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Dürzi isyanının neticeleri ' 

Suriye bir kere daha· 
parçalanıyor mu ? 

Vataniler. yeniden feryadı 
gazetelerinde F ransaya karşı 

şiddetli neşriyat başladı 

bastılar, 

lc:lare itleri teleloıuı : 20203 f jatı 5 Kur~t 
• 

Karabük demir ve çelik fabrlkalan 

Karabük demir ve çelik hbrika1annin temel atma meruimine ait intibalar
Yukanda: Soldan aaia, Baf vekil İngiliz Sefirile bir arada, lımet lnöna 
fabrikanın temelini atarken. Apjula: Bafvekil ve İngiliz ıennayedar grupu 

idare meclisi reisi Bruaerd nutuklarını söylüyorlar. 

Evkaf Bankas na d "" 1 ; Hükumet, propağanda ve netriyet 
1 ogru Logaritma Sözü i~lerine yeni bir hız vermek ve çaıı,ma 

Vakıf Paralar Müdürlügw Ü Haziranda Ankarad• tarzını genişletmek kararındadır. Ö-
E ı _, Logaritma ilk olarak bir nümüzdeki aünlerde varılacak karara dirnede, zmirde ve Adanada birer ~ube r·· k "I. · t f d "' ,,. ur a ımı ara ın an göre, bu zeminde çah~acak bir vekalet açarak çalışmaya başlıyacak rt k t o aya onmuş ur. ihdasına gidilmese bile; mevcut te· 

~· Vakıflar Umum Müdürlüaünde ye· Bir taraftan eıki hayrat imar edilir· Ankara, 6 (A.A.) - Türk Dili Ku· şekkü1lerin takviyesi için herhalde ted· 1 teşkilat y ld kt k f · 1 k d'V f ,_ f · d d rumu Genel Sekreterliğinden : B d · 1 ti h apı ı an sonra va ı If e- en, ıger tara tan vaııu ıra ın a ço· . .. .. .. . birler alınacaktır. u ara a partı gene '-ha ernrniyet kes?etmiş, bilh~.ssa imar Raltı.lma~ına ~alı9ılmakta, pürüzlü va- ni 1hf:~~a J~~~~~e~:t~~k o;!fe~: merkezinde bu işlerle uğraşan büro-

lzmitte yakalanarak 
lstanbula gfltirilen 

çocukların macerası 

ltı:o " sında esaslı hır çalışma goze çarp· kıf ışlerı tasfıye edilmekte, müeccel · d b 
._:!a başlamıştır. (Devamı 11 inci sayfada) kürü tarihi doçenti Bay Hilmi Ziya nun ona göre tanzımi e mevzuu a· Ferdi 

c::c:: Ülken buldu. Logaritma denilen hu· J histir. 

C b 1 k (~wmıll~~~da) -~~==~===~=~-~~--<Y_•_u_u_2_~=c~l-•-y.~-~~)--e e üttarığı on trol ----- .. - - ·- ---
edecek hey~timizeZafer Merhume ile Yakmda "Son Posta,, sütunlarında 
torpidosu tahsis edildi __ k_on~~~u_m_! _ mevsimin en güzel iki romam 

J Bir i•flet neticeıi öldUiü yazılan 
'Panya sahillerinde vazife alacak heyetimizin mesaisi aan'atkAr Meleğin annesi "Ölü-

nıüddetince Zafer de beynelmilel limanlardan sunu öpeyim ki kızım ••i r,, diye 
birinde demirli kalacak yemin ediyor f 

Y•z•n: N•cl Sadullah 

Zafer torpidosu (Yazısı 11 mel sayfada) 
San'atkar Melek 

IY--.ııı 11 iaai aayfada) 

"\ 

Çitlenbik 
Büyük edebi roman 

Yazan: Kemal Ragıp 
Edebiyatımıza (Yapmak mı 
bu), (Kapalı kutu), (Bir izdi· 
vacın hikayesi) gibi kıymetli e
serler kazandıran muharririn en 

ıon ve en güzel eseri 

~---------~------~ 

Barbaros 
Korsan peşinde 
Yazan: CelAI Cengiz 

Yeni tarihi tefrikamız timdi ye 
kadar yazılan deniz romanları· 

nın en kuvvetlisidir. ilk satırla
rından itibaren bunu siz de 

takdir edeceksiniz. 

Bunlardan başka okuyuculanmız arasmda eğlenceli 
ve zengin hediyeli bir 

Müsabaka açıyoruz 
Muvaffak olan okuyucularımıza ziynet albnlarından ve diğer 

kıymetli qyadan yüzlerce hediye 
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------------------...... ,--~-----------------------~.-~-----------r-----~----~------~--Resimli Makale: il Münzevi gaşamayınız. il Her gün 
Suriye Hariciye nazırının 
Sözlerinde biz hiçbir 
Samimiyet göremedik 
-- Yazan: Muhittin BUıen 

(Bajtarafı 1 inci sayf acla) 

devlet adamlarile temas ederek Sancak 
meselesinin nihai halline ait bazı me -
seleleri konuşacaktı. Hey'el, ekspresle· 
İstanbula gelıniş ve ayni ekspresle yo
luna devam ederek Ankarada durma -
ınıştır. Ce'belüddrüzdeki son vaziyetin 
Suriye lhey'eti içi~ yolda vakit kay
betmeğe bırakmıyacak kadar ciddi ol
duğunu tahmin ed€riz. Şamdan bura
ya haberl~ gelinciye kadar, onların 
programlarının değişmiş -01ması da bu 
suretle izah edilebilir. Fakat, eğer doğ
rusunu söylemek lazım gelirse, Suri -
~ hey'etinin Ankara ile ne konuşabi
leceğine biz de zaten pek akıl erdire -
mi yorduk. 

* 

İNAN İSTER İNANMA! 
Dün akşam Calatada hususi bir otomobil bozuldu. 

Tam tramvay rayının üzerindeydi. Yol tıkandı, gelip 
geçilemez olmuştu. Otomobilin için deki zat indi, arı
zayı düzeltmek istedi. Kan ter içinde kalmıştı, ama ya • 
pamaclı, üç beş kişinin yardımı ile ot omobili bir kena -
ra çektiler. Arızanın elektrik cereyanında olduğu sanı-

- Arızayı bulurum, fakat be~ lira verirseniz, dedi. 

Otomobili kullanan adam çaresiz kalmıştı, cüzda • 

nından beş lira çıkararak uzattı. O zaman da çağırtılan 

mütehassıs kısaca: 

- Deponuzda benzin kalmamı~, köşe başından bir 

lıyordu, hemen bir mütehassıs çağırdılar. Adam baktı: şişe getirtiniz, dedi. 

iSTER İNAN iSTER iNANMA! 

Ni~n 7 

Sözün Kısası 
.. 
'l,az! ~~ Olduğu için 
BD.6/Jn Konanuuü 

Dürzi isyanının 
Neticeleri 

Dünyayı dolaşmalı 
/cin evlerinden 
Kaçan yaramazlar 
Evlerinden kaçarak Asyayı yaya 

devretmek hülyasını kuran iki yara· 
maz çocuk, dört beş gün arandıktan 
sonra, İımitte yakalanmış ve dün şeh· 
rjmize getirilerek, ailelerine teslim e
dilmişlerdir. Yaramazların başlarından 
geçeni anlatalım: 

İnhisarların Ahırkapıd!l ambar me· 
muru olup Samatyada EtyE:"mezde otu
ran Feridunun oğlu on üç yaşındaki 
Ferdi, Nisanın birinci günü evinde an· 
nesinin sandığından on üç lira alarak 
cebine koymuştur. Ferdi eve: 

- Ben Kanlıcaya halama gitmek is" 
tiyorum. Bir gece misafir kalacağım! 
demiş ve yola çıkm~tır. 

Ferdi Kanlıcaya gitmiş, halasının 

oğlu Basanı bularak ona : 
- Benim cebimde para var. Gel se· 

ninle yaya olarak Asya seyahatine çv 
kalım! demiştir. 

İki yaramaz, seyahati kararlaştırdık
tan sonra Haydarpaşaya geçerek İzmit 
trenine binmişlerdir. Diğer taraftan 
Ferdinin, ertesi gün eve dönmediğini 
göreyı ailesi Kanlıcadaki halasına rnü· 
racaat etmiş, ihtiyar hala: ,. 

- Hasan da yok. Beraber gittiler. 
Gelmediler! cevabını vermiştir. 

Bunun üzerine polise müracaat edil· 
miştir. Polis, her tarafa fulgraf çekmiş· 
tir. Nihayet yaramazlar, İzmitte yaka· 
}anmışlardır. Ferdi 2-4 üncü ilk mek· 
tebe gitmektedir. Artık böyle büyiilc 
seyahatlere çıkmağa tövbe ettiğini söy· 
1emektedir. 

' 

l 
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İspanyada gönüllüler meselesi 
henüz halledilmedi 

Beşinci lJmumi 
Mü/ ettişlik 
Kuruluyor 

Birinci Umumi r~: üfettişlik 
Cenup işlerile meşgul 

olacak 
Ankara, 6 (Hususi) - Birinci u

mumi müfettişlikten alınacak Bitlis, 
Van, Siird vilayetlerile üçüncü umu· 
mi müfettişlikten alınacak Ağrı vila· 
yetinden müteşekkil olmak üzere be
şinci umumi müfettişlik kurulacaktır. 

lngiliz Hariciye Nazırı dün parlamentoda beyanatta 
bulundu ve İngiltere hükiimetinin ispanyaya yeniden 
ecnebi kıtaat çıkarıldığına dair rapor almadığını söyledi Bu suretle birinci umumi müfettiş· 

lik bir kaç vilayetten ibaret kalacaktır. 

t 
Londra, 6 (Hususi) - Parlamen· ı İngiltere hükumeti, İspanyaya ya· ı Salamanca, 6 (A.A.) - Resmi bir 

0 bugün t k . . b k • k • 1 'h d"ld'· · tebliğde şöyle denilmektedir: c rar ıçtımalarına başla- ancı as en ıt a ar ı raç e ı ıgıne . . d" , 
rnı,tır H · . I . .. 1 d h" b' 1 cBıscaye cephsınde Ochan ıano nun 

Yeni kazalar 
Mardin vilayetinde Derik kaazsı -

nın Samrah nahiyesi ile Cizre kazası· 
nın Hazak nahiyesinde yeniden birer 
kaza kurulacaktır. Bu suretle teşkilat 
sıklaştırılacak, inzibat ve asayiş daha 
emniyetli bir şekle sokulmuş ve birin
ci müfettişlik tamamen cenup işlerine 
hasredilerek takviye edilmiş olacaktır. 

...... 1' arıcıye Nazırı Eden spanya daır son gun er e ıç ır rapor ama- 5 k'l t il .. d en· mevzı"lcr te· 
• 11ese clcri h . ı ome re erısın e y ı . . 
ben d . aldundakı suallere ceva- rnıştır. sis ettik. Havanın pek fena gıtmesıne 

Beernışti~ ki: . ~:dri~, 6 (A.A)_-:- Mü~af~a .~ecli· rağmen kıtalarımız muzaHer~ne ileri 
t . Ynelrnılcl ademi müdahale komi- sı, ogleyın şu teblıgı neşre.mıştır. hareketlerine devam etnıektedırler. 
k~s~h kontrol planının tatbiki yolunda- cMilisler, Corogne yol~ mın~kasm· Düşmanın yaptığı bir mukabi~ _taar: 
f 1 .lari çalışmalarının ilk kısmını bi- da asilerin yaptıkları .?1ute~ddıt ~ar- ruz tardedilmiştir. Hükumet mılısle.:ı 
ırınış ve ilk l l 'f ruzları geri püskürtmuşlerdır. Asıler birçok ölü ve yaralı vermişier ve mu· 

le . b memur ar grup arı vazı e· • . . , · 1 · . . . k rı aşların h k . . dagınık hır hakle rıc at etmış er ve mı- hım mıkdarda harp malzemesı ter et- Cenupta a are et etmıştır. . ed ·d ı k'l met- · · Hal" 1 lısler de bu say e yem en ı o mı.şlerdır. 
te ol a. spanyada muharebe etmek- re ilerlemişlerdir. Madridin bombardımanı 
kilrn a~ Yabancı gönüllülerin geri çe- Carabanchel mıntakasmda milisler Madrid, 6 (A.A.) - Dün öğleden son Asayiş Meselesi 
ni ~sı meselesi hak.kında hiç bir ye· bütün gün inkıtasız devam eden bir ra Madrid sokaklarına düşman tayya
lili Ya.natta bulunacak vaziyette de- muharebeden sonra 200 ev işgal etmiş releri tarafından birkaç ağır obüs atıl· 
~ ler<lir. mıştır. 

Dahiliye Vekili bugün 
Meclisle izahat verecek 
Ankara, 6 (Hususi) - Dahiliye Ve· 

kili, varın, Cenup vilayellerinde yaptı-

------= 

B. Benesin 
Belgrad seyahatı 
Bir F · · (( .. ransız gazete sının 
h ~çük Antanhn inhilal 
alınde olduğunu yazıyor 

Par· 
?ne . ıs, 6 - Bay Beneşin Belgrada git· 
ka~\ ve kendisine gösterilen haı ı:1 retli 
l laku Fr~ız matbuatında büyük bir 

0 
a tevııı etmiştir. 

l'l euvre gazetesi, İtalya - Yugoslav· 
~aktının müstakil bir s!yasetin ifa· 
dan ~lduğunu ve Çekoslovakyanın bun 
buli ıca~ eden neticeleri çıkarmak mec-
J>:e~ınde kalacağını yazıyor. 

de, lt~·lınax, Eoho de Parıs gazetesin· 
tera Uçük anlaşmanın Pressbourg kon
ğ~ nsından ıberi inhilal halinde oldu-

u ifade etmektedir. 
ile B~lgrad 6 - Reisicumhur Benes 
'<lb~ıp Prens Pol ve Prenses Olga bu 
tea· Karayorkeviç'lerin aile makbe
•ic ınehgitmişlcr ve Çekoslovakya Rei· 
ka.bu~ uru, orada Kral Aleksandr'ın 

rıne b' S ır çelenk koymuştur. 
hur ~at 13 de, Prens Paul, Reisicum· 
' 'et . enes ~erefine bir öğle ziyafeti 
"al l'llış, bunu müteakıp otomobille A-

l:\ tep · hu1 k esıne giderek B. Benes, meç-
t\lt as er abidesine bir çelenk koymuş-

Ziraat Bankası 
memurları 

Karabük demir 
ve çelik fabrikası 
B. Celal Bayarla İngiliz 
Ticaret Nazın aras.nda 

tegraflar teati edildi 

ğı s;yahat etrafında Mecliste mühim 
beyanatta bulunacaktır. Vekil bu mm· 
takada asayiş, inzibat ve kaçakçılık 
için alınan ve alınacak olan tedbirler
den fbahsedecektir. 

Başvekilin 
Başvekil Partide Banka 

memurlarından 
takdirle bahsetti Ankara 6 (A.A.) - Karabük'de Belgrad seyahati 

demir ve çelik fabrikalarının temel at- Ankara ô (Hususi) _ Başvekil f5• 

Ankara, Ü (A.A.) - C. H. Partisi ma merasimi münasebetile lktısat Ve· 1 b d 
v d t bl" v met nönü ayın dokuzunda ura an 

Kamutay grupu başkanltgın an e ıg kili B. Celal Bayar'la İngiliz ticaret hareket edecek ve onuncu Cumartesi 
edilmiştir. nazırı Walter Runciman arasında aşa· 

Cumhuriyet Halk Partisi Kamutay ~ d k' 
1 

fl . l günü lstanbuldan ekspresle Belgrada 
.. 614 , 1937 ···ıed g! a ı te gra ar teatı o unmuştur: gı"decektı"r. 

grupu ıbugun, salı ı og en B W lt R · 
. a er uncıman S h k d k 1 H · sonra Antalya saylavı Dr. Cemal Tun· eya ate iştira e ece o an arı· 

Ticaret Nazırı 
Canın rel.slı'g~inde toplandı , ciye Vekili Doktor Rüştü Arasa siyasi 

· Karabük demir ve çelik fabrikala· .. t M · ·ı k•J t ede Ziraat Bankasının iktısadi ve zirai . . .. mus eşar enemencıog u ve a e -
h lek t t - "h' h' rının temel atma mera.sımı mumısebe- k . 

ayatta mem b e e yap ıgt _mu ım .. ıkz- tile bu işteki kıymetli alakanızı anar ve ce tır. 
metlerden ve anka memurlarının yu • d . l 

. . kd" .1 b hsed erın saygı arımı sunarım. Dfgurıbekı·rde 
sek mesaısınden ta ır ı c a en lkt Vekil' C ı·ı B " 

İ .... ıı... b k . . h""k" ısat ı e a ayar Af f •• .ı. .. •• 
Başbakan nonu, uU an a ıçın u U· Ek 1 c r1 B a UrK gunu 
metin Meclise takdim ettiği kanun la· se ana 

1
' e a Va)k'a·rı· ( ı ö d ktısat e ı 

1 
Diyarıbekir ) - Ulusa n erimiz 

yihasınm müzakeresinde, Ziraat Ban· Türkiye Atatürk'ün fahri hemşeriliğimizi kabul 
kası memurlannın tekaüt ve ikramiye buyurdukları 5 nı'san gününü bütün Karabük demir ve çelik fabrikaları· 
haklarının diğer milli bankalar memur b Diyarıbekirliler candan gelen bir heye· 

nın temeli atılması münase etile IUt· 
ları hakkındaki mevzuata uygun ola· l canla kutlamış ve Atatürk'e bagvlılıkla-

fettiğiniz telgraftan do ayı pek ziyade 
rak tekrar tetkik ettirilmesini tebarüz rını bu vesile ile bir kere daha izhar et· 

müteşekkirim. Bu teşebbüsün inkişa· 
ettirdi. d k' l mişlerdir. 

B 1 ·· · d b' k h t' 1 fının iki memleket arasın a ı dost u-u mese e uzerın e ır ço a ıp er . . . 
ve İktısat Vekili Celal Bavar söz ala· ğu ve teşriki mesaıyı ayrıca takvıye 
rak, Ziraat Bankasının ehemmiyetin- edeceğinden de eminim. 

Gazete ve adi 
Matbaa kağıdı 

!ayla 3 

• ingiliz - ita ly an 
m;inasebetleri 
daiına gergin 

•Şimali Afrik a 
Müslümanları 

• Anlıyan beri gelsin 
Y azan: Selim Ragıp 

M enşe~ Habeş m~selesi ol~ak üze
re Italyan . Ingilız munaseba· 

bnın bir tüı:'lü düzelemiyen psikolojik 
bir mahiyeti var. İngiliz matbuatı, bu 
bakımdan, İtalyaya karşı hücum etmek 
için hiç bir fırsatı kaçırmamaktadırlar. 
Bu hal, İtalyanları mütessir ettiği için
dir ki, bazı gazeteler, bu bahiste İngil
teren'in vicdanına müracaat ediyor ve 
umumi sel'amet noktasından, bu nevi 
matbuat tarizlerine bir nihayet verit· 
mesini istiyorlar. Bu hitabın bir ma· 
kes bulabilmesi çok güçtür. Zira, Ha
beş meselesi, her iki memleket için, be
hemehal, bir gün halledilmesi lazım 
gelen bir izzeti nefis davası haline gel· 
miştir. Realist İngilterenin, bu gibi iş
lerde hassasiyeti bir tarafa bıraktlğını 
ilk defa görmüş olmuyoruz. Fakat Ha· 
beş meselesi, buna benzer vakalardan 
bambaşka bir .şekil ve suret arzediyor. 
Bu sebeplecliır ki her i'ki memleket ara· 
sında, her vesile, her zaman, bu nevi 
münakaşalar doğurmaktan hali kalını.. 
yacaktır. İtalyanlar, bu bahiste, bir za
man'lıar çok ileri gitmiŞlerdi. iBug;ün, 
evvelce ekmiş olduklarını topladıkları 
için şikayet cl.meğe pek haklan yoktur. 
Eğer Habeşistan bir mazlUm memleket 
olarak tarihe karışmamış olsaydı, işle· 
rin düzelebileceğini beklemek milin· 
kün olurdu. Bugünkü ş!lrtlar altında, 
böyle iyi bir netice beklemek kabil de
ğildir. Bu gidiş. yollarını biribirlerin· 
den ayırmış olanların gidişidir. 

* Cezairlilerden muayyen vasıflan ha-
iz olan yerlilere seçmek ve seçilmek 

hakkının verilme 
'lm•ll Afrlk• si meselesi, Fran
"UslUmenlar1 sayı meşgul et-

mekte devam e· 
den mühim bir davadır. Bu davayı ma· 
hallinde tetkik etmeye giden Fransız 
Hariciye Müsteşarı, iddia edildiği gibi, 
ortada Fransadan bir ayrılmak istemek 
meyelanı olup olmadığını anlamaya ça 
lı.şmış, fakat edindiği kanant, umumi
yetle, ortaya atılan şayiaları tekz'ip e
der mahiyette tecelli etmi~tir. Fakat 
görmüş ve anlamıştır ki, bu adamların 
istekleri, insan muamelesi görmek ve 
inkişaf ~mkanlarını temin edecek ted· 
birlerin alınmasından ibarettir. 

* Bir sabah gazetesi, İspanyada cere-

Sovyet altınlari 
4~· -
~ih ılyar frank dolar olarak 
;~ piyasasına yabrılmış 

ti, cihtıs G. (A.A.) - figaro gazete
So"Y an Pıyasasına mühim miktard ' 
bet et altını gönderilmiş olduğunu ha· 

den ve bugünkü sağlam durumundan T icaret Nazırı Runciman 
güvenle ibahsettikten sonra Başbakan 

İnönünün teklifleri grupça ittifakla 
tas,·ip edildi. 

Va~·şova 

Üniversitesinde 
bomba ·pat!adı 

Berber dükkanında 
patlıyan bomba 

Cenevrede infi lak netic·e
sinde 4 kişi öldü 

Ankara, 6 (Hususi) - Sergilik 
kağıtlarla gazete kağıtlarının ve adi 
matbaa kağıtlarının memleket dahi
linde tedariki kabil olmadığından bu 
maddeler mer'i idhalat rejiminin kle· 
ring listesine alınmıştır. 

yan eden dahili harp münasebetile yap 
tığı propagandaya 

1 
Anhyan beri diğer Türk gaz~ 

gel sin telerıni de .iştirak 
• t.irmek .ıstedl. 

Maksadını anladık ve böyle bir şeye a
(Dcvamı 9 uncu sayfndn) 

"er k B rne tedir. 
frarı u gazete, bu altından 4 milyar 
trıı aırı dolar olarak piyasaya yatırıp Varşova G (A.A.) - Yüksek tek
su f olduğunu ve Sovyet Rusyanm bu nik tetkikat mektebinde derslere baş· 
içj~etl~. ecnebi memleketlerde kendisi lanıldıktan biraz sonra ders salonları
tediğ~0~iz ihtiyatı vücuda getirmek is· na boğucu veya göz yaşı döktürücü 

•nı ilaı._e etmektedir. gazlı bombalar atılmıştır. Koridorlarda /J l • bir bomba infilak etmiştir. Bütün ders-
e çıkanın ler tatil edilmiştir. 

Ask A •b l • Mezahip nazır muavini B. Ujej.sky, 
L erz Vecı e erz dün üniversitelerdeki vaziyet hakkın-

fell ondra, 6 (A.A.) _Siyasi mah .. da bir hitabe İrad etmiş ve demiştir ki: 
ra er, Belçika, Fransa ve İngiltere a- «Halihazırda normal bir çalışma 
h~kda Belçikanın askeri vecibeleri mevzuu bahsolamaz. Vaziyet, fiddetli 
bir k~nda. .. ce~e~an eden müzakerelerin t~dbirler. ittihazını mecburi kılacak ma· 
"ar ç~ iun ıçınde müsbet bir neticeye hıyettedır.» 
b acagı .. l 
erab muta ea~ndadırlar. Bununla D er bu .. .. 1 
egrell g~ruşme erin Van Zeeland· Lise ve olgunluk 

imtihanları 

Cenevre 6 (A.A.) - Bir berber 
dükkanında patlıyan bir bomba neti-

cesinde Zurlinden sokağında yeni bir 
bina yıkılmıştır. Enkaz arasından 4 
ceset çıkarılmıştır. Bunlar, berberin, 
karısının, üç yaşındaki çocuklarının 

ve infilak vukubulduğu esnada süt 
vermek için binaya giren bir sütçü çı· 
rağının cesetleridir. 

