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Cenup hududumuzda emniyet tedbirleri 
Dün Mecliste harareİ:li müzakereler oldu, Dahiliye Vekili mühim 

beyanatta bulundu. Hatipler Hatay davamıza temas ettiler 
---===--==::s:oc=-==--==-=------

Ş akile re, Soygunculara Nazilli fabrikası da 
aman verilmiyecek bitmek üzere! 

Dahiliye Vekilinin Türkmillelininkuvveti,kime Nazilli basma lan ağustos sonunda 
L t d •karşı olursa .olsun h~k~ını İzmir Sergisine yef İŞf İfİl8C8k o e ya n a ı n an. korumıya dazma kadırdır 

Hatay davasının meydana çıkmasından itibaren hududun öte tarafında Türk 
düşmanlığı kasdi ve sun'i bir surette körüklenmektedir. Hatipler Fransız 
müstemleke memurlarının hareketlerini şiddetle tenkit ettiler. Birinci Umumi 

Müfettişlikte tedbirler alındı. Siyasetimiz:· Hariçte suJh, dahilde sükundur. ______ ..;;._ ____________________________________ .::.--:::=::::::~~-----------_;_--_..;. 

let ~:::ı:~ r~:!~~J. --;;.:::::: ::~ 1 : ı-- -H·· .a._t a~y~ ·d·-a· .. y. ·~e~n-ı~ ·-
liste Dahilıve Vek1li ve Parti Genel ,., 
Sekreteri ŞUkrü Kaya cenup hudutla-

tıtn.zdaki şakavet vakaları, hudut em- !! teth ı'ş usu 11 e rı' ne 
hi~etinin son durumu ve alınması i · 
Cap eden tedb ·rıer hakkında sürekli al 

kış'arla ve tasvip seslcrile karşılanan baş vuruyor 1 ar 
bıiıh m beyanatta bu unmuştur. 

Dahiliye V eldi ve Partı Genel Sek 
ret r nin müh:m beyanatı şudur: 

«Son zam nlarda baı Wliyetıe ımız 
de çok senelerden berı alışmadığımız 
Vakalar oldu ki bunlar üzerine hem 
lnemleket çok hassasiyet gösterdi. Hem 
hükumet hususi tedbirler almağa mec 
bur oldu. 

Bu vaziyetten Büyük Millet Meclisi 
bi derhal haberdar etmeyi acil bir va 
2ife bildim. Her ay neşrettiğimiz mu
fassal vakay'i raporları gösterir ki se· 

Vataniler Arapların da 
ı itimatlannı kaybettiler r .., 

helerden beri memleketimizde yol ke Beyanatı Mecliste •Bravo• HSleril 
.._ (Devamı 10 uncu sayfada) karşılanan Dahiliye Vekili Şükrtl Kaya; . -

Italyan donanması da 
y enileştiriliyor l(olklwıdaa Mr CÖriiniif 

(Ya111 10 uncu sayfada) 

8,200,000 liraya çıkan bu kombina dünyanın en 
modern f abrikalanndan biri olmaktadır 

Nazilli kombinası inıaab 
Nazilli, 7 (Hususi) - Nazilli kom·ıtır. Memleketin en ufak kö~elerinden 

binasının kurulması bu güzel Mendreı i~ bulmak üzere buraya gelenler, fab-
şchrinde büyük bir hareket yaratrnıf· (Devamı 5 bıci sayfada) 

''Allah razı olsun Son Posta'dan!,, 
Üç gündür kaybolan, zabıta memurlannı peşine 
düşüren yemişçi kaybolduğunu "Son Posta,, da . 

okuyunca meydana çıktı 
Çok sevdiğiniz bir insan, bir kaza-, sevdiği zevcinin bir otomobU kazasına 

ya uğrasa sevinir m1siniz? uğradığını duyunca, sevincinden olan-
Ben dün, bir bayan tamdım ki, çok (Devamı 3 üncü sayfada) 

1937 - 7938 Senesi bahriye bütçesine 1,837,891,000 liret 
tahsisat kondu, deniz hava kuvvetleri de ıslah edilecek 
~oma, 7 (A.A.) - 193i-38 senesinip içen seneye nisbctle 246 milyon fazla-

hriyc masrafları 1.85 7 .S!Jl.000 dır. 
lirete baliğ olacaktır. Bu mikdar ge - (Devamı 5 inci sayfada) 

Bir piyade kıtamız r 

Londraya gidiyQr 
Pek yakında " Son Posta ,, sütunlarında 

2 YENİ TEFRİKA 
Karabükte ve Ereğlide 

neler gördüm ? 
Yazan : Ercümend Ekrem Talu 

lamet İnönü Karabülcte trenden indikten monra (Y astıı 7 inci 1ayfaa11zcla) 

Ankara. 7 (Hususi) - fngiliz kra
lının taç riyıne merasiminde hükume
timiz adına Londraya gidecek heyet a· 

(Denmı 5 inci sayfada) 

Silivride bir facia 
Eşyası haczedilen köylü, 

köy he'yeti izalannı 
yaraladı 

Silivri (Hususi) - Fener köyün -
de hayvan ihtiıabı yüzünden müessif 
bir hadise olmuftur. Mustafa isminde 
bir köylü bir çift beygir satmış, köy 
heyeti de Mustafadan bir lira ihtisab 
reami istemiıtir. Mustafa: . 

(Devamı 11 inci sayfada) 
..,._. ... ·-=- ..........._ •• ---

Logaritma 
Müsabakasına 

iştirak edenler 
Ankara, 7 (A.A.) - Türk Dil 

Kurumu Genel Sekreterliiinden: 
Loraritma müsabakasına müd -

dcti içinde memleketin muhtelif 
(Devamı a inci sayfada) 

~ I I 8 il e 'h' vıııev-PU'1ı41n EW1, uz.e ~ 

:J2~ -
Çitlenbik Barbaros 
Büyiilı edebi roman Korsan peşinde 

Yazan: Kemal Ragıp Yazan : Celal Cengiz 
Edebiyatımıza (Y qa.wak mı Yeni tarihi tefrikamız timdiye 
bu), (Kapalı kutu), (Bir izdi. kadar yazılan deniz romanlan· 
vacm hikayesi) gibi kıymetli e· nın en lruvvetliıidir. ilk satırla· 
serler kazandıran muharririn en nndan itibaren bunu siz de 

aon ve en güzel eseri takdir edeceksiniz • 

Bunlardan başka okuyucularımız arasında 
eğlenceli ve zengin hediyeli bir 

Müsabaka Açıyoruz 
Muvaffak olan okuyucularımıza ziynet alhnlarından ve diğer 

kıymetli eşyadan yüzlerce hediye 



2 Sayfa S O N P O S T A -======'======-==-======-==--=======;===============--======================:ız='.::Z~~~~~~~====.....:===========-==========================~====:==!========~N~~-:;:::::::f 

Her gün 
Belgrad ko~uşmaları 

Yazan: Muhittin Birgen -

B elgrad, Şa.rki ve Merkezi Avru-

' pa için, birçok beynelmilel yo-
lun düğüm noktasıdır. Son günlerde de 
birçok beynelmilel konuşmaların top
lantı yeri, Kont Ciano (Çiyano) nun 
mühim ziyaretini küçük itilafın periyo 
dik toplantısı takip etti. Onu takiben , 
de bir kaç gün sonra Türkiye Başve
kili ile Hariciye Nazırı Belgradda bu
lunacaklardır. 

Kont Ciano'nun yaptığı .seyahatin 
vasıl olduğu netice malumdur. Türkiye 
Başvekilinin yapacağı ziyaretin de el
bet bir manası ve sebebi vardır. Bunu 
da yakında anlayacağız. Küçük İtila
fın Belgradda yaptığı toplantıya gelin
ce, bu, itılafa mensup devletler arasın
da yapılması öteden beri malfun ve mu· 
taa olan içtirnalardan biridir. Ancak, 
bu defaki içtima, hem rnutaddan biraz 
fazla sürdü, them de bu münasebetle 
neşredilen tebliğ de emsalıne nazaran 
daha uzun oldu. 

ı Acaba bunun sebebi nedir? 

Bunun sebeplerini neşredilen tebliğ· 
den anlamaya çalışmak hayli müşkül 
bir iştir. Adet olduğu gibi, bu gibi teb
liğler, ne kadar uzun olursa olsun, bir 
çok şeyler söyleyip te gene hiç birşey 
ı;öylememek için neşre:iilir. Bunun 
için, sade tebliği okumak kifayet ' et· 
mez; belki de bu içtimaa ait bütün de· 
di lrodulan, matbuat neşriyatını takip 
etmek icap eyler. 

Bütün bunları okuyucularım hesabı
na yaptıktan sonra iki kanaate vasıl o
luyorum: 

Bunlardan birincisi şudur: 

Merkezi Avnıpada henüz taayyün et 
miş hiç bir kat'i inkişaf istikameti yok
tur. Siyasi kaynaşmalar, cihan harbi· 
nin ertesi gününden beri ne halde ise 
bugün de eyn'i vazi.yettealr. Herkes, 
sulh istiyor ve sulh içinde, kendi emel· 
)erinin tahakkuku veyahut emniyet ve 
selfunetinin temini endişesile meşgul
dür. Bunun için, gayet ince bir ip üs
tünde yürüyen cambazlar gibi, devlet
ler, daimi bir müvazene muhafaza et
mek uğurunda, mütemadi surette sa
ğa ve sola sallanmakta, birtakım ha· 
reketler yapmaktadırlar. Kah bir tara· 
fa meyletmek, kah öbür tarafı tutmak 
suretile muhafazasına çalışılan bu mü
vazene içinde, merketl Avrupa, hatta 
bütün Avrupa, cyeni gün, yeni ekmek• 
siyaseti ile yürüyüp gidiyor. Bu ba
kımdan, Belgrad toplantısı yeni bir 
şey ihtiva etmiyor. 

Vasıl olduğum ikinci kanaat te şu
dur: Uzun bir tebliğ ile hülfısa edilen 
Belgrad konuşmalarında hakim olan 
ruh, eskisine nisbetle bir hayli farklı
dır. Evvelce küçük itilaf, bütün siya· 
set Hhamlarını Fransadan alır ve bü
tün müvazene hesaplarını Fransa üze· 
rine kurardı. Fransanın SovyeHerle 
yaptığı ittifaktan ve Almanyanın bü· 
!"ük Avrupa meselelerinde almış oldu· 
~ yeni vaziyetten sonra itilfıf ta şim
dı,_ sade Fransa üzerinde durmıyan bir 
muvazene yolu arayor. Bu müvazene
Din bir tarafı Balkan Paktıdır Öbür 
taTafı da Macaristanla Avusturya ve 
ayni zamanda İtalyadır. Küçük itilaf, 
§imdi, daha müstakil, merkezi ve şarki 
Avrupa ile daha mütesanit bir siyaset 
yapmak istiyor. Onu böyle bir siyaset 
aramaya sevkeden sebep ve kuvvet te, 
zannedersek Balkan Paktıdır. Balkan 
Paktı Balkanlılara bir nevi müstakil si 
yaset yapma imkanlarını verdi. Bel
grad - Roma anlaşması da Sırbistanı 
daha müstakil, Balkan Paktını da bu 
manada daha sağlam bir vaziyete sok
tu. Romanya ile Yugoslavya zaten bu 
pakta dahil olduklarından, şimdi, Çek
oslovakyanın da iştirakile, bu, evvelki
ne nisbetle daha müstakil olan Balkan 
ıiyasetinin hududunu Orta A vrupaya 
doğru genişletmek arzusu vardır. 

Görüliiyor ki Belgrad toplantıları 
pek te basit birşey değildir. Bu top
lantı, Orta ve Şarki A vrupada yeni 
tarzda bir gruplaşma yolunda bir mer
haledir. Bu yeni gruplaşma hareketi 
içinde, yavaş yavaş Macaristan ve A· 
vusturyanm da faal bir rol oynadıkla· 
ımı göreceğiz. 

Muhittin Birgen 

Resimli Makale: il insanın manevi hayatı .. il 

Eski bir atalar sözümüzdür, iştiha yedikçe artar, de • 
riz. Muvaffakiyet te öyledir. İnsan bir defa muayyen 
bir işte muvaffak oldumu doymaz, bir ikincisine, bir 
üçüncüsüne sarılır, onlan da başarmak ister. Son nef e
sinin yaklaştığı dakikada bile hayali yeni bir proje 
peşindedir. 

.Bazıları yetmiş yaşına geldiği halde bile elan çalış • 
makta olan bir ihtiyardan bahsedildiğini işittikleri za -
man onu tayip etmiye kalkarlar. İhtiyarlık hırsıdır, der
ler, düşünceleri tamamen yanlı§tır. Hırs insanın manevi 
hayatının işletici kuvvetidir. Hıra .önünce insanın ma· 
nevi hayatı da söner. 

= 

(~S_Ö__.___,.,_Z_A__;._...;._A ____ S ___ l_N_D_A_) 
Vermeyince mabut • -• Kestiğiniz tırnakları 
Neylesin Mahmut? HER GÜN BiR FIKRA 1 Atmayınız 

Çok ya amanın sırrı 
Bir eün Zaro ağaya aonnutlardı: 
- Sen, yüz otuz bet yqına geldin. 

Bu yap ıelebilmenin sırrı nedir?. 
İhtiyar Zaro cevab vennİJtİ: 
- Benim dünyaya geldiiim zaman 

çok eskidir. Daha o vakitler bu mikrob 
denilen, insanın içine girince öldüren 
hayvanlar icad edilmemiıti. Bu yüz • 

1 
den tabii hiç biri bana musallat olama-

Pariste Monpamasta telefon san _ dılar. · 

tralında çalışan fakir bir kıza milli ... ----------------• 
piyangoda bir milyon frank isabet et- Beynelmilel 
mişti. Kız fevkalade sevindi, heyeca- Bir askerlik Çinde tırnak ticareti yapan bir mü-

essese vardır. Bu müessese Foutcheu'-
nından iki gün dili tutuldu. Fakat tam 16 ncı asırda 
k 

· ·dadır. Ve hizmetinde yalnız tırnak u-
i ramiyesini almak İçin biletini aradığı yaşamı~ olan lr ~ 
zaman bir de baktı lci biletini kavbet- landalı bir asker, zatmakla mükellef olan yüzlerce in -

· Se · · Ce ı san çalıştml)aktadır. Bu insanlar tır -
mış. vınci tabii ye'ae münkalib oldu miyeti AKva • naklarını birCT santim uzatınca kes -
ve kızcağız, bağıra bağıra giden mil - mm teşkil etmek 
yonun arkasından uzun uzun ağladı. istediği beynel • 

mekte ve mücuese de tırnaklan ccza-

Aradan epey geçti ve kız günün bi- milel ordunun nelere satmakta imİf. Eczanelerde de 
tırnaklar toz haline kalbeclilmekte, ba-

rinde biletini tesadüfen buldu, gene şayanı hürmet · ı. . · zı kimyevi maddelerle karıştırılarak, 
aynı m:yecan ve sevinçle ikramiyesini bir atası okrak 
1 k 

boğaz ağrılcırına karşı şafi bir mer • 
a ma için tediye kişelerine müracaat telakki edilmek -

ı hem yapılmakta imiş. Haberi veren 
ettiği zaman şu cevabla karşılaştı: tedir. Bu rlan • Fransız gazeteai: (Bu ilacı kullanan-

- Altı ay aranmıyan ikramiyeler dalı askerin ismi 
hazineye irad kaydolunur. Arthur'dur. He • lara Allah şifa değil akıl versin) de -

ı mektedir. 
kramiyenin çıktığı tarihten o gü- men hemen dün· 

ne kadar tam altı ay bir gün geçmişti. yanın bütiin or _ Bir adabı muaşeret dersi 
Kız bu sefer, bangır hangır bağırara?C' dularında aylık - Filadelfiya senfoni orkestrası şefi 
elinden giden servetin arkasından lı askerlik etmiştir. Leopold Stokovski geçen senenin son 
hüngür hüngür ağladı. İngiliz ordusunda yüzbaşı, Holan _ konserinde halka adabı muaşeret der-

A merikada 6 dakikada da or~usunda binbaşı, Fransız ordu • si vermek istem~: 

l 
sunda bı.nb A tu a d d Konser saat dokuzda başlayacak-/ ev eniyorlar aşı, VUS ry OT USUO a 
miralay, Venedik orduların8a general- mış. fakat konserin başlaması icap e-

Amerikada Reno 9ehrinde boşanma ]ik etmiştir. Arthur Hindistanda Ra _ den saatte ancak iki ına'atkar bu1unu
dava1arının sür'atle görüldüğüniİ ve calık payesine bile erismiştir. yormuş. Bunlar çalınması icap eden 
bu yüzden bu küçük kasabanın şimdi İçki yasag .. 

1 
ola~ menılekete parçayı çatmağa başlamı~ıar, bir müd· 

mamur bir yer olduğunu yazmıştık. det sonra, diğer ıan'atkarlar, teker te-
Reno'nun eski belediye reisi bu 332 gemi içki faşınlgor ker, ve fasılalarla iskemleleri devire -

münasebetle şöyle bir fikir edinmiş: Amerikada alkol yasağ; hükümfer- rek musiki aletlerinden acayip sesler 
«Nikahlar çabuk feshediliyor, hal- ma iken, bu memlekete alkollü içki!er çıkararak yerlerine oturmuşlar. Orkea

buki evlenmeler büyük merasime ta· nakleden, sureti hususiyede İnşa edil- tra yarım saat zarfında ancak tamam
bi. Böyle gide;se nikahlar boşanmala- miş 3:t~ tane gemi varmış. Bu gemile- }anabilmiş ve bir müddet böyle mun
ra yetişerniyece.kleri için, Reno müşte- rin içinde on tanesinin milliyeti belli tazam çalmışlar, ıonra nihayete doğru 
risiz kalacak, buna çare olmak üzere değilmiş, dört tanesi Fransız, on tane- gene, teker teker, musiki aletlerini bı
başka bir şehirde de nikahları mera- si Norveç ve 37 tanesi de fngilizmiş. rakarak gayri muntazam bir vaziyette 
simsiz ve sür· a~le. in ta~ etmek la~m. )) 

1 

ta
0

s~~~~~~. bi~, tay;;;; ist~s~.o~ ~-~·~··d; konseri bitirmi,Ier. 
Bu parlak fıkrı Arıgona eyaletı da- bir nikah dairesi tesis etmiş. Oraya ge· Bu sene yeni sezon açıldığı zaman 

hilinde Finin şehri muvafık görmüş ve len kimseler azami 6 dakikada cvleni- halk bu dersten mütenebbih olarak 
bizim sabık belediye reisini, kendileri- l yorlarmış. Nikah dairelerinde hazır ve 
ne Şarbay yapmışlar. Bu zat tren is· 1 aylıklı şahitler varmı!t. r . 

İSTER İNAN · i ·s TER 

vaktinde salona .ririyor, 
çıkıyormuş. 

İNANMA! 

ve vaktinde 

r--
Sözün Kı'.'iısı 

iyilik et, denize at!. 
I 

E. Talu----

A nkarada bir kaza kurşun una 

kurban gide;,. dostum « Fethi 
Yaman » ın vurulduğu gün nisaııın 
biri idi. 

Ben bu kara haberi otelde aklu11• 
Yanımda bir kaç kişi vardı: Hepsinin 
de ağızlarından aşağı yukarı ayni say
ha fırladı: 

- Bu bir nisan şakası ama, şaka
nın da bu kadar münasebetsizi yapıl• 
mazl 

Ve bize bu haberi veren adam, ağız 
hirliğile paylandı. 

Keşki şaka olsaydı l ve keşki F eth1 
bugün gene aramızda, iyilik aksettiren 
temiz ve güleç simasite yaşasaydı!. 

Facia, öğleye doğru maalesef tahak .. 
kuk edince bir kara bulut gibi her tara• 
fa yayıldı. Ben, bu kadar umumi bir; 
teessüre nadiren şahit olmuşumduri 
Zira. Fethi gerçekten iyi adamdı. Son 
derece çalışkan, tuttuğunu koparır v• 
baJarıcı bir cumhuriyet yurtdaşı id!« 
Yazıhanesinden yorgun çıktığı ve di• 
mqiı bin bir endişe ile meşgul bulun" 
duğu vakitlerde bile, dudaklarındanı 
herkesi taltif eden sevimli tebessi.imiİ 
eksilmez, dostlarından her birinin. 
dctd} ile afakadar olur, hepsini tatyiP. 
eder, elinden gelen yardımı esfrgemeZı 
fu}caraya el uzatır, büyükle büyük, kü
çükle küçük olurdu. 

Onun içindir ki, hastanede yatar "' 
ken, her tarafta onun kurtulması içiti 
dua edenlere, ölünce de arkasından 
hüngür hüngür göz yaşı dükenlerO 
rMtgeldim. 

Ve beşeri mazhariyetlerin bu en 
büyüğü karşısında ataların meşhur bit 
sözünü hatırlad'ım: 
'« İyilik et, denize at .. balık 1'ilmezse, 

Halik bilir!.» 
Ne fayda?. Fethi gibi temiz bir in .. 

san gittikten soma!.. 

F.~ .... 
-··-····· .. ···············•·•· .. ··· ... ················----Biliyor musunıız ? 

1 - İlirya neresidir, bugünkü ismi ne " 
dir~ 

2 - İlk telsiz telgraf Amerikaya hangi 
yılda, kimin clile gönderilmiştir) 

3 - Konser ilk defa hangi memlekette, 
hangi tarihte verilmiştir) 

( Cevablan yann) 

* (Dünkü aualJerm eevablan) 
1 - X ıuaını Rontgen 1895 yılında bul• 

muştur. 

2 - Mısırlı Mehmed Ali paşanın oğlu 
İbrahim paşa 59 yaşındn ölmüştür. 

3 - Osmanlı tarihinde padişah olarali 
4 «Mustafu gelmiştir. Birinci Mustafa 
161 7 de tahta gelmi~. bir sene ıonra taht .. 
tan indirilmiştir, 2 nci Mustafa 1695 den 
1703 e kadar saltanat sür111üştür. ~ ündl 
Mustafa 175 7 de tahta çıkarak 17 yıl hil
kümran olmuştur. 4 üncü Mustafa 1807 de 
tahta çıkarak ancak bir sene hükümdarlık 
yapmış ve mahpeste ölmüştür. 

- - · 1 • • • • ........... • • .... ............. .....,..... .... ----

Karton camın yerini 
tutar mı? 

Çinlilerin pencerelerinde cam ye
rinde mukavva vardır. 

Çinliler bundan fevkalade mem
nundurlar. Cam Çinlilere çok pahalıya 
mal oluyormuş. Onlar da mukavvala
rı yağlıyorlarmış. Diğer taraftan Çin
li doktorların sözlerine inanmak lazım 
gelirse bu yağlı mukavvalar fevkalade 
sıhhi imiş. Güneşin başta ültra viyole 
ziyaları olmak üzere bütün nafi şua
larını geçiriyor, ve muzırlarını da ge
çirmiyormuş. 

Yeni sanatoryomlarda bile cam ye .. 

1stanbu1a yakın büyücek şehirlerimizden birinde o- Kaçan kaçana, bir dakika içinde koca gazino boşalı _ rine karton kullanıyorlarmış. 
turan bir dostumuz anlattı: vermişti. Hadisenin sebebini sonra anladık: 1 Dünyanın en garip binası 
Akşam saat ona doğru büyük gozinonun kapısı bir ı taraka ile açıldı, ~iğin üzerinde ak saçlı seksen _ Bu kadıncağızın 40 yaşında bir oğlu vardır, iskam - Amerikada Ohio eyaletinde Nelsoıı 

lik bir kadıncağız göründü. Elinde kalın bir baston tu- bil meraklısıdır, yemek vaktini de unutarak gazinonun Vi1le'de tuhaf bir bina vardır. Bunun 
tuyordu. Etrafına. bir göz gezdirdikten sonra iskam _ yeşil çuhası önünde vakit geçirir. Bu vaziyet ihtiyar tuhaflığı yapılıŞından ziyade içinde o
bil oynanan masalara doğru ilerledi ve bastonunu kal- annesinin canına tak etmiş ve nihayet bastonunu kap- turanların çeşidindedir. 
dırdığı gibi sağa sola, aşağı yukarı indirmeye başladı. tığı gibi soluğu gazinoda almıttır. Bu yapının zemin katı bir dükkan• 

1 1 ı 1 
dır, ilk katında bir bar vardır. lkind 

L s TER N A N s T E R N A N M A 1 kat bir protestan kilisesidir. Üçüncü 

--------------------------__;--------------------------------------------------------------.J kat ise dans salonudur. 



"'Allah razı o/5un 
, ' ~on ?osta aan.,, 

(Bastarafı 1 inci sayfada) 

• n i Şi ke ·ıe y 
ca şuurundan mahrum kalacaktı . Ş im· 
di siz : 

- O halde, zevcini sevmiyormuş! di-
yeceksinizdir. Fakat hiıdiscyı .. ok~~~k 
zahmetine katlanırsanız, bu hukmunuz 
de yanıldığınızı anlayacaksınız. Ve in
sanların hazan, çok sevdıkleı i kimsele
rin başlarına gelen kazalara sevinebile 
ceklerini kabul edeceksiniz. nlaş y ıld 

a a U akerele in ticeleri * Dün çıkan Son Posta gazetesin in za-
bıta haberleri arasında şu satırlar da 
vardı: ~ Ankara, 7 - (Hususi) Nafia vele ve şartnamelerin ruhuna muva • mekle beraber halkın menfaatini ko -

l ekaletile İstanbul Eelektrik Şirketi fık ve tatbikat ve amme hukuk ve se- ruyacak tertibler dahilinde bir formü
~rasındaki ihtilaflı meselenin müza _ lametini kafi! olacak bir tarz ve şekle le bağ1anması hususundan ibaret ol -
, ~e ve islahı yolunda son iki üç gün konulması esasında sureti umumiyede makla beraber tesisat ve şebekede ba
tçınde · k · b l ld Bel 'k d mutabık kalınmıştır. kımsızlık noktasından mevcut kusur ı . Şır etm ağ ı o uğu çı a a-
1: ı h' Bu esaslmın hülasası şudur· ve noksan1arın Şl'rket hesabına düzel -

cKüçükpazarda oturan Halis adın
da bir genç üç günden beri kayıptır. Bu 
genç. şimdiye kadar evinden h iç ayrıl· 
matlığı, yani geceleri, evine haber ver
meden dışarıda hiç kalmadığı için , üç 
gündür meydana çıkmaması alesi ara
sında çok büyük bir endişe uyandırmış 
tır. Zabıt.a, Halisi aramakla meşgul • 
dür.> 

ıssedarlarının murahhas azası hu· . 
2:Urile 'k' . . l Her an mütehavvil ve temevvüca - tilmesi ve mukavele ve şartnameler hi-

ı ı uzun ıçtıma yapı mıştır. ı ı f h b }-f ta tabi ecnebi parasile gösteri en ser - a ına alktan alınmış olduğu te ey -
k e~ şeyden Önce geçmiş devirlerde m~yenin hakikate tevafuk ve bugünleü yün edecek fazla mebaliğin reel ve ia

a tedılrniş ve bir takım hüküm • iptidai tesisat kıymetlerine tekabül e- desi ve sair tali işlere inhisar etmekte -
lcri d w • • ·ı · h d 1 * Gazeteci, bazan en büyük hadiseyi, 

. egıştırı mış ve u ut arı ge· der.ek makul bir hadde indirilmesi ve dir. Murahhas aza prensipleri üzerin-
~ışletilıniş olan itilfıfname ve zeyl mu- Türk lirası ifadesile imtiyaz alınma de mutabık kalınan bu meseleler hak
ifaveJenamelerin dolambaçlı usul ve müddetlerinin yeniden tayini ve tah - kında on gün sonra mufassal tekliP.e

adelerinden kurtularak esaslı muka- didi ve tarihlerinde şirketi tatmin et • rini vermek üzere fstanbula gitti. 

en küçük havadisler içinde bulan bir 
adamdır. 

~~==============:ır:================================================== 

Bu basit zabıta haberi de, beni uzun 
uzun düşündürdü. Zihnime bir çok fe· 
ci ihtimaller ü~üştü. 

lrıgilterede 
Grev salgını 
'f olcular ve çocuk velileri 

grev iian ettiler 

Atatürkün 
Geziııtileri 
Ankara, 7 (Hususi) - Cumhurre· 

isi Atatürk akşam üzeri Keçiörene 
doğru bir ge7.inti yapmışlardır. 

ispanyada harp 
londra, 7 - lngilterede hüküm ıür

lnekte olan grev dalgasına mektebliler 
\te Çocuk velileri de kapılmıştır. South 
• Hedford'da mektebin uzakta olma ~ 
•ından şikayet ederek çocuklarını mek 

~~ göndermemiye başlamışlardır. Her jki taraf ta kazandık
d urnasil bir grev Northumberland'da 
a başgöııtermiştir . Londradaki yeraltı 

tr · en ı yolcuları da grev hummasına t•1-

~ulrnuşlar ve dün akşam bir çok yolcu 
ıstasyona geldikieri halde trene bin -
trı ernişlerdir. Buna sebeb olarak da 
trenin son istasyona kadar gitmt'diği
ki ileri sürmüşlerdir. istasyon menıur-

rı, yolcuları zorla kapı dışarı etmek 
ltıecburiyetinde kalmışlardır. 

Türkiye 
dosi:lul< 

- Mısır 
uahedesi 

B Ankara, 7 (A.A.) - Bugün Dt~ 
l aka.nlığında, Hariciye Vekili Doktor 
.evfık Rüştü Aras ile Mısır Orta Elçi
l·~ E.. Mohammed Elmohti Elct>7air!' 

Utki; e Mısır arasında bir dostluk 
tnuahedesile ikamet ve tabiiyet muk~
Velesi imza etmişlerdir. Bu muahede 
Ve mukavelenin metinleri yakındrl iki 
ltıeınlekettc aynı zamanda neşredilc -
t ektir. 

