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Suriyede isyan patlak verdi 

Dürziler Şama 
karşı silihlandılar 

Cebelin merkezi olan Suvegdô.da vaziyet tehlikeli 
bir saf haya girmiştir. Karışıklıklar devam ediyor, 

isyanı idare eden Atraş dağa çekildi. 

idare itleri telefonu : 20203 Fiatı S Kur .lf 

j Demir fabrikalarmm temeli atıldı 

Başvekil mühim 
bir nutuk söyledi 

Ereğli mensucat 
fabrikası da 

bugün açılıyor 

1 

Türk- lngiJiz dostluğunun 
Şarn muhabirimiz diyor ki: " Suveydiya gönderilen hey' et bu hareketin hasis " B güz.el. bir tez~~U~U 
hı f ) • • ... • A k d• B h••kA t• k b• . t aşlıca ıstinat ettigımız kuvvet en aat er endışesıle yapıldıgını ılan etme te ır. u, u ume ın yuınuşa ır sıyase 

Atatllrk'ün bitmez, tükenmez 
takip etmiyeceğini gösterir ki bunun akıbeti fena olmak ihtimali çok tazladır _____ _,,;________ müzahereti ve yardımı olmuştur. ,, 

TAKSiMDE BiR FACiA 

Son layanlann birinde Fransızlar tara fındaa etir edilen l>ünıllerd• birkaçı 
Şam, 30 Mart (Husust muhabirimiz mak üzere tertibat alışı, Trablusun Su 

)azıyor) - Bugünlerde Suriyenin ga- riyeye iadesinin K:abul edilmeyişi ve 
Desi büyüktür. Bir taraftan Lübnanın nihayet Sancak meselesinde Paristenl 
Stiriyeden aynlıp gidişi, doğrudan doğ iyi bir haber gelmiş olmay:şı fibi me 
tııya Fransa ile sözde ittifak muahede- selelerle canları sıkılan Vataniler, şim 
lini aktedip hatta parasını dahi ayır- . (Devamı 5 inci sayfada) 

Yeni harp gemilerimiz 
Denizaltl gemilerimizden ikisi 

lstanbulda yapıllyor 
~---~....--~----~__..._ 

inşaatla meşgul olacak mühendisler geldiler, Haliçteki 
Taş kızak inşaat mahalli olarak seçildi 

Ecnebi tezgahlarına yaptırılacağını tir. Bu haber, bizi ne derece sevindirse 
evvelce yazdığımız harp gemilerinden yeridir. Bu inşaatla meşgul olacak mü 
dört tanesinin denizaltı gem!si oldu.k· hendisler gelmişler ve şehrimizde bu 
Sarı malfımdur. Bunlardan ikisınin Is- iş için münasip mahal olarak Haliçteki 
tanbulda yapılmaları takarrür etmiş - (Devamı 2 inci sayfada) 

Bir genç kız 
dördüncü kattan 
düşerek öldü! 

Kız evlenmek üzere idi, 
nişanlısını cesedinin üze
rinden güçlükle ayırdılar · 
Dün tam öğle üzeri Taksimde, Nane 

sokağında . çok feci ve yü!'c>.kler sızla
tıcı bir kaza olmuştur. Bu sokakda 17 
numaralı binanın dördüncü katında 

(l>mmu 5 ind Ayfada) 

Bir balıkcı kaçan 
karısını arıyor 

• Kavgada anamı yarala
m !Şiı, korkudan kayboldu., 

Babkcı Ethem kansı Zakire 
(Yuısı 2 inci sayfuda) ____ , ___ _ 

Şehir operetinde bir hAd:se 

M.111•1 
Ku··me I Perde açıldı, Fakat _ ____ m_a_ç a_rı notalar yok! 

F enerbahçe Üçoku, Gençlerbirliği de Nihayet notaların Babıalide 
D ""' ""'/"" tt •t bir zata 13 liraya terhin ogansporu mag up e l er edildiği anlaşıldı 

Dünkü maçtan bir enstantane 
(Maçlara ait tahilit 7 inci 1aJfunnda) 

Şehir tiyatrosu operet kısmı geçen 
çarfamba günü son defa olarak Yusuf 
Ziyanın yazdığı .Vf; Muhlis Sabahatti· 

. (Devamı 11 inci sayfada) 

"L . ogarıtma" nın 
Türkçesini bulana 100 
lira hediye edilecek 

Ankara, J (A.A.) - Türk Dili Ku 
rumu Genel Sekreterliğinden: 

Logaritma sözünün türkçe karşılı -
ğını bulanlardan en isabet edene yüz 

(De!amı 2 inci aayfada) . 

Karabük, 3 {Hususi muhabirimiz
den) - Demir ve çelik fabrikalarının 
temel atma merasimi bugün saat on 

(Devamı 11 inci sayfada) 
1•-0000HO--•OOOHHO-eo••-----•oHO 

Başvekil İsmet lnönü -----·-·-·····-···· .. ····· .. ·-... ·-·· .... -
" Son Posta ,, , okuyucuları arasında 

eğlenceli . ve zengin hediyeli bir 
Müsabaka Açıyor 

.·.; , A'.,.~' ' . 

.. r,· 

~ . 

Size 40 tanınmıf simanın reamilc ayrıca bu resimlerin parçalanmıt 
şekillerini vereceğiz. Bu parçaları yukarıda iÖrdüğünüz gı"hi Mrletti· 
recek. ve bize 80 resim olarak iade cdeceluiniz. 

Muvaffak olan okuyucularımıza zinet altıntarından 
ve diğer kıymetti eşyadan yüzlerce hediye 

yakında vereceğimiz tafsilab'" bekleyiniz r 

Yeni ·tefrikalarımız 1 

Barbaros korsan peşinde 

Yazan : C ELA L C E N G I Z 
Mevsimin en gilzel, en heyecanlı romanı 

Yeni tefrikamızda yepyeni bir tarihi hakikatle kar,ıla,acaksınız. Tefri· 
kamız eadece bir roman değil, ayni zamanda her Türkün göiaünü ka· 
bartan ve milli gururunu oktayan bir zafer ve kahramanlık destanıdır. 



2 Sayfa SON POSTA 

Her gün Resimli Makale: il Medeniyet yolunda .• il 
-----

Karabük 
Demir sanayii 

- Yazan: Muhittin Birgen -

T ürkiye, iktısat tarihinde, bakırın 

olduğu gibi, demirin de ana hat 
larından biri olmakla maruftur. Hatta 
maden iktısadiyatına ait kitaplarda Ti
tan demiri diye maruf olan en yüksek 
demir madeninin ana memleketi Tür
kiye olarak g-Osteriliyor. Bununı gibi, 
Türkiyede mıknatıslı demır (Fer mag
netique) de vardır. Vakıa, son sene
lerde Türkiyenin demir macieni bakı
mından zenginliği, hayli münakaşaya 
uğramıştır; Türkiyede bugünkü sana
yi in ihtiyaçlarına kafi demir olmadığı 
fikrini de ileri sürerler. Fakat, ben, 
kat'i birşey söyUyecek ihtisası haiz ol
madığımı bilmekle beraber, Türkiyede 
hayli zengirı madenler bulunabileceği
ni tahmin edenlerdenim. 

Avrupada Yüksek Fırın sanayii mey 
dana çıkıp, demir, bugünkii medeniye
tin her işine hakim bir unsur haline 
gelinceye kadar Türkiyede bu sanayiin 
iptidai şekli çok münteşir idi. Yakın za.. 
manlara kadar, hatta bugün bile, Ana
dolunun her büyükçe bir köyünde bir 
demirci bulunması da bunun delilidir. 
Bu delile hacet bile yoktur; iktısat ve 
ticaret tarihi, Türkiyenin bir zamanlar 
bir~k şeylerle beraber bir demir ih
raç memleketi de olduğunu kaydetmek 
te müttefiktirler. Eski İta!yanın şehir 
cumhuriyetleri eliyle yapılan bu ihra
cat, Mısırdaki MemlUk hükumetleri ile 
Papaların mücadele ettikleri devirler
de, Papalar tarafından M1s1ra karşı kuv 
vetli bir tazyik vasıtası olarak kullanıl
mıştı. O zaman MJSira, ithali Papalar 
tarafından şiddetle menedilmiş olan 
demir ve kereste ihracatı Türkiyeden 

Sadece jptida1 madde yetıştirmek ve sadece yetıştır· 
diği iptidai maddeyi harice satarak geçinen bir mem
leket medeniyet sahasında geri ltalmış bir memleket 
demektir. Avrupalılar böyle memleketlere sömürge ve~ 
ya yarı sömürge derler. 

Türkiye Cumhuriyet devrind~ hafif ıanayü yarat
malda yarı sömürge olmaktan çıktı. Dün de Karabük 
demir fa.brikalarile ağır sanayiinin temelini attı. tam 
terakki yoluna girdi. Çalışarak «mecleniyetllııizi muasır 
mecleniyet derecesine çıkaracağız>>. Bu bizim elimizdedir. 

yapılırdı. 

(sOz 
Parisleki telefon 
Höcrelerine ilıi hişi 
Birden giremigecek 

Garbi Anadoluda, denize yakın yer
l€rde bir hayli demir madenleri işlemiş 
ve bu madenler.i.n etrafınd:ı bulunan 
ormanlar da, srrf bu sanay!i gıdalan
dırmak için harap olup gitmiştir. Bü
tün bunlar, ticaret tarihince malfım 
9€Ylerdir. Denilebilir ki, o zamanın de
mir sanayii ihtiyacı basit olduğu için 
demir madenlerimiz bu ihtiyacı kolay
lıkla karşılayabilirdi. Bugünkü Yük- Pariste telefon hücrelerinin üzer-
sek Fırınların devler gibi demir yut- !erine ~u ilan asılmıştır= «içeriye an
maya müheyya duran ağız]armı dol- cak bir kişi girebilir. Muhavere mahal
duracak mikdarlan bulmak, o zaman- lıne iki ki~inin girmesi polisten alına
ki demir ocaklarının küçük midelerini cak izinle olabilir.» 
doldurmak kadar kolay değildir. Fa- Tabii bunun sebebini uzun uzadı-
kat, ben bu fikirde değilim; Türkiye- ya anlatmağa lüzum yoktur. 
nin maden serveti henüz t:ls1mlı hazi- Genç sevgililerin telefon bahanesi
neler içinde uyuyor. Eskiden işleniJ.ın4 le girip i~in tadını kaçırırcasına içerde 
olan madenlerin yerleri bile kısmen u- kalmaları, belediyeyi böyle bir karar 
nutulınuş, yenilerini aramak işine ise 

almağa mecbur etmiştir. yeni başlanılmıştır. Topraklarnnızın al w • • • 

tında neler bulunduğunu henüz bilıni- Eger hır aıle hır tek çocuk 
yoruz. Bunları iyi öğrendiğimiz zaman yapsa idi bir çok dahilerden 
göreceğiz ki T~~iye. dem~ . bakımın- mahrum kalacaktık 
dan, asırların ihtıyacma kaf ı gelecek 
derecede zengindir. Bugün malfım o-

lanların bile Türkiyeyi uzun zaman 
besliyecek kuvvette olduklarında şüp

ARASINDA ) 
ı· HER GüN BiR FIKRf•I 

Aksi sada 
Birkaç arkadaş, bir ara,-a toplan

mış, konuşuyorlardı. Bahis kadınla
nn erkeklerden fazla söz söyleme
sine intikal etmişti AraJarmdan bi
ri: 

- Benim kanm, dedi, benden bir 
kelime bile fazla söylemez. Ttpkı 
aksi sada gibidir. Ben ne kadar söy 
Iersem o da o kadar söyler. 

Bu sözü söyliyeni yakından tanı
yan meşhur bir nıuhı\1Tİr söze ~ 
nştı: 

Dünyanın 
En az iş 
Gören hiikimlerl 

- Eve~ dedi. Kansının sözleri; fngjlterenin Ruitland kontluğunda-
onun sözlerinin tıpkı hlı aksi sada- ki halk çok yumuşak tabiath oldukla-
sı gibidir. Çünkü son sözü daima ka . · b' b. 1 ·ı h' k t 

rı ıçın, ır ır ene ıç avga e mez-
nsı söyler. *--------------* ler ve bu kontlukta hakimler işsiz ka-
G azef eci lik aşlııl larak seyahate çıkarlarmış. Bu seya-
Ölürken ölümü hatler esnasında gittikleri yerde ahali, 

bu ceza vermiyen hakimlere beyaz 
Anlatan adam eldiven hediye ederlemUş. 

Mahkemeler yedi sene zarfında 
üstüste yedi dava görmüşlerdir. 

Bu kontluğun kadrosunda bulunan 
kırk hakim, 200 katip hep işsiz güç
süz bekleşirlermiş. 

Diğer memleketlerin senede değil, 
günde 40 - 50 dava rüyet eden hakim
leri bu satırları okuyunca kim bilir ne 
kadar şaşacaklardır. 

Nisan 4 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduğu için 

Bugün Konamadı 

··İll····································--· .. ········-·····--
Bir balıkcı kaçan 
Karısını arıyor 
Yukarıda resmini gördüğüııiiz kadı"' 

nın adı Zakiredir. Zakire, Görele kaza.
sının Çavuşlu köyünden Salt1oğlu Ali 
Osmanın kızıdır. Ve, cReis» lakabile a .. 
nılan, Etem adında bir balıkçmm zev• 
cesidir. 30 yaşında, kanaatkar, uysal 
bir ev kadını olan Zakire ile, Etem Re
ir gayet iyi geçinmektedirler. Fazilet 
isminde, sekiz yaşlarında bir de çoc~ 
lan vardır. 

Fakat bundan on beş gün evvel neı 
olmuşsa olmuş, Zakire Yaiovadaki ev' 
!erinden kaçmış, ve bir daha oralarda 
görünmemiştir. Zakirenin bu esraren• 
giz tegayyübünü bize bildiren zevcidir, 
Diyor ki: 

- Ben zevcemden memnunum. Faı. 
kat bizim valdeyle bir türlü geçineme· 
mekteydiler. Geçenlerde, benim evde 
olmadığım bir sırada onunla gene ka• 
pışmışlar. Fakat bu sefer işi büyütmü~ 
ler, ve ağız dalaşını yumruk dövüşüne 
dökmüşler. 

Neticede, Zakire ka:yin valdesini ya• 
ralamış ve dökülen kanlardan korktu• 
ğu için de, başını alıp kaçmış. 

Ondan beri bir daha görünmedi. Be 
nim arayıp taramadığım. yer kalmadı, 
Fakat ne haber var, ne gelen~ .. 

O ihtimal, annemin başına bir şey 
geldiğini sanıyor, ve ortaya çıkmaktan 
korkuyor. 

Halbuki, annemin yarası gayet hafif 
ti. İki gün içinde bir şeyciği kalmadı. 
Şimdi, kavga ettiğine pişmandır. Ana• 
sız kalan toruniyle birlikte gelini için 
ağlayıp duruyor. 

Ben de kendimi yalntzlıktan, üzün 
tüden, meraktan, annemi vicdan aza • 
hından, ve yavrumu anastzlıktan, ba· 
kımsızlıktan kurtarmak için Zakirey" 
arayıp duruyorum! 

Dertli balıkçı, kendini teselli etme• 
ğe çabalar gibi, sözlerini şu cümleler• 
le bitiriyor : 

- Karımı bulursam öyle mes'ut ola-4 
cağız ki. . . Çünkü çektikleri tasa, iki"' 
sini de kavgaya tövbe ettirmiştir. Btm 
dan sonra arhk biribirlerlni . maşayla 
yaralamaya d~ğil, sözle incitmeye bile 
kıyamazlar!.. 

Bay Eteın kendisinin İstanbul balık· 
hanesinde kabzımal Yakup vasıtasile 
bulunacağını sözlerine ilave etmekte

'dir. 

. Yeni harp gemilerimiz 
(Baştarafı 1 inci say.fada) 

Taş kızak ismi verilen metr\1k havuzu 
müsait ve münasip görmüşlerdir, Bu 
husustaki lazım olan tesisata başlanmış 
tır. 

Gemilerin denize inme merasiminde he yoktur. 

* 

Hitler ile Musolini'nin tevellüdatı 
arttırmak için fevkalade ~yretler sar 
fettikleri malumdur. Kemiyetten ziya· 
de keyfiyete ehemmiyet vereıı bir mu
harrir Almanyada bu siyaseti tenkit 
etrııiş: «Çocuk yetiştirmek kolaydır. 
fakat b~ çocukları adam etmek zor
dut. )) mütaleasında Bulunmuş. Alman 
gazetecileri buna derhal cevap vermiş
ler, bu cevaplar şu mukni delilleri ihti
va ediyormuş: 

----·--.. ,·----·-···-·---· bulunmak üzere Başvekilimiz İsmet İn 
miye beni haklı huldu. Yemeğimi yi
yordum. Delikanlı içeri· girdi. Kıpkır

Bütün bU sebeplerden dolaYJdır ki 
Karabükte temeli atılan büyük mües
sesenin mukavele devrinden, ;ş ve ta
hakkuk devrine geçmiş olmasından do
layı büyük bir memnuniyet hissetme-
miz lazımdır. Temelatma merasiminde 
Başvekilimizin de bulunmast sebepsiz 
değildir. Türkiye, bu büyük .i~i başarıp 
Zonguldağ:ın kömürlerile bu müessese
nin bacalarını tüttürmeye başladığı za_ 
man, Türkiye yeni bir havat devrine 
gir~ olacaktır. Bugünkü ·medeniyete 
kendi adını vermiş olan demir ve çelik 
sanayii, hatta elektrikten de evveldir· , 
elektrik denilen kuvvet, meydana ge-

Büyük musikişinaslardan Şuman 
ailesinin beşinci çocuğu imiş. Bacb'm 
kendisinden büyük yedi kardeşi var· 
mış. Eğer Bach'm ana ve babası 8 ço
cuk doğurmasalar im~, dünya böyle 
bir dahiden mahrum kalacakmış. Ke
za Vagner, ailesinin dokuzuncu çocu
ğu jmiş. 

Verem mikmhunu bulan doktor 
Koh, ailesi~in on ikinci çocuğu imiş. 

«Eğer bir ailede iki üç çocuktan 
fazla bulunmasaydı Almanyada bü
yük F redrik ile büyük Bismark doğ
mamış olacaklardı.» 

Mesleğe merbutiyetin en güzel mi-
salini Amerikalı gazeteci Claud~ 
Machrachen vermiştir. 

Mackrahen Kaliforniyada, evinde 

mızı idi: 

,{- Babam için sen nasıl oldu da 
böyle yazılar yazdın?» diye çıkıştı. 

Berı tıiç bir söz söylemeden, üzeri
me beş kurşun sıktı. Ben artık yaşa
mam. Size nasıl öldüğümü anlata· 
yım: 

Bu röportajdan daha hakikisi be
nim gazetemde henüz çıkmam1ştır. 

öğle yemeğini yerken, mahalli gazete- Vücudumda acı yok, ıstırap duy

lerin direktörlerinden birinin oğlu bir- muyorum. Fakat gözlerim muhitimi 
denbire içeri girmiş, ve adamın üzeri· görmiyecek kadar bulutlu. Miclem bu
ne beş kurşun boşaltmıştır. l~nıyor, kan kusuyorum .. Ağzım tuz-

Mackrahen baş ucuna koşan1ara lu ve hararetim var. Damarlarım çe-
son söz olarak şunları söylemiştir: kiliyor.. Gözümün önünde acayip 

e<Bu çocuğun babasile mühim bir hayvancıklar uçuyor. Uçuyor .. Uçu
münakaşaya girmiştim. Efkarı umu- yor ... » 

r 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

Memlekette yapılmakta olan kadın çoraplarından bir 
çoğunun hazan bir gÜn bile dayanmayacak kadar çü
rük oluşu 6 ay evvel umumi bir şikayet uyandırmıştı. 
Bunun üzerine de meselenin derhal tetkik edilmesine 

başlanmıştı. Şimdi öğreniyoruz ki altı ay evvel yapılma
sına başlanmış olan bu tetkikat bitmek üzeredir. Neticesi 
yakında anlaşılacak ve o zaman çürük çorap yapıl
masının önüne geçilecektir. 

önünün sureti mahsusada davet edile· 
cekleri aldığımız malUmat cümlesin • 
dendir. Bu Haberi, memleketimizd• 
harp gemisi yapma devrinin başlangı• 
cı olmak itibarile, sevinçle kaydediyo .. 
ruz. 

" Logaritma ,, sözü 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

lira hediye edilecektir. Bu hediye 
şimdiden İş bankasına tevdi edilmiş 
tir. Cevaplar Nisan altı akşamına ka.. 
dar verilmiş olmalıdır. 

Genel Sekreter adına 
H. R. Tankut 

Müsabakaya iştirak edenler 

Ankara, 4 (A.A.) - Türk dil KU1'u• 
mu Genel Sekreterliğinden: 

Ceyb ve Teceyb müsabakasına müd 
deti içinde memleketin her tarafından 
41 telgraf ve t 65 mektupla ;ştirak edil 
miştir. İştirak edenler, meslek bakımın 
dan 3 saylav, 6 profesör, 8 sübay, 3 e
mekli sübay, 24 öğretmen, 37 memur, 
15 mühendis, 6 hekim, 2 avukat, 1 kim 
yager, 2 muharrir, 3 gazeteci, 28 ta
lebe, 3 tüccar, 3 sanatkar, 6 esnaf ve 
işçidir. 
46 kişi de yalnız adres vermiş, mesle 

lebilmek ve hayatta rol oynayabilmek 
için mutlaka demirden kuvvet alır, o
nun sayesind canlanır, kıdrosunu o
nun kuvvetiyle vücude getirir. Kara
bük müessesesi canlandığı Yakit ve 
tam ku~etiyle çalışmaya kışladığı za
man, Türkiye demir ihtiyacınm hiç ol
mazsa büyük bir kısmını kendi kendi
ne yapabi]ir bir memleket olacaktır. 
Bu, ona kendi demirine hakimivet ve
receği gibi, Türkiyenin mübad~le iktı
sadiya~ına da büyük bir genişlik geti
recektır: Yapılan hesaplara göre, bu sa 
nayi, senede on sekiz milyon Eralık bir 
döviz tasarruiu temin ediyor. Yalnız 
bu rakam, eserin bi.iyüklüğl.inü göster
me.ite kafidir. 

(Devamı 5 inci sayfada) j ğini bildirmemiştir. l. _________________ ....;;.. ________ _.. ______________ ~--------------------------------~.- H.ReşitTankut 
iSTER IS TER iN ANMA 1 İNAN 



4 Nisan 

lzmir fuarı 
I çin hazırlıklar 

1 h b • • g Cim Londos Dinarlı ile s anya ar nın uncu ayı karşı'.aşacak, büyük bir 

H 
- çiçek geçit resmi yapı:acak 

U•• ku.A met kuvvet·lerı• bu•• yu•• k Ankara 2 {Hususi) - 9~7 lzmir 
enternasyonal fuarı hakkında beledi -
ye reisi Dr. Behçet Uzun Ankara.dan 

bı·r taarruz hazırlıyorlar aldığı direktiflerin tatbikına başlan -mıştır. Fuar komitesi hemen her gün 
toplantılar yaparak kararlar almakta -
dır. Eylul ayı içinde, lzmirde fuarın 

F ranconun idaresindeki ger/erde 
lt tnd.ra., 3 (Hususi) - İspanya dahi
h"k• rbının dokuzuncu ayı başlarken, 

isyanlar. başladı devam ettiği müddetçe mamleketin 
dört tarafından ve ecnebi memleket · 

konun ~ahsma karşı değildir. İsyanlar, 

due umet kuvvetlerinin bütün cepheler 
ye . b be nı ir taarruz hazırladıkları ha· 
~ verilınektedir. 

ren ok~~ ay zarfında tam bir staj gö· 
~ h~ıhs ve efrada iltihak etmek üze. 
ı~ Ukfunet, ecnebi memlekeUerde ~u 
l>a an Ve askeri çağında olan bütün Is
tır n~ tebaalarını silah altına çağırmış 
d · Unların İspanyaya muvasaletin · 
eıı sonra büyük taarruz başi:yacaktır. 