Binadan hemen hiç bir eser kalma· 
mıştır. Civardaki evlerin camlarile ma· 
ğazaların camekanları parçalanmıştır. 

Yeni Montrö 
Konferansı 

Motrö 6 (A.A.) - Mısır Hariciye 
Nazırı Vasıf Boutros, bugün buraya 
gelmiştir. Mısırdaki kapitülasyonları evvel b:s seçım mücadelesi gününden 

dir. ıteceği henüz muhakkak değil-

l\~danada turfanda sebzeler 

Ankara, 6 (Hususi) - Her sene ilga edecek olan konferans mesaisine 
olduğu gibi bu sene de lise ve olgun- iştirak edecektir. 
luk imtihanlarına dışarıdan talebe alı· Roma G (A.A.) - Montrö konfe· 
nacaktır. Müracaat şekilleri Vekalet ransına gidecek İtalyan murahhas hey· 
tarafından tesbit edilmif ve alakadar- eti, sefir Kont Aldovrandi'nin riya.:.eti 

~el.eri~na,. 6 (Hususi) - Turfanda seb· 
tır. Pıyasada satılmasına başlanmış 

lara bildirilmiftİr. altına veril mittir. 

~al:ahtan S ;;:baha j 
AT t ? 
ı verege . • 

1 

1 

Berlinden gelen bir dostum Almanyada dolaştığı bir kaç hafta içinde 
tereyağına hasret çektiğinr söyledi. 

Hayret ettim. Almanya .gibi bir sabah kahvaltısı bizim bir öğle yeme. 
ğimiz kadar zengin olduğunu bHdiğimiz memlekette nasıl olur da tere • 
yağı bulunmaz. 
Arkada~ım izah etti: 
- Yalnız tereyağı değil, yiyecc k şeylerin hepsinde göze çarpan biraz 

pah::ılılık ,·ar. 
- Sebep 
- Sebep basit.. Almanyada adeta bir seferbedik hayatı var. Bütün 

fabrikalar harp levazımı yapıyor. Çalışan her el yalnız bir maksada 
hizmet ediyor: «Kuvvetlenmek! Ve bunun için artık pastaya, tereyağına 
bakan yok.» 

Almanya hakkında dinlediğimiz bu haberleri Avrupa matbuatında te
sadüf ettiğimiz havadislerle karşılaştırınca dünyanın hali gözümüzün 
önünde şöyle canlanıyor : 

Milyonlarca insan hummalı bir didişme ile silah yapıyor. Hayat ma
kineleşmlıjti:r. İnsanlar makineleşmişlerdir ve bir gün gelecek Avrupa 
dişinden tırnağına kadar son sistem silahlarla mücehhez, korkunç bir 
Homongolos olacaktır. 

Fakat bütün bu ç~lik ve zehir kaplı siyasi vücutlar düşmanlarına za
rar veremiyecekler. Çünkü bütün o dehhaş silahlarına rağmen boş mi -
delerini·n verdiği açlık ıztırabı içinde çökecekler. 

Çölde aç kalan milyoner gibi. 
Biirlıan Cahit 



' 

SOıN PO'S1~ 
' 

Nisan 

23 Nisan Mimar Sinan 
Çocuk Bayramı ihtifali 

Müleçf!rrik : 23 Nisan Çocuk Bayramı münase· Mimar Sinan ihtifalinin proır•' 
Polisle : P betile Çocuk Esirgeme KuTUmu Mer- tesbit edilmi,tir. ihtifal 9 nisaın cu~ 
Sahij>leri aranan hır.sızlık efya Tartı ye alçii sıkı ikontrola :kezi ve lc.azalarclaki .fUbe1eri aenif mile- aünil saat 16 da Süleym«niyede t~ 
Galatada yakalanan otomobil hır • tabi tutulacak yasta hazırlıklar yapmaktadırlar. nı1arak yttpılacaktn. Merasime Vtl 

ıızı Hayilr.m 25 muhtelif otomobilden Ölçüler ve ayar batmüfettişliği, yap Mekteplerde de timdidcn hazırlık- erkek lisesi, Celenbcvi, Darllffefa~ 
~lc:lıiı eşya müsadere cdilmi~r. An - tığı tetkikler neticesinde bir çok öl • lara başlanmıftır. Bütiln mmtak.alarda Hayriye, ldiklil li!eleri iştirak edece 
cak. Hayik .oyclumı otomobillerin nu· çüle · k il ld v • a la geçit resmi yapılacak, mekteplerde ve !erdir. 

·- Fakat Mersin, Tarsus ve s'I rınb ku anı d1!1 
lf vebycr !do v yı - Halkevlerinde talebe tarafından mii!a· 1stikla1 marşını müteakıp Gii~ maraaını veremediği için çaldıjı eşya- ı e ça u aşın ıgmı ve ozu ugunu • . v 

ifırm sahih; bulunamamı,tır. Hayik Sındırğıda hala yağmur bu meyanda balıkcı ve tur~ucu esna - merclcr verilecek ve talebeye bir çok S~n atlardan, yüksek mühcndısten. 1' 
Sultanahmet birinci aulh ceza mahke· yag" madı fının kullandıkları kilolukların, !l78 eğlentiler tertip cciilccektir. nıversiteden birer zat Sinanm hayat ~ 
m.i tarafından tevkif cdilmi?tir. grama kadar düştüğünü tesbit etmiş _ Çocuk Bayramı münasehetile Ço· ve eserlcr.i ha~kında söylevle~ ve;:e, 

Parmaktan yüzük çalan Bir aydanberi kurak ciclen havala- tir. cuk Esirgeme Kurumu yoksul talebe- ller, beiedıye 1mar müdürü Ziya 
bir yankesid yaalandt nn ikt üç ıün<Ienberi değ~miş bulun· Belediyeden bunların tıkı ve ani ye ~ers malzemesi :ve elbise tevzi ede- nanın .eserleri hakkında bir ıöylev 1' 

maıı, yag~ıfın ba•lam1 • -olmuı çiftçi- _ı_t 11:> l '--y ·-ı L __ y11..1-- da· :rcoeLtır 
Hıristo isminde bir kasabın tramvay T .,. kontrola tabi tutulması i1rteni1mistir. c~ ır. ıvu yı ua r_.. n ncr .IQi&ll .ır. : . . f 

..a... ~erken .!bir elmas v. üzüğiyle iki nin, köylünün, ~olayailc bütün yurd· 938 . k d R b 1 · . -ha parlak. olmaema .çah,ılac.aktar. !) Nısan günü ılk mekteplerde C - ,n& d l ·U·· •. •• sencsı sonuna a ar o erva .aıs· .. •. L L .L_ı l .l!J_. • 

Yaz lirası "-Alınmıştır. Bunları çalanın aş arın yüzünü ciuaurmuştur. t . t •1 _ le' . b L··ıı ~ nan gunu o .. ra.ır. ı&aUU ewnuı.ut· 
,.- K _ı: T L .. L __ , t emı erazı~r ve e• 1 tıstem 88&.U ıer f Bega .... o-e/'°~ - 1 be s· '- • _ _]_ 

Mihran okluğu .anlaşılmış ve yankesi- ocae&İ, raa.ya v.e utanDlli mm a- f tal>' la k B l ....... ~....... -c;,6.-• aun ta e ye ınanm eserıen~ 
ka•ma umumi ve mevzii surette bere· tas ıyeyc 1 t.utu ca tır. u au~et .e. ,'Al ••d,,,,1 ti l ld Ju etinden bahacdilccelr.tir. O #' 

ci yakalanmıştır. gelculc le.De pıyaada yalruz yenı eıs- ~·u u.e uza ı ı ym . . . _... 
Bir tanık lnrnn tuhaldu keti( yağmurlar düflllÜftÜr. Kazalar- l ba ı_ .. 1 t . ı_ ilan l ı_t Muhtelif müesseselerin İ!t beyanna· meınlcke.tın .Sınanın eserlcrı bul..,.. cm SIJ(U ve erau ~u ı aca~ ır. T • • 

Hasköye bir tavuk hırsızı dadanmış, dan, ziraat müdürlüğüne 'lelcn :rapor· Zehirli az klanılan roelerini doldurup i• .<]aircsine .,önder- her tarafında. ıhtıf~l ya~l~br. 
b\rçok eVIerin bahçelerindeki kümes· larda kuraldık. tehlikesinin :tamam.ile zeıı· ı· l kg _ me müddeti burün 'bitmekte idi. Feluıt lmMtte Siaaa iatifali -" 
lerden tavuk çalmağa başlamı.şbr. Ni- ortadan ka.Urtığı acviııçle bilıdirilmek-

1 
. . ır 1 ~. a~ urs1akrım1n açıblmaki"Ul n tstanbuleaki '111Üene8Clcrden bazıları lzmit (Hususi) - 9 Njgn M"""i...,. 

hayet bu tavuk hırsızı, sabık.ah Cemil, tec:lı"r. B .. huıu_.- ziraat müdürü Tah- erının tesoıtı .ır.ayma am ara ıra ı - h d 1.'.1 s· ihtifal" . . .. ı L~ 
"" •wı. K . . . ·v· hu beyannameleri enüz oıo.urup ınaıı ı ıçın ~u2.e u.r pr 

M':eryem kadının kümesinden tavukla- ıin <lün ıbir muharririmiu demiftir ki: mıştır. urs yereln teabıt edıldıgmden .. d _.] 'ki . a üdd b hazuJanmu:tır 
-..i·l kl kın ik ~· 1 b ·· 1 d ,_ f l ha la L gon ermeaı erın en m et u ayın "T • :J rm ~ ..... a arını sı a 'S\lı'C\JY e ça- _ Çok feyizli y~mur yağ~tır. uıun er e ıton crans artıa ~ naca il(· 1 _ . k d d" _ .:ı·ı . . Büyük Türk mi~nın ha~ 

larkeı yakalanmıştır. Cemilin, böylece t !> rne a ar tem ıt eaı mıştır. . . . J. 
.xld" ek f k tad Bu, kışlık mezruatın inkifalını temine ar. f~ kanunu haziranın 15 inden iti-

1 

yaşatmak .ı.çın konferanslar. verilec _1 bayvan1arı u urm te, 8 at 90n an kaAfı' oldugvu gibı' ~i mezruatın, bagv JıWiye Vekili -l:y lcl l 1· l ha"" boyunfaırmı k~erek satmalcta -olduğu ..,,-. ~ • haren meriyet mevkiine ,girecek.tir. Ba· nutu ar 9<D' enece~ eser en ve J 

~lmıştır. ve bahçelerin, meyvalarm DefVÜnema- Avrupada tedavide bulunan Maliye zı müesseseler tefekkül sistemlerini anlatılacaktır. Ayrıca şehrimizcle 1' 
Bir adama otomobil çarptı sına da k~fidir. Toprak aıdasını almış· Vekili Fuad Ağralı, tamamile iyileş - is kanununun c:lairc.i ,şumulünden çıka- lunan Yeni Cuma camii de ziyaret 1 

Şoför Eminin idaresindeki 106'4 nu- tır. miştir. Cuma gunu şehrimize ae- ~ak şekilde tadil yollarına sapmak a- dilecektir. 
mara1ı otomobtl Şehzadebaşından ge~ lnnitliler aevmç ~e ]erek Anlcaraya aidecektir. temrl-tedirlcr. Bu meyanda bilhassa Gümrülı işleri: 
~en İbrahim isminde birine çarpa- lzmit (Hususi} - Buraytıa ve mül- Şehir TiyatrOBtı artistleri kun<luracılar eayılmaktadır. Fakat iş 
rak ağır surette yaralamış , yaralı has- hak.ata yaimur yağmaktadır. Kuralclık turneye çiktıfar dair~i baş müfettişinin aöy1edijine Gümriikte iki b)'İ• 
\ahaneye kaldııTılmı§tır. tchlikcei bl@amLfbr. Köylü acvinç i- Dün Şehir tiyatrcwıu artiatleri A.na· göre mahiyetleri itibarile mevsim tc- Paket Gümrüjü Müdürü ıR~~ 

Bir nalbur kaybolda ç.indcdir. dolu turnesine _çıkmışlardır. Artistler mevvüçlcri ıösteren kunduracılık ve Çelebi kendi isteği üzerine muayeııl 
Küçül<~ _ otur~n ~2 ya§~n~a Bip (Husuai) - Buraya aylardan evvela Ankaraya gidecekler orada bir mümasil ıSan'.atların bu hususiyetleri ba,Ş memur,\uğuna nakledilmif, yeftP' ... 

.Mlbur ~ ~ı gun evme. gıtm~ıştır. beri yajmur yağmıyordu. Mahsul .aa- müddet kalarak 6 oyun vereceklerdir. göz önünde bulundurularak 7 inci mad Sirkeci Müdürü Neş'et tayin o1unm1'f 
lkı ııen~ iimdj~e kadar evınden hıç ay· rarmaya başlamıştı. Toprak -acrtlc~tiği An:lcaradan :Ac:lanava ecek'leT orada de~ i•tinaden .i.in ir.an ettireceii sa, rt· t 
ıılma~ı, yanı haber vermeden gece- . . .1 . 1 .. · d Jk' J. geç J ·- "Y ---.- ur. 

. d w • • ik. ıçın çı tçı tar asını auremıyor u. ı da 4 veya 3 temsi] verec.eklcrdir Tur- lara tabi tutulması da mümkün olacak- Gümiikl- Yekli.etine tam ~ 
!.erı başka yerde kalına ıgı ıçın ı ge· .. d be . her k )' v 1 _ v • .... 

·· t ·· ~- · it · d" gun en r.ı e et 1 yaımurl4ılr yag • nenin Adanadan sonraki kısımları bi tır oe us us .... evıne g memesı en ışe u- k &kl le hl"k · - · 
yandırmış, ailesi emniyet jkinci şube ~ya baflamış, ur ı tc 1 .c.<tt. za· lahare taayyün edccc'ktir. iş kanununun 2 inci madde.inin C. 
müdürlüğüne müracaatla ar.anmasını ıl. ol~u.', to~ 'kabarmı~tır. Çıftçı se- Belediye kooperatifi ortaldanna fık..(ası mucibince ayni maddenin A. 
rica etmişlerdir. Polis Halisi .aramaya vınç ııçındeıdır. ayana fıkrasındaki vasıflara uyan mahiyette 

baş1amıştır. Tanua ~e Meninde ıkunldık Belediye kooperatifinden lcoopcra- ohnıyan, yanıi biç bir vakit on i•çi ça-
Hıraızlık yapan bir kız yakalandı de-nm ediyor tife mensup memurlara dünden itiba- 1ıştırmağı icap ettiren mahiyette bu-

V:edide isminde bir kız Küçüjt pazar T araus (Huıuıi) - Tarıuı ve Mcr ren maaşları nisbetinde avans verilme- lunmıyan i• yerlerinden lüzum görü· 
u Hat.iıce .imninde biır kadının evinde sine ve havalisine bir aydanbcri yağ- ]enler hakkında avnca bir nizanıname ğe başlanmıştır. # 

hıraız1ık yaparken yakalanmıştır. Vedi rnur yağmamak:tadır. Tam yaz mahsu- çıkarılacak, bunların da kanunun bü-
denin r.,~ • .;., eşyaları Leman isminde 'u"'nu"n e'-ı"m mevıimine rastlayan bu Kültür işleri: h k ı b s~ ı ~ tün veya bir kısım Ü üm erine ta i 
Jııir kadına $attığı ,anlaşılmış, eşyalar y,aitnunuzluk çiftçiyi müteCMİr et· Y..ülaek .ted.-iaat umum müdürü tutulması imkanı mevcut bulunduru-
~üsadere edilmiş, Vedide hakkında "ta miştir. Yağmursuzluktan kış mahsulle fdarimizde lacaktır. 
kibaBirta ~~_:_nılmışt.ır~ k ri de inkişaf edememektedir. Çiftçi en- Yüksek tedrisat umum müdürü Cc- ~========~~==~ 

•wmı namaz ılarken 6ldi dişe jçindcdir. R AD~O j Zeyrekte PJ.ri .zade cam;ınde, son ce M 1kara.da da ... '-·ı.da vat dün Ankar.adan şehrimize g~lmiş-
maat yerinde namaz blmakta olan ı60 a J~IDllt' -:t. . . tir. Cevat öğleden sonra Kız muallim 
yaşında. bic adam birdenbire düpip öl· Malkara {Husuıı) - Çıftçinın mektebine giderek tetkiJclerde bulun-
l&Üftür. Orada bulunenlar vakayı b- dört aöz1e bddcdiii y~urlar o/ai· mufbır. 
ukola haber venni§lerdir. Bolisler ~ mıf, elan zar4ll' görmekten Juırtulmuş- ,J,•nfve ... ile de: 
len 9damın üzerinde yaptı.klan arama tur. Müatecq> naruyeeinm bazı ~öyle· V.J ı a 

4a bir 50 liralık banknot ile bir mik- rlnde wla fareleri aörülıniif, ziraat Bir F.raUI& Profeaörii geliyor 
ar 'bozuk p&Ia. ve Ahmei Aksu firma· memurlujwıun alclıiı :tedbirlerle .he- P,aris HukuJc f akülteei profesör.le-
.mm ait kartlar bu1muşlardır. men imha edilmi~, çiftçi zarardan kur- :dndcıı B. Lamber latanbul Üniveraitc-

Bir TDJaYay lair uırnra çarptı tulmu~tur. ~j Relctörünün davetini kabul etmif· 
Vatman Mehmedin idaresindeki tram Smchrııhlar .. ftlln. k..k - · aa tır. 

vay arabası Eminönünde 1 5 .ntmıa- lıim +z ~yaçi Profesör 26 ve '27 niaan gün 1c!ri !s-
ıralı İeJNilin yüklü ar.~asma çarpmış S nd (u A~ Ha L k . . ' ı ırgı nıuauaı, - valilr ço tanbulda iki konferans verecektir Pro-
.arabacınw yanında otur.an Nu.ameUın ,_ k · 1 ...... _ ..ı: s· b k •. ...ı • 

dü v tt • ·-•---· &ura gıtme~r. ır u&u a~ır felÖrün 23 11isanda ~rimize geleceği yere terek agır sure e )Ar.aülllllıuş, v _:ı.. _..J·-· _:ı __ ··t·· _ı_ la 
1..-.J-t.. ı..-ıd ılıru 1 tın yalılJlur ıouşmcıoıgınw:n tu un naUC1a • anl~lmakta<hr 
-YWaney~ -.ı ır ş, suç u va an -r · 

Aakkmda tahkikau başltnmıştl!'. rı yapalama~~~dır ·. . . Bir bdın Doçeat Amerika ya 
06k.ecilerde Halbu)u tutun iidaulan dikilecek ırinderiliyor 

Dökmecilerde Ar.amıI'~umaralı bir hale gelmiştir~ F~kat hazırlanDUf Fen Fakültesi doçentlerinden ha-
8ökümcü dükkanından dün yangın çık tarla yoktur. ~ vaziyet zürraı müta- yan Nakibe Üniversite 'hesabına Ame-
llll!Ş, yanu~dalti iki dükkana da sirayet zamr ~ktcdır. rikaya ıaönderileccktir. Ooçent orada 
etmiştir. Itfaiyenüı çalışması sayesin- bir buçuk veya iki sene kadar kalarak 
de iki dükkanın saçakları yandıktan yeni bir yardım kendi aaha11nda tetkik.atta bulunacak
sonm söndü.c.ülmüştiir. Yapılan tahki-
katta dükkanı.arın sigortasız olduğu ve birJigıv • te~l,j} tır. 
yanımın Araıın dükkanında yanan ~ 
döküm ocağından Çlkan kıvılcımlardan edı.liyor 

General Tavshendin 
kanSt Ankarada meydana geiciiii ~ılnuştır 

Şt!Jı/r işlf!rl: lstaDhul v.iliyeti hudutları dahilin· Umun,ı.i harpte esir d~ş~n General 

au günkü P~rıam 
-:: Jlilıaa m : Çupeı• 

.isl'.ANBUL 
Ö(le ne;11'iJatı: 
12,30: Plakla Türk musHdai. 12,50: Ha't&

dls, 13,05 Muhtelit Plak neşriyatı . 
&qam uqrjJa&a: 
18,30: Plakla dans musikisi, 19,30: .Man

dolin orkestrası, 20: Nezihe ve artadaşları 
tarafnıdan Türk musfklsl lft halk şarlaları, 
~,JO: Ömer .Rııa taufından an.pça aö7.lıeT, 
20,45: Bimen §en ve ar~arı taratmd&Iı 
Türk musiklsl ve halk p.rltıları: Saat ayan, 
21.'15: Ork.eat.ra, :22,15: AJans ve ~- ha -
berlerl, 22,30: Pl1kla sololar, qper:a ft ope -
ret parçaları. 

Y annki Program 
8 INl9n m : P•şemh 

İSTANBUL 
ötıe n~rb'atı: 
12;30: :P.liikk Türt musikisi, 12,50: ıra -

vadis, 13,05: Muhtelit plak neşriyatı. 
Akpa~: 

18,38: Pli"tla ~na mosittsl, 19,30: Av ha
tıraları: Salt Salahaddin Cihan otlu tara -
fından, ~: Sa& ve arkadaşları tarafından 
~ ımUlildıd ve halk 'f&l"blan, a,SI: ömer 
Rıza tarafından ar&Oça söyle,·, :W,'5: S&fipe 
ve arkadafları tarafından Türk musiklal ve 
!halle ....-kJhln: Baat ayan, ~1 ,15: Orkestra, 
22.U: ,AJanıs 11e ,iKna ballerler.i, 22,31: Plikla 
sololar. ıopera re CflUet ıPUÇalarJ. 

rapor verildi k 

Altı aydır Avrupacla muhtelif yet , .. 
!erde gümrük tetkikatı yapma.kt.a oı;: " 
lstanbul gümrüğü baş müdür mlll' 3' b 
ni Methi ve Galata yolcu salonu ,. •i 
dürü Cevat Jstanbula dönmüflcrdir· 

Bunlar, Alman yada fimal, Fk ~ 
oenup limanlarmda, tayyare poeta J 
nakalat1 merkezlerinde, •imendifer <t' 
deniz kanallarında tetkikat yapmı~~~ 
Ho!anda ve :Po1onyada gümrük tep- " 

li latını gözden geçirmitlerair. 1'. 

Methi ve Cevat Calatada inşa e0• c 
lecelc. yolcu salonunun projeleri ü_',! 
rinde çalıpcak ve A vrupada cöra~ 8 

leri sa1oıılar etrafında a'lakadarlar• f lı 
zahat vereceklerdir. Bundan sonra#, 
je esas şeklini alacak ve tatbik mevit 

ine konacaktır. " 
Avrupadaki tetkikat etrafında . 

rapor hazırlanmıf ve Vekalete vetil' 
miştir. 

DenizyoU.n U.- ıMiidiirü 

Aabraya ciUi 
Denizyolları umum müdürü Sacl~ 

tin dün aktam Ankauıya gi~ 
Umum müdür yeniden sipariş edil~ 
cemiler 'Ve bir mayıstan itibaren ,,.er' 
yet mevkiine konacak dcnizyoll,ıı 
nakliyat tarifesi etrafında tema• y•f 
cakbr. 

