakkındaki 
Ba 'ekalet tezkrrcsi ve Biiyi.ik Millet 
l\1edıs' HJ:~7 ) ıh ~ubat ayı h b. hak 
kı d ki m clis h s .. pl rının ıetkik en· 

t ı okun mu \ l <);J(} 
ı v · umumi;e ·p,. d l il b 

zı d ir 1 r b ıtçeleri tert "Lleri <ıra ında 
:Vi. 7 >O liranın miinak le İne d iı ka
nuı k bul ed"lmiştir. 

Bundan a gi.imrük ta arruf ka· 
ııununa ek kanun lay"ha ının da bi· 
rinci müzakeresi yapılmıştır. 

Tramva y azalarına 

Kar."tt yeni tedbirler 
(Hastarafı lincı ım:dadaJ 

şckılde tectoir al nab;..ece • nı ı ' hdaf 
etm~ktedıı. Tramvay kapı n nda bazı 
tadilat yap lması düşi.ınülrnektPd•r. 

Emniyet müdürli.ığ~ tramwy arın 
hareket halinde arka kapııarınm açı · 
lıp kapanması için bazı mahzurla .. tes
bit etmiştir. Tramvay bileıç•ier~ dnuna 
meşgul oldukları ıçin arka l.apıhP·ı her 
zaman kapayıp açamamaktadır} r. Bu· 
nun için Tramvayın arkasından h 11e -
cek son yolcu arabanın 1<ap sını kana
makla mükellef tutulaca ·tır. Bu mec
buriyetin konulması ıçin de mue' y "de 
olarak belediye cezası verilmesi ı,.;:tp et 
tiğinden bu hususta beledi~c da"mi en
cümeninin karar vermesi iiizım gc mek 
tedir. Bu hususta belediyeye bır tek ıf 
) apılacaktır. Diğer taraftan tramvay • 
larda izdihamın önüne geç 1mc•i ·çın 
de t<'lkikllcr yapılmaktadır. Alfll< dar 
bir zat bu hususta demiştir k1: 

- Kıt'a usulünü kaldırmak, :ıyni ıs
tikamette tek bilet usulünü koymak iz 
dihamı yüzde elli niSbetinde indırebı
lir. Bundan başka Şişli • Tünel hattın
da işleyen arabaların Karaköve 
kadar indirmek te şimdiki Tünel med
halinde yapılacak tadilatla kabil olur. 

Bu takdirde Tünel arabaları işlemez. 
Bu cihet bir mukavele ve imtiyaz işi· 

dir. Şirkete bunu teklif ederek müza· 
kere ile işi intaç etmek lazım gelir. O 
zaman mesela Şişli hattı boyundan 
Karaköye inecekler bu hattan geçerek 
lstanbula giden tramvaylara binmeğe 
lüzum görmiyeceklcrinden lstanbul 
seferlerini yapan arabalarda izdiham 
kalmıyacaktır. 

izdihamın önüne geçm ek için bir 
tedbir daha vardır. O da A vrupada ol· 
duğu ve tatbik edildiği gibi tramvay du 
rak yerlerine konacak sıra numarala
rın ı halkın alarak arabalara binmesi· 

dir. ilk gelen ilk numarayı alır, bu su· 

retle sıra temin edilir. Vatman durak 

yerine ge1ince a rabadaki yere göre 
mesela l O yolcu alabileceğini söyler 

Ye ilk nu ma ra alandan it ibaren on ki· 

şi arabaya biner. 
M otörlü vasıtalar yavaş gidecek 
Şehir dahilinde otom obil, otobü 

gibi m otörlü vasıtaların tesbit edilen 
sür'a tten faz la gittikler i görülmüş, al· 
tıncı şube vasıtasile bunları k ullanan· 
lara yenid en i hta r yapılmıştır. Fazla 
sür'atle gidenler cezalandırılacaktır. 

Bir muhacir gebe 
Karısını ağır 
Yaraladı 
İzmir, 2 {Hususi) - AkşaCl iizeri 

Halken önünde 'bir cina) et olmnst cır. 
Bu cinayet etrafında toplad ğm. m

0

Rlu
mat şudur: 

Bulgarıstan muhacirlerinden Habıl 
g ı.msizlik yüzünden, bir müddetten 
beri karısı Fatmadan ayrı yaşamakta
dır. Fatma da tütün mağazalarından bi 
rmde çalışarak hayatını temin etmek
tedır. Fatma akşam işten e\ •ne ~ır.ler
ken yolda Habil ile karşılaşmıl?t•r Ha
bil f.knrısının ) anına yaklac:m ş ''<' be
raber gıtmelcrini teklif etın"şt•r. :F'at· 
ma bu kararı reddetmıştır. Red ce\·abı 
uzerine h ddetlenen Habil cterhal h ça 

l\j S abahtan Sabaha j 

Sarfa 3 

Bel!1rad anlaşmalarının 
mahiyeti " 

• Norvtiçliler endişede 
Yazan : Selim Ragıp 

zun zaman Yugoslav) a ile ihti-

laf halınde kalan İtalya, niha· 
) et do5tumuz olan bu memleketle b.:: 
anlaşın. yaptı. Bu anlaşmanın ) apılma 
sından bız m ikadar memnun kalalı le· 
cek memleket azdır, dense :Yer nde bir 
soz sfü lenmı.ş olur. Uzun b ı ihtılaf.ı 

devreden sonra hangi sa1k İtalyayı Yu 
goslavyaya )aklaştırmıştır acaba'! Ya
ziyct tetkik edildiği zaman gorulür ki, 
İtalya bu hareketi ile mühım bir tak
tika değişikliği yapmaktadır. Şöyle k.: 
İtal) a, Akdenizin muhtel f noktalar·n· 
dan muhtelif ihtiyaç madd_ler· tectank 
etmektedir. Bu ka) nakların bır gi.ın 
kendisine karşı . paıunası d una mum 
ki.indiır. Bu ihtimal nazarı d.kkate a'ı· 
narak Sovj et Rusya ıle sık b ı mi.ma· 
se'bet tesis ed ımcsı, iktıdar me\·k ine 
gelen Faşizmin ilk bakım düşüncesı ol
mu~ur. Fakat Faşist Ital~ ı:ı., Bolşev k 
Rus~ a ile ideoloji farkı ) uzunden an
laşamıyacağını kısa zamand , anlamış. 
tır. Yugosla\') a ile ) akınln..ına s·j ase
ti, İtalya için bundan sonr .. başlar. 

İtalyanın Yugoslavya ile yaptığı an
laşmanın müsaadekarlığı ~und~dır ki, 
Yugoslav) anın Fransa ile ittıfakına ha
lel gelmediği gibi Küçük İtılfıi ve Bal· 
kan Antantına da hiç bir tes rı olma
maktadır. Buna mukabıl temın e~ ler 
göründüğiı fayda, uzun zamandan beri 
devam eden Yugosla\'Ya • İtalya ger· 
ginliğinın ze\•ali ve ayrıca, İtalyaya, 
Rumen memleketine doğru miına:sebet 
sahasını gen şletmek imkanın: d1ha 
müsa·t bir şekilde vermes'dir. 

* So\1·et Rusya ile Almanyanın mii· 
nasebetleri gergin kaldığı müddetçe is· 

kandina\·ya hü· 
Norveçliler ı kumetıe inin ted. 
endişede birli davranma • 

lan kadar mantı
ki b"r şey yoktur. Bı hassa Noneç d~u
ma miıtej akkız bulunması ıa :n ge -
len bir memlekettir. Çünx:it, bu ıki bü
yük de\ let arasında bir harp cıktıgı 
taktırde. Non·eçin en ş mai nok• 
le münakalatı temın etmek çok zor o 
lacaktır. Bu sebepled r k. Or\' ç hit • 
kCtmeti. Fınmark mm taka~ n .. erzak \ e 
iaşe maddeler yığmaktadır. A) n Zcl • 

manda askeri tedb r'ere de ge n~ \ e . 
rilmekted r. Bö:- 'e b"r haıp . :\o \ c 
için bitaraf kalabılmenin .. mk:m .. an . 
cak hazırlıklı bulunma'> :ı müır-k ı 
görü tı)or. N rveç m·m mürl f bu•· 
çesin n 36 miljondan 58 m ,,0113 ç k -
rılmak ıstenmesinin esas el eb d bu _ 
dur. Hatta NoıTeçiler. ic:ı.b •ıd kendı 
topraklarına asker dah. çtk r ı b 1 
ceğini hesaba kattıkları iç'n:i'r k·. b r 
an e\'\ el bu hazırJıkları b. rm k , ~ 
kend"!er m emniyette hı etmek st · 
) orlar. - Selim Ragıp . . . .. -· .. ' . . . ... . . . . . .. ' .... 
ğmı çekrek yedi aylık geb~ bulırnan 
karısını ağır surette yarı 1 el k rı n
ra karnına da tekme ıle , t , p·'ll, t ır. 
Deıhaı vaka anan katil ve d·:, 'fnrJ de 
Fatmanın başkas·vıe yaşam k 
ğunu idd etm şt r. 

Servi 



• 
Hastayı lellavt etmekte olan proresör De11aver ( sağda , 

Dudağının kenarında kanser ·olan «- Hasta bir kaç gün evvel müra-
Şefik adında bir şahıs taşradan şehri- caat etmişti. Kendisi muayene edildik
mize gelerek tedavi için Gureba has· ten sonra ameliyat için gelmesi söylen· 
tanesine gitmiştir. Kendisini profesör mişti. G eldi. Dudağının kenarındaki 
Dessaver muayene etmiş, dudağına kansere radyom konacaktı. Bunun i-

çin de mevzii ip tali his için Neokain 
radyom konulmasını muvafık bulmuş· 

~ırıngası yapılmıştır. 
tur. Ancak bu tedavide mevzii his İp· 

Bunun üzerine hasta. kusmağa baş· 
tali lazım geldiğinden asistanına Neo· ladı. Bir kaç dakika sonra kendinden 
kain şırıngası tatbik etmesini söyle· geçti. Bütün müdavemat yapıldı. Fa
miştir. Şırınga yapıldıktan biraz sonra kat kurtarmak kabil olamadı. 
Şefik ölmüştür. Cesedi Morga kaldı- Bu tıb kitaplarında kaydedilen bir 
rılmıştır. Morg hazırladığı raporu bu· hadisedir. Pek ender vukua gelmekle 
gün adliyeye verecektir. beraber •ilk defa olmuş değildir.» 

Dün bir muharririmiz profesör Bir doktor da: 
Dessaner ve radyoloji enstitüsü do· - Şırıngadan sonra Şok ölmüştür. 
çenti doktor Muhterem ile görüşmüş- Yani vücut tahammül edememiştir, 
tür. Bu zevat demişlerdir ki: demiştir. 

----~----------.... ·--------....;,~~~~ 
Yeni sigara Bir İngilizin 

fabrikaları açılacak müzemize hediyesi 
inhisarlar Umum Müdürlüğü Ma· 

latyada b ir sigara fabrikası açacaktır. 
Şark vilayetlerimizin sigara ihtiyacı 
bu fabrikadan temin edilecektir. 

mufassal bir rapor verecektir. 
Avrupada Türk sigaralarını imal 

etmek üzere bir kaç fabrika açılacak· 
tır. Tütünü buradan gidcıcek, sigarası 
orada yapılacaktır. 

Umum Müdür sigara ihtiyacatımı· 
zı arttırmak maksadile Holanda ve İn· 
gilterede temaslar yapmıştır. 

Seyyahları aldatanlar 
cezalandırılacak :ar 

Uzun müddet Türkiyede oturmuş 
bir lngiliz milyoneri Londra sefareti
miz vasıtasile lstanbul müzesine anti· 
ka bir halı göndermiştir. Bu halı Türk, 
lran ve Hind nakışları ile işlenmiştir. 
Eser gümrükten çıkarılmış ve müze
ler idare~ine teslim olunmuştur. 

SON POSTA 

incili çavuşun 
Mezarı dülılıan 
Deposu mu oldu ? 

fstanbulun en mühim caddelerin· 
den biri olan Divanyolunun baş tara· 
fında Sultanahmet parkına nazır tek 
minareli ve tek kubbeli güzel bir cami 
vardır: Firuzağa camii. 

PAULA. WE 

Nisan 3 
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in 
Çevi rd iği bUtnn filmler in en güzelı ve en nıUesı;:,rı 

MACARiSTAN GECELERi 
( Julika ) 

Filmidir. Bu hafta bUyUk muvaffakiyetle 

SARAY SiNEMASINDA 
Gösterilmekte ve mevzuurıun, musikisinin ve mizanseninin Irıks ve ihtişam 

ile amtörleri ıı in takdirlerini knzaiımakladır. 

Bu cami 1491 tarihinde İkinci Be- #.ıııill~----.. 
yazıtın müsahiplerinden Firuzağa na· 

BEY AZ MELEK 
( FLORENCE NİGHİGALE ) ~-----· 

mına Mimar Kemaleddin tarafından 
inşa edilmiştir. Türk mimarisinin za· 
rif ve eski eserlerinden biri olan Fi
ruzağa camiinin bahçesinde camii yap· 
tıran Firuzağanın kabri mevcuttur. Ca· 

K A Y F R A N C Is 
TOrkl ~rlc İngıliz ve Fr ıısızlann mnıtefik olarttk harp eltıklerl meşhur 
K 1 •. 1 M nıuh ıı rebt'si. .. lst aıı hul'ıla Osk:lld ır'daki lngil iz mezarlığının 
bulundugu yerde hıgiliz lıaslahaııesinde httstn bakıc ı BEY AZ .MELEK'in 

miin yanında meşhur «İncili Çavuş» .._,. .. _~ 
medfundur. 

hukiki hn vatı. 

Pazartesi akşamı SA KAR Y A sinemasında ~ 
Camiin etrafı bazı ahşap binalarla 

kuşatılmış ve cami bunların arasında 
kaybolmuş vaziyettedir. Söylendiğine 
göre bu güzel eseri meydana çıkarmak 
için vaktile Evkaf Nazırı Hayri (Efen
di) bu evleri istimlak ettirmek istemiş· 
se de vefatı üzerine bu teşebbüııü akim 
kalmıştır. 

Alakadarların söylediklerine ve bu 
m uhitin eski sakinlerinin iddialarına 
göre bugün İ ncili Çavuş mezarının bu 

1şte incili çavuşun mezan bu kapının 
arkasındaymış 

-----·- · -
GABY MORLAY 

CHARLES VANEL ve GEOHG RluAUD ile beraber te'llsil ettiği 
STEFAN ZWEIG'in " KORKU ,, romanından muktehes 

G Ü N A H G E Ç E L E R 1 Fransıca sözlü 
Fil inde gösterdiği ııAı<lKATl hiçbir filmde göstereme miştir. 

Bu hafta S A K A R Y A sinemasında 
İlaveten Görülmemiş renkli canlı resimler: '· İLKBAHAR SERENAD ,, ı 

' ve Paramount Jurnal 

Haydarpaşa J 

Lisesinde 1 

Müessef birhadise 
Dün Haydarpaşa lisesinde bir ta

lebenin tardile neticelenen müessif 
bir hadise olmuştur: 

Onuncu sınıf talebeleri imtihan o
lurlarken talebeye nezaret eden öğ· 
retmenlerden biri bir talebenin kopye 
ettiğinden şüphelenmiş ve yanına gi
derek üzerini ve sırasını aramak iste
miştir. Talebe muallimin bu şüphesi 
karşısında · derhal asabiyete kapılmış 
ve kopye yapmadığını söyliyerck sı
rasını ve üzerini aratmamak i~temiş· 
tir. Talebenin bu muhalefeti karşısın· 

da muallimle aralarında ş iddetli bir 
münakaşa çıkmış ve talebe hocasına 
karşı bazı saygısız hareketlerde bu
lunro"uştur. Bunun üzerine derhal ha· 
diseye direktör müdahale etmiş ve in~ 
zibat meclisi kurularak talebe sorgu
ya çekilmiştir. inzibat meclisi talebeye 
muallime karşı olan hareketinden do
layı tard cezası vermiş ve evrak tasdik 
edilmek üzete Bakanlığa gönderilmiş· 
tir. 

Talebe taşralı olduğunu, mektep· 
len atıldığı takdirde sokakta kalacağı· 
nı ileri sürerek sene nihayetine kadar 
mektepte kalmasını :İstemiştir. Bu ci
het te Bakanlığa arzedilmiştir. 

Poliste: 
Bir adam karısının yüzünü lcesti 

Evvelki gün Taksimde oldukça 
heyecanlı bir vak'a olmuş, yüzünden 
kanlar fışkıran bir kadının sokakta 
koştuğu görülmüş, hemen polisler ta· 
rafından Beyoğlu Z ükur hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Hadise tahkik edildiği zaman öğre
nilmiştir ki bu kadın Rahmi isminde· 
ki kocasile kavga etmiş, Rahmi jiletle 
karısının yüzünü kesmiştir. Kadın da 
yaralanınca korkusundan sokağa fırla
mış ve kaçmaya başlamıştır. Rahmi 
polisler tarafından yakalanmış, hak· 
kında takibata başlanmıştır . 

iki tramvay kazası 
Fatihte oturan ()() yaşında lsmai1 

tramvaydan durmadan atlamak ıste· 
miş, muvaffak olamamış, düşmüş, ha· 
şından ağır surette yaralanmış, Cer
rahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. * Sakızağacında oturan öO yaşın
da Eleni :l87 numaralı Fahrinin idare 

Soğuk devam 
ediyor 

Evvelk i geceki fırtına 
limanda ve şehirde 

hasarat yaph 

ikin gündür havalar birdenbire so
ğumağa başlamış ve· diin bir miktar 
yağmur yağmıştır. Dün saat 14 de ba
rometre 7.->H du. Derecei hararet aza
mi ] () asgari n olarak tesbit edilmiş· 
tir. Rüzgar saniyede altı metre sür'at
le yıldız poyrazdan esmiştir. Yağan yağ 
mur miktarı 1,f> santimetre mik'abı· 
dır. Rasathanenin verdiği malCnnata 
göre hava bugün memleket ddhilinde 
kapalı ve yağışlı geçecek, Karaden iz· 
de de fırtına devam edecektir. 

Evvelki gece b irdenbire çıkan fır· 

tına yüzünden limanda bazı küçük ka 
zalar olmuştur. Bazı sandallar karay' 
vurmuşlardır. Paşabahçe önlerinde de 
mirli bulunan Adnan va puru demiri· 
ni taramışsa da bir kazaya sebebiye' 
vermemiştir. 

fstanbulun yüksek semtlerindeki 
ağaçlardan bazıları rüzg~mn lesirile 
yıkılmışlardır. 

Dün yağan yağmur uzun müddet· 
tenberi yağmur bekleyen lstanbul ve 
civarı ziraatçilerini sevindirmiştir. 

Doktor Muzaffer Sevki 
' 

Geçen hafta ani şekilde hastalanan kıy· 
metli dahiliye mütehassıslarımızdan Dr. 
Muzaffer Şevki1'in rahatsızlığı ilk zaman -
!arda bir kalb aktesi zaıınedilmişse de bu· 
güne kadar yapılan muayene ve tetkikat ne· 
ticesinde ve en son yapılan büyük konsül
tasyonda hastalığın gıdai bir tesemmüın 
aksesi olduğu aıılaşılmıstır. Dr. Muzaffer 
Şevkinin günden güne iyilestiğini memnu 
niyetle haber aldık. 

• _..,... .......... .... .. . . ·- ·-·~ 

ŞUAI 
Pek çok h0kt1metleri. birçok ilim 
adıuıılarını dUşl\nılürNı ınOlıim hir 
keşif. Her dokunduğu yerJ yakıp 
harap eden ve pek çok hastalıklara 

yurayan görUnmiycn bir şutt. 

- -········ ................ . 
ettiği tramvaydan inerken vatman a· 
rabayı birdenbire hareket ettirmiş, E· 
leni yere düşerek ağır surette ydralan 
mış, hastaneye kaldırılmıştır. 

muştur. .. 
FERiT OZEDNAN 

. Bugün T Ü R K'te Senenin en muazzam Fransızca filmi 

r:.~::~e:ı~:i~de temsil ŞEHiRLER ALEV iÇiNDE Vıyana Konservatuvarı mezunl:ırından 

PiY ANO DERSLERi 
VERiR 

Adres: Cihnn ı:,ıir Habva sokak 
Gn ni ·ae\' n partımaı1ı Na. 2 , 

Rejisör: Turjanski'nin büyük 
eseri - F R A N S 1 Z C A 

Beşiktaş Hnlkevlnde bu akşam Beşiktaş ta Artistler : GEORG HlGAUD - GABRlEL - GABRIO - JOSELlN GAEL SUZi VEHNO~ - MAXU01AN 
rlhl hakkında bir rnüsahabe yapıl~c~k. Hal- ' Avrupaııı ıı en hnyok film şirketi olan UFA tnrufından yllz binlerce lira sarfile yapılan bu munzznın film Mctropolis·cıen 
kcvl te msil grupu tarafınd.ln da Ikı:.'.l r pl- I U ,ı f h l I BOtU l · h · h i l l · · ct k J h' l h ik f "'k · esi temsil cdllec"ktl H lk • .. 1 1 y z ue a eyecan lC ı:.-. n >ır şe rııı ce ennem a ev er ıçın e yı ı l';lI, ın erce a ııı elo etı , yUzlerce petrol 
~v idare memurıuiun;;n ~n~~t1;:1;~;~ e:; 1 .J._kuyulnrınm ınfilliln. l •c:nvvıırıın fevkinde hoyBe~fll~!ı dehşett a1şkdve ihlif.at~ sahneleri Humen, Macar, zignn dans ve şarkıları 
maıarı lazımdır. 1 -. ugun saa e ma ıne 
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Erzurumda bu yıl yeniden Ayvalık belediyesi rıhtım 

boyunu kaldırımlatıyor 
25 mektep yaptırılıyor .. ,., +; WWWCf 

Erzurum (Hususi) - Vilayet U· 
rnumi Meclisi 4 5gün devam eden mü- r~-·-........---,.--• 
ukere ve çalışmaları neticesinde vila· 
~etin bütün işleri etrafında, çok değer· 
lı karar1ar almış ve 9~!7 yılı bütçesini 
de bu esaslar dairesinde teshit ve ta.-. 
dik ettikten ve Daimi Encümen azala· 
rını da seçtikten eonra toplantısına ~on 

r 
• 

Vermiştir. 

. Bütçenin heyeti umumiyesi fü 7 ,:m~l Ayvalık nhtımında knldınm ynpırırken 
lıra olarak tevzin edilmiş; bundan yol, Ayvalık {Hususi) - Senelerden başlamıştır. 
maarif ve ziraat işlerine mühim bir beri bir bataklık halini alan Ayvalık 936 senesi zeytin mahsulü her ne 
tahsisat ayrılmış ve sıhhat islerine de kordon boyu bu sene belediye tarafın· kadar az ise de 937 mahsulünün ümi • 
hususi bir ehemmiyet atf~dilmiştir. dan kaldırım olarak yapılmaktadır. din fevkinde olacağı tesbit edilmiştir. 
~~ sene vilayet dahilinde bir çok köp· j E dan bir cörünüı: Ula Pata camii (Mimar Sinanın eseridir) Belediye şehrin her köşesine ağaç Zeytirı fabrikaları şimdiden hazırlan • 
~uler yaptırılacak ve bunlar bilhassa rzunım . k l k f' · ıd osundalci hayvanlara ilave edilcc:l!k diktirmiştir. makta ve noksanlarını tamamlamakta• 

etonarme olacaktır başlanmış ve yenıden uru aca 1 ep . · k ·· Tarih tetkik heyeti tarafından Ay- d 
M k b · · . · d <)3- b .. t esine tahsisat ve ayrıca köylere tevzı edılme uzere ır. 

e te ınşaatı için de mühim bir pa· danlık ıçın e ' / u ç . l • d k ~ve bo va mübayaa olunacaktır. valığın en eski günlerini gösteren bir Ayvalık bandosu Alibey nahiyesini 
ıa ayrılmı.ştır .. Vilayet dahilinde bu se· konulmuştur. Ayrıca yenıde1n Y~P~ ae e V~~ et d;hilinde bu sene yeniden' eser meydana getirilmesi için uğraşıl· ziyaret ederek bir gezinti yaptı. 
~2:• eks.erıyetı köylerde olmak üzere, cak ve hu ~e~e başl.anbaachak 0 a~ ha ç. .. ka:a teşkil edilecektir. Bunlar da maktadır. Yeni teşkil edilen Akınspor ldmım 

.J yenı mekt b' l b ve parklar ıçın de bır çe mute as uç , G . . ... 1 . k l . ı· b" y d ·ı h k . l e ın yaptın masırıa aş· . . k .. d' . merkeze bağlı (Askale) ile Ha.sankale 9.i) senesı tutun erı pe e verış ı ır ur u ı e er a şam egzersız maçları 
anmıştır. Bunl w b fl sısı getırılme uzere ır. • . l w d b ·· d k .. k k k l k Ü arın çogu eşer sını ı I . . M t b"'tçe- kazasına bağlı {Horasan) ve (Kara ~lfıatla satı dıgın an u sene zurra a- yapma ta ve muştere en omşu a" 

o aca tır çer sınıfl l l d d be" Sıhhat ve çtımaı uavene u 1 1 h A l k d 1 eınıf ok ' b'l ı ~an ar a 3 ,. • k l t h · at geçen sene biit· yazı) nahiyeleridir. 9:l7 yılı bütçesine ha hevesli bir şekilde şimdiden tülün za ara ususı maç ar yapma ta ır ar. 
uya ı ecek şekılde oda ve ders· sıne onu an a sıs ' · · · · A • } • • • • •• ı·· h l v k D · k 1 h h hane v · I . .. .. .. . vıila)•etin ihtivaçlarını köy büroları ıçın bırer katıp ta ısısatı ışlerıne aıd her turu azır ıgı yapma • enız ve ara avcı arı er aftı 
azıyet CM goz onune alınmıq, çesıne nazaran, - A M l' D . Ş' k f 1 .. .. 1 k bilh . ed'I .. ınaarif b .. t . . b ' k l ak derecede çoğaltılmıştır. da konulmuştur. Umumı ec ıs, aı· tadır. ır et tara ından açı an tutun ça ışma ta ve assa tertıp ı en su· 

allim ila: çesdı~le ~e. ycnıden eş mu • Barşı ıyacH t bir dispanser açıla • mi Encümen azalıklarına. da şu zatları mağazasında 80 kadar kadın ve kız işe rek avları pek eğlenceli olmaktadır. 
e e ı mıştır. u sene ınıs a . . 

