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İskenderunun Danzig / lsm~~ lnö~~ Anka~ada 
gibi Olmasını istemişler! Başv:~ı"~nüş~~e:~ı v:e~nı:::~~kr:sma 
Su • H ' t• A d Jd• Karabillı fabrikalarının temel atma meraalml 

rıye ey e 1 VrUpa -aD ge 1 Ve milnasebetlle Londradan glJnderllen telgraf 

Şamdaki tahminler hilifına Ankaraya r ~ - · ~ 
uğramadan yoluna devam etti 

Yeni bir tezvir ve iftira nümunesi : Suriye deki 
isyanı gaga biz çıkartmışız I 

Sancağa tayin edilecek 
Fransız tab:iyetindeki 

komiser Düriyö olacakmış 
liatay ana yasasının müzakeresi esna· 
•~nda Cenevrede bulunduktan sonra Pa 
~ıse giden Suriye Başvekili Cemil Mür
ı:~ ~-e Harıciye Nazırı Sadullah Ca· 
. rı dun sabah semplon ekspresile şeli\ 

tun· ıze gelmiş ve burada durmadan 
~aydarpaşaya geçerek Toros ekspresi· 
e hareket etmişlerdir. 
Suriye Hariciye Nazırı hareketinden 

evvel gazetecilere demiştir ki: 
-Şimdi Ankara yolile ha.teket ediyo· • Suriye Hey' eti 
f 2

: ~omşumuz olan Türkiyenin mer· AJ h• • d k• ı ha k t• 
aeı.ını ziyaret etmek tabii bir arzumuz- ey ımız e 1 syan re e ı 

ur. Emin olunuz ki, biz Türkiyeyi d J k? 
kendimizin en büyük bir dostu biliyor propagan a ar neye varaca • 
\1tı ~nıyoruz. Türkiyeyi cidden çok se- - .....,.._ 
!erız ve Türkiyenin dostluğunu her fe- camileri bır ~Hıfl~~-lt»arf ··~-lf'trı11!11t .. d ftmtt· 
)'e tercih .ederiz h )" k k ıı...~ı Söyledik:Ierimlıı samimiyet" e e 'd· a ıne so mıya a llU9~ ar, ordusundan yardıe İste· 
di ın v cı k• "d Jd • d b Jd f Yetine inanınız. Türkiyeyi çok sevdi· ımse gı emez O U JIDce re ceva 1 Dil 8 1 
....._ (Devamı 10 uncu sayfada) (Yazısı 10 uncu saJhda) (Yamı 10 UDCll saıfUa) 

1 

s1111h·uarışında uen1sa1Juııar . · Çek Cumhurrelsl 
Fra~sa hav~ kuvvetlerini Yugoslav ricalile 
lngi1~~!~:001~d~~ı ım:~~!!~?!:aa~. neler konuşuyor? 

masraflarına iştirak etmelerini isteyecek Ziyaret, ltalya aleyhine 
d·-~aris 5 (Husust) - Fransa son ver·ı lerini yüzde elli arttırmağa karar ver· nümayişlere Sebep oldu, 
_::ı bir kararla mevcut hava kuvvet· miştir. (Devamı 3 üncü sayfada) yüzlerce kiıi tevkif edildi 

liamidiye, Yunanistan ve 
· Yugosla vyaya gidecek 

Dr. Benea 
(Yamı 10 uncu sayfada) 

Tüyl_er ürpertici 
bir aile faciası 

Hamic:liye 
~Bir ço~ memleketler deniz harp,dır. _Den~ ~arp mektebi .. talebelerine Koca, karısını öldürerek 
l .ktcplcrınde son sınıfa gelen talebe- tahsıs edılmıt olan Hamıdıye, tatbikat oturdukları odanın 
t~ni t_atbiltat gemilcrile hariç mem-ıaylarında dost memleketler sularına albna gömdü 
.;le ~~ lıınanlarını ziyarete yollamakta· ziyaretler yapacaktır. H k'mha M"l t d H A) 
~urllll': Wr~·t·kl 1 b I . ilk h . . d y e ı n • _. a ya a • ( ususı -L ... DO ı e ta e e er dıt laman· aeya at mayıs ayı ıçın e una- Bund rı-~ •• ...a B k" .. d 
.. rda.. ..J_ • • __ 1_ k Ha 'd" al an .uw gun evvıı:ı ozan oyun e 
!., yua ikat yapmıt olmaktadır· nıstana ya~ca tır. mı ıye t ebe Perihan adında bir kadının ölihJıüyle · 'Wı" , • gemisi bilahare Yugoslavyaya geçe· neticelenen bir cinayet lflenmiştir. Bo 

• etftniz de bu seneden itiba- cektir. Bu ziyaretler heı- sene tekrar· zan köyünden Süleyman ol'lu 35 Yat-
.. karar vermİf bulunmakta- !anacak ve sahası genitletilecektir. (Devam 10 ,m- ..,,..) 

~ ,....._lannıa t..ı atma mel'llSlminden fntihalar 
Aiıkarat J - Başbakan ismet İnönütl ğı seyahahen buraya dönmüşt ve istu 

Katabta. fabrikasmm 'temelini atmak yonda vekiller, vekaletler ileri gelen· 
ve E~ ·fabrikasını açmak için yaptı- (Devamı 2 inci sayiacla) 

EVinin bahçesinde kan 
içinde bulunan adam 

Hasteneye kaldırılan yaralı, kendine gelince: " Beni 
b~ hale karım ·Soktu ,, dedi 

(Yazısı 10 uncu sayfada) 

Yakmda "Son· Posta,, sayfalarmda 
• 

2-Barbaros 
Korsan peşinde 

Yazan: OelAI Cengiz 
Bugüne kadar okuduğunuz deniz romanlarmm 

en heyecanhsı, . en mükemmeli 

3-Eğlenceli ve zengin 
1 hediyeli müsabaka 

Muvaffak olan okuyucularımıza ziynet altmlarile diğer 
kıymetli eşyadan yüzlerce hediye 



2 Sayfa SON POSTA 

Her gün Resimli Makale: il En iyi yardım şehli •. il 

Nüan 6 

Sözün Kısa11 

Yazı Ç~k Olduğu irin 
Bagiin Konamtlllı 



İspanyada dünkü vaziyet 
Frankistler ilerlediklerini siiylüyor, 
hükiimetçiler ise tekzip ediyorlar 

Vitt · 5 ( ona, A.A.) - Havas ajan-
11 muhabirinden: 

b 
.. ~ rankistler, dün Bask cephesinin 
utun · l"v· b d" genış ıgı oyunca ilerlemişler-

b~~· Frankistler, Ochandiano adındaki 
d l~ük köyü tamamile çenber içine al· 

1 kt~n sonra işgal etmişlerdir. Bu köy, 
va tıle h""k" ·ı · " "h u umetçı erın umumı karar-
~ 1 idi. F rarıkistler, halihazırda hara
l halinde bulunan Durango'ya 10 ki
ornetre mesafede bulunmaktadırlar. 
b ~ütün mıntakanın sivil ahalisi, Bil

ao Ya doğru çekilmektedir. 
Bilbao 5 (A.A.) - Topçu ve tay-

t~re kuvvetleri tarafından kuvvetle 
.ırnaye edilen düşman, Alava cephe
~ınde taarruza geçerek bilhassa Oc
.andiano mıntakasına hücum etmiş
~r. Dün bütün gün, muharebeler ş id
ctle devam etmiştir. Milisler, siddetle 

in k ' u avemet etmektedirler. 

Hilkfunetçiler tekzip ediyorlar 
. Bilbao 5 ( A.A.) - Bask cephe

•ınde " ·ı · ası erın taarruzu, tam bir mu-
~~ffakiyetsizlikle neticelenmiştir. H ü -

Umet milislerinin ilk günlerde işgal 

Viyanada Krallık 
lehinde yeni 

nümayişler yapıldı 

ettikleri siperlere yeniden girdikleri ve 
mukabil taarruza başladıkları haber 
verilmektedir. 

Andujar, 5 (A.A.) - Havas Ajanst
nın muhabiri bildiriyor: Pozoblanco 
mıntakasında faaliyette bulunan hüku 
met kıtaları şiddetli bir muharebeden 
sonra Pozoblancoya 49 kilometre mesa 
fede kain Val Seguillo kasabasını işgal 
etmişlerdir. 

Hükfunetçiler, 30 asi asker esir ve 
mühim rnikdarda harp malzemesi iğti 
nam etmişlerdir. 

Hükumet kıtaları ilerlemeğe devam 
etmektedirler. 

Bombardımanlar 

hafta ilan edı1ebilecektir. Yeni hiç bir 
siyasi müşkülat bildirilmemektedir. A
demi müdahale komitesi de yeni hiç bir 
toplantı yapmamıştır. Bundan şu neti 
ce çıkarılabilir ki, devletler gönülliile· 
rin geri alınması ve İspanya bankası 
altınlarının bitara!laştırılması mesele· 
sini tetkik için kontrol planının tatbi
ke konulmasını beklemektedirler. 

Madridde bir ıuikut tebekesi 
k~fedildi 

Madrid 3 (A.A .) - Polis hüku· 
mete karşı suikast hazırlayan mühim 
bir teşkilatın elebaşılarını tevkif etmiş
tir. Tevkif edilenlerin hemen hepsi ba
lık borsası idaresine mensuptur1ar. ve 

Barcelona, 5 (A.A.) - Asilere ait üç şehrin merkezinde bir otelde toplan
motörlü iki tayyare, Katalonya sahili makta idiler. Teşkilat milliyetperver 
nin muhtelif noktalarını bombardıman ordular Madride gı"rd ikleri zaman bun-
ettikten sonra Cumhuriyet tayyareleri 
nin şiddetle müdahale etmeleri üzeri- lara yardım etmeği düşünüyordu. Si-
ne kaçmağa mecbur kalmıslardır. Bom lahlı m ukavemetin merkezi bu otelle 
bardıman nticesinde ölenl~rin mikda- balık borsası olacaktı. 
n henüz malum değildir. Keza binada mühim bir silah ve 

Londra, 5 (A.A.) - Sandey Times mühimmat deposu keşfedilmiştir. Po
gazetesinin yazdığına göre, İspanyanın lis araştırmalarına devam etmektedir. 
denizden ve karadan kontrolü planının Pek yakında başka kimselerin de tev
ne vakit meriyete gireceği önümüzdeki kifi beklenmektedir. 

Belçika iki 
yol ağzında 

"Almanya iaşesini 
başkalarının 

keyfine bırakmaz!,, 

Türk - Bulgar 
Bitaraflık 
Muahedesi 

Ankara 5 (A.A.) - Bulgaristan
la mün 'akit 6/mart/ 1 U2H tarihli bita
raflık , uzlaşma, adli tesviye ve hakem 
muahedesinin temdidine ınütedaır ve 
Büyük Millet Meclisince tasdik edil
miş bulunan protokolun tasdikname· 
leri, bugün hariciye vekaletinde Bul
gar hükumeti kraliyesi elçisi B. Kristof 
ile hariciye vekaleti katibi umumi ve
kili B. Nebil Batı tarafından teati o
lunmuştur. 

Silah yarışında 
Yeni safhalar 

(Baştarafı 1 inci sayfalla) 
Bu karara, siyaset dünyasının son 

zamanlardaki gergin havası sebep ol
muştur. 

Hükumet kendi hava kuvvetlerinin, 
komşu devletlerin hava kuvvetlerine 
faik vaziyette olmasını derpiş etmekte
dir. 

Bu münasebetle neşriyat yapan 
Fransız gazeteleri, hükfunetin bır kara
rını alkışlamakta ve alınan bu ted
birler sayesinde daha unın müddet, 
havalarının emniyet altında kalacağını 
söylemektedirler. 

Tayyare miktarının arttırılmasında, 
tayyare fabrikalarının ınillileştiri1miş 
olmasının da büyük dahli olduğu söy· 
lenmektedir. 

İngilterede 
Londra 5 (A.A.) - Pople gazetesi

nin bildirdiğine göre İmparatorluk kon 
feransında, imparatorluğun müdafaası 
hakkında mufassal bir plan müzakere 
ve kabul edilecektir. Bu plıinda, mü
himmat, asker, yiyecek ve para yolla
ma işleri 1esbit olunacaktır. İngiltere, 
dominyonların her sene on milyon İn
giliz lirası ile bu masraflara iştirakini 
talep edecek ve dominyonlardan, İngi 
liz kıtalarını takviye için harp esnasın 

Zabıta İşe müdahale ederek 11 nisanda demokrasiyi mi, da ne kadar asker verebileceklerini so Müstemleke sergisi bu racaklır. Dominyonlar ayni zamanda, 

nümayişçileri dağıttı otokrasiyi mi terdh ettiğini sözlerle aç ldı harp zamanında, İngiliz adalarının iaşe ·· k sin· temine davet olunacaktır. 

vı·~·ana. 5 (A.A.) - ı"mp'"'rator Şarlın gosterece İta l da '" Ji'rancfort - Am-mein, 5 (A.A.) ya . . .. . 
hatırasını tebcil ıçin yapılmış olan dini Başvekilin rakibi Alman- Müstemleke sergisi, dün burada büyük ı R~ma, 5 (A.A.) - Musolını, dun Cı· 
bir ayinden sonra Krallık taraftarların merasimle açılmıştır: ampın~ tayyare meydanı~d~ 300 tay-
dan oldukça mühim bir !!rup, saltana yadan para mı almış ? yare ıle 1 o,ooo tayyarec1yı teftiş et-
t 

~· Bu münasebetle bir nutuk ırat eden 
ın ıadesi lehinde Rmg bulvarında bir miş ve birkaç nişan ve madalya daiiıt-.. ·· belediye reisi Krebs ezcümle demiştir o· 
uurnayiş yapmışlardır. Alaya. muhalif Brüksel 5 (A.A.) - Brükselliler, ki : mıştır. Bu madalyalardan birkaç tane-
ler de karışmış olduğundan zabıta, 11 nisan tarihinde demokrasi veya 0 • si şarki Afrikada ölen tayyarecilerin k İptidai maddeler meselesi ile Alman argaşalıklara mani olm::tk icin, nüma- tokrasi prensip lerinden birini tercih e- namına V€rilmiştir. \•" . • ~ yanın iaşesi meselesi birkaç hakim mil ---
.ı ışçı eri dağıtmış ve iki kişiye tevkif deceklerdir. R eksistlerin Lide ri B. Le-etrnistir !etin, keyfine bırakılamaz. Bu sergi Al Ak,.akocada Bir 

· · on Degrelle ile Başvekil B. Van, Zee- manyanın bir müstemleke siyaseti ta ır 
Çanakkalede iş kanunu tatbikatı land'ı karşılaştıracak o lan kısmi inti- kip etmesi. zaruretini isbat edecektir. dispanser açılacak 

habatın Belçikanın siyaseti üzerinde Akçakocadan bildiriliyor - İki ay 
hazırhkları kat'i bir tesiri olacaktır. iki rakipten Kamutayın evvel kazamız hükumet doktorluğuna 

!ayfa 3 

e İtalyan - Yugoslav 
anlaş~nasz ve bazı 
müliihazalar 

e İki Amerika karşı 
karşzya 

Yazan: Selim Ragıp 

• talya ile Yugoslavya arasında ya

l pılan muahede, Küçi.ık İtilaf kon
seyınin son toplantısında ahenkle cere
yan eden müzakerelere rağmen, Ro
manyada, bazı hususi neşriyatı davet 
etmekten hali kalmamaktadır. Hatta 
bazı Çek gazeteleri dahi bu neşriyata 
iştirak ederek hayretlerıni saklamak
tan nefislerini menedemiyorlar. Bir kı· 
sım iddialara göre, bu muahede, ahiren 
İngiltere ile İtalya arasında akted"lmiş 
olan cG€ntlemens agreement» adı ve
rilen ve centilmen anlaşması diye dili
mize çe\•irebileceğimiz muahedeye ben 
zetilemiyeceğini, olsa olsa, bunun 1932 
de Almanya ile Lehistan arasında ya. 
pılmış olan muahede ile kıyas edilebT
leceğini. hatta, Yugoslav - İtalyan an
laşmasının, Alman - Leh muahedesi çer 
çevesini de aşarak bir nevi ittifak ma
hiyeti aldığını kaydederek soruyor: 

İtalyanın, Afrikada ve Garbi Akde
nizde genL1lemesini kabul eden bu Yu
goslav - İtalyan ittifakı karşısında, ac2 
ba İngiltere ne diyecektir? 

* Cenubi Amerika ile Şimali Amerika 
arasında için için devam eden bir mü

cadele var: Buna, 
iki Amerika Pan Amerikaciz
k•rtı k•rtıra me karşı Hindu 

Amerikan ittiha. 
dı, diyorlar. Maksat şudur: Anglo Sak_, 
son Amerikanın tahakkümunden Latin 
Amerikayı kurtarmak. Bu hareketin 
merkezi Şilidir. Şimdiye kadar resmi 
ınallımat safhasından öteye geçmemiş 
bulunan pan Amerikanizme en ziyade 
yapılan itiraz, ortada mevcut iktısadi 
davayı halledememiş olmasıdır. Halbu
ki Hindu Ameriken me!llleketler, ırki 
yakınlık dolayısile, emperyalist gaye
lerden mümkün mertebe uzak kalarak 
her sahada biribirlerine destek olmak 
istiyorlar. Bu cereyan yenı olmamakla 
beraber, şimdiye kadar, tesirini bu de
rece kuvvetle hissettirmiş değildi. 

Selim Ragıp 

Averof Londraya hareket etti 
Atina 5 (Hususi) - Taç giyrn<'! 

merasiminde hazır bulunmak üzere 
Averof zırhlısı bugün Londraya hare
ket etmiştir. 

Edirne (Hususi) - 15 haziranda her birinin bir çok kozları vardır. Fa- tayin edilen Salahaddin Cimcoz Bele-
tatbik sahasına geçecek olan iş kanu- kat zayıf tarafları da yok değildir. Dilnkü loplanlısı diyenin doktorluğunu da vekfıleten ka- El ki ·1ı I k 
n unun Trakya bölgesindek i haz rlı k- B. Van Zeeland' ın idaresinin mu· Ankara, S ( A.A.) - Bugün Fikret Sı bul ederek kasabada çok mühim işler e F I Ş F eti 
larını gözden geçirmek üzere Trakya vaffakiyetleri gibi it iraz götürme?. şans layın başkanlığında yapılan Kamutay. başarmıştır. Aylaroanberi kapanan Satın alınıyor 

ihtisas 

lJrnumi Müfettişliği Ekonomi Müşa- am illeri vardır. Fakat komünistlerin toplantısında Gazi Antep saylavlığına eczanenin yerine belediyede bir ecza Nafia Vokaleti lstanbul elektrik 
\'İri Mahmut Vardar Çanakkaleye ha- B. Van Zeclanda müzaheret etmeğe intihap edilen Numan Menemencioğlu dolabı açılmıştır. şirketinin satın alınması işini tetkik 
rcket etmiştir. le.arar vermeleri, sağ cenah kato\ik\eri- nun intihap mazbatası kabul edilmiş Bundan başka halkın doğumlarda etmektedir. Belçikadan gelen Dö Barsi ve ani vak'alarda tedavileri yapılmak 1 

Mahmut Vardar oradaki tetkikat ı- ni korkutmuştur. ve Menemencioğlu ant içmiştir. ve taşradaki memleket hastanelerine ve K erin isminde salahiyettar iki zat 
Ilı bitirdik ten sonra Tekirdağına ge- B. Van Zeeland,ın rak ipleri, ı.Van Bundan sonra jandarma kanununun gidinciye kadar maruz kaldıklan teh _ A nkaraya gitm iş, Nafia Vekaleti iie 
çccektir. Zelland, Moskovada, parilasını ortay« 18 inci ınaddesinin tefsiri hakkındaki likelere mani olmak için beş yataklı bir temaslara haşlamıştır. Müzakerelerin 

Muahedeler muc"ıb"ınce . atmağa çalışmaktadırlar. mazbatanın ikinci müzakeresi yapıla - dispanser açılması için teşebbüste bu- yakında nihayet bulacağı , neticede 1s-
tenzı1Ala B. Leon Degrelle'e gelince, kr:ndisi rak tasvip edilmi~lir. lunmuştur. tanbul elektrik şirketinin devlet tara -

tabi eşya halk tarafından pek ziyade sevilmek- Kamutay çarşamba günü toplanacak Doktor her vesile ile halkın irşadı- fından satın alınacağı tahmin edilmek-

Ankara f) (Hususi) -Şimdiye ka- tedir. Kendisi halkın bu teveccühünü tır. nn çalışmaktadır. Bu meyanda Halke- tedir. 
d d l l h d d ·ı . "k v·nde sağlık bilgisi üzerinde bir kon - ~l~ <l"olm-uş·,.~e~h'..1'k' .a.la:k·a·: ıle·t·a·k·ı.-p 

ar ev et erle yapılan mua e elerde propagan a ı e, vası mı yasta neşriyat lbn"ıssuudun og~lulondraya gı" .ı ı'yor f " b· ıı R t l: erans vermiştir. Konferans salonu ta- t · 1. 
ır takım tarife numaralarına giren eş- e, existe fırkasının ayni « sa • kralı, _ e mış ır. ~Ya tenrilat yaptlma~ kabul edilmi~ &rkasının lehinde adeta tiyatro sah1ıc· Londra ,, (Husud) - lbni suu- :,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tı. Bu tenzilatlar ayrı ayrı muahedele- lerini andıran tezahürleri mebzul gü- dun oğlu, lngiliz Kralının taç giyme \--_s 
re rnüstenit bulunduğundan tatbikatta rültülü ve yaygaralı bir mücadele ile, merasiminde hazır bulunmak üzere ni- 1 ~ abahtan Sah~~--' 
tıüçlük çıkmakta idi. Gümrükler U- siyaset.1damlarına karşı yaptığı müte- sanın 2~ inde Londraya gidecektır. 
'tnurn Müdürlüğü tenzilata tabi eşya- madi hücumlarla muhafaza etnıeğe K 1 -
tun bir cedvelini hazırlamıştır. Bu ced- son derece ih timamla çalışmaktadı r. Yunan ra rnın Mora seyahat 
\'el tatbikatta büyük kolaylık temin Maamafih kendisin in Be rlin seya- Atina fi (Hususi ) - Bugün Kral 
edecektir. hati ve malik olduğu mühim miktarda refakatinde Ba.şve.kil ve münakalat 
A k propaganda sermayeleri süp heler u- nazırı olduğu halde hususi trenle Mo-

!Hm hayata hakim olduğ~.n~a.n. beri ihtisas kelimesi her lehçede karşı· 
lıgını bulmuştur. Fakat tecrubı ilı mler henüz tohum halinde iken de es
kilerin ihtisasa kıymet verdikleri şüphesizdir. Birçok ata sözleri vardır 
ki çıplak ve ham göründükleri hal de kuvvetle bunu müdafaa ederler. 

S eri Orman teşkilat kanunu yandırmakta ve Sosyali~tle;, delil gös· ra seyahatine çıkmıştır. 

Bir gemi battı 
Ankara 5 (Hususi) - Askeri or termemekle beraber, bu paraları Al

B~n teşkilatı kanun projesi bugün. m anyadan almış olduğu ithamında bu
l Utçe Encümeninde görüşülmeğe baş- lunmaktadırlar. 
anrnıştır S ı · tl D ll B Londra 3 ( A.A.) - Alder adında-. osya ıs er, « egre e erlinde» . . . . . . . 1 parolasını ortaya atmışlard ı r. kı l ngıl~z vapuru kesıf bır sıs esnasın-

ngiliz Başvekili Lort olacak Siyasi mahafil, muhafazakar kdtO- da Carlısford açıklarında diğer bir ln-
Londra 5 (Hususi ) - Taç giyme liklerin aleyhte rey vermemeleri tak _ giliz vapurile çarpışarak batmıştır. Va

~~=ai~i~?en sonra İngiltere Başvcki· dirinde B. Van Zeeland'ın m uvaffaki- P~~ ka~tanının kar_ı.sı il~ .tayfadan beş 
t ldvın ın lord olacağı ve bunu m ü- yeti müemmen olduğu mütalc.ısın ı kış ı hogulm11ştur. Uç kışı kurtarı!mış-
cakıp f l . .. h k t ha aa sıyası ayatı ter ederek scrdetmektedirler. Bununla beraber, ır. 

clir Şvekaletten çekileceği söylenmekte· m uha fazakar katoliklcrin rey vermek- ~·u·~a.ff~ki~~~i~i-·t~;,;i;1 ~ • ;;1i;~~e
0

kl:rl 
• ten istinkaf ve bu suretle Başvekil in zannolunmaktadır. 

Dört. k~şe bir ~~l~m~ taşı bile ace~i duvarcı elinde şeklini kaybeder. 
Nasıl ıddıa edebılmz kı şakul, terazı ve hattı müstakim gibi dülgerlik 
san'~tinin alfabesini bil~~den düzçün bir duvar yapılabilir. 

Bır sokak kaldırımı ıçın aradıgunız ihtisası bir şehir planı için ara
madığımız gün ilmi inkar etmiş o !uruz. 

Dünün doktorluğu bir meslekti. Bugünün doktorluğu içinde ihtisasın 

a):ı,:.dı~ı o kadar ince şu.beler var ki insan ruhunu, insan etini, insan ke
mıgını. ve hayat mekanızmasını ayrı ayrı ilim ve ihtisas şubelerile mü ta
lea edıyor. 

As~erlik, çiftçilik, gazetecilik, esnaflık bile kendilerine göre ihtisas şu
belerıne ayrılmıştır. 

. Fer~~erin ve c~iyetlerin hayatında kabul ettiğimiz ihtisası her ikisi· 
nın muşterek varlıgına hakim olan şehirciliğin muhtelif şubeleri için ka
bul etmekliğimiz lazımdır. Bürhan Cahit 
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--li~ 
Vilayet hususi muhasebe!• DDoğr_,~1 ·? 

·ıd. egı mı. -, 
bütçesi meclise Vefi l Mahkemebinalarınınfecivaziyetilı 

Vilayet hususi idaresinin beş sene· J yıl içinde de her yıl için 6000 1ira ko-
lik çalışma programı vilayet umumi nacaktır. . . v 

meclisine verilmiştir. Yoksul çocu~lar ıçın dag ve orman 
Programın başında maarif işleri var- başlarında, denız kenarl~rmda ~ampl~r 

dır. Hususi idarenin 937 bütçesi kurulacaktır. Bu sene butçeye tıOOO h· 
4,494,186 liradır. Bu mikdarm ra konmuştur. İlerideki dört senede bu 
2,041 ,449 lirası maarife tahsis edil • mikdar yılda 10,000 liraya çıkarıla • 
miştir. Bu yekunun en büyük kısmını caktır. • . 
muallimlerle müfettiş ve müstahdem· Son on yılda lstanbulda ltıO yenı 
lerin maaşları, okutma eşyası tutmak- mekteb binası yapılmıştır. Fakat bi~a 
t d ihtiyacı tamamile temin edilmiş değıl· 
a ır. 0·~7 

Bununla beraber maarif işlerinde dir. Yeni yapılacak binalar için J, 

idame servisi haricinde muayyen bir bütçesine 110,000 lira konmuştur. 
programla başarılacak kısımlar vardır. Köylerin kalkınması için bütçeye 
Bun farın başında da köy mcktebleıi 13:!,3!>8 lira tahsisat konmuştur. Çift
gelmektedir. çiye taviz olarak alat ve edevatı ziraiye 

Muhtelif mıntakalarda dört tane ya- ve tohumluk tedariki için her yıl 20-30 
tılı ilkmekteb açılmasına karar veril • bin lira verilecektir. 
miştir. Bilahara bunun sayısı arttın - Kazaların planları için 3500, kaza· 
'acaktır. Büyükçekmecede bir tecrii • larm efektriklenmesıine yardım için 
be olarak bu sene açılan yatılı mekteb nooo. hava taarruzundan korunmak 
iyi netice vermiştir. Bu mekteblere için 25,000 lira bütçeye konmuştur. 
yardım olarak bu sene bütçeye 6000

1 

Bu tahsisat her sene tekrarlanacak -
lira tahsisat konmuştur. Gelecek dört tır. 

------~--------... ···----------------~ 

Eminönü Kaymakamlık bina • 
sında elyevm üç tane mahkeme 
vardır: 

Birinci, ikinci ve beşinci sulh 
hukuk mahkemeleri. 

Bu mahkemelerin salonlarile 
kalemleri ve tebliğat büroları ara
sında hiç bir münasebet yoktur. 
Bazıları ikinci ve bazıları da daha 
yüksek katlardadırlar. 

Mahkeme salonları çok küçük
tür. O kadar ki mahkeme maha • 
betinin haleldar olmamasına im -
kan yoktur. Bu mahkemelerin ka· 
pıları öyle dar bir koridor üzerine 
açılmaktadır ki avukatlar. davacı
lar, dava edilenler ve alelumum 
mahkemelerin mutad müdavimleri 
üst, üste ve omuz omuza bir hale 
geliyorlar. Hele soğuk günlerde, 
bu odalarda soba yakmak mecbu- r 1 

riyeti hasıl olduğu zaman, halkın I' 
ve bilhassa mahkeme hey'etinin 

# 

düştüğü vaziyet pek feci oluyor. 

l Müteferrik : Türk adliyesinin şerefi. Türk ha
kiminin sıhhati ve alelumum ada-

Deniz işleri : 

Nisan 6 

,.. ............................................ mRI __ ... , 

Yann akşamdnn itibaren 

SÜMER Sinemasında 
Gözleri kör eden, taşlan eriten, binlerce 
balkı ölüm korkusu içinde bırakan 
görllnmez 

ÖLÜM ŞUAI 
filmini yaratan meşhur artist BORIS 
KARLOFF'u göreceksiniz. 

Şimdiye kadar görlllmemiş muazzam 
bir eser olan bu filmde bugünün ilmt 
ve fenni dOşUnceleriııi alt Ost eden 
harikalar görecek ve milyonlarca sene evvel olan semavr hadiselerin 
tesirlerini duvacaksınız. 

Bir çok lAboratuvarlnrın keşfine çalıştıkları bu ~mun. mev~ut olduğu 
ve bunun savesinde en mOthiş hastalıklann tedavı edılmesı mOmkUn 
olduğu göstsl'ılecektir. 

Herkesi alakadar eden bu muazzam filmi görı:neyi ihmal etmeyiniz. 

1 

*: _________________________________ , 
Blllllıı dünya kritikleri, ne GlT'l'A ALPAR, ne GRACE MOORE, 

ne de MAH'l'HA :EGGEHTII'in, İstanbul hnlkıııın 

SARAY Sinemasında : 

RÜYALAR DiV ARINDA 
filminde al' ışlıyııcnklnn. Paris'in muıtzznııı operası (Soprano Lirik) i 

L i L Y PON 
un s_sınin AZAMET ve AHENGl;~.E malik olmarlı~ıııda rnOttcfiktirler. 