Limanın ialAln -projem 

1.stanbul limanının islahı etraf•t. 
f ngilterede Cip şirleti mühcndi ~ 
tarafın<lan hazırlanan avan proje 
kaç aün sonra fstanhula ,aelmif bıd' 
nacaktır. , 

de 4:m ilk okul mevcuttur. Bu okullar· Tavıhen4 m karnı ~hrnnıze 1ıelmil• 
Kadıköy Su Şirketinin aatın da 7 ı,43j ~lehe okumaktadır. Bu ta- Büyikad~a zevcinin .... ~ir ~lun~uğu 

allD~ makaYdeai lebenin yüzde 20 9j yani takriben sıralarda ıkamet ettıgı evı _ııe.zdıkten 

Aynı şirkctia mühendisleri taraf~11,. 
TA K V I M dan Kuruçeşme kömür <le,polazı dl 

,--------------- tında yapılmakta o1an tesisat1andı~ 
........ =--·---

Kadıköy - Üsküdar su firketinin 88_ 15000 ni yoksul ve himayeye muhtaç- sonra Ankaraya ha~ket etmıştn. 
tın alınma mukavelenamesi bugünler- tll'. Halbuki mevcut himtıayc hey'dleri, Toplantılar : 
de :Ankarada imzalanacaktır. Beledi - Çocuk Esirgeme Kurumu Kızı!By gi- U f 17 · • k rt l Jd- - ·· 
ye Sular idaresi müdürü Yusuf Ziya, bi kurumlar bu talebenin •ancak 7000 ru~nın 

17 
.~~cıı ... ~ulu Uf

1
!:_ .. o~um.u 

L • .-1.. 1_ • •• r.anın u.:; ...... Uf yı YUUWIUl ımu-
DU 'iK"ueKenın teYsıı 'haklunda beledi - nine yardım etmektec:lir. Geriye kalan nasebetUe ıı l'fban Pazar günü saat H de 
yece yapılan planı da Ankar.ayA ıötür- 800() yoksul talebe himayeeiz kalmak· Eminönü Halkevı salonunda Urfalı g~er 
mÜftÜr. ~.l 8 .. _L·L_ • .l_ ru d L~I tarafından meruhn 7a.pllacak, Ortayı kar-

w uıaır · U ~:rı ac nuıye e ewı- taranlar tebcil edilecek, ayrıca gece de bir 
Florya agaçlanduılacak mek için bütün hayır cemiyetlerinin eaJ'll e11ence &ıerüp edllecektar. 

floryada Mhilde modern banyo yer- ve himaye hey'ctlerinin birlqtirilerdc ;;;ilk~ Jc;kti;. -----
leri ve beton soyunma ve istirahat ka- (ilk oku] çocukıarına yardım birligi) :Birlik vaiinin himayesi altındadır. 
l»İneleri vücuda getirilirken 'icara kıs - namı altında yeni bir birlik kurulaca- Oiğe.r hayır cemiyetleri ve himaye 
mının da çıplaklıktan kurtarılması kR- ğmı yazmıştık. Bu birliğin 1stanbulda hey'etleri de gene talebeye yardımları
nrla,tm1m1ştı. Bu saha orman haline bir (Genel merkez kurulu) • kazaiarda na devam edecekler fakat ayni ;zaman· 
getirilecektir. iklime müsaid her nevi da birer (birli1' i~re kurulu) olacak da bunlarm himaye edemediği t:ald>e
ağaç dikilecek, tenevvüe de dikkat e- bu mcclalere Halkcvi, Parti himaye yi yeni tqkil edilen birlik himaye ~ 
dilecclctir. hey' etleri, hayır cemiyetlerinden mü· cektir. 

1tUJJ1t sena 
U6a -.... 

'2i} 

.NLsAN te.dciktaı da ıikmaJ edilmiftir. Mühtı", 
aisler, hu sahadaki tetkikatı Lonor 
da'ki merkezine yo1hyacaklardır. 7 

llesrtıl sene 
1'd~7 

Arabi aen1t 
1'81)6 -Kai!uı 
151 

Vapurların ilkbahar tarifeleri . 
Şirketi Hayriye ilk.bahar U!J.rJd!'. 

mayısın birinci pazar ,aiinünden it~ 
ÇARŞAMBA ren tatbika ba,layacakıır. H.r1rlı J 

bitir.ilmi.tir. Yeni tuifcJe Bop:ı 1 ~ 
_.....,. __ j•MuL--•em 1 J.\J:-;Ai.(- cularmıu her urnanldnden d.hlı -~,,J 

::;. ~~u: __ ncu
25

• l C>a: 11. mAnda bir taraf tan diğer t.raie ~ 
SABAH 

iO vv • l3 leri temin olunacaktır. · -· 
6 i1l Akay ilk bahar tarife11i <le haz11l• f 
O~e ll'ıindl Akşsuı l'ıadı mı~hr. -O da ayni ıaünlude ~ 11 'ı1 
..,.1 U. S. U. ,;:;.. ıU. .1>, I ıU hine konacaktır. Bu .. f.,.ka A~•? ~ 

E 6 37 8 l5 l~ l U rjf eeine göre 55 daJt ikad. ı9'1,.i'ı~ 
~z.;.ı,. _ı_2_1_6_ı5_) ...._M__.__ıs __ oo__.._2_o __ ı_l ..... _..,. dan fatanbula eidilip ııelınebt't"cekı'' 



7 Ni~ SON POSTA 

-
Fıstık enstitüsü Nizip yolu! K~n!!.a . 

•• • Kutuphanelerı 
UZerınde açılıyor Birleştiriliyor 

Konya (Hususi) - Konyada mev· 
cud kütüphanelerin birleştirilmesi ka
rarlaştırılmış, hunun için icab eden 
tahsisat ayrılmıştı. Bütün kütüpha -
neler. bugünkü kütüphane sistemine 
uygun olarak yapılacak bir bina dahi
linde toplanmış ve Konya bu suretle 
muazzam bir eser kazanmış olacaktır. 
Bu arada bir kaç tane de umumi kıra· 
at salonu açılacaktır. 

Eilirnede Halkevi 
Faaliyeti • 

Edirne (Hususi) - Edirne Halke-vi 
idare heyeti son zamanlarda sık sık 
toplantı yapmaktadır. Halkevinin ça-

~t Antepte fıstıklar böyle iflenlyor Iı,malarına hlz vermek, Edirne ve çev· 
~tep~p (li~t) - Şamfıstığı yalnız rile ala.kadar o'lunmamış bulunmasıd~r. resinde geniş ölçüde bir faaliyet gös -
SUlüdü e ve Nızipte yetişir, Türk malı- Fıstık Suriye yolile ihraç edilmekted~~· terrnek maksadile yapılan bu toplan
tur. :s·~· Ş~a bir tek ağaç bile yok - Suriyede kurulan ve sermayesinin mu- tılardan umulan ve beklenen semereler 
fıstıg·ı 0dYle. ıken neden bu fıstığa şam- hiın bir kısmını Ermeniler temin etmiş 

enı b k yavaş yavaş kendini göstermeğe baş -
tnilyon l' r ilinmez. Burada yılda bir olan bir şirket fı-stığın işlenmesi ve ı· lamıştır. Bir taraftan evin aza adedi 
Çok ş' ı~alık fıstık ihraç edilir. En rılması işini de Suriyede yaptırmakta-
llıak~:au Arnerikaya ihracat yapıl - dır. Antepte işlenmiş fıstık almamak • çoğalırken, diğer taraftan da kollarm 
tnahsuı ır.l Fıstıklardan iki yılda bir tadırlar. İhracat Suriye yolu ile yapıl- hazırladıkları altı aylık faaliyet prog
Y<ıkın a Innıaktadır. Bunun sebebi de maz da İstanbul yolu ve yahut doğru· ramları üzerinde uzun boylu müzake-
~-kadar _fıstLlc hastalıkla - dan doğruya yapılırsa işçilikte memle- relerde bulunulmakta, ve her kolun 

Hay ----- ket dahilinde kalmış olacaktır. yapacağı işler birer birer tesbit edile-
Van mezarlıkları f8SİSİ08 Hükumet fıstık mahsulüne lazım ge· rek faaliyeti esaslı bir programa uydu-

başla d len ehemmiyeti vermiş, himaye ted • rulmaktadır. 
kınit (H n 1 b.~rler~ almıştır. Ziraat. enstitüsü pro.~e- Tatbike geçilmiş kararların başında 

katınd h ususi) - İzmit ve mülha- sorlerınden Vavsberg ıle nebatat mu - h Ik .. 1 . H Ik .. , d a ay • .. . a ve munevver en a evı 11e a-"ilayet k van mezarlığı tesisi için tehassısı Haydar frstık'larımız uzcrınde ,.. .. .. 
Ve he azalara bir tamim göndermiş tetkikat yapmışlardır. Bu yıl açılacak ha ya.kı.ndan ~lak~l~ndırma, ~oyculük 
bulun llıenk hu işe elverişli bir sahanın fıstık enstitüsü için Nizip yolunda bir şubesının faalıyetını arttırarate muhte
•i iste ara. ölen hayvanların gömülme- saha i.5timl.filc edihniştir. Enstitü ıMşe lif fırsatlardan istifade etmek sureti le 

nınıştir. başlar başlamaz fıstık hastalıkları ile köylere seyahatler tertip etmek, oku· 

Elaz;z hapisanesinde bir 
t'ı, Yaralama vak'ası 
.ı.:.ıaı· \'' IZden biJd' 'Jd'w. .. ındc ırı ıgıne gore cezae-

lid l( ll'ıahlturnlardan Hanltöylü Ha • 
el cud b~ada,Iı Mustafayı evvelce mev· 

,.. d ır rnü ... -L_ t .. .. de li 
ı-lt iği •14ll...,. e yuzun n e ne ge--

~ •tırctt tert bir cisimle 11 yerinden ağır 
• J hasta: ~aralarnıftır. Yaralı Memleket 

kında :~~ kaldırılmıf, Mustafa hak-
~ ıbata. baflanılmıştır. 
') Edirne41 

~dı e llluhtarlar kursu açıhyor 
ed d' rne (li • 1l1ıeae ' ususı) - ı 9 Nisanda E· 

nu ~ Muhtarlar kursu açılacaktır. 
lı koy-~a. Edirne merkez kazasına bağ 
t~r. J\.d rı.n muhtarları iştirak edecek
lırak ., edid 97 Yi bulan muhtarların iş

" e(:e ~. 
ect, cekr gı bu kurs altı gün devam 
6ıhhıy~ ır. Bu müddet zarfında ziraat, 
da.l'tna k ornıı.ın, maarif müdürlerile jan 
lerine ai~andanı tarafından kendi iş
~ ktir. l{ ış1er hakkında bilgiler verile 
arıara. \/{:Sta muvaffak olacak muh
"'er·ı~ek~·aYet tarafından birer vesika 

ır. 

~'lld Sın~ ırgıda orman yangını 
11iin l(;~I~ (Hususi) - Edrenk 1cöyü
Çıkrrı1, ~ mevkiinde orman yangını 
>'anrn1, hektar mikdarında çamlık 
lunaın }'angına sebebiyet veren bu • 
t}-ıı' ... .ı •rnıttır Bu . . d ·ı· . 

"'Qt İ.k' • ay ıçm e vı ayeti-
tur. 1 

orman yangını daha olmuf-

mücadele de başlıyacak ve ağaçlardan ma odasını herkesin istifade edebile -
her yıl mahsul alınması temin edile - ceği bir hale koym~. derslere devam 
cektir. eden musiki heyetine konserler hazır-···---···00· ..................... _ .. _ ............ _ latmak, Fransızca ve İngilizçe derslere 

Karasuda yeniden haşlamak gibi önemli jşler 
Orman yangını vardır. 
İzmit, (Hususi) _ Karasu kazasının Tamir v~ tanzimi işleri bitmek üze-

Kuyumcu köyünde bir orman yangını re olan yenı okuma oc:l~ı yakında açı
çıkmış, alınan tedbirler sayesinde sön- lacak ve nisanın on betıne doğru Halk 
dürülmü.ştür. Yapılan tahkikat netice- evinde musiki ve temsil kolunun işti
sinde Kuyumcu köyünden Fatma ismin rakilc zengin programlı bir konser ve 
de bir kadınla Recep isminde bir er- müsamere verilecektir. 
kek tarla ve arazi sahibi olmak için bir --... ·---·---·-··--
kısım araziyi temizlemek üzere onna- rihniş, haklarında takibata başlanmış-
nı ateşlemişlerdir. İkisi de Ad'Iiyeye ve. tır. 

Gaziantepte temizlik işleri 

Antep'de yeni t.,,izJik itı.i ameleleri 

Gaziantep (Hususi) - Belediye, temizlik işlerine yeni bir önem vermif· 
tİT. Muhtelif semtlere 119 süprüntü sandığı konmuf, bir arazöz getirilmiş, 
araba sayısı çoğaltılmıftır. Tanzifat ameleaine bir örnek keten elbise yap • 
tırılmıf ve bunlar inzibat ve disiplin altına alınmıştır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 

-:seı 
1aşatak ~iye ıle Evkaf an-
ll'l §le.r JUzeı bir karar ver

asan Bey ? 

Şehrimize gelen sey
yahların gözlerine çirkin 
gözükmemesi için .. 

. . . Tarihi asarın etrafın -
daki harap bina ve dükkan 
ları çöp amelelerine yıktı -
racaldlarmış ... 

Hasan Bey - Güzel, fa
kat bütün bir sene İstan
bulun çöplerini kim kaldı
racak! 

Sayfa 5 

Nahiye ve köylerimizde 
kalkınma işleri ilerleyor 

Kestel nahiyesi mü dürü Güzide köyünde 

Bursa (Hususi) - Buranın şelile - yiş çok mükemmeldir. 
!erile, güzel manzaralarile meşhur Köy yolları kaldırımla yapılmıştır. 
cGüzide» köyünde !bir ilk mektep bi· Bizde her köyü, Söğütlü gibi görmek 
nası yapılmıştır. Köyde dört evde rad- büyük bir saadet olur. 
yo vardır. Resimde Kestel nahiye mü- Silleoilu nahiyesi 
dürü İbrahim Demirpençe köyde bir Edirne (Hususi) - Edirneye 37 ki· 
teftiş esnasında görülmektedir. lometre mesafede bulunan Süleoğlu 

Geyvede Çardak köyü köyü yaz kış akan temiz bir derenin 
Geyve (Hususi) - Kazaya üç saat suladığı arazi üzerinde dlduğu için 

mesafede bulunan Çardak köyü Sa • bahçeler ve yeşillikler arasında çok gü. 
karya kenarında 80 haneli ve 500 nü- zel bir manzara arzeder. 
fuslu şirin bir köydür. Süleoğlu umumi müfettişlikçe Trak-

Köyde senede 30 bin kilo pamuk, 1 O yada tesis edilen örnek köyleri meya• 
bin kilo hububat elde edilir. Köyle Sa- nına dahil edilmiştir. 
karya Akhisarı arasındaki yolun köye Köyde ekserisi yeni olmak üzere 
ait kısmı köylü tarafından yaptırıldığı 200 ev vardır. Ve 220 voltlu bir elek
hal'de nahiyeye ait kısım hala yapılma- trik motöründen istifade edilerek elek· 
mıştır. Bu yolun bir an evvel yapılma- trikle tenvir edilmektedir. 
sı köylüyü olduğu kadar nahiye hal- Beş sınıflı, üç muallimli ve \ 20 mev· 
kını da sevindirecektir. cutlu bir ilk okul, bir nahiye müdür -

Filyos nahiyesi lüğü, bir posta ve telgraf binası, bir o-
Filyos (Hususi) - Burası Zongul • kuma odası, bir mahfeli vardır. Bu se

dakla Bartın arasında tarihi eserlerle ne bir de yirmi dönümlük arazi üze -
dolu güzel bir nahiyedir. Suyu, havası rinde bir nümune fidanlığı tesis edil
Hitif ve evleri çok sıhhi ve muntazam- miştir. 
dır. Bütün sahil boyunca tesadüf edi • Köyün içme suyu çok nefistir. 
len sivrisinek burada mevcut değildir. Ve Söğütlü dereden geçerek Erge • 
İçtimai kurumların faaliyeti mucibi neye kar~ın Süleoğlu deresinin mem • 
memnuniyettir. Ezcümle Halkevi bü - baı da köyümüzdedir. Bundan başka 
tün gençliği sinesinde toplamıştır. köyde çok nefis su kaynakları vardır. 

Çamlıdere nahiyesi Bu suların membaı yanında bir de yı -
Kızılcahamam (Hususi) - Kazamı- kanma havuzu yapılmıştır. Akar va -

za bağlı Çamlıdere nahiyesi müdür ziyette ve her zaman temiz bir halde 
Mustafanın gayretile kısa zamanda bulundurulan bu havuzun civarı da 
imar edilmiş bulunmaktadır. Eski ismi mesiredir. 
Şeyhler olan bu nahiyenin 41 köyü Köy Hasköy yolile Edirne ve Kırk
vardır. Nahiye merkezinde 175 tale • lareli şosesine ~ağlıdır. Yazın Edirne 
besi olan bir mektep vardır. Başmual- ve Kırklarelinden köye her gün otobüs 
lim Fuat ve arkadaşları bu irfan yu - seferleri yapılmaktadır. Hasköy • Sille· 
vasında itina ile çalışmakta ve talebe • oğlu yolunun tamire muhtaç kısımları 
nin mektep sevgisini arttırmaktadır geçen sene tamir ettirilmiştir. 
lar. İskilibin iki köyünde yatı paviyonu 

Söğütlü nahiyesi yapılıyor 
Adapazarı (Hususi) - Söğütlü Ada- İskilip (Hususi) - En büyük köy .. 

pazarına bağlı nahiye merkezidir. lerimizden biri olan Karaveran ve Ku-
Köyde güzel bir otel ve gazino, bir zuluk köylerinde birer yatı paviyonu 

de park vardır. Bu parka yakında Ata· vücuda getirilerek civar köy çocukla -
türk büstü konacaktır. nnın da bu köylerin mekteplerinden 
Söğütlünün 1000 nüfusu vardır. 5 istifade edebilmeleri mümkün kılın -

sınıflı ilk mektebinde bütün köy ço - mıştır. Karaveran köyü muhtarı Ab -
cuklan okur, tuhaflyeci, manifatura- dürrahman okula bahçe temin etmek 
cı, bakkal, kasap, kunduracı, terzi gibi için civardaki iki evi istimlak ettir -
esnafları vardır. miştir. Yatılı çocuklar için köy san -

Nahiye müdürü iyi bir zattır. Asa - <lığından 35 karyola ile birer eşya do- , 
.... ·- . ~ labı yaptırmış ve fakir çocukların ki- , 

1 KU-çü-.k-m_E_m_·-.e-k-et_h_a-he-r-~eri ı tap parasına ıo lira yardımda bulun
muştur. 

ıtöyde sinema Kuzuluk köyü muhtarı Osman Yıl -
:Edlrneye batlı Süleoğlu köyüne Trakya u- ınaz da yatı paviyonunun ikmali için . 

mumi müfett~liğlne alt seyyar sinema gön- ciddi mesai sarfetmiştir. 
derllm.lf, miitehaasıa Vehbi t.arıı!ından köy- - • ·- • • • • . • • -

lüye zirai ruımıer. eski ve yeni arıcı.lıla. fi- I G 
8 
z et 

8 
I 
8 

rı· 
danlıklara, fennl tavuk ve tavşan bakımına ~~~~~ 
936 İzmir fuarına, Trakya manzaralarına: :; 
Dahiliye ve Sıhhat Bakanlarının Trakya se-
yahatine, 936 da yapılan Tr.ıkya manevra - ok k 
!arma ait filmler gooterilmlJtir. Köylüler si- ur en 
nemaya büyüt bir alaka göstermişlerdir. 

Gaferiyatta bir çocuk bofuldu 
Karaman <Hususi) - Gatertyat nablye

slnden Zeki oğlu Mehmet adında 8 yaşında 
bir çocuk evlerinin önündeki ufak kuyuya 
düşerek ölmüştür. Müddeiumumilik hldlse
ye el koymuşLur. 

Kaş ka1mak.amh!ı 
Kaş CHusustı - Eski kaymakam Neslbln 

tekror kazarnıra tayin edlleceği haber alın -
mıştır. Neslp kazamızda bir çok bayındırlık 
işleri başarmış k:ıymetll bir şahsiyetti. Ka -
zamızda 1,5 sene kaymakamlık etmiş ve bu 
müddet znr!ında kazanın inkişafında, köy 
yollarının ynpılmıısınd:ı. büyük hizmetleri 
görülmüştür. 

Karamanda art~ziyeh açma faaliyeti 
Karaman (Hususi) - Artezlyen kuyusu 316 

metre derinliğe inmiştir. Su eskisi gibi f14 -
kırmaktadır. Günde bin ton su alınmakta
dır. 

KURUN - Süvarilerimiz dün ak
şam hareket ettiler. 

- ~te at, işte meydan deyince 
onlar gibi ata atlayıp meydana çık· 
mayı bilmeli. 

HABER - Soiya Yahudilerinin 
açlık grevi. 

- Daha ucuz yaşamak yolunu a
ramış olacaklar. 

AÇIKSÖZ - İspanyanın kontrolü 
ne artık başlanıyor. 

- Bade harabfKispanya. 
CUMHURİYET - Demir sanayii 

kuruyoruz diye ecnebi müesseseler 
müşkülat çıkarmaya başladı. 

- İt ürür, kervan yürür. 



6 Sayfa 

Köy röportajları: 

13 Lira ile d ·· nya evine 
giren delikanlı 

Bu 13 lira davul, basma, gıcırlı kundura, bir iki bakır 
masrafı imiş, yeni yuvanın mevcudu 14 olsun 

diye bir lira da biz verdik 
Y•z•ri: Cevdet Y•kup 

Güneş ufukta henüz kızarıyordu. Dik 
ve sert bir meyil üzerinden Körfez 
.koyunun ihtişamına bakıyorduk. 
Yanımızdan uzun bir davar sürüsü 

ağır ağır, geçti. Üstü başı liıne, lime, 
genç bir çoban işkefe ekmeğini dürüm 
yapmış, yiyerek bakınıyor. 
Şu iri köpeğin korkunç gözleri ışıl 

ışıl yanmasa, manzara cidden güzel.. 

* Küçük, basık, toprak bir evin önün-
de durahyoruz. Sakalının çoğu aklaş • 
"'Tlış, kısa ve yayvan boylu bir adam: 

- Hoş gelmişsiniz, diyor. 
- Hoş bulduk. 

. Derken, etraf ımrnı çıplak ayaklı, 
r~nk renk, entartli bir sürü çocuk hal -
kalıyor. 

c- Bu köyün 1 O yıllık muhtarıyım. 
Alimallah devletin her maslahatını be
ceririm.> 
İnanmazsan Kasım Çavuşa soru ver. 
Köyümüzde şükür Allaha .. Ne ek • 

sik ki... Mısır tevatür oldu. Tütün der-
sen demetlendi. Denk bilem yapılıyor. 
Tahsildarın parasını ferah ferah veri -
yoruz. 

Emme gel gelelim pazardaki tücc&
ra borcumuzu ödiyemedik bir türlü ... 

- Ya, mektep, diyoruz. Bu çocuklar 
okumuyor mu? 

Başını bil.'miş adamların edası ile. 
büküyor. Kıt lfıgat dağarcığı içinden 
şunları çıkarıyor: Jırdım. Samsun, Çorum, Tokat, Balıkc-

- Köylü kısmı, haşa huzurdan, böy- sir, Adana köy düğünlerinde sağdıçlık 
le geimiş, böyle gidiyordu. hile ettim. 
Sağ olsun, ata babamıza, bize cefen- Delikanlı 13 lira ile dünya evine gi -

di> deyiverince, efendi dediğin mek - recekmiş. Bu da, davul, basma, gıcırlı 
tepte okur. Biz olamıyacağız. Çocuk - kondura, bir iki bakır masrafı imiş .. 
}arımız bari olsun diyerek karşı diva- 'Üst tarafını eksik olmasınlar, hısım ak· 
nın mektebe gidiyorlar. Fakat mek - raba vermiş. Hatta muhtarın beyaz atı 
tep uzak. Kış günleri pek zor oluyor bu da gelin jçin hazırlanmış bile ... 
işler ... > Genç köylüye 1 lira da biz verdik. * Şu 13 şaametten kurtulsun da liraları 

Esmer, kalın kaşlı bir delikanlı kar- 14 olsun diye .. 
şımızda el bağladı. Ve yerden bir te -
menna yaparak, elimi öpmek istedi. 
Kendimi bizim eski Halkevi reisi yüce 
Rüat sandım: 

- El öpenlerin çok olsun, dedim. 
Meğerse, evleniyormuş bu delikanlı. 