Ziraat b ·· t · l . 1 k seçmıştır: Kemaliyede gençlik Kızılay teşekkülü h u çesıne konulan ta 1sısat a ca tır. B N' A Al v (T ) Bay 
er nevi alatı ziraiye ve tohumluk mü· Hayvan .cinslerinin islahı için de ayan ıga~ tu~ l )er~n d: E • 

bayaa edilerek köylülere tevzi oluna· tahsisat ayrılmıştır. Bu sene Hususi Ah~et Erverdı (PaSl~ er , T a ı (l . 
~a~t~r. 9~6 bütçesine konulmuş olan Muhasebe tahsisatından 15 aygıt alı· v~rdı (Erzurum), Me met uran s 
~ sısat de bir çok fidanlar ahnmağa narak Ilıca nahiye merkezindeki aygır pır)· 

Halka okuyup 
Yazma Öğreten 
Nahiye müdürü 

Van (Hususi) -- Havaser Vana 27 
kilometre mesa
fede etrafı ufak 
tepelerle çevril
rniş geni~ bir ova 
içerisinde kurul. 
rnuş bir nahiye 
merkezidir. 

Bol ve coşkun 
sular ovayı bir 
kaç yerinden ku
cakhyarak süs • 
ler. Van merkez 
ve civar köyleri- Havaser müdiirü 
nin · ırv:ı. ve iska- Kava 

l 

sı i · · çın ehemmiyetle çalışılan (Şamran 
su~ u) dahi membaını bu şirin yerden 
alarak Van "1- .. h" l B go une munte ı o ur. 

u bereketli ovanın koynunda besle
diği (20) köv halkının baslıca işleri 
ekincilik ve hayvancılıktır. • Hayvanat 
ve z ırai mahsuıattan küllivetli bir gelir 
temin edilmektedir. · 
Yazına doyum olmadığı gibi kışı ds 

pek eğlencelidir. Av hayvanlarından 
karada kurt, tilki, tavşan ve keklik. 
Sularda, çeşit çeşit ördekler, kunduz ve 
yaban kazları bolca vardır. 

Nahiye müdürü Bay Kaya: Uzun za· 
ınan Van vilayet )(iare heyeti başka -
.pliğinde, mühimıne ks..ıeminde ve 

,!lYJnakamlık vekaletinde bulunmuş 

İzmirde hayat 
pahalılığı 

Nevşehirde 
Belediye faaliyeti 

İzmir (Hususi) - İzmircle son za 
manlarda kendisini hissettirmeeğe baş 
layan ihayat pahalılığına karşı bazı. ted· 
birler alınmıştır. Belediye ve Tıcaret 
odası, sebepsiz olarak yiyecek ve yaka· 
cak maddelerini yükseltenler! takip et· 
meğe başlıamışlardır. 

İzmirde, alakadar dairelerden biri 
yıllardan beri muntazam bir surette 
bir 'hayat ve geçim endeksi hazırlamak 
tadır. Bu endekste biri bir buçuk, di· 
ğeri üç, sonuncusu da yedi yaşında ol
mak üzere üç çocuklu, bir ana ve bir 
babadan mürekkep beş kişilik bir aile
nin Şu'bat ayında İzmirde 90 lira, 3) 
buçuk kuruşla geçinebileceği tes-bit e · 
dilmiştir. 
İzmirde et ve ekmek gibi ba~lıca mad 

deler pahalılanmıştır. Geçim endeksin 
de anlatılan aileler, İzmirin umumi nü 
fusu içinde !belki de yüzde beştir. Va· 
sati olarak, !böyle bir aile İzrnirde elli, 
altmış lira sarf edecek vaziyettedir. 
_... ~ .. ·-··· . . . .. ·--........ - . ·---
çalışkan ve doğruluğu ile tanınmış bir 
gençtir. 

Bir çok yerlerimiz gib. burası ela 
mektepten mahrumdur. Maamafih na· 
hiye müdürü geceleri muntazaman 
halka yazı dersi vermekte ve haftanın 
muayyen günlerinde de fayaalı bilgi· 
lerle tenvir etmektedir. 

Yıllık çalışma programında nahiye 
bölgesinin yol, temizlik, imarını ve be· 
her nüfus başına beşer ağaç diktirmek 
suretile ağa.cı çoğaltmak yegane gaye 
edilmiştir. 

Nevşehir (Hususi) - 1937 yılı için 

hazırlanan 

programın en ba 
şında şehrin yol 
ve elektrik işi 

yer aimaktadır. 
Belediye hü .. 

kfımet konağı ile 
postahane ara • 
sındaki yolu is -
tim lak ederek 
genişletmeğe baş 

lamıştır. 

Elektrik mal· Beledıye reisi 
zemesı gelmek • Şükrü Süer 
tcdir. Elektrik işini üzerine alan mü • 
teahhit yakında şehrimize gelerek işe 
başlıyacaktır. 

Nevşchirde meyvacılık çok geri kal· 
mıştır. Belediye Nevşehirde ıneyvacı • 
lığın inkişafı içLn de çalışmaktadır. Be· 
}ediye reisi Şükrü Süer her sahada ve
rimli bir faaliyet göstermektedir. 
Bağ bekçileri maaşlı olarak istihd:ım 

edilmekle beraber ayrıca da bunlar • 
dan itibarlı bir kefil alınmaktadır. 
Nevşehirde de yakında meyvacıltk te
rakki etmiş olacaktır. 

~en • .oyede Kızılay Ce nçlik Kolu üyeleri 

Kemaliye {Hususi) - Gençlik Kızılay derneğinin doksan azası vardır. 
Aza mikdarı gün geçtikce çoğalmaktadır. Kaydolunan azalar aidatlarını 
muntazaman vermektedirler. Bu hayırlı teşekkülden maksad yavrularımızı 
küçük yaşta yardıma ve hayırseverliğe alıştırmak, bu suretle biriktirilecek 
paralarla yoksul çocuklara, yangından ve buna benzer afetlerden zarara uğ
rayanlara yardım etmektir. ...... .......................••..• 

Sivasta av bayramı yapılacak 

Şehirde mevcut bulunan 12 fırın be- Sivu a.calumdan bir ll'UP 

tediyenin kararile has ekmek çıkarma· Sivas (Hususi) - Avcılar klübü muhitte faydalı çalışmalar göstermek 
ğa başlamışlardır. Her fınn hamur ma· için azami bir varlıkla uğraşmaktadır.Hafta içlerinde çevrede toplu halde 
kinesi alacak, hamur mak!nesi olmı • güzel ve eğlenceli avlar tertib edilmektedir. Avcılar büyük bir av bayramı 
)an fırınlar kapatılacaktır. yapmıya hazırlanmaktadırlar. 

KÜÇÜK MEMLEKET HABERLERi =::-
Merzifon Çocuk Esirgeme Kurumunu takcllr 

Merzifon (Hususi) - Vall Talat, şehirde 
ve köylerde bir çok fakir talebeyı elbise, ça
maşır, çorap, ayakkabı ve saire vererek hl -
maye eden, 120 talebeye her e:ün sıcak ye -
rnek yediren Çocuk Esirgeme Kurumuna bir 
takdlmame göndermiştir. 

iki tayin 

İznik tahsil müfettişi Şaban vllCLyet dai
mi encümeni başkô.tlp muavinliğine, yeri -
ne de vlH\yet daimi encümeni başkatip mua
vini Hasan tayin edilmişlerdir. 

Lüleburgaz birlik banka.;ı kongresi 

Sötütte Kızılay konvesı 

Soğüt <Hususi> - Kızılay Kurumu sene
Hk kongresini yapmış, yeni ldaıe heyeti ba.ş
kanlığına hükümet doktoru Asar, muha -
sebecillğe kooperatif direktörü Refik Tun -
cer, katipliğe fabrikatör Hakkı İpek, nza -
lıklara kabile Şadiye Erdal, Rasih Hcklmoğ-
lu, fabrikatör Nuri Timiırlenk ve Huseyln 
Faik seçilmişlerdir. 

l\lenlfon llalkevi faaliyeti 

Merzifon, <Hususn - Halkevı yent yıl ça
lışmalarına başlamıştır. Dil, tarih, edcbıyat 

- Bir gazet\: soyle bir su al . 
Şehirde süt ucuz di· - Böy'le o·Iduğu halde yo 

ğurt neden pahalı ? 
Hasan Bey - Bunu bil 

miyecek ne var azizim. Y l· 
ğurt sudan yapılmaz, &üt -
ten yapılır. 

Lüleburgaz CHusust> - Lüleburgazlılar 

tarafından kurulan birlik bankası senelik 
toplantıaını yapmıştır. Banka iktisadi buh-

komitesi her hafta cumartesi r;ünlerl tarihi 
konferanslar tertip etmiştir. Bu işi orta o -
kul <Slretmeni Salli.haddln üzerine almıştır. 
Ar komitesi de mllli parçalardan intihap e
dllmlt""Zengln programlı bir konser nrmete 
hazırlanmaktadır. 

soruyor Hasan Bey. yor. 
rana ratmen bilançosunu klrla kapamıt n 
hlaledarlannı memnun etmlftlr. 



Ziraat Bahisleri: 

HükOmet zeytinciliğimizi inkişaf 
, ettirmek için bir proie haz1rladı 

• • • Ziraat Vekiletinde zeytin bakım qkilib vtlcude geti· 
rilecek ve zeytinlerin bakımı, bman, açma ve aııllama 

iıleri Vekaletin mürakabesi albna vuolunacak __ .. 

lldisefe~s 
are1S1nd 

Yol kesiciler 
- Merhaba Bayım.. 
- Merhaba .. 
Elini uzatır, elinizi sıkar, sıkar ama 

bırakmaz, eliniz elinde kalmı§tır. 
- Ne var ne yok? Epey zamandır 

ıörüşemiyoruz. 

Karısının nerde olduğunu 
bilmiyen adam 

Sizin akllınız onda değil, yetişeceği- Mahkeme dava edilenlerin beraetine, davacı adamı• 
niz vapurda. Yahut muayyen bir saat-
te bulunmanız 1azımgelen yerdedir. da kansının aranıp bulunmasına karar verdi 

- Hiç, lbir işim vardı. Siyah çarşafla. tıknaz, orta yaşlı Firdevsin pdlisce aranıp bulundukt~ 
Diyip kısa kesmek istersiniz. b k d 1 N 1 b hal 
_ İşiniz mi vardı, nereye gidiyor _ ir a ın o an aciye, sevim i ir - ıonra durufmuı yapılmak üzere, on~ 

dunuz? le söz ıöyliyerek. tö>"e diyordu: lıallındaki durutmayı da muvakkatel( 
Cevabı beklemez. - Haşa, ben bu Cevada ne aöv- tatil ederek, Cevada, hükmü izah cttk 
_ Be-nim de bugün bir işim vardı düm, ne de süpürge sopasile vurdum. - Poliı Firdevıi bulunca, bize gr 

ela çbııştım.. Hani bizim Bay Nail var; Kaynanuı olsaydım, gene öyle bir teY tirecek. Biz ele o zaman sana celpname 
tanırsınız. yapmazdım. Ben, uslu, akıllı bir kadı- göndeririz; gelinin buraya 1 

- Bay Nail ... Tanıyamadım. nım. Bu cevat, rırdeva isimli bir ka- Eld 1 
- Nas!l tanımazsınız ... Dur bak an- dınla beraber, benim evimde üç ay ki- en para çantası kapan ar 

!atayım, tanıyacaksınız. Siz Nişanta- racı olarak oturdular. Sonra araları a- hapse konuldular 
şında oturdunuz değil mi? çıldı, ben de evimde gürültü, pabrdı Firuzağa - Cihangir arasındaki yol" 

- Oturdum. istemem, «çtkm» dedim. Çıkıp gitti· dan gece komıauya giden ana, kız j)d 
- Ne aparlımanı idi sizin oturduğu- T 

nuz? ler. O kad~~I . . kişinin elinden çantalarını kapıp ka~ 
- İsmini hatırlıyamadını. Şey apar- Cevat ısımli dclıkanhnın dava et- ve biraz sonra yakalanan Ali, a1tı aYJ! 

tımanı, bak dilimin ucunda da bir tür- tiklerinden biri bu Naciyedir. O, böy- Galatasaray - Tünel arasında «~ 
lü aklıma gelmiyor. le söylüyor. Dava ettiklerinden bekçi dö Bebe» vitrinini seyre dalan Sira-

- Hilal apartımanı. ~.ehmet. ~e: «Ne söv~ü~, ~e dö.v- nuşun yere düşürdüğü çantasını kapıJI 
Gemlik Z~yünlikJerinden bir görünüş - Ha Hila'l apartımanı, ben de Ay dum» dıyıp dwuyor. Şimdı hır Fır- yan sokaklardan birine saparken yaka• 

Ankara (Husust) - Yakında Mecll- murunun raporlarına göre ~erilir. apartımanı, dedim, olınadt, Kamer a- devs kalıyor. lanan Yalovalı Haydar, iki ay; Fınddrr 
"'"' veril k ola (Zeytın kanunu) 9 - İki taksiti alıp ta aşı işin:. bitir • t ded' 1 d ç k ....,. ece n par ıımanı ım 0 ma 1· 0 • yaşaya- Firdevs, yani Naciyenin evinde Ce- 1ı - Salıpazarı arasında alıfl vcrifl edel!I 
projesinin esu metni hazırlanmış bu- mıra·byerenlt~:z1ı. lı' alem~~~kparanuanunfaizaimileu·· sbete: sın buldun. dSizin ~dturbd~ğunkuzk apaıd·tı- vatla birlikte üç ay oturan. Cevat, on· Nimetin elinden yere düşen iki liranUI 
lunmaktadır. ProJ"enin ihtiva ettig·i ba· ..ıı.ı:> 1kL1 mana vaınıa an sag a ır so a var ır 

dan da davacı. DiyOT ki: u""z..,,.ı'ne balıklama auretifc atlayıp kaçc zı maddeleri hülasaten bildiriyorum: niden istirdat olunur. ya .. O sokağa sapın, sağda bır tahini ~· 
Madde ı - Zeytinliklerin bakım ve 1 O - Mahsuldar zeytinliklerin ba- boyalı ev vardır... - Firdevs, ben evde yokken, Cfya- mak isterken yakalanan Scydu oi-

timan, yeniden tesis, açma ve aşılama kım iŞleri için, zeytin müstahsillerine, _ Bilınem. mı toplamış, batka yere kaçırmıf. Hem lu Mustafa, bir ay hapse mahktlm edi .. 
işleri Ziraat Vekaletinin direktif ve mahsulün sa'tış mevsiminde ödenmek - Nasıl biılmezsiniz düsünün biraz. benim Cflyarnı kaçırıp sattı, hem ele bu mişlerdir. Bu kararlar, Beyoğlu mef" 
mürakabesi altında yapılır. üzere Ziraat Bankasınca kısa vadeli ik- Kısa kesmek isters~iz. • eski ev sahibim ve bekçiyle bir olup hud suç hakycrince verilmiftir. 

2 - Devlet ormanlwnnda bulunan raz yapılır. - Anladun. o evin sahibi Bay Nail beni dövdü 1 Bir kadm bir sene mahkOm oldu 
zeytin ağaçlarından aştlanmaları ikti - 11 - Muayyen kıt'adaki zeytınlik • değil mi? Fakat, Firdevs meydanda yok. Ad-
za eden miktar, sahasile her sene Ve - lerde toprak ve ağaçlar ayn ayrı şa- - Ydk canım, Bay Nail o evin sahi- resi de belli değil. Bcyoğlunda Emine Berrin ilmin~ 
kal~ tesbiıt ettirilir. Bu sahadaki ya- hıslara a:iıt ise, arazinin kıymeti yük • bi değildir. O ev kiralıktır. Bay Nail o bir kw fuhşa teşvikten suçlu Sche1 
bani zeytın ağaçlarının tevzii, aşılat - sek olduğu 'taktirde toprak sahibine, a- evi kiralayan, Bay Nilıadın teyzesinin Gözlel'i ~önniyen ve bir çocuğun kadının, lstanbu\ üçüncü ceza haky04 

• kı -ksek · ı · ı · elinden tutup yd göıtermeıilc yürü- Da 1-Jıl tırma Vt? tapulama işleri zeytin bakım gaç yrneti yu ıse zey ın enn sa - oğlu olur. rinde duruşmaaı yapılıyordu. va LAtı 
teşkilitı ellle mahallinin en büyük hibine diğerinin malını satın alınası Saatinize bakarsınız. Gecikiyorsu - yen izzet isminde bir fah~t geldi. Şun- mİfl, ıuçu eabit otan Seher, bir acne ha-
mülkiye memuru tarafından yapılır. teklif olunur. Red vaki olunca arazi nuzdur. ları anlattı: . . 

C d pis cezası yenııttır. 
3 - Devlet ormanları içinde bulu - hükfuııetçe aralarında taksim olunur. - Affedersiniz, ben bir yere yetiş- - Ben, yalnız davacı eva ı tanı-

nan ve mahsuldar hale getirilebilecek 12 - Zey'tinliklere hayvan salmak mek ~cburiyetindeyim .. Müsaadeniz- rım. O da benimle beraber, yatbğım Muğladan müşahede için bir 
olan yabani zeytinliklerin sabalan or- ve oralarda ağıl yapmak memnudur. le.. kahvede yatMdı. Sonra. günün birin- kadıı gönderildi 
man idareleri ile zeytin bak1m teşki • Çift ve nakliyat esnasında hayvanlara Elinizi kurtaramazsanız daha dinler- de bu Firdevı1e evlenince, kadının o-
ıatı tarafından müştereken tesbit olu • gem t~ak mecburidir. Aksi surette siniz. Kurlar,ırsanız da yüzüne bakma- turduğu yere ıitti. Bir müddet aonra, Muğladan lstanbula deli olup o1-
nur. Bu suretle ayıı4t olunan mıntaka - hareket edenler seri muhakeme ile yın, Bakışı değişmiştir. gene günün birinde bu Firdevı kahve- ınadığı anlafalmak üzere bir kadın P" 
larda kat'iyat yasaktır. 5-50 lira para cezasına çarpılırlar. - Terbiyesiz adam, 15flmı yarıda ye geldi, bana, (eben, Cevadın qjala- tin1mi,, dünden itibaren adli tıb i,I .. 

4 - Devlet ormanlan içindeki ya- 13 - 500 ağaçtan aşağı olmamak Ü· bırakmak nezaketsizliğini gösteriyor. tını kaçırdım» dedi. Ben, batka bir ri umum müdürlüğü mü.-Jıedchane 
bani zeytin ağaçlan aşılatt1rılarak yeni zere yabant zeytin aşılamada ve mah- Demek istediğini gözlerinden kolay- b"l . sinde mütahede altına alınmıfbr. 
kurulacak zeytinliklere nakledilir. Mü- suldar zeytinliklerin bakımında mu • ca anlayabilirsiniz. 'ey 1 mıyorum. . . . ,. B kadın Hü1eyin kızı Cevriyer 
saade, mahaut orman idaresince veri- vaffakiyet gömerenler Vekaletçe nak • Silahlı yol kesiciler bu tarz '\•ol ke- Sultanahmet ik.ıncı wlh ceza ha- u ' '-!-} kt-

' " k" · sal~'- · D · 9! Mehmet) d" Mug"lada kocaıını zcnu eme .,... lir. Nakledilen fidanlara resim tatbik di mükafatla takdir edilirler. sicilere nisbetle daha az korkunçtur • ımı analtln emırcm, e ır. 
olunmaz. 14 - Yeniden~ edilecek veya a- lar. Naciyenin beraetlcrine karar verdi. zannalbndadır. 
5- Askeri memnu mıntakalarda buiu şılanacak ya.bani zeytinlikler 1; sene L"WSET 

nan mahsuldar zeytinlerin bakımı~ ya- müddetle arazi vergisinden muaftır. 
bani zeytinlerin aşılanması işleri, zey- 15 - Fenni 'budama aletlerile aşı 
tin bakım teşkilitının mü.raks.besi al • takımlannın zeytin müstahsilleri ara -
tında mahallinin askeri makamlarınca sında yapılalbilmesi için budama us -

t lı talarile, ehil müstah.sillere Ziraat Ve -yapın r. • 
6 - Aşılanmak 'bir şirkete veya bir kiletince meccanen budama, aşı takı-

şahsa verilecek zeytinlikler 1 hektar - mı ve levazım verilir. 
dan aşağı, 20 hektardan yukarı olmaz. 16 - Vekaletçe verilecek talimat
Aldığı sahayı mahsuldar hale getiren- name dairesinde zeytinliklerde bak1mı 
lere yeniden ayn.iı miktar verilebilir. ışlerini yapmıyan zeytincilerden muh
Tevziatta toprak sahrbi olmıyanlarl:ı telif para cezası alınır. 
küçük çiftçiter tercih edılir. 17 - Zeytin yağhane ve fabrikala -

7 - Yabani zeytinlik1eri mahsuldar rında ve salamura zeytincW-ine ait 
b"r hare getırmeğı taahhüt edenler~ 1; bilcümle hususat Ziraat Vekfı er 'la • 
sene müddetle masraf obrak aşıdan rafından idare edilir. İkt: at Vekaleti 
evvel ve aşıdan sonra iki defa hektar lüzum görürse sanayi mühend's ve mü-
başına yüz iira ikraz olunur. fottişlerile mürakabe yapabilir. 

8 - Bu paralar zeytin bakım me • 18 - Yeniden fabrika kuracak ve 

Olıugucularıma 

Cevaplarım 
Danada Bar (Z. M.) e: 
Mahkeme ayrılmak için mühim ae • 

beb arar. Bana anlattığınız vaziyeti ka
fi görmez: 

- Görerek. bilerek almadın mı idi~ 
diye eorar. Kızla ve aileü ile anlaımıya 
balmaahalll%. 8a takdirde mahkeme hu
zuruna aynı taleb ile çıkacakaınız. iate
diiiniz karan kolaylıkla alabilirsiniz. 
Borç ikinci derecede kahr. Mademki 
tanımıpınız. çaresiz vereceksiniz. Fa -
kat taksite ,bağlarlaı, uzun senelerde his 
setmeden ödersiniz. 

* ükifehinle Bay ( A) ya: 

Meselenin her şeyden önce viedanf 

bir nokta11 var, kanun bakımından gÖ· 

rünüşü sonra gelir. İ§te bir kadın ki se
nelerdenberi haıtadır, belki daha •enc
lerce hasta kalacaktır, ve sizden baıka 

İstinad edilecek hiç kimaeai de yoktur. 
Onu bu vaziyette nasıl sokağa atabilir
ainiz1 Fakat. beri tarafta siz de isyan et
mekte haklısınız. Ömrünüzün sonuna 
kadar hasta yüzüne bakacak, hasta te -

davisi ile uğraşacak değilsiniz. biraz ya· 
pmak, yuva kurmak. çohık çocuk sahi
bi olmak istersiniz. Fakat bu takdirde 
kannızdan aynlmak lazım gelir, buna 
az evvel söylediğim aebebden vıcdanı • 
nız müsaade etmez. Zengin misıniz. de-

ğil misiniz bilmiyorum. Paranız olsaydı 
hastaya aylık bağlamak, tedavisini te • 
min etmek prtile bir tarzı bal aramlabi
lirdi derim. Mütkül vaziyettefliniz. ya -
zık ki size bir çare ıösteremiyorum. 

Adliye koridorunda bir meşhut 
suç vc.k'ası 

Dün aktam geç vakit, lstanbul ad· 
liye dairesinde birinci hukuk korido· 
runda bir hadise olmuş, koşuşma, ba
ğırışma üzerine adliye polisi Necati 
yetişmiş ve davacı o1duğunu 3Öyliyen 
Nikola Kalaycı oğlu ile Nikola .Kalay
cı oğlunun kendisine sövdüklerini id· 
dia ettiği karısı Olgayı ve Sirkecide 
<1Kafkas» birahanesi sahibi Barba Yor
giyi meşhud suç müddeiumumiliğine 
gôtürmüştür. 

Koridordaki kavganın, üçi.incü hu· 
kukta bakılan bir davadan sonra ve bu 
dava jJe a1akalı olarak ortaya çıktığı 
ani şılmıştır. Olga, kocası ile geçine
mediklerinden bahisle, boşanma dava
sı açmış ve bu arada evlenirken koca
sına verdiği 2,300 lira drahomayı da 
geriye istemiş. Nikola Kalaycı oğlu, 
bu kadar drahoma aldığını inkar et· 
miş, bu celseyi müteakıp koridora çı
kınca da, Olga ve Barba Y orgi, kendi· 
sine bu inkarından dolayı çıkışmışlar 
ve guya. ayni zamanda ıövmüfler. 

Davacı ve dava ettrklcri, meşhud 
suç hakyerine gönderilmişlerdir. 
_....,..' ·- ~ • - ........... N.._.....,....._ 

mevcut yağhane ve fabıikalannı Zi -
raat Vekaletinin direktüi altında ta -
dilen ıslah edeeok müteşebbıslere Zi -
racıt Bankası tarafından beş sene va -
deyle kredi açılabilir. 

19 - Verilecek tadil ve ıslah tali • 
matnamesine göre hareket etmiyen 
yağhane ve fabrika sahipler: para ce -
zasile cezalandırılır. 

2 O - Ceza meselelerine sulh hakim -
liği tarafından !bakılır. 

21 - Mürakabe için Ziraat Vekaletı 
zeytin bakım teşkilatı vücuda getirir. 

tn . . ·? 
:>~~~,_.~. 

Sizin ise " Son Posta ,, dan li:diyenizi alımz 1 
Her resmi çıkan olıu11ucu11a B llralılı 

hediye veya bedelini verlaorıız. 

Son Posta okuyucuları arasında 
bir eğlence tertip etti: 

Hergün memleketin bir köşesinde 
çekilıniş kalabalık bir halk kitle· 
sini gösteren bir fotograf ~ktiri· 
yoruz. Bu fotografı altıncı no
ter Bay Galip Bingöle göstermekte, 
içinden tek bir simayı ayırmaktayız. 

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

naca~ır. Yukarda gördüğünüz fotogrd 
İstanbulda alınmıştır. Çehresi yuvar
lak dahiline alınmış olan bayan 
matbaamıza müracaat ederse Jıe. 
diyesi derhal verileceektir. Bundan ev• 
vel neşrettiğimiz fotograflarda kendile 
rini tanıyan okuyucularımız matbaamı 
za müracaat ederek hediyelerini almak 
tadırlar. 

* DİKKAT: Bu sütunda resimleri çı· 
kan okuyucularımız, hediye1erini bir 
hafta içinde almalıdırlar. Aksi halda 
haklarını kaybedeceklerdir. Bu mü~ 
det İstanbul haricindeki okuyucuları .. 
mız için on beş gündür. 



3 Niaan SON POSTA 

Konuşma: 

Bir kaç ıair 
Nrınıllah Ataç 

Sayfa 7 

Ayda 450 lira kazandıran 
bir iş: Heli bekçiliği 

1 . • * .. ---------. 
çenye girdiğiniz 7er ne titiz bir operatorun ameliyat ..ıoaa. 