Le histanda yap1 Ian bir 
ttı it.ng A lm anyada fırtına 

kopardı 
Berlin, 7 - Polonyanın ga~b cemi

)'eti tarafından bir çok resmi te~kkül 
~i.irne"1 ;ilerinin de iştirakile Cran -
l en~'de tertib edilen ve bazı Alman vi
ayctlerinin Polonyaya 'ilhakını taleb 

c_den bir karar suretinin kabulii ile ne
tı.cclenen miting, Alman matbuatının 

d
t1.ddetle nazarı dikkatini celbetmekte

ır. 

«Yölkiscber Beobalıterı> diyor ki : 
«Böyle bir tezahüre ve bu kadar kc

;~ece bir karar suretine karşı resmi 
olonya makamatının nasıl bir vazi -
~t alacaklarını büyük bir dikkat ile 

'k.Iiyoruz.» 

Dün gece Tarlabaşında 
.. bir ev yandı 

1 ~un geee saat 24 ü 1 O geçe Üsküdar 
~ a~an Sadiyenin mutasarrıf olduğu 
il. Yogluntla Tarlabaşı caddesinde 130 
e Uınaralı 3 katlı evi yanmıştır. Ateş, 
l>o~ birinci katını kira ile tutan eski 
l'e.,ı;~ rnemurlarmdan Salfilıattinin dai
ltikınden çıkmıştır. Yangının sebebi tah 

edihnektedr. -----
Yugoslavya sefiri 

se~kara, 7 (Hususi) - Yugoslavya 
Se~.1 D~il~!e .. v ekıili ve Parti Genel 
da .eter.ı Şükru Kayayı Parti binasın 

~ıyaret e'tti. 

larını iddia eciyorlar 

Madrid, 7 (A.A.) - Havas Ajansı
nın muhabirinden: Asiler, biri Aravan
ca, diğeri Carabanchel mıntakasında ol 
mak üzere iki kere mukabıl taarruza 
geçmişlerse de kaybettikleri arazinin 
en ufak bir parçasını biie istirdat et
meğe muvaffak olamamışlardır. 

Cwnhuriyet~ilerin muvaffakıyeti 

Andujar, 7 (A.A.) - Cumhuriye tçi
ler Pozoblanoo'nun cenubunda Villhar 
ta yolunun üstünde parlnk b:r taarruza 
geçerek 1 1 top, 1 tank ve 100 kadar 
esir almışlardır. 

Bir İngiliz torpidosu bombardıman 
edildi 

Londra, 7 (A.A.) - Amirallik dai
resi Gallant ismindeki İngiliz torpido 
muhribinin Valencia ile Alicante ara· 
sında bombardıman cdilmi~ olduğunu 
bildirmektedir. 

Muhrip, tayyare torplarilc mukabele 
etmiştir. İki taraf ta hasara uğrama
mış ve Gallant kendisine hiicum eden 
tayyarelerin hüviyetini tcsbit edeme -
den yoluna devam etmiştir. 

Anadoluda kar 
Faydalı yağmurlarla bera

ber bazı yerlere 
kar da yağdı 

Konya, 7 (A.A.) - Vilayetin her 
tarafında çok faydalı yağmurlar yağı
yor. Bazı yerlere kar yağdı. 

lnebolu, 7 (A.A. ) - Üç gün si.i -
ren kalın sisten sonra dün akşamdan
beri fasılasız surette faydalı yağmur 
yağmıya başlamı ştır. Zürra ve çiftci
ler sevinç içindedir. 

Kastamonu, 7 (A.A.) - Üç gün
denberi devamlı yağmurlar arasında 
vilayetin yüksek yaylalarına fazlaca 
kar düşmüştür. 

İzmirde bir 
hakaret davası 

İzmir, 7 (Hususi) - Foça müddeiu
mumisi Bay İhsanı tahkir suçundan Be 
lediye Reisi Bay Raşit hakkında tutu
lan tahkikat evrakı şehrimiz adliyes!ne 
gelmiştir. Muhakeme Asliye ceza mah
kemesinde cereyan edecektir. 

Tahkikata göre, belediye reisi, Müd
deiumuminin Foçada makamına şapka 
sile girmiş, Müddeiumumi de resmi da
irede olduğunu, şapkasını çıkarmasını 
söy lemi§tir. 

Çek - Yugoslav 
Dostluğu 

Gözümde esrarengizleşen bu tegay
yüp hadisesinin içyüzünü diğer meslek 
daşlardan evvel öğrenebilmek ve duyu 
rabilmek arzusile yola koyuldum. 

Kücükpazarda giriştiğim tahkikatın 
Bay Ren şin ziyareti hak- daha ·ilk adımlarında öğrendim ki, Ha 

lis kuru yemşiçilik etmektedir. Yirmi 
kında Beigradda b:r tebliğ beş yaşına yaklaşmış uysal, uslu Te yu 

neşredild i vasına merbut bir gençtir. Bütün haya 
tı, dükkaniyle evi arasında mekik do· 

Belgrad, 7 (Hususi ) - Çck~slo - kumakla geçmektedir. Yegane masum 
vakya Cumhur Başkanı Doktor Edvar sefahati de, akşam yemeklerinden son
Beneş' in Belgrad seyahati ik~. mi~let I ra semtinin kahve~fne :adar uzanıp 
arasında büyük dostluk tezahurlerıne b:rkaç parti tavla atmak.ır. 
vesile vermiştir. Bundan dört akşam evvel de, kah-

Bugün Bay Beneş Stoyadinoviç'i \·eye gitmek üzere evinden çıkını~, fa. 
kabul etmiş ve Naib Prens Pol, Çek kat bir daha dönmemiştir. 
Hariciye Nazırı Krofta, Yugoslavya O akşam evinden çıkark:n, cebinde-

B k·1· H · · y k·ı· s d' ki yüz altı liranın seksen hrasını baba 
aşve ·ı ı ve arıcıye e. ı ı toya ı - . 

· d .. k 1 1 1 sına bırakmıştır. Zevcesı, o gece zev-
novıç arasın a muza ere er o muştur. . . .. . d 26 lira kalmasını havra 
B .. b I d 'l b' bl'w cının uzerın e • 

u munase et e neşre ı en ır le ıg- vormamakta, ve; 0 para yüzünden bir 
de Çek-Yugoslav dostluğu tekrar te • tecavÜ"e uğramış olmasından ürkmek 
yid edilmiştir. tedir. 

Beneşe yapılan samimi tezahürat Küçükpazarda, etraftan bu malfuna-
Paris siyasi mahafilinde gayet iyi bir tı topladıktan sonra, kayıp Halisin evi
teııir bırakmıştır. ne de g idiyorum. Ve hadiseyi bir de 

Bay Beneş fakirlere verilml'!k th:e- zevcesinin, p derinin ağzmd?n din~e. -
re Belgrad belediyesine 50 bin dinar mek, tahkikata devam e<l;bılmek ıçın 
l d. t · t ' mühtaç bulunduğum malumatı da al-
ıe ıye e mış :r. . . 

B B S k l t k .1,.. d d' mak ıstıvorum. 
ay enes o o eş ı atın a ver ı- F k · h 1. d kt ... b ld 

k 'kb' a at ay ı ara ı • an .:.onra u u-
ği bir nutukta. ço nı ın bir ifade kul- - .' k b' haylı' caldıg" ım hal 

.. ,.. w • gum evın apısı. ır _ 
lanmış, ve duny~n~n salaha dogru glt- de açılmıyor. Nihayet, kapıyı tokmak 
tiğini beyan etmıştır. lamakla ısrar ett iğimi duyan, ve başını 

Bay Beneş akşam Belgraddan hare- penceresinden uzatan bir komşu kadı-
ket etmiştir . nı: 

Göring Romaya 
gidiyor 

Roma, 7 .A .A. ) - General G oe -
ring'in Bai'vekil Schuchniggin muva -
salatından evvel ltalyaya gideceği söy
lenmektedir . 

Fransa F ast ~ ki 
kapitülasyonlar meselesini 

ortaya atı _, or 
Londra, 7 A.A.) - ı < Daily Teleg

raph» gazetesi, Mısır kapitülasyonları
nın ilgası hakkında Montrö'de topla -
ııacak olan konferans münasebetile 
verdiği bir haberde F ransanın Fus'tn 
bazı ecnebi devletlerin malik oldukları 
kapitülasyonların kaldırılmasını da 
mevzuu bahsedeceğini yazmaktndır. 

Fransız Başvekili 
istirahate çekiliyor 

Paris, 7 (A.A. ) - «Ami du Peuple» 
gazetesi, Başvekil Blum'un bir kaç gü
ne kadar istirahat etmek üzere mezu
niyet alacağını yazmaktadır. 

Negüs milletler cemiyetine 
mur1hhas göndermiyor 

Londra, 7 - Negüs'ün Cenevre he
yeti umumiyesine bir murahhas h eye ti 
göndermekten vazgeçti~i söylenmek
tedir. Bunun sebebi, heyeti umumiye
nin sırf Mısır'ın Milletler Cemiyeti -
ne kııbulü için fevkalade olarak top -
lanmnsıdır. 

- Yoklar ... diyor. Hepsi de dışarı· 
dalar. 

Soruyorum: 
- Nereye gittiler? 
- Bay Halis dört gündür ortalarda 

yok. Biçareler, dört gündür onu ara
yıp duruyorlar. Evden hep beraber şa 
fak vakti çıkıyorlar, yatma zamanına 
kadar dola.~ıyorlar. İnsan bu kadar ara 
!-a, mevlasını bile bulur. Fakat bunca
ğızlar hata en ufak br iz bile bulama
dılar! .. 

Ben, onların e\·lerine dönecekleri sa 
ati beklemek üzere matbaaya dönüyo -
rum. Fakat geç vakit tekrar Küçükpa· 
zardaki eve gittiğim zaman ne görsem 
beğenirsiniz? 

Matem içinde bulacağımı sandığım 

evin, bir düğün evinden farkı yok. Ve 
çaldığım kapıyı açıp ta, kayıp genç 
hakkındaki sualime muhatap olan ka
dın , sevincinden ka:bına sığamıyor; tıp 
kı bir müjde verir gibi: 

- Zevcim otomobil kazasına uğra· 
mış! diyor. 

Sonra bu cevabının bende uyandırdı
ğı şaşkınlığı sezmii gibi ilave ediyor: 

- Fakat çok şükür ehemmiyetli bir 
şey değil, ayağı hafif~ incinmiş, Gure 
ba hastahanesine kaldırmışlar! 

Bu cevabın uyandırdığı merakı yene 
bilmek için soruyorum: 

- O halde sizi tam dört gündür ni 
çin merakta bırakmış? 

- Sormayın .. . Kaybolan zevcim de· 
ğilmiş. zevcimin kazaya uğradıktan son 
ra bana gönderdiği mektupmuş! Mektu 
bu derhal bize getireceğini vadeden ar 
kadaşı, guya aramış taramış ta elinde· 
ki gün gibi adresle bu koskoca evi bu 
lamamış! Onun bu ihmali yüzünden, 
ortalığın altını üstüne getirdik. Çalma 

Sayfa 3 

kaynaşnla 
• Yagoda ıııeselesi 

Yazan: Selim Ragıp 

ir müddetten beri Hindistanda 

bir kaynaşma var. Bunun sebe
bi t Nisandan itibaren yenı Hint ka
n~nu esasisinin tatbik edilmeye başlan
mış olmasıd ır. Yeni rej im, mahalli id_a
relere şeklen muhtariyet verm~~te~r. 
Fakat bütün kuV\·eti gene İngılızlerın 
elinde toplamaktadır. Zira, valiler, teş
rii meciıslerle ihtilafa düştükleri tak
dırde bu meclislerin ckserıyetini tanı
mıyarak ckallıyet grupundan icrai h~
yetler teşkil edebilmek hakkına malik 
bulunmaktadırlar. Bunun manası, teş
rii Hint meclisierinde ekseriyet kime 
ait olursa olsun, vali istediği takdirde, 
meclis ekseriyetini hiçe sayıp beğendi
ği ekalliyetle iş görebilecektir. Yeni 
rejimin bir diğer hususiyeti ise~ v~li
leri kıskıvrak bağlamasıdır. cHmdıya 
kanunu> denilen yeni kanunu esasi ah· 
kamına uymıyan ve ekseriyetin sözü
ne başeğen valiler, otomatik bir suret
te sıfatlarını ve memuriyetlerini kay
betmektedirler. Bu ahval ve şerait al
tında İngiliz memurlarile teşriki me
sai etmek istemiyen Hint milliyetper
verleri, bir müddetten beri protesto 
toplantıları yapmakta, her hal ve hare
ketlerile yeni rejimi kabul etmek iste
memektedirler. Vaziyet, bu şekliyle bir 
çıkmazdadır. Ve bugünkü vaziyeti ida
re etmek için, milliyetperverlerle an· 
lasılamıyan mıntakalarda teşrii mec • 

~ -
lislerin ekalliyetine istinaden işler yu-
rütülebilmektedir. 

* 
Bir zamanlar meşhur Rus zabıtası-

nın (G. P. U.) başı olan Yagoda bir 
müddetten beri iş 

Yegod4 gal ettiği P. P. T. 
m esel esi k om ise r l i -

ğinden ayrıldı ve 
komiserler meclisinin h ir kararile mah
kemeye ver:Idi. Bir 1.amanlar, eşsiz 
bir ikbal sahibi olan Yagoda'nın yıldı
zı, t 9 36 da, Kamenefle Zinoviyefin 
mahkemeye verilmelerı üzerine sön -
meye başlamıştı. O zaman, Sovyct 
Rusya zabıta reisınc, ihmal a tfolun
muştu. Yagoda, çok genç ya~ında Çe
kaya intisap etmiş. bütün mesleğini o
rada yapmış, ve Çekanın (G. P. U.) is
mini almasınd:ın sonra da, gene bu te· 
şekkülün içinde kalmıştı. Kendisinden 
çok çekinilen bu adamın muhakemesi 
cidden şayanı dikkat olacaktır. Çünkü, 
ona atfolunan cürüm, henüz bi.itün vu
zuhile anla-ıılmı~ değildir. 

Selim Ragıp . ................................................... _ ... _ .. 
dığımız kapı , baş vurmadığımız mahal, 
rahatsız etmediğimiz makam kalmadı. 

Şimdi kainata mahcup olciuğumuza mı, 
dört gündür çektiğimiz üzüntüye mi 
yanalım? 

Zevcini bulduğunu hat!l"Jayan muha 
tabım, bu basit endışelerini unutup ye 
niden sevince dalıyor: 

- Maamafih, bunların hiç b irisi u· 
murumda değil. Zevcimi sapa sağlam 
buldum ya! Ya mazall&h, aklıma ge
lenler bşıma gelseydı? 

Bu hadisenin, kafamın içinde kalan 
son di.iğümünü çözecek olan sualimi de 
soruyorum: 

- Hastahanede olduğunu ne zaman, 
nereden öğrendiniz? 

- Sizin gazete dün zevcimin kay -
bolduğunu yazmış. Zevcim de hastaha 
nede gazeteyi okuyunca, bizim orada 
olduğunu duymadığımızı öğrenmiş! Ve 
derhal bize haber göndermiş! 

Zavallı, arkadaşile gönderdiği habe
rin .bize geldiğinden emin olduğu için 
ziyaret etmemizi bekler dururmuş. Hal 
ta, kazaya uğrayıp hastahaneye yattı· 
ğını bild iğimiz halde ziyaretine gitme
diğimizi zannettiği için b ize hayli gü
cenmiş te! 

Genç kadın yüzüme minnetle bakı
yor, ve: 

- Neyse ... diyor . .. Allah razı olsun 
cSon Posta• dan! 

Selim Tevfik 

Maliye Vekili Viyanada 
Viyana, 7 (A.A.) - Maliye Vekili Fu

ad Ağralı buraya cclmi~tir. 



Adliye Vekaleti, hapishanelerin as-içilmiştir. Komisyon, hapiıhanelerde 
rileştirilmesile uğraşırken hubelkader ha~ı. a.tölyel~rinin ne. suretle tesi~ edi~~
buralara düşmüş olan vatandatları da cegını, ne cıns hah ımal olunabılecegı· 
lıem kendileri, hem de muhitleri için ni, mahkumlardan bu aan'atı bilen -
faydalı birer unsur haline koymak için lerden ne şekilde istifade edileceğini, 
çok eaaılı tedbirler almıştır. aan'atı bilmeyenlere nasıl öğretilece -

Bu kararın başında hapishanelerin ğini, yevmiye işlerini tesbit edecek, 
Lirer ean'at atölyesi haline getirilmesi bundan sonra tekrar büyük bir top • 
\'e bazı hapishanelerde, çok para geti- lantı yapılacak ve fi'liyata geçilecek • 
ren bir ean'at olan halıcılık imalatha -j tir. Bu atölyelerde çalışacak mahkum-
11eleri teıis edilecektir. Bu makaadla lar yevmiye alacaklardır. 
halı ihracatcıları vali ve belediye reisi Türkofia de halıcılığımız hakkında 
Muhiddin Üstündağın riyasetinde bir tetkı"kat yapıyor 
içtima yapmışlardır. Vali ve belediye Türkofis de halılarımız hakkında 
reisi Muhiddin Üstündağ, Adliye Ve - tetkikata başlamıştır. Bu münasebetle 
kaletinin maksadını ihracat tacirlerine Ticaret Odası evvelce bu sahada yap -
izah etmiştir. mış olduğu tetkikleri Ofise verm:ştir. 

ihracat tacirleri, tercihen siparişle - Bu rapora göre lstanbulda ipek halı ya
ri:ıi hapishanelerde tesis edilecek ima- pan iki tezgah kalmıştır. Ofisin rapo -
lithanelere vereceklerdir. lhracatcı halı ru memlekete şamil olacaktır. Diğer 
tacirleri bu teklifi memnuniyetle karşı- mıntakalardaki Ticaret Odaları da pey
lamışlardır. İşin esaslarını teıbit et - derpey hazırlıyacakları raporları Ofise 
1nek üzere on kişilik bir komisyon se- yolılyacaklardır. 

Minıar Sinan 
• 
lhtif ali garın 
Yapılıyor 

Mimar Sinanın 
Mahvolan 
Bir eseri 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğüne 

tayin edilen Va· 
kıflar Umum Mü 
dürlüğü varidat 
müdürü Cemal 
dünden itibaren 
yeni vazifesine 
baflamıştır. Ev -
velce lstanbul -
da Evkaf Müfet· 
tişi olarak uzun 
zaman bulun • 
muş olan Cemal 
evkaf işlerinde Yeni Beyotlu mıflu 
ihtisas kesbet - müdürü Cemal 

miş, kıymetli bir idare adamıdır. Yeni 
vazifesinde muvaHakiyet dileriz. 

Edirne Evkaf Müdürü Esad Sere:zli 
de bir derece terfian İzmir Evkaf Mü
dürlüğüne tayin edilmiştir. 

Birkısım gazamelesl 
lş dairesine 
Müracaat ettiler 

1 ti 
1 -

Bu akşam SARAY sinemasmda 
Güzel ve matenevvi 2 filmden mllrekkep 

MONTEHAP PROGRAMI BAŞLIYOR 
Parla bOyOk operasından 

L i L Y PONS 
R o V8A0t A R0

~Deı V1AmRki N DA 
Fransızca sOzlQ ve şarkılı filminde 

• Ynzn damgalı Adam • filminin u.nutulmaz mnmessW 

PAUL MUNi 
Heyecan ve teesstır dolu DOKTOR SOKRAT mminde zengin mtltenevvl 

ve gOrOlmemiş bir program. 

Köprü üzerinde bir çarpışma 

YILDIZ 
lllflMADA 

BDyOk artist 
81LVIYA SIDNEY'in 

En gQzel şaheseri 

GONOL YARASI 



'b·· 
'1tatı b· un ad rı. dostlarım-
t. ıtin· 
~ ~ z \ arete gitmiş-

Bey •• 

Baktım bahçede otur· 
muş, kümesi tamir edip .. 

Bursa Musevileri 
Türkçe konuşacaklar 

Bursa (Hususi) - Bursadaki mu· 
sevi yurddaşları umumi bir toplan
tı yaparak bundan sonra türkçe • 
den başka bir dille konu.şmamağa 
karar vermişlerdir. 

... Her tarafını güzelce 
boyayor .. Ama o kadar üze 
nip bezeniyordu ki hayret 
e ttim. 

Hasan Bey - Hayret e
decek ne var azizim, geçen 
sene altı aylığına 200 lira 
istemişse bu yaz 300 iste
yecektir 

Sayfa 5 

Nazilli fabrikası da 
bitmek Üzere! 

istasyonun direktörü Celal Eğribo:t'· 
dur. Kanadada ihtisasını yapan müte
hassıs Sadık'ın verdiği izahata göre is
tasyon 9:33 yılındanberi, Ege mınta -
kasında hangi cins pamukların kulla
nılması gerektiğini tecrübe etmekte -
dir. Şimdiye kadar alınan neticelere 
göre elyafı, beyazlığı bakımından Aka
la adı verilen cins üzerinde tam bir 
muvaffakiyet elde edilmiştir. Bu vazi
yet üzerine Amerikadan :iki ton Akala 
cinsi tohum getirilmiştir. H36 yılında 
bunların cinsleri çoğaltılmı~ ve 5000 
dönüm üzerinde zer

0

İyat yapılarak 
köylünün ilk tohum ihtiyaçlarına ce -
vah verilmiştir. 

!>37 yılının başında artık faaliyet 
tam hızını almıştıT. Bu yılki . zer'iyat 

fj0.000 dönüm üzerindedir. Bütün to
humlar, bu mıntaka müstahsiline tev· 
zi edilmektedir. 

Bu yıl Egenin her yerinde oamuk 
istihsal faaliyeti fazladır. Köylü, dev· 
let clile dağıtılan pamuk tohumlarını 
iyi kullanmakta ve zer'iyat işinde da
ha büyük bir hızla çalışmaktadır. Zi • 
raat Bankasının Nazilli müstahsili için 
temin ettiği 200 ad~t mibzer makine
si henüz lzmitden gelmemiştir. Bun • 
Iar gelince derhal müstahsile tevzi edi
lecek ve tolıum serpme faaliyeti daha 
kolaylıkla yapılabilecektir. 

logaritma müsabakasına 
iştirak edenler 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
yerlerinden tel yazısı ve mektup
la 75 kişi iştirak etmiştir. iştirak 
edenler: 1 saylav, 3 profesör, 2 e
mekli subay, 1 noter, 7 öğretmen, 
12 memur, 2 mühendis, 1 avukat, 
1 kimyager, 3 muharrir, 18 talebe. 
1 san'atkar, 1 işçidir. 

22 zat da yalnız adres vermİf, 
mesleğini bildirmemiştir. 

H. Ret it Tankut 
Düzeltme 

Ankara, 7 (AA.) - Türk Dili Ku-
rumu Genel Sekreterliğinin Logaritma 
hakkında dünkü yazısının nihayetinde-
ki yüz sene yerine yüzlerce sene denile
cektir. Tashih ederiz. 

Ankara, 7 (AA.) - Türk Dili Ku-
rumu Genci Sekreterliği~n Logarit -
ma hakkında dünkü yaz.ısının nihay .. 
tindeki cümle şu suretle tashih olunur: 

((Bu istorik bilgi karşısında artık lo
garitmanın icadını lskoçya'lı Baron 
Jean Neper'e medyun olmadığımıza 

söyleyebiliriz. Bu yüksek İngiliz mate
matisyeni Olharcz.mi'den y Üz 1 erce 
sene sonra dünyaya gelmiştir.,> 

ita/yan donanması da 
Yenileştiriliyor 

(Baştarah 1 inci sayfada) 
2.>.000 tonluk Giulio Cesare ve 

Con te-di.<Cavour 
yenileştirilecektir. 

zırhlıları tamamile 

7.000 tonluk iki kruvazörle bazı 
küçük cüzütamların inşası yakında bi4 

tecektir. Deniz, hava kuvvetleri d,. f.ı 
mamile ıslah edilecektir. 

Gazeteleri ======= 
Okurken 

KURUN - Ağaçsız. köyler. 
- Köyse ağacı olmak lazım. Ağacı 

yoksa köy olmaz. Anlıyemadım gitti. 
TAN - Ya sakal, ya jilet. 
- Gene mi traş? 
SON TELGRAF - Yeni bir harb çı

karsa. 

- Kırk defa ne söylenirse olurmuf. 
Bunu kırk bin defa söylediler ama gene 
nafile. Çıkmıyor İşte, çıkmıyacak da .• 

HABER - Moda vapurunda yangın. 

- Desene modanın ateşi yalnız er
kekleri değil, vapurları da yakıyor. 

CUMHURiYET - 1 5 hin çocuğa 
yapılacak yardım şekli kararlaştınldı. 

- Geride yardım görmiyecek ne ka 

dar kalıyor>. 

, 
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SON POSTA N'ısaa~ 

M A 
Dün ve bugun 

eryem nanın heykelini Ia~~-polyonu uykusundan u~andımıış· 

k 
• 1 ? - Ne oldu, demişti. Gene uyandırdı-

J M ça mış e ruz? Harp var. 

1 HAYATTAN HiKAYELER] 

Bir günde üç şemsiye 
kaybeden adam 

Yazan: Osman Cemal 
B~nu da dün akşam, gfeç vakit oto -ı _Öyleyse git bir de filan mağa~ • • Napolyon cevap vermişti: 

Dun ceza mahkemescnde bakılan bu davada suçlu isnadı - Gene imtihan var, diyeceksiniz di- buste dlnledim: Kıranta, babacan ve bak! 

. k "' ti· " B · h • · b .. l l . ,ye korkmuştum. ın ar e l, ır ırıstzgan oy e şey er yapmaz • dedı Eğer bu zamanda olsaydı, gene Na· 
dalgınca tanrlı blr adam, tl Slrkeclden H d · · · baŞJacıı. otobüsün 10n durak yerine ka- a eme gıttı ': ~e~e bıraz 

- Meryem Anayi satmi~ ben> Ne, fiat biçtim Kiryakonun Meryem Ana- polyonu uyandıı·salardı. Gene o sorsay
dar, tıpkı diinkü yalmur gibi hlç ara bomboş karşıma dikildi: 
Termeden, bo:JUna dert yandı. Adam _ - Orada da yok! _. 

bu olmaz. Btn, dindar! Böyle bir hıris- sınai Kandil, hariç! O hesapta yoktu! dı: 
tiyan, böyle i~ yapmaz. Ben de yap - - Zaten kandilin ele çalındığını id- . - Ne oldu, neye uyandırdınız ? 

catmn dün atşam otobüste uıuorta Te Tabii çıldırmak işten değil! Bir V:. 
hlç durmadan söylediklerlnl aynen &1- de, hatta yarını günde üstüste Dr. 

mamif böyle bir iş 1 Bu. günah, iÜ • dia etmiyor kit • - Harp var. . 

ah h k h E Be 
Napolyon gene cevap verecekti: 

se natıec:U.Jorum: siye ... 

Jl • • • • • • • • • em ço güna 1 - vet. . n, fiat biçip adres vere -
Kiryako, böyle diyerek, ellerini in- rek, kendisinç de «Geçmişolsun it> de- .- ~en de hizmetçi kaçtı, diyeceksi- Yağmur değil ya, 

dirip kaldırıyordu. O arada bir elini yip çıktım odasından. Fak.at, «iyilik et nız, d~ye korkmuştum. ·gökten seller halin-d k Arşımet çırılçıplak hamamdan dışarı de çamur yağsa im· 
aöiaünün iki tarafına, sağına soluna e emlik gör\ı> derler, hani ya ... Son- fırlamıştı. kanı yok, ben artık 
ve başına götürerek, haç i~reti yap • radan başıma bu yüzden iş çıktı. Ken- ~ Buldı:m! ~lime şemsiye al.mı· 
maktan da ~ndisini alamadı! disine iyilik ettiğim adam, benden da- Dıye bagırmıştı. Sormuşlardı: yacağım ! 