( Fransızca sözlU ) 
olan bu fılm bu PERŞKl\IHE AKŞAMINDAN itibaren gösterilecektir. 

L A K M ~ operasından en 
L. güzel parçalar ... 

~~~~~~~~~-~~~~_,, y eni Marmara tipi gemiler Hayvan sayımında muhtarlara !etin menfaati namına bu mahkeme 
k Kiittür i.-.:ıeı·i: Almanyaya Denizyolları tarafından ikramiye verilece lerin daha münasip mahallere kal- __ _... .. __ _ Şehir işleri: 

ısmarlanan on parça gemiden başka Hayvan sayımı esnasında gizlenen dırılmaları, geniş odalara yerleşti- • Maarifte bu tayin Ahşap binalardaki imalathaneler 
ikisi Akaya ve ikisi de İzmir körfezi- hayvanları meydana çıkaran köy muh- rilmeleri bir zarurettir. Bu, Adliye Amasya Maarif Müdürliiğüne ta- hakkındaki tetkikat 
ne ait olmak üzere dört gemi daha si· tar ve ihtiyar heyeti azaları ile alaka· Vekilimizin önüne koyduğumuz yin edilen müfettiş Nazımın yerine E· Ebniye kanununa nazaran, kargir 
pariş olunacaktır. Akay idaresine tah- dar belediye memurlarına Maliye Ve- bir misaldir. dirne ilk tedrisat müfettişlerinden Ah- olmıyan binalarda çalışmalarına izin 
sis edilecek iki gemi «Heybeliadan ti- kaletinin tayin ettiği hadleri tecavüz Bu misalin, eğer daha varsa, ay- met Hamdi İstanbul emrine verilmiş· verilmiyen bazı imalathanelerden e! • 
pinde ve fakat hacim itibarile biraz etmemek şartile ikramiye verjlmesi ka- ni vaziyette bulunan bütün diğer Talebelere se ... 1z defa imtihan yevm ahşab binalarda işlemekte ok.n-
büyük ve sür'atli, lakin daha denizci rarlaştırılmış ve alakadarlara tebliğ c· Türk mahkemelerine de şumul!en- hakkı ve iliyor ların çalışmalarına müsaade edilip c-
olncaktır. fzmirinkiler ise Şirketi Hay· dilmiştir. dirilmesi, selameti muamele ve Lise ve orta okullarda hariçten me dilmemesi belediyece tetkik ediliyor. 
riyenin 54 numarası büyüklüğünde ve Türk kuıu talebelerine paso tevzii adalet noktasından, elbette zuniyet imtihanlarına giren talebeye Kamyon ve kamyonet resimleri 
Dizel motörlü olacaktır. Yerilecek ki lüzumlu bir tedbirdir, diyoruz. her dersten 7 defa imtihana girmek indirilecek 

Bu gemilerden Marmaraya tahsis Türkkuşu talebelerine de tramvay ' Doğru değil mi? 1 hakkı verilmiştir. Buna rağmen mu· Kamyon ve kamyonet gibi vesc:\iti 
edilecekler 18 mil sür' atinde olacak, pasosu verilmesi için şirket nezdinde ı vaffak olamıyanlar mevcut tnlimatna- nalföyeden alınmakta olan bek·diye 
Mudanya - lstanbul arasındaki mesa- teşebbüsatta bulunulmuş, tramvay şir- T k ı meye göre bir daha lise veya orta o- resimlerinin indirilmesi için tetkikat 
feyi iki buçuk saatte, Bandırma • İs - keti teklifi kabul etmiştir. Bir kaç gü· ram Va Y apt arı kul mezuniyet imtihanına giremezler. yapılmaktadır. Halihazırda kamyon· 
tanbul arasındaki mesafeyi de dört sa· ne kadar Türkkuşu talebeleri paso ala- OtOma'ı·k olacak Dün Bakanlıktan gelerı bir emre !ardan ayda :mo, kamyonetlerden .")00 
atte katcdeceklerdir. Bandırma tariki bileceklerdir. l ~öre mezuniyet imtihanlarına girerek kuruş belediye resmi alınmaktadır. Bu 
ile de lzmire 12 saatte gidilebilecektir. Buraada hava kurumu kongresi Emniyet Müdürü Salih Kılıcın ala- ı muvaffak olamıyan ve imtihan olmak miktar çok görüldüğünden tenzil edi-

Bu gemilerde sıcak ve soğuk duş ijursada 15 nisan günü Hava Ku· kadar memur ve mühendislerle yaptı- hakkını kaybeden talebelerin yaşları lecektir. Bu tenzilat kamyon, kanıyo· 
ve banyoları, sifonlu helaları ve .kalo- rumu Marpıara mıntakası murahhasla- ğı tetkikler neticesinde biitün tra·nv"y müsait olduğu takdirde husu~i bir ınek net gibi vesaiti nakliyenin naklet~i~le
rifer tesisatını, geniş istirahat salonla.- rından ve Ticaret ve Ziraat Odası Ba~- ı arabaları kapılarının yeni tip tr nı - tebin son sınıfına girerek bır sene o· ri yük miktarına göre olacaktır. fica· 
rını ihtiva edecektir. kanlarından müteşekkil bir kongre top vaylarda olduğu gibi vatman taratın - kuduktan sonra tekrar mezuniye.t i~- ıet Odası tarafından ya.pılan tetkikat 

Gemilerin denizcilik ve müvazene )anacaktır. j dan ve otomatik olarak açılıp k~pan - , tihanlarına alınma~a~ı kabu l e?ılmış· yakında biti;.ilerek beledıyeye yollcrna· 
kabiliyeti yüksek, emniyeti ve can Kongreye lstanbuldan Hava Kuru· ması, çocukların tramvaya ai"labilme· · Bu suretle bu gıbı talebeye bır defo caktır. 
kurtarma tertibatları zengindir. Oto- mu Başkanı lsmail Hakkı iştirak ede· sini temin eden ve r.öınorkh \ ecre • daha hak verilmiş oluyor. Üniversitede: 
matik yangın müş'iri de mevcuttur. cektir. yan veren harici ele:..trik knbtolarıııın 1 Kitaplar özTürhÇ~ yazılacak · 
Bu gemiler kamilen çift uskurludur. ım ıyc a ar ı e n a ırı ması, ve emır anpon arın rta te rısat mu re at program a-Ş. d' k d mahsulaA t arz'y de k ld l d · t 1 \ O d · ·· f d l At'ına u·· n 'ıversitesinin yüzüncü 
Kazan tertibatı en yeni tarzdadır. yüzde yarım nisbetinde alınan hava bir kısım arabalarda olduğu gibi eli.iz rını incelemek üzere Vekalette lise mu- yıldönümü 

Poliste .• kAuru~u.!anes~.ni geçen sene Adann vi- 1 bir satıhla örtülmesi kararlaştırılmış • ı allimlerinden mür~kkep b.i.r .. komisyon ~ti~a ü~iver!'lİte~inin l 00 üncü yı~ 
layetı yuzde uçe çıkarmıştı. Marmara tır. toplanmıştı. Komısyon butun ıstılah- ' dön umu munasebetıle yapılacak m~ 

Bir yaralama vak' ası mınta~ası h~~a k~.ruml~r'. da Hava ku- ı Maamafih henüz bu ka.rarın tatbi. • ı ıarın Türkçeleştirilmesi. esasını k~b~l rasi~e me~leketimizde~ Ankara" ?ıl-
rumu ıanesmın yuzde ıkıye çıkarılma- kına başlanmamıştır. Tatbıkmın da bır etmiş ve buna göre k1tapların onu- Ta rıh - Cografya F akultes Dekanı 

Büyükzibada Münir, ve Kasımpa - sı münasip olup olmıyacağı da bu iki ay gibi uzun bi< zamana le\ •kkuf müzdeki dem senesinden itiba<en öz Saylav p<olesÖ< Muzaffer, fstanb~I şalı berber lsmail arasında kavga çık • ı h k k d 
kongrede göruşülecektir. ettiği tahmin edilmektedir. ·ı ürkçe ıstılahlarla yeniden basılması- Hukuk Fakültesi idare u u .u or ı-mış, lsmail cebinde ta~ıdıg"' ı ustura ile - · ·~ ·- · -·- · · ... · • ·•• -·· · · f .. 5 dd k S Tıb 

Y nı kararlaştırmışt ır. naryüs pro esöru ı ı amı ve 
Münfrin yüzünü bir kaç ye<inden ağır Münfr Beyoğlu ZükUr hastanesine kal- •• Terfi edecek m•nlliırler Fakültesi bidnd ha<iciye doçenti dok: 
surette yaraladıktan ıeonra kaçmıştır. dırılmıştır, Tellaut, dul ve tor Fahri, Fen Fakiiltesi fizik doçentı 

V f • / '· I İstanbul orta tedrisat öğretmenle-B • • ·ı • • d •• k h k ·ı ı e ım 8/j' ln .. arının . d '180 muallimin bu yıı terfif' lıak Fahir, Edebiyat Fakültesi Coğrafya nıc erımız un a şam are et ettı er On senelilıleri veriliyor kı.ın enm•ıls oldukları tesbit. edilmiştır. ı doçenti Besimden mürekkep bir h~y·-
azan H • · b" k ·· Bunların. isimleri tesbit edilerek ınek- l et gidecektir. ey etm ır aç gune Eski kanuna tevfikan mütekaid, 

dul ve yetimlerden aylıkları l 00 ku · 
ruşa kadar olanların onar senelikleri 
def'aten verilerek tasfiye edilmişti. 
Yeni tekaüd kanununa göre de :mo ku
rusa kadar maas alanların onar :ıenc -
likİeri def'aten ~erilerek hazine ile ala
kaları kesilmektedir. 

Maliye, bütçede genişlik buldukca 
mütekaid maaşlarını, bir nisbet daire
sinde, birden vererek bunların hazine 
ile alakasını kesmek prensibini takib 
edecektir. 

San'atkar Şadiyi sahnede 
.. ""'" 

gorecegız 
HisselŞayinnın Bican E. nl, Sekizincinin Ha 

Hey'et Azası hareketten evvel bip Neccarını kim tanımaz ? Uzun seneler 
Roma, Paris, Brüksel ve Londrada başı Cevat Kula, Cevat Gürkan, Teğ· var ki bu, Ç-Ok sevilmiş san'~tkıirımızı sahne-

k l S p 1 k Ö mlzde göremez olmuştuk. Iki defa Ankara beynelmilel müsabakalar yapaca o an men aim 0 at an, Eyüp ncü'den Halkevinin davetini kabul ne Ankıı.radn tem-
binicilerimiz, dün akşam saat sekizde mürekkeptir. Ekibin Şefi Süvari Mü- sıııer veren Şadi bu defa de Yeşllay Cemi
ltalya bandıralı vapurla Romaya ha- fettişi General Şemseddin, Başkanı yetinin davetini kabul ederek İstnnbulda da 

G 1 8 . · ·ı·k M k b' M'"d" .. y b S bir temsil verecektlr. Şadiyi tekrar alkışla-reket etmişlerdir. Binicilerimiz a ata ınıcı 1 e le ı u uru ar ay a- mak İstanbullular için bir neşe kaynağı ola-
rıhtımında arkadaşl8'rı ve dostları ta• imdir Kıymetli biniailerimize muvaf-! ,. ktır. Yeşllaym bu pek yerinde teşebbüsünü 
rafından uğurlanmışlardır. Ekip: Yüz fakıyetler dileriz. takdirle karşılamamak mümkün değildir. 

teplere bildirilmiş ve bir itirazları olup kadar hareketi mukarrerdır. 
1 d - 1 sortılmustur. Hukuk falcültesi dekanlığı 

o ma ıg . ,... l D k 1 -
Haziranda orta tedrisat müdfaü Huku~ rakü lesi e nn ıgına e~as 

Avninin reisliği altında toplanacak o- teşkilat hukuku profesörü Ali Fuat ~n
lan bir komisyon teftiş raporlarına gö- ha edilmıştir. Bugün.lerde Bakanlıgın 
re bu muallimlerin tcrfic mü!rtehak o· tasdiki beklenmektedır. . . ·-

lup olmadıklarını da lesbit edecektir. • T E Ş E K R 
A.~kerlik işleri : 

Askerlığe davet 
İstanbul Vilayetinden: 
1 - 9 3 7 Nisan celbinde bir buçuk se

nelik hizmete tabi piyade sınıfına ayrılmış 
olan 316 - 327 bakayasilc 328 ve 329 do
ğumlular. 

2 - Musiki sınıfına ayrılmış olan 

Kardepm~~ Fethi'nin ziyat elimi dola· 
yısile cenazesinde bulunan, nıcktup veya 
telgrafla keder ve elemİhlİze İştirak edP.n 
dos~, akraba ve ahbablarıınızın gösterdik· 
leri alaka ve lutfu nezakete kartı duydu • 
ğumuz derin ıükran hislerimizin arzına sa· 
yın gazetenizin tavassutunu rica ederiz. 

Fahri Kadri 

316 • 329 bakayasilc 330 doğumlular. , .._ Profesör l 
3 - Jandarma ve gümrük sı.nıflarına FERİT ÖZEDNAN 

aynlmış olan 316 - 330 bakaynsılc 331 
"' I l Viyana Konscrvatuvan mclıııılıırından dogum u ar. f 
4 - Deniz sınıfına ayrılmış olan PİY ANQ DERSLER 

316 • 3 3 1 bakayasile 332 doğumlular. VERİR 
S - Deniz sınıfına ayrılmış olan 

316 • 331 hakayasile 332 doğumluların 

celp ve sek olunacağı ilan olunur. 

Adres: Cihangir Hııhyn sokak 
· B t ı Ncı. ' ... > Ganı ey apar ıın au 
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Buluda köy kalkınması için 
isabetli tedbirler alındı 

1ek bacaklı 
Bir adam 
3 kişi öldürdü 

Havsada Sinanın 3 eseri 
daha meydana çıkarılıyor 

Bolu (Hususi) - Köy işleri ile pek 
Yakından alaka • 
dar olan Vali Sa· 

~rn Cündo;an 
Undan bir bu • 

çuk ay evvel 
kay .rna kam la • 
rı'.. nahiye mli , 
durlerinı· d" w • ıger 

&alahiyettar zc • 
Vatı d 
b. avet ederek 
lt k ongre yap .. 

rarak hasılatı köy sandığına irad kay· 
dedilmek üzere her köyde boş araziden 
hane başına bir dönüm yer işletmesi • 
ni istemiştir. Buna göre 40 haneli köy 
de 40 dönüm arazi işlenip ekilecek. bu 
arazinin mümkün olduğu kadar bir 
hudud dahilinde bulunmasına çalışa • 
caktır. Köylüler valinin bu teklifini ve 
köylüye yük olmadan bulunan bu ge
lir kaynağını sevinçle karşılamışlar ve 
hemen gidip harekete geçmişlerdir. 

Sivas (Hususi} - Bedirli köyün· 
de topal Hasan isminde ve koltuk değ· 
neğile gezen bir adam Firdevs ismin· 
deki karısı ile Kaya ve lbrahim ismin
de iki kişiyi öldürmüştür. iddiasına 
göre Kaya ve lbrahim karısı Firdevıi 
kaçırmışlardır. Kendisi karısını bunlar
rın elinden almış, evine getirmiştir. 
Fakat mütecavizler bu sefer de karde· 
şi İsmailin evine tecavüz etmişlerdir. 
Topal Hasan da kardeşine yardıma 
gitmiş, fakat mütecavizler üzerine hü· 
cum etmiştir. Bunun üzerine o da ta· 
bancasına sarılmış, mütecavizleri öl· 
dürmüştür. 

Evine döndüğü zaman karısını git- l 

~lfh bu kongre • Vali Salim Gündoğan 
leın· erkcs mütaleasını açıkça söy • 
da ;ş Ve köycülük kalkınması etrafın· 
ine ~Ydalı kararlar verilmişti. Vali de 
yij r k kazasına bağlı 196 parça kö· 
\/ ~· b alkınma işlerini üzerine almıştır. 

Mart sonunda bu 19G köyün muh· 
tarları Halkevine toplanmışlar, her 

köyde bu sahada yapılan faaliyeti açı· 
lan bir deftere kaydettirmişlerdir. Bu 
işlerin neticesi de gene deftere kaydet· 
tirilecektir. Alınacak mahsulle temin e· 

dilen gelir her köyün kendi kalkınma 
ihtiyacına sarf edilecek tir. 

meğe hazır bir vaziyette görmüş: Bavsad~ Mimar Sinanın yaptığı ken ansal'llyın methali ve Sokullu Mehmed 
- Nereye gidiyorsun diye sormuş, Paşa caaıün in bir kısmı 

a 
1 

U köylerin ileri gelenlerini çağı • 
0 da: . 1 Havsa (Hususi) - Bu sene hazi· met karşısındaki bahçeyi park halin• 

- Sana ne? Ben artık senınle otu· randan itibaren kaza teşkilatına kavu· getirilen yeni arı kovanlarile arıcılığın 

M t t • t ramam demiştir. şacak olan Havsa, Edirneye 29 kilo • da toprak altından çıkan gayet san'at· 
araş a SU esısa J ve v Bu söz t.opal Hasanı kız~.ır~ış, .~•- / metre mesafede ve Edirne • lstanbul karane havuz da parkın havuzu olarak: 

çagım çekmış ve karısını da oldurmuş· şosesi üzerinde şirin bir kasabadır. kullanılacaktır. 

eıektrı•k yapılıyor tür. Şimdi bu üç cinayetin hesabını ve- 1 H /();l de Murat ordusu kumandan· 
kt" f Kasaba ve mülhakatındaki köylere 

rece ır. Iarından Lala Şahin paşa v&"Hacı !beyi l 
getiri en yeni arı kovanları arıcılığın 

"Maraş (Hususi) - Belediye reisi ı yapılacaktır. Bu da belki aynı zaman· Hekim handa bir kaçakçı tarafın.da~ ~irnenin fethi esnasında fenni şekilde tera:~kisine çalışılmakta· 
ur. SükUıi Tü • da olacaktır. l zaptedılmıştır. dır. 
l:el üç h f .. ' Maraş, laboratuardan mahrumdu. . yakalandı Kasabanın asıl isminin H~fs~v~ld~gu 
ten A a ta su •• H Jb '-' t bb l"'b t t Hekımhan (Hususi) - Malatya • ı Havsanın da hafsadan çevrıldıgı soy • Kasabada. bu sene yeni bir inhisar nkara se - a uu, ı ın esasını a ora uar eş· . . . b 
l'ahar d k'l ed B "h" L •v· d"" .. be nın Mahacır lciiylü kariyesinden Cer- lenmektedır. Bundan başka Fatıhın İnası da yapılmıştır. Kasabada bulu· 
.1 _ ın en av .. ı er. u mu ım ex.sıgı uşunen • · . . . 
~t t . Jed' · k d b' b kt · ı v ı kes Ahmet kaçak esya ile Kurcunlu , vezırlerınden Mahmut paşaya ızafe nan ve Sinanın eserlerinden olan So· 
ı_ e .rnış ve An· ıyemız a rosuna ır a erın:og l · ~ 
~ar d k t A d b 1 dı"ve nahiyesi jandarma kumandanı onbası edilerek Havsa adını aldığı ve hatta kullu Mehmet pasa camii, Kervansa • t.:ı ~ a Maraşa a oymuş ur. ynı zaman a e e J 1 .. . _ . ·. . h ' 
'"Q ışleri iyi nefr taba betini de görecek olan bir baktP.ri· Huseyın Çaglay~n •. ve J~ndarma ,erı e~kı ferman~ar~a ~a.:~~ Ma m~t paşa 1 ray,, ha~am gibi mimari manzume 
'eye bağlamış • , oloğ Sıhhiye Vekaletince şehrimize I Adapazarı.~ .. Zahıt ıle Alı ~arafınaan dıye yazıldıgı ıle:ı sur~lmektedır. (H 116~) büyük zelzelede harap ol· 
~ı~. Belediye re • ayrılmıştır. Belediye bütçesinde spor Ebreme koyunden Bektaş oglu Vaha· Havsaya ( H>-.>0) kılometre mesa· duklarından o zamandanberi bunların 
laı. bu hususta de için tahsisat ayrıldı, yeni sahanın pro· bın evinde yakalanmıştır. fede bulunan Hasköyün de gene Ha· tamirlerine ihtimam edilmemişti. 
ltııftir ki: jesi hazırlatılmaktadır.» Tutulan kaçak eşya, fi8Ul defterde vas Mahmut paşadan ötürü bu adı al· 

- M 1 1 444,GOO yaprak sigara kağıdı ile 17 dıjı söyleniı. Bu köyde paşanm bir de Umumi müfettiş general Kazım Di· 
d.... eşgu 0 • k k ... 'k t f d H · l '"iuın iıılerden Anleple PO igmel/ l ceket, J.") yelek ve bunların nakil vası· camii vardır. rı ara m an avsanın yenı yapı an 

T Mara! belediye reisi ~ İstanbul - Avrupa asfalt llOSesi üzerin· 
trı .mühimini su Sükuti Tükel Eserler bulundu tası olan bir katırdan ibarettir. Evvelce belki ufak bir köyden iba· T 
\>e 1 .......... - ............................................ -..... l H k" . h . de bulunması ve günden güne ehem .. 
• be ektrı'k santralı t ... ııkı"l eder. Man • G · (H A) A ·ı G" ret o an avsa mev ıınm e emmıye· 
•& d -y azıantep USUSJ - rı ve u· 1 Küçük mem'e'cet haber'eri 1 . d d l (984) d s k ll M h miyet kesbetmesi cihetlerini göz önü· 
lf' ın a çok temiz olan kırk ve büyük neyse köylerinde tesadüf eseri olarak ı - • ı tın en o ayı • l e o u du w eb.. ne alarak her şeyden evvel kasabada 
:hdcrin bol suları fenni vasıtaıarla çok kıymetli tarihi asar e)de edilmiıı • Merzlfonda et buhram met paşanın oğlu için yaptır ıgı ır T"' k'" "'k k b' "b'd . k b 
""' T ur un yu ·se ır a ı esı ve asa a· 

re getirilecek ve suyun kullanılın • tir. Arilde bulunanlar içerisinde değer Merzifon !Hususi) - Burada et buhrnnı cami, bir hamam, bir kervansaray, bir nın bir incisi olan bu eserlerin kurta· 
Ct}'a k d k' 1 . . .. .. · B vardır. Koyun etl yok denece'k kadar az - · b' k b" k d"k 
1 a ar ır enmesının onune geçı- li testiler, vazolar vardır. unlar ara • ımaret, ır me tep ve ır ta ım u • 1 k k cc k dır. Kilosu 40 kuruşa satılmaktadır. rı masın~ ve ortaya çı masına arar 

e tir. sında bir yüzük olduğu söyleniyor ki Antalya defterdarlığı kanlarla kasaba haline getirilmiştir. vermiş ve bu mimari manzumeden 
ı_, 1Belediyece yaptırılan su projesi Ve- aynı zamanda bilezik ve kemer olur • Artvin defterdarı Galip Antalya defter - lstanbul • Edirne yolu üzerinde olan Kervansarayın bugün yalnız büyük. 
"a et l b darlı~ına tayin edilmiş ve yenı vazlfe.,ine k b b h . . . d . h 
\r . e tasdik ettirilerek imar heyetine muş. Altından yapı ma ir kuş şekli başlamıştır. ' asa a u c emmıyetını aıma mu a· muhteşem kemeri kaldığından bu ke· 
trıJrniş, yakında münakasaya çıkarıl· .de sıkıldığı takdirde bir başka .şekil a· Antalya ipekcilik me!:teb:~ı~e. dipJom:ı tevzii faza edegelmiştir. Son senelerde ka· merlerİn icap eden yerlerinin tamiri ve 

~as. ı tckarrür etmilltir. Suyun keşif be· lırmıı::. Bu iki eserin kuyumculara .. sa • Antalya lpekçlllk mektebının 936 mezun- sabaya yerleştirilen rröçmenlerden ve ·· · k" ··· 1 kt" .. · 
" l T Y !arına diplomaları mektep salonunda mera.- . .. e. • 1 camım ıse es ı orı1ına şe ı uzerınc 
t e ı 0 74) bin liradır. Bu yüksek pa • tıldığı söylenmişse de elde edileme • simle tevzi edilmiştir. Merasimde Antalya yenı yapılan goçmen evlermden ve tamirinin yapılması için vakıflar u • 
h~nın tediyesini kolaylaştıracak diğer miştir. Güneysede büyük ve binlerce saylavı Rasih Kaplanla mektep nıüdürii E- lstanbul • Edirne asfalt şosesinin Hav· mum müdürlüğü nezdinde tıı:şebbüste 
l~~ Pr. oje dahi yapıldı. Bu da; sudan e· sene evvelisine aid bir küp meydana tem blrer n.?t~k .~öylemlşlerdir. sadan geçmesi yüziinden bu ehemmi- bulunmustur. Hamam ise umumi mü· 
"ICt k Bergama tutuııculer kooperatıfl toplantısı . B .. · 
ti t. istihsalidir. Ayrıca. büyük bir çıkarılmıştır. Mağarada bulunan bu Bergama (Hususi> _ Tütüncüler koope _ yet hır kat daha artmıştır. ugun ka- fettişlik tarafından eski eserler tahsi· 
t ' trık santralı yapılacak ve bu san · asar Maarif Direktörlüğünce şehre ge· raUfl 15 lncl yıldönümünü kutlulamış ve saba imar bakımından olduğu kadar satından tamir ettirilmiştir . 
.. tal şehirde mevcud şebekeye bağla • tirilmiştir. Hepsi de Ankaraya gönde· yenl idare heyetini seçmiştir. Taşradan ge. zirai ve ekonomi bakımındaıı da büyük 
••ac k len rızanın yol paralarının da uzun müna - . . . 
taka tır. Elektriğin maliyeti ucuz ola- rilecektir. kaşalardan sonra kooperatifçe tediyesi ka _ bır hızla ılerlemektedır. 
ta"' şehir sokakları bol ışığa kavuşa • d rarlaştmımıştır. Havsanın ve civar köylerinin to -
c.··gı gibi sanayi de mühim istifadeler Biga a bir genç tp.aıa posta şeri Öldü h ı k h ıı · · ı ak 
•Ote k 'F"' d Öl •• d •• İpsala posta ve telgraf şeH Mehmet na- um u ma su erını parasız o ar 
ta Ce tir. Kırk bin lira keşfi olan bu ı epze za es~·nı dur u ha-eddln Topuz uzun mfddet devam eden ra- tasfiye için bir selektör makinesi getir· 
bi;tr.a) belediyeye senevi yirmi dört Biga (Hususi) - Dişbudak kö- hatsızlığı neticesinde :vefat etmlş, ölümü İp- tilerek yeni yapılan bina dahiline ku· 

Vakıflar umumi müdürlüğünce u· 
mumi müfettişliğin bu teklifi kabul 
edildiğinden evvelki gün vakıflar mi· 
marı Süreyya Yücel Edirne vakıflar 
müdürü Esat Serezli ve müfettişlik 
mimarı Mazhar Altanla kasabamıza ..ı 1• hra kazandıracak ve bu para beie· yünden Murad oğlu Ahmet isminde sal:ıda Leessür uyandırmıştır. ruldu. Ve faaliyete başladı. 

"Ye b Balıkesir muallimlerinin ıezisl gelmiştir . Süreyya Yücel • burada icap 
'aa Ütçesine bar olmadan bir itfa e· bir genç, çoktanberi hakkında husumet Balıkesir (Hususi) - Merkez ilk okul mu- Selektör binası yanında fenni tavuk- eden tetkiklerini ve camiin rolovesi • 

lık·tcşkil edecektir. besledigw i teyze zadesi Mehmet ogw lu allimleri 40 kişilik bir kaf!le halinde Edre- 1 k ·· k k ·· J • 1 t B çu u orne umes erı yapı mış ır u · t kt B b k' L" l 
.... ı senedenberi elde mevcud harita- Mehmedi, yoluna pusu kurarak taban· mit ve Ayvalıkta bir tetkik gezlşl yapmışlar, k 1 d 1 l d nı yap ı an sonra a aes ı ve u e-
••I" t Balıkcslre dönmüşlerdir. Ümes er en a ınan yumurta ar amız- b - d k' s· } . . t . l • ·• asd"k 1 1 k 'd' y kA k ·ı 1 1 d · .. .. . urgaz a ı ınan eser ermın amır erı· İttJ ı ına ça ışı ma ta ı ı. e a • ca urşunı e yar? amış, yara ı te avı Dadaylılar doktor isthodar )ık olarak koylulere parasız verilmek- . k 'k . . H d I t 
tef~ te.rnasa. geçtim. Şehircilik bürosu için şehre götürülürken Sinekçi kara- Dadayda doktor yoktur. Ha<ıtalık vukuun- tedir. nı tet ı ıçın avsa an ayrı mış ır. 

ı }'akınd M l k saslı kolunda ifade verdikten sonra ölmfü· da muayene için hastaların vilayete kndar - ·- M- ·-·- - -·-... · 
tttk·k a araşa ge ece ve e T götüriilmcsi ıcap etmekte, bu da çok mas - Kasabada büyük bir nümune f idan· 
Ctk 

1
• ler yaparak haritayı tasdik ede • tür. Katil Ahmet yakalanmış, tahki - raflı olmaktadır. Dadaya bir doktor tayini Jığı tesis edilmi~tir. Bu fidanlıkta kırk 1 Gazete 1 er,. -----

~· Bu tasdikten sonra imar planı kata başlanmıştır. Dadaylıları çok sevlndlrecektır. b' k k l Ü _.., ın ava çe iği yetiştirilmektedir. ç 

?ıi.i- Tramvay kazalarının ö 
ted~~ geçmek için mühim 
~ ırler alınıyor Hasan 

Y •• 

Pazar Ola Hasan Bey Diyo r Ki : 

... Para cezasından sonra. ... Şimdi de tramvaya en 
son binen yolcu, kapıyı '.ka· 
pamağa mecbur tutulacak· 
mış.. Başka birşey kalıyor 
au dersin? .• 

Hasan Bey - Evet, yol· 
cularına boyunlann. birer .. 
çanta takmak, ellerine birer 
bilet kutusu vermek ... 

sene sonra bunlar üç dört metre yük-

sekliğinde 40000 iri kavak fidanı ola- ~~~~~~~ Okurken 
cak ve kasabanın su akar deresi kena· --~-

rına dikilecek ve on 
şaatta kullanılmağa 
haline gelecektir. 

sene sonra da in· 
elverişli kereste 

Havsa • Edirne - ve Havsa-Babaeski 
şosesile Havsa - Hasköy şosesi iki ta· 
raflarına fidanlar dikilmiştir. 

Kasabada sıtma yapan batnklık yer· 
ler etrafa hendekler açılmak ve sular 
akıtılmak suretile arazisi zirAata elve· ı 
rişli bir hale sokuldu. Ye sıtmanın önü 
alındı.. kasabanın imarı ve iktısadi ı 
kalkınması hususunda azmi ve bilgi· 
sile çalışmaktan yılmayan nahiye mü· j 
dürü Latif Y epvem bu meyanda hüku· ı 

KURUN - f ş ve adan .. 
- Bu kadarı kafi değil, iş adamı 

da lazım. 
HABER - Edebiyatın gayesi caka

dır. 

- Edebiya tı bulsak cakasına da ta• 

hammül edeceğiz. 

TAN - Lindberg gazetecilerle ko • 
nuşmuyor. 

- A caba hangi dairede memurdur> 
CUMHURİYET - Tehlike anında 

vatman tramvaydan atlayıp kaçmah 

mı'? 

- Yiğitljğin on şartı varmış, dokuzu 
kaçmak, biri hiç görünmeme~. 



1 Sayfa SON 

Sıhhi Bahisler: 

Bir Fransız Doktorunun Kanser 
hakkmdaki garip iddialan 

Kanser vücudümüzde ellerimizle tahriş edebildigimiz 
yerlerde meydana gelirmiş, elimizin erişemedigi ger

forde, mesela sırtımızda Kanserin olmaması 
bundan ileri geliyormuş 

Kuşdili mezarllğı cinayetinin 
muhakemesi dün başladı 

Bir Amerikalı gazeteci, memleke -
tinden vapura binmiş F ransaya gel -
miş; F ransada gördüklerini gazetesi -
ne yazacakmış. Vapurdan iner inmez, · 
kızıl saçlı, çilli yüzlü bir Fransız kadı
nını görmüş. Hemen telgrafhaneye 
koşmuş ve gazetesine ~öyle bir telgraf Suçlu cürmü inkar ediyor, 18 şahitten hiç biri gel medijİ 

için muhakeme başka güne bırakıldı 
çekmiş: 

Kanser meselesi gazetelerimizde u- bir hastaya tesadüf etmediğini, cün - «Bütün Fransız kadınlarının saç -
rıutulur gibi oklu. Öyle ya, gazeteler kü insanların eflerile sırtlarını k.a;ıştır- ları kızıl ve yüzleri çillidir.» 
bunu nasıl unutmasınlar, hemen her malan çok müfkül olduğunu~ vücud - * 
gün yeni bir harb çıkmak üzere oldu- da zuhur eden .kanserlerin hep elin ko- Haydarpaşa Lisesi onuncu sınıfın -
ğuna dair aldıkları heyecanlı ve kor - laylıkla yetişebilip kanştıracağı kıdım- dan bir talebe, imtihanda kopye yap-

k 1 h be l k k. ]arda t k ·· tt•w• · ·· l kt mış. Bunu gören muallim, talebenin u u a r eri yetiştirme ten va ıt e evvun e ıgını aoy eme · e -
bulamıyorlar ki bugün beşeriyetin sıh- dir. kağıdına işaret etmek istemi§ ve aynı 

f stanbul ağır ceza hakyerinde, dün r 
akşam üstü yeni bir davanın duruşma
sı başlamıştır. 

Bu dava, taammütle bir kadını öl
dürmek davasıdır. Suçlusu, Mustafa 
oğlu Hüseyindir. Öldürdüğü kadının 
ismi de, Hacerdir. ha ti itibarile belki en mühim mesele - Mesela Fransız doktoru devam et - zamanda talebeye de çıkışmış. Talebe 

lerden biri olan kanserle uğrşamıya tiği hastanelerde bir takım hastaların de muallimi tahkir etmiş; cezasını da Vak'a, geçen sene teşrinievvclinin 
meydan ve imkan bulsunlar. göbeklerinde kanser olduğunu müşa - bulmuş. Mektebten kovulmuş. dokuzuncu gününü onuncu gunune 

Vakıa yeni bir umumi harb Ç!karsa hede etmiş ve hasta.lara sorduğu vakit, B · k'-_ı .'!'<
1
h l b' bağlıyan gece, ortalık karardıktan bi-

.. . . u va c:wan mu em o an ır mu - K d k d K beşeriyet için pek büyük bir felaket bunların gobeklerını sık sık kaşıdıkları- . . w raz sonra, a ı öyün e uşdili çayı-
olur. Ancak bir harb ne kadar uzarsa nı öğrenmiştir. Şu halde kanser bir vii- har~ır, hır gaz~t~ye yazdıgı yazıda rı yanındaki Mahmut baba mezarlı
uzasın, gene müddeti mahdud bir fe- cudun el ile tahriş edildiği yerlerde vak a~ın sebebını son zamanlarda ta - ğında olmuştur. Tahkikata göre, Hü-
ı k f k l" k b k 1 h k d' Fak lebenın serbest bırakılmış olmasıııda seyin, 35 - 40 ya~larında bı'r ka -a ettir, a at mese a anser gi i beşe- esret e zu ur etme te ır. at b 1 V 1 be . k b" d" . }' -r 

riyete musallat olmuş bulunan afetle- bunun için yalnız kaşımak, tahriş et - u u~o~.. e. ~a e ı°ın sı ı 1i- ısıp ın dın olan Hacerle ötedenberi münase
rin zararları umumi bir harbten daha mek kafi değildir, tahrif yapan par - ~em ı::~ 1~:ısıne a ınmasının uzumun bette bulunuyor ve buna karşılık ola
ziyadedir. Yalnız bu zararTar bir harb makların ucundaki her hangi ufak bir anB. t s] bıy~r. t v •• • ••• d 

1 

ra.k da kadından para çekiyormuş. 
· · d h d ır a e enın yap ıgını goz onun e S . . . . 

zararı kadar göze çarpmadıkları için - Clsmın e ta riş esnasın a vücuda gir- t t b"t'. t l be . 'b' dd onra, Şerıfe ısımli hır kadınla tanış-
dir, ki ehemmiyetleri layıkile anhıııı1a- mesi lazımdır. işte Fransız doktorunun du up uh un. a e byı onun gı ı a e - mış. Vak'a gecesi, hem Hacerin birik-

..,. k en mu arrır aca a: . 
nııyor. anatince (kanser) bilhassa bu sebeb- B'"t·· F k d l I tırmek mutadı olan parasını ele geçir-

1 l k dir « u un ransız a ın arının saç an v 

Bugün kanser, yeryüzünde her se- ten i eri ge me te · . k 1 .. l . .11.d. d' t mek, hem de arhk bıktıgı bu kadın- Hüseyı"n 
D k (F ) b ızı , ve yuz en çı ı ır.>> ıye gaze e- d k . 

ne binlerce, hatta on binlerce nüfusun, o tor iessinger in u iddia ve . l f k h . "b' . d.. an urtulmak maksadıle, onu gene \. ll( 
çok elim ve müthiş arızalar ve acılar kanaati ne dereceye kadar doğrudur, s~~e .. te gra çe en mu anır gı ı mı u- mezarlığa götürmüş, orada başına kı-ı miş olacağı, kendisine tasallut Y0 • 

içinde mahvolup gitmesine sebeb olu- onu ancak kanser mütehassısları tak - şunuyor? ~ IMSE'f yasıya vuruşla öldürüp kaçmış. Ayni teca.vüz emaresi ~ulunm~dığı.. bütüC 
yor. Kanser yüzünden her sene vukua dir edebilir. Fakat Fransız doktorunun gece Şerife ile buluşmuş, sabaha k.a- vak anın mezarlıgın aynı yerınde v1' 
gelen vefiyatın iyi bir hesabı yazılsa, bu nazariyesi tahakkuk ederse (kan - • dar Papazın bahçesi denilen yerde o- kua geldiği, vaziyet bariz bulunddl 
belki bir kaç harbin verdiği" zayiattan ser) tedavisi çok güçleşmiş olur. Çün- /nci/i ÇQVUŞUn nunla sabahlamış ve ortalık ağarırken, ğundan ayrıca otopsiye lüzum göraf 
fazla olduğu görülür. kü kanseri tcvlid eden bir mikrob ol .. kalkmışlar. Hüseyin kana bu • mediği yazılıyordu. 

Bu afet kartısında tababet alemi ha- saydı, buna karşı er geç bir ilaç bulu- Mezarı meydana lanmış ellerini Söğütlü ÇCfmede Suçlu, orta yaşlıdır. Soğukkanlılılf 
la aciz bir halde bulunuyor. Hala kan- nabilir, bir (serom) veya (aşı) tatbik yıkamış. Ve yanındaki Şerife - la, kat'i olarak inkar ediyor. Kadınlt 
seri tedavi edebilmek değil, bu rnüt- edilebilirdi. Fakat hastalığa sebebiyet Çıkarı/malıdır ye, mezarlığı göstererek: «Bak, buluştuğunu da, onu öldürdüğünü d6 
h~ marazın sebebi ne oldugwu bile ta - veren her hangi bir cismin vücuda gir- · Hacer artık orada yatıyor!» demiş. On sekiz şahitten hiç biri aelmO' 

Cumartesi günkü nüshamızda Incili ~ 
yin edilememiş bulunuyor. mesi ise, o halde bu yabancı cismiı\ F. Ceset bulunup takibat başlayınca . . B l d" l ·ı k .. d...ııııı 

Çavuşun mezarının Sultanahmctte ı- mıştı. un ar ın enı me uzere, ...-
Hala bugün cihan doktorlarının bir ensicede ihdas ettiği teşevvüşatı he - - .. . .. .. .. k · da, Şerifenin ifadesile suçlunun izi ü- k' h ruzaga camımın onunu ~apıyan yemış- . .. .. .. ' ruşmanın devamı, se ız mayıs cumat 

kısmı, (kanser) in irsi olduğu, diğer men emen tedaviye imkan yok de - çi ve bakkal dükkanının hariminde kal- zerıne duşulmuş. Suçlunun tabakasın- . .. .. d k b k ld 
b. L b k kt" d k · d kad d 1 tesı gunu saat o uza ıra ı ı. ır .ıı;ısmı sari, üçüncü ir ısını da, ne me ır. dığından bahsetmiş, bu mezarın mey- 1 a, ce etın e, mm mantosun a e-
eari, ne irsi olduğu, ancak kendi Görülüyor, ki (kanser) meselesi dana çıkarılması lazım geldiği kanaa-ı ke izler' teabit edilmiş. 
kendine tekevvün eden ensiçevi bir Fransız doktorunun ortaya attığı ye- tini !.ler~ sürmüş .v~ b~nu istemiştik. Okunan muayene raporunda, vücu
arızadan ibaret bulunduğu kanaatin • ni fikirle, büsbütün karışık bir mahi - Dukkanın sahibı bıze şu mektubu dun baş kısmında kati aletle açılmış 
dedirler. yet almıf bulunuyor. Her halde beşe- gönde!"ffiiştir: ı üç yara bulunduğu, bundan başka bir 

B .. J-.l l k p . Tb Ak riyet ve medeniyet bugün yeni bir harb 1 - Incm Çavuşun mezarı tarafımdan ka- .. b beY' . 1 k k ld v b u cum ecen o ara ans ı a- patııı:nış ve portakal ve saire küfelerlle giz _ goz e gının oyu ara çı arı ıgı, a-
demisi azasından ve maruf tıbbi mu - ıilahı keşfi veya imali için sarfettiği lenmiş değlldJr. Ben mevzuatı haz.ıranın hil- şa taşla vurulduğu ve başın hızla yere 
harrirlerden Doktor (Fiessinger) yaz- emeği ve parayı, (kanser) tedavisi için kümlerlne ve kanun izlerine uygun olarak değmesi tesirile toprakta çöküntü ha-

f • J d be • .t b hakkı tasarrufuma istinaden oturuyorum. w . w dığı bir makalede ortaya yeni bir fikir sar etmı~ o say ı, şerıyenn u en Bu yer evvelce de satıcı dükkt'mı idi. Şlmdl sıl oldugu, tahrıbat fazla oldugundan 

Hafta. tatili suçlarma cUrmU 
meşhud mahkemeleri bakacak 

Hafta tatili kanununa muhalefcf 
davalarına, şimdiye kadar sulh ce
larda umumi hükümlere tabi olard 
bakılıyordu. Bundan sonra bu da'V# 
lara, meşhud suçlar kanununa gö~ 
bakılacaktır • atmaktadır. Bu doktorun, kırk sene - büyük ifetini izaleye çare bulmuş ıse yemişçi dükkfi.nıdır. İnclll Çavuşun me- kadının 3 - 5 dakika içerisinde can ver 

dh~nmetti~ni~~iji~r~*~~~ ~~~ın~~~~düfe~----------~---------------~~---

rine nazaran (kanser) tamamen sari D · · · · · · ' ~=~::1aç0::~~ :~:::ı~~~~b~~:.u y:~~~~r d~~= J 
bir hastalık olmamakla beraber, behe- kAnuun içinde değildir. 
mehal harici bir amilin tesirile tekev- Toplantılar : 2 - Sırf alakadaran propaganda ve tel-

kinata atfen yapılan neşriyat veçhile Firuz-
\'Ün etmektedir. Vücudda vuku bulan Avcılar kongresi gelecek ağa camllnln ve İnclll çavuşun mezarı mey-
alelade tahrişat kanser zuhuru için haftaya kaldı va kütelerlle muhat olmadığı, ancak bu yer 
lı:afi değildir. Bu tahrişat ile beraber esaslı ve güzel bir şekle ifrat edilememesl-

l 
ı_ k İstanbul Avcılar Cemiyetinin yıllık kon • ne mfınl olan, gene Evkaf idaresi olduğunu 

1 mut aK harici bir cisim de arışmalı - greslnin dün saat on sekizde Eminön arzetmek isterim. Ben de bu yerin güzel _ 
dır ki kanser zuhur etsin. Doktor (Fi- Halkevl salonunda toplanaca~ı evvelce llı\n leştirtlmeslne elbette iştirak etmek isterim. 
essinger) bu iddiasını isbat için, kırk edilmişti. Azanın ekseriyeti gelmedlklerln - ÇünkU ecdadımdan bana müntaklt ve mev-

den kongre gelecek pazar günü saat ona tA- dudur. Bir tevllyet hakkım var, fakat ne yıı-
sene zarfında sırtında kanser çıkmış lik edllmlştır. pablllrlm, derecatı mahakhnden geçen UA.m-

=========ır 

~ CÖNÜL iSLERi ~ 1 

Aşkın ne 
Olduğunu 
Bilmiyen genç 
İzmirde oturan bay M. S. de diyor 

ki: 
2 1 yaşındayım. Aşk denilen şeyin 

ne olduğunu şimdiye kadar bilmi -
yordum. Üç dört ay evvel öğrendim. 
Her sabah işime giderken bir kıza 

bulabilir. Hududu da yokt1,lr. Fakat 
hayal sükutu ile neticelenmemesi 
için maddi sebeblere istinat etmesi 
lazımdır. Saadet iki tarafın maddi 
ve manevi varlıklarının karşılaşma
sından doğar, fakat bu genç okuyu
cumun kendi kıymetini küçük gör · 
mediği ne malum? • 

lar bunu teyit ve takviye etmiştir. 
İnclll Çavuş demekle maruf Çerkes Meh

met ağa vakıfiarı mütevellllcrl evlfidından 

Arif 
Aynen neşrettiğimiz bu mektup neş

tiyatımızı teyit etmektedir Mektupta 
bahsedilen kapıdan dükkancının ika • ı 
metgahına girilir ve ancak ondan sonra 
İncili Çavuşurt bulunduğu •mezbele» 
ye geçilir. Dükkancı buraya Bittevliye 
mutasarrıf olduğunu söylemektedir. 
Mütevellilerin türbe ve meşrutalara 
kanunen tasarruf hakları olup olma -
<lığını bilmemekle beraber eğer muta
sarrıf ise bu mezarın istimlfık kanunu
na uyularak mütevellinin tasarruf un
dan kurtarılmasını istemek memleket 
kültürüne hizmet bakımından hakkı -
mız olsa gerektir. 

Miizelerde : 