V .tak mecmuasını bilmem muntaza -
man teldb edb-or muunuz) Doğrusu her 
l&JUlDl ben de sörmüyoruın. Fakat iyi et
miyoruz; çllnkli dei.ma cansız teYlerle dolu 
deiiL bazan da bize 7eni bir ilim. taze bir 
fiir ıetiri.yor. GllzeL battl cüzelce bir fiire 
ruselmek ümidi de bizi onlarca. yüzlerce 
bot M7tf•rı çeYirmele razı etmelidir. 

• •• 
lzmi~in Uçok takımı bugün 

ne lika bir ~rber dtikklnı, ne de kıymetli eHrl• mtbellcHr, 
buruı tam .izin aradığınız yerdir, latanbul belediye.inha aaf hell.a Fenerle karşılaşıyor 

Yazanı Tevfik ...... 
1 S martta çıkan 89 uncu sayı önUmde 

dW'UTor. Bittabi önce manzumeleri oku • 
dwn. Baulan hemea unutulabilecek ~ • 
ler olabilir, fakat buılan da kafamızda 
JaflJ&cak tatb bir iz barakı1or. Ahmed 
Mubib'in, iuaaın ba11 ile delil _,aklan 
ile dütündüiUnü jddia eden manzumesin
de. bu iddianın sarabetine raimen insanı 
ıüldürmiyen, bilakis esasla bir muamma 
kar..-anda imit sibi dütündüren bir hal 
var. Ahmed Muhib mütemadiyen arıyor; 

belki de çok uzun ıüren bir arama ... Fa • 
kat onun bilhassa bu aramasa, bir merha
lede durmak istemeyişi bize aevimli ıeli • 
yor, her ıürinde tazelenen bir ümide sev
kediyor. 

en iyi müdafaa hücumdur 1 ,. 
yapan 

Varlık mecmuasının yeni pirlerinde de 
en çok dikkate çarpan teY zaten bu aranıa, 
öteden beri mevcud mevzular ve kalıplar· 
la iktifa etmemek arzusudur. Hani hece 
vezninin on birlik ve on dörtlük mısralara· 

s··t be Asri helllar ... biri nın bir ittiradı vardır; bir kalayı bitirir bi· 
rn u Y~ mermerler, yeııi kolalan· ı tirmez insanı yeknaaakhiı ile aakıverir. Rı· 

P 
ışlfrenkıgomleklednin yakalan gibi za Tevfik'in, Faruk Nafiz'in yani hece vez· 
ırı Pınl G · nini en ustaca kullanmıı sayılan ıairlerin 

izi ~~ı~a~ıc~r. sil.inmiş aynalard9. tırnak eaerlerinde bile bu bal bizi rahat11z eder. Bugtin Fener bahçe ile karplapcak olan Üçok takımı 
D çızıntı ve lekecik bile yok. Gerçi Faruk Nafiz'le arkada•larmdan son· i Ü k b. 1 ik tak b gün rt ..n. ıı..... d · · ··d d k.uvara merbut lBvınananın üzerin • • zmirin ço u: eş ımı u sı a ac~ ve ~ara a en ıyı mu afa• 

ta

e ı son sistem musluklar, parlaklık _ ra gelen tairler bundan kurtulmağa çalıştı· ,mfilli küme oyunlarının üçüncü turu yapan takım da galibiyeti kendi tarafı 
n y lar; fakat onlar da rabucak bir itirada dü,. .. asebet' le Fene-ı..~ı..çe ile ilk maçı· na N>Virecektir 

A 
ana aynayla boy ölçüc::üvorlar. y mun ı ı'Udlı ... - · 

Y
nan 

1 
~ .J tüler. Ancak Cahid Sıdkı ile Ahnıect Mu- nı Taksim stadında vapacaktır. Oyun tarzları daha ziyade sür'atli ha 

. ın a tındaki cam rafın üzeri - " ne ıçıer· renk hib'den aonra, hece vezninde yeııi bır a· lwıirde Doğanspora mağlup olan ve rekat üzerine istinat eden Üçokun bü· 
bo' 1 renk mayilerle dolu boy henk aramak arzuaunun devamlı bir gaye Beş~ktaşı 1 • O mag"lup eden Üçok ta- tün kuvvetini yarınki oyundan ziyade 

Y ve fantezi şişeler sıralanmış onla-

t

rml aralarında cam, alpega, kern'ik ku- haline geldiği görüldü. Varlık'ın yeni şair- kımı İstanbula yaptığı bu seyahatle bugünkü maça vermesi burada yapa -
u ar var. leri de o yolu takib ediyorlar. Hatta Oktay nasıl bir derece alacağı merakla bek- cakları ikinci maç için de bir mancvi-

Duv Rif at gibi (bu •airin adını daha yeni duyu- ı kt d. yat meseıes· olacaktı 

Pa ı 1 
ara merbut ufacık raflara da, " eıune e ır. ı r. r a,. bo l yorum) on bir hecelik mısraile köy hasre· B ·· u·· k tak mına karc::ı çıkacak 

k 
" ya ı zarif ve madeni saksılar ugun ço ı ~ onulın H tinden bahıedenleri. yani yepyeni bir me\'• F b h · ·lk turda Be~iktac::a mag· 

Yet
. t· .uş. er birinde bir başka çiçek eneıı a çe ıse ı ~ "' lngilterede . ış ırtlıniş. zua yepyeni bir kalıp aramıyanları bile es· lup olmuş, A:nkarada yaptıgı ikı maçı· 

ko~çeri girer girmez genziniz lavanta, Çok kirlı bir İf yapan hela bek~ilert ki ittirada düşmekten çekiniyorlar. Mt".se· da kazanmış bir vaziyettedir. 

Bı. o dnya ve çiçek kokusile okşanıyor. Fakat, heladan çıkarken anlıyorsu - la o şairin «Dreams about home» isimli Kendi toprağında bütün kuvvetile Lik maçları 
r en •-a nuz :ki, gösterdigı· ·niz bu ihtiyat, sizi çü- (bu İngilizce ad niçin? aceba bir tercüme b pacak olan Fener bahçe bu 

.. 
1
.. ~ rşınızda peydah!anan güler u maçı ya . . . ~uz u, sut kadar 'beyaz gömlekli sinek· rük tahtaya basmaktan kurtarabilmiş mil) man,umcoindcn b« puça alat.m' gün en sağlam şekliyle sahaya çıkaca- . 1 Mayısa kadar lik ~açlanr.ı bıtır· 

aihraydı tıraşlı iki dclikanlı s izi, Hind değildir. Ve siz, belediye helasının ka· <ıAhl ümitlerle koşardım izinde - Geceleri ğına göre zannımızca galib ıye~ için u- meğe medbur olan Ingıhzler, gen ~a
rn cel~rinin başlan abani sargılı U· pısı üzerindeki levhaya kanıp içerı gir- ateı böceklerinin. - Dönerdi kocaman da- zun boylu uğraşacak değildır. Son o· lan oyunları hafta aralarınd'l da ust 
Ş~kları gibi yerlere kadar eğilerek se • melde, çoktan çürük tahtaya basmış iresinde - Ağaçlar ve gök yüzü çemberi - yunları dolayısile hayli yorgun halde üste oynamağa başlamışlaratr. 
laınlıyorlar: bulunuyorsunuz. Çünkü heia kapısı Ü· min. ıı Bu mısralardaki acemilik edası, ka- 'bulunan Fenerbahçe durup dınlenme- Stohe c. Arsenal 

- Buyurunuz efendim! zeriooeki levhada: cParasızdır• keli - fiye yanlııl~rı bile hoşumuza .~i~iyor. O den yaptığı son maçlarda yoruımu~ ol o O 
- Paltonuzu kerem buyurun bayım! mesi yazılı. Fakat buna inan!p ta içeri kadar t~zelı~. var ... Orhan .Velı nın. Meh- duğu için bu patırdılı ~~leri de Anka· Lik maçlarının otuzuncu oyununu 
- Şapkanızı lütfetmez misiniz pa • girdikten sonra karşınıza çıkan bir di- med Alı Sel ~n m~nzume~erınd~n de par • ,rada yaptığı oyunlar gı~ı mu~·affakı - ,yapan bu iki takımın maçında 5 t ,000 

Şanı? ğer ~evhada şu cümleyi okuyorsunuz: ç.alar alma~ ııterdı~. yerım az: fakat Me- ,yeUe atlatacak olursa ~uze ~uzc k~y- .kişi hazır bulunmuştur. 
k Paltonuzu kerem buyurduktan şao- cServis ücreti yüz paradır!• lıh Cevdet ın ıu d.o~t satırın~ zıkretme~e~ ruğuna geleceği şampıyonlugu Beşık· Beş mühim oyuncusundan mahrum 
anızı lütfettikten sonra i~er~ b~yu ~ _ Evvela bu tezada itiraz etmiye ni - kabil değil: <{Ateıını kaybettı alı~: - Şımd~ taşı tekrar mağlup etmek suretıyle ka· ·olan Arsenal bu maçta likt~ on beşin· 

rurken, gayri ihtiyari tereddüde dü :i· y~~.ıen~~ors~nuz. Fakat. ~rşılaştığınız bütün rüyalar yarı. - ~ulsam, bu sam artı zanmağa çalışacaktır. . ci olan rak.~bin.i yenemecüği için bir 
Yor, ve: ş mubalagalı ıkramın ve ıltıfatın mahcu· dünyamı - Kızıl kavsı~de ~rıların ..• >> İzmir ve Ankara maçlarını gali.bıyet · uvan kayıbetmiştiır. 

- A.caba l ıa· 
1 

d. a·· biyeti, sizi böyle bir itiraza kalkışmak- Ahmet Rahmi'nin hıç hır mısrııını almı- le atlatmaık çarelerini üı.er:nd.! bütün p Bir tek sayı ka"'hedilmesi Arsenale 
ŞÜ yan ış mı ge ım. ıye u- ecr ' .. t ·ı k h ,..., nınekten k eli • . 

1 
. . 

1 
tan men ıyor. yacağım. çünku onu amamı e 0 un•amız dikkatini toplamış olan F~nerba çc nı paıhalıya mal o1mııc::, Charlıon takımı 

F k en nızı a amıyoısunuz. * . es· b. eemuadaki tcrtib yanlıın- . l k k ı· t b ld -Y . a at etraf b . d h d·kı t • ı lazım. ıtta ı m . . ı haycı şampıyon u ozunu s ~n u a bu suretle 4 7 puvanla Arsenal ile be-
dın ınıza ıraz a n ı .rn e B . d .. b 1 ct• • E · ·· ·· . .. 1 · • · rde» tam yedı defo . 1 • · · ı t b ı . ce anlıvo k. . a· •. . enı un, e c ıyenın mınonunoe- 1 nı da duze uuınız: ıme · I ki rakiple.rıle pay aşacagı !Çın san u raberlige· kadar yUkselıni~tir. 
tıt' J rsunuz ı, gır ıgınız yer, k. h 1• . ked b d. d' ·ı · ) . . h. l ıı ız bir op t •• .. . t . ·ı e asını zıyarete sev en se ep, 1 l!neredeıı ıye ızı mıf. dan ziyade şimdılık şe ır maç arına e- Ch lt Chel .... 
ve cra orun ame cya saıonu, S p · · · " ... ·· o vam ede adlı İ kl · ar on se:. Ya lüks bi b be d .kkanı d -,: ıd· ~ on os ta• nın, clster inan, lster Faz.ıl Husnu nun « e n>'.. hemmiyet vermek zorundadır. kı u· · 1 0 
Tanı sizin rd ~r r u . eg • . ır. inanma• sütununda okuduğum şu manzumesi de (serbest nazım) çok guzel. .. bün birleşmiş şe'kliyle olgun bir man- L!kte en başta giden Charlton takı· 

mı likıte onuncu derecede olan rakibini 
ı _ O gibi bir sayı ile mağlup etmiştir. 
Bu maçta S0,000 seyirci bulunmuştur. 
Charlton sayıyı ilk devrede yapmıştır. 

s· ara ı!Tınız yerdır ve yanı.un 1 __.. 1 H.. ·· t ı · b d İ ız değHsin· d. o f_ b ld' . h l satır aı"'ı : 1 Fakat Fazıl usnu tanı ı ması ıca e en 1 zara arzeden wıir takımı gerek oyur. 
,, k ız ır cı.stan u a asrı e a Yak d • . . . d w ·1 ·• • l t ,,o !:a diyeni d' c ın. an tanıdıgımız bır arkadaj yeni bır şaır egı · şnn seven er onu z.a en cularının bizce tanınmış tarafları ve ge 

Dün anladex ıkr: İ b 
1 

h . bel anlattı: clstanbulda yeni yapılar. umu- 1 tanırlar. rekse burada mutlaka galip çıkmak ar 
di"' ım ı, stan u se rı, e- . h ı·ı d b . ... b k · .. · -~· · · ---- · --·- • - b ·· k .. 

J e ne iftiha b. l . • k d mı e aı ar an ırısının e çısı gunoe ı . . . zusunda olmaları ugun u maça ayrı 
ri b r vere ı ece.'- ·a ar as- t 15 r b h . t 1 kt lı içeri gırıyQrum. . d .. . .• 

» ır halaya sahiptir. O kadar ki İs· amam ıra a ~ış ?? ama a, . u 1 _Bu helfının müsteciri sı7. misiniz? bir ehemmiyet ve 
0 n~lte ~ buyuK Manester C. Liverpool 

5 1 tanbuı şehr· b k d • b ' 1 hesapla da, ayda rnubalagasız 450 Jıra t bir hususiyet vermektedir. 
staa . 1 u a ar casn,, ır ı kazanmaktadır » - Eve · · · ·· h d · · ·· d f " 

· ) oına ancak bir ka ası::- sonra sa • ... .: . _ Ka lira kira veriyo .. sunuz? Hucum atların an .zıyaoe ~u a au hıp o abilir Ha•+:ı. k çd k ' b k 
1 

1 Dunu bı ... e soy1ıyen arkada~ her h .. n- K_ç \•ermivoruz Fakat helanın tarafiları <:laha kuvvetlı olan Üçokun, 40,000 kişi önünde yapılan bu maç 
lük' . ~- o a ar ı u a< ar b. ·aa· . . 1 ed - ıra J • d h f l .. ilk d l l be b b·~-: ı· s v .... asri b ' .. ' . k gı ır ı ıayı ınce em en ortaya ata· .. .. { bı·ze aittı'r Fene.r'bahçe karşısında a a az a mu- ta evre - ra ere ıı.ııuŞ ır. 
k 

ır muesseseye gırer en. kl d . t bııtun ma.c;ra 1 • • • • • • • b' ..,_. · d d M t a·· t ı t arşınıza çık b .. 
1 

k1 t ··f t maz, mera ı ır, saatlerce bekıeyıp ıe- "LJ 
1
• masrafı ded: iiinı· z ne 0 • dafaa ile vakıt geçırmek gıbı ır oyun ıxıncı evre e anes er or go a a· 

r l an eyaz gom e ı eşı ı a - t . d k • - r e anın .... • . . . . .. d f h .. b .. ük. f kl k t ~ı arın size: sap e meyı e pe sever. Buna ragıne.n .? tarzı yerme cen ıyı mu a aa ucum· rak oyunu uy ar a azanmış ır. 
,_ Bu'-'U 

1 
d . . b.. .. d . bir umumi he 5. bekçis!nin bıj) u .~ b.r lacak ·El 

1
.t ··k bedel' t .

1 
abun dur!• düsturile hareket edecek olurlar- İngiltere li.k maçları beş maç sonra bit 

" run. emelermı ue ) a u- . t . l b. - e.K ı ı • su ı , a aş. s , . . . f 1 l k k . 1 ak gıyamıvorsu 
1 

tıcare evı sa ır ı kadar para kazana • Hatta· musluk parlat • sa ikı ta.raf ıçın az a go çı arma · şan- mış o ac tır. 
• nuz. .

1 
- . b . kolon va parası. 

ı..5ünkü içine: •Buyurun'» denilmesi ~ı eccgıne ıİ ınaİmadıkİ. fakı.at ey ~- ma t~zunun parası bile bizden çıkıyor! 
~aret sayılan chela:. p·i~Jiğin sem - uiuc~ sen: ~t~.n~~hn ster F n;nmı:;• Bu masraflara mukabil de, hasılat -

t
. lü)dü. Hafüuki belediye h~lası ti - b Y ob. uyt~cl~: . ı ı emt. uv·at d .. n tan tbir miktar tenzHat yapınca. bizim 
ız bi k d ' ' una ır uru manamamı.:.ım. e un . . · İ "t d k. . r a ının yatak odası kadar te • _ k . . -s _ Istc.'" !nan. !ster nanma su unun a ı 

ınız. ~raya. ~grama tan nıyetım <l:e •• duydu 1 vekünun luakal isabetine inanmamak 
l<ısa kor·d gum ıtımatsızlıkta haklı olu,n o.mnd: · · 1 . ı oru ·h t· d - ·· ı · d re nı •yor l'Ürk\! .. .. n nı aye ıne ogru yu- ğımı anlamaktı. Bu maksatla, h .. anın 1 c ını en • · 

n, gozume bir ıevh :Hisiyor· . . . . 1 Ben dısaı ı çıkarken, yanıma soku · 
«Elleriniz' b . .. a • . · dış kapısının kena rrna dıktlıp heıanrn . b· ıd·k· kapının önilnde duran 

.. . ı ır yere surmeyınız!:. .. . . . . lan hır ı ı , · 
Goniyor musu , B ~k b . h - ı· . muştcrıle1'ını saymıya koyuıdum. On r·k b;r otomobili gösteriyor: 

Ya girseniz· ellernı'nu~. b. a~ :ı. ıı .. ~la beş dakika içinde, içeriye girip çıkın· u s G.o" ı·ü\!or musun? diyor. Erbabı as-
Cek , ız ır yere suru e- . . b . . d - " 
di' diye ödünüz kopar. Halbuk: bele· ları~. s?.yısı yırmı cşı 'geçıyor u. '. ri helaya. lüks otomobille geliyor. 

~ e hclcsına g· k b 
1 

h Gunun daha tenha \ e daha kalab.ıı k \ T .1• •c ediyor 
k 

ırer en u ev ayı o - . d h a·· b e ı a\ · 
uyunca b. h l"d - saatlerınde, bu rakamın a a u~e ı· _ Bir çok kimseler d<"? bura'-·a et -

' ır e a a oldugunuzu tek - -· . dalı ··k ı b .l • · · • · J ' l'ar unutuyorsunuz ve b. k tr . lecegmı, \·e • a yu se .e ı ecc.7ı~ ı ou· rafa caka yapmak için ~!iyorlar. Çün· 
serler ınu·· zesı· nı· ge. d. - . ~r ıyme ı e şünerek, helaya 15 dakıkada gırıp ç· • k·t·ı helanın lüksüne girmek te, olelin 

z ıı,rıntzi sanıyorsu· • · · 20 k . · · k ı ' ııuz. kanların vasatısını ışı oıara • a ı · lok:ınt:ııun, harın, gazinonun lüksüne 

Bir jk·nci levhayı okuvorum· yor, ve hesap ediyor.u:n: 22 gitmek gibi itibar arttırıyor! .. 
«Bo· 

1 
. . . v • HelR sabahın yedısınden. geccn.n * 

me erın ıçıne · · · · · ı • T'" ıyıce gırmız.·> . kadar açıktır. Yani O'Ünde on beş .oır lla"1·asında d ·· 
1 1 

sıne 0 H"""la· ıarın asrileşmesi, bir çok so··zıe -

A 
..,,.. · a şu cum c yazı 1: t · lemektedir Ve on bes saatle l.l· -v 

• yaklarmızı bölm ı · ·· 
1 

· saa ış · • rimizi ve itiyatlarımızı değiştirecek gi-

.d 
. · e erın on erın - 60 tane ı S dakika vardır. ı<ı kc • ekı tahta ·a b 1 marn bi görünl.iyor. 

V
• • ) asınız.• 60 1200 eder. Binaenalevh. asri he-akıa rbu ·· • · k .. .. re • Mescıa artık ebeli suratlı adam!•, 

tahta . b cumıeyı ~ uyunca, çuruk lamızın kısa gündeki kazancı adam ba· chc1a kokulu yer!• tabirlerı, hakaret 
ledikl~ n. asmama~. i?,m .. basrnanızı öğüt c::ına yüz paradan, takriben 30 lira tu . 

d 
t-rı tahtayı gozunuz~e muavene _ -s 

1 
değil1 iltifat ifade edecek. Ve helalar 

en gcçiriyorsu • tar... (Devamı 8 inci sayfada) 
nuz. Bu neticeyi bulduktan sonra, tekrar 

Muğla - Çine takınıları arasında maç 

İki takım oyuncuları maçtan evvel 
2a • 3 paı.ar günü Muğla stadyo·ı Maç çok heyecanlı olmuştur. Çıne -

munda Muğla - Çine takımları kar!jı - liler Aydın San'atler mektebmden o -
)aşmıŞlar, Muğla takımı l - 2 galıp gel· yuncu alarak takımlarını takviye et • 
miştir. mişlerdir. 



• Sayfa 
A 

Fenni Bahisler: 

B"enzin ,-... 
ve sunn ı • 

benzın 
Sun'i benzin yapmak ihtiyacı niçin duyuldu, Almanlar 
kömürden benzin çıkarmaya nasıl muvaffak oldular ? 

-----1 

Petrol mcmbaJan, miinaıı:bel harpte en büyillc roUi oynıyacatttr 

Benzin ve omın maddeı asliyesini fazlasile mevcut 'bulunmaktadır. 
teŞkil eden petrol için ibugün dünyanın Almanlar tıu imalat için §imdiye ka
yegane hakimi denilse mübalağa edil- dar iki büyük fabrika yapmı.şlar.dır,.~u 
miş o1ımaz. o kadar ki benzin adeta ;fabrikala~a~ aldıkları .?enzın. ş.ın:dı!ık 
her millet için lbaşlı başına bir hayat ,Almanya ihtıyacının dortte hırını te -
veya memat meselesi halini almıştır. min etmektedir. Fakat Alman mühen· 

Fil'.hakika lbugün orduların en kuv- disleri durmadan çalıştıklarından ve 
vetli silahlarını evveıa tayyare, sonra sun'i benzin imali usullerini her gün 
kara kuvvetlerinde (makine) teşkil et. ,biraz daha sadeleştirmek için nihayet. 
mektedir. Makine demek ise (tank), .siz tecrübeler yapmakta olduklarından 
{motör), (matosiklet) demektır. ,bu imalat miktarının, bir ik: sene son-

• 
3 

Yukanda ( Macariıltan pceleri ) , .olda Af•fıda ( Romcno • Juliyet ) , ••~da yukarı-'• 
(Günah ıreccai), ortada (Şehirler alev i~ade), Afarıda (Her yerde ıen) filmlerinden birer 1abne 

Bütün büyülk askeri devletler, bir ra Almanyayı haricin benzin csaretin
taraftan tayyarelerini çoğaltırlarken, den famamile kurtaracak bir dereceye 
diğer taraftan ordularını (motörleş • varması kuvvetle memuldür. 
tirmek) tedirler. Bu motörleştirmek Bize gelince, maICımdur, k! bizde de, 
temayülü, bazı ordularda süvari yeri - ,yapılan bütün araştırmalara rağmen 
ne hafif ve seri tanklar veya motosik- .henüz esaslı petrol madeni bulunama
letler ikamesine kadar varmaktadır. mıştır. Bu iihetle biz de (benzın) için 
Tayyare ve mot.örün yegane gıdasını haricin esareti altında bu!unuyoruz, en 
ise ıbenzın teşkil eder. Benzin! olmıyan ufak bir motör veya otomobilin ben -
ve yahut sulh zamanında kafı derece- zinini ıbi1e hariçten tedarik etmek va
de benzin idhar etmemiş bulunan dev· z.iyetindcyiz. 

Haftanın filmleri 
Melek ve İpek sinemaları: · ı 

Romeo ve Jülykt 
Haftalık 

sinema progr~mlan 

! "Saray,, sineması: 

Macaristan geceleri 
Jetler, bir harp zuhurunda büyük müş- ~aaınafih öyle zannediyoruz, ki biz
külata uğramak, hatta büsbütün {harp de Iktısat Vekfıleti boş durmuyor, ma· 
harici kalmak) vaziyetine düşmek teh. den kömüründen sun'i benzin imalini 
likesine maruzdur. öğrenmiş olan Vekalet, Zonguldakta 

Norma Şerer tarafından ingilizce Türk Şehir Alevler İçinde 
Macaristan Geceleri 
Romeo ve Julyet 

Paula Vessc1ey tarafından almanca 
sözlü film. sözlü film. 

Verona şehrinde ikamet eden Mon- · Mülazım Karl'ın babası birden bire 

İşte lbu tehlikeyi herkesten iyi gö - (Sömikok) fabrikası gibi kömür sa. 
ren ve hilen Almanya, kendi topraklu· nayiine ait fabrikalar yapıldı P,ından, 
rında petrol bulunmamasından, (Al • beri, sun'i 'benzin istihsali teşebbüsü -
rnanyada bir iki küçük petroi kuyusu ne de girişmiş ve galiba ilk müsbet ne
vardır, fakat bu kuyuların hasılat!, tice}er~ de alm!ştı:. Bizim kanaatimiz
Alman benzin ihtiyacının onda birini ce Iktısat Vekaletı, bu meseleye he .. 
bile temin etmemektedir) dolayı bu şeyden ziyade ehemmiyet vermeli, 
çok mühim harp malzemesini sun'i su- bilhassa Almanların tecrübelerinden 
rette imalden 'başka çare olmadığım istifade ile bizde de, kömüı den benzin 
görmüş ve nihayet bunda muvaffak i.Stihsalini umumi bir şekle getirmeğe 

taigu ve Capulet aileleri biribirlerile Romeo ve Julyet 
hiç geçinemiyorlar. Daima kavga etmek 

Saray 
l\Ielek 
İp~k : vefat ıcd iyor. Mülazım para bırakmadı• 

ğından dolayı 9abasından kalan şatoytı 
satmağa karar verıyor. Babasının ara• 
bacısının kızı güzel J ulika bu satıştan 
vazgeçmesini Karldan rica ediyor. l{J• 

zın tavsiyelerine inkiyat eden Karı as 
kerlikten :i.siifa edercık Julika ile bir• 
likte çiftciliğe başlıyor Bu hal civar kö)' 
lülerin dedi kodularını mucip oluyor. 

olmuştur. azami gayretini sarfetmelidır. 
Almanya, zaten kimya sanayiinin en Çünkü yukarıda da dediğimiz gibı, 

müterakki <>lduğu memlekettır. Bu sa- gene tekrarlıyoruz, ki yarmrn harbi 
nayi Almanyada umumi harpten evve! demek havada tayyare, karada tank 
de inkişafa başlamıştı. Umumi h:ırp d~m~tir: Kendi benzini olrnıyan bir 
esnasmda ise büsbütün, hatta akıllara mılletın ıse tayyare ve tangı da keza 
hayret verecek derecede terakk~ ve yok demektir. 
tekemmül etti. 