Harp vaziyeti 
ıe:handiano mıntakasında asi kuvvet 
fik t~zyiki devam etmektedir. Bu taz 

16 t bılhassa Aramayona'da kendini 
s ermektedir. 

·\'e~r~ ınıntakasında hükumet kuv--=::n mukabil taarruzu, muvaffa-

Orta A vrupada 
Siyasi kaynaşma 

kıyetle neticelenmiştir. Büt!in bu mın· 
takaya Cumhuriyetçiler hakimdir. 

Asiler 3 kasaba işıal ettiler 
Avila, 3 Havas Ajansının muhabiri 

bildiriyor: Madrit cephesindeki Franko 
kuvvetleri Cogolludo'nun sağından, he 
nüz karla örtülü olan 1,500 metre yi.ik 
sekliğindeki dağlardan ilerileyerek altı 
aydan beri hükıimetçilerb elınde bu
lunan üç kasabayı işgal etmişlerdir. 

Asiler arasında isyanlar 
Hendaye, 3 (A.A.) - İspanyadan ye 

ni gelen Falanjist ricalinden bir zat, 
Havas Ajansının muhabirine, İspanya 
nın asilerin elinde olan kısmının muh· 
telif noktalarında. isyan hareketleri gö 
rülmekte olduğunu beyan ve şunları 
ilave etmiştir: 

Fakat bu hareketler, Gent>ral Fran· 

~ !erden gelecek halkı yalnız Kültür -
hakları olmadığı halde zabit tayin edi· 
len asil ailelere mensup bazı kimseler parkta değil; ~ehrin her yerinde eğ -
pakkında gösterilen bu te\·eccühe karşı lendirmek i~in ter.ti~at ~lınmıştır. 
zabit ve küçük zabitler tarafından ya· Fuar gazınosu ıçın Vıyanadan bey· 
pılan bir; protesto mahiyetir,dedir .• nelmilel şöhreti haiz bir orkestra ta· 

Valancia, 3 Hava ve deniz nezareti· kımı, Kültürpark tiyatrosu için İstan· 
nin tebliği : bul Şehir opereti, Yunanistandan bir 
Şimal cephesinde hükumet tayyare- tiyatro, Fransadan da bir revü heyeti 

1eri Espana ismindeki asi kruvazörünü getirilecektir. Eylul ayının ikinci haf
torpillemişlerdir. Yaralanan kruvazör yasında, on bin yavrunun iştirakile 
firar etmiştir. büyük bir çiçek resmi geçidi yapıla • 

Faslı tefler ispanyada caktır. Gene eylul ayı içinde, Sofya ve 
Lizbon 3 (A.A .) - Sevilladan öğ- Belgrad temaslarından sonra Türk ve 

renildiğine göre, Jspanyol Fas Veziri Yunan milli takımlarının lzmirde kar
yanında Faslı seflerden Abdülkadir i· şıla~~.1alarına teşebbüs edilmiştir. Fut· 
le bin Hacı ve 

0

600 Faslı olduğu halde bol federasyonile fuar komitesi ara -
dün Sevillaya gelmi,tir. aında bu hususta muhaberata baflan· 

mıştır. 

H a Z 1
• n . b ,. r o" I u .. m Ku·· çu·· k Antant Geçen sene bir türlü yapılamıyan 

Cim Londos · Dinarlı Mehmet kar'ı -

--"'!'---------- Fransa laşmasının lzmirde yapılması takarrür 
B. F e!hi yaman . dün ve etmiştir. Cim Londos, ecnebi bir ha -

A keı-.. ;n idaresi altında lzmirde karşıla~· 
' vusturya iki taraflı 'akşam hastahanede öldü Belgratta Fransa iç:n J'G't ğı esas itibarile kabul etmiştir. An· 

itilaflar akdedecek Ankara, 3 (A.A.) - Evvelki gün bir fena bir gün... cak mali cihet görü~ülmektedir. Ma· 
,.. kaza .neticesinde . başından vurulmuş car Frenç Var~Q ve Çek Isparta takım· 

·.a c-rag, 3 (A.A.) - Başvekil Hodza, Paris. 3 - Gazeteler küçük antan· --Y 

Cl.\r\ı.sturyaya yaptıg·ı seyahatten a\•det olan Yaman şirketi müessisi Bay Fethi B l d 1 d !arının 1zmirde İstanbul ve lzmir ta • 
·~ Yaman bu ak§am ,Ankara Nümune has tın e gra top antısı sonun a ııeşret· 
' ·- ıştir. Başvekil, Reisicumhur tara • tig· i teblig· i tahlil etmektedir. kımlari1e karşılaşmaları için muhabe-
ou.ndan kabul edilmiş ve kendisine se- tahanesinde ölmüştür. reye geçilmiştir. 
"ah Fethi Yaman İq Bankastnın kurulu Petit Parisien bu hususda diyor ki: 
# ati hakkında bir rapor vermiştir. " Türkiye şampiyonu olan lzmirin 

Viyana, 3 (A.A.) _ İyi haber alan şunda bu milli müesseseye intisap et- Bu tebliğ m ükemmeldir. Küçük maruf ecnebi tenis ekibi, lstanbulun 
l'nahf ll hn miş zeki, kibar ve çok dürüst bir genç antantın dağılması hakkında Alman· 
L .... e ere göre Başvekil Schuc igg, ı· B nk d d y maruf tenisçilerile takviye edilecek ve ctU"uk . 1 .1 R ı. a a an ayrıl ıktan sonra aman yada ve diğer yerlerde çıkan şayialar 
'- ır ıtilaf devlet erı e oma proto- · k ı· · k · h t d Balkanlar arası bir tenis turnuvası ter· 
~Olları · d d ı tı d şır e ını .u. nnuş .ve tıcaret. aya ın a karşısında, fikir beraberliğinin bu de· 
rı. . nı ınıza e en eve e!" arasın a d f 1 t bb k tı bl tip edilecektir. Mısırın maruf tenisçi-
~ taraflı itilaflar akdini derpiş eyle- a aa ' mu eşe ıs ıyme 1 r unsur rece kuvvetli bir surette yeniden teyid l 
lnekt d olarak tanınmıştır. 1 1.. l 'd ' K·· ··Jc leri de zmir tenisçilerile beynelmilel 

e ir 1926 d b . Ank h ' 1. . o 'e'nması uzum u ı ı. uçu antantı h' .. bak l k 
Bu itilaflar, geçende aktedUen !tal· an erı ara şe ır mec ısı aza- ı.: 1 d .. d 1 . F .1 T·· ma ıyette musa a ar yapaca tır. 

~a. - Yugoslavya paktı ile birlikte her lığına ve 1930 danberi de ticaret oda· t~ıv e en uç _ev etı~ ransa ı ::' ur Türkiye • Finlandiya güreş milli ekip· 
Utı sı ikinci reislıg··ine seçilen Fethi Yama kıye ve Yunanıstan ıle olan munase· 1 . . d k 1 l kl 'f d'l 

grup arasında bir köp;-ü vazifesini . 7 - .. .. . b 1 . d h. b. d - ... kl'k k erının e arfı aşma arı te ı e ı -&ar nın bu hazın olumu her tarafta denn et erın en ıç ır egışı .ı yo tur. · · F. k . . b" .. • 
eceklerdir. . .. O . d' k" mıştır. uar omıtesı, utun angaJ -

bır teessur uyandırmıştır. euvre gazetesı ıyor ı: 1 IA 'h l . . k ff'"l 
'•·ı r s . A 1 k d·· .. k I"' man arın ma ı cı et erını te e u et • 
''il letler Cemi eti binasını ... . . amımı 0 ara uşunm.e azım mektedir. 

,, y Millı mücadeleye 1 gelırse şurasını kabul etmek ıcap eder t . karartma tecrübesi k' B 1 dd b .. .. Bu yıl zmır enternasyonal fuarını 
" Jflt/rak edenlerin ı e g~~ a ugun yaşanan gun, 20 a·ustos ünü Basvekilimiz ismet 

' ·Cenevre, 3 (A.A.) - Gecen gece lla Y lfransa ıçın ve Fransanın merkezi Av· l ... ~ kg b" :. k'll 
. va """d f • . M·1ı l ~ C . t' 1 "'ekaüdigelerı· d B Ik 1 dak. "f . . nonu açaca ve utun ve ı er açım t. i ... ,u a aası ıçın, ı et er emıye ı 1 ı ı rupa a vo a an ar ı nu uzu ıçın . . d b l • d d-.

1 "'nas k t "b · 1 . A b' .. l merasımın e u unmaga. avet e ı e· ,.._ ını c arartma• ecru esı yapı mış Ankara, 3 (Hususi) _ Mmi Mü- çok cıddı ve fena ır gun o muştur, . . . . _ 
'"'!f, Tecru""be neticesı'nde Milletler sara- k. cektır. Başvekılımız fuarın açılış me 
}'ını dafaa Ve aleti Milli Mücadeleye iş- bel 
lr n muazzam binasından dışarı hiç tirak edip te eski Tekaüt kanununa Gayri mübadillerin r~si~inde bulu.naca~larını ediye rei· 
lf ışık sızmadığı anlaşılmıştır. göre t~kaüde sevkedilmiş olanların istekleri tetkik ediliyor sımıze vadetmışlerdır. 

Ç h bir listesinj yaptırmıştır. Vekalet bu 27 b. k k k k t ocuk hasta ane listeye dahil olanlar yeni tekaüt ka- Ankara, 3 (Hususi) - Maliye Ve· in aça ça ma aşı 
baş doktorluğu nunu hükümlerine göre tekaüt ma- ı kaleti gayrimübadiller cemiyetinin mu yakalandı 

ıtşı bağlanmasını temin edecektir. Bu rahhası tarafından gayrimübadiller na Elazizden yazıldıg-ına göre Rüstem 
t .t\nkara, 3 (Hususi) - 3,isli ço .. cu·k· mına Veka·letten temennı' o·unan · t k 
Q • yoldaki hazırlıklara devam edilmek- • ıs e ~tahanesi baş doktor ve operatorlu· tedir. : ler etrafında tetkikler yapılmaktadır. paşa mahallesinde Çırmık kazasının 
ttı · e Ankaradan Ömer Vasfi tayin edil 1 Vekalet birikmiş vergilerin alınması Tepe mahallesinden Ali oğlu Abdül -

!§tir. Eski l ngi l iz işi le de me~gul olmaktadtr. kerim ile kardeşi Abdülcelilin üzerin -

ıalıe kömu··r"ı·nu··n de '17 bin kaçak çakmak ta~ı bulun • 
fj Kralı yakında :. aliye Vekaleti muş, haklarında kanuni muameleye 

Sayfa 3 

e Küçük ı t.lii/ın 
son toplantısı 

• Siyaset ve iktısat 
• Bir çöp ve bir 

m ertek h ik ay esi 
Yazan: Selim Ragıp 

K üçük İtilaf devletlerinin son top· 

lantısı, bu teşekkül hakkında 
işae olunan sarsıntı haberlerini filen 
tekzip edecek bir şekil ve surette hi· 
tam buldu. Bu suretle anlaşıldı ki, umu 
mi siyasi vaziyet hakkındaki telakkile· 
r inde, birliği teşkil eder üç devletin Ü· 

çü de müttehittirler. Zaman zaman, 
bunların arasında bazı hususi menfaat 
tezelzülleri olmadı değil. Fakat geçmiş 
ten ders alan bu devletler, tabir caizse, 
şerrin ehvenini ihtiyar etmek suretile, 
mevcut tesanüde halel getirmediler. O 
suretle ki umumi telakkilerinde Küçük 
İtilaf dün ne ise, bugün de odur. Habs
burglarm Avusturyaya dönmesine mu
arız olduğu kadar Macar tadilatçılığı· 
nın da aleyhtarıdır ve müşterek men· 
faat namına, her zaman müttehit bir 
cephe arzetmek suretiyle Orta Avrupa· 
da bozulmak tehlikesi gösteren nizamı 
muhafaza etmek imkanını temin eyle· 
miştir. Küçük İtilaf devletlerinin ve o
nunla müvazi bir hareket seyri takip 
eyley~n Balkan Antantının vaziyetleri, 
bize, cittihattan kuvvet doğar• mese
linin tecrübe görmüş isabetini bir de
fa daha isbat etmiş oluyor. 

* Siyasetini iktısadiyatile teyit etme--
ye muvaffak olamıyan devletlerin ha-

&l~•set ve kim dünyanın 65 

1 

li yamandır. Nite 

lkllaat mil~·onluk en di-
------- namik milletlerin 

den biri olan Almanların hamlelerine, 
icap eden hızı verememelerj, bundan
dır. Maamafih onların yoksulluk içinde 
kıvranmaları, ilim ve fenne büyük ka
zançlar temin ediyor. Mesela dört se· 
nelik plan mucibince seferber haline 
gelen Alman fen dünyası yepyeni bir 
mU\-affakıyet daha kaydediyor. Bu, adi 
söğüt ağacından kumaş yapmak, katır 
tırnağından keten ve kenevir meyda· 
na getirmek gibJ harikalardır. Maama
fih ilk madde sıkıntısı, bu nevi geçici 
tedbirlerle atlatılamıyor ve bu iki un· 
sur, siyaset ve iktısaf biribirini tamam 
lamayınca, milli hayat maalesef felce 
uğruyor . 

* Bir sabah gazetesi, İspanya hadise 
leri karşısında bu sütunun aciz muhar

Bir çöp ve 

bir mertek 
hlkAr••• 

ririle yazı arkada 
şunız MuhittinBir 
genin, mesela dün 
kü yazılarımız· 
dan dolayı, fikir 

farklarımızı tebarüz ettirmeye çalışı

yor. Ayni gazeten.in bir gün evvelki 
bazı neşriyatına yapmış olduğum te
mastır ki onun bu alakasını davet et
miş. Bana, başkasının gözündeki çöpü 
göreceğine, kendi gözündeki merteğe 