Kiryako, i}ıtiyarca ve zayıflamtf bir vacı oldu! , - Ne buldun ? Artık benden şem 
adam.. rahatsızmış, hastalıktan yeni - Demek Miçodan siz satın alma- . - Müvazenei rnayiat kanununu. siyeye paso ! 
kalkmış .. timdi de nekahat devresin • dınız} · Günün adamı çınlçıpla.k evinden dı- Tabiatimi bildi • 
de y k k ,şan fırladı. ·· - o .. yo f _ Buldum. ğim için mübareği 

- Demek satmadın ve bu Miço, - Peki, Miçonun başkasına sattı • zaten günahım ka • 

h 
'- d ' - b·1· Diye bağırdı .. Sordular: dar sevmezdim. Fa-

aen astay~en aşır ır gını ı ıyor musunuz} -, - Ne bu1dun? .() 
- Ne, ne ... bu Miço ... ama, ne de- - Hayır, onu da bilmem Yalnız ı· H " t . b ld kat, dün sabah ev- A . •v• · ' · - ızme çı u um. den çıkarken bizim"'-~ 

mek aşirdi} şıttıgıme göre, bilakis kendisi, bu Kir- . Halüe Alinin bir sözünü tekrarla - /./\ 
- Yani ~aldı1 yaka, Vasil isminde bir hurdavatcıya dun: • bayan zorla elime r / ~ 

N ld
. J O ı· M kayınpederin şem - '//) V ~ 

- e, ne .. ne ne, sa ı I ıraya satmış eryem Anasını ı , cMen allemeni harf en Fekad sayye· siyesini tutuşturdu: /);!"; Y/7 
- Peki, nasıl çaldı acaba} Davacı Kiryako, telaşla ayağa kalk- ;reni abden> _ Al, dedi, bak, oluklardan nasıl su-
- Bilmem. Ben görmemi~. Nasil tı: Muhatabımın arapçası zayıftı. Ali - lar boşamyor? Tramvay durağına va • 

aörecck} Ben, hasta. Yatıyorum ya • - Ne, ne! Ben, dindar hıristiyan! ni~ sözünü karine ile türkçeye tercüme rıncıya kadar hoşafilık için akşamdan 
.. _.,_ta At .. k k l O Y k le.' b'· 1 ·· ah · ettı: ·uuı; • C1··· ruya, .. uy u, .. uy u o , ı oy e gun yapmış! ıslatıhnış pestile dönersin! 

l 
· b K. k h - Bana bir hizmetçi bulanın ben kö- İs zaman ge mış u. ..••• ırya o, gene aç işareti yaparak, 1 temiyerek kaympeder in şemsiyesini 

S od 
· d b · d esi olurum. Manasına a:elir deg· n mi? ld - enin anın neresın e duru - u (cısna rn reddederken, heyet, dava- .... a ım. Sizden iyi olmasın, bizim kayın-iMSET 

yordu bu Meryem Ana} cının şahid gösterdiği kimselerle hey- ·-·" .. - .. -·--... ._.... ..-----·- peder mütekaidinden olduğu için o, 
- Meryc!R. Ana i'. Baş ucumda 1 keli davacıdan satın aldığı iddia olu • mur ve müstahdemlere verilen on bin böyle havalarda bir yere çılanaz; evde 

Var yer, oturacak, yukarda .... orada! nan Vasilin çağmlmalanna karar ver- lira ikramiyenin, bu sene son parti o- bol bol uyku çeker. Bayanın zorile 

.
Var kandil ı di. şemsiyeyi alışını pek te fena olmamış-

larak on beş hin liraya çıkarılmasının h ·ı ç··nk·· d Davacı, çalındıgv mı iddia ettigı~. Mer- Kiryako, ceza hakyeri salonundan k tı anı. u u tramvay a bakıyordum: 
yem Ana h-..kelinin, kendisi hasta çıkarken de: ·afi olduğunu, başkaca tazminat yolJu Yola şemsiyesiz çıkmış olanların şap -

-ıT bir para verilmesi muvafık bulunmadı- kalarmın kenartarında handiyse kur -
yatarken odasına giren Miço tarafın - - Ne, ne 1 diyordu, Meryem Anayi ğı neticesine varmıştır. Aynı zaman • bağalar ötecek! 
dan kucaklanıp, adeta kaçırılır gibi, satmiş hen~ Yok, ki ben böyle günah da, dava ~ılınca, bunu takib etmek Uzatmıyalını, Eminönünde cunbur 
koridora çıkarıldığını, oradan ela gö • yapmişl üzere avukat tayini ve bu hususta icab cemaat tramvaydan aıt.ladık ve herkes 
türülüp, bir antikacıya staıldığını an • Şark Şimendifer kumpanyası eden bütün masrafları yapmak üzere, gibi ben de işimin yoluna düzüldüm. 
latır,ordu. d d·ı· Metr Bilyotiyi tam salahiyetle vazife- Fakat tam işimin olduğu yere yak -

- Ben.iörmemiş, nasil çalmiş1 A- ava 8 1 ıyor lendinniştir. !aşınca kendimin de baştan aşağı bir 

m• başka türlü olmaz bu işı öyle aı - imtiyazı geçenlerde hükumete ge • Fatih Noterinin muhakemes·ı hayli ıslanmış otauğumu farkettim. 
miş, öyle götürmüş! Bu antikaciya sat- çen Şark Şimenıdifcrleri kumpanyas'l - Aman ... Hani şemsiye, şemsiye 
miti. Yok, ki ben sanmiş ... Ol. .. Kim, mensublarmdan bine yakın memur ve Fatih noteri Mehmet Şükrü ile no- nerede ya? Benim elimde şemsiye var· 
ki çalmiş ı ·· t h d. k' · k l h terlik başkatibi Fevzi ve daktilosu Mü- dL Evden çıkarken bayan zorla elime 

D 

mus a me ın, es ı şır et a ey ine ya- bizim kayınpederin koskoca çadır ka-
rk 1 M' · k" d. d ü 1. dd · d . nevverin ihtilas ve zimmetten !ig"' ıt ce-e ı an ı ıço, ın ar c ıyor u: rım m yon ıra ra esın e tazmınat dar şemsiyesini tutı-ı<:turmııc:tu. 

B b d 
· h' · N · t ~ ·ı d ki 1 zada yapılan duruşmaları, daha bir --ı '""" - en, u a amı ıç tanımaz. e ıs cgı e ava açaca arı yazı mıştı. Bir saçak altında bir kaç saniye dü-

od 
· · · d b" I b" · D im d müddet sürecektir. Çünkü, dünkü c~l-asınn gum.ış, ne e oy e ır ış yap- ava aç' az an önce, memur ve şündükten sonra: 

miş ben 1 müstahdemlerin vekilleri, şirket direk- sede okunan naiblik tezkeresile, ehli - - Eyvah, dedim, mübareği tram -
Davacının antikacı dediği Koço da, törü Paskalla idare meclisi reisi Dovi· vukufun defterleri tetkik etmek üzere, vayda bıraktık! 

kendisinin antikacı olmayıp zerzevatcı se, altıncı noterlik vasıtasile ihtarname daha 6 toplantı yapacağı bildirilmiş - Haydi ters yüzüne geriye ... Tram -
olduğunu, heykel kabilinden eşya üze- göndermişlerdi. Bu suretle, iş dava tir. Dur~:~~:-~~ı~~~ .. ·-····- \•ayı aramıya. ·. Lakin gidebilirsen git!. 
rine muamele yapmadığını aöyliye • şeklini almadan, sulhan bir tesviye su-~~1 ~· Yağmur şimdi o kadar hızlanmıştı ki... 
rck, şöyle devam etti: reti bulunma.sına kapı açılmış, fakat, Ne olursa olsun deyip kendimi koyu -

- Bu Kiryako, hastalanmış. Paraya bu ihtarnameye, kanunen muayyen verdim 
0 şiddetli yağmurun altına ... 

ihtiyacı olmuş. Satacak başka bir şeyi mühlet geçtiği halde, hiç bir cevab Btr de tramvaydan indiğim durağa 
k 

Rob modeli getaim ki tramvay çoktan kalkmış ... 
yo muş anlaşılan, ki Meryem Anasını gelmemişti. Haydi gene tekrar iş başına ... Kestir ~ 
aatmağa karar vermiş. Bana birisile ha · Bu vaziyet karşısında, dava istidası, me olsun diye Mısırçarşısı kapısından 
bcr gönderdi. «Gelsin, görsün, pazar- alakadar yere verilmek üzeredir. Şek- geçerken baktım oradaki küçilk küçük 
1ılr. yapalım, alsın!» diye. Ben, gitmek le aid bazı muamelelerin tamamlan - şemsiyeci dükkanlannın önü ufak öl-
jıtemedim. Çünkü, Meryem Ana hey- ması beklenmektedir. Bu muamele - çilde bir panayır yeri ... 
keli alıcısı değildim. Tekrar haber gön- ler de pek yakında bitecektir. Ucuz, pahalı şemsiye alan alana! Ben 
derince, «Hastadır. Bari gideyim de fi- ihtarnameyi alınca, şirket sermaye- alınıyacaktun amma ne yapayım ki 
at biçeyim ve belki satıq alacak olan darları, mümessiller heyeti, umumi bir kaybettiğim şemsiye kayınpedcriın ... 
başka birisinin adresini vereyimıı de - toplantı yapmış, bu tazminat isteğini Akşama adamcağızın zaten hiç durmı· 
dim. Kalktım, gittim. Baktım, 1 O lira görüşmüş ve neticede, her ıene mc • yan çenesi büsbütün açılacak ... Dük -

Okuyucularıma 
Cevaplarım 
İneboluda Bay Osınana: 

müfteri vaziyetinde kalırsınız. Çare
siz hazmedeceksiniz. 

Bay: D. H. 

kfuıların birine yanaşt1m. Yazın üzüm· 
cülerin üzüm küfeleri üzerine gerdik
leri boyda ufak tertip bir çadırı andı • 
ran bir şey de ben aldım. Vakıa bunun 

• bezi bizim kayınpederinkinden daha 
aşağıca idi. Fakat bu, cüssece ondan 

1 daha hürmeUi görünüyordu. 
Ooh! Artık oradan biraz ilerideki işi· 

me rahatça gidebilirdim. Hem yalnız 
ben değil, sağ ve sol kollarıma birer de 
§emsiyesiz arkadaş takar; onlan da yağ· 
murdan ferah ferah kurtarabi'lirdim. 

* 

Ne ise üzüntü ile akşamı ettık. JJ; 
şamüstü gene o yağmurun altında rıt . 
lur, ne olmaz diye ayni k>kanta ve.~~ 
wye uğrayıp bir de kendi göz~ 
ikinci şemsiyeyi ben araştırdım. F~ 
bizim yepyeni şemsiyecik yok, Y"" 
yak! 
Şimdi beni bir düşünce aldı. AC~ 

geç vakit gene Mısırçarşısı kap~ 
uğrayıp bizim kayınpedere ikinci 
şemsiye alsam mı, yoksa i§i olurunll ~ 
raksam mı? Ne yalan söyliyeyim, teW 
rar paraya kıyamadım. ve kollarııı" 
sallıya sallıya tramvay durağına 4a ' 
dim. Orada beklenken aklıma trall'l~ 
da unuttuğum sabahki şemsiye geldi. 
radaki memura soku1up meseleyi ttiJ: 
rar sordum. Sorduğuma da iyi etrJ l 
şim. Adamcağız: 

- A.. dedi, sizin mi idi o şemsiyeT, 
Ve köşeden çıkardığı şemsiyeyi ıJ 

zattı: , 
- Buyurun bayım! Tramvay bur' 

dan kalkınca biletçi onu bulmuş, s~ 
ikinci gelişte bize ıtcslim etmişti. 

Aman bu manzara karşısında ne!'. 
dar sevindim bilseniz! Artık eve gol 
sümü gere gere gidebilirdim. Gidebl : 
lirdim amma, şeytan bırakmadı ki İ 
deyim. Hınzır, kafir, münafık, lain flf' 
tan geldi, kulağıma: 

- Şemsiyenin lbirin~ buldun ya! ~ 
şu şemsiyeni-n şerefine, şurada bir 
tane at ta sonra eve git! 

Dedi. Bunun üzerine haydi biz o et 
vardaki bir tezgfilıbaşına! Orası d3 ~ 
kalabalıktı bu akşam görsc~ıiz! Bir, tJft 
derken, üçü dördü ve üç dört cıerl< 
beşi altıyı ve b~ altı derken galiba~ 
di, sekizi bulmuş olmalı ki ben dalg~ 
lıkla, hem de bu sefer adamakıllı !,ı 
dalgınlıkla gene şemsiyesiz hrlarnıŞ 

Otobüstckilcrden biri sordu: 
' - Dönüp baksa idiniz, mutlaka, O 

rada tezgiıh başında kalmıştır. 
Ve o cevap verdi: 
- Döndüm, döndüm... Ben bu of/ 

büse binm.eden önce Sirkeciden t~ 
vaya bindı:ın; Hocapaşada şeınsı~~ 
hatır1ayınca tekrar aşağı inip orB q 
gittim. Gittim amma kaç para eder! 
rası kapı, duvar değil mi? 

İşte buna sebep, bir daha gökten ~ 
mur değil, seller halinde çamur y~r
lanet olsun, elime şemsiye alınıyaol 
ğı.m! 

Kadın .ıu veya bu şekilde kocası 
ile barışabilirse onun yanında kal
ması müreccahtır. Aksi halde onu 
berkesin gözünde temiz ve dürüst 
'ir vaziyete getirmek sizin borcu -
auzdur. Evlenirsiniz. Fakat bunu ya 
pabilmeniz için kadının kocası aley
hinde açacağı talak davasında her • 
hangi bir şekilde sizin adınızın geç· 
memesi lazımdır. Zira bu takdirde 
Mkiın kadını muayyen müddetle si· 
ze varmaktan menedebilir. Tapu ka
yıtlarının düzeltilmesi işine gelince 
bu ancak erkeğin gönül rızası ile te· 
min edilebilir. 

Yaşınız da, kazancınız da bir yuva 
kurmaya müsait değildir. Sonra piş· 
man olursunuz. Yol kısa iken dönü· 
nüz. 

* Öğle yemeğinden aonra hademeyi ça. -; ğırıp: Bir günde üç şemsiye kaybeden , 
- Git bak oğlum, dedim, filan lo • zavallıya için için gülerek eve gel~ 

kantarla ben.im ~emsiyem kalmış mı? ğim zaman bizim bayan bana sordtl· 

İneboluda Bay (A. Enfa) ya: 
İsbat edemezsiniz, üstelik bir de 

Hayreboluda Bay (B. D.) ye: 
Yabancı ilden gelecek bir kız size 

anlattıkları evsafı haiz de olsa sizi 
mcs·ut edemez. Bizim Ayşeciği yer 
yüzünün bütün diğer kızlarına ter -
cih etmelisiniz. Onun kalbinde' gizli 
olan saffet, şefakat, tahammül, yuva 
ya sadakat kaynaklarını başka hiç 
bir milletin kızında bulamazsınız. 

Bay (Ahmet Naim) e: 
İkisinin arasında tercih yapmak 

vaziyetinde kalırsanız bir üçüncüye 
bakınız. 

TEYZE 

Diagona'l kumaştan güzel bir rop. 
Korsajda, etekte, yaka ve kollarda ku
maşın çizgileri biribirine zıd istikamet 
lerde konulmuştur. Zaten bu türlü çiz 
gili kumaşlara en iyi giden tarz da bu
dur. Çizgiler korsajın ön ve arkasında 
enine, etekte ve kollarda verevdir. Kol 
lar bilhassa omuz kısmiyle aşağısı ara
sında yapılan çizgi tezadı roba qok şık 
lık vermektedir. 

Garsonlara, tezgahtara ayrı ayrı sor. - Hani şemsiyen! oJ 
Şöyle koskoca bir şemsiye ... Ufak bir Ve işte o zaman ben kabkab

91J"' 
çadırı andırı.r 'bir şey ... Daha bu sabah sunturlusunu salıverdim. Çünkü ~ 
yeni aldını. .. Şayet lokantada yoksa de sabahleyin evden şemsiyeli çık rl" 
filan kahveye de bak, belki lokantada şemsiyesiz gelmiştim. Eğer yağitl~ 
da değil de, orada bırakmışundır. havalarda şunun bunun, şurada b ıol 

Bir çeyrek, yirmi dakika sonra ha - da ektiği şemsiyeler birer fidan ° 1 , 
deme eli, kolu bomboş geldi: ta sonradan dal budak salıverrn;Ş ~ 

- Yok bayım, ne lokantada, ne kah- saydı şimdi İstanbul sokaklarında ş 
vede şemsiyeye benzer bir şeyler bu •

1 
siye ormanından geçilmezdi! 

lamadık! Osman Cemal KaYıJt 
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Sıhhi Bahisler: Karab ··kıe ve Ereğlide 
neler gördüm? 

Yazan: Ercümend Ekrem T'l.lu 

CHSPOA.
lngilterede lik 

maçlan hararetle 
devam ediyor 

Tütünün zararları 
hakkında tetkikler 

İngiltere lik maçlarının otuz sekizin 
ci haftası oyunları her ta.rafta büyük 
kalabalık önünde oynanmıştır. 

Sigara tansiyonu arttırır, kalbi fazla çalıştırır, kanda 
şeker miktarını fazlalaştırır ve nihayet bazı ahvalde 

hafızaya da tesir eder 

Dört hafta sonra lik maçları bitece· 
ğinden bütün takımlar oldukları yer -
lerden bir parça daha ileri gidebilmek 
için azami gayret sarfetmektedirler. 

Arsenal W. B. Albion 
2 o 

Kral kupasının dömi finalisti olan A'l 
bion takımı Kral kupası turnuvasında 
3 - t mağhip ettiği Arsenale lik maç· 
larmda 2 • O mağlup olmuştur. 

Arsenal ilk devrede sağ açıklan Da· 
vidson ve sol aÇıklan Ne1son tarafın· 
dan iki sayı yapmış ve devre bu su· 
.retle bitmiştir. İkinci devrede sert baş· 
layan oyun sonlara kadar bu sertliği 

~·· bmet İnönli Kayseri fabrikamıda muhafaza etmiş. ~alin merkez mu 
lun llnıer Bank. m davetiyesini aldı -ı H.Adisat, mucizeler gösteren bir film avini Rob~rtson uzun müddet oynaya 
tılu ıanıan, bir müddet bu yolculuğa gibi hayalimin önünden akıp gide gide, mıyacak ~ır sure~te hastahaneye kaldı 
tı:ı.J çıkmamak arasında tereddüt et- birden, tl eski zamanlara, saltanatın ..rılmış. sag muavıni Crayston burnun-
~ un. kapkara ve çorak, verimsiz, miskin ve .dan sakatlanarak sahayı terketmiştir. 

ka~llUniyetli bir hastalıktan henüz utandırıcı günlerine rücu etmiş bulu • . Arsenalin stadı olan Higbury saha"' Bilir misiniz ki sigara denilen ve bil· ken, tiksinilmez. Maamaffh rengi keh-
laca - ış bulunuyordum. Meşakkatli o- nuyoruın. Tatlı bir rüyadan, ansızın yük bir keyifle içtiğimiz minicik be - ribar gibi sarı olan tütünün, koyu renk 
gecef: tahmin eylediğim bir buçuk bir kabusa intikal etmiş gibiyim. yaz nesne .nasıl tahrip edici bir mad· il tütünden daha a.z zehirli olduğu sanıl 
deb·ı tren yolculuğuna tahammül e· Şimdi, gözlerimin önünde başka bir dedir? Bunu bilmiyorsanız, biz, size masın. Tütünün sertliği, onun kimye-
bi .;.~ek mi idim? Bunun burası be· manzara var. Bu da bir resmi küşada, öğretelim: vi, inceliği ve rutubetlilik derecesi gi· 
tan Iraz ~üşündürüyordu. Diğer taraf • cHamid.iye Hicaz demiryolunun• İlk tütün içenler, tütün dumanının bi de hikemi mahiyeti ile alfikadat"-
)'iik en~~triel hamlemizin bu en bü· Maan'a vardığı gün yapılan merasime içinde, inıhtlll halinde katran taşıyan dır. 
tör ' en °nemli semeresinin temel atma ait. Ben, o tarihlerde henüz çocuktum; milyonlarca su habbeciğinin mevcut Maamafıih tütünün sertliği, bilhassa 
\>in e~in~e bulunmak gibi şerefli ve se· ve o merasime ait resimleri «Serveti olduğunu sanmışlardır. Katranın, nikotin derecesile alakadardır. İçinde 
~or~ ı hır fırsatı da kaçırmak istemi - Fünun• da görmüştüm. Üç ayda bir ciğerlere faydası olduğu için tü · yüzde ikiden fazla nikotin bulunan tü.-
lı· l{~·rn. Nihayet, bu isteğim ağır bas· maaş alan memurların esasen kıt olan tün tiryakiliği alınış, yürümüştür. tünler, umumiyetle sert tütünlerdir. 
k~nd~Ç~cük yol çantamı hazırlıyarak, rızklarındln zorla kesilerek, saçma bir Halbuki hakikat hiç te böyle değil · Nikotin'in insan vücudu üzerindeki ıe 
c\nk ınıı dün gece saat sekiz buçukta panilslfimizm po1~ikasma hizmet için' dir. Eğer dört tarafı cam plaklardan siri, sigarada hamızi, pipo ve püro da 

nara istasyonuna attım. avuç avuç saçılan paralarla vücuda ge· müteşekkil bir tünelin içinden sigara kalevidir. 
biri~,·~tıileri Karabüke götürecek olan tirilmek istenilen bu demiryolu inşaatı dumanını geçire<:ek olursanız, alttaki Yapılan tecrübeler göstermiştir ki 
duru Cı tren, istim üzerinde, oracıkta daha b~langıcında Mekke ve Medine cam tabakasının açık sarı renkte bir sigara içmiyen bir adamın sigara içtiği 
tlıUk Yordu. İçme girip te tertibatın urbanının mümanaat ve isyanlarile madde ile örtülmüş olduğunu görür - zaman, nabzında ve derecei hararetin· 
ter dernnıeliyctinı görür görmez, beni 1 karşılanmıştı. Hacılara önce deve ki - sünüz. Yanlar ve üstteki c;ı.m tabaka· de bir değişiklik hasıl olmuştur. 
hal~ dude sevkeden endişe•eri akıl ve ralaınak, sonra da onları çölde soymak- ları tertemiz kalmı.stır. Bu tecrübe, tü· Nabızda. bu tesir ( 17) darbedir. De· 
lan ale r.etirdiğimden dolayı adeta u • la geçinen Hicaz Arabı bu iki vasıtai tün dumanında, tekasüf neticesi le • recei hararet üzerinde de, yükseltmeytı 

'fç .. c!tıyd~. maişetini birden elinden alacak olan ressübat mevcut olduğunu isbat eden doğru, 0,26 tesir yapar. 
kıı;,ent>, bır kaç tane yataklı vagon ta· bu işten hoşnut değildi. Fakat Abdül- bu san madde suda erimez. Fakat be- Bu hesaba göre, eğer sigara içmiyen· 
lak ;s ?avetlilcrin her bfrine bir ya· hamit bir defa bu hatta başlamış bu - Kral kapası maçlarına Ju.sırla.nan Sander- nizde derhal inhilal eder. lerin hararet derecesini ( 1000) ile ifa· 
beıı Yrı m1ştı. Heıkesin yerı kolaylıkla lunuyordu. Hat Şamdan Maan•a kadar land eyuncalan 9011 ldmanlannda. Alimler, bir tek sigara dWl)anının ı de edersek, mutedil surette sigara 
ha\'i ~~un ~.i~:~· k~~ılnrn _ ~ı;i":l:rimizi geli: gelmez. merasim yapılmasını em· sı uzun zamandan beri bu kadar sert 0 • bir insan üzerindeki tesirini kat'iyetle içenlerin harareti ( 1008) olmak la ~ 
llıış 1 er kuçuk kagıt degırmısı asıl • rettı. yuna sahne olmamıştır. tesbit etmiş değillerôir. Çünkü, bu 1 zımdır. Yani sigara içmiycnlerin kalbi 
\rer·i Vagona bineceğım sırada elime O vakit gördüğüm ve şimdi hatırla • w. B. Albion takımı bu hafta gene dumanın içinde mevcut maddelerin bin defa atarsa, içenlerinki ( 1180) de
tıu~ en Progıamda da vagon ve yatak dığım resim, işte bunu gösteriyordu: bu sahada likte on ikinci olan Preston kaffesi meydana çıkarılamamı~tır. Fa· fa atmak lazımdır. 
Do~:ırn .aYnca musarrah.. Ak sakallı, üniformaları sürre katırı .takımiyle Kraı kupasının Dömi finali- kat şimdiye kadar mallım olanları şun· Son yirmi beş senenin tütün üzerin · 

~ank uıu beş geçerek ka!ktık. Sümer gibi donanmış, amelmandP. paşalar, ni oynayacaktır. lardır: de yapılan tecrübelerden hasıl ettiği a· 
~atı 111 leşrüata memur ettiği seçgin beyler, efendiler, yalnız padişaha şirin Arsenal takımı lilt birinciliği için da Nil-otimin Nikotin Aıit p•f•,:lc meii netice ise şudur: 
llli1?t, Pek büyük bir ne1.aketle hepi - görünmek kaygusile, ellerini havaya ha likte altıncı olan Portsmuth, on do· Nilcotclliıa Nil<otein A.it F.-nilı: l - Tansiyon artması. 
bu 

1 Y~meğe buyur ettiler. Bankanın, kaldırmış bir vaziyette, memlekete on kuzuncu olan Bolton takımlarile kendi ~:~ı:1! ~= hrboa :il~7:::ı ar•cnyö 2 - Kalbi fazla çalıştırması. 
"ettr>' 1.nçli ve kıvançlı gününde. da • paralık faydası olmıyacak, bilakis her sahasında likte iki oyun noksan oyna· Kükilrtlü Piridia 3 - Kanda şeker miktarını fazlalaş· 
l'er·l .f'rı bulunuyoruz. İza.:ı: ve ikram bakımdan müteaddit zararları dokuna- dığı halde üçüncü vaziyette bulunan müvvellidülma Pırrol tırrnası. 
ett/rıd~. Bu müstesna bayrcıma iştira le cak bir teşebbüsün muvatfakiyeti için Mancster City ve onuncu vaziyette olan Liitidıai Piıco.IU. Fomınldcbicl 4 - Bazı ahvalde hafızaya tesir et 
bir{1

1
'."'"k istenilen talihJil1>1 hep b:r. dua etmekte idiler. Çehreler, bugünkü Chelsca ile de rakip takımlar sahasın· Kollidoi mesi. 

bı.ıı~~~ni t~nıyan .. dost, ~hbap, fiş: na gib~ gözlerimin önünded!r: Ne iman, ~e da maç yapacaktır. Şimdi iki puvan ~ütün ~u maddeler, aşağı •. yukarı ni· Bu sebeple<lir ki sigara içmemek iyi· 
~ok. '1 kınıselerız. Aramıl'da yab•rncı sevınç, ~e gurur:. Hepsı de ya~nız bır başta olan Arsenalin şampiyonluğu al- kotın demlen maddeden muştak ze •. dir. Fakat behemehal içilmek istenirse 

Gıı " tek şey ıfade edıyorlardı .. Padışah bu I ması için daha dört maç kazanması la· hirlerdir ki bir kısmının Ç~~ .~ü~e~ ~o-1 itidalden ayrılmamak:, hıfzıssıhhanın 
b11 · 0~'1lıya v. ııc:-n yemokteP .~nra, resmi görse de, bizleri taltit etse en - kusu vardır. Bu sebeple, tutun ıçılır - tavsiye ettiği esas kaidedir. 

c "· .. 1.1 • 1 zımdır. 
~" ı erı ku,.uluyor l'vlrıYu her dişesi' A W B Alb' 

.f' ı,., ·h . : ,., ·· . . . . rsenal - . · ıon maçında 55 bin seyirci hazır bulunmuştur 
~ıla ı:-ı edenler. pıd n ''?' rtl:ır. Ea· Zavallı, ıdraksız w sefı! dcvır!. .. ............................. - •••••••••••••••••••••••••••••• 1 • 

ii?\ii.~rı rfa. boşalmış kahve fir canlarının Deminden, yol arkadaşlarımın yüz • li ve b~arıcı müdiri umumisi Nurol· Mnncster C. Brentfor 
l\a sohbet ediyorlar. !erine baktım: Hepsinde, ~·eni doğmuş lah Esat geliyorlar. 6 2 

tanı "1-ı'1lıkta .i~:rı~yoru~. I_<:mine u~ . çocu~~n_u görmeğe. ko~an ~ı~ babanın Hal~n çılgın teza~.ür~_tı arasında Likte altıncı vaziyette olan Brentfor 
tce!. . geçtı~ım•z, kımıne de şöyle tehaluku, memnunıyetı. ıftlharı var. baŞ\'ekıl, hazırlanan kursuye çıkıyor. takımı kuvvetli rakibi Mancster karşı· 
)orıı " \ cnk kadar i 1 .şti~imiz istas - Karabük, ana vatanın en hayırlı ve fe- İki mikrofon, onun kıymP.tli sözlerini sında adeta ezilmiştir. 
lar, Cr>

12 adla ını mers~ eriip te soran- yizli evJadı olacak! her tarafa yayacak. İnönü .. ağır ağır İlk devre 2 ·O Mancsterin lehine bit· 
lttnak ao alıvorlar J..:ıl<>h·m, Yozgat, * nutkuna başlıyor. Hazır•ın, dini bir miş, ikinci devrede Brentfor dört gol 

'b Kali>cik.. huşu ile, cumhuriyet rejimınin büvük daha yemiştir. 
'la , Geldik .. Müstakbel çeli1· fabr"kam • llıa,.,., . ·eni ve ra ··!ar henüz i ·ice otur· "" 1 ı· mümessilini dinliyorlar. Bu maçta 3 7,000 kişi bulunmuştur. 
·•• ~ old • zın sahası bir bayram yeri. Kaslamo· 

tı.ız. nu ugu j ·ın biraz yavaş gidiyo- nudan, Zonguldaktan, Bartından, E _ Son Posta karileri~i~ evvelce oku • Sanderland Charlton A. 
l'ttQa._, nunıa 'neraber, ertesi sabah, reğliden, Divrikten .ve K:uabükün ta- muş oldukları bu tarıhı nutkun orada, ı 0 
t'ağı:l Ven olan saatte Krabüke vara • b. b 1 d . S dinliyenler üzerindeki tesirlerini tarif 1 1· ·ıt . · ı·k . S d . ı u un ugu afranbolt.;,dan buraya . • . y 1 ngı erenm ı şampıyonu an er • 

t . , b" 1 1 h lk k edemıyecegım. a nız şu kadarını söy- 1 d 1.kt b t .d b. t k 1 
1. ""'° ~, nt m er e a a ın etmiş; davullar, zur· . . b d d an ı e en ~ a gı en ır a ım o an 
1kçe se .~ ~agonundaki kalabalık git· nalarla şenlik ediyorlar. Sa:-ıdığım yer· leyım kı, ya~: .aş~m a uran ve nazar· Charlton ile yaptığı maçt l • O kazan-

'adiif > elıyor: ben de bi•· hüsnü te • lerin gençlik "e spor tec:kı'la· tına men . !arını başvez(ılımızden ayırmıyan ihti- mıştır ı·lk d f f b't . 'k' 
11_ ... o:ar k . . ' • ~ . b" . B 1 h d . . . evre sı ır sı ıra ı mış, ı ın 
~ b a , şaır Enıs Bch:rıe bir ara 1 .b. d 1 k yaı ıı artın ı eyecan an tıtrıyor ve . d d S d 1 d k t'. h" 

ı.:. Und 0 • '" • sup as an gı ı e i anlılaı bayrakla· • d be h r d k . . cı evre e an er an uvve ı. ucum 
l>o.r\!rn. u~um kompartırruna çekili • rile, forrnalarile saf teşkil etmişler. a eta ccz a ın e, enriı kendıne, !ara başlamış ve 68 inci dakikada ilk 

"" muttasıl: "ren Bizden bir saat sonra muvasalat e - ve son golünü yapmıştır. 
~t seyahatinde u k b · .. d 'k' · t d b - Yarabbi şükür!. Yarabbi şükür!. · Verı'n d • • Y u enı guç tu· en ı ıncı ren en, cşuş siması, bu . Ali Sanderland takımı bu cumartesi ü . ts nrlıg h 1 k k · Bugünleri gösteren ah?m .. Şükür • asen p k ı, avasız ı , sarsıntı, apa sımaya pek yaraşan kar gibi saç· çüncü Jikte '-'edinci vaziyette olan Mill· 
ltı e nazı l k İ ! ler olsun! deyip duruyordu. .J 

esinde dahı· ı 0 an uy_·um. un g.e<:ik · larile başvekil smet nönü indi, bin • İ wall takımiyle Kral kupası dömi fina 
ı b l - ngiltere sefirinin nutku da avrıca 

~at• • u unan amıflerdır. ]erce gönülden kopup, gene bı'nle ... ce • lini ov. mıyacag· ı için bu :naça tam kad· 
d.. ıa,,_ d çok güı.el tesir yaptı. Elçi!ik mu"steşarı 

Un d .,"'1 Yer e düşünüvorum: Daha • d f 1 Y rosile çıkmıstır. ~ enecek k ., . agız an ır ı.yan « aşasın yüce Ata · Bay Morganın selis bir türkce ile ter • · 
Uruıan c h a~ar yakın bır tarihte türk!. Yaşa Inönü!. Varolsun cumhuri- cüme ettig· i bu nutkun .ir.·n-dekı' dost· Bu müsabakada 30,000 seyırci hazır 

"eıı· um U"ıyct ~·· • . k h"kA t·ı 1 :\ ı ve (!n .. ·.. .. • ... Jımının en uv· yet u ume ı.• ses eri göklere yükse . 1 - . d ·· 1 b bulunmuştur. 
tAA,,.k gorgulu akıUara hav. ret \'e _ ıı·yor. ugu tcyıt c en soz er ilhao;:sa gönül . 
fj "\;.,_- r ı d !erde derin izler bıraktı. Bury Ast on Villa 
'nün;,~ n ın~anıarı bir hir göz!erimin Baş\•ekilin yanısıra, dost İngiltere - Tema! atma merasimi de sona er • 4 O 

~asıı tak ~eçıvor Bu kadar hızı, tarih nin muhterem Ankara biivük elçisi dikten sonr.a. Konya Ercğl'<•:!ndeki men- Likte ayni puvanla b iribirlerini ko-
lı~ ki. dep ~ c k?! On bir. on iki yı · Sir Percy Lora:ne, Hariciye ve İktisat ~ucat fabrikasının da kü~at resminde valayan bu iki takımın oyunu hiç bek 

Ukurn.e ' Hu~ ~artisine dayanan bu Vekillerimiz, fabrikayı kuracak olan bulunmak üzere, tekrar trenimize bin· lcnm'yen bir netice ile bitmiştir. 
~Vk Lnt ne ~urlu bir kuıirete, nasıl Brassert firmasının idare meclisı· reı·.,ı· dı'k. · t •> ... şer b , Ilk devre 2 . O Aston Villaııın a!ey-
1 kı hutün b~~:zım ~e iradeye malik· Bay Brassert ile arkadaşları, bir çok Omdaki intıbalarımı da ayrıca yaza- hinde bitmış, ikinci devrede iki oyun-

ann ustesinden geldi?! meb'uslarımız ve sum·· er Bankın sevı·m- • E · cagun. 'rcümcnt Ekrem Talu cusu sakatlandığı için kaybeden bu ta· 

kım iki gol daha yiyerek '4 • O mağlup 
olmuştur. 