Umumi harbi idrak eden herkes bi
lir, ki o vakit Almanlar bir (Ersatz) 
kelimesi icat etmişlerdi. Bu kelime 
{yerine koyma, ikame, taklidini yap -
ma) grbi manaları mutazammınaır. 

Saffc Sebati 

Ayda 450 lira 
Kazandıran bir iş 

( Bıtştımtfı 7 inci sayfndıı ) 
biraz daha pahalılaşırsa; züppe bayan
larla, züppe bay'lar: cDün gece gene 
filan barda sa:bahladık!ıt dıye değil: 
«Dün gece gene filan helaya gıttik!ır. di
ye böbürlenecekler. 

Fakat şaka bertaraf, insan bu vazi
yeti gördükten sonra, belediyemizin 
İstanbuldaki heiaları hala nıçin çoğalt
mıyor ve her birini birer zengin rna -
den gibi işletmiyor diye düşünüy.or. 
Bunu yapsa, hem kendisinin para ihti
yacı, hem ha1kın hela ihtiyacı defeciil
miş olmaz mı? 

-----

Alınanlar umumi harpte her taraf -
tan muhasara altına alınınca, harp için 
muhtaç oldukları bir çok iptidai mad
deleri tedarikten aciz kaldılar. Bun -
lar başlıca mesela (kauçuk) ve (glise -
rin) idi. Bu maddelerden mahrumiyet 
Almanları aciz !bırakmadı, derhal Al • 
man kimya mühendisleri harekete 
geldiler ve az zamanda (terkibi (Syn 
thetique) veya sun'i (lastik) ve (gli -
serin) imaline muvaffak oldular. Şım
di ise sun'i (kauçuk) imal; büsbütün 
'tekemmül eetmiş, Almanların yaptıkla 
rı uydurma kauçuğu, tabii {kauçuk)tan 
ayırmak kabil oımamağa başlamıştır. Bugün bir vedakoşusu yapılacak 

İşte (Ersatz) imalinde bu kadar te
rakki eetmiş olan Almanlar, harp için 
(kauçuk) tan ve (gliserin) den belki 
yüz defa daha kıymetli ve lüzumlu o
lan (benzin) i de (terkibi) surette 
vücuda getirmeğe. senelerden beri ça
lışmakta idiler. Alınan kimya sanayii 
mühendislerinin bu çalışması nıhavet 
çok müsbet neticeler vermiş ve iki ~se
neden:beri Almanyada sun'i benıin 
\mali esaslı surette başlamı.ştır. 

* Sun'i 'benzin, maden kömürünü 
{hydrogeniser) etmek, yanı (müvel _ 
lidülma) laştınnak suretile elde edü
mektedir. Almanyada ise kömür ma • 
denleri pek bol O'lduğundan, benzin 
imali için lazım olan iptidai madde 

Avrupa turnesine çıkacak olan bini
cilerimiz için Sipahi Ocağı bır veda ko 
şusu hazırlamıştır. 

Müsabakalar için büyük hazırlıklar 
yapılmıştır. Bu meyanda ocağın Harbi 
yedeki sahası da düzeltilmiştir. Bugün 
saat 15 de yapılacak olan bu koşular
dan sonra beş sübay ve 12askerden 
mürekkep olan kafile hayvanlarilc bir
Hkte pazartesi günü hareket edecekler 
dir. 

Sıhhat memurların terfii 
Sıhhiye teşkilatı kanunu mucibin

ce belediye emrinde çalışan Doktor, 
ebe ve diğer sıhhat memurlarının bi
rer derece terfileri D:H senesi eylulün· 
de yapılacaktır. 

tedirler. Prens dö Verona artık kavga Sümer Her Yerde ~en 
Sakary"' Gu··nah Gecesı 

etmemelerini, aksi takdirde idam ce- • __ .. ___ ··----------
zasile cezalandırıilacaklarını kendileri-
ne bildiriyor. 

Capuletlerin kızı Julyet Paristc nişar. 
lanıyor. Eğlenceler tertip edil!yor. Da
vetliler meyanında Montalgu ailesin -
den Romeo dahi bulunmaktadır. Eğlen 
ce sırasında J ulyeti görüne~ sevgilisi 
Rozaliyi unutuyor ve ona dellca aşık 

oluyor. Ju1yetin amcazadesi Tybolt, de 
likanlıyı kovmak jstiyorsa da Capulet 
buna mani oluyor. Ju1yet ve Romco 
bıribirlerine aşklarını itiraf eyliyorlar 
ve buluşacaklarına söz verı) arlar. Ho· 
meo ile Tybolt dövüşüyorlar. Tybolt 
ölüyor. Prens, bunun üzerine Romeo· 
yu idama mah'kCım ediyor. Ji'ılyetın ai
lesi düğün için hazırlık lar gÖ"mc:kted;r. 
Jülyet uy.ku illacı içiyor. Onu ölmüş 

zannediyorlar. Sevgilisinin öldüğlinu 

haber alan Romeo ıkızın yan·mı g!di~·or 
ve zehir içiyor ve ölüyor. Kız uyanıyor 
ve sevgilisinin öldüğünü görünce o da 
kendini öldürüyor. ------
" Sakarya " sineması : 

Günah gecesi 
Gaby Morlay tarafından fransızca 

sözlü film. 
İren Silven Fransada Kot Dazürde 

tebdili havada bu1unmaktacltr. Orada 
meşhur piyanist Françar ile tanışır. 
Delikanlının üzerindeki tesirine muka 
vemet edemiyeceğini anlayan İren, o
na haber vermeden ı;>arise avdet eder. 
İren evlidir. Kocası avukat Roberdir. 
İki çocuğu vardır. Karısının birden bi
re avdetine hayret eden avukat onda 
muhaıkkak bir sır olduğunu sezmiştir. 
Bir gece verilen süvarede İren piyanist 
ile karştlaşır. Onun teklif ettiği ı·ande 
vuyu kabul eder. Bir bara giderler. 
Françar kadının tabakası üzerine bir 
kaç nota yazar. Ertesi gün avukat bu 
notaları görür. Kadın piyanist ile bir 
defa daha buluşur. Artık ısrarda bu
lunmamasını rica eder. Tam çıkacağ: 
sırada İren bir kadın ile karşılaşır. Bu 
kadın piıyanistin ımetresid1r. Tehditle 
İrenden para koparır. Nihaye~ iş 20,000 
franklık gerdanlığına kadar dayanır ... 
Bunu elde etmek için kadın kumarha
nelere başvurur. Nihayet bir otomobil 
kazası neticesinde vefat eder. 

"Türk,, sineması: 

Şehirler alev içinde 
Fıransızca sözlü film. Herkes kızı Karl'ın metresi sanrnakta-
Mühendislik tahsilini ikmal eden dır. Fakat günün birınde Karı civarda 

(Jak) bir petrol kumpanyası hesabına bir tcnezzühte bulunan zengin 'bir kız' 
hafrıiyatta bulunmağa memur ediliyor. la tanışıyor. Onunla delice sevişmeğe 
Uz~n süren b~r faal~~~t~en .. :onra bir başlıyor. Grit isminde olan bu kız Karl 
netıce elde edilemed.ıgmı .. goıen ~um- ile vakit geçiriyor. Yakında evlcnecek-
panya cJak:t a kısa bır muhlet verıyor. 1 .. K 1 b"ld' · B h herden 

.. . d - erını ar a ı ırıyor. u a 
Bu muddet zarfında netıcc alınma ıgı · d h 1 nan 1r 31

•1 (Gı"t) uelı·n-
. d k d ' k · ı kt' J k .. son erece oş a ~ , 0 takdır e re ı esı ece ır. a ın muş- k d h tt bu'unmamr C/a söı ·· · · b 1 d - ·· ceye a ar asa a . a0 kul bır vazıyette u un ugunu goren . J ' 'k .. ··ı·· Ek" 1 · bi• . b 1 verıyor. u.ı a uzu uyor . m erın 

arkadaşı Mırka ona yardımda u un- ilm . 'k ' . bu a ı· boztılmag-ıı 
k · · .,.,.. .. ı...1 • b . - k ç esı gec ı ıyoı, n. 

ma ıslıyor. mUll..ietın ıteccgıne y~:ı_n yüz tutu~or. Nihayet ::ıabrı tükenen 
petrol tabakasına rastlanıyor. Şehır a· Julika V;yanaya gıd.\ or ve Git'i bulu-
deta bayram yapıyor. Herke-; çahşıyor. H k"', g 1~ n r'ca ed yor. 

k S . d d b" k .1 t yor. emen O) e e • ı 
Ja onıa a ın a ı r ız ı e anışıyor G . k"" ..J"' k · .,.1 nde olm"dıg-1-. . 1 .. rıt ·oye uonme nı) ... ı ... 
ve sevışıyorlar J ak kızın annesı f' ~o- k d K 1 · · la etmek ol· 

.. 'f l"k · h f .- t b 1 1 nı, ma sa ının ar ı.e -ı y • 
ruşerck çı t ı te a rıya _ta u unmaK d - b'ld ' . N • cci Ka 

1 
Juli· . . .. . ugunu ı ırıyor. ı e •. c e r 

ıçın musaade talep edıyorsa d~ petrol kanın ne kadar yüksek ruhlu bır kıZ 
bulunmuyor. Bu arada Anapolıs şehrı- olduğunu anlıyor ve onunla evleniyor. 
ne gelen kumpanya müdürü Sonia üze 
rinde büyük bir tesir yapıyor. Jakın a-
zılı bir düşmanı vardır. Korsun adında "Sümer,, sineması: 
bulunan bu adam petrol tabakasım ih- Her yerde şen ..•. 
tiva eden bir araziyi ucuz bede! muka-
bilinde Jaktan satın alıyoı·. Mahv ve 
perişan olan Jak bir gece petrol kuyu
suna bomba atıyor. Bunun neticesi o· 
larak şehir ateşler içinde kııhyor Müt-
hiş bir !kargaşalık baş gösterıyor. Kur
tarma ameliyatında bulunmak isteyen 
Jak yaralanıyor. Nihayet yan~m sönü
yor, fakat şehirden de hayır kalmıyor. 
Mirka Jak i'le buluşuyor. Ve Jak hayli 
meşakkatten sonra saadete erişıyor. 

Beş sen erle 2, 100,000 
Türk lirası f 

Holivudun en güzel yıldtzlarından 
Mer1e Oberonun kumpanyası ile olan 
mu'kavelenamesi hitama ermiştir. Bu 
san'atkar kumpanyası i1c yeni bir mu
kavelename akdeylemiştir. Bu muka -
vclenameye nazaran Merle Oberon beş 
sene için tam: 2.100.000 Türk lirası ala 
caktır ıki ayda: 35,000 Türk lirası ka
zanacak demektir. 

Büyük operet ve rövü filmi 
Harry Vad ve arkadaşları Regal ote

linde büyük bir konser vermektedirler. 
Konserde caz pek bliyük bir muvaffa• 
kıyet ıkazanıyor. Regalin müdürü Ro· 
ber onlara çalışmaları zımnında HarrY' 
ye teklifte bulunuyor. Harry kabul e· 
diyor ve çok muvaffak oluyor. Otele 
mütenekkiren gelen Paula namında bir 
Prenses caza bayılıyor. Ve orkestra şc· 
fini sevmeğe başlıyor. Aralarında aşk 
sahneleri cereyan eyliyor. Harry sev
gfüsi Prenses için bir şarkı bestelıyor 
ve iki plaka bunu kaydediyot'. Fevks.' 
lade bir muvaffakıy~t kazanan bu şar 
kının ismi (mahrem aşk şarkısı) dır. 
Nihayet her iki sevdazede saadete ka· 
vuşuyorlar. 

Jean Murat'm yeni filmleri 
Meşhur Fransız san'ntkarı Jean Mu

rat arka arkaya dört bi.ıyük film çevir· 
mek üzeredir. İsimleri şunlardır: Alo· 
ha - Troyka - Kadınlar hıı sızı . Adalar 
Şarkısı. 



- Kocaııia ne kadar zaman ayrı 
Yafadınız?. 

- Ona üç aene gibi gelmiş. Bana 3 
&aal gibi geldi, Hakika~te üç aydır ay
rıldık, 

ratımı astım 
= 

Kırklık çirkin kıza de -
dim ki: 

- Evvelki gece bir rü -
Ya gördüm.. dünyanın en 
genç, en güzel kızile evlen· 
rniştim. 

Kırklı'k. çirkin kız atü -
fümsedi: 

tnı) 
Bari mea' ud yafadık 

* Bir glrsealz 
Bir genç kızclan bohse -

diliyordu: 

- Çok güzel dikis diki-
Yor. ' 

Dediler .. tasdik eden de 
oldu: 

NiSANDA 
Beraber gezelim gel, 
Nisanda bir gün olsun; 
Ne olursun sen güzel; 
Nisanda bir gün olsun •• 

Yan yana; hem kol kola, 
Çıkalım biz de yola; 
Desinler uğurola, 
Nisanda bir aiin olsun .. 

Yağmur yağsın flP §iP flP; 

Çamurlarda çıp çıp çıp, 

Zıplayalım biz zıp zıp, 

Nisanda bir gün olsun .• 

Bi;sin artık bu çile; 
Gel bana hele hele, 
Sevişelim seninle, 
Nisanda bir gün olsun.. ·i: * 

- Bütün eıyanızı haczettİğime mi 
müleessirsiniz?. 

- Hayır, kaynanamın evde ol • 
madığına müteessirim. Evde olsaydı, 
belki onu da haczederdiniz de .. 

Çlnktl 1 Genç ressam arkadaşıma 

1 sordum: 
- Nasıl; resmini yaptığın 

kimseler memnun oluyorlar 
mı? 

- Maatteessüf hayır l 

- Neden? 

- Çünkü resimleri tıpatıp 
kendilerine benziyor. 

* Ne yaptı? 
- Bir kadına hoş görün -

mek ıçın, giydiğinin ken
disine yakıştığını söyle -
meli. 

- Evet, hakikaten çok ~e,,ı,,;_,,;.. ___________________ ., -- Ben de karıma. geçen 

ôene yaptırdığın 

yakışmış! dedim. 

- Ne yaptı? 

manto çok 
- Ben kimim bil bakayım? 
- Bilme:.ı: olur muyum, kocamsın. 
- Aferin ı.ana .. 

RÜlel dikiş dikiyor .. anne -
sinin entarisine bir yama 
Yapmış.. görseniz, en usta 
bir terzi elinden çıkmış z,;m 
nedersiniz. 

- Asıl ı;ana aferin. Söylediğimi yapmışsın.. yemeğin - Suratıma bir tokat at -
soğanını doğradığın elinin kokusundan belli. 

--=="-==-=-----"'="""""----======~ ........... ..:..-=~~~-=-=~~ ~-===~ -c=~= 

- Bu saate kadar bankada çalıştı

hnıa ne diye inanmıyorsun bilmem ki 

karıcığım ..• 

.................................. ·-·····················-
O söyler 

Vakit epey gecikmişti. Balıkpazarı 
rneyhanesinde gecikenler birbirlerine 
derd yandılar .. 

- Şimdi eve gidince karıya ne sör 
lemeli) 

- Sahi ne söylemeli o müşkül. 
Bir tanesi akıl öğretti: 

- Benim gibi yapın .. 
- Sen ne yaparsın} 
- işte, karıcığım ben geldim, de -

rim, üst tarafını o söyler. 

Yeni nişanh 
İki genç kız kar

fılaştılar: 

- Tebrik ede -
rirn, nişanlanmış -
sın. 

- Teşekkür e -
derim. 

- Nişanlın ne 
ti? 

- Sivil polis. 
-Bari güzel mi? 
- İşte onu bil -

Olmaz mı? 
Bakkal kapıyı çaldı, alacağını istedi: 
-Yok! 
Bakkal kızdı: 
- Vallahi, billahi Bayan yüz defa 

daha gelirim. 
- Kendini yuzuncü 

addet olmaz mı? 

* * • 

defa gelmiş 

Horlamalı için 
- Geceleri uyurken çok horluyo -

rnm. Horlamamdan kendim de uya -

nıyorum. 

- Uyandıktan sonra ne yapıyor -
sun? 

- Tekrar horlamamak için ıs: ık ça
lıyorum. 

* * "' 
Niçin 

- Niçin içiyorsun? 

Dediler. Cevab verdi: 

- Kederlerimi boğmak için. 

- Ah, ben onu da yapamıyorum. 

- İçki size yasak mı? 
- Yasak değil ama, kederlerim yüz 

meyi öğrendiler. İçkinin içinde de bo
ğulmuyorlar. 

tı. 

Otomobili kullanan Korkma, 

korkma, direğe tırmanmana lüzum 
yok, ben acemi değilim, çarpmam .. 

, ............................................................ . 
ı. an at 

Bir Çerkesi bir at çaldı diye rrıah -
kemeye vermişlerdi. Hakime Çerkesin 

atı çaldığı kanaati gelmişti. r dk at or

tada kat'i bir delil yoktu. Hakim ı,ir 

~n düşündü .. ve ~kararını verdi: 

- Çalındığı iddia edilen mı:ılın at 

olması, ve çaldı diye maznunen mah -

kemeye verilen kimsenin bir Çerkes 

olması bu Çerkesin bu atı çaldığına bir 

delil teşkil ettiğinden tecziyesine ka -

rar verilmiştir. 

Duyn a mştım 
Memur işine geç 

gelmişti. Müdür 
kızdı: 

- Niye geç kal
dın~ 

-·Sabahleyin u-
yanamadım, Bay 
Müdür. 

Müdür başını sal
ladı: 

rniyorum. Bit. gün 
sarışın, bir gün es -
rner, bir gün sakal
lı, bir gün gözliik -, .. 
u ...... . 

- Odayı kiraladığınız zamanki ha
lile teslim etmelisiniz .. 

- Ben yüzlerce tabtakuruiunu ne
redea bulayım? •• 

- Yabancı misafirler, yaıını sor
dukları zaman snkın yirmi; deme .. 
bana kızınızı on yaıında iken mi do· 
ğurdunuz 7 diye ıoruyorlar. 

- Ben senin bu 
rada uyuduğunu 
duymuştum, ama 
evinde de uyudu -
ğunu hiç duyma -
mıştım. 

:sayfa 9 

Tarihi Tetkikler: 

Yıldırımın av alayı 
* * * ----------Bu avlarda yedi bin doğan kuşu, altı bin zagar, av 

köpeği ve Pars bulunur, köpeklerin sırtlarında 
ipekli, sırmalı örtüler, Parsların boynunda 

mücevherli tasmalar görülürdü 

Y ezan : Turan Can 

Eskiden dünyanın hiç bir tarafında 
bugünkü kaçlar çeşitli spor yoktu. 
Sporlar hayatın zaruret ve ihtiyaçla -
rına müvazi olarak teşekkül ederdi. 
Mesela hayatımızda hiç bir zaman a -
yağımızla topa vurarak bir tehlikeden 
kurtulmamız, yahut birisine yardım e
debilmemiz mümkün değildir. Fakat 
ata binmesini iyi bilmek, mızrağı uza
ğa savurmak, ok atmak gibi şeyler bi
zim yaşama haklarımızı tanıtmağl ya
rar. 

Türklerin cirit ve ok atmak gib~ spor
ları olmakla beraber avcılık bütün 
spol'ların başında geliyordu. Çünku 
avcılıkta her türlü hareketler yapılmak. 
ta vıe hemen hemen bütün sporlar bir 
araya toplanmaktadır. _ . . 

Bunun için orta Asyada oldugu gıb. 
Anadolu ve Rumelideki Türkler de av
cı!ığa çok ehemmiyet verirlerdi. Her 
sonbaharda valiler, beylerbeyiler, san
cak beyleri ve padişahlar büyük av a
lavları tertip ederler; sürek a\1ları ya -
parlardı. 

Bu avlara binlerce kişi ıştırak eder
di. O kadar ki bunların sayısı bazan bir 
devletin ordusu gibi çok olurdu. 

Türk padişahları ara_mtla Yıldırım 
Beyazıt ta avcılığa mer3k!ı ol:ın!arın 

başında geliyordu. 
Yıldırım Beyazıt Niğbolu meydan 

muharebesinde Ehlisa:ip ordusunu pe
rişan etmiş; Avrupanm her ıarafından 
Türkleri denize dökmek üzere gelen 
en meşhur ve zengin şöva:yeler! ·esir 
etmişti. 

Hıristiyanlı!{ alemi bu esırleri kur -
tarmak için bir çok fedakarıtklara kat
landı. 

Fransız, Kıbrıs, Venedık ve Macar 
elçileri Türk sarayına geld"ler. F"ran -
sa kralı altmcı Şarl altından yapılmış 
bir doğan1ık (avcı doğan lmş!arın. koy
mağa mahsus kümes), üç katır yükü 
erguvani kumaş, ince Reyms bezlerı 

ve Arras halıları göndermişti. Kumaş -
lar o zaman için dünyanın en ağır mal
ları olduğu gibi ha1ıların üzerınde bü
yük İsJ..."'enderin harplerini gösteren ve 
çok ustaca yapılmış büyük tablolar 
vardı. Kıbrıs kralı Lüzinyan, çok kıy -
metli mücevherlerle işlenmi§ bır mey· 
va tabağı yollamıştı. Bunun değeri en 
az bir hesap1a <>n bin altından ibaretti. 
Macar ve Venedik elçileri de muhtelif 
hediyeler takdim ettiler. Bunlardan 
bnşka katırlar sırtında tamam iki yüz 
bin düka altını getirmişlerdi. 
Yıldırım Beyazıt içlerind<.! en meş -

hur asılzadelerin, Fransa maL·eşalımn 
bulunduğu esirleri artık memleketle -
rine gönderecekti. Fakat b:raz d:ı mi
safir olarak bulundurmak ve onları a
ğırlamak istiyordu. 

Bir av tertip etti. 
O zamanlarda Türklerde olduğu ka

dar Avrupalılar arasında da avc• lık iti
barda bulunuyordu. Kontlar, diikler 
ve krallar vakit vakit büyük av parti
leri yaparlar; bu aralık zenginlik ve ih
tişamlarını da göstermeyi fırsat bil!r -
le.rdi. Esirlerin her biri kralların yakın 
adamları hatta akrabaları olduğu için 

Avrupanın en büyük avlarında bulun· 
muşlardı. Bunun için: 

- Adam 6en de, görüp te ne olaca~ 
sanki ... Bilmediğimiz şey mi? Bu yüz
den bir kaç zaman daha burada kala· 
cağız. Değer mi? 

Diyerek üzülmüşlerdi. 
Fakat bunda yanıldıklarını pek ça -

buk anladılar ve hayretten ağızlan a .. 
çık kaldı. 

O sabah sarayın önünden Uludağ ya· 
maçlarına kadar sanki bir ordu sıra • 
~nmıştı. Renk renk elbiseli, kavuklu 
ve külahlı atlıların hepsi de seçilıriş a
damlardı. Çoğu gümüş işlemeli eğerler 

üzerinde dimClik duran Türk yiğitleri 
bir ava değil, sanki harbe gidıyorlar .. 
dı. 

Yıldırım Beyazıt at üstünde saray· 
dan çıktı. Mısafirlerini arkasına tai< -
mıştı. Av alayının ortasından beyaz hır 
at üstünde geçiyordu. Bunun ikı tara
fmdaki atlıların ellerinde birer do~~m 
vardı. Hepsi de, birdenbire ha\·alan • 
mak ve avın ardına düşerek ba:;ıına 
korunak, gagalıya gagahya sersem et • 
mek, yahut gözlerini çıkarmak için ha
zır bulunuyorlardı. 

Doğancıların sayısı tamam yedi bin 
kişiydi. 

Bunlar dört kısma ayrılmışlardı: A .. 
sıl doğancılar, çaylak avcıları, akl:>aba 
avcıları, atmaca avcıları ... 

Daha ilerıde sekbanlar vardı. Bunlar 
av köpeklerini idare eden adamlardı. 
Her birinin yedeğinde birer köp<:>k bu
lunuyordu. Köpeklerin ve zağnrların 
sırtlarına ipeklı örtüler konulmustu. 
Alayın iç.ınde köpek gib: alı~tmlmış 

olan parslar da vardı. Bunlara da rt>nk 
renk ve ipekli örtüler giydirildiği gibi 
mücevherli tasmalar tak!lmıştı. 

Avcılar tıpkı bir harbe gider gibi 
muntazam bölüklere. alnylarn ayı ıl -
mıştı. Her bölük ve alflyın başında za
bitleri bulunuyordu, parlak renklı el
biseleri, heybetli duruşlar:, başlaı ın -
daki renk renk ve çeşit çeşit külah ve 
kavuklarla pek cazip bir manıara ya -
ratıyorlardı. 

Devletin en büyük adamları, en ta -
nınmış muharipleri alayd:ı bulunuyor
lardı. Kırda yemek hazırlamak. çadır -
ları kurmak g~bi işler için gelen .saray 
ve ordu adamları da ayrıcs büyiik bir 
kalabalık teşki'I ediyordu. 

Av yerine varıldığı 7.nman müfreze
ler (Jbek öbek yayılıyorlar, mua)' ven 
bir mıntakayı sarıyorlar, sonra git.ik -
çe daraltarak orada gizlenm!ş olan a\·
ları orta va şü rü yor la ı dı. Binler<'" . tlı
nın yamaç~arda, dere içlcrmde koı uş -
ma!arı, binlerce zağar, pars ve av kö· 
peklerinin küme küme ve baP,'-ra b..ığı
ra ormanla. a da· '?iarı cıdden görülc..cek 
bir manzaraydı . Kön '·'er sard·kları av. 
ları ) 'lkaJa .. ken ( do;;c n) lar ha\·alanı
yor; hazan yerde ve bazurı havada gö
rülen her çeşit avları beyin1erinden ve· 
ya gözlerinden vurarak yere ser yor · 
lardı. 

(Dernmı 12 inci sa)·foda) 



10 Saytııı. 

Türkiyenin sanayi tarihinde yeni 
ve büyük bir devir 

(Başıiırafı linci sayfada) [ olması cidden memnuniyeti mucip bir 
llrtısadi ve sınai azamet ve hakimiyetini iştir. 
topraklarındaki kömür ve demir made Diğer tarftan İngilizlerin gir~tikleri 
nine medyundur. işlerdeki ciddiyetleri de malumdur. Bu 

İngilterenin arkasından sanayi ve tes noktai nazardan da fa'brkanm tesisinin 
lihat it1barile hemen ayni derecede kuv İngilizlere v.erilmiş olması , bu büyük 
.vetli bir Almanya yetişmişse, onun bu işin muvaffakıyetle başarılması mese -
yetişmesi herşeyden evvel ve ziya~e ta lesinde ayrıca bir zıman.dır. 
biatin Alınan topraklarma, tıpkı Ingi~ (Brasser) müessesesde anlaşma 
liz topraklarına olduğu gibi, hol bol kö Cumhuriyet hükümetinin b~ işte en 

SON POSTA 

Küçük Antant 
Konseyi dağıldı 

(Baştarafı linci sayfada) 
tur. Yugoslav Başvekili B. Stoyadino· 
viç ve diğer bazı zevat da sofrnda hazır 
bulunmuşlardır. 