Köy düğünlerini az çok görmüşümdür. 
Erbaanın Çerkes düğünlerine bayı -

Vak' asının esasını 
Satırlar arasında 
Sezeceğiniz bir mesele 
Bay cM. T. C. Aş.> a: 
Mademki kararınızı verdiniz, tat

bik edeceksiniz. l\!eselenin his ve 
mantık bakunından bana verdiği dü
şünceleri bir kenara bırakarak sa -
dece suallerinize cevap vermekle ik-
tifa edeceğim: , 

1 - Kadının mektupları bana sa· 
mimi olduğu hissini verdi. Kendisini 
temiz ruhlu olarak gördüm. Fakat a
ranızdaki beş senelik yaş farkı ki -
min aleyhine, tasrih etmemişsiniz. 
Bir gönül macerasında en mühim bir 
amil olan bu nokta müphem kalın -
ca, kat'i bir hüküm vermekten çe -
kindim. 

2 - Ayrılmak kararını veren ka· 
dını kocasının yanında «sonuna ka
dar> tutabilCC<!k hiç bir kuvvet yok· 
tur. Mahkemeye müracaat edebilir. 
Sebep olarak cgeçimsizlik> gibi 
müphem bır vaziyeti ileriye sürebi
lir, izahat vermekten çekindiği tak
tirde cruhi anlaşmamazlık> ta diye· 
bilir. Hakim talebi muhakkak red -
dedecektir. Fakat 6 ay sonra ikinci 
bir talep dermeyan edilebilir. Bu 
taktirde hakim bir anlaşma müdde
ti tayin edecektir. Bu müddetin hi· 
tamında da ısrar edilecek olursa sı· 
ra muvakkat ayrı yaşama kararına 
varır. Nihayet talak kat'iyet kesbe -

* Yılan gibi kıvrılan dar bir patikadan 
Kazıklı iskelesine iniyoruz. 

Gözlerimde renk renk, boy boy, na· 
siyeleri temiz, içleri, dışları temiz in
sanlarl.!1 hayali var.. Hallerinden ve 
yaşayışlarından memnun insanların ... 

1 3 lira ile yuva kuran, 1 3 döni.imlük 

der. Fakat bu taktirde dahi kadına 
bir yıl evlenmeme cezası verilebilir. 
Meselenin üç sene uzaması ihtima -
lini göze alınız. 

3 - Erkek kaçan karısını zabıta 
kuvveti ile evine getirtebilir. Fakat 
kadmın evinden ayrılması talak ta -
lehini müteakip olursa bu mahzur 
ortadan kalkar. 

4 - Evli kadının _ kendi rızasile 
olsa bile ·· bir yabancı erkeğe kaç -
ması yabancı erkeğe ceza tahmil e -
der. 

5 - Vicdan önünde meselenin bi
ricik kabili müdafaa tarafı kadının 
çocuk sahibi olmayışıdır. Fakat 
«geçinmek niyetinde olmadığı için 
çocuk yapmaktan çekinmiştir» id -
diası bence kabili münakaşadır. 
Biraz derinleştirilince altından ca -
demi ehliyet• in çıkması da müm -
kilndür. ' 

Size küçük bir hatıramı söyliye · 
yim: Bundan tam 7 sene evvel sizin
ki ile tamamen ayni vaziyette ibir ai· 
le ile tanıştım. Garip bir tesadüf be· 
ni kadınla da, erkekle de karşı kar -
şıya getirdi. Sizin önünüzde teFes · 
süm etmekte olan yola ayak bastı -
lar. Adli safha dört yıl sürdü. De -
mek ki 3 senedcnberi evlenmek im· 
kanına maliktirler. Fakat dört yıl 
süren uğraşma sinirlerini o kadar 
bozdu ve yıprattı ki bugün kendile· 
rinde yeni bir yuva kurmak imkanı
nı bulamıyorlar. Münasebeneri ke -
silmek üzeredir. TEYZE 

SON POSTA Nisan~ 

Hadiseler _.,, 
Rarş1&1nda · 

Tramvay kapılar! 
Tramvay kapılarını, tramvaylara so

nuncu olarak binenler kapıyacaklar -
mış. Desenize meclisi bezme en sonra 
gelen ekabir oluyor da, trcımvaya en 
sonra gelen niye kapıcı olmasın! .. 

Gümrük idaresi bir memuru 

* -
aleyhine dava açtı 

Sokakta göreceğiniz elleri kapkara 
:insanları sakın ayakkabı boyacıları 
zannetmeyiniz. Onlar ııramvaya sonun
cu olarak binenlerdir. 

* Tramvaya biner binmez söyliyecek: 
- Epey zahmet çektim amma; niha· 

yet ... 
- Nihayet? 
- Tramvaya sonuncudan bir evvel 

binm&k fırsatını bulabildim. 

* Tramvay kapısmda: 
- Sana söylüyorum, kapıyı aç. Da -

ha da yüzüme bakıyor, açsana ... Va · 
züen değil mi, patlasan da, çatlasan da 
açacaksın. · 

* 

Vazifede ihmal ve terahi gösterile -
rek, gümrük idaresinin zararını mucib 
netice ortaya konulduğu iddiaaile açı
lan bir davanın duruşması, üçüncü ce
zada başlamıştır. 

Davacı, lstanbul ldhalat Cümrüğü
dür. Gümrük Vekili, şöyle diyor: 

- Bir zaman muhasebede nnmzt·d 
memur olarak çalı~an Zahid, bir be -
yanname meselesinde müruru 7.'lmana 
sebcb olmuş ve bu suretle gümrük ida
resini 22D lira :ı;J kuruş zarara sok -
muştur. Eğer vazifesinde ihmal ve tr;· 

rahi göstermeyip de, bu işin docıyasıııı 
tetkik etseydi, bu para gümrük idare
since varidat kaydolunurdu. Halbuki, 
müruru zaman dolayısile buna imkan 
kalmamıştır 1 

Zahid, şimdi burada değilmiş. Taş
demir rada bir yerdeymiş. Kendisinin duruş
kapı», madan vareste tutulması İsteğile, ora

cYar seninle benim ıçın. yar senin- da istinabe yolile verdiği ifadede, id
le benim için».

1

halat gümrüğü muhasebesinde namzet 
* memur olauık çalışırken, azami gay -

Eskiden bir kapıyı açık bırakıp gi - ret gösterdiğini, hatta işlerin çokluğu 

~nç erkek, genç kızın kolunda 
tramvay kapısında duracaklar; bir a -
j"ızdan söyliyecekler: 

cAçılsın demir kapı, açılsı.n 

dene: . . dolayısile bazı evrakı evine götüriip 
- Evınde kapı yok mu senın? 1 • d t tk 'k ttigv ini mevzuu-D 1 ro· TAb• d -· k gece erı ev e e ı e 1 

erHie tı. a ır egışecc : 
1 

k b' bahs islerle başka muhasiblerin de meş 
- ç ramvaya sonuncu o ara ın- · v .. v 

medin mi? diyecekl-er. gul oldugunu, mururu zarrıa.na ugrı -* yan te'kid mektubu meselesınde kerı· 
Apartıman kapıcısının yüzü gi.ile - disinin hiç bir ihmal ve terahisi bulun-

cek: madığını, o sırada bu işin dosyasını, 
- İyi oldu, kapıcılığın ne güç bir iş başka bir yerden gelmiş olan muha -

olduğunu öğreni-Tler. siblerden Mehmet Aliye devretmiş bu· * lunduğunu anlatıyordu. 
Sonuncu binen tramvay kapısını ka- Reis Necib Nadir, gümrük vekiline, 

pamıştı. Biri inecek oldu; açtı. İnecek 
dosyaların bir memurdan diğer bir me görgülü bir insandı. Kapıyı açanın a-
m1.1ra devri muameles'info, etraflıca vucuna bir on kuruşluk sıkıştırdı. . * kayda geçip geçmediğini sordu. Cüm-

Gazetelerde şöyle havadisler göre - rük vekili: 
ceğiz: - Gelen yeni memura «bu evrak 

cTramvay kapılarını, tramvaya son artık sana aiddir-» denilince, teslim 

şahid olarak çağırılmasına lüzum gör• 
dü. Duruşmanın devamını, 28 roaY19 

cuma günü saat l O a bıraktı. 

Abud efendi yangmı işi 
mahkemede 

Marpuççularda Abud E:fendi ha' 
nında Cafer ve Cemil kardeşlere aıt 
atölyeden, geçenlerde yangın çıkflllŞ• 
atölyenin üç odasındaki ahşap kısı11'.· 
lar, çorap ve fanilalar yanmış, ınakr 
neler de kısmen harap olmuştu. ~ıı 
yangının, atölyede çalışan Ayşe~ı~ 
ütü fişini prizde bırakması neticesı~ 
de, kızan ütünün üstünde bulundugıl 
masanın tutuşmasile başladığı an~a· 
şılmıştı. Bunun üzerine de, mal sRhıfY 
leri iki kardeşle atölyede çalışan ~rr~ 
ve Hamide haklarında takibata gırıŞ 
mişti. 

Sultanahmet birinci sulh ceza, dil~ 
bu davaya bakmış, suçun mahiyeti ili' 

.. t' 
barile, davayı asliye cezaya ait go . 
müş, dosyayı müddeiumumlliğe gerı 
göndermiştir. 

Kadım yarahyan berbere 
ceza kesildi 

rl' 
Kadıköyünde Kurbağalı derede ~" 

mil bey sokağında oturan berber MoS' 
tafa oğlu Tevfik, bundan bir müdJe~ 
evvel, Leman jsminde bir kadını so 
kulağı yanından tabanca kurşunile yet 
ralamıştı. Bu suçtan dolayı da ağır c e' 

zada duruşması yapılıyordu. ., 
Berber Tevfik, Lemanı haşhaşa e~' 

lenmeğe davet etmiş, Leman bu teklı' 
fı reddedince, hiddete kapılan berbel' 
silaha davranmış ve ..... 

Vak'anın duruşması, dün ağır er! 

za.da karara bağlandı. Tevfik, bir sene• 
iki ay hapis cezası yedi. 

binenin kapaması usuıü tatbik edile - ve tesellüm işi tamamdır, dedi, devir Bergamada parasız pamuk 
lidenberi şehirdeki mağazalardan biç m\}amelesi tekemmül etmiş, demek -
biri bir tek beyaz eldiven satamamış - tir. Zaten bir memurun infikaki ve di- tohumu dağıtlhyor 
!ardır.• p k }a: 

gv er bir memurun vürudile beraber, Bergama (Hususi} - amu cu 
* - Bu yanındaki adam kim? 

- Uşağım! 

- Ne diye yanında gezdiriyorsun? 
- Tramvaya benden sonra binmesi 

için! İMSET ............................................................... 
topraktan ekmek çıkaran cköylü efen· 
dilerimizin» bu, sade hayatlarına ruh 
ve ışık katmak için dertliyiz. 

Köy kalkınmasının ana hatları köy
lü içinde yaşamakla, köylüyü tanımak
la ve bilhassa köylüyü anlamakila in -
kişaf etse o zaman beklediğimiz cgü -
neş» sanırım ya, daha erken doğacak ... 

İzmit: Cevdet Yakup . ~ ...... --.... 1. . ... _..._.. 

~KJJ,_gi, 
Şapka modeli 

Siyah Crogren kanotye, kenarı i
ki katlıdır.. Menekşelerle süslüdür. 
Seyrek delikli vualet'in üzerine mor 
puanlar işlenmiştir. 

h fll' vaziyet bu şekle girer. Artık, yeni me- ra parasız tohum dağıtılmıştır. To u 
murun zimmeti meşgul sayılır! lar en iyi cinstendir. Yalnız Bergaf1l

9 

Heyet., muhasib Zahidin müdafaa- bölgesi için 23 bin kilo tıohum tevzi e
sına nazaran, muhasib Mehmet Alinin dilmiştir. · 