~~~ 
Sizin ise " Son Posta ,, dan hediyenizi ahmz l 

Her resmi cıkan okuyucuya !l llralılı 
hediye veya bedelini veriyoruz. 

Son Posta okuyucuları arasında Köprünün Kadıköy iskelesinde abd' 
bir eğlence tertip etti: mıştır. Çehresi yuvarlak dahiline r 

Hergün memleketin bir köşesinde Jmmış olan Bay matbaamıd rast~lir olmuştum. Zamanla yek -
diğerimize bakmıya başladık. yavaş 

yavaş kalbimde yer etti. Fakat tab'· 
an çekingenim. Daha hiç konuşma
dık. 

Uzaktan kat'i bir fikir, yanlış çık· 
rnıyacak bir tavsiye verilemez. Şim
dilik şunu söyliyeyim: Kızma alaka· 
dar olduğunuz ailenin muhitine gir
meye çalışınız, kendinizi tanıtınız ve 
muhtemel bir ieşebbüsürıüzün fayda 
verip vermiyeceğini orada tetkik e
diniz. 

çekilmiş kalabalık bir halk kitle- müracaat ederse hediyesi der}JJI 
sini gösteren bir fotograf çektiri- verilecektir. Bundan evvel neşret&tt 

Mahkukat müzt:>si yoruz. Biı fotografı altıncı no- gımız fotoğraflarda kendilerini tr 
Müzeler idaresi bir mahkukat mü- ter Bay Galip Bingöle göstermekte, nıyan okuyucularımız matbaamı ' 

Öğrendiğime göre zengin bir tüc
carın kızı imiş. Halbuki ben esnaf 
bir ailenin oğluyum. Sonra da kızı 
zengin iki ailenin çocukları istemiş
ler, red cevabı almışlar .. 

Teyzeciğim ben bu vaziyette bir 
şey ümit edebilir miyim? 

* Ümit en yeis verici vaziyetlerde 
bile yasak değildir. Her kalbde yer 

* Bay M. Lütfiye: 
Söylediğiniz vaziyetin muhtelü 

çareleri vardır, bunların başında hal 
ve tavrı değiştirmek, derhal müs -
tağni davranmak, başka cihetlerden 
iltifat toplar görünmek gelir. Fakat 
tafsilat vermelisiniz ki size daha faz
la müfit olayım. 

TEYZE 

zesi teşkiline karar vermiş ve bu iş i$iin l içinden tek bir simayı ayırmaktay'lz. za müracaat ederek hediyelerini aıms' 
icap eden tahsisatı Bakanlıktan almış- Dikkat ediniz: Bu seçilen sima belki tadırlar. 
tır. 

Mahkukat müzesi Süleymaniyede 
Tophane binasında tesis edilecektir. 
Burada bir halı müzesinin de kurula
C'ağını evvelce yazmıştık. Umum Mü
dürlük bu iş için 10,000 liralık bir tah
sisat almıştır. 

sizi, belki bir dostunuzu, belkı uzaktan 
yakından bir tanıdığınızı gösteriyor. 
Mesele basit: Seçilen resmin sahih: ida
remize müracaat ettiği zaman kendısi
ne üç liralık bir hediye takdim edile
cektir. Okuyucu taşrada ise mektupla 
müracaatını müteakıp hediyesi yolla -
nacaktır. Yukarda gördüğünüz Iotogra! 

* DİKKAT: Bu sütunda resimleri <?' 
kan okuyucularımız, hediyelerini bit 
hafla içinde almalıdırlar. .<\ksi halci' 
haklarım kaybedeceklerdir. Bu nıiidıı 
det İstanbul haricindeki okuyucuları' 
mız için on beş gündür. 



YE11kıb1rRu11den1zs11bagınınhahraıan f'f'SPOlt._ C Matbuat Hatıralarl =:J 
avuzun Karadenizde lJçok takınıı 

Ruslarla çarpışması Izmire döndü Eski gazetecinin iyi tamdıöı 
Şehrimizde iki müsabaka yapan iz- bir yer . Ka sa a 1 tı 

••Yavuz bizi çoktan görmüş ve peşimize düf:müştü. Biraz ,mirin 'Oçok futbol takımı dün ~ 1 

8 
t1 Bandırma yoliyle İzmire hareket etmiş -------------

onra etraf duman, ateş ve gümbürtü içinde kalmıştı,, tir. t h ikdamda bir yangın başlangıcının garip hikiyesi - Yatak 
Beşiktaş klübü zrir takımının a • od ı - . h e· h. ı bi..J: __ _: 

reketinden evvel Parkotelde Üçok ta • ası O an murettip ıne • ır ze ır enme uun:aı 
,kum şerefine bir çay ziyafeti vermiş
tir. 
. Çok samimi olan bu toplantıda Beşik 
taş klübü reisi Fuat Balkan Beşiktaş 
takımının İzmirde gördüğü hüsnü ka
bulden bahsetmiş, ilci klüp sporcuları 
nın bu sahadaki dostluklarının devamı 
nı temenni ettiğini bildirmiştir. 

Halkevinin yuruyuş müsabakası 
Beyoğlu Halkevi Şişli, Büyükdere, 

Yenimahalle arasında otuz iki kilomet 
relik bir yürüyüş müsabakası tertip et 
miştir. 

. 18 Nisan Pazar günü sabahı yapıla· 
,cak olan bu müsabaka umuma açık o· 
lacaktır. Her takım on sporcudan teşek 
kül edecek, gidiş, geliş suretile yapıla 
cak bu müsabakada en iyi derece alan 
takını puvan hesabile birınci adcledile· 

Kadretli Y anzm Boiuiçinden Karadeaize çıkarkea cektir. 
..::.: a. o.k .W.ymm Mtı- na kanaat getirdik. Zabitler arasında Birinci, ikinci, üçüncü olan sporcu-

I :: münakqa başladı. Bunlardan bazıları .lara madalya verilecek, birinci çıkacak 
Jrii 915 senesi nisanında Karadenizde- dumnın cYawz• muharebe kruvazö · takı~a ayrıca bir kupa verilecektir. 

donanmamızın düşmanın cYavuz• rüne, diğerleri de .Midilli• hafif kru· Musabakanin geçen senekinden daha 
~ kruvazörile yapmış olduğu vazörüne aid olacağını iddia ediyorlar· bü~ük b!:t" alili gö:ec:eği ümit edilmek 

lntıharebeyi anlatacağım. dı. tedır. Musabakaya ıştırak edecekler 12 
lliı lfiaanın 26 ncı günü bütün Karade· Çarkçı zabiti olan birinci mülazim ,Nisana kadar H~lkev:ne kaydedilmiş 
fPan kuvveti cYefstafi•, cZlatush, cVinogradofıt halecandan sarannış bir olacaklardır. 
larue teleymon•, cTrisivyatite• zırhlı - sima ve titrek bir sesle gelen düşman soıa Amerikan kolleji 
IÖr- . •Kaguıa ve cMerkurya• kruva- gemisinin cYavuz• olduğunu iddia e· 
ta lerınden, cAleksandrıt ve cNikolu diyordu. Stant Ull g& İyOr 
~are >:a~cı kru_vaz~rle_ri ve bi .. Kı:"vazörün bu vaziyet karşısında a- Sofya Amerikan koleji yakında şeh-
lbayUı ~ .~k~~~ muh~ıb fılotill~ları ve na filomuzda~ .bu kadar uzaklaşmış! rimize gelecektir. Kuvvetli bir basget
Olar dökucu gemilerden murekkeb olması bu zabıtı son derecede korkulu· bol takımına malik olan Kolej tstan . 
~ ~ denize açılmıştı. Kumandan yordu. Adamcağız muttasıl dua!ar mı- bulda Galatasaray Robert Kolej ve 
~rik Amiral cEberhartı. tı. Donan· rıldanıp du~yo~, istavroz çıkarıyor · ~Halkevi takımlaril~ basketbol maçları 
..._~Sıvastopolıt limanından çıktıktan du. Bunun uzerıne, kocaman telesko· yapacaktır. 
"":"qca kruvazörlerden birisi, berayı is· pundan bir an bile gözlerini ayırmıyan • . 
tikşaı, ileriye gönderildi. topçu kumandanı yüzbaşı Libaltovski Bu haftaki Mdll küme m çhtrı 
JN...c.~~d toplu bir kuvvet halinde dayanamadı ve: Milli küme maçlarının dördüncü tu-
~en~z boğazına inerek diiŞmanm - Azizim, dedi, siz hatta rüyada bi- ru için Ankaragücü iki maç yapmak 
~annı topa tutmaktı. le daima •Yavuz• u görüyorsunuz. üzere şehrimize gelecektir. 

Ilaııa ertesi sabah henüz güneş doğ· Bu alay karşısında beriki~ Ankaragücü 1 O Nisanda Taksimde 
ibadan donanma randevu mahalline - Evet amma biraz sonra gö!"ürüz Güneşle, 11 Nisanda Şeref stadında Be 
-t!1'1iş bulunuyordu. Berrak ve güzel bakalım. Haklı olup olmadığım o za- şiktaşla maç yapacaktır. 

~va, ayna gıbi sakin va rakid bir man anlaşılır! Mukabelesinde bulundu Ayni tarihlerde Ankaranın Genç'ler 
deııiz... Hullsa bir harb havasından ve kaptan köprüsüne doğru ilerledi. birliği takımı U~k ve Doğanspor ta· 
~e bir tenezzüh havası.. Güneş, Zabitler arasında bu şek:lde müna - .kımlarile İmti-rde karşılaşacaktır. 
.___ ız, tabiat insana sanki gülümsü • kaşalar cereyan ederken çımaklıkta Edirnede bW)det mlsabakalan 
~vr. bulunan gedikli risıd düşman gemisi-
1..:~n kıyılan sabahın alaca sisleri nin direklerinin gözükmüş olduğunu Edirne (HulUIİ) -Türk Spor Ku-
~111e gömülmüş. rapor etti. rumu Edime bölgesi tarafından milli 

.. ~ratıerini sekiz mile kadar indir • Şimdi artık münakaşalar durmuştu. b~sildet takımın.da(r~ilmı~ . bisiklet-
~ olan harb gemileri evvela bulun- Herkes dürbününe sarılarak düşmanı çıler ar~ında. bı~ . . ) ~ıaıklet ya· 
4tı arı mahallin derinliklerini iskan- tarassuda koyuldu. Bir müddet sonra rıfı tertıp ec:lilmıttır. 1 ıncı yarış: 11 
~bııeie başladılar. Buralarda de - geminin teknesi de apaçık gözümüzün 1 Nisan pazar günü olup mesafesi 30 
lQJa derihliği (300) kulacı bulduğu önündeydi ve artık şek ve şüpheye 1 kilometredir. 2. 3. 4. 5. 6. 7 inci kOfu· 

'1lıyordu. mahal yoktu. Zira karŞımızda bütün lar da 18 Nisan, 2S Nisan, 9 ve :!3 ma-
..!~dan sonra hazırlıklara başlandı. mehabetile cYavuz• bulunuyordu. yıs, () ve 20 haziranda. yapılacaktır. 
---ı~ gemilerden ikisi keşif için filo- _Düşma~~a _ara~.ızd~.i mesafe lehi • Bu yedi yarıf sonunda birinciliği 
l'lre ~ele ~ ~cak istikametinde ile- ~ızde deaıl~ı. Bızım ıçın derhal tosge· ı kazenana böl(J'f! tarafından son sittem 
4i gondenldiler. cPanteleymon• ve rı ederek bıran evvel donanmamıza il- b" (ViTESLi BiSiKLET) "k" ·1=. 

.... ~a\iteıe• zırhlıları da önlerinde t ihak pek zaruri birşeydi. 1 ır .. .. .. d b" "kl t ~kı bıncı,.ile 
--.1uı tar kil .. . s·· . . . 1 ve uçuncuye e 181 e aya~ a 181 e 
~ ayıcı çuk gemıler bulun - 1 uvarım ız Amrral gemisi olan cYe- f •ıA h d" ecrl k · 
tlı . halde Boğaza doğru yollandı- ar.' fstafi ,. zırhlısına şu telsizi verdi: =.:~.-e-~:~ ~~ :_e~~. t.1~·------
~tofb ve •Zlatust• zırhlıları ise , cKa?reldcn: N. V. 8027.. min etmiş olsa kruvazörümüz muhak-
~ kuvveti olarak geride kalmış-1 Bu şifrenin manası şu idi: kak denizin dibini boylardı. 
ııt....._ • .B.iraz sonra tayyare gemilerin - cYa,·uz• u görüvorum. Rotası şimali -.. bır · d b. 80 Lakin cYavuz• henüz at~ açmamış-
hı.._ : ısın en uçurulan bir deniz tay- gar ı . Sürati 27 mil.• L.:~ İstanbul istikam~~lı\de ufuk _ tı. Böyle bir müddet daha seyrettik -
~n kayboldu * ten sonra donanmamız da gözüktü. 

«I> • · .. .. Y ~rst"fİ • , .... • 7,';ı t oush zırhlıları 
~ llllt~leymon• ve arkadaşı yavaş ~ şman bizi çoktan görmüş ve pe · Bo. zdan takriben (10) m·ı kta do-
- ~duşman mayin sabalan üzerin - 'şimıze takılmıştı. ı ı ı:ak bombardımanla ~;~ lan 
~lerken tayyare nakliyeleri de ~nanmamızın kuvvei külliyesi ise d~r iki zırhlıyı her ihtimale :arşı 
1

{di; uzaktan taki~. ~iyorlardı. hen~~. ~~ uzakta_ bulunuyordu. Kru - muhafaza ediyorlardı. Boğazı bombar· 
(29) k.ıyaa kruvazoru donanmadan va~rumuz son suratle seyretmesine dıman eden gemileri görmemekle be • 
hp inil kadar ileride keşif vazifesini ragmen iki geminin sürati arasındaki rabe Amiral cEberhardt. he bom 
Gal?c~~u. Bu kruvazör cKefken• a- far~ o kadar aleyhimi~ydi ki aramız- bard:man hakkında telsizle r~;~lar a: 
cli;to d annda tarassudatına devam e- dakı mesafe saatte takrıben ( 11 ) ki - lıyor tayyareler telsizler a t ·ı •~ r U. lometro azalıyordu ' . . . v sı ası e '-tanb • .. · topçumuzun ateşını tanzım ediyorlar • 
~ 

0 
uı Bogazına bir hayli yaklaş - .. Art~ duşman gemisini dürbünsüz dı. 

Yazan: 8a1Ahattln Eni• 

Bir akşam cİkdam• da başımdan bir 
zehirlenme hadisesi geçli. Bizim mü -
rettiplerin belli başlı yemeklerinden 
biri, soba üzerinde kızarttıkları sucuk
tu. Ben tashih yaparken mürettipha -
nenin havasını işba eden sucukların 
öyle nefis bir rayihası vardı ki, adeta 
yazıyı okurken bir ezginliğin midemi 
sızlattığını, midemdeki bütün hazım 
cihazlarını tahrik eylediğini hisseder -
dim. 