Akşam saat 19 da çalışmalarım bi
tiren konsey, matbuata bir tebliğ ver
miştir. Tebliğde, müzakere edilen b~
tün meseleler etarfında tam bir fikir 
birliğinin mevcut olduğu tebarüz edil
mektedir. 

Verilen kararlar 
Konsey tarafından tetkik ve ka

l'ara raptedilen meseleler şunlardır: 
1 - Bazı mukabil teminatın veril-

Nisan 3 

Adliye" e intikal e en bir 
Puvason davril hikiyesi 
Bütün Edirnekapı semti iki gündür ı kalkıyor, yolda gözlerine soğan sürerek 

çok tuhaf 'bir puvason davril hikayesi- ağlamalı bir tavff alıyor ve dcğruca E) 
nin ded~kodusile çalkanmaktadır. Me- dirnekapı dışarısına çıkıp orada mezar 
seleyi tahkik eden arkadaşımız Osman cılık yapmakta olan gözlüklü Mustafa 
Cemal Kaygılı şunları antatıyor· adındaki adamı yakalıyor. 

Berber Sahri, bi.r gün öncesincien ki- - Merhaba Bay Mustafa! 
me ve nasıl bir puvason davril sakası - Merhaba Bay Salih! Ne o, bakıyo 
yapacağını bir hayli düşünüyor. Önce rum, ağlıyorsun, bir kederin var gali· 
aklına şu geliyor: Her zaman dükkanına ba ! 
gelip tıraş olan (Eskici Dede) namile - Sorma başıma gelenleri Mustafa· 
maruf uzun sakallı, adamın Lir biçimi- cığım ! rnür ve demir madenleri bahşetmiş ol- büyük muvaffakıyeti evvela Ingiltere 

ması sayesindedir. ile bir iktısadi anlaşma yaprr.ı~ olma· 
Hatta, İngiltere, büyük haıpte Alman sıdır. Bu anlaşma üzerine bir (İngiliz - rnesi şartı ile, Macaristanın siyasi mü

yaya karşı cephe almasının başlıca se- Türk - kompotuar) ı teşkil edilmiş ve savat ve silahlanma hakkının tanmma
beplerinden birini, bila şüphe, Alman bununla 29 Eylfıl 1936 da Londrada bir sı. 

ne getirip sakalının bir tarafını bir us- - Hayrola, yoksa Allah gösterme · 
turada alıverip adamcağızın yüzünün sin ... 
bir tarafını cascavlak 'bırakmak ve o- - Gösterdi bile gösterdi 

~anın demir ve kömür madenleri sa- itilaf -imzalanmıştır. 
yesinde, İngiltere ile muvaffakıyetle Bu itilaf neticesi olarak ta İngiltere 
rekabete girişmiş olması teşki! eder. nin meşhur (demir ve çelik tesisatı) 

i~te bugün Karabükte tesis ~tmekte mütehassıs (Brasser v.e şürekası) mü
olduğumuz demir ve çelik fabrikasının essesesi ile 1 Kanunuevvel l 936 da bir 
bu !;adar büyük bir kıymt w ehemmi- mukavele aktedilnıiştir. 
yet" \ardır. Ve ondan dolayıdır ki bu Bu mukavele mucibince (Brasser) 
gün memleketimizin ve şarkın sanayi demir fabrikasını yapacak Ye bu fabri 
tarihinde hakikaten büyük bir devir a- katlan çıkaracağımız madenın, Türkiye 
çılıyor,. diyoruz. için lazım olandan fazlası Londra piya 

Karabük malum olduğu üzere, Fil- sasında satılacak ve muka~ilinde In· 
yos - İrmak demiryolu üzerinde, ,.e giltereden mal alınacaktır. I~te muka 
Safranbolu civarında bir istasyon olup velenamenin başlıca şartı budur ki, bu 
Zongu.dak kömür made:ı1erine demir nun da Türkiye için ne kadar fa:-;dalı 
yoliyle seksen kilometre k<Jnar bir me ol~cağını tasrihe hacet yoktur. 
safeded:r. Şu halde çelik fabrikamız, Ingiltere Karabük fabrikasının de -
baslıca malzemesi olan kömüıe pek ya mir ve çelik istihsalatına piyasasını aç 
kın demektir. malda, fabrikanın iktısadi ve mali is-

Bu ~ akınlık, demirin çabtı!{ çıkarılıp tikbalini temin eylemiş bulunuyor. Bu· 
işlenmesi için pek büyük bir nimettir. nunla ayni zamanda İngiltere ile ara· 
Tabiat, Türkiyede, bugünkü cihan sana mızda mevcut olan dostluk rabıtaları 
~ iınin en kıymetli malzemesı olan kö- kuvvetli iktısadi rabıtalarla biı kat da 
mür \'C demiri bol bol ve böyle yekdi- ha tevsi ediliyor demektir. 
ğer·ne yakın olarak \·ermek lütfunda İktısadi rabıtalar i~ dostlukları en 
bulunmuştur. ziyade payedar eden vasıtalanlır. 

Bu fabrikanın kurulmasını ingilizle Bu itibarla bugün Kara.bükte yapıl-
rin Üzerlerine almış olmaları ise İsmet mağa başlanan tesisatı, memleketimiz 
İnönü hükümetinin ayrıca büyük bir için hem siyasi, hem mali. hem iktısadi, 
muvaffakıyetidir. hem de sınai yani bir cümle ile (dört 

Çünkü İngiltere dünyan:n demir sa başı mamur) çok mühim bir muvaffa
nayiinin en ziyade ilerlediği bir mem- kıyet addetmemiz lazım geleceğinde 
leketidir. Binaenaleyh bir rlcmir ve çe hiç şüphe yoktur. 
lik fabrikası kurmak hususunda, Al - Bugünkü merasim 
manya ve Amerika ile beT'aber, en bil- Ankara, 23 (Hususi) _ Karabükte 
yiik mi.itehassıslara İngilizl~L maliktir- kurulacak demir Ye çelik fabrikalarının 
ler. temelatma merasimi bugün saat on bir 

Sonra harice sermaye yatırmak iti'ba de Başvekil İsmet İnönünün huzurun
rile de gene İngiltere birincı gelen dev da yapılacaktır. Merasimde hazır bulu 
letlerdendir. nacaklar dün akşam tahrik edilen iki 
Aımanlar da şüphesiz ecnebi memle- trenle hareket etmişlerdir. İlk tren sa

ketleı de demir fabrikaları kurabilırler. at 2 f de kalkmıştır. 
Fakat Almanların bugün e\'\'ela harice Başvekil İsmet İnönü, İktısat Vekili 
yatıracak sermayeleri hemeıı hiç yok ve diğer vekillerle mebusları hamil o
gib.dir. saniyen kendi teslihatları ile lan ikinci tren de saat 22 de hareket 
çok m~~gul olmaları, başka :erlerde bü etmiştir. 
yii\ fabrika kurmalarına manidir. Tcme1atma merasiminde Ba~vekilin 

Bu itibarla da, memlekctiınizde bir söyliyeceği nutuk büyük bir ehemmi -
çe:ık fabrikası kuracak yegane devlet yetle bekleıımektedir. M~rasimde İn
olan İngilterenin bu işi üzerine almış giliz sefiri de bir nutuk söyliyecektir. 

" Ceyb ve Teceyb" in Türkçeleri 
(Baştarafı linci sayfada) 

Yüz erce cevaplar alındı. Ekserisin· 
de i abetli noktalar vardır. Bu çok is
ti fad ıi ve ciddi alfıkaya teşekkür ede
riz. Kurumca en isabetli oldu~u kabul 
ed.ıen cevab aynen a~ağıya dercolun
mu ur. Bu yazıva ait şekı:ler Ulus ga 
zetcs.nde görül~cektir. Vadedilen he
dı:v«· eser sahiplerinin adına olarak İs 
Baı <l ına .ı atırılmıştır. • 

Tü. k Dil Kurumu Genel 
~ckrelerı adına 
lI. Reşit Tankut 

Tu "k Dil Kuı umu Genel sekreterli-
ğine: 

Ceyb ve teceyb'in tlirkçeleri sinüs ve 
ko:ıir::i.istür. 

oku atmak için ortasından çekilerek çu 
kurlaştırılır. ğ nin c, s, ş, z, ve bunun 
kategorisi ile değiştiği Türk dilcılerin
ce bellidir. 
Yayın kirişi ile berabeı· olan şekli, 

her hangi bir 'kavisin \'eteri ile bera
ber olan şeklinden başka bırfıey değil
dir. Bunun içindir ki bir ka\·sin veteri 
ile onun iki ucuna ulaşan nısıf kutur
lardan meydana gelen bir müsclleste 
\'eter o!an dıl'a s"nüs denmiştir. Meta
matikte kolaylık olmak "çin sonraları 
tam veler yerine yarı vetcr ı:ı !ınmış; o
nun da adı !'anüs ola:·ak ka 1 ım~tır. El· 
bise yakası, ~adır ve kalp manalarına 
olan ceyb cAhteri ve Kamusu Arabi» 
türkçe sinüs sözünün anlattığ mana-

~ . cSiniıs» yı kapsayamaz. Elbise yakası. bir da-
Kı iica ızahı ~u: Sınmek, yakut lehçe ire veva bir kavis hatırlatabilir· fakat 

s inae .:ıadece sin sözü, çoknı€k, çekil - sinüs ka\•is değil. onun veteridir: Sadır 
mek d2mektir. «Pkaıskiıt bugün Anadol ve kaip, sinmek sözünün bir Wrevi o
Jı:da e ·~.stiki mfınasında kt~llanıln:ak la Ja.n sinenin ancak teı ceıncsi ola bi1ir. 
olan « uneç» .ve bunun dı •er telaffuz j S.ne, her nefes alıp vc::rişte, vi.ıcudün es 
l~ı.ı o ~~ ay;:ıı n_-. nay~ taşıyan «:-iniş· neyen kıı>mıdır. Kalp dahi daima şişen 
sınuş :ı :ıusı• sozle·ı "esınınek. sozunun Ve büzülen yani esneyen bir uzuvdur. 
b " ıurevıd.iı. Sinık. <>iıısi \'e ıpiik mana Bunu, yaka demek olan ceyb'!c ilgilen 
sına 'an singir cp karskiıı . elastiki o- dirmemek doğru olur. 
lan ·1 ir h:p .. a)~:11 or j.inin tliı evleridir. Dünya etimologları sini.is sözi.inii baş 
Sı~ · sozunı.:.n etımolojik .şeklinde lıca latinceye icra ederler. Hakikaten 
ha":~ıı ~~ bulun~n vokali, yerine konur- sanıldığı gibi olmadığını biz değil, 
sa, kcunıe «esınmek-esnemek•ı şeklini d' t' · · 1 · d 1 J 

l B cı ıc Lonnaıre etımo ogıque e a an-
a ıı unun nıana,,ı da: «ela:-.tıki olmak» ı t" ·· ı · 
t F• k t ı · ., . gue a ıneıı soy esın. 
ır. '>ne e e as Kı dcmeklir Sinmek . . . 

ile esnemek oriJ'inde a . . . d.. . -Sınus - ayııı ı ~ a:muhar ,·eva yarım 
ynı so7. uı d . kl" d l t L .. k .. Ya'' Tu·· ··klerı·n en k" . ·1·h arre şc ın e ·a \'eya ı;u \ım» de--' . • es ı sa vas sı ·ı ı . . · 

ok!ıı ~u dünvaca b ·ll'd· T'; ki• c mektır; mana.c: ı : b.r elbı~' rı.n meydana 
~ • e ı ır. l.r er .} av 1 , .. . . d . . 

larrnın kiriş ipine csiniig» vahut «Si ~- getır?ıg~. yarı~ aıre .şek.ındc kat ve-
nüs» demişlerdir. Çünkü o "eı·,rk·d· ya buklum kı bunun ıçinci.(! analar ço

a.:. ı 1 ır, ı cuklarını taşırlardı.. Bundan şu mana-

2 --- Habsburgların, Avusturya ve 
Macaristan tahtına avdetlerine kat'i 
surette muhalefet. 

3 --- Tahrik edilmiyen bir tecavüz 
vukuunda, mütekabil askeri yardım. 

Bunlardan başka beynelmilel vazi
yet, İspanya harbi ve iktısadi mesele
ler de gözden geçirilerek, mühim ka
rarlar verilmiştir. 

Çekoslovakyanın itirazları 
Bazı mahafilde söylendiğine göre, 

Çekoslovakya hariciye nazırı B. Krof
ta, İtalyan - Yugoslav anlaşmasına 
karşı bazı itirazlarda bulunmuş ve ih
tirazi kayıtlar ileri sürmüştür. 

Neşredilen resmi tebliğe rağmen 
Romanyanın da bu anlaşmadan pek 
memnun kalmadığı ısrarla söylenmek
tedir. 

Rumen Hariciye Nazan gitti 
Rumen Hariciye Nazın B. Anto· 

nesko, bu gece, B. Stoyadinoviç tara
fından verilen ziyafette hazır bulun
duktan sonra Bükreşe hareket etmiş
tir. Rumen gazeteciler de nazırla bir
likte dönmüşlerdir. 

B. Krofta İse, Çekoslovak Cumhur 
Reisi B. Beneşi karşılamak üzere Bel
gradda kalmıştır. 

Bay Antoneskonun b~yanatı 
Paris, 2 - Romanya Hariciye Nazı

rı Bay Antonesko, Petit Journaı gaze
tesinin hususi muhabirine aşağıdaki be 
yanatta bulunmuştur : 

nun : - Ne oldu, kayın valde mi? 
- Ne halt ettin be adam? - Hayır, bizim refika bu gece siz-
Diye bağırması üzer~e şu cevabı ver lere ömür ! 

mek : - Aman deme, hasta mıydı? 
- Üzülme babacığım, buna derler 1 - Birşeyciği yoklu. Bu sııbah kah· 

Nisan balığı! f va:'ltı ederken birden bire ... 
Fakat, nedense bundan cayıyor. Bir - Vah, vah, vah, vah~ Ne yapalım, 

hayli daha düşündükten sonra şu mu sen sağ ol be Salihciğim! Eııind-e de, so 
ziplik aklına geliyor: nunda da hepimizin geleceğı yer buras 

Dükkanda kullandığı pudradan bir deği'l mi? 
kısmını tabakta sulandırıp onu toz şe- Salih gözlerini silip boynunu büke· 
kerile biraz kaynattıktan sonra: rek : 

- Cancazım için •bugün dükkanda - Öyle Mustafacığ"ım ! 
iki tabaık mahallebi pişirip bir tabağı- - Demek şimdi mezar istiyorsu ı! 
nı yedim, bir tabağını da sana ikram - Evet mezar istiyorum, ama, öyle 
ediyorum! diyip bunu kar~ıdal<:i bakkal olur olmaz bir mezar istemiyorum. Rab 
barba Tanaşa yedirmek! Fakat, aksi gi· metliye karşı son vazifemi yapmak, ah 
bi, bakkal !barba Tanaş o gün dükka- rette onun şefaatine nail olrnak için za 
nını kapayıp İstanbula inmiştir. Bunun vallı bayancığıma çok güzel, çok mü 
üzerine tutuyor, bir müddet clc"ıha düşü kemmel ve mezarlığın en iyi yerinde 
nüyor, nihayet: bir yerinde. enfes bir mezar isti:vorum! 

- Hah, en mükemmelini şimdi bul· - Mezarın enfesi olur mu be yahu? 
dum! - Yani, öyle bir mezar ki, onu gö-

Diyip Acıçeşmedeki dükkanından rünce, 'benim bile içine girip diri diri 
.. ·-................... , • • • • • •=n • • • • • • • yatacağım gelmeli! 
rı şunlardır: Mevcut dostluki&.rı idame - Başüstüne, kazarız, sen yabancı 
etmek ve lüzumu takdirinde, bugünkü değilsin. onun mükemmel olması için 
şeraite en iyi tevafuk eden muahede- elden geleni de yaparız. 
lerle bunları takviye eylemek. Salih yalandan mütessir görünerek 

Fransızların endişeleri cevap veriyor: 
Paris, 2 - Sabah gazeteleri merkezi - Ha göreyim seni Mustafa! Şunu 

ve şarki Avrupa meselelerini ehemmi- öyle yap ki ben de seni ona göremem· 
yetle mütalea etmekte devam ediyor _ nun edeyim ! 
lar. - Sen meraklanma, isteı·sen o me-

Ordre gazetesi diyor ki: zarın yanına onun kadar mükemmel 
Stoyadinoviçin, Küçük Antant üze _ bir mm·akkat mezar daha kazayım! 

rindeki Fransız nüfuzunu kı!·mayı ve - O, ne olacak ? 
Yugoslavya ve Romanyayı yavaş yavaş - İstersen bir iki gece evden gelire-
Çekoslovakyadan ayırmayı istihdaf e _ ceğin bir şilteyi içine yayar, acıların 
den bir siyasete müzaheret etmektedir geçinceye kadar sen de ora.ia rahmet 
ve bu cihetten şayanı tenkittir. Bu si- li ile birkaç gece yanyana yatar. sabah

1 

yaset, yavaş yavaş, endişe verici bir ları gene kalkar, işine gidersin ! ' 
mahiyet almaktadır. Küçük Antantı da Zaten çok kalender meşrep olan Sa
ğılmaya çalışan, B. Hitler için çalışan lih bu söz üzerine güler ve Mustafa -
B. Musolinidir. ya : 

Romanya, Çe'koslovakya ile olan sa
mimiyetini arttırmak için elinden ge
leni yapmaktadır. Romanya, Çekos1o
vakya ile üç silahlanma mukavelena
mesi imzalamıştır. Romanyanın silah
lanmasında Çek-0slovakyanın büyük 
bir rolü bulunması bir tesadi.if eseri de 
ğildir. 

Romanya ile Yugoslavyaya gelince, f talya ve Müslümanlar 
bu iki memleket, hanedan bağları ile Roma, 2 - Bi.r zat, müslüman İtal -

- İşte, der, ben gidiyorum! Göreyim 
seni, cenaze öğleye gelecek ! 

Mustafa, hemen bir arkada·rnı daha 
alıp Edirnekapı mezarlığının en iyi ye 
rinde ve cadde üzerinde mükemnwl bir 
mezar kazıyor. Keresteci Mihal usta -
dan kendı eliyle seçip ald!ğı erı iyi talı 
taları getirip mezarın başına bırakıyor. 
Mezara çok güzel kapaklar hazırlanı-~ 
yor. O civardaki dilenciler, üzenile be-< 
zenile kazılan bu mezarı görünce ogün 
yağlı bir cenaze geleck! diye dört göz
le yollara bakı:vorlar. Fakat, ikindi geç. 
tiği halde cenaze gelmevinc~ Mustafa
nın ustası Salahattin ona: 

ve karşılık1ı dostluk hisleri ile bir bir-
yanların müstakbel kooperatif parla -

lerine bağlıdır. Stoyadinoviç, kanunu- mentoda mümessiller bulunduracakla
evvelde yapılan Bulgar - Yugoslav pak 

rını söylemişbir. 
tından beni haberdar etmişti. Nitekim •. 6 • • ••••••• ·- -· • , • , •• , •• , ··*~"·-
çekoslo\'akya da bu meseleden haber- K · ·· d ·ı d l' ı <c osmusıı a ı ven en ı ı i e sinüs 
dar edilmiştir. Atinada Balkan Arıtan- arasında değişmiyen bjr münasebet ve 
tı azaları, bu mesele üzerinde tam su- k F 

ah en vardır. ilhak ika bir yayda sirette anlaşmıştır. 
Benim harici siyasetimin esas hatla- nüs düz bulundukça, Kosinüs yoktur. 

_ . , , .... , , .. , . , . , . , , . , ... . . . . . . .. Ok, kirişin ortasına getirilerek geriye 

lar türemiştir: csadır» yani iltica edi- çekildikçe, kosinüs meydana çıkmaya 
len, üzerine eğilinen yer, emelce, hima 

1 
başlar. Yani kosinüs, okun, yayın, ilk 

ye», v.s. bulunduğu vaziyetteki ortasından ge- - Git, bak bakalım, bu cenaze ne-
Teknik manalar: bir ağın dibinin teş ıiye doğru çekilebildiği uzunluğun adı- rede kaldı ? 

kil_ etliği :ep:. bi: ?'elkenin kabart~sı; dır. Ok çekildikçe kosinüs büyür ve ya Diyor. Mustafa caddeyi tutuyor, bir 
bagcı bıçagının egrı kısmı; yarı daıre yın kenarları birbirine yakl t k ·- az sonra berber Salihin dükkanına dam ki" d k . l .. . k aş ı ça sı 
şeBın .e hoy. etımlo OJısı. j o -turl. • nüsün ilk izi olan hat küçülür. Bun- lıyor : ' 

u ıza tan an asılabtlen te < mana, ... 1 k . .. N d 
S ... ·· 1 tt - k: . . dan, sınus e osınus arasındaki müna- - ere e cenaze yahu, ak~am oldu? 

musun an.a ıgı ırış yerme onun ya b "h k k I Dükkanda birisini tıraş eımekte olan 
•\•ını. veya veterin yerine onun kavsini se et ve. a .. e .. n ° ayca anlaşılır . 

- K k Salih soruyor : 
almıs olduklarıdır. osınusun « O)) unsuru «diction-

• } - Ne cenazesi ? İngıliz ilim adamlarının kısmen haki naire ethimo ogique de la langue Lati-
ka te temas ettikleri anlaşılıyor. İngiliz ne» de yoktur. lngilizce büyük \Vebs- - Hani karın ölmüştü, c:ıtbahleyin1 

1 1 k gelip bizden gayet güzel bir mezar is-ce bü~·ük Webster lugati, sinüs sözü ter ugati e, 1( o» yu izah için, onu 8 i-
temiştin! 

ha~kında şu izahı veriyor : nüsün komplemanı manasına gelen 
I ·ı· · ı~t· · · t•· C I · Salih, elindeki ustura ile Mustafava ngı ız_ce sıne: a ın.cesı . sın. US» u. r; v. e « omp emen tıs :in us» den gelmiı:ı ol- J 

d l k ıh T duvardaki takvimi işaret ediyor: 
s~. _ ıı:. nuına.;ına ge ır ı zı: .e ısenın duğunu yazıyor. Halbuki yukarda söy-
gog:.u .d~mek olan arapça <J~ıo» ı te:- 1ediğimiz gibi, «ko>> sözü «comple· -- Mezarı isteyen ben değilim. me-
ccmc ıçın kullanılmıştır; fakat bu ma- t k 1. . . 'lk h . d "ld zarı isteyen odur! 

l k . . . men ıı e ımesının ı ecesı eğı ır. _ o kim ? 
nada yanlı~ ı la «Jaıb» dıye okunan M·· k"I b' T·· k .. .. .. v 

··b ki d 1 B usta ı ır ur sozudur Eger ya- ç k . .. 1 .. - .. .. d b k' «Jı a» şc .m en a ınmıştır. u arapça k · . . - ı aı goz ugunu e a . 
kelime «Ok ipi. kavsin veleri• manası- ıştırma yolun~ ~~p.~lmak mecburıyetı 1 Mustafa gözlüğünü çıkarıp takvime 
na olan sanskdtçe «jiva» dan gelir ki, olsay~ı, «ko» sozunun, «complenıentıı I bakıyor, lakin gene birşcy anlamıyor. 
bu da grekçe «kavsin veleri» manasın dan zıyade, konuş, komuş sözlerile O zaman Salih: 
da olan chordi» nin terccmcsidir. Hint tam alakasını kabul etmek hiç te hata - Buna derler Bir Nisan Balığı! di-
liler, yarı \•eteı i nazarı dikkate almak olmazdı. Filhakika, sinüs ile kosinüs, yor. Afiyet olsun! 
terakkisini göstermişlerdri.» kaim zaviyenin birer dıl'ını teşkil e- Mustafa fena halde içerleyerek gelip 

Kosinüs den, aralarında tam komşuluk müna- iş.i usta~ı .saıahattine .a~latıyor. O da gi 
Kosinüs, ccKo sinüsıı mürekkep te- sebet ve ahengi bulunan dıl'ılardır. d~p. Salıhı kar~kola şıkayct :.•deı·ek ken 

timinden yapılmıştır. Sinu··s'u·· bı"lı'yo- D · 1 dısınden .fuzulı kazılan mezann ve alı 
erın saygı arımızı sunarız. . . 

Ank Dil, T 'h C ~ f nan tahtaların parasını :sttyor ,.e ka-
ara arı ve ogra ya Fa· k h ·k· · · 

kült . T"" k 1 .. Etüdy nlar d :a. oı .er ı ·ı ~.arafın ıfadewrini alc.ırak 
~· ~r o OJI • a ın an ışı Adlıyeye gonderiyor. 

F~~ım~ Güv~?' Vecihe !'ılıçoğlu Nasıl, 1 Nisan Balığının böylesine ne 
Huıeym Arıtürk , dersiniz 1 

l'UZ. 

<tK011 ya gelince; bu söz Türkçede 
mütenasip, ahenktar manasınadır. 
«Rodolf, kitap, 11, Televüt lehçesi>>. 
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Güreşte kazanan imparator 
olmuştu 

Benim bir saatim vardı 1 Kurbağa neden korktu 

-
Japonyada imparatorluk eden Bon -

~akunun iki oğlu vardı. İkisinden biri 
n:1Parator olacaktı. Bunlar bırbirlerile 
gureş .. ettiler. Güreşte Koreshito kazan· 
dıl • Gureşi o kazandığı için imparator • 
Uk '<>na kaldı. 

Ne araba ne otomobil 

Benim bir saatim vardı. 
Vardı, diyorum; var .. diye • 
miyorum. Çünkü şimdi yok. 
Sizin var mı~ Ne ala.. Yok 
nisbet verir gibi cebinizden 
çıkarmayın. Kollarınızdaki • 
leri göstermeyin.. Ne yapa • 
hm benimki şimdilik saatçı • 
da duruyor. 