-=--------...,..=--=-=-r-==-==------=--=-·---~-

~~~~? 
Sizin ise " Son Posta ,, dan hediyenizi ahmz 1 J 

Her resmi 
hediye 

çıkan okuyucuya B liralık 
veya bedelini veriyoruz. 

Son Posta okuyucuları arasında 
bir eğlence tertip etti: 

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

Dikkat ediniz: Bu seçilen sima belki 
sizi, belki bir dostunuzu, belkı uzaktan 
yakından bir tanıdığınızı gösteriyor. 
Mesele basit: 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 fotogr~ 
İstanbulda çekilmiştir. Çehresi yu\'8 t· 
lak dahiline alınmış olan Bayan JJ'l

11r, 
baamıza müracaat ederse hediyesi d:ti' 
hal verilecektir. Bundan evv'l ne.şr~ tD' 
ğimiz fotoğraflarda kendilerını , 
nıyan okuyucularımız rnatbaaJ1l1 tc 
za müracaat ederek hediyelerini aJ!f.D 
tadırlar. 

* . 1' DİK.KAT: Bu sütunda resiml~r~ ;i! 
kan okuyucularımız, hediyele7ını 108 
hafta içinde almalıdırlar. Aksı h8 .. d, 
hakl~rını kaybedeceklerdir. Bu ~Lir'' 
det Istanbul haricindeki okuyucu 9 

mız için on beş gündür. 
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Başvekilin Karabük ~SPOıt~ ... 
ve Ereğli seyahati Bür~an Feleğe 

hır cevap 
--~----- '---·~-~--

• . i 

• 

Ba,vdıil Kuabükte nutkunu söylüyor 

lamet lnönirnü karıılayan köylü ve tehirli bir arada 

Bqvekil künüde t.reili fabrikasından bir ıörünüı 

-...... --------

Bafvekil n İnsili& Sefari Ereğli fabrik.uını ıeziyorlar 

Ereili f abrikasınm mamula~ı tetkik edilirken 

.-----------· .. ------------
Bütün memleketin takdirini ka-
zanan Ankara kır koşusunu yalnız 
eski Federasyon reisi beğenmedi. 
Tevekkeli horoz ölür, gozu 

çöplükte kalır, dememişler 

, Eski Atletıiı.m federasyonu reisi Bür
han Felek bir yazısında artık Atletizm 
işlerini tenkit etıfıemeğe karar verdim 
diyor ama, gene Ankarada yapılan kır 
koşularını tenkit etmekten de kendini 
alamıyor ve bu iş için de uzun boylu 
zahmete katlanıyor. 

Türk spor kurumu atletizm federas 
yonu evvelce mıntakalara gönderdiği 

bir tamimle asgari üç ıkır koşusu yapan 
şehii-ler arasında Ankarada bir kır ko
şusu şampiyonluğu tertip edeceğini bil· 
dirmişti. 

Kışın en iyıi faaliyet gösteren altı şe· 
hir arasında Anka.:rada ıertip edilen bu 
kır koşusu bu topraklarımızda birinci 
defa olarak yapılmış oldu. Senelerden 
beri ihmal edile edile adeta sönük bir 
hale gelen atleıtizm hareketlerini mem 
leketin en uzak köşesine, lafı bile edil
miyen ,yerlere kadar sokmağı belli baş
lı bir gaye edinen Atletizm federasyo
nu kros birinciliği münasebetile gördü 
ve hütün memlekete de anlattı ki ufak 
. bir himmet ve samimi bir işaret bek
li yen bütün mıntakalarda bu hareket· 
leri canlandırmak işten bile değildir. 

İfürhan Felek 
, On binde'il faila seyirci kalabalığı ö
,nünde yapılan ve büyük bir alaka gö
ren Ankaradaki müsabakaları oturdu· 
,ğu ~relen tenkit eden Bürhan Felek 
, on küsur seneden beri Atletizm Fede-
1rasyonu :reisliğinde bulunmuş ve bu 
,müdıdet zarfında bugün tenkit ettiğine 
benzer bir tek kır koşusu tertip etme
,m.i.ştir. 

, Kır koşuları hakkında kulak dol
gunluğu ve bir parça da nazariyattan 
fazla malfunatı oimıyan bu arkadaş At 
leti:mn federasyonu reis1iği zamanında 
yarım yamalak yaptığı birkaç Türkiye 
birincilik müsabakasını İstanbul İz -

' ,mir, Ankara ve Balıkesire inhisar et· 
tirdiğini ne çabuk unutuyor. 

Bir kalemde yinni şehrin atletlerini 
. bir araya ioplamağı o kadar basit gö
ren es'ki federasyon reisinin bu parlak 
fikirTerini on küsur seneden beri niçin 
tatbik etmediğini merak ettik. 

Rıza Maksudu, Recebi, Galibi ve İb
rahimi iyi veya fena günlerinde yaka
lamak suretile mağ'lfıp eden atletleri 
meydana çıkaran Ankaradaki kır koşu
su on binden fazla halkın takdirini ka
zanmış, sayın Başvekil İsmet İnönü al· 
tı bin metre üzerinde ter döken galip
lere madalyalarını vermek suretile on
ları taltif etmiştir. Ama kros kontTiyi 
Bfu.~an Felıek gene beğenmemiş. Olur 
a!.. Tevekkelli horoz ölür, gözü çöplük
te kalır, dememişler! M. Nuri Vural 

Esnaf . işler/: 
Esnaf dispanseri işe başladı 

Esnaf Cemiyetleri Çemberlitaş civa
nnda kiralamış oldukları yeni bina • 

ya dünden İtibaren taşınmağa ba~la
rnışlardır. Bu · binaya mecburen şiın· 
diki yerinde kalacak ceıniyet teşek -

küllerinden başka hep ta~ınacaktır. 
Taşınma işine bugün de devam olu

nacaktır. Ay başından itibaren de es· 

1 
naf dispanseri aynı binada faalıyete 
geçmiş olacaktır. 

Sayfa 7 

Tarihten Sayfalar: 

Bir 3lime kavuşamadığı için 
bir aıem yıkan hükümdar 

"' lf. lf. 
Halife Me'mun esirlerden birinin ilmine hayran olmuş ve ona 
sormuştu: " Bunları kimden öğrendin ? ,, Esir, Bizansta Leon 
adında bir ilimden öğrendiğini söyleyince OLU hemen Bağdada 
davet etmiş, fakat Bizans imparatoru müsaade etmeyince, 

Me'mun ordusunu hazırlatmqh 
--~~~~~~--

y •z•n : Tur•n C•n 

Harunürreşidin oğlu halife ve hü
kümdar Me'mun zamanında Araplar 
Akdenizdeki gemiciliği ilerletmişler· 
di. Bu vasıtayla İtalyanın cenubunda. 
ki Sicilya adasını zaptetmişler; orada 
yerleşmeve başlamışlardı. 

İslc1ınlar buraya Suriyeden pamuk 
ve Trablustan şeker kamışı götürdü • 
ler. D~ budak ve fıstık ağaçları yetiş -
tirdHer. Sifonlu su kemerleri yaptılar. 
Ada her cihetten güzelleşiyordu. 

Bu harpler sırasında tutulan esirler· 
den biri kumandanın dikkatini çekti. 
Bu adam orta yaşlı, zeki ve bilgiçti. G€· 
rek zkaat ve gerek san'ate dair çok gü· 
zel görüşleri vardı. İlme ve san'ate çok 
ehemmiyet veril'diği için kendisine hür .. 
met gösterildi. Ayni zamanda ilim ve 
san'ate büyük bir saygı ve seygi bes · 
Hyen halife Me 'muna da bundan daha 
iyi bir hediye olaınıyacağı düşünüldü. 

Esiri bir gemiye bindirdiler ve Su
riyeye gönderdiler. Oradan da karadan 
ve bir kervapla Bağdada gitti. Halife 
Memunun huzuruna çıkarıldı. 

Memun da alim bir adamdı. Sık sık 
memleketin büyüklerini sarayında top 
lar; uzun münakaşalara dalardı. Bunun 
için Sidlyadan gelen esiri pek iyi kar 
şıladı. Alimlerin sarayda yapacakları 
ilk toplantıya onu da çağırdı. Bu top
lantıda, tarih, kimya, kozmoğrafya, fel
sefe ve sair ilim şubelerinin hepsi üze 
rinde görüşülüyordu. Esir adamın ilim 
derecesi daha açık olarak meydana çık 
tJ. Yunan ve İran felsefesinden başka 
hıristiyanlık ve islamlık hakkında ol· 
gun ve hatta yepyeni fikirleri vardı. 

Halife Memun ona karşı hayranlık 
duydu. Kendisine maaş bağladı. Mem 
leketin alimlerile birlikte ilim uğurun· 
da çalışabilmesi için hiç bir şeyi esir· 
gemedi. İslamların ellerine esir düşen 
bu adam onların en büyüğünün sara. 
yında en büyük adamlara yoldaş olmuş, 

Neden yerli malı 
Kullanmıyoruz? 
Blgada oturan bir okuyucumuz soru -

yor: 
- Dikkkat et.tim, mektep çocuklarımı

zın önlükleri hep Avrupa malı siyah sa -
tenden. Neden ycrıı malı kullanmıyoruz? 

- Orta okulun t.ürkçe dersleri müdü -
rün üzerindeydi. Müdür başka yere tayin 
edillnce ders oğretmens1z kaldı .. Hal -
bukl imtihan zamanı gittıkçc yaklaşmak
tadır. Ö!;retmen\miz acaba ne vakit gele
cek? 

* Gönen doktor istiyor 
Gönende oturan bir okuyucumuz dl 

yor ki: 

rahat ve .zenginliğe kavuşmuştu. 

Memun ona sordurdu : 
- Bunları kimden öğrendin?. Bir ki 

şinin ömrü bu kadar şeyi yeniden öğ· 
renmeye kafi değildir. 

- Bizansta Leon adında bir alim var 
dır. Çok meşhurdur. Onun talebesiy
dim. Hep ondan öğrendim. 

Halife Memun dünyanın en büyük 
alimlerini kendi .saltanat merkezinde 
toplamakla iftihar ederdi. Bunun için, 
hemen Bizanslı 8Iime bir mektup yaz· 
dı. Bunda : 

- Size uzaktan hayranız. İlminiz • 
den biz de istifade etmek isteriz. Bağ· 
dada gelirseniz sizi pek çok zengin ede 
ceğim. Sizin için saray yaptıracağım. 
Mektepler kuracağım. Burada ilim u
ğurunda daha iyi çalışabilecek ve ken· 
dinize layık talebeler bulacaksınız! Ge 
liniz!. 

Diyordu. 
En çok güvendiği adamlardan birine 

bu mektubu verdi. Mümkün olan hızla 
istanbula gitmesini, alim adamı bula
rak \·ermesini, ayni zamanda kend isi· 
nin de onu kandırmaya çalışmasını sôy 
ledi. 

Halifenin adamı bir gün alim Leo
nun kapısını çaldı. İçeri girdi ve mek· 
tubu verdi: 

Bizansta taassup vardı. Müslüman .. 
larla mektuplaşanlar hemen cezalandı
rılıyordu. Hususiyle Bağdat ile Bizans 
daima biribirlerile rekabet halindeydi 
ler. 

Leon mektubu okuduğu zaman se -
vindi. Fakat bir taraftan da sarardı. E· 
ğer imparator bunu haber alırsa ne di
yecekti? Halifenin adamını saYdıktan 
sonra hemen giyindi. Mektubu koynu· 
na koydu ve imparatorun oturduğu bü 
yük saraya gitti. Mektubu imparatora 
gönderdi. 

{Devamı 9 uncu sayfada} 

10 bin nüfu:.u barın<:lıran Gönende bir 
hükıimet doktoru, bir de sıhhat memuru 
vardır. Ve bu iki zatın butiın ihtiyaçları 
karşılamaları imkansızdır, nazari dikkati 
celbedcrlm. 

* Ankuradn Mehmet oğlu Mustafuya 
- Şikfiyetlnlzl bulunduğunuz ~criı. a

mirlerine bildiriniz. 

* Sök.ede Bay Fikri Oğuza: 
-- Birinci mektubunuz eltmlzt> gelmedi. 

İkinci mektubunuzu alınca bir muddct 
daha bekledik. Fakat mektubunuz pos -
tadan çıkmadı. Mevzuu bahscttPlniz 
hangi mesele ise yeniden yazınnnız la -
mmctır. 
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Suriye hariciye nazmnrn sözleri 
(Baştarafı 2 inci sayfada) 

lırlar. Aklını başına almamış, şuurlan

mamış olanlar da Suriye gibi, her ba· 
kımdan bir başka türlü parçalanmış ta
lihsiz millet hayatı yaşarlar. 

tanbuldan ge~rken, samimi-yet edası 

takınarak, dostluktan ve muhabbe.ten 
bahsederlerse e:bet çok tuhaf olur. 

Bununla beraber, biz Suriyeye dar · 
gm değiliz ve onun talihine de acırız. 

Hayat kanunu ·bunu böyle istiyor; 
bizim iç.in yapılacak hiç bir şey yok - , ........................................................................................... . 
tur. Beğendiğiniz kadın ve erkek tipi eri nedir? 

f stanbul Borsası kapanış 

Muhittin Birgen 

- 91.-
Sinirsiz kadın olmaz, az Her cevap yollıyan 

sinirlisini seçmeli 1 okuyucuya hediye 
Sevtliğim kadın ıklasik Türk kadını verilecek, neticede 

ı 
Yetiştiği ailenin sosyal durumu ve 

muhiti yüzde 1 O. 
Tenasüp yüzde 7,5 
Cinsi cazibe yüzde 7,5. 
Tahsil yüzde 1 O. 

* Suriye Harkiye Nazırı Sadullah Ca- fiatlan 6 - 4 - 1937 
biri Beyin İstanbuldan geçerken gaze- 1------=-=--=.....,,,=----t 
tecilere söyledikleri sözlere gelince, p A & ALA R 

tıpimledir. Yani: en güzel cevap 
Tenasübü endama malik, orta boylu, sahibi 50, ikinci 25, 

balık etinde ve renk beyaz ve mat.. 
Gözler bademi ve siyah .. Kirpikfor gür 1 uçuncü 10 lira 
V€ kıvırcık.. Kaşlar yayımsı.. Saçlar ""k"f t l ki 
kumral. Burun çekme.. Dudaklar az mu a a a aca ar 
ctlıce .. Ağzın yanları yukarı doğru ha- .. · 

Görgü yüzde 15. 
Küfüv yüzde 1 O 
Bu esas üzerinde durularak düşün· 

.ce, kabiliyet, muhakeme ve zevk kud
reti derecesinde her birinin a)'fl ayrı 

ölçüsü yapılabilir. 
Beyoğlu Emin camU S. N. T. 

biz bunlarda, bütün teminata rağmen, 
samimilik eseri hiç görmüyoruz. Bu
r.un sebebi de gayet basittfr: 

fifç kıvnk .. Yanaklar gamzeli.. tukn bilgilere sa~ip bu~.unmal.ı. Kıskk anç, 

Tab at .. u l .. ı· az s·ını·r fa at kıskançlıgını gostermıyece ira- r 
ı ı. ysa muvazene ı, · . 

l' (h · · 1, kt ) K deye sahıp bulunmalı. Hediyelerim ·z 

Vatanilerin en koyu gazetesi o1an 
El Kabesdek~ neşriyat, onların bize 
karşı olan fikir ve duygularının gayet 
açık bir delilidir. Türkiye aleyhinde bu 

1 kadar müzevircesine, bu kadar yalanla, 
iftira ile dolu neşriyatı, otuz senelik 

l gazetecillik hayatımda bir defa bile 
görmediım. Makedonya matbuatı, Taş
na:k matbuatı, Çarlık matbuatı gibi bir 
takım matbuatta aleyhimizde yazılmış 
çok şeyler hatırlarım. Fakat, Sur.iye 
matbuatında, bu .arada, bilhassa,· hü· 
kümete en yakın olan El Kabeste oku -

ı • ıç sınırsız o mıyan Y? ur · ana- Sirkeci Ankara caddesi Melek kahvesi ı 
atkar, duygulu ve vefakar. Huseyin Eren 

- 95-

Kadm ve Erk~kte ne gibi vasıt:ar 
yllzde kaç nisbetinde bulunmalı ? 

Dünkü 86 • 90 numaralı cevapla· 
rm hediyeleri dolma kurşun kalem, 
tuvalet malzemesi, resimlik, mürek 
kepli dolma kalem olarak seçilmiş· 
tir. 

1 duğum şeyleri, başkalarında hiç hatır
lamı~orwn. 

1 Sterlln 
Alış 
62J.25 

Sabş 
621.25 

1 Dolar 125,25 125,25 
20 Fransız l"r. 112.0D 116,00 

20 Lire~ 120, 125. 
20 Belçika Fr . 80. 85. 
20 Drahmi 18. 22. 

20 İsviçre Fr. 565. 515. 

20 Leva 20. 23. 
ı Filortn 63. 66, 

20 Çek kuronu 70. 75. 
ı A vusturyn Şl. 21.00 23.00 
ı Mnrk 25. 28. 
1 Zloti 20. 22.SO 
ı Pengü 21, 24. 

20 Lev 12, 00 14.00 
20 Dinar 48. 52. 

Ruble oo. 00, 
ı İsveç kuronu so. 32. 
1 Türk albnı 1044 1045. 
1 Banknot Oa. B- 247, 248. 

Bilgısi: Biraz müziğe ve bir lisana 
\'akıf, lise mezunu.. Hayatta yardımcı
sız kalırsa: kolları bağlı, şaşkın vaziye· 
te düşmiyecek. Ömrünün müreffeh 
günlerinde, hizmet.çiılerine tamamen 
nazım olabilecclt kadar ev kadını bil-
gilerile mücehhez olmalıdır. Ben kadın ve erkekte aranılması ıa-

Bunlardan İstanbul dışın · 
da bulunan okuyucuların hediyele· 
ri posta ile adreslerine derhal gön
derilmiştir. ~tanbulda bulunan o· 
kuyucuların da idarehanemize gc. 

Bir taraftan aleyhimizde bu neşriyatı 
yapan Vatanilere, bir taraftan da İs -

ÇEKLER 
Ankara : A. Ak.kar ,zım gelen evsafı ve tipleri yüzde nis-

(Adresinin neşrini 1stememtşt'1'.> . betiyle şu şekilde tes'bit ettim: 
_ 92 Erkekte : 

ideal kadrn : Sade ve tabii kadm · i:C~~ yü~e ;~ 
Hoşuma giden bir kadında aradığım 

evsaf şunlardır: 

,Aileye bağlılık • 
Güzellik • 
Küfüv 
Kadında: 

25 
s 

10 

Şahsi .ahlik, kocaya sadakat , yuva· 

········-·· .. ····•··································• .. ······ Londra 
lip hediyelerini almaları lazımdır. 1 İSTANBUL Nev-Yort 
Hediyeleri ayrılmı!?tır. Kendilerini parı.s 
bekliyoru7.. Pazardan başka hcrgün 1 Ticaret ve Zahire Borsası 1 MilAno 
mi.iracoat edilebilir. -- Brüksel 

Hediyelerini idarehancm!zden ala J' -======
6
=

141937
==-===--==1 I ~!~e~re 

cak okuyucularımızın yaniarında ==-==co-:===™=='!LAR=- r=======;;I Sotya 
hüviyetlerini isbat edecek bir vesika C 1 N S l 1 Aşağı Yukarı ·, Aınsterdam 
bulundurmalarını rica ederiz. i Prag 

Açılış Kapanı? 
619,00 620.00 

0.79285 0,7920 
17.1825 17.lS7S 
15,0686 15,0S16 
4. 7043 4.6981 

88.2875 88.145 
3,4750 3,47 

64.2075 64. 1935 
1.4475 1.4464 

22.6975 22,6öl2 
4.2342 4.2275 

Sade ve tabii olmalı. Yüzü hafif yu
varlak, saçlar kumral, teni açık pem· 
be, koyu yeşil tahrirli gözler .. Boy ha
fif uzun .. Omuzlar ,geniş .. Bel ince .. Ba 
cak.lar düzgün .. Vücudu ile mütenasip 
toplulukta küçük, balık etinde biır tip .. 
Bu tipteki genç kız orta tahsilli ve iyi 
bir aile terbiyesi görmüş olmalıdır. 

ya bağlılık yüzde 40. .._ _____________ ....; 
Buğday yumuşak 

Buğday sert 
Arpa 

K. P. K. P. 1 Viyana 
6 ıs 6 2s Madrid 11.43~5 11.419S 

Erenköy Suadiye hat boyu No. S2 de 
Cemal Tarhan 

- 93 -
Erkek Doktor veya Mühendis 

olmah 
Benim beğendiğim erkek tipi şudur: 
Boy uzun, renk kumral, kaşlar kara, 

omuzlar geniş, balık etinde. İşini ve yu 
vasını seven ve düşünen erkek. Mesle· 
ği de doktor veya mühendis .. 

Heybeliada : Ş .... 
Cİ.sim ve adreainln nepinj 1stememiftlr) 

- 94 -
Kadın kıskanç olmalı, fakat 
kıskançlığım belli etmemeli 
Işte benim düşündüğüm kadın tipi: 
Orta boylu, kara göz ve kara kaşlı, 

küçük burunlu, ucu az kıvrık küçük a· 
ğız, küçük dudaklı, balık etinde, ne 
şişman, ne de zayıf, daima sıcak kanlı 
ve açık kalpli olmalı. 

En hoı ve taze rneyvaların uıare
lerinden istihaal edilmit tabii bir mey· 
va tuzudur. Emaalaiz bir fen harikası 
olduğundan tamamen taklit edilebil -
meıi mümkün değildir. Hazımsı7.lığı, 

mide yanmaklannı, ekııililderini ve 
muannit inkıbazlan giderir. Ağız ko
kusunu izale eder. Umumi hayatın in-
tizamııızlıklarını en emin surette ıslah 
ve İnsana hayat ve canlılık bah,cder. 

INCILIZ KANZUK Eczant:si 

Beyoğlu - İstanbul 
Tahsıline gelince, ancak okur yazar ' 

olmalı. Bir ev kadınının bileceği bü· '•••••••••••••"' 

1 

1 

......................... 
DOYÇE LEV ANT LİNYE 1 
G. M. B. H. HAMBURG 

Doyçe Levant Lıııve ha nburf'J" A. 
G. Hrunburg, A,: ıs Lev ıııt Lınya 

A. G. Bremen 

Hnmburg, Brem, AnvArs, 1st(\nhul 
ve oan.ısıyah Hrfısınd l nzınıet ve 

avdet muntaznm postnl'ln 
1stanbuld1t heı...,enen vapurlar. 

lise L. :M. Russ vapuru 12 N S<tnl\ 
doğru 

Manıssa vapu u 14 Nisıma doıtru 
D~.os vapu.u 14 N.s uıa doğru 

Burguz, Varna, Köstence 11; n li-
mnnımızdan httreket edecek 

vapur~ ır 

Andros vııpu. u 7 Nis rna d ı~nı 
Mantssn Vhpuru l'i' N.s ınıı doğru 

Yakında Hamburg. Brem, Anvers 
ve Roterdam liınımll\n ıçın 

hareket edecek vapurlar 

1 
Andros Vllpuru 10-11 Nıs 111\ do~ru 
Kairo vıtpuru 14-15 Nısm.a du~ru 

1 1''Hzlıt tafs HU için Gıılııhı'd·ı Ovn-

1 kLlimyan hıtnında Doyçe Levantu 
·ıı~·e vapur ncentfüığıııa ınl\racaat 

Telefon: 44760··"4769 , _______________ , 

6 7,5 6 25 
4SO 435 

Çavdar s 00 s 7,5 
Mısır beyaz .. 35 o o ' 
Mısır sarı 

Berlln 1.9713 1.9693 
4.1760 4.1693 
3.9933 3.99lO 

107.916{1 107.7420 
S4.S718 S4.S160 

Keten tohumu 
Afyon ince 
İç ceviz 

ı Yapağı Anadol 
Tlftlk mal 

4 38 s s 1 

33 O'J 00 
54 00 l 

varşova 

Buda peşte 
Bük re~ 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholın 

2.77 2.7650 
24.74 24.78 
3.1338 3. J 288 

ESHAM l
5s~ ~ 6: ~ I 

128 130 1 
GELEN==------==-==__,~ı·----------~----=== 

Kapaıııı 

ı =B=u=ğ=da=y=====--=~~==205==T=0=11=-= Anadolu flll. 3 60 
peşin 00.00 00.00 

ı Çavdar 45 • A. şnı, 3 80 vadeli 00.00 00.00 
Arpa ' llJS • Bomontl - Nektar 00,0o 0').00 ! Un 19,S • Aslan çimento 14.ın 14,81> 

1 
Mısır Y• • Merkez bankası 92.SO 91 SO 
Kepek 7 ,S • İt Bankası 10,0) -
Fasulye 41 • 8 00 Telefon · -
İç ceviz 1 • lttıhat ve Delir. U.~o -

l=Pe==y-=n=lr=be=y=a=z -===-..=:!.==--1 =-·=-=ı--=-ı j Şark Dettrment 1.lS -
GIDF.N 

\ 

Terkos ıı.o.ı -
1-=::===.:.---:-=m--=r==-"""'-=-=I t S T 1 K R A Z L A 8 -= 

Yapak lv7 Ton 

1 Avıl•• Kapanıİ 
Fasulye 6 • iç fındık 2 • 

1 
Tark borcu ı peşin OJ.00 oo.oo 

..:i===::=...-.ı • • ı ndeU 2\.SS 21.475 
Po~suk ,,._. 149 aılet 

DIŞ mTLAR· 
=ı==~====--== • • ll ndeU 20.7S 20.975 

K. S. 
Buğday : Llverpul 
Buğday : Şlkago 

Buğday ~ Vinlpek 
Arpa : Anvers 
Mısır : Londra 

t 
Keten T. : Londra 
Fındık o. : Hamburc 
Fındık L. : Hambut'! 

7 1~ 
6 65 
6 95 
5 96 
3 99 
8 37 

82 ,9 
82 29 

TAHVİLAT 

Anadolu I pe. 
• ı n.den 
• II pe. 
• II va. 

Anadolu mü. peşin 

AoLlıı 
4J.(I(} 
00.0J 
40.C.O 
0000 
44,31) 

Kapaıııt 

40.00 
00.01) 
4'.>.00 
00.00 
44.3) 

=--~~=============================================================================================~==================~ 
Milli roman No. 33 

Silih başına! 
1 t. L\·han Cahit 

Mektubun son satırlarını okuıken kaybetmişlerdir. 
dudaklarını büken yüzbaşı Fikret va· Genç yüzbaşı iki yıl evvel çiçekleri 
purun Çanakkale sınırlarını selamla · ıolmadan bırakıp gittiği gelin odasının 
rnnk için uzun uzun çaldığı düdük ses· hatırasını ve hararetini kaybetmeden 
lerini işitince ayağa kalktı ve mek - uzaklaştığı ~inin hayalini Sakaryadan 
tubları çantasına yerleştirip kamara • lzmire kadar varlığında nasıl taşıdığı· 