hfat;yel fialı Müsteşarlığı başlanılmıştır. 
~~~~l~(H~u~~Bu~e~~a~ ~~n~or~UŞ A~a~3~wu~)-HalenB~in ~,l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
,:'Ui komür ocaklan, La.\.'e komu .. ru·P· t .l!.!l de bulunan Maliye Vekili Fuat Ağralı fSa· ahtan Sabaha ı "\il> Tours, 3 (A.A,) - Halihazırda Mrs. ... 
hfL ıtna liyetini 413, tuvonant kumuru· siyasi müsteşar Faikle bugün telefonla 

(Devamı 5 inci sayfada) 

~"'ll 1 Simpson ve Mrs. Rogers ile Dande şa-
..._, tnaliyetini 360 kuruşa temin ey e· d b bir görüljme yapmıştır. Haber aldığıma 
.. q~ tosun a ulanan Mr. Ro.~ers, evlenmek 
L. ., Ve böylece, geçen yıl istihsal etti- göre bu görüşme sonunda Maliye Ve· "' 2so t!.( u üzere Vindsor Dükünün yakında Fran • l ı _ bin ton lave 'kömür için 1 on~ 1 • kaleti müsteşarlıgma teftiş heyeti reisi 
&4fa saya gideceği ve Mrs. Simpson ile Sa· k 
hı tnaliyet masrafı yapılmıştır. Buna Cezminin inhası ararlaşmrştır. 
1:.Uka'bn elde edilmiş olan 'kar 180 b·n int · Sanüs şatosunda ikamet edeceği 
'Q'ad hakkındaki haberleri katiyetie tekzip 
l~· ır. Geçenlerde Büyük Millet Mec etmiştir. 
ll lllde, bazı ecnebi kömür şirket! er·inin 
d~~ası mevzuu bahsolduğu bir s!fa· 
~d' lave kömürünün 6 - 7 liraya m~l 
§ll 0d,ği hakkında vuku bulan beyamıt , 
dır Sar~hat karşısında bir nebze fcı rk : ı· 
da· Lave kömürü tonunun bu m m taka 
~ 13 llıaliyet fiyatı 6 • 7 lira değil, tam 

kuı uştur. 

Köy birlikleri 
t.-.&~~ara, 3 (Hu~usi) - Dahiliye Ve
'1ak~tınde köy birlikleri te~kili etrafın 
~üt~. Ça lışmalara devam ed · lmektedir. 
ile u~ vilayetler hudutlan dahilinde 
d~~ı~d.ar köy birlıği kurulmasını iste· 
bna~rını birer liste halinde Vekalete 
Ça t ırrn:ktedirler. Bu listeler Bakanlık 
birli~lkı~ edildikten sonra kurulacak 

lerın sayısı tesbit olunacaktır. 

Ankara stadının eşi 
Belgradda yapı ~acak 

B. Musolini Ankara 4 (Telefonla) - Yugos· 
Bir saat uçtu lcıvya Başvekili Bay Stoyadinoviç An· 
Roma, 3 (A.A.) - Musolini. dün ken karayı ziyareti esnasında Ankara stad· 

di bombardıman tayyaresile bir talim yom ve ipodromunu görerek beğen • 
uçuşu yapmıştır. Duçe. Littorio tayya· miş, ve her cihetten güzel bir eser ol· 
re meydanından saat ı 4,30 da hareket duğunu takdir etmişti. Ahiren Bel • 
etmiş ve 15,30 da tekrar meydana in- grad Krallık Sarayı Mareşali Bay Ço • 
miştir. makantiç Belgrad ~lçiliğimize müra • 

d l caat ederek yeni yapılacak Belgrad 
M~.. en ame esi birliği için stadyomu için aynı esasların kabul ve 

Ankara, 3 (Hususi) - Kömür hav· tatbik edilmesi düşünüldüğünü beyan 
zası madencileri tarafından kullandık· 
1 1 · • ·· t' . .. d ederek Ankara stadının plan ve kro • 
arı ame enın umumı ucre ı:ıın yuz e . . . . . A 

birine müsavi mikdarda amele birliği- kısı~ın m~lıyet. v~ mımarı h~~km~a 
ne verilmekte olan paranın ı 937 yılı malumat ıstemıştır. Buna muteallık 
için yüzde ı buçuğa çıkarılması Vekil- malumat Ankara belediyesince Bel • 
ler Heyetince kararlaştırılmıştır. grad elçiliğimize bildirilmi~tir. 

Dünya buğday stoku tükenmiştir. 
Yeni ve eski dünya ambarları boşalmıştır. 
Eldeki zahire haziran ve ağustos aylarına kadar b itecektir. 
Bunu haber veren Avı upa gazeteleri diyorlar ki son yıllarda buğday 

rekoltesi azalmıştır. Bu hal mukaddes kitapların tarihe geçen kıtlık ef
sanelerini tazelemiştir. Kıtlık yedi yıl sürecektir. 

Demek ki eski dünyanın zahire ambarı sayılan Mezopotamya nasıl çöl 
haline geldiyse, yeni dünyanın buğday hazinesi olan Kanada ovaları da 
kısırlaşmağa başlamış. Nitekim beş on yıl evvel bütün Avrupayı doyu· 
ran Ukranya buğdayları da bugün Rusyayı doyurmaktan acız kalmıştır. 

Son sistem rnotörlü ziraat teşkilatına rağmen kıtlığa düşen Amerika 
ve tükenmez bereket i ile b ire bin veren Rusya, dünya ekon.:>misindeki 
yerlerin i kaybediyorlar. Avrupa zaten hiç bir zaman ekici olmamıştır. Ne 
Rumen topraklan, ne Macar ovala rı cihan piyasasında rol alacak kadar 
ver imli değillerdir. Onun için büyük piyasaların bu akıbeti dünyayi bir 
kısırlık ve kıtlık tehlikesi karşısında bırakıyor. 

Tehlikeyi işaret eden Avrupa gazete leri incilin kaydettiği bi.ıyük kıt· 
lıktan da bahsediyorlar. '.fabiatin en hakim ve en vahşi kuvvetlerine bük 
meden medeniyet ne gariptir ki bugün incilden ahkam çıkarıyor. 

Hakikatte bir kısırlık ve kıtlık var. 
Fakat tabiatte değil, medeni jnsanların muhakeme ve idrakinde! .. 
Buram buram tüten silah fabrikaları dünyayı dumana boğdukça top· 

rağı hangi eller işleyecek ? :Sürhan Cehit 



Mecidiye köyünün bir köşesi 
Belediye Mecidiye köyünün imarı da bulunan belediyeye ait ahşap oük

:için esaslı ve programlı bir çalışma kan ve depoyu da yılctırmaktadır. Be· 
yapmaktadır. Şehrin hem en yakın lediyenin Kuşlukta yaptırmakta oldu· 
sayfiyesi, hem de büyük bir mahallesi ğu büyük garaj ve belediye vesaiti 
olan Mecidiye köyünün çehresi geçen hangarı istimlak edilmiş, buraya cad
senekine nisbetle bu sene biraz daha deden büyük, asfalt bir yol yapılmış· 
değişmiş olacaktır. Belediye bu husus· tır. Yakında köyün ışıksız sokaklarına 
ta icap eden masrafı yapmaktadır. Kö elektrik koydurulacaktır. Köyde bir 
yün kanalizasyonu ·olmadığı için ba- çok yeni inşaat yaptırılmaktadır. Köy· 
zı mecralar köy içinde açıkta akmakta de bir de halk partisi binası yaptınla
jdi. Bunlar sahipleri tarafından ka· caktır. Binanın yapılacağı yer tesbit 
pattırılmaktadır. edilmiştir. Likör fabrikasının yanına 

Belediye, köy yolunu kapayan ve da bu yıl gayet büyük ve modern bir 
köy yolu ile Ermeni mezarlığı arasın· gazino yapılacaktır. 

------~---------· ... ----------~~--~ Bir tramvay 
hadisesi 

Bağlarbaşından Kadıköye 
geJen arabanın freni 

tutmamış 

Bir banka 
memurları 

iş bürosuna başvurdu1ar 

Memurlarına öğleyin yemek tatili 
vermediği beyanile bir ecnebi banka 
memurları iş bürosuna müracaat et· 

Evvelki gün Bağlarbaşından Kadı· mişlerdir. Büro bu memurları haklı 
köye gelen tramvay arabası, lbrahim bulmuş ve bankaya tebliğat yapmış
ağa ile Kadıköy arasında mühim bir tır . Bu suretle, bu memurlar hem ban· 
kaza savuşturmuştur. Vak'a şöyle ol- .ita dahilinde öğle yemeğini yemeğe 
muştur: b t l ki h d b. 

Bağlarbaşından 20 - 25 kadar tnle-b m ec kur uttu mıyakca ard, en1 e ır 
uçu saa yeme pay osu yapacak

be ile hareket eden bu ~ğlar~şı ~- Ka· lardır. 
dıköy arabası saat takrıben dordu on ___ ---- .... ·- . ---- _ 
geçe lbrahim ağa yokuşuna gelmiş ve idare edemediği freni, bu yolcu sıkış· 
yavaş bir seyir ile Yeldeğirmeni yoku- tırmağa ve arabayı tesbit ederek co· 
'unu katetmeye başlamış. Bir ara mev- cukların korkusunu teskine muvaffak 
kif yapmak icap etmiş, fakat fren her olmuş. 
nasılsa tutmamış, bunun üzerine heye· Hadiseyi kaydediyor ve ademi te
cana düşen vatman arabadan atlamı~, kerrürünü temin edecek tedbirlerin a· 
çocuklar ziyadesile korkmuşlar. Bere· lınacağına emin bulunmakla beraber 
ket versin ihtiyar bir yolcu frene asıl-, Direktör Necmettin Sahirin hususi a· 
mış, heyecanından belki de vatmanın lakasını çekmek istiyoruz. 

Dün Sipahi Ocağında bir veda 
koşusu yapıldı 

Yarın sabah Avrupa turnesine çı· J dilmiştir. Binicilerimiz manga atlama· 
kacak olan binicilik ekipimiz. dün Si· lda, koşuda çok muvaffak olmuşlar
pahi Ocağı sahasında son veda tecrü- dır. 

SON POSTA 

Çocuk bahçeleri ile çocuk kampla· 
rının nasıl çalışacağını, nerelerde açı· 
lacağını ne gibi vasıtalarla faaliyette 
bulunacağını tayin ve tesbit için Ma· 
arif Müdüriyetinde ilk tedrisat müfet
tişlerinden Şevki, Muvaffak, Recep, 
Robert Kolej jimnastik muallimi ve 
çocuk bahçeleri mütehassııı İlhamiden 
müteşekkil bir büro dünden itibaren 
faaliyete geçmiştir. 

Büro kamp yerlerini ve bahçe ya· 
pılacak mıntakaları birer birer gezerek 
bu hususta icap eden talimatı hazırla· 
maktadır. 

Bu sene çocuk bahçeleri ilk o • 
kullar kapanır kapanmaz açılacak ve 
ders yılı başına kadar devam edecek· 
tir. Şimdilik şehrin muhtelif mıntaka· 
larında 1 G çocuk bahçesi açılması 
kat'i olarak kararlaşmıştır. Bunlar bil
hassa amele ve işçi ailelerinin sakin 
olduğu muhitlerde açılacaktır. 

Şimdilik Floryada ve Kızıltoprak· 
ta birer kamp açılması kararlaşmıştır. 

Müteferrik : 
Mimar Sinan ihtifalinin programı 

yapıldı 

Dün Halkevinde Müzeler, Ma· 
arif, Güzel San'atlar, Belediye mürah
hasları toplanara'k Mimar Sinan ihtifa
linin programını görüşmüşlerdir. 

Yapılan programa nazaran 9 nisan 
cuma günü Mühendis Mektebi. Güzel 
San'atlar mimari şubesi talebeleri, Mi· 
mar1ar, Halkevi ve Parti azaları Sina
nın mezarı başında toplanacaklar ve 
orada Halkevi, Mühendis mektebi, 
Müzeler namına birer nutuk söyliye· 
ceklerdir. 

Merasimin bu sene, her senekinden 
daha parlak olması için bütün tedbir
ler alınmıştır. 

Kültür işleri: 
Mekteplileri himaye teıekkülleri 

birleıtirili yor 
Mektep çocuklarına yardım jçin 

muhtelif teşekküllerin yaptıkları me· 
sainin birleştirilmesine çalışılırken bir 
nokta nazarı dikkati celbctmiş bulun· 
maktadır. Ekalliyetlere ait bazı dini 
müesseselerde, kilise, Sinagon ve mii· 
masili yerlerde bu maksatla para top· 
lanmakta, cemaat te bilhassa okuyan 
çocuklara yardım olduğu için istenilen 
meblağı seve seve vermektedir. Fakat 
alakadarlar bu paraların münferit ve 
mahdut yardımlara inhisar ettirildiği· 
ni görmüşler, bu cihetin de tetkikini 
kararlaştırmışlardır. 

Maarif Müdür Muavini 
Ankaraya gidiyor 

Kültür Bakanlığı öğretmenlerin 
terfi listelerini tetkik ederken bazı hu· 
suslarda izahat almak için Diıektör 
muavinlerinden birinin Ankaraya gön 

J 

derilmesini istemiş ve Maarif Müdür 
muavini Neş'etin gönderilmesi karar· 
]aşmıştır. 
-- • .:u.•• •••• 1 •••••• • •• ·=---·~-----

0L0 M 
İıtanbuJ Oniverıiteai Hukuk FaküJteai bi

rinci aıntf talebeJerinden Talha AJ.ınba -
tak iJe Şiı!i Terakki liıeıi ıon ınnıfından 

eıki Ankara ıehremini Bay A8afın dayısı 

t 

Nisan 4 

Dün Türkkuşu lstanbul şubesi u· bunu müteakıp hoparlörün önüne ge~ 
çuşlarına başlamış ve bu münasebetle çen Türkkuşu Reisi Nuri halka v• 
Üniversite meydanında büyük mera· gençliğe hitaben bir söylev verere1' 
sim yapılmıştır. Merasimde Hava Ku- Türkkuşunun faaliyetini anlatmıştır. ; 
rumu Parti, Vilayet erkanı, Türkku· Başkan Nuri planör hakkında da 
şu talebeleri, büyük bir halk kitlesi izahat vermiş, bunu müteakıp planör .. 
hazır bulunmuştur. ]erle sıçramalar yapılmıştır. 

Uçuş sahası tellerle tefrik edilmiş, Merasime Cumhuriyet marşile sa" 
bayraklarla süslenmiş. sahanın intiza· at 16 da son verilmiştir. Bu merasim 
mı atlı polis tarafından temin edilmiş· esnasında ;1 lü bir filo merasim sahasi 
tir. Merasime tam saat 15 de bando· üzerinde ve şehir afakında uçuşlat 
nun çaldığı istiklal marşile başlanmış yapmıştır. 

~--~~----------.-·------------~--~ 
Poliste: ı 

Sahte lord İstanbuldaymq 
Kendisine Lord süsü veren bir ln

gilizin karısile beraber bir müddet şeh· 

rimizin iki maruf otelinde oturduktan 

sonra çarşıda bir antikacıyı ;)()() lngiliz 

liralık mal dolandırarak bir vapurla 

kaçtıkları yazılmıştı. 

Zabıta yaptığı tahkikatta bu otel· 

]erde oturan ve söylenilen vapurla gi

den çiftin hakiki lord ile refikası ol· 

duğunu tesbit etmi~tir. 

Zabıtanın kanaatine göre dolandı

rıcılığın lordu tanıyan ve onun kartını 

ele geçiren bir başka çift tarafından 

yapıldığı merkezindedir. Zabtta tahki

katmı genişletmektedir. Bu çiftin ha· 
la lstanbulda bulunduğu tahmin edil
mektedir. 

Birkın otomobil çiğnedi 

Dün saat 5 kararlarında ~oför ih

sanın idaresindeki 2029 numaralı oto· 
mobil Horhor tramvay caddesinden 

geçerken 1 O yaşında Lütfiye İsminde 
bir kıza çarparak ağır surette yarala· 
mış, yaralı Haseki hastanesine kaldı
rılmıştır. 

Deniz işleri : 
Donanmamız Marmarada 

Yavuz zırhlımızla Adatepe, Tınaz"" 
tepe, Zafer torpidolarımız Heybelia"'"' 
da önüne gelerek demirlemi~lerdir. 

Toplantılar : -------Bir tıp kurumunur. o uncu yıldönümll 
Türk Ginekologl kurumu perşembe günü 

kuruluşunun onunca yıldönümunU kuUula· 
yacaktır. Bu münasebetle Beyuğlunda Bur
sa sokağında Pigodyıı.s apaı-tımarunda Türk. 
Tıp Cemiyeti salonunda bir toplantı tertip 
edilmiştir. 

Atı1kerlik/ işleri : 
Kadıköy Askerlik şubesinden : 

Mutat olan bu seneki 937 Nisan celbinde 
a~:ı~ıda yazılan doiumlular ve sınıflar as
kere gönderile ektir. 

ı - Yaşıtları askere glttlklerl halde şlm· 
diye kadar askere glt.memlş olan 316 doğum 
ludan 330 !dahil> dolumlulnra kadar olan 
piyadeler. 

2 - 316 doğumludan 331 (dnhll) doğumlu· 
lara kadar olan muzlka, jandarma, ve güm 
rülc sınıfına ayrılmış olanlar. 

3 - 316 doğumludnn 332 <dahil> doğum
lulara kadar olan Deniz sınıfına ayrılmış bu 
lunanlar. 
Yukarıda üç madde Ue gösterllen doğum

lardan ve sınıflardan olanlar ıimdldcn ha• 
zırlanmaları ve askeri kayıtlnnnı yoklamak 
üzere 17/ 4/ 937 günune kadar şubeye gelme
leri lüzımdır. 

4ı - Toplanma günü ayrıca blldlrilecektlr. 

BugUn 

M i L L 1 SiNEMADA 
Güul !cııli Mac:ar yılclızı MARTHA EGGERTH"ın hu sene gösterilen en güzel filmi 

BLJLBR •• LLER ÖTERKEN Tuğrul AJtınbaıağın büyük babalar1 ve ı 

B •ştan b·ı~a lıir aşır, şiir va ihtışaııı f,.mi. Ayrıca: 
Selanik eırafmdan Hayret Şnkir Altınba- ı -~ 
tak. k~sa ıüren bir hastalıktan sonra vefat I Ş E Y T A N l A R D U Ş M A N 1 
etnuıhr. Cenazesi 5 nisan pazartesi günü KEN MA YNEH tarnfınrtarı bOyOk ve heyec ın sergOzeşt tilnıi 

saat 11 de Galatasaraydaki 285 No. lu 1 Fennin son ıcadı c A N L 1 F i L M 
~ulUJ apartımanından kaJdırılacak : ır. 1 ~--~:.·~ı_1~u~gn~._d __ eı_1 ___ i_ti.=b=r=\!=1-·_,,,~==i==r =h=-='l=t=-t d . hı teııdit edil ıı.~tir_. ~~~--•=-==ırı~ 
~----........................... ... 

Haf tanın, mevsimin, sene. i ı deği..ı! .•• 
Dünya sine macıhğının 

ROMEO 
Sı .e maia ı ına~ı .1 değiı! •. 
40 sene e ~ a. tığı en güzel!.. En nefis ve şahane 

v~ J U 1. 1 ET 
heleri yapmışlardır. Gittikleri yabancı Yarın hareket edecek olan ekipin l 
diyarlarda Türk biniciliğinin yüzünü şefi Süvari Müfettişi General Şemset
fter vakit ağartan gençlerin tecrübeleri· tindir. Ekibin Başkanı da Binicilik 
ni görmek üzere sahaya binlerce se· Mektebi Müdürü Yarbay Saimdir. Gi· 
yirci ge]mi~tir. den diğer sübaylar: Cevat, Saim, Ce· 

SH AKhSPEAH'ın şaheseri • Suvenl<'r·n, Sevılenlerin, ıtşkı tunıvnnlıır.n film . Ba, roLer le: 

NORMA SHf ARER • LESLiE HOWARD • JOHN EıARRYMORE. 
izdihama mani olmak: halkınıızm lııı mısııs;z fılmı rahHtç·ı görehı~•nesiııi lemin etmelc ıçin 

ls1u nbll!uıı Pıt hOyOk 2 si ıı eınııı.ınlla 

Tecrübelere saat 15 de b~lanmış vat Gürkan, Eyüptür. Bundan başka 
ve büyük bir heyecan içinde takip e- on dört er vardır. 

i p E K ve M E L E K .siı.e Palarında biıden gösterdi· or. 
Rugn ·ı s ııns:·ır saat 1.4:l • .ı. Hl • ti,:w · Sııvare sırnt 9 da Metro Golctvy ı ı . M :ı \"er s , ı ı. ı lnıt 

~-•ı••••••••••••.. l3ugnn snn t 1 ı de tenziU\llı nutine 



4 Nisan SO N Sayfa 5 

Su riyed e isyan patlak verdi 

Bu yıl vilayetlerde mühim' Gümüşhae1köyde (Başta.rafı 1 inci sayfada) tehdit ettiler. 
di bir de Dürzülerin isyan1arile kar- Şam, ör~leri bu işe aldırmadı. fa-

Dürziler Şama karşı silahlandılar 

işler başarılacak altm madeni mi 
bulundu 

·~ılaştılar. Buna henüz silahlı bir isya~ kat, dört beş günden heri vaziyet ar· 
denilemez. Fakat, Dürzülerin Şam hu tık, kat'i surette en keskin şeklini al
kumetinc karşı aldıkları vaziyet, ga - mıştır. Suveydada müsellah nümayiş
yet keskin bir şekle girmi.ştir. ler yapılarak Şamın hakimiyeti redde· 

Mesele şudur: Devlet içinde devlet diliyor \'e bunları da Sultan Atraş ida 
oyununun güzel bir nümunesini teşkil re ediyor. Evvelki gün Şamdan, Suri-

Cümüşhacıköy (Hususi) - Kaza· eden bu memlekette hükümdar Fran- ye \'e Fransız ekabirinden mürekkep 
mızın şimalinde ve altı kilometre me- sadır. Lübnanda, La.zkiyede. Suriyede, bir heyet isyan edenlerle konuşmak ve 
safcde bulunan Darçınlı kışla mınta- Cebelde hükümdar olan ev\•ela Fran.:.a kabilse anlaşmak için Suveydaya git -
kası dahilinde toprakla karışık zerrat dır. Ondan sonra, Suriye c::ımiası için- miştir. Su,·eydada bunların geldiklerini 
halinde altın bulunduğu müjdeli bir de gfıya bütün bu memleketler bırleş- gören bir kısım, ikinci derecedeki Dür 
haber olarak ağızlarda dolaşmaktadır. mişlerdir. Fakat, Yüksek Komiser Be zü unsuru Suriyeye sadakat nümayiş· 
Mesdc şundan ibarettir: rutta oturur; Şamda ~nun b r mura~ leri yapmışlar, bunlara mukabil de öte 

Kışla koyunları için «hayat-yatak» hası bulunur. Bunun ıçın, fiılen Surı kiler musellah büyü)t bir kafıle halın-

t k kmag~a ba~lıyan ı ye Lttbnana değil, Lübnan Suriyeye ha de Suriye hakimiyetine karşı muhale-
ır el'\ en son çı ., k' d" · b • . . . k' 1 ·ım ır. Cebele gelınce; o Surıye) e ag fetlerini göstermek üzere gürültülü bir 

toprak ıç,erısmde gayet kes ın ve tat ı ı l d F" k t h · • b' 'd b h .. · 1 d At d . k . 
1 

ı ı ır. a a , ususı ır ı aresı ır mu numayış yapmış ar ır. raş mey an-
1\lanisaaa Umumi Vila ,yet meclisi azası pan~hlı m~ddeler ~azarı dık ·atı ce P 1 tariy<?tı olması lfızımdır. Bu da pek va- da yoktur; dağa çekilerek icabında ha-

M . / k da b'tm' b ı etmış, pratık usul ıle; suda bu parlak zıh ol k t b't ed'l ·~t· F reket emri vermeg·e hazır bulunuyor. 
an;s~ (Hususi) - Vilayet meclisi mali sene sonuna . a . r ı ~ .u u - . . .1 . . ara es ı ı memı~ ır. ransa, 

~Ulnisı bu seneki toplantısında çok nacaktır. Hastanenın ıtmam ve tn!':ası cısımler topraktan ayırdedı mrş, mı- sam ile Cebel arasında mulavassıt ro· Şu halde isyan vakidir. İsyanın se-
rnuhim kararlar vermiştir. Umumi ve tesisatı için 40,000 liralık tahsisat henğe vurulmuş, hamizi kibritle dene- İünü oynamak içm bunları bırıbırine beplerine gelince, birinci derecede At 
!lleclis tanzim ettiği programla spor kabul edilmiştir. Hastanenin bütün te- mel~r yapılmış ve altın olduğu kanaa- düşürmüştür. ra~ ailesinin tarihi hakimiyetini muha 
sahası için 75,000 liralık tahsisat ka - sisatı Cumhuriyet bayramına kadar it- tine varılmıştır. Ayni zamanda Cebelin eskiden beri Caza endişesi vardır. Bu aile bundan 