Bir kaç gün evveldi, am • 
cam hana güzel, çok güzel bir 
kol saati getirmişti. Hem de 
fosforlu idi. Karanlıkta pırıl, 
pırıl parlardı. Hele sesi ne gü· 
zeldi, ne güzel.. Çıt, çıt, çıt, 
çıt, hiç durmadan çıtırdardı. 
Saatimi sevinçle koluma tak· 
mıştım. Ceketimin kolunu kı· 
vırmayı da unutmamıştım 

ha.. Herkesin saatimi görme· 
sini istiyordum. Bazısı görü· 

ikisi ortası yor. Dikkatli dikkatli bakı • 

Otomab!Ii(n, şimendiferin icadından yorlardı. Görrniyenler, bak • 
e\'Vel insanların 
eşyaların at ö ~ 
k.. ' 
b~, ve bunlar gi· 

1 hayvanların 
·Çektikleri araba- . 
~r~a taşındığını 
bılı.rsiniz. Fakat 
bu arada araba 

ile otomobil arasında bir cins na • 
~~ vasıtası daha yapılmıştır. Bu, görü
nuş Hibarilc arabaya benzerdi. Fakat 
at konulmamışh. Arabanın arkasına 
Ufak bir yer yapmışlardı. Burada bu -
lunnn ıbir adam ayaklan alt:ndaki bir 
maniveleye basarak arabanın teker • 
!eklerini çevirir ve arabayı yürütürdü. 

Bir damla suyun tesiri 

Vilyam Bib isminde bir Amerik~İı 
deniz altında tetkikat yapma!<: için bir 
f:lik küre içinde bin metre derinliğe 
b dar ituniştir. Onun söylediğine göre 

u derinlikte suyun tazyiki o kadar 
fazladır ki: 

mıyanlar olursa onlara dn 

baktırmanın yo]unu bu]muş· ~\ ,, 
tum: l' 

1

1 
- Affedersiniz bar.; ya - ~ 

hut ta bayan, diyordum, saa· 

tiniz var mı? 

- Var. ]yuvarlak koşu sahasından dışarı çıkar-
Derlerse.. dım. 

- Latfen bakar mısınız kaçtır} di· Gece oldu. Yatma zamanı geldi. 
ye soruyordum. Bakıyorlardı. Saatin Saatimden ayrı yatmak hiç işime gel
kaç olduğunu söylüyorlardı. O zamnn mezdi. Soyundum. Saatimi kolumdan 
ben de kol saatimi gösteriyordum: çıkardım. Yastığımın yanı başına koy· 

_ Benimki de öyle .. Doğru mu di- dum .. Ben de yattım. Yatarken de ona: 

ye merak etmiştim de ... 

Eğer: 

-Yok! 

Derlerse .. 

- Ne yazık diyordum, benim var 
amma, sizin de var sanırdım da .. 

Allah rahatlık versin 1 
Demeyi unutmadım. Çıt çıt çıt çıt 

se i çıkıyordu. Fosforları pml pırıl pı· 
rıldıyordu. Yelkovanla akrep gene a· 
labildiklerine biri koşuyor; öteki dt: 
yürüyordu: Olacak gibi değildi. Ken
disine bazı şeyler öğretmem lazımdı. 
Elime aldım. 

- Beni dinle saatçiğim; dedim, bak 
kaça geldin şimdi. dokuz buçuk de -
ğil mi? Bu saat uyuma saatimizdir. 
Ben gözümü kapayıp uyuyacağ:m .. 
Sen de gözünü kapa ve uyul 

O gene çıt çıt çıt çıt ediyordu. 
- Hayır, dedim, olmaz; çıt çıt çıt 

diye gündüz ses çıkarırsın. 
Gece oldu mu uyuyacaksın .. 
Ben de uyuyacağım. Sabah • 
leyin erkenden ikimiz birden 
uyanırız. Olmaz mı} 

Baktım UyJ.Iyacak gibi de· 
gil, bir masal söyliyeyim, bel· 
ki uyur diye düşündüm. Ma· 
aala başladım. O gene çıt çıt 
çıt diyordu. Eh artık bu laf • 
tan anlamıyan saate başka 
türlü bir şey yapmalıydım. 

- Sana söylüyorum. Sus 
uyu! 

Dedim, ve elimle yüzüno 
hafif brr tokat vurdum. 

Ne anlamaz şeymiş.. Hiç 
oralı değil. Bu sefer daha şid· 
detli bir tokat indirdim, gene 
nafile. Anla~ıldı, söz dinlemi· 
yecekti. Amma benim de ka· 
fam kızmıştı. Ne güzellikten 
anlıyordu, ne de dayaktan .. 
Ben ona söz dinletmenin yo .. 
1unu bilirdim. Özeneyim, be
zeneyim, yastığımın yanına 

koyayım da uyumasın. 
Bileziğinden yakaladım. 

Hızla fırlattım, duvara çarp· 
tı, yere düştü. 

- Sen artık orada ister uyu, ister 
uyuma! 

Dedim. Gözümü kapadım. Uyu • 
dum. Bir rüya gördüm. Saat yanıba • 

şıma geldL Amma saat değişmişti. A· 
yakları vardı, elleri vardı. 

- Küçük bay, dedi, ben saatim. ge· 

celeri de uyumam. Sen uyurken de 

ben senin /.aç saat uyuduğunu hesap 

edebilmek için hep çıt çıt çıt çıt ses çı
karırım. 

Başını gösterdi: 
- Bak sen beni attın, başım yarıl· 

dı. Şimdi doktora gitmem lazım. Ko
lay kolay iyi olabilecek miyim bil • 
meml 

Sabahleyin uyanır uyanmaz rüya • 
mı hatırladım .. Yatağımdan indim. Sa· 
atim. duvarın dibinde duruyordu. Ö • 
nündeki camı kırılmıştı. Kulağıma gö
türdüm. Ses çıkmıyordu. 

Bu kurbağa korkmuş, neden kor~ • 
tuğunu anlamak ister misiniz. Resim~ 
deki numaralı noktaları birden başlı • 
yarak 2, 3, 4, otuza kadar sıra ile çl • 
ziniz .. Göreceksiniz. ••tt•••••·························--·········----···....-: 

- Haydi uyan sabah oldu. 
Oralı değildi. Ne kadar söyledimg 

boş. Babama koştum .. Olan biteni an • 
lattım. Rüyamı da anlatmayı unut • 
madım. Babam: 

- Saati atıp bozmuşsun, dedi. 
Şimdi, hunu götürüp ıaatçiye yaptir • 
mak lazım. 

Meğer hakikaten saatler gece uyu • 
mazmış.. Babam saati aldı, götürdU. 
Bir hafta ıonra getirecek .• Şimdi saat• 
siz kaldım. Siz de bilin de geceletl 
saatlerinizi uyutmıya kalkmayın. Sa • 
atlar uyumazlarmış. 

Hele şu saatim bir gelsin, hele on 
bir kavuşayım; keyfime payan olmi • 
yacak .. Oh saatçiğim göreceğim gel • 
di vallahi.. Haydi bakayım. Saatleri • 
nizi bana gösterin. Sizin saatiniz aa 
öyle değil. Benimki bilezikli.. Baka • 
yım sizinkine o da bilezikli, amma be• 
nimki daha başka. Hah, hah işte tıpk1 
öyle, bakın bakın baydaki saate bakın 
benimkinin eşi. Hişt bayın saati, kar • 
deşinin sahibi benim .. Kardeşin şimCU 
saatçide. Onu görürsen.. GöreceğiQ\ 
geldiğini söyle. Bir daha ne döverim1 

ne de yere atarım. Bunları da söyle • 
meyi unutma olur mu~ * * 

- Eğer, demiştir, çelik küremde bir 
Ufak delik olsaydı ve buradan bir dam· 
la su girmiş bulunsaydı; bu damla su· 
Yun yapacağı tesir bir tüfekten çıka -
C~k bir kurşunun yapar.ağı tesirin ay· 
l'lı olurdu. 

Akşama kadar hep saatime bakmı\i· 
tım. Hep amma .. Hele o akrep dedik· 
leri ufacık iğneyle, yelkovan dedik • 
le.ri büyük iğnenin dönüşlerini sey -
retmiye bayılıyordum. Birisi gepgenç 
halli idi. Adeta koşuyordu. Öteki jhti· 
yar gibi onun ardı sıra yavaş yavaş 
yürüyordu. Biri ötekinin ancak on iki· 
de bir sür'atile ilerliyordu. Ben akre • 
bin yerinde olsam buna tahammül e· 
demez .. saatin katranı denilen o yus -

Biraz 
Bekle9iniz 

KÜÇÜK HiKAYE ------

B:r FOTOGRAF 
makinesi 

veriyoruz 

fanın zUrafesi 
Sizin için Son Posta yeni ve 

güzel hediyeler hazırlamaktndır. 
Az zaman sonra bunların ne ol· 
duğunu gazetemizde okuyup öğ· 
renecekainiz. -- ·- ·-·-· . ~ ._...._ , __ , _____ _ ,-
Çalışkanın dediği 

Aklımda benim her an, 
İmtihan yakla§ıyor .. 
Amma korkmam ben ondnn; 
İmtihan yaklaşıyor .. 

Çalııtım bütün sene, 
Öirendim hem ne, hem ne; 
Öğrenirim ben gene •• 
imtihan yaklaııyor .• 

Tarih, hc?aap, hendese •• 
Hepsi kolay ne ise; 
Çalqhm ben her dene, 
İmtihan yaklapyor •• 

Garf siyah vücutlu, siyah yüzlü bir 
genç zenci idi. Garf bir gün kulübe • 
sinde otururken dışarıdan bir ses duy· 
du. Hemen kulübeden fırladı. lJupu • 
zun bir zurafe kulübenin önünde du· 
ruyordu. Garf buna çok sevindi. Ko • 
nusu komşusu, bildiği bilmediği top· 
landılar. 

- Garf bu zürafe sana mı geldi? 
- Bana geldi ya 1 
- Bu ne işine yarıyacak? 
Garf güldü; jçinden: 

- Nasıl işime yarıyacağını gorur • 
Çallfmayı severim; sünüzl diyordu. Bir gün bütün kabile 

B · d l 1 k k ·· f k t d'kk ti• b k Çal•1:mak ı ~-- denm· ; birden epey uzakta bir yere gidiyor -u resım e canı 0 arak bir te ine goze çarpar. a a ı a ı a a • "% ~ 

cak olursanız daha başka canlı neler var. insanlar, kuşlar, inekler. Daha Sımf geçmek isterim, lardı. Oraya gidebilmek için bir gö • 
daha neler. Onları bulun, yerlerıni çizin, axrı ayrı renklerle boyayın ve imtihan yaldaııyor.. lün etrafını dolaşmak, yahut gölde kn· 
eonra resmi kesip bize gönderin.. Birinciye bir fotoğraf makinesi, diğer Özcan yığa binip kürek çekmek icap ediyor-
YÜz kişiye başka başka hediyeler vereceğiz. ..L __________ ,__ __ .-1 du. 

1 
Garf, o gün zürafesini de yanin« 

almıştı. Hep ona bakıyorlar, zürafeyi 

1 

niçin yanına aldığını merak ediyor • 
lardı. Gölün kenarına geldikleri za • 
man hep kayıklara binip kürek çekml
ye başladılar. Garfa da kayığa hindf. 
Fakat yanına kürek almadı. Zürafe 
nın başına taktığı yuları ellerile yak~· 
ladı. Zürafeye bağırdı. Zürafe hemen 
göle girdi. Uzun bacakları esasen pelC 
derin olmıyan gölün dibine dokun • 

duğu zaman başı sudan dışarıda kali· 
yordu. 

Zürafe yürüyünce Garfa da yularf 

bırakmadığı için Garfanın kayığını dl{ 
çekiyordu. Garfa ötekilere bağırdı: 

- Gördünüz ya; zürafem ne iş& 
yarıyormuş!. 
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lfiStlliK•]JtcEllU1lll 

Beğendiğiniz kadın ve erkek tipleri nedir? 

Balıkbankın merkezi 
İstanbulda olacak 

Balıkçılığın inkişafı lçln Akdeniz ve İsken ~--••••n••••••-., 
1 stan bul Borsası kapanış derun körfezi havalisindekl dalyan ve göl-

- 71 - H JJ 1 dınlık bilgisi bir ilimdir ki tahsil.on.u öğ. ıerde 20 günden beri tetkikat yapmakta olan er cevap yo ıyan k İktısat Vekaleti deniz mahsulleri müdürü 
Kadın her hangi bir işi kocasmdan retemez. Vazifesi o kadlr genıştır ı Mazliım ve Balıkçılık mütehassısı İsmail 

. . 
1 1 

okuyucuya hediye müSbet ilimler karşısında kapakları ki Hakkı dün §Chrimlze gelmişlerdir. Hey~t• 
IZfn almadan yapmama 1 litienmiŞ fbir cilt gibi küflenmeğe mah- Akdeniz mıntakasındakl 24 dalyanı Vt ls-

fl Verilecek, neticede kfundur. kenderun körfezi civarındaki Yumurtalık, 
ayat arkadaşım olacak bayanda a· Karataş, Derlngöl gibi dalyanları görmiışler-

rayacağım ahlaki vasıflar şunlardır: en güze) Cevap ı Bakırköy: Remzi Berkol l d1r. Tetkikat esnasında bilhassa Fethiye cl-(Sarlh adresinin n~rlnl istememlşt r) 
1 - Herşeyden evve1 kocasının sevinç sahibi 50, ikinci 25, _ 75 _ varındaki sünger mıntakalarına zıyadeslle 

lerine ve kederlerine ortak olmak. ehemmiyet verllmlştir. Bu mıntakada sabit 
2 - Ev idaresini iyi bilmek ve ev üçüncü 10 lira Kadm orta mektep mezunu ve o tarlanın mahsulü olan balıklan avlay&.n 

b .. ·· ) dalyanlar bulunmaktadır. 
utçesini (ailenin gelirine gore tan- mükafat alacaklar olmah ı Boğazların civarındnkller ise muhacir ba-

zim etmek. lıkları avlayan seyyar dalyanlardır. Adedi 
3 - Yapacağı herhangi bir işi koca· .Anlatmak istediğim şey, gônül işlerin· Beğendiğim kadın tipi: yüzü mütecavizdir. 

smdan müsaade almadan yapmamak. de ideal tipin ehemmiyetidir. İşte ben- Kumral, orta boylu, bal•k etinde. Heyet istanbuldakl tetkiklerine de başln-
4 Ç kl • k t b. Çehresi uzun, vüzünün rengi beyaz, mıştır. Evvela Büyükçekmece eoliine gidile-- ocu · arını sevme \•e er ıye- ce tam bir erkek şö.vle olmalıdır: " 

ı k gözleri ela ve şen. cektir. Buranın balıkçılığındaki halihazır va 
erile meşgul o'lma · Vücudü: Saçlarının rengi siyah ile zlyetı tesblt olunacaktır. Müteakıben Kara-

T · ı· d w k d ı· · Taıbiati: Ciddi ve kibar. ıpıne ge ınce, ara ıgım a ının ıpı kumral ortası. Koyu lacivert gözlü. Mu deniz boğazına geçllecek, balık:çılığımızda e-
benim tipimle mütenasip olmalı. Yani: tenasip vücutlü, uzun boylu. Bi.lgi dorecesi: Orla mektep mezunu. hemmlyetli blr mevki almış olan bu rnınta-

B O t N · d k Ankara Samanpazarı Hncımusa kn balıklnnnın vaziyeti etrafınd:ı. esaslı etüt oy: r a. e şışman, ne e ço za- Tcıbiati: Şehir, rniizik ve egwlence se· mıı.h::ı.Ilesl Yenlyol No. 117 de · A ler yapılacaktır. Bu tetkikatı Tktısat Vekuw 
yıf. .ver, şakadan, ni.i'ktcden anlar. Sa.bahattın Turkmcnoğlu ıetı, memleket dahlllnde balıkçıh~n inkişafı 

Çehre: Cazip ve gü1er yüzlü. Tahsili: Aradığım erkekte tahsil de- için yaptırmaktadır. İstanbul öteden bı::rl ba 
T hsili: Bir ev kadınına lazım olacak recesi yüksek olmalıdır. Tarihten lelkikler Iık imalatı ııe ün almıştır. Balıkçılık 1şlerlnt 

maluA mat ev 'dares· çocuk te b" d ) idare edecek Balık Bankın teşekkülü için ı ve ı ı, r ıye- , Bütün bu şartları haiz olan bir erke- ( Baştarafı 9 uncu sayfa a 
· · · ık } · k l k yapılmakta olan hazırlıklar ilerlemektedir . 

sı ıçın Ç an eser erı o ·uyup an ayaca ,ği ben, bahriye elbiseleri içinde gör- Şurada bir domuz sürüsü mızraklar Bankanın merkezi İstanbulda bulunncağın-
derecede O'lmak. ,nek isterim. ve oklar altında can veriyor; ötede bir dan yakında. müsait bir bina aranmasına 

Hiç bir uzvu kusurlu bulunmamak. İstanbul, Fatih: İnci k .. k.. b::ı.şlanacaktır. 
Ankara: M. Rahmi (Sarih adresinin neşrini fsternemlştlr) geyik lbir ıboynuz vuruşile i.·i uç 0 - .;;;.;;~.;.;...;.~------------. 

<Sarih adresinin neşrini ıstememiştır> _ 14 _ peği havaya savurduğu sırada kalbin- İSTANBUL 

SON POSTA - Mektubunuzda iste- den vurularak yıkılıyordu. Ticaret ve Zahire Borsası 
diğiniz adresi vermek bizce imkansız- 1 Kadm çok gülmeli Bu bir av değil, tam manasili bir 
dır. Sarih adresinizi siz de sakhyorsu- Beğendiğim kadın tipi: harptı. 2/4/937 
nuz. Bunu ıbi.zden isterlerse ve bız de , Kadın bir ziynet taşıdır ki, kendini Av sonunda geniş bir çayırlıkta top-, FİATLAR 
haberiniz olmadan verirsek canınız sı- ,bir kuyumcu gibi ruhan ve maddeten lanıldı. Karacalar, tavşanlar, keklikler, =~--==-....,.-
kılmaz mı ? Bu misali başkalarına tat- ,iŞledikçe güzelleşir (Bu işleyişin ilacı bıldırcınlar kızartıldı. Ayranlar içildi. l C 1 N S 1 ( Aşağı Yukarı 
bik ederseniz haklı olduğumuzu anlar- ruj ve kirem değildir) Cirit v~ ok oyunları yapıldı. Avrupalı K. P. K. P. 
smız. Cevap için yolladığımz 6 kuruş· , Tipi: Zeka ve inceliğinin kıvılcımlan şövalyeler yakalanan avların da o gün 1 Butday yumuşat 6 24 6 29 
luk pulu iade ediyoruz. ,dırdığı 'bir çift göz. Temiz, itina ile şe· gördükleri av alayı kadar eşsiz dere - Buğday sert 6 lO 6 !IS 

n ld ~ k b l d · ) d Arpa 4 27.J ' JO _ 72 _ .killenip düzeltilmiş saçlar. Sert adale- cede tabı o ugunu ·a u e ıyor ar ı. Çavdar 
5 6 5 10 

Erkek Yalnız evl.nde ·ıçmel"ı ,lerin doldurduğu düzgün bir vücut. Memleketlerinden Türklert denize Mısır beyaz 4 n,s 0 00 
Tabiati: Halden .anlamalı, en feci gün dökeceklerine yüzde yüz emin olarak Mısır san s oo oo oo 

Çehresi esmer, kara ka~ı, kara göz- lerinde zevcinin kollarını birer saadet çıkan, fakat Türklerin ellerine esir dü· Afyon ince S70 00 00 

1u, ince uzun boylu, erkek tiplerınden çem'beri bilmeli. Çok gülmeli, neşeli ol şen bu adamlar ne kadar acı bir suret- Tif~k d~:ruı ~~ 00 1~ : 
hoşlanırım. Kılıbık, yılışık erkekler· .malı, yuvasını şenlendirmeli te aldandıiklarını 'bir defa daha anla · Yün tabak 70 00 
den hoşlanmam. Erkek nüfuzlu ve maw Bilgisi: Azami lise tahsili. Çünkü ka mışlardı. Küçük bir barbar millet san- Peynir beyaz 25 ss 30 2s 

fiatları 2 - 4 - 1937 
PARALAR 

Alı~ Satış 
1 Sterlin 6J5.00 620.•JO 
ı Dolar 123,(ı() 126,00 

20 Fransız Fr. 112.00 tU,00 
20 Llre~ 120, 125. 
20 Bıılçlka Fr. 80. 84.. 
20 Drahmi 18. 22. 
20 İsviçre Fr. 56S. S1S. 
20 Leva 2(). 2S. 
ı F1lorin 63. 66, 

20 Çek kuronu 70. 75. 
1 Avusturya Şl. 21.00 n.oo 
1 Mark 25. 2S. . 
1 Zloti 20. 22.SO 
1 Pengü 21, 24. 

20 Lev 11, 00 14.00 
20 Dinar 48. sı. 

Ruble 00. 00. 
1 İsveç kuronu '°· n. 
1 Türk altını 1043 1044. 
1 Banknot Os. B. 247, 248. 

ÇEKLER 

'Açılış Kapanış 

Londra 618,00 616.00 

Nev-York 0.7917 0,7900 

Parls 17.2175 17.71 

Mlllno ıs.o.ıs lS,09Cl 

Brüksel 4.7060 4.7170 

Atlna 88.5925 88.89 
Cenevre 3,474S 5,4855 
Sof ya 64.40J2 64.61 

Amsterdanı 1.4456 1 • .U 
Praı 22.6940 22,7670 

Viyana 4.2411) 4.2SSI 
Madrid 11.4644 11.SOi6 
Berlln 1.9694 1.97S& 
Var§Ova 4.1750 U883 
Budapeşt. 4.IJOSO .f.017S 
BU kreş 108.09 1~44U 

Belgrad S4.627S SU4 1 Yokobam• 2.7740 2.78'0 
Moskova 24.70 )4.62 

Stokholm 3.13M S.148S 

ESHAM 

kul düşünceli ohnalıdır. Kadma Hiyik r------------- dıkları Türklerin ne kadar mert, ne Peynir kaşar 55 65 Anadolu şm. % 60 
olduğu derecede hürriyet vermeli ve 1 kadar cesur vıe zengin olduklarım, he- GELEN ( peşin 00.00 00.00 

Açtlıı Kap11a11 

onu ihmal etmemelidir. Zevk için yal- Hediyelerimiz le avcılıklarını anlata anlata bitircmi- !====-=-~==r=------==-~ı A. Şm. % eo vııdeU oo.oo oo.oo 
Buğday 240 Toıı 1 Bomontl - Nektar OO,Oiı 0:>.00 

nız evinde içmeli, kendisin~ ailesinden Dünkü 6S _ 70 numaralı cevapla- yeceklerdi. ç d 120 • Aslan çimento 14.80 t4.6S 
başka refakat eden bulunmamalıdır. rm hediyeleri erkek kemerı, ıt.uva- Dudak bükerek küstahça saldırdık • M~ ar ~ • Merkez bankası 93.25 93.25 
(en yakın arkadaşı dahi olsa) Erkeğin aet malzemesi, mürekkeph dolma lan Türk yuı;dundan sonsu! bir hay - Arpa 14 • iş Bankası 10,0l -

1 k ib 1 kla ld ı t 56 Telefon 8.00 -Ça ış an, aşarıcı, bilgili ve kazanır ol- kalem, resimlik olarak seç'ılmı·şıı·r. ran ı ayrı ı ar. Yula • 
0 Turan Can Nohut 15 • İttihat ve Değir. 1 .60 -ması şarttır. Erkek için her meslek ve Bunlardan İstanbul dışın _ Kepek ıs • Şark Değirmeni ı.oo -

san'at bir şerefitir. Erkeğin şu veya bu da bulunan okuvuculann hedı"yele· ( • l"I d d Yapak 17 • Terkos ll.OO -
1 kt " zmır ı er sta yum a mes e e olmasını şart koymak, iyi dü· ri posta ile adreslerine derhal gön- Kuşyemi 2 • t S T t K R A Z L A B 

şunen fbir genç :kız için manasız olur. derilmiştir. İstanbulda bulunan O· hm.irin Üçok futbol takımı dün Ga- 1=~:,;;,, ...... __ ==i?==.:= ...... -=---1 

Tire: B. Akife ,latasaray fufüolcülerinin stadyomdaki Açılıt Kapaıq 
(Sarih adresinin neşrini istememlctlr) kuyucuların da idarehanemize ge. ı d L ı ı -=;:;;..===--..... === =:=!!::::..,_..;.;.-a,;.;;.._-1 ı Türk borcu ı peşin 00.00 00.00 " 1. hed" 1 · . 1 1 1 ~ dı ,antreneman arın a •uu unmuş ar, Gala - • , 

1 
vadell _ 73 _ ıp ıye erını a ma arı azım r. . 20.90 20.ns 

Hediyeleri ayrılmıştır. Kendilerini tasa-ray klübü Izmirli futholcüler şere • • n vadeli 20.ss 20.10 
Bir genç kıza göre gönUI bekliyoruz. Pazardan başka hergün !ine atlüpte bir çay ziyafetı venniştir. l=-=----===jp=-:o:~=--
işlerinde ideal tipin ehemmiyeti müracaat edilebilir. 

TAHVİLAT 

Teyzeciğim, 20 yaşındayım. Her genç Hediye1erin~darehanemizden ala 
cak okuyucularımızın yanlarında 

hüviyetlerini isbat edecek bir vesika 
bulundurmalannı rica ederiz. 

Rusya ile ticaret anlaşması 
uzatıldı 

Kaı-t 
40.00 

kız gibi ben de bir genç ile tanıştım. 
Onu sevdiğimi zannediyordum. Fakat 
yanılmışım. İstediğim, aradığım, tahay 
yül ettiğim tip, bu gencin tipı değilmiş. ------------------ı 

Açılıı 

40.00 
39.9S 
40.co 
39 9S 
OJ.00 

59.9S 
49.00 
39.95 
00.00 

Milli roman No. 29 

~·ıah başına! 
biatın kendisine verdiği bu hakkı di • ğilsi~·- ben sana bunu bir hak olarak l ~ıştı. Halbu~~ b~ .~~ade gösteriyo~~u 
ledi~ gibi istimal edebilir. Zaten se • verdıkten sonra., güzel Nilüfer, senin kı ona bu laubalılıgı yaptırmak açın 
nin gibi zeki bir mahlukun kupkuru o bin bir rengin kaynaştığı güzel göz· Nilüfer tarafından hiç bir hareket ya· 
bir :izdivaç hayatına razı oluşunda Ierinin bir bakışı bütün bir hayata de- pılmamıştı. Hatta her mektubun ha • 
mutlak bir sebeb aranır... ğer. Kendi hesabıma gözlerinin bir sa- şında cevab alamadığını söyliyen Su-

Saadet diye bildiğimiz şeyler ömrü· niye gözlerime bağlanıp kalışını öm - ad pertevdi. Bu sükUta rağl!len hu ka
müzün belli başlı beş on yılı içinde rümce beklediğim saadetlere değişi - dar teklifsiz olmasına ne mana verme
bize haz verebilir. Bir genç kız için rim. Şimdi artık sana bu nişandan vaz- liydi~ Başka bir mesele daha vardı. 