dan çıktı. nı ve onlardan aldığı kuvvetle düşma-

Vapur yarım yolla sahile yakın ge· nı yok etmek için ne heyecanla çarpış· 
çiyordu. tığını düşündü ve gönül dolusu bir va· 

Bütün yolcular güvertede sıra ol - tan aşkı ile ellerini gökyüzüne kaldırdı 
muşlar şehidleri selamlıyorlardı. ve sıra tepelerde yatan yetmiş bin şe-

Genç yüzbaşı memleket için can ve· hid arkadaşının ruhuna dua etti. 
ren silah arkadaşları için vaziyet aldı. * 
Ona öyle geldi ki bu tepelerde toprağa Vapur 1zmire yaklaştıkca endişesi 
karışan yetmiş bin Türk genci bugün artan yüzbaşı Fikret geceyi nöbette 
hürriyetine, istiklaline kavuşan vata · bulunan arkadaşı .ikinci kaptanın ka
nın sinesinde geride bıraktıkları sev • lnarasında ve mektubların başında 
gililerin, dostların vefakarlığından şüp geçirdi. 
he'etmiyerek mes'ud yatıyorlar. · Bu gece onun en heyecanlı gecesi 

Ölmeye gidenler gerideki!erden oldu. 
hekledikleri bu vefakarlıktan mahrum . Yarın sabah doğacak güneş onun 
kaldıkları an diişmanın boğazına atıl· hayatını yeniden kuracak ve yahud te· 
"''ak için aradıklan en büyük heyecanı melinden bozacaktı. 

Mektublar sona yaklaşıyordu. lef on etmediğini görünce otomobille ı Böyle samimi bir arkadaşlıktan du
Nilüferin nihayet mağ'.ub olması geleceğine öyle kuvvetle inanm1ştım yacağımız zevki nerede bulabilirdik. 

ihtimali bu neticeyi belli edecekti. Fa- ki!.. Bu tatlı heyecan içinde beklerken Sana bir hayat arkadaşı olamadım, is· 
kat bum;ı ihtimal var mıydı ~ otomobilin boş geldiğini görmenin ne tediğim halde olamadım. Hiç olmazsa 
Akşam yemeğini hafif bir meze ve tesir yapacağını tahmin edersin. bir derd ortağı ve yahud sade bir fikir 

bir kaç kadeh rakı ile geçiren genç Şoförden utandım. arkadaşı da mı olamazdım. Bunu ol -
yüzbaşı kamarada gene ınektubların Mektubun bu bir kaç s'3tırını oku - sun bana çok görmek için ne sebe~ 
üzerine eğildi. <iuğu zaman gözleri sevinçten parlı - vardı} 

Elinde okunmamış ancak iki mek - yan genç yüzbaşı derin bir nefeı aldı Bugün en masum emellerim kı-
tub kalmıştı. ve dudağının ucttndaki sigarayı yere rılmış bir halde bu satırları yazarken 

Ne varsa bunlarda vardı. düşüren bir genif tebessümle söylen • içim sızlıyor. Hayatımda arzu edip 
Suad Pertev son mektubunda Nilü- di: muvaffak olamadığım şey yoktu. Fa· 

feri adeta cevab vermeğe mecbur edi· - Sen utanmazsın serseri.. senin kat sen en körpe ve en temiz gönül he
yordu. Otomobilini sokakta bekleti - gibi namus düfmanlarında utanmak yecanlarıma bir kaya parçası gibi kar
yor, Nilüfer gelemiyecek olursa tele - olsa evli bir kadına, kendine yüz ver • tı geldin .. ne var, ne oluyor, neden çe
fonla haber vermesini istiyordu. O - miyen bir kadına böyle kepazece mek- kiniyorsun. · 
nunla mutlak biT muhabere kapısı aç- tublar yazmaz. Aferin Nilüfer. Melek Ve anhyamadığım bir nokta var. 
mak için hazırlanan bu fırsatı Nilüfer gibi kızsın. Son mektubumu sana bir ziyaret 
ona verecek miydi? Ve aigarasını tazeliyerek ok.umağa fırsatı ile veren İsmet hanımefendiyi 

Sigaraları birinden ötekini yaka • devam etti: aıkı sıkı isticvab ettim. 

rak dudağından eksik etmiyen yüz • « ... Halbuki o dakikaya kadar ne Mektublarımı sana yalnız kaldığı • 
başı Fikret geri kalan iki mektubtan tatlı hayallere dalmıftım. Telefonla nız bir zamanda benim tarafımdan 
birini daha aldı. mazeret beya.n etmediğini görünce gönderildiğini söyliyerek veriyormuş. 

Açtı. mutlak geleceğine hükmederek Bü - Bunları red etmek elinde iken hiç iti-
Suad Pertev bu mektubuna şöyle yükderede mavi yalıda güzel bir ye - raz etmeden aldığını ve derhal sakla • 

başlıyordu: mek hazırlatmıştım. Orada mor ~al - dığını anlattı. 
Nilüfer.. kımlar altında taze balık yiyecek, bir· Bu saklayış ve bu kabul edişte bana 
<~Müteessirim. T eessürümün sebe - birini anlıyan iki arkadaş gibi konuşa- ümid veren bir ketumiyet olduğu hal-

bini izaha ne lüzum var. Beni ne zalim cak, derdlefCce.ktik. de cevablarını vermekte gösterdiğin ı-
bir istihza ile beklettiğini pek iyi bili- Ne olurdu. Ne çıkardı. Ne mahzur, nada tatmamak mümkün mü? 
yorsun. Tayin ettiğim saate kadar te- ne tehlike vardı> ' •--· • .:.ı .Ar- Y.a:t) 
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/'esfa .~ın Hikiıgelerı: 

MÜTAREKE GONLERİNDE İTTİHAD VE TERAKKİ 
Yazan: Eski Tanin Batmuharrlrl Muhittin Birgen 

Tevfik Rüştü cebinden Mustafa Kemal 
Paşanın bir resmini çıkardı: "Bak 

dedi; ne kuvvetli çehre.,, 

Osman oğlu Davut .. 
Yazan: Peride Celal 

aörüuünüz ki hiç bir zaman, hlç bir bil değildi. Bir taraftan Tcceddüd fır - lcrin hiç birine benzemiyordu. Bun.a 
~rnfclcette böyle bir kelime, yahud kaeı müzakereleri yapılırken bizler için, doktor, haaa; 

una benzer bir şey, bir fırka ismi ol - pekala hissediyorduk ki, ittihat ve ~e- - Bilmenin, kardefim, bu, ne ltü· 
]muş değildir. Buna rağmen, o zaman- Till.i içindeki ikinci ve üçüncü derece- yük ve ne kuvvetli bir inurwhrl 
har, bu kelime, bir kafadan ~kmış ve deki insanlardan, raatgele, o sün .cçi- Diye onun meziyetleriaıi aayıp clök
h erkcs tarafından kabul edilmiştir. Bu, lccek bir sev.le ~ idare heyeti ile, hu mcğe başladıiı uman ben de onu te -

erite.in 'uur duyausunun altında ya- düşmanlara kartı mücadele edip mu· yid ederek mütemadjyeıı bafımı •llı· 
f1Y•n milli bir iradenin kendi kendisi- vaffak olmak kabil değildi. Eier böyle yordum. 
~i ~ar edişinden ve milli bir azmin bir fırka evvelce y~ılmlf, İttihat ve O, onu iyi tanıyarak ıeöylüyorclu. 
lfadcıinden başka bir şey olamazdı. Terakkinin Osmanlı ve muhafazakir Ben de onun iJü dakikalık bir muare-

Milletin yenilqme azmini ifade e - bünyesine k.arfJ Türk ~e zad.ikal bir .Ee.i ve bir r.:uw-ile onu t..wKI ediyor • '.mm.va~ ,..nı-ia ,,_,i &WJ.f, ya- duktan eonra, oturup oiluna cev.ı clea L .,.. ~· ~~ kasında bl!" parçac k kuz d · · 'bi erdi: 
.. DU «,1. ·ecıeddid» 11lrkaaı, daha Go - programla, tarihten çok evvel. · milli dum. (Arkası \IU') .. _ . 

1 
u erıaı gı V • .., hır,_ öl' hi _ 1..1 .L. h l c._ •• • .. __ _ı_ tın" •

1 
kurku olan aıyah maat:olu, Gdeklen cMahdumum Osman oglu Davut E • 

c:cn en r mücae.e 0K1U ve bu vır mu a eı:et zumreaı v.ucwa ae • ~ z--1- bo ı. 1.-.. 1. · ah -ndi 
Y~a hiç hir -y yapamadı. Çünkü, · b l • ...J belk · · di b · k 'P ,: L ,. , 1 1,,.. - y.aDmi!Wlfı ~ ya~ ...-~rını ıaıy ~ ye: d r- m41 u ~DS&yul: . • ı o,. flm ır uv- 1. aru.ı.l .. ,, ,.UIU- kalemie iakaklarına doiru çekmiş, göz- Mektubun ıburaya vusul buldu. Aıu-
on a bu yapıcı kuvvet yoktu. O, yal- "Yet tefkıl edebıliııdi. Bır -.teY .umu~ • (Baıtarafı 7 inci 1Ayfada) leri lbol sürmeli genç bir kadınla bindi. ma dediklerini yapmak, nasip olma • 
n~. İttihta ve Terakkinin son nefesi- mazdı. Bununla. beraber, denıze du • İmpaartor Teomos mektubu dikkat- Uzun boylu, ~niş omuzlu, tam bir at- mıştır. Ne idelim 1d, senin mek.tubUll 
ili ~irken aöğaünden kopmuş bir fer tenin eline ~çcn küçük bir yongaya le okudu. Halife Memunun ilme ne de· let wcudünde ve güzel yüzünde bulut- gelmeden iki gün .:evvel kann Güls\iJ'I 
i~ olarak kaldı. Yalnız başına, tek bile sarıldığı ııihi, biz de henüz batmı- rece düşkün olduğunu biıldiği için bu suz bir sema parçası ıfl:>i aydınlik, ma- mahdumun Tosun ile beraber senin Qıl 
clhnelik bir vasiyetname halinde kal· ya razı olmadıiımız için, 0 aün o Tc· vasıtayla onu kızdırabileceğini düşün- vi gözleri olan bir net-erdi. 'ttstü başı rada pek havalandığını haber aldığııtıı 

dı. ittihat ve Terakkinin, son nefesin· ccddüd fırkaıı müzakcrelerile uğrafı - dü. tem'izdi, ay•kianndaki "Siyah potinleri dan peşine gelmişlerdir. Gayri !karm1-
de göğsünden kopmuş olan bu keli _ yorduk. - Leonu buraya geü.rinlzl yeni boyattığı ve saçlarının taranışın - <>rada işleri halledip çaresine b~tı • 
ine, ağızlarda ancak bir 'kaç gün ya~a- Dedi. dan; ıslak .ıslak parlamasından yeni nız .. :Bana gelince: O Rum karısını da,. 
~ı. F.akat. aradan .küçük bir zaman :geç- Beyhude uğraşmak, beyhude c - Alinı .adamı ayakta karşıladı. Hür - befberden çıktığı belli Jdi. Jıarmağında mıma ,gelin diye, sokmam . .Bunu böy,• 
tıkt b la mek !.. Biz bunu bitiyorduk:. ıGn beş se· met gösterdi : kalınca bir :nişan halkası vardı. lece bilesin. Canın yeni karı isliyoıı. 

en sonra u unutu n .kelimenin r ,, · nelik bir tarih tcknC9i içinde yuguv rul· - Hareketinizden dolayı takdire lA· Kadınla beraber .sıralardan birini boş gayri Gülsümü beğenmiyorsan köyat 
Jerıne, uyanan ve yürüyen koskoca ltir h ,_ muş ve isimleri halk arasında dola,a yıksınız! Şimdiye kadar size hakkınız bularak oturdular. Etr.aftakiler, onun başka kızlar doludur.. Burada anm, 
•re.:et çıktı. ol k · k d l "- l ld Ô dolaşa, birer ku'VV'Ctli şahsiyet ifade9i an mev ii veremediğime üzülüyo· dudaklarında, yüzünün güze:.liğini a - ar .eş erin ııep g?z erimiz yo a~sen 

1 
n .. ce_, Musta. fa Kemal Paşanın eli- _11 l } , _ nım. Fakat haberim yoktu. Nirin ba- deta \bozan vılı ... ık bır" teı..~ssumle ka - beklıyoruz. Gayrı hn- ika! .ılc aımış o an insan arın yerine, bifbjrıc· , J r :~ -n-

~· . uç.uk, tcmız ve berrak bir kaynak , _ na kendinizi tanıtmadınız ? dına sokultlugu· nu ve kadının :ı..oı sü ... - mahdumum Osman ogwlu Davut .. > 
ib riıc münucbetleri muhtelif vesilelere v • 

l
a ı, An.dolunun .c&iıünde açılmış o· - Haşrnetpenah, affediniz! Rahatsız meli gözlerini 'SÜzere1t, onun gen.h: o - Mektuba on beş .gün sonra Davuttan 
an b h veyahud muayyen fikir birliklerine ....,_ u areket, az zamanda büyük bir etmekten çekindim. muzlannın üzerinde yükse1en -biçimli karşılık geldi ve babası bazı kısımları• 

acl k münhasır kalmış insanların rastgele B ndan 00· l wlı ·1-·· •• k h · de de dostla • sonra coş un bir nehir halinde bü- - u y e sana maaş bag yo- başına .iştahlı iştahlı baktığını gülüm - nı :&oyun a vesın rına o .. 
tu'• k l ' bir araya toplanıp i• gönneg .. e l"l\h" - H t ·· ı- ah t · d"l ek kud w · · k"yi"l ··1 ek D d n es iyi si ip süpüren bir tarih kuv- Y ~r Y rum. er ur u r a ın temın e ı ec siyerek seyred.iyordular. O hiç bir şe- ugu ilÇlll o u er gu er avu U 
"6ti vücuda getirdi. Tarihten on do _ malan ve bir tarihi tefelckülün yerine tir. Kendinizi yalnız bu memlekete ve- yin far.kında değildi w hiçte yavaş ol- a1aya aldılar. Davut şunları yazmıştı: 
it• 8ene evvel, bizim, korka korka, müsbet iş görebilmeleri imkansızdı. recek, bize hizmet edeceksiniz! mıyan bir sesle hafif bir Anadolu şi - cPek muhterem ve pek sevgili pe .. 
•nuJc: müpbcm bir kclim~ini eöy)iye· Bu imkansızlığa rağmen, bize baskın - Emredersiniz ! vesi ile konuşmıya 'başlamıştı. Kadına: derim: 
b'] · ld yapan vukuat ka.r~ısında, hi~ olmazsa Halüenin adamı Bağdada döndü ve - Kız ıne üzülüyon be, diyordu. Şu Bu mektubum size gayri sondur. Ild 

1 mış o uğumuz bir davayı, bu k.1sa1 •• k d T G"l - l\.. -~ hareketsiz durmamak için, hu işlerle bunlcın haber verdi askerlik bitsin, bir köye gidip gelQim gune ·a ar osun, u sum, uen koye 
aman içinde, Atatür.k en .aeniş ma - mcşau1dük. Memun kızdı : ml her şey yoluna giriverecek.. yollanıyoruz. Gülsüm buraya geldikte 

llllsı ve en büyük iddialarile, tamamen - Ona giıt, İmparatora nazaran ne 'Kadın kırıtarak önüne bakı,·or o bana pe1t kötü şeyler-etti. O.:Rum mat-
1-lletmi~ bulunuyor. Tarihi, proi - ıfltiyUk Mr ~ibra kadar zengin ve kudretli okluğumu an- yumruğunu öndeki sıranm -arka;m~ mazeli «ben gayri bunu kan edec:erna 
r•.rnların ve kelimelerin dcği), tarih di- f lat. Onun bu işi, ilmi sevtligwinden de- ~iddetle vurarak 'devam efüvnrdu: diye, yanına .:gôtürdüjümde, karıyı iba-
hi'-· ttihat v~ Ter.ak.kinin yeni şekline Y" "~ "%İnin yaphiını pteten bu misale ğil, bana rekabet etmek j~iğinden - Ulan bana Osman oğlu Davut de- cağının arasına alıp zorlukla bağırta1 
h. ({T ececldüd» isminin talulclıiı ,eünün w ta .. ·· ·· · · kadı wd Yranlıkla bakmak, hepimiz için bir yapllğuıı ısöyle. Onun bağladığı :m~ mişler be .. Söz dedim .mı başımı lres - ~r fYUZunu ıyJoe yı , yug a, bü .. 
hor-'tur ı ~rteainde, sabahleyin ben Şiııliden, 0 on mislini, yirmi mislini vereceğim. eeler dörunem gayri, .Yarından tezi yok ilin ~oyalarını çıkardı, sonra da cb\l 

ı::a...ı. • ...ı.. ~hL da Kachköyünden aelerek kırmızı ko- Kaçıp gelsin ! köye bir kağlt ilettim mi her şey yo . ~.t>:.,ge ~ ~t~ldun be budala• diye, 
VVJ.flU• -r~ naja ıitmek üzere iken, Doktor Tev - Fakat Leon ilmi derecesinde korkak !una gi~r, i>abam köyün ağası zati. yuzume tükuruk fırlattı. Bir ka~ tokat 

· Üzerinden, firndi, on dokuz ıcne ifik .Rü,tü ile Köprüde birbirimize rast· bir adamd.L Yahut imparatoruna ve Bizim lrarının babası tavşan gibi kor· S:~cak oldu isem de öyle bir üzerime 
~ bulunan o ;aünlcrj, daima he • aeldik. Bir gün evvelki iflerden ve u- memleketine bağlıydı. Memundan ge- kar ondan, alır kızını -def'olur bir yana.. :hucum etti ki şaşırdım kaldmı. ~izim 
~ .ıiçincJe hatırlarım. ı8afınuz.a çö- 11nımiyetle ,günün siyasi •aiyctindcn len yeni haberi de 'Teofilos'a bildirdi. BiJetçi «bilet> diye, yanlba§ında be- kökona da o sıralarda 'korkudan olacall 
J.eı.ı 1ttihat ve T-enkki <Çatı91nın anbzı ve ııihayct .cekc~e aid tahminlerden İmparator buna alimin maaşını ar- '.lirince birdenbire 'SUStu: V:-e cebinden başın.ı ~lıp ~~tmiş .. ~m.a k~.rı_?ın boya. 
~asında, birbirlerimizi arıyara\, bir - cahs ede ede yürüdük. Bu teceddüt fır- tırmak.la 'karşılık verdi. basma bir para torbası ,ÇJkararak için- Iar gidmce oy'Je yuzu bır kötü r0ldu kt, 
birlcrimize tutunarak kallcınrnıya ~ • .kaaile yapılması mümkün olan şeyler- Memun haber üstüne "haber yo11uyor, den vereceği parayı seçip, mağrur bir b~ de '.bizim.kinin -yan~da ~ ~ 
~ ... UiımıE ııralarcla. içimiz bir taraftan ~en bahsederken ikimiz de bedbin i - ilim adam bu haberleri imparatora u- hareltetle: .-Bir bana, bir <le nıabna · ~1;:~~ h= de~ d~ü. 
'llnıid ve bir tarac...-n ...ı_ "-orku dolu ~:ı,· . .l 'k H' Bah .__ laŞ'tın-y1>r; imparator da onun maaşını zele• diyerek, <biletçi~ urntt1. 'Sonra .w~ a. . u U)l ur~ 't rua 'Oö' 10 Ql • iÇ unutmam, tam çe1U1pıya bir kat daha arttırıyordu. gene &adına rdönerek: yor. Geld\ğındeırberı bır .keı yanıma 
ağlub olmak i9temiycn1erdc ü - aelcliiimiı: •ırada idi; hana decli .ki: Halife son zamanlar& deV'l t i 1 ~ _ _ Amma gene pazar edeceğiz ibu _ :sokulmadı. Karıda donuz ınadı mı vu 

~id c'ksik olmaz; fakat, br~ımıza di- - Biz. bu.süııkü vaziyette, bu fırka ne bakamaz olmuştu. e "§ erı gün, ne pazar uedeceğiz, dedi. Ve keyifle ne~ anlamıyor_~· T_?sun pelc ,?üyü • 
~en düşmanlardan da korkmamak ka ile bir şey yapamayız. Memleketi.Jtuv- T be. b'J h w _ ,avucwıdaki basma 1.orbayı .hoplatarak muş. O anası gıbı degil, kucagımdan, 
.;:;:~====:;;;·;;==;=:::.ıJ" .. ~·1 _ ıt.u-'-'1a.vtn ycnı· hır" har-'--t y:a· .. a~e. s.ın!"~A:.J~yra~ oJdugu~ui)u- 1>ar.alarJru ,şikır.d:ilttl. :hiç inmek istemez.1ki güne kadar bel) 
r s p t , .... uc .& ~ 'J-r ~ yük .ilimi ~u.. ıgetirememesı <>nU '1..-'- be 1· • • .. . } . 

O 1 • a b 
ı__~:ı... _ _,;.ı.. Bir hafta sonra Osman og-ıu Davut _ ı.rc:ıa r e mızı opmıye ge ecegız. 

1·pa i~a: tek ibir "naan tanıyoru111; o çıldır.tıyvıuOA. p k } ~ ·- d M stafa. K . . - ~ tan köyün ~ası ı0lan babası şöyle bir e saygı ı ~erhn, ıimdilik benim 
~--=--=--...... .._..-""""=....;..._ ' a u emal ..Pa~r. .1Bu. ar.zu gitgide mutbış bir bırs ha- mektup aldı: • garı.~ yeJıer, hem kokonadan, :hem 
Yevnı1. Siyasi, Havadis n Halk ••"*"' l 1mı lı. -- - T a'kriben bu lce1imeler1e bu sözleri mı a ş. w w . «Benim pederim pek muhterem Os- de koyde lbaşka bir gızla evlenme'lden 

,_ 

Yerebatan, Çatalçeşme aokak. .2S. söyledikten sonra kolumdan aynlaıak Bu sefer ~o~dan dogruya Impara- man ağaya: ' vaz geçtim. Gülsüm lben ıgörıniyeli ıpek 
t S T A N 

8 
U L tor ~ilos a bır melctup yazdı: . . . iyi olmuş. Yaptığı işi bizim ıçavuşa G!-

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün .lıaklan 

mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 

elini cebine soktu ve oradan Mustafa Al" L b .. ~~unda peK. ıyıyım. 'RatNıtım. ye- .d" d A 
Kemal P4lf8nın bir fotoğrafını çıkar - -d ı~ adeeonbuana ul:ayad gonder. O, rindedir. Yalnız bir sılontnn -varsa ıo .,~k e: c mml a ~H~. kab-:;:1 ':vaY'Jnali 

1 sen en zıy azım ır \'E! onun da . den lrnaktır ır.eder.' ' AU onanın ası yuzunu CIA sana bd 
dı. yeri de Bizans değil, Bağdattır. Eğer . stt bir .ayn ıe "tez~· : ~- gilnde nasıl göster~'iş, daha ne is" 

- Bak, dedi; ne kuvvetli çehre! bu arzumu yapmazsan ordularımla se-~ 3ı! -:; ıkö 1 
1 

_. aaagım, tiyon• -diye, onu alkışlaih. ŞimBi onlJD 
Benimle beraber kendi de baktt Jt- nin üzerine geliyorum. Bu, sana pek _ndY-O b~ı . ~ ıgde ectı;goım.. Ya.l- gönlünü etmek için ~ıdan biraz Yai· 
L~ • h 1 m 1 olacakt nız sız en ır rıoam var ır. da şu . :ıı b .ile 'kına almak . . cı:-
ti~ IWıe Terakkinin Selinik devrin • pa. a ıya a . ır. dur .ki: Ben gayrj .bu.rala:ı:a, .şehir .kız _ ~ma. . . :ı~ı,yorwn. ~ 

1 6 3 4 - deo tanıchjı Mustafa Kemal Pa~ayı lmparato! kısa bır .cevap verdi: larma pek alıştım. Bizim Gülsüm ba - de ıbır 9{t y.emeru lbır yun kuşak ılh.-. 
Sene Ay Ay Ay Dok.tor ıçOk seviyor ve çok yüksek gö- - yermı~o~~· ~:ı .de al!... na ,gelmez. Köye gelince dileğim onun V.aNalıi ıt111SlıamlzM.: 
Kr. Kr. Kr. L. ·rÜyordu. Ben de onu yalnız bir defa Halıfek ar ı d e]n mı t~tamıyordu. çaresine bakmaktır. Sonra dönüp bu-

TtiRJdn 10 3 ._. 1-1~. k" d k'k k .. . • Hemen uman an arını çagırdı ve fU a a. ld - ,_ - 1 b" ' Kıhl-- V 
'YUN.udsTAN 2340 1220 ;;'; ::;. ı ı akıd~ aya uzerınde görmüş. ya~· emri verdi: ra:/ kuud_ugur;ı_per.. guze ır matma·JPilZ :n..CJD3DC1 

"'" ııız ta ım edilmiş, fakat, kuvvetli ze ı en ıme '!\cın etme"k kararında -
l:cNEBi 27~0 iM& M _, .. l . . _ .. -" - Orduları en kısa zamanda M>pla· yıın. Egwer onu almazsam ~e · tie .,_an.· C" ..... l..;J. ...... •#1- v ... 1•• goz erının tesınru ouymuştum. Onun B" , .. . . . ımı n •...- ..., --...~ L!ın 

Aborı h kk d ki fk . yınız. ızans uzerıne gjdİJ!Oruz. hallin !harap <>lacaktır İkimiz de 'bir - '======~=~~~~---' 
e bedeli peşindir. Adrea a ın a . 1 ~un, yalıuz .muharebe Büyük is]am orduları Bağdattan İ- birimiz :sevda! o' R . ıde ba- • -

değiştirmek 25 kuruştur. esnasında. ısmı etrafında miitrmadi - randan, Suriye ve Hicazdan şiımie doi na kane olunca ı~k ~= ~ 1İJl1· ~ ller• te1sil 
- · yen toplanm~kta olan merkezi umumi ru akın ediyor; İmpaartonın ~t djdeıı Gülsümün babası ıle bu · · ·n (a..t.nıı& 3 ıiiacıi sayı.dal 

c.ı ... evral geri oerilmea. !azalarının elınde gördüğüm bir :-apo - lerini istila ediyordu. bir~ li.f ederseniz iyi olur., .oru! '!. ilet ohn.ıyacağımızı münasip t>ulduğu-
''&n'-clan me•'uliyct alınıaaa. 1 runu okumuş olmakt.n ibaretti. Bu Halifenin kendisi de bu ordunun ba- den korkarlar. Tosunu anasına ııbuıık- muz §e1dl ve .:surette kendisine .anla-t· 
Cevap için mektuplara 1 O kurufluk ı rtapor, henim üzeriınGe kuvvetli b!r şında bulunuyordu. mam amma, beşibirlikleri, odadaki ıiki tık. Cam mıJnuş. .Kendi yazılarına 

~ ilavesi Jazımdu. esir yapm"1ı. Memleketin amumi va- Bizans imparatorunun birçok .kale keçeyi alsın. Ses etmem. İşte bunJar «Ulus• refikimizden misaller ıgetirmek 