b.ul etmiştir. Saha olacak yerin istim - nıam edilecek ve küşad resmi yapıla - Şehrin müteşebbis bir tüccarı bizzat haklın bir ailesi vardır kı buna Atraş vazgeçemez. Bundan dolayı arada bir 
lak .muamelesi bitmek üzeredir. Stad- caktır. Manisada ayrıca 120 yataklı bir giderek bu mıntakayı tetkik etmiş ve ailesi derler. Bu aile, Cebelin tam ma- Osmanlı de\•letine karşı da isyan etmiş 
Yom projesi mimar Viyotki Viyoli ta- doğum evi yapılmasına karar verilıni~ sathının üç kilometre murabbaı geniş- tıasile Derebeyidir. Bu ai!eı1in reisine ler ve bu isyanların tenkili müşkül ol
rafından yapılmıştır. Modem bir şe - ve bunun için .30 bin liralık tahsisat liğin<ie olduğunu tesbit ettikten sonra Sultan derler. Bugünkü reıs Sultan muştur. Nitekim Suriyede Fransızlara 
kilde inşa cdı'lece1• ·"'lan bu saha için kabul edi1m;c::tir. H El t aşt r Halbuki Fransa hem karşı yapılan isyanları da hep bunlar ·ıı.. " ""' aldığı nümuneyi Ekonomi Bakanlığı- asa.n . a r ı · .• . 1 

, • 

spor umwni merkezinin de yardımda Netice olarak vilayet varidat ve mas· ,.. .. d _ '- t hı·ı· . t 1 t • . bu aıley1 sevmedigınden, hem de Surı- idare etmişlerdi. 
b l 

' 
298 406 l 1 k t . . .. a gon ere1t. a ı mı a ep e m1,tır. . . . .. . k · İk' · d ed C 

u urunası muhtemeldir. raf bütçesi , , ira o ara evzın Bak 
1 
k b h h .. b' ~'e ile Cebeli birıbınne duşurme ıste ·mcı erec e, ebele ı;:elen Suriye 

Meclisi umumi burada yapılacak o - edilmiştir. an 1 tan u ususta .erıuz ır diğindcn Cebelin mahalli hükumetınin li \•eya Fransız memurlarının her şey 
lan kütübhane için 30,000, İzmir bey- Kültür işleri için 376,403, yol işleri cevap alınamamıştır. başına Suriyeli bir muhafız getirmiştir. den -e\'vel halkı soymaya ehemmiyet 
ıtıelnıilel fuannda Ma~ namına Be- için 264,507, müşterek masarif içm -, .. K~ç· Uk-~" ~:ek;l-h~b·e·-r,:·e·r·ı·. ,.- Fakat, bu da muvakkattir. Aktedile - vermeleri Cebel ahalisinin Sultan At-
lediye ve Ticare Odalarının müştere _ 343,753, hususi muhasebe için 141,449, • cek bir muahedeye intizaren muayyen raşa fazla bağlanmasını mucip olmuş-
ken inşa ettirecelderi daimi pavayon sıhhat işleri için 76,976, ziraat için Gümüş nacıköy icra memuru beraetdii bir müddet için tayin edilmiştir. Müd tur. Cebel bilhassa Fransızlara çok d~ 
için 3000, tahsilde bulunan fakir tale- 1t,251, baytarlık dairesi için 13,764, Gümüş Hncıköy, (Hususi> - Bir sene ev- delin nihayet bulmasına bir ay kadar mandırlar. 
be ile, talebe yurdlarma yardım ola - Atatürk h€ykeli taksiti olarak IO,QOO ~1 vek!Uet emrine alınan kazamıımı sabık bir şey \'arken Atraş ails~, muhafızın Şimdi vaziyet şu merkezdedir ki eğer 
l" k 28 ı· t hs' t k b ı d'l · D · · Jcra memuru Hdzım, Amasya ağır ceza mah-a · 00 lira ıtahsisat kabul etmiştir. ıra a ısa a u e ı mıştır. alını kemesinde beraet etmiştir. buradan kaldırılmasını ve hunun yeri- Atraşın istekleri yapılmazsa büyük bir 

130,000 liraya ihale edilmiş -0lan ve encümen azalığına Mazhar Yazar, Umarıu koo~ratifi kongresi bir Dürzünün ve hatta bir Atraşın ge- isyan çıkabilir. Suveydaya gönderilen 
birkaç senedenberi inşa edilmekte bu- Mehmed, Fahriye, Etem seçilmişler - Aydın, <HususiJ - umurlu zirat kredi ko- tirilmesini istiy.erck keyfiyeti Şam hü heyet, bu hareketin birtalum hasis ve 
lunan Memleket hastanesinin ıinşası dir. operatifi.nin J"lllık topl:ıntısı. blne yalan ko- kumetine tebliğ etti. Bu sırada, Cebe- şahsi menfaatler ~ndişesiyle yapılmak -M. · --~-- -·- -- -- · -- Akhisar, Turgudlu ve Kulada yeni- operntlI 0~.tnğının iştlrakile yapılmıştır. U- lin merkezi olan Suveydadaki vaziyeti ta olduğunu, resmen gazetelerle ilan 

. Kemalpaşrlda den on ilkmekteb binası vapılrnakta - murıu 0 gun fıdeta bir bayram günü yaşa- nin tehlikeli oldugun· u gören muhafız, etmekte \'e as~ ilerin hareketlerı· aJevhı'n d . ~ . mıştır. Toplantıya Aydın Ziraat Bankası me " 

bı•r k•JŞJ• 
0 
.. ldu•• dır. Ayrıca Manısanın Cumlıurıyet murıa.nndun Ramlt oünday riyaset ~·mış Nesib Elbekri ailesini gönuek bahane- de bulunmaktadır. Bu, hüktlınetin yu· 

Katil, kurbar:ının kardeşini 
de ağırca yaraladı 

caddesinde 50,000 Hra sarfile büyük ! koopr.n.tttin ortaklarına dağılacat;ı kA.r üze~ sile Şama geldi, o zaman Dürzüler de muşak bir siyaset takip etmiyeceğini 
bir mekteb binası yapılması için müsa- rlnde mü~~.ka~la~ olmuş ve elde ed1len ne- bunun avdet etmemesini istc.>dıler ve el gösterir ki bunun akıbeti fena olmak 
baka açılmıştır. Kültür Bakanlığı d tice iyi gorulmuştür. Yeni heyete Ha.san : 0 • !erindeki silahlarını göstererk isyan ile ihtimali çok f9zladır. 
,... . d b" k t't~ .. 1 . ros, Raci Barlas ve Bayram Alı scçllmlŞt~·r-
manısa a ır ~ız ens ı usu açı ması ı- <lir. • • · ---------

çin faaliyete geçmiştir. Kız enstitüsü ı. Kemalp&sa esnaf r~iyetJerj /(ara bük l Tak sim de bir facia 
400 talebelik olacak Ye Cumhurıyet M. Kemnlpaşadan yazılıycr - K.o.umızda • • 

Mustafa Kcmalpaşadan bildirilcliği- meydanında yapılaca'khr. esnaf cemlyetıerlnln teşekküliine ehemmi - Demır sanagıi (Başta.rafı ı inci sayfada, 
ne göre Cumhuriyet meydanında feci yet verilmektedir. B:ıkkallnr, nyak:knbıcılar \ (B t f 2 . . r d ) Jale isminde çok gene ve çok güzel bir 
h 

Edirne (Hususi) - Belediye mec - deri 1.ıeytcl~r a-ç d lr 1 1 • aş ara ı ıncı say a a k __ ,..,. . 
ir c·ınayet oımuı:ı ve atı,_n :ı_urşunlar '1' ' b" ve em ş eylcller. ma E . b- "kı--·· .. d b .. l ··ı ermeni ızı otlln.ı..ı.d.ALadır. Bu kız Iran 

'1 .,. ıa ·~ - lisi mutad devre içtimalanna başla - nifaturaCllar eemlyeU.ert teşekkül etml"tlr. serın uyu ugunu sa c oy e o Ç-
]a b. L· • ··ı .. b' L· • d - ., ~ ük - tab'asından Rüstemin nh:anlısıdır. Bir ır .1t:ışı o muş, ır «ışı e agır ıuret- mıştır. Bu toplan oda belediyenin 93 7 l\L Kemalpqada Rlaiıt.i ~u kurstan ı mek kafi değildir. Karab.. muessese- ~ 
t la K t A M K ı d 1 ·· kaç güne kadar İrana gid~kler, orada e yara nmıttır. ati yaspaşa kÖ· yılın;\ aid bütçesi müzakere edilecek - · ema paşa an yazılıyor - Comhuri- ~ri Türkivede kurulan en büyük Uni-
Yünden Trabzonlu :Mahmuttur. Ölen tir. Yeni sene bütçe yekununun veni yet Halk Partisi nahiye ocaklarında veril- versitedir.~ Esasen, her fabrik:ı, az ve· evlenecekler ve mes'ud bir yuva ku-

_, mckte olan zehirli P.'ı>.,., .. ,. konferansını halk .. .. .. . .. .. •. racaklardır. Seyahat hazırlığı yapıl -
ayni köyden fb:rahim, yaralanan da bulunan membalar, tenvirat ve tanzi - aldta ue takip etmettec:tir. 1 ya ço.k ~u.yuklukte, ken. dı cu .. rmune go. · 
1 

_ ınış, düğün malzemesinin bir kısnu da 
brahirnin ka~-~i "'- '- 11urrahmandı• . fal resimlerine yapılacak bir misli tzmir Y•llan astı.it olacJı:k r<? hır alı mektep, bır fakulte ve bır 1. b d _ 

·~ t-t.DO .. izm ·· stan ul an tedarik o.r~ l""'ic:Hr. Eşva. 
Hadise şöyle olmn~tur : zamlar s.ıyesinde 1 72 bin lirayı bula- ir vilayetinin turistik yollarının Nafia 1 Unh·ersitedir. Karabükün ise bunların ... ~ .. '"il " 

M l cağı tahmin edilmektedir. Belediuenin ynrdımlle asfaıt olarak yapılmruu tac;.avvıırJ arasında en büyük üniversite yerini tu- ~ar toplanmış, bavullar hazırlanmış, 
ahmut ile brahim ötcclenberi .. ·' edilmektedir. Vaziyeti tetkik lçiıı alfı"act .. lstanbulda geçirı"lecek daha ikı' gu··nu··n 

h Sus• h b ·a · d .. · " ar ' tacag-mda şu phe yoktur. A vnıı>a n ın bu ~ u • 
bazı işlerden dolayı kavgalı ve muha- u 1 mu ase e ı aresın en satın a- vekA.letierln mumec;slllerinden milreld:ep hır - .. . . . .. , - .. de şen ve hatı:-ası unutulmtyacak eğ -

kemeıı'dı'rfer. a_n zamanla _ _._ M-L. lınmasına teşebbüs ettiği maarif buz heyet bugün dahiliyede toplanarak ınfi&ake- gunku ılım ve bılhassa fen kuıturu da· ~ raa un · d b- "k lenceli bir şekilde geçirilrnes! kararlac:-fabrikası ve soğuk hava deposu için 13 rede bulunmuştur. rülfünunlardan zıya e uyu sanayi "' 
ınut, lbrahimi takip etmeğc başlamış· küsur bin lira üzerinden uyuşma ha· Muş mekt~ ılu~ müesse.o:;elerinde vücude geliyor. Üni- tırılmıştır. 
tır. Vak'e günü lbrahimin kasabaya sıl olmuşsa da henüz satın alma işi bir Muş <Husus!~ - Bir müdde tcnberl mtin- versiteliler, gençleri birtakım nazari Fakat dün bu mes'ud hüJ}•aiar bir -
· d' w • • h b l k _ı k d hal bulunan vilAyettmlz mektupçuJu:5-una . . den bire sönmiic:, ~s'eyle parlıyan göz-
ın ıgını a er a ara o <1a. ar asın an karara bağlanmamıştır. Kırşehir vilayeti mektuprusu H- t t5 

1 bılgılerle doldurup şu veya bu sahada - • k ba _3 • ,.. usey n a) n .1 k . 'da ia h . 1 ler kan ağlamışlardır. 
asa ya gCJm~ir. Yozgadın yeni bütçesi edllmiş ve ge~rek nz:iteslne 't.>a§laınıştır. çahşabı ece ıstı t r alınde ha7.ır a- J 

Mahmut, lbrahimi çarşıda ararken 490,548 lira Kn:ıle:ıhamam 0nnanıarınd:ı. wtkik:ıt yıp hayata attıkları zaman, eğer böyle ale bulunduğu dairenin pencere • 
lbrahim He lcarde11:i Abdurrahmanın Kızılc~hnmnm (Hususi> - Anknra or - müesseseler onları etraflarına toplayıp sinden sarkarak soka&ı bakar ve yol-

T Yoz!!ad (Hususi) - Yozgad umumi man mu!ettişlcrlnden Suat kazamıza gelmiş . b d r .1 . .. .. dan geçen birisine seslenirken birden-
eczaneden çıktıklarını görmüştür. meclisi vali vekili AH Aipsarm riyasc- ve orman m~ktalarına gidere'\ teUd~tına ış afın ~rame ı ~ure~e ~. e~~e d gotur- bi•"' "11Üvazenesini kaybetmiş, göz açıp 
Mahmut, hemen tabancasını çekerek tinde toplanmış ve on gün müddet başlamı bfr.t =diğine göre bu yolsuzluk mcseberl. ı ımdveAeln ulgun ·u ,_-:..erece· h mcaya kadar kısa bir zaman için-
ii l · b l t t . . terndidile ellı" gu"n r::ılışarak dagı· ln1ıs _ Gerede mın a ormanlanndıı da tetkikat sini u amaz ı. man ar, czeA.C;l par- d kul kl zer erme eş e a eş e mıştır. r- • yapılacaktır. tnakların ucundadır!» derler; do&'Tudur. e \'e a arı yırtan bir ~ığhkla so-

Kurşuniardan biri ılbrahimin gözü- tır. Antaı -a nhtunma 'finç konulacak İşte, parmakların ucundaki zekayı iş- kağa, kaldırımlar üzerine düşmüştür. 
ne girerek beynini parçalamıştır. B:ri Yol parası 6 lira olara t tesbit edil - VMyet büreeslne Antaıva rıht:ımıns ıo ton 1 1 Jaienm bu düşüşt-e kopardığı çığlıktan 

miş, ve gelir bütçesi 490 548 lira ka _ JÜk kaldırablleeek bir vinr: konulması için leten. uyandıran mektepler, fakü te er b ka k 
de sol bacağına rastlamışbI. İbrahim b 

1 1 
uşt B ''k . tahsisat konmu§tur. ve üniversiteler de bizde yeni kurul- ~ te kelimesi duyulmamış, biça-

!hemen yere yığila:rak can vcrm=şti.r. u o unm ur. eş sene:.ı mesaı ' -~.. . . • . • . g - • • • N.., •• ~ •• ~ • • • • maya ba.şladı. re dü~er düşmez ölmüştür. 
Kardeşi Abdurrahman da kolun- programı tanzim kılınmıstır. Adi bi.it- bütçe yekUnu 196,554 liradır. Bunun için, İsmet İnönü, bu yeni mu Kazayı Rüstem duyunca çılgına dön 

çe Yaiınu 293,'994 liradır ki ibunun Vila'"·et fabrikanın banka ı·ıe hesabı mu··c: sokakta vatan · ·u d' dan ve bacağından yaralanmıştır. Ah- .J vaffakıyetinden dolayı göğsiınii gere ge "' .; nışan sının cese ı 
26,927 lirası nafıaya, 117, 16.3 lirası cari :açılmak suretile çalıştırılması fav· f .ha d bir üzerine kapanmış, ağlamaya başlamış 

durrahman hastaneye kaLhrılımş!ır. maarife, 37,307 lirası Memleket has· dalı görülmüştür. Daimi azaliklarwa re i ti r e ır ve biz de onu bu yc-
vtil -' .. •----'--'la .,__ ıı_ ıt ,.., ni başarılmı!': ic:ten dolayı se\•!nçle teb· \'e müşkülatla kaldırılm1ştır. Adliye 
~ • oogruca &.1LU1&.0 &.0praı. ~- tanesine, -4,000 Hr:ası ziraat ve baytar Yozgaddan .. ~azım Başer, u·ukat Ka - -.: 1' doktoru Jalenin defnine ruhsat vermiş 
lıın olmuttur. Bu ifden dolayı Yem- işlerine ve :59,626 lirası müteferrik mil Er.bek, Madenden Sü!eyman Bo _ rik ederiz. tir. 
ltöyden Yusuf da sorguya çckilmiftir. bütçelere taksim edilmiştir. ~evkalade ğazlıyandan Mehmed Erel seçiını°iştir. ___ ~_ı_uh_ittin Birgen -· · ·- · ·- ~ ·-r-- ·~·-

Bir çöp ve bir mertek hikayesi ' Gazeteleri~ 
Okurken 

- Müjde Hasan Bey! .. 
•.• Baş\ ekfümizın eliyi• 

Pazar Ola Hasen Bey Oiror Ki : 

dün temeli atılan .. 
•.. Karabük demir ve çe-

lik fabrikalarımız iki sene
ye kadar işleyecek. Bunun 
la Avrupaya medeniyet ro 
lunda dev adımlarile yürü 
düğümüzü bir daha göster
m~ olacağız. 

(Baştarafı 3 üncü sarf.ada) 
bak, diyor. Bu arkadaş mugalata yapı
yor. Esasen adetidir de. İşaret ettiği o 
yazıda .Muhittin BirgenJe aramızda hiç 
bir fikir fadu yoktur ve her ikimiz. bu 
nevi beynelmilel hadiseler karşısında 
bitaraflığa riayet taraftan olduğumuz 
gibi kızıllığa filet olmaktan ela müte
neffiriz. Binaenaleyh mertek bızde de· 
ğil, o yazının muharririnin tal.Jl hade.ka 
!arı üzerindedir. - Selim Ragıp 

Müsabaka imtihanları 
Hasan Bey - Bir .şeyi u- Ankara, 2 (Hususi) - Maliye Veka 

ııutuyorsun. Türkün demir leti, vekalet dairelerine alınacak me· 
ve çelik iradesinden neler murlar için Haziran, Eyliil, KB.nunuev· 
doğabileceğini de bu vesile vel, ve Mart ayları bruılar.mda olmak ü
ile öğrenmiş olacağız. zere dört defa müsabaka imtihanı ya-

pılmasını kararlaştırmUitır 

HABER - Suriyede isyan geniş
liyor. 

- Dimyata pirince giderken ev
deki bulgurdan da olacak!. 
AKŞAM - Silahlan tahdit için 

yeni bir konferans. 
- Bu tozda dumanda ferman din-

leyt!cek Yar mı? 
CUMHURİl.'ET - İspanyada harp 

talihi tekrar Frankoya döndü. 
- Birşey değil, harp talihinin dö

ne döne başı dönecek!. 
TAN - Terazinin dilı. 
- Mutlak kendisi gibi bozuktur. 
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Don yapllan Milli KDme maçları 
F enerbahçe Ü çoka Gençlerbirliği . 

ı -O galip geldi Ooğansporu yendı 
Fenerbahçe takımı istehsiz 
biricih golü ikinci devrede 

oynadı ve 
yapabildi 

Maç heyecanlı oldu 
Gençlerbirliği 6 - 1 

galip geldi 

Ankara, 3 (Hususi) - İzmtrin Do
ğanspor takımiyle Ankaranın Gençler 
Birliği takımı bugün yeni stadda ka~
şılaştılar, yağan yağmur seyirci adedı· 
ni azaltmıştı. Buna rağmen meraklıla· 
rm mikdarı gene 3000 i ge~iyordu. Ad 
liye Vekili Saraçoğlu Şükrü seyirciler 
arasında bulunuyordu. 

Saat 15 30 da iki takım sahaya çık-
' tılar, Doğanspor, kırmızı beyaz forma 

giymişti. Takunlar şu şekilde sahaya 
. çıkmışlardı: 
, Gençlerbirliği: 

Rahim Halit İhsan, Kadri, Hasan, • 1 , 

,Keşfi, Selim, Salahattin, Rasim, Niya
zi, İhsan. 

Sayfa 7 

Akagündüzle bir mülakat 
Hain dediğimiz J ılanları 

yanlış tanıyoruz! 
Hayvanlar üzerindeki tetkik/erile meşhur olan saylav 
muharrir " Yılan hikayesi her zaman uzun olmaz y a, 

hazan da acı olur, işte benimki bu cinsten!,, diyor 
c- Benim bir tarihte tam altını' 

tane kedim, 30 tane köpeğim, 4 tane 
karacam, bir tanecik te nefis yılanrm 
vardı! 

Bu oo~erin, blr hayvanat bahçe~ 
sahibinin ağzından değil de Akagün -
düzün ağzından çıkışına belki şaşa -
caksınız. Fakat unutmayın ki, sırası 

düştükçe: 

c- 20 tane bitmiş, kırk tane de bit
memiş romanun, 1 000 tane küçük hi -
kayem, 900 tane fıkram ve 70 tane de 
büyü'k hikayem vardır!» di.,ye, yirmi 
küsur yıllık yazıcılık hayatının şerefli 
hesabını veren Akagündüzün, bu se -
fer eserlerini bırakıp hayvanlarını 
saymasını da tabli görmek lazımdır. 
Çünkü mücadeleci bir saylav, çok o -
kunan bir edib, ve sözleri de yazılan 
kadar özlü bir arkadaş olan Akagün -
düz; sade çok iyi anladığı insanlardan 
değil, çok dikkatle tetkik ettiği hay -
vanlardan da salahiyetle konuşmak Aka Gündüz ~ğanspor : 

M h F h . Adn N llah hakkını haizdir. kayelerinden bıkmış, usanmıştım. Fea.erlMmçe • tl'çok ma çmdan bir intiba , a mut, et ı, an, .uru , 
n·· Taks' tad da. M'Ir kü- fından kaçırılan iki büyük fırsatını da ,Hakkı, İsmail, Mehmet, Halıt, Fuat, O, sade, kalorüerli salonlarda mev - Daha sonra, şöhreti ağızdan ağıza 

ll'ı un mı s yomuı;ı: . ı 1 b d ak 1... d Osman Abbas zu, fikir, tip ve nükte değil, karlı dağ zehir gibi yayılan bu yılanın, çiftliği 
e maçlarına devam edilm:ş, Fener- ura a yazın azım ır. • ' · .. ... . k başlarında kurt, ayı, ve serin su baş- cinli perili köşk gibi korkunc tanıt • 

bahçe ile İzınirin Üçok takımı karşılaş Fenerbahçe : Hüsamettin, Yaşar, Doganspor ruzgarı arkasın~ al.ar~~. larmda kelklik, tavşanı avlamasını da masından çekiniyordum. 
ll'ıışlardır Maçı seyredenler F~nerbah- ,Lebip Cevat, Angelidis, Mehmet Re- oyuna başladı ve derhal Gençıerbırlıgı bilir! Ve nihayet, bu hayvanın, içimizden 
Çeniıı 1-0 ~lip ıeldii'inl gördükleri za ı;at - Niyazi, Şaban, Bülent, Naci, Fik- nin k~lesine sağdan ~di. .:811 akın avut Ben bu satırları, Akagündüzün, · birimize bir fenalık etmesi ihtimalini 
l'nan !ilaşırmışlardı Oyunun ı'lk devresi 'i t ,la netıcelendi. Top bır muddet ortalar- d 1 .. 

"1 • 1 r<! 1 methüsenaya çoktan oymuş o an gon- de hesablıyordum. 
O - O b'ıtmi• ikın' cı· devr•de Fenerbah- . Ü k N . z· Al ' Ş"k .. .da dolaştı, Gençlerbirliği oyuncu arı 

Y "" ço · eJat - ıya ı - u ru lünü hoş etmek için karalamıyorum. Bütün bunlar, beni dü~ündüren se-""" Yirm· ın· cı· 'dakikada L: ...: 1..:ı-+en bı'r gol · . ' . İl S ' .daha ilk zamanlarda tutuk bir oyun oy ~ 
:r: J.J.rlAlA~ E Ad ı N k B yas a- Bilakis, sizi, dinliyeceğiniz hikayele - beb1erdi! .. Bu yılanın, yerde sürünen \J o t ı· nver, 1 • amı • qsrı, ' namağa başladılar. 
,,aparak oyunu 1 - kazanını§ ır. z- . S . . . .. rin, çok salahiyettar bir ağızdan çık- bir haydud gibi, oradan gelip geçen -
ll'ıirde Beşiktaşa galip gelen Üçok takı- ıt, aım. . .. Bundan istifade eden Izn~ımler sı~ tığına inandırmak ve: . lerin adeta yollarını kesmesine bir 
mı dünkü oyunile bizi tatmin edecek Hake~: Şazı T ezcan (Guneş) sık Gençlerbirliği kalesini 7.ıy~re~ cdı- c- Edebiyatçı hayvandan ne anlar? türlü mana veremiyordum. 
bir varlık gösteremem.iştir. Futbolün Cemıl Üçokda oynayamadı yorlardı. Nitekim doku~uncu aakıkada diyip dudak bükmeniz ihtimalini ön· Fakat biraz daha düşününce, yılanı 
1cab ettirdiği büyük meziyetlerden biri Üçokun en iyi oyuncularından Ce- ~ldan inkişaf eden bir ~-zmi~ ak~n.ında, !emek ma:ksadile yazıyorum! haydudluğa sevkeden sebebi keşfet -
olan cesaret İzmir takımının bizce en mil lzmirde antrenöre karşı fena hare· Izmirli Fuat güzel bir şutl~ Izmırın ye Akagündüz: tim: 
kuvvetli tarafıdır. kette bulunduğu için Futbol F ederas- gane golünü almağa muvaffak oldu. _ Bir tanecik te nefis yılanrm var- o yıl ortalık dehşetli kuraktı. Ve yı~ 