Bu maçta 50,000 seyirci bulunmuş 
tur. 

Bir lspanyol ticaret hey'eti 
Ankaraya gitti 

İspnnyuda Katalonyn hülcflmetlne mensuı> 
üç klşillk bir heyet bundan birkaç gün ev
vel şehrimize gelmiş ve burada batı temas
lar yaptıktrui sonra Ankaraya gitın.t,ttr. 

Heyet ataları şehrimizde eYVela Tılrlrofis 

İstanbul fubesine müracaat e:lcrck Katalon 
yada mensucat tnbrikalnruun mumesfilllcrt 
olduklarını blldlrmlşler, Türklyeden mal al
mak, tekrar ticari mübadele tesis etmek is
tediklerini söyllyerek bunun için Türldyenln 
İspanya.dan ne glbl mallar alııblleceğlııl sor
muştur. KendllerJne bu husu:ı için vekü.let.le 
temas edllmesl bildlrllmfştlr. İspanya ile ara
mızdaki ticaret. anlnşması eı'an mer'Jdlr. 
Yalnız dahlli harpler dolayıslle para tnhsll1 
güçleştiğinden ihracat yapılamamaktadır. 
Heyet Ankara.dan sonra tekrar İstanbuln ge 
ıecek ve deniz tarlkl Ue SO\'Ye~ Rusynyn gi
decektir. Bu heyetin ınemlekctımizden sllô.h 
mübayaa.sında bulunacar,'1 da rivayet olun
maktadır. Bu hususta İspanya b- konsolos
luğu şu maJCımatı vermiştir: 

11- Katalonya Türkiye ile dostane ve de
vamlı Ucari münasebetler t<:-irJnl istemek
tedir. Biıtun İspanya.da oldU:'~u glbl Knta
Jonynda da Türk t.acirlcrle ol;.r. munaseba
tın lnkıt:ı.ı acı bir tesir uyandırmıştır. Fev
kali\de hadiseler yüzünden doğan bu h:ılln 
dcvnm etmlyecer•ı tabfüilr. Bununla bernber 
Knlalonyanın Turklyeden silah ve cephane 
satın nlmıık istediğine dair clnn rlvo.ycUer 
asılsızdır •• 



Köy röportajları: -
Köyde ilkbahar ayni zamanda 

evlenme mevsimidir! 
* * lf. ----------

Köy delikanlısı mutlaka askere gitmedenlevvel evlenir ve evinde 
kendi yerine faal unsur olarak karısını ikame eder 

Biga (Hususi) - Burada evlenme 
mevsimi orak, çapa ve bostan ekimi 
zamanlarıdır. Köy delikanlısı mutlaka 
asY.ere gitmeden evvel evlenir. Evlen· 
me mevsiminin intihabında, köy de
likanlısının askere gitmeden evvel ev
lenmesinde mühim bir sebep vardır: 
Eve yardımcı iki kol daha ilavesi. 

Köy kadını köy evinin erkek kadar, 
belki daha faal unsurudur. Köy deli -
kanlı~ıı askere giderken evinden bir 
yardımcmın eksilmeme~ini temin et- . 
mek kaygusundadır, bunun için yeri
ne karısını ikame eder. 

Köyde evlenme aykırı ve müşkül 
~artlar içinde ve gönül üzüntüsü ile 
değit, bilakis iki tarafın sevgisi Ye ar
zusu ile yapılır. Evlenen çift birbirleri
ni sevmişler ve evlenme kararını bi21ı
zat vermiş1erdir. Babanın babalık hak
kı diye güveyden istediği para eğer 
güveyin ödeme takatının haricinde ise 

Bir k6y manzara.sı 

kız sevdiği gence kaçar ve babasını ve kocasına lazım olacak iç ve dış ça· 
emri vaki karşısında bıra}qr. Eğer baba maşırları dikmesini, halı ve kilim do • 
munsif bir adamsa istediği babalık kumasını, yemek pişirmesini, çamaşır 
hakkı güveyin takatı malisini aşmaır yıkamasını, yağ, ayran ve yoğurt yap-

Güvey evlenmelerinde iki tarafın masını, çocuk bakımını bilmesini arar. 
zenginliği, fakirliği mevzubahs değil- Köylü kız da zaten evinde bunlar öğ· 
dir. Mevzubahs olan evlenecek çiftin retilerek yetiştirilmiştir. Binaenaleyh 
yaşça, boyca, güzellik ve gürbüzlükçe köy delikanlısı evlendiği zaman evine 
birbirinin dengi olmasıdır. Köylü kız işlerin mühim bir kısmını omuzlarına 
belki bilgisi ile değil de sevki tabiisi alacak bir unsur katmış olmalctadır. 
ile kendisinden çok yaşlı bir erkekle Çiftlerin evlendikleri zamandan evvel 
evlenince mes'ut olamıyacağına ka • başlayan sevgileri ömürlerinin sonuna 
nidir. Kendisinden yaşlı erkekle ev - kadar hiç aksaksız <levam eder. Birbir
lenmiş köy kızı kendi arzuları kale a· lerini severek evlenen çiftler birbirle
lınmıyarak babasının zorile evlenditil- rini severek ölürler. Kadının kocasın~ 
miş, bedbaht kızdır. hudutsuz saygısı, kocanın da karısına 

Köy erkeği alacağı kızda bir şehir sonsuz muhabbeti vardır. Bu saygı ve 
delikanlısının aradığı 6vsaEı değil, köy m~abbet hiç bir zaman mütekabil 
evJJ!e lazım olan vasıfları, kendisine hürmetin eksilmesine meydan vermez. 

Ruzvelt Amerikanm ·en şık erkeği 
Terziler cemiyetinin açtıgı müsabakada 1urı reyını 
Reisicumhura verdi, sinema artisti F red Ast er de 
ikinci oldu, fakat san'atkar ikinciligi kabul etmedi 
Amerika gazetelerinde okuduğumu-

7.a göre reisicumhur Ruzvelt; meşhur 
sinema artistlerinden ve İstanbullula • 
nn da pek iyi tanıdıkları Fred Astaire 
den daha iyi giyindıği için, terzilerin 
iyi giyinme müsabakasında birinciliği 

kazanmıştır. ' 
Bu müsabaka şöyle olmuştur. 
Amerikada terziler cemiyeti bir cen 

i) 11yinen erkekler:t müsabakası aç -
mış. '"1,u müsabakanın hediyeleri ara -
sında : .. inciye üç sene müddetle kos
tüın d •. 'ek mükafatı konduğu gibi, 
SOOO doı ... 1 da nakdi mükafat ithal edil· 
miştir. 

Müsabakay~ tabii bütUn artistler iş· 
tirak etmişlerdiı. ·, .. kes jüri heyetinin Ruzvelt F erd Aster 
önünden geçmiş. \ ~ Povel fevkala renge imkan yok tesadüf edilmezmiş. 
de alkışlanmış, Klc. •. 'ıblin ayaklan Gömleğinin çizgileri bile ekseriya, göz
altına, seyirci kızlar ç.~ekler atmışlar, !erinin içi ve saçlarının rengi ile uygun 
Ronald Kolman da bir çok alkış topla - düşermiş, cebindeki saatinın minesile, 
mış, fakat meşhur Top Hat dansının kol düğmeleri ayni renkten, ve hatta 
mucidi Fred Astaire ortaya çıktığı za· ayni mamulattanmış. 
man salon inlemiş ve Fred Astaire de . Jüri heyeti ikinciliği de Fred Astai
b~inciliği kazandığından asla şüphe et re'e vermiş, fakat o bunu kabul etmiye 
rnıyerek sevinmiştir. rek cReisicumhurun gözüne girmek 
... ~a~at ~u sevince rağmen, neticede için bu kararı verdiniz!• demiştir. 
JUnnın bırinciliği orada da hazır bulun 
mıyan Reisicumhur Ruzvelte verdiği 
anlaşılmıştır. 

Ruzvelt filhakika yaşlı bir adam ol
m~sın~. rağmen fevkalade iyi giyinir -
mış, dunyanın en nadide ve hususi do-
kunınuş k~~ş1arında.n elbiseler yap _ 
tırır ve terzısı, her elbıseyi evvela man
kende prova ettikten sonra, yedi veya 
sekiz defa da kendi üzerinde prova e _ 
dermiş. 

Ruzvelt biraz Avrupalılaşmış bedii 
bir zevk ile ayakkabısının renginden 
boyunbağına kadar en küçük teferrüa· 
ta dikkat eder ve öyle giyinirmiş. 

Ruzveltin üzerinde, yadırganan bir 

Zaharof Yunanlılara bir şey 
birakmamış 

Paristc çıkan rumca Kiriks gazete • 
sinden: 

Buradaki Yunan konsolatosunun 
teşebbüsü üzerine geçenlerde ölen Av 
rupanın esrarlı mülyoneri Zaharof'un 
va1iyetnamc1eri Sen bidayet mahke
mesi riyasetine ibraz edilmiştir. Vasi • 
yetnameler mahkemenin kararile no • 
tere tevdi edilmiştir. 

Zaharof Yunan hükumetine ve Yu
nanistandaki m 'iesseselcrinden hiç bi
rine bir teberrü de bulunmamıştır. 

1 TayyareCilik Bahisle 
19 

HANGİ DEVLETİN NE KA AR 
TAYYARE VE TAYYARECi i VAR? 

Hava hakimiyeti o kadar korkunç bir silah oldu ve hava silahları 
yarışı o kadar hızlandı ki şimdi artık tayyare demek her milletiıı 
başına her an düşmesi muhtemel bir Demuklesin kılıcı demektir 

Cumhuriyet hükıirneti yeniden çok 
mühim ve hayati bir karar verdi. Va -
tanın hava ordularını bir kat takviye 
ederek Türkiyeyi her türlü ihtimale 
karşı hazır bulundurmak için yeniden 
mühim fedakarlıklar ihtiyarı yoluna 
girilmiş bulunuyor. Bu cümleden 
olarak yeniden en son sistem ( 1000) 
tayyare tedarik edilecek, binlerce muk· 
tedir ve fedakar tayyareci yetiştirile -
cek ve •bunların hepsinden mühim ol • 
mak üzere de, bilhassa doğrudan doğ -
ruya memleketimizde tayyare imali es-
babına tevessül olunacaktır. ' 

Hava kuvvetlerini arttırmak progra
mının bilhassa bu son kısmı, hakikaten 
en mühim ve en hayati olanıdır. Çün
kü tayyaresini bizzat kendi yapamıyan 
bir memleket harp halinde, düşmanları 
karşısında pek çabuk hali acze düşe -
bilir. Kırılan, bozulan tayyarelerin ye
nilerini hariçten tedarike imkan kal • 
maz, bir kaç hava muharebesinden son
ra, sulh zamanındaki tayyare kuvvet· 
lerinin miktarı ne olursa olsun, bu kuv
vetler pek çabuk azalır ve memleket 
müdafaası çok müşkül bir vaziyete dü
şer. 

Cumhuriyet hükfunetinin, çelik fab· 
rikalarımızla beraber tayyare ve mo • 
tör fabrikalarının da tesisine karar 
vermiş bulunması, işte dahilde tayyare 
yapılmanın bu ehemmiyetini takdir et
tiğine bir delildir. 

Tayyareciliğin bizde de bu suretle 
canlı ve esaslı surette yükselmesine te
şebbüs rnünasebetile Avrupa devletle
rinin tayyarecilikteki mevkileri, hava 
ordularının kuvveti ve tayyarelerinin 
kıymeti hakkında okuyucularımıza u
mumi bir surette malumat vermeği 

faydalı görüyoruz. 

Tayyare orduların en nıiiessir sili • 
hıdır: 

Bugünkü orduların en müessir ve 
hatta en kat'i silahı tayyaredir. Bir ka
.ra ordusu, yüzlerce, hatta ujnJerce tan
ga, on binlerce topa da malik olsa ni -
bayet mahdut bir sahada i~ görebilir. 
.Tazüesi ekseriyetle kendi hudutlarını 

müdafaaya ve yahut düşman hudutla
rını kısmen tecavüze inhisar eder 

Haföuki iyi bir tayyare bomb~rdı -
man filosuna malik olan bir devlet bir 
kaç saat içinde düşman memleketinin 
her sahası üzerinde uçarak, petrol de
polarını, fabrikaları, şimendiferleri, 
~öprüleri, levazım ambarlarını, harp 
limanlarını velhasıl harp için bir mem
leketin hazırlamış olduğu her türlü le
vazım ve vesaiti imha edebilir. Bugün 
Almanya hududundan, mesela Fran • 
sanın en büyük harp limanı olan (Tu
lon) a bir tayyare iki saatte gidebilir. 
Şu halde Almanya ile Fransa arasında 
bir harp zuhurunda, eğer Fransız tay
yareleri müdafaa imkanını bulamazlar
sa, mesela (50) tayyarclik bir Alınan 
filosu, harbin ilanından iki saat sonra 
Fransanın Tulonunu berhava ve ku· 
vayi bahriyesini imha edebilir. Bu me
yanda memleketin müdafaasını büyük 
şehirlerine ika edilecek zararları, si • 
vil halk üzerinde yapılacak tedhişi ise 
hesaba jmkan olmadığı gibi bunun bir 
an tasavvuru bile insanın tüylerini ür
perttirmektedir. 

Tayyareciliğin terakkid<'ki sür'ati: 
~ Bu suretle beşeriyetin en korkunç si
lahı olan tayyarenin terakki ve tekem
mül etmesi de inanılmıvacak bir .. ' . , 
sur atle vuku bulmaktadır. Bu bapta 
rakamla bir kaç misal gösterelim. 

Büyük harp iJan edildiği vakit Fran
sa ordusunda topu 158 tayyare vardı. 
Bu ~iktar 1 ~anunusani 1916 da (783) 
aded~ne, 1 k~nunusani 1917 de ( 1446) 
adedıne, 1 kanunusani 1918 de ( 30 ı ı) 
adedine baliğ olmuştur. Ayni müddet 
zarfında bu tayyarelerin siir'ati, bi -
daye~.e ni~b~tle iki misli, faaliyet sa . 
hası ~ç ~ıslı, siklet taşıma kabiliyeti ise 
on mısh artmıştır. 

Görülüyor k~ tayyarenin bizzat ken-

Bir ha va harbi 

disi na!'ll ele avuca sığmaz bir uçuş va·ı yüksek olan devlet Almanya oımak ilİ 
sıtası ise, terakkisi de aynı gözle gö • zere gösterilmektedir. . 
rülemez ve ölçülemez bir sür'atle vu • Almanya, (Versay) muahedesiniJl 
ku bulmaktadır. hava kuvvetlerine ait ahkamını dll-ı 
Başlıca devletlerin tayyare kuvvetleri devletlere tebliğ ettiği bir nota ile, il~ 

Tayyare, gerek müdafaa, gerek taar
ruz için bu kadar mühim bir silah ma -
hiyetini alınca, Avrupa devletlerinin 
tayyareciliğe f evkaladc ehemmiyet ve
recekleri tabii idi. Nitekim büyük dev· 
letlerin hepsi arasında bugün müthiş 
bir tayyarecilik yarışı çıkmıştır. Bu ya
rış o kadar büyük paralar sarfile, o ka
dar fedakarlıklar ihtiyarile vuku bu -
luyor ve o kadar büyük bir sür'atle 
i'lerliyor, ki her devletin hava kuvvet
lerini bihakkın bilmeğe ve saymağa im
kftn kalmamaktadır. 

Bununla beraber, başlıca hava sal • 
namelerinden, Akvam Cemiyetinin çı

kardığı askeri salnameden istüade ile 
geçen 1936 senesinin sonunda başlıca 
devletlerin hava kuvvetlerinin mik -
tarları tesbit edilerek biz de o cetvele 
istinat ile malumat ve izahat verece -
ğiz. 

Hava kuvvetleri cetveli 
Efrat Tayyare 

Almanya 25,000 1,620 
Belçika 2,500 250 
Fransa 40,000 1,230 
İngiltere 46,000 1 ,500 
Yunanistan 3,250 120 
Holiında 1,500 400 
İtalya 26,000 1,700 
Lehistan 8,000 800 
Rusya 85,000 3,300 
Romanya 10,500 450 
İsviçre 1,500 160 
Çekoslovakya 6,600 5 70 
Türkiye 8,400 3 70 
Yugoslavya 5,000 520 
Bu cetvelde Türkiye hakkında gös -

terilen adetler ecnebi ::;alnarneler;n 
gösterdikleri adetler olup tabii mes'u
liyeti onlara aittir. 

ettikten sonra derhal faalivete geçt;: 
Zaten daha evvel tıcaret t~yyareci!i~ 
Almanyada çok ilerlemiş, bir çok ~s t 
tasyonlar yapılmış, pek çok sivil pıl0 
yetiştirilmişti. 

Askeri tayyare yapmak hakkı da ill' 
raz edıldikten sonra, (Hitler) AlI1laı:ı 
tayyareciliğinin başına (Göring) i ~ 
tirdi. (Göring) zaten harbi umutl'l1 • 

Almanyanın en meşhur tayyarecisi id
1
: 

Bu faal ve azimli adam derhal ise baŞ . ' 
ladı, 1935 senesi nihayetinde Alrrıarı 
ların harbe hazır tayyarelerınin rrıi}{ ' 
tarı ( 1000) adedini buldu. 1936 sene' 
sinin nihayetinde de bu adet ( 1600) ; 
baliğ oldu, ki bunun ( 720) arledi ç0

,. 

kuvvetli ve çok seri bombardıman ta) 
yareleridir. , 

Almanlar pek çok miklada pilot yet 
ti.ştirmektedirler Bu hummalı faali):ıı 
içinde bulunduğumuz sene zarfırl , 
büsbütün arttığı cihetle bu sene Jl.tııı, 
yetinde A1man hava kuvvetlerinin 9 

, 

dedi (2500) ü geçeceği, hatta (3000) tlr 
dedine bile baliğ olacağmı Fran~ııltı 
tahmin etmektedirler. 

·rıl 
Almanyanın böyle tayyareterı t 
Fransa: 

sür'atle arttırması üzerine Fransııl~r 
endişeye düştüler, zaten bundan v;9 
kaç sene evveline kndRr A vruP3 

"/' 

Fransızlar tayyarecilikte birinci Jl'lc 1' 
kii haiz idileı·, bu mevkii kaybetırıerrıe .. 
ve A1rnan tcslihatına mukabele eyle& 
mek için yeniden canlanciılar. :Esi15 ,~ 
pilot miktarı itibarile Fransa diğe: ~~
rupa devletlerini çok geçmiştir. J3ır etl 
sım tayyareleri de bugün dünyanırı ,9• 

mükemmel tayyareleridlr. Avcı ta)') ri 
rclerin:n sür'atleri 450 kilorrıetreJtl 
bulmakta ve geçmektedlr. Fran:~i!• 
tayyarecj}jk sanayii de çok kuvveJh r' 

Devletler nasıl hazırlanıyorlar? Yukarıdaki cetvelde Fransız taYY~5, 
Almanya: miktarı yalnız 1230 gösterilmekte ~yi 
A vrupada tayyareciliği miktar iti • de, bunların ekserisi çok yeni ve 

barile değilse bile kıymet itibarile en (Devamı 11 inci sayfada) 
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Kaza 

1 Bay n Bayaa Beli .. yfıyede yqıyorludı. 
!vlerlaAe adece bir laiuaetçi kız varclı. 

O da u\ıah plip akpm altıda fidiyordu, 

Bayan Boll mısmız, UYfacı bir kadındı, 
rece pncliiz .öylealp dunuchı. o rece de 
6,30 da kaY1• ile ~guld ii. 

4 5 8.qçaTUf Trump * Her 
ve ,ey yolunda ,, ıeklinde 

rapor verdi ve müfettif de masası· 
mn başına reçti. Pantalonunun pa• 
çalan sırsıklam olmuttu. Sigarası· 
nı tazeledi ve mutat a-fialük it
lerine daldı. 

mı, Cinayet mi? 

2 Ayni gece saat 7,45 de mahallt 
zabıta teşkilatına mensup mü

fettiş Hereford vazifeye gitmek 
nzere köşktınden çıkıyordu. Fakat 
doğrusu bu yağmurlu gecede çık
mamayı tercih ederdi. 

3 Polis müfettişi aaat 7,45 de otobüs· 
deydi. 7 ,47 de de polis komiserliğinin 

önü11de yere atlıyordu. Delıfetli bir yağ· 
mur vardL 

Saat 8, 15 de Bay Bel otomo
bilini garajdan çıkardı. Bayan 

....._-~~-, 

Bel aia-aruım atarak otomobile gir· 
di. Birkaç mil 6tede oturan bir dos
tunun evinde dame gideceklerdi. 
Fakat Bay 8el'in aldı bqka ifde 
idi. 

7 Yolda Bayan Bel teıı::rar nomurdanmıyll oaşladı. Eğer 
muhakeme denilen .. yden knçnk bir nasibi olsaydı 

bu şekilde kocasına bir cehennem bayatı yaşatmakta 

oldutunu anlardı Birkaç dakika söylendi. Saat 8,35 i bul
muştu. 

8 Bayan Bel otomobilin koltuğUnda yanarak kömQr 
haline gelmiş olduğu halde bulundu. Oornnnşte otomo-

bil bir telgraf diretine çarpmış, et8f almıştı. Kaza esna
sında otomobilin içinde kadından başka diğer bir kimse 
bulundutunu gösteren hiçbir iz yoktu. 

1 O Eğilerek aldı. Bu, bir ucu 
dudak boyasından penbe-

leımiı ıslAk olmıyan bir sigara 
parçasıydı. 

11 Bay Bel sorguya çekildiği 
zaman kansının dansa git

mek nzere saat 7.30 da yalnız 
başına evden çıktığını söyledi. 
Evet saat meselesinde yanılmı

yordu. Kansı gitmiş, fakat ken
disi mühim bir işin ikmali için 
evde kalmıştı. 

Polis müfettişi yolda bulduğu sigarayı Bayan Belin yakıp bilahare 
attığını ve kocasının da yalan söylemekte olduğunu anlamıştı. Bu 

zan Bay Beli cinayet iddiası ile mahkeme huzuruna yollamRya kifayet 
9 Bu hazia nk'ayı aydıalatmak nzlfe•i müfettiş (Here- etti. Polis müfettişinin şllphesini uyandıran nokta nedir ? Bilemez

ford) c düştü. Bel aileaaia köt~i poli• karakoluııdan bir seniz l 1 inci sayfaya bakınız J 
nail ötc:ieydi. Poli• müfe.tifi köıkün kapıaında, kunJuk yel 
lzeriade beyaz Wr madde ...... 

Sayfa 9 

Çiçeğe merakınız varsa 
şu tavsiyeleri okuyunuz 
-------------------* • -tc--------------------. Çiçekler çeşit çeşittir. Bazılan ayni vazonun içinde birbirlerile 

geçinemezler, bazılannın suyunu hergün değiştirmek, bir kısmını da 
mutlaka ıeffaf vazoların içine koymak llzımdır. 

Bir demet çiçek a 
lan, yahut edinen 
adamın ilk işi bunu 
bir vazoya koymak
tır. O kimse, fazla
sını düşünmeğe Jü· 
zum görmez ... Hal -
buki, bu hususta 
herkesin bilmesi i -
cap eden bir çok mü 
him şeyler vardır. 

Çiçekler kesildik· 
ten sonra adeta baş 
ka bir hayata tab\ 
tutulurlar. 
Bazı çiçekler var~ 

dır ki her gün va -
zodan çıkarılması, .. 
vazonun suyunun 
değiştirilmesi icap 
eder ... MeselA mar -
gritler ... Bu güzel çi 
çek~erin sapları ıbile 
her gün bol bol yı· 
kanmalıdır. Çiçek 
vardır ki vazoda 
kımıldatmağa gel -
mez... Lale gibi... Lalenın suyu her 
gün değiştirilmelidir. Fakat ilAve olu -
nacak, yahut değiştirilecek su vazonun 
içinde bulunan suyun hararetinin ayni 
olmalıdır. 

Çiçeğin sapının kesilmesi tarzının çi· 
çeğin ömrü üzerinde pek büyük bir te
siri vardır. Alelfunum güıller ve kri -
zantemler behemehal makas ile kesil -
melidir. Laleler, zanbaklar, el ile ko -
parılmalıdır... İris ve glfıyöllerin sap· 
larını çaprastlama kesmelidir. Dalya · 
larınkıını haçvari kesmelidir. Siklamen 
koparıldıktan sonra sapını gayet kuv
vetii olarak sıkmalıdır. Çünkü sapın • 
daki usare.si hemen boşanır ve çiçek 
kupkuru kalır. Nflüfer ve orkidenin da-
hi .sapları sıkılmalıdır. ,, 
Bazı çiçekleri diğerleri ile birlikte 

bulundurmamalıdır. MeselA şebboy ... 
Şebboyu vazoya yalnız olarak koyma
lıdır ... Muhabbet çiçeği ismi verilen 
rezeda ise diğer çiçek1erle birlikte bu
lunabilir. 

Vazolardaki çiçeklerin büyük bir 
düşmanları vardır. O da kuranderdir. 
Gül ve orkideler cereyanı havadan pek 
çabuk müteessir olurlar. 

Brüyerler hararetten hoşlanmazlar ... 
Nerkislere gelince: Bunların ayna ö

nünde bırakı1dıkları taktirde daha faz
la yaşadıkları tecrübe ile sabit olmuş· 
tur. 

Kabnerli güllere, karanfillere arası· 
ra küçük bir pülverizatörle su serp -
melidir. 

Bilaistisna 'bütün çiçekler havaga -
zından ve kaloriferin yakın olmasın -
dan müteessir olurlar .... 

Vazonun cinsi dahi çiçeklerin üze -
rinde tesir icra etmekten hali kalmaz. 
Digitale çiçeği bakır vazo ister. Çiçek· 
ler vardır ki şeffaf vazolardan hoşla -
nırlar ... Porsilen vazolar alelfunum şa
yanı tavsiye deği1dir ... 

Dalyalar, margritler, ay çiçekleri ve 
sonbahar çiçekleri toprak vazo ister -
ler... Menekşeler dahi toprak vazoya 
konmalıdır ... 