Nihayet bir akşam ben de matbaaya 
gelirken bakkala uğrıyarak yarım kan
gal sucukla biraz ekmek aldım. Ve 
günlerdenberi bende temerküz eden bü 
!htiyacı gidermek istedim. O akşam iş
ler biraz fasıla verdikten sonra mü -
rettip arkadaşlar gibi, muntaı.am ke
silmiş olan sucuğu sobanın kı7.glll ka -
pağı üstüne koyarak kızarttım. Ve ba
harlı rayihasının verdiği iştiha ile ye
dim. Yedim amma. aradan bir saat, iki 
saat geçti geçmedi, bende müthiş bir 
nöbet başladı. Evvela ağzını zehir gibi 
oldu. Sonra bir üşüme ve titreme gel
di. Gözlerim karararak etrafımı farke
demez bir hal aldım. Nihayet düpedüz 
zehirlendiğimi anladım. 

Mevsim kıştı. Dışarıda IApa lApa kar 
yağıyordu. Bu vaziyet dahilinde çalış· 
marn imkansızdı. 

Mürettip deyip te geçmeyiniz; bu iş· 
çi sınıfı, çok iyi insandır, çok vefalıdır, 
dostluklarında çok sadıktır. Benim o 
halimi gören bütün mürettiphane ha -
rekete geldi. Ve nihayet, mürettip Hak
kı, koluma girerek beni cİkdam Yur • 
du• ndan aşağı indirdL İlk rastgeldiği 
bir otomobi~ bindirdi. O vakitler ben 
Beşiktaşta Serencebey yokuşunda otu· 
ruyordum. Evimin kapısına kadar ge
tirdi. Kendisinden kapıda ayrıldım. 
Yatağıma yarı baygın bir halde düş -
tüm. 

Bir kaç gün evimde yattıktan sonra 
hafta sonunda kendimde biraz iyilik 
hissedince ilk işim, doğru matbaamın 
yolunu boylamak oldu. İşimi gördüm. 
Gece yansına yakın yatmak üzere 
matbaadaki odama inince ilk gördü -
ğüm manzara, yatak odamın suya bo -
ğulduğunu, karyolanın ~ünde yatak 
ve yorgandan eser kalmadığını gör -
mek oldu. Sebebini araştırınca öğren • 
dim ki, benim hastalığımda gece işini 
cİkdam• ın sabık tahrir müdürü cKe
nan• a vermişler. Kenan da bir akşam 
işten sonra karyolaya yatmış: fakat si· 
garası ağzında uyuduğu için sigara 
~org~na düşmüş, ateş yorgandan yata· 
ga sırayet etmiş, bütün matbaa yanık 
kokusu içinde kalmış, nihayet bu ko • 

lmzaaız mektup 
Daima şllphs 
ite Jıaıılanır 

ku, o kattan iki kat üstte olan müret • 
tiphaneye kadar sirayet ederek orası
nı endişeye vermiş. Bunun sebebini a· 
ramışlar. Taramışlar, araştırma, Ke • 
nanın yattığı odanın kapısında niha • 
yet bulmuş. Kapıyı vurmuşlar, çalmış
lar; fakat Kenanı uyandırmak kabil 
değil Kapıyı o kadar hızlı çalmışlar ki. 
bu sefer Kenan uykudan uyanmış; il
kin bir türlü kendine gelememiş, pan· 
talonunu giymeğe kalkışmış; fakat şq· 
kınlıkla pantalonunu evveli paçasın • 
dan giymeğe uğraşmış, buna muvaf -
fak olamayınca bu sefer doğru giymiş, 
gel gelelim bu sefer de askıyı ters ge
çirmiş, bir türlü ortaya çıkacak bir 
vaziyet alamamı1, Bir sürü patırtı gü· 
rültüden sonra kapıyı açabilmiş. Fa • 
kat ateş adamakıllı yorganı ve yatağı 
yaktığı cihetle mürettipler kovalarla 
odaya suyu boca etmişler, yangını sön· 
dürmüşler. Fakat mevsim kış olduğu 
için oda pek tabiidir ki kurumamış. 

Beni bir hafta yatağa bağlı1b te • 
semmümü müteakip matbaaya giderek 
çalıştıktan ve tam yatmak üzere oda
ma gittikten sonra gördüğüm vaziyet 
bambaşka bir oda, ve çırçıplak bir kar· 
yola idi. Vakit geç olduğu için tram
vayla evime dönmek kabil değildl O 
zaman yapılacak tek bir tef kalıyor -
du: Müretüphanedeki hurufat kasa • 
Iarının birisinin altında yatmak. Her 
ne kadar heyeti tahririye odası yat -
mala miisaitse de mevsim kış oldulu, 
soba sönmüş bulunduğu, üste örtecek 
yorgan gibi bir şey de bulunmadılı için 
mürettiphanenin aobasmı fayrap edip 
onun sıcak muhitinde hurufat kasası 
altında yatmağı müreccah buldum. Ve 
nitekim de öyle yaptım. Altıma sekiz 
on guete klbdı terdim. Bir o kadar 
gazeteyi de bükilp derllye~k yastık ha· 
line getirdim. Pardesümü üstüme çe -
kerek kendimi uywnaia icbar ettim. 

Tam bir· halta evimde sobalı rahat 
karyolada yattıktan sonra hasta yata· 
tınıdan sokağa ilk çıktığım bu tarlı 
günde mürettip kasası a1tında kuru 
tahta üatünde baıımın altuıa sekiz on 

(De.- • illci 8QÜMla) 

* Muhtar olmak ilti1..._- için Wr 
bneçnwh 

ıto..ta pulu berinde Zonguldak damp
aını tatıyan bir mettup aldılc. A. N tnUd-

Jalltrlnl tunanan sah1bl dlyor t1: 
c Alaplı mıntataaında eatlden talma 

bir ldet Yardll'. Kız babalan tıslannı eY

lendlrecetled zaman tallblnden bir para 
'-rşı alan zırhlılarımız istihkimlara gorebılı~orduk.. cYavuz•, bacalarından Etraf duman, ateş ve gümbürtü için· 
ltdııar teş açarak bombardımana baş - savu.rdug~ ~esif dumanlara bakılırsa, deydi. Zırhlılarımızdan savrulan mer • 
&ır · .. m~kınelerını azamt kuvvetle çalıştır - miler ta Büyükderenin ötelerine kadar 

.ı."'. aralık uzerimizden geçen bir dıgı anlaşılıyordu. cYavuz• un saatte d"" ·· 1 d 
... .rllretni f klard . . k" il Ka uc•ıvor ar ı. 

ıaterler, bu para lamı güzelllllne töre 
50 lle 150 ura arasında detı,ır ..• 

BiladaD pal&hlına l6n nktden t6J
lerde aaubtar olmat latlJenler ıetdilerile 
flddeW bir relrabet.e llrlfecelc derecede 
çolc iten bus6n pı.e çarpacalc derecede 
ap.lmıftlJ'. Banan aebebl lcanunun lc61 
mubtarlanna bir oot nzlfe Termlf olma
mdır. Bu TUlfeJI memnuniyetle yapacak
lardır. l'alcat bllgtlerl k1fl deilldlr. va
zlfenln bulundutu yerde mea'ullJet de 
nrdır. Bllgta1zllt neticesi muhtar yanhf 
blr tayıt yaptı, yanlıf bir mtihtir balta mı 
suçlu haline gelir, o halde, bir çokların -
dakl düşünce mea'ullyetl mucip blr ftllfe 
kabul etmemektlr .. OlcUJUcumuzun taY -
alyest şu : 

-.rı h z u u a şüpheli bir du- yırmı se ız m , .• gul• un ise ancak Bu bombardımanın t f ·ıat b" 
JJ.}~rdüğünü rapor etti. (23) mil sürati olduğu hesab edilirse mevz du ası ı ayrı ır 

bıen.. ~ıkaten aradan beş on dakika geç- vaziyetimizin hiç te parlak olmadığı yu r. B • - ·· d .k. rıh 
••1 sti k" ld . .k d d d c avuz• ogaz onun e ı ı zı lımı-
~ L· ı yı ız ıstı ametinde beli • mey an ay ı. ·· ·· b" tık h · .,ır dum bak ç k "k k b··ı.. zı gorunce ıze ar e emmıyet ver • 
16r Q. an ta asını bizler de 0 ~~zı ve pe uıuranlı dakika • miyerek onlarla meşgul olmag·a l-. .... 1 -

1l ge başladık. lar geçırıyorduk. . ~ 8 

·~ rk .. .. .. .. .. dı ve bu suretle bız de kurtulmuş ol -
~h .u~ya. kruvazoru bu dumanın Kı uvazorumuz de bacalarından ke - duk. 
'tile "~tını anlamak üzere bütün s iir- sif duman bulutları çıkararak tehlike- cYavuz hl ı 1 1 
biraz 1 eriye atıldı. Aradaki mesafe den kurttılm~k için çabalıvordu . oldug"u m~~n ~ır .1 ı aBorı~ız 8 boyapbmış 
""'- E:ksild k t d .. . · re e ı e gazın m ar-
" '41t \te 

8 
en. sonra. um.anın bu - Gemıde herkes o kanaatteydi ki cYa- dımanı hakkındaki müşahedatımdan 

uratıı hır gemıye aıd olduğu- vuz• ateş açıp ta bir tek bile isabette· ayrıca bahsedeceğim. 

* Bu okuyucumuzun mektubunda anlattıtı 
bundan lıbaret delil, dahası da var. Fakat 
daha llertye gitmeden 6nce lımasını ve 
adrea1n1 aatlama)'&. neden lüzum gordü
lünfl dilfündflk. Hüviyetinin gazete lda
rehanealnde mahfuz taımasmı lstlyebl -
llrdl, bu da haktı ldl, bu basit çareye bat 
vurmadan imzasız blr mektup yazmakla, 
biz de kldluının yanlış olabllecetl endl

feSinl uyandırmıl oldu. Çarem antattıt
lannı diler okuyuculanııma anlatwnı -

Muhtar olmat ı.stıyenler lçln taza mer
kezinde senede bir, blr turs açalım, hem 
bllglyl arttınn14, hem namzeııerl çotalt
mış oluruz. 

* Teklrdal!ında bay Sallhe. 
Bahsettltinlz meseleye pek yııkında 

hergiın sutunumuzda bir defa d3ha avdet 
edece tiz. 



8 Sarfa 

Memleket röportajlan : 

Kendi parasile yollarını 
ancak 75 senede 

yapabilecek bir viliyet 
----------- * * .. ----------. 

MQf, Van, HakAri yiJAyetleri yollanma ıeçtiii BitlUte viliyetin 
mali takati bayle olunca yol İfİDİ Devletin üzerine almuındaki 

zaruret bir kere daha meydana çıkıyor demektir -----

Anlamadınız tabii!. cYol:ıt dan bah -
s:~ek istiyorum. Yol yok, yol!. Üç 
~l~yet,_ Muş, Van, Hakkari.. Evet, üç 
vılayet ve aksamının yolu burada:ı 
geçtiği halde buranın Diyarıbekire e
lemsiz,A en~~şe~iz götüren bir yolu yok· 
tur. Ta bırıncıteşrinden hazirana ka . 
dar medeniyet dünyasın1 erebilmek 
~çin, he~ vas~tanın kendine göre açtığı 
ızden, hın mihnetle, yedi gün, at sır • 
tında gideriz. Belki nisandan sonra mo· 
törlü, tekerlekli vesait işler .. Fakat bu 
devrede de binbir facianın başa gelme· Buna siz belki meşakkatli Oir ömür 
si ihtimali vardır: Kamyonlar çamura diyeceksiniz. Bu, bir telcikkidir. Sene· 
gömülüp kalabilirler, cDicle» ye akan ler sonra bu satırları yazarken düşü -
nehri geçerken Ce7Jreyi boylıyabilir- nüyorum. Hayatı cazip yapan biraz da 
l~r, _virajlarda çamurlar yiızünden pa-1 onun bu gibi hatıra gelmiyen safha • 
tinaJ yapıp, on, on beş, yirmi beş met- landır 
re der:in~.klere yuvarlanab:lirler. 

Alakadar mütehassıslarm yaptığı 

hesa~a göre vilayet hususi bütçesı~e San'atklr Halide 
kendı yol1arını; yapılanlar bozulma - N . .. . 
mak şartile· t . be . eşrıyatımız uzerıne, Şehir tiyatro-

, ye mış ş sene<1.:! yapa _ d k' 'f . . 
bilirmiş!. Yetmiş beş d 1 I sun a ·ı vazı esme yenıden kabul edi-

sene e... , kA H l'd 
Siirt ve Diyarıbekir vilayetlerine ait len san at ar a ı e, evvelki akşam, 

olan ve kısmı külliyi teşkil eden yoı 'uzun zamandır beraber çalıştığı Bay 
aksamı bu hesaptan hariçtir. Ve maale- Naşitten ayrılmıştır. 
sef en çok bozuk olan yerler de bu kı- San 'at kar, bu münasebetle, çalıştı· 
ıımlar içindedir. ğı tiyatronun müdavimlerine bir veda 

Viliyetlerin mali takati böyle olun- müsameresi vermiştir. 

1011 PO.iTA 

iş Bankası 
Kumbara 
ikramiyeleri 

, 

Petrol meselesi : 1 

ingiltere ve Musuı petrollan 
lngilizler Musuldan Hayfaya yapbklan bin kilome 
uzunluğundaki petrol borulan vasıtasile 

senede dört milyon ton petrol 

lngiltere donanmuı ıeçenJerde b&jek bir manevra yapmııtı, Rumimiıs 
ba manevradan d&ıen aaavatan filoauDu patermektedir 



SON POSTA 

l:Jl'Uıllt;t· · D:Eaf~ 
Çiçek ve vazo 

Çiçekleri vazolara nasıl 
koymalıdır? 

Boy uzatmanın çareleri 
Çocuklarınızın uzun boylu olmaları 

l 
için neler yapmalısınız? __ 

Uzun boylu olmak muhakkak ki ir· C 
si bir istidat meselesidir. Boyları uzun 
olan anne babanın çocuğu - büyük bir 
ihtimalle - uzun boylu olur. 

Fakat büyümiye tesir eden şey yal -
nız bu değildir. Çocuğun uzamasında 

daha başka tesirler de vardır. Ve bun
ları çocuğa temin etmek elimizdedir. 

Başta yiyecek meselesi... Ekmek, süt, 
yumurta ile (kuru fasulye, mercimek, 
nohut) gibi kuru taneli sebzeler, do -
mates, salata, havuç gibi vitaminli gı

dalar çocuğun büyümesine çok yardım 
eder. Gıdanın bu mühim rolü daha zi· 
yade pek küçük yaşlardaki çocuklarda 
göriilebilir. Fakat hiç bir yaşta yiye • 
ceği ihmal etmemek sağlığın ilk şartı

niz. Bol hava ve ışık içinde yaşatınız. 
Usul dairesinde lüzumu kadar jimnas
tiği ihmal etmeyiniz. Fakat lüzumun· 
dan fazlasına bırakmayınız. O zaman 
jimnastik ona dost değil, düşman olur. 

dır tabii. 

Temiz hav., ışık ve hararet te çocu
ğun büyümesinde büyük tesirler ya -

Güzel çiçek dizmek büyük bir zevk par. Bunun için çocuğu mümktin ol • 
hıceliği ve maharete bağlı bir iştir. Çi- duğu kadar açık havada, bol ışık için
çeğin vazoya uyması, birlikte dizilen de yaşatma çarelerini aramalıdır. 
ç.içeklerinı lirbirine yakışması adeta Büyümede en mühim amillerden biri 
bir san'attır. Bu san'at'ı. en iyi bilen de vücuttaki guddelerdir. Bu gudde -
lnillet Japonlardır. 

Japonlar vazo süslemekte en mühim ler normal şekilde işlemezse neşvüne-
~as olarak şunu koymuşlardır. Bir va- ma ağırlaşır veya lüzumsuz derecede 
zoya konulacak çiçeklerin hep birden artar. Çocuğunuzun yaşına uymıyacak 
ağırlığı vazonun 8ğırlığının bir buçuk kadar ufak kaldığını görür görmez der
lnisli olmalıdır. hal guddelerini tedavi ettirmek için 

İkinci mühim kaide de şudur: Daima bir mütehassısa b~ vurmalısınız. İyi 
en ağır görünen çiçekler v~zonun en 
altına konulmalıdır. Demetin havaleli bir tedavi tesirini çabucak gösterir ve 
Ve hemen düşecekmiş gibi görünme - çocuk büyümiye başlar. 
inesi için bu mutlaka lazımdır. Jimnastiğin de büyümeyi arttırdığı 

Üçüncü şart ayni cinsten muhtelif muhakkaktır. Ancak büyüme devrin -
renklerdeki çiçeklerden en koyuları deki çocuğun zorlu hareketler yapma
alta ve sol yana konulmahdır. Daha a
çıklar daha sağa ve biraz yukarıya, en sı çok fenadır. Bilirsiniz ki uzamak 
açıklar en sağda ve en üstte bulunma· devresinde·iken kemikledn iki ucu kı· 
hdır. kırdak halindedir. Zorlu bir jimnastik 

Bir vazoya bu şekilde dizilmiş me • bu kıkırdakların vaktinden evvel ke
se}fı üç renk lale göze hakikaten pek mik haline girmesine sebep olur. Ve 
hoş görünür. büyüme derhal durur. O zaman ne 

Bazı kimseler kısa saplı çiçeklerden guddeleri tedavinin, ne havanın, ne 
hoşlanmazlar. Hele çiçeklerin saplarını jimnastiğin faydası olamaz. 
kısaltmayı hiç istemezler. Halbuki bu 

Robmanto 
Modelleri 

' 

·türlü çiçekler, salonda çok gu··zel bir Kısaca: Çocuğunuzun uzun boylu ol-
. · ~ d d Solda: İnce yünlüden (rop • manto) değişı"klik yaparlar. Bunlar için kulla- masını istıyorsanız onu ırsı isti a ına 

Göğüs yandan iliklidir. Yakanın uçlan 
ı11lan vazolar pek sıg· ve pek geniş a - ve tabiatin seyrine terketmeyiniz. O- . d 
ğı sivri, kolları diız ür. 

zlı olmalıdır. Bir çörek tabağını bu na • bilhassa pek küçükken - bol vita- Sağda: Gri yünlüden (rop manto) 
işte pekala kullanmak kabildir. Büyük minli şeyler yediriniz. Guddelerinin yakası kruvazedir. İstenildiği zaman a· 
çiçeklerden - mesela (krizantem) ler- iyi işleyip işlemediğini kontrol ettiri - çılıp kapatılabilir. 
den - bir demet hazırlayınız. Hepsinin ..... -=== ..... --=====-==-=--=-======:::m•---=>•=:s ...... -----=-===-==---.. 
saplarını ta diplerinden kesiniz. Yalnız 
başları kalsın. Bunları - hiç bir yaprak 
:Ve yeşil renk görünmemek üzere - çö
rek tabağının kenarlarına diziniz. Mey· 
dana çıkacak demet çok hoşunuza gi • 
decektir, bu orijinal vazoyu pek beğe
tıe~ksiniz. 

Yahut mercan renginde bir kasenin 
iiçte birini su ile doldurunuz. Bu su • 
Yun ortasına bir tek kocaman (krizan
tem) koyunuz. Güzelliğine şaşacaksı • 
tıız. Kulplu bir yemiş tabağının orta • 
sına bir nilüferle bir de goncasını ko-
)'unuz. Seyrine doyamıyacaksınız. 

Çocuk elbiseleri 

Kız çocukların baharda giyecekleri 
iki elbise modeli. 

Bu mevsimde giyeceğiniz şık bir tranto 

Yuvarlak bilyük yakanın arkası kalkıktır. Kravat kadifeden yapılırsa çok 
§ık olur. Fazla iri düğmeler bu kocaman kravat mantonun yegane süsüdür 
ve onun sadeliği üstünde çok hoş görünmektedir. 

Sayfa 9 

Akagündüzle Bir Mülakat 
Köpeğin kıskanÇlığı hiC 

birşeye benzemez! . .. ~ --~~~~~~~~~ 

1 Tavuklar ortasındaki kuzu gibi dolaşan köpeğim, onlara karşı 
vaziyetini birdenbire değiştird;, ben besli bir tavuğu kucağıma 
almışhm, tam o sırada yanıma sokuldu, pençesini tavuğa vurdu, 
ben de ona şaman yapışbrdım. Ertesi sabah kahya kümesteki 
37 tane tavuğun o gece köpek tarafından boğulduğunu haber verdi 

Aka Gündü • 
zün, hayvan ru • 
hiyatını gösteren 
yaşanmış çok gü· 

zel macera lan 
var, bunlardan 
bir incisini, bir yı 

]anla baŞ1ndan 

geçen ınacerayı 

4 Nisan Pam r 

günkü nüshamız· 

da yazdık. O ma. 
cera serisinin ikinci yazısını dabu -
gün karileriınize takdim ediyoruz: 
Akagündüze, san'at hakkında bir 

tek cümle söyletebilmek i~in, en az bir 
düzüne sual sıralamak ıazımdır. Çün
kü üstat, bu bahiste, sorulabilecek bü
tün suallerin cevaplarını, ceser- le, ya· 
ni bilfiil vermeyi tercih eder. Fakat 
bahis san'attan değil de, hayvandan a
çılınca iş değişiyor. Ve Aka, bir tek 
sorguya bir düzüne cevap sıralıyor. 

Nitekim, Yılan hikayesinin bitmesile, 
köpek bahsinin açılması bir oldu. Tec
rübeli avcı: 

- Maamafih, köpekleri, bütün hay -
vanlardan üstün tutarım! diye söze gi
rişti. Ve uzun tetkiklerin, tecrübelerin 
neticesi olan bu tercihinin şayanı dik· 
kat sebeplerini de anlatmakta tered -
düt etmedi: 

- Ben kedileri, nankörlükleri bakı
mından insanlara benzetirim: Evinizde 
senelerce besleyin, okşayın, öpün, se
vin, şımartın. Onun bütün bunları u -
nutması için, bir başka sahip b_ulması 
kafidir. Mübarek hayvan, tıpkı hercai 
ve havai bir 'kadın gibi, okşanırken ho
murdanır, öpülürken ısırır, sevilirken 
tırmalar! 

Fakat buna rağmen onun bile, in -
sanlardan üstün bir tarafı vardır! 
Çünkü olduğu gibi görünür. Nankör • 
lüğünü saklamaz, vefasızlığını gizle -
mez. Yani sinsi ve riyakar değildir. 

Fakat köpek bence kedinin erkeği • 
dir. Yirminci asırda bile, sevgisine kar
şı bir kurunu vusta şövalyesi kadar sa
dıktır. 

Hassas ve alabildiğine zekidir. Kedi 
gibi şımarık ve küstah değil, mağrur 
ve içlidir. Benim bir köpeğim var. Se
nelerdenberi yanımdadır. Onunla bir 
yerde yalnız kaldığımız zaman kendi
mi yalnız hissetmem. Çünkü bir insan 
kadar, ıha tt.8. bir çok insanlardan fazla 
anlayışlıdır. 

Günün birinde, bizim köpeğe bir hal 
oldu: 

Yazan: Naci Sadullah 

- Bayım ... dedi.. . Ben sana bir şeY. 
söyliyeyim mi? 

- Söyle Kahya! .. 
Kahya, tıpkı aile mahremiyetinden 

söz açan babacan bir dost samimiyetile: 
- Sen, dedi, bu tavuklarla çokluk 

düşüp kalkma! 
Köpekten konuşulurken, onun ta • 

vuklardan bahsetmesi beni tabii bir 
hayrete düşürmüştü: 

- Sebep? 
- Senin için iyi olmaz! 
Kahyanın bu sözü söylerken takın • 

dığı ciddiyete bir türlü mana veremi • 
yorum: 

- Ne münasebet? 
- Çünkü köpek fena h~lrle ~ıskanı· 

yor seni! 
- Kimden? 
- Tavuklardan! 
Bu cevaplar beni uzun zun güldürü .. 

yor. Fakat kahya ciddiyetini bir dir .. 
hem bozmuyor: 

- Gülme bayım gülme ... Ben köpek 
kıskançlığından 'korkarım! 

Uzaklaşan kahyanın arkasından ba -
kıp düşünürken, köpeğin son zamçın· 
lardaki halleri bana hayli manidar gö· 
ründii: 
Köpeğim, eskiden tavµkları çok se .. 

verdi. Onları kendisine iyice alıştır .. 
mıştı. Aralarına karıştığı zaman, hiç 
birisi korkup kaçmazdı. 

Benim ise, tavuklarla hiç başım hoş 
değildi. Sade ruhlarını, hislerini değil, 
etlerini, yumurtalarını bile sevmez, on
larla hemen hiç meşgul olmazdım. 

Bir aralık nedense onlarda gözüme 
hoş görünmüştü. Kahyanın i.~lerini 
ben görmiye, yani yemlerini, sularını 
ben vermiye başlamıştım. Bu alakam, 
onları tetkike, tahlile değer buluşum • 
dan değildi. Fakat yem kapışmalarını, 
su içmelerini seyretmek beni zevkle o· 
yalıyordu. 

İşte köpeğin hallerindeki değişiklik· 
ler, benim bu alakamın başladığı sı .. 
ralara rastlıyordu. 

Çiftlikte herkese karşı muamelesini 
değiştirmişti. Çağırdığım zaman, eski- Tavuklar arasında eskiden bir kuzu 
si gibi koşa koşa değil, istemiye iste - gibi dolaşan köpeğin, onlara karşı na
miye .geliyor, hatta hazan beni, davet- sıl birdenbire kurt kesildığini hatırlı • 
lerimi bir kaç defa tekrarlamıya mec- yorum! 
bur ediyordu. Ben yem verirken, eskM:len bütün 

Hallerine bir durgunluk, bir sessiz- gününü aralarında geçirdıği tavukları 
lik ariz olmuştu. Bakışlarının manaları öyle hiddetle ürkütüp kovalıyor, ka • 
bile başkalaşmıştı. Ben hayvanları, çırıp dağıtıyordu ki!.. 
halka benzetirim. Mübareklerin zeka- Bütün bunları hatırladıktan sonra, 
ları gözlerindedir. Gözleı1le sade gör - kendi kendime gayri ihtıyari: 
mezler, anlarlar, duyarlar, ağlarlar, gü- - Acaba, dedim, kahya haklı mı <-öy-
lerler, susarlar, ve söylerler... lüyor? 

Bizim köpeğin gözleri de, bana ba - Bu konuşmadan bir gün sonra, fC'ne 
karken, eskisi gibi sevgiyle değil, a - tavukları yemliyordum. Bu sefer J·ö • 
cayip bir hiddetle parlıyordu. Ben bu 1 peğin harekatını, daha dıkk.ıtle göz -
değişikliğe bir mana veremedim, ve ev- ı den geçiriyordum. Köpek. etrafıma top
veıa hayvanın hastalığına hükmettim. lanan tavukları, bermutat çil ya\ ru • 
Baytarın muayene ettıği sırada, hay - su gibi dağıtmıya çabalıyordu. Ben, ho
vancağız dehşetli hırslıydı. şuma giden beslı bir tavu "ru kuca ma 

Baytar, köpeğin sıhhatinde hiç bir aldım. Ve avucuma koydui'{um yem:eri 
arıza bulamayınca merakım büsbütün yedirmiye başladım. Tam o sırada, kö
arttı. Bütün sevdiklerine birdenbire pek yanıma hızla soku du. Ve pençe -
düşman gibi davranmıya başlayışının sini, kucağımdaki tavufrn olanca kuv
sebebi neydi? Ne olabilirdi? vetile vurdu. Biçare tavuk haykıra hay-

.Bir akşam, bu merakımı, hayvanlara kıra kaçarken ben de köpeğin kıçına 
karşı hemen hemen benim kadar düş - şiddetli bir tokat yapıştırdım! 
kün olan kahyama da açtım. Meğer Bu ona vurduğum ilk ve son toka~· 
kahya, bu mevzuda benimle konuşmak tı! 

için fırsat gözlüyormuş: (Devamı 1 l inci sayfada) 
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Amerikada bir rezalet 
lskenderunun 
Danzig gibi 
Olmasını istemişler! 