Doksan dakikalık oyun içinde sağa, Gençle.rbirliği oyuncuları ancak bu dı! diyince, sözünü hayretle kesmek- lanın dibinde yaşadığı kuyunun suyu 
Sola durmadan koşan, en sür'atli giden golden sonra harekete geldiler. Buna ten kendimi kurtaramıyorum: son damlasına kadar kurumuştu. Ya-
topa yetişebildiği takdirde rastgele vu rağmen bir türlü gol olrnuyMdu. Gol _ Nefis mi dedin üstad? ni biçare hayvan susuz kalmıştı!.. 
tan Üçok takrmı heyeti umumiyesi iti olmamasına sebep te şanssız:ıktan ziya o anlatıyor: Bu keşfime aklrm yatınca, ona su 
barne genç oyunculardan teşekkül et· de İzmir müdafaasının beş ki~i halinde _ Evet ... Nefis, hatta enfes bir yı- götürmeğe niyetlendim. J<.,akat c- Ya 
llliştir. ,oynaması idi. lan! .. Bence, asıl şaşılacak nokta, o - tahminim yanlış.sa? .. Ya hayvan su • 

Oyun tarzları, sür'at ve cesaret has Kaleci Mahmut hakikaten çok güzel nun nefis oluşu değil, benim onunla dan önce bana saldırırsa?• 
Saları üzerinde toplanmış olduğundan 'oynuyordu. Gençlerbirliğinin sağ açığı tanışmamdır. Ben, bu ihtimalin tehlikelerini ön .. 
daha ziyade m üdafaa yapmak suretile lüzumsuz çalımlarla Gençkrin akınını Ankarada çiftlikteydik. Bir akşam, )emenin de çaresini buldum: Elime 
işe ehemmiyet vermektedirler. heba ediyordu. kahya yolumu kesti. Beti, benzi kül geçirdiğim bir konserve tenekesinin 

Kalecileri çok zayıf, müdafaa hattın Bu devrede kaydedilecek mühim nok kc.silmişti. İki kolunu, çarmıha gerilen iki tarafını deldim. Ve o deliklere ge~ 
da iki cesur ve atak oyuncu, muavin ta Fuat Mahmut, Fethi ve Adnanın Hazreti İsa gibi iki yanına açtı: çirdiğim bir telle, tenekeyi ü~tten 
hattında göze çarpan bir kişi. Hücum gUzel oy~nları idi. Bilhassa k~leci Mah - Nah bu kadar vardı bayım! de - kulplu bir kova haline soktum. !çini 
hatlarında .ise bütün memleketin uzun mudun soğukkanlılığı alkışlanıyordu. di... suyla doldurdum. 
seneıe;de~ ~ri tanıdığı yegane ~~u~~ İzmir ikinci devrede bir gol daha a- - Nedir o? Su dolu tenekeyi, tel kulpundan çif-
cu Saıde ıstınat eden b~ . takım dunku tarak galip çıkacağına kani idi. Lakin - Uzun hayvan. .. temin ucuna taktım. Doluçiftenin ho-
0Yunda fazla gol yemedi ıse, bunu da - , . t .. le olmadı. - Yılan mı? rozlarını da kaldırdrm. Ve gidip ma • 
ha ziyade Fenerbahçenin isteksiz ve ka \a;;:e .0~ . 13 .. .. d· k'k _Evet!. hud kuyunun başına dikildim. Yılan 
rışık oyununda aramak laz.mdır. . ıncı ~vren~~k' uncu ~ ~ al~n- - Nerede? çıkınca, suyu bırakıp ta bana sokul • 
Beşiktaş gı'bi agır· basan bir takım kar da Izmir bıraz a ım oynar gıbı 0 u, - Kuyu başında!.. Hem ceddi ku - mag·a kalkarsa, saçmaları yivecek ... 

lfıkin oyunun ondan sonrası tamamen "' §ısında mağlup olan Fenerbahçe Anka . .• . . h~ı.· . . ruyası hayvan, öyle hain hain bakıyor- Yok, eğer edebile davranıp tenekeye 
"ad ld - .b. d" d b" "k Gençler Bırlıgının <1Aım1vetı altında b' dah k d lukta d .. 1.. d d • a o ugu gı ı un e oyunu uyu d 6 · du ki. .. Ben ır a o ya a an geçe- dalarsa, susuz n a, o um en e 
b· talihl k 'd L - geçti ve bu devre e gol atan Gençler 
ır e azan ı. . .•. 6 1 g 1. b·t· ...ı· mem gayrı!.. kurtulacak!.. 

tık devre Bırlıgı oyunu - a ıp ı ıruı. k k ... · b d 
Ben kahvanın safrvane or usuna Aka, hikayesinın urasın a, susa -t H k F ncrbah r l: ıA tt' 'd' .; J Ik devrede <>yuna hakim olan Fener a em e Ç€ ı 1 &e ın 1 ı. glillip geçerken, meşhur darbımeseli rak sigarasına davrandı. Fakat beni 

bahçe son zamanlarda hücum hattında Dünkü maçtan lıcyccan!ı bir sahne Lakin oyun üzerinde müessir olamadı. tekrarladım: fazla meraka sokmağa kıyamadığı için 
yonu tarafından tecz iye edilmis,tir. S ·1 ş 'k " G Yaptığı bir değiştirme yüzünden kat'i Maçtan sonra.. a:a.çog u . iı ru enç _ Bana ilişmiyen yılan, bin yıl ya- olacak, kurtulamadığı bu pişkin ro -

hakimiyete rağmen sayı çıkaramadı. Dün maçtan evvel gelen telgraf üze- lerbirliği idarecılcrını tebrik ederek ta. şasın! mancı kurnazlığını fazla uzatmadan 
Nacinin sol içte Fikrete yardımı dil rine Cemi] maçta oynatılmamıştır. kımın son zamanlarda gösterrliği terak Fakat üç akşam sonra, mahud kuyu devam etti: 

§Ünülerek oynatılması, son oyunlarda Galatasaray idare heyeti kilerden dolayı memnun o~duğunu bil yolundan koşa lkoşa gelen oğlumu da - Kuyu başında hayli bekledim!.. 
F'ikrete ne kadar çok ic::lemek imkanı dirdi. ayni korku içinde gördükten, ve on - Nihayet meshur yılan, kuyu dibinde-"' Galatasaray Spor klübü müraknbe · • 
'-'erdi ise Fenerbahçeye de o kadar ez Selim Tezcan dan da hemen hemen ayni sözleri din- ki deliğinden başını çıkardı. Bir saniye 

hey'eti dün mutad olan toplantısın ı ı~ı-goı yapmak gibi bir mahiyet ihdas et- !edikten sonra a i:U\.am çoğaldı. içinde evvcliı çiftenin ucile burnuna 
ti, Oyunun bütün merkezi sikletini Meh klüp merkezinde yapmıştır. Bu top· Balkan oyun '.arına hazırlık Bu ikinci vak'anın ertesi günü, mi· uzattığım su dolu tenekeye, sonra ba-
ltıet Reşat, Naci, Fikret tarafı üzerine lantıda eski zabıt okunmuş ve kabul safirliğe gelen bir komşu kadını, so - na baktı. Ve başını tenekeye soktu. 
Çeviren Fenerbahçe bütün hücumları edilmiştir. R uznamede yazılı olduğu Maçları luk soluğa evden içeri girer gkmez, Suyu hoş bir şıpırtı ile beş altı sanıyc-
bu taraftan yapıyor, halbuki bizde her üzere idare hey'eti ve teknik raporlar İ stanbul atletizm ajanlığı tarafın- şırak diye düşüp bayılmaz mı? de bitirdi. Ve kendini deliğine Çt>kti. 
takım bütün dikkatini F ikrete verince, iizerinde uzun boylu konuşmalar ol- <lan Balkan oyunları hazırlık m üsaba- Meğer onun yolunu da, kuyu başın- Ertesi gün ona gene su götürdüm. 
0 

taraf kendinden beklenen oyunu \'e du. Neticede raporlar da kabul edildi. kalarının birincisi 17 nisan cumartesi daki meşhur yılan kesmiş!.. - Ahbab! diye seslendim .. Beni yarım 
~·a neticeyi bir türlü elde edemiyor. idare hey'eti reisi Etem Menemen- k d k Bir dördüncü vak'a, beni iyiden iyi· dakika bile bekletmedi. Fakat bu se-

ll.T günü T a sim sta ında yapılaca tır. ı b b kt \T .. .l>titekim dün de öyle oldu. cioğlunun A nka rada bulunması dola- ye dii~ündürmeğe başladı. Bir !kere fer, sudan evve ana a ı... c goz-
İki devre içinde birçok defalar oyu- 1 k d Müsabakalar : 100, 200, •100, 800, bende. bütün havvıanlara karşı ezdLi !erini gözlerimden birkaç saniye ayır-yısi e en isinden boş kalan riyasete J 

ha hakim olan, topu çok defa Üçok ka- ikinci reis Saim ve ondan boş kalan 1000, 5000. Koşular, uzun ' 'e yüksek bir tecessüs var. Hususiyetlerini, ru~- madı ... Hem bu seferki bakışlarınm 
1~sinde dolac::tıran Fenerbahçe bütün o- atlama ile 4X 100 bayrak yarışfarı ola· larını anlıya bilmek iç.in, aralarına gı- mnnalan da" tamamen değişmişti. .. U-

"' yere de Suat H ayri ikinci reis olarak k } k · h 1 · d k d Yun müddetince bir tek gol yapmış, ra k bayılacaktır. rip yaşıyasım gelir. Insan ruhiyatını fa , par a , sıya göz erın e i ay ın-
tek. tük hu"cum vapan ı'zmı'r takımı da intihap edilmiştir. anlamakta Mazhar Osmanla aşık ata- lık mananın, ağzına emziğini veren a-

J M h 1 1 h Müsabakalar b ütün atletlere açık o hırkaç defa beraberliği hak edecek ka- ün a 0 an mu asipliğe de A dil lacaktır. bilir miyim bilmem. Fakat ha~van ru- nasına bakan kundakta bir yavrunun 
dar fırsat kaçırmıştır. Pambir getirilmiş, idare hey'etine gös jhiyatında ben!mlıe aş•k atabılecekler gözlerindeki aşikar minnet ve teşek-

R:aıe yakınında fazla acul olan İz- terdiği mesaiden dolayı teşekkür edi- Bugünkü maç azdır. Yılan, benim için bakir kalmış kürden hiç farkı yoktu. o anda, hain 
~irlilerin top kontrolü de olmadığı gi lerek toplantıya nihayet verilmişcir. fzmirin Üçok fu tbol takımı bugün bir mevzudu. Bu itibarla, herkese kor- bakışlı gözleri, yılan gözlerine benze. 
hı göz dolduracak bir derecede Şilt te Voieybol. maçları ikinci maçını Şeref stadında Beşiktaş ku veren mahud k~yunım başı bana tişimizden adeta utanc duydum! 
atamıyorlar. Bununla berabPr Fener _ f takımile yapacaktır. mitsiku ko~~ı:': ş!~ bır salondan ço~ da- Lüks bir bara girin. Şık bir yosma-
b~hçe önünde büyük bir mukavemet stanbul Voleybol ajanlığı ~arafın- ha cazib gorunuyo~d.u. Y~.lanı muşa. - ya, şişesi kırk liradan şampanya aç-
Rosteren bir müdafaa yaptılar ve hem dan tertip edilen voleybol maçlarına lzmirde Beşiktaşı 1 - O mağlup e- hede altına almak ıçın mukemmel bır tırın .. Ve hovardalıktan bir an ayılıp, 
de .muvaffak oldular. dün klüpler gelmediği için devam e- den Üçok un bugünkü oyununa fev- fırsat çıkmıştı... kadının gözlerine d ikkatle bakın. Gö· 

Fenerbahçcnin Fikret ve Naci tara· dilmemiştir. kalade bir ehemmiyet verilmektedir. Sonra, bitip tükenmiyen yılan hi - (Devamı 8 inci sayfada) 
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Erkek karısının pişirdiği yemeği 

seve seve yemeli 1 
Sevgili teyze, 
Benim tahayyül ettiğim ideal erkek 

tip y .edir: 
Esm_r tenli, orta tahsilli, çalışmak· 

tan yı mıyan, kendisinin ve karısının 
şeref n korumasını bilen, yuvasına tam 
b , ı, <' ur, her şeyde itidal sever, mes 
legın tam b ğlı, karı mm p irdıği ye 
meğ ve eve y yen, yuva,:,ma eşe 

veren erkek 
Gtimülcüne, Enus caddesi, 7G No. da 

~ H. özturk vasıtaSle A. F. 

-77 -
Kadın sevmesini ve sevdirmesini 

bilmeli 1 

Her cevap yolhyan 
okuyucuya hediye 
verilecek, neticede 

en güzel cevap 
sahibi 50, ikinci 25, 

uçuncü 10 lira 
mükcifat alacaklar 

Orta tahc;il kafidir. Hoppa ve geveze 
kadınlardan ho-ılanmam. Kadın ağır 
başlı olma;ıdır. Erkeği çekmdirecek taş 
kın!ıklar yapmamalı, kocasına bakma -
yı, çok çocuk sahibi olmayı vazife bil
melidir. 

KırlW.rell Ziraat :Milcadele muakkibi 
Ragıp Örneıt 

- 8) -
Beğ ndiğim kadın t"pi şudur: K d • Ö 1 
1 - Tipi: Yukarıdan aşağı jncelerek a iO ~arıŞtn V8 maYI g l Ü 

Meryemi bir çene ile nihayetlenen O.maJı f 
· pembe beyaz bir yüzde inci gıbı diş· Teyze bence en güzel kadın tipi şu-

Jer. Çok kalın olmıyan pembe dudak· dur; ' 
larla çevrili. guzel bir ağız. ~~e bu· · Kadın az uzunca boylu olmalı_ San
run. Kumraı saçlar. Tatı~. k_?vıslı kaşla §ın kadınları severim. Binaenaleyh sa
rı.n ~-ltmda ı~k ba~ışlı, ~~yuce~, sema- nşın olması da şart. Etine dolgun ol -
vı gozler, m~t:nası~, sag.a~ ~cut. mah, fakat bu etine dolgunluk hiç brr 

: - Tabıatı: ~ı~~ samm:ıı -~~et~ ,,zaman şişmanlığa kadar gitmemeli! 
bagl~ yuvasına ~uşkun. Temızlıgı'. dog Gözlerinin mavi olınası da şarttır. Son 
r_u1ugu seve.r .. El_ı~den7 yen:ek, ~~ış g-e ra bütün bu şartların en mühimmi sıh 
lır, ekono~ıyı bı~ır. \ ata~ı, ı:ııllı ~uy: .hatli olmasıdır. 
gula~a ~alı~ .. ~aglam secıye~ ve ~ıddı Tahsile gelince orta mektep tahsili 
terbıyı;.h:. Buyuklere karşı hurmelı o • kiıfidir. Bu tahsile bir biçki bürosu dip 
lan, ku?uklere k~rşı ~efa~at duyan. laması da ilave etmişse mükemm~l... 
Sevmesmı ve sevdırmesını bılen kadın. Tabiat bahsinde kadından evveıa is· 

3 - Tahsil.: Mutlaka !ise veya orta .tenecek şey yuva sevgisidir. Bunu kir· 
tahsıı derecesı. Ji, dağınık, pasaklı olmaması şartı ta· 

İzmir, Karşıyaka, Kemalpaşa caddesi kip eder. 
110 No. da İsfendl~ar Tuncer Gerçi benden sormuyorsunuz ama 

- 78 -
Beğendiğim kad n: Anlayışh 

ben erkekler hakkındaki fikrimi de söy 
ve liyeceğim. ideal erkek tipinin belli baş 

açıt<göz 
Beğendiğim kadın tipi şudur: 
Vücut: Zayıf, uzun boylu, sarışın, yu 

1 varlak çehreli. 
Tabiati: Anlayışlı ve açıkgöz. Her sö 

ze karışmamalı, ağır başlı ve \erbi~li j 
olmalıdır. 1 

Tahsili: Kadın en aşağı orta tahsilli J 
olmalıdır. Ayni zamanda ev işinden de j 
anlamalıdır. r 

Ankara, Hamamönü, Dumlupınar 1 

mahallesi, Cumur sokak No. 5 de 
Turaı.1 

- 79 -

Kadm kat'iyen şişman 
olmamalıdır 

-ı 
Ht diyelerim ·z 

Dünkü 7t - 75 numaralı cevapla
rın hediyeleri dolma kurşun kalem, 
tuvalet malzemesi, resimlik, mürek 
kepli dolma kalem olarak seçilmiş-
tir. 
Bunlardan İstanbul dışın -
da bulunan okuyuculann hediyele
ri posta ile adreslerine derhal gön· 
derilmiştir. İstanbulda bulunan o· 
kuyucuların da idarehanemize ge. 
lip hediyelerini almaları lazımdır. 

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

Hediyelerini idarehancm!zden ala 
cak okuyucularımızın yaniarmda 
hüviyetlerini isbat edecek bir vesika 
bulundurmalannı rica ederiz. 

Muhterem teyzeciğim, zevce olmak , 
üzere beğendiğim kadın t.ıpi şudur: Si 
yah saç. kara göz, sevimli bir çehre .. · j 
Kadın kat'iyyen şişman olmamalıdır. --------------.....: 

SON POSTA 

lı iki vasfı vardır: Sıhhati mükemmel, 
yu\rasına bağlı erkek ... Erkekte güzel
lik aranmaz. 

Lüleburgaz Makinist Muharrem Onas 

Akagündüzle bir 
Mülahat · 

( Baştarafı 1 inci sayfada ) 
receksiniz ki, kadın kristal kadehten 
buzlu şampanyasını içerken size min· 
netle muhabbetle değil, ikinci, üçün· 
cü, hatta beşinci şişeleri ısmarlatmak 
kadar haince bir maksadla bakmakta~ 
dır! 

Halbuki yılan, delik, paslı konserve 
kutusundaki pis suyu içerken, nere -
deyse minnetinden boynuma sarıla · 
caktı:. Hatta ihtimal bunu, sadece hoş· 
lanmıyacağmu sezdiği için yapmadı! 

) ~ .-
... -

İskendernna yapılacak vapur seferleri lçin 
Deniıyollan idarem bütün hazırlıklarını ta
m:ımlamıştır. Hatay anayasasının Milletler 
Cemiyeti tarafından tasdikinden sonra der
hal seferlere başlanacaktır. Harice ısmarla
nan vapurlar tamnmen tesellüm edıldlkten 
sonra bugün çalışmakta olan büyük vapur
larımızdan ikisi Varna ve Kösteııce Umanla
rına işletilecektir. Bu batta şimdi çalışan Ro 
manya vapurları ile bir a.nI~ yapılacak
tır. Mısırlıların müteaddit müracantlan üze
rine gelecek ilkbahardan itibaren vapur se
ferlerinin İskenderiyeye uzatılması da muh
temeldir. 

uamele vergisi raporu 
İstanbul Ticaret ve Sanayi odasının mua

mele vergisi hakkında hazırladığı rapor İk
tısat Vekaleti vasıtı:ıslle Maliye Vekfiletlne 
yollanmış, Maliye Veklilcti de bu raporu ia
de etmıştL Oda, tekrar tetkikat yaparak ye
niden bir rapor hazırlamış ve bu raporu ida 
re heyetinin tasvibliie arzetmlıjtir. Idare he
yet! buna itiraz etmiş, Maliye Vekaletine bi
rinci rapordan başka bir rapor gönderilme
sini muvafık bulmamış, Keyfiyet. İktUat. Ve
kfiletlne bildlrllmiştir. 

Nisan 4 

lstan bul Borsası kapanış ı 
fiatları 3 - 4 - 1937 

PARALAR 

ı Sterlin 
Alış 
6JS.OO 

Satış 
620.•lO 

1 Dolar 123.(() 126,00 

20 Fransız Fr. 112.00 115,0J 
20 LlrP~ 120, 125. 
20 Belçika Fr. 80. 84. 
20 Drahmi 18. 22. 
20 İsviçre Fr. 565. 575. 
20 Leva 20. 23. 
1 Fllorın . 63. 66, 

20 Çek kuronu 70. 75. 
1 Avusturya Şl. 21.00 23.00 
l Mark 25. 28. 
ı Zloti 20. 22.50 
1 Pengü 21, 24. 

20 Lev 12. 00 14.00 
20 Dlnar 48. 52. 

Ruble oo. oo. 
ı İsveç turonu 30. n. 
1 Tllrt altını 104.2 ıoo. 

1 Banknot 0a. B. 247, 248. Bana kalsa ben, yılan gözüne, en 
hain bakışlı gözleri değil, en çocuk ba· 
k~lı gözleri benzetirim! 

Çivi meselesi bir türlü 
halledilemiyor ÇEKLER 

Üçüncü günü, yılanet süt götürdüm. 
Ve yılanı hiç tanımadığımızı bir daha 
anladım. Çünkü süte bayıldığı söyle • 
nen yılan, önüne sürdüğüm kaseye di
lini bile sürmedi. 

Ondan sonra, onunla ahbablığı iyice 
ilerlettik. Ben kuyunun başına diki -
lip: 

- ,j\.hbab! diye seslenir seslenmez, 
hayvan yerinden süzülüyor, ve evve
la ayaklanma ~üründükten sonra ik · 
ram ettiğim şeylere uzanıyordu. 

Bir gün, tecrübe için, bizim kahya
yı zorla kuyu başına götürdüm. Ve o· 
na: 

İktısat VekAletlnln çivi fiyatlarına nark: 
koyması üzerine tüccarlar derhal fabrikala
ra slparLşlerde bulunmuşlardır. Fakat bu si
parişlere henüz müsbet veya menrı cevap 
verllmedlğl gibi piyasaya da çivi çıkarılma
sına başlanmamıştır. Bunun sebebi fabrika
törlerin narka itiraz etmekte olmalarıdır. 

Iktısat VekfileU keyfiyeti esaslı turette tet
kik eUlrmettedlr. Yatında yeni bir formül 
bulunacağı söylenmektedir. 

ithalat rejimi etrafmdaki 
tetkikler devam ediyor 

Lond.ra 
NeT-York 
Paris 
MUAno 
Brüt.sel 
Atlna 
Cenevre 
Sotya 
Aınsterdam. 
Prag 
Vlyana 
Madrld 
Bertin 

Genel ithalat rejiminin genl:;leUlmesi et- Varşova 
ratındalcl tetkiklere iştirak etmek üzere sa- Budapeşte 
nayi Umum Müdürü Reşadın bu hafta.41İs- , Bükreş 
tanbula gelmesi beklenmektedir. Gümrük ta- ı Belgrad 
rife sırasına göre sanayi birliğinde yapıl- Yokohama 
maktn olem taplantılara devam olunmakta- Moskova 
dır. Yarın yünlü kumaşçılar toplanacaktır. Stokholm 

Açılış Kapanış 
618,00 616.75 
o.mıs 0,1910 

17.2125 17.27 
15,0566 lS,0870 
4. 103) 4. ıııs 

88.592.5 ss.n11 
3,47SS 3,4750 

64.4012 64.5318 
1-4464 1.4494 

22.6940 22, 76 
4.2411) 4.25 

11.4644 11.487S 
1.97 1.9736 
4.1750 4.1332 
4.•ıoso .ı.ouo 

108.09 108.31 
S4.6275 S4.6?82 
2.7140 2.ıs 

24.70 24.69 
3.1383 S.J.(50 

- Ahbab diye seslen! dedim. Fakat 
Kfilıya bir defa değil; beş defa, on de
fa seslendiği, hatta bağırdığı halde 
yılan ortaya çıkmadı. Bu tecrühe be
ni. hayı:anın ses seçme kabiliyetine de 
hayran ettL Ve daha birçok tecrübe -
!erden sonra anladım ki, yılan, köpek 

Bu zümre sanayicilere gümrıik tarl!eslnde ------E-S-B~A-M _____ _ 
geniş yer verllmlştlr. 

GUmüşhacıköyde kend:r 
satışları hararetlendi 

kadar hassas bir hayvandır! Gümüş Hııctköy <Hususi) - son haftalar-
da kendir satışı çolt hararet.lenmiştlr. Ki

Bir ara, işlerim beni çiftlikten u • ıosu 30 _ 40 kuruş arasında satılmaktadır. 
zaklaştırdı. Fakat bütün tenbihlerime Kastamonu ve Vezlrköprüden ~l'len ltendir
rağmen, korkak Jcihya. deliğin başına ıerıe beraber batta.da a,ooo kilo pazara çıta-
sokulup ıa yılanıma bakamamış! rılmaktadır. 

Üç dört ay .~onra, çiftliğe döndüğüm -· ·-· --· • --·- j 
zaman, kimse bana ondan şikayet et- gidip te kuyunun yanından geçsem: 
medi. Çünkü 'k:mıse onun deliğ'inden cAhbab~ diye seslenesim gelir. Veba· 
çıktığını görmemiş! na öyle gelir ki, zavallı yılanım, deli· 

İlk i.şim, kuyu başına gidip ona ses- ğinden, (Gallalı) bir siyah kadın kıv
lenmek oldu. Fakat ild saat bekledi _ rakhğile süzülecek, ve ayaklanma ma
ğim halde, göı ünmedi. Ve anladım ki, sum bir minnetle sürünecek! 
biçare hayvan, vefasızlığıma verdiği Zavallı ahbab! 
ihmalimin ac:sını, bır daha yeryüzüne Aka: 
çıkmadan intihar etmekle dindirmiş! - İşte böyle ... diyor. Ve içini çeke-