Olsa olsa güzel bir kız hayata karış· 
mak için her şeyden evvel ilk çıkan bir 
erkeğe elini uzatır ve ondan sonra 
kendini talih ve tesadüflerin cereyam
na bırakır ...• 

Muhakkak ki her evli kadın bunu 
düşünmez, bir sevgi ve macera sonun· 
da hayatlarını birleştirmiş olanlar için 

böyle bir düşünce hatıra gelmez. 
Fakat tahkikatıma göre senin bu iz

divaç meselen de böyle bir aşk mace· 
rası mevcut değildir. Seninle yakından 
ve senin haberin olmadan meşgul ol -
duğumu itiraf edeyim, vardığım neti· 
ce bunu gösterdi. Genç zabitle nranız· 
da rıe heyecanlı, ne durgun bir macera 
geçmiş değildir. Sadece eski göz aşina· 
lığı, komşuluk ... Bu kadar bir müna· 
sebetin uzun bir hayat arkadaşlığı ha

zırlayacağını zannetmiyorum. Bu nok
tadan düşünürsek seni ben de onun 
kadar tanıyorum. 

Bütün ıamimi düşüncelerime rai-

bürhan Cahit 

men vardığım netice şudur: muvaffakiyet yılları otuz yaşına ka - geçmeni tavsiye etmiyorum. Hatta bir Nilüferin izdivaç planı hakkındaki 
Sen bu izdivacı bir basamak olarak dar sürebilir .. bu yıllardan istifade et- an evvel evlenmenizi istiyorum. Bele- fikirleri acaba doğru muydu> 

kabul ettin .. ondan sonra daha serbest mesini bilmiyen genç kız gelip geçen }ediğim cevab şudur .. söyle bana bu O kadar asil ruhlu, o kadar aamimt 
yürüyeceksin. baharından ancak bir hatıra saklıyahi· kadar dostluk ve arkadaşlık ettik. Es· bildiği Nilüfer böyle küçülebilir miy • 

Bunun için de seni ayıplıyorum lir. Hatıraların maddi hayatta ne ma- ki komşuluğumuzu da araya katarak di? Hakikatler ne kadar acı ve ecrt 
zannetme Nilüfer .. istihza nasıl zeka nası, ne kıymeti vardır kil bana her hususta güvenilir bir arkada~ olsa gene alışılabilir. Fakat fÜphe ve 
sahiplerinin bir hakkı ise hayatlarını Seni tebrik ederim. gibi bak ve hoşuna gidecek hediyenin tereddüde alışmak imkanı var mıdır) 
serbestçe idare etmekde zeki ve gü7d Planında muvaffak olacağında şüp· ne olabileceğini söyle.. artık tehlike Okuduğu mektupların hiç birinde 
kızların tabii haklarıdır.» hem yok .. çünkü senin gibi güzel ve yok, tereddüd yok. Seni davet için is· Nilüferi itham edecek bir kelime bile 

Yüzbaşı Fikret mektubun bu nok- zeki bir kız hayatını istediği gibi ku - rar da etmiyeceğim .. emrini telefonla yoktu. Hepsi Suad Pertevin fikri idi. 
tasında yüzünü buruşturdu, gözleri rabilir. bildir. Sesini işitmek de bana şimdilik O kendine göre fikirler yürütüyor, 
şimşeklenmişti. Evleneceksin!. Kocan senin hayatı· kafidir. O, doya doya seyir için ömrü- planlar çiziyordu. Fakat bu kadar küs

Hakaret dolu bir bakışla mavi ka- na hakim olan bir erkek ıdeğil, sana a- mü vereceğim gözlerini öper ve ceva-
tahça konuşmak için kimden cesaret ğıtlara bakarak tüki.irür gibi söylendi: dını veren bir gölge olacak ve sen onun hını beklerim.» 

- Rezil çapkın 1.. Şimdi asıl ma - gölgesinde asıl sana zevk ve saadet 
nevrayı kendi çevirmeğe başiıyor. Kı- vaad edecek olan aleme karışacaksın, 
zı kandıramadı, şimdi kadını baştan hu alemde yaşarken de istikbalini ha • 
çıkaracak, bakalım Nilüfer için dü - zırlıyacaksın. 
şündüğü aşk politikası doğru çıkacak Mükemmel bir program. 

mı~ Şimdi düğün var. Söyle bana sana dü 
Ve kaldığı yerden okumağa cievam ğün hediyesi olarak ne göndereyim. 

etti: Artık dost ve arkadat olacağız .. ıırn· 
«Her ıenç kız ve her ıcnç kadın ta- nı keffettijim için bana aüceaecek de· 

Suad Pertev 
Yüzbaşı Fikret bu mektubu da kat· 

layıp ötekilerin yanına koyduktan son
ra bir sigara daha yaktı. 

Kafası o kadar bunalmıştı ki bir kaç 
dakika dinlenmek ihtiyacını duydu. 
Mektubun son fıkraları onu çok sinir
lendirmişti. Suad Pertev adeta bir ıo· 
kak adınile konUfUr ıibi vaziyet .J • 

alıyordu. 

Nilüfer gibi ağır başlılığı ile tanın • 

mış bir kızın düşüncelerini keşfettiği
ni iddia eden Suad Pertev onun ham 

duygularını harekete getirmek .için de 
mütemadiyen etrafını kundaklıyor, o-

na nişanlısını ve dostlarını fena 1ıöıte· 
recek propa2andalar yapıyordu. 

lArkam nr) 



3 Nisan 

Kongreyi, kısa bir nutukla, T a1at 
paşa açtı. O gün çehresi biraz daha 
rizgil" ·· 1 · b ~ ı, goz en iraz daha bulanık ve 
sesi de ö ı··ı .. "d" F lı r u u ı ı. akat, ayni zamanda, 

er hal ve tavrı . .. .d. s·· 1 . d . samımı ı ı. oz erın e 
gayrı tabii, tavırlarında sun'i hiç bir 
şey yoktu. 

Sadece: 

- Arkadaşlar l o· h. ıye ıtap ederek söze başladı; ge-
çen şeylerin kısa bir hikayesini yaptı. 
Her mes'uliyeti üzerine aldı. Mürai ve 
y~lan_cı ~İr politikacı gibi değil, sami· 
mı hır lnsan gı'bı" a·· .. d"" v.. •• d , usun ugunu ve 
uyduğunu ifade etti. ~<Atlatmak» la 

rneşhur olmas ~ .. b" . h.. ... ına ragmen, o gun, ır 

ukf~et adamı gibi değil, bir vatandaş 
h
ve ttıhatçı olarak hareket ettiği için 

er şey· d .. -d 1 urust, açık ve savıimi oluyor-
id~· Çıkışı gibi, düşüşü de sade ve tabii 

ı. 

iz - · · · Bu 1evkalade ehemmiyeti ha
k" t~rihi günlerde biz, İttihat ve T erak-
ıyı, onun sahibi bulunan ittihatçıla

rı~. umumi kongrelerine tevdi etmeği 
d
mubnasip gördük. Artık biz, kendimiz 
e u .. k .. 

Yu u taşımak kuvvetini duymu-
yf ruz. ittihat ve Terakkiyi, ona sahip 

; a~· kongresi vasitasile, başka ellere 
evk ı ·etmek lüzumuna kani iz. Geçen 
~~ uat arasında ittihat ve Terakki, 
ı~ ç~~ Unsurlar ka?.andı. On sene ev· 

~e İ ıçınde yalnız beş on vatanperver 
k u ~nan bu teşekkül, bugiin, memle· 
etın Pek k .. . . . . 1 ço munevverını ıçıne a -

rnıştır. Artık, onu bizim idare etmemiz 
zaruri değildir. Biz vazifemizi yaptık 
Ve ür""d""k ş· · ç u u · ımdı vazifeyi başkaleı.rı· 
na. devretmek zamanı gelmiştir. İçi -
~nızc!~ siyasi hayatın on senelik tecrü

esile Yetişmiş insanlar ve bilhassa 
~enç unsurlar vardır. Şimdi vazife on
~rındır, artık onlar işi ellerine alrr.alı

ır. 

mamen dolu ve meb'usların pek çoğu 

orada idi. 
Merkezi umuminin vermiş olduğu 

kararı, İttihat ve Terakkiye geniş bir 
manevra yaptırmak kararını bilmiyen
ler, Talatın yukarıdaki sözlerini bir 
nevi nazlanma değilse bile, kısmen, 
zamanın istediği bir yumuşaklık içinde, 
baskalarına yol vermek için nezaketle 
bi; geri çekilme, kısmen de samımi bir 
ferağat arzusunun ifadesi olarak alı
yorlardı. 

- Hayır, hayır ..• Sizin vazifeniz 

henüz bitmemiştir! 
Tarzındaki sözler, sık sık tekrar edi

liyor, kongre azalarının bariz bir su
rette, gene Talat paşanın etrafında 
toplandıkları ve onu sevdikleri görü -
lüyordu. Bütün hatalarına ve bütün 
talihsizliklerine rağmen, bu adam ken· 
disini muhit.ine sevc:fumjştli. Dışarda, 
memleket içinde cereyan eden hadise
ler, hazırlanan hücum, memlekete 
gıreceğinde şüphe kalmıyan düşman, 

saraydaki murdar niyetler, herkesi ye
mden bir araya toplamış ve Talat pa
şanın etrafında• safları sıklaştırmış 

bulunuyordu. Bir sene kadar evvel, 
bir gün mec1iste fırka gurupu içtimaı 

esnasında: 

Ne biz senden vaz geçebiliriz 
ne de sen bizden vaz 

geçebilirsin 
- Vallahi, ben de şaştım, bu ittihat 

ve Terakki ne biçim şey ... Bunun içi-

CÜ0;;;hÜ·~·f y
0

eiin···i<isa····b1;:··ıaın·aöii"a 
halle mecbur olduğu buyuk bir 

mesele : Kağıt 
(Baştaraf ı 2 inci sayfada) 

k-ültürüne mensup insanlardan, kendi
lerini münhasıran matbuata veren in· 

SON POSTA 

ne girmek de bok, çıkmak ta bok t 
Diyen Galip hoca, benden bir iki 

sandalye ötede, Talatın sözlerini canla 
başla dinlerken bir ara1ık: 

- Paşa, paşa ... Ne biz senden vaz
geçeriz, ne de ıen bizden vazgeçebilir-
sin! 

Diye haykırdı. 
Galip hoca, yeniden coşmuştu. İtti· 

hat ve Terakkiye baştan bir kere daha 
giriyor gibi idi. 

Talap paşa, Galip hocanın, heyecan·' 
la ve yüksek sesle söylediği bu sözlerle 
birdenbire müteestr olarak, durdu. 
Yutkundu, sonra: 

- Hocam, dedi; sen benden vaz • 
geçmezsin bilirim, amma, vukuat ve 
talih, artık bizden vazgeçmiştir 1 

(.\rkası Tar) 

RADYO 
Bu günkü Program 

İSTA."<lıiBUL 
3 Nka'lı 937 : Cumarte~ı 

Öğle neşriyatı: 
12,30: Plftkla Türk musikisi. 12,50: Hava

dis, 13,05 Muhtellf Plfık neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18,30: Plakla dans musikisi, 19: Mandolin 
orkestrası, 19,30: Çocuk ~frgeme kurumu 
namına konferans, doktor .Kutsi Halkacı, 
20: Fasıl, saz heyet!, 20,30: önıer Rıza ta -
rnfındnn arnpça söylev, 20,45: Fasıl, saz he
yeti: Saat aynrı, 21,15: Orkestra., 22,15: A -
jans ve borsa haberleri, 22,30: ?lakla sololar, 

BUKREŞ 
16: Brnhınsın yıldônümü münasebetilc 

konser, 17,10: Askeri bando, 18,35: Romanya 
halk şnrkılnn, 19: Mektup kutusll, 19,15: 
Dans musikisi (salon orkestrası>. 20,30: Ha
berler, 20,45: Orkestra, 21,45: Haberler. 

BUDAPEŞTB 

17: Şarkılar, 18,50: Salon orkestrası. 20: 

Sayla 13 

Posta ,, nın Hikayeleri 

KURNAZ KOCA 
Yazan: Amire Charpentier 

Bay Pouque, kurnaz bir koca olmak
la öğünürdü. Dostlarına ikide bir: 

- Bizim bayan doğrusu kendini bi· 
lir kadındır, derdi, ama - farzı muhal -
bir yolsuzluk edeyim dese ben işi d_~r
hal çakarım, bunun için iyi bir usulum 
var ... 

Dostları ihayret edecek olsa, o gü -
lümsiyerek yemini basar ve: cO usulü 
bari biz de öğrensek, günün birinde lfı
zım oluverir!> diyenlere: 

- Yağmamı var! ben herkese kendi 
sırrımı öğretir miyim? derdi. 

* Bay Langlumois kıskançhktan ku -
rumuş, kadide dönmüştü; bir gün o hiç 
şaşmaz usulü öğretiversin diye Bay 
Pouque'a o kadar yalvardı ki o da, bir 
hayli tereddüd ettikten sonra daya -
namadı, kalbi yumuşadı: 

- Bilirsin ki yüreğim yufkadır, dedi; 
sana da söyleyim de sen de istifade et... 

Langlumois dikkat kesilmiştı. Bay 
Pouque anlatmağa başladı: 

- Gayet basit: bizim bayarı, sütün -
den pek emin olmadığım bir kimse ile 
sokağa çıkmağa kalkacak olursa ör -
güsünü de yanma alır; kiminle isterse 
dolaşsın, ben hiç üzüntü çekmem, çün
kü örgüsü yanındadır ... 

Çeviren: Nunıllah Ataç 

ru gidelim. Elise'in uslu uslu örgüsÜ· 
ne çalıştığını seyredersin. Amcasının 
oğlunun surat etmesini seyrederiz. 

Bay Langlumois bu teklifi kabul et· 
ti. 

İki dost Clignancourt'a vardılar, o -
rada her köşeyi aradılar, bütün sıra · 
lara baktılar: fakat Elise ile amcasının 
oğlunu koydunsa bul!.. 

Bay Pouque merak etti: 
- Garip şey!.. Olacak i.5 değil' .. A · 

caba neredeler ki? .. 
Gözleri arkadaşınınkinden keskin o

lan Langlumois, bir kanapeye oturmı...cı 
büyücü suratlı bir kadın gö~dü: 

- Hele şuna bak, Pouque! dedi. 
Kocakarıya yaklaşrr yaklaşmaz Bay 

Pouquc: 
- Bu da ne demek? dedi; karımır. 

örgüsü ... 
Hiç şüpheye mahal yoktu: kocakarı · 

nın elindeki, Elise'in tığı, .EHse'in yu -
mağı idi. Bir saniye 'bıle dinlenmeden 
harıl harıl örüyordu. 

Bay Pouque onun üzerine atı~ctı: 

- Bu ne haldir? ded.; Bayan Pou -
quc'un ışinın sizin elınızdc ne i~i vaı? 

san pek azdır. . 
Tatat Paşamn samimiyeti İşte, bugünün mühim bir derdi! Işte, 

O k asrile~mek için okumıya mecbur bir 

Eğlenceli neşriyat, 21: Haberler, 21,20: Çi -
ğan orkestrası <şarkılar), 22,os· Budapeşte 
konser orkestrası, 23,20: Cazbant havaları 
(şarkılar), 24,05: Haberler. 

Langlumois gözlerini faltaşı gibı a -
çarak: 

- Örgüsü mü? dedi. Aniıyamadım 
doğrusu! ... 

- Ne yapayım, bayc:ğtm? Bayan 
Pouque buraya her gelişınde ban'l bu -
nu verir, ben de saati üç buçuk franga 
onun örgüsünü örerim ... H::ıdı beni bı· 
rakın da çalışayım, sonra bayan Pou -
que gelirse bana çıkışır. 

de sö ~~ar .samimi, o kadar tatlı ve sa- milletin bugünkü gazete ve kitap va -

l't• Y uyordu ki onun, günahlarını ziyeti! 

l"RAG 
19,45: Slovak halk şarkıları, 20.20: Rusy:ı 

halk şarkıları. 20.35: Bratlslfıvdan n~kil, 
22,20: Plak neşriyatı, 22.35: D:ıns ınusikısl. 

ıraf d" 
~ e ış tarzından, söylerken boğa· 
y~nı dolduran sesindeki dolgun titre· 
ışten ""'u""t . h .. .. h . ol l ·•• eessır ve atta mute eyyıç 

•... anl ardan bazıları, evvela onun bu 
<>02: er· . b 
trı ını, u gibi ahvalde sövlenilmesi 
n u~at ve hatta biraz da me~huri olan 
~ ~~ annıa sözleri sandılar. Bunun için 
arQQa b" 

ır, etraftan; 

trı - Hayır, sizin vazifeniz heni.iz bit
enıi~tirı T y •• 

,;;;;;;.._a~ı~~a sesler çıkıyordu. Salon ta-
~ -. . . . . 

Son Posta 
===--;=-:=-:======--=-~=======Yevnıı. SiYası, Havadis Te Halk gazetcsı 

Yerebatan, Çatalçe;e sokak, 25. 
,_ İSTANBUL 

-=:o-=:==-:::========-======I 
Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

nıahfuz ve gazetemize aittir. -----
ABONE FiA TLARI 

1 6 
Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 
Ay 
Kr. 

1 
Ay 
Kr. ' 

TÜRKtn İ400 750 400 150 
YuNANİSTAN 23!0 1220 710 270 
EcNEBİ 2700 1004 f:OO ;ıt)() -- -- . 

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

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mea'uliyet alınmaz. 
Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. 

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

....._ -~~~~~-~~~--~· 

* Bugijpki.i vaziyet böyledir. Halbuki 
yarın için daha fena vaziyetlerle kı-ır
şılaşmak tehlikesindeyiz: Kağıt paha
lılanıyor! Kağıt pahalandı, daha da pa
halılanacak! O kadar ki, gazeteleri da
ha berbat bir vaziye e düşmekten kur
tarmak için son zamanlarda yapılmış 
olan gümrük tenzilatına rağmen, ya -
kında gazetenin kağıdı, üç dört ay ev
\•elki kağıttan daha pahalı olacaktır. 
Kitap kağıt'larına gelince, onlar, belkı 
de kitap basmayı imkansız bırakacak 
derecede pahalanmıştır. Türkiyede b:r 
kağıt endüstrisi yapmak içın sarfedi
Ien emekler güzel bir şeyd!r; fakat, 
kağıt endüstrisinin, gazete, kitap ve fı· 
kir endüstrisini mahvetmemcs~ lazım 
geldiği de muhakkak bir şeydir. Bu -
nun için, cumhuriyetin en ehemmiyet
le rneş;ul olup en kısa bir zamanda 
halletmesi lazım gelen meselelerinden 
biri de bu kağıt meselesidir. Kağıt me
selesi yalnız fabrika işi değ!l, ayni za-

VİYA.~A "' 
17,10: Plfık neşriyatı, 18,10: Halk şarkı -

lan, 19,20: Muhtelif havalar, 20,10: Opera, 
21 55: Dans pllıkları, 22.10: H!ıberler. 

' VARŞO\'A 
16,30: Muhtelif havalar, 18,10: Askeri hn

vnlar. 18.25: Plak neşriyatı, 19,30: Muhtelif 
müzik parçaları, 21: Benfonl orkestra, 22,30: 
Dans musikisi. 

Y annki Program 
4 Nisan 937 : Pazar 

İSTANBUL 

Öğle nt~riyatı: 

12.30: Plfıkla Türk musikJ<ıı. 12.50: HSıTadl& 
13,05: Beyoğlu Halkevi Oösterit kolu tara
fından bir temsil. 
Akşam Seşriyatı: 

18,30: Plfıkla dans musikisi, 19.30: Kcınfe
rans: Ordu sayiavı Selim Sırrı Tarcan, 20: 
Müzeyyen ve arkadaştan tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları, 20.30: Ömer Hıza 
tarafmdan arapça söylev, 20 45: Muzaffer 
ve arkadaşları tarafından Türk musıklsl ve 
halk şnrkılnn: Saat ayarı, '.!1,15: Orkcstrn, 
22,15: Ajans ve borsa haberleri, 23,30: Pl1'ık
ln sololar, opera ve operet parçaları. 

········································••••••••••••••••••··• manda kağıt piyasasıdır: Hariçtckı pi -
yasa. dahildeki piyasa. Zannediyoruz l- Yeni neşriyat 
ki kağıdın bugünkü dahili piy:ısası, kel· I_ 
ğıt fabrikasının himaye p:ıyı ile mu - MECMUALAR 
tenasip değfldir. İplik işlerinde oldu · Moda Albiimü,,iin 13 üncü sayısı, İımlrde 
ğu gibi. kağıt işlerinde de, hakiki şart- çıkan Endüstri'nln 7 inci sayısı, tırolo.ii Kll
lara tekabül etmiyen bir yükselış var, niği'nin 4 üncü, Diş Tabipleri ınecınuasımn 

74 üncü sayısı, Yeni Adam mC'cmu:ı.sının 16!> 
dır. üncü ve 170 inci sayıları, t\rkitekt mecmua-

Fakat, her ne olursa olsun, kağ!dı u- sının 7 inci yıl 1 inci sayısı. intişar etmiştir. 
cuzlatmak, kabil olduğu kadaı ucuz • Boğaziçi - Şirketi Hayriye tarafından cı
latmak Hizımdır. Sade piyasanın tan · karılan bu nefis mecmuamn 7 lııci sayısı 
zimi ve ihtikara meydan vermemek zengin münderecatın ve Boğazi<"lne alt çok 

guzel resim ve tablolarla çıkmı ,•ır. 
tedbiri kağıdı kfıfi derecede ucuzlata - naıkevlcri - Hnlkevleri genel merkezi ta-
maz. Türk kağıt fabrikası veya fabri - rafından bu isim altında ve çok ;;ü::l'l hlr 
kalan da bu ucuzluğu temin ile mü - kapak içinde 1935 yılında H::ı.lkcvlcrınc1 • ı 
kellef olmalıdır. Gazetesi?; ve kitapsız, hareketleri res1ın ve yazı ne te bıt eden bir 
ne dil yaprlabilir ne de kültür. Asri broş"ir çıkarılmı-ıt1r. 

' . . Lokman IT"'·irn Doktor P 'ız Ce•n::ılln 
millet olmak için, en bırıncı şnrt, en yorulmadan llP<ırettlği u!.okın~n H .. 
başta gelen ve en mühim sart:ar'1 ha - mecır.uasının dolm"uncu sayısı da \ 

uI
. . 1 

kim olan şart 'budur! 1\1 ııtuıı Birgen 1 tır. 

- Dinlersen anlarsın. Bizim bayan 
örgü işini pek sever. Sokağa çıktığı za
man tığlarmı, yününü muhakkak be -
raber götürür. Akşam dönünce ben de 
o gün ne kadar ördüğünü ö:çerin •. 

cBu hususta uzun uzun tetkikim 
vardır. Şu kadar zamanda ne kadar :ş 
çıkarabileceğini kat'i olarak bilirım, 
yanılmama imkan yoktur. Bir saatte 
kaç sıra çıkar, bilirim.> 

- Ya kendisi nerede? amcasının o~
lu nerede"? 
Kocakarı eli ile şöyle bir i~aret ya

parak: 
- Bu tarafa doğru gittiler, dedi. 
Langlumois bıyık altından güliiyor

du. Bay Pouque1 hiddetinden tit..ı·ıı..:? -
rek, kocakarının işaret ettiğ. tar,ıfa 
doğru yürüdü: Üzerinde: <tDam salo -
nu» yazılı bir kapının önüne vardı. He
men içeri daldı. Cazband kıyamctı k )

Langlumois anladığını 

için bir gülümsedi: 
göstermek parıyordu. Aradığını bulmakta gecik -

- Vallahi iyi usul bulmuşsun: de · 
di. 

- işte böylece karımın, işi ile meş
gul olduğu için başka şeylere vakit bu
lamadığından kat'iyyen emin olabiJı.-
rim. 

Bay Pouque de\·am etti: 
- Benim usulüm ne kadar emniyet!i 

olduğunu biraz sonra sen de kendı gö
zünle görüp takdir edebiiirsin. Bugün 
bizim bayan gezmcğe çıkmak niyetın- ı 
de, amcasının oğlu Edgard ile beraber 
biraz dolaşacakmı:j ... 

* 
Bay Pouque, Bay Langlumois'yi e -

vine götürdü. Güzel Elise tuvaletini 
yapmış, takmış, takıştırmış, amcasının 

oğlu Edgard'ı bekliyordu; Çi>k geçmedi, 
delikan1ı da sökün etti. Bay Pouquc: 

- Bugün gezmeğe gidivorsunuz de
ğil mi? dedi. .Aıaı Niyet n°e tarafa ba -
kalım? 

Güzel Elise: 
- Clignancourt tarafına, dedi. Her 

zamanki gibı örgümü de alrıca~ım. açı~: 
ha\ ada oturur, biraz iş çıkarı rrm. 

Bay Pc,uque. B ıv L ,n lurn 1:<;1y&: 
«Görüyorsun ya!> dE:r gibı bıi· baktı. 

* Biraz .sonra Bay Pouquc, Bay Lang-
luınoi \ •a: 

- İ.. ~ an, dedi, biz de o taıa~ doğ-

meclı: Bayan Pouquc, amcasının oğluna 
sarılmış, <lönüp duruyordu. 

Lnnglumois dayanamayıp kahkahayı 
salıverdi; dostuna: 

- Doğrusu güzel usulmiıı:! ta\· . ., ye 
ederim. hiç geciktirmeden beratın· .ıı~ 
deyip çıkıp gitti. 

Yarınki nushamızda: 

KUVVET 
Yazan Jcan P-.amcau'dau 

Çeviren: Faik Bercnwn 

TAKViM 
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SON POST~ 

Yazan : Cel•l Ceng& 
~uat kapıyı açar 
kapılmıştı çünkü 

mülazım 

açmaz büyük bir heyecana 
hiç ümit etmediği biranda 

Asafla karşılaşmışb 

Gece, hava berrak ve latihi. Fakat\ 
buna rağmen herkes meçhul bir hüzün 
içinde idi. Hatta, yatsı namazından 
sonra, üst güvertede gece nöbctirui 
çalan bando bile, (Mozar)ın en hazin 
parçalarından birini intihap etmişti. 

- imkanı yok. 
Tanzer Gudeanın önünde eğildi ve ş 

Bando, daha üçüncü havaya başlar 
başlamaz:. geminin güvertesinde, nö· 
betçilerden başka kimse kalmamıştı. 
Herkes erken.den yatmış .. koca gemi, 
sanki bütün varlığile derin bir uykuya 
dalmıştı. 