ziyetini, iktısadi ahvalini, kısa, fakat v~ .şehiTI~~i z~ptolunu!?r; orduları ~~- ~öylece size malfun ola. Ellerinizden suretiyle iıddmsmı isbata kalkışı) oı-. 

Posta kutusu: 741 İstanbul ı çok canlt ciimlelerle hülisa ettikten nılıyor, yuz bınJerce sılah şakırtısı gok oper. duamz! isterim. 'Validemizin de Buna lüzum yoRtur. Onun yazdikları 
l'elgraf: Son Posta 

5 
} b" 

1 
b" _d f h h' kubbenin altında çınlıyordu. elTei!ıOen operim, mahdumum Tosu- :ve yazmakta berdevam .a1d~u yaztlar-

onra ıar ın yanız ır mu a. aa ar ı B" Aı:-- :ı.- 1 -.J • • • L' .. lıı b. · Tele.i.oa: 20203 
1 

) lazı _u::::.· . _ bu ır cı.uu.ıe -vuşu m.uıgJ .ıçın ııuır a- mm da yana'klarmdan öperim, hemşi _ ızım dediğimiz ve demek fated"ği-
.........__"----------·-----1 ~ 0 maaı . m g~ını .göateren r~- lem }'lk11ıyordu. rem Dilbere, Emineve ilh • miz şeyler meydandadır. An lavan an· 
------------~-1Lpor, benım bu tarzda olrnduğum şey- l'unn c.. .Davudun 'babası bu mektubu oku _ [ar, anlamıyana esasen d:.ıvui zi:ırna bi-

• le az.dır. - Selim Raııp 
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151 numaralı şehit 
{Ertuğrul faciasına karışan ask macerası) 

Yazan r A. R. 

Suat, kalbinde Asafın sevgisi ve hayalinde saadet 
ümitlerile lstanbula dönüyordu 

Attık, Ertuğrul ile tefyİ edenler ara· 
•İnda, son selamlar veriliyordu. Bütün 
o çatanalar, istimbotlar, kayıklar, san· 
da1lar aeride kalıyordu. Ertuğrulun 
toplarından savrulan dumanlar, bu sa· 
kin ve rüzgarsız havada dağılamıyor .. 
koyu renkli sis bulutları halinde, Y o· 
kuhama limanı üzerinde sürükleniyor· 
du. 

* Ertuğrul, Japonyayı te,kil eden 
adaların cenubu ,arki kısmını ı;aran 

,(Komanonda) denizine doğru ilerle • 
yordu. Japon sahilleri, ve sahillerin 
lıc.arşısına serpilmiş olan büyük küçük 
adalar, tabiatin en haşmetli manzara· 
ıını gösteriyordu ... Sonbahar olması· 
na rağmen, gene her taraf yeşildi. Ve 
bu yeşillikler arasına da, açıklı, .koyulu, 
en tatlı renkler serpilmişti. 

Deniz, sakindi. Hasır yelkenlerini 
açmış olan balıkçı gemileriı.. sanki ol· 
dukları yerlerde demirlemiş gibi, bu 
c:h,rgun deniz üzerine serpilmişlerdi. 

* - Burada ne yapıyorsun, Suat?. 
- Hi~, dayı .. dümen sularını seyre· 

!.]• 
uıyorum. 

- E .. ar~k lstanbula dönüyoruz .. . 
ln,allah, sağ selamet İstanbula evdet 
edersek, bakalım annene, ne cevap 
yereceksin. 

Gecenin sükuneti içinde tatlı bir 
kahkaha yükselmişti. 

Suat, bu çapkın gülüşte.'1 sonra sesi· 
ni hafifleterek dayısı Mustafa beye cc· 
yap vermişti: 

- Anneme öyle bir hediye götürü· 
yorum ki, dayı .. bana bir şey söylemek 
fÖyle dursun; ağzı kulaklarına vara • 
cak. 

- Nasıl hediye, kız~ 
- Söylemem. 
- Hele, hele .. 
- A .. hiç üstüme vanna, dayı .. val· 

Jahi söylemem. 
- Canım, fÖylece çıtlat. 
- Mümkün değil. 
- Bu hediye yenir mi, yenmez 

miL 
- Eh .. adamına göre ..• Bazılarının 

midesine durur. 
- Canlı mı cansız mı~ .. 
- Bana göre canlı .. başkalarına kar 

fl cansız. 
- Muamma söylüyorsun, kafir kız. 

Zaten senin ağzından söz alınmaz ki ... 
Ne ise, ne halt edersen et... Yalnız 
tunu söyliyeyim ki; senden, hiç şika
yetci değilim, Suad ... Çok şükür, bir 
pot kırıp da beni maskara etmedin ..• 
inşallah, hayırlısı ile lstanbula kadar 

r 
Bir Doktorun 
Günlük Çarşamba 

Notlarından (*) 

Karaciğer ve 
Safra taşları 
Çok etli yemekler, fazla yumurta, hamur 
işi yiyenlerde, çok oturanlarda, spor yap· 
mıyanlarda, vücutlarında gitgide artan 
yağ kütlelerini fıdeta bir yağ hamalı gi
bi taşıyanlarda görülen hastalıklardan 
biridir. Karnın sağ tarafında, kaburga 
kemiklerinin hemen altında mideye doğ
ru intişar eden blr sancı ile hastalık 

kendini hissettirir. Sancı gitgide sağ o
muza yayılır, bulantı, kay başlar. Karın 
gerilir, sert blr hal alır. Tedavi için UAç
lar yapılmazsa saaUerce hastaya ıztırap 
veren bir şekil alır. Safra taşları sarılık 
ta yapar. Bu safra yolunu taşın kapadı -
ğını gosterlr. Bazan bu sancılarla bera -
bcr n~ te gorülur. O zaman işin içine 
mikropların da karışarak iltihap yap -
mak istediği anlaşılır. Safra taşlan per
hiz ile tedavi ile dlyaterml ile ekseriyet
le ameliyatsız iyileşen bir hastalıktır. 
Perhiz ve ilaçlarla beraber kalevi su 
memba memleketleri, sıcak banyolar kü
rü tedavinin esasını teşkil eder. 

(•) Bu notları kesip saklayınız, yaba& 
bir albüme yapıŞtırıp kolleksfyon yapınaı. 
Sıkıntı zamanınızda bu notlar bir doktor 
ıibi imdadınıza yetişebtlir. 

da öyle gideriz. 
Suad, büyük bir sevinç içinde cevab 

verdi: 
- inşallah dayı .. ah, İstanbul top· 

rağına bir kere ayaklarımı bassam .. ye· 
re kapanıp taşlarını öpeceğim. 

- Demek ki, o kadar özledin. 
- Hem özledim .. hem de .....• 
Suad, birdenbire susuvermişti. 
- Ey .. hem de ... 
- Dayı!. Bana boşboğazlık ettire • 

ceksin... H@di, kamarana .. vakıa hava 
güzel amma, rütubet var. 

Mustafa bey, kamarasına dönerken 
düşünüyor: 

- Son günlerde bu kıza birdenbire 
bir ağırlık geldi. Halinde, garib bir de· 
ğişiklik var. Allah, sonunu hayır et -
ıın. 

Diye, söyleniyordu. 
Suada gelince; o da dirseklerini kü

peşteye dayamıf.. başını avuçlarının 
içine almış.. gözleri, yakamozlarla 
parlıyan dümen sularına dalmış; zih
ninden şunları geçiriyordu: 

- Hayat.. tıpkı, leziz bir şaraba ben 
ziyor. insan, onu yudum yudum içtik· 
ce, mest oluyor. İşte; şimdi ben de 
öyle mest ve mahmurum ... Dünya • 
da, hiç bir kadına nasib olJT}ıyan bir 
macera içinde yaşıyorum. Sonra.. se· 
viyorum; ve seviliyorum .•. Şimdi, şu 
ayaklarımın altında derinden gelen bir 
velvele ile dönen uskur beni her an la· 
tan bula yaklaştırıyor. Köpüre köpüre 
uzaklaşan şu dümen suları, her an bir 
kulaç daha ilerlediğimi hatırlatıyor ... 
lstanbul !.. Ah, İstanbul! .. Benim saa
detimin son merhalesi, sen olacak -
sın. Ilık havan .. tatlı seman altında ha· 
na da mea'ud bir yuva hazırlıyacak • 
sın. Bu yuvam, Adanın en tenha kö -
şesinde .. sahilde, yüksek kayaların üa· 
tünde olacak. Orada Asafla haşhaşa, 
denizin çağıltılarını dinliyeceğiz.. ay
larca üzerinde ça.lkalandığımız bu kor
kunç denizlerin kalblerimizde yarattığı 
heyecanları, orada birbirimize tekrar 
edeceğiz .. ve ...••• 

- Ne yapıyorsun, orada oğlum? .. 
Suad, birdenbire sıçramıştı. Çünkü; 

daha başını çevirmeden, bu sesin sahi· 
bini tanımıştı. Hemen dimdik durarak 
tazim vaziyeti almış: 

- Hiç, paşa hazretleri 
Diye mırıldanmıştı. 

Şakacılığı çok seven Osman paşa, 
sesini hafifleterek: 

- Böyle tenha köşelere çekilip de 
hülyalara dalmak, gençler için pek o 
kadar iyi değildir. Hadi bakalım .. git, 
yat. Yarın sabah, talimler başlıyacak. 
Kuvvetli ve çevik bulunmak lazım. 
Anladın mı, delikanlı. 

Dedikten sonra, geri dönerek uzak
laşmıştı. 

* 
Ertuğrul, Japonyayı teşkil eden yüz· 

!erce adanın cenubu şarki kısmını iha· 
ta eden (Komanonda) denizinde iler
liyordu. Havada, hafif bir sıkıntıdan 
başka, dikkati celbeden hiç bir şey yok 

l
tu. 

(Kii) yarımadasının tam cenub nok· 
ı tasını vücuda getiren (Şeyyino Moza· 
\ki) burnu istikametine yol verilmişti. 
Bu suretle artık, büyüklü küçüklü a· 

; daların arasından çıkmış; açık deni -
1 ze girilmişti. 

1 
Geminin sancak tarafında, renga • 

renk Japon sahilleri ;tepeleri gri renk
te lav yığınlarından mürekkeb dağlar 
yükselmekte idi. iskele tarafı ise, ta -
mamen denizle semanın birleştiği mas· 
mavi bir ufuktan ibaretti. 

Y okohamadan hareket edildiği da -
kikadan itibaren, aradan 14 saat geç -
mişti. Barometre, birdenbire düş • 
müş.. biraz evvelki sakin denizde, 
şimdi dalgalar büyümek istidadı gös
termitti. 

(Arkası var) 
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Yazan : Cel~I Ct1nglz 

ilihının karni yarılmış, fakat 
içinden çıkmamıştı 

Tanzer emindi ve inanmı~ı ki, Sa· <( - Samayı tekrar dünyaya kavut· - Bu gece, kaç gUndenberi yüzll 
ma Elam hükümdarına iltica etmi~, turmak için, su mabudu kendine gülmeyen Gudea sevinecek .. ve aaray• 
tekrar onun maiyetine girmişti. Tan- kıydı 1» da şenlikler yapılacak .. 
zeri inandıran hadiseler vardı.. Diye bağrışıyorlardı. - Sen de bol bol şarap içeceksin, 

Sama bir gün T anzere memleketi • Halk arasında Samayı ıevenler pek değil mi~ 
ni çok özlediğinden bahsetmiş. fakat çoktu. - Şüphesiz Samanın bulunmasını 
tutsaklığını hatırlıyarak bir daha bu Sama Akada giderken, onun atının bunun için istiyorum. GÜnler var W 
sözü tekra.rlamaınıştı. bastığı yerlere saçlarını kesip atan genç mideme bir damla şarap inmedi. 

Tanzer, Gudeaya Samanın Elama kızlar sahile toplanmışlardı. (Arkuı var) 

gittiğini, kendisinin su aygırının kar· Bu kızlardan biri, arkadatının kula· ··- - .... _ ...................... _ _ 
nından çıkmasını beklemek gülünç ğına eğildi: İstanbul Aıliye DördüncU Hublı: ~ 
olacağını söylediyse de, Gudea hal - - Sama tekrar dünyaya kavu_şursa, kemeainden: 

kın heyecanına kapılarak Samayı Fı· onun ayaklarına kapanacağım ve ken· Sarandi vekili avukat Mustafa Acil ta • 
rattan gelecek diye beklemekten ken· disinden benimle evlenmesini istiye .. 

le Furun S. da olman Corc ile ölü l.,tro " 

rafından evvelce Bakırköyünde z.,.tialik-
din i alamamıştı. ceğim. 

• • • Genç kızın arkada.şı güldü: 

Fırat mabudu ölüyor mu? - Boşuna seviniyorsun( Sama dün· kansı Vuilici ve ölü Mibal kana Alpui

yaya gelir gelmez, muhafızlar onu sa· 
raya götürecekler .. 

Aradan hayli günler geçmişti. 

- Saraya mı götürecekler) 

yan Harikliya ve Marilua ~ 

mahkememizde açılan 935/545 N ... iadei Bir akşam güneş batarken Fiıat kı· 
yılarında büyük bir su aygırının yat • 
tığını aördüler. 

- Elbette. Gudeanın kızı, SC\mayı muhakeme davumdan dola11 malik ... • 

&eviyormuş. Haberin yok mu) mizden verilen ve davacmm Harildİ7a, M .. 
Gudeaya haber verdiler. 
Sumer yasasına göre Fırattaki ay -

gırları öldürmek yasaktı. Fakat, kendi 
kendine ölenlerin cesedi sahilde bu .. 

Genç kız birdenbire sapsarı kesildi: rika ve V uilisire karıı açDUf olduia dava
- Beyhude kestim 'demek 9açları~ nın reddine ve eaki hükmün HarldiJ'e ve 

mı}I .. 

lunursa, bunun eti parçalanıp hf'yvan
lara dağıtılır ve kemikleri bir meydan· 
da yakılır .. Külleri Firat kıyılarına gÖ· 
mülürdü. 

Gudea bu haberi alınca saray muha
fızlarını Fırat sahillerine gönderdi: 

- Su aygırını öldürmüşler mi; yok· 
sa kendi kendine mi ölmüştür} Bunu 
anlayın 1 

Dedi. 
Muhafızlar sahilde tahkikat yaptı • 

lar .. köylüleri sıkıştırdılar. Herkes: 
- (Fırat mabudu) na kim el uza· 

tabilir} o kendi ecelile ölmüştür. 
Diyordu. Zaten aygıra şöyle bir göz 

atmakla onun kendi ecelile öldüğü an· 
!aşılıyordu. Aygırın hiç bir yerinde 
mızrak veya ok yarası yoktu. 

Muhafızlar gördüklerini ve duyduk· 
larmı krala anlattılar. 

Gudea emir verdi: 
- l)arnını yarsınlar.. Samayı mey· 

dana çıkarsınlar. 
Gudea bunu söylerken, b_ütiin Ur 

halkı Samanın aygır karnında yattığı· 

nı ve karnı deşilince meydana çıkıp 
kurtulacağını umuyordu. 

- Umudunu kesroe.. belki de se· 
ninle evlenirf Çünkü Sama kral kızı 
almaktan korkuyormuş .. 

Genç kız tekrar ümide kapıldı .. 
Geniş bir nefes aldı. : 

Ne olursa olsun.. bekliycceğim 
onu. 

Balıkçılar biçaklarını bilediler .. 

Muhafızlar (Su mabudu) nun etra· 
fını sarmışlardı. 

Etraf ta toplanan halk, saatler geç -
tikçe sabırsızlanıyordu. 
Samanın yolunda vaktile saçlarını 

kesen genç kızlar hep bir ağızdan 
• ellerini göğe kaldırarak • yalvarı}'or· 
lardı:. 

« - Ulu tanrım! Sen, Samayı 
bize baiıtla ! o Akada giderken, fır· 
bnalar dinmi,ti.. kasırgalar ondan 
kaçıyor; bulutlar sıynlıp dağılıyor
du. Sen ona (kuvvet mibudu)nun 
kolunu ve cesaretini vermittin ! O
nu gene yurdumuzda, aramızda 
görmek istiyoruz. sama, hiç birimi
zin değildir.. fakat, hepimizinclr. 
Hepimizin yüreklerinde yatayan 
bu kahramanı ıen aramızdan ayır • 

O gün Fırat kıyılarına toplanan ma!» 
Sumerliler: Su aygırının karnını yarıyorlardı. 

« - Sama kurtuluyor .. » At üstünde duran muhafızlardan 
« - Onu biraz sonra aramızda gö· biri yavaşça arkadaşının kulağına fı • 

receğiz .. >ı sıldadı: 

Marika ve V asiligİye ait kıunmın bmamell 

tadiline ve mebliii malumenin da..ac:lu 

istirdat edilerek kendilerine verilmeaiM 

mütedair bulunan 7 sayı ve 14/12/936 ta-

ribli kararın müddeialeyhlerclea Con:a 

ikametcilıı malum olmanıaaı h...INle ken

disine tebliii kabil olmam·ı ve bu .. ptalııl 

ilimın bir ay müddetle ilanen teWiii tee

sip edilerek bir sureti mahkeme tlİTanha
neaine aaılnut oldujundan keyfiyet t.hlit 

makamına. kaİln olmak üzere cuete ile İ-t 
lin olunur. (837) 

Nöbetçi 
Eczaneler 

, 
Bu rece nöbetçi olan eczaneler pıalar4D': 

İstanbul cihetindeldler: 
Ak.sarayda: (Pertev). Beyazıtta: (CfJ • 
mil). Fenerde: (Vitall) Şehremlnlnde: 
(Nlzım). Karagümrükte: (Fuat). 8a -
matyada: (TeofUos). Şehzadebafında: 

(İ. Halil). Eyüpte: (Hikmet Atlamaz). 
Emlnönünde (Mehmet Klzım). Küçtıt
pazarda: (Hikmet Cemli). Alemdarda: 
(Eşref Neşet). Bakır köyünde: (Merkez). 

Beyofla cihetindekller: 
İstiklaI caddesinde: <Galatasaray) ve 
{Oarlh), Oalatada: (Hidayet). Kurtu -
luşta: (Kurtuluş). Maçkada: (Feyzi). 
Beşlktaşta: <Nail Halld). 
Boğaziçi ve Adalarda: 
Üsküdarda: <Sellmlyel. Sarıyerde: (A • 
saf). Büyiikadada: (Halk). Heybelide: 
(Tanaş). 

l __________ ls_t_a_n_b_u_ı __ v_a_k_ı_fl_a_r __ D_i_r_•_k_to_·r_ı_ü~ğ~ü __ i_li_n __ ı_a_r_• __ ~~--~' 
Cinsi Muhammen kirası Semti meşhuru mahallesi Cadde veya sokıığı No: su 

Bahçekapı'da 4-üııcU Vakıf han asma kııtında 

• Jt .. )) 

• D .. Jt 

"9 )) • Jt 

• :ı> • • 
• • JI :o 

» • ,, birinci katında 

• ,. • • .. • • • 
• • • • ,, " " 

,, 
,, ,, 

" 
zemin katında 

Eynp camikebir 
Çakmakçılur'da 

Yenikapı 

Mercan 

" 
" Çarşıda 

Sultan ahın et 

" 
" 

Bostan iskelesinde 
Valde hanı ikinci 
kemerde 
Klltibkasım 
Eski İbrahimpaşa 

,, 
" Sahaflar'da 

Cankurtaran 

1-8 
12, 14, 31 
4, 6, 33 

3fi 
17 
37, 39, 40 

12, 16 ! 
18, 22, 29 
30, 31, 32 
3.1, 34, 37 
39 
9 

o 

6 
59, 57 
ı 

2 
3 

66, 67 
36 

Penceresiz oda 
Odalar 
Odalar 
Oda 
Oda 
Üç oda 
Odalar 

Odalar 

Oda 
Methal ve helaların arka· 
sındaki mahal 
Mihrişah imareti 

Oda ve altında bodrum 
Dük. 
Nusuhağa hanında kemer 
oda 

,, ,, 
" " ,, 

DOk. 

Ura 
6 

15-ter 
16-şar 

17 
28 
02 
l5-f8r 

16-şar 

17 

3,5 
76 

8 
1,6 

ı 

1,5 
1,5 
ı.ts 

Cami arsasında murrez 
kısmi 

bir 
l 

" 36-1 " " " 1 
,, 34 " ,, " 0,50 

Yukarda yazılı mahaller 938-senesl mayıs 
mıştır. istekliler 15-Nisan 937-Perşembe günü aaat 
gelmeleri. (1868) 

nihayetine kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarıl· 
15-şe kadar İltanbul Vakıflar BaşmüdOrlUğUn<le Akaral kalemine 

• 
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Mer me ile konuştum! Türkiye hava 
Sanayii merkezi 

E kaf bankası a doğ u 
--------------------~-

. Şu acı haberi, dün çıkan Tan gazete
~ınde okudum: 

n cSan'.at alemim'iz, kıymetli bir uzvu
u daha kaybetti. Şehir Tiyatrosunun 

~on «Kral Lir» temsil:nde ağzından 
ta~ gelerek tedavi altına alınan bes-
egar Muhlis Sabahattinin kızı ve dünj•a .. 

lla ~zellik Ju-aHçesi Bayan Keriman 
le'k lisin .. kardeş çocuğu san'atkar Me· 
ha henuz çok genç biır yaşta gözlerini 

Yata Y\lnımuş bulunuyor. 

0 Bay~n 'Melek, Kadıköyünde Süreyya 
hr-etinde uzun müddet çalışmış, Şe
f r 'rıyatro u operet kısmında muvaf
t~k. 0lınuş, ince bir san'atkardı. Kral 
tı ~de'. ağzından kan geldlği halde, sah 
y:ı;kı . vazifesini bırakmıyan artist, 
h ıı tiyatro aleminde d ğil, sinema 
a~~lında da muvaffak1yet göstermiş, 

l3 gı vazifeyi hakkiyle başarmıştı. 
~- ayan Meleğin ölümü, tivatromuz 
k 1~ bir ziyadır. Kederli nilesi;1e ve ar
.... a. aşlanna derin taziyetlerirnizi bildi
•Jtıı!11 

ş- .13.~ haberin verdiği üzüntü içinde dü 
~~nurken, bi.r başka gazetede gözüme 

satırlar ilişmez mi? 
k "~k sahnesinde ınccliğ', güz~Jiği, 
t:bı~'Yeti ve istidadı ile kendisini çok 
ı/~iş olan Meleğin ölüm haberi 
killnızı sızlattı. Fakat hemen öğrendik 
'.~elek ölmemiştir. Yaşıyor!> 

d"lkı. haber arasındaki fark, baş dön -
is~recek kadar geniş. Birisine inanmak 
b e?niY<>runı. Fakat ciddi bir gazetenin 
~ kadar acı bir ha.beri; doğruluğuna 
l'li z~: .~üz kani olmadan verem~yeceği· 
bı~~~unmek te, bu haberi tekzıp eden 
~eye inanabilmemi :zorlaştırıyor. 

t nl Tan gazetesinin, ~aha iki gün 
bı':Vel, muharrir Selami lızeti de Te
~ik işlerine tayin ettiğini hatırlıyo
'r ·'Ve bu sabıkasını da hatırlayınca, 
t an gazetesmin 1 Nisanda uyanan iş· 
y~stnı bir türlü dindiremiyerek, oku
l Ucularına hala lezzetsiz Nisan balık
] arı ikram eylediğini ümit etmeye ça
ışıyoru.m. 

tn F'akat bu ümit, içimdeki şüpheyi ta
taranıen boğamıyor. Ve ben, bir gazete 
t afından öldürülen, diğer bir gazete 

1~rafından da basü badelmevte uğra
lll an san'atklin ziyaret arzusunu yene-

dilrüldüğii'l1ü haber vermedik. Ziyaret (Baştarafı 1 inci sayfada) lamıştrr. Bundaki maksat memlekette--
lerin 'h ... " ün ıibl:I''· den bı're ~ogw alması onu K .d . b• t icarelerin de yirmi senelikleri vakıf pa ki W:ıar barc:ketinin bızlandınlıruısı, bir 

""l-16 ,. ayserı e yenı ır ayyare 1 k k - _J!_ M iyiden iyiye şüphelendirecek ı ra ar idaresinde biri tirilme tc:Wr. a· ta~an yeni yapıların çoğaltılmasına. 
Bu son cümle, bana geniş biz: nefes fabrikası daha kurulacak amafih vakıflar umum müdürlüğün- çalı ılır en, diğer taıaftan da vakıf pa-

aldırıyor. Ve Bayan Meleğin hayatı deki ıslahat bitmiş değildir. Yeni teşki- ralara gelir temin edilmeaid.ir. Haziran· 
hakkındaki endişelerimi gideriyor. K Y•eride motörden ayri 'bütün lat tar!in edilmektedir. Umum Müdür- dan itibaren vakıf paralar idaresi ilk 

Bayan Muhlis Sabahattin, arka ar- tayyare aksamını yapan bir fabrikamız lükte yeni değişiklikler yapılmış, ·va- olarak Ankarada, Edirnede, lzmirde 
kaya gelen, ve içeri girer girmez, ken- mevcut olduğu malumdur. Tayyare- kıflar umum müdür muavinliğinden j. ve Adanada birer ,ubc açacak, buralar-
disine yanık bir sesle: nin madeni aksamını da Türkiycde i· dare meclisi azalığına terfi eden F ah- da da geniş miktarda banka muamelesi 

- Başınız sağ olsun mal etmek için tetkikata başlanmış- rinin yerine muamelat müdürü ismet, yapmaya başlayacakbr. Bu tıubelerden 
- Allah size ömür ''ersin. tır. YaJ>1lan tetkikatta böyle bir tay- muamelat müdürlüğüne Beyoğlu va- alınacak neticelere göre yavaş yavaf 
- Kısmet! f b 'ka k ı !-1d yare a rı sının uru masma ia et- kıflar miidürü Halim Baki, Bcyo::.'lu bütün vilayetlerdeki vakıf te ek.külle-
- Kader! ı h ~· 
D. . f" 1 . . ..1 .. 1 k e i tiyaç olduğu tesbit edilmi ve bu vakıflar müdürlüğüne varidat müdü- ri vakıf paralar :idaresinin şubesi hali· 
ıyen mısa ır erıru gu er yuz e ar· f b "k . · K . . -

şıliyur; ve .kendisini teselliye hazırla· a rı a ıçın ayserı cıvannın en mu· l"Ü Cemal, varidat müdürlüğüne de Ka ne, vakıflar umum müdürlüğü de va· 
nanları teselli ediyor: sait yer olduğu anlaşılmı,tır. dıköy vakıflar müdürü Hilmi tayin e- kıf paralar idaresile rnezcedilerek bu 

- Hiç bir şeyciği yok!.. Burada kurulacak olan fabrikanın dilrnişlerdir. Haziranda da Evkafda ye- şubeler merkez haline kalbedilecektir .. 