Akagündüzün sesi adeta, içli bir sev- rek ilave ediyor: 

Açılıı Kapaaıı 

Anadolu flll. ,. 60 

peşin 2.3.80 23.Sl 
A. Şm. 'J. 80 •ııdell (,0.00 00.llO 

Bomontl - Nektar 00,00 O'J.ıJO 

Aslan çimento 00.03 00,00 

Merkez bankası 00.00 0000 

İJ Bankası 10,0l -
Tele ton 8.00 -
itt1bat •e Detir. ıo.~ -
Şark netırmenl 1.00 -
Terkos 11.0. -

lSTİKBAZLAB 

Türk borcu I peşln 
• • I 'Yadell 
• • U vadeli 

TAHVİLAT 

Anadolu I pe. 
• 1 'Y&dell 
• u pe. 
• U 'Ya. 

Anadolu mü. peşin 

Aı;ılış 

• OJ.ııo 

39.9S 
oo.oo 
39 95 
Ol.00 

Kap ... 
00.00 
:n.ıns 

20.325 

KapaıııJ 
oo.oo 
39.95 
ro.oo 
39.9S 
00.00 

danın hazin nihayetini anlatan bir sev· - Yılan hikayesi her zaman uzun ı 
dalı sesi gibi matemleniyor, ve: değil, bazan da böyle acıdır! 

- Şimdı, dıyor, ne zaman çiftliğe• Naci Sadullah "-••••-•-•••••mw 
===========================================-:================== 

Milli roman No. 30 dedikodular yapılacak .. taktığın elma- Dünyanın en mes'ut erkeği olarak ı gençsin, güzelsin, mes'ut olmak için 
sın cinsi, bindiğin otomobilin markası kabul edeceğim kocanın bir kaç haf· tabiatin verdiği öyle haz.inelerin var 

.A h ba ' bütün kadınları kıskandıracak .. bu pek talık da olsa başbaşa geçecek hayatını ki her adımında hayat sana yol vere· 

1 n a • tabiidir. Çünkü kibar alemi yeni bir kıskanmıyorum dersem doğm söyle • cektir. 
yıldız kazanıyor. memiş olurum. Fakat ben ne yapacağım} 

Bütün bu muvaffakiyetlerin tılısımı Nasıl kıskanmam ki hayalimdeki Bu mektubumu yazarken bir kaç kc· 
! lXhan Lahit çözüldü. yerini hazırladığım ve üzerini'! bütün re buhran geçirdim. Sevgili bir hasta-

Şimdi faaliyete geçeceksin. varlığımı, saadetimi koyduğum bir nın ölüm haberini almış gibiyim. Şu 
Fakat bu son mck.tubu doğrndan gitmeğe hacet yoktu, önündeki mek - Haber aldığıma göre zaten mülazi- genç kızın ilk çiceklerini benden baır farkla ki bu hasta zaten benim. 

doğruya Nilüfere hakareUi. Genç kızı tablar onu bekliyordu . min de lstanbulda kalmıyacakmış. 0- kası topluyor. Mes'ut olmak için ha· Düğün günü omuzlarından sarkan 
evlendikten sonra oynamağa tcf"Vik e· Bir sigara daha yaktı ve okunma - nun varlığı ile yokluğu zeki bir kadını yal kafi değil! Bugün hakikat olan limon çiçeklerinden birini çaldırdım. 
den ve bunu tabii biY hak gibi göste • mış mektublardan birini daha çekti. meşgul etmese bile böyle sıcağı sıcağı- bir şey varsa henden başka bir erkek Bu senden bana gelen ilk hatıra oldu. 
ıren Suad Pertev açıktan açığa onu hır Bu mckt:..ıbun tarihi biraz daha geç· na seni yalnız bırakıp gitmesile çizilen seni sevmiş olmasıdır. Solmayacak bir sun'i limon çıçegı .. 
kokot yerine koyuyordu. ti. programın tatbiki kolaylanmış olur. Bu hayatımın en büyük ıztırabı ol- bunu daima kanayacak aşkımın yega· 

Yalnız bunu o kadar ustalıklı yapı·I Dikkat edince bunun düğünlerinin ismet hanımefendiyi bu defa bir çok du. ne sembolü olarak saklıyorum. Çünkü 
yordu ki toy bir genç kız için makul arifesinde yazıldığını anladı. sual karşlSında bıraktım. Kadıncağız Ve böylece kalacaktır. benim biçare sevgim de onun gibi 
görmek ihtimali de vardı. Ve içindeki şüpheleri, endişeleri ge~rdiğim buhranın farkında olduğu Hatta, hatta bundan sonra tesadüf- sun 'i kaldı. Sana ait tabii çiçekler etek. 

Adi sokak çapkınları vardır ki göz· yenmeğe çalışarak okumağa başla _ için beni mazur görüyor. Ona ilk sua4 ler bizi karşılaştırırsa ve mev'ut sevgi· etek başkasının olduktan sonra!... 
lcrinc hoş gördükleri kadına ve kıza dı: • Hm şu -oldu: ler bütün hararetilc tazelense bile! Bt·~ün çok rnuztaribim Nilüfer. 
lakırdı atar, sırnaşıklık ederler. Bun - Nilüfer hanımefendi, - Nilüfere mektuplarımı verdiğin Düşündükçe kendime şaşıyorum. Her dakika gözlerim dumanlanıyor. 
lar hiç de tehlikeli değildir. Fakat böy· ccBu mektubuma böyle teşrifatlı bir zaman ne yapıyor? Benim gibi, tam manasile bir iş a· Kalbimde tahammül edilmez bir ağrı 
le Su~d Pertev gibi üst perdeden ede· ~kilde başladığıma 'aşma ... Artık bu· Bana şu cevabı verdi: damı, bir hayat adamı, nasıl oluyor da var. Yazıhanede çalışamıyacağımı an· 
biyat yaparak sokulmak isteyen ve ka· gün evli brr hanımefendisin. Ve bun- - Mektubu alıyor, fakat yüzünün böyle kalbinin Se!İni dinliyor ve o ses- ladım. Biraz hava almak için şimdi 
dmın zayıf tarafını bilerek ona göre dan sonra senden her yerde böyle bah· hatları menfidir. Bu mektupları adeta ten aldığı kuvvetle bu sayfaları doldu· Büyükdereye kadar gideceğim. 
şerbet veren kaşarlanmış çapkınların eedilecektir. Kibar aleminde söhretlc- sıkılarak, bir sızıltı çıkarmaktan çeki· ruyor. Muhakkak iti sevgi en haşin Kimbilir belki Boğazın sert rüzgar· 
elinden kurtulmak güçtür. ri dillerde dolaşan bir çok hanımefen· nır gibi ahyor. ruhtu insanları bile dile getiriyor ve ları içimin pasını, kalbimin yasını si· 

Bu mektublara kıymet verip, nu • diler gibi.. ismet hanımın fikrine göre mektup· çelikleri eriten bir hararet gibi yumu- ler. 
tnara da koyarak sırasile muhafaza e- Ve artık senin de giydiğin, çıkardı -: larımı sükut ile karf11amanın elbet bir şatıyor. Gönlümün istediği beraber gezinti• 
den Nilüfer acaba ne tesir altında kal- ğın, gezdiğin, bindiğin \leyler bir me • manası olacaktu_ Şimdi artık sana değil. Kendime a- !erden mahrum kaldıktan sonra artık 
dı, neler düşündü. sele olacak. İskarpininin biçimi, saçı • Nikahında buluaanlar seni pek neş'- cıyorum Nilüfer. en vefalı dostum tabiat oldu. 

qu muammayı çözmek için uzağa nın firizesi, mantonun kumaşı üzerine eli görmütler. Sen bir şeY. kaybetmif değilsin.. (Arbaa var) 
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/ttihad ve Teralılıide on •enela..-------""": 
- On DçUncü kısım No. 17 _J Hika.l/.elerl 

MOTAREKE GÜNLERiNDE IİTlkAD VE TERAKKİ 
Yazan : Eski Tanin Bafmuharrlrl Muhittin Birgen KUVVET 

Herkes T alit Paşaya yalvarıyordu: 
" Sen çekilme, bizi bırakma! ,, 

~ O, bu sözle ri, heyecanla, fakat, 
•• 
0~.kınıyarak, tarihi mes' uliyetlcrinin 

o~unde cesur bir adam gibi, ba;'lm ö
nune eğmiyerek ve vicdanından müs· 
ter~~ olarak söylemişti. On temmuzun 
ogune kadar halk adamı ve inkılap li
deri ol ak d ... ar meydana çıkarmış bulun· 
u~u Yegane şahsiyet olan Talat paşa, 

h8Un, bütün nutku esnasında ve bil -
assa Cal. h b b . k k ıp ocaya u ceva ı verıı en, 
~ndiaine gösterilmiş olan itimada la· 
~ ~r insan olduğunu ispat ediyordu. 

1
. e Vıcdanından, ne de kendisini bek· 
IYen nıes'uliyetlerden ve mukadde -
~ttan korkmıyarak, cesur ve merd bir 
cıcıan:ı ı 

bulunuyordu? Onun beynine girmek 
kabil olmadığı için bu suale kat'i bir 
cevap veremiyorum. O iÜn henüz 
kaçmıya karar vermiş bulunmadığı 
muhakkak olmakla beraber zihninde 
bu fikrin de yaşadığında şüphe yoktur. 
Buna rağmen, kaniim ki Talat paşa, 
kaçacak dahi olmasa, gene ayni tarzda 
hareket edecekti. 

- Biz çürüdük, artık, Feyzi bey, di· 
yor; bizden hayır kalmamı~tır. Ben, 
nefsimde İttihat ve Terakkiye başlık 
edecek kuvvet hissetmiyorum. 

Ve daha ziyade, münakaşaya gir -
mek istemiyerek, önümden geçip içe· 
riki odaya giriyor. Salonda uğultu, mü· 
nakaşa, intizamsızlık devam ediyor. 
Bcs, on dakika devam eden bu inti • 
za~sızlıktan sonra herkes farkediyor 
ki kongre dağılmıştır. Reis, kendisinin 
ve arkadaşlarının kat'i istifasını verip 
çekilmiş, içtima reissiz kalmıştır. Bu
nun farkına varan müzakere usulcuları 
gelip Talat paşaya işi anlatıyorlar. O, 
heyecan içinde bunu unutmuş olduğu

~ean Bamcau 

Öte taraftan da, ittihat ve Terakki 
ca . 

rnıası altında toplanmış ve elekten 
~~tikçe, vukuat içinde yıkana yık:ma, 
;çındcki pis, gayri milli ve fasit unsur
k~~dan hayli temizlenmiş bulunan 

Yanındaki odaya girmek iizere be
nim önümden geçiyor, bu arada içti
maın nizamı bozulmuştur. Herkes aya
ğa kalkmış, birbiril~ konuşuyor, vazi· 
yeti muhtelif surette tefsir ediyordu. 
Talat, benim önümden geçerken, Di
yarıbekir meb'usu Feyzi beyle karşıla
şıyor. Feyzi bey ona diyor ki: 

- Olmaz: paşa, sen bu işi bıraka • 
mazsın. Sen olmazsan her şey d~ğılır. 
Öteki arkadaşlar değişmeli, doğrudur, 
fa1'at, sen reis olarak kalmazsan her 
şey darmadağın olur. Sen mutlaka kal
malısın. 

nu hatırlıyor, odadan çıkıp tekrar iç· Belotte ağıla doğru koştu. Babası ı · 
tima salonuna geliyor. Ve reislik ye· neği sağıyordu. Babasına yaklaşarak 
rine gelip herkesi oturmaya ve süku- heyecanla bağırdı: 
nete davet ediyor. Herkes oturuyor, - Baba! Baba! Gel lbak ne var? 

utle, artık gelen vukuat karşısında, 
tni1let namına cesur olmayı ve icabın
?~ toplanabilmeyi öğrenmişti. Bunun 
hçın, o dakikada, eğer istese Talat pafa, 

d" ı ,. . . Babası zahmetle yerinden doğruldu. 
ın cyor; o zaman Talat paşa ıçtıma .. t dolu kova ,1 masanın üstüne koya-

için reis intihabı lüzumunu söylüyor. l ~~k sordu: ) 
Yeniden muhtelif ağızlardan sesler 1 - Neye bakacağım? 

O, bu sözleri dinliyor. Düşünmeden çıkıyor: - Samanlıkta olup bitenlere .. Ça -

erkesi kendi etrafında yeniden topla· (Arkası "YU) 
~~amuwffukok~llıili. ~~~~,~~~=~~~=,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

cevap veriyor: 

Söz kongrenindir stanbul IV1uamele v~ fstih.ak vergileri 
• Fakat, o bu tarafa gitmedi. Kendi- Müdürlüğünden : 

•rnde o kuvveti hissetmiyordu. Veril- VergJnjn Matrahı Bir misli zam Verginin aslı 
hl~ olan kararın yolunu takip etti. Lir' Ku. Lira Ku. Lira Ku. 

Verginin senesJ 

84992 00 6799 3 J 6-,gcı 36 
- •.• Arkadaşlar, diyordu; ittihat " 

934 
935 

'\>e Terakki, bundan böyle kongreye 
aittir. Meclisi umumisi ve merkezi u
hlumiıi azaları kamilcn, istifa etmi' 
bulunuyorlar. Yen iden karar vermr.k 
Ve intihaplar yapmak vazifesi size ait
tir. Bizim içimizden hiç kimseyi tek
rar intihap etmemenizi rica ederiz. 

Fakat, Talat pa'amn toplayıcı kuv
\'etj yok, demek bütün ittihat ve T erak 
lti Yok demekti. Bunu herkes pek giizel 
hissediyordu. Hissettikleri için de Talat 
Paşanın iş başından ayrı1mam'lsını is· 
tiyenfer çoktu .. Onun bu fikirlerine 
heyecanla mukabele edenler, «olamaz, 
'\>azifenizi terkedemezsiniz[» diyenler, 
(cbizim içimizden kimi istersen al, he
Pİıniz seninle beraber çalışırız, fakat 
len ha~ olmak.tan vazgeçme!» diye ba
iıranlar oldu. 

Bilmiyorum, Talat paşa, o gün, ka
faıında kuvvetle hüküm süren bir ka
tıaatle mi hareket ediyor? Yoksa, yo
tulmu~, bütün kuvvetleri yıkılmış ve 
~albi, kendisinde sık sık görünen bir 
2!.aafa mı uğramıştır~ Etraftan yükse· 
len· 

- Bizi hı rakma f 
Sözlerine karşı, lakayıt ve sağlam 

duruyor: 

Dolmalıahçe caddesinde 179 - 181 No. lardn k!in çuval imnhlthanesl 
sahibi Lui Kalamarı'nın E 101 93 ı tarihin len Kaııunevvel 935 lıtrihine kadıır 
ondan !azla amele çalıştırdığı halele beyanname verip muamele ,·crgısi 

ödenmediği anla~ılarak 2430 sayılı kanunun 21 ci maddesi mucıbince .eşek
kOI eden re'scn tnkdir komisyonu tarafındttn namına yukarda yazılı mıktıırda 
sabş kıymeti takdir ve muamele vergisi ve misil zammı tarh edild ği ve 
ilandan itibaren on gDn zarfında bir itıraz vuku bulmtulığı takdirde verginin 
kesbi kat'iyet edeceği hukuk usula muhakemeleri kanununa tevfikan nan 
olunur. " 1895 ,, 

Eıer her şey ıiıl sabınıılandırıyor ft titizlendirfyoru, eger alı1' bir 
aksilik fikirlerinizi alt-üs.t ediyorsa, cgcr &cttlcri uyku tutmayona, tqlıiı 
pek basittir: sinirlerinizin tcncpbühiycti artaıı~hr. ben üz vakıl vaıkH b• 
lenalıtı ğidcrmqe acele: cdinh. 

Bromural -Knon .. 

buk gel! 
İhtiyar çütçi oraya doğru yürüdü. 

Acaba ne vardı ki.. Samanlığın içinden 
kulağına bir hışırtı geldi. İğilip ba -
kınca bir hayret nidası çıkardı. 

Yeni uşak J ustin, evin emektar hiz
metçisi Maria ile sevişiyordu. Bu man-
zara ihtiyarın asabını bozdu- Hizmet
çi, kırk yaşında, ağzında dişi kalma -
mış, saçları mihnetten dökülmüş bir 
kadındı. 

Justine gelince güçlü kuvvetli, iriya
rı yakışıklı bir delikanlıydı. Bu iş nasıl 
oluyordu? Ne çare ki aşkın gözü kör
dü.. Sonra çiftlikte Mariadan başka 
kadın da yoktu. Eh! Uşak demek onu 
baştan çıkarmıştı. 

Halbuki 1\iaria nekadar iyi bir hiz-
metçiydi. Yirmi yıldır onların yanın -
daydı. Çalışkan, namuslu ve itaatkar
dı. Bütün gün, sabahtan akşama kadar 
hem evin işlerini görür hem de hay • 
vanlara bakardı.. Ah! Bu aşağılık u -

1 şak. 
İhtiyar çiftçi, hiddetle uşağın üstü-

ne yürüdü: 
- Ne yapıyorsun orada be herif ? 

1 diyerek uşağın suratına bir tokat in -
dirdL 

Silleyi yiyen uşak homurdandı: 
- Vay canına be! Neye vuruyor -

sun? 
Bunun üzerine efendi sol elile uşa

ğın yakasını tuttu ve ikinci bir tokat 
indirdi. O \·akit uşak kızgınlıkla hay • 
klrdı: 

- Hey Allahım. İki tokat ha .. 
- Al üçüncüsünü de .. 
- Ya Öyle mi? Bunları sana öde -

rim ben ş imdi.. 
Uşak bunu söyliyerek ardarda efen

disinin suratına dört tokat aşketti. İh-

Çev1rm: Faik BercmG 

fendi filan tanımıyordu ti.iç .. 
İhtiyar yerden kalkınca uşağa: 
- Çok kuvve1ili delikanlısın! dea!. 

Baban adalelerini balyozla döğmüf 
galiba.. 

Sonra sesini tatlılaştırarak ilave .ı,. 

ti: 
- Şu kağnıyı sırtınla kaldırabilir mı 

sin? 
Uşak tereddüd etmeden kağnının a). 

tına girere!k onu sırtile kaldırdı. O Viı'! 
k it efendi heyecan ve hayretle: 

- Bravo be delikanlı Bravo! şu sa • 
panı da omuzlayıp götürebilir misini 
Uşak sapanı da kavrayıp omuzun2 

koydu ve dolaşmağa başladı. İhtiyu 
bunu da görünce: 

- Nazar değmesin be delikanlı! D9" 
sene öküze ihtiyaç kalmadan çift sü • 
re bileceksin! 

Sonra uzaktan onları seyretmekti 
olan kızı Belotte'a seslendi: 

- Görüyor musun Belotte nekadar 
kuvvetli adam! Hiç böylesine rastladıu 
mı? 

Uşak omuzundan sapanı indirip: 
- E! Babalık bana müsaade_ 
- Neden! Neye gidiyorsun, seni k01 

ğan kim? 
- Siz! Öyle ya, kavga ettik.. 
- Bundan ne çıkar?'. Sana bir ka • 

dın lazım. Fakat bu kadın Maria de
ğil. 

- Ya ld.m? 
-Kızım. 

- Kızınız BeloHe mi? 
- Evet, neye şaştın? Güzel değil 

mi o? Hey Belot\e gelsene.. Söyle ba• 
kayım Justin'i nasıl buluyorsun? Ali 
çocuklarım, tam !birbirinizin dengisi • 
niz! Dü~ün bir kere, kızım .. Bu kadar 
kuV\'€tli bir delikanlı neler yapmaz, 
nelerin haklondan gelmez? Oğlum bun
dan sonra bütün çiftlik işlerini sana 
devrcdiyorwn.. Haydi yavrularım el~ 
le tutuşun bakayım! Allah sizi mes'ud 
eylesin! 

- Hayır, arkadaşlar, diyor; bizim 
~~ifemiz bitmiştir; bundan sonra 
ış sizindir. Kongreye ve sizlere Allah
tan nıuvaffakiyet dilerim ..• 

Söyliyeceklerini bitirmiştir. Yan • 
dak.i odaya gitmek üzere yerinden ay· 
rılıyor, salonda bir gürültüdür başlı -
Yor. Herkes münakaşa ile meşguldur. 
İ alat paşa, hu kalabalığın arasından 
geçerken herkes ona bir kere d<"ha rica 

lriitüo dünyanın tanıdığı bir mü~ekkin otup .ltaybettfğiniz ratııtı, uykuyu 
ve afiyeti sizt iMk cdcı. - 1 ~siri gayt:I sendir. - ISronıuraJ'in 1Ja4 bir 
uran yoktur. 

ıo n 21 kunıprim,yl havl •tüp. 
terde oı:czırntknlr r~ ilt saıııır. 

Knoll A.-0., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwlgshafen ı/Rhin 

• tiyar şöyle bir sendeledi. Uşağin am
ma ağır eli vardı .. Tokatların şakırtısı 1 
üzerine havuzdaki kazlar bile dehşetle ' 
bağırmağa başladılar. 

Baba, dua ederek eve girdi. Mem • 
nun bir çehreyle berelenmiş yerlerini 
tedaviye koyuldu ... 

Yarınki nushamızda: 

KAYAK SPORU 

ediyor: 

- Bırakma! 
O, bir şeyler söylemek üzere son de

fa olarak bir kere daha duruyor ve sesi 
bu münakaşa gürültüsünün üzerinde 
bir kere daha yüksel~yor: 

- Sizden bir kere daha rica ede -
rirn, arkadaşlar, müzakerelerinizi 
bi~i hesaba katmıyarak yapınız ve ka· 
rarlarınızı da ona göre alınız 1 

l ~iyor. Bu, ittihatçı Talat pa~m~, 
ttıhat ve Terakkiye hitaben söylediği 

son sözlerdir. Acaba, Talat paşa, o 
daltikada memleketi terketmiye karar 
~enniş bulunduğu için mi bu nokta 
lızerinde bu kadar sağlam ve musır 

-
Beyoğiu Vakıflar 

Muhammin değer 
Lirn Kr. 

Satılık 

DirektörlUgU ilanları 

Mahlüller 

-1260 00 Bnynkdere Hacet sokağında 13 NO: lu Oç oda ve 
ve bahçeyi mOşteınil evin tamamı. 

354 20 J<'iruza~a mahalles nin 1'aKlaki yokuşunda 11,13 

mutbah 

No: lu 

Belotte'le Maria bu sahneyi uzak -
tan seyı ediyorlardı. İkisi de işe karış
maktan korkuyorlardı. 

Çiftçi bir söz söyliyemeden yanak -
larını tuttu ve sonra gözlerini uşağa 
dikti. Bakışlarında hiddet mi, takdir 
mi vardı? Pek anlaşılm1yordu. 

Tam bu sırada, ihtiyar uşağın kar -
nına bir tekme savurdu. 

131 metre 20 sırntim arsauın tamamL 
87 60 BUyükderede çivici sokağında * No: lu ahşap iki 

- Ah! Öyle mi diyerek uşak gürle
di ve çabuk kendini tophyarak o da 

odalı patrona çelikten bir tekme indirdi. 
Efendi yere yuvarlandı ve neden sonra 
doğrulabildi. Doğrulur doğrulmaz u -
şağa yaklaşarak ona bir çelme taktı. 
Fakat uşağı yuvarlıyacağı yerde ken-

hanenin tamamı. 

56 5o Hnseyinağa mahallesinde Ziba sokağında 61...(7 No: ıu 25 
metre elli santim arsanın tamamı. 

216 09 Yenik öy ayanikola mahallesinin köybaşı 
;, .ffi. No: lıı ıırsa·arın yedide tıç payı 

eaddesinde disi düştü. O zaman Justin onun ka -
fasını toprağa sokarak: 

Yakarıda yazılı pyri menkullerin mülkiyetlerinin satıp pefİn para ile 30/mart/ 
937 tarihinden itı"baren 15 ırün müddetle açık arttırmaya çakanlmıfbr. budeai 
14/Nisan/937 çarıamba günü ıaat 15 de komisyonda yapılacaktır. Ymde yedi 
buçuk pey paralarile BeJoilu Vakıflar Direktörlüiü MalılU1it kalemine ıelmele-
ri. (1759) 

- Az değilmi~sin be ihtiyar! diye 
karışmam. Hemen çabuk karşımda diz 
mırıldandı. Benden af taleb et! Yoksa 
çök! 

Patron, çarnaçar uşaktan af istedi. 
Amma kuvvetli delikanlıydı bu! E-

Yazan: Leonid Lenç 

Rusçadan çeviren: Alaz 

-·-
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151 numaralı şehit 
(Ertuğrul faciasına karışan aşk macerası) · 

Yazanı A. R. 

Yazan : Celal Cengiz Asaf, Suadın erkek olmadığını anlamışh, ağzını aradı 
ve sonra birdenbire: ":Sen eırkek değilsin!,, dedi, Suat 
ıaşaladı, heyecanlandı. " Bunu nereden biliyorsunuz 

Asaf Bey,, diye sordu. 

- O genç kadın, evvela elini sıka- dedecek kadat istiğna göstermen, ben
ıak seni tebrik etti. Sonra, kulağına de garip bir his uyandırmıştı ... Deniz 
usulca bir şey söyledi. Sen, ağır ağır kızı meselesinin, senin tarafmdan icat 