Zanbaklara gelince: Hele beyaz zan
baklann ortalarında bulunan sarı şey
leri gayet büyük bir itina lle çıkarma· 
lıdır. Bunlar yaprakların üzerine dü . 
şünce onları kurutur ... Sarı maddele· 
rin çıkarılması belki zanbakJarı çirkin
leştirir, fakat ömürlerini fazlalaştırır ... 

Vazoya konu1an ÇİÇ€klerin içinde bo
zufanları, kuruyanları her gün ayık -
lamalı dırlar . . Ziyaya doğru secde e -
derler ... 

* Buraya kadar çiçeklerin ne suretle 

grit gibi çiçekleri besler. Ortancaya çok 
yarar ... 

Hanımeli, akasya çiçeklerinin suyu 
içine biraz şeker atmalıdır. Bununla 
beraber bu çiçeklerin ömrü diğerleri
ne nazaran daha kısadır. 

Mavi ortancaların suyunun içine bir 
kaç adet eski çivi; küflenmiş demir 
parçası atmahdır. Bu suretle renkleriJ 
ni uzun müddet muhafaza ederler .. 

Daha sade ve kolay ilaçlar dahi var
dır: Uzaktan getirilmiş çiçekler ya çok 
taze, ya çok sıcak suyun içinde can • 
lanır ... Fakat bu suların içtne adama • 
kıllı daldınlmalıdır.. Dalya, anemon, 
rönonkül gibi çiçekler bu kaideye ta • 
bidirler ... Koparıldıktan sonra krizan • 
temi bir kaç saat bodrumda, yahut se
rin bir yerde bırakmalıdır ... 

Çiçekleri karanlıkta kısa bir müddet 
bırakmak onlara kuvvet bahşetmek de· 
mektir. T. 

Beynelmilel Ticaret Odası 
hey'eti geliyor 

Beynelmilel Ticaret odası reis ve erkanın• 
dan birkaçı beynelmilel münasebatı ticnrl· 
yeyi kolaylaştırmak için temaslar yapmalr 
üzere Nisanın 27 inci s:ılı gunü blr tayyare 
ile Paristen şehrimize geleceklerdir. Heyet 
iki gün burada temaslar yapacak ve ayın 20 
unda başka memleketlere doğru gene ayn 
tayyare ile hareket edeceklerdir. 

lp:ik satış.arrnda hHe 
Ticaret odası iplik s:ı.tışl:ı.rında her mınta• 

kanın maliyet fiyatlarını tesbit ederek birer 
liste hazırlamıştı. Bu Usteler satış yap:ınla· 
nn dükkanlarına asılmıştır. Oda tarafından 
yapılan tett.işlerde bu llstclrrin yanlış ra• 
kamlarla doldurularak asıldığı gönılrnü1'tür. 

Bu münasebetle tacirlerden bu listeler tek
rar oda tarafından istenmiştir. Bir defa da
ha gözden geçl.rllecektlr. 

Holanda ile ticaret anlaşması 
meriyete girdi 

Holanda ile aramızda aktedllen ticaret an
laşmasının meriyete glrcllğl İkt.ısat. VekCüeU 
tarafından Türkorlse bıldlrllınlştir. 

Silahla atış dersleri 
Beyoğlu Hnlkevinden : 
ı Evimizin Spor şubesınde slHihla ntıt 

dersleri verllecek ve a~ış yapılacaktır. 
2 - Derse ve atı~ıı iştirak etmek isteyen

lerin hemen evimize mliracant ederek kay
dedilmelerini rica ederiz. 

Balkan oyunları hazırlanma 
müsabakaları başlıyor 

İstanbul AUetizm Ajanlığından: 
ı _ Atletizm mevsiminin başlangıcı dola· 

yısile 17/ 4 1937 Cumartesi s,\at 15 de Bal ' an 
oyunları hazırlanma nıüsabıı.knları tertip e
dilmiştir. 

muhafaza edileceklerini anlattık. Bun· 
dan sonra onlara ıazım gf'len kuvvet 
ilaçlarını tarif edeceğiz. Bu faslın da
hi pek büyük ehemmiyeti vardır. 

2 - Ali\kad:ır klüplcrin 1514/ 1937 akşamı
na kndar mıntaka atletizm ajanlığına esa
mi llstelerini vermeleri lazımdır. 

3 - Mı.isabaknlnr: 100, 200, 400, 800, 1500, 
5000 uzun ve yüksek atl:lmn ile 4 X 100 bay
rak yarışlarından ibaret tir. 

Vazodaki güner bozulmağtı yüz tu
tunca suyun içine bir aspirin atmalı • 
dır. Bunun erimesine dikkat etmelidir. 
Aspirinli suyun iki saat c;onra değişti · 
rilmesi icap eder ... Bu nokta çok mü· 
himdir. 
Kalın mutfak tuzu kardamin, mar -

F edera~yon voleybol turuO\ aları 
İstanbul Voleybol ve Bas!tetbol Ajanlığın

dan: 
Gnlııtasarny klübündc devam eden fede • 

rasyon voleyool turnuvaları lONisan cumar
tesi g\iniınden ltlbaren saat J~.so da, 23 Alem 
dar caddesi, YMCA salonunda yapılacağı bll 
dirilmiştir. 



Şakilere, Soygunculara 
. .. . .. 

ver~ Lmıyecek aman 
(Baştaraft t inci sayfada) 

sicilik. oygunculuk gibi vakalar görül 
rnemektedir. 

Kötü itiyatlar 
Eski devirlerin, mütareke seneleri • 

nin anarşik idareleri altında, şurada 
buı ada sık sık tesadüf edilen bu kötü 
itiyattan bugün eser kalmamıştır. Adi 
vakalar ise huzur ve sükfina nail ol· 
muş her han..'ii l:fr me~eketin asla 
fevk ne çıkmıyan adli hadiselerden iba 
ret kalmaktadır. 

Tür y · halkı yuksek bır sükUn ve 
huzur ç nde, şahsi ve milli refahın in· 
kişaf ına çaıışıyor. Türk milleti mazi • 
nin ıhmalı ve yahut hadisatın icbarı 
yüzünden olsun iktisadi ve ıçtimai sa 
hala d boşlukları, gerilikleri metod 
lu ve p unlı çalışmalarla doldurmakla 
meş u di.ır. Bu verımli faaliyetin mad 
di ve f · i eserleri herkesin gözü önün
de her gün daha ileri bir nisbette art· 
makt dır. 

Hariçte sulh, dahilde sükôn 
Ataturk devrinin ana vasıflarından 

biri hariçte sulh, dahilde sükiindur. 
Yüksek tehirlerin zle ve büyük feda
karlık rla elde edilen bu emniyet ve 
asayış, m iletin tekafülü umumisi al -
tında muhafaza edilen bir emanettir. 
Bu en nete tecavüz edenler daima ve 
her ye Je cumhuriyetin çetin çehresi· 
le ve •tin icrnatiyle karşılaşmışlardır 
(Alkı ). 

Bu tecav z1erden hiç birinin ce· 
madığını söylemek çıplak bir 
r. Bundan sonra da her kimin 

taraf r n ve her ne suretle olursa ol 
sun bö 'e gafletlere düşeceklerin akı
beti bö le olacaktır. 

Hudu' 1arımız.da aldığımız tedbirler 
İçe· ' \·aziyet böyle old\]ğu gibi al· 

d ~ ımız tedbırlere iyi ve dürüst kom· 
şuluk r ayesinde hudutlarımızın bü· 
yük b r kısmında da senelerden beri 
emnı) et ve sükun hükümfermadır. 

Suriye hududunda 
Sur \ c hududunda bize karşı yapılan 

hıı ız k, kaçakçılık, soygunculuk va • 
k a ı b zim aldığımız tedbirler sayesin 
de h di a aariye indirilmiştir. 193S 
sene ıne kadar muhtelif zamanlarda 
bıze a • ran Yado, Ado, Seyithan, Ali· 
can gibi soygunculuk çeteleri son hır
sızına kadar içeride imha edilmiştir ve 
hiç birı rrerl dönmemiştir. 

1936 yılının son nısfında tekrar muh 
telif çe:elerin taarruzlarına tahit olduk, 
Bu çete er de ekseriyetle tenkil olun· 
du. Bunların da hudut haricinde hazır 
lanarak ve teşvik olunarak memleket 
dahiline gönderildikleri delillerle sabit 
tir. Hu vukuat 1937 yılı başın<!an beri 
daha f<>al bir manzara aldı. 

Mardin yolunda 
Martın 1 S inci günü Diyarbekirle 

Mard n arasında Karaköprü mevkiin· 
de bir soygun vakası oldu. Senelerden 
beri a~ viş bu yolda haleldar olmamış· 
tı. Aha•·nin hakiki bir emniyet kayıt· 
ıızlığı ·çinde bulunduğu bir sırada bu 
soygunculuk yapıldı. 

Dersimde 
Ayni tarihlerde Dersimde takip etti· 

ğimiz ıs1ahat programına karşı bazı es 
ki Aft 'arın hariçl n gelme mi.işevvik 
lerin tcsıri ile htikumet tedbirlerine 
mukavemet etmek isted!klerini öğren
dik. 

Kar köprü vakasını yapmış olanları 
mahalli idari kuvvetler takibe başla· 
dıkla ı zaman bunların hududun öte ta 
rafına ,:reçtiklerini ve çaldıkları malla· 
n, hayrnnları sevinçli ve gürültülü nü 
nıayişlerle alenen sattıklarını ve her· 
kesin gözü önünde muvaffakıyet şenlik 
leri yaptıklarını öğrendik. 

Tahkikat netieeal 
Hadısata hususi bir ehemmiyet at -

fettiğımız bir sırada diğer bir hırsız çe 
tesiyle Gercüç civarında temasa geldik. 
Çete, ölü ve yaralı bırakarak dağıldı. 
Tahkikat neticesi anladık ki bunlar da 
cenup hudutlarımızın ötesine iltica et· 
mişler. Her iki çete efradının cenuba 
iltica eden eski şakilerden olduğu ve 
hariçte hazırlanarak memleket içine gir 
dikle · anlaşıldı. Bu mütevali ve maddi 

misallerle cenup hududumuz haricin
de kolaylık ve cesaretle çete hazırlığı 
yapıldığı ve takip harekatımızdan kur 
tulciukları ve sıkıştıkları vakit hudut ha 
ricincie melce buldukları kanaatıne var 
dık. 