Çek Cumhurreisi Yugos
lav ricalile ne konuşuyor? • Yeni bir din yarattıklarını söyleyenler, genç bir kızı . cnaştaratı ı inci sayfada) 

'' Sen bir Mesih doğuracaksın " diye kandınp kirlet- ğimiz için Sancaktaki Türkleri de seve-
riz ve onların saadetıini isteriz. Belgrad, 5 - Çekoslovakya Reisi • kaydetmekle zevk duymaktayım. Çek· 

mişler, hadis., gürültülü akisler uyandırdı Cenevrede Halayın ana yasasını ha· cumhuru Benes ile maiyeti erkiinını 1 oslovakya bu barış ve beynelmilel teşri 
- Gel seninle dünyaya yeni bir Me zırlıyan komitede cereyan eden müza· hamil olan hususi tren, saat 10,30 da ki mesai siyasetine Milletler Cemiyeti 

"h ı· ı· ı kerelerin verdiği neticeler malumunuz· sı ge ıre un. h istasyona girmiştir. Trenin muvasala- ı fikri dairesinde ve sarih surette kay· 
B ·· ı · A 'k d H l d dur. Son ı:rünlerde çıkan bazı mevzii i · d u soz en merı a a ar em a zen '!) tından biraz evvel Prens Paul ile Pren dede geldiğiniz an'aneler dairesin e 

·ı · ·ıAh ı k ta k p tı"laflar bizimle degwil, Fransız eksperle· cı erın ı a ı o ara or ya çı an ere ses Olga halkın alkışları arasında Çek gelecekte de bütün kuvvetiyle devam 
Divine'nin yamağı John Hunt söylü - riledir. Bu gibi küçük şeylerin asıl ana oslovakya bayraklarile süslenmiş olan edecektir. Çekoslovakya, bütün komşu 

V k, · Id w · · h"d" · ı"tı·ı!;,.~a tesir edemiyecegwi şüphesizdir. yor. a a ganp o ugu ıçın, a 1seyı cu. w rıhtıma gelmişlerdir. larına sadık kalarak, aynı zamanda da· 
baştan sona kadar anlatalım: Ve biz artık geriye Avrupaya dönmege Hususi tren istasyona girdiği zaman hili tahkim hususundaki gayretlerini 

Nevyorkta Harlemde 20 West f 1.S de lüzum görmüyoruz. Ankaradan doğru- muzika Çekoslovakya milli marşını çal tamamen inkişaf ettirmek gayesiyle, 
50 ıaşını biraz geçmiş yaşlı bir zenci ca yolumuza devam edeceğiz. mış ve kraliyet muhafız kıtası selam bütün komşularile teşriki mesaisini te'V 
oturmaktadır. Ankaradan geçerken durmuştur. sie çaıışacaktır.• 

Gayet basit ve hatta kötü giyinen bu ' Ankara, S (Hususi) _ Suriye Başve- Birkaç günden beri Belgradda bulu· ~ 
adama bütün zenciler allahları imiş gi- kili Cemil Mürdem ve Hariciye Vekili nan Çekoslovakya Hariciye Nazın Krof /sgan harekeli 
bi taparlar. Pcre Divine ismini alan bu Sadullah Cabiri Toros ekspresile İstan- ta, Yugoslavya hududuna kadar Reisi· N Jl? 
zenci, dünyaya saadet getirmiştir. İrk, cumhur Benesi karşılamag·a gitmiştir. eye varaca .• . . . buldan saat 21,36 da Ankaraya gelmiş- _ 
mezhep farkı gözetmeksizin, herkese ler ve şehre inmeden gene ayni trenle Prenses Olga, Mme. Bcmese güzel bir Şam, 1 Nisan, (Hususı muhabırın:ız 
iyiligı, saadeti aşılamıştır. Bütün dün- yollarına devam etmişlerdir. Başvekil kırmızı gül demeti vermiştir. yazıyor) - Süveydfıda vaziyet gergın 
yadı, 2 mi:yon müridi vardır. Dini aş· herhangi bir mülakat vermekten çekin- Prens Paul ile Benes, selama duranı liğini muhafaza etmektedU:. 92_4 • 92' 
lfa i'itinat eder. Onun kanaatince sevgi miş ve tren hareket edeceği esnada ya· kıtanın önünden geçmişlerdir. de Fransızlara karşı Surıye ısyanınt 
bu muammayı çözer. nındakilere fransızca olarak cSuriyeye İstasyon salonunda yapılan mütad idare etmiş olduğundan dolayı ~ah. -

Pere Dıv:ne kimseden para istemez, takdim merasiminden sonra Prens Paul kfun ve bundan dolayı da muhacır bır biran evvel yetişmek liızım• demiştir. 
onu ı dünyevi zevklerle alakası yoktur. Suriyedeki son karışıklıkların Anka- ile Reisicumhur bir otomobile binmiş· halde, memleket haricinde yaşayan ve 

Perc Divinc'in esran ler ve maiyetlerindeki zevatın bindik- arada bir de gizlice Cebele girip çıkan 
raya uğramalarına mani olduğu zanne· K k 

Her dertli Pcre Divine'i baş ucunda dilmektedir. leri otomobillerle teşekkül eden alay, Sultanpaşa El Atraşın şimdi ere te 
yardıma koşmuş olarak görür.Kimseden eski Kraliyet sarayına müteveccihen bulunduğu anlaşılıyor. Kendisi ile ve 
para almadığı halde altında mükemmel Şam mektubn hareket etmiştir. yahut yakın mensuplarile temas etmek 
bir Rols Roys arabası vardır. Sekiz ki· Zencilerio lıibı Pere Divine Şam, ı Nisan (Hususi muhabirimiz- Belgradda ikameti esnasında Reisi _ üzere nezdine gitmiş olanları kabul da· 
ş lik mj.ikemmel bir tayyareye maliktir. den) - Sancak meselesi hakkında cumhur Benes, bu sarayda oturacaktır. hi etmiyor. Yalnız Havas Ajansının mu 

Nereden ç~kıp gelidiğini kimse bil - satı fevtetmemiş ve genç kızı derhal türlü türlü rivayetler dolaşmaktadır. Güzergahta toplanan halk tarafın - habirine, kardeşi Hasan Bey vasıtasile 
mez. Yüzünden yaşı belli olmadığı için evine davet etmiş. Türkiyenin Şam konsolosu vaki olan dan iki devlet reisi şiddetle alkışlanmış şu sözleri söyletmiştir: 
kendisini görenler, daima gençlk ha • İlk mülakat taınamile dini bir de- davet üzerine Ankaraya müteveccihen tır. - Bizim Suriye vahdeti ve Arap 
Hnde ya~adığını müşahede ederler. kor ve hava içinde geçmiş. bu mülakat hareket etmiştir. Seyahati iki hafta ka B. Benes, Belgraddaki ikameti es- birliği uğurunda yapmış olduğumuz 

Evinde sık srk toplantılar yapılır. Pe !arı tabii ikınci, üçüncüler takip etmi.ş dar sürecekmiş. Konsolosun seyahati nasında gerek naip hükumetle, gerek hizmetlerii saymaya lüzum yoktur, Da-
re Divme bir kürsüye çıkar ve vaızla· ve nihayet yedincisinde John Hunt kı ile Paristeki Suriye heyetinin dönüs.te B S t d. · ·ı · .. ·· .. 1 ima bu fikrin taraftarıyız. Fakat, bize . oya movıç ı e sıyası gorusme er· w 
rmı verir. Vaızlarını verdiği ibadetha- za şu suali sormuş: Ankaraya uğraması ihtimali arasında d b 1 kt · ait olan Cebelin de varlıgını muhafaza 

e u unaca ır. if · a· 
nesi geniş bir salondan ibarettir. Bu - Fere Divine ölürse ne yaparız ? bir münasebet bulunduğu söyleniyor. L d fi .. . etmek vaz emız ır. 
salonun duvarlarında sık sık kendi res Kızın gözleri dolu dolu olmuş: Paristen gelen haberlere göre de he- on ra ' (~oyter !. - ~enesın j Sultan El Atraş ve taraftarlarına gö· 
mine rastgellnir, burada dini merasim - O ölür mü? demiş. yet, İstanbul ve Ankara yoliyle Şama Belgrad seyahatı munasebetıle halk re, Suriyenin bugün biraz istiklali var-
hitnma erdikten sonra, misafir bulu - John Hunt bu sefer sesini titreterek ge1mek üzere dün hareket etmiştir. muazzam tezahüra t yapmıştır. Bu mü sa, bu, kamilen Atraşların idare etmiş 
nanlar kendi evinde imişler gibi serbest ve ağlayarak: Bu müzakerelerin neticesi hakkında nasebetle binlerce kişi İtalya aleyhine oldukları isyanların eseridir. Böyle ol· 
otururlar. Şarkı söylerler, gülerler ve _Bana malfun oldu, Pcre Di\·ine ö- bura muhiti hiç 1e nikbin değildir. Bu· nümayişler yapmış, «yaşasın demok- duğu halde. bugün Suriyenin Cebel Ü· 

eğlen:rler, hatta dans bile ederler. lecek, Mesihsiz kalacağız demiş, ve ila- nunla beraber, kolay kolay da ısrar ve rat devletler kahrolsun Faşizml> diye zerine tahakküm etmeğe kalkışmasını, 
Pere Davine Mesih olduğunu iddia ve etmiş, dinimiz dağılacak, ocağımız inattan \'azgeçecekleri zannedilmeme- bağırmışlardır. Polis yüzlerce nümaw bunlar bir türlü kabul edemiyorlar. 

eder. Buna kimsenin itirazı yoktur. sönecek... lidir. Hatta, Şanım resmi mahafilin - yişçiyi tevkif etmiştir. Bazı nümayiş· Şimdiye _kada:.' ~t_:aş~a~la anla~mak Ü· 

Allcıh denilen şey de bu dünyadaki in- Kız hüngür hüngür ağlarken, kurnaz dc.m sızan haberlere göre, hükumet, çiler de «yaşasın Küçük Antant yaşa· zere Sunye hukumetının yaptıgı gay ~ 
sanların heveti mecmuasıdır. Pcre Di- adam sozüne devam etmiş : Sancak meselesi üzerinde Türkiye ile sın Balkan Antantı, kahrolsun italya» retler.~eticesit ka~ı.ştır: ~üveydada ~e 
vine Allah olduğunu idrak eden şuur· _ Ağlama benim Deli;ı,ht Jewett'im anlaşamadı~ı takdirde meydana yeni d" b ~ 1 d çen gun yapı an numayış er esnasın a 
ı b . Ali ht n· w . l bı"r tekl.ıf atmaya karar ·•ennı"ştı'r. Bu ıye agırmtıslk. ark ır. la birkaç silah patlaması üzerine, korku· a ır a ır. ıger ınsan ar ise şuur dün gece bana malum oldu. Yeni Me- ~ 
laı ına henüz kavuşmamışlardır. sihi dünyaya S€n get:!receksin. teklif, İskenderunun Danzig (Danç.k) onuşma r tarından, eşyalarını almaya dahi vakit 

'Mcsihin yamağı Ağlamalar derhal handeve münka _ .gibi, beynelmilel bir serbest }iman ha· C ~gra:· ~ (A:.) Ed Çe~o~ovakya bulamıyarak kaçıp buraya gelmiş olan 
Yuka:ıda söylemiştik, Mesihin nazaw 1 Iip olmuş, kız sormuş : • line konulmasına dairdir. Bir rivaye- tul 6 :r.;:. an~1 ay D ~u:r ;ne~~a Suriyeli memurlar, Cebelde vaziyetin 

rı~da ~ın ve ır~ farkı yoktur demiştik. j _ Nasıl ben dünyaya getireceğı"m? te nazaran da Suriye heyeti, bu husus a ad· a .. şve ve ~ş Ç a:ı 1 ay k 
0 

gayet gergin olduğunu ve Atraşların 
Fılhak_ıka. Mesıh_e yataklık eden John 

1 

Bu sefer artık işin k!vama gelmiş ta şimdiden bir nota hazırlayıp Fran- ~ ı~o~ıçı v; so~ra .1a K ects ovka byal arzuları yerine getirilmedıkçe sükü -
H t d b d IJ N d ış . a. anı ay amı ro ayı a u nun avdet etmesı· imkanı bulunmadıgw ı 

un ısın n e ır a am vardır. Ve bu oldugwunu gören John kızın zaafından sa -ı.ariciye ezaretine tev i etmiş bu- t t e mış ır. .. ı·· 1 S . h""k" t' d 
edam zencilere ikinci derecede hüküm istifade elmiş. lunuyor. S t 1 7 d . . nı soy uyor ar. urıye u ume ı e ne 
dar olduğu halde beyaz bir adamdır. _Gel seninle dünya\.'a '-"enı· bı·r ı~e- Diğer bir rh•ayete göre de Suriye ile a~ . e Kralıçe ~arı, 8.~Y Benes yapacağını tayinden aciz bulunmakta· 
B 

J J ,, serefme bır çay vem1ış ve muteakıben ı d B ··nk·· · s · h .. k. 
u satırları iktibas ettiğimiz gazetenin sih getirelim demiş!.. Türkiye arasında bir uzlaşma zemini B B . . . . ır. ugu u ısyanın, urıye u ume 

muharririne nazaran yakışıklı da bir * bulunmu.ştur. Bunun için Sancak me· ay enes naıplerın zıyaretıne muka · tine karşı kat'i ve silahlı bir hareket 
helede bulunmuştur ı kl' · k ı· tt'w. kd" d F adamdır. ş· d" b 1 t b"" t•· A k selesi vakın bir zama.nda halledilmiş S 20 d · . . . şe ıne ın ı ap e ıgı ta ır e ransız 

ım ı u reza e u un meı•: ada J • aat . e sarayda hır zıyafet verıl ordusunun Surı'ye hu""ku" metı"ne yardım 
John Hunt TA>s Ance1osta Pere Divi- dcd'ko"d haı· d Jk ,.._ olacaktır. Hatta, Sancağa tayin edile - f ı u ın e ça ·anı~·onnuş. \..tt'.'nç m.ış ve. z. ıya et.ten sonra misafirler Be __ ı. edı"p etmı'vecegw ı'nı· anlamak ı"stı"yen Şam 

nenin ibadethanelerinden birinde 17 kız müstakbel Me "h" d w f k t cck Fransız tabiiyetindeki komiserin d f ı k k - J ~ı ı ogıırınu~. a ·a gıa ı armonı or ·estrasının verdıgı h""k" ..: F y··k k K · ı·gw· 
ya~mda genç bir kız olan Delight Je. p · D' · · · · d l de uzun zamandan beri İskenderunda u umevı, ransız u se omıser 1 1 

ere ıvıne nm yamagı a uıpse gir- konserde hazır bulunmuşlardır. .. tl b h t k" fik · · r 
wett ile tanıı::mış, bir müddet sonra da miş. Bu işten en fazla mütessir olan a- bulunan Yüksek Komiserlik delegesi N ukl ne muracaa a u usus a ı rını so 
kızı scvdigwini anlamış. Kız bütün saf- d p· n· · · · Bay Durieux (Durivö) olması ihtimali, B . d s A ut ar muş \'e daha ziyade menfi bir ce\•ap 

am ere !\":ne ımış: .; el.gıa , ( .A.) - Bu akşam saat almış oldugwu söyleniyor. 
feti ile bu dine mü11it olmagia çalışır· Evı"mı·n d"rea· vık 'd B J t Cenevre mahafilinde tasarlanmış bu- 20 d B B B - ., ı ""ı . ı. ı. u reza e . e . ay ve ayan ene~ .şerefine ve- ı Ayni zamanda, dolaşan başka riva -
ken, John Hunt'un irşatlarına mühtaç herşeyi mahvetti. Polis elalemin müna lunmaktadır. r•len zı\.'afette Belgradın en yu··ksek 
oldu~unu söylemiş. John Hunt bu fır· sebet"r e k ? d. IIülasa, riva\.'etler çok muhteliftir.! . h . t.;I . h b yetlere göre de Sultan El Atraşın aldı· 

ı l ne arışır. ıyormuş. "' şa sıve en azır ulunmuşlardır Zi· w t d b" b" d 1 ı· tah 'k 
---------·•· . f<>tt . p . . · .. gı a\·ır a eene ı ır e\' e ın rı • r·· l Aleyh imizde.ki ~.a .... e naı~ rens Pol hır nutuk soy-, leri eseri· de vardır. Bu ecnebi devlet 

uy er ür pertici 1 Erin in b1.ıhçe.~inde han lıye~~~- ezcumle demiştir ki: kimdir? Bazıları Iraktan, bazıları İn -
/: ir af le faciası ı lçin de bu. anan adanı Propacandalar ~~ç.uk Anlaşma bu sıkı teşriki me- giltereden, bazıları da Türkiyeden hah 

Hama, !) (Hususi) - Halep mu· saı~ının ~ahakkukunu fili bir hale koy sediyorlar. Herkesin kendine göre bir 
(Baştnr:ıfı 1 inci sııyfada) Samatyada Hobycır mahallesinde maga d.aun. a azmetmiştir ve bu teşriki tefsı"rı· vardır. Vatan·ııer daha zı"yade 

Ca · k • d 1 ı hafızı hudut civarındaki mıntakaları . larında Ali K .... , k'" .· d s··ı , nıı so agın a numaralı evde o- mesaı ıstıkbalde de devam edecektir Tü" k" . . t kt d" 1 H k" 
' :ıraovuıc O\ un en u C) H kk dolaşmış ve jandarma müfrezelerinin Zira bu t Tik" . . .. .. . . r ıyeyı ıma € me w e ır er. a ·ı -

man kızı Pc ı n .ile evlenm.~ti. Son turan a ı evin bahçesinde baygın k . ı . . . eş ı mesaı kuçuk anlaşma kat şudur ki Atraşlar Suriyeye 
gün.erde karı, koca aıasında sık sık bir halde ve vücudunun muhtelif yer- ı ta vıyes nı emretm ıştır. azası olan devletlerin hususi menfaat- k h k"k t . ' t . 

·· ı .. r1• y"'ra bere ı·çı.nde b 1 h t Jandarma kuvvetlerini takviye· leri icabından oldug·u kadar onların u 1 ardş~ F a ı la enb 1
1
syan hk: mış t. munazaalar zul ur etmektedir. Vak'a ' .. • u unmuş, as aw . . . • • • er ır. ransız ar un arı ma um e • 

gününden evv'- de karı k ,ca arasında haneye kaldırılmıştır. İlk tedavi'i ya - yı ıcap ettıren sebepler şunlardır: mum~ n_ıenfaatlerı ve beynelmilel men mişler ve bir zamandan beri afleri hak 
şidd ~tr bir münazaa çıkını~ \'e kadm p·bn ve bir mcddet sonra ifade vere- Suriyenin her yerinde olduğu g:bi fa~ ık~za~n~andı~ kında vaitlerde bulunurlarken bunu da 
bir. f, ırsatını bu. rak köyune kac.mıştır. bilecek bir haie gelen H-kk k d" . Halep mıntakasında da Vatanilere .. um ur aş a~ı eneş cevabında ez· ı yapmıyorlar. İş bununla kalmıyarak 

l 
0 1 en ısı- k · . . cumle şunları soy lem· t · · · 

A ı rnrısının kaçtı~ını haber aıınca der ni bu hale getirenin karısı olduğunu ·arşı emnıyet ve ıtımad sarsı lmakta- y 
1 

Ro ış ır. , şimdi bir de Suriye Cebele hakim olw 
hal a .. kasından takibe ba~iamıs \'e Toh ·· l : .· ıdır. Yatanilerin Sancak meseleı-indeki ugos a\-ya, manya ve Çekoslo -~ mak lstemektedll". Dürziler de bunu 

h · k d -ı: -ı: soy em.ş.ır. 1 vakya kendi menfaatlerini A r p 
me ne rı enarın aki biı· verde karısı- A , tt • .. k k rnuvaffakiyetsizlik leri bir çok Arap •• f . . v u anın kabul etmiyorlar ve etmemekte haklı· 
na vetişerek döve dö\•e kö .. · I n.a ıgına gore a:rı, oc.1 arasm- l . . h • 1· Be k f b umumı men aatıyle telıf etmekten baş 1 dırlar 
ne ·,,t?tirmiştir. Evine sokt~~.~e ve evı da çıkan r.--ünazaa neticesinde kadın gl enç erının .. a a rutta mev u ~w ka bir şey arzu etmemi~lerdir. Belgrad Bu;ada haAk• 1 k t .. S 

~ .... n sonra k d k il .. .. unınaları goze çarpan sebeplerdendır d t ı k'· ·· . . tm o an anaa e gore u 
da €line geçirdiği kalınca bır sopa ile ocasını a ama 1 1 dovrnuş, yarala-ı D'w . F · a . 0? anan uçuk anlaşma daımı kon rdye, Cebelin arzularını kabule mah· 
kafasına hızla vurarak Kadını bav~ın mış, ve götürüp evin b"hçesine atmış- . ıger sebeplere gelınc~, . ran~anın seyını_n son kararlar~ da bunu bir kere kumdur. 
bir halde yere sermiş ve nıüteakıp~ d::ır tır. Kadın hakkında talıkikata başlan· ~ur'.ye - Fransa muahedesını tasdıkten ~~~~-.!~!! .. ~!.r;;.~~!!:?.!!:..~~ .. ~.~.~.~ .. ?~~:~.~ j • • A 

b:ıerl.e ~~fasını parça parça ederek ö.- mıştır. jımtına edeceği hak~ınLhki tah~i.nler bu defa da maddesi tayin edilmeyen Harıczge Veka/efi 
durmuştur. -- ve Arap olmıyan bılhassa Hırı:;tıyan cürü mler izafe edilmektedir 

Alinin e\i, zemin kat üzerinde iki o _Bu~day i ra: ı At:nada ~nsurları~ manda idaresi.nin devamını Mevkuflar Şamda muha.keme edi- Siyasi Müsteşarı 
d~dan ibarettir. Ali bu cinayeli işle _ _Atına ,) (Hususi} _ Avrup<ıda ıs.tem~lerı ve bu hareketın manda za· l~cekler ve süngülü jandarmaların em- Ankara :, (A.A.) _ Hariciye Ve· 
dıkten sonra, cinayetin işlendiği odada I bugday kralı olmakla maruf f rans::ının 1 bıtlerı tarafından silahla ve fikirle tak- rı altında Şama sevkolunacaklardır. kaleti Siyasi Müsteşarlıgw ın C · . 

h b.. "'k · C .1 d a, azıan 
mezar alinde derince bir cukur kaz- en uyu tıcaret evi direktörü Louis vive edilmesidir. amı er e T iirklü k aleyh inde tep nıeb'usluw · t"h d"I · 1 · j ·· · guna ın ı ap e ı mıs o an 
rnış ' -kadını 0 çukura gömmüştür. Drcyfus Metaksasla görüşmek üzere Şapka giyenlerin uğradıkları tazyik propaganda yapılıyor mezkur vekalet katibi umumisi· Nu-

Pe ıhanın ı;ö ü!m me..;: ve Al"nin dün Atinaya gelmiştir. 1-I 1 ~ (H A) T"' k Lazkiye 5 (Hususi) - Sancakta 1 ma 1\1 . wl t . . ""k 
Şüpheli tavır ve llar", tl . k"" ... .. a ep .> ususı - ur men a· . . A h" . n enemencıog unun ayını yu • 

d<C eı ı oy n~ı n 1 • • • • • • ·~ -- • • ·~-- ... - •• ·- • • • ır tıcaı ma ıyettek p 0 d 1 ;d k d"k · · . . . nazarı dikka' :ni cclbctm . k , . ı., • . • . . ... \ ~ıretlerınden olup ta başlarına şapka d .
1 

. . 1 r pagan
1 

a arn ş. - se t.ıs ı a ıktıran etmış ve kendısı 
~ \ a ıı ı...ı yeye teslım etmışlerdır. . . et \'erı m:ştır. Antakya ve skenderu- b ·· · . "f · b 1 

az sıkıştırılınca cinnrctin ki.iy muhta A)n ı zamanda kadın da göm""ld"'··· gıydıkleri için mevkufen HalebP. sev- r t" h d .. d • ·1 ugun yenı " ... zı esme aş amıştır. 
rına itırafa mecbur kalmı._tır.' Bunun il ve·d~n çıkarılarak kaza ~erkez~~e t~~~ıkedilenler, Fransız makamları tarafın- ~~ slure ı ~ı adsusa a l gdon e~.ı en Sovy~tler:n ParİS Elçisi 
·· • k"" o1 • • • • t- d k • b" ımse er camı er e nama7. ar an oııcc r: 
uzeı ne, ·oy muhtarı bekçi vasıtnsiyle tirılınıs ve c M u si huzuı ivl<> l\falat an anunı ır muameleye tabi tutul- T"" kl 1 h" d b" .. .. .. .. I Moskova, > (A.A.) - Sovyetlcr Bir· 
hadic.evi derh"l k k . 1 "' . . . . ~ 1 f k \1 A 1 ur er a ey ın e ır suru soz soy e- l" w. k . . k . 

A • • ... aıa ·oJa bıldırmiş ve ya hükümet doktoru Şerr.setlin fa rafını mamış ar, a at ntanı polisine tes· kted" I B .. d . · ıgı mer ezı ıcra ·omıtesi rıyaseti Sov 
hadı ·e "erme "C' e . d J k . ıı me ır er. u yuz en tezvır mem· ti b" ı·· · . p . b"" .. k . p 

' J 1 n Jan arma ar atilı dan otopsi ametyesi yapılaı"cık defnine im edilmişlerdir. On beş gündenberi b h 1: k 1 ·ı k" . ye er ır ıgının arıs uyu elçısı 0 

yaka !ayarak evr .. klariyle birlikte ad!iw 1 ruh at verilmiştir. polis tazyikı altında bulu T·· ki • ı aı a _.neb olnu an camı ere ım~e gıt- temkinı Halk komıserliğ1 bir,ncı mua· 
nan ur ere memege aş amıştır. vinliğine tayin eylemiştir. 
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San'at bahislri: 

Şehir Tiyatrosu turnede 

Türk mimarisinin Rumelide v .. cude 
getirdiği ilk eserler 

- a - rı 
r--------- * -tc • --------Oç ıerefeli camin, burmalı, çubuklu, baklaYalı üç ıerfeli adlarile 

t' Ertuğrul Mu!h~Inin sesi Tepebaşı 
ıyatrosunun antresinde çınladı: 

b -;-- Ben saat yedide hepiniz burada 
u unacaksınız demiştim. 
Saatine baktı: 

H - Saat yediyi yirmi saniy~ geçiyor, 
azım haıa ortalarda yok. 

t> ?n saniye daha geçer, gene Muhsin 
agırır: 

el - Saat, dakika, söz, bütün bunlar • 
an haberiniz yoktur. 

... Vasfi - Benim haberim var Bay 
ıvıuhsin. 

Muhsin - Neden haberin var? 
Vasfi - Hazımdan. 
l\iuhsin - Nerede? 
Vasfi - Bançosuna tel taktırıyor. 

h MW:sin - Kimden iz!n aldı. Benim 

1 
aberım var mı? Bana ne vakit söy -

edi? 

ı. Bedia - Size, Bançoma tel taktıraca
gtrn mı diyecekti? 
tz·M~hsin - Tabii diyecekti. Benden 

ınsız nefes bile almıyacaksınız? 
Şevkiye - E Muhsinaki boğuluyo -

ruın. 

Muhsin - İzin al. 

42
.- İzin alayim, iste nefes alazaim 
ın verirseniz. 
Muhsin - Peki izin verdim al. 

S
. Şevkiye - Muhsinaki bire birakyirn 
lllldL 
.b~uhsin - Bırak, işte hepiniz bu kız 

ıı ı olmalısınız. 
Sait - İmkan yok! 

.. Muhsin - Niye yokmuş. On beş 
IUnlüğünü kestim. 

1
- Kestin amma, ben gene o kız gibi 

0 arnam. 
- Niye olamazmışsın? 
t- Nasıl olayım? Onun gibi kısacık 
~ eklik giyip kmta kırıta: 

«Sen kel Memiş,» 
. «Ben Sadiye.» 

Dıye şarkı söyliyemem kl. 
»u sırada Hazım girer: 
~~ Oğlum Mistık vaktinde geldim 
z gıl rni? Hep ayak takımı burada ya .. 

eYnep te burada .. 
llalide - Buradayım ya. 
~ecıa - A.. ben de buradayım. 

• y liazun - Siz hepiniz dilinizi kedi 
n et?ıiş gibl duruyarsunuz. Konuşsa -

1Za canım. 
ç:Wı:>in - Hazım sen bugün turneye 
Ecagımız.ı bilmiyor :muydun? 

li azını - Dur niye çıkacağımızı bi • 
Yorum, dur niye çıkacaktık? 
; Dur niye değil, turneye. 

ecdet Mahfi atılır 
·ı - Turne monşer t~ne, siz hiç fran· 
.. zca b'l · :tusu ı mıyor musunuz monşer, doğ· 

ambefan bir şey. 
Razım N ·· 1 .. Jnıyorum.- e soy uyorsun be anla • 

NeyY· ıyy ıre - Ben de saat tuttum. Mu-
32 en. vaktinden tam elli dört saniye 

li~Iısc, kırk dört rabia geç geldiniz. 
'Su k zım - Amma da gecikmişim. 
~n adar uzun zaman beni beklemek -

ıı. canınız sıkılmıştır. 
.ı.vıuhsin ş· d' 1:.r 

ta olduğumu Aşk Mektebinde isbat et· 

tim. 
Muhsin - Evet yoklamayı sen yap. 
Hazım - Nasıl yoklama yapayım, 

defterden mi, deftersiz mi? 
Muhsin - De:f't.erden yapacaksın, 

(bağırır) Dalın. 
Hazım - Daima ben bu işle meş • 

~ld~. . 
Muhsin - Öyle değil; gişedeki Daı-

mi çağırıyorum . 
Hazım - Gelemez bayım. 
Muhsin - Neden? 
Hazım - Kral Llrde bir haftalık bi· 

leti birden satıp bir hafta rahat ettiği 
için tenbelliğe alıştı, .kolay kolay ye· 
rinden kalkamaz. 

Bu sırada Daim defterle çıkar. 
Muhsin - Çok şükür kendi geldi. 
Daim - Bir gazeteci var hani adı 

im.set midir, nedir? Bana; besiye ko • 
nulmuş kaz gibi demiş. Öyle olmadı -
ğımı isbat için kürnesimden çıktım, bu· 
raya geldim. İşte defter de. 

Bedia - Karabet al defterL 
Hazım - Benim adım Karabet değil. 

Anladın mı Bayan Hayganoş. 
Bedia - Beğenmedin mi jnçi ben 

he demişsem çe de derim. Bugüne bu· 
gün altın elekyanlann kızı kadar ola • 
masam bile yene de variyetli bir ayi • 
lenin tahsili irfanı ilimetmiş bir ci • 
ğerparesiy im. 
Hazım - Kısa kes. Ver şu defteri; o· 

kuyorum. 
Okur: 
- Şehir Tiyatrosu rejisörü, aktörü, 

tiyatro mektebi muallimi Ertuğrul 
Muhsin. 

Muhsin - (Sert bir sesle) burada • 
yım .. 
Hazım susar. 

Muhsin- Devam et. 
Hazım - Dedede\'arn eeedeceee· 

ğirn amma dididilim tututuldu. 
Mahmut - Bebebenim de hahahani 

bibibir tarihte tutulmuştu. 
Hazım - Oh ~ükür, kendime gele • 

bildim. Bir daha kimse rejisör gibi ba
ğırmasın korkuyorum, dilim tutulu • 
yor .. (Yoklamaya devam eder), Ney • 
yire Neyir: Aktöre, rejisöre. 

Neyyire - (İnce bir sesle) burada
Y.ım. 

'Hazım - Korkum geçti. (Gene o • 
kur). _ 

Bedia Ferdi Fon Ştatzer. 
Bedia - Ben de buradayım. 
Hazım - Ötekiler nerede? 
Bedia - Ötekiler de kim? 
Hazım - Üç kişi daha lazım .. Biri 

Ferdi, ikincisi Fon, üçüncüsü Ştatzer. 
Bedia - Hepsi benim. 
Hazım - Senin olsun amma nerede? 
Hazım deftere yazar: 

sayılan ve her birinin biçimi ayrı güzellikte bulunan dört minareıi 
. vardır. Bunlann en enteressanı üç ıerefeli minaradir 

Yazan: Mimar Kemal Altan 

Vasfi - Toplamazsam ne olurmuş? 
Hazım - Evine giren hırsız, eşyanla 

beraber onu da toplar. 
Vasfi - Topladım, topladım. Avlunun önünde merdiven aaha~lığı Revatlı avludan cami içerisine 
Hazım - Necdet Mahfi. olan kapı giren esas orta kapı 
Necdet- Pr:zan ı:?üsü.. . Bursadaki (Yeşil Cami) gibi mmıa·ı meşhurdur. 
ı:azım - Dogr~. so~ledı~, hakıkaten risi çok üstün -~ir san'at incisinden son cBurmalı, çubuklu, baklavalı Üç ~ 

se~ı. ufak t~fek gormuş pıre zannet -ıra Edirnede (Uç Şerefeli Camii) yapıl refeli» adlarile sayılan ve her birinür 
mıştıı:ı. Şazıye. . . mı~tı. biçimi ayrı güzellikte bulunan dört ~ 
Şazıye - Efem Bendenız mı, zan bu· Üç şerefelinin inşaatına c 1438 tari· naresi bulunmaktadır. En enteresa~ 

yurmuşsunuz efem? . _ hinde• İzmir ganimetinden alınan 7 bin içinde üç merdiven yolu tertip edilmi§ 
Hazını - Yok canım, senı çagınyo· kese akçe ile başlanmış, tamamlanması olan cÜç Şerefeli minare• sidir. 

rum. . tam 1 O sene sürmüştü. Bina emini Ti· Bu minarenin; kaide yukansındaıt 
. Şazıy~ ~· ~mred~n!z Efem cariye • murt.aş oğullarından Umur Bey ile Ali birinci şerefe altına kadar olan gövdt:: 

nız yanıbaşınıze gelırım. Bey olduğunu rivayet ederler. sathı üzerindeki yontma taş araları, ta• 
Hazım - Yok bir yere gelme, bu - Timurtaş, Edirnenin ilk valisi idi. bii kırmızı renkte tirajlıdır. 

radasın anladık, Edirnede adına bir semt izafe edilmiş Minaresi kapısından girildiği zaman 
Şaziye - Buradayim efem, zevcim olmakla Bursada dn Selçuk tarzını an kaide planının iç boşluğu içinde üç meıı 

~:m~l-~ emir14:"im. ~!IDadıkten sönra dıran minareli bir camii vardır. diven görülür. Plfınındaki işaret nurna 
~urecıgımden şuracıgıma adımlanm a- Oğlu Ali Beyin de Manisada camii ralarına göre : 
tamam. fle beraber imareti olup imaret binası 1 - Numaralı sağ cihete tesadüf c• 
Hazım - Cahide. yıkılmış, cami kalmıştır. den merdiven . Doğrudan doğruya ü~ 
Cahide - Ben neredeyim, haşmetlu Üç şerefelinin ilk adı cYeni Mura- çüncü şere(eye çıkar. 