geminin kıçına doğru gittin. Arkan - edilmiş bir oyun olduğunu da pekala 
dan, 0 da geldi. Sana, uzun uzun bir anlamıştım. Fakat, bütün hareketle -

Tunçay, Tanzere: '' Bundan sonra 
Sümerde senden büyük bir kahraman 
saray önünde at koşturamıyacak.,, dedi 

şeyler söyledi. Sonra da, eline küçük rın bana tuhaf düşünceler verdiği için, Tanzer ·bu hikayeyi hayretle dinli -
bir ~ey verdi. .. Yalan mı, bunlar?.. ses çıkarmamıştım. Daha doğrusu ha· d 

T •• • h yor u. 
Suat, gülürnsiyerek başını önüne na tatlı umltler ve hayaller veren a- _ Samanın elinden bu kızı Naraş 

eymişti. reketl~T~nin birdenbir~ felce ~~ama - almış diyor1ardı. Demek doğru imiş. 
_ Söylesene .. Yalan mt bunlar?.. ması ıçın bunlarla ~~aml gosl~rme· _ Evet. Naraş bu kızı görmüş .. 
- Doğru. meye çalışmıştır:ı1 .... Bil~yordu~ kı;. ~e- Sevmiş; Ve Samanın elinden almak 
- E .. Anlat bakalım, şimdi.. O k!t- nın hakk~~da cı~d~ hır tetk.ıke gırı - için, Samayı zindana attırmış. 

dm sana ne söyledi}.. şırsem .. şuphelerımın de aksı zuhur e- - Nara~n kurtardığıma şimdi piş -
_ Mademki, söz verdim. Doğrusu- derse, o zaman heyecanlarımı kaybe • ld F kat Na"ra• artık beli . . man o um. a , T 

nu söyliyec~im. decektim .. Halbu~i ben, heyecan ıç~n iki büklüm bir ihtiyardan farksızdır. 
- Bravo... yaşıyan hır gencım ... Uzaktan uzaga O u bir et ve kemik yığını halinde A· 
_ O kadının bana verdiği şey, bir her an. seni takip ettiğim halde, . bir ka~dan deve ile buraya getirdim. 

adresti. Beni, o adrese davet etti. kere bile sana temas etmekten ıçtı~~p _ Naraş Akadda esir olmu~ diyor· 
S b "' ettim. Yalmz, senin her hareketının l D ~ "' - e epr.. ·~· l "k 'f ar.. ogru mur 

_ Amerika kadınlannın aklı ma - Öa~a verdıgı tath heyecana ı tı a ey- _ Doğrudur. Ben Akada vardığım 
Jum ... Guya, yarışı kazandığım esna· ledım ... Bu, ne zamana kadar devam zaman, o Akad kralının zindanlarında 
da öyle bir poz almışım ki; o anda bü- etti, biliyor musun?... inliyordu. Onu esaretten ve işkence -
!Ün kalbile titremiş .. Hemen o saniye- ... den kurtardım. Ertesi gün heni tuza· 
de beni çıldırasıya sevmişti.., Kendisi, - Koleraya, tutuldugum ıamana ğa düı~ürmek, öldürmek ve yerimi al-
büyük . bir servete malikmiş .. Benimle kadar ... Vak.ia sen. her hastaya koşup mak istedi. 
sevifmek için her fedakarlığı ihtiyar yetifiyordun. Hiç bir hasta bakıcının _ Sonra nasıl kurtuldun onun tu -
_.ı k · gôstermiye cesaret edemiyece0 i feda- ... d "' 
ICCilCCe mıf. •. ... . . . ° F k zagın an" .. 

_ Kafi .. Anladım ... E, sen bu da· karlıkları ıhtıya:r edıyordun. a at, _ Ulu Tanrı kurtardı beni. Ve 
0 

vete gitmedin miL bana .. bana karşı, daha candan, daha 1baca'kları~dan yaralanıp y~re yuvar-
- Tabii gı'tmedim. kalbten, bilmem ki, nasıl aöyliyeyim.. 

1 
d 

" . . h' k k-.J an ı. - Niçin~.. ~ta her tehlıkeyı ıçe sayaca cwar - Şimdiye kadar yarası iyi olma -
- Gitmedim .. Gitmek istemedim. büyük alaka göstertiyordwı ..• İtte o d "' 

ı mır 

_Canım, niçıin? .. Senin gibi genç zaman, kendi kendime düşündüm. Ve _ Olmadı. Olsa bile gene iki bük-
blr delikanlı .. O kadar genç ve güzel kararımı verdim. C(Suadın gösterdiği 1 .. m larak kalacaktır. Çünkü vücu • 
bir kadının davetine gitmez olur mu, bu alaka ve fedakarlık., hiç. b.ir. insan3· d:nu 

0

yaralıyan ok zehirli imiş. Bu ze· 
hiç. yet ve arkadaşlık çerç~vesı ıçme ... sıg· hir insanı yavaş yavaş öldürürmüş .. 

- Gitmedim, işte... ı;naz. Bunun, nıutlaka hır başka mana- Naraş her gün biraz daha ölüyor ve 
- Niçin gelmedin?.. Bunu sana sı var.!> dedim. Ve o g~n, .şiddetli bir her gün biraz daha mezara yaklaşıyor. 

hen söy)iyeyim mi?,,. sancı ıle kıvranırken, bılmıyorum na- _ Sama nerelerde şimdi? 
_ Söyleyiniz. sıl oldu; birdenbire seni kollarımın ara· _ Onu Akadda göremedim .. Yol-
- Gidemezdin. sma çektim. cular Samanın (Elam) topraklarına 
_ Niçin?.. Suat, ellerin~. yüzüne. ~apadı: geçtiğini söylüyorlar. 
- Çünkü .. Sen, erkek değilsin... · - Yeter .. se>ylemeyınız, Asaf bey.. _Ne diyorsun? Sama demek gene 
Suat, şaşalamıştı. Birdenbire şid - Alla?, aşkına söylemeyiniz. kendi yurduna kaçtı, öyle mi? 

detle başı dönmüş; gözleri kararmış - Dıye mırıldandı. . _ Öyle sanıye>rum. Sabahleyin yu· 
tı. yere düşmemek için ellerini ve ar- - Ha!~r, ~uat .. made~kı başladım. vaaından çıkan tilkilerin akşamüstü 
kasını, kamaranın tahta bölmesine da· Bırak, bıtire?;.m... Senı, k~llanmm tekrar yuvalarına döndükleri gibi.. 
yamıştı. Dişleri birbirine çarpa çar - arasına çe1ctıgım zaman, ellerım nasıl- _ Gudea ne dedi bu işe L 
pa: ~a göğsüne doğru sürüklendi. İşte o _ Ona henüz Samadan bahsetme· 

- Yavaş.. yav~ söyleyiniz; Asaf anda, artık aylardan beri beni oyala - dim. 
Bey ... Bunu, ne biliyorsunuz, Asaf yan hayal, bir anda tahakkuk. etti. _Sormadı nu} 

BeyL · - Kafi, Asaf bey.. _Zafer neşesi Gudeayı sersem1et-
Diye mmldanmıştı. - Hayır .. değil... bir dakika mü - mişti .. Bfr şey söylemedi. Ben de aç -
Asaf, ona biraz daha eğilmiş.. ha • saade et. Asıl hakikate, timdi temas madım: «Biraz evime gidip dinlene • 

'tını biraz daha uzatmışb. Sesini, ya- edeceği~... Eğer o zaman, ölüp gidı· yim .. Sonra konuştuuz» dedim. Ne 
vaşlatmıştı. verseydım, zerre kadar gam yemeye - kadar yorgun olduğumu gördü... Al-

- Bunu, ne mi biliyorum? .. Anla- cektim. Bilakis, hayalimde yaşattığım nımda.n üç kere öptü ve bana: «Tun -
tayım, Suat ... Sana karşı ilk şüphem, ~~kın hakikat olmasından mütevellit çayın göz yasları bir araya toplansay· 
Bombayda başlamıştı. Oradaki, o al - sevin~ içind~ ölüm.ün acısını zerre ka- dı, bir bahçc;i sulardı()) dedi. 
tın renkli lngiliz kızının dav~tini red- dar hıssetmıyecektım. _ Benim göz yaşlarımı Gudea ne-
-· • · · .....,...._' · ·- ·-·-·--- -Asaf bey... Yeden görmüş acaba? 

Son Postm -- Çünkü .. çünkü, seni sevmiş - - Gudeanın gözünden bir '1ey kaç-
=-- tim. maz .. O, en uzakta olup bitenleri de, 
Yevmt, Siyası, Havadi.s Te Halk gazeteaı - •• • yakındakiler gibi görür. 

- - Sana yemin ederim ki, Suat.. • Gülüştüler. 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. h d idd" hak'k" k "Ik d t S.T A N B u L ayatım a c 1 ve 1 ı aş ı, 1 e- Tanzer bir sedirin üzerine uzanmı~-

fa hissetmiştim. Ve bunu da bana, 
tı. 

Gazetemizde çıkan yazı ve sen vermiştin ... Ben bunu, şimdi de Tunçay, 
0 

gün, yıllardanberi bek -
resimlerin bütün hakları ~öylerniyecek .. lstanbula kadar sabre
mahfuz ve gazetemize aittir. decektim. Ve lstanbu1da, artık son va-

. ABONE FIA TLARI ~ !
1 
zifemizi de ifa edip gemiden çıkacağı
mız zaman, seni bir köşeye çekerek 

I bütün hislerimi bir tek kelime ile ifa· 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

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

de edecektim. 
Suat, kıvrandı. Ellerini, Asafa doğ

ru uzattı: 

- Niçin, sabretmedin, Asaf? .. Ah, 
öyle yapsaydın, ne iyi olacaktı ... Be· 
rı im dımağımda da, her an birer şiir 
gibi canlanan hülyalar, böyle birdenbi
re dağılmıyacaktı. 

- Haaa, niçin sabretmedim. Onu 
da söyliyeyim, Suat... İçimde, garip 
bir kordu vardı. 

- Nasıl bir korku) .. 
- Bilmiyorum ... Bunun mahiyeti

ni bir türlü tahlil edemiyorum ..• Yal
nız şunu söyliyeyim ki üç giindenl:>eri, 
meçhul bir korku ile titreyorum. 

(Arkası n.r) 

1ecliği saadete kavuşmuştu .. r ...... ~ ............... ~ ~· ............ -.......... ==ı 
!tliJbetçl 1 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi olan ecc::ı.neler şun -
lardır: 

İstanbul cihetindekller: 
Aksarayda: (Pertev), Beyazıdda: <Bel

kis), Fenerde: (Vltall), Şehremininde: 
(Nazım), Karagünırükte: (Suad), Sa -
matyada: (Teofilos), Şehzadeba.şmda: 

(Üniversite), Eyübde: (Arif Beşir), E -
minönünde: (Salih Necati>, Küçükpa -
zarda: (Necati Ahmed), Alemdarda: 
(Esad), Bakır köyünde (Merkez). 
Beyoğlu cihetlndekiler 
İstiklal caddesinde: (Kanzuk), Daire

de: (Güneş), Topçulard::ı.: (Sporidis), 
Taksimde: (Nizameddln), Tarla başında: 
(N~had>, Şişlide: (Halk), Beşlktaşta: 

(Nail Halid). 
Boğaziçi ve Aadalrada: 
Üsküdarda: (İttihad), Sarıyerde: <A

saf), Büyükadada: (Şlnasi Rıza), Hey
belide: <Halk). 

T anzerin dizinin dibinde oturdu. 
Gözü T anzerin beline ilişti: 
- Üç püsküllü sırma kemeri niha

yet Gudea sana verdi, öyle mi? 
Tanzer gülümsedi. 
- Nar~ın kazanmak istediği bu 

tarihi kemer bana nasip oldu. 
Tunçay: 
- Bundan sonra Sumerde senden 

büyük bir kahraman, saray önünde at 
koşturamıyacak, dedi, sen Niraşı yen· 
dini 

• * • 
Naraşm son sözU? 

Gudea, Naraşla bir kere olsun ko -
nuşmak istiyordu. 

Naraş evinde yatıyordu. 
Mara, Naraştan nefret etmeğe, Sa

manın hasretile yanıp inlemeğe haf -
lamıştJ. 

O gün Naraşı sedye ile Gudeanın 
sarayını:ı getirdiler. 

Naraş bitkin bir halde sedyede · ya· 
ttyordu. 

Gözlerinden başka canlı olduğunu 
gösteren bir yeTi yoktu. Sorulan söz
lere hazan cevap veriyor, hazan ka~la
rını kaldırarak susuyordu. 

Gudea, Naraşı bu halde görünce 

müteessir olmu$tU. 
- Hamat tahtını parçahyan Naraw 

hangi mabudun gazabına uğradı~ di· 
yordu. 

Gudea, Naraşın sedye içinde can•ız 
bir ceset gibi yattığını görünce: 

- Ne oldun, Naraş? dedi .• Mabut 
i}aal seni neden korumadı? 

Naraf göz]erini açtı: 
- Akadlıların zehirli oklanndan 

Baal bile yılmıştır. Ben mabut (Aı) ın 
gazabına uğradım, Mella ! Bir rün 
(As) bana rüyamda «köy]ülerin tar 
lasını çiğneme I» demişti. Ben bu .c>za 
unuttum .. Her sefere giditimde köy· 
lünün tarlasını çiğnlyerek yiiTüdüm. 
Cezamı çekiyorum, MellaJ 

Gudea: 

- Vücudunda.ki zehiri Aaular defe· 
demezler mi~ 

Diye sordu. 
Nara.ş: 

- Kabil değil, dedi, Akadlılardaa 
kurtulan bir fert yoktur. 

- Ben se.nin kurtulmanı istiyorum. 
Nar aş 1 Mabetlerde kurbanlar keaı1 • 
sin.. Rahipler törenler yaparak JenİD 
Ya11~man için bütün mabutlara. Jll•l..-
sınlar. (~ nr) 

"""=====:::==:::z:::::============================::;ı;======:;=:=====-==-==--

Istanbul 3redinci icra Memurluğundan 
Gevherin Emniyet aancbima birinci derecede İpotek bulunan ve tamamma 1531 

lira kıymet takdir edilen Fethiyede Katip Muslibattin mahallesinde Tatldm,a M• 
len Tatlunemba sokağında eski 10 yeni 8 No. b aai tarafı hamallar ki.la,. ..... 
nesi aol tarafı lıtelyo hane bahçesi arkuı V ecihenin bahçesi cephesi TdWm,w 
caddesile mahdut ve evsafı qağıda yazılı bir evin satdmasma karar •etilmittS. 

Blna kargirdir. Haricen uvuıulır. Zemin katında bir ev alta bir oda bir .iiiidaık 
ve arkada bir bahçe bir hela birinci katında bir t0fa 2 oda vardır. Umum mu•· 
11 94 metre murabbaı olup 48 metre murabbaı bina zemini kalam baltçe olM W t 
evin tamamı tapudaki kaydında olduğu eibi açık arttırmaya vaz'edilmittir. 

Arttırma pe,indir. ArtbrnıaJa ittirak edecek miifterilerin kıymeti muhammcaaa 

nin o/o 7,S nisbetinde pey akçeai veya milli bir L.nkanın teminat mektubam lt&
mil obnaları icap eder, Müterakim verı~ tanzifat, tenviriye ve vakıf borç).,. ltoırs
luya aittir. Arttırma ıartnamesi 27 /4/937 tarihine müaadif Sah pnq dairede ...., 
halli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 17 /5/937 tarihine müudif Pa
Zarteai ıünü dairemizde •ut 14 den 16 ya kadar icra edilecek birinci utba ....... 

bedel, kıymeti mubammenenin Cfo 15 ini b,dduju takdirde üste bırakılır, Abi llllt• 
dirc:le ıon artmoanm ht.ahbüdü baki kalmak üzere arttırma on bq gün daha hımdit 
edilerek 1/6/937 tarihine mijaadif Salı aünü aut 14 den 16 ya kadar dairede,...... 

lacak ikinci arttırma neticesinde en çok arthranm üstünde blJ'akılacaktll'. 2004 _. 
maralı icra ve ifliı kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan haklan tapu Iİl:İllımil. 

sabit olrnıyan ipotekli alacaklarla. diier alakadaranın ve irtifak hakka sahiplerinin .. 
baklannı ve hususile faiz ve muarife dair olan iddialarını ilan tarihinden .._,_ 
20 ıün :zarfında evrakı mütbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lizımdır. Abl 

takdirde haklan topu aicillerie sabit olmıyanlar aabf bedelinin pay~uu.t.. ... 
riç kalırlar. Müterakim versi, tenviriye ve tanzifiye, dellil.iye resminden l>aret olm 
belediye ruswnu ve vakıf İcarelİ bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik nlal 
icaresi taviz bedeli mü,teriye aittir. Daha fazla maliimat almak utiyenlerin 36/1362 
numaralı doıyada mevcut enak ve mahal len haciz ve takdiri kıymet rapor-. si
rüp anlayacaklan ilin olunur. (1885) --lstanbul Defterdarlığından: 

Lira 

Yeniköyde Köybaıı Cd. de eski 151, 153 yeni 175 sayıla artanın 
2797560/4792320 payı: 108 

Divanyolu Tavukpazan sokağında eaki ve yeni 40 aayılı ve 66 metre 

-
75 

murabbaı ar.anın tamamı: 198 oe 
Balatta Ayvanaaray caddesinde 29 aa yılı dükkanın tamamı: 750 00 
Kandillide yeni Kuyu aok:aimda eski 44 yeni 6 sayılı evin tamamı: 60 00 
Kalçacı Hasan ağa mahallesinin Makas çdar sokağında eski 1, 3, 7, 

yeni 1, 5 sayılı ev ve dükkanın 1/120 payı: 66 67 
Aksaray Küçük Lanea aokağında eıki 19, 19 aayıb ve 40 metre 90 

santimetre arsanın tamamı: 245 40 

Mercanda Uzunçarft caddesinde eski 327 yeni 82 sayılı dükkanın 
1/4 paya: 225 00 

Küçükpazarda Sarı Demir mahallesinin Ali pap hanı içinde 36 
saydı odanın tamamı: 

Beyoğlunda Kurtulu9ta Örtme sokağında eski 3, 5 yeni 7, 9 saydı 
220 00 

evin 2/3 payı: 274 00 

Beyoğlu Tatavla Punççu Hiristo sokağında eski ve yeni 57 saydı 

34 metre murabbaı 47 deaimetrelik arsanın tamamı: 103 41 
Yukarıda yazılı mallar 16/4/937 Cuma günü saat 14 de peıin para ve açak 

arttırma ile satılacaktır. Satq bedeline istikrazı dahili ve yüzde bet faizli hazim 

tahvilleri kabul olunur. Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini vakti maaneo 
ninden evvel yatırarak defterdarlık Milli Emlik Müdürlüğünde mütetefddl Mbf 
Konmyonuna müracaatl.n. (1766) 



4 Nisan 

(Baştarnfı 1 inci savfada) 
birde l k b" " par a ır surette ve halkın coş· 
~ın tezahüratı arasında yapılmı~tır. 
Davetlileri getiren birinci tren tam 'r sa· 
at dokuzda, Başvekifü hamil olan tren 
de saat onu on geçe. buraya vardı. is
met İnönü İstasyonda toplanan binler
ce halk tarafından alkışlarla kars1lan· 
dı. . 

Başvekilin refakatinde Dı!': Bakanı R·· .. A T 

&ş:u ~~s, ~onomi Bakanı Celal 
R Y r, Cumruk ve İnhisarlar Vekili 
Bana, lngiliz Sefiri Sir Persi Loren, 

1 
r~sserd şirketi müdür ve mürnessil-

erı b' 1 
ı . .' ~e us ar bulunuyorlardı. ismet 
nonu be!': b" h ·ı d . d' . Tuş ır çe re ı e tren en ın-

d ı, ıst~syonda toplanan halk ile alaka· 
ar 0 du. kendilerinden izahat aldı. 

Başvekilin nutku 
Başvekil b d k"" .. J k un an sonra ursuye ge-

ere sık sık alkış ve cıyaşa» sesleri 
arasında .. h. b" 1 . . Ba ınu ım ır nutuk söy emıştır. 

şvckilin nutku ~udur: 
1 d{arabükte, demir ve çelik fabrika
:r1ının temelini atmak için toplanmış 
u unuyoruz B · hA d" · b""t"' zn · u a ısenm u un 

ti e~eket için olan büyük ehemmiye
b ~e~ l§aret etmek isterim. Atatürk bu 

8
.uY_ük müessesenin temel atma mera

h IInıne bizi memur etti. Şimdi eserin e-
8.etnıniyetini göstereC€k bir iki rakamı 
ııe ve rnernlekete arzetmek isterim. 

Yedi büyük fabrika 
adl{aı:abük demir ve ~lik fabrikaları 
ç 1ı. dıkkatinizi celbetmiştir. Demir ve 
de ık f~~rikaları yedi büyük fabrika -
han lllurekkeptir. Bunlardan her biri 
er ınerniekette başlı başına birer kıy 

~et sayılabilir. Yüksek fırınlar, çelik 
k·~ları, kok fırını, haddehane, 20,000 
liı 0~~t .. kudretinde bir elektrik santra 
f' b~yuk bir atelye ve tali maddeler 
k abrıkası, bugün meydana getirilmesi 
ın~:arlaştırılmış olanlar bunlardır. Bu 

1 Uesseselere dayanarak yeniden kuru 

1 acak fabrikalar aynca birer mevzu o-
acııktır, 

Kuvvetli ınücsscscler 
t l<Urulacak fabrikalar fennin en son 
erakkilerini ve en son icatlarını ihti
~a edecek, en kuvvetli müesseselerdir. 

u fabrikada günde bine yakın amele 
~ışacaktır. Amelenin nisbetle azlığı 

ruıacak olan bu fabrikanın ne kadar 
~~dern ve mekanize edilmiş olduğunu 
Costetnl€ğe kafidir. 

22 nıilyon Jir:ı 

Bütün bu müesseselere 22 milyon li 
~adan fazla para sarfedeceğiz. Fahri -
ik~latın. hr gün kullanacağı madenleri 

h 
1 

YÜZ otuz altı vagon taşıyacaktır. Bu er .. 
h.. gün on trenin buraya gelmesi de-
••ıektir. 

Makine Endüstrisi 
Arkadaşlar, 

t Endüstri hayatına hevesle girdik· 
en sonra asıl endüstrinin ana kısmı· 
~a, ağır endüstriye bugün başlamış bu 
bUnuyoruz. Makine endüstrisine de 
~ Uraqan bqşlanır. Bu müesseae içtimai 
b~ırndan da ayrıca dikkati celbedecek 

t 
ır kıy.rn~tj haizdir. Burada ;çalışan1a
ın 'k llı 1 ınet ve çalı ma 11thhat şarlla.rı, 

eakktcp fütiyaçları ayrıca hazırlana· 
k • hunlar için ayrı ayrı müesseseler 
Urulacaktır. 

\> Görüyorsunuz ki, Karabük demir 
\çelik fabrikaları ile memleketin her 
~ ada çok kıymetli olan başhca ihti· 
k açlarına cevap verecek bir müessese 
v Urrnalc.la kalmıyoruz. Cumhuriyetçi 
/ llıilliyetçi Türkiyenin manevi ve iç-
ırnaı bir medeniyet ve Kültür müesse· 

sesi · d 1'.tı e meydana getirmiş oluyoruz. 
Cınleketin müdafaaaı bakımından 

c)·· Dcrnir ve çelik fabrikalarının en· 
d Ustri bakımından, ekonomi bakımın-
8~~ ~lduğu kadar memleket müdafaa

bi)h~n ol~ y~k~e~ ehemmiyetine de 
B ssa dıkkatınızı celbetmek isterim. 

u fabrika} h "h · · · · ed'W • tn. ar er ı tıyaç ıçın ıst ıgı· 

l ,ıı: demir ve çeliği temin etmekle mem 
ell:et .. d f g . ınu a aası bugünden sonra daha 

Lt tıış temellere istinat etmis olacaktır 
~e b . . 
}·· r akımdan memlekete bu kadar 
\~~Urnlu ve faydalı olan bu fabrikaları 
e~cuda. getirmek Atatürkün büyük bir 
id·e~rnıyet verdiği başlıca bir mevzu 
d~~du ~gün teme] ini atmakla sevinç 
•ı . . gurnuz bu fabrikaların kurnlma-

ıçın k 1 ço ça ışılmış, uzun müzakereler 
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alarının t meli 1 
ve tetkiklerde bulunulmuştur. itina ile tatbikte sebat edeceğiz. Şim· duğu harikulade gayretlerine kardeşçe! ismet lnönünü takip eden, Sir Per 

Atatürkün müzaheret ve yardımı diye kadar geçirdiğimiz tecrübelerle elini uzatıyor. si Loren, B. Brasserd, Tevfik Rüştü A-
Bu yolda kararlaştırılmış olan sayı· huzurunuzda kendim.ize güvenerek tek ATATÜRK ras, Celal Bayar, Rana Tarhan. Orge· 