lükumetin ciddi tedbirleri 
Hükt1metımiz mc eleyi ciddiyetle tet 

kik etti. Nereden ve ne suretle gelirse 

~~~~~~~~~~~ 

gelsin memleket uayifini muhafaza et 
mek içln alınması llzım gelen tedbirle 
ri aldık. İdare mekanizmasının ihlal e
dilmek istenilen vaziyeti sür'atle iade 
edildL 

memurları taarfmdan zamanında ve memleket efkarı umumiycsinde de vardır. led). 
müsbet olarak karşılanmamıştır. HükUınetiniıin de bu buaaaiyetle müvazi Hatay davası esnasında Türklerle Er • 
H..._. l.ırir:W.eld l8fıWııiller karpamcla olarak tedbir almumı da tabii zaruri ve meniler arasındaki münasebet bir defa da 

Hüktm.t. laudut haricinde memleketi • mantıki bulursunuz. ı münakap mevzuu oldu. Türklerle Erme -
tnizin emniyeti aleJhinde vuku bulan bu Switeain nbdeti niler, hakiki ve tabii menfaatlerinin ilcasile 

Tmıeeffnde tetebbüalere mantader devletin ciddiyetle Suriyeliler iyi bilirler ki. Ba§Vekilimizin enstektil olarak yeniden bir defa dah• 
Tuncelinde takip ettiğimiz ıslahat nazarı clikkatini celpte teahhur etmedi. O- bir iki vesile ile komp.ı milletlere karıı gÖ•· birbirlerile yakmlık hiuettiler. Hakiki va· 

programını doğru yoldan şaşan aşiret· ra memudannın maksatlı veya batah te • terdiii hauuiyete uyarak ve dayanarak ziyet budur. 
lere asla cesaret vermiyecek bir suret .Uleri yiizündaı memleketimizin ve halkı • Suriye milletini bize cösterildiği gibi düt· Fakat eaki komiteciler tekrar araya gir· 
te tahakkuk ettirmek kararını teyit et· mmn emniyeti ve serveti aleyhine vukuJman olarak kabul etmemeldiğimiz daha diler. Ve Hatayda ilti mıllet arasında yeni 
tik. Tunce1inde birkaç senede yapaca· bulan taarruzlann bizim yalnız ve bizzaru-1 muvafıktır. Asil Suriye halkının malfunu bir düımanl• havası yaratmak için gay • 
ğımız islahatı tacil ederek vücude ge· re panf tedbirlerimizle izale olunamıyaca· olmak lazım gelen hakikat tudur iti. Suriye ret gösterdiler. Şimdilik manzara, komite -
tirrneğe tevessül ettik. Buradaki prog· ğını mü,.hedede hükfunetiniz secikmedi. vahdetini bozan ve onu taksim eden ne cilerin telkinatının yer bulduğu merkezin • 
ramımız büyük millet meclisinin malU. Filhakika hudut haricinde vuku bulacak Türklerdir, ne de Türkiyedir. Bilakis dai- dedir. Fakat bizce bu dahi zahiri ve mu . 
mudur: Yol, mektep yaparak ihmal e- taarruzlann beynelmilel vazifeler harekete ma o taleblerimizle bu vahdeti temin et • vakkattir. Bizim nazarımızda Ermeni mil· 
dilmiş olan bu mıntakayı medeni ve ik gelmedikce zararlannın ve tesirlerinin tah· mek istedik. Bu hakikat Hatay huswiyetini Jetinin bizimle beraber olmakta gösterdiği 
tısadi bakımdan yükseltmek ve bunun dit olunacağını tasavvur etmek imkansız • tağlit -ederek tahrif etmeye imkan olmıya- samimiyetin kıymeti azalmamıştır. 
kuvvei teyidiyesi olarak jandarma ve dır. cak derecede Aşikardır. Arkadaşlar, son söz olmak üzere arz.et· 
idare teşkilatını şimdiye kadar girme Hatay duamız çıktıktan 80IU"a Türkler ve Ermeniler mek isterim ki, Türklerin huzur ve huku • 
diği yerlere sokarak devlet otoritesini Hatay davasının meydana çıkmasından Şunu arzetmek isterim ki. bir de hatibler kunu ve memleketin hududunu mahfuz bu· 
yerleştirmek ve vatanın her tarafında iıibaren hududun öte tarafında kudi Ye oradaki anasırı muhtelifeden bahsettiler. lundunnak için Turlc nulleti Büyük. Millet 
cari olan medeni ve kanuni hayatı te· ıun·i bir suret;.; körüklenen Türk düşman· Bu aq_i.sır arasında matbuatta görülduğü gı- Meclisine ve onun itimad ettiği hükumete 
sis ebnek. lığı, propagandası bu salgın tetebbiiılcri • bi Ermenilerden de bahsolundu. Hatible • verdiği kudreti en müessir bir surette kul• 

Umumi hatlarını çizdiğim bu progra 1 nin menşei ve besleyicisi olduğunu reddet· rin ima ettikleri anS.111r da bu olmak ge • !anacağımıza kimsenin ıüphesi olmamalı • 
mı Tuncelinde derhal tatbik iç·n dör- 1 rneğe mahal yoktur. . rektir. Buna dair de maruzatta bulunmak dır. (Bravo sesleri. allcışlar). 
düncü umumi müfettişliği tekrar yeni 1 Biz davamızı bütün ciddiyetle.. fakat isterim. Türklerle Ermeniler arasındıt tes- Bunu huzurunuzda tekrar bir defa dah• 
kuvvetlerle teçtliz ettik. Program tered beynelmilel usullerin müsaade ve cevaz kin olunmaz bir düşmanlık mevcud oldu- açık olarak ifadesini cihan aulhii için de 
dütsüz ve tehirsiz tatbik olunacaktır. O verdiği hesaplar dahilinde ortaya koyciuk. 

ğu nazariyesini ileri sürmek bazı politika· bir yardım telakki ederim. (Bravo aealeri. 
rada da Cumhun·yetı· kanunları b""'hc Cemiyeti Akvam meclisinde varılan neti • 

n "" ctların seçim va11tua olmuıtur. (Bravo ses- alkıılar). 
mahal tatbik olunacak ve ora halkının ce ile bu memleket müteselli ve kan.ıaatkir 
her ferdi de bütün Türk vatandpşları olmuştur. 
gibi cumhuriyetin irfanından, umra- Dannuzdan .us~ 
nından, medeniyeiin icap!larından be AleyhQizde .gayri melJru propagarıda 
hemahal müstefit olacaklardır. ve bak11Z salgınlarla. Cemiyeti Akvamda 

Birinci umumi müfettişlik istihsal ettiğimiz neticeden vazgeçeceği • 
BirinCi umumi müfettişlik dahilinde rnizi zannedenler varsa bunlann en niha • 

halk umumiyetle cumhuriyetin tesis et yet beynelmilel münasebetlerin bozulabi • 
tiği asayiş ve nizam politikasına can· leceğini, fak.at bizim hakkımızdan ve ita • 
dan taraftardır. Çeteleri ve çete efra· zandığmuz haklardan ula feragat etmiye
dını takip müfrezelerimizle birlikte im ceğimizi bilmeleri faydalıdır. (Sürekli al· 
ha etmektedirler. kışlar.) 

Huzur ve refah içinde çalışan bu va- Bu mülahazalan söylemekten maksa • 
tandaş1arı sürprizlerden korumak için dım, hükumetin Hatay davasındaki açık 
vaziyeti takviye etmeğe karar verdik.

1

1 ve metru hareketi bizim aleyhimize taar • 
Askeri vaziyet takviye edildi ruzlar hazırlanmasını asla muhik göstermi-

Hatayda yeni tethiş 
usuller:ne baş vuruyorlar 

Filistinde haydutluk 
gittikçe artıyor 

Halep, 7 (Hususi) - Kuraklık yü· Kudüı, 7 (~.~). - Ga~~le"de ym-
zünden Amik ovasına gelecekleri bil· lefen Y ahudı çıftçıler, huktimetten 
dirilen muhacir ve Nevvaf aşiretleri emniyet tertibatı almasını iatemitler • 
Hatay arazisine gelmekten sarfı nazar dir. 
etmişlerdir. Bu aşiretler İrak hududu· Filistin 'in diğer mıntakalannda va
na doğru ilerlemektedirler. Muhcem ziyet, iyilefmİf iae de sükunet tama .. 
ve Nevvap aşiretlerinin birdenbire yü mile avdet etmemiştir. 
rüyüş istikametlerini değiştirmelerinin y ah udi matbuatı ıon günler zarfın .. 
sebebi vatanilerin sözlerine kimsenin daki haydudluk vak'alarını saymakt• 
inanmaması ve bu politikacıların Arap ve hükumetin kat'i fCkilde müdahale 
ların itimadını tamamen kaybetmiş ol- etmesini israrla istemektedir. 
nıalarıdır. 

Normal idare ve umumi jandarma yeceğini tebarüz ettirmektedir. Tethİ§ için Hayreboluda bir kaza 
tedbirlerinden başka hususi tedbirler Fransa De müzakereler 
de aldık. Bir fırkamızı ihtiyat efradiy Meselenin bu cephesi yani Suriye ile a- Sancak halkını tethiş için Emir Zeyt Hayrebolu (Hususi) - 12 ya~ında 
le yüksek mevcuda ilhak ederek muh· ramudaki münasebet noktasından olan Ebu Hişim, Şeyh İlyas aşiretlerinin A· Yaş r oğlu Mehmet araba ile çim gcti• 
temel hadisata takaddüm ve tefevvuk kısmı hariciyemizle Fransa ara11ında mü • mik mın1.akasına sevki için teşebbüs· rirken kasaba medhalinde arabanın il-
etmenin faydalı olacağına karar ver • nakataya konmuftur. Kendi lıareketlerimi- _ .... -....... ...... ..... ...-·-- zerinden ön tekerleklerin önüne düf • 
dik. Bu maksatla bir hafta evvel cel· zin dürüstlüğüne o kadar güveniyoruz ve 

1 

müş, tekerlekler üzerinden geçmış, 
bettiğimiz ihtiyat efradı mahallerine 

1 
Fransa ile iyi münasebatın idamesi için mu· çocuk ölmüştür. 

vasıl olmuş ve askeri vaziyet ehemmi· harriklerin bütün zıd temayüllerine rağ • • - • . . . . • . . • . • . . • 

Yelli surette takviye edilmiş bulunuyor. men gayret etmek azminde o kadar aa -1 lerde bulunulmaktadır. 
- Manda zabitlerinin bir oyuncağı ha· Cenup hududumuzda lftimlyiz ki bu çetelerin hazırhklannın ne 

lini almış olan Vatani memur ve pold-
tlhtiyat efradının böyle mahdut bir §eraİt albnda .uku bulduğunun beynelmi • 'ı be t 

sahada oelbedilmesini izah ederken al lel bir aaul ile tetkik eclilmuine hile lıazıT tikacılan bu son çareyi de tecrü e 

1 
mek emelindedirler. 

dığımız tedbirlerin mahiyetinden Bü - baJunUJ'Of11Z. Maamafih şimdiki halde bli işin pro 
yük Millet Meclisi huzurunda memle- Hiik&met namına olan ha maruzahm, 1 pagandası birinci derecede tethiş vası· 
keti açık bir surette haberdar etmiş o· vaziyeti olduia sı"bi aöylemek. içenle aldı- 1 tası sayılmaktadır. 
Iuyoruz. Bazı haberlere göre cenup hu iımız tedbirlerle hariçte tlb"b ettiiimiz Kutdlanda 
dudumuzun öte tarafında diğer çeteler battı Ureketi açık bir •rette memlekete Nitekim Kırkhan istihbarat zabiti GA 
de hazırlanmış veya hazırlanmaktadır. bildirmek içindiT. Memleket W:rifinin em- I 

b vurdağı ve Amuk köyleri muhtarlarını 
Büyük Millet Meclisine ve büyük mil· niyetle muı.afua olunacaiına naatimiz 1 toplıyarak aşiret akınları ihtimalinden 
!etimize emniyetle ifade ed€bilirim ki vardır. bahsetmiş ve demiştir ki: 
hazırlıkların ve hadiselerin mahiyeti lcahmda dalaa .W tedhirler de almaadı 

cİcap derse, lüzum görülürse bükü-ne olursa olsun vaziyet tamamiyle dev Eier aldığımız tedbirler klfi gelmezse 
met aşiretlerin Sancağa gelmesine mü· let kuvvetlerinin hakimiyeti altındadır daha vbi tedbirler almakta bir an teahhur 

M saade edecektir.• 
l!mniyet prtlan mevcuttur etmiyeceiimizden Büyük Millet ecliainin İstihbarat zabiti bu sözlerile aşiret 

Gayri tabii bir hududun arızi w ta· habeTdar olmasını isteriz. lerin Sancağa birtakım maksatla sev· 
bii kolaylıklarından istifade ederek içe Harici sahada da vaziyetin icab ettirdi-

be ı kedileceğini anlamıstır. 
riye girebilenlerden birçoğu tekrar Su ği letebbüalerden ve müteaki n a ınac:ak MUhtarnıdıe crnfh mfhy mfhypoyo 
riveye sıg~ınmak fırsat ve imkanını bu !tedbirlerden Büyük Millet Mccliaini daima El, ayak, koltuk terlen"nı· kesen, ,_ 

J Muhtarları bu beyanattan sonra te .. 
lamamışlardır. Cumhuriyetin huzuru haberdar ~eceğiz. nahot kokuyu gideren yegane rar kabul eden istıhbarat zb.ti Türk dı 
içinde kanun ve medeniyet şartlarına Arkadatlar, . ııhhl pudradır. vası aleyhinde aklına geleni söylemi-4 
uygun olarak bugünün v_e yarının mü ~~ bir ltimae t~rafl~~~n g~ftet ~daime- INGILlz KANZUK ECZANESİ ve muhtarların bunları köylülere anlat 
reffeh hay~tını kazanmaga çalışan va· mesını hatırlatmak ıstedigım bır hakıkat de,~ Beyoğlu . İstanbul malarını ve bu sözleri hareket düstünı 
tandaşların haklı olarak ve hak olarak §Udur: ' , saymalarını emretmiştir. 
istedikleri himaye ve emniyet şartlan Türk miUetinin kuvveti, her nerede ve ----------- ____ ,. __ _ 
·nın tamarniyle mevcut olduğunu söyli her kime karp olursa olrun hakkını ve hay-
yebitirim. Meselenin dahili cephesL aiyetini korumıya daima hazır ve kadirdir. 

Harici cephe (Sürekli n fiddetli alkıtlar.) 

Harict cepheye gelince, harici cep- HatiLlllllm .-ı.n 
henin vatandaşlarda hakiki bir elem Dahiliye Vekilinin büyük bir dikkat ve 
ve hükumete karşı onlarda ciddi bir allka ile dinlc;ıtea ve aürekli alk"1arla kar
talep uyandırmış olduğunu gizlemek planan be,.anabndaıa aonra bir çok batib • 
ve örtmek elimden gelmez. ler aöz abmtlardır. Hatiblerdea Mazhar 

Türkiye - Suriye hududu 800 kilo- Mifid framq miltemleke memurlannıa 
metrelik her türlü tabii hudut kolay· hareketlerine bqa tiddetli tedbirler alın • 
lıklarından mahrum bir fasıladır. Tür- muanı ileri Mirmüftiir. Refik Şevket ince de 
kiye Büyük Millet Meclisi hükfuneti, Franaama bu sihi tekavet hldiaelerine 
kurulduğu ilk günden itibaren bizim karıı göz yummasını hayretle karııladığuu 
Suriye ve mandater hükumetle müna söylemif: •Buna ~erilecek isim e kiya ya
sebatımızın temel noktası hudut üzerin takhiıdır) demiftir • 
de asayiş ve emniyetin tesisi olmu.ş • Söz alan batibler arasında Ziya Cevher, 
tur. Bu neticenin ancak iki tarafın hüs Halil Mente,e, Dr. Mazhar, ll:ra• Sami Ha
nü niyetle samimi olarak teşriki mesa· tay davamıza temae ederek hararetli be • 
ısinden başka suretle temin olunamıya yanatta bulunmuşlar. Franaanın hareketini 
cağına daima inandık. tenkid etmitlerdir. 

Bu maksatla birçok mukaveleler ve Dahiliye Vekili tekrar kiinüde 
protokollar tanzim olunmuş ve bunlara Hatiblerin beyanaklarmı müteak.ib tek· 
göre böyle hudut vakalarında ıki taraf rar kürsüye gelen lçi,leri Bakanı ve Parti 
memurlarının t~riki mesaisi derpiş e- Genel Sekreteri Şükrü Kaya demiıtir ki: 
dlimiştır. Bu gibi hadiseltır vukuunda Arkadaılar, sayın batiblerin cenub hu
mukaveleleri işletmek için vakı olanı dudundaki vukuat üzerinde göıterdikleri 
teşebbüslerimiz karşı tarafın mahalU luusuiyet gayet tabiidir. Aynı hassasiyet 

İstanbul Orman Başmiidürlüğünden: 
ı - Ziraat Veületi hea•bma ..,.....,_ndelô ..U dairesinde n bez ·.-e ipleri 

r -. ftlÇlaile pı sabhla dört baç.it metre lada wla so adet mahruti çact.. ka· 
pala wf ..m. ..-.b.,. naeclilmiftir. 

2 - ~ iaale ~- itiblıre9 Wr q wfmda tealim emm-i prttır. 
3 - bin 20 .- mlddetle 27 /Mmt/937 t.ribind• 15/N"MaD/93? tmilüne 

bdanhr. Yrnai a.aJe 15/Niaaa/937 wihiae mi"•Hiıf .-wembe ... iade Orman 
~· mitqelddl Komiqoa IDM'ifetle aut ıs de len edi1ec:el•ir. 

4 - ~ nmlw u+ııen hecleliDe lire IDllVllldrat tem" d üçeai 162 lira 
IO lw ..... ibanllir. Talip olaa!.ın ihale t.rillW• Wr IMt nnl aıtta ... ve ek· 
..... b- temba ilatiw ........ iltitaat ....u,. --~ ihtiva ile 
wflar.. kamilJow teslim .. weleri ,,. ......, .. soma ••ilecelc sarfm kabal edil-

miıeceii. « ı 722• 

GOmrllkte Eşya satışları 
lstanbul Gümrüğü Başmüdür~üğündeo : 

Galatada Koca Mustafa caddesindeki 6 saydı aabt uılaarmcla balon.a ipekli, pamuk· 
la mensucat, memifa~ QID etYa. hırd•vat. attariye, demir ewa, makineleT, tuha
fiye, kokular, kantariye, ecuyı bbbİye Ye emaali eıya 12/4/937 cünündeo i i-
baren bergün saat t 3 den t 8 e kadar puarhk ve arttırma aaretlerile ve pe§İn para 
ile satılacaktır. isteklilerin ba elverifli aabılard•n istifade etmek üzere muayyen lfÜD 
ve saatte anbardaki aa~lf komisyonuna gehneleri ve isteyenlerin ıablacak eıyayı 
bercün cörebilecekleri ve evvelce ilinı yap.lıp da Reıadiye caddesindeki satı, sa• 
lonunda aatılacaiı bildirilen efYanm aynı anbarda buhmacak komiayooca aabla
caiı alikadarlara ilin olunm. (1973) 
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Son arzu 

idam mahkumu
nu aehpanm a1tına 

ıetirdiler; 

- Son arzun ne
dir) Söyle! 

Dediler. Son ar • 

ZUıunu a~yledi : 
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Tayyarecilik Bahisleri 
Hangi devletin ne kadar tayyare ve tayyarecisi var? 

Ozuntu 
Çocuiun doidu • 

iu pndü. Eve her 
.gelen bir oyunca1t 

aetirmif • Çocuk 

üzüldü; babaıı me

ra ketti: 

(Baştarafı 8 inci sayfada) 
tayyarelerdir. Yalnız Fransız bombar -
dıman tayyarelerinin miktarı (240) 
dan ibarettir ki bu miktar Almanya -
nınkinden üç defa azdır. 

Maamafih Fransız meclisi meb'usa
nı daha yakınlarda alelumum teslihatı 
arttırmak için 16 milyar frank tahsisat 
ka.bul ettiğinden bu paranın mühim 
bir kısmı da tayyareciliğe hasroluna -
caktır. Bu suretle Fransa da bu sene -

- Mas.-.f oldu, nin sonunda ve gelecek senenin orta -
diye mi üzülüyor _ larına doğru tayyare kuvveti itibarile 

pek mühim bir mevki tutacaktır. • 
lnciltere: sun) 

- Hayır baba 
bu kadar çok o -

yuncaiı kırmak i · 

İngilterede tayyarecilik, İtalyan -
Habeş harbine kadar biraz ihmal edil
mijti. J 93S senesine kadar Almanya 
tayyare yapmaktan memnu olduğu, 

çin çok uğTafJDAk İtalya da henüz Habef harbine başla -
)Azım da ona üzil - madığı, tayyare kuvvetlerinin ıhaki· 

kendilerine diğer Avrupa tayyarecile
rine nisbetle bir hayli üstünlük temJaı 
etmektedir. 

Rusya: 
Maamafih Avrupanın, hiç olmazsa 

tayyare adedi itibarile, en kuvveti' 
devleti Rusyadır. 

Hatta Rusya, tayyarelerinin kesre • 
tinden dolayı Aınerikaya bile faik bil 
mevki sahibidir. Bugün Rusyada mn.o 
cut tayyarelerin miktarı SOOO i geç • 
mekte, hatta altı bine yaklaşmaktadıP. 
Yalnız bu tayyarelerin bir kısmı 

1928 ile 1932 senesi arasında yapılımf 
oldukları cihetle eskidirler. Kısmen ta
dil ve ıslah edilmekte olan bu eski t&J.• 
yareler çıkarıldığı takdirde bugün RUI 
ordusundaki tayyarenin miktarı 3,30I 
adedini bulmaktadır, ki Avrupanın • 
çok tayyareye malik memleketine nk • 
betle iki misli fazla demektir. 

- Bu sehpayı, 

Lanıi maranıoza 
Yaptırdınız. Ağaç -

ları çok muntazam 

1'endelememif de 

Hını öğrenmek iı • 

terim. 
- Her ıüıı muhakkak bir yalan IÖJ lenin ... 
- Ben ,Unü gününe uymıyan aeci.7 esiz bir kadın deiiJim. 

.. .. ld mahiyeti meçhul bulunduğu için İn-
zuluyorum. gilizler Avrupada kendilerıni emniyet 

(Damukles) in kılıa ~ 
Hülasa bugün medeniyetin en k1Y, • 

metli ve cazip ihtira addedilen tayya19 
ayni zamanda beşeriyet için m büyüi 
bir ifet; vasıtası mahiyetini de almıştır, 
o kadar, ki şimdi artık tayyare demel 
her milletin başına her an düşmeal 
muhtemel bir (Damukles'in kılıq 

- Gene kaç defa kaldarım1an öp
müşsündür? 
- Kaldınmlan ela mı kıskandın 
karıcığım. .. ..... _ ... -............. ·---··-·····---·--· -··---

Tellemmll 
Köylü söyledi: 
- Şu öküzlerin yerine motör kul

'-nmak hiç fena değil amma, motörler 
biraz tekamül etse. 

- Yani nasıl~ 
- Gübreyi de temin edebilseler • 

••• 
Soramadım 

Serseriler arasında: 
- Kordonun çok güzel. 
- Saate de bak. 
- O da güzel. kaça. maloldu) 
- Fiatını soramadım. Kuyumcu 

d&kkanında uyuyordu. 

• • • ..... , 
Doktora gitti: 
- Dün gece hiç uyuyamadım. 
Daktor ilaç verdi: 
- Ertesi gün gene gitti. 
- Dün gece nasıl uyuyabildiniz 

ID.0 
- Gene hayrı. 
- Sebebi ne olmalı) 
- Dün söylemeyi unutmuştum. 

Tahtakuruları. 

- Ben, ticarete ba,Jadığnn zam~ 
cebimde beş param bile yoktu. 
- Ya ben, ticarete başladığım :r.a· 
illan panta]onumda cebim bile 
)oktu ya... 

Çıkar çıkmaz 

Seni bir ıö,ı:en olur, 
Sokaia çıkar çıkmaz.. 
Elbet sana vurulur; 
Sokağa çıkar çıkmaz •• 

Ne de çok beldiyen vaı 
Hepsi de seni arar; 
Peşinden koşacaklar; 

Sokağa çıkar çıkmaz.. 

Sokağa çık gene, 
Gez alabildiğine; 
Çabuk dönme evine, 
Sokağa çıkar çıkmaz.. 

Bil ki ben bir acanm, 

Gözümü d~rt açanm; 
Seni alıp kaçarım, 
Sokağ8 çıkar çıkmaz.. 

** 

- Sen, benim her dediğime evet 
deseydin. 
- Budalalığımı dünyaya ilin et • 
miş olurdum. 

lleredeJlll 
Evlenmitlerdi. Evlendiklerinin haf

tasına kavga ettiler. Kadın kızmıttı. 
- Seninle evlenmeye razı olduğum 

zaman kafam nerede idi bilmiyorum) 
Erkek güldü: 

- Ben biliyorum,dedi. Omuzum • 
daydı. 

- Benim bir pırlantadan ne farkım 
var? 
- Bir farkın var, Emniyet San • 
mfma rehin edilemiyonulll 

- Neclanm kocasının pantalonla
n tıpkı boru ıibi. 
- Soba fabrikası sahibi olduiu 
belli desene. ---·,·-·-·---· .. -----------

Adreı 
Polis, sarhoşu çevirdi: 
- Nerede oturuyorsun) 
- Dur düşüneyim; buldum. Bul-

dum. Altıncı katta .. ama apartımanın 
altıncı katında.. apartıman haniP ıo
kakta artık onları bulup ıöyleyomem. 

• • • 
lsıamak içil 

Artist rolünü bitirmif, kulise girmif-
ti. Tiyatro alkıftan inledi: 

- Beni alkıflıyorlar. 
- Rejisör siildü: 
- Salon soğuk, ısınmak için fırıat-

tan istifade ediyorlar. 
••• 

Trende 
Kontrolör bilete baktı ı 
- Sizin biletiniz sür' at katan için 

değil; halbuki bu ıür'at katarı. 
- Zarar yok. Acele etmiyorum. 

Tren yavaş gitıin 1 
• • • 

Zeaclabl llabralan 
- Romanınız güzel amma in1&11ın 

içini karartıyor. 
- Hangi romanımı okudunuz) 
- (( Bir zencinin hatıraları>> nı 1 

- Senin karın o]acafıma, ketld 
bqkasının hizmetçisi olsaydım. 
- Muhakkak üç günde kovardı. 

Gene ıelir, benim kanın otar· 
dun. 

demektir. * * * 

altında görmekte idiler. Yalnız Mmr, 
Irak, Hindistan ya doğrudan d<>ğruya 
idareleri altında ve yahut himayeleri 
altında bulunan memleketlerde, yerli 
ahalinin her hangi bir kıyam emeline 
mani olmak için kuvvetli tayyareler ve 
çot değerli tayyareciler bulunduruyor
lardı. Pilotlarının binnisbe adetlerinin 
fazla olması da bu uzak memleketler- Silivride 
deki hava kuvvetlerini hakkile idare Bir facia 
edebilmek ihtiyaç ve mecburiyetinden 
ileri gelmektedir. (Baştarafı l ind aayfada) 

İtalya - Habeş harbi esnasında ise - Ben beygirleri sattım, yerine -
İtalyanların İn,gflizleri hava kuvvetle- gene bir çift beygir aldım. Elimde P.fı 
rile mütemadiyen tehdit ettikleri ma- ra kalmadı, köy sandığına bir lira botlo 
hlmdur. Hatta bazı İtalyan gazeteleri- cum olsun, demiş. Fakat ihtiyar heyea 
nin, İta~yan tayyarelex:ınin ~giliz ana ti buna razı p)mamıf, para verilmeditf 
v~tan fılosunu, .Akdenıze g_~h: g.~lmez için eşyaya ~ciz koymak istemiı.. Ml!Wa 
bır kaç saatte imha edecegını soyle • tafa da gidip komşularından bulup lt 
meğe kadar ileri vardı~ları da. elan u - ten ilen bir lirayı vermiştir. Fakat kfı 
nutulmamış olsa gerektir. Aynı zaman- k ... t"b" b _s. b" ı· dah · ll . . a ı ı u saıer ır ıra a ıstem da Almanların (Versay) muahedesının . . . . . . 
hava kuvvetleri ahkAmıııı feshederek Mustafa ıstenılen bu ıkmcı lırayı ve 1 

teslihata başlamış olmaları da İngiliz- remeyince köy katibi de evde.ki baltta 
leri nihayet ikaz eylediğinden şimdi, yı haczederek ~P heyetle bc.raber •"t• 
İngiltere hükfuneti, her gün gazete - den ayrılmıştır. 
lerde okuduğumuz veçhile, filosile be- Mustafanın annesi arkadan yetife ~ 
raber hava kuvvetlerini fevkalade tez- rek katibin elindeki baltayı almak ff' 
yit ve takviyeye karar vermiş bulunu- temiş, katib de kadını dövmeğe batltıı 
yor. Bu iUbarla İngiliz hava kuvvetle· mıştır. Mustafa buna kızını•, bı== 

. . 1938 ... d A b" T 
rının senesı ıçın e vrupanın ı- çekerek köy heyetini kovalamıf ve 
rinci kuvvetleri derecesini geçmesi çok t" t" v • k ... t"b Al" · "k" · d 11.·-

uht ldir E d b d 
ye ış ıgı a ı ıyı ı ı yenn en, ~ 

m eme . sasen gaye e u ur. M h d" bir · d al t: _ 
Yani İngiliz donanması nasıl dünya do- e me 1

• y~nn .. en yar a~.ış, .~u'!9 
nanmalarının fevkinde ise İngiliz ha - tarın p~şıne duşmuş, f~ka! koy!ulerlff 
va ordularını da, dünya hava ordula _ yardımıle muhtar fecı bıt ikıbettet 
rından üstün bir mevkie ~ıkarmak ihti- kurtarı]mışt ... Aza ve kAtib hastaneyf 
yacını duymuş1ardır. kaldırılmıf, Mustafa adliyeye te!lim 

basen İngilterede tayyarecilik sa - edilmiştir. 
nayii de pek kuvvetlidir ve bugün İn
giliz hava ordularında saatte (SOO) ki
lometre giden ve hava kruvazörü tes -
miye olunan müthi4 avcı tayyareleri 
de vardır. 

ltaıya: 
İtalyanın hava kuvvetleri dt" bundan 

on iki sene evveline kadar hayli müh
me'l idi. Fakat Musollni mevkiı ıktidara 
geldikten sonra bilhassa onun sevk ve 
idaresi ve teşviklerile ftalyada tayya -
recilik fevkalade ilerlemiştir. Esasen 
Musolini kendisi de tayyare meraklısı· 
dır. Senelerdenberi tayyarecilik yapar, 
daha geçenlerde resmen askeri pilot dip 
!omasını almıştır. İki oğlu ve damadı da 
tayyarecidir. Tayyarecilikte bir de Ma

24 saatlik zabıta Tak'alan 
Son 24 saat içinde tehir dahilinck 

8 hırsızlık, 4 darp ve bir cam kırmai 
vak·ası olmuştur. 

Hıraızlık yapan amele 
Şirketi Hayriye müfettifi Necib, ikin 

ci şube müdüriyetine müracaatle fabo 
rika<ia çalışan Kasımpaşalı Necmeddlıı 
ııin bir senedenberi fabrikada teraküm 
eden hurda demirleri çaldığını söyle • 
miş bunun üzerine Necmeddin takik 
edilerek 6 }:>arça demir satarken cür • 
mü meşhud halinde yakalanmışbr. ............ " .. ~ .. ~ " ... _ 

Resimli zabıta 
hikayesinin 

hal şekli 
Saat 7,47 de yaimur yalıyordu. J 

numaralı Teaimde müfettİfİn litraruına 
bakınız. 4 ve S numaralı relimlerde h11 
aigaranın ne bale selmit olduiuna dik· 
kat ediniz. Sonra müfettitln evinden 

çıkarken 2 numaralı resimdeki panto• 
!onuna ve bu pantolonun dairnin• 
vardıiı zaman S numaralı resimde 04 
hale 1ıeldiiine de bir ıöz abnızl 

Bay Bel karısının evden aaat 7.30 da 
çıktıiını iddia etmitti. Kötk polia ka • 
rako1una bir mil mesafede olduiu için 
yağmura tutulan muhitteydi. Eier Ba· 
yan Bel yağmur yağarken aokaia çık
saydı, sigarası ıslanacaktı. Halbuki du
dak boyasından pembele,en kısmı müs-

reşal (Balbo) gibi yardımcısı vardır. 
İtalyada sanayi umumiyetle müterakki 
olduğu gibi otomobil ve tayyare ima
latı da çok tekamül etmiştir. Başta hü -
kUınet reisinin bu kadar tayyare me -
raklısı olması, tabü İtalyan milleti ve 
gençliği arasında tayyareciliğe karşı 
meyil ve hevesi çok artmıştır. Bu iti -
barlarla bugün İtalyan hava kuvvetleri 
Avrupanın en batın sayılır ve hatta en 
korkulur kuvvetlerinden biri olmuştur. 
İtalyan tayyareciliğinin diğer devlet -
lere bir faikiyeti de vardır, ki o da tay
yarecilerin bnffü harp yaparak idman 
ve talimlerini çok arttırmış olmalan -
dır. Vakıa Habeş harbinde İtalyan tay
yareleri kal'§ılarınd8 düşman tayyaresi 
bulmadılar, fakat Habeşlilerin yerden 
tüfek ve topla müdafaalarına rağmen 
çok fedakarane çalıştılar ve hiç şüp _ 
hesiz" Habeşistamn bu kadaı çabuk 
zapt ve istilasında başlıca amil oldu - tesna olmak üzere sigarayı bembeyaz 
lar. Bu itibarla İtalyan tayyarecileri olarak gördük. Müfettiş bu hususiyete 
tecrübelidirler, tayyareler;nden bir bakarak sigaranın yağmurdan sonra a· 

tıldığı kanaatine vardı, bundan da Bay 
harpte nasıl istifade edil <>bileceğini, Bel"in yalan söylediği ve meselenin bir 
tayyarelerinin harp kuvvet ve kabili • cinayet olacağı neticesini çıkardı. 
yetini iyi öğrenmişlerdir, ki işte bu da :....-------------... 



.. ~ Savfa SON POSTA Nisan 8 
-=- -=="'=======-=======:=::=======-====--====~-========-=====~================::=:========-======-~=='.'===========================--==--==-=============---=========-

i?Jm!ltl•l[•lilUJ!B 
Kayseri bez fabrikası 

B ğendiğiniz ka dm ve erkek tipleri nedir ?ı 
bütün mamulitını sath 
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En begend:gim kadın tipi mi? 
Tann ha} ırhsım nasip etsin 1 
Eşimde aradıklarım: 

1 - İyi tanınmış, kend:sine miras 
kalan asaletini muhafaza etmi~ bir aile 
ye, hayata lfızım bir tahsil ve terbiye
ye ıcabı kadar malik. 

2 - İcabatı asrı, adabı muaşereti, 
ekonomiyi, ev idare ve çocuk bakımını 
bilen. 

3 - Müşfik, duruşu mazlüm. yorgun 
anlarımda beni bağrına basarak teselli 
edecek, aşkı, sevgiyi, saadeti yuvasına, 
kocasına, sunmayı bilecek, hassas ve 
ince bir ruh sahibi. 

4 - Yaşı 20 .. Boy orta .. Vücut olgun, 
mütenasip endam. Mavi gözler .. Uzun 
saçlar .. Buğday benizli, güler yüz, tat
lı dil, sıhhati ve azası tam .. 

Tanrı hayırlısını nasip etsin! 
Bakırköy Sakızağacı Revnak sokak No. 

21 de Salt 