Ve kara habere kendilerini iyice i- inşası iki sene kadar sürecek ve bu su- ni tayinler ve terfiler yapılacakhr. Bu tıuretle vakıflar idaresi ayni zaman-

nandırmış olan bazı muhataplarının, retle Kayseri civan hava ııanayii mer- Evkaf tamamen modern bir rnües- da memleketin imarına hizmet eden 
kendi sükiıtu karşısında duydukları acı kezi haline gelecektir. ese vaziyetine getirilmektedir. İşe, ve elindeki parasını banka muamelesi 
şüpheyi gidermeye çalışıyor : fstanbuldi\ iki ay evvel kurulan hu- mesaisi şimdiye kadar lstanbul beledi· yapaTak işleten modern bir müessese 

- Şimdi benim için: «Kızının kede- ıusi ?ir tayyare atölyesinin de Divriğe yesi hudutları dahiline inhisar ettirilen olacaktıT . 
ri kadının Zihnine dokunmuş!> diye· kl d"l · b h na e ı mesı mevzuu a stır. vakıf paralar idaresinin memleketin 
ceksiniz. Ayol yalan diyorum size .. Me- Tarihi ve mimari kıymeti olan bü-
legv e bir ~' nlsa, ben böyle mi konuşu· C b ı ••tt v ı. l l muhtelif merkezlerinde şubeler açma- tün hayrat hjisnü muhafaza edilecek, 

~~ ~ e e 11 arıgı ı1.0n ro ·1 b 1 rum? Onun ölüsünü öpeyim k·i yalan! , sı suretı e aş anacaktır. Vakıf paralar memleketin ziynetini te~kil eden bu e-
Az sonra, Bayan M~leğin yanına Edecek heyetimize idaresi daha şimdiden lstanbuldaki me- serlerin harabiyetten kurtarılması ve 

girme"n:, bütün şüphelerimi gideriyor. Zafer torpidosu saisini genişletmiş, hali inşada olan bi- korunması için titiz bir alaka 2österi· 
Sevimli merhume (!) nin gözleri, arı- nalar için de ikrazatta bulunmaya baş- lecektir. 
zalaraan kurtulmuş bir sıhhatin neşe- Tahsis edildi ···~-------
sile parhy-Of İspanya işlerine ademi miid::ıhale ko· Romanya ile Hindistanda 

Merhumenin kendi ölümünden habe mitesi kararile Cebelüttarık boğazını 
rı bile yok. ~ülüyor, ve hakkındaki ha karadan ve denizden kontrol edecek o- 1'icare timiz / syan 
berin uyandırdığı bütün üzüntüleri u- lan hey'etimize Zafer torpidosunun 
nutturabilecek kadar zengin .bir haya- tahsisi mu\•afık görülmüştür. Zafer tor
tiyetle konuşuyor! pidosu hey'etle beraber Cebelüttanğa 

Ankara, 6 (Hususi) - Romanya ile 
ticaret işlerimizi tanzim edecek bey'et 
Bükreşe hareket etmiştir. Hey'eHn ba
şında İktısat Vekaleti baş müşaviri Sa
mi vardır. 

Lo.ndra, 6 (A.A.) - Hindistanın şl" 
mali gar:bi hududunda isyan hareket~ 
leri evvelki .gibi devam eylemekte bu" 
lunduğundan İngiliz makamları aşağı
daki beyannameyi neşretmiştir: 

Oradan, yüreğinin ağır yükünü bo - gidece'ktir. Orada vazife alan hey'eti
şaltmış bir jnsan hafifliğiyle uzaklaş- mizin mesaisi bitinceye kadar Zafer 
tıktan sonra, Tan cePidesindeki mabut torpidosu da beynelmilel mıntaka 11-
haberin mucix:line telefon diyorum, ve: manlarından birinde demirii buluna-

- Bayım! diyorum. Ben, Bayan Me- caktır. Torpidonun hareket günü he- Türk Tarih Kurumunun 
leğin akrabalarındanım. Adada oldu • nüz tesbit edilmemiştir. Kontrol lM!y'e
ğum için, derhal İstanbula inemiyo~ timizin başkanı ve ademi müdahale ko
rum. Siz ibir haber vermişsiniz. Bir baş mitesinde Türk delegesi Albay Saffi
ka garete de bu haberi tekzip etmiş. yettin Londraya hareket etmiş bulun-

Kaisher, Shektu, Alged ve Arsslo 
mınlakalannda bulunan bütün şahıs " 
lara 6 Nisandan itibaren tayyare ile 
hücum edilecektir ve bu hücumlara, 
gece gündüz mütemadiyen devam olu· 
nacaktır. 

Hanginize inanalım ? makta.dır. 
Meslekdaşım, sesini titreten bir mah 

cubiyetle cevap veriyor: 
- Efendim, çok şükür, verdiğimiz 

haber yalanmış! 
- Nereden çıkmış bu şayia? 
- Biz de onu tahkikTe meşgulüz! 
Görüyursunuz ya? Muhterem mes

lekdaş, evvela havadisi verip, sonra 
tahkikatına girişiyor! Ve bir fazla ha
ber vermek, yani mes1ekdaşlarını atlat· 
mak için, .icabında genç bir san'atkarın 
hayatına kıymaktan bile kaçınmıyor. 
Alameriken gazetecilik dedikleri mari
fet bu mudur dersiniz? 

Nacı Sadullah 

Logaritma 
Sözü 

(Baştnrn!ı 1 inci sayfada) 

sust hesap usulü ilk olarak Harzemli 
Musa oğlu Mehmet ndında bir Türk 
alimi tarafından dokuzuncu asırda or 
taya konmuştur. Mehmet, o asırda, 
matematiğin mucitlerind~n sayılan 

üç kardeşten biridir. Meğmun zama
nında nısfınnehar kavsini Sincar ve 
Kfıfe sahralarında ölçen bunlardır. 

eserleri 
Ankara 6 (Hususi) - Maarif Ve

kaleti, Türk Tarih Kurumu tarafından 
hazırlanmış olan dört ciltlik tarih seri
sine bir broşür ilave.ini faydalı gör Fransız sosyal partisi reisi 
müştür. Taiih serisinin dördüncü cil- mahkemeye verildi 
Cli Türk istiklal savaşından, Cumhuri- Paris 6 (A.A.) _ istintak hakimi 
yet idaresinin her sahadaki devrim ve Bcteille, de la Rocque'un Fransız sos· 
ilerleyif hareketlerinden bahsetmekte I ..: · · · t h kk d ı ya parllsmm 1craa ı a ın a açı an 
ise de, kitap 1934 başında basıldığın· tahkikatı bitirmiş ve merkez parti rci-
dan; son yıllarda başarılan büyiik iş· si de la Rocque ile partinin parlnmen-
leri ihtiva etmemektedir. Vekalet bu .. lba d'v bl . . ... to grupu reısı rnegaray ve ıger T 
bakımdan ı::ılddekı noksanları telafi 1 ... _ 'd · · · f h b" · t" t k . . v. . . ·~ ı arccısını me su ır cemıye ı e • 
maksadıle neşrettıreceiı broşürü ha- t · t k h Ik t ·· d 

v rar csıs e mc ve a ı ecemmue a· 
zırlamaga başlamıştır. k ·· ·· l · d hk 

Ludendorff Katolikliğe karşı 
cepha aldı 

vet etme curum erın en ceza ma e-
mcsine vermi tir. 

1Yorum. Apartımanın kapısını Ba
Yan Meleğin annesi açıyor. Biçare ka· 
*11ın yüzündeki perişanlığa bakınca, 
t'l! a.n gazetesinin acı haberine inanmak 
tf ecburiyetinde kalacağımı sanıyorum. 
k.ı Uhatabını o şaşkınlık arasında beni, 
l'rı~ırı ahbaplarından birisine benzet
h .ş olacak ki, ziyaretimin sebebini, 
;ttl ismimi bile sormaya lüzum gör-

~en wcı ve~yo.r, v~: Piyer Benova 
,

7 
l3uy:ı;ırun. dıyor ... 

Mehmet, memleketine nisbetle - ol
harezımi • yahut arapçada kullanıldı
ğı gibi - clharezmi - denmekle ma
ruftur. Türkçe · ol - u Arap lehçesiy
le - el - ve latincede ve l.atinceden tü
reme dillerde - al, el, il - olarak görü
yoruz. Bu yüksek Türk Aliminin ese
ri ancak on ikinci asırda garpte Iatin
ceye tercüme edilmi~'tir. Bu tercüme
nin tek nüshası Kemlbriçtedir. O asır
larda esere türlü isimler verilmiştir. 
Algorismus, alchoarismus, alkaures
mus, algoritmus, ve alg<>riıhme, loga· 
ritme. Bu son keHmelerde görülen 
- 1h - bilindiği gibi - t - değıl - z - veya 

Berlin 6 (A.A.) - General Lu
dendorff, bir Alman mecmuasında yaz 
dığı makalede, topyekun harp namına 
Katolikliğe karşı şiddetli bir cephe al· 
maktadır. 

Japonyada 45 bin tonluk 
bir zırhh yaptırıyor 

6 
ve bana salonun yolunu gösteriı-ken . Şehrimizden geçti 

<>tuyor : F Meşhur ransız muharriri Piyer 
~ Meleğin yanına gitmek mi istiyor- Benova şehrimiıc gelmif, kısa bir 

s~z?b . . d 
1 

b 1 müddet kaldıktan ııonra Suriyeye ha-
" enım yerım e o sanız, u sua e k . . F .. 
... ~vap . . . ? re et etmıştır. ransız muharrırı ken-

verırsınız . . .. .. 
- Evct1 diyeceğim. Fakat ya Tan ce- dısıle goruşcn arkadaşımıza, karısilc 

rtdesuun mahut haberi doğruysa? beraber bal ayı ıeyahatine çıktığım 
tı:ı - liayır! diyeceğim. Fnkat ya diğer söyledikten sonra demiştir ki: 
~'.l' 1ektlnşın müjdesi doğruysa, ve - lstanbulu ço'k değişmif buldum. 
tı/n11 ceridesinin öldürdüğü merhume Her tarafta terakki eserleri göze çarp· 

gsa, k d Y · b. l3 · ma ta ır. enı ır roman yazmak içid 
] 1., ~eıt, kapının tam zamanında ça- tetkikler yapıyorum. Memleketinizi 
.. 

1llıası b · ·· · b" ~k .! e~ı, anunasıp ır cevap ara- tekrar ziyaret edeceğim. Bilhassa Türk 
~ .ltulfetınden kurtarıyor. edebiyatı ve ı"çt" .. h t f d 
•'-aPı 1 · . . 1 unaı aya ı etra ın a 

l:l Y<tn ""ır aclçı !~ror. Jç~rı. g:rl~n .b~yl~nk a, tetkikat yapacağım 
>lltt .ı•.ı. egın annesı sınır ı sınır ı ·o- · 

şuY'orlar, ve ben dinliyorum: Bahçıvanlann yeni id re heyeti 

t'tı;; Muhlis Sabahattinin de haberi var B hçıvanlar cemiyeti idare heyeti-

l' - Bilmiyorum. Şu anda Çanakkale
~=~arrnak üzeredir. Her gün ilk ·işi, ga 
el leri, okumaktır. Kızının ölümünü 
e 0kuyacaktır tabii! 

nin yarı~ı yenilenmiştir. Çekilenlerin 
yerine Rıza, Fethi ve Said seçilmiş -
]erdir. 

Baltık devletlerin konferası 
- Ya adamcağıza bir hal olursa? K 6 - l3en de onu düşünüp duruyorum . aun ' (AA.) - Baltık devletle-

~a. Darüş~e!akada bir akrabamız var· ı rı konferansı 29 Nisandan l Mayısa k 
\l.lr. S ı.._h . . dar burada toplanacaktır l· aY<t leyın azetede bu haberı o- · 
•Ur 0Itumaz deliye dönmüş! 

~1~Ya ben? Duyar duymaz kaskatı 
be ış kalım un. Tevekk li ckara ha
~ \'-Obuk duyulur!> dememişler. 

l'ıU: haber de ağızdan nğıza öyle ya· 
~erlliş ki, ömründe gazete okumayan 

a. Tevf ık bile duymus! \ta:; Evet ... Az evvel bu adaydı. Za
ti <l 

1 
zaten yufka bilnyelidir. Bu ha be· 

t'tıışıe tlınca, kötü boyalı saç gföi sarar· 
ten h' lle göreyim.• diye t\ttturdu. Za 
dan er gelen de görmek istiyor. On· 
d<:: y evveı de Keriman Halisle Cahide 
lq l anına girmek istemişlerdi. Halbu-

' ıeye~nlanrrıasın diye kendisine öl 

EIAzizde fuhuş mücadelesi 
Elazizden bildirildiğine göre İcndiye 
mahallesinde oturan Hafize ve Mevlu· 
de adlı kadınlaTın evlerinde gi.ıli fuhuş 
yaptırdıkları haber alınını~ ve bir ta • 
kım kadınlarla erkekler cürmü nıeş -
hud halinde yakalanmışlardır. Bu es
nada Hafize memurlara ynkıtık lmı -
yacak söı:ler şöylemiş, cürmü me hud 
mahkemesinde bir ay hapse ve 30 lira 
para cezasına mahkum edilmiştir. Za
bıta fuhu,la •ıkı bir mücadele yapmak· 
tadir. 

- s - dir. Larousse du Vingtieme Si-
ecle dahi logarithmc kelimesinin do
kuzuncu asır başlangıcında yaşamış 
olan matematisiyen Musa oğlu Mefı
met alkharezmiden gelmiş bir keli
me olarak göstermektedir. 

Bay <loçentin bir dileğini daha bil
dirmeliyiz: 

Logaritma cetvellerinin başına 
Harzemli koymak. 

Türk dili kurumu bunda büyük 
isabet görür ve doçentin fikrine ta
mamen iştirak eder. 

Bu istorik bilgi karşısında artık 
logaritmanın icadını İskoçyalı Baron 
- Jean Reper - e medyun olınadığlmı
zı söyleyebiliriz. Bu yüksek İngiliz 
matematisiyeni - olharezmi _ den yüz 
sene sonra dünyaya gelmiştir. 

T. D. Kurumu 
Genel Sekreteri adına 

II. R. Tankut 

Şaka yüzünden 
bir çocuk öldü 

Adana, 6 (Hususi) - Maliye Şefi 
!insanın oğlu orta okul talebesinden 
Safa, icra memuru Hakkının oğlu İs
mail ile sokakta şakalaşırken arkada
şının karnına bir tekme atmıştır. İsmail 
yer düşer k yılmış v ldınldığı 

hastahanede ölmüştür. 

lngiltere Kralının taç 
• • • 

gıyme merasımı 

Londra 6 (A.A.) - Kralın taç giy
me merasimi için yapılmakta olan ha
zırlıklar iler.lemektedir. Davetiyeler bi
le basılmış bulunmaktadır. Kral bu 
münasebetle taç giyme merasiminde 
bulunmak üzere dört ifçi mümessilini 
de davet etmiştir. 

Paris 6 (A.A.) - Paris Soir gaze· 
tesine göre Japonya halcn 45 bin ton
luk bir zırhlı yapmaktadır. ve 46 bin 
ve 4 7 bin tonluk diğer iki kruvazörü 
de yakında denize indirecektir • 

Maarif Müsteşan Aydında 
Aydın, 6 (AA.) - Maarif müsteşa· 

rı Bay Rıd\·an Nafiz Edguer, Kültür ic 
}erini teftiş için Aydına gelmiştir. 

Liyon şelıri 
Karanlıkta kaldı 

Paris Sefirimiz Fransız Hariciye Paris 6 (A.A.) - Lyon hava ga· 
7.1 şirketile bütün Lyon mıntakasma 

Nazı rile görüştü elektrik cereyanını veren Rhone elek'.-
Paris 6 (A.A.) - Hariciye Nazı- trik fabrikaları amelesi bu sabah gre~ 

rı Delbos, bu sabah Türkiye Sefiri Su· ilan etmişlerdir. 
ad Davas'ı kabul etmiştir. 

Alman Nazıra Atinada 
Atina 6 (A.A.) - Almanya Ma

arif Mezahip Nazırı B. Roust, haliha
zırda Mora'da olan Kralı temsil etmek
te bulunan Yeliaht Prens Paul tara
fından kabul edilmiştir. 

Şehinşah Tahrana d~ndü 
Tahran 6 {A.A.) - Şehinşah ile 

Veliaht, bir aydanberi garp ve cenup 
eyaletlerinde yapmakta oldukları se
yahatten avdet etmişlerdir. 

Lindbergin seyahati 

Yunan Kralının seyahati 
Atina, 6 (Hususi) - Kril ile Baf• 

vekil Mora seyahatlerine devam et· 
mektcdirler. Geçtikleri Megara ve Ko
rent 'de kendilerine hararetli istikb l 
merasimi yapılmıştır. 

Adanada yağmur ihtiyacı 
Adana, 6 (Hususi) - İki günden beri 
hava kapalıdır. Bugün öğleden sonra 
dolu ile karışık bir mikdar yağmur 

yağdı. Bol yağmura ihtiya~ vardır. 
Maamafih Tarsus, Ceyhan, Bahçe 

havalisine bolca yağmur yağmıştır. 
Faydalı y ğmurlar 

l\1uğ]a, 6 (A.A.) - Gece çok fay-
Zagrep 6 (A.A.) - Tayyareci dalı yağmurlar yağmıştır. Bu yağmur· 

Lindbcrg ile zevcesi saat 11,30 da Vi- lar yaz ekimi ve yeni yıl tütünleri için 
yanaya gitmek üzere havalanmışlar- çok faydalı olmu tur. Tütünlerin di • 
dır. kilmesine başlanmıştır. 



Henşel ( Henschel) 
Mazutlu - D i Z E 
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Get"iriyow-uz. 

Tahtakurusu, sinek aivriıinek, güve, arı karınca, örümcek ve bü
tün hapratı kökünden keıer, yu,·alarına ve eıyaların üzerine 
ve odaların havasına ve tahtaların, duvarların kenarlarına, ara· 
larına bolca F A Y D A ıerpiniz ve tahtakuruıu yuvalarını 

F A Y D A ile tahrip ediniz 
Bütün yaz bu muzır haşarattan kurtulacak ve rahat edeceksiniz. 
Bilhasaa aparunaanlarda, mutfaklarda yemeklerinizi, erzaklannızı 

telvis eden hamam böceklerini, apteaanelerde, hamamlarda bulu
nan küçük böcekleri, tırtılları, kümes hayvanatında, köpeklerde bu
lunan pireleri, hayvanlarda bulunan keneleri, bitleri nebatat ve •· 
iaçlar üzerindeki tırtılları behemehal FAYDA ile imha ediniz. T fJ • 

airi daha az olduğu halde ecnebi malı diye fazla para koparmak 
isteyenlerden sakınınız. F A Y D A imaline nazaran daha kuv· 
vetli ve daha ucuzdur. H A S A N markasına dikkat. Hasan depo· 
au: Ankara, İstanbul, Beyoilu, Betiktat, Eakifebir. 

İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Beher metre murabhama 8 lira kıymet tahmin ohman Fatihte Çırçır yansın ye • 

rinde Muatafa lMy mahaJJeaiatle Kıztatı tokaimda 18 inci adada 70 aantimetre yüz. 

lii 1 metre -tO ....timetre murabbaı aahaamdalö ana alüadarlan anwncla aablmak 
ib.-e açık artbrmaya konulmuflur. Şutnamesi levuun miicliirliiiünde ıörülebilir. 

istekliler 504 kunqluk ilk teminat mekluu YeJa mektubile beraber 19/4/937 pa-
urt~ sfinii saat 14 de Daimi Encümeade buluamabclırlar. (B.) (1863) 

* • . 
Senelik muhammen kirua 12 lira olan Kantarc:alarda Kepenekci Sinan mahalle • 

tinde Kepenekci Sinan medreaeainm 2 N.la oduı 938 ve 939 seneleri mayaa tonu-

... kadar kiraya Yerilmek isere açdı utannaya konubmaftur. Şar;nameai Levuun 
MiidMiiiüncle ıörülebilir. istekli olanlar 90 kmufluk ilk teminat mektup •eya 

mald.au ile 13/4/937 sah aiinü saat 14 de Daimi Encümeade bulunmah. 
........ (1.) (1770) 

Karadeniz Ereğli Kaymaka.mJı
ğından: 

Ereili köyleri için .,aiada müfreclab yadı 1 O kalem T-elefon Ye len:nnu kapalı 
sarf uaaliyle aatm almacakbr. 

Mwha•._. be.leli 3535 liradar. Mu...akkat t..mn.t 266 lirada". 

hWe 26/4/937 Pazartesi ıünü saat 14 de Ereğli köy itleri mÜflerek 
komisyonunda yapılacaktır. 

llleldil..m muf....ı prtnameyi ıörmek için berıün bizzat veya poata ücreti 
kenclilsine aicl olarak teahlaütlü mektupla Kaymakamlıktan iatemeleri ıerektir. 

(ıl64J. 

Tutan 
Lira K. Mıktan 

1875 15000 Kilo 
'50 f500 Adet 

200 1 Adet 
90 3 ., 

720 24 • 
50 1 ,, 
11,5 1 çm 
48 60 Adet 

30 a • 
60.15 20 Kalem 

3534.65 YekQn - --

Ev sarı 

3 MiM En birinci nev'i 
Yedi santim yllkseklitinde 

Tarto marka 937 Model 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Avrupa malı 

• 
• 
• 

• 
• .. 

Laklanşe Fransız mab 
Hakiki A. D. Malka 
Tarto Marka 

Mnteferrik 

Cinsi 

Galvanizli Tel 
Fincan, Deve boynu 

demiri ile beraber 
20 lik Santral 
Masa Telefonu 
Divar • 
Seyyar Telefon mukinesi 
Mahmuz maa bel kemeri 

Kompilepil 
Mikrofon 
Telef on Malzemesi 

Operatör • Urolog 
Son Posta Matbaası 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yolları 

hastalıkları mntehassısı. K öprUbaşı 
EminönU lıan 'fel: 2HH5 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERi: A. Ekrem UŞAKLIGİL 
S. Ragıp EMEÇ 

iLAN 
Fabrikamız, öteden bert İktıaat VekA

letlnln tesbit eylemıt butundutu fiyat
lar üzerinden !plili: satmaktadır. Buna 
ratmen mütavassıt ellerin flkAyete mey 
dan verecek hareketlerini duyuyor ve 
ıazetelerde okuyoruz. 

ı 7 /2/1937 tarihli Resmi Gazetede çık
m11, ietısa.t Vek:Aletince müttehaz ka
rarın neıir ve Ulnından sonra mütavas
ııt satıcı ve komisyoncuların da satl§ 
fiyatları tahdit edilmfttlr. 

Binaenaleyh, bu kabil mutavassıt 

satıcı ve komisyoncular için, halen me
rlyette bulunan 1/7/36 tarihli liste fl
yatlarımıza, yalnız zaruri masarıne 

yüzde S kln lllve ederek satı§ yapmak 
mecburiyeti vardır. Bunlann kanunun 
hlllfına vW olacak harekeUerinden 
fabrikamızın hiç birinden mes'ullyet ta 
bul et.mlyecellnl Uln ederken, daha 
fazla fiyat talebi karıısında kalacak 
iplik müşterllerinln, lazımgelen kanuni 
takibata tevessül etmek uzere, keyfiyet 
ten fabrikamızı haberöar eylemelerlnl 
rica ederiz. 

Tarsas: M. Rasim Fabrikası 

Misteciri 

Sallll Boaa 

•• • 
SEKSULIN 

Ademi 
iktidar, 

Bel 
gevşekliği, 

Oermansı~ıık, 

Vücut we Dima{lın 
yorgunluQunda 

pe~ 'müessir ,,e emin 
bir ilaçtır. 

Kutusu 200 kuruş 
BEŞiR KEMAL - MAHMUT CEVH 

Eczanesi - Sirkeci 

Dr. IDPBI 'INllS 
idrar yoll•rı h•stabklan 

mUteh•saıaı 
Beyotlu Yıldız ıinemuı karııaı Lelderıro Apt. 
ıııuayeııe 4 den monra. Cumarte8i fakirlere 

~--~parasız. Tel, 439'l4 ••• .,, -------------
Acele Aranıror 

Ankara'da mnhim bir mOesse
sede vazife görecek en aşağı bir 
ecnebi dili bilen ve mikrofon önQnde 
konuşabileeeK bir bayan memure 
aranıyor. Refenms göstererek ve 
bir boy rotoğraf leffederek mektup-
lann " N. Y. ,, rumuzfle İstanbul 
l 76 No lu posta kutusu adresine 

gönderilmesi. 

•· LINI• •• lleM•rl letlreııeti ..... , ............. , ............ ) 
............. , ....... ıııı .... .. 

ValıılU• ı 

-'· ROUU•L tle -hlır. 

llTH8UL Tll••I .., ... , ••· IA 
ıa ._,_,.. kıııı.ııı•un 

ı111rt11ıı. llled••• liııderlllr 

GEBE BAYANLARIN 
YUzllndeki siyah lekeleri 

Fazıl çil ilacı 
giderir. 

J Doktor 

(brahim Zati Oget 
Beledıye karşısında, Piyerloti 
caddesinde 21 numarada hergUn 
öğleden sonra hastalarını kabul 

~--••• eder· 

Radyolinin mucizes 

' 

Ebedi bir bahar kadar güzel ve çelik 
kadar sağlam dişler yaratmasıdır 

.. 
POKBR PLA'L l 
RAZOA BL~~·-'1 

~ AADYOLi 

En bakılDIU elitleri 
bile kua zamucla te

mizler, iaci rıüi parla• 
br, biç kararmıya bir 

beyazlık verir. 

RADYOUN 

G&nde iki defa kvDa
nılmah ve ciltler •aala 
bol bol fırçalanmalıdır. 

D•lma 

RADYOLIN 

BÜTÜN DÜNYA 
POKER 

Tırq blçaldarmı kulluıyor. 

Siz de Alınız. 

POKER PLAY 
markasına dikkat ediniz. 

İNKIBAZ 
ve ondan mntevellid baş .,maımı d• 
teder. MıDE ve barsaklan .:.:~htla 
boşalhr. Son derece teksif btw 
tuz olup MOMASIL MOST ABZARLAR· 
DAN DAHA ÇABUK, DAHA KO
LA Y, ve DAHA KAT'l tealr eder J• 
meklerden sonra alınırsa HAZlMStz. 
Llôt, MiDE EKŞILtK ve YANMA • 
LARINI giderir. MlDB VE BARS.AK
LARI ALIŞTIRMAZ. 

Ağızdaki kokuyu ve tatsııhll defe. 
der. MAZON lslm ve HOROS martı
sına dikkaL 

Knçnk şişesi çıkmışbr, fakat bQytlt 
şişesi ekonomiktir. 