sız zorlukları gidermek ve kuruluşla· rar edebiliriz ki programlarımızı ta • Memleketimde, Türkiyenin kendi neral Fahrettin Altay ve diğer zevat 
rını. tahakkuk ettirebilmek için başlıca hakkuk ettirmek yolunda bütün kud· hayatında ve milli membalarının inki- vesikaya imza koymuşlardır. 

retimizi sarfetmekten asla geri kalını ç k b h 
istinat ettiğimiz kuvvet Atatürkün bit- yacağız. şafında gösterdiği güzel hamleler, bü· o samimi ir ava içinde geçen 

··k '"zah t" yardımı yük bir alaka ile takip edilmektedir. bu merasimden sonra misafirler bir mez tu enmez mu ere ı ve Harici siyaset 
olmuştur. Memlekete esaslı ve devamlı Arkadaşlar, Ve pek iyi biliyorlar ki bu büyük müddet istirahat etmişler ve seyahatle· 
her varlığın düşünücüsü ve yaratıcısı Bu güzel toplantıda harici siyasete Türk ilerleyişinin nazımı ve ilham rine devam etmek üzere buradan ay-
olan Ata türkün yüksek adını sonsuz ait bir iki kelıme söyl~ği sevgili ve membaı büyük Başbuğunuz Atatürk- rılmışlardır. Yarın sabah Kayseride· 
sevgi ve saygılarla huzurunuzda ve bü sayın dinleyitjlere karşı bir saygı ese- tür. 
tün millet karşısında anmak benim i· ri saymaktayım. Umumt olarak bey- Cumhuriyet hükumetinin ve ba
çin bahtiyarlık ve şerefli bir vazifedir. nelmilel siyaset sık sık helecan verici husus dostum başvekilinizin güzide 

yız. 

Brasserd firmpı buhranlara maruz kalmaktadır. bir ekip disiplini ile çalışmasını hiç bir 
d Sulh cereyanlan k" b" f 1 d f 1 d d 

Ereğli mensucat fabrikası 
bugün açıhyor 

Çankırı, 3 (Hususi} - Başvekil 
İsmet İnönü ve vekilleri hamil olan 
tren öğle üzeri Karabükten hare!:et et· 
miştir. Yarın sabah Kayscrjye varıla· 
cak ve gerek Başvekil ve gerekse ve
ki.!.!.er tarafından kombinalar gezilecek• 
tir. Bundan sonra Başvekilin refaka· 
tinde bulunan zevat ile beraber Kon· 
ya Ereğlisine kadar seyahatine devam 
etmiştir. 

Biraz evvel bu fabrikaları vücu a d h ımse, ır ngi iz en aza tak ir e e· 
Fakat son zamanlar a mu telif si-

. k · · b" müddettenberi mez. getırme ıçın uzun ır . . yasi cereyanlar daha ziyade sulh istika .. . A 
yapılmış olan hazırlıklara ışaret etmış· metinde süzülmeğe başlamıştır. Öyle Bugun buracla mem~ek~tm .ıkt~sa?~ 
tim. Bütün bu hazırlıklarımız arasm~a günler ya~ıyoruz ki bir iki sene gibi kı hayatı~'.n es~slı ve v~n~lı bır. amılı 
bu fabrikalar;n kurulma~ını, .. ehemmı· ı sa bir zaman için bile kai'i teşh~ler j olan Turk .. a~'.r s:ı~ayıınınv teme1ı a.tıl~
yetine istinat olunur hır muesseseye koymak mümkün değildir. Fakat bıraz yor. Bu buyuk ışı dostlugumuza ıstı
vermek başlıca ehemmiyet atfettiği· evvel söylediğim gibi sulh yolunda ~ir n~den bize te":di etmit olduğunuzu 
miz bir nokta idi. Brasserd firmasın· takını jyi duygular ve hareketler hıs- gormekle bahtıyarım. 
dan istediğimiz ehemmiyeti bulduğu- sediyoruz. Yahut hissetmek istiyoruz. B. Brasserdin nutku 
muza kani olduğumuzu zikretmek be· Silahsızlanma teşebbüsii İngiliz sefirinden sonra kürsüye 

nim için bir zevktir. Bu eseri vücuda A:~adaşlar, . İngiliz sermayedar grupu Müdürü B. 
· k ·· s·· Bank ile Bras· Bilıyorsunuz 'kf,, bey'nelmıle1 saha-

Başvekil Konya Ereğlisinde men'" 
sucat fabrikasını açacak ve mühim bil'. 
nutuk daha söyliyecektir. Başvekil ve 
refakatindeki zevat pazartesi günü An 
karaya döneceklerdir. 

getırme uzere umer d . ..h. d v. ikl" v • Brasserd çıktı. 
.. · k d" ·· ebetleri- a son senelerm en mu un egış ıgı 

serd muessesesı en ı muna~ .. . silahsızlanma teşebbüsünün akamete B. Brasserd fngilizce söylediği nu-
. · d k veleler hukumlerı v • nı tayın e en mu a ugraması ve her memleketin silahlan tukta yapılacak işin ehemmiyetine işa· 

dahilinde beraber çalışacaklardır. Buna maya var kuvvetiyle koyulmuş olma· ret etti. Memleketimize, milletimize 
fÜphe yoktur. . . sıdır. Bu gidiş nereye varacaktır? Zan- kar~ı derin aevgi ve takdirlerini izhar 

Bir işde karşılıklı vazife ıahıbı ola- nedilebilir ki tehlikeler geçildikçe si- etti. Çankırı, 3 (Hususi) - İngiliz 
8
e .. 

lngiliz Sefiri 

rak beraber çalışanların samimiyet ha· Iahsızlanmaya dayanan bir iulh siste- Nutuklardan sonra Başbakan teme- firini ve maiyetini hamil bulunan tren 
vası içinde bulunmaları teşebbüsün mi yerine, zaman Be milletlerin takat le konulacak vesikayı imzalamı~ ve te· geceleyin Irmak istasyonundan Anka· 
m uvaffak olması için esaslı bir amil leri sonuna kadar silfıhlanmalarma da mel ta~ına ı'lk malayı vurmuştur. .. "h h ek . . 

T raya muteveccı en ar et etmıştır. 
ve zorlukları yenmeleri için büyük ko- yanan bir sulh sistemi kendi kendine -------------------} ı kt kurulacaktı;r. iBöyle mühim bir geçit 
ay ı ır.T .. k I ! 1:_ d stl ~. devresinde Türltiyeye düşen, kendini 

ur • ng~ o u... .. daf . . lm h 
1 

diw bir mu aa ıçın çok hassas o ası ve a-
Bu merasimin bariz 0 a.n . ger .. zırlıklı bulunmasıdır. Buna öteden be- RADYO 

Şehir operetinde bir hadise 
(Baştaraiı 1 inci sayfada) 

manasını da ifade etm~~ ı~tenm. ':,ur ri büyük bir dikkat atfetmekteyiz. Bu 
kiyenin en mühim endustrı teşeb~u • ~unla beraber her fırsattan istifade e- Bu günkü Program 
sü bugün Türk - İngiliz dostane muna- dcrek siyasetimize hakim olan sulh zih 

nin de bestelediği (Aşk mektebi) is'" 
ınindeki operetin provalarını yapar .. 
ken çok garip bir hadise ile l-arşılaş'" 

sebetlerinin iyAi ~ir gösteri.si manasını niyetini yürütmeğe çalışıyoruz. 
almakla hususı bır ehemmıyet ve kıy-
met arzeder. İngiliz Export Credit Cu
arantte dairesinin Brasserd müessese· 
sesine yapmış olduğu yardımın İngil· 
terece memleketimize karşı gösterilmiş 
olan bir itimada ve dostluk eseri oldu 
ğunu bilhassa kaydetmek isterim. 

Biz Türkler memleketimize maddi de 
lillerle sempati gösteren bir siyaseti, en 
itimat verici bir siyaset telakki ederiz. 
İki memleket arasındaki bu yeni vazi
yetin iki yüksek yapıcısım, sizin yük
sek takdirinize arzederim. Doktor A
ras ve İngilterenin Türkiyedeki büyük 
elçisi Sir Persi Loren, - muhterem bü 
yük elçi bugünkü toplantımızda neşe
mize iştirak için aramızda bulunuyor -
bu dostane ve nazikane alakadan dola
yı da kendisine ayrıca teşekkür ede -
rim. 

ileri bir millet cndüstrisiz olamaz 
Arkadaşlar. 

Modern ve ileri bir millet endüstri-
siz olamaz. «Endüstri bu 1..aman mede 
niyetinin esas umdesidir gibi mutearüe 

Sulh davacılan ile samimi o1arak be 
rabcriz. Beynelmilel ihtilfıf mevzulann 
dan lıerhangi birinin kalkmasını me • 
serrctle kar~ılıyoruz. 

Arkadaşlar, 

Bugün toplantıya gelen vatandaş· 
larım ile yakından temas etmek bana 
zevk ve neş"e verdi. Canlı ve kudretli 
milletin geni~ ve bahtiyar bir istikba· 
le karşı sarsılmaz itimadı bütün bakış
larda canlanıyor. 

İleri hamleler 

Her ~ey Türkiyenin daha büyük ve 
daha ileri l}amlelerinin delilidir. Sümer 
Bank, demir ve çelik fabrikalarını ilk 
planda şimdikinin yarı takatında dü· 
şünmü~ idi. Plan hazırlanırken takati 
bir misli arttırıldı. Daha bir misli art· 
tmlabilmesi için de inşaat esnasında 
ihtiyati tedbirler aldı. Bütün bu misil 
artmaları sizlerin neş • e içinde idrak e
deceğinizi düşünmek insana zevk ve 
gurur veriyor. 

Ieri> tekrar edecek değilim. Ancak, bir b 
noktayı bir daha canlandırmak isterim. Vatandaşlarım, u toplantımızı ~e-

reflendirmek için Büyük Millet Mec· Eğer cumhuriyet rejimi olmasa ve cum . . . . . . . . . 
hurJyet Halk Partisinin devletçi poli ~ lısı sayın hır Reıs Vckılım ve azız mıl 
tikası takip edilmeseydi, endüstrinin let vekillerini gö'nderdi. Şükran hısle
bu. memlekette kurulması hiç bi~ za -, rimizi ifade etmek borc~mdur. Yakın 
Jnan tahakkuk edemezdi, Bugun 22 kazalardan gelen kadın ve erkek va· 
milyon liraya mal olan müesseseler ku tandaşlarıma da sevgi ve teşekkür duy· 
ruyoruz. Bugüne kadar kurduğumuz gularımızı sunarım. Demir ve çelik 
fabrikaların en küçüğü dört beş mil - fabrikalarına temel atılmasını millet 
yon liradan aşağıya kurulmamıştır. E- '-ket sevinilecek b" k 

0

t] h" _ - h . H P . . ve memı.ı:: ır u u a 
ger cum unyet alk artısı ve onun d" kt h kl d 
h '"kA t" · d 1 . b" l"t"k 1 ıse sayma a a ı ır. u ume ının ev etçı ır po ı ı ası o - . . . • . 
masaydı, bu memleket hangi sermaye lngıhz sefıranm nutku 
bu müesseseleri kurabilirdi. Başvekilden sonra kürsüye çıkan 

Yapıcı ve yaratıcl İngiliz büyük elçisi B. Pessi Loren de· 
Cumhuriyet rejiminin yapıcı ve ya. mistir ki: 

ratıcı oluşu partimiz prensiplerinin iyi '«Ekselanslar, bayanlar, baylar. 
tatbikı ile kendini göstermiştir. Bugün aranızda bu merasime i~ti-
Yakın bir zamanda buna da vatan-

rak için Cumhuriyet hükumetinin badaşlarımız cumhuriyetin üç mühim e-
serini, üç büyük feyzini kutladılar. Bir na bahşettiği, ehemmiyet ve kıymetini 
sene içinde demir yolunun açılışını kayda mahal olamıyan imkandan do
gördük, iki üç gün önce de kömür hav layı pek mütehaasi8im. 
zasının tamamen millileştir;lmesi yo - Ben ise bugün, İngiltere ve Türki
lunda başarılmış büyük bir işten dola· ye münasebetlerinde aştığımız mühim 
yı Millet vekilleri sayın arkadaşım Ce- merhaleyi kaydedeceğim. 
lal Bayara karşı Büyük Millet Meclisin iki millet tarihlerinde harp san"at
d~ tcveccü~. ve takd~l~.rin~. göster - Jarındaki kudretlerini ııösterdilcr: 
dıler. Bugun de uçuncu olarak M rtçe müttefik veya mertçe muha· 
demir ve çelik fabrikalarmm temelle- e 

1 
k t l 

. . t B .. b 1 k sım o ara çarpış ı ar. 
rını a ıyoruz. u munase ete te rar B .. b" 1 T 1 T"' k1 
edeyim ki, memleketin yalnız burası ug~n, ız ngı ız. e~ ve . ur. er 
için değil bütün diğer taraftan için de sulh san at.~ar~n~a teşrıkı mesaı edı~o
icraat ve islahat programlarımız var- ruz. Ve muttehit Krallık modern Tur
dır. Biz bu programlan bir tak1m zor- kiye sınai ve .iktısadi hayatının yara· 
luklara tesadüf etsek bile hususi bir tılışında, giinden ııiine çoğalmakta ol· 

4 Nisan 937 : Paz.v 
İSTANBUL 

Öğle neşri1atı: 
12.30: Plflkla Türk musikJsl. 12.50: Handls. 

13,00 ; Beyo~ıu Halke'lı1 Gösterıt kolu tam
fındo.n bir tcmsn. 
Akşam neşriyatı: 

18,30: Plakla dans musikisl, 19,30: Konfe
rans: Ordu saylavı Selim Sırrı Tarcan, 20: 
Müzeyyen ve arkadaşları tarafından Türlt 
muslklsl ve halk şarkıları, 20,30: Ömer Rıza 
tarafından arnpça söylev, 20,45: Muzaffer 
ve arkadaşları tarafından Türk musildsl ve 
halk şarkıları: Saat ayan, 21,15: Orkestra, 
22,15: Ajans ve borsa haberleri, 23,30: Plak
la sololar, opera ve operet parçalarL 

Y annki Program 
İSTANBUL 

5 Nisan 937 : Puartesi 
Öğle neşriyah: 
12,30: Pl!l.kla Türk mustıdsl. 12,50: Hava

dis, 13,05 Muhtelll PlAk ne§l"iyatı. 
Akşam neşriyatı: 

17; İnkılfı.b dersleri Üniversiteden naklen 
Mnhmud Esad Bozkurt tarafından, 18,30 
Plftkla dans muslklsl, 19,30; Çocuklara ma
sal; İ. Galib Arcnn, 20; Rlfat ve arkadaş -
lan tarafından Türk muslkls1 ve halk şar
kıları, 20,30; Ömer Rıza tarafından arnbcn 
söylev, 20,45 Safiye ve arka.üaşlan tarafın
dan Türk musildsl ve halk §arkılan, saat a
yarı, 21,15; orkestra, 22,15; AJans ve borsa 
haberleri, 22,30 plWa sololar, opera ve o
peret parçaları. 

mıştır: 

Hadise nasıl oldu? 
Kral Lir piyesinde oynarken bir .. 

den bire rahatsızlanan san' at kar M ı:le• 
ğin Aşk mektebinde de mühim bir ro'" 
lü vardı. San'atkarın rahatsızlığı de• 
vam ettiğinden kendisini başka bir ar• 
kadaşı jstihlaf etmek mecburiyetinde 
kalmış, ve bunun için de yeni bir pro'" 
va yapmak lüzumu hasıl olmuştur. 

Provaya başlamak üzere blitün ar"' 
tistler toplanmışlar, müzisyenler yer• 
]erini almışlardı. Perde açılmış, fakat 
tam müzik başlayacağı zaman, ortada 
notaların bu1unmadığı görülmüştür. 
Bütün dolaplar aranmış, çekmeler ka .. 
rıştırılmış, fakat notalar bir türlü bu .. 
lunamamıştır. 

Bu vaziyette ne prova yapmak ve 
ne de ilan edildiği şekilde temsili ver• 
mek mümkün olmıyacağı için alaka· 
darlar hayli telaş etmişlerdir. Neden 
sonra, bu notaların Babıalide, Serkis 
namında birisine 13 lira mukabilinde 
terhin edilmiş olduğu anlaşılmı~ ve bu 
para kendisine verilerek, korkulan a~ 

' kıbetin önüne geçilmiştir. 
Kanlı kavga · 

Beyoğlunda Mecidiye caddesinde iki otol\lobil çarpıştı 
Arif ile Mehmet arasında kav,ga &ık- .Şoför 1smmlin ~dare..r(indeki 2114 
mış, Mehmet bıçakla Arifi ağır suret· numaralı otomobil Beyoğlu cadaesin
te yaralamıştır. Yaralı hastaneye kal- ele Fahrinin idaresindeki 2681 numa· 
dırılmış, suçlu yakalanmıştır. ralı otomobille çarpışmış, her .iki oto· * Arapcamide Yelkenli handa otu· mobil de mühim surette hasara uğra .. 
ran Ahmet ile arkadaşı Cemal arasın· mışlardır. ---- --· --....:: ...... _ 
da resim almak yüzünden kavga çık- te yaralıyarak kaçmıştır. Yaralı hasta· 
rnış, Cemal hamil bulunduğu bıçakla. neye kaldırılmış, Cemal bir müddet 
Ahmedi sol tarafından tehlikeli suret· sonra yakalanmıştır. 

Kastamo.nu Orman 
Direktörlüğünden: 

Kastamonu ilinin Tatköprü ilçesinde bududJan prlnamede yazılı Elekdağı Or • 
manından bir yıl içinde imal ve ihraç olunmak üzere numaralanmq ve ö!çü!m~ 

gayri mamul 5107 metremikib ve 0,40 Desimctremikaba denk (926) adet Çam 
ağacı 30 gÜn müddetle ve kapalı zarf ile arttırmaya konulmuftur. 

2. - Arttırm.a 20/4/1937 Salı günü saat 15 de Kastamonu Orman Müdürlü-

ğünde yapılacaktır. 

3. - Beher gayrı mamut metremiknb çamın muhammen bedeli 300 kuruıtur. 
4. - Muvakkat teminat 1150 liradır. 

S. - Şartname ve mukavelename projesini görmek isteyenler bu müddet içinde 
her aün Kastamonu ve htanbulda Orman Müdürlüklerine ve Ankara Orman U • 
mum Müdürlüjüne müracaat edebilirler. 

6. - İlan ücreti orman kimin üzerinde kalıraa onun tarafından tesviye edilecek-
tir. (1765) 

lstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 
Gümrük ıahfmdan: C. O. markaJı 130 çuvalda bozuk 13100 kilo tekerin sah§ 

l1inı Kurun ıazeteainin 29/3/1937 ıünlü nüshnsındadır. (1729) 



tz Sarla 

Meyvalardan ve meyvalarm özünden yapılmııhr. Şekersiz meyva 
tuzu tertibi ve şekerli limonlu pmpanya tertibi enfesi nefais nevileri 
vardır. Harareti teskin ve mideyi tashih eder. Şerbet ve limonata 
yerine dünyanın her tarafında bu sıhhi tertipler kullanılmaktadır. 
Yüzde beş yüz nisbetinde daha ucuz ve daha leziz ve daha nefis 
olan Hasan gazöz özlerini tercih etmek menfaatiniz icabıdır. Kava• 
noz içerisinde 25, büyük 35, dört misli 50 kuruıtur. Hasan depoıu. 
Ankara, İstanbul, Beyoğlu, Eskiıehir, Betiktq. 

DAiMON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde: 

0
200 A i 0 M ··o···N 
fen erleri gelmiştir. 

iyi •tık almatr için yalnı• 

DA İM ON Pilleri 

DAİM ON 
ile 
Ampullarını 

kullanınız, ve her yerde D A 1 M O N 
markuına dikkat ediniz. 

SON POSTA 

NAS1~1lAC1 
KANZUK 

Amerikada uzun tetkikat 
neticesi olarak bulduğu bir 
formüldür. KANZUK NASIR 
İLACI en eski nasırları bile 
kökünden çıkarır. Cidc'i ve 
ıayanı itimat bir nasır ilicıdır. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu · lslttnbul 

ASiPiN KENAN ., 
Halis ve hakikf tabletleri sıhhatinizi 
suğuktıın ve lıütün ıığnlurdan korur 

iSMiNE DiKKAT 

Türk Hava Kurumu 

Sizi mutlaka 

Zengin edecektir 
Galata, Karaköy, Postahane 
karıısı N o. 31 Tel. 4002 1 

Ayhk hesapiarmda Kolayhk 
Her muhıtsehcciye, Mlldüre rııydalı 

ve lüzu ludur. K.tap~ıhrda v .ırdır. 

, > Dr. İhsan Sami ' 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 1 

ÖksUrllk ve nefes dımığı, bo~rnaca 
e klZamık öksOrUklerı ıçm pek 
cslrli l!Açlır. ller eczanede ve ec~~ 1 

depoıarındıı bulunur. • 8J 
Gebze Sulh hukuk bikimliiinden: 
Gebzede oturmakta iken ikametgahı 

hazan meçhul ka •an Çerkez Mehmet aley
hine Gebze inhisarlar idaresi tarafından a
çılan 5077 kurut alacak davumın muha
kemeıiude müddeaaleyb Mebmedin ,, 
24/3/937 tarihli muhakeme celsesine ila
nen tebligata rağmen gelmediğinden gıyap 
kararanın dahi ilanen tebliğine ve muha-

lst.BDbul Üniversitesi Arttır Ek kemenin 26/Nisan/937 pazartesi ııünü sa-ma, - at 14 de baralulmasına karar verildiğinden 
slltme ve Pazarlık Komisyonundan: mezku.. sünde de ·~~~.'~~irdedava-

nm cayabında bıtirilecegı ilin olunur. 
Muhammen bedeli 1980 lira 23 kul'Uf olan ünivenite ve mü,temilitı için 110 27 /3i937 

voltluk ve muhtelif vatlık ampuller 12/4/937 pazarteıi ıünü ıaat 15 de açık ek- - ......................................... --... - ........ .. 
ai1lme ....ıile Rektörlükte ıatın alanacak:ır. Bu ite cirmek isteyenler 149 liralık Son Posta Matbaası 
muvalduıt teminat ile kanunun tayin ettiii vesikalara ile eluiltme sünü komiayona 
mürac..ılan lizımc:hr. 8Jı ite ait fU'tDame ve liate .._ ıüıa Rektörlükte sörülür. 
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~eşriyat Müdürü: Se~ Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A Ekrem ,UŞAKLIGİL 
. . s. Ragıp~ 

Ever dciM .' 
PERLODENT oi~ MAcunu 
SA'iESİNDED\R. 

lstanbul Üniversitesi Arttırma ve Eksiltme 
Pazarhk Komisyonu ilanları 

Patiaka 
Amerikan 
Diis lmr,uni tiltelik 
Beyaz, ıiyab çiqili pijamalık 
Gömleklik dimi 

» » 

Masa örtüsü pike 
Pa~iska 

Metresi 

5370 
1650 
2730 
1800 
600 
984 
330 
682 

1 - Tıp Fakültesi İkinci Hariciye Kliniiine almacak n ına1wnmea We1 
((7695» lira 44 kurut tutan yukanda mıktar Ye cinaleri yuılı .sekiz kalem ._ 
15/4/937 perfelllbe günü ... t 15 de Rektörlük binumda ibale edilmek-. be 
pala zarf uauliyle ekıiltmeye konulmuttur. 

Bu ite ııirmek isteyenlerin kanunun tarif ettiii nsikalarla muvakkat t. • h o
lan 578 liralık makbuzlannı ve teklif mektuplarını ihaleden bir uat evvel Reldör
lüğe vermİf olmalan lUamdD'. Nümuneler ve prtname her sün Reldörlllde aörl
lür. 

2 - Tıp Fakültesi İkinci Hariciye Klinifme •laaacak olan 2340 kilo ....... 

15/4/937 perıemJ>e günü ıaat 16 da Rektörlük binasında toplanaıt K__,oaııla 

ihale edilmek üzere açık eluillılıeye konulmuttur. BU ite ıimıek iatqenİn .._. 
nun tarif ettiği vesikalan ve muvakkat teminat olan 95 liralık makbmlarile .... 
ber O saatte Komisyonda bulunmalara lazundar. Şartname ve nümune la• p. Rek
törlükte görülür. Kiloıu 54 kuruıtur. C<t777ıı 

1 İstanbul Belediyesi hanları 1 
Belediye Turizm ıubeainde müseccel tercümanlann, otel ve acente kondüfstör.. 

leriniD dört fotOll'af çektirip bmat setirmeleri. (B.) (1890) 