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Kadmm huyu ne olursa clsun, 
yeter ki kafası benim kafama 

uysun 1 
Beğendiğim kadın tipi: 
Vücudu: Pembe bir ten, kendiliğin

aen dalgalı sarı saçlar, yoıunmamış ın
ce kaşlar ve süzgün , cazıbeli gözler .. 
Narin bir vücut, ince bir bel. 

Huyu: İdeal eşimin huyu ne olursa 
olsun yalnız fıkirlerınin benim fıkirle
rime uygun olması lB.zımdır. 

Bilgisi: Lise tahsili, hiç olmazsa or
ta mektep mezunu veya biçki, dikiş 
yurtlarının birinden bir şahadetname
ye sahip olmalıdır. 

Bu evsafı haiz olan kimsenin evde 
oturup, akşam üstü yorgun gelen ko
casını güler yüzle karşılaması şarttır. 

Beykoz Necdet Gtiran 
(Adresinin neşrini istememişti~) 
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Esmer karlm da, kumral kadın 
da güzeldir, yeter ki diğer 

vasıfları haiz ol~un 1 
Kadın tiplerınden esmerle kumral -

dan hoşlanırım. Fakat bu iki tipten han 
gisinde umduğumu bulurc;am onu ter
cih etmek şartiyle .. Çehre bence çirkin ' 
denmiyecek kadar güzel olmalıdır, kafi. 
Yalnız gürbüz ve biraz da şişmana ya
kın bir vücudu olmalıdır. 
Beğendiğim, kadın tip!nin diğer hu 

susiyctleri de şunlardır: 
Ev içinde israfa yer vermeden ye

mek pişirıne1i ve dışarıya mühtaç olmı
yacak kadar ufak tefek el işlerini bece
rebi im elidir. 

Eğlenceye fazla düşkün olmamalı. 
Benimle birlikte arasıra tiyatro ve si· 

Milli roman 

Artık tahammül edemiyeceğim Ni -
ıüfer. 

işte bugün artık her şeyi, her haki -
kati ortaya. atacağım. Çünkü gururum, 
Jıaysiyetim, şerefim, sevgim her şe -
t'im mahvoldu. Ve bunu yapan sen • 
sin! 

Nilüfer .. 
Hayatını meçhul maceralara bağlı -

yan bir adamla evlendin. bugün yeni 
açmış bir karanfil rengi ve ateşi ile 
aşk ve hayat bekliyen bir genç kadın
sın. Kocan tehlikeli ufukların arka -
sında korkunç hadiselere karışmıştır. 
J3u öyle bir maceradır ki neticesi bir 
ailenin, bir yuvanın değil bütün bir 
cemiyetin taliini tayin edecektir. 

Bu ne~icenin mes'ud olacağını da 
tahmin etsen senin gibi muhitinin se
\'jyesinden ayrılıp sivrilen bir genç 
kız içinmüstakil hayat, omuz başı tek 
:yıldızlı bir silah adamının verebilece -
ii hayat değildir. Seni rnes'ud etmek 

her cevap yollıyan 

okuyucuya hediye 
verilecek, neticede 

e~ güzel cevap 
sahibi 50, ikinci 25, 

uçuncü 10 lira 
mükafat alacaklar 

1 

nemaya gitmekle iktifa etmeli. Eğlen
ce ihtiyacını kır ve bahçelerde vakit 
geçirmek suretile tatmine taraftar ol
duğum için benim tabia1ime uymalı. 
Biraz da musikiden hoşlanmalıdır. 

Aile hayatıdır; hazan erkeğin maddi 
Ve manevi bir üzüntüsü olur. Bu sıra
da kadın herhangi bir şey için cistc
rim!• diye tutturmamalıdtr. Ciddi bir 
alaka ile kocasının bu üzi.intüsünü ıah
fif etmeğe çalışmalıdır. 

Tahayyül ettiğim kadının tahsiline 
gelince, ortayı kafi bulurum. Yalnız her 
hangi bir yazıyı ortaklama anlayıp bu 
yazıdan .zevk ve heyecan duymasını 
bilmeli. 

İşte hayalimdeki kadın budur! 
Samsun: M. A. Yeşer 
(Namı müsteardır) 

(Adres ve isim idarehanemizde 
mahfulchır> • 
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Erkek dans bilmeli ve müzikten 

anlamalı ! 
Beğendiğim erkek tipi şudur: 
Uzun boylu, geniş omuzlu, mütena

$İp vücutlü, mat bir sima üzerinde bir 
çift lfıcivert göz, siyah, parlak, kıvır
cık saçları, muntazam dişler .. 

Tabiati: Daima şen, güler yüzlü, her 
kese iyi muamele ile mukabele eden, 
kurduğu yuvasına, bilhassa eşine bağ
lı, dans ve müzik bilen. 

r 
Hediyelerim· z 

Dünkü 91 - 95 numaarlı cevapla
rın hediyeleri dolma kurşun kalem, 
tuvalet malzemesi, .resimlik, mürek 
kepli dolma kalem olarak seçilmiş
tir. 
Bunlardan İstanbul dışın -
da bulunan okuyucuların hediyele· 
ri posta ile adreslerine derhal gön
derilmiştir. İstanbulda bulunan o
kuyucuların da idarehanemize ge. 
lip hediyelerini almaları lazımdır. 
Hediyeleri ayrılmıştır. Kendilerini 
bekliyoruz. Pazardan başka hergün 
müracaat edilebilir. 

Hediyelerini idarehanemizden ala 
cak okuyucularımızın yaniarında 

hüviyetlerini isbat edecek bir vesika 
bulundurmalarını rica ederiz. 

No. 34 

. 
Tahsili: Kurduğu yuvanın ve eşinin 

ihtiyaçlarını temın edebılecek dolgun 
bir maaşa sahip bir lise mezunu .. 

İzmir: Leman Şengüler 
(Adresi ldarehanemizde mahfuzdur) 
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Yaprak yeşHi gözler, sarı 

saçlar ..• işte güzel kadm 
Bana eş olacak kızda şu vasıfların ol· 

;masını isterim: 
Orta boylu, balık etinde, duru beyaz Kayseri bez fabrikası 

.tenli, yaprak yeşili gözleri, sarı saçları 
olma1ı. Tahsflı orta mektep mezunu, 
dikişe, biçkiıye vakıf, biraz musıkiye 
aşina bulunmalı. Uysal olmalı. 

Kayseri (Hususi> - Kayseri beı fabrikası zaman ayni sabit fiyatla satmak Ul1111mll 
işlemeye başladığı 1936 senesi zarımda 3 mll ittihaz etmiştir. 
yon 786 bin 333 kilo pamuk satın almış ve 1936 senesi zarfında mahsulün ·bol n ıı
bundan 2.979.481 kllosunu i§te.ml.ştlr. Fabrl- yatlı olması eski yıllara nlsbetıe köJlünQıı 
kanın iplik imaHitı 2.716.38ı1 kiloya ve bez alını ka.'blliyet~ arttırdığı için, fabrtta.
lmaıatı 18.353.576 metreye varml§tır. Fabri- nın piyasada sürum lmkfı.nları d.a1.ma utma)' 

ka, plynsa.da karşılaştığı büyük rağbet dola- tadır. Fnbrlka, edindiği tecrübelere Jsttııa
yısiylc. faaliyet senesini, mevcut stoklıınnı den, geçen seneki 18 milyon metreltk latllı· 
tamamlle tüketmiş bir vaziyette bltlnnlştlr. salini 1937 de 25 milyon metreye çıkaracak 
Devlete yapılan satı.şiarın yüzde 7 yl geçme- bir programla çalışmaktadır. Şimdiden bil-

Evine merbut, çocuklarına iyi bir an 
ne olabilecek namuslu bir aileye men
sup bir genç kızı derhal kendime eş o
larak seçerim. 

Çorlu N. A. · me.:,;, Kayseri fabrikasının yalnı• piyasa için tün imaHl.tını karşılayacak siparişlerle ta111 
(İsim ve adresinin neşrinı istememiştir) çalıştığını ve piyasa ta@tından tutulduğunu laşmış olması fabrikanın ne kadar mem-

- 101 - sarih bir sureLte göster1r. Kayseri bezlerini nunlyet verici bir faaliyet devresi içinde ol-

Kadmln çehresi sağmdan ve küçük bır kAr'la köylere kadar götüren ve duğunda açık bir deuıdır. 

b k d 
.., satan Anadolu tüccarları saye.sinde, köylü- Et fiatları yükseldi 

solundan a ıl ıgı zaman müz, bu fabrika mamullerlnln gerek fiyat · 1 1 1 \'e gerek kautece, lç ve dış benzerlerinden Et fiyatları yeniden yfikselmlştlr. Dün haJ 
aym Q ma 1. çok üstün Olduğunu anlamış ve blr sene gl- van bors::ı.sında kızıl karamanın t:ı.1oou :ZS 

Beğendiğim kadın tipi şudur: bl, endüstri hayatı için ehemmiyetsiz bir za- kuruştan, dağlıçın kllosu 28 kuruttan. tu-
l - Beyaz tenli, sağından ve solun· man içinde Kayseri fabrikasının markası zunun kilosu 26 - 29 kuruştan aatılmı4tır. 

dan bakıldığı zaman çehresinin intiza- er ara a an n ve aranı an r mar Bir müddet evvel çlftl 250 kul"Uftan satılan 
1 

h t n t ııa ı bl ka Piyasada mal azdır. Deri ihracı durmuştur. 

. 'ld .. "'lm 
1
. V .. haline gelmiştir. Hem pamuk ihtiyacını en 

mı aynı şekı e goru e ı. e yuz aza- müsait zamanlarda satın alarak stok eden koyun derileri bugün 160 kuruşa aablm8Jc-
larında sadelik olmalı. fabrika, piyasada pamuk fiyat.ıarının istik tadır. Almanyadaki bloke paralar JÖZÜDden 

2 - Eller ve ayaklar ve bütün vücu- rarsızlığından kendi mamullerinin mütees- ihracat yapılamaması ve bu memleketin de
du aza itibarile iri yapılı ve mevzun, slr olmam.asını temin etmiş ve bezlerini her ri alıcıların başında bulunması son 't'Ulyetl 

doğurmuştur. 

ayni zamanda elastiki.. Yumuşak bir 1 İSTANBUL 

.ten. Ticaret ve Zahire Borsası 
3 - Uysal, fakat her yaptığı işin ve I --

hareketin seyrine vakıf, iktidar sahibi, 1 7 /4/937 
ve id~reli olmalıdır. Her ihtiyacını ken FİATLAR 
di eliyle temin etmek kudretinde olma-ı c ı N s ı .--1 =A=ş=a=-ğı--Y=u=k=ar=ı=ı 
lıdır. 

Bütün bu söylediklerimi takdir ede- Buğday yumuşat 1 K6 ~i ~· 2~· 
cek ve anlayacak tahsile malik olmalı- Buğd::ı.y sert. 6 "20 6 26 

dır Arpa 4 S0 4 38 
Izmlr Karşıyaka Qağlıköyü Çavdar 5 5 o o 

Muhittin Bostancı Mısır s:ın 5 00 S s 
- 102 - iç fındık 54 o o 

" ideal erkek tipi acaba nmk derı 1
4
00

J 
00 

los oo Peynir kaşar 00 oo 
mevcut mu? ,! GELEN =--===--====== 

Beğendiğim erkek tipi: Buğday 117 Ton 

Sarışın veya kumral, veyahut siyah Mısır so • 
saçlı, yeşil gözlü. ince (cılız değil), u- un ıs • 

' 

b 1 Bulgur s • 
zun oy u. Peynir bey!lz 

Riyakar değil dürüst, itimat uyandı t====~=~~~~=~4......;·~=--=: GİDEN 
ran bir tip. Enerjik, irade ve karakter 
~ahibi, okuduğunu hazmetmiş, yüksek 
tahsilli, faal, geniş görüşlü, yüksek ve 
ince ruhlu, klıbık değil, nazik, hlirmet 
kar (bilhassa karısının hislerine karşı) 
neşeli, sıhhatli ve sporr.u bir erkek. 
Mahcup değil, harekatından emin, ser
best bir sosyete adamı. 

İşte beğendiğim tip. Fakat böylesi 
binde bir yetişiyor mu? Bunu bana söy 

fç fındık l İç ceviz 
DIŞ FİATLAR 

.....:- zx=· 

K. 
Buğday : Llverpul 7 
Buğday : Şlkago 6 
Buğday : Vinlpek 6 
Arpa : Anvers s 
Mısır : Londra 4 
Keten T. : Londra 8 
Fındık O. : Hambuq: 82 

: 

6 Tou 
ı,s • 

s. 
24 
S8 
88 
95 
04 
31 
18 

ler misin teyzeciğim? 
Nlşantaşı Erdoğan sokak Feriha -------....;;~-..;.;;......;:.;;... _ __ı 

Fındık L. Hnmbu113 82 18 

Sana verecegım hayatın çerçevesi ğim bir {evet) ten ibarettir. 

!I 

de şudur: Şimdi artık başka bir ~ey söylemi-
Bugün işi gittikçe açılan ve kazancı ye lüzum görmüyorum. 1 

ayda iki üç bin lirayı aşan bir iş ada- Haki~a~.le hayali.. ayudetmek için 1 
mıyım. Bankada kendime ait yüz yir- fazla duşunmeye luzum var mı bil
mi bin liram mevcuttur. Bundan baş- mem ~ Umarım ki bu mektubum ce • 
oturduğum ar.ıartımanı da iki ay evvel vapsız kalmıy\.caktır. Şunu da ilave 

fsta.nbul Borsası kapanış 
fiatları 7 - 4 - 1937 

PARALAR 

ı\iış Satış 
ı Sterltn 622.ta 625.00 

1 Dolar 173.00 126,00 
20 Fransız Fr. 111.00 116.00 

20 Llrfl~ 120, 125. 
20 Belçika Fr. 80. 84. 
20 Drahmi 18. 22. 

20 İsviçre Fr. 565. S7J. 
20 Leva 20. 21. 

1 Fllorın 63. 66, 

20 Çek kuronu 70. 71. 
1 Avusturya Şl 21.00 2.UO 
1 Mark 25. 2S. 
1 ZloU 20. 22.SO 
ı Pengü 21, 24. 

20 Lev 12. 00 14.00 
20 Dinar 48. Sl. 

Ruble ()(). 00. 
1 tsveç turonu 30. n. 
1 Türk altını 1045 1046. 
1 Bank.not Os. B. 2·!7, 248. 

ÇEKLER 

Açılış Kapanı, 

Londra 620,00 620.00 

Nev-York 0.7911 0,790S 

Parls 17.17 17.t7 

MllAno 15,037 l.S,0346 

Brüksel 4.6%3 4.69S8 

Atına 88.3870 88.3870 

Cenevre 3,4692 3,4690 

Sof ya 64.1935 64.19.SS 

Amsterdam 1.4450 1.4444 

Prag 22.7016 22,701ô 

Viyana 4.2338 4.2118 

Madrld 11.4193 11.4193 

BerUn l.!ı67S 1.9675 

Varşova 4.1775 4.1775 

Budnpeşte 3.9921) 3.99:.!0 

Bükreş 107.9032 107.9031 
Belgrad S4.SJ6(ı M.Sl60 

1 

satın aldım. Seninle evlendiğimiz gün edeyim ki büt~in bu maddi hakikatlerin 

ıçın yıldızlar kafi değildir. Senin gibi bütün bunları namına devredeceğim. üzerinde en kuvvetli istinat noktası sa
tabiatin nadide bir mahlukunu dünya Ve ondan sonraki hayatımız da şöyl& na karşı duyduğum ebedi sevgidir. 
cennetlerinde yaşatmak lazımdır. Çün geçecektir. Düşün ve bana cevap ver Nilüfer. 

bürhan 
Yokohaına 

Moskova 
Stokholm 

2.76SO ı.7650 

24.77 34.77 
3.1288 3.)288 

ESHAM 

kü sen buna layıksın. İşte sana son Ben seyahat meraklısı bir adamım. Suat Pertev 
tekliflerimi yapıyorum. Zaten işlerimde her yıl bir iki Avrupa Bu mektup Suat Pertevin asıl 

Açılıı K..-. 
Anadolu l?Jl. 3 60 
peşin 23.75 2'.75 
A. Şm. ~ BO vadell 00.00 00.00 

Bomontl - Nektar 00,()(J oa.oo 
Aslan çimento 00.00 00,00 

Merkez bankası 00.00 00.00 

İş Bankası 10,0J 

Telefon 8.00 
İttihat ve Değir. 10.60 

Şark Değirmen! 1.15 
Terkos 11.0) 

Berı seni en taze çiçeklerinle ve en seyahati yapmaya mecbur eder. Bu - maksadını aydınlatıyordu. Eğer Ni -
bakir hislerinle kendime hayat arkada- nun için ilk balaylarımızı Avrupada lüfer pek adi olmakla beraber pariak 
şı yapmak isterdim. Bu teşebbüsümde geçirdikten başka her yılın en iyi mev- ve yaldızlı görünen bu teklife razı 
belki de geç kaldım. Sen belki de ve • simlerini de lsviçrenin, Fransanın ve olursa ilk haşhaşa mülakatları başlıya
rilmiş bir söze vefakarlık etmek dü • lsveçin güzel yerlerinde geçirebilece- cak, tabii başka bir erkeğin adını taşı~ 
şüncesile kendini feda ettin .. fakat iş- gız. Bu seyahat programlarım beraber yan genç kadın onunla derhal evlene
te itiraf ediyorum. Sensiz yapamıya • hazırlayacağız. lngiltereyi ve Ameri· miyeceği için bu münasebet bütün ha
cağımı tamamile anladım. Seni bu _ kayı beraber göreceğiz. Ve sen dünya- rareti ile bir zaman devam edecek, Su· 
günkü halinle de hayatıma es nlarak nın en maruf güzelleri ve zenginlerile at Pertev hayali ile -şair, romancı dere
almakla rnes'ud oİacağım ve s~na um- beraber Ostand plajlarında, Lydolarda cesine çıktığı bu alemin zevkine kana-

İSTİKRAZLAR 

duğun saadeti vermek için her feda • en şık kostümlerinle görüneceksin. cak ve ondan sonra ... 

karlığı yapacağım. Bürükselin en meşhur kuyumcula- Evet, tabii hadiseler devam edecek, 

Türk borcu I peşin 
• • I vadeli 
• • n vadeli 

Açılı~ 

OJ.00 
2\.475 
20.90 

TAHVİLAT Bu tekliflerimi sana kendim baş - rından beğeneceğin elmasları takmak Nilüfer bir başka erkeğin nikahlısı ol
başa kaldığımız bir gün yapacaktım. senin hakkındır. Pariste patunun ilk duğu halde adi bir maşuka haline gele- ·----------Açılıı 
Bu ümidi kaybettim. Çünkü gelme - modellerini sen giyeceksin. Bunlar hep cek. Anııdolu 1 pe. 00.CıO 
din. senin hakkındır Nilüfer. Yüzbaşı Fikret bunu düşünürken : ı{ ;:.dell ~g:: 

. Fakv~t artık her şeyi açık ıöyliye • Bunlara karşı yapacağın bütün zah- kan başına çıkıyor, ruhu ıztıraplar i- • n va. 00.00 
bılecegım. met iki duda~ının arasından bekledi- çinde kıvranıyordu. (Arkası var). Anadolu mil. peşin oo.oo 
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r---------1- ittihad ve Teral:kide on serı.:ı]~ 
On üçüncü kısım No. 21 Hikô.gelerl 

MOTAREKE GÜNLERİNDE İTTİHAD VE TERAKKİ 
Yazan: Eski Tanin ea,muharrlrl Muhittin Birgen - KILIKSIZ KEMANCI 

Teceddüt fırkasının programını 
tatbik edecek kuvvetimiz yoktu 

Yazan: Salahattin Eni• 

Bu hatırayı kaydcdifimin sebebi şu· onun camia kuvveti, hareket birliği de, mişti ki bu sür'at herkesi sersem et • 
dur: <ff cccddüd» kelimesinin s;iyasi o günkü şartlarla ancak, bu şekilde t~ miş gibiydi. Milli unsur bu hayret ve 
bir fikir ve bir programın ifadesi ola· min edilebilirdi. Biz, bunun yerine, sersemlikten yeni uyanıyor, gayri mil
l'ak zihinlerde doğduğu günün erte • demokratik bir sevk ve idare makinesi li unsur, düşman uşakları ve halk 
•inde doktorun cebinden Mustafa Ke- getirmek istedik ve gerek programın, düşmanları da, henüz korku ve te -
inal Paşanın bir fotoğrafını çıkararak gerek dahili nizamnamenin buna aid reddüd içinde bulunuvorlardı. Bir ta· 
bana onun meziyetlerini sayıp dökme· maddelerini bu ruhu kuvvetl~ndirecek raflarında saray, öbür. taraflarında f n· 
ie başlaması, alelade bir tesadüf değil· şekilde takviye etmeğe çalıştık. giliz donanması bulunduğunu pekala 
di. Tarihin, kör zannedilen yfrrüyii • Bundan sonra, mP.şrutiyetiıı bir l..ıildiklcri halde, ittihat ve Terakkiden 
tü içinde, sebeb ve hadise alakalan - türlü yerleşmiyen temellerini mcm • de yılmış oldukları için, bir türlü ce -
llın birbirlerile sıkı bağlılığını gö&te • leket içine daha sağlam oturtmak üze· saretle baş kaldırıp harekete geçemi • 
ten yeni bir delildir. Yaşamak şuuri · re programa bir takım ahkam koyduk. yorlardı. Bekledikleri şeyler vardı. 
le hareket eden münevver bir Turk, lntihabların bir dereceli olarak yapıl· istedikleri ve diledikleri şeyler de 
l'ürklüğün yenileşmesi ve bir inkı- ması, parlamento hukukunun takvi • şunlardı: 
lab vücuda getirmesi fikrile meşgul yesi ve akalliyetlere karşı daha libe • Mütarekenin imzalanması 
olduğu sırada, bu inkılabı yapacak o- ral bir siyaset tutulması gibi noktalar· İstanbulun .işgali 
lan adamı pek güzel görüyor ve onun da, uzun görüşlü bir siyasetin planı de· İzzet paşa hükumetinin düşürülme· En büyük facia ve matemlerin çev· 
fotoğrafını cebinde gezdiriyordu! Dok ğil. günlük hadiselerin ilham ve telkin- sı. relediği bir hale ve haile içinde yaş~ : 
tor, bunu, o zaman bu kadar vüzuh ile leri içinde Avrupa radikalizmine doğ· İttihat ve Terakki başlarının ortadan yordu. gerçe müreffehti, hal ve vaktı 
RÖrüyor muydu~ Bilmiyorum. F otoğ · ru giden bir program vücuda .geldi. kaldırılması. yerinde idi; ruhu ölmüş bir adam ol • 

rafını cebinde gezdirdiği insanın, k.ıı:a Programı t~thı·k etmek ı'çı·n Kongrenin arılması, ittihat ve Te- duğuna göre bundan ne çıkahcaktıt? 
t - w ~ Hele karısının ölürnünd'en sonra aya • 
oir müddet sonra memleket hayatın • rakkinin mağlubiyeti kabul ederek 
d kuvvetimiz yoktu. onun için bomboş kalmıştı. . . 
a oynıyacağı rolü doktorun, daha ric'ata karar verdiğini gösteren ilk Onun içindir ki Necmi, oturmuk ıçın 

o ~aman bildiğini söylemek, fazla bir Ancak, bu programı yapmak kolay, alamet idi. ikinci alameti de, Taninin Bostancı ile Mal~pe arasında sahile ya-
tahmin olabilir. Fakat, onu hissettiği tatbik edebilmek ise büyük bir hü · kapanması teşkil ediyordu. kın ve fakat her iki...-istasyona uzak bir 
muhakkaktı. İçtimai ve siyasi hadise· nerdi. Memleket, bu tarzda bir siyasi Kongre açıldığının ilk günü mü, noktadaki şu küçücük köşkü intihap 
lerde ise hissetmek, bilmekten daha rejime hazırlanmış degildi. Böyle bir yoksa ikinci günü müydü. iyi bilmiyo· etmişti. Kesif çam ve yemiş ağaçlarının 
kuvvetlidir. rejim içinde kendi rolünü tabii bir su· rum. Mithat Şükrüye Tanin meselesi arasına gömülü olan köşkün uzaktan 

Bizim kafalarımızda o sırada mev • rette oynamıya ne kütle hazırlan maş, ı hakkında artık bir karar vermek mü- ancak çatısı hayal meyal görünebili • 
tud olan bütün teceddüd fikirlerini ve ne de kütleyi peşine takarak sürükle - nasip olacağını söyledim. Memlekete yordu. Geniş dalların kümelendiği bu 
Program olarak bizce geniş bir teced- yip götürecek siyasi bir zümre vücu- döndüğüm gündenberi, Tanine her bahçenin loşluğu, insana adeta bir ma
düdün bütün hududlarını aşarak Tür- <la gelebilmişti. Enver paşci • lsmail gün bir lahza uğramış, fakat, bir satır bette bulunduğu hissini veriyordu. O 
kiyeyı·, pc'- kısa bı'r zaman ı'çı"nde, bu"s- IJ kk d · d f 'h T k b"l fb h" N · kadar loş bir bahçe ki günün en aydın· 

J[ -ıa ı paşa evrın e ttı at ve era · yazı ı e yazmamıştım. ra ım ecmı lık saatlerinde bile orada akşam saatle· 
bütün yeni bir aleme çıkaran Büyük ki, ne bizzat kendisi muhalefete geç- • Ben tasrih etmedim, amma, okuyu- ri:nin alaca karanlığı hissolunur. 
l'ececldüdcü, mütareke günlerinde, miş, ne de kendi içinden böyle bir cularım, elbet, bunun lbrahim Necmi Koca köşkün sekenesini, sadece ken· 
Yegane kurtuluş ümidi olarak, zihin • zümrenin çıkmasına ve yarınki muh· Dilmen olduğunu anlamışlardır _ O disi, erkek hizmetçisi, aŞÇ!Sı ve bahçı-
lcrde bu suretle canlanıyordu. remel vazifelerini yapmıya hazırlan • kl d H vanıydı. Kö-:kün belli baş1ı farikası, beni sürü eyip götürüyor u. em -ı 

O zaman bizce tasavvur edilen «te· masına imkan vermişti. Jttihat ve Te· sessizlik ve sükfuı idi. O dere.ced'e ki 
sürüklüyor, hem de bana, kendisi de h b" tcddüd» programına gelince, biz?er, rakki, kendi tarihinin en büyük hata- ne hizmetçi, ne aşçı, ne ba çıvan ır· 

b Yazacak bir -y bulamadıgw ından dola· l ·1 h 1 ı. ı dı 1 ir kaç fikir arkada~11, bunu, kongre • sı olarak, Enver paşanın peşine takıl- T- bir erı e ız ı r..onuşaınıyor ar ; ses er 
ilin müzakereleri arasında, hem kabil mış ve kendi mukadderatını onun mu· yı şikayet edip duruyordu. Bunun için, konuşmaktan fazla fısıltı halinde idi. 
olduğu kadar geni? tutmıya çalışıyor, kadderatına sımsıkı bağlamıştı. Giriş· karar vermek zamanı artık gelmişti. Bu yaşa geldiği halde açlık ve sıkıntı 
h nedir çelmıiyen Necmi, çocukluğundan 

cm de bundan bir şey ümid etmiyor- 1 tiği yeni büyük oyuna bütün sermaye- (Arkası vu) beri bütün ömrünü musikiye bağlamış-
duk. Yukarda söylediğim gibi, henüz j sini koymuf, geriye iki kuruşluk bir .................. - ........................ _ .............. . 

tı. 
lrıüşterek bir çalışma tecrübesi yap - ihtiyat bile ayırmamıştı. Enver paşa IR A 11)~0 Her çeşit musiki aletlerin i bilmekle 
lrıamış ve bir kısmı, birbirlerini, an • devri yıkılırken onun da bütiin kuv - U beraber bilhassa keman, elinde her de· 
tak resmi siyaset münasebetleri ara · veti çöküyor ve meydan ittihat ve T ~- fasında bir mucize halini alırdı. Karı-
&ında tanımış insanların, o günlerin rakkinin yapmak istediği şeylerin e · sının ölümünü müteakip bütün merak 
fevkalade şartlan içinde siyasi bir ha- saslarına muhalif olanların ellerine ka- ~ U günkü Program ve aşkını kemana verdi; yalnız onunla 
reket, yapabilmelerine ne imkan var· lıyordu . 1 Nisan 937 : Perşembe konuştu, yalJ.ııız onunla söyleşti, ve 
dı, ne de, bu imkanı arayıp bulmak Bütün bu sebeblerden dolayı, T e - tsTANBUL ömrünü kesif ağaç dallarının loşlandır· 
için lazım gelen zaman, onlara verile- ceddüd fırkasının, ittihat ve Terakki- Ölle neşriyatı: dığı ve insana bir mabette bulunulu -
tekti. Bunu çok iyi bilmekle berabet, ı~in yerine geçebilmesi için ralıs, ıldıgw 1 

12,30: Plakla TÜrkf ~~~kisi, 12
'
50

: Ha - yormuş hissi verdiği köşkünde geçirdi. 
:s vadrs, 13,05: Muhtell P neşriyatı. Bir çok !besteler yaptı; fakat bunları 

a dakikada yapacak bafka bir şey gö- günlerde, bu işi hem yapıyor, hem de Akşam neşriyatı: mun" hasıran kendisi için, kendi içinin 
l'e d · I -'- d N dd H k h l d l 18,30: PlAkla dans musikisi, 19,30: Av ha-

me iğimız için ça lfmBAta evam et· asre in ocanın ar e vasın a o • tıraları: Sait SalAhaddin Cihan oğlu tara _ sızılarını musiki şekline sokarak gene 
tik. duğu gibi, beğenmiyorduk. Teker, te- fından, 20 : Sa.dl ve arkadaşları tarafından kendisi dinlemek için yaptı. Şöhret düş 
Teceddüt fırkasının programı ker. her birimiz, böyle mühim zaman· Türk musikisi ve halk şarkıları, 20,30: Ömer künü olması şöyle dursun bizzat şöh-

1 d b 1 1 Rıza tarafından arabça söylev, 20,45: Safiye 
ar a aş ro oynıyabilecek insan ar • ve arkadaşları tarafından Turk musildsl ve retten nefret ediyordu. Tanınmak! .. Bu 

Maalesef, Teceddüd fırkası namını dan değildik. Hepimiz bir araya geldi· halk şarkıları: saat ayan, 21,15: orkestra, neye ve niçin? .. 
illan İttihat ve Terakkinin ° sırada ğimiz zaman da, henüz birbirlerine sür 22,15: Ajans ve borsa haberleri, 22,30: Pllkla Son senelerde kendisini pek kapıp 
Programında yapmıf olduğumuz tadi- tünmemis., aralarında arıklık ve boş • sololar, opera ve operet parçaları. koyuvermiş, içki iptilasını arttırmıştı. l" , BUKREŞ 
at bugün elde bulunmuyor. Hafıza • luk bulunan insanlardık. Bizim hiç lG: Orkestra. 17,50: Miisahnbe. 18,10: sa- Karısının ölümünden sonra hayatına 
dan söyliyebileceklerim de şunlardan bir şey yapmamıza imkan yoktu. 1011 orkestrası. 19,15: Senfoni konser. 21,15: itinayı zait bulduğu gibi üstüne başına 

itile kakıla yürüdü. Nihayet Beyoğluna 
Tünelle çıkmaktan vazgeçerek bir oto· 
mdbile atladı. 

- Doğru Taksime! ... dedi. 
Gazetelerde son zamanlarda Bcyoğ· 

lunda muhtelif birahanelerde İstanbu
lun en yüksek musiki üstatları tarafın· 
dan konserler verildiğini okumuş, on· 
ları dinlemek merakına kapılmıştı. 

Birahanenin kapısından içeri çekin
gen adımlarla girerek lalettayin bir ma
saya oturdu. Fasıl başlamıştı. Kendi 
servisinde çalışan garson, üstü başı 
pejmürde olan bu yeni müşteriyi ınüh· 
mel bir nazarla seyrederek evvela al· 
dırış etmedi. Fakat onun işareti üzerine 
yanına sokuldu. 

Necmi, çok yavaş sesle, adeta kaba
hatini söyleyen acemi bir çocuk te -
reddüdile içeceği içkiyi ısmarladı. Ge· 
len şişenin muhteviyatını bardağa bo
şaltarak bir hamlede içti. İkinci ş:şeyi 
ısmarlarken garson onu ikazen: 

- Fakat dedi.. burada içki çok paha
lıdır. 

O zaman Necminin kaşları çatıldı: 
- İçeceğim içkinin hesabını sen de

ğil, ben ödeyeceğim. 
Üçüncü şişeden sonra Necminin keyfi 

geldi, samiası daha kuvvetlendi. Karşı 
masada oturan kadın, karısına çok ben· 
ziyordu; tıpkı bir elmanın yarısı gibi .. 
o vakit Necmi, bu müşahedenin verdi
ği teessür içinde şakaklarının zonkla
dığını duydu. İçinde bir şeyler yapmak 
ihtiyacını hissetti. Cebinden çıkardığı 
sigara paketinin kabını kopardı. Arka
sına bir kaç satır yazdı. v~ onu ~az hey
etinde keman çalan san'atkiıra gönder
di. On dakıka için keman çalmasına 
müsaade istiyordu. usul ve teamüle mu
gayir olmakla beraber mürac:aalindeki 
samımiyet ve onun vaz ve hali san'at
karın rikkatini mucip oıa,..ak mü,·afa
kat elti. 

Necmi yerinden kalktı. Karışık san
dalyeler içinden geçerek saz heyetinın 
bulunduğu yere geldi. Keman çalan 
san'atkara teşekkür etti. 

İbarettir: Plak neşriyatı. 21,45: Haberler. bile ihtimam .göstermeği :)bes buluyor. 
ittihat ve Terakki, son programının Aramızda kuvvetli şahıslar 1oktu BUDAPEŞTE Filhakika işlerine bakan bir arkadaşı, 

17,30; Plak neşriyatı. 18,45; Salon orkes- rk· · 1 kl 
ltıaddelerine rağmen, siyasi bir feo • Her teşekkülde olduğu gibi siyaset- trası. 18,-46; Salon orkestrası. 20; Tiyatro. her ay başları em a mm ay ı annı a-

Hadise, muhitte bir çalkantı yapmış, 
derin bir alaka uyandırmıştı. Büti.m 
müşterilerin gözleri, şimdi bu p2jmür
de halli adamda idi. Gerçe etraftan ba-
zı gülüşmeler duyduysa da duymamaz
lığa geldi. Maksadı, kemanını gülen 
sürü için değil, anhyan ınsan için çn!
maktı. 

da}l'k ki' d 'd ec1·ı· d z t t d · 21,20 .• Haberler. 21,40; Muhtelif havalar. 23., lıp getiriyor, kendisine verıyor; fakat ı şe ın e ı are ı ıyor u. a en e e, program ve nızamname, cansız 
~'" · ·- .• ~ ·- şeylerdir. Bunlara can vermek ancak Askeri bando. 24,5 haberler. son günlerde o, bunları saymağa bile 

l 
PRAG lüzum görmüyor. Kend!s!ne uzatılan 

llTMb t ~ahısların ellerindedir. Ekseriyetle, bu 19,25; Miizik salon kuartet. 20,10; Balon or zarfı alıp ce'bine koyuyor! 
iYU 6 ~ı ~hasla d ' " t . k d tl · kestrası. 20,15; Brnodan nakli. 22,25; Bonat-E v 1 r· r a, sayası esır u re erı en Bilinemez nasıl oldu; ilk defa o ak-

czaneler ziyade yükselmiş bulunan bir takım lar. VİYANA şam ruhunda bir sıkıntı duydu. Köşkü-
Bu gece nabetçt olan eeahaneıer 111n- ı insanlar içinden çıkarlar. Bizim ara -! 17,30; şarkılar. 17,50; Şarkıhır. 19; Haber- nün havası, kendisine kafi gelmemeğe 

lardır: mızda eksik olan bu idi. Ve bunun i· ler. 19,10; Muhtelif haYalar. 2u.10; Tiyatro. başladı. Uzun aylardanberi giymediRi 
İatanbuı dbetlndeldJeı" · d h l · ab"l k . b 22 ?O· Haberler. 22,30; Dans musikial · çın er a ışe yarıy ı ece aiç ir - ' VARŞOVA ~lbisesini ilk defa o akşam sırtına geçir-