Fransa kralının sarayı mı burası? Ba • diye• idi. 2 - Kapıya karşı olan merdiven: 
bam Lir beni Faus1a verdi.. Bu inci Böyle artistik bir eseri ibda eden mi- İkinci ile üçüncü şerefeye çıkar. 
gerdanlık ta bana ne yakıştı. O ne ter- marın adı ise, daha ne vakfiyelerden, 3 - Soldaki merdiven: Birinci ile! 
biyeli efendi. ne de tarihi kayıtlardan henüz araştı- üçüncü şerefeye çıkar. İkinciye uğra .. 
Hazım - Mazhar Osman. rılarak meydana çıkarılmamıştır. mnz. 
Vasfi - Namevcut. İstitraden ~unu söyliyelim ki: Bursa Her üç merdiven yolu, son üçüncu 
Hazım - Vah vah. daki cYeşil Camii• tamamlayan mimar şerefede birleşir. 
Muhsin - Bitmedi mi yoklama'! Nakkaş Ali ayni eserin bir güzellik eşi Üç şerefeli; Türk mirnartsinde, dün-
Hazım - Bitti sayalım. olan cÜç Şerefeli• ye de başlamıştır. Ya san'atine karşı san'at zaferinin pır• 
Sait - Aman saymıyalım. Ben - Çünkü her iki eser, bir devrin mahsu· lanta bir tacını andırır. I 

deniz işbu meselede izaei evkat etme- lüdür. Üç Şerefelinin ikmalinden bir Bu kıymetli eser üzerinde, ince1Jikl 
den zatı behiyelerine arzeyliyeyim ki kaç sene sonra Fatih devrine giren me- ve tenevvü güzelliği kadar ibdai bari 
saydığımız t~ktirde... sela (Atik Sinan gibi) üstad mimarlar kalar görülür. Mimar 
Hazım - Istida gibi konuşuyor be. dan birinin de, Üç Şerefehnin tamam· Kemal Altan 

Oldu, oldu, bitti, yoklama bitti. !anmasında çalıştığı muhakkaktır. Üç 
Muhsin - Made~i yoklama bitti. Şerefelinin, mimari kavaidimize birta

Haydi yola çıkalım. llk merhale An • kım yenilikler koyan plan tertibine ge 
kara, sonra Aydın, sonra İzmir. lince : 

Vasfi - Moda, Kalamış, Adalar ak· Eni dar olarak uzunluğuna dört kö. 
tarma ikinci vapur kalkıyor. şe yapılan planı, karşılıklı 6 köşe kalın 

Muhsin - (Vasfiye) sen sus! iki ayakla üç kısma ayrılmıştır. 
Vasfi - Höt, dedin sustum işte.. İki ayağın biri:birine açıklık arası 27 

Sustum Höt. metre olan orta kısmın daha geniş ka· 
Muhsin - Kumanda bende. lan sahasında, ayak köşelerinden çev 
Emin Beliğ - Ne zaman sende de· rilen kemerlerle etrafında dört mü 

ğil ki. sellesli parça husule getiren a1-
Muhsin - En önde en kısa boylu • tı iköşe bir mudalla dahilinde e-

lar. En arkada en uzunlar. sas, büyük kubbesi meydana geti-
Galip - A~ba önde Behzat mı gi- rilmiştir. Bu dört müsellesli parça orta 

decek, ben mı? sındaki küçük küreviler birer kubbe ile 
Behzat - Her ikimiz. diğer yan kısımlann üstlen de (1077) 
Sami - En arkada da ben. kuturda ikişer kubbe ile örtülmüştür. 
Köprüye gelirler. Ayni zamanda büyük kubbeyi dıştan 
Şevkiye - İşte işte bizim vapur ha· iutmak için tanbura duvarlarının dört 

zır.. köşesine (kontri for) lar yapılmıştır. 
Sorarlar: Camiin, iç avluya bitişik yüz duvarı 
- Hangi vapur? üzerinde 3, yan duvarlarında da birer 
Şevkiye - Ankaraya gidecek değil kapısı vardır. 

miyiz, Ankara vapuru burada bizi bek- Camiin önünde (Harim) denilen re 
liyor. vaklardan müteşekkil avlu mahalli ilk 

Behzat - Ankaraya trenle gidilir. defa cÜç Şerefeli• de yapılmıştır. Bu 
Şevkiye - Trenle mi gidilir. Hiç bil· avlunun _ zeminden basamaklarla çıkı 

miyordum. lan • yan !kapısı üzerinde, esas güzelli· 

Akagündüzle 
Bir mülakat 

(Baştara!ı 9 uncu sayfada) 
Akagündüzün sükUtu bende, bika " 

yenin bittiği zannını uyandırmıştı. Fa .. 
kat o, uzatmadığı bu fasıladan sonra .. 
sözlerini, tüylerimi hafifçe ürpert~ 
bir cümleyle tamamladı: 

- Ertesi sabah kahya, kümesteki 01 

tuz yedi tane tavuğun o gece köpek ta~ 
rafından boğulduğunu haber verdi! 

Bu haber bana, kahyanın, bana uzun 
bir kahkaha attıran tavsiyesini hatır c 

lattı: 
- Gülme bayım gülme ... Ben köp~ 

kıskançlığından korkarım! 
O gündenberidir ki ben, kahyanın bu 

tavsiyesine gülemiyorum! 
Ben güldüm ve: 
- Üstat, dedim, eğer günün birinde 

çiftliğine misafir gelirsek, köpeğin ().. 
nünde bize pek mültefit davranma! 

Naci Sadullah 

iş Bankası 
Kumbara ikramiyeleri 

cBedia mevcutsa da; Ferdi, Fon ve 
Ştatzer nam kimseler namevcuttur.• 
Hazım - Halide. 

Behzat - Trenle gidilir amma nere· ği gösteren kemer teşkilatına mahsus 
den trene binilirdi, işte ben de onu çok ince ve hendesi işlenmiş kavis taş· 
birden unutuverdim. lan vardır. Bu taşlar, ayrı renk ve ter· 

Muhsin - Trene Haydarpaşadan bi· tipte olup münhani kıvrımlarla biribi-

(Baştarafı 8 inci sayfada) 

Halide - Buradayım canlanın, ci -
ğerlerim, işte pişkin teyzeniz. nilir. rine zivana ek suretile geçmelidir. Or-

Şaziye - Aman Asamın Haydarpaşa ta .~apıda da ayrı bir güzellik vardır . 
Çıkalı - Aım . 1 «ıl keselim; yola 
lazıın~· Evvela hır yoklama yapmak 

Hazım - Kafi, fazla pişkinliğe lü • 
zum yok. Vasfi Rıza zobu. 

Vasfi - Buradayım, ayakkabımın 

topuğu. 

efendimize hürmetler etmiye gidelim Uç Şerefeli; bu sebeple Edirne içfa-
kuzum. de çok kıymetli musanna kapılarile 
Haydarpaşa vapuruna binerler. 

Necati Zeki 23780 <İstanbul), Azize Hasan 
2355 <Adana), İhsan 29494 (İ.stanbul), Suba
vi 3476 (Kadıköy), Karacaoğlu 624 (Galata), 
Fatma 2513 {Mersin}, Remzi 36748 (İst'.ln .. 
bul), Muammer 1958 (İzmir), Nlgf\r 49294 
(İstanbul), All Hns:ı.n 1454 (Adana), İbrahim 
l 8ıl37 <Ankara}, Zeynep 68~52 (İstanbul), 
Abdullah 5495 (Giresun), Mııtln 2625 (İzmir) 
Nermin 2•594 <İstanbul), Talf\t 4619 (Anka
ra), Lfı.mia 37704 ıistanbul), Liıtflye 20263 
<Ankara). Halük 33733 dstnnbuH, Bedriye 
46 (Knrs), Servet 40590 <İstsnbul>. 

Hazım n_ - .ı.x:n yapayım; bu işte us· Hazım - Ağzını topla, toplamazsan. İM SET 
(•] Bundan e-nelki yazılar 18 n 'J:1 Mart 

nuıhalarımızdadır. 

• 
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Kadm nazh, hırçan ve kıskanç 
olmah 

Tahayyül ettiğim kadın tipi: 
Sarı ve kıvırcık saçları omuzlarına 

kadar dôkülmüş, göz kapaklarına ağır
lık veren uzun kirpıkleri yeşil gözleri
ne hale olmuş, ufak bir burnu, kırmızı 
ve biraz kalınca olan nemii dudaklar .. 
İnce bir bel ile güzelleşmiş uzun boy 
lu b'r vücut. 
Yürüyüşü bir peri, konuşması bir mu 

sikı gibi güzel. Pembe tenli bir hülya 
kadını.. Yalnız biraz hırçınca, oldukça 
da kıskançtır. Çok çabuk darılır, nazlı 
yaşlar akıtır. 

Evine sıkı bir şekilde bağlı, sevgisi 
hakikidir. Kimseye hiç bir ziyanı ol
maz. Terbiyesi yüksektir. Okuması az 
olsa da, terbiyesi yüksek olmalı. 

Beyazıt Cumhuriyet caddesi No. 58 de 
Hüseyin Dumrul 

-87 -
Güzel kadın: Küçük ayaklı kadın 

Hayatımın sonuna kadar beraber ya· 
şayacağım kadın şöyle olmalıdır: 

Her cevap yollıyan 
okuyucuya hediye 
verilecek, neticede 

en güzel cevap 
sahibi 50, ikinci 25, 

üçüncü 10 lira 
mükafat alacaklar 

nin ihtiyacı olan herşeyi yapabilecek 
bir kabiliyette olmalıdır. 

Bursa Samı 
(Adresinin neşrini lstememlşUr) 

- 89 -

ideal erkek için Uç şart 
Çehresi: Cazip. 
Tabiati: Dürüst. 
Mesleği: San'alkaı. 
İşte benim ıistediğim erkek bu .. Bil· 

mem fikrimde yanılıyor muyum? 

Galatasaray ; M. 
<islm ve adreslnln nefrüıi ıstemeınlftlr> 

-90-
Erkek biraz kazak olmah 

1 - Sıhhatinin iyi olması, boyu orta, 
vücudü boyuna uygun, saçları uzun, Beğendiğim erkek tipi şudur: 
kumral, çehresi yuvarlak ve pürüzsüz, Çehre: Buğday benizli, gözleri yanık 
burnu tabii, gözleri ela, kaşları siyah kahveren~ saçları k<ryu kestane ve 
ve uzunca, ağzı ufak, dudakları orta yumuşak, kaşlar az mukavves, az ara· 
büyüklükte, dişleri küçük ve düzgün, Jıklı ve uzunca boylu, geniş omuzlu, 
beli ince, ayakları '.küçük, sesi güzel.. gürbüz ve sportmen bir endam. Kara'lt 

2 - İyi bir aile terbiyesi görmüş, mü teri: Emsali arasında ~ahsiyet sahibi, 
tevazi, çok güzel giyinen, el ve ev işle· salond~. ve sahad~. centıl~ek, he~ec8:n· 
rini bilen, kurduğu yuvaya sadık, iyi .Iı ve nuktedan, muteşebbıs ve wazırn~ar, 
evlat yetiştiren, zevci evine geldiği za yurduna ve yuvasına sıkı baglı, bıraz 
man güler yüz gösteren kanaatkar blir da kazak. 
}adın. Mesleği: :Yüksek tahsili ona mühen-

3 - Herhangi bir toplantıda iyi ve dis veya doktor sıfatını kazandırmış ol 
güzel konuşabilmesi ~in tahayyül etti 
ğim kadının orta mektrbi iyi bitirmesi 
lazımdır. 

Ankara, Yenişehir, Erdotan sokak No. 
4 de İ. Do~an 

-88-

0rta tahsil kadm için tam 
tahsi:dirl 

Hediyelerim:z 
Dünkü 81 - 85 numaralı cevapla· 

rın hediyeleri dolma kurşun kalem, 
tuvalet malzemesi, resimlik, mürek 
kepli dolma kalem olarak seçilmiş· 
tir. 
Bunlardan İstanbul dışın • 
~.a bulunan okuyucuların hediyele· 
rı posta ile adreslerine derhal gön-

Beğenct· ğim kadın tipi şudur: derilrniştir. İstanbulda bulunan 0 • 

Vücudü: Yüz ne yuvarlak, ne de pek kuyÜcularm da idarehanemize ge. 

SON POSTA Praua 1 

\ 

malıdır. Bir Garp lisanını iyi bilmesi, 
dünyayi iyi tanıması için şarttır. İkin
ci bir dile vukufu da hayatını daha iyi 
sürmesi için faydalıdır. 

Ankara: Ayçe 
CAdreslnln neşrini lstememlşUr> 

Çuval hırsızı 20 gün hapis 
yatacak 

Küçükpazarda Basrinin sergısın

den iki çuval aşırmaktan suçlu Hasa
nın, Sultanahmet üçüncü sulh cezada 
yirmi gün hapsine karar verilmiştir. 

Bir yankesici mahkOm oldu 
Tramvay yolcularından Koçonun 

11 buçukluk bir paket sigarasını yan
kesicilik suretile aşırmaktan suçlu Re
cep, lstanhul asliye dördüncü cezada 
bir sene, iki ay hapis cezasına mah· 
kum edilmiştir. Karar, ekseriyetledir. 

İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

Avrupadaki tetkikatını bltlrlp istanbula 
gelen İnhisarlar Umum Müdürü Mi~hat dün 
telefonla Gümrük ve İnhisarlar Vekili All 
Rfma ile yapmış olduğu temaslar ve elde 
edllmlş olan neticeler etrafında izahat ver-

'9.................~ 

lstal1bul Borsası kapanış 
fiatları 5 - 4 - 1937 

miştir. Mithat birkaç gün sonra ayrıca ha- AB 
zırlamış olduğu raporunu VekAlete vermek 

1 
_____ P_A_R __ A_L _____ ___ 

üzere Ankaraya gidecektir. Umum Müdür Alış 
Belçlkada, Fransada, Çekoslovatyada ve İn- ı sterlin 61S.OO 
gllterede muhtelit temaslar yapmıştır. Bu ı Dolar 126,CıO 
memleketlerde tütün ve sigara satışlarımıza 1 20 Fransız Fr. 112.00 
dair muhtellf mukaveleler imzalamıştır. 20 Lire~ 

Fransadaki Türk sigarasının satışını Fran- 20 Belçika Fr. 
ko Notr şirketi uzerlne almıştır. Bu şirketle 20 Drahml 
geniş mikyasta blr mukavele aktcdllmlştir. 20 İsviçre Fr. 
MJthat, İngilterede Osmanlı Bankası delale- 20 Leva 
tiyle muhtelif büyük firmalarla temas etmiş- ı F1lorln 
tir. Bu müzakerelerden mUsbet neticeler al- 20 Çek kuronu 
mış olduğundan İnglltereye de mühim mik- ı Avusturya Şl. 
darda inhisar sigarası yollanacaktır. 1 Mark 

Sigaralarımız Avrupa piyasasında pek faz ı Zlotl 
la rağbet görmektedir. Bu rllğbetl gözönün- ı Pengtl 
de bulunduran İnhisarlar idaresi Avrupaya 20 Lev 
daha ehven !iyatla sigara yollayacaktır. Bu 20 Dinar 
suretle nefis sigaralarımızı Avrupalılar ayni Rub!e 
zamanda ucuz fiyatlarla bol mikdarda ve ı İsveç kuronu 
kolaylıkla temin edeceklerdir. Umum müdür, ı Türk altını 
tetkikatı esnasında inhisar teşkilatı olan ı Baıiknot oa. B. 

• 

120, 
80. 
18. 

S6S. 
2i>. 
63. 
70. 
21.00 
2S. 
20. 
21, 
12, 00 
48. 
oo . 
30. 

1044 
247, 

Sabş 
620.•JO 
126,00 
ııs.oo 
l2S. 
as. 
22. 

571. 
21. 
66, 
7S. 
21.00 
28. 
22.SO 
24. 
14.00 
52. .. 
Si. 

ıOts. .. 
memleketlerin çalışma tarzlannı da gömen ı-------___;:..__ _____ ---t 
geçlrmtştlr. umum müdür raporunda bu hu- Ç E g LE a 
susta da uzun boylu mütalea yürütecettır. ı---------;.---------11 
Raporun Vekdletçe tetkikinden .sonra mem- AçılıJ Kapanış 
leket dahlllndekl inhisar teştilltı üzerinde Londra 618,00 61'.CIO 
de değişiklikler yapılması menuu bahlatlr. Nev-Yort 0.7929 0.79U 

Afişaj ve reklAm şeraiti 
ucuzlatı lacak 

Beledlyc. aflşaJ resmlnl bu seneden itiba
ren kendisi takip edeceğindeıı muhasebe te§-

Parla 17.2075 17.11 
Mlllno 15,0680 IS,Gl1' 
Brüksel 4. 7055 4.6975 
Atına 88.S925 &4'91 
Cenene S,4767 s.4711 
Sofya 64.4012 61.2'15 

ClNSl Yukan kllitı bu husll3ta hazırlıklara başlaml§tır. 

1 
A.lşaJ ücretlerinin öteden bert pahalılıtın

K. P. dan şikayet olunmakta 1.dl. Belediye bu cl-
6 2S hetl nazan itibara alarak bllfımum retllm-

Anısterdam 1.4487 L461 
Prag 23.7144 2l,67'JS 

Bulday yumuşak 
Buğday aert 
Butday kızılc& 
Arpa 
Çavdar 
Mısır aan 
Keten tohumu 
İç ceviz 
Yapağı Karayaka 
Zerdeva derlsl 
Sansar derlsl 
Tilki derisi 

K. P. 
6 20 
6 20 
6 00 
4 20 
5 4 
s 00 
9 4 

S'.i 00 
7S 

StJOO 
30'0 
4}J 

0 00 1 larda tabelA resimlerinde ve buna müm.aail 
6 12,S btitün aflşaJ tıııerlnde tenzillt yapmak için 
4 .ıs tetkikata başlamıştır. Bu arada evvelce tea-
5 7 ,5 bit edllmlş olan muhtellf aflşaj resimleri göz 
s 1,5 den geçlrllmektedir. Gerek bunların ve ıe-

00 oo rek.<ıe bütün levhaların büyütliik ve tOçtılı:-
00 00 Jukierine göre yeni belediye tesımlerl tesblt 
00 00 olunacak ve alfı.kadarlara llln edilecektir. 
00 
00 

1000 
Bahk boykotu bitti 

Viyana 4.241') 4.DtS 
Madrld 11.4565 IL4J1S 
Berlln 1.9714 1.9'11 
Vaqon. 4.1750 4.119 
BUdape§te 4.1>050 S.9'1S 
Bükref 108.09 107..fMC) 
Belgrad lM.627S kS12S 
Yokohama 2.7]40 2.17 
Moskova 24.70 Jt.74 
stotthoım s.ım s.ım 

E S H AM 

GELEN 
Balıkçılar, ucuz tiya t verlldlt. lç11l turık 

tutmamaya b@.flamışlardı. Vaun mman 11-
manımızda bekleyen, fakat fiyat vermedik
leri lçln balık ta alamıyan İtalyan balıkçı ge 
mllerl nihayet balıkçıların istedikleri tlyat
ları vermete ve balık mubayaasına başlamış 
lardır. 

Anadolu fiil. " eo 
peş\n 00.GO •M 

Bulday 
Çavdar 
Arpa 
Mısır 

Susam 
Kepek 
Un 
Pamuk 
Zeytinyağı 

Tittlk 
Afyon 

GIDF.N 

62i Toa 
90 • 
90 • 
ıs • 
]() . 
ıs • 
71 • 
2 • 

21 • 

- , 1
4
9 Toa 

_ ac!et 
!=-==========.,.....-ı 

DIŞ FİATLAR 

A. Şm. % 60 vııdeU C0.00 00.00 
Bomontl - Nektar 00,0U in.Ol 
Aslan çlriıento Ol.00 oo.• 
Merkez bankaaı 00.00 OO.• 
İş Bankası 10,0J 
Telefon 8.00 

Norman Dav;s'in Avrupa seyahatı İttihat ve Değir. ıo.~ 
Şark Değirmeni l.lS 

(Baştarafı 2 inci sayfada) Terkos ıı.oı 

bunun doğurduğu tahditler sisteminin 1 ST1 KB AZLA & 
devamı da elbet iyi birşey değildir.• 1---------ır--A-çıJ-.-,--~-----1 

Okuyucularımız hatırlarlar ki biz bu Tttrt borcu 1 ı>etln OJ.OO OD.IJO 
hareketi bir hayli zaman evvel bu sü· 1t • ı vadeli 21.4s 21.40 

sivri, burnu simaya uygun, kaş ince, lip hediyelerini almaları lazımdır. 
göz siyah, ten esmer, bel ince, balık e- Hediyeleri ayrılmıştır. Kendilerini K. S. 
tinde, sıhhati tam. bekliyoruz. Pazardan başka he.rgün Butday : Llverpul : !~ 

tunlarda iki defa kaydettik ve bu ha· 1t 1t II vadeli 20.90 20.as 
reketin bizi de ehemmiyetle alakadar •------T-A_B_V __ t_L ____ A___,.T-----1 

Tabiati: Çok hzla söylemez, söyledi- müracaat edilebilir. :~:~:; ~ ~:=k 6 94 
iini dinletir. Erkeğin'n prensiplerin • Hediyelerini idarehanem1zden ala Arpa : Anvers 5 81 

etmesi lazım gelen bir hadise olduğu- ı----------,~-----""-:" __ ...._1 
nu söyledik. Zannediyoruz ki hareket, Açılıı K..-. 
tabii seyrini takip ederek ilerlemekte- Anadolu 1 pe. o:>.ııo oo.cıo 

den dışarı çıkmaz. Herkesçe sevilmiş cak okuyucularımızın yaniarında Mıaır : Londra ' 95 

bir kadın. hüviyetlerini isbat edecek bir vesika Keten T. : Londra 8 l9 

k • I vadeli OJ.00 oo.ut 
ve bizim de i tısadi işlerimizde, bu ha· it II pe. oo.oo oo.-

Tahsili: Bir kadın için orta tahsil bulundurmalarını rica ederiz. Fındık G. : Hamb 
8
82
2 

6 

tam bir tahsildir. Fakat bu kadın evi·!---------------..: w..;.Fı;.;n;.;d_ıt_L_. _:_H_am_b_u...., _ ___ 6 __ _ 

reketi gözden uzak tutmıyarak çalış· • II va. oo <ıo oo m 
mamız }azım geldiğinli bir kere daha ha. j Anadolu mü. peşin o:> JO oo.oo 
tırlatmaktadır. Muhittin Birgen '9•••••••••••ıııılııl•w 

Milli roman No. 32 

ilih başına! 
Bu vaziyet karşısında genç bir kndı· 

nın ne kadar süreceği belli olmayan 
bir zamana ömrünün taze yılları:ıı bağ· 
laması doğru mudur) 

Diyorlar ki harp yeni başlamıştır. 
Patlıyan silahların sesi uzun süre -

cektir. 
Büyük hadiseler neticeleri iyi bile 

olsa insanların kanı hayatları için ve· 
rimli değildir. Hele bir genç k!zın bir 
genç kadının bahar günlerini böyle 
meçhul akibetlere bağlayıp kalmsısı ne 
demektir. 

Doğduk, hayata girdik, yaşıyoruz 
~e yaşayacağız. 

Bu ömür nasıl ıztırap ile başlıyorsa 
aztırap ile de bitecektir. insanları gül· 
düren bu ömrün mahdut bir parçası
dır. içinde neş'e ve tebessüm olmıyan 
bir hayatı sürüklemekten ne çıkar. 

Ben ilk mektupları yazarken daima 
bu ihtimalleri ~fündüm Nilüff"t. 

Hayatını verdiğin erkek sana yakın 

bürhan 

bir arkadaş olamıyacaktır. 
F arzedelim ki bugün tabii bir vazi· 

yet yoktur. O memleketin kend;s'nden 
beklediği vazifeyi yapmak için senden 
uzaklaşmıştır. Tehlikeye atılmıştır. Fa· 
kat bu tehlike mesleğinin ondan bekle
diği fedakarlığın tabii neticesidir. Bu· 
günü düşünmiyerek memleketın nor· 
mal bir vaziyette olduğunu kabul eder
sek de kocanın sana senin layik oldu· 
ğun hayatı vereceğine nasıl ihtimdl ve· 
rilehilir. Sen ki medeni yaşayışın va
dettiği bütün Tahatlıkları, bütün gÜ'Zel· 
likleri istiyecek kıratta bir kızsın. Nor· 
mal şartlar içinde hile olsa o hunu sa
na verebilecek mi) 

Vazifeyi her şeyin üstünde tutması 
icap eden bir silah adamının genç, gü
zel ve iyi ya~mağa layık bir kadını 
gittiği yere götürmesine imkan var 
mı) 

f fte bütün tahminlerim birer birer 
çıkıyor. 

O pek haklı olarak evlendiğinın fer· insan hiç olmazsa teaelli verecek, cılarını olsun paylaşacak iki arkadaf, 
dasında seni yalnız bıraktı ve namuslu oyalanacak bir dostun samimiyetıne iki fikir arkadaşı olalım ve böyle b • 
bir vazife sahihi gibi işinin ba~ına mühtaçtır. Her şeyi bir tarafa bırak • lalım ve neticeyi tesadüfe hırabhm. 
koştu. aak hile hu ihtiyacı kim inkar edebi • Bunun için senden gene rica ediyo• 

Sen hu meçhul ve tehlikeli aleme lir"> rum Nilüfer. Bu defa başka bir tekli • 
karışamadın. Ömrünün en çiçekli günlerini tek fim var. Bu pazar günü otomobiHmf 

Böyle olmasaydı. Her fCY tabii ol- başına, ümidsiz, istinadsız ve teselli • Şehzadehaşında, Üniversiteye giden 
saydı ve mesela kocan vazife icabı siz geçirmek için rahibe olmak lazım. dönemecin tam köşesinde saat on bir· 
Harputa, Elazize, Vana gitseydi ne Kendini taş duvarların taş sükuneti- den on ikiye kadar bekleteceğim. O • 
yapacaktın} ne feda etmek için ne günahın var Ni· tomohilde şoförden başka kiıme bu • • 

Sen eğer hayatı mangal başında kı· lüfer. Ne annen, ne de annen kadar lunmıyacaktır Y.endim de bulunmıya· 
şın kestane, mısır patlatıp yazın kü • yakınların sana fikir ve ruh arkadaı;n cağım. Geldiğin takdirde kapıyı ken• 
çük bahçesinde çakal eriklerinin ol • olamazlar Nilüfer. insan kalbini ve ru· din açıp gireceksin. Otomobil seni Şif· 
tnasını hekliyen ve hu mevsimler ge· hunu anlıyacak dostların arkadaşlığı - liye, Hürriyet tepesine getirecektir ve 
çerken boyuna çocuk yetiştirip daha o· na mühtaçtır. Bugüne kadar yazdığım ben de seni orada bekliyeceğim. Önü· 
tuz yaşına gelmeden bir koloçka ma - mektuplarla beni kafi derecede anladı· müzde üç gün var. Fevkalade bir işin 
kinesi haline gelmekten korkmıyan ğını zannediyorum. Hissetmiş olacak· çıktığı takdirde hana gelemiyeceğini 
hir kadın olsaydın hunları düşünmez • sın ki senin için tehlikeli bir insan de- telefonla bildir. O günkü programı • 
dim hile! ğilim. Çünkü bugüne kadar hep senin mızı kendin çizebilirsin. Ben4Nna ita· 

Fakat biliyorum ki sen hayatı höy· saadetini düşünerek fikirlerimi açık a· at edeceğim. 1 

le görmüyorsun. Böyle görmene tah- çık ortaya attım. Yalnız istediğim münasih gördüğün 
silin, terbiyen, zekan manidir. Benim Hakkındaki düşüncelerin başında bir yerde, bir gazinoda, hatta ;stersen 
bildiğim güzel Nilüfer hayatın hin bir seninle mes'ud bir yuva kurmak fikri kırda yemektir. 
eğlence ve neş'esine karışıp her yerde vardı. Buna cevab vermedin. Kendini Otomobili tanımak güç değildir. 
bir yıldız gibi parlıyacak bir kızdır. cereyana bırak.tın. Ne yapalım, talih Koyu vişne renginde, husust numara· 

Okuyorsun, görüyorsun, anlıyor ve ve kısmet denilen vahimeye biz de bo· 81 (07.>). 
hiHediyoraun, bu vaziyette bir genç yun eğelim. Benden eairgcnmİf bir Sırf derdleşmek ve hayatın acıları • 
kadın için kapalı ufuklar arkasında hayatı zorla alacak değilim. Fakat.be- nı paylaşmak için istediğim bu arka • 
meçhul bir maceraya atılmıJ erkeğin- nim de senin gibi teselliye ihtiyacım daşlığı red etmiyeceğinden emin ola· 
den ümid beklemek ifkence değil mi- var. Meı'ud olmak için evlenmek kafi rak ellerinden öperim Nilüfer.)) 

dir ). olmadıiıııa aöre biz de hayatımwn a· Suad Perlet' 
(Arkamftl'} 
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lttihad ve Terakkide on sene] 

1 On üçUncü kısım No. 19 

~ 0 TAR EK~.!~~ ~!k~ İT~~~ a~!!~~~~. !~h.!.~ R !.!.~ ij 
ittihat ve Terakki yerini Teceddüt 

fırkasına bıraktı· 
•ehameti. bu fikri hiç olmazsa bi,. ke· na rağmen 1918 senesinin ikinci teş· iletin dünkü hayatı ile bugünkü hayatı 
ret- ··be · ""'ru yı emrediyordu. rininin sonlarında bizim hatırımıza arasında, bir ıebeb ve hadise alakası 
~elen vukuatı tahmin etmek, o da· boş bir kelime, luğat kitabından rast- vardır ki bizler bunu, içinde yaşadığı
k da, çok kolay olmakla beraber, bu gele beğenilip çıkarılmış bir lafz ola· mız hadiseler arasından ne kolaylıkla 
o~gr~e hazır bulunan ittihatçıların rak gelmiş değildi. Türk ruhunun de· fark edebilir, ne de bunların manaları· 

Pe . çogu. bunun ehemmiyet ve veha· rinliklerine kadar sokulmuş bir ihtiya· nı o sıralarda anlarız. Bu alakanın an· 
nıetınden gafil görünüyorlardı. ittihat cın ifadesi idi. Türkiye ve Türk yeni· laşılması için aradan zaman geçmek 
~e Terakki isminin muhafazasında ıs· ı leşmek istiyordu. Bu kelime, o isteğin lazımdır. O zaman geçti, ben de iti 
i~ ~enl~rin, p~ogramd~ fazla değiş~.k- o yenileş~e ~uygusunu~, ye~i. b_ir m_il· sonradan anlamıya başladım: Yenilet
tc ı~temıyenlerın, ötekılere karşı gos- let olma ıhtıyacının alametı lclı. Bız, mek devri gelmişti; millet, yeni bir 
d rdıkleri mukavemet, sırf bu gafletten o tarihi günlerde bu kelimeyi seçer - millet olmak istiyordu. Bunun için, 
~~Yı, çok tiddetli oldu. Bir kaç defa ken, yaptı~~m~z işin manasını~ pek v ~e k~~mızı konağın. bü.yük salonunda o 
ela tor.la .. be~a?er, söz alarak, o sıralar anl~:o~ degıldık. Şuurlu olarak ~egıl, ~nlerde .b~ kelıme, ılk defa olarak te· 

tarıhı hissıyat ile meşgul olmaya tabu hır sevke uyarak hareket edıyor· laf fuz edıldı. 
;:~az bulunmadığı ~e .. hissi!atı_n ~ir ta· duk ı .. .. v w Teceddüt kelimesinin manası 
.. bırakılarak hakıkı vazıyetı gorme- T eceddut 1 O gunlerde, Çagaloglun- T "h" b . .. .. .. .. 
le Ça} L • •w• • • • • •• d k" k k v b"" .. k l art ın U ınce gorunuşune ayrıca 
• .Lr •tma11; ıcap ettıgı fıkırlerını mu· a ı ırmızı onagın uyu sa onun- dikk t t k lı!!_ d . Tecedd""d 
'Ulfaa t "'- B . _ _ı•w• • d l h .. .. l .. a eme uszım ır. « u » 
.l:ı_ e tı11;. izım istcuıgımız şey, ra· a, saat erce ve atta gun erce suren kel" . b. fı ka . . l k ·ı 
~l hi l"be 

1
. b"" ... d . b" .. k .... 1 .. .. . . 1. b" h ımesı, ır r ıamı o ara seçı e .. 