* Yalnız, Suat yatmamıftı ... Kamara
sına çekilmiş; soyunmadan, bırandası· 
nın üzerine uzanmış .. derin derin dü· 
~ünmeye başlamıştı. 

Suat, bu düşünceye o kadar dalmış· 
tı ki; birdenbire kapı da hafif hafif 
vurulduğu zaman, meçhul bir hisle 
titreyerek sür'atle kalkmış, yere atla • 
mış, bir hamlede kapıyı açmış.. fakat, 
kapıyı açar açmaz, büyük bir heyeca
na kapılmıştı. Çünkü; hiç ümit etme· 
diği bir anda, mülazim Asafla kar,,ı· 
]aşmıştı. 

Geçirdiği o müthif hastalığın tesir 
lt"rinden henüz kendini toparlayama
nuş olan Asaf, Suadın bu heyecanını 
far ketmiş gibi önüne bakarak: 

- Galiba; yatıyordun, Suat.. zan· 
ııederim ki, seni rahatsız ettim. 

Diye mırıldanmıftı. 
- A.. estağfurullah, Asaf bey .•• 

Buyrunuz .. bir emriniz mi vardı}. 
- Hayır .. bÜtün arkada,lar erken

den yattılar. Benim de uykum yok. 
Şöyle bir, dolaşay.ım, dedim. 

- Buyrunuz ... 
- Geleyim, amma .. seni de uyku -

auz bırakacağımdan korkuyorum. 
- A .. niçin, efendim? .. Emin olu

ııuz ki, benim de uykum yoktu} .. Dü
tünüp duruyordum. 

Asaf içeri girmif .. ceza paketlerinin 
yanındaki boşluğa yerlefmişti. Dudak
larında hafif bir tebessümle, sözlerine 
devam etmifti: 

- Ne düşünüyordun? .. 
- Hiç, efendim.. Saçma aapan 

feyler. 
- Hele, hele? .• 
- Emin olunuz, efendim .. 
- Sıkılma canım, söyle... Ben, fU 

anda seninle bir zabit gibi konu.mu· 
yorum. F arzet ki, samimi bir arkada -
fınım. Onun için, benden saklama. 
Düşündüklerini serbestçe söyle. 

- Söylenecek bir şey yok ki 
- Bir şey yok mu? .. 
- Hayır. 
- Hiç bir şey yok mu? .. 
- Hayır, efendim .. Hayır. 
Asaf, gözlerini Suadın çehresine 

dikti. Yüzünün derileri garip bir te • 
bessümle gerildi: 

- Suat l.. Şimdi, sen buradan, ta -
nıamıle macerasız olarak mı dönüyor· 
sun. 

-Tamamilc. 
- E .. Ya, ben bunun aksini isbat 

edersem. 

ftiöbetçl 
l..tzaneler 

............ ;ıe • --, 

- Yok mu?. 
-Yok ..• 
- Amma .. Sorduklarıma doğru ce-

vap vereceksin. 
- Hiç bir şey aklamadan. 
Aaafın yüzündeki tebessüm, biraz 

daha genişlemitti. Yanaklarının pem
be derileri biraz daha gerilmi,ti. Kur -
naz bir müstantik gibi batını Suada u· 
zatarak suallerine devam etmişti: 

müjdeyi verdi: "Akat kralı artık sizi 
buyrugunuz altında yaşayacaktır,, 

- Yarış gününün bütün hadisele -
rini hatırlarsın, değil mi? .. 
-Şüphesiz. 

- O gün sen, kumandanın (kik) i 
ile birinci gelmiştin. Ve, herkesin na· 
zarı dikkatini celbetmiştin. 

- Evet. 

- Mükafatını almak için, yarış ko-
mitesinin bulunduğu ıemiye celbe -
dilmiştin. 

- Evet. 
- Mükafatını alıp çıkarken; genç 

bir kadın, seni bir tarafa çekmişti. 
-~vet. 
- Onunla, uzunca bir şeyler gö -

rüşmüştün. 

- Evet. 
- Bu kadın kimdi) 
Suat hafifçe kızararak cevap ver -

mişti. 

- Efendim.. Bu kadın.. Amerika 
bahriyelilerinden.. Binbafı.. Mister 
Ceraldın baldızı imif... Kendisini ha -
na, öyle takdim etti. 

- Fakat, bu kadınla kon uf urken, 
renkten renlrC girmiftin. 

- Bilmem. 
- Ben, biliyorum; Suat... O gün 

ben, kumandan patanın yanında idim. 
Fakat sen, o kadar heyecan içinde idin 
ki; beni görmedin. Halbuki ben, se· 
nin hiç bir hareketini ıözden kaçır • 
madam. 

- Tuhaf fey. 
(Aıbaa ftl') 

iki tarafa dizilen pehlivanlar, okçu Ulu tanrı aeni bize ve yurdumuza ba· 
lar, saray gözçüleri, nişancılar ve nö· ğışlasın r 
betçiler yerlere kadar eğilerek Tanzer~ Tanzer çok yorgundu .. 
(hoş geldin 1) diyorlardı. Akad zaferi hakkında krala icap 

Tanzeri halk arasında da sarayda eden malumatı verdikten sonra: 
da aevmiyen bir fert yoktu. - Sizden bir dileğim var, dedi, bu 

Tanzer Cudeanın önünde eğildi ve kutlu günün tcrefine, ihtiyar bir kadı· 
dizini öperek ilk müjdeyi verdi: nın oğlunu affediniz .. onu (Ölüm ku-

- Ak3d kralı bundan ıonra sızın yusu)na attırmayınızf 
buyruğunuz altında yafayacaktır, Gudea hayretle Tanzere sordu: 
melli! - Sen onu nerden tanıyorsun? 
Gudeanın gözleri ıtıldadı. - Tanımıyorum. Yolda atımın ö-
- Hazinesini ne yaptın? nüne atıldı. Yalvardı .. gözlerim sulan· 
- Bofalttım .. birlikte getirdim. dı; acıdım ve söz verdim ona. 
- Tahtını yere vurdun mu> Gudea birdenbire katlarını çatarak 
- Dizlerimde eğildi: «Ben, Cude- söylendi: 

anın ebedi tutsaklarındanım. » dedi. - Ben yasamıza karfı gelen bir suç· 
Eğer benimle dövüşmeğe kalkışsaydı, luyu affedemem, Tanzer 1 Sen karış
tahtını da, tacını da yere vuracaktım. ma bu işe. Yurdumuzda fİmdiye kadar 

- iyi yapmışsın, Tanzer! Ben, her- (Ulu tanrı) ya herkesin gözü önünde 
hangi bir adamın dize gelerek yalvar- hakaret eden bir adamın affedildiği 
dığını gördüğüm zaman onu derhal vaki değildir. Onu sana bağışlarsam, 
affederim. Bahusus bu adam hasım b'ir yarın suçluların sayısı çoğalır ... 
hükümdar olursa.. T anzerin canı ııkııldı: 

- Altı maddelik bir anlafma yap - - Ya ihtiyar kadına verdiğim aöz). 
tık .. bize her yıl eskisinden üç misli - işin iç yüzünü anlamadan niçin 
fazla vergi verecek ve zahire göndere- söz verdin, Tanzer? Ya bu adam senin 
cek. Bize her zaman askerce yardım karını öldürmÜf olsaydı, ıöz verdiğin 
edecek. için onu da afmı edecektin) 

. . Tanzer bu IÖze cevap vermedi. 
Cudca, Tanzerın bu muvaffakıye· G d ,_ ıLliJ b. h""k.. d d 

L l u ea ço11. 11U ır u um ar ı. 
tinden ços: memnun o muftu .. oturdu- O ka 1 b" t k d" b. 
w • nun nu arını ızza en ıne ı-
gu yerden kalktı .. T anzerın omuzunu j ı bo d _ '- f .. .. .. e z urma.11. veya anayasanın ev • 
oktadı ve uç kere alnından optu. 

1 

k" d . .. d.. k k b"l d w•p..ı· N 
ın e ıf gor urme a ı egııoı. er· 

- Üç püsküllü sırma kuşağı sana de k.aldı ki, herkesin gözü önünde 
veriyorum, Tanzer! istiklal savafımız 1 (Ulu tanrı) ya hakaret eden bir suçlu
olan bu dövüşte Akadlıları mağlup yu affedecekti 1. 
etmek. bence zaferlerin en büyüğü • Buna imkan yoktu. 
dür. Bundan sonra karşımızda Akad Tanzer fazla ısrar göstermedi .. Gu· 
kralı gibi çetin bir düşman yoktur . deayı selamlıyarak saraydan çıktı. 

o 
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T anzerin, Cudeadan tonra ziya 
tine k0f8cağı, Tun çaydan ba,ka k 
olabilirdi) 

Tanzer atına bindi .. 
meğe gidiyordu. 

• • • 
Tunçay'm göz yaşları •. 

Sevinç içinde konuşuyorlardı: 
- Muzaffer olarak denüşünden ç 

memnun oldum, Tanzer f Sen Ak 
giderken herkes senin muvaffak o 
man için dua ediyordu. Fakat, bir 
var ki ... 

- Kimdir o ... Sihirbaz 
mı bahsediyorsun} 

- Hayır. Babam ... 
Tanzer gözlerini açtı : 
- Taner beni çok severdi. Ark 

dan muzaffer olarak dönmem için m 
butlara yalvaracaklardan biri de od 
sanıyordum. 

- Hayır babam senin dönmeni bi 
istemiyordu. 

- Ben Akada giderken, beni ve 
kadaşları selametle uğurlamıştı. De 
mek arkamdan kuyumu kazmağa ba 
lada)! 

-Evet . Sen gider gitmez mibe 
lere koştu.. mibutlara yalvardı. 

- Fakat, mibutlar kulaklar 
onun sesine tıkamıflar .. onu duyma 
mı,lar. 

Sonra birden karıaını kocaklıyara 
bir çocuk gibi sevdi: 

- Baban benden ne istiyor, Tun 
çay? Ben ona çok iyilikler yaptım 
Herşeyden önce ona bir kız kazandır 
dım .. seni kazandırdım. Pekal& biliyo 
sun ki, ben olmasaydım, seni mibud 
kurbanlık bir insan ıibi kesm~ler ve 
kanını kırmızı mermerler üstüne akıt· 
mı,lardıl 

Tunçay önüne bakarak cevap verdi: 
- işte babam da bunun için .. yani 

beni kurtardığın için, senin Akadtaıı 
dönmeni istemiyordu. o. mabut ( Ba· 
al) dan korkuyor, Tanzer! Ba!Mm, 
sen gittikten sonra (Baal)ı rüyasında 
görmeğe batlamıf. 

- Mabut (Baal) ne istemiş baban
dan} 

- Seni istiyormuf ... Cudea - yur 
duna göklerden fenalık gelmesin diye· 
benim yerime Mira isminde bir kızı 
kurban olarak Nipu'ra göndermış. 
Fakat, bu kızı da Sama yolda gider • 
ken sevmiş .. onu (Baal) mabedine 
teslim etmemiş. 

(Arkası nr) 

~--------·~, 
Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Cumartesi 

(*) 

Havaların iyiliğine 
Aldanmayınız 
Son haftalar zarfında havalar çok açıt 

ve sıcak gitmekte tdl. Bittabı bu mev -
simde bu kadar sıcaklık gayri tabh sa
yılır. Nitekim bir iki gündenberl hava 
bllhassa sa.bah ve ak.,4'am oldukça serin 
olmakt:ıdır. Mart \e nisan ayları taba -
bette zaturree ayları diye lsimlendlrlllr . 
Nitekim enenin dort ayı, yanı eylul ve 
teşrinievvel ve mart ve nisan ayları ha
\"aların am tebeddülUı dolayııdle lru :ın
ları gafil a vlıyan bir mcv lnıd r. Bu ay
larda çok dikka etmek l ıındır. B lha -
sa ecelcn oka ı.a çıkarkt"l cok ih iya lı 
hareket etm 1 dir S b h, c le, a 

e 

(•) Bu notlara kesip saklayınız, yahu& 
bir albume yapı"ltarıp kollelı:V,.on 1apınıı. 
Sıkıntı 7.amanmwla ba notlar bir dokıcw 
eliti lmdadıfuu yet.Hlr. 



3 NiMn 

Resimli Hakiki Bir Vak'a 

GENÇ ve TAZE 
Görünmenin yeni ve kolay usulü 

Saat 6 da yorucu 
bir meşguliyetten 
sonra, buru~uk ve 
yo .. gun bir yüzü 
vardı. 

Saat 6,45 de bu 
yeni ve sihrimiz 
"4 de bir,, pudra 
yı kullandı. Bir 

Saat 7 de ~yam 
hayret bir tenle 
genç ve terütaze 
görünüyordu. 

miknatisin iğneleri 
cezbettiği gibi cild Yüz ve burun par-
için son derece ya- !aklığı tamamen .zail 

Bu yeni pudramn pışma hassasına olmuş batta bntnn si· 
son derec~ yapı~ma malik gayet ince yah benler k11ybolmuş 
hassasını veren fevka· bir pudradır....... tur· Bir defa pudra· 
l~ e inceliği adeta yii.- lanmak kdfidir. çnn-
zu.n~e gayri mer'idir. En sa· kll bu pudra cildiniz 
ınınıı dostıannız bile şayanı hay- için kuvvetli bir ya-
re: teninizin, tabii güzellikten pışma hassasına ma· 
mutevellit olmadığına kail o- liktir. 
laınıyacaktır. Dışarıda, yağ • den kat'iyyen müteessir olmaz ve 
nıurda ve güneşte vey:ı deniz yüzde leke ve tabakıı teşkil et. 
b mez. Tokalon pudrasını, cildiniz • 

anyosunda veyahut tenis maç- de son derece yapışma hassasım 
larında, içerde sıcak salonda veren ve fevkaliide ince olan bu 
dansta daima cazip güzellikte bir sihrfımiz c4 de bir> pudrayı kul-
tene malik olabilirsiniz. !anınız. Neticesinden son derece 
_Bu pudra, ne sudan, ne de ter· memnun kalacaksınız. 

Binlerce T okalon müşterisinden müessesemiı;e me~tup. yaza~
lann müşahedeleri kendiliğinden gelen en kıymetlı delıllerdir: 

(Toka/on kr#Jm v• prıdralarını kullanmaya ba,Ladığım 
fiindenb•ri cildim kendi krem o• pııdrasını hııldu) 

Beglerheg .....• K. caddesi ...... M• 
( Kr•ml•rinlzin bir hafta zarfında cildimde göslermlı 

oltluiu lgi tesirden mütevellid memnunl11etiml isim oe 
adr••lnıle ilan etmenizi rica ederim.) 

Beb•k ... /b ... So ... No. 11 Ra ... 
Mektuplann asılları dosyalarımızda saklıdır. 

TARiH 
YALAN SOYLEMEZ 
Vak'alnrı, olduğu gibi mtıta
lea edebilmek için, üzerinden 
biraz zaman geçmelidir. Bu· 

nun glhl bir güzellik mnstah 
zarının değerini anlamak içil 
onun icadı Qzerinden en nşa 
ğı bir kaç yıl geçmiş bulun 
in alıdır. 

KREM PERTEV 
dun ortaya .. hlan bir gUzel 
lik nınstahzarı olmadığı için 
hakkındaki bnktım çoktan 
Verilmiştir. o Cildin gıdı:tS1. 
Cildin hayatL' 

---------
z 

f:AZIL 

Den izyolları 
iŞLETMESi 

Aeeatelet~ ı Kara.köy Köprlhap 
Tel 42352 - Sirkeci Mühürdan.de 

Han TeL .22740 

: .. ---~ ......... 

' 

Trabzon postaları 
Pazar, Sah 12 de 
Peqembe 16 da 

lzmlr aUr'at postası 
Cumartesi 15 de 

Mersin postalar1 
Salı, Per,embe 1 O da 
kalkarlar 

Olfi•r postalar 
Bartm 

lmıit 

Mudanya 

Bandınna 

Karabiga 
Ayvalık 

lmroz 

- Cumartesi, Çarpım • 
ba 18 de 
Pazar, Salı, Pel'fem· 
be 9,30 da 
Pazar, Salı Perıembe 
Cuma 8,30 da 
Pazar!eıi, Salı, Çar-
f8Dlba. Perıembe, 
Cumartesi 20 de. 

- Salı, Cuma 19 da 
- Salı, Cuma 19 da 
- Pazar 9 da. 

Trabzon ve Mersin postalarma blklf 
ıünleri yük alınmaz. ({ 1861 » 

~----------------------OOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türlıiyedeki pıbeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. 'Jütün Gümrüğü 

* Her türlü banla ifi * 

SON POST~ 

ÇiLLER ve LEKELER 
KANZUK 
Balsa min Eksiri 
ile tamamen zail olur. 

Fatih Sulh Mahkemesi Birinci Hukuk 
Satıf Memurluiu: 

Zeki ile Hayriyenin yan yarıya pyian 
muta.-mf oldukı.n Aluarayda Kiirkcü 
batı Ahmet Şemsettin mahallesinde Dut • 
lu Odalar .okağında 9 N: bir tarafı Sada

i' :· .. , . ... I • ,,, 
/.'' 'ı 
.'.'·;·: . . ·:·· :.· 

sw" ıs 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor'I 

ONA KARŞI 

Hazırhkh Davranınız& - -

İstanbul Orman Başmüdürlttğündenı 
1 - Ziraat Vekaleti hesabına prtnamesindeki ıerait dairesinde ve be:ı ve ipleri 

nümune veçbile çift satıhlı dört buçuk metre kutrunda 50 adet mahruti çadır be 
pah zarf uaulile münakuaya vazedİlmİJtir. 

2 - Çadırların ihale tarihinden itibaren bir ay zarfında teslim edilmesi tarlt"9 
3 - ilin 20 gün müddetle 27 / Mart/937 tarihinden 15/Niaan/937 tari.hlne 

kadardır. Yevmi ihale 15/Niıan/937 tarihine müsadif perıembe gününde Ormq 
Müdüriyetinde mütqekkil Komisyon marifetile saat 15 de İcra edilecektir. 

4 - Çadırların muhammen bedeline göre muvakkat teminat akçesi 562 lire 
50 .kuruıtan ibarettir. Talip olanfann ihale tarihinden bir saat evvel arttırma ve ek
siltme kanununa tevfikan ihtisas vesikası ve istitaat maliye meklubunu ihtiva il( 
zarflaruu komisyona teslim etmeleri ve bundan sonra verilecek zarfın kabul edi) 
mİye<:eğİ. d 722 D 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Şartnamesi mucibince ( 50.000) kilo aiklop çemberi pazarlıkla satın •• 

lmac:akbr. 
il - Pazarlık, 9/]V /1937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 16 da Kabataıt( 

Levazım ve Mübayaat tubeıinde.ki alım komisyonunda yapılacaktır. 
111 - Şartname1er parasız olarak her gün sözü geçen tubeden alınabilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saa~te o/o 7,5 güvenme pa• 

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

,-İSTİFADESİNİ ARAYANLARA 
Beyoğlu, Elhamra Han altında 254 No. da Ali Riza Cansfeçi 

MlGAZASINDAKI NADiDE KUMAŞLAR 
5/4/937 Pazartesi gününden itibaren mah\i:eme kararile perakende 

olarak satılacakbr. 
------·-

SiPAHi OCAÖINDAN: 
3/4/1937 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü aaat 15 de Harbiyede Sipahi 

Ocağı meydanında Avrupaya gidecek binicilik ekipinin atlama müsabakaları yapıla· 

cektir. 
Duhuliye 20 kuruıtur. (1775). 

kat kadm ve bir tarafı Ayıe ve bir tarafı dasında atideki f*rtlar dairesinde satıla • 
Veli ve bazan merhum Ferhat haneleri ve caktır. 

ve sair borçlar hissedarlara % iki buçulC 
tellitliye ile 20 senelik taviz bedeli müıterl. 
ye aititr. tarafı rabii tariki&m ile mahdut 800 lira 1 _ Arttırma pqin para iledir ar~ır -

muhammen kıymetli ve iki oda bir mutfak maya iftirak edecekler % 7 -i .nisbetinde 
ve iki hela ve iki sofa ve bahçeyi ve bah- pey vermeye mecburdurlar. 

~ÇiL iLACI 
~--

çede kuyuyu havi ahıap ev izalei ıuyu 2 _ İtbu ıayri menkulde müseccel ve 

zımnında açık arttımıa ile 6 mayıs 937 ta- ıayri müseccel bak sahiplerinin tarihi ilan· 
--·-·-- -- rihine müaadif Pertembe günü saat 14-16 dan itibaren 20 ıün zarfında vesaikle be· 

Son Posta Matbaası ya kadar ve o ıün muhammen kıymetin raber memuriyetimize ıelmeleri ak:ü tak • 

4 - Müıteri bedeli ihaleyi miadında 
vermezse ihale feshedilerek -ıayri menkul 
yeniden ar~ırmaya çıkanlacak ve her ikt 
arttırma arasındaki fark ve zarar mütterf
den bila hüküm alınacakhr. 

. t M" a- ... S r Ra EMEÇ yüzde yelmİf betini bulmadıiı takdirde en dirde gayri müseccel hak sahipleri paylat· 
Neşnya u uru. e ım gıp ' aon artlıranın teahhüdü baki kalmak tar· madan hariç kalacaklardır. 

• A. Ekrem UŞAKLIGİL tile 21 937 tarih. - dif · SAHİPLERi: mayıı me masa cana 3 - Tarihi ihaleye kadar olan verııler 
S. Ragıp EMEÇ sünü aynı saatte mahkeme bafütibinin o-

5 - Çartname herkesin ıörebilcceil 
surette açıktır, f aıla mal\ımat alnıl\k İat• 
yenlerin aatıı 74 N: ile ~muri~·dian~ 

müracaatlan LU1mdır. 



SUYUN KİREC.NI 
ACILIGINI ALAN 

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

Banyo ve eaç yıkamad•, yemek, çay ve metrubatta, çamaf1rda, kalorifer kazan ve borular1nda, berber salonlar1nda, otel, haatane, 
IAboratuv•rlarda, buhar k•zanlara ve lnblklerde, boyah nelerde, gazoz, müskirat, deri fabrlkalar1nda ve alelQmum sanayi~•= 

V E B O L 1 D ile kireci tasfiye edilmiş su ; 
Sıhhat, nefaset, iktısat ve tasarruf temin eder. E!> ·-

&a•te 250 litreden 15,000 litreye kadar au t•sflye eden portatif ve sabit cihazlar ve te•l•at. 
Talep Uzerlne brotUrler ve mUteh••••• derhal gönderlllr. Ted;yed• kolayhk göst-.ttllr. 
Clhezl•rın kudret ve tasfiye ettlll suyun evs•fl asllre ve tabUyeelnde bir değlfikllk yapmadılı 
lstanbul, GUlhane ve ZUrlh hıfzıaaıhha ve bakterlolojl enstltUlerl tarafından tev•lk edilmiştir. 

Saatte 2SO lıtre t~fiye 
eden portatif cıhazlar 
25 T. llrası 

lsvlçrede de Webbolite A. G, in TUrklye vekili VEBOLiD LiMiTED Voyvoda caddesi 40 - 42, Galata, İstanbul 

UMUMi SATIŞ YERLERİ: 

Bütün su şebelı:e•ini turiiyc 
eden sabit cıhar.lar 

125 Uradan 
Ankara: Vehbi Koç Ticaretevi. Adana: Feyzi Dural. Kütahya: İhsan Şerif eczanesi. 
İstanbul: Z. S. Erim, Voyvoda 40 - 42 Galata. ı Samsun: A. Akcan ve Hamid Firat Malatya: Mahmud Nedim ve biraderi. 

Sivas: Yusuf Ünsalan. 

lzmir: Şifa Eczanesi ve Hakkı Türegün ve Şsı. Aydın: Emniyet eczanesi. İnebolu: Salahaddin Çelebi. Biga: Zühtü Zeren, Kurtuluş 4. 
. ·.··~~,..~·ı_'fı., ... A ADOLUNUN BAŞLICA ŞEHiRLERiNDE SATIŞ YERLERi YARDIR • 

937 modeli 
Mezutla müteharrik tam dizel motörlü, 55 bk 6 silindirli 

1 eneke azutla 100 i .. on1et ·oya garanti 
H r ihtiyacı tatmin edecek fevkalade dayanıkh ve Alman 
sa ayiinin bir hari~ası olan tam dizel motörlü bu amyonlar 
gelmiştir. Pek yakında Karaköy e açllacak olan meşheri· 

mizde sayın mütterilerimize takdim edilecektir. 

Türkiye genel • 
a1anı: 

.... 
... 

Telefon: · 40594 
Viliyetlerlmlz 

Posta Kutusu : 1444 
acenteler aranmaktadır. 

1 Kömür sergisini görünüz 

Milli Kömür 
Beynelmilel 
menfaatleri 

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

l 23 Nisan Ankarada açıh or. 
(1628) 

Köylü, Şehirli, işçi Zabıtan 

Herkes memnuniyetle 

tıraş bıçaklarını kullanıyor. 

Siz de POKER PLA Y 
markasını tercih ediniz 

DYO 
MERAKLILARll 

Bugün çıkan 

RADYO PROGRAMI 
Mecmuasını muhııkknk okuyunuz. 

Abonema11 senelik 5 llrad1r 
Posta kutusu 2276 

TÜRKİYE BİRİNCİ 

M•rkaya 
dikkat 

Memulltını 

tercih _ 

edin hı 

Mukavenıeti ve zarafeti emsalsizdir 
taklitlerinden sakınınız 

Toptan satış Deposu: lstanbul Tahtakale No. 68 

Tel: 22269 

eti • 
yrıye 

4 Nisan 937 Pazar sabahından itibaren Araba 
vapuru aeferlerl art1rllmı9 ve mevalme uygun 
bazı deftlşlkllkler yapllmışt1r. llAnlar lskelel re 
a•ılmıttrr. 

Tel 20840 
Denizlinin 

KARAKURT 
mükemmel sistemindeki 
imalathanesinin meşhur 

iRMiK VE MEŞHUR 
KIRMA UNLARI 

şehrimizde Taşçılarda kain 12 
No. lı mağazada bulabilirsiniz. 

Kalite ve Fiatları 
rekabetsizdir. 

~ ............... .. 

Güzelliğin 
en birinci şarhdır. 

SVECİA 
Markalı 

~ sor MAKINALARl 
hem ucuz, hem S!lğ-
lılnı razıactan da 
lKRA:\11 YELlDlR 

.Jlirlf,l/1JNıpa ııd. şıı. 
ISTANBUI... GALAU, PEl'ISEMBE PAlARI Gt 

Telgraf ZiRA T tetanbul '1' el•for> • 41106 

Operatör • Urolog 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yolları 

hastalıkları mUtehassısı. Köprübaşı ' 
Eminönü han 'l'el: 21915 