Atsara:yda: (Ziya Hurt), Beyazıtta: be k ] 

<8ellda), Fenerde: UlmllJ&.dl), Şehremi- müs t uvvetimiz o amazdı. Belki 1 17,15; Sonatlar. 18,25: Plak neşriyatı. 19; di. Uşağı evin antresinde efendisini 
lllnc:te: (Hamdi>, Karagümrükte: <Buat), daha sakin bir zamanda, elimizde, ça- Tiyatro. 19,45; Muhteıır havaler. 20,15; Fllr· toz ve ötüsüz olan bu elbise ile gö -
8anıatyada: (Rıdvan), l}ehzadebaşında: lışıp vakit kazanmak imkanı bulundu- monlk koy. ~: o;ns havalan. rünce hemen. fırçalamak için davran • 
(Aaat>. Eyüpte; (Artl Beflr), Emlnönün- ğu bir sırada biz de bir iş görebilir _ 8 1 rogram dıysa da müsaade etmedi. Yavaş_ bir te-
c!e· (a-ı .... -) Kr. .. A-..-...11A <Nec ti ' I t Nisah 937: Per emb~ b .. l . 

• ~.:r•' ..... -.-.-... : a dik. Fakat, Osmanlı mparatorluğunun ISTANRL.t essum e. 
4hınet>, Alemdarda: (Elat), Batırköyun-- G 1 k d w ·ı "? d d" ele: (İatlpan), bütün mukadderatı bahis mevzuu ol· ötıe nqriyatı: - ene toz anaca egı mı·.. e ı. 
~ 1 v b. d b' d b" h. 12,so: Plüla Türk mu ikisi. 12,50: Hava· Aynaya bakmak lüzumunu duymadı-
ietiti u clbetindekller: ı dugu ır sıra a ız, sa ece ır ıçten dls 13 05 Muhtelif PHik neı:riyatı. gwı için traşının uzamış olduğunun far-

"- Al caddesinde: <Kanzuk), Galata- baııka bir şey değildik! Ü•~m neşriyatı: 
-· <İsmet) Taksimde· <Nizam tUn) T .,.. kında dei!ildi. Bastonuna dayanarak 
l( · ' · e ' . .. Bu sıralarda, henüz mütareke 18.30; Plakla dans musikisi, rn 30; Spor ' 
urtuıutta: (Necdet), Yenl§ehirde: <Pa- k d'l . h .. k . l müsahabelerL Eşref Şefik. 2o.oo. Türk mu- istasyon istikametini tuttu. 
~::~~Au~~da: <İtimat), Be-

1 
a te ı ~emış, enuz .ongre y~nı açı • siki heyeti. 20,30; Ömer Rı ·a ıor:ı.tından a- Köprüye çıktığı zaman emekleyen bir 

liotazıçı ve adalarda: I mış, lttıhat ve T erakkı merkezı umu • rapça söylev. 20,45; Vedi, R·p , c c.rkndaş- çocuk gibi adeta yürümesini şaşırdı. 
tİsküdarda: Cİskelebqı), Sanyerde: misi ric'at kararını yeni vermiş, nıem- ıarı t:ırafınd<ın Tiirk mu ·~ ı , e halk sar:ı- Gürültüden kulak arı uğulduyordu. 

!~rnan), Bü~-;kadada·. (lllfnasi), Heybe- 1 l k t fk" h t t dd"d · · d ları. S'.l'lt Avarı "l 15: O~ke irrı 22,15: ı · OIQ9: (Halt). ~u. Y e ·e e arı ayre ve ere u ıçın e ve borsa habcıleri. 22,30; 1 • a 60~ J("i ·ri"d n T"nele 11idcne .kadar taşra-
' idi. Mağlubiyet, o kadar sür'atli gel -! pera ve op .et parç.ıı:-.n ., ~ , d.ııı ) ...... b .... miş bir köylü çocuğu gibi 

Yay kirişler üzerinde bir kaç kereler 
dolaştı. Sonra peşrevden semaiye ge
çerken nağmeler kemal haddini buldu. 
Bir an geldi ki koca salona, yalnız Nec
minin kemanile orada bulunanların 
hınçkırıkları hakim oldu. Parmakları 
çılgın gibi teller üzerinde işliyor ve göz
lerinden katre katre yaş bilafasıla ya
naklarından dökülüyordu. Onun nağ
melerinde Davut peygamberin liıhuti 

sesinden haberler vardı. Konserin tava
nı kurulduğu gündenbcri ilk defa bu
kadar yüksek ve müe:ssir nağmelere 

mihrak oluyordu. Faslın san'atkar ke
manisi, İstanbulun en tanınmış sima
larından olduğu halde bizzat onun hay
reti son derecesini bulmuştu.Konsere 
bir bulut gibi sessiz ve sedasız giren ve 
fakat kemanını eline alınca nağmeden 
kasırgalar yaratan bu adam kimdi, nP
reden çıkmıştı? 

(Lfıtfen sayfayı çeviriniz) 



151 numaralı şe ·ı 
(Ertuğrul faciasına karışan aşk macerası} 

Yazan : A. R. 

Y alpalann şiddeti gittikçe artıyordu, artık gemide 
mevcut olan eşyaların hiç biri yerinde duramıyordu. 
birden korkunç bir gürültü duyuldu 
grandi direğinin, korkunç bir çatırdı ile 

yere gömüldüğü hissedildi 

ve sonra 
bulunduğu 

Yazan : Cel~l Cengtz 

rat mibudunun karnını yardılar, bit 
k ç balıktan başka birşey çıkmadı 

Çok oynak bir gemi olan Ertuğrul, ,yük bir felaketti. Eğer, çöken direk, 
yavaş yavaş yalpalara başlamıştı. Sa - yalpalarla bir tarafa devrilecek olursa, - Sama ile Cudeanın kızı evlenir· ı şebilirsini:z;I detler diledi: 
atler geçtikce, dalgalar büyümüş; yal· hiç şüphesi:z; ki gemiyi bir anda ezecek; se, kırk gün kırk gece şarap içeceksin 1 Birdenbire herkes sus.muştu. Cudea çok meyustu.. • 
paların zaviyeleri de artmıya başlamış- mahvedecekti. Netekim, bu çöküntü ~ - Haniya ogünler~.. Muha!ı.zlar !kargılarını uzatarak O gün akşama kadar .. günef }>atıtl 
tı. yü müteakip tekneye merbut olan - Ulu tanrıya yalvar da, Sama ay· halkı geriye itiyordu. caya kadar kimse ile konuşmadı .• Y~ 

Hava, tamam ile açık ve berraktı. halatların ve çarmrhların gevşemesi gırın karnından sağ olarak çıksın 1.. • • * mek yemedi .. su ve şarap içınedL 
Denizin şu hali, bir fırtına başlangıcı- yüzünden iki tarafa şiddetle sallanmıya - Sama dünyaya tekrar ge]miye- ( Fırat mabudu J nun karnını saatlerce tanrıya yalvararak ağladı· 
na atfolunamazdı .•. Kumandan Os - başlıyan direk, derhal yalpayı arttır - cck olsaydı, (Su mabudu) buraya ge- yardıkları a * • • 
man paşa ile süvari Ali beyden maada 

1 mış; gemiyi altüst edecek hale gelmiş- lip ö.lmezdi.. . zam n ı Cudeanın kızı odasınd h laP 
Ü 

B ka 1 Su aygırının karnını epeyce yarmış- .. .. . . . ~ ~zı~ 
herkes sakin ve müsterihti. ç ay ev· ti. ır ç sanıye sustu ar. lardı. (Fırat mabudu) nun karnından ~ış, en suslu elb;s~sını gıymıştı. CI 
vel, Yokohamaya gidilirken, bu deniz Bütün efrat ve zabitan, tehlike mm- Balıkçılar dev cüsseli aygırın kar- b" k · . balıkt ha k b' ık nyeler saçlarını latıf kokularla ıslatB 
gene böyle coşkun ve dalgalı idi. O :z;a-ı takasına hücum etmişti. Gecenin o zifi- n.ı~ı yarmağa çalışırken, yerlilerden ır d aç m an ş a ır şey ç • rak tarıyorlardı. Bir dalkavuk kadı!\ 
man da Ertuğrul. bu ağır ve heybetli ri karanlığı içinde sönük lambaların hırı yanında duran arkadaşına seslen- maF ı. k l d l h JL h prensesin neş'esini arttırmak için mır 

•w • • • • • ' di. ırat ıyı ann a top anan a &. ay- il 
dalgaları çıgneyıp geçmıştı. Onun ıçın ışıkları altında, yalpaların ~iddetinden · ti b . b" · bak k .. 1. ._ sa ar, nükteli fıkralar söylüyordu: • NA h l d . d" re e ır ırıne ışara , soy ıyece& ı. 
şimdi gemide, hiç kimsede en küçük güçlükle ayakta durarak, sık s1k yerle- - araş asta o masay ı, Ş.IID ı .. b l d « - Bir varmış .. bir yokmuş, ıntr 

l h •_ı d.. d .. soz u amıyor u. 1 .. bir telaş bile hissedilmemekte idi. re kapanarak, bin müşkulat içinde· asmının yenıoen unya oguşunul M h f I ti .. k had· al geçmiş zamanlarda Hamat hü · 
Yan yelkenleri açılmı~tı. Gemi; bu boşanan halatları ve çarmıhları germiş: görmek fırsatını kaçırmazdı. k u ı: : i: 8 arını ~u~ere - ıse- kümdarının bir oğlu varmış. Delikııfl' 

yelkenlere dayandığı için, yalpalar, ve ler; o büyük tehlikenin önüne geçe - - Ne dedin? Nnraştan mı bahsedi- ykı ra.. baa lr dvlerme uzere .. saraya lıya bir çok kızlar gönül vermişler• 
~ . . . O h t 1 d S oşmaga ş a ı ar. H baş kıç vurmalar azalmıştı. Yalnız; ı· bılmışlerdi. }orsun. nun as« anmasın an a - S l k . . . . .. amat kralı oğlunu bir prensesle e</' 

l k Ç .. k"" NA aç arı esılmıs kızlar, ıhtıyarlar ag· 
kindiye doğru, barometre tekrar düş- Fakat şimdi, başka bir tehlike baş- ma memnun ° aca tır. un u araş l d ' lendirmek istiyormuş. Genç veliahtı~ 
meye başlamıştı. göstermişti. Buna nasıl mukavemet cıyakta olsaydı, Sama yeniden dünya- aşSıyor u. '-- kalbinde ise bir başka kadının sevgis1 

. . • 1 d' ama su aygırının JUSrnından çık • ·ıe 
O man paşa, bızzat hesab kamara • edılebilecektiL Dalgaların istikameti, ya geme_ z. 1• yaşarmış. Kral bir gün kı:z;ın babası N ~ mamtştı. 

sına gel mis, ; harita \.izerinde geminin birdenbire degı~ · <:ı.miş; ve sür' at kesbet- · - ıçın ·· S k d söz kesmiş.. prensesi Ha mat sarayıoll 
Y S k d ama te rar ünyaya kavuşama .. 

rotasını ve rüzgarların istikametini tet mişti. Çünkü Ertuğrul, şu anda dün- - amanın te rar oğması, Nara- getireceklermiş. Birdenbire kimseni!\ 
ld b k mıştı. 

kik e't kten sonra; büyük fırtmalar • ya denizlerinin en sayılı ve en zalim bir ı şın yı ızının ça u sönmesine işaret· anlıyamadığı bir hadise herkesi Q.,ı;ırt' 
1 • '(""'Y 

dan evvel alınması lazım gelen tedbir- akıntısının içine girmişti... Binlerce tır. Cudeaya hadiseyi haber verdiler: mış. Prenses yola çık.arken ortada." 
ler h 1·kmda emirler vermişti ... Fa - senedenberi, binlerce gemiyi felakete - Budala! Nara~ın yıldızı çoktan kaybolmuş. Aramıcılar.. taramışlar·· 

·· d o b l - (Fırat mabudu)nun karnını yar- • t 
kat bu emirler, büyük bir sükunetle ve binlerce gemiyi de ölüm~ sürükle· son Ü. • yaşayan ir Ö Üye benziyor. dl b k genç kızın izini bulamamıı;Jar. l(rş 

1 j Bel" "k" b""kı·· d d b b ı ar.. ir aç balıktan başka bir fey " 
tatbik edilecek, kat'iyyQfl heyecana yen bu akıntıya; Japonlar tarafından 1 ı 1 u um .. se ye en aşını ile oğlu bu hadiseden memnun olması ge-

kald çıkmadı. 
meyd.-n verilmiyecekti. (Kara dere adı verilmiş .. ve öylece ıramıyor. Dediler. rck, değil mi~ Halbuki, o da merak11 

AraJcın biraz zaman daha gec;;miq • de dünya haritalarına geçirilmic.tı. Bu Bir baş~a ihtiyar söze karıştı: düşmüş .. telaş ve heyecan irinde, nıüs' ' ... o ı Sa Cudeanın rengi aapsarı oldu.. ~ 
ti. Gü .. eş, sisli bir ufuk içine gurup et- korkunç akıntının altında, dünya de _ - ğu ! rna yeniden doğsa da takbel zevcesini aramag" a koyulrntJf• d N - Beyhude yere aygırın karnını 
rnişti. Hiizgar, istikametinı gene de - nizlerinin en baş döndürücü derinlik- oğmasa da, araş ölecek.tir. O ~imdi d dk (F l k Dağlara, derelere gözrüler, arayıcıltlr 

d k a yar l . e a et mabudu) bizi al - ~ 
ğiştirn emişti . Bütün bunlar, hayıra leri gizlenmişti. Bunlardan bir tanesi, yatağın a can çe işiyor. Hamat kralı- gönderilmiş. Meğer Suriyeli prense' 

l datmı,. Başımızın ucunda ölüm kasır-
' i> lame• değildi. o kadar müthişti ki·, arzın en yüheklnı.n ta .tını yere vuran_ böyle meşhur bir çobanı seviyormuş .. babasına sör' 

b k h 1 h 
gaları dolaşıyor. Kızım duymasın bu 

Or~ lık karardıktan sonra, rüzga • dağı olan Himalayanın ( Gavrizan· ır a ramanın 8 ey ınde konuşma ~ felaket haberini... leyememiş .. Hamata giderken k~ • 
rın s· leti artmı ; artık baş taraftan far) tepesi, bu çukura atılacak olsa, yın l Yann sizler de ölüm döşeğine dü· D _._ mış .. dağlar, dereler aşarak çobanıfl1 

___ ,_..,.._.~ ·~ ... ·~ ,..,_ ·-· . ·- iyerex ellerini göğe kaldırdı: b l 
t-sme· başlamı~tı. Bu rüzgar, gemiyi ancak tepesi görülebilirdi. Denizin bu- bu sahillere çarpan denizler de o kadar - Ulu tannml Sen benim biricik umuş .. ona kavuşmuş.» 
yoldc- ... alıkoyduğu için, derhal bütün radaki kesafeti, en sag~lam tekneleri k Gudeanın kızı: sr.rt, haşin, insafsız ve zalimdi. ızımı neden bu kadar talihsiz yarat-
'-'elke· · "'r sarılmış; makine dairesinde bile sarsacak ve gıcırdatacak bı"r kuv- 1 E l k b N d - Ne mutlu ona.. aradıg .. ını bul• ~ şte rtuğru ; artı u zulum der- tın?.. e en onu sevdiği erkekle bir -
faaliyet artmıştı.·· Ocaklara mü tema- vete malikti. yası üzerinde, kendini tabiatin mukad- leştirmiyorsun~ 
diyer> ' ömür atılıyordu. Buhar kuv - Japonya Eahil!eri ne kadar zarif, la- deratına ter ketmişti. Dedi .. Tanrıya yalvardı .. yurdu ve 
vetiniP artmasına çolışılıyordu. Fakat tif ve munis bir manzaraya malikse; (Arkası var) ailesi için (güneş) den sağlık ve saa-
kömü• pek fena olduğu için bir türlü 
ma.tluh olan kuvvet temin olunamı • 
yor; f' ·minin ı>i• .. ·ati, yedi milden faz
laya c ·arılamıyordu. 

Ba"• n gelen d algalar gittikce biiyü· 
yor, r •inin yolunu kesiyordu. Ayni 
zamar , havadaki bulutlar genişli -
yor, cı -··lıyor .. semada pırıldayan yıl-I 
dızlar i.zerıne, siyah perdeler geriyor
du. 

Ya 'nrların şiddeti, gittikce artıyor

du. A k gemide mevcut olem eşyala
rın h' } iri yerinde duramıyordu. Ge
ıninı : 

0 

ıe-r tarafından, iniltiye benzer 
gıcırtı! r işitiliyor .. direklerdeki iple -
nin, ç rmıhların makaraların birbiri
ne çıı• ,.. ,sı, ain · · ··e dokunan sesler 
çıkar u. 

Bi ı ·bire şidr'"!•]i bir ear~mtı işitil 

mişti . Ve sonra, { ~randi) (1] direği
nin, 1 '"kunç bir rcı tırdı ile bu'unduğu 
yere gömüldüğü hissedilmişti. Bu, bü-

[1] Geminin ortasındaki en büyük 
direk. .. . . . . . . . . . . ·- . -· ·-~ .. - ·-- ...... 
Necmı kemanını bitirdiği zaman bü

tün ho!k heyecan ıç:nde tekrarını rica 
etti; fakat, o, bunları duymadı. Necmi 
sahihıne kemanını iade ederken vech 
ıçinde kalan san'atkar Necminin elleri
ne saı ı'arak öpmek istedic:,;e de o, mah
cubıyc.lle eller.n1 çekti. 

Etı aftan çılgın bir alkış tufanı yük
selir ve ağlamaktan kızaran gözlerin 
yaşları hala akmakta devam ederken, 
Necmi etrafında kopan alkışlardan ha
bersiz. sessiz ve sedasız girdıği binadan 
gene öylece sessız \'e sedasız çıktı .. 

Heı kes birbirler·ne soruyorlardı: 
- Bu adam kım yarabbim, bu adam 

kim? .. 

Yarrnki nush(\mızda: 

. <AMBUR 
Yn :-~n . t • • Failı• Bercmen 

o 

UM BARA BIRE, 
1000 

TARLADIR 

--- . ---
- ,.of/"" 

. ·~-, 
.~· 

. " . . 

muş. 

Diye mırıldandı. 
Sonra birden dalkavuk kadına sor 

du: 

- Hamat kralının oğlu ne yapmış? 

- insanlar çgk defa, kendisinde11 
eı;İrgenen şeylerin üzerine dfö~erlet· 

İlk Önce Suriyeli prensesle evlen~ek İ~ 
temiyen delikanlı, prensesin bir başkB 
erkeğe kaçtını duyunca eline asasırı1 

almış .. ayağına demir pabuçlarını gi)'' 
miş .. beline su matrasını takmış .. prcrı' 
sesi hasmının elinden kurtarmak ü:ıC" 
re yola çıkmış.. az gitmiş: uz gitrnİŞ·· 
dere tepe düz gitmiş .. çobanın yaşadı' 
ğı dağ yamacına varmış. Uzakta:. gor' 
düğü bir küçük kulübeye yaklaştllıŞ• 

(Arkası var) 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Perşembe 

(*) 
---------------------------' R11hi 
Tehegyücat 
İnsanlan yıpratan ruhi teheyyücattıt· 

Ruhi heyecanların mide ve haunı üzeri
ne, kalb ve deveran üzerJne, cumlel asıı
biye ve uyku uzerine dalma menrı tesır
lerl vardır. Bunda herkP.s müttefiktir· 
Ancak blr çoklarımızın bu teheyyücntuııı 
kendimizi alamııdığımızı ve bir siırü nıa· 
nevi sarsıntılarımızdan kendimizi kuruı
ramadığımızı görüyoruz. Bu suretle bet 
giin biraz daha hlıdlsatın zebunu oımn1'
tayız. ömrümüzü en güzel, en olgun yıl
lan, mütemadi mücadelelerle geçmeıcıe
dlr. Uzviyet maddi, mıınevi bu yorgun-
luklarla gitgide çökmekte ve mukavemet! 
kırılmaktadır. Ne yapmalı? Bence çocut
larımıza mtımkiin olduğu kndaı soğuk-

! kanlı olmayı, her türlü teslrat karşısın
da sükünethıi muhafazaya muktedir kil., 

1 
vetll bir imde sahibi olara.c yeliştlrnıcıe 
çalışmalıyız. Asabl ve yorgun ana ve btı
baların mahsulu olan yeni neslJ çocuıcııı
rı için bu tarzda esaslı lJ!ı· terbiyeye dtı-

• ha ziyade lhUyaı; vardır . 

(•) Bu notları kesip saklayınız, yaıııı' 
bir albüme yapa.~ırap koJlek~iyon yapınıs
Sıkıntı 'l:ımanınızda bu notlar btr dolttof 
~bi imdadtntta ::rf'fl~rblllr. 

----------~--~------------""""""' 
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inhisarlar Müfettiş Muavinliği 

Müsabaka imtihanı : 
~İslU')U: Umum Müdürlüğü kadroaunda münhal müfettiı muavinliklerine ata· 
- .. teraıt dairesinde müsabaka imtihanile namzet alınacaktır. Bunlara verile • 

UC:ret 125 liradır. 
İıntiban Sirkecideki Teftit Şubesinde yapılacaktır. 

İmtihana Girmek Şartlan. 
l - Hukuk Fjlkülteıinden, Siyasal bilgiler okulundan, Yüksek Ticaret ve hdı • 
~ Mektebinden veya derece ve proarmnlan bunlara muadil ecnebi mektep • 

birinden mezun bulunmak. • 

n._ 2 - 21 Yaıından aıağı ve 35 yaıından yukan olmamak ·ye askerlik vazifeaini 
-..ıuıl etmiı olmak. 

'·-~ - Y apalacak tahkikat neticesinde m üfettiı olabilecek evıafı haiz olduiu an • 
-tılınak., 

4 - Yücudünün seyahat metakkatlerine mütehammil olduğu HükUınet dok1o· 
"-daa alınacak bir raporla tahakkuk etmek. 

S - Müracaat muhtasar tercümei hali de ihtiva eden ve talibin el yazuı ile ya· 

lllınıt Lir istida ile yapılacak ve bu istida zirine hakkında malUınat alınabilecek en 
aa iki kimsen~ isim ve muvazzah adresi deTcedilecektir. 

6 - Müracaat is:idasına bağlanacak vesikalar: 

1 - Mektep ıahadetnamesi 
2 - Nüfus Hüviyet varakası sureti 
3 - A&kerlik vesikası sureti 

4 - Sıhhat raporu 
g - Hüsnühal varakası 
6 - 4 adet Fotoğraf 

İmtihan Programı. 
l - Maliye: Ya5ıtalı vergiler ve inhisarlar Muhasebei umumiye kammu ah • 

kinu. 
1 - İkı..at: 4stibsa1, Tedavül, İnkısam ve istihlak bahisleri» 

1 - Mali ve Tıcari hesap, faiz.ti heubı cariler, Borsa ve kambiyo muamelah. 
4 - Ticari muhasebe ve wulü defteri. 
1 - İdare Hqkuku: Memurin muhakemat kanunu, Ceza usulü muhakemelerin-

den tahkikat bahsi, Memur ıuçları hakkındaki ceza kanunu hükümleri, 
kanunu medeni Borçlar kanununun mali kısımlan. 

9 - Türkiyenin tabii ve iktısadi Coğrafyası, İnhisarların tarihçesi, 
'J - Ecnebi Lisanı <ı Fransızca, Almanca, veya İngilizceden biri ıı 
'tahriri imtihanda kazananlar aynca bir de p fahi imtihana tabidir. 
'tahriri imtihan 20/ Nisan/937 Sah günü y~pılacaktır. 

• 1 

'taliplerin 15/Nisan/ 937 Perıembe gününe kadar İnhisarlar Umum Müdürlü • 
liine müracaat eylemeleri ve bu tarihten aonra vaki olacak müracaatlann kabul 
edilrniyeceği ilin olunur. « 1948 » --~·------------m&'ll~----j, 

euYüK "PivANGiısu 1 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin ·etmiştir. 

6. cı ketlde 11 ı Nisan / 1937 dedir. 

Büyük ikramiye: 200.000 liradır ..• 
Aynca: 40.000, 25.00), 20.00:> ıs.o:n, 10.oao Llralık ikrami· 

yelerle (50.0:>0 Ye 20,).00J) liralık iki adet mükafat vardu. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkea 7 I Nisan / 937 günü akşamına 

biletini değiftirmiı bulunmalıdır. 
Bu tarihten ıonra bilet üzerindeki hakkı aakıt olur .•• 

kadar 

lstanbul Üııiversitesi Arttırma, Ek
siltme ve Pazarlık Komisyonundan: 

Muhammen bedeli 1980 lira 23 kurut olan üniversite ve müıtemilib için 11 O 
~oltluk ve muhtelif vatlık ampuller 12/4/937 pazartesi ııünü aaat 15 de açık ek· . . 
liltnıe auretile Rektörlükte satın alınacak;ar. Bu İ§e rinnek isteyenler 149 liralık 
1lluvakkaı teminat ile kanunun tayin etliği vesikaları ile eksiltme günü komisyona 
'biiracaatlan Jllımdır. Bu İfe ait ~artname ve liste her gün Rektörlükte ıörülür. 

«1692» .... 
. [ inhisarlar U. Müdürlüğünden! 

1 - Şartnamesi mucıöince (50.000) kilo aiklop çemberi pazarlıkla aalın a· 

-·caktD'. 
U - Pazarhk, 9 / IV / 1937 tarihine rıutlıyan Cuma rünü aaat 16 da Kabataıta 

~azım ve Mübayaat ıubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
111 - Şartnameler parasız olarak her gün aözü geçen ıubeden alınabilir. 
iV - isteklilerin pazarbk için tayin edilen rün ve ııaa;te o/0 7,5 ııüvenme pa· 

~le birlikte adı geçen komisyona ıelmeleri ilin olunur. (1684) 
"----~--~~~~----~--~~~------~~~~~--~~----
lst.nbul Mahkemei Adiye Birinci Ti • ı 
~ l>İnainden: 
S:...~e İt Bankaa lstanbul Şubesinin 
~ Haliskir Gazi caddesi 83 numara• 

llasan Nuri aleyhine açtığı alacak da· 

~~ neticesinde 22/1 /937 tanninde lıa
tenıyiz olmak üzere sadır olan ııyabi 

~Ü havi 11/3/937 tarih ve 40 adetli 
.. oturduiu yeri belli olmıyan Hasan 

llriye tebJii olunamadıjmdan iıbu ilim 

~lıii veı ilim altl)fıine kanuni yollara 
~aat etmek için kendiaine bir ay me
~ •et-ılrnit ve ilin aureti dahi mahkeme 

-.ıhaneüne talik olunduiu hukuk usul 
~erneleri bnummun 141, 142, 144 

q nıaddeleri mucı'bince ilin olunur. 
(31664) 

........___-------~~~----~~~---
Ar h k hesaplarında Kolayhk 

MUdQre faydalı 

KULAKLAR 
Goıel sesleri f şlttitl 
gibi, baztm parazıUerl 

de alır, Her ses sızı 
oyalamasın. 

KREM PERTEV 
Hakkında dinleditl
niz ve duyduklarını

zın en bOytlk temina· 
tı, onun kararmayan 
parlaklığl ve hadiseler 
karşısında unutulma
yan adıdır. 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Gellyor··ı 

ONA KARŞI 

Hazırhkll oavranınız.1 

NEOKALMİNA 
Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Baş ve Diş ağrılan, Artritizm 

... ,·· ·,,,, .. ~ ·~ ~. ~ ' ·:.ı ~: .· t . . f ... • • 

KEllPETEN GISi 
SiKER 
ATAll. 

Gaziantep Asliye Hukuk Hakimli -
ğinden: 

Seferberlikte ukere (iclip dönmiyen 
hayat ve memab malum olmıyan G. 
Antebin Muıullu M. den Hamal oiul
larından deli Mehmet oilu 307 D.lu 
Hurtidin gaipli.iine hüküm verilmesi 
istendiğinden bir sene müddetle ilin 
edilmittir• Keyfiyetin alb ay daha İli· 

1 

nına karar verilmİf olmakla bu müd • 
det içinde ıaipten malfümtlan olanla-

~ bU m.lfmatlanni ·~· ... 
6...ıen ~. Jin olunur. 

lstanbul Üniversitesi Arttırma ve Eksiltme 
Pazarlık Komisyonu ilanları 

Cinsi Metresi 

Patiska 5370 
.Amerikan 1650 
t>fii kurjuni tiltelik 2730 
Beyaz, siyah çizgili pijamalık 1800 

Gömleklik dimi 500 
» D 984 

Masa örtüaü pike 330 
Patiska 682 

1 - Tıp Fakültesi hrinci Hariciye Kliniğine alınacak ve muhammen bede. 
cı7695» lira 44 kurut tutan yukanda mıktar ve cinsleri yazılı aekiz. kalem etY• 
15/4/937 pertembe rünü saat 15 de Rektörlük binasında ihale edilmek üzere il.. 
palı zarf usuliyle ekıilbneye konulmuştur. 

Bu İfe rirmek isteyenlerin kanunun tarif ettiği vesikalarla muvakkat tenıinata dıo 

lan 578 liralık makbu.zlarını ve teklif mektuplannı ihaleden bir aaat evvel Rektör

lüie vermİJ olmaları lizundır. Nümuneler ve tarlname !her gün Rektörlükte ıörla 
Jiir. 

2 - Tıp Fakültesi ikinci Hariciye Klinİğıne alınacak olan 2340 kilo pamuli 

15/4/937 perıembe rünü aaat 16 da Rektörlük binasında toplanan Komisyonda 

ihale edilmek üzere açık eksilmseye konulmuıtur. Bu İfe girmek isteyenlerin kana• 

nan tarif ettiği vesikalan ve muvakkat teminat olan 95 liralık makbuzlarile bera• 

ber O aaalte Komisyonda bulunmalan Jimndır. Şartname ve nümune her rün Rek
törlükte söriilür. Kiloaa 54 lnınqtur. <tl 777» 

• • Tıp FakOltesi İkinci Hariciye kliniği için alınacak ve muhammen bedeli 
14000 lira tutan demir levazımı 26.4.937 Pazartesi gOnU saat 15de ihale edilmek 
Qzere kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur . 

Taliplerin 2490 sayılı kanuna uygun vesikalnn ile 1050 liralık muvakkal 
teminat ve tekllt mektuplannı ihaleden bir saat evveline kadar RektOrlDte 
yermiş olmabdırlar. 

u.t• •e f8ı:tnaJn lıeraün RektörlUkte görnınr. (1950) 
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Yağla -yagsız kar. ve yarım yağh gece badem, -ve yagsız acı 

• 
1 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder 
Dünyada mevcut kremlerin en nefisleri, en sıhhileridir. Nazik cildli kadınlann hayat arkada,t,ıdır. İhtiyarlan gençle,tirir ve gençleri güzelleıtirir. insana ebedi 

bir taravet veren HASAN acıbadem yağile yağsız gündüz ve yanın yai{ı gece kremlerini unutmayınrz. Kutusu 50, tüp halinde 20. Türkiyede yapılıp ta Avrupa etiketi 
yapıJtırılan ve halkı aldatan kremlere ve ııair ıtriyata aldanmayınız.. HASAN ismine ve markasına dikkat ediniz. 

HASAN DEPOSU: İST ANBUL, ANKARA, ESKİŞEHiR, BEYOliLU, BEŞİKTAŞ. 

BİOCEL hüceyratı 
istihsal edilmiş 

için yeni ve kıymetli 

••• 
merkezinden 

cild 
bir cevher 

28 gün zarfında 
daha genç 

yaşh kadınları 
gösterir. 

Cildinizin genç, terü taze fi• pemh• kalma•ı için ona 
hHl~ginlz. Artık bur•ı•kluklar kalmadı. 

25 yaıından son -
ra; cildiniz, kıy
m e t l i Biocelini '---..,.;....:.-...ıı;...~.a...;ı,~..AJ.~ 

knybetmeğe bil§ -
lar. Eğer hemen 
beslenip i '"ıya edil
mezse buru§up so

lar ve ihtiyarlar. 

SO yaşlarında mil· 
yonlarca kadınların 
karakterleri genç o
bbüir . Fakat, ihti!
yarlamış gibi gö • 
ründükleri cihetle 

Biocel, 
c i l d 

bu yeni 
unsurunda 

cildinizinkinin ay -
nidir. Adeta be~e
renizin l&z.mı gay
ri müfarikidir. Cil
dinizi açlıkdan öl
dürmeyiniz. Onu 
Bioccl ile besleyi
niz ve yqlandığı • 
ruz zamanlarda bi
le cildini7in daima 

erkeklerin yüzünde taze ve cazip gö-
h içbir itibarları yok rünmesirü temin 
tur. Son zamanlar- ediniz. 
da büyük hır alim, 

B j o c E L 
tesirini gösterdi 

Tecrübe edebiliriz. 
Biocel'i zengin bir cilde 

malik olan 50 yaılarında 
bir kadın 30 ve 30 yaıla • 
nnda bir kadın 24 yqında 
görünebilir. Genç lm;lar da 
hiçbir vakit göremiyecek· 
leri fayanı hayret bir tene 
malik olurlar. 

Viyana Tıp Fakültesinin profosö· 
rü tarafından keşfedilen bu yeni 
cild unsurunda kema1i itina i1e 
intihab edilmiş genç hayvan • 
larda gizlenmiş cild hüceyratı 
merkezinden istihsal edilmiş saf 
Biocel vardır. Bu cevher, pembe 
rengindeki Tokalon k reminde 
cildinizi beslemek ve gençleştir
mek için matlup nisbet daire -
sinde mevcuddur. Geceleri yat -
mazdan evvel kullanınız. Beyaz 

rengindeki (yağsız) 

kremini sabahlan 
Tokalan 

kullanınız. 

Terkıbinde cBeyaz Oksijen:. bu· 
lundu~ur.dan birkaç gün zarfın
da birbirinden daha beyaz üç le-
vin üzerine cildinizi şayanı hay· 
ret bir surette beyazlatır. Siz de 
hemen bu iki krcmı kullanmağa 
başlayınız. Memnuniyetbahş ne· 
ticesinden son derece memnun 
kalacaksınız. 

BIOCEL'li TOKALON KREMİNİ 
KULLA iNiZ VE HE SABAH 
DAHA GENÇ GÖRÜNÜNÜZ •• 

Binlerce Tok alon müşterisinden müessesemize mektup 
yazanların müşahedeleri kendiliğinden gelen en kıymeti 
delillerdir. 

(Tolca/on kreminizden bihakkın istifade ettim. 
Yüzümdt!ki çirkin kabarcıklar zail oldu ••.. 

Z. B. H. O. Fatsa 

(Tokalan kreminin l•nlm cildimin ne.•cine· çok 
ııyıun geldiğini itiraf dmeyi bil' vazife bilirim. 
Cildim esmu olduğu halde Toka/on sürdükten •onra 
beyaz/anmakta ve ufak kabarcıklar tamamil• zail 
olmaktadır.) 

B. Şehir i. B. M. Eşi.. Tü. Konya 

Mektuplar1n asılları dosyalarımızda s khdır. 

1 lstanbul Belediyesi lıanları 1 --·-----412 Şehir ıuyu ıebekesi olan mahallerd~ kasap ve tavukçu dükkanl5.rmc!:a tehir 
suyu bulundurulması mecburidir. Şehir ıuyu tebckesi olmıyan yerlerde mevcut İ•e 
kuyulardan tulumbalarla akar ıu bulundu.rmak bu da mümkün olmadıiı takdirde 

dükkawn ihtiyacına ve vü.s'atinin tahammülüne cöre depolar ihdas etmek ~ 
tile ihtiyaç temin edilmek ik~iza eder. 

Kıt zamanlarında liakal ıünde bir defa yazın üç defa dükkan zembılerinin Jl-

kanmuı ve tezgah ile kütüklerin hcrrün ıabun veya sodalı ıularla fırçalanrp J1 • 
kanması ve duvarlann temiz tutulması mecburidir. 

Kasap ve tavukçu dükkanlarında akar ıu bulundUMJlnıaSı ve temiz tutulmasllll 
teminen Belediye zabıta talimatnamesinin 412 11ri maddesi yukarıda yazılı oldu-

ğu veçhile deiiıtirilmi§tlr. llıili olanların malam· • 'mak üzere ilan old\b'. 
(B. ) (1975) 

~~ ,~ 

- BU GUN NE KADAR GU2Et:..). 

- TABİ~ c,POKER_PlAY.,TRAS BIÇA~I 
fstanbul Marangozlar Cemiyetinden: Son Posta Matbaası 

Nizamnnmemizin beıinci maddesine uyularak idare h eyetinin nısfını tebdil 

için 9 / 4/ 9 3 7 cuma günü saat 1 O dan 16 ya kadar Galata, Hezaren caddesi A dalet 

hanında )'apılacak ıeçime cemiyetimiL mensuplarının iştirakleri rica olunur. 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAHİPLEIÜ: A Ekrem UŞAKLIGİL 
S. Ragıp EMEÇ 
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