ı_. r ı ra ızm unyesı ıçın e yem ır muna aşa guru tusu, sınır ı ır ay bil k k l' l . belk" d 
uır fırk k h 1 "h T h h . . d k" b"I" I b" ece e ıme enn ı e sonuncu .. 
_

1
_ a yapma , ya ut ttı at ve e· ve uy avası ıçın e, ım ı ır nası ır su b"I d ... "ld" F k l .h. · b"" 

?q;ki · . · .. I ·ıh k" .1 v . I b ı e egı ır. ır a ar tarı mm u· 
nın anartık ve muhafazakar o an ı amın sev ı ı e doguvermış o an u r· d"" d ._. . . ak" d" . 

lafihi o 
1 

b" . . . d . k 1. ... d"kk 1 k"k hlil un unya a"ı seyruıı t ıp e ınız, 
sı:· sınan ı ünyesı ıçın en yem e ıme eger 1 ate tet ı ve ta e-

ı_rlerden kendisine bayrak yapmış, di]irse, kendisinde, bütün bir mukad· (Arkası var) 
;~~al ve Türk bir fırka çıkarmaktı. deratın, istikbaldeki inkişafını tayin 

b·?tun milli unsura karşı amansız bir eden bir kehanet kuvvetini taşıyordu. R A D~O 1 
u:cu~ ~azırlamakta olan da~il~ irtıca ~e.şrutiyetten .~u~huriyete ~eçif dev· ~ 
kc 1' u_rluyede ıöze çarpan mılh hare· rının fetret gunlerı başladıgı sırada, 

te, ınkılibın ilk günündenberi düt· dağılan ve parçalanan ittihat ve Te - 8 U 
~nlık gösteren garbi Avrupa karşl- rakkinin, sönen nefesleri arasında söy- u il nkü Program 
••nda elimizde yegine müdafaa kuv· lenilmiş olan bu kelime, yeni ~eylerle 
"~ti olarak ancak radikalizm silahını yeniden hayata doğmak isteyen bir 
14r\iyorduk. Esasen, bizim tabii te · millet için yepyeni bir program de • 
~~Yiillerimiz de bundan ibaret olduğu mekti. 

• Nisan 11'7 ı Sah 
İSTANBUL 

ıçltı, fikrimizi kuvvetle müdafaa edi- Bilmiyorum, bu kelime, «teceddüd» 
)orduk. MünakafB]ar eenasında ba· kelimesi kimin ağzından çıktı1 Acaba 
'- araya orta ve hatta bize nazaran onu jlk defa olarak kim buldu, kim ha· 
~Ço.k •ida bulunan muhafakar f~ - zırlad•• kim teklif etti~ Bunacdair, •im 
~lc~ın de brı,tıklannı gördükçe, iki- di, hafızamda hiç bir fey yok, hiç bir 
le .hır söz alarak, herkesin kendi fikir- feY hatırlamıyorum. Fakat, aonradan, 
rıne aöre bulunduklan yerlerde kal- senelerden sonra, çok güzel görmüş, 

llıalannı ve ancak mütecanis bir te· üzerinde çok dütünmüş olduğum bir 
~\il vücucle getirmekte bir fayda feY var ki onu çok iyi biliyorum: ltti-
olehileceğini söylüyorduk. hat ve Terakki, son nefesini, «teced-

Yeni bir isim: Teceddüt düdt» diyerek verdi ve o, ideali uğ . 
,.. _ L • • h I d w •• k runda, on sene mütemadiyen dövüş • "'°.: ıyı atır a ıgıma gore, on - .. I b" k fi · 1 

:knyin md ünaedkaşalba~ı arasındad bıBa· zeben ~r~~z~ :lk:r sır~ ~7;~:~i~ ~::k v~~~ t~u: 
ar ım en ır unsur a an l"'ff •w· k ı· ld 

lede H'k "d" A" vl Ah y a UZ ettıgı son e ıme o ur 
ı met ı ı. gaog u met, u· B b" t d""f d v·ıd· b" "h 

ııu, N d" h b" f'L. d "d"k B" . u ır esa u egı ır; ır tarı 
ı:ı a ı, ep ır uur e ı ı . ızım t k" ··ı·· .. h l'f h Ik 1 b" •utre t ftar ) ) .. d • 1 e amu unun mu te ı a a arını ır· 

ara o an arın mu aıaa arı b" . b w 
•rttı'-,... ..b.. f d k t" ırıne aglıyan kuvvet, bir tesadüften 

• 1tT"', o ur tara ın a mu aveme ı "ba 1 1 
tiddet it bed" d B la be be ı ret o amaz. nsanların kafalarını es ıyor u. unun rn r, w I 
llcticed b" . f"k . . l be ld yuguran, on arın kafalarındaki hamu-e ızım ı rımız ga e ça ı l 
~e İttı"h t T Lı_· • • k ld l k ru maya andıran, onların ruhlarında 

a ve era1UL1 ısmı a ırı ara ki 
tetj ren er ve manalar yaratan kuvvet sa· 
in ne bir hayli münakaşadan sonra, de bir tesadüfle · h d"I B' ' ·ı 

Ötle neşriyatı: 
12,30: Pllkla Tnrk mu.slkls1. 12,50: Ba~a· 

dla, 13,0S Muhtellt PlAt nep'iyat.ı. 
.&qam 1lf4rl,atı: 
1'1: İntıllp deralerl 'Oniversiteden naklen 

Malmıut l!'At Bozturt, ıuo: Plhla dana 
musWsl, 19,30: Bmtnöntl Halltevl sosyal yar
dıın ıubes1 namına konferans, doktor Ah -
met Aan Onor, <Kanserden korunma), 20: 
Belma ve arkadqları t.arafından Türk mu
atklll ve halk l&flDlan, 20,30: ömer Rıza ta
ratından arapça 16yiev, 20,46: Cemal KAmU 
ve artadqlan 1aratından Türk mualtıal ve 
halk 1Uklları: Saat ayan, 21,15: Şehlr Ti -
yatroeu dram kıamı <Manon), ~.15: Alana 
ve borsa haberleri, 22,30: PlWa sololar, o -
pera ve operet parçalan. 

Yarmki Prosram 
7 Nisan 93'7 : Ça11amb 

ISTANBUL 
Ötle n.,.rtyau: 
12,30: PlAkla Türk lllusiklsi, 12,50: Ha -

vadis, 13,05: Muhtelit pllk. neşriyatı. 
Akşam n~rlyatı: 

18,30: PlAkla dana muslklşi, 19,30: Man
dolin orkestrası, 20: Nezihe ve arkadaşlan 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları, 
20,30: Ömer Raza tarafından arapça söylev, 
20,45: Btmen Şen ve arkadaşları tarahndan 
Türk musikisi ve halk ıark.ılan: saat ayan, 
21,15: Orkestra. 22,15: Ajans ve borsa ha -
berlerl, 22.30: PIAtla sololar, opera ve ope ... 
ret parçalan. 

b
.Uhtelif isim teklifleri arasından yeni r= -- ıza e ı emez. ır mı • 
ır · · c::.ı:====·============~======================================:=ı 

ısını seçildi: r--,.-----------------~----------İeceddütl 1 lstanbul Belediyesi ila:ıl ırı 1 
.. O tarihi günleri takip eden seneler 
ıçındc, bir müddet sonra, siyasi hayat· Kanalizasyon inpabnda kullanılmak üzere alınacak bir ~ane kamyonet açalı ek • 
lan ç k"l" siltmeye konu'mutlur. Bu kamyonete 4200 lira bedel tahmin olurunuıtur. Şartna • 

e ı ıp de Türkiyede olup biten fe"l . mes~ levazım müdürlüğünde görülebilir. latekli1er 2490 N.h kanunda yazılı veai • 
... J erı uzaktan seyrile meşgul oldu -ıurn ka ve 315 lirabk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 7 /4/937 çartaınba 
y sıralarda, her akşam yeni bir şeyle ıünü saat 14 de Dı-imi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (1612) 
atıp ertesi sabah ba~ka bir yenilikle 

11Yandıgwı ·· d""k d · b ismi h mızı gor u çe aıma u 
atırladım: Teceddüt r 

)' ~u kelime bugünkü dilimize artık 
~.~~! .. ~elmeğe bile başlamış o\,nası· ............................................... 
NIJbetçl 
Eczaneler 

* * Muhasebede münhal daktiloluk için 7 /4/937 çarpmba günü saat 14 de imli • 
han )'apı!acaktır. Asgari ortamekteb mezunu olmak prt.ile taliplerin imtihana gir-
mek üzere müracaa.lan ilan olunur. (8.) (1925) 

Istanbul Orman Direktörlüğünden : 
1 - Ziraat Vekaleti hesabına malzemesi Orman idaresi ~arafınd~ veribnek ü

zere nümune ve tarlnamesi veçhile 43700 adet def:er 181500 adet cetvel 14000 
aded cildin tab ve tec!idi açık eksiltme usulile münakasaya konulmUflur. ~11 I~ bötaetçı olan enaneler şunlardır: 

t&nbuı elbetlndekller: 

!!8:'ra1c1a: <SAnm>. Beyaz1tta: (Asa -

111 
r · Fenerde: <Hüsameddin). Şehremi-

2 - Bunların ihale tarihinden itibaren bir ay zarfanda tab ve teclidi ile Orman 
1 idaresine teslimi tarttır. ~ 

llde: <Hamdi). Karagümrükte: <Ke -
~ Samatyada: (Eroftlos). Şehzade -
~ a: <l Balll>. Eyiipte: (Arif Beşiri. 
l&rdaöntincte: (Belir Kemal). Küçükpa
llrn) : <BulOsl). Alemdarda: (Sırrı Ra -
..__ · Batırtöytinde: CBUll). 
~otha elJaetlndekller: 1 

ıaC:ll caddesinde: <Delil Suda). Gala-
- • CBÜleytn Hüsnü>. Taksimde: <Li-
-oncty ) 11..,,...;: .. an · Pangaltıda: <NargUeciyan). 
m;;:\&fta: (Süleyman Recep). 

°6'1t11 alçı Te Adalarda: 

11) • .!:~~ }~>. Banyerde: (Nu
~:""'-..ıaaa: (Şinaat Rıza). Hey w 

3 - ilin 30/Mart/937 tarihinden 13iNiaan/937 tarihine kadar on bet giinclür. 
Yevmi ihale 13/Niaan/937 tarihine müaadif sah ıünü saat 16 da Orman Direktörlü
ğünde mütqekkil komisyon marifeh1e icra edilecektir. 

4 - Bunların tab ve teclicli mubammcm bedellerine göre muvakkat temina~ı 285 
liradır. Talip olanların % 7,5 teminat makbmlarile komisyona mü -
rac:aat1an. ııl758ı> 

Türk Hava Kurumu Genel Merkezi 
Başkanlığından : 

Ereili (<Konyaıı Şubemizde kaybolan 2680 aayıb Vf' yüz•yapraklı J.i~ lıallanıbna

IDlf bir cilt vezne makbuzunun kurumumaz tahsilit İf)erinde bllantlmamak b 
~ WIM edilcliii i1iıa ~ u lSr.! I; 

Sayfa t:S 

Hikayeleri 

FERAGAT 
Yazan: Melahat Tezer 

Yıllardanberi gönlümde işleyen yara nun adı Sevgi, ayrıca sevmeğe ihtiyacı 
artık kapandı. Bugün ben de beğenilen yok ki... 
ve istenilen; sevgisi, sevgilisi olan bir Evet adım Sevgi idi. Şüphesiz an -
kızım. Çaresiz yalnızlığım, elemlerim nemle babam böyle sevimsiz bir kız o
dindi .. sonsuz bir çöle benzeyen haya· la~ağım_ı bilmi~erek bu. a_dı bana.'. ·~
tun şimdi aydın, güneşli bir sevinç yo- mışle:dı. Sevgı. .• sevgısız, sevgıhsız 
lu oldu. Bu mutlu yolda ben - eskiden Sevgı. .. . . . .. . 
olduğu gibi yalnız, ümitsiz, sürüklen_e- . Li~~i k~r~eşımden ~ı yı~ once bı · 
rek değil; onun eli elimde, dostlugu brmıştım. I~ı yazıyor, ıyı pı~ano çal:· 
kalbimde yürüyeceğim.. artık benim de yordum. Esın her sını~ft~ ~ınlenerek: 
bir sevgilim, bir nişanlım var .. yıllar· sendeleye sendeleye hala dıploma al
ca bir yüz karası gibi taşıdığım sevgi- mağa çalışıyordu. Konserv.at.uv~ra ele· 
siz eşsiz beğenilmemiş kız olmak l'e- vama başlamıştım. Orada ıyı hır meY· 
ke~inden' kurtuldum ben... kiim vardı. Sesimi beğeniyorlardı. H\;ı 

* Çocukluğurndanberi beni kimse sev
mezdi. Annemin bile bana gösterdiği 
şefkatte acıma eserlerini bulurdum. 
Neden? Benim küçük kardeşim Esin 
.gibi acınmadan sevilmeğe, okşanmağa 
hakkım yok muydu? Evdekiler Esini 
hep cgüzel kız• diye çağrırlardı. Bir 
gün uzak bir seyahatten dönen babam 
Esini kucağına almış: «benim sırma saç
lı kızım!• diyerek altın buklelerini ok· 
şamıştı. O gece yemek yemeden odama 
çıkmıştım. Tanyeri ağarıncaya kadar 
ağlamış, kara, çalı demeti gibi sert saç· 
larımı yolınak istemiştim. 

Annem ne zaman sokağa çıkmak için 
hazırlansa bizi de beraber götürmesi 
için yalvarır, huysuzlanırdık. O; kaş· 
lannı çatarak: 

- Sen kocaman kız oldun artık Sev
gi, derdi, dadınla evde otur, bebek oy
na .. Esin hazırlansın .. 
· Bu sözler ok gibi yüreğime işlerdi. 

Annem, güzel, sevimli olduğu için Esi· 
ni gezmeğe götürüyor, onu canlı bir 
süs gibi yanında taşıyordu. Benden, be
nim esmer, solgun yüzümden, cılız, 
çelimsiz vücudumdan utanç duyuyor· 
du. 

Bunu anlıyabildiğim ilk gün ne ka· 
kadar acı duymuş, bir çok geceler elle
rimi yıldızlı göklere açarak Tanrının 

beni de Esin gibi güzel, sarı saçlı, mavi 
gözlü yapması için yalvarmıştım. Ya· 
şımla beraber derdim de büyüyor, 
küçük gönlümde çirkin olmak yarası 
gittikçe derinleşiyordu. Esinle kız lise
sinde okuyorduk. Sınıfın en çalışkan, 
en ağır başlı talebesiydiıh. Arkadaşla· 
rımdan canımı esirgemez, ayn ayrı 
hepsıni memnun etmeğe çalışırdım . 
Hafta başında mektebe dönen kızlar 
başbaşa ve.rip gizli gizli konuşuyorlar, 
bir şey anlatıp dururlardı. Ben yanla
rına gidince sesler kesilirdi. Bir defa 
gene böyle fısıldaşan bir kaç arkadaşı
mın yanına gitmiştim, içlerinden biri
ne sordum: 

kese kendimi sevdirmiştim. Arkadaş-
larımın içinde bir viyolonist Nazım 
vardı. Onunla çok iyi anlaşmıştık. Gö· 
rüşlerimiz ve .anlayışlarımız bir çok 
noktalarda birleşiyordu. .Bana çok de· 
ğer verdiği her halinden belli idi. Şim
diye kadar bana kimse bu kadar c· 
hemmiyet vermemiş, hiç biT erkek se
si «bayan sevgi> derken onun ki gibi 
sıcak, müşfik bir tatlılı!tla gönlüme 
dökülmemişti. Kendi kendime: «Aca
ba, diyordum, büyük gözlükleri arka· 
sından küçülerek yüzüme bakan bu 
koyu mavi gözler bana biı· gün .. .> Son
ra bu sözlerimin de boşluğunu anlıyor, 
böyle bir şeye imkan olmadığını, genç 
bir erkek tarafından sevilmenin de lez 
zetini tatmadan öleceğimi düşünüyor· 
dum. 

• Sıcak, ışıklı bir yaz gecesinde (Yet 
klüp) ıe konser veriyorduk. Gökte ay 
büyüleyici bir kadın gibi göz kırpıvor, 
denizin titrek yıldızlarla oynaşan pırıl
tılı dalgaları ihtiyar kayalara unutul· 
muş aşk masalları fısıldiyordu. Tabi -
atın bu musikisine insan elinin, san' · 
atinin musikisi de karışıyor, beni hava. 
limin renk ve ümidden örülmüş yıl
dızlı göklerine uçuyordu. 

Bir aralık tarasa çıkmış, de • 
nizin sonsuz, rüyalı güzelliğine ba -
kıyordum. Yanıbaşımda bir ses duy· 
dum: 

- Burada yalnız ne yapıyorsunuz 
Bayan Sevgi? 

Birden dönünce Nazımla yüzyüze 
geldim: 

- Hiç, c':-dim, denize, kar~ıki kı~ ı ~ 
lara bakıyorum:: yorgunluğumu din • 
lendiriyorum .. ne güzel manzara de~:ı 
mi? 

- Evet.. öyle .. dedi. Sesi dolgun v(> 

ağırdı. Gözlerini kısarak enginin hayal 
ufuklarına karışan sonsuzluklarına dl)ğ 
ru uzun uzun baktı. Sonra bana dön · 
dü: 

- İster misiniz Sevgi, _dedi, ışıklaı ın 
çeşnisine biz de katılalım . 

- Nesrin, böyle tatlı tath ne söyle - - Nasıl? 

şiyorsunuz? 
- Hiç, dedi, neden sordun? 
- Merak ettim de ondan .. dedim. 
Nesrin yanıma sokuldu. Diğerlerinin 

de işideceği bir sesle: 
- Birbirimize gönül maceralarımı

zı, flortlarımızı anlatıyoruz ,dedi, böy· 
le söyleşmeler karşılıklı olur. Sen çok 
ketumsun .. Bir şeyler anlatsan, biz de 
sana açılırız. Bak, Esine .. o senin gibi 
değil... 

Boynumu büktüm: 
- Ben ne anlatayım, dedim, anlata-

cak bir şeyim yok ki. 
Hepsi birden gülüştüler: 
- Nasıl, senin hiç sevdiğin yok mu? 
-Yok ... 
İçlerinden iri yapılı, sarışın bfr kız 

atıldı: 

- Neden şaştınız çocuklar, dedi. o-

- Sizinle kimseye gözükmeden sa • 
hile inelim. Bir sandala atlıyalım .. Hey 
beliye doğru açılalım. 

Biraz sonra canlı bir ümid kadar 
güzel, pırıltılı sularda ilerliyorduk. 
Nazım, gömleğinin yenlerini sıvamış; 
esmer, kuvvetli kollarile ağır ağır kü -
rek çekiyordu. Sulann hafif şıpırtısın • 
dan başka hiç bir ses duyulmuyordu. 
Kendimi dünyadan, insanlardan uzak 
bir masal ülkesinde Nazımla başba~a 
kalmış sanıyor, bu tatlı rüyanın sonu 
gelmesin diye gözlerimi yumuyordum. 
Nazım: 

- Bu ne dalgınlık küçük hanım, di
yordu, neler düşünüyorsunuz böyle? 

-Hiç .. 
- Hiç düşünülmez Sevgi.. bu güzel, 

aydın gece kim bilir sana neler duyu
(Devamı 15 inci sayfada) 



1 1 numaralı ş 
(Ertuğrul faciasına kanşan aşk macerası) 

Yaıan ı A. R. 

Yazan : Celal Cengiz 
Nazır şöyle bir hesap yaptı:" Fırtınanın patladığı 
zaman, siz de ölüm yatağı civannda bulunacaksınız, 

onun için hareketinizi tehir ediniz ,, dedi 

- Evet, paşam .. bahriye na.zm ile ı habbet eserlerini gösteriyordu. 
veda ederken, huyuruyordunuzi Ertuğrulun küpeştesini dolduran ne 

Osman paşa, birdenbire cevap ver- ferlerin ve zabitlerin: dudaklarında 
memişti. Adımlarındaki sür'ati artta • elemli ve muztarip tebessümler görü
rarak bir iki defa gidip geldikten sonra, lüyordu. Üç aydanberi tıpkı bir sevgili
birdenbire süvari Ali beyin önünde nin evi gibi rahat rahat yerleşilmiş .. 
durmuş hafif bir sesle sözüne devnm çok hoş zamanlar geçirilmiş olan bu 
etmişti : kıriizantern ~iyanndan synlmak her· 

Samayı acaba Firat ilahı olan 
aygır mı yutmuştu? 

- Dün; bahriye nazarı ile veda e· kese güç geliyordu. 
derken .. nazır, epeyce telaş etti. Küpeştelerden, muhtelif sesler akse· 

- Niçin efendim).. diyordu: 
- Bu hafta içinde, onların (210) - Allaha ısmarladık. 

dedikleri sayılı bir fırtınaları varmış. - inşallah, gene görüşürüz. 
- E, olur a.. Bu temenniyi, genç zabitlerin gü • 
- Nazar, şöylece bir hesap yaptı. lüşmeleri takip ediyor; 

- Peki .. dedi, şimdi evine git! Na· ı Sumer kralı, Samanın tekrar Sumer
raşm başaucundan ayrılma.. ona hiz - den Elamlara geçişinden çok müte -
met et 1 Öldüğü gün yüzünü göz yaş • essirdi. Gudea, Samaya - Akad sefe • 
larınla ıslat.. Saçlarını Naraşın güğ • rinden döner dönmez - kızını vere · 
süne dök! Onu memnun et... insanlık, cekti. 
dişilik vazifeni yapl Naraş mezara ~ö- Bu haber Gudeanın da içinde yeni 
türülürken, buraya gel 1 Seni koruma- bir şüphe uyandırmıştı. 
ğa söz veriyorum. Acaba Sama Elarnlara mı kaçmıştı) 

Tanzer genç kadına bu öğüdü ver· Yoksa (Fırat mabudu) nun kar • 
mekle kendi insanlığını ve her şey nmda mı uyuyordu? 
den üstün olan merhametini göster -

Karnını yardılar .• 
O neH 
Birdenbire herkes küçük dilini yıı ' 

tarcasma bağırmağa başlamıştı: 
«- Aradığımız delikanlı yaşıyorlll 
Filhakika su aygırının karnını def' 

tikleri zaman, delikanlının bacak1arıtı1 

toplayıp minder üstünde oturur gibi 
oturduğunu hayretle gördüler. 

Delikanlı biraz sonra aksırarak keO' 
dine gelince: 

((Fırtınanın patladığı zaman, aiz de - Ayol, bir daha nereden görüşe· 
(Ölüm yatağı) civarında bulunacaksı· ceğiz. lstanbuldan buraya posta vapu· 

mişti. Bir gün, geçmiş yallarda, herkesi te- - Beni neden uyandırdınız} 

. nız. Onun için hareketinizi, bir hafta ru işletecek değiliz a ... 
on gün daha tehir etseniz.» dedi. - Eh .. kimbilir birader) .. Dağ dağa 

Ali bey, derin bir tevekkülle gülüm· kavuşmaz amma, insan insana kavu-

T unçay bu sözleri kapıdan dinler • 
ken gözleri yaşarmıştı. 

Mara sevinçle çıkıp gitti. 

* "' * 
edi. Damarlarındaki kahraman kanın şur: derler. Garip bir haber: "Samayı 
verdiği bir gurur ile, gözlerini denize Muzika, devam ediyordu: 
dikerek söylendi: Ey gaziler SU aygtrı yutmuş),, 

- Fırtına çıkacak diye, gemi yol • Yol göründü Bir sabah Urlular telaşla sokak • 
dan kalır mı hiç}.. Gene garip serime... larda bağrışarak konuşmağa başladı • 

- Nazıra, ben de öyle söyledim. Zabitlerden bazıları sinirleniyordu: lar: 
Ve hatta gülerek ilave ettim: - Hay, Allah .. gene mi, bu matem «- Sama Elamlara kaçmış diyor • 

« Ekselans! .. Fırtına için değil; sizi havası... larda. Halbuki onu Firatta bir su ay • 
çok sevdiğimiz için buradan, mümkiin - Elimde bir kudret olsa, şu havayı gırı yutmuş !n 
olduğu kadar geç avdet etmek isterdik. menederdim. cc- Yanhş olsa gerek.. (Suz) dan 
Fakat ne yapalam ki; iki tazyik altın- - Kaç bin zavallı Türk, bu hava ile gelen kumaş tacirleri Samanın tek • 
dr!yız. Bjri, :hukurnetimizin bahriye ölüme sürüklendi. rar Elam kralının maiyetine girdiğini 
nazırından üstüste aldığımız tdgraf - _ Susun, yahu ..• Bizde mi ölüme söylüyorlar.» 
lar .. diğeri de, bizi sizden ve başka sürükleniyoruz «- Ya bedevilere ne diyelim) Sa· 
dostlarımızdan kıskananların gazete - Bazıları, hem kendilerini, hem arka- manın su aygırı tarafından yutuldu • 
lerindeki neşriyat. .. Tabii; bunlar si - daşları teselli etmek istiyorlardı: ğunu gözlerile görmüşleri)) 

laşa düşüren gene bu kadar garip bir Diye sormuştu. 
hadise olmuştu. Firat sahillerinde do • O hala kendisini bir uyku içinde .,,.e 
laşan bir delikanlı birdenbire sendeli- bir başka alemde sanıyordu. 
yerek suya düşmüş, bir su aygırı ye- İşte bu sarada • delikanlı gözlerini 
tişip kendisini bir hamlede yutmuş - açar açma;z • sahilde bir çırpıntı işitil' 
tu. di. Bir başka su aygırı kendini sahil• 

Yerliler su aygmnı tanıyor1ardı. Ay- den sahile vurarak devrile devrile. 
gmn bir kulağa bez parçası gibi yırtıl- kükriye kükriye gidiyordu. 
maş, ikiye bölünmüştü. Herkes anlamıştı ki, bu aygır, kat' 

Yerliler bu aygırı tanıdıklara ıçan, nı deşilip öldürülen aygırın eşi idi. 
bütün sahilleri sarmışlardı. Herkes İşte o gün herkes suda çırpman sU 
yaylarını germiş, yırtık kulaklı su ay· 

1 aygırına (Fırat mabudu) diye tapma' 
gırma ok yağmuru yağdırıyorlardı. ğa başladı. 

Su aygırının derisi çok kalın oldu- Ve ölen aygırın karnından çıkarı • 
ğundan, oklar kolay kolay saplanmı • lan delikanlı bir kaç gün sonra, dokuZ 
yor, saplananlar da bir müddet sonra gün süren bu dünyadan uzaklaşması· 
suya düşüyor ve Aygıra tesir yapını· nı halka anlattı. A 
yordu. «- Hiç bir ıztırap çekmedim .. Ken• İ 
B~lece aradan günler geçiyor, de- dimi geniş bir su küpünün içinde sa' 

likanlıya su aygırının karnından çıkar- nıyordum. Ve mütemadiyen uyudu • 
mak kabil olamıyordu. ğumdan emindim. Su aygırı nefes al· zinde gözlerinizden kaçmıyor » de • B 1.k d t t b l <c- Doğrudur bu haber.. Çünkü . .. .. . . - oş a ır a, canım... san u • 

dım. · · Nazır gulumsedı: <tO neşrıya· d d b h ·ı l kt k ··ı .. (Fırat mabudu) bu yıl bizden bir kur· Sumerliler o tarihe kadar bir su ay-h' b' h . . T'· k' . an a u ava ı e yo açı ı . gu e gu-
tm, ıç ır e emmıyetı yok. ur ıerm; 1 b k d Id'k f t · d' d ban istemişti.» gınnın (Fırat mabudu) oldugwuna 

dıkça ben de nefes alıyordum.)) 
* * • 

b
.. .. d" k • .e uraya a ar ge ı . ş e şım a e, 
utun unya arşısmda malum ve "l "I d.. .. <<- Samadan ba!l.ka kurbanlık bir inanmamıslardı. . gu c gu c onuyoruz. T , 

~~l~bt~t. ~lan apaçık hır hay~t~ bvar. _ Galiba, Çin denizlerine kadar, kimse bulamadılar mı Sumerde/ !..» Günün birinde delikanlayı yutan yar 
1 etınızın cesauıt ·-ıTe şecaatını aş- h' il d 'd - · B h Her ag-azdan bir söz çıkıyor, her • tak kulaklı aygır güneı;ı almak için b:r k l d .. - k d -T 8 . 1 ıç sa anma an ga ecegız. u, n~ a· T 

a arın an ogrenece egı az. oy e h ı D · f 'b' k kes bir başka ihtimalden bahsediyor • kıyıya r_ıkıp yaslanma!l.tl. Yerliler su 
b. d d'k d · · · · b' t hlik va ya u... enız, çarşa gı ı.. arınca- r T 
ır e ı o u ıçm sazın ır e eye . . . d d 1 Se d' d . . . k •. 1 lar su ıçıyor. Lımanı çıktıktan sonra, u. aygırını tanı ı ar.. z ırme en top -

gırmenıza at ıyen ar.zu etmem. ster· Ik 1 · d k ı. G 1 k f' Bu haber biraz sonra Gudeanın da !anıp sahile indiler .. Yolunu kestiler · d h ı f t b 1 1 f k ye en en e açtı mır.. e ey ım, 
s:nız,H er ka . ~ ~n u a .. te ghr~ çe. e- gel...... (Arkası var) kulağına erişmişti. ve kargılarla aygırı öldürdüler. 
yım. are etınızı on gun te ır ettıre· ~=======-==-========-================================= 
yim. ,, dedi. Buna, şiddetle itiraz ettim. 
trKarar, karardır. hareket edeceğiz. Ne 
tayfun, ve ne de ölüm; bizi yolumuz
dan ala koyamaz, ekselans... Biz, ka· 
dere inanan bir din sahibiyiz. Allah; 
rıasıl isterse, öyle olur.,> diye cevap 
verdim. Ve hatta, gülerek: «esasen 
sizi seviyoruz. Şayet bir kazaya kur -
ban gidersek, fena mı?. Ebediyen mi· 
afiriniz olurum. » sözlerini de ilave 

ettim. 
Osman paşa, sükfıt etmişti. Endişeli 

gözlrrini gene ayna gibi parlayan sa· 
kin ufuklarda gezdirmişti. Ve sonra, 
gezinmesinde devam ederek ağır ağır 
sözlerine devam eylemi ti: 

- Allah, büyüktür. Biz, milli gu
rur ve şerefimizi muhafaza edelim .. 
kimseyi kendimize güldürmiyelim de ... 
Eh .. kaderimizde ölüm de varsa ... 

M:!kine yüzbaşılarından Arif efen
ci , koşa koşa gelmiş.. kumandan Os· 
man paşanm önünde dimdik durup 
bert bir selam verdikten sonra; 

- Makinedeki iş, tamam paşa haz· 
retleri. 

Demişti ... Osman paşa, derhal başı
nı süvari Ali beye çevirerek; dik bir 
sesle: 

- Süvar bey!.. Gemiyi kaldırmaz. 
Emrini vermişti. 

* 
Ertuğrul. ağar ağır limandan çıkı • 

yordu. 
Y okohama limanının seması, deniz· 

den ve karadan atılan toplarla sarsılı
yor; Ertuğrulun güvertesinden taşan 
hazin bir ahenk, sakin ve durgun bir 
hava içinde sürüklenerek sahillerdeki 
binalara çarpıyordu. 

Ertuğrulu, bir çok istimbotlar, çata· 
nalar, kayıklar ve sandallar takip edi· 
yordu. Her taraftan, (selamet) duala· 
rı yükseliyordu. Japon milleti, misa • 
firperverliğinin son nezaket ve mu • 
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Bu hadise üzerinden asırlar geç • 
mişti. 

(Fırat mabudu) na her yıl bir in' 
san kurban veren Fıratlılar o yıl neh· 
re kurban atmadıkları jçin Samanın 
(Fırat mabudu) nun midesine düştü• 
ğünden emin bulunuyorlardı. 

Gudea sahilde yaşıyan halka şöyle 
bir emir vermişti: 

«Samayı bulmak için (Fırat ma· 
budu) na el uzatanlar (Ölüm ku· 
yusu) na ablacağını unutmama· 
lıdırlar. Sama (Fırat mabudu) 
nun midesine dütmütse, onll 
tekrar dünyaya getirmek içİPr 
mabudun kendi ecetile ölmesini 
beklemek gerektir. Herkeı dik • 
kat etsin.. Olabilir ki • zateıı 
çok ihti.yarlamıt olan Fırat rna· 
budu - bugiinlerde ölebilir. Sa • 
bilde cesedini görenler, kamU1• 
dqmedeıı bana haber versinler!» 

Ur halkı Gudeanın buyruğunu o • 
kur okumaz Firat kıyılarına dökül " 
müşlerdi. 

Samanın bir su aygırının karnında 
bugüne kadar yaşıyabileceğine Su • 
merde inanmıyan bir tek adam var • 
dı: Tanzer. (Arkası var) --· .. ···-····· .. ························· .. ····-· ....... 
' Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Mide ekşiliği 

Salı 

Ve mide yanması 
Bazılarının yemeklerden sonra bir saat 
kadar geçer geçmez midelerinde bir yan· 
mak ve ekŞUlk bnşlar. Mide ekşiliği ve 
yanması midenin yemekleri hazmetme~ 
için ifraz ettiği usarenin pek fazla if -
raz olunmasından ileri geUr. 
Bu gibllerln mide ülseyrlne lstldatıarı 
vardır. Midesi ekşiyenler tavada kızar -
mış yemek yememelidirler. 'l'urşu, bahcı
rat, kaşarpeynlri, zeytin tanesi, sala • 
mura şeyler yememelidirler. Dalma sö· 
vilş Jıallnde etler, sebze ve meyva ve 
kotıfK>sto, sütlü şeyler yemelidirler. ÇtıY• 
kahve. alkol tamamen muzırdır. 
Yemeklerden sonra bir miktar blkarbo· 
nııt almak bu gtbilerine pek iyi gelir. 

c•) Bu notları kesip saklayınız, yahut 
bir albüme yapıştınp kollekslyon 7apınız. 
Sıkıntı zamanınızda bu notlar bir doktor 
rlbi imdadınıza yet*bDlr. 
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FERAGAT . 
(Baştanfı 13 üncü sayfada) 

ruyor .. 
-~ürekleri bırakıp yanıma oturdu. 

Gozleri engin denizler gibi bas döndü
rücü .. sesinde dalgaların ahengi gizli ... 
Saçlarımı okşıyarak: 

. - Sevgi, diyor, benim küçük Sev -
gım, benim kadınım olur musun sen? 

······ 

.yalnız dudaklarımda acı bir gülümse
me .. bu; benim kadere son şikayetim. 
Düşünmeden, duymadan ne kadar za -
man geçiyor .. bilmem .. gözümün önün
de ak tüllerle bezenmiş hayalim var. 
Yanımda da erkeğim .. ne o? Aramızda 
kara bir gölge belirdi. Bu korkunç ha
yaletin siyah lekeli bir alnı: uzun, sivri 
tırnaklı elleri var. Bu tırnaklar duva -

Neler duyuyorum, neler işidiyorum ğımı parçalıyor, saçlarunı yoluyor. 
Tanrım! Acaba bunların hepsi Yehim Şeytan mı ne bu? Fakat gözleri... Ben 
mi? Duyduğum Nazımın sesi değil de, bu gözleri tanıyorum .. bunlar Esinin ... 
Y_ıllardanbcri hasretini çektiğim bu Nazımın öpüşile baygın, nemli gözle
sozler, muhayyelemin yarattığı bir te- ri. .. 
seU! oyunu mu? A~ğa kalkıyorum. İçimde sonsuz 
d - Neden sustun Sevgi, diyor, niçin bir rahatlık, bir ferağat hazzı var. Ar-
udakfarın titriyor? Göreceksin ne ka- tık her şey bitti. Bütün rüyalarım sön

dar ınes'ud olacağım .. seni ben dalına dü. 
:vdi1!,1 ... ~üzel sesin, tatlı ~ülüşün çok- Koşarak bahçeye çıkıyorum. Sahile 

t n _buyulemişti beni .. söyle .. beni red iniyorum. Şimdi önümde korkunç u -
e rnı:eceksin değil mi? ğultularla coşan deniz var. Ben öm -

1 
Nazıma gözlerimden süzülen iki dam rümde engini bu geceki kadar kara gör 

ra :aş karşılık veriyor .. ay bize baka - memiştim. Dalgalar hafif şıpırtılarla 
~. gülümsiyor.. kulaklarımızda bir ayaklarımı ıslatıyor. Rüzgar sıcak al -
gon~ı musikisi çağlıyor. , nımı serinletiyor. 
d ~azım avucunda titreyen elimi du- Parmağımı yakan san halkayı ka -
a larına götürürken: ranlık sulara bırakıyorum . 
. -.Arbk nişanlandık .. benimsin Sev- y k' d 

gı, dıyor, söyle bana .. hayat zorlukları- arın 1 nushamız a : 
nı seninle böyle hep clele, kalb kalbe Q J D 
iŞacağız değil mi? sınan oğ u avut 

* liayal ve ümid duşundan ne tez u _ Yazan: Peride Celal 
Yandım. Tam üç ay geceli gündüzlü o- ... __ -~-· -. -H -..... -. -. -. -. ·---.-.-.-.-.-.-. -. - ....... ~ .. ~. ·~-~ 
nun nişanlısı olarak yaş3d1ktan sonra Fatih noterinin bordroları 
gene o karanlık, çaresiz yalnızlığa düş- tetkik ediliyor 
~ek.·· Bu; tıpkı anadan doğma bir kö-
~un gözlerini açıp tekrar kapamağa ihtilas maddesinden Fatih ikinci 
enziyor. Ben· eskiden sevilmenin lez- noteri mahkemeye verilmişti. Noter- ı 

Zetini tatmam;ştım. Mahrem hayatı • liğin maliye şubesine vermiş olduğu 
tnın 'bitmiyen günlerini sayarak has • kıy~tli evraklara ait bordroları mali- 1 

~~i gönlümde duyduğum şeyin ha : ye müfettişleri tetkik etmektedirler. 
_ıki mahiyetini bilmiyordum. Halbukı Netice adliyeye bildirilmek üzeredir. 

§l1ndi ... 
Nazımıa o gece nişanlandıktan son -

r~ ~.üçük bir arkadaş toplantısı ile bu 
gonu1 bağını kutlamıştık. Ondan sonra 
sık sık ~azım biı.ıe geliyordu. Bazı ge
~eler müzik yapıyor, ara sıra da Bo -
~azda dolaşıyorduk. Gene bir akşam -
~:· tam yemeğe oturacağımız sırada 
azım geldi. O gün çok yorgundum .. 

sof tada nişanlım karşımda, Esin ya • 
n~d • a oturuyordu. Bir aralık Nazı -

Bira icra memurlutundan: No: 10'14 
Biganm Hamdibey mahallesinden Mercan 

oflu Zekeriyya vekili dava vekili Hidayet ö
nere 800 lira maa masraf borçlu Manlsanm 
Horoz köyünden Tahir kansı Arzu ve otul
lan İsmaH ve Hüseyin ile kızı Hamldenln 
bu borçlarından dolayı icraen baczma ka -
rar veriht.ı l\lisakça köyünde tapunun T. ev· 
veı 1936 tarih ve 101 numarasında kayıtlı 
doğdusu Ahmet oflu Hüseyin ve poyrazı yol 
ve batısı Yusuf oğlu Halil ve kıblesi Ömer 
oğlu l\Iestan ile mahdut Dolapbucağı mev -
kiinde 8271 metre murabbaı 90 lira kıyme-rnuı çatahndaki lokmayı ağzına götü

re~k yerde elinde tutarak dalgın dal -
gın Esine baktığını gördüm. Bu: her za 
~anki tabii, dost bakışı değildi onun .. 
k ırden kalbim acı acı çarptı. Yemekten 

tinde bir tarla. 1 
Ve gene doğdusu l\lehmet Salim ve poy

razı mer'a ve batısı Mestan oflu Ömer ve 
kıblesi yo'I Ue mahdut Şaban adası mev -
kiinde 82'11 metre murabbamda 72 lira kıy
metindeki tarlanın açık arttırma suretlle pa
raya çevrilmesine karar verilmiş olclufun -
dan 515/937 çarşamba günü saat 14 de Biga 

alkılınca Nazım sandalla bir gezinti 
YaPnıamızı teklif etti. Karanlık bir ge
ce idi. Üstelik de akşama kadar çalış
~-ış~. Yorulmuştum, annem de isteksiz 
;~runüyordu. Benim sustuğumu gö -
unce o karşılık verdi: 
- Bu gece Sevgi de, ben de çok yor

rınuz oğlum .. siz Esinle beraber çı -
n ~~· biraz gezinin .. dedi. Annem sözü -
d~ bitirmeden onlar bahçcve inmişler-

1 bile.. v 

:Siraz dikişim vardı. Oturdum, dik • 
lneğe b d E . . .. ı·· aşfadım. Deniz en sının gu • 
buş\eri duyuluyordu. Güzel bir şarkıya 
yaş rırnıştı Nazım .. ne de istekle söylü-
1 Ordu. Bu sesi duymamak için kulak -
~~~rnı tıkadım. İçimde bir çıban başı 
rn 1 kabaran kötü duyguları sustur -
t ak için işimi bırakarak yatmağa çık-
~nı. Belki uyursam yüreğime kara bir 
ta ~tu gibi çöken acılık da geçerdi. Ya • 
<h~nıa girdim. Gözlerimi sıkı sıkı yum 
gar · Fakat uyuyamadım. Bu gece rüz
ni ~luyordu sanki.. kalktım, pencere
g~ 0 nüne .geldim. Gök yıldızsızdı. Bu 
gib· Vakte kadar bunlar gece kuş1an 
koıı denizde ne yapıyorlardı? .. Başımı 
B~a dayadım, onları bekledim. 

lar .. 1~ gü7ül~ü .. sandalı kıy1ya çekiyor
ları ışte ındıler .. kolkola bahçenin kum 

P ..... nı çıtırdatarak ilerlivorlar. Tam 
'-''CC • ~ 
kard/~~ altında durdular. Nazım 

Ese şıı~ın e~.i~~ sıkıyor: . . 
"o n kal kuçuk yaramaz, diyor, gıdı
~ rurn .. -E ..... .. 
~ıın~ınden karşılık yok.. yüreğim nğ -
b· a .. çarpıntımı ycnmeğe çalışarak 
ı:z daha iğiliyorum .. şimdi Esin Na
deş· n. kolları arasında .. nişanlım kar
tindmı çı~~ı~ ?.ibi saçlarından, gözle -
Es· en, yuzunun her yerinden öpüvor. 

ın kıv .. J 

rakı"b· .ranıyor. Oz kardeşimin, ezeli 
nnın · k 1 sesı ·u aklarımı hırpalıyor: 

- Ya N. - n pma azım, acıhyorsun ... 
llbland:r, .~açma. Ah, Esincik .. kader 
rıe 

1 
n once seni karşıma çıkaraydı 

o Urdu 
Artık d:"ı . 

lnin ın emıyorum. Başım elleri -
arasında.. gözlerimde yaş yok .. 

icra cıatreshıde satılacaktır. 1 
Kıymetin~ yüzde yetmiş beşini bulma • 

dıtı taktirde en çok arttıramn taahhüdü 
baki kalmak üzere satış 15 gün daha tem -
dit ve on beşinci günü olan 21/5/ 937 cuma 
g'iinü ayni saatte en fazla arttırana ihale e
dilecektir. Arttırma şartnamesi 1/ 41937 ta -
rihinden itibaren herkesin KÖrmesi içhı icra 
dairesinde açıktır. Satış ~Pn para iledir, 
satıştan mütevellit bilumum masraf ve üc
reti tellaliye alıcıya aittir. pyri menkulle
rin birikmiş vergileri satış bedelinden çıka
nlır. Ve satışta icra Te iflas kanununun 123 
ili 137 inci maddelerine kadar olan hüküm
leri nazara almır. Talip olanlann Biga be-

lediye münadislne Te faıla izahat almak ıs
tiyenler.~ı de 1074 dosya No. ile Biga icra me
murlutuna müracaat etmeleri lüzumu ilan 
olunur. 

Beyoilu 4 Üncü sulh hukuk mahkeme -
sinden: 

1 

Beyoğlunda Hamalbqı Samancı Ali ıo· 
kak 12 sayıda oturmakta iken akıl hast~ -
lıiına müptela olan ve dinlenmesinde fay
da bulunmayan Asinete ayni evde oturan 
annesi Katerinanm 29/3/937 tarihinde 
..asi tayin edildiği ilin olunur. (836) 

SEKSÜLİN . 
-" Ademi -

·:-.: ~ --, iktidar, -
·!~: Be 1 -· . 

, . \ . - . 
. -. \ gevşekliği, . . . 

it -; Dermansızlık~ ·-
Vücu_t)~ PlmaQın 
~ yorgunluQunda 
pek m.9~•••r.-u emin 
· · ·::. bit: · uaçtır. . . . · 

K..'..tusu · 200 kuru!f 

BEŞİR KEMAL • MAHMUT CEVAT . 
Eczanesi - Sirkeci 

SON POSTA.,. 

YASIN iZ 
Hiç Bir Şey 
ifade Etmez 

Bir çok genç kızlar, ihtiyar 
göründükleri halde • • • • bir 
çok anneler de genç gibi 

görünüyorlar ... 
Bu meselede 
yaş mevzuu
bahis değil -
dir. Asıl rol 
oynıyan bel
ki cildinizde
ki • Biocel • 
bayat bllcey
releri) nln 
miktarıdır. 

Cildinizdeki "Biocel" i 
canlandırınız ve her ne 
yaşta olursanız gene 
bir ten temin ediniz. 

Sayfa 15 

v 

BOGAZiÇi~ 
Mecmuası 

7 No. Nisan sayısı çıkh 
Bu aayıda: Batta Hüseyin Cahit Yalçın, Ab~in Dave~ gibi memleke

timiz.in en yüksek fikir Te kalem sahiplerine ait çok kıymetli yazılan, 
değerli doktorumuz Galip Ati (Ataç) m Boğaz sahillerinin, köyle
rinin sıhhatimiz üzerindeki çok iyi tesirlerini gösteren fenni m&kale
sini ve Boğaziçine ait pek güzel resim ve tablobn havidir. 

Yüksek milli f&İrİmiz Faruk Nafiz Çamlıbel'in eımalaiz bir manzu
mesini bulacalwnız. 

DIKKA T: Şirketi Hayriye idaresi Boğaziçinde . yalı, kötk kira
lamak isteyenlere kolaylık olmak üzere bütün bu kiralık yerlerin semt· 
lerini, numaralarını, sahiplerini ve her keseye göre kira miktarlarını 
gösteren mükemmel bir rehber • mecmua tertip ve tab' ettirmit 
Boğaziçi mecmuasının bu Nisan aayıaı içine koydurmuştur. 

Alikac'rrlann Boğaziçi mecmuasını müvezzilerden ve iskele me· 
murlanndan alırlarken bu rehberi de birlikte almağa dikkat etmeleri 

Rehber meccanen takdim kılınmaktadır. 

Emlik ve Eytam Bankası 

Taksitle Satılık Çiftlik 
Esas No. Mevkii ve Nevi Depozito 

T. L. 

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

263 Küçükçekmece ve lspartakule civannda 31 tapu ile 
mutasarrıf olduğumuz Tahtakale çiftliği (tapu senetle-
lerinde yazılı hudutlar mucibince) 2700 

T afsilab yukarıda yazılı çiftlikler bedellerinin birinci taksiti pqin, geri 

Cildinizdeki ttBioceh nisbeti 
derecesinde yüzünüzde gençlik 
vardır. Cildin tazeliğini ve genç
liğini muhafaza ve idame için 
tabiatin cildde yarattığı bu kıy
metli cevherin kurumasına mey
dan vermeyiniz. Onu, gene hay
vanlarda gizlcnmi~ cild hüceyra

tı merkezinden istihsal edilmi~ ıaf 
ve taze Biocel ile besleyip can
landırınız. Bu şayanı hayret cev 
herin cildiniz için büyük bir te
siri vardır. Biocel'in tabii ihtiya-

• tını ihya edecek ve hali takay. 
yüzde bulunduracaktır. O zaman 
cildiniz, kendi kendine yaşın iter 
leme alametleri olan buruşuk, 
çizgi, siyah benlerden kurtula -
cak ve hakiki ve devamlı bir 
gençlik manzarası alacaktır. Cild 
için yalnız bir tek uBioce)ı, li un 
ıur vardır. O da (pembe renk
li) T okalon kremidir. Hemen 
bu akşam yatmazdan evvel tat
bik ediniz. Sabah ta beyaz yen
gindeki T okalon kreminı kulla -
nınız. Cazib ve şayanı hayret ne 
ticeler elde edeceksiniz. 7 2 yaş
larındaki kadınlarda buruşuk -
luklar kalmıyacnk ve 50 yaşla
rındaki kadınlar ancak 30 yaşla
rında görüneceklerdir. Cf'nÇ kız 
lar da hiçbir vakit görmedikleri 
cazip bir güzellikte bir tene ma
lik olacaklardır. 

, kalan yedi taksiti yedi senede ve yedi taksitte ve fU suretle tamamı faizsiz 
sekiz tabitte ödenmek tartile kapalı zarfla artbrnıağa çıkanlrnlftır. ihale 
16 Nisan 1937 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat onda şubemizde 
yapılaca.khr. fsteldilerin şubemize müracaatla tafsilat ve birer lira mukabi· 
linde birer prtname alarak şartnamelerde yazılı hükümler dairesinde tek· 
lif mektuplarını o gÜn saat ona kadar tubemize vermeleri. (472) 

• 
Türk Hava ({urumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

6. cı k••lde 11/Nisan/1937 dedir. 

Buyuk ikramiye: 2 00 • 000 liradır ..• 
Ayrıca: 40.COO, 25.COO, 20.00J 15.00J, 10.000 Liralık ikrami

yelerle (50.0..ıO ve 200.000) liralık iki adet mükafat vardu. 

DiKKA T: 
Bilet alan herkes 7 / Nisan / 937 günü akşamına 

biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ... 

Samsun asliye mahkemesi hukuk 

resi tahkikat bikimliiinden : 

kadar 

Binlerce Tokalon müş
terisinden müessesemize 
mektub yazanlaıın roü: 
şahcdeleri kendiliğinden 
gelen en kıymetli deliller
dır: 

(Ynlsız cildim daima 
çatlar v11 kırışırdı. 1'0-
kalon hu,,a mani oldu.) 

K. S... M. E. Manisa 

dai-ı 

,~-· 

1 
Müddaleyba: lıtanbulda Ni§antaıın -

da Teıvikiye mahallesi 
Çınar sokağı 130 No. 

iLAN 
Fn'brlkamız, öteden beri İktısat Vekfı.· 

letinln tesb1t eylemiş bulunduğu fiyat
lar üzerinden iplik satmakt.ndır. Buna 
rağmen mütavassıt ellerin şlk!iyete mey 
dan verecek harekeUerinl duyuyor ve 
gazetelerde okuyoruz. 

da iken halen ikamet-

( Diiz v• pürüHiiz bir 
güz• ancalc Tokalan kre
mi/• malik oldam. Bü
tün arkadaşlarım gü
z il m d • le i delilik/ il• 
/ıagret -ltil•r. 

[ 

gahı meçhul Mehmet 

1 Nail kızı Nigara. 

Etiniz: Samsun polislerinden Veli Alkan 

taraf1ndan aleyhinize ikame edi~n bopn· 
ma davasının tahkikat günü olan 15/2/937 

17/2/ 1937 tarihli Resmi Gazetede çık
mış, İktısat Vekfiletince müttehaz ka
rarın neşir ve ilanından sonra mutavas
sıt satıcı ve komisyoncuların da satış 
fiyatları tahdit edllml§llr. 

M. F. sokak No, M. Bursa 
Mektublann asılları dos· 

yalarımızda s!klıdır. 

'---------------................ 
l\lcnifon bukuk hakimlltindeb: 
Menifonun Mahzen mahallesinden Sa _ 

raçoğlu Rııa Dikici nkili Ahmed Erdem ile 
mallıalleden Tatar Hafız karısı Tevhide Ha
san kansı Fatma, İlemi köyünden bekçİ Yu
suf, Çobanveran köyiınden Hakkı çavuş ka
rısı Mesrure, Hacıbalı :mahallesinde Zileli 
oflu ibrahim yanında Fatma ve berber Nu
ri aralarında cereyan ed~.ı izalei şuyu da -
vasında: Müddeialeyhlerden Nurinin lstan
bul Beyazıt Çarşıkapı Çilingirler sokak nu
mara 47 de marangoz Nfyasi Te Ankarada 
Zafer berberi yaauıda oınıaaıtı ve ikamet
clhı meçhul bltluiıdu.ta anlafalanaa iaerlne 

tarihinde tebligata rağmen Jnahkemeye I 
selmediğiniz anl~ldığından duruıma 

26/4/937 pazartesi saat 14 de bırakılm1' 1 

ve size gıyap kararı tebliğine karar veril -

mit olduğundan yevmi ve saati me:z.kiirda 

Samsun asliye hukuk mahkemesinde is'batı 

vücut etmeniz: aksi takdirde hakkınızdaki 

tahkikat ve muhakemenin gıyaben yapıla

cağı ikametgahınızın meçlıuliyeti hasebile 

ilanen tebliğ olunur. 

gazete De ilanen tebligat yapıldığ'ı halde mu
hakeme günü olan 31/3/ 937 çar amba gi.~ıu 
saat ıo da mahkemeye gelmediği ve vekil 
dahi göndermediği cihetle muhakemesi 30 
nisan 937 cuma günü saat 10 :a talik edihli
ğlnden bir guna muamele yapılmadığından 
gıyap kararı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere Nurinln n1uayyen günde dahi mah -
kemeye gelmedil.i ve vekil dahi gönderme-

Binaenaleyh, bu kabil mutavassıt 

satıcı ve kOJ:?isyoncular 1çln, halen me
rlyctte bulunan 1/ 7/ 36 tarihli llstc fi
yatlarımıza, yalnız zaruri masarifle 
yüzde 3 kilrı ilave ederek satış yapmak 
mecburiyeti vardır. Bunların kanunun 
hllruına vii.kl olacak hareketlerinden 
fabrikamızın hiç birinden mes'uliyet ka 
bul etml) eceğlnl llfm ederken, daha 
fazla fiyat talebi karşısında kalacak 
iplik müşterilerinin, ıazımrselen kanuni 
takibata teyessül etmek üzere, keyfiyet 
ten fabrikamızı haberdar eylemelerini 
rica ederiz. 

Tarsus: 1\1. Rasim Fabrikası 
l\Jüstt'cirl 

Salih Bosna 
oditi taktirde muhakemenin gıyabında de - ~--•••••••••••iilfl• 
umla rüret " intaç .eaııec~ Dan olunur. ' 
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~ ' Pirinç- Yu!af - Mercimek· Buğday - irmik - Patates -
Mısır - Aı pa - Bezelye - Çavdar - Türlü - fladem 

OZLÜ UNLARJ 
Yavrular seve seve yjyor. Ve bu Jeziz gıdaıara bayılıyorlar. Tabiatin sar 
hububatın Ozlerinden istihsal edildiği için çocuklar çabuk neşvn ntıma 
buluyorlar. Çabuk btıyUyorlar. Hastalıksız ve çok uzun ömUrltl oluyor
lar. Mutldka H A S A N ismine ve markasına dikkut ediniz. Eczane-

lerde ve bnkkaliyelerde bulunur. H A S • A N O E P O S U ı 
İstanbul, Ankara, Beyo~lu, Beşiktaş, Eskişehir . ._ _______________________________ , 

Kanz Saç 
JUVANTiN 

Kumral ve siyah olarak 
iki cinsi vardır. Ter ve 
yıkanmil.kla kat'iyyen 
çıkmaz, tabii renk ve
ren tanınmış yegane 
sıhhi saç boyalarıdır. 

iNGiliZ KANZUK 

ECZANESi J 
BEYOGLU - lST ANBUL 

~------~ 

ASRI KADIN .GÜZELLİGi 
VENÜS Ruju 

VENÜS Pu ·rası 
VENÜS Kremi 

VENÜS Allığı 
VENÜS Briyantini 

VENÜS Esansı 
Asri kedin gUzelllftlnln t.lsımı oldu. 

BOtOn şık ve kıhar famHynlnr şimdi 
onu ku.lanı~ orl ır. 

-mııe-m. J)epoısu: Evlıvazade Nureddin Müt sses~ si, ista ııbul ~--" 

DAiMON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde: 

D200A 61° mM ··o···N 
fenerleri gelmiştir. 

iyi •••k almak için yalnız 

DA İM ON Pilleri 
ile 

DA l M ON Ampullarını 
kullanınız, ve her yerde O A 1 M O N 

markasına dikkat ediniz. 

1 

Zonguldak C. H. P. Bakanlığından: 
Zon&uldak parti binasının kalörüfer tesisata yaptınlacaktar. 
Tesisalı yapmak iatiyenlerin tekliflerine esas olmak üzere binanın plinma n ha 

ousustaki tarlnameyi Parti Bqkanlıiından- iatemeleri ve teklifin 30/Niaan/1937 
Akpmma kadar Partiye ıöndenneleri ilin olunur. ( 1745) 

S O N POSTA Nisan 6 

1 Kömür sergisini görünüz 
. 

Milli Kömür 
Beynelmilel 
menfaatleri 

davasının, her safhası ile alakadar olan 
Kömür sergisi, yurddaşlarımızın şahsi 
bakımından da görülecek bir yerdir. 

j 23 Nisan Ankarada açllıyor. I 
(1628) 

Oksürenlere: KATRAN BAKKI EKREM 
. • o . . . . '. : .~ • . . ·,, ' . 

• 
NEOKALMINA 

Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Baş ve Diş ağrıları, Artritizm 

.. 
,__ Dr. Ihsan Semi ' 

TiFO AŞISI 
'fifo ve paratito hastalıklarına tu
tulmamak için tesiri kat'ı, muafi· 
yeti pek emin taze aşıdır. Her ec
zanede bulunur. Kutusu 45 kuruştur 

.. ......................................................... ... 
Son Posta Matbaan 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 
I 

sAldPLEat: A. Ekrem UŞAKLIGİL 
8. Ragıp EMEÇ 

-~. • • • ~ ,ıı~ • • 

EMiR e • e Tıa.ş SLÇQ.ğA. kuUanmaJJaolur 
• hu yud4 a&a. 

YerllTraşBıçağr r ~erak2nde 10 tan2~i ·~ kuru$tUr. 
'=::====~~.~;abla~~ 